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

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

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

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

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

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

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

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་བརེན་ནས་རྣམ་པ་མྲི་

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

ཡང་ཡང་མཛད། དེ་དུས་ཀྲི་གཟྲིགས་སང་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་སྟོད་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་

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

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

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



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

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་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པའྲི་

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

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

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

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

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་རོགས་དཀའྲི་སང་བ་དང་། འདུལ་བ་ཐུབ་བསྟན་བྱྲི་དོར། ཚད་

མའྲི་ཊྲིཀ་ཆེན་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ། དབུ་མ་སྟོང་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་སང་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་བརེན་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་སྟབས་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་

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

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

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

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

འདྲི་ག་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།



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།
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མ་ཕྲིར་ཡྲིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་

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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

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

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་རགས་[ ]འདྲིའྲི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྲི་མ་ཕྲིའྲི་ནང་གྲི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྲིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་”འདྲི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནྲི་དོ་སང་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་སྦྱོར་སྟངས་སོགས་མྲི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྲིག་བྱས་

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

མཆན་བྲིས་མེད།

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

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

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

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



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

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། མ་ཕྲིའྲི་ཤོག་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་སང་གྲིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

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

རྣམས་ནས་འདྲི་གའྲི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྲི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་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་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་

དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་

དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

སྐུ་བཞྲིྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་། །དབྱེར་མེད་བ་མ་ཤེས་བྱ་ཀུན་

གཟྲིགས་པ། །སྐེ་དགུའྲི་གཉེན་གཅྲིག་བོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ། །བཟང་པོ་

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དེ་ལ་འདུད། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད། །མྲིག་

འཕྲུལ་ལྟ་བུའྲི་གར་གྲི་རོལ་པའྲི་སྐུ། །རྣམ་ཀུན་ཕག་རྒྱ་དགེས་པའྲི་ཉམས་ལྡན་

པ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །དེ་ཉྲིད་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་

ཐབས། །རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའྲི་ལམ། །རྲིམ་པ་དང་པོར་བཅས་པའྲི་སོད་

རུང་དུ། །སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་དག་དབང་གྲི་ཆོ་ག་ནྲི། །གོ་རྲིམ་མ་འཁྲུགས་ཡན་ལག་མ་

ཉམས་ཤྲིང་། །དབང་དོན་ལེགས་པར་བར་སྤོད་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི། །སྲིན་བྱེད་གནད་

ལ་ངེས་པ་བ་ན་མེད། །སྟེར་བའྲི་ཁད་པར་ལྡན་པ་བདག་གྲིས་བཤད། །རྲིན་ཆེན་

དོར་ནས་འཆྲིང་བུ་ལེན་པ་ལ། །དགའ་བས་རྒྱུག་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱང་བསྲྲིངས་

ཏེ། །ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའྲི་མྲིག་ལྡན་སལ་བཟང་ཀུན། །རྣམ་དག་ལམ་གྲི་འཇུག་
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ངོགས་འདྲིར་ཞུགས་ཤྲིག །

འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་

འཇུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་དྲུག གང་གྲིས་བསྐུར་བར་བྱེད་པ་སོབ་དཔོན་

གྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་ལ་བསྐུར་བར་བྱ་བ་སོབ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་དུ་བསྐུར་བ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབྱེ་བ། ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་བའྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ། གང་གྲི་ཚེ་

བསྐུར་བའྲི་དུས། ཇྲི་ལྟར་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་ལས། དང་པོར་ཡང་དག་བསྟེན་བྱ་བ་མ་དག་ཀང་དམ་ཚིག་

ལྡན་ཞྲིང་རོ་རེ་ཐེག་པར་ལྷག་པར་གནས། །དེ་ཉྲིད་བསྒོམས་ཤྲིང་མ་ཆགས་དྲི་མ་

དག་དང་རྣམ་པར་བལ་ཞྲིང་བཟོད་པའྲི་ངང་ཚུལ་ལམ་ལ་ཞུགས། །སོབ་མ་རྣམས་

ལ་ལམ་ནྲི་སྦྱྲིན་བྱེད་དམལ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་ལས་ནྲི་ཚངས་སྤོད་

ལྡན། །བདུད་རྣམས་ལ་ནྲི་རོ་རེ་དབྱུག ་པ་དེ་ཡང་འཛིན་མའྲི་གཞྲི་ལ་རོ་རེ་སེམས་

དཔར་རབ་གགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

དེ་ཉྲིད་བཅུ་ནྲི་ཡོངས་ཤེས་པ། །གསུམ་ལས་དགེ་སོང་མཆོག་ཡྲིན་འབྲིང་། །དགེ་

ཚུལ་ཞེས་བྱ་དེ་དག་ལས། །ཁྲིམ་ན་གནས་པ་ཐ་མའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ས་

མ་ཐོབ་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ། རབ་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ། འབྲིང་དགེ་ཚུལ་

རོ་རེ་འཛིན་པ། དེ་དག་རེད་པའྲི་གནས་མེད་ན་ཁྲིམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་

ཤེས་ཤྲིང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པར་བྱས་པ། བཟླས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྲིང་

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་སྟེ། ལྷག་པར་ཡང་རྩ་ལྟུང་དང་མྲི་ལྡན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུད་ལས། ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་སེམས་བ་མའྲི་ངེས་པ་ལ་དགའ་
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གཏོང་བའྲི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་ཡོན་ཏན་ཤེས། །ཐར་པ་དོན་གཉེར་རྒྱུད་ལ་གུས་

ཤྲིང་གཡོ་བ་མྲིན་པའྲི་སེམས་ལྡན་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་སེད། །གདུག་པ་རྣམས་ཀྲི་

གོགས་ཉམས་སོབ་མ་དེ་ཉྲིད་བ་མ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྡུ་བྱ་བ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇུག་པའྲི་ཐོག་མར་ཐེག་པ་

ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ལ་བོ་སྦྱངས་པའྲི་སྒོ་ནས་དད་པ་དང་སྙྲིང་རེ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་དང་། བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་བསབ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བྱས་པའྲི་སྒོ་

ནས་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དག་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྲི། དེ་ལྟར་མ་སྦྱངས་པར་

དང་པོ་ནས་རང་འཁྲུངས་སུ་ཡང་མྲི་འབྱུང་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་སྔོན་དུ་

ཚིག་འགའ་ཞྲིག་གྲི་རེས་ཟློས་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་འབྱུང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་

ན་དྲི་མེད་འོད་ལས། དེ་ལྟར་དང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་ཤེས་

ནས། དེ་ནས་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཁབ་བདག་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་མ་ནྲིང་ནྲི་སྔགས་པས་

བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་ཞེས་

པའྲི་བསྡུ་བྱའྲི་ཆོས་ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། ཕར་ཕྲིན་

བཅུ། བསྡུ་བ་བཞྲི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ སྦྱངས་པའྲི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྲིས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐོག་

མར་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་བསབས་པ་མེད་དུ་མྲི་རུང་བ་ཉྲིད་

དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་བྷ་ག་སེམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་
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ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །གཞན་པ་ཚོན་ལྔ་ལྡན་པ་མྲིན་ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི། ཚོན་ས་ལྔ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་དབང་བདུན་པོ་ཉྲིད་གང་དུ་ཐོབ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ལུས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དག་ནྲི་དབང་གོང་མ་

དེ་དང་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ངོས་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི། དབང་

བསྐུར་བའྲི་གོང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབྱེ་བ་སྟོན་པ་མྲིན་ལ། རྐང་པ་ཐ་མས་ཀང་དབང་གོང་མ་རྣམས་

དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། ཚོན་ལྔ་ལྡན་པའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་མྲིན་པར་སྟོན་གྲི། དབང་གོང་མའྲི་སྔོན་དུ་ཚོན་ལྔ་ལྡན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་འགོ་མྲི་དགོས་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔ་རོལ་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་འགོ་དགོས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་གྲི་ལུགས་ལ་སོོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་པས། དབང་བསྐུར་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་འགོ་བར། །རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པ་

སྟེ། །འོན་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་རང་བཞྲིན། །ཅྲི་ཡྲིན་ད་ནྲི་འདྲིར་བཤད་བྱ། །རྲི་མོར་

གནས་པའྲི་ལས་དང་ནྲི། །ཐྲིག་ལས་ཚོན་དགེའྲི་རྲིམ་པ་བསྟན། །འགོ་བ་འདྲི་དག་

རང་བཞྲིན་གྲིས། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རས་”རྲིས
1
་དང། “རྡུལ

2
་ཚོན་དང་། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གསུངས་ལ། 

འདུས་པ་དང་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་སོགས་ལས་བསམ་གཏན་ཙམ་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གསུངས་པ་དང་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ཡོད་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ནྲི། རྒྱུད་

1  མ་ཕྱི། ༼ཅ༽༣ན༤ན།   བླ།༼ཅ༽ ༣ན༤།   རྱིས    ཞོལ།༼ཅ༽ ༣ན༥ན།    བྱིས

2  མ་ཕྱི། ༣ན༤ན།    བླ། ༣ན༤ན།    རྡུལ   ཞོལ། ༣ན༥ན།    རྒྱལ



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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གཞན་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྲི་ལུས་དཀྲིལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་

དང་སྒོམ་པ་མེད་ལ། རས་”རྲིས
1
་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་

ནྲི་དངོས་སུ་བཀག་སྟེ། དབང་མདོར་བསྟན་ལས། དབང་བདུན་པོ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་ལ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས། དབང་

བསྐུར་བདུན་པོ་འདྲི་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་སངས་ནས་གཞན་

རས་རྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྦྱྲིན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རས་རྲིས་ཙམ་ལ་བརེན་པའང་མྲི་རུང་ན་བསམ་གཏན་འབའ་

ཞྲིག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བརེན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔ་རོལ་དུ་ཐོག་མར་འཇུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ལ་སོབ་པའྲི་ཐོག་

མར་སོབ་མ་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་བསྐུར་བའྲི་དབང་ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་

ཡོད་དེ་འདྲི་ལྟར། བྱྲིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའྲི་དབང་བདུན་དང་། དབང་གོང་མ་དང་

གོང་མའྲི་ཡང་གོང་མའྲི་བུམ་པ་དང་གསང་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་

གསུམ་སྟེ། འཇྲིག་རེན་པའྲི་དབང་བཅུ་དང་། དབང་བཞྲི་པ་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་

པའྲི་དབང་ངོ་། །དེ་ཡང་དབང་གོང་མ་ལ་བུམ་པ་གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དབང་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དང་། གོང་མའྲི་གོང་མ་ལ་དེ་ལྟར་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དག་ནྲི་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་དབང་གྲི་རྲིགས་ཐ་མྲི་དད་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བུམ་པ་གསང་བ་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།   བླ། ༣ན༦ན།   རྱིས    ཞོལ། ༣བ༡ན།    བྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ཞེས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུ་ལ། དབང་གོང་མ་ལ་ཕེ་བའྲི་

བཞྲི་པ་ནྲི། དང་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་གྲི་བཞྲི་པ་དངོས་མ་ཡྲིན་ལ། ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གོང་མའྲི་གོང་མའྲི་བཞྲི་པ་ནྲི་

ངེས་དོན་གྲི་བཞྲི་པ་སྟེ། དེའྲི་ཕྲིར་དབང་བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་གངས་ངེས་པར་གསུངས་

སོ། །དབང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ཅྲིང་ལྷ་ངོ་བསྟན་

པ་སོགས་ཀྲི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ཏེ། དབང་བཅུ་གཅྲིག་དེའྲི་རེས་སུ་

གོ་རྲིམ་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྐུར་དགོས་ཀྲི། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

དབང་བདུན་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བར་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མྲི་རུང་སྟེ། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ། དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་མ་ཞུགས་པ་ལ་གསང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་

གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་འོས་མེད་ལ། དེར་

མ་ཞུགས་པ་ལ་སྨྲས་པའྲི་གསང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀང་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་

ལས་ཀང་གསང་བར་གྱུར་པ་གཞན་མེད་པས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་དམ་ཚིག་ཉམས་

པ་དང་། མ་སྲིན་མྲི་ལ་གསང་བ་བསྒགས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་གྲིས་སྔགས་སོམ་སྔར་ཡོད་

ལྷག་མ་མེད་པར་གཏོང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེ་འད་བའྲི་དབང་བསྐུར་ཀང་། སོབ་

མས་ཀང་དབང་གོང་མ་ཐོབ་པའྲི་གོ་ཡང་མྲི་ཆོད་དོ། །

འོ་ན་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སད་དུ་དབང་

བདུན་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སད་

དུ་དབང་གོང་མ་སྦྱྲིན་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། གསུངས་མོད་ཀྲི། དེ་ནྲི་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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རེ་ཤྲིག་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ཞྲིག་གཙོ་བོར་དོན་

དུ་གཉེར་བའྲི་གདུལ་བྱ་དམན་པ་ལ་རེ་ཤྲིག་དབང་གོང་མ་མྲི་སྦྱྲིན་པར་དབང་བདུན་

ཙམ་ཞྲིག་སྦྱྲིན་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་གཙོ་བོར་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་དབང་གོང་མ་རྣམས་སྦྱྲིན་དགོས་པར་སྟོན་པ་

ཙམ་ཡྲིན་གྲི། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་ལ་དབང་བདུན་བསྐུར་མྲི་དགོས་པར་

སྟོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་གསོག་མྲི་དགོས་པ་

དང་བསྐེད་རྲིམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་རོག་རྣམས་ཀྲི་ཐ་ཆད་དེ་ཉྲིད་

བང་བར་མྲི་བྱའོ། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞྲིག་དག་པའྲི་སད་དུ་སར་ཡང་དཀྲིལ་

འཁོར་འདྲིར་ནྲི་འཇུག་བྱ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བས། སོམ་པ་

ཉམས་པ་སར་གསོ་བ་སོགས་ཀྲི་ཆེད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ནས་བདག་འཇུག་

བྱེད་པ་ལ་དབང་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བང་བར་བྱ་བ་ནྲི། རྒྱུད་ལས། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་

དག་པར་འགྱུར་ཏེ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དབང་བདུན་ལ་གནས་དག་གྲིའོ། ཞེས་གསུངས་

པས་དབང་བདུན་ཙམ་གྲིས་སོམ་པ་གསོ་བར་ནུས་ལ། དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལ། དམ་ཚིག་

གསུམ་སྦྱྲིན་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཙམ་ཞྲིག་ཀང་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། ། 

ལྔ་པ་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ནག་པའྲི་ཉ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ཉ་བཅུ་

གཉྲིས་པོ་རྣམས་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་དབང་སྦྱྲིན་པར་བྱ་ཞྲིང་། སྐུ་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་སར་དང་སྦྱོར་བ་དགེ་བ་

དང་བཅས་པའྲི་ཉྲིན་ཞག་གཞན་ལ་ཡང་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་དབང་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་

པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དྲུག་པ་ལ་གཉྲིས། སྔོན་དུ་སོབ་མས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་བསྲུང་བ་བྱ་བ་དང་། 

བ་མས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་སོབ་མས་ཕག་དང་མཎྜལ་སོགས་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། སྐེ་བ་མང་བོའྲི་

སྲིག་པ་ནྲི། །བསགས་པ་རྣམ་པར་འཇྲིག་བྱེད་པ། །སོམ་པ་སོ་སོར་གཟུང་བར་

བགྲིྲིའོ། །དཔའ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་མཛོད། ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། 

སོབ་དཔོན་གྲིས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོ་ཤྲིང་སྦྱྲིན་ཞྲིང་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། སའྲི་ཆོ་ག །ལྷག་གནས་ཀྲི་ཆོ་ག མཇུག་གྲི་ཆོ་གའོ། །དང་

པོ་ལ་བཞྲི། ས་བརག་པ། བསང་བ། སྦྱང་བ། གཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ལས་སོ་སོའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་ས་བརག་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་

དག་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་སོགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁང་པའྲི་

ནང་དུ་བྱེད་པ་ལ་མྲི་དགོས་པས་འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། རྒྱས་པར་རྒྱུད་འགེལ་ཉྲིད་ལས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །བསང་བ་ལ་གཉྲིས། མངོན་པ་ལས་བསང་བ་དང་། མྲི་མངོན་པ་

ལས་བསང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ས་དེའྲི་བདག་པོ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་གཞྲི་དེར་དཀྲིལ་འཁོར་

བྲི་བའྲི་གནང་བ་ཞུ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཞྲིང་སྐོང་ལ་མཆོད་ནས་གནང་བ་ཞུ་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་

འཁོར་བཅས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲིར་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕོགས་པས་འཁོད་དེ། ནང་

མཆོད་རོར་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་བཤམས་ནས་རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་དང་

རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡས་བརྐང་གྲིས་

བཞུགས་པར་གྱུར། ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། དེ་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པའྲི་མདུན་དུ་

ཚོམ་བུའྲི་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ། མཆོད་པ་དྲུག་གམ། བཅུ་གཉྲིས་མཐར་

གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་བཤམ། ནང་མཆོད་ཀྲིས་གཏོར་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ 

ཞེས་པས་བསང་། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། 

སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་སྥཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྲི་སོད་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་ཨཾ་གཾ་པུཾ་ལ་སོགས་པ་དང་ལཾ་ཧཾ་ཝཾ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྲི་མྲིང་

གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་ཡོན་དྲི་དང་མེ་ཏོག་

ལ་སོགས་པ་དང་། སྒེག་མོ་དང་བཞད་མ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྲིན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་མཆོད་རས་དང་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེད་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་”གནྡྷཾ
1
་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་

ཀཱ་མེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ། ནང་མཆོད་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲིས་སྔར་ལྟར་མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་བསངས་

སྦྱངས། འཇྲིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་གྲི་ཕག་རྒྱས་ཡུལ་བདག་དང་ཁྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་གོང་

བདག་དང་། གནས་ཀྲི་བདག་པོ་སྤན་དང་ཞྲིང་སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་

སའྲི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ། སའྲི་ཕོགས་འདྲིར་གནས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།  པ་ནཾ  *གནྡྷཾ    བླ། ༥ན༥ན།   ཞོལ། ༥བ༤ན།    གནྡྷཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 10  

ཡུལ་བདག་གོང་བདག་གནས་བདག་ཐམས་ཅད་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་

ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་

ཀཱ་མེ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་མཆོད། གཏོར་མ་བསང་སྦྱངས། སྒྲུབ་

ཐབས་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། གོང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སའྲི་

ཕོགས་ཞེས་པ་ནས་ཐམས་ཅད་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ་ཤྲི་གྷྲཾ་ཨྲི་དཾ་བ་ལྲིང་གཧྣ་གཧྣ་པུ་

ཀཱ་ཏྭ་པྲི་ཏྭཱ་ཏྲྲིཔྲིཾ་ཀྲྲི་ཏྭ་སཏྭཱ་ནཱཾ་ཤཱནྟཾྲི་ཙིཏྟཾྲི་ཀྲྲི་ཏྭཱ་ཨ་པ་ར་སྠ�་ནཾ་གཙྪ་གཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་

གསུམ་གྲིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ན་མཿ ཞེས་ནང་མཆོད་

ཕུལ་ཏེ། སོས་དང་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། གང་ཡང་འདྲིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་

སྦྱྲིན་སྲྲིན་པོའམ་གཞན་ཡང་རུང་། །དཀྲིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་འདྲི་ནྲི། །བདག་ཞུ་ཁེད་

ཀྲིས་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཅྲི་དགའ་བར་བྱོས་

ཤྲིག །ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་ནས་གཤེགས་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡས་པའྲི་རྒྱབ་བསྟན་

པའྲི་སེ་གོལ་དང་། ཀྵ་ཞེས་བརོད། 

གཉྲིས་པ་སའྲི་ལྷ་མོ་ལ་གནང་བ་ཞུ་བ་ནྲི། སྔར་གྲི་ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་གཏོར་

བསྡུས་ཏེ། སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གསར་པ་བཤམས་ཤྲིང་། མཆོད་རས་རྣམས་

སྔར་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ཚོམ་བུ་སྔར་ལྟར་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་དང་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨཱཿ ལས་

ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ལཱཾ་དང་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སའྲི་ལྷ་མོ་སེར་མོ། སེར་

དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དབྱུག་པ། འཇྲིགས་

བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་ན་དུང་དང་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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པ། གོས་སེར་པོ་དང་། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་སེར་པོ་དང་ལྡན་པ། ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་

བཅས་ཏེ་དབུགས་ཕྲིར་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་འཐོན་པའྲི་ནང་གྲི་ལྷ་མོ་ཕྲིའྲི་ལྷ་མོ་

དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དེའྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ 

ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། བསྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་

སྤན་དངས། ཕག་རྒྱ་སྔར་ལྟར་བཅས། ༀ་ལཱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བ་སུན་དྷ་རྲི་སརྦ་བུདྡྷ་ཛ་ན་ནྲི་

སརྦ་སཏྭ་པ་ཀཱ་རྲི་ཎྲི། བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཛྙ་པ་ཡ་ཏྲི་གཾ་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ། དམ་ཚིག་པ་དང་

ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས་པས་སྤན་དངས་

པའྲི་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས། ༀ་ཨཱ་ཨཱྲི་ར་ཨཱུ་ལ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོདྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བདུད་

རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར། རྣམ་སང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། རྒྱལ་བས་ལྷ་ཡྲི་

བདག་པོ་དང་བཅས་བདུད་ནྲི་བཅོམ་པ་དག་ལ་ལྷ་མོ་ཁོད་ནྲི་དཔང་དུ་གྱུར། །དེ་ཕྲིར་

ཁོད་ནྲི་མཆོད་པར་བྱ་ཞྲིང་ལྷ་མཆོག་གྲིས་བཏུད་བཞེས་ཤྲིག་བཞེས་ཤྲིག་བདག་གྲི་

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསྲིལ་ལོ། །ༀ་ལཱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནས། ཨཱ་གཙྪ་ཨྲི་དཾ་ཨཾ་པཱ་དྱཾ་ད་དཱ་

མྲི་ཏ་བ་ཏྭ་མེ་བ་གཧྣ་གཧྣ། ཞེས་པ་ནས། རྐང་པ་དང་པོ་སྔར་ལྟར་ལ། བཞེས་ཤྲིག་

བཞེས་ཤྲིག་བདག་གྲི་གླུ་མ་འདོད་མའྲི་ཚོགས། ༀ་ལཱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནས། ཨཱ་གཙྪ་ཨྲི་

དཾ་གྲི་ཏྲི་ཀ་མེ་ད་དཱ་མྲི་ཏ་བ་ཏྭ་མེ་བ་གཧྣ་གཧྣ། ཞེས་པའྲི་བར་དུ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦྱར་

བས་མཆོད། གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། རྒྱལ་བས་ལྷ་ཡྲི་བདག་པོ་ནས། 

བཞེས་ཤྲིག་བཞེས་ཤྲིག་བདག་གྲི་བ་ལ່་བདུད་རྩྲིའོ། །ༀ་ལཱཾ་ནས། ཨཾ་དཾ་བ་ལ່་ཨ་

མྲ་ཏ་ད་དཱ་མྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྔགས་ཚར་གཉྲིས་ཀྲིས་གཏོར་མ་དང་ནང་མཆོད་

དབུལ། རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། ཇྲི་ལྟར་རྒྱལ་བས་བྱང་ཆུབ་སད་དུ་བདུད་ཀྲི་སེ་ནྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྟོབས་ལྡན་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བཅོམ་གྱུར་པ། །དེ་བཞྲིན་བདག་གྲིས་ཀང་ནྲི་སོབ་མ་

རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་སད་དུ་བདུད་རྣམས་ཉམས་པ་དག་ཏུ་བྱ། ཞེས་ལན་གསུམ་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། ས་ཡྲི་གནས་ལ་དག་པ་དག་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་མཛོད། ཅེས་

གནང་བ་བྱྲིན་ཏེེ། སའྲི་ལྷ་མོ་སྟེང་གྲི་ནམ་མཁར་གཤེགས་པར་གྱུར། མཎྜ་ལ་”ལ་
1
ཨཱརྠ་མ་མ་སྠ�་ནཾ་ད་དཱ། སརྦ་སཏྭཱ་ནཱཾ་ཤཱནྟྲི་པུཥྚ່་ཀྲྲི་ཏྭཱ་ཤུ་བྷ་ཙི་ཏ་ཏེ་ན་ཨྲི་ཏཾ་སྠ་ནཱཾ་ཏྱ་

ཀ་ཏྭཱ་ཨ་པ་ར་སྠ�་ནཱཾ་གཙྪ་གཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དོ། །ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷྲི་སཏྭ་ས་པ་

རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱས། བ་མ་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་

པ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷྲི་ས་ཏྭ་ས་པ་རྲི་

ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཆུ་བཞྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། ༀ་

གུ་རུ་ནས་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ན་མཿ ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། གང་

དག་ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེས་པ་རྣམ་བལ་

བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྲིས་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་རེས་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་ནྲི་དབང་བསྐུར་སད་དུ་བདག་ལ་བསྐང་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཅྲི་དགའ་བར་བྱོས་ཤྲིག ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་ནས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ས་སྦྱང་བ་ལ་གསུམ། བདག་དང་གནས་བསྲུང་ཞྲིང་བདུད་བསྲེགས་

ནས་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ། ཕུར་བུས་བཏབ་ཅྲིང་ཁོ་བོ་བཀོད་ནས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ། བ་ན་མེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྦྱང་བའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།    ལ་    བླ། ༦ན༦ན།  -ལ་ཞོལ། ༧ན༢ན།    ལ་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་འདུག་སྟེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་སྦྱང་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ། བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ་བཟླས་པ་མཆོད་བསྟོད་དང་

བཅས་པ་ཡན་ཆད་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་

འགེལ་ལས། འདྲིར་དང་པོར་རེ་ཤྲིག་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་རང་གྲི་ལུས་དང་གནས་

བསྲུང་བ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། ཕྲི་ནས་སོབ་མ་བསྡུ་བ་དང་ས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་

བྱའོ། ཞེས་དང་། འདྲིར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པས། བདུད་དང་། བགེགས་

དང་། ལོག་འདེན་རྣམས་ཕུར་བུས་གདབ་པའྲི་དོན་དང་གནས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་

སྔགས་པས་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་རེས་སུ་སེང་ལྡེང་གྲི་ཕུར་བུ་སྲྲིད་དུ་སོར་བཅུ་གཉྲིས། 

སོམས་སུ་སོར་བཞྲི་པ་རྣམས་ཙནྡན་དམར་པོས་བྱུགས། ཁ་དོག་ལྔའྲི་སྐུད་པས་

དཀྲྲིས་ཏེ། མགོ་བོར་མེ་ཏོག་དང་། ཡུངས་ཀར་བཅྲིངས་པ་རྣམས་རང་གྲི་མདུན་དུ་

ཕོགས་མཚམས་མ་འཆོལ་བར་འབྲུ་ལ་སོགས་པས་བཀང་བའྲི་སོད་དུ་བཙུགས་ཏེ། 

ནང་མཆོད་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧ་ཧཱ་དང། རོ་རེ་

ལས་སྐེས་པའྲི་སྟེང་འོག་གྲི་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་ལང་ཀུ་དང་སྔོན་པོ། ལང་

དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་ཟུང་དང་། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་ཟུང་གྲི་ཞལ་དྲུག་དྲུག་

པ། ཕག་དྲུག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག །དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་

ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཡ་ཡཱ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་

ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ། ནག་དམར་དཀར་བ་ཟུང་

གྲི་ཞལ་དྲུག་དྲུག་པ། ཕག་དྲུག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག་རྩེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ར་རཱ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་དམར་པོ། 

དམར་དཀར་ནག་པ་ཟུང་གྲི་ཞལ་དྲུག་དྲུག་པ། ཕག་དྲུག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་

ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། 

རོ་རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ཝ་ཝཱ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་

བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྲི་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་བོ་དཀར་པོ། དཀར་ནག་དམར་བ་

ཟུང་གྲི་ཞལ་དྲུག་དྲུག་པ། ཕག་དྲུག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་

གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་ལོང་། བགང་ཕེང་

འཛིན་པ། ལ་ལཱ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ཁོ་

བོའྲི་རྒྱལ་པོ་སེར་པོ། སེར་དཀར་ནག་པ་ཟུང་གྲི་ཞལ་དྲུག་དྲུག་པ། ཕག་དྲུག་དྲུག་

གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་པ་གསུམ་

ན་དུང་། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག །སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་

ཞབས་དྲུག་དྲུག་པ། དེ་རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། 

ལྟེ་བར་ཧོཿ ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་

སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རོ་མཉམ། སར་

ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་པའྲི་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས། ཨཱ་ཨཱྲི་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར། རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོས་

རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། 

གནྡྷཾ། པུཥྤཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱྲི་པཾ། ཨཀྵ་ཏཾ། ནྱཻ་ཝྲི་དྱ໊། ལཱ་སྱ໊། ཧ་སྱ໊། བ་དྱ໊། ནྲི་ར་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

 15  

ཏྱ໊། གྲི་ཏཾ། ཀཱ་མ໊་པཱུ་ཛ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་

པས་མཆོད། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལྲི་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་བྲིགྷ་ནན་བན་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཕུར་བུ་

རྣམས་ལ་ཅྲི་རྲིགས་པར་བཟླས། ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་དྲུག་དྲུག་པོ་རྣམས་འོད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ལྟེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་དབྱྲིབས་

ཅན་གྲི་ཕུར་བུ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། ཐོ་བ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་

ལླཿ ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཐོ་བ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། 

དེ་ནས་རང་ཉྲིད་ལངས་ཏེ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པས་རོ་རེ་ཐོ་བ་དང་། གཡོན་པས་ཕུར་བུ་བཟུང་སྟེ་

བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ལ་སོགས་པ་རོ་རེའྲི་མེས་བསྲེགས་པའྲི་ལྷག་མ་ཕོགས་

གཞན་དུ་བོས་པ་རྣམས་དགུག་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་ཧཾ་ཀྵཿ ནས། བཛྲ་

ཌཱ་ཀྲི་ནྲི་ཛཱ་ལ་པ་རྲི་བྲི་ཏའྲི་བར་གྲི་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། ཤྲི་གཾ་

ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ་ནས། སརྦ་ན་ཛཿ དེ་ལྟར་དགུག་པར་བྱ་བའྲི་བགེགས་ཐམས་ཅད་

ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ཤྲི་གཾ་བཛྲ་ནས། སརྦ་ཏོ་ཡ་ཏྲ་ཀུ་ཏྲ་ཙི་ཏ་ག་ཏཱ་ན་ཨཱ་

ཀྲ་ཥྱ་ཨཱ་ཀྲ་ཥྱ། བགེགས་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་བཀུག །ཞགས་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། བཛྲ་པཱ་ཤེ་ན། སརྦ་བྷུ་ཛེ་ཥུ་བྷན་དྷ་ཡ་བྷན་དྷ་ཡ། ལག་པ་

རྣམས་རོ་རེ་ཞགས་པས་བཅྲིངས། ལྕགས་སྒོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། བཛྲ་ཤ່་ཁ་

ལ་ཡཱ་སརྦ་པ་དེ་ཥུ་ནྲི་རོ་དྷ་ཡ་ནྲི་རོ་དྷ་ཡ། རྐང་པ་རྣམས་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་གྲིས་

བསམས་ནས། བགེགས་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་བོར་ཕུར་བུ་རྣམས་ཟུག་པར་གྱུར། དེ་ནས་

ཤར་དུ་ཕྲིན་ཏེ། གཡས་སྔོན་འགོའྲི་གཞྲི་བཅའ་བྱས་ནས་བུས་མོ་གཡོན་དང་རྐང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 16  

མཐྲིལ་གཡས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་ཧཾ་ཀྵཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། བཛྲ་

ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷྲི་པ་ཏེ་ཥཊ་མུ་ཥཊ་བྷུ་ཛ་ཥཊ་ཙ་ར་ཎ་སརྦ་བྲིགྷ་

ནན་བྲི་ན་ཡ་ཀཱ་དྲི་དུཥྚ་ནཾ། ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ནྲི་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་

ཅེས་པས་ཕུར་བུ་བཙུགས་ཏེ། ༀ་ལླཿ བཛྲ་མུད་ག་ར་མཱ་རཱ་དཱྲི་ནཱཾ་སྲི་ར་སྲི་ཀཎ་ཋེ་

ཧྲི་ད་ཡེ་ནཱ་བྷཽ་གུ་ཧྱ་ཨན་ཏེ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཀན་ཨཱ་ཀོ་ཊ་ཡ། ཨཱ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཀྵཾ་ཀྵཱཾ་ཀྵ່་ཀྵ່ཱ་

ཀྵ�
ར
་ ་ཀྵ�

རཱ
། ཀྵུཾ་ཀྵཱུཾ། ཀྵླ�་ཀྵླླཱ�། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་ཐོ་བས་བརྡུངས། དེ་

བཞྲིན་དུ་གཡས་སོར་གྲིས་བརྒྱད་དང་། ཤར་གྲི་ཤར་དུ་སྟེང་དང་། ནུབ་ཀྲི་ནུབ་

ཏུ་འོག་གྲི་ཕུར་བུ་བཏབ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་འགེངས་ཏེ། སྟེང་དང་

ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཨཾ་ལས་ཟླ་བ་དང་། འོག་དང་མཚམས་

བཞྲིའྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་གདན་རེ་རེ། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧྷཱ་

ཡྱཱ་རྲཱ་ཝྭཱ་ལླཱ་བརྩེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཧ་ལས་བྱུང་བའྲི་གཙུག་ཏོར་ཅན། ཞེས་

པ་ནས། ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ནས་རྩ་ཞལ་གྲི་རྣ་བ་གཡོན་དང་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་

སྟེང་དང་འོག་གྲི་ཕུར་བུའྲི་སྟེང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཅེས་པ་ནས། ཞེས་

བཀའ་བསྒོས་ནས་བཤང་ལམ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་

བྱང་གྲི་ཕུར་བུའྲི་སྟེང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཅེས་སྦྱར་བའྲི་ཚིག་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བརོད་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཔྲལ་བར་

ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ལྟེ་བར་ཧོཿ ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། 

བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། དམ་ཚིག་པ་དང་

ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རོ་མཉམ། སར་ཡང་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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བསྐུར། སྟེང་གྲི་ཁོ་བོ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་བ་ལ་དོན་གྲུབ། ལྷོ་དང་ལྷོ་

ནུབ་པ་ལ་རྲིན་འབྱུང་། བྱང་དང་བྱང་ཤར་བ་ལ་འོད་དཔག་མེད། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་

བ་ལ་རྣམ་སང་། འོག་གྲི་ཁོ་བོ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ནས་

མཆོད་གཏོར་རྣམས་སྔར་ལྟར་བཤམས་པའྲི་མཆོད་པ་རྣམས་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་

རླབས་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཆུ་བཞྲི་དང་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། 

གཏོར་མ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། སྒྲུབས་ཐབས་ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་དུ་

བརོད་པའྲི་ཁོ་བཅུའྲི་གཏོར་སྔགས་ལན་གཉྲིས་ཀྲིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ 

ཨུཥྲི་ཥ་སུམྦྷ་ནྲི་སུམྦྷ། བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀ །ནཱྲི་ལ་དན་ཌ། པྲཛྙཱན་ཏ་ཀ །ཊ་ཀྲི་རཱ་ཛ། པདྨཱ་ན་

ཏ་ཀ །ཨ་ཙ་ལ། ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་མཧཱ་བ་ལེ་བྱཿ ན་མཿ ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པས། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་འཇྲིགས་པར་བྱེད། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་ཤུགས་

ལ་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་། །ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ཚོགས་ལ་འདུད། །གཙུག་ཏོར་གནོད་མཛེས་

ངེས་གནོད་མཛེས། །བགེགས་མཐར་བྱེད་དང་དབྱུག་པ་སྔོ། །ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་

འདོད་པའྲི་རྒྱལ། །པདྨ་མཐར་བྱེད་མྲི་གཡོ་བ། །གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་སྟོབས་ཆེན་

རྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གཏོར་མ་དྲི། །མེ་ཏོག་བདུག་པ་སྒོན་མེ་དང་། །མ་

ཉམས་པ་འདྲི་བདག་འབུལ་གྲིས། །འཁོར་བཅས་དེ་རྣམས་ཀང་བྱོན་ལ། །མྱུར་དུ་

གཏོར་མ་འདྲི་བཟུང་མཛོད། །གསོལ་བར་མཛོད་ཅྲིག་བཏུང་བར་མཛོད། །ཛཿ ཧཱུཾ་

བཾ་ཧོཿ ཡང་དག་ཚིམ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཞྲི་བ་དང་། །རྒྱས་དང་བསྲུང་དང་

བསྐབ་པ་དང་། །ས་བར་མཛོད་ཅྲིག་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། །རོ་རེ་འཆང་གྲི་དཀའ་བཞྲིན་མཛོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྭཱཧཱ། ཕུར་བུ་འདྲི་ལྟར་བཏབ་ཚར་ནས་ཕུར་བུ་བསྲུང་བའྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་ལ་མཆོད་

གཏོར་འདྲི་ལྟར་འབུལ་བ་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་མ་ཆག་པར་བྱ་སྟེ་སབས་གང་ཡང་རུང་

བར་རོ། །དེ་ནས་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པའྲི་ཡུངས་དཀར་དང་། ཆུ་དང་སྦྱྲིན་སྲེག་

བྱས་པའྲི་ཐལ་བས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ། གཡས་སོར་དུ་བབ་

ཅྲིང་ཡྲི་གེ་དྲུག་བཟླས་སོ། །དེ་ནས་བ་བྱུང་ལྔས་ས་གཞྲི་བྱུགས་ལ། རོར་དྲིལ་འཛིན་

པའྲི་ཐལ་མོ་ཁ་འོག་ཏུ་ཕོགས་པས་ས་ལ་རེག་སྟེ། ༀ་བྷཱུ་ཁཾ་ས་གཞྲི་ནམ་མཁའྲི་རང་

བཞྲིན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ས་གཞྲི་རོ་རེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

གྱུར། ༀ་མེ་དྲི་ནྲི་བཛྲི་བྷ་ཝ་བཛྲ་བན་དྷ་ཧཱུཾ། ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཅྲིངས་

ཏེ་བརན་པར་བྱས། ༀ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རོ་རེ་ཁོ་བོས་བགེགས་རྣམས་

བཅོམ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཤོདྷ་ཡ་ཤོདྷ་ཡ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་

སའྲི་ཉེེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པར་གྱུར། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་

སུ་དྲི་བཟང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་། ཚོམ་བུ་མཆོད་གཏོར་བཤམས་པ་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། 

མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། ༀ་ལཱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ནས། ཨཱ་གཙྪ། སའྲི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་སྤན་དངས། པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་

ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། རྒྱལ་བས་ལྷ་ཡྲི་བདག་པོ་ཞེས་སོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་ལྟར་

བྱས་ནས། ས་ཡྲི་གནས་ལ་དག་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་མཛོད། ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་

ཏེ། དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམས་ནས་སའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཞེས་

བརོད་ཅྲིང་པད་ཀོར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཚར་གཅྲིག་བརོད་ཅྲིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་དབྱེར་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །ས་བརྐོས་པས་སྦྱོང་བའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི་ཁང་པའྲི་ནང་དུ་བྱེད་པ་ལ་མྲི་དགོས་

པས་འདྲིར་མ་བརོད་དོ། །

བཞྲི་པ་ས་བཟུང་བ་ལ་བཞྲི། བདག་བསྐེད་བསྒོམས་ནས་གནང་བ་ནོད་ཅྲིང་

གསོལ་གདབ་བྱ་བ། དཀྲིལ་འཁོར་བཏེག་ཅྲིང་ཕག་འཚལ་ནས་སེམས་བསྐེད་པ། 

ཁོ་བོར་བསྐེད་ཅྲིང་མྲིག་གཉྲིས་བྱྲིན་བརླབས་ང་རྒྱལ་གཟུང་བ། བཀའ་བསྒོ་སྟང་

སྟབས་ས་གཞྲི་མཆོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་དང་སྒོའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲི་ཕོགས་

བཞྲིར་འཁོད། རང་གྲི་མདུན་དུ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་དང་ནང་མཆོད་སོགས་

བཀོད་དེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ནང་མཆོད་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པས་བསང་། ཤཱུནྱ་ཏཱས་སྦྱང་། 

སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་སྔོ་

དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག དག་

སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལང་ཀུ་མྲི་བསྐོད་པ་ལྟ་བུས་འཁྱུད་པ། དྲིལ་བུ་ཨཱཿ དང་

གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་སྔོན་མོ་རོར་སེམས་ལྟ་བུ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་

ལང་གུ་ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། 

གྲི་གུག །དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་

པས་འཁྱུད་པའྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། ཞེས་པ་ནས་དབང་བསྐུར། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་

མྲི་བསྐོད་པ་དང་། ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། 
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གན་དྷཾ་ཞེས་པ་ནས། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུར་གྱུར། ཐོག་མཐའ་

མེད་པའྲི་སེམས་ནྲི། །སོགས་བརོད་དེ་རོ་རེ་སྙྲིང་ཁར་བཟུང་ནས། སྲྲིད་པ་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་དག །སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་བརོད་དེ། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཏེ་པད་ཀོར་

བྱས་ནས། སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་སྟངས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རོར་དྲིལ་བཟུང་ནས། ཚོགས་ཞྲིང་

ནས་བརྩམས་ཏེ། བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པར་སྒོམ་ཞྲིང་ས་སྦྱང་

བ་དང་ཞག་གྲིས་བར་དུ་ཆོད་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦྱང་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷ་ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁར་སྤན་དངས། ཨཾ། གནྡྷཾ་ནས། ཀུ་

རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེར་གྱུར། བཛྲ་ཛི་ཧོ། ཞེས་

བརོད་དེ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལྕེ་ལ་རེག་ནས། སོས་དང་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་

པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། མ་ལུས་ཕོགས་ན་བཞུགས་པ་ཡྲི། །སངས་རྒྱས་བདག་

ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནྲི་ཆེ་གེ་རོ་རེ་ཅན། །འདྲིར་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་

བར་འཚལ། །སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་ཀུན་བྱོན་ལ། །འདྲིར་ནྲི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་

གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཅྲི་དགའ་བར་

བྱོས་ཤྲིག །ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་”གྲི
1
་ཕོགས་བཞྲི་

པོ་རེ་རེར་ཡང་མཆོད་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་ཚར་རེ་རེ་བཤམས་པའྲི་མཆོད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་། ནང་མཆོད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་རླབས་གོང་ལྟར་བྱས་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༣ན།    གྱིས    *གྱི   བླ། ༡༠ན༣ན།    གྱི   ཞོལ། ༡༡ན༦ན།    གྱིས
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ཏེ། དེ་ནས་ཐོག་མར་ཤར་གྲི་སོབ་དཔོན་འཁོར་དང་བཅས་པས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ 

ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཙ་སེ་ཐུང་རྲིང་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཞེས་དང་། ཀ་སེ་ཐུང་རྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་

རེ་རེས་མཆོད། མྲི་རག་མ་ཡྲིན་རག་པའང་མྲིན། །གཅྲིག་མྲིན་དུ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་

མྲིན། །དངོས་མྲིན་དངོས་པོ་མེད་པ་མྲིན། །རེན་འབེལ་ཆོས་སྐུལ་ལ་ཕག་འཚལ། 

ཞེས་པས་བསྟོད། བ་མ་དང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐུགས་རོ་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཞལ་

དུ་ན་མཿ ཞེས་པས་ནང་མཆོད་དབུལ། 

དེ་ནས་ལངས་ཏེ་མཎྜལ་བཟུང་ནས། ༀ་བཛྲ་བྷཱུ་མྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། 

ༀ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལྕགས་རྲིའྲི་མུ་ཁྱུད། དབུས་རྲིའྲི་རྒྱལ་པོ་རྲི་རབ། ཤར་

ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླྲིང་། བྱང་སྒ་མྲི་སྙན། ནུབ་བ་ལང་སྤོད། ཤར་

དུ་སྒ་གཅན། ལྷོར་ཉྲི་མ། བྱང་དུ་ཟླ་བ། ནུབ་ཏུ་དུས་མེ། བདག་གཞན་ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། ཞེས་པ་ནས། བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། རང་ཉྲིད་དོན་གྲུབ་ནག་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་

པོ་འཛིན་པ། ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སེམས་ཆེན་པོ། །རང་བཞྲིན་དག་ཅྲིང་དྲི་མ་

མེད། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་མཆོག་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་

གསོལ། ཞེས་དབྱངས་དང་བཅས་པའམ་མེད་ཀང་རུང་སྟེ་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་

བཏབ་ནས། རྐང་པ་གཡོན་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་གཞྲི་བཅའ་དང་། པུས་མོ་གཡས་ས་

ལ་བཙུགས་ཏེ། གུ་རུ་ཨྲི་དཾ་མཎྜལ་སོགས་ཀྲིས་དབུལ། དེ་ནས་ལྷོ་པས། ཚིགས་
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བཅད་སྔ་མས་ཞབས་བསྲིལ་དང་། ཊ་སེ་ཐུང་རྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི། ཞེས་པ་གཅྲིག་

གྲིས་མཆོད། གང་ཞྲིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྒས། །རྫུ་འཕྲུལ་བདག་ཉྲིད་རབ་གསལ་

བྱེད། །སེམས་ཅན་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་འདྲིར། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ལ་ཕག་

འཚལ། ཞེས་བསྟོད། གསུང་རོ་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཞེས་སྦྱར་ནས་ནང་མཆོད་

དབུལ། མཎྜལ་སྔར་ལྟར་ཕུལ། རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དམར་པོ་ཞེས་པ་ནས། རྲིན་པོ་

ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་

ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། ཞྲི་བའྲི་ཆོས་ནྲི་མཆོག་ལས་བྱུང་། །ཡེ་ཤེས་སྤོད་པ་རྣམ་

སྦྱོང་མཛད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གསུང་གྲི་མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་

གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་མཎྜལ་སྔར་ལྟར་དབུལ། དེ་ནས་

བྱང་པས། བསང་གཏོར་དང་། པ་སེ་ཐུང་རྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི། ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་

མཆོད། རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ལྡན་པའྲི། །སྐུ་ནྲི་མོས་པ་ས་ཚོགས་པ། །རང་རང་

བསམ་པས་སེམས་ཅན་གྲིས། །མཐོང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ། ཞེས་བསྟོད། སྐུ་

རོ་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཞེས་སྦྱར་ནས། ནང་མཆོད་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ལ། རང་ཉྲིད་

འོད་དཔག་མེད་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ནས། བགང་ཕེང་འཛིན་པ། ནམ་མཁར་གནས་

པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་རོགས། །མཚན་ཉྲིད་མྲིན་པ་རྣམ་པར་སངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་

ཡྲི་མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་

བཏབ་ནས་མཎྜལ་སྔར་ལྟར་དབུལ། དེ་ནས་ནུབ་པས། ཞབས་བསྲིལ་དང་། ཏ་སེ་

རྲིང་ཐུང་ལས་སྐེས་པའྲི་ཞེས་དང་། པ་སེ་རྲིང་ཐུང་ལས་སྐེས་པའྲི། ཞེས་པ་ཚིགས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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བཅད་རེ་རེས་མཆོད། སྟོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་ཅྲིང་། །ཆགས་དང་ཆགས་བལ་

རྣམ་པར་སངས། །ཤེས་རབ་མ་ཡྲིན་ཐབས་ཀང་མྲིན། །ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ། 

ཞེས་བསྟོད། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། ནང་མཆོད་དང་མཎྜལ་

དབུལ། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་སེར་པོ་ཞེས་པ་ནས་སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། 

ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཞྲི་བ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཀྲི་གནས། །ཆོས་ཀུན་

བདག་མེད་པ་ཡྲི་མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་

གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སྔར་ལྟར་མཎྜལ་དབུལ། རྒྱས་པར་སྤོ་ན་མཆོད་པ་རྣམས་ལ་

དབྱངས་དང་། བསྟོད་པ་རྣམས་ལ་ལངས་ཏེ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཚིག་རྐང་

དང་པོ་ལ་དྲིལ་སྟབས། གཉྲིས་པ་ལ་གཡོན་སྔོན་འགོའྲི་གཞྲི་བཅས་གཡས་བརྐང་

དང་ལག་པ་པད་ཀོར་འཁྱུད་སྟངས། རྐང་པ་གསུམ་པ་དང་པོ་འད་བཞྲི་པ་གཡས་

སྔོན་འགོའྲི་གཞྲི་བཅས་གཡོན་བརྐང་དང་པད་ཀོར་འཁྱུད་སྟངས། གསོལ་གདབ་

ཐེབས་དང་པོ་ལ་དབྱངས་ཆེན་དང་དྲིལ་སྟབས། ལན་རེས་མ་གཉྲིས་ལ་དབྱངས་

ཆུང་དང་པད་ཀོར། ལུས་གཡས་གཅུ། གཡོན་གཅུའྲི་འགྲིང་དང་བཅས་ཏེ་བྱེད་པ་

ཕག་ལེན་ཡྲིན་ལ། སྒོའྲི་སོབ་དཔོན་མ་ཚང་ན་གཅྲིག་གྲིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་

སོང་ལ་བྱ་ཞྲིང་། གཅྲིག་ཀང་མེད་ན་བསམས་ནས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་མཆོད་པ་བཤམས་པ་སོགས་བསྡུས་ཏེ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་རྩེ་སྤད་པ་

འོག་ཏུ་ཕོགས་ནས་སྤྲི་བོར་ཁེར་ཏེ། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུ་ཏྲིཥྛ་བསྒོམས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་ལངས་ཏེ་མཉམ་པའྲི་རྐང་སྟབས་

བྱས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྤྲི་བོར་སྦྱར་ནས། ༀ་པྲ་ན་མ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ན། ཞེས་བརོད་

དེ་ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་ཀྲིས་ཕག་བྱའོ། །དེ་ནས། སེམས་

ཅན་རྣམས་སུ་བསྡུ་བ་ཡྲིས། །བསྡུས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ། །སྒོང་སྐེས་མངལ་

ནས་སྐེས་པའམ། །དོད་གཤེར་ལས་སྐེས་རྫུས་སྐེས་སམ། །གཟུགས་ཅན་རྣམས་

དང་གཟུགས་མེད་དང་། །འདུ་ཤེས་ཅན་ནམ་འདུ་ཤེས་མེད། །མེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་

རྣམས་བསམ། །ང་ཡྲིས་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀུན། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་

ལ། །རྲིང་པོར་མ་ཐོགས་དགོད་པར་བྱ། ཞེས་སེམས་བསྐེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སེམས་ཅན་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པས་བསྒྲིབས་ཤྲིང་བདུད་

ཀྲི་དབང་དུ་སོང་བ་རྣམས་ཀྲི་བདུད་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་

བྱེ་བའྲི་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉྲི་མ། 

གཡོན་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ། མྲིག་འབས་ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའྲི་མེ་ལྟར་འབར་བས་བདུད་

དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་དེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་སྙྲིང་

ཁར་བསོལ་ནས། །ཁོ་བོའྲི་ལྟ་བས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བལྟས་ཏེ། ང་ནྲི་རང་ཉྲིད་རོ་

རེ་ཅན། །ང་ནྲི་རོ་རེ་ཤུགས་ཉྲིད་དོ། །ང་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ང་ནྲི་སྟོབས་

ཆེན་རོ་རེ་ཅན། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ང་། །ང་ནྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་བརན། ཞེས་

བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་གཟུང་ངོ་། ། 

བཞྲི་པ་ནྲི། རོ་རེ་གསོར། དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང་འགྲིང་བ་དང་བཅས་པས་པད་

ཀོར་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ། རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་འབར་བ་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ཏེ་དབང་ལྡན་དུ་སོང་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་

ལ་ལན་གཅྲིག་བསོར་བ་བྱས་ཏེ། དབང་ལྡན་ནས་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ཏེ། ལྷ་དང་ལྷ་

མྲིན་གསང་བ་པ། །ལུས་སྲུལ་ལ་སོགས་གང་ཅྲིའང་རུང་། །ལུས་ངག་སེམས་ལ་

གནས་པ་ཡྲི། །བགེགས་ཀྲི་ཚོགས་ཀུན་ཡང་དག་ཉོན། །ང་ནྲི་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་

ཤུགས། །བཀའ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་སྦྱོར་བ་པོ། །རོ་རེ་འབར་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། །ལུས་

གསུམ་ལས་སྐེས་དགས་བྱ་སྟེ། །གལ་ཏེ་ཁ་ཅྲིག་བདག་ལས་འདའ། །འདྲིར་ནྲི་

འཇྲིག་འགྱུར་གཞན་དུ་མྲིན། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་བཀའ་བསྒོས་ནས། ཡུངས་

ཀར་གྲིས་བབ་ཅྲིང་གུ་གུལ་གྲིས་བདུག །རོལ་མོའྲི་སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཚམ་ངམ་

གྲིས་བགེགས་བསྐྲད་དེ། ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་

པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་འོག་གཞྲི་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ཞེས་བསམ་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་བདག་དང་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲི་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་

རེ་འབར་བ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ནས་སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རོ་རེའྲི་རྐང་

སྟབས་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་ཚེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་བཞྲིའྲི་ས་གཞྲིའྲི་ཐད་དུ་ཁ་སྦྱོར་

བཞྲི་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་བྱས་ནས། དེ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་བའྲི་ཕག་

རྒྱས་རེག་སྟེ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་རེ་རེ། ཞེས་བསམས་

ནས་དབུས་སུ་གཡས་བརྐང་གཡོན་བརྐང་མཉམ་པའྲི་རྐང་སྟབས་གསུམ། དེ་

བཞྲིན་དུ་རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་རེག་ཅྲིང་། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཡཾ་ཡཱཿ ལས་རལ་གྲི་

ནག་པོ་རེ་རེ། ཞེས་བསམས་ནས། ཤར་དུ་ཟླུམ་པོའྲི་སྟབས་དང་། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རྒྱས་རེག་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་རཾ་རཱཿ ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་པོ་རེ་རེ། ཞེས་

བསམ་ཞྲིང་། ལྷོ་རུ་རོལ་པའྲི་སྟབས་དང་། འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱས་རེག་ཅྲིང་། རྐང་

མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ལཾ་ལཱཿ ལས་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རེ་རེ། ཞེས་བསམས་ནས། ནུབ་ཏུ་

རོ་རེའྲི་གདན་ནམ་ས་གའྲི་སྟབས་དང་། པདྨའྲི་ཕག་རྒྱས་རེག་ལ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་

སུ་ཝཾ་ཝཱཿ ལས་པདྨ་དཀར་པོ་རེ་རེ། ཞེས་བསམས་ནས། བྱང་དུ་པདྨའྲི་གདན་དང་། 

དེ་ནས་ས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་སད་དུ་ཏཱཎྜ་བའྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཅག་ཅྲིང་བསོར་

བར་བྱ་སྟེ། ཏཱཎ་ཌ་བའྲི་སྟབས་ཤེས་པ་ལ་འགྱུར་མངས་སུ་གར་གྲི་སྟབས་ཞེས་

འབྱུང་ངོ་། །རྒྱུད་འགེལ་དུ་གསུངས་པའྲི་རྐང་སྟབས་འདྲི་དག་ལ་མྲི་ཤེས་པའམ། མྲི་

སྤོ་ན་མ་བྱས་ཀང་རུང་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་མ་གསུངས་ལ། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་

བ་ནས་གསུངས་པའྲི་རྐང་སྟབས་སོགས་ལ་གཞུང་དེར་དམྲིགས་བསལ་དེ་ལྟར་

གསུངས་ཤྲིང་། ཤེས་ཤྲིང་སྤོ་ན། དཀྲིལ་ཆོག་དེར་གསུངས་པའྲི་རྐང་སྟབས་རྣམས་

ཀང་དེར་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པས། བཀའ་བསྒོ་

མན་ཆད་ཕེང་གར་ལྟར་བྱས་ཏེ། རྩ་བའྲི་སྟང་སྟབས་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་མ་ཐག་པ་

འདྲི་དག་བྱ་ཞྲིང་། ལྷག་མ་ཕེང་བ་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པའྲི་

མཇུག་གྲི་སརྦ་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི་ས་ཧྲི་ཏཿ མན་ཆད་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། རོ་རེ་རྩེ་

གསུམ་པའྲི་འགོས་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་ཕག་ལེན་ཡོད་དོ། །མདོར་བསྡུས་པ་བྱེད་ན་རྩ་

བའྲི་སང་སྟབས་བདུན་ཡན་ཆད་ཙམ་ཞྲིག་བྱའོ། །དེ་ནས་གནྡྷཾ་ནས། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་

ཧཱའྲི་བར་གྲིས་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའྲི་སའྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་མཆོད་པར་བྱ་སྟེ། སའྲི་

ཆོ་ག་རོགས་པར་བསྟན་ཟྲིན་ཏོ། །



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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གཉྲིས་པ་སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་ག་ལ་གཉྲིས། ཆོ་གའྲི་རྣམ་གཞག་དང་། ཆོ་ག་དངོས་

སོ། །དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ས་ཆོག་མ་གཏོགས་འདྲིར་སའྲི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས་མྲི་བྱེད་

པ་ནྲི། ས་ལྷག་པར་གནས་པའྲི་ཆོ་གའོ། ཞེས་རྒྱུད་འགེལ་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཐྲིག་བཏབ་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ་སོབ་མ་སྟ་གོན་བྱས་ནས། དེ་

ཚར་ནས་མལ་སྟན་ལྷག་གནས་བྱེད་པ་ནྲི། རྒྱུད་འགེལ་ལས་མལ་སྟན་ལྷག་གནས་

བྱས་ནས་མཚན་མ་བརགས་ཏེ། ངན་ན་བཟློག་ཅྲིང་བཟང་ན་ཐྲིག་གདབ་པར་བཤད་

པ་དང་འགལ་ལོ། །རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་གཉྲི་ག་རུ། ལས་ཐྲིག་དང་ཡེ་ཐྲིག་སོ་སོར་

འདེབས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཤྲིང་། ཡེ་ཐྲིག་ཚོན་ས་ལྔ་པ་སོགས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པས། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལུགས་ལ་

ཡེ་ཐྲིག་མེད་པར་སྨྲའོ། །

ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པས་འདྲིར་ཁ་འགེངས་པར་འདོད་ལ། ཁ་

ཅྲིག་རྒྱུད་འགེལ་ལས་མྲི་གསལ་ཞྲིང་། ཐྲིག་སྐུད་ཀང་གཉྲིས་མེད་པར་བཤད་ནའང་

སཱ་དྷུ་པཱུ་ཏྲས་ཡེ་ཐྲིག་དེའྲི་བྱྲིན་རླབས་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་

མཛད་པ་ལྟར་འདྲིར་བྱེད་ན་དེ་བཞྲིན་བྱའོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །འོན་ཀང་ཐོག་མར་

ཡེ་ཐྲིག་བཏབ་ནས་ལས་ཐྲིག་རེས་སུ་འདེབས་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་

བྱ་ཞྲིང་། ཡེ་ཐྲིག་སྒྲུབ་པ་ན་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་

ཐུགས་ཀ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾཿ རྣམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྤན་

དངས་ནས་ལག་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོ་སོ་ལ་བསྟྲིམ་པ་དང་ༀ་ཨཱཿ ཨ་མྲི་ཏཱ་བྷ་ཝ་བཛྲ་སཱུ་
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ཏྲཾ་མེ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

ནྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སྟེ་འདྲིར་རྒྱུད་འགེལ་ལས། རྡུལ་ཚོན་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་རོ་

མཉམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་རྡུལ་ཚོན་གྲི་རྣམ་པས་བཀོད་དེ། ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཡང་

ལྷ་མོ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་རྣམ་པས་སོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ཐྲིག་སྐུད་ཡུམ་ལྔར་བསྐེད་ཅྲིང་། ཡུམ་ལྔས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཏེ། ཐྲིག་བཏབ་པའྲི་སྟེང་དུ་ཚོན་”བཀེ
1
་བ་ན། ཐྲིག་ཚོན་ཐབས་ཤེས་

རབ་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པ་མ་གོ་བས། སངས་རྒྱས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

ཤྲིང་དེའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སྤན་

དངས་ནས་བསྟྲིམ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡེ་ཐྲིག་ཀང་དང་པོར་ཡུམ་ལྔར་བསྐེད་དོ། སྙམ་

ན། དམ་ཚིག་པ་ཡུམ་ལྔར་བསྐེད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་ཡབ་ལྔ་བཀུག་ནས་བཅུག་པའྲི་

ཕྲིར་དེ་བས་ཀང་ཆེས་ནོར་བའོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་གཞན་གྲི་ལུགས་ཀྲིས་ལས་ཐྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་ལས་ཐམས་

ཅད་པ་གང་ཡྲིན་དུ་བསྐེད་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཀང་། འདྲིར་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ཟུར་

བ་མེད་ཅྲིང་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ལས་ཐྲིག་ཀང་ཡུམ་ལྔར་བསྐེད་ནས་སྒྲུབ་ཅྲིང་

དེ་ལ་ཚོན་དུ་དྲི་དང་། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་དང་། ཐྲིག་བཏབ་ཟྲིན་

ནས་མཆོད་གཏོར་སོགས་འབུལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུད་འགེལ་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

དགོས་པའྲི་ཐྲིག་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྲུངས་ཏེ། ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་དབྱྲི་བར་

བྱའོ། །སྒོ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྦྱངས་ཏེ། སར་ཡང་དྲི་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༧ན།   བླ། ༡༣ན༦ན།  བཀྱེ    ཞོོལ། ༡༥ན༤ན།    དཀྱེ
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པ་དང་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ལས་ཐྲིག་གྲི་དབང་དུ་མ་མཛད་

ན་ལྷག་མ་དབྱྲི་བར་གསུངས་པ་མྲི་འཐད་ལ། ཐྲིག་སྐུད་ལྷའྲི་ངོ་བོར་མ་བསྒྲུབས་ན་

གཏོར་མ་འབུལ་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་གྲི་ལུགས་ལ་ལས་ཐྲིག་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའྲི་དཀར་པོར་ཕལ་

ཆེར་ལ་ངེས་ཀང་། འདྲིར་ནྲི་ལས་ཐྲིག་ཀང་ལས་སོ་སོ་དང་མཐུན་པའྲི་ཚོན་གྲིས་

ཁ་བསྒྱུར་བར་བཞེད་དེ། རྒྱུད་འགེལ་ལས། དེ་ནས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་

དགོས་པས། ཤྲི་ཁཎྜ་དང་། སཱ་ལྲི་བཏགས་པ་དང་། ཁག་དང་དུག་དང་རོ་བསྲེགས་

པའྲི་སོལ་བ་དང་། གུར་ཀུམ་དང་། ཙནྡན་དམར་པོ་དང་། ཡུང་བ་དང་། བ་བའྲི་ཆུ་

ཡྲིས་སངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲིས་ཁུ་ཚུར་གཡོན་པ་དང་། སོབ་མ་ནུབ་ཏུ་མངོན་པར་

ཕོགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གཡས་པས་ཐྲིག་སྐུད་བཟུང་ནས་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། ཐྲིག་

དེས་བཏབ་པའྲི་ལྷག་མ་མྲི་དགོས་པ་རྣམས་དབྱྲི་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཡེ་

ཐྲིག་གྲི་ལྷག་མ་དབྱྲི་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་

པའྲི་ཐྲིག་བྱྲིན་རླབས་དང་། འདེབས་པའྲི་སྔགས་དང་འདུག་སྟངས། ཡོངས་འཇོམས་

སོང་བ་དང་། མཆོད་གཏོར་སོགས་ནྲི་ཡེ་ཐྲིག་ལས་ཐྲིག་གཉྲི་གའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་

པས། ཁ་དོག་ལྔ་པའྲི་ཡེ་ཐྲིག་ཀང་བསྒྲུབ་ལུགས་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཐྲིག་དང་

མཐུན་པར་བྱས་ཏེ། ཡེ་ཐྲིག་འདེབས་པ་ཁ་བསངས་ན་ལེགས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རས་

ལྔ་ལྷག་གནས་ཀྲི་ཚེ་ལྷག་གནས་བྱེད་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་ལས་ཐྲིག་ཡྲིན་གྲི། ཡེ་ཐྲིག་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ལྷག་གནས་བྱས་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དེས་རྨྲི་ལམ་སོགས་བརགས་

པའྲི་རེས་སུ་ཐྲིག་འདེབས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དེ་ཡང་ལས་ཐྲིག་འདེབས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 30  

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡོངས་འཇོམས་ནྲི་ནུབ་བྱང་ནས་ཤར་ལྷོར་བཏབ་པའྲི་ཟུར་ཐྲིག་

ལས། སོབ་དཔོན་གྲིས་འདས་ཏེ་ཤར་དང་། བྱང་གྲི་ཕོགས་སུ་ཕྲིན་ནས་ཐྲིག་བཏབ་

ན་ཡོངས་སུ་འཇོམས་ཤྲིང་སོབ་མས་དེ་ལས་འགོངས་ཏེ། ལྷོའམ་ནུབ་ཏུ་གནས་ན་

ཡོངས་སུ་འཇོམས་པའྲི་གནོད་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བས་སང་དགོས་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་

ནྲི་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡང་ཡང་གསུངས་པས། སཱ་དྷུ་པཱུ་

ཏྲའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དང་ཤོང་པ་སོགས་ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པའྲི་སོར་

ཐྲིག་ལྟར་བྱེད་པ་ནྲི་ལུགས་འདྲི་ལས་དངོས་སུ་བརྒལ་བའྲི་ནོར་བའོ། །ལྷ་སྟ་གོན་གྲི་

རྣམ་གཞག་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་

ཞབས་པ་དང་། སཱ་དྷུ་པཱུ་ཏྲ་གཉྲི་གས་ཁ་འགེངས་ཤྲིང་། བ་མ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ཡང་

དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ལེགས་སོ། །

འོན་ཀང་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག །རས་ལྔ་ལྷག་གནས་ཀྲི་རེས་སུ་ལྷ་ལྷག་གནས་

བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུད་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་ཆེ། །བདག་

ཀང་གཙོ་བོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་ནྲི་བཞེངས་པར་བགྲིད། ཅེས་ལྷ་ལྷག་གནས་

གསུངས་པའྲི་རེས་ལ་རས་ལྔ་ལྷག་གནས་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རས་ལྔ་ལྷག་གནས་དང་། སོབ་མ་སྟ་གོན་གྲི་རེས་སུ་ལས་ཐྲིག་

འདེབས་པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ལྷ་ལྷག་གནས་ཀྲི་ཚོམ་བུ་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ལྷ་

མཚན་གང་དུ་འོང་བའྲི་གནས་དེ་དང་དེར་འགོད་དགོས་ལ། ཐྲིག་མ་བཏབ་པར་ཚོམ་

བུ་བཀོད་ན་དེ་འདའྲི་ལྷ་གནས་ངེས་པ་རོགས་པའྲི་གནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚིག་

རྐང་གཅྲིག་པོ་དེ་ནྲི་སྟ་གོན་གྲི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སོབ་མས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཐོག་མར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བསྲུང་བ་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་

རྣམས་ལ། སོབ་མ་འདྲི་དག་ཐར་བའྲི་སད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་པའྲི་བྱ་བ་མཐར་

ཕྲིན་པར་མ་གྱུར་གྲི་བར་དུ་བར་ཆད་མྲི་འབྱུང་བར་སོབ་མ་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརློབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡྲིན་པར་འགེལ་པ་ཉྲིད་ལས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

ལོ། །ལས་ཐྲིག་གྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི། གཞོན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པས་བཀལ་བའྲི་སྐུད་པ་རྩ་

གསུམ་དག་པས་གསུམ་སྒྲིལ་ཕ་མོ་དུ་མ་སར་ཡང་བསོམས་ནས་གསུམ་བསྒྲིལ་

བྱས་པས་སོབ་དཔོན་གྲི་མཐེ་བོང་གྲི་ནས་ཀྲི་ཚད་རྲིང་བ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་

ཉྲིས་ལྟབ་སོབ་དཔོན་གྲི་ཁྲུ་བརྒྱད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ཁྲུ་སྟོང་ལ་

སོགས་པའྲི་བར་དུའང་བྱ་བར་གསུངས་པས། ཚངས་ཐྲིག་ཁྲུ་བརྒྱད་པ་དུ་མ་མཐུད་

ནས་བྱ་དགོས་སམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ། འགེལ་ཆེན་ལས། སོབ་

དཔོན་གྲི་ཁྲུ་ཡྲིས་ཐྲིག་སྐུད་གཅྲིག་བྱའོ། ཞེས་ཚངས་ཐྲིག་གྲི་ཐྲིག་སྐུད་དུ་མས་ལས་

ཐྲིག་གདབ་ཏུ་མྲི་རུང་བར་གསུངས་ཀྲི། ལས་ཐྲིག་དང་ཡེ་ཐྲིག་སོ་སོ་བ་གཉྲིས་བྱར་

མྲི་རུང་བར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཁྲུ་སྟོང་བ་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིག་སྐུད་

ཁྲུ་བརྒྱད་པ་གཅྲིག་པོ་དེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཐུད་ནས་ཐྲིག་གདབ་པར་གསུངས་

ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ཡྲིས་ཁྲུ་སྟོང་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིག་

གདབ་པར་བྱ་སྟེ། སྙྲིང་པོའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐྲིག་

གྲི་གནས་སུ་ཐྲིག་བཏབ་པས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་

ནྲི་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ནོར་བུ་གསེར་རམ། ཡང་ན་ཞྲི་བ་ལ་ཤེལ། རྒྱས་

པ་ལ་དངུལ། དེ་དག་མེད་ན་ས་ལས་བྱས་པ་ནག་པོ་དང་རྩ་བ་མེད་པ། སཱ་ལྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཏགས་པ་དང་ཙནྡན་གྲིས་བྱུགས་ཏེ་དཀར་པོར་བྱས་པའོ། །ཚད་ནྲི་རྒྱར་སོར་

བཅུ་དྲུག །དཔངས་སུ་སོར་ཉྲི་ཤུ། མགྲིན་པར་སོར་དྲུག ཁའྲི་མཐའ་ནས་མཐའ་ལ་

སོར་བརྒྱད་ཀྲི་སུམ་གཉྲིས་དབུས་སུ་བུག་པར་ཡོད་པ། མཆུ་སོར་གཉྲིས་ཐུར་དུ་

འཕང་བ་སྟེ། དེ་དག་སོབ་དཔོན་གྲི་མཐེབ་སོར་གྲིས་སོ། །གངས་ནྲི་རྒྱུད་འདྲིར་

ལྔ་ལས་ཉུང་བ་མ་བཤད་ཅྲིང་། བཅུའམ་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དུང་ཆོས་ལྷག་པའོ། །མཚན་མ་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་ལ་པད་དཀར་

དང་ཉྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་ལང་ཀུ། རྣམ་རྒྱལ་ལའང་གདན་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་

སྔོན་པོ་རྩེ་གསུམ་པ་ཕོགས་བཞྲིའྲི་བུམ་པ་ལ་པདྨ་དཀར་པོ་དང་། ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་

ཤར་གྲི་ལ་རལ་གྲི་ནག་པོ། ལྷོའྲི་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་པོ། ནུབ་ཀྲི་ལ་འཁོར་ལོ་སེར་

པོ། བྱང་གྲི་ལ་པདྨ་དཀར་པོ། མཚམས་བཞྲིར་པདྨ་དམར་པོ་དང་། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་

མེར་རལ་གྲི། བདེན་བལ་དུ་པདྨ་དམར་པོ། རླུང་དུ་འཁོར་ལོ་སེར་པོ། དབང་ལྡན་དུ་

ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་བྲིའོ། །ཡལ་འདབ་དང་བཅས་པའྲི་ཤྲིང་གྲིས་ཁ་བརྒྱན། ཕོགས་ཀྲི་

མདོག་ཅན་གྲི་རས་ཟུང་གྲིས་མགུལ་པ་དཀྲྲི། ༀ་བཛྲ་ཤེ་ཁར་རུ་ཏྲ་མ་ཊ་དྲི་ཤཱཾ་བནྡྷཱ་

ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་བདུན་བདུན་བཟླས་པའྲི་སྐུད་པ་དཀར་པོ་བདུན་བདུན་གྲིས་བཅྲིངས་

པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་རས་ལ། སན་ལྔ་ནྲི། ཀཎྜ་ཀཱ་རྲི་ཆ་གཅྲིག །ཤྲིང་མངར་ཆ་གཉྲིས། 

རྨ་བྱའྲི་གཙུག་ཕུད་ཆ་གསུམ། བྲི་ཧ་ཏཱྲི་ཆ་བཞྲི། བྲིང་ག་རཱ་ཛ་ཆ་ལྔའོ། །ཆའྲི་རྲིམ་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ། དྲི་ལྔ་ནྲི། གླ་རྩྲི། ཛཱ་ཏྲི། གུར་ཀུམ། མུ་ར། རུ་རའོ། །འབྲུ་ལྔ་ནྲི། གོ། ཏྲིལ་

དཀར་པོ། ཁེ། སྲན་མ་མུད་ག །སྲན་མའོ། །རྲིན་ཆེན་ལྔ་ནྲི། དཀར་ཕ་མེན། མུ་མེན། 

བྱུ་རུ། མུ་ཏྲིག །ཤཱུ་ལ་མ་ཎྲིའོ། །ལྕགས་ལྔ་ནྲི་ཁབ་ལེན། ལྕགས། ཟངས། དངུལ། 



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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གསེར་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་ཆ་གཅྲིག་པ་རྣམས་རྣམ་རྒྱལ། ཆ་གཉྲིས་པ་རྣམས་

ཤར་དང་ཤར་ལྷོ། གསུམ་པ་རྣམས་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ། བཞྲི་པ་རྣམས་བྱང་དང་བྱང་

ཤར། ལྔ་པ་རྣམས་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་བུམ་པར་གཞུག་ཅྲིང་། རས་ཐམས་ཅད་

ཆ་རོགས་པ་ཐུམ་བུར་བྱས་ཏེ། རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དུང་ཆོས་སུ་གཞུག་ལ། ཁ་ཅྲིག་

བུམ་པ་རྣམས་སུ་ལྷ་བསྐེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས་བསྐེད་པར་མ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ནྲི། མྲི་བསྐེད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལས་

མྲི་བསྐེད་པར་ཡང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་ཞྲིག་སྨྲ། བསྐེད་པར་

དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་དང་མྲི་བསྐེད་པར་བཤད་པ་དོན་མྲི་གཅྲིག་ཅྲིང་། བསྐེད་པར་

དོན་གྲིས་གསུངས་པ་ནྲི། རྒྱུད་འགེེལ་ཉྲིད་ལས་ལེགས་པར་ཤེས་ཏེ། འདྲིར་མངས་

པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ལ། བུམ་པའྲི་ཁར་རོ་རེ་བཟུང་ནས་ཆུ་བན་པ་སོགས་ནྲི་

ལག་ལེན་ནོར་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཕོགས་གཞན་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཆོ་ག་དངོས་ལ་དྲུག །སའྲི་ལྷ་མོ་ལྷག་པར་གནས་པ། རས་ལྔ་ལྷག་

པར་གནས་པ། སོབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའྲི་ཆོ་ག །མལ་སྟན་ལྷག་གནས་བྱས་ཏེ་

མཚན་མ་ངན་ན་བཟློག་པ། ཐྲིག་གདབ་ཅྲིང་སྒོ་ཕེ་སྟེ་ཐྲིག་སྐུད་མཆོད་ནས་གཤེགས་

སུ་གསོལ་བ། ལྷ་ལྷག་གནས་བྱས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བཏེག་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཚོམ་བུ་མཆོད་པ་

བཤམས་པ། སྔར་སའྲི་ལྷ་མོ་ལ་ས་བསང་བའྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱས་ཤྲིང་། ཚོམ་

བུ་བསང་སྦྱངས་སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་དང་རང་གྲི་སྙྲིང་

ཁར། ཞེས་པ་ནས། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་མཛོད་ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ལཱཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མྲི་ཏྲིཥྛ་མ་ཙ་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཛྲ་

དྷ་ར་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐོག་མར་བུམ་པ་རྣམས་གུ་གུལ་གྲིས་བདུག །ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་

བཟླས་ཤྲིང་ཡུངས་ཀར་གྲིས་བརེག །ར་གླང་བོང་བུ་སོགས་ཀྲིས་མ་བགོད་པའྲི་

ཆུ་གཙང་མ་སྲོག་ཆགས་མེད་པས་རན་པར་དགང་། དྲི་བཟང་པོས་ཟླུམ་པོར་

བྱུགས་པའྲི་སྟེང་དུ་གདན་གཙང་མ་བཏྲིང་བ་ལ། རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་དབུས་ཀྲི་

ཤར་དང་། རྣམ་རྒྱལ་དབུས་ཀྲི་ནུབ་ཏུ་བཞག །རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་དུང་ཆོས་ཀྲི་

ནང་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་བཀང་བ་ལ་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་བཏབ། ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའང་ཟུར་དུ་ཅུང་ཟད་བླུག་སྟེ། རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པའྲི་སྟེང་དུ་བཞག་པའྲི་

ཁར་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་བཅྲིངས་པ་བཞག །དེ་དག་གྲི་མཐའ་སོར་

ལ་བུམ་པ་གཞན་རྣམས་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་དགོད། 

བུམ་པ་རྣམས་ནང་མཆོད་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པས་བསང་། ཤཱུནྱ་ཏཱས་བུམ་པ་རྣམས་

སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཾ་ཧཱཿ ལས་སྟེང་དང་འོག་གྲི་བུམ་པ། ཧ່་

ཧ່ཱ་ལས་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་བུམ་པ། ཧ�་ཧ�་ལས་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་བུམ་པ། ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ལས་བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྲི་བུམ་པ། ཧླ�་ཧླ�་ལས་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་བུམ་པ་

རྣམས་རང་རང་གྲི་ཚད་དང་། ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་དང་། ནང་རས་ལ་སོགས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་ཏཔེ་ཏཔེ་མ་ཧཱ་ཏཔེ་སྭཱཧཱ། ལྷའྲི་ཆུ་བོ་

གངྒཱ་དང་བུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆུ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་

ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་ལན་བདུན་བདུན་བཟླས་ཏེ། བུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆུ་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་བྱས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། རྣམ་

རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་དུང་ཆོས་ཀྲི་ནང་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་གདན་དང་བཅས་པ་དང་། ཕོགས་བཞྲི་དང་སྟེང་འོག་གྲི་བུམ་པའྲི་ནང་

དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ༀ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་དང་། རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རེ་རེ། མཚམས་བཞྲིའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ༀ་ལས་

པདྨ་དམར་པོ་དང་། ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་

ཧུཾ་དང་། རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་ལྔ་

འཕོ་བ། ཅེས་པ་ནས། རླུང་དུ་ཧོཿ ལས་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་སེར་པོ། ཞེས་པའྲི་

བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་ལ། ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

སྤོས་ཏེ་ཞེས་པ་རྣམས་བཞག་ཅྲིང་། ཨ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་

ཀུ་ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་

གུག དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། 

ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་གཙོ་བོའྲི་ལུས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ཨཱཿ དང་རོ་རེ་

ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལང་ཀུ་ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་

འཛིན་པ། ཞེས་པའྲི་བར་གོང་ལྟར་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔས་འཁྱུད་པ་ས་ཚོགས་

ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། སར་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པ་གཙོ་བོ་ལ་ཞུགས་ཤྲིང་། ཤེར་ཕྲིན་མ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པས་འཁྱུད་པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཨྲི་ཨཱྲི་དང་
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རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་དོན་གྲུབ་དང་སྒོན་མ་ནག་མོ། ཞེས་པ་ནས། འཁྱུད་པ་

བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྲི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་གདན་ལ་འཁོད་ཅེས་པ་ནས། དེའྲི་

ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་སེར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་འཁོད་པར་གྱུར། 

ཞེས་པའྲི་བར། བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས། །ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་སྤོས་

ཏེ། ཞེས་པ་བཞག་པའྲི་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱའོ། །དེ་

ནས་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ཨྲི་ཨཱྲི་དང་རལ་

གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་དོན་གྲུབ་དང་སྒོལ་མ་ནག་མོ། ཞེས་པ་ནས། སྤན་མ་དང་རྣམ་

སང་གྲིས་འཁྱུད་པ། ཞེས་པའྲི་བར་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་

བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ར་ར་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྲིན་

འབྱུང་དང་། གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ། ཞེས་པ་ནས། རྲིམ་པ་བཞྲིན་མཱ་མ་ཀྲི་དང་

འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྲི་བུམ་པའྲི་ནང་

དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ཨུ་ཨཱུ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་འོད་དཔག་མེད་དང་། མཱ་

མ་ཀཱྲི་དཀར་མོ། ཞེས་པ་ནས། རྲིམ་པ་བཞྲིན་གོས་དཀར་མོ་དང་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་

འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་

སུ་ལ་ལ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྣམ་སང་དང་སྤན་མ་སེར་མོ། ཞེས་པ་

ནས། རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྒོལ་མ་དང་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་འཁྱུད་པ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཚིག་

ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དང་། རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་

གནས་སུ་ཨ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་ཀུ། ཞེས་པ་ནས། ཚངས་

མགོ་འཛིན་པ་ཤེར་ཕྲིན་མ་སྔོན་མོ་རོར་སེམས་ལྟ་བུས་འཁྱུད་པ། རྣམ་རྒྱལ་གྲི་
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བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ཨཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོར་སེམས་

སྔོན་པོ་ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་

ལང་ཀུ་མྲི་བསྐོད་པ་ལྟ་བུས་འཁྱུད་པ། རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གསལ་བའྲི་

ཐུགས་ཀར་ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བ། ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་མ། ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་བཅས་པ་ལས་སྐེས་

པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའྲི་ཡབ་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་པདྨ་དང་

ཟླ་བ་སྦྱར་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་པདྨ་དང་ཉྲི་མ་སྦྱར་བ་ལས་རོ་རེ་

དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕོས་པས། བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་

ཛཿ གནྡྷཾ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད། ༀ་པྲཛྙཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་སོགས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ནས། 

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་ཞེས་པ་

ནས། ཉྲི་ཟླ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཉྲི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཞེས་པའྲི་བར་དང་། བུམ་

པ་དང་མཚན་མའྲི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ལ། བུམ་པ་དང་མཚན་མའྲི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་

མཉམ་པར་གྱུར། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་ཕོགས་བཅུའྲི་

རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། གནྡྷཾ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད། དབང་གྲི་

ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་འདྲི་དག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། ༀ་ཨཱ་ཨཱྲི་སོགས་ནས། སྭཱཧཱ། ཞེས་ཡུམ་ལྔས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་

བསྐུར། གཙོ་བོ་དང་རོ་རོ་སེམས་དཔའ་དང། མཆུ་དང་། དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་

རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་

རྒྱ་ཅན་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་ནོ། །གཙོ་
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བོའྲི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཨ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། ཞེས་པ་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེ་མོར་ཨ། ཞེས་པའྲི་བར་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱས་ཏེ། གཙོ་བོའྲི་དཔྲལ་བར་ཨ་

ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་གསུང་རོ་རེ་དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐྲིག་ལེ་ལས་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སྔོན་པོའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་

རོ་རེ་ནག་པོ། ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྟེ་བར་ཧོཿ གསང་བར་སྭཱ། གཙུག་ཏོར་ལ་ཧཱ། ཞེས་

རྒྱས་བཏབ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱ། དེ་ནས་ཆུ་བཞྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་

གཉྲིས་དང་བཅས་པས་མཆོད། འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསྟོད། ན་མཿ འྲི་མཆོད་པས་ནང་

མཆོད་དབུལ། གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་གཙོ་བོའྲི་སྙྲིང་པོ་བརྒྱད་དང་། གཞན་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ལྷ་གང་ལ་བཟླས་པ་བྱེད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་བཟླས་

སྔགས་ཉེར་གཅྲིག་རེའམ་བདུན་རེ་བཟླས། མཐར་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་རླབས་བྱས་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཁམས་

གསུམ་དབང་ཕྱུག་ནྲི། ཞེས་སོགས་དང་། ཙ་སེ་ཐུང་རྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་པས་ཆུ་བཞྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་

ནས། ཡེ་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་ཤྲིང་མེ་ཏོག་གཏོར། བུམ་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་

པོའྲི་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་རོ་གཅྲིག་

ཏུ་གྱུར། མཚན་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཞུ་ནས་ལྷ་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

 39  

གནས་པར་གྱུར། གཞལ་ཡས་ཁང་ཞུ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་དུང་གྲི་རྣམ་པར་

གྱུར། དེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་སོས་དང་རོལ་མོའྲི་སྒ་དང་བཅས་པས་སྤན་དངས་

ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་བུམ་གདན་བཏྲིང་བ་ལས་སྔར་ལྟར་ཕོགས་

མཚམས་མ་འཆོལ་བར་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་ལག་པས་

དགོད་ཅྲིང་། ༀ་ཧཾ་ཧཱཾ་ཧ່་ཧ່ཱ་ཧ�་ཧྲཱ�་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཧླ�་ཧླ ླཱ�། བཛྲ་པདྨ་ཨ་མྲ་ཏ་གྷ་ཊ་སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་

དྷརྨ་དྷ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན། སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

བཟླས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་མདུན་དུ་གནས་ཏེ། ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྔགས་དང་

ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་མཆོད། གཏོར་མ་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ༀ་

བཛྲ་སཏྭ། ཨཀྵོ་བྱ། ཨ་མོ་གྷ་སྲིདྡྷ། རཏྣ་སམྦྷ་ཝ། ཨ་མྲི་ཏཱ་བྷ་ཝ། བྱཻ་རོ་ཙ་ན། པྲཛྙཱ་པཱ་

ར་མྲི་ཏཱ། “ལོཙྪ
1
་ནཱྲི། མཱ་མ་ཀཱྲི། བཎྜ་རཱ། ཏཱ་ར། བཛྲ་དྷཱ་ཏྭཱྲི་ཤྭ་རྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བྱ། ཨྲི་

དཾ། བ་ལཾྲི་སོགས་ཀྲི་གཏོར་སྔགས་རོགས་པ་ལན་གསུམ་གྲིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཇྲི་

སྲྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བྱ་བ་མ་རོགས་ཀྲི་བར་དེ་སྲྲིད་དུ་བགེགས་རྣམ་པར་བཟློག་

པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅྲིག །ཅེས་བརོད་ནས་བུམ་པ་རྣམས་ལ་རེག་སྟེ། འདུད་ཉྲི་

ཤུས་བསྟོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །བ་མ་དག་གྲི་ཕག་ལེན་ལ་བུམ་པ་ལ་

རེག་པའྲི་དོན་དུ་བུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་ལ་གཟུངས་ཐག་བཀྲམ་པའྲི་སེ་མོ་ནས་བཟུང་

སྟེ་བསྟོད་པ་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ལས་ཐྲིག་སྔར་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་

ཙནྡན་དཀར་པོ་དང་འབས་སཱ་ལུ་སོགས་བཏགས་པའྲི་ཁུ་བས་བྱུགས་ཏེ། སོད་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༣ན།    ལོཙྪ   བླ། ༡༨ན༤ན།    ལོ་ཙ   ཞོལ། ༢༡ན༤ན།   ལོཙྪ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཙང་མར་བཀོད་ནས། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་

པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཾ་ཨ່ཱ་ར່ཱ་ཨཱུཾ་ལ່ཱ་རྲིང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དུ་གྱུར། 

རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བ། ཀཱ་ལྲི་ལས་

ཉྲི་མ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་བཅས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཤེས་རབ་མ་དང་

བཅས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་པདྨ་དང་ཉྲི་མ་སྦྱར་བ་ལས་རོ་རེ་དྲི་མ་མེད་

པའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕོས་པས། ཡུམ་ལྔ་རྣམས་སྤན་དངས་ཏེ། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་

རྣམ་པར་གྱུར་ནས་རོ་རེའྲི་སྲད་བུ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། ༀ་ཨཱཾ་ཨ່ཱ་

རཱ�་ཨཱུཾ་ལཱ�་བཛྲ་སཱུ་ཏྲ་སརྦ་དྷརྨྱཻ་ཀ་སྭ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་དྷརྨཱ་ན་ཨེ་ཀ་ཨཱ་ཀཱ་ར་སྭ་བྷཱ་ཝཱན་ཀུ་རུ་

ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་དང་ཤར་གྲི་བུམ་པའྲི་བར་དུ་བཞག་

ནས། གནྡྷཾ་སོགས་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་དོ། །

དེ་ནས་འབྱོར་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཚོན་རབ་མར་གད་སོགས། འབྲིང་

གསེར་སོགས། ཐ་མ་འབྲུའམ་སའྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་ཁ་བསྒྱུར་བའྲི་

ཚོན་ས་ལྔ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་མྲི་རུས་དང་། བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་

ཕེ་མ་ཡང་བསྲེས་ཏེ། ཨཾ་ཨ່་ར�་ཨུཾ་ལ�་ཐུང་ངུ་རྣམས་ཚོན་སོ་སོ་ལ་བྲིས་ནས་སོད་

གཙང་མར་བཀོད་དེ་ཕོགས་བཞྲི་དང་དབུས་སུ་རང་གྲི་མདུན་དུ་བཞག་པ་སྔར་

ལྟར་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཾ་ཨ່་ར�་ཨུཾ་ལ�། ཐུང་ངུ་རྣམས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་

རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཚོན་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གསལ་བའྲི་
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ཐུགས་ཀར་ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བ། ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་མ། ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་བཅས་པ་ལས་སྐེས་

པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའྲི་ཡབ་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་པདྨ་དང་ཟླ་

བ་སྦྱར་བ་ལས་རོ་རེ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕོས་པས་རྒྱལ་བ་ལྔ་

རྣམས་སྤན་དངས་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས། རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་

དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། ༀ་ཨཾ་ཨ່་ར�་ཨུཾ་ལ�་སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་པཉྩ་སན་དྷ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་པཉྩ་སན་དྷན་སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་དྷརྨཱ་ན་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་། སྤན་

དངས་ཏེ་རྒྱལ་བ་དང་ནུབ་ཀྲི་བུམ་པའྲི་བར་དུ་ཕོགས་བཞྲི་དང་། དབུས་སུ་རྡུལ་

ཚོན་ལྔ་མ་འཆོལ་བར་དགོད། ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་དོ། །དེ་ནས་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་

གསལ་བའྲི་ཞེས་སོགས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་སབས་ལྟར་སྦྱར་ནས། འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་

ཀྱུ་འཕོས་པས། བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། 

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས་ཨཱ་ཨཱྲི་ར་ཨཱུ་

ལ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར། མྲི་བསྐོད་པས་

དབུ་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། ༀ་ཧཱུཾ་ཀྲོ་དྷ་བཛྲཾ་སརྦ་སཏྭ་ཀ་རུ་ཎ་

ཨཱདྨ་ཀ་སརྦ་དྷརྨྱཻ་ཀ་སུ་ཁ་སྭ་བྷ་ཝ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་བཛྲ་སུ་ཁ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ན་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་རྒྱལ་བ་དང་ལྷོའྲི་བུམ་པའྲི་བར་དུ་རོ་རེ་མགོ་མཇུག་མ་ལྡོག་པར་

ཞུགས་སུ་བཅུག་ནས་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་དོ། །

དེ་ནས་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་དྲིལ་བུ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་
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ཧོཿ དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མར་གྱུར། 

རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གསལ་བའྲི་ཞེས་སོགས་ཐྲིག་སྐུད་ལྟར་བྱས་ནས། འོད་

ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕོས་པས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་

པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། ཡུམ་རྣམས་

ཀྲིས་ཞེས་པ་ནས་དབང་བསྐུར། རོ་རེ་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྲིདྲིལ་བུར་གྱུར། ༀ་ཧོཿ བཛྲ་གྷཎ་ཊེ་སརྦ་དྷརྨྱཻ་ཀ་བཛྙཱ་དྷཱ་ནྲི་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་ཨཱ་ཀཱ་

རེ་སརྦ་དྷརྨཱ་བ་བྷོ་དྷ་ནྲི། སརྦ་དྷརྨཱ་ན་བྷཱ་ཝེ་ན་བ་བྷོ་དྷ་ཡ་པྲ་བྷོ་དྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་

དེ། རྒྱལ་བ་དང་བྱང་གྲི་བུམ་པའྲི་བར་དུ་དྲིལ་བུ་དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་ལ་

བསྟན་ནས་བཞུགས་སུ་བཅུག་སྟེ། ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག །ཀུན་སོང་བཅོས་ཤྲིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། གསོལ་བ་

བཏབ་ཅྲིང་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། སོམ་པ་བཟུང་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། སོ་ཤྲིང་

དོར་ཞྲིང་ཁོར་ཆུ་སོགས་སྦྱྲིན་པ། རྲིགས་དྲུག་དགོད་ཅྲིང་རོར་སེམས་བསྐུལ་བ། 

ཆོས་བཤད་པས་སྤོ་བ་བསྐེད་དེ་རྨྲི་ལམ་བརག་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྟ་གོན་གྲི་རས་རྣམས་མྲི་མཐོང་བར་ཡོལ་བས་བཅད་པའྲི་ཕྲི་རོལ་

ཏུ། ལེགས་པར་བརགས་ཤྲིང་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་སོབ་མ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མན་ཆད་

ཟུང་དུ་མ་གྱུར་ཞྲིང་ཁྲུས་བྱས་ཏེ། མཎྜལ་ཕུལ་ནས་པུས་མོ་བཙུགས་ཤྲིང་མེ་ཏོག་

དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། ལ་ལ་གསང་སྔགས་

སྒྲུབ་དོན་གཉེར། །འདྲི་ན་དཀྲིལ་འཁོར་འཇུག་པར་བྱེད། །བསོད་ནམས་འདོད་པས་

དེ་ལས་གཞན། །གཞན་དག་འཇྲིག་རེན་གཞན་དོན་གཉེར། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་དོན་
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གཉེར་བའྲི། །དད་པ་མང་དུ་བྱེད་པ་ཡྲི། །བོ་ལྡན་དཀྲིལ་འཁོར་འཇུག་བྱ་ཡྲི། །ཚེ་

འདྲིའྲི་འབས་བུ་འདོད་མྲི་བྱ། །ཚེ་འདྲི་འདོད་པར་གྱུར་པ་ལ། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་

དོན་མྲི་འགྱུར། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་སྐེས། །འཇྲིག་རེན་འདྲི་ཡྲི་འབས་བུ་

རྒྱས། ཞེས་ཀུན་སོང་གསུམ་གྲི་རབ་འཇྲིག་རེན་ལས་ཕ་རོལ་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་བོས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་དགོས་པའྲི་བསམ་

པ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་དུ་ཚིག་དེ་དག་གྲི་དོན་ལེགས་པར་བར་སྤད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་

རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སོབ་

མ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་དངས། རང་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བ་ཧཱུཾ་དང་རོ་

རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་བསྐེད་པ་ལ། རང་

གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་

ཏེ། རང་གྲི་ཞལ་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བྱུང་བས། སོབ་མ་ཤེས་རབ་ཀྲི་པདྨར་གནས་པ་

རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་བཞག་པར་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོབ་མས། སྐེ་རྒ་འཆྲི་བ་ན་ཀྲ་ཡྲི། །ཆུ་སྲྲིན་ལ་སོགས་

འཇྲིགས་བཅས་པ། །སྲྲིད་པའྲི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བ་ཅྲིག །བདག་གྲི་སྟོན་པ་

དགའ་ཆེན་ཁོད། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་བརན་པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་

འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉྲིད་བདག་ལ་སྩོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀང་བདག་ལ་

སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐབས་གསུམ་དག་ཀང་བདག་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའྲི་གོང་མཆོག་ཏུ། །མགོན་པོས་བདག་ནྲི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། བ་མས་སོབ་མ་གཅྲིག་གཙོ་བོར་བྱས་

ཏེ། བུ་ཚུར་ཤོག་ཅྲིག་ཐེག་ཆེན་པོ། །གསང་སྔགས་སྤོད་ཚུལ་ཆོ་ག་ནྲི། །ཁོད་ལ་

ཡང་དག་བསྟན་པར་བྱ། །ཁོད་ནྲི་ཚུལ་ཆེན་སོད་ཡྲིན་གྲིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་རོ་རེ་ཅན། །དུས་གསུམ་འབྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་སྔགས་ཀྲི་

མཐུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་ཡང་དག་བརེས། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བ་

མཉམ་ཉྲིད་ལ། །གང་གྲིས་ཤཱཀ་སེང་གེ་སོགས། །མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བདུད་

ཀྲི་སེ། །མྲི་བཟད་ཆེན་པོ་སྟོབས་ཆེན་བཅོམ། །འཇྲིག་རེན་རེས་འཇུག་རོགས་ནས་

ནྲི། །འཁོར་ལོ་བསོར་ནས་མ་ངན་འདས། །དེ་བས་ཀུན་མཁེན་ཐོབ་བྱའྲི་ཕྲིར། །བུ་

ཡྲིས་བོ་གོས་འདྲི་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་པའྲི་དོན་བཤད་དེ། སྔར་སྔགས་ལ་མོས་པ་

སྐེས་པ་དེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བརན་པོར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བ་མས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟར་འཛིན་པའྲི་བསམ་པ་དང་། སོམ་བཟུང་

གྲི་དོན་སོབ་མ་ལ་ལེགས་པར་བར་སྤད་ཅྲིང་། ཞྲིབ་ཏུ་གོ་བར་བྱས་ཏེ། སོབ་

མས་ལན་གསུམ་གསུམ་རེས་སུ་བཟླས་པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་

སྐབས་མཆྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའྲི་དགེ་ལ་རེས་ཡྲི་

རང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་བཟུང་། ཞེས་པས་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་

བཟུང་། དེ་ནས། འཁོར་ལོ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དབང་། །དམ་པ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་

ནྲི། །མགོན་པོ་འཁོར་ལོ་ལྷ་དག་གྲི །དེ་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་འཕྲིན་ལས་དང་། །སངས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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རྒྱས་ཀུན་གྲི་དམ་ཚིག་དང་། །སོམ་པ་གསང་མཆོག་བཤད་དུ་གསོལ། །སེམས་

ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་ཕྲིར། །རག་ཏུ་བདག་ནྲི་སོབ་དཔོན་བགྲིད། ཅེས་ལན་གསུམ་

གྲིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མྲིང་

འདྲི་ཞེས་བགྲི་བ་དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇྲི་སྲྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པོ་ལ་མཆྲིས་

ཀྲི་བར་དུ། ཇྲི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་ངེས་མཛད་

པའྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གྲིས་བསྐེད་པར་བགྲི། །ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་ནྲི་བསབ་པ་དང་། །དགེ་བའྲི་ཆོས་ནྲི་སྡུད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་

ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །སོ་སོར་བརན་པོར་བཟུང་བར་བགྲི། །འདོད་པའྲི་རོ་རེ་ལ་ནྲི་

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་བ་མ་དག་ཀང་སྤྲི་བོས་བཟུང་བར་བགྲི། །རྲིན་ཆེན་ལ་ནྲི་སྦྱྲིན་

པ་སྦྱྲིན་བགྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ལ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་དམ་ཚིག་བསྐང་བར་བགྲི། །རལ་

གྲི་ལ་ནྲི་མཆོད་པ་བགྲི་སྟེ་གསལ་བར་ཆུ་སྐེས་རྲིགས་ལ་སོམ་པ་དག་ནྲི་བསྐང་བར་

བགྲི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་རྒྱལ་བ་བསྐེད་མཛད་རྲིགས་ལ་བྱང་

ཆུབ་བདག་གྲིས་བསྐེད་པར་བགྲི། །མ་བསྒལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བར་བགྲི། །མ་གོལ་

བ་རྣམས་གོལ་བར་བགྲི། །དབུགས་མ་ཕྲིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞྲིང་། །སེམས་ཅན་

མ་ངན་འདས་ལ་དགོད། ཅེས་པ་ལན་གསུམ་གྲིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྔགས་ཀྲི་

སོམ་པ་བཟུང་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སོབ་མའྲི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ལ་ཨཱུ། སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་ལ་ཨཱྲི། གཙུག་

ཏོར་དུ་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཨཱཿ ལྟེ་བར་དུས་མེ་ལ་ལ། མགྲིན་པར་ཉྲི་མ་ལ་ར། གསང་བར་ཡེ་
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ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཨཱཿ བཀོད་དེ། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲིགས་དྲུག་

གྲི་ལྷ་མོའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྲུངས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་སོབ་མའྲི་

སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོ། མགྲིན་པར་ཉྲི་མ་ལ་ཨཱཿ དམར་པོ། དཔྲལ་བར་ཟླ་

བ་ལ་ༀ་དཀར་པོ་བསམས་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་ཡྲི་གེ་གསུམ་ངག་ཏུ་བརོད་དེ། རོ་

རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པའྲི་སོར་མོས་བངས་པའྲི་དྲིའྲི་ཆུས་གནས་གསུམ་དུ་མས་

རྲིམ་གྲིས་རེག་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། ཉེར་སྤོད་ལྔས་མཆོད་དོ། ། 

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་སོགས་འོ་མ་ཅན་གྲི་ཤྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི་སོ་

ཤྲིང་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ། སྲོག་ཆགས་མེད་ཅྲིང་མ་གས་པའྲི་དང་པོ། པགས་པ་དང་

ཤུན་པ་མ་ཉམས་ཤྲིང་རྨ་མེད་པ། དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ཆུས་བཀྲུས་ཤྲིང་མགོ་བོར་མེ་ཏོག་

གྲི་ཕེང་བ་བཅྲིངས་ལ། དྲི་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ བཛྲ་

ད་ན་ཏ་ཀཱཥྛ་ཙ་ཏུར་བྲི་མོཀྵ་མུ་ཁ་བྲི་ཤུདྡྷ་སྭ་བྷ་ཝཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྐ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་མུ་ཁ་དཱན་

ཏཱ་བྲི་མ་ལཾ་བྲི་ཤོདྷ་ཡ། བྲི་ཤོདྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་སོབ་མ་ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་

པ་ལ་བྱྲིན་ལ། ཁྲུ་བཞྲི་པ། གྲུ་བཞྲི་པ། བ་བྱུང་ལྔས་བྱུགས་པའྲི་མཎྜལ་ལ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ལན་བདུན་བརོད་ནས་དོར་བས་སོ་ཤྲིང་གྲི་མགོ་གང་དུ་ཕོགས་པ་དེ་དང་མཐུན་

པའྲི་ལས་རབ་འབྱམས་འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ཆུ་བདུད་

རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པ་ཁོར་བ་གསུམ། ༀ་ཧྲིཿ སུ་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་སརྦ་པཱ་པ་ནྲི་ཙ་ཨ་སྱ་ཤོདྷ་

ཡ་སརྦ་བྲི་ཀ་ལ་པཱ་ན་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་བླུད་དོ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤ་རྩེ་མོ་མ་

ཉམས་པ་ཆེ་བ་བསངས་ཏེ། ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པ་ཧཱུཾ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པ་སྟན་གྲི་

དོན་དང་། ཆུང་བ་དྷྲིཿ ལས་བྱུང་ཞྲིང་དེ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པ་སྔས་ཀྲི་དོན་དུ། 
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སོབ་མའྲི་ལག་པ་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའྲི་བར་དུ། ༀ་བཛྲ་ཏཱྲིཀྵྞ་བཾ་ཞེས་བརོད་དེ་

སྦྱྲིན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སོབ་མའྲི་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་པའྲི་སྐུད་པ་དམར་པོ་སུམ་

སྒྲིལ། བསང་སྦྱངས་ཏེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་ཞྲིང་། ཧཱུཾ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་ལན་བདུན་བཟླས་

ཏེ། མདུད་པ་གསུམ་བྱས་པ། ༀ་བུདྡྷ་མྱཻ་ཏྲྲི་རཀྵ་རཀྵ་སརྦ་ན་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་

པས་སོབ་མའྲི་དཔུང་པ་ལ་བཅྲིང་ངོ་། །དེ་དག་གྲི་དགོས་པ་ནྲི་གཞན་དུ་བཤད་པ་

དང་འདའོ། ། 

ལྔ་པ་ནྲི། སོབ་མའྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ། ལྟེ་བར་ཧོཿ 

གཙུག་ཏོར་དུ་ཧཾ། གསང་བར་ཀྵཿ བཀོད་དེ། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཱཿ བཛྲ་སཏྭ་མཧཱ་སུ་ཁ་

བཛྲ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཤྲི་ཥྱ་སྱ་ཨ་བྷྲི་མུ་ཁོ་བྷ་ཝ་སན་ཏུཥྚོ་བྷ་ཝ། བར་དོ་བྷ་ཝ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་

ཙིཏྟ་ཨཱ་དྷྲིཥྛཱ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྐུལ་བས་

སོབ་མའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། མཆོག་སྩལ་བར་བསམ་མོ། ། 

དྲུག་པ་ནྲི། དེ་ནས་མངལ་དུ་མངལ་ན་གནས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བཙའ་བའྲི་

དུས་དང་བྱྲིས་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། གཞོན་ནུ་དང་ནྲི་ལང་ཚོ་དག་

ལ་བུད་མེད་ནོར་དང་འབྱོར་ཉམས་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་གང་། །རྒན་

པོ་ཉྲིད་ལ་འཆྲི་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སར་ཡང་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་འཇྲིགས་སྟེར་ངུ་འབོད་ལ་

སོགས་ཏེ། །སྒྱུ་མས་རྨོངས་པར་བྱས་པའྲི་མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་

དག་ལས་སྡུག་བསྔལ་འཛིན་པར་བྱེད། །འཁོར་བར་མྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་འགྱུར་བ་དག་

ཀང་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་སྟེ་ཆོས་ཀྲི་བོ་ནྲི་རེས་འགའ་ན། །དེ་བས་སངས་རྒྱས་ལ་ནྲི་རེས་

ཆགས་དགེ་བའྲི་དབང་གྲིས་འགྱུར་ཞྲིང་དང་པོའྲི་ཐེག་པར་རབ་ཏུ་འཇུག །དེ་ལས་
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དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཐེག་པ་བསྒོམ་པ་ལ་ནྲི་བོ་གོས་མ་ལུས་བརྒྱ་ལམ་དག་ན་འཇུག །དེ་

ལས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་འདོད་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་དག་ལ་འཇུག་པ་ཨེ་མ་

ཤྲིན་ཏུ་དཀའ། ཞེས་པ་དང་། འཇྲིག་རེན་དུ་ནྲི་ཀུན་མཁེན་རྣམས། །ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའྲི་

མེ་ཏོག་བཞྲིན། །བརྒྱ་ལམ་ན་ནྲི་རེས་འགའ་ཞྲིག །འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནྲི་མྲི་འབྱུང་

ངོ་། །གསང་སྔགས་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་འབྱུང་བ། །དེ་བས་ཀང་ནྲི་དཀོན་པ་སྟེ། །གང་

གྲིས་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན། །མ་ངན་མྲི་འདའ་བྱེད་པར་ནུས། །བསལ་པ་བྱ་

བ་དུ་མ་རུ། །སྔོན་དུ་སྡུག་པ་བྱས་པ་ཡང་། །དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་འད་མཐོང་མ་ཐག །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཟད་འགྱུར་ན། །གགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤོད་པའྲི། །ཚུལ་ལ་

གནས་ན་སོས་ཅྲི་དགོས། །སྐོབ་པའྲི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་ནྲི། །གོ་འཕང་བ་

ན་མེད་པར་འགྲུབ། །གང་གྲིས་སྤོད་པའྲི་མཆོག་འདྲི་ལ། །བོ་གོས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

གཡོ་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡྲི། །ངན་འགོ་དེ་ཡྲིས་གཅོད་པར་

འགྱུར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །རེད་པ་མཉམ་མེད་དེ་རྲིང་རེད། །གང་

ཕྲིར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་པས། །བསྟན་པ་འདྲི་ལ་ཁེད་རྣམས་ཀུན། །ཡོངས་སུ་

བཟུང་སྟེ་སྐེ་བཞྲིན་པར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་གནས་ཏེ། །དེ་ཡྲིས་ཁེད་རྣམས་

ཐེག་ཆེན་དུ། །སང་ནྲི་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཚར་འབྱུང་བའྲི། །ལམ་

མཆོག་འདྲི་ནྲི་དཔལ་དང་ལྡན། །ཁེད་རྣམས་དེར་ནྲི་དོང་བས་ན། །རང་བྱུང་སལ་བ་

ཆེན་པོ་བ། །འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སུ་

འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་བཤད་པས་སྤོ་བ་བསྐེད་དེ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པའྲི་དོན་དུ་

བྱྲིན་ལ། བ་མའམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་སུ་མགོ་བསྟན་ནས་ཉལ་ཏེ། ཐོ་རངས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ནམ་གྲི་བཞྲི་ཆ་ལ་རྨྲི་ལམ་མཐོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཁོ་བོ་ལ་ནང་པར་སྔ་དོ་སྨྲོས་

ཤྲིག །ཅེས་བསྒོས་ནས་སོབ་མ་རང་གྲི་གནས་སུ་བཏང་ངོ་། ། 

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རས་ལྔ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་བཞྲི་ཕོགས་གང་དུ་འོང་བའྲི་ཆ་

ཤེས་ནས་ཕོགས་མ་འཆོལ་བར་བཀོད་པ་དེའྲི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་སོབ་དཔོན་གྲིས། ༀ་

ཧོཿ བཛྲ་ཀ་མ་ལ་ད་ལ་གརྦེ་ཤཡེ་བཛྲ་སུ་ཁ་མཧཱ་ནྲི་དྲཱཾ་ཀ་རོ་མྲི་ཡ་ཐཱ་ཏ་ཐཱ་ག་ད་ན་

ཀྲྲི་ཏཱ་ཧཿ ཧཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་བཟླས་པས་མལ་སྟན་ལྷག་པར་གནས་པར་བྱས་ཏེ། མགོ་

ནུབ་ཏུ་དང་། རྐང་པ་ཤར་དུ་ཕོགས་པས་མཚན་མ་བརག་པའྲི་སད་དུ་སོབ་དཔོན་

ཉལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་བསྒོམས་པའམ་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་མཚན་མ་དགེ་བའམ་

འབྲིང་མཐོང་བར་གྱུར་ན་ཐྲིག་གདབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ཞྲིང་། མཚན་མ་ངན་པ་

སོབ་དཔོན་ནམ་སོབ་མས་རྨྲི་ལམ་སོགས་སུ་མཐོང་ན་དེའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་

མལ་སྟན་སངས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་གྲི་སར་འདུག་ལ། བསྲུང་བའྲི་འཁོར་

ལོ་བསྒོམ་པ་སོགས་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། བཟླས་པ་དང་

གཏོར་མ་སོགས་བྱ་སྟེ། མཚན་མ་ཇྲི་ལྟ་བུ་དང་། སེལ་བའྲི་ཐབས་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་

བྱ་བ་རྒྱས་པར་རྒྱུད་འགེལ་ཉྲིད་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་། འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པར་

འགྱུར་བར་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་མལ་སྟན་ལ་ཉལ་ཅྲིང་། ཇྲི་སྲྲིད་

དགེ་བའྲི་མཚན་མ་མཐོང་གྲི་བར་དུ་བརགས་ཏེ། དེ་ནས་མལ་སྟན་སངས་ཏེ་སར་

ཡང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པར་བྱའོ། ། 

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་རས་ལྔ་སོ་སོར་བཀོད་པ་དག་

བསྡུས་ཏེ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླ་ཞྲིང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་དྲིའྲི་ཆུས་གཡས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སོར་དུ་གཏོར་ནས། སྔར་ལྷག་གནས་བྱས་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

འཛིན་པས་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནུབ་ནས་ཁ་ཤར་དུ་

ཕོགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གཡོན་པས་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་བཟུང་སྟེ། སོབ་མ་སད་ཅྲིག་གྲིས་རོ་

རེ་ཤུགས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གཡོན་དུ་གཏད་

ནས་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་དངས་ནས་འཛིན་པ་དང་མཉམ་དུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་

ཙིཏྟ་ཏྱཻ་ཀ་བྷཱུ་ཏཱཿ སརྦ་དྷརྨཱ་ཨེ་ཀཱ་ཀཱ་རེ་ཎ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཾ་བྷུ་མྲི་སཱུ་ཏྲ་ཡཱ་མྲི་ཧཱུཾ་ཨཱཿ ཕཊ། 

ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལག་པ་ས་ལ་མཉམ་དུ་ཕབ་

སྟེ། སོབ་དཔོན་གྲི་རྐང་པ་གཡོན་པ་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་དང་གཡས་པ་ས་ལ་བཞག་

ཅྲིང་། སོབ་མའྲི་སོད་ལུགས་དེ་ལས་ལྡོག་པས་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཚངས་ཐྲིག་གདབ་པར་

བྱ་ཞྲིང་། ༀ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲྱཻ་ཀཱ་ཀཱ་ར་སྭ་རུ་བེ་ཎ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ སརྦ་དྷརྨ་མ་སཱུ་ཏྲ་ཡ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཕཊ། ཅེས་བཟླས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ནུབ་དང་ལྷོ་ལས་ཕར་མྲི་འདའ་ཞྲིང་། སོབ་མ་ཤར་དང་བྱང་

ལས་ཚུར་མྲི་འདའ་བས་ཡོངས་འཇོམས་སངས་ཏེ། ལྷོ་བྱང་གྲི་ཚངས་ཐྲིགས་གདབ། 

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་རླུང་ལ་ཉེ་བར་གནས་པས་ཟུར་ཐྲིག་དང་པོ་དང་། དེ་ནས་བདེན་

བལ་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ནུབ་ཏུ་གནས་པས་ལྷོའྲི་

རྩ་ཐྲིག་དང་། དེར་གནས་པས་བྱང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་དང་། སོབ་དཔོན་ལྷོར་གནས་པས་

ནུབ་ཀྲི་རྩ་ཐྲིག་དང་། ཡང་ལྷོར་གནས་པས་ཤར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་གདབ་པ་སྟེ། ཐྲིག་དེ་

དག་དང་ལྷག་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལའང་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀྲི་སོད་ས་དང་འདུག་

སྟངས་དང་། སྔགས་བརོད་པ་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱ་ཞྲིང་། ཐྲིག་ཕན་ལྷག་མ་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཐམས་ཅད་འདེབས་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ཀང་རྩ་ཐྲིག་བཞྲི་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱའོ། །ཐྲིག་

རྣམས་ཇྲི་ལྟར་འདེབས་པ་ནྲི་ཁོ་བོས་ཐྲིག་གདབ་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལོགས་སུ་བྲིས་ཟྲིན་པ་

ཉྲིད་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་སོར་ཐྲིག་རྣམས་བྱེད་པའྲི་ཚེ་དབུས་སུ་ཕུར་བུ་

འདེབས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བཏབ་པའམ་བཏབ་པར་མོས་པ་ལ་ཐྲིག་སྐུད་བཏགས་ཏེ་

བྱའོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐྲིག་ཐེབས་ནས་ལེགས་པར་བརགས་

ཏེ། མྲི་དགོས་པའྲི་ཐྲིག་རྣམས་དབྱྲི་བ་བྱས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སོང་

ནས། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་གསལ་བའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཧཱྲི་ཧཱྲི་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་

འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ལག་པ་གཉྲིས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་

ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་དུ་བསྟན་ཏེ། དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཞག་ཅྲིང་གཡས་བརྐང་བྱས་ཏེ། ཧཱྲི་

ཧཱྲི་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་གཡས་གཡོན་དུ་འགྲིང་བ་རེ་བྱས་ལ། ཤར་སྒོ་གསུམ་གྲི་ཚངས་

ཐྲིག་གྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་རྩ་ཐྲིག་གྲི་ཟུར་དང་། རེག་པའྲི་ཐྲིག་རྣམས་དྲི་བཟང་གྲིས་

དབྱྲི་ཞྲིང་། དེ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལྷོ་བྱང་ནུབ་ཀྲི་སྒོ་གསུམ་གསུམ་ཡང་དེ་ལྟར་

བྱས་ཏེ་དབྱྲིའོ། །དེ་ནས་བཏབ་ཟྲིན་པའྲི་ཐྲིག་དེ་ཉྲིད་ལ། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་

ཅྲིང་། ཐྲིག་སྐུད་སོད་གཙང་མར་བཀོད་པ་ལ་ཡང་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། 

ཡུམ་ལྔའྲི་མཚན་སྔགས་སྦེལ་བའྲི་མཐར་ན་མཿ ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། གཏོར་མ་

བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ༀ་ལོ་ཙ་ན། པཎྜ་རཱ་མཱ་མ་ཀཱྲི་ཏཱ་རཱ། བཛྲ་དྷཱ་

ཏྭྲིླཱ་ཤྭ་རཱྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བྱ་ཨྲི་དཾ་བྲི་ལ་སོགས་ཀྲི་གཏོར་སྔགས་རོགས་པ་ལན་གཅྲིག་

གྲིས་གཏོར་མ་དབུལ། པད་ཀོར་དང་བཅས་ཏེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་གཤེགས་སུ་གསོོལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནས་ཐྲིག་སྐུད་མྲི་འགོམ་པའྲི་སར་བཞག་གོ །

དྲུག་པ་ནྲི། བ་མ་དག་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཆས་གོས་དང་། རུས་རྒྱན་དང་

བཅས་ནས་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོད་ཅྲིང་། སོབ་མ་གཞན་གྲིས་ཚོམ་བུ་འགོད་པའྲི་ཕག་

ལེན་ཡོད་མོད་ཀྲི་ངེས་གཟུང་དུ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོར་སེམས་

ཡབ་ཡུམ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མཚན་སྔགས་མཆོད་ཕེང་དུ་བཤད་པ་དག་

བརོད་ནས། གཙོ་བོའྲི་གནས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་གྲུ་བཞྲི་བ་བྱ། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་རང་རང་

གྲི་མཚན་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་། ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་གནས་

སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱེད་པ་ལ། བདེར་གཤེགས་འཕར་མའྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་བཞྲིའྲི་གནས་སུ་གྲུ་བཞྲི་དང་། གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཟླུམ་པོ་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཀོད་པའྲི་གནས་སུ་དྲི་བཟང་གྲིས་སགས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་

བུ་ཡང་གོ་རྲིམ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །བོད་ཀྲི་བ་མ་དག་གྲི་ཕག་

ལེན་ལ། སྔོན་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ནས། དེ་ནས་ལྷ་རེ་རེ་ནས་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་

དང་ཚོམ་བུ་དགོད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བསྐེད་ནས་ཚོམ་བུ་བཀོད་ཚར་བ་དང་ལྷ་

བསྐེད་ཚར་བ་དུས་མཉམ་དུ་བྱེད་མོད་ཀྲི། བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནྲི་དེ་

འད་མྲི་འཐད་པར་བཞེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ལོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཚོམ་བུ་

བཀོད་ཟྲིན་པའྲི་མཐར་སྟ་གོན་གྲི་མཆོད་པ་གྲུ་བཞྲིར་བཤམས་པའྲི་ཕག་ལེན་བྱེད་

ཀང་། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་འགོད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པ་དགོས་པའྲི་

ཤེས་བྱེད་ཅྲི་ཡང་མེད་པས་དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཤར་སྒོ་ལ་ཕོགས་པས་འཁོད་དེ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང་ནང་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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མཆོད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བསང་སྦྱངས་ནས། དངོས་པོ་མེད་པ་སྒོམ་པ་མེད། ཅེས་

པ་ནས། འོད་ཟེར་འབར་བས་བསོར་བར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་གྲི་རེན་བསྐེད་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་ཞེས་པ་ནས། དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མ་རྣམས་སེར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་འཁོད་པར་གྱུར། ཞེས་

པའྲི་བར་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ཀྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱས་ལ། ཡང་ན་བ་མ་དག་

གྲི་ཕག་ལེན་ལྟར་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་མེད་པར་དཀྲོང་བསྐེད་ཙམ་བྱེད་པའང་

རུང་ལ། སཱ་དྷུ་པཱུ་ཏྲས་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་པ་མྲི་བསྐེད་པར་ཡེ་ཤེས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་ནས་མཆོད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཙམ་བྱེེད་པ་

དང། དུས་ཞབས་པས། ཚོམ་བུ་ཉེར་ལྔ་བྱས་པའྲི་སྟེང་དུ་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་སྤོས་ཏེ་འགོད་པར་བཤད་དོ། །

དེ་ནས་རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གསལ་བའྲི་ཞེས་སོགས་བུམ་པ་ལྷག་

གནས་ཀྲི་སབས་དང་འད་བར་སྦྱར་ནས། འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕོས་པས་

བསྒོམས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་སྤན་དངས། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཨཱ་

ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་པ་ནས། ཉྲི་ཟླ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཉྲི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཞེས་

པའྲི་བར་དང་། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་ཞེས་པ་ནས། 

གཙུག་ཏོར་ལ་ཧ། ཞེས་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ཀང་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ཀྲི་སབས་

ལྟར་རོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ན་མཿ འྲི་མཆོད་

པའྲི་བར་མཆོད་ཕེང་ལྟར་རྒྱས་པར་འབུལ་བ་ཕག་ལེན་ནོ། །དེ་ནས་བཟླས་པ་ཅུང་

ཟད་རེ་བྱེད་པའམ་མ་བྱས་ཀང་རུང་ལ། དེ་ནས་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་གྲིས་
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བརླབས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ �ཾ་ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བྱཿ ཨྲི་དཾ་བ་ལ່་

སོགས་གཏོར་སྔགས་རོཌ་   པས་དཀྲིལ་འཁོར་པ་ལ་གཏོར་མ་དབུལ། ༀ་ཨཱཿ 

ནས། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བྱཿ ན་མཿ ཞེས་ནང་མཆོད་ཀང་ཕུལ་ནས། ལག་པ་གཡས་རོ་

རེ་དང་བཅས་པའྲི་སོས་ཐོགས་ཤྲིང་། གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་པུས་མོ་བཙུགས་

ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། 

བཅོམ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཆོག །རྲིག་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མགོན་

པོ་ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །དཀྲིལ་འཁོར་དག་ནྲི་འབྲི་བར་འཚལ། །སོབ་མ་

རྣམས་ལ་བརྩེ་ཕྲིར་དང་། །ཁེད་རྣམས་ལ་ནྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཡང་། །དེ་ལ་བདག་གུས་

བཅོན་ལྡན་འདས། །བཀའ་དྲིན་དག་ནྲི་མཛད་པར་འོས། །བདག་ལ་དགོངས་མཛོད་

སངས་རྒྱས་ནྲི། །འགོ་བའྲི་འཁོར་ལོ་བྱ་དོན་སྩོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབས་

གནས་དང་། །གང་གཞན་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་དང་། །ལྷ་དང་འཇྲིྲིག་རེན་སྐོང་རྣམས་

དང་། །འབྱུང་བོ་བྱང་ཆུབ་བསྟན་གནས་དང་། །སེམས་ཅན་བསྟན་ལ་མངོན་དགའ་

དང་། །གང་སུ་རོ་རེའྲི་སྤན་མངའ་རྣམས། །བདག་ནྲི་རོ་རེ་ཆེ་གེ་མོ། །དུས་འཁོར་

འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །ཉེར་མཁོ་ཇྲི་ལྟར་ནུས་པ་ལས། །འགོ་བ་སྦྱང་སད་

བྲི་བར་བགྲི། །དེ་ཕྲིར་སོབ་མར་བཅས་བདག་ལ། །རེས་སུ་བརྩེ་བར་ཉེར་བཟུང་

ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་དང་བཅས་ཐམས་ཅད་ནྲི། །ཉེ་བར་གནས་པར་མཛད་པར་

འོས། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཅྲི་དགའ་བར་བྱོས་

ཤྲིག །ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། སྔར་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུ་ཏྲིཥྛ། 

སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་ན་ལྷག་
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པར་གནས་པའྲི་ཆོ་ག་མ་ལུས་པར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །    ། །

གསུམ་པ་དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་ཅྲིང་ཚོན་དགེ་བ། 

བུམ་པ་དགོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ། བསྒྲུབས་ཤྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་

བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་པ་དང་། ཚོན་དགེ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི་དེ་ལྟར་

ལྷག་གནས་བྱས་པའྲི་ཕྲི་དེ་ཉྲིན་སྔ་དོ་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་རྐང་བ་ཙམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

བསྒོམས་ནས། སྟ་གོན་གྲི་ཚོམ་བུ་རྣམས་མཐའ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསྡུས་ཤྲིང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་བྱྲི་དོར་བྱས་དྲི་བཟང་གྲིས་བྱུག །རོར་དྲིལ་

འཛིན་པའྲི་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནུབ་དང་། སོབ་མ་ཤར་དུ་འགེང་བས། 

ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་གྱུར་པར་

བསྒོམས་ཏེ། ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། ཐྲིག་སྐུད་གཙང་ཞྲིང་ཚད་སྔར་དང་

མཚུངས་པ་ཁ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའྲི་ལང་ནག་དམར་དཀར་སེར་བ་རྣམས་སོབ་

དཔོན་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཛུབ་མོའྲི་རྩ་བ་ནས་རྩེ་མོའྲི་བར་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

བཀོད་ནས་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་བཟུང་སྟེ། སོབ་མ་རྣམས་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་གསལ་བར་

གྱུར་པའྲི་ལག་པ་གཡོན་དུ་སྔར་གྲི་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་། བཏད་ནས་བརྐངས་ཏེ་སོབ་

མ་རྣམས་ཀྲིའང་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་བཟུང་ནས། ཐྲིག་སྐུད་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང་ནང་མཆོད་

ཀྲིས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཐྲིག་སྐུད་ལང་ཀུ་ཨཱཾ་ལས་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་

དབང་ཕྱུག་མ། ནག་པོ་ཨ່ཱ་ལས་སྒོལ་མ། དམར་པོ་རཱ�་ལས་གོས་དཀར་མོ། དཀར་

མོ་ཨཱུཾ་ལས་མཱ་མ་ཀཱྲི །སེར་པོ་ལཱ�་ལས་སྤན་མའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། ནམ་མཁར་བཞུགས་
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སུ་གསོལ་བའྲི་ཡུམ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཾ་ཨ່ཱ་རཱ�་ཨཱུཾ་ལཱ�་རྣམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་རྣམས་གནས་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོར་གསལ་བའྲི། ཞེས་སོགས་སྔར་ཐྲིག་སྐུད་ལྷག་གནས་ཀྲི་སབས་བཞྲིན་

དུ་སྦྱར་ཏེ། འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་རང་རང་གྲི་མདོག་

ཅན་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཡུམ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་རྣམས་ལག་

པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོ་སོ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། ཞེས་བསམས་ཏེ། སྔར་གྲི་ཐྲིག་སྐུད་

ལྷག་གནས་ཀྲི་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་ཐྲིག་སྐུད་ལྔ་ཚན་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲིལ། དེ་ནས་

ཐྲིག་སྐུད་ནམ་མཁའ་ལ་བརྐང་བ་དེ་ལ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། རོ་རེ་དང་

བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་ཐྲིག་འོག་ཏུ་གཅུས་ནས་ཐེན་ཏེ་

སྟེང་དུ་གདབ་ཅྲིང་སྔར་གྲི་ཐྲིག་འདེབས་པའྲི་སྔགས་བརོད་དེ། ཐྲིག་གྲི་སྒས་བསྐུལ་

ཏེ་བྱོན་པའྲི་ནམ་མཁའ་ཁབ་པའྲི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལག་པའྲི་ཐྲིག་

སྐུད་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བསམས་ཏེ་དཔོན་སོབ་གཉྲི་གའྲི་ལག་པ་ས་ལ་མཉམ་

དུ་ཕབ་ནས་འདུག་སྟངས་སོགས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཏེ་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཚངས་

ཐྲིག་གདབ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སྲད་བུ་ཁ་དོག་ལྔར་གསལ་བ་རེ་རེ་ཆད་ནས་

ལས་ཐྲིག་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བསམས་ནས། ལྷོ་བྱང་གྲི་ཚངས་ཐྲིག་ཀང་ནམ་

མཁའ་དང་། ས་གཉྲི་ག་ལ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གདབ། དེ་ནས་ཐྲིག་ལྷག་མ་རྣམས་

ནམ་མཁའ་ལ་འདེབས་མྲི་དགོས་པར་སྔར་ལས་ཐྲིག་གདབ་པར་བྱ་ལ། དེ་ལྟར་ཐྲིག་

ཐམས་ཅད་ཐེབས་ནས་ཡེ་ཐྲིག་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དང་གཤེགས་སུ་གསོལ་

བ་སྔར་ལས་ཐྲིག་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་ག་བཞྲིན་དུ་བྱའོ། །
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གཉྲིས་པ་ཚོན་དགེ་བ་ལ་གསུམ། རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ། མཚན་མ་དགོད་

པ། མཚན་མ་མཛེས་བཅོས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་ལྷག་གནས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚོན་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་བྱས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་སར་ཡང་ཕོགས་གཞན་ནས་གསུངས་པའྲི་

བྱྲིན་རླབས་དང་སར་བ་སོགས་བྱ་མྲི་དགོས་ལ། འདྲི་དང་གཞན་ནས་བཤད་པའྲི་

ཐྲིག་ཚོན་བྱྲིན་བརླབས་ཆོ་ག་རྲིགས་མྲི་འད་བ་རྒྱུད་འགེལ་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་

བཞྲིན་དུ་ཆོ་ག་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དེ་གཉྲི་ག་སྦགས་ནས་བྱེད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་ལེགས་

སོ། །དེས་ན་སྔར་ལྷག་གནས་བྱས་པའྲི་ཚོན་རྣམས་བངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པས། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང་། ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་པས། འདྲི་

ནྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་དག་པ་སྟེ། །སེམས་ཅན་ཁམས་རྣམས་རབ་གོལ་བྱེད། །རང་ཉྲིད་

རོ་རེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་

གོལ་བ། །འཁོར་ལོའྲི་ནང་དུ་ཡང་དག་གནས། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་། ལག་པ་གཡོན་

པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་ནས་བརྩམས་ཏེ་དཀར་དམར་ནག་

པའྲི་རེ་ཁཱ་གསུམ་སྒོ་ཚད་ཙམ་ཞྲིག་བྲི་བར་བྱའོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་གསུང་ལ། 

རྒྱུད་འགེལ་ལས་དེ་འད་བའྲི་རྣམ་བཞག་ཅྲིའང་མ་གསུངས་ཤྲིང་། ལུགས་གཞན་

ལྟར་བྱེད་པ་ལེགས་མྲི་ལེགས་བརག་པར་བྱའོ། །ཚོན་པྲ་བརག་པ་སོགས་ནྲི་འདྲིར་

ལྟ་ཞོག་ཕོགས་གཞན་ལའང་མྲི་འཐད་པར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་

གསུངས་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལ་རོ་རེ་ཕེང་བ་ནང་མའྲི་ནང་གྲི་ས་གཞྲི་ནྲི་སྔོན་པོ། དེ་ཕྲིན་ཆད་ཀྲི་ལེའུ་ཚེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཅུ་དྲུག་གྲི་ས་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་ཚོན་ས་དཔངས་ཆུང་སྐུའྲི་མདའ་ཡབ་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ས་གཞྲི་རྣམས་ཤར་ནག་ལྷོ་དམར་བྱང་དཀར་ནུབ་སེར། གཙོ་བོའྲི་པདྨ་ལས་སོ་

སོ་ལ་ལས་མཐུན་གྲི་ཁ་དོག་ཡྲིན་ཀང་། འདྲིར་ཐུན་མོང་གྲི་ཡྲིན་པས་ལང་ཀུ། ཀ་

བ་བཅུ་དྲུག་ནག་པོ། ཤར་གྲི་”བཞྲི
1
་ལ་རལ་གྲི་ནག་པོ། ལྷོའྲི་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་

པོ། བྱང་གྲི་ལ་པདྨ་དཀར་པོ། ནུབ་ཀྲི་ལ་འཁོར་ལོ་སེར་པོས་མཚན་པ། རོ་རེ་ཕེང་

བ་ནང་མ་ནག་པོ། ཕྲི་མ་ལང་ཀུ། གཙོ་བོའྲི་པདྨའྲི་ཟུར་བཞྲིར་དུང་སོགས་བཞྲིའྲི་

ཁ་དོག་མངོན་རོགས་སུ་བཤད་པ་བཞྲིན། གཤེགས་པ་གཤེགས་མའྲི་བར་གྲི་བུམ་

པ་བརྒྱད་ནྲི་དཀར་པོ་པདྨས་ཁ་བརྒྱན་ཅྲིང་པདྨའྲི་གདན་དང་བཅས་པ། གཞན་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གདན་གྲི་པདྨ་དང་ཉྲི་ཟླ་དང་ཤྲིང་ར་དང་། སྲོག་ཆགས་དང་། འཁོར་

ལོ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གའྲི་ནང་གྲི་སམ་བུ་དང་ཁ་ཁེར་

དཀར་པོ། ཕ་གུའྲི་གཞྲི་དམར་པོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཆྲིང་བ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། སྒོ་དང་

སྒོ་ཁྱུད་ཀྲི་ཀ་བའྲི་མཚམས་སུ་རྲིན་པོ་ཆེས་སྤས་པ། ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་ས་ནག་པོ་ལ་ད་

བ་ད་ཕེད་དང་མེ་ལོང་དང་རྔ་ཡབ་རྣམས་དཀར་པོ། ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་ཀྲི་གཞྲི་

ནག་པོ་ལ་དེ་དག་དཀར་པོ། ར་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་སེར་པོ། ར་བབས་ས་ཚོགས་མདོག་

ཐུགས་ཀྲི་རེ་ཁཱ་གསུམ་དཀར་དམར་ནག་པོ། གསུང་དང་སྐུའྲི་རེ་ཁཱ་ནང་ནས་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་ལང་ནག་དམར་དཀར་སེར་བ། ཐུགས་ཀྲི་རེ་ཁཱའྲི་ས་ཆ་དགུར་བྱས་པའྲི་

ཆ་རེ་རེ་རྩྲིག་པ་སོ་སོའྲི་བར་དུ་བཞག་ཅྲིང་། གསུང་དང་སྐུའྲི་རེ་ཁཱའྲི་ས་ཆ་བཅོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།    གཞྱི   *བཞྱི    བླ། ༢༦ན༥ན།  བཞྱི   ཞོལ། ༣༠བ༤ན།    གཞྱི
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ལྔར་བྱས་པའྲི་ཆ་རེ་རེ་རྩྲིག་པ་སོ་སོའྲི་བར་དུ་ཡོད་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་

གའྲི་རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཟུར་བཞྲིར་ས་ཚོགས་རོ་རེ། སྐུའྲི་ར་བབས་ཀྲི་རྩེག་མ་དང་

པོའྲི་ལྷ་གནས་དབུས་མ་ལ་ཤར་དུ་ཆོས་འཁོར་ནག་པོ། གཡས་གཡོན་དུ་རྲི་དྭགས་

ཕོ་མོ་སོགས་ཀང་མངོན་རོགས་ལྟར་བྲི་ཞྲིང་། ར་བབས་ཀྲི་སམ་བུ་ལས་འཕང་བའྲི་

དྲིལ་བུ་དང་མེ་ལོང་དང་བ་དན་རྣམས་དཀར་པོའ།ོ །སྐུའྲི་ཁ་ཁེར་གྲི་སྟེང་ར་བབས་

ཀྲི་ཀ་བའྲི་འོག་གྲི་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་དང་། སྐུའྲི་ར་བབས་ཀྲི་བུམ་

པའྲི་ཕྲིར་ཤར་དུ་སྟེང་དང་། ནུབ་ཏུ་འོག་གྲི་ཤྲིང་ར་དང་སྒོ་བཞྲིའྲི་ཤྲིང་ར་དང་། མེ་

རླུང་མཚམས་ཀྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་སོར་ཕེད་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་དོ། །སའྲི་ཁོར་ཡུག་སེར་པོ་ལ་དབང་ལྡན་དུ་ཟླ་བ་ཉ་བ་འཆར་བ་

དཀར་པོ་དང་། བདེན་བལ་དུ་ཉྲི་མ་དམར་པོ་ནུབ་བཞྲིན་པ། ཆུའྲི་ཁོར་ཡུག་དཀར་

པོ། མེའྲི་ཁོར་ཡུག་དམར་པོ། རླུང་གྲི་ཁོར་ཡུག་ནག་པོ། ནམ་མཁའྲི་ཁོར་ཡུག་ལང་

ཀུ་དེའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་ཕན་གསུམ་གསུམ་དོར་བའྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་ཕན་དྲུག་ལ་

རོ་རེའྲི་ཕེང་བ། དེའྲི་ཕྲིར་འོད་ཟེར་ཕེང་བ་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པའོ། །སྐུའྲི་མདའ་ཡབ་

དང་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་བར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་པདྨ་བུམ་སོགས་མཆོད་རས་ས་ཚོགས་

པ་མཛེས་པ་དག་དགོད་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཚེ་རྡུལ་ཚོན་རླུང་གྲིས་ཁེར་ན་བ་མ་ལ་

འཇྲིགས་པ་འབྱུང་ཞྲིང་རྒྱལ་པོ་འཇྲིག་གོ །

གཞན་ཡང་རེ་ཁཱ་སོམས་པས་ནད་འབྱུང་། ངན་པས་ལོངས་སྤོད་ཉམས། ཆད་

པས་འཆྲི། འཁོག་པོས་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པའྲི་གོང་ཁེར་བསྐོད། མཚན་མ་དང་ཉྲི་

ཟླའྲི་གདན་ཆད་ན་དངོས་གྲུབ་མེད། རྡུལ་ཚོན་འདེས་ན་རྲིགས་བརྒྱུད་ཆད་པར་
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གསུངས་པས་བག་དང་ལྡན་པས་དགེ་བར་བྱ་ཞྲིང་། མཚན་མ་ངན་ན་མལ་སྟན་ལྷག་

གནས་ཀྲི་སབས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟློག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རང་རང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷག་པའྲི་བདུན་བརྒྱའྲི་ཆ་ཤས་ལ་ནས་སུ་བྱས་

པའྲི་རང་རང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནག་པོ་ནས་ཀྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་གྲི་དཔངས། དམར་

པོ་གཉྲིས། དཀར་པོ་གསུམ། སེར་པོ་བཞྲི། སེར་པོའྲི་སུམ་འགྱུར་རྩྲིག་པ། རེ་ཁཱ་

གཞན་རྣམས་ཉྲིས་འགྱུར། པདྨའྲི་གདན་གྲི་སམ་བུ་དང་། ཉྲི་ཟླ་དང་། པདྨའྲི་རེ་ཁཱ་

རྣམས་ཉྲིས་འགྱུར། དོ་ཤལ་ཕེད་པའྲི་མཐའྲི་ས་སྟོངས་དང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་རོ་རེ་

ཕེང་བའྲི་གཞྲི་རྣམས་ནས་གཅྲིག །རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་ཟླུམ་སོར་གཉྲིས་ལ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་རྭ་བའྲི་ཚད། དེ་ནྲི་ཁམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབྱེ་བས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཔངས་

ཡྲིན་ལ། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སྟོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་རྣམ་དག་གྲི་དབང་

དུ་བྱས་ན་རྩྲིག་པ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཔངས་ཚད་མཉམ་ལ། རྩྲིག་པ་ནྲི་དེའྲི་

གསུམ་འགྱུར་དུ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྷའྲི་ས་བོན་དང་། དེ་གྱུར་པའྲི་ཕག་མཚན་ཕ་མོ་དང་། དེ་གྱུར་བའྲི་

ལྷའྲི་གཟུགས་རགས་པ་གསུམ་ལས། རགས་པ་ནྲི་གསང་བའྲི་རྒྱུད་འདྲིར་འཇྲིག་

རེན་གྲི་སོད་པ་སང་བའྲི་དོན་དུ་མྲི་བྲི་བར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་གསུངས་སོ། །ས་བོན་ནྲི་

མངོན་རོགས་སུ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་བཤད་པ་དེ་དང་དེ་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུ་མདོག་དང་

མཐུན་པར་བྲི་བ་ཡྲིན་ལ། ཕག་མཚན་ཡང་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་བྲི་བར་བྱ་ཞྲིང་། འོན་

ཀང་རྒྱུད་འགེལ་དུ། སྒོལ་མ་དང་མཱ་མ་ཀཱྲི་ལ་ཨུཏྤལ་ནག་དཀར་དང་། ཐུགས་ཀྲི་ལྷོ་

སྒོར་དབྱུག་པ། ནུབ་སྒོར་ཐོ་བ་བྲི་བར་གསུངས་ཤྲིང་། རོ་རེ་མ་སོགས་ལའང་གདམ་
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ང་གཞན་གསུངས་སོ། །ཐུགས་ཀྲི་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཁོ་བོའྲི་མཚན་མའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བུམ་

པ་ལང་ཀུ་དང་། སྔོན་པོ་དང་། སྐུའྲི་ར་བབས་ཀྲི་ཀ་བའྲི་འོག་གྲི་ཀླུའྲི་མཚན་མ་རྣམས་

ཀྲི་ཤར་གྲི་གཡས་ཀྲི་གཡས་དང་། ནུབ་ཀྲི་གཡོན་གྲི་གཡོན་དུ་བུམ་པ་ལང་ཀུ་དང་

སྔོན་པོ། ཤར་གྲི་ར་བབས་ཀྲི་ཕྲིར་མཁའ་ལྡྲིང་དང་། ནུབ་ཀྲི་ར་བབས་ཀྲི་ཕྲིར་སེང་

གེས་དངས་པའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྟེང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ་ལང་ཀུ་དང་རྩེ་གསུམ་སྔོན་པོ། 

དུར་ཁོད་ཀྲི་ཤར་ནུབ་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་རྲིམ་དུ་སྟེང་འོག་གྲི་འཁོར་ལོ་བྲིས་པ་ལ་གྲི་

གུག་ལང་ཀུ་དང་སྔོན་པོ་རྣམས་དགོད་པར་བྱ་སྟེ། ལྷག་མ་དག་གྲི་དགོད་པའྲི་གནས་

ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྐུའྲི་རྩྲིག་པ་ཡན་ཆད་ལ་རྒྱལ་བས་གསལ་བར་མ་གསུངས་

པའྲི་ཚོན་གྲི་མཚན་མ་མཛེས་པའྲི་དོན་དུ་བྲིས་པ་ཐམས་ཅད་བདུད་ཀྲི་མཚན་མར་

འགྱུར་བར་གསུངས་པས་པ་ཊ་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ལྷག་པོ་མྲི་བྱ་ལ། སྐུའྲི་མདའ་

ཡབ་ཐལ་བའྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པའྲི་པདྨ་བུམ་སོགས་ས་ཚོགས་བྲི་བར་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཧཱུཾ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་ཤྲིང་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་སོར་རྣམས་བྱུག །ཚོན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་

ཀྲིས་མཆོད་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཚོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་

པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་གཤེགས་སུ་

གསོལ་ནས། ཚོན་ལྷག་མ་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་བུམ་པ་དགོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ་ནྲི། བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་

ལྔ་དང་ལྡན་ཞྲིྲིང་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་དང་བལ་བ། རང་གྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་
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ཞྲིང་རེས་སུ་གནང་བ་བྱྲིན་པ། ལག་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཐོགས་པའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲི་སྒོ་

བཞྲིར་དགོད། ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་དང་ལྡན་ཞྲིང་རྩ་ལྟུང་དང་བལ་བའྲི་བུམ་

འཛིན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་མཚམས་བཞྲིར་དགོད། ལས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་

ཤྲིང་དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཤེས་པའྲི་སོབ་མ་ཞྲིག་སྦྱྲིན་སྲེག་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་

ཅན་དུ་བྱ། དེ་དག་རང་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་མེད་ནའང་རང་གྲིས་སྤྲི་དང་ཁད་པར་

གྲི་སོམ་པ་བཟུང་བ་དང་། སོབ་མ་ལྷག་གནས་ཙམ་བྱས་པ་དགོས་སོ། །ལས་ཀྲི་རོ་

རེ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ན་སོབ་དཔོན་རང་གྲིས་སྦྱྲིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། །དེ་ནས་སྔར་

ལྷག་གནས་བྱས་པའྲི་བུམ་པ་གནས་དབེན་པར་བཀོད་པ་རྣམས་སོས་དང་རོལ་

མོས་ས་དངས་ནས་སྤན་དངས་ཏེ། ཕོགས་ཀྲི་བུམ་པ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲིའྲི་ཐད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་མཐའ་དང་། ཤར་གྲི་བུམ་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་དང་། དེའྲི་སྟེང་

དུ་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དུང་དང་། ནུབ་ཀྲི་བུམ་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བུམ་

པ་བཅུ་ཡོད་ན་མཚམས་ཀྲི་བཞྲི་ཡང་མཚམས་བཞྲིར་དགོད་པར་བྱ་ལ། ཕོགས་

བཞྲིར་མདོ་བཞྲི་ཀོག་པ་དག་བཞག་ཅྲིང་། གཞན་ཡང་ག་བུར་དང་ཨ་ཀ་རུ་ལ་

སོགས་པའྲི་སོོས་ས་ཚོགས་པ་དང་། གོས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་དང་། རྔ་

ཡབ་དང་། གདུགས་དང། བ་བེ་དང་། དོ་ཤལ་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བྱད་

ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་དང་། ༀ་བཛྲ་ས་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དགམ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཟུར་བཞྲིར་ཤེལ་གྲི་བུམ་པ་སྐུད་པ་དཀར་པོས་

དཀྲྲིས་པའྲི་གང་བུམ་ཡང་བཞག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་སྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། དཀྲིལ་འཁོར་རབ་
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ཏུ་གནས་པ། དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་གཞན་ནས་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་

གསུངས་པ་མང་ལ། འདྲིར་འགེལ་པར་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་

བ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཀང་། བདག་མདུན་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ལུགས་སུ་གསལ་

བར་མཁས་པ་དག་བཞེད་པ་འགེལ་པའྲི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ་སོགས་ལེགས་པར་བྱས་ནས་སོབ་དཔོན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་ལ་ཕོགས་པར་འདུག་སྟེ་ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བཟུང་ཞྲིང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕ་ཐྲིག་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བསྒོམས་

ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ཉེར་བསྡུ་བྱས་ནས་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་

ཙམ་གྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡྲི་

གེ་དྲུག་པ་དང་ནང་མཆོད་ཀྲིས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསངས་ནས། དངོས་

པོ་མེད་པ་སྒོམ་པ་མེད། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་ཕེང་བ་ནག་པོས་བསོར་བའྲི་དབུས་སུ་

སཾ་ཝཾ་ཥཾ་ཤཾ་ྈྐཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྩ་བ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་གེ་སར་དང་ལྟེ་བ་

ལྔ་དང་ལྡན་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་པདྨ་ལང་ཀུ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ཨཾ་ལས་ཟླ་བ། 

ཨཿ ལས་ཉྲི་མ། ཨ་ལས་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། བདེར་གཤེགས་

འཕར་མའྲི་ཤར་གྲི་ལེའུ་ཚེ་དང་ཤར་སྒོར། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ལྷོའྲི་ལེའུ་ཚེ་དང་ལྷོ་

སྒོར་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། བྱང་གྲི་ལེའུ་ཚེ་དང་བྱང་སྒོར་པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ནུབ་ཀྲི་ལེའུ་ཚེ་

དང་ནུབ་སྒོར་ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། བདེར་གཤེགས་འཕར་མའྲི་མེའྲི་མཚམས་སུ་ཙཱ་ཚཱ་ཛཱ་
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ཛྷཱ་ཉཱ། བདེན་བལ་དུ་ཊཱ་ཋཱ་ཌཱ་ཌྷཱ་ཎཱ། དབང་ལྡན་དུ་པཱ་ཕཱ་བཱ་བྷཱ་མཱ། རླུང་དུ་ཏཱ་ཐཱ་དཱ་དྷཱ་ནཱ། 

ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་སམ་གྲི་སྟེང་ལྷོ་དང་ནུབ་ཀྲི་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ཀཾ་ཁཾ་གཾ་གྷཾ་ངཾ་དང་། ཀཿ ཁཿ 

གཿ གྷཿ ངཿ ། ཤར་སྒོའྲི་གཡས་དང་མེ་མཚམས་སུ་ཙཾ་ཚཾ་ཛཾ་ཛྷཾ་ཉཾ་དང་། ཙཿ ཚཿ ཛཿ 

ཛྷཿ ཉཿ  ལྷོ་སྒོའྲི་གཡས་དང་བདེན་བལ་དུ་ཊཾ་ཋཾ་ཌཾ་ཌྷཾ་ཎཾ་དང་། ཊཿ ཋཿ ཌཿ ཌྷཿ ཎཿ  བྱང་

སྒོའྲི་གཡས་དང་དབང་ལྡན་དུ་པཾ་ཕཾ་བཾ་བྷཾ་མཾ་དང་། པཿ ཕཿ བཿ བྷཿ མཿ ། ནུབ་སྒོའྲི་

གཡས་དང་རླུང་དུ་ཏཾ་ཐཾ་དཾ་དྷཾ་ནཾ་དང་། ཏཿ ཐཿ དཿ དྷཿ ནཿ ། ཤར་སྒོ་དང་བྱང་སྒོའྲི་

གཡོན་དུ་སཾ་ཝཾ་ཥཾ་ཤཾ་ྈྐཾ་དང་སཿ ྊྦཿ ཥཿ ཤཿ  ྈྐཿ སྟེ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྩ་

བ་དང་སོང་བུ་དང་འདབ་མ་དང་གེ་སར་དང་ལྟེ་བ་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྲི་པདྨ་རྣམས་ཏེ། 

དེ་ཡང་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ལྷོ་དང་ནུབ་ཀྲི་ཁོ་བོའྲི་

གདན་གྲི་པདྨ་རྣམས་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར། གཤེགས་མ་རྣམས་དང་། སེམས་མ་རྣམས་དང་། ཤར་དང་བྱང་གྲི་ཁོ་བོའྲི་

གདན་གྲི་པདྨ་རྣམས་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར། གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་སྟེང་གྲི་ལྷའྲི་གནས་རྣམས་སུ་ཞེས་

པ་ནས། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འོད་ཟེར་འབར་བས་བསོར་བར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་

ཐབས་བཞྲིན་དུ་བྱས་པས་རེན་བསྐེད་ནས། དབུས་ཀྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་དང་རོ་

རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནས། དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་

སེར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་འཁོད་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་བུམ་པ་

ལྷག་གནས་ཀྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱས་པས་བརེན་པ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་

བསྐེད་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ་བྲིས་པའྲི་ས་བོན་ནམ་མཚན་མ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ལྷ་རྣམས་སྐེས་པར་སྒོམ་མོ། །

དེ་ནས་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པ་སྤན་དངས། གནྡྷཾ་

སོགས་ཀྲིས་མཆོད་ༀ་བཛྲ་བྷེ་ར་ཝ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་པ་ནས། བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀ་ཧྲི། 

ཞེས་པའྲི་བར་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་ཚིག་པ་ལ། ཞེས་པ་

ནས། ཉྲི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་

པའྲི་རོ་རེ་ཤུགས་ཞེས་པ་ནས། མདུན་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤན་དངས། ཞེས་པའྲི་བར་

དང་། ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་པ་དང་། བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀ་ཧྲི། ཞེས་པའྲི་བར་རྣམས་

སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་བྱས་ནས། ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་གྲི་སྤྲི་བོ་ནས་ཞུགས། 

སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད། ཐུགས་ཀར་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་མེས་ཞུ། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་

ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲིས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྲིར་དངས། རོ་རེ་ཤུགས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་

ཐྲིམ། པྲཛྙཱན་ཏ་ཀ་ཧཱུཾ། ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་བཾ། པད་མཱན་ཏ་ཀ་ཧོཿ  བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀ་ཧྲི། གཙོ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཞེས་པ་ནས། ཉྲི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། དེ་

ནས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་རྣམས་ལྷ་ལྷག་གནས་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། མཆོད་པ་བཤམ་པ་དང་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ་དང་། ནང་དུ་གཏོར་མ་འབུལ་བའྲི་བར་གྲི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཕེང་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱ་སྟེ། ཕེང་སྔགས་བཟླས་པ་ལ་བརྩོན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་གཅྲིག་

དཀྲིལ་འཁོར་བསྲུང་བའྲི་ཕྲིར་ནང་དུ་བཞག་སྟེ། སོབ་དཔོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་ནས། དང་པོ་བསྲུངས་མ་དྲུག་ཅུ། གཉྲིས་

པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས། གསུམ་པ་ཞྲིང་སྐོང་ལ་འབུལ་བའྲི་གཏོར་མ་ཤ་ལ་

སོགས་པས་བརྒྱན་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་བཤམས་པའྲི་མཆོད་

པ་རྣམས་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆང་ཆུ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་བན་པ་རྣམས་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་རླབས་དང་། རང་གྲི་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་

རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་

གྲི་གཙོ་བོ་དང་། ཞེས་པ་བོར་བའྲི་ཚིག་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་

སུ་ཇྲི་ལྟ་བར་སྦྱར་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཨུཥྲི་ཥ། ཞེས་པ་མན་ཆད་གཏོར་སྔགས་དང་

བཅས་པ་སེ་དྲུག་ཀ་རོགས་པར་བརོད་དེ་ཕུལ། ཨུཥྲི་ཥ་ནས་ག་རུ་ཌ། མུ་ཁེ་བྱཿ 

ནམཿ ཞེས་མཚན་སྔགས་ཐམས་ཅད་དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་སྦེལ་ནས་ནང་མཆོད་དབུལ། 

སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་བཅས་པ་སྲས་བཅས་གཡོག་འཁོར་དང་། །གོགས་བཅས་

གཉེན་རྣམས་དག་གྲིས་བསོར་བའྲི་ཚོགས་པ་ནྲི། །ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དག་གྲིས་མཉེས་

པར་བྱེད་རྣམས་དང་། །མཆོག་གྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དག་ནྲི་གཤེགས་སུ་གསོལ། 

ཞེས་བརོད་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་

རྣམས་སྤན་དངས། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེད་མཆེད་རྣམས་ལ་དབྱེར་

མེད་དུ་ཐྲིམ་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ནས། ༀ་ཧ་ཧཱ་ཧྲི་ཧཱྲི། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ། ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་
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བེ་ཤ་ཡ། བནྡྷ་ཡ་བནྡྷ་ཡ། ཏོ་ཥ་ཡ་ཏོ་ཥ་ཡ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ནཾ་ཧ་ད་ཡ་ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ཕ໊་ཕ໊་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་སྤན་དངས། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་

ནྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་རེ་བྱཿ ཨྲི་དཾ་བ་ལཾྲི་སོགས་ཀྲིས་གཏོར་མ་དབུལ། བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ས་པ་

རྲི་ཝཱ་ར་བྱཿ ནམཿ ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། ཞྲིང་སྐོང་སྤན་དང་བ་དང་དེ་ལ་གཏོར་མ་

ནང་མཆོད་འབུལ་བ་སྔར་ཞྲིང་སྐོང་ལ་ས་བསང་བའྲི་སབས་ལྟར་བྱས་ནས་དྲིལ་བུ་

དཀྲོལ་ཞྲིང་། གཙུག་ཏོར་གནོད་མཛེས་ངེས་གནོད་མཛེས། །བགེགས་མཐར་བྱེད་

དང་དབྱུག་པ་སྔོ། །ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་འདོད་པའྲི་རྒྱལ། །པདྨ་མཐར་བྱེད་མྲི་གཡོ་

བ། །གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་སྟོབས་ཆེན་རྣམས། །ནམ་མཁའ་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ། །ས་

ཡྲི་ཟད་པར་གྲུབ་པ་རྣམས། །ཚངས་པ་ཁབ་འཇུག་བདེན་བལ་རླུང་། །གཤྲིན་རེ་མེ་

དང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །དབང་ཕྱུག་དབང་པོ་གནོད་སྦྱྲིན་རྣམས། །སྒ་གཅན་དུས་མེ་ཟླ་ཉྲི་

མ། །ལྷག་པ་བཀྲ་ཤྲིས་ཁུ་བ་དང་། །ཕུར་བུ་མཇུག་རྲིངས་དལ་འགོ་རྣམས། །རྒྱལ་བ་

རྣམ་རྒྱལ་པད་སྟོབས་རྒྱུ། །ནོར་རྒྱས་དུང་སྐོང་རྲིགས་ལྡན་དང་། །མཐའ་ཡས་འཇོག་

པོ་པད་ཆེན་རྣམས། །རོ་ལངས་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞལ་ཁྲི། །བྱ་རོག་ཕག་དང་བྱ་རྒོད་

སྟག །འུག་པ་ཅེ་སྤང་ཁྱུང་གདོང་རྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གཏོར་མ་དྲི། །མེ་

ཏོག་བདུག་པ་སྒོན་མེ་དང་། །མ་ཉམས་པ་ནྲི་བདག་འབུལ་གྲི། །འཁོར་བཅས་དེ་

རྣམས་ཀང་བྱོན་ལ། །མྱུར་དུ་གཏོར་མ་འདྲི་བཟུང་མཛོད། །གསོལ་བར་མཛོད་

ཅྲིག་བཏུང་བར་མཛོད། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡང་དག་ཚིམ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཞྲི་

བ་དང་། །རྒྱས་དང་བསྲུང་དང་བསྐབ་པ་དང་། །ས་བར་མཛོད་ཅྲིག་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། །རོ་

རེ་འཆང་གྲིས་བཀའ་བསྒོས་མཛོད། །སྭཱཧཱ། དག་དང་སེང་གེ་གླང་ཆེན་དབང་པོ་མེ་
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 68  

དང་ལྟོས་འགོའྲི་བདག་དང་ཚོམ་རྐུན་ཞགས་པས་འཆྲིང་། །ཆུ་གཏེར་འཁྲུག་དང་

ཤ་ཟ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་བྱེད་ནད་དང་དབང་པོའྲི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་། །དབུལ་དང་

བུད་མེད་དང་བལ་མྲི་བདག་འཁྲུགས་པའྲི་འཇྲིགས་དང་རོ་རེ་ལྟུང་དང་ནོར་ཉམས་

རྣམས། །གང་ཞྲིག་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཞབས་ནྲི་གསལ་བར་དན་བྱེད་དེ་ལ་རབ་

ཏུ་ཉམས་པར་མཛད་ལ་འདུད། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཡུལ་བདག་གོང་བདག་གནས་

བདག་རྣམས། །བྱོན་ཞྲིག་བྱོན་ཞྲིག་མྱུར་བ་རུ། །བཟུང་ཞྲིག་བཟུང་ཞྲིག་གཏོར་མ་

འདྲི། །གསོལ་ཞྲིང་འཐུངས་ཏེ་ཚིམས་པ་རུ། །བྱས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ། །ཞྲི་བའྲི་སེམས་སུ་བྱས་ནས་ནྲི། །རང་གྲི་གནས་སུ་བྱོན་པར་མཛོད། །གང་

དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷན་ཅྲིག །འོངས་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་བདག་པོ་རྣམས། །གང་

ཡང་རེས་འབང་བཅས་པ་འདྲིར། །གནས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམས། །བདག་ནྲི་

རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་གྱུར་པ་ཡྲི། །དྲི་དང་མེ་ཏོག་སོགས་

གཏོར་མ། །སོ་སོར་བཞེས་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ། །བྱམས་པའྲི་སེམས་ལྡན་སོབ་མ་

རྣམས། །བགེགས་མེད་པར་ནྲི་མཛད་དུ་གསོལ། །བསྲུངས་མ་རྣམས་དང་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་དང་ཞྲིང་སྐོང་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས། གང་དག་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྟ་བ་ལ་མྲི་དབང་བ་གནོད་པ་དང་གདུག་པའྲི་བསམ་པ་འཆང་བའྲི་

འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་འདྲིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞྲིག །ཅེས་བརོད་

དེ་མཆོད་པ་རྣམས་མས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བླུག་ནས་རོལ་མོའྲི་སྒ་

དང་བཅས་པས་དོར་ཏེ་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང་བསྲེག་སྔགས་བཟླས་སོ། །

དེ་ནས་རང་དང་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲི་གནས་དྲུག་ཏུ་རྲིགས་དྲུག་བཀོད་པས་
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 69  

བསྲུང་ཞྲིང་། ལག་པ་གཡོན་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་དུ་བསྟན་པའྲི་ནང་དུ་ཆུ་གཙང་མ་

བླུག་པ་གཡས་ཀྲི་གུང་མོ་དང་སྲྲིན་ལག་གྲིས་བངས་ཏེ་ལག་པ་གཉྲིས་པུས་མོའྲི་

ནང་དུ་འོང་བ་བྱས་ནས་སྨྲ་བ་བཅད་དེ་ཙོག་པུར་འདུག་པའྲི་ཁ་ལ་ལན་གཉྲིས་སམ་

གསུམ་དུ་བྱབས་ནས་ཁ་རྣ་མྲིག་ས་ཁ་ལག་ལྟེ་མགོའྲི་རྲིམ་པས་གནས་དེ་དག་ཏུ་

རེག་ཅྲིང་། སར་ཡང་ཧུབ་གསུམ་འཐུངས་ཏེ་མཆུ་ལ་”འཕྲི
1
་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ཉེ་རེག་བྱས་ནས། སོབ་དཔོན་གྲི་རྲིང་མནན་ཏེ་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་

”འདས
2
་པས་ནང་དུ་འོངས་ནས། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་གསལ་

བ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་འཇུག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ནང་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་བེ་ག་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་

དེ། སྔར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདེགས་པའྲི་ཕག་རྒྱས་རྩྲིག་པའྲི་འོག་ནས་འཛུལ་ཏེ་ནང་

དུ་འོངས་ལྷ་སམ་གྲི་སྟེང་ནས་བསོར་བ་བྱས་པར་མོས་ལ་དངོས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཕྲི་རོལ་ནས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟློས་ཤྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་ལ་བརྩོན་པས་བསོར་

བ་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ། ཤར་སྒོ་ནས། ༀ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའྲི་སེམས་ནྲི་རོལ་པར་

ལྡན། །སྒེག་པའྲི་ཕག་གྲིས་བཅོན་ལྡན་འདས་ལ་འཁྲིལ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་

ཧཱྲིཿ མགོན་པོ་སྙྲིམ་པའྲི་མེ་ཏོག་བཞེས་སུ་གསོལ། ཞེས་དབྱངས་དང་བཅས་པའམ་

མེད་ཀང་རུང་སྟེ་གར་བསོར་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཙོ་བོའྲི་དབུ་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་

ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནུབ་ཏུ་སོང་སྟེ། གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ནས། གཞྲི་

བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་གཡས་བརྐང་བྱས་ཏེ། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་པ་དལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༥ན།    འཕྱི   བླ། ༣༡ན༣ན།    ཕྱི    ཞོལ། ༣༦ན༥ན།  འཕྱི

2  མ་ཕྱི། ༢༧ན༥ན།    འདས   བླ། ༣༡ན༣ན།    བཟླས  ཞོལ། ༣༦ན༥ན།    འདས
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ནས། ༀ་བཛྲ་ཨུཊ་གྷ་ཊ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ཤར་སྒོ་ནང་ནས་

ཕེ་བར་བསམ། དེ་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཏེ་བྱང་ནས་ལྷོ་སྒོ་དང་། དེ་རེས་ལྷོ་ནས་བྱང་སྒོ་

དང་། དེ་རེས་ཤར་ནས་ནུབ་སྒོ་ཕེ་ལ། སྔར་ཕུལ་བའྲི་མེ་ཏོག་ༀ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་

ཡཱ་མྲི། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་སར་གར་བྱེད་པས་བངས་ཏེ་རང་གྲི་མགོ་ལ་བཞག་ནས། 

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་མཛོད་

ཅྲིག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་གཉྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་དང་། 

ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་དབང་བདུན་གྲི་ཆོ་ག་ནྲི་གཙོ་

བོར་བདག་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བརོད་པར་བྱ་ཞྲིང་། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་

བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བྱ་བ་དག་ནྲི་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་ཏེ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། 

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་བདག་ཉྲིད་སོམ་པ་གསོ་བ་སོགས་ཀྲི་ཆེད་དུ་

བདག་འཇུག་བྱེད་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་བོ་དམན་པ་དག་ལའང་ཕན་གདགས་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དབང་གོང་མ་དག་ནྲི་བདག་འཇུག་ལ་མྲི་དགོས་པས། གཙོ་བོར་

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲི་

ལ་གཉྲིས། གདོང་གཡོགས་དང་བཅས་ཏེ་འཇུག་པ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་མཐོང་བའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་འཇུག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཡོལ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། ནང་དུ་འཇུག་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་དང་བ་མ་ཐ་མྲི་དད་པས་བ་མའྲི་བྱ་བ་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

 71  

རྣམས་མཛད་ཅྲིང་། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སོབ་མའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པར་མོས་ཏེ་ཁྲུས་བྱས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་དུ་གནས་པས་ཕག་འཚལ་ཏེ། གསེར་གྲི་མཎྜལ་

ཕུལ་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ༀ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་བྷ་ག་ཝཱན་མཧཱ་སུ་ཁ་མོཀྵ་སུ་རཾ་སརྦ་སྲིདྡྷྲི་

སུ་ཁ་པྲ་དཾ་པ་ར་མ་སུ་ཁ་ཨུཏྟ་མ་སྲིདྡྷ་ཡ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ པྲ་སྲིདྡྷ་ཡ་སྭཱ། ཞེས་པའམ། 

ཡང་ན་དེ་ཉྲིད་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ། དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་བདེ་བ་ཉམས་དགའ་

བ། །ཐར་པའྲི་གོང་དུ་བཅོམ་ལྡན་བདེ་ཆེན་འཇུག །མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་དམ་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲིས། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་ལན་གསུམ་དང་། སྐེ་རྒ་

འཆྲི་བ་ན་ཀྲ་ཡྲི། །ནས། མགོན་པོས་བདག་ནྲི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་

གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུཏྟ་ར་བོ་དྷྲི་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ཝསྟྲ་པཱུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་རཀྵ་ཧཾ། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྲི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཅེས་པ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། གོས་ས་ཚོགས་པའྲི་སད་གཡོགས། སེར་པོའྲི་

སྟོད་གཡོགས། དམར་པོའྲི་གཙུག་ཏོར་རྣམས་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲིས་བསྔགས་པ་བྱྲིན་

ནས་ཆས་སུ་གཞུག །ༀ་དྭཱ་ད་ཤ་ཨཾ་ག་ནྲི་རོ་དྷ་ཀཱ་རྲི་ཎྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་གོས་

དམར་སེར་རམ། ལས་མཐུན་གྲི་ཁ་དོག་ཅན་གྲི་གོས་ཀྲིས་མྲིག་དར་བཅྲིངས། ཨཱ་

ཁཾ་བཱྲི་ར་ཧཱུཾ་གྲིས་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་བཟུང་། 

དེ་ནས་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་སྔར་ལྟར་སོ་ཤྲིང་དང་ཁོར་ཆུ་སྦྱྲིན་པར་

བྱ། དེ་ནས་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བརོད་ཅྲིང་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་དུང་གྲི་ཆུས་བསངས་ཏེ་

རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པས་ས་ཚོགས་ཡུམ་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ་
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གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ཧཱུཾ་ནག་པོ། མགྲིན་པར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨཱཿ དམར་པོ། དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ༀ་དཀར་པོ། ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ལུས་འོད་གསལ་

བར་བྱས། ཀེ་ཁོད་སུ་ཡྲིན་ཅྲི་ལ་དགའ། ཞེས་བ་མས་འདྲི་བ་ལ། སལ་བཟང་བདག་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལའོ། ཞེས་ལན་བཏབ་པས། རྲིགས་དང་མོས་པ་ཤེས་པར་བྱ། སྲྲིད་

པའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་བྱེད་པ། །སྲྲིད་པའྲི་སྐོན་གྲིས་གོས་མྲི་འགྱུར། །ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཀུན་གྲི་བདག །ཁོད་ཀྲི་ཞབས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲི། །ཟད་མེད་འཁོར་བའྲི་

འཇྲིགས་པ་ལས། །བདག་གྲི་སྐབས་ནྲི་གཞན་མ་མཆྲིས། །དེ་བས་སྙྲིང་རེ་ཆེ་མཛད་

ནས། །དེ་རྲིང་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །དེ་རྲིང་ཉྲིད་ནས་མྲི་བཟད་འཁོར་བས་

འཇྲིགས་པ་བདག་ནྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་ལྷག་པར་མཆྲི། །ཁེད་ཀྲི་ཞབས་

ཀྲི་ཆུ་སྐེས་ངེས་པར་སྲྲིད་པའྲི་འཇྲིགས་འཕོག་དག་ལའང་ལུས་ངག་སེམས་ནྲི་དག་

པས་སོ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སྔར་སོབ་མ་སྟ་གོན་གྲི་སབས་ལྟར་སོམ་པ་

གཉྲིས་བཟུང་བར་བྱ་ཞྲིང་། 

དེ་ནས་འཚེ་དང་མྲི་བདེན་གཞན་གྲི་བུད་མེད་སང་བྱ་གཞན་གྲི་ནོར་དང་

ཆང་གྲི་”ལྟུང
1
་བ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། །འཁོར་བར་རོ་རེའྲི་ཞགས་པ་དག་སྟེ་རང་གྲི་དགེ་

བ་འཇོམས་བྱེད་སྲིག་པ་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་གོ །གང་ཞྲིག་གང་གྲི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ལྷ་

དང་མྲི་ཡྲི་བ་མ་དེ་ཡྲི་མཚན་གྲིས་རབ་སྦྱྲིན་བྱ། །ས་ཚོགས་གཙོ་བོའྲི་བཀའ་འདྲི་

སྲྲིད་པའྲི་འཇྲིགས་པ་འཇོམས་པ་དག་སྟེ་ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་བསྐང་བར་བྱ། །ཆོ་ལོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༡ན།    ལྟུང   བླ། ༣༢བ༢ན།    བཏུང   ཞོལ། ༣༨ན༡ན།    ལྟུང



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཁ་ན་མ་ཐོ་བཅས་པའྲི་ཟས་དང་ཚིག་ངན་སོག་དང་འབྱུང་པོ་ལྷ་མྲིན་དབང་པོའྲི་

ཆོས། །བ་”གླང
1
་བྱྲིས་པ་བུད་མེད་སྐེས་པ་རྣམས་དང་ལྷ་མྲིའྲི་བ་མ་གསོད་པ་ལྔ་

ནྲི་མྲི་བྱའོ། །གོགས་པོ་རེ་བོ་རྣམས་དང་ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་བ་མ་དགེ་འདུན་ཡྲིད་བརན་

རྣམས་ལ་འཁུ་བ་ཡང་། །དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་ཆགས་པ་དག་དང་དེ་ལྟར་སྲྲིད་པའྲི་

བདག་པོ་དག་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉྲི་ཤུ་ལྔ། ཞེས་བ་མས་གསུངས་པ་ལ། སྲྲིད་པའྲི་

འཇྲིགས་པ་འཇོམས་མཛད་པའྲི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ། །ས་ཚོགས་གཙོ་

བོའྲི་གསུང་ཇྲི་བཞྲིན། །བདག་གྲིས་རག་ཏུ་བསྐང་བར་བགྲི། ཞེས་ལན་གསུམ་

གྲིས་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

བྱའོ་སྙམ་པའྲི་སོན་པའྲི་སེམས་ཀུན་རོབ་པ་དེ་ཉྲིད་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དང་རང་གྲི་སེམས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཟླ་

བའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟཾ་ཨུད་པ་ད་

ཡཱ་མྲི། ཞེས་བརོད་ནས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་དུ་སེམས་བསྐེད། བ་མས་མེ་ཏོག་

དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེ་སྙྲིང་ཁར་བཟུང་སྟེ། ༀ་སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟཾ་ཧོཿ སྲིདྡྷྱ་བཛྲ་

ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། ཞེས་བརན་པར་བྱས། རོ་རེ་མགོ་བོར་བཞག་སྟེ། དེང་ཁེད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པར་འགྱུར་གྲིས། ཁོད་གྲིས་ཀང་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གསང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱ་ཞྲིང་མ་དད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༣ན།    གླང   བླ། ༣༢བ༣ན།    ལང   ཞོལ། ༣༨ན༢ན།  གླང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནོ། ཞེས་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་དུ་གཞུག་ཅྲིང་བསོར་ནས་ཕག་བྱ་བ། དམ་ལ་བཞག་

པ། ཡེ་ཤེས་ཕབ་ནས་བདེན་པ་བརོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་དངོས་སུ་བ་མའྲི་ཕག་གྲི་རོ་རེ་ལ་འཇུས་ཤྲིང་སྒོམ་དོན་

ལ་ཤར་སྒོའྲི་ཁོ་བོས། ༀ་བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ་ཞེས་ཤར་སྒོ་ནས་ནང་དུ་ཁྲིད་པར་མོས་

ལ། དཀྲིལ་འཁོར་ནང་དུ་སེབ་སྙམ་པའྲི་བསམ་པས་ཨཱཿ ཁཾ་བཱྲི་ར་ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་དེ་

དངོས་སུ་ཡོལ་བའྲི་ནང་དུ་གཞུག་གོ །དེ་ནས། ༀ་མཧཱ་ར་ཏ་སུ་དྲི་ཌྷ་སུ་ཏོ་ཥོ། སུ་

སུ་ཥོ། བཛྲ་སཏྭ། ཨཱ་དྱ་སྲིདྱ་མཱཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོར་བ་གསུམ་

བྱས་པའམ་བྱས་པར་བསྒོམ། 

དེ་ནས་རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། པཱུ་ཛ་

ཨུ་པསྠ�་ནཱ་ཡ། ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་དྷྲི་ཏྲིཥྛ་སྭ་མཱཾ་ཧཱུཾ། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ཕྲིར་བདག་

འབུལ་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་བདག་

ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ཤར་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཀརྨ་

ཎེ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཀ་ཏ་བཛྲ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་མཱཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་རོ་རེའྲི་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཤར་སྒོ་ནས་གསོལ་
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བ་བཏབ་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་ཕུན་

ཚོགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲི་བརླབས་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དུ་གྱུར། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་

རཏྣ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་

བའྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་རོ་རེ་

རྲིན་ཆེན་གྲིས་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་ལྷོ་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་བས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད་དུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

པཱུ་ཛ་པྲ་བར་ཏ་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་དྷརྨ་བ་བར་ཏ་ཡ་མཱཾ། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བསོར་བའྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་

བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་རོ་རེའྲི་ཆོས་བསོར་དུ་གསོལ། 

ཞེས་བྱང་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་

པ་དང་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། 

རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་བུདྡྷ་པཱུ་ཛ་ཨུ་བསྠ�་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་བྱཻ་རོ་ཙ་ན་ཨ་དྷྲི་ཏྲིཥྛ་མཱཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་ནུབ་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་

པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། འདྲི་དག་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཚེ་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་ན་དངོས་སུ་སྒོ་བཞྲིའྲི་ཐད་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། 

རོ་རེ་ཐལ་མོ་བརྐང་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ་པའྲི་ཕག་དང་། རོ་རེ་ཐལ་མོ་

སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ནས་སྤྲི་བོ་ས་ལ་རེག་པའྲི་ཕག་གཉྲིས་ཤར་དང་། རོ་རེ་ཐལ་མོ་སྙྲིང་

ཁར་བཞག་སྟེ་དཔྲལ་བ་ས་ལ་རེག་པའྲི་ཕག་ལྷོ་དང་། རོ་རེ་ཐལ་མོ་དཔྲལ་བར་སྦྱར་

བས་ཁ་ས་ལ་རེག་པའྲི་ཕག་བྱང་དང་། རོ་རེ་ཐལ་མོ་བརྐང་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་

ས་ལ་ཕབ་པའྲི་ཕག་ནུབ་སྒོར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡང་། ༀ་གུ་རུ་ཙ་ར་ཎ་ཨུ་པསྠ་ནཱ་ཡ་

ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་སཏྭ་པ་རྲི་ཏྲ་ཎཱ་ཡ། ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། ཞེས་བ་མའྲི་

ཞབས་ལ་ཤར་སྒོར་འདུག་སྟེ་ཕག་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མགོ་བོར་རོ་རེ་བཞག་ལ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང་། དེང་ཁོད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིགས་སུ་ཞུགས་ཀྲིས། དེས་ན་ངས་ཁོད་ལ་རོ་རེ་ཡེ་

ཤེས་བསྐེད་པར་བྱ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གང་གྲིས་ཁོད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ཀང་འཐོབ་པར་འགྱུར་ན་དངོས་གྲུབ་གཞན་རྣམས་ལྟ་སོས་

ཀང་ཅྲི་དགོས། ཁོད་ཀྲིས་ཀང་འདྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྲི་མདུན་དུ་

སྨྲ་བར་མྲི་བྱ་སྟེ་ཁོད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཡང་ན་རོ་རེ་

མགོ་བོར་བཞག་ནས། འདྲི་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རོ་རེ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཚུལ་འདྲི་སུ་

ཡང་རུང་བ་ལ་སྨྲས་ན་འདྲིས་ཁོད་ཀྲི་མགོ་བོ་འགེམས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་དང་རོ་

རེ་སྙྲིང་ཁར་བཞག་སྟེ། ༀ་དེ་རྲིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་། །ཁོད་ཀྲི་སྙྲིང་ལ་ཡང་

དག་ཞུགས། །གལ་ཏེ་ཚུལ་འདྲི་སྨྲས་ན་ནྲི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་བལ་ཏེ་གཤེགས། ཞེས་

གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕན་ཡོན་དང་། ཉེས་དམྲིགས་དང་། དེ་གཉྲི་གའྲི་སྒོ་ནས་
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དམ་ལ་བཞག་པ་སྟེ། མ་སྲིན་མྲི་ལ་གསང་བ་སྒོག་པའྲི་རྩ་ལྟུང་ལ་ཁད་པར་དུ་དམ་

བཞག་མཛད་པའོ། །དེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་

མེད་ཀྲིས་བངས་ཏེ། དེའྲི་ཁར་ཆུ་སྦྱྲིན་ཞྲིང་། འདྲི་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་དམལ་བའྲི་ཆུ། །དམ་

ཚིག་འདས་ན་སྲེག་པར་བྱེད། །དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །རོ་རེ་བདུད་

རྩྲིའྲི་ཆུ་འཐུང་ཤྲིག །ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཋཿ ཞེས་བརོད་དེ་མནའ་ཆུ་བླུད་ཅྲིང་དམ་

ཚིག་བསྲུངས་མ་བསྲུངས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་གཉྲི་གའྲི་སྒོ་ནས་དམ་ལ་

བཞག་སྟེ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་སྤྲིའྲི་དམ་བཞག་གོ །དེ་ནས་བ་མས་

རང་ངམ་སོབ་མའྲི་ལག་པ་གཡས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེང་ཕྲིན་ཆད་ཁོད་ཀྲི་ཕག་ན་

རོ་རེ་ང་ཡྲིན་གྲིས་ངས་འདྲི་བྱོས་ཤྲིག་བྱ་བ་དེ་ཁོད་ཀྲིས་བྱ་དགོས་སོ། །ཁོད་ཀྲིས་

ང་ལ་བརས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །བྱས་ན་ཁོད་ཡ་ང་བ་མ་སངས་པར་འཆྲི་བའྲི་དུས་

བྱས་ནས་དམལ་བར་ལྟུང་བར་གྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་རྩ་ལྟུང་དང་པོ་ལ་ཁད་པར་དུ་དམ་

བཞག་མཛད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་

རློབས་ཤྲིག དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདག་ལ་དབབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་

གསོལ་བ་གདབ། རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོའྲི་དུང་གྲི་ཆུ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པས་བསང་། ཤཱུ་ནྱ་

ཏས་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་

ཤུགས། ཞེས་པ་ནས། མགོ་བོ་དང་ཐོད་པའྲི་ཕེང་བ་འཕང་བ། ཀླུའྲི་རྒྱན་དང་ཕག་

མཚན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དེ་དག་

རེ་རེ་ནས་བར་སྤད་དོ། །དེའྲི་ལྟེ་བར་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་པ་སེར་པོ་
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འཁོར་ལོས་མཚན་པ་ལ་དུས་མེའྲི་སྟེང་དུ་ཧོཿ སེར་པོ། སྙྲིང་ཁར་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ནག་པོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གཡོ་བའྲི་བ་དན་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚན་པ་

ལ་སྒ་གཅན་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ། མགྲིན་པར་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་

པོ་གྲུ་གསུམ་རྲིན་པོ་ཆེས་མཚན་པ་ལ་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ དམར་པོ། དཔྲལ་བར་

བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པས་མཚན་པ་ལ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ། ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་འོད་ཟེར་དང་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་

དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རོ་རེ་བཞྲི་སྤན་དངས་པ་ཡྲི་གེ་བཞྲི་ལ་

ཐྲིམ། རྐང་པའྲི་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་སར་བའྲི་རཾ་ལས་མེའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་རཾ་གྲིས་མཚན་པའྲི་སྟེང་དུ་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་

ཛྷྷཻ་དམར་པོ་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་འོད་ཟེར་ཕོག་པས་རླུང་གཡོས་ཏེ་མེ་སར་བས་ཛྷྷཻའྲི་འོད་ཟེར་རྐང་པའྲི་

བུ་ག་ནས་ཞུགས་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བསྐོད་པའྲི་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་

ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་ཁོ་བོའྲི་རྣམ་

པར་སྤན་དངས་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་

ཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ར་ར་ར་ར་། ལ་ལ་ལ་ལ་། བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་ང་རོ་

དག་པོས་བརོད་ཅྲིང་དྲིྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཏེ། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་སོས་དང་གུ་གུལ་གྲིས་

བདུག་པར་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་གྲིས་སྔོན་དུ་སྔགས་འདྲི་ལ་བཟླས་པ་བྱེ་བ་དང་དེའྲི་

བཅུ་ཆའྲི་སྦྱྲིན་སྲེག་བྱས་ན་དན་པ་ཙམ་གྲིས་འབེབས་པར་གསུངས་སོ། །
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དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་བསྔགས་པའྲི་མེ་ཏོག་མགོ་བོར་སྦྱྲིན་པར་བྱ་སྟེ། 

ཕེབས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཞྲི་བ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞྲི་བར་བྱེད་དོ། ཕེབས་པའྲི་མཚན་

མ་རྣམས་ནྲི་རྒྱས་པར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འབེབས་པའྲི་ཚེ་སོབ་མ་

འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྐེད་པ་འགོག་པ་དང་། ཕེབས་པ་ལ་འདྲི་བའྲི་ཚེ། མགོན་པོ་རོ་

རེ་ཆོས་ཆེན་པོ། །སང་བ་མཐའ་ཡས་བདེ་བ་ཆེ། ཞེས་བོས་ནས་འདྲི་བར་འདོད་པ་

ནྲི་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བའོ། །དེས་ན་རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ། 

གཙུག་ཏོར་དུ་ཧཾ། ལྟེ་བར་ཧོཿ  མགྲིན་པར་ཨཱཿ  གསང་བར་ཀྵཿ  སྟེ་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་ཀྲིས་རྲིགས་དྲུག་གྲིས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་ན་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་བལྟར་བཅུག་སྟེ། ཁེད་ཀྲི་མྲིག་ལམ་ན་ཇྲི་ལྟར་སང་ཞེས་དྲིས་ནས་ནམ་མཁའྲི་ཁ་

དོག་ཇྲི་ལྟར་སང་བའྲི་དབྱེ་བས་ལས་སོ་སོ་འགྲུབ་པ་གོ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སོབ་མའྲི་མཐེ་བོང་གཉྲིས་ལས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ལག་པ་གཡས་རོ་རེ་དང་

བཅས་པས་བཟུང་ལ། རོ་རེའྲི་གར་བྱ་ཞྲིང་ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་བསོར་བ་གསུམ་བྱས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་ནས་དྲིལ་

བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང་། ཡང་དག་པ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར། །བདག་གྲི་སོབ་མ་བཅུག་པ་

འདྲིའྲི། །ལྷ་རྣམས་རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། །བསོད་ནམས་ཇྲི་ལྟ་དེ་ལྟར་ཤོག །འདྲི་ཡྲི་

དངོས་གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། །རྲིགས་ནྲི་གང་གྲི་སོད་དུ་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མཐུ་

ཡང་ཅྲི་འད་བ། །དེ་འད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་

བྱའོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔར་བྱྲིན་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བའྲི་ནང་ནས་ཡང་ཞྲིང་མ་”རྲིང་

པའྲི
1
་མེ་ཏོག་གཅྲིག་ཕྱུང་སྟེ་ཏྲཱཾ་གྲིས་བསྔགས་ནས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མེ་ཏོག་ཏུ་མོས་ཏེ། 

སོབ་མ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའྲི་བར་དུ་བྱྲིན་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་དབུ་ལ་ཕོག་

པར་མོས་ནས། དངོས་སུ་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པའྲི་ཁའྲི་སྟེང་དུ་མཚན་མ་ལྔ་བྱས་པ་ལ་

དོར་དུ་གཞུག་ཅྲིང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀུ་ལ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་པར་

བྱའོ། །བདག་འཇུག་ལ་ནྲི་སྔགས་བརོད་ནས་དོར་བར་མོས་པས་ཆོག་གྲི་དངོས་སུ་

མཚན་མ་ལ་དོར་མྲི་དགོས་ལ། མཚན་མ་གང་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པས་སོབ་མའྲི་ལྷའྲི་

རྲིགས་ངོ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་མེ་ཏོག་དེ་སྔར་གྲི་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཅྲིངས་ནས་རང་

ངམ་སོབ་མའྲི་མགོ་ལ་བཅྲིང་། ༀ་པྲ་ཏྲི་གཧྞ་སྟྭཾ་ཨྲི་མཾ་སཏྭ་མཧཱ་བ་ལ་ཞེས་བརོད་

དེ། དེ་ནྲི་སེམས་དཔའ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞེས་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྲི་ལྷ་ལ་བོས་ནས་སོབ་

མ་འདྲི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་རེས་སུ་བཟུང་ཞྲིག །ཅེས་ལྷ་ལ་སོབ་མ་གཏད་

པས་དེའྲི་བར་དུ་ལྷ་དེས་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་ཟབ་མོའ།ོ །དེ་ནས་མེ་ཏོག་མགོ་

ལ་བཅྲིངས་པའྲི་རེས་སམ་མེ་ཏོག་འདོར་བ་དང་དུས་མཉམ་པ་གང་ཡང་རུང་བར། 

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེང་ཁོད་ཀྲི། །མྲིག་འབྱེད་པར་ནྲི་བརྩོན་པར་མཛད། །ཕེ་བས་

ཐམས་ཅད་མཐོང་འགྱུར་ཏེ། །རོ་རེའྲི་མྲིག་ནྲི་བ་ན་མེད། །ༀ་དེ་བྱྲི་ན་ཏྲཱ་ཡཎྚུ་ད་

ཨཿ གྷ་ཊཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་མྲིག་དར་ཕེ་ནས། ད་ནྲི་དད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་

སུ། །དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་ལྟོས། །ཁོད་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྲིགས་སུ་སྐེས། །ཕག་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༤ན།    རྱིང་པའྱི   བླ། ༣༥བ༣ན།    རྱིངས་པའྱི   ཞོལ། ༤༡བ༡ན།    རྱིང་བའྱི
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རྒྱ་སྔགས་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་ནྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དམ་

ཚིག་མཆོག་ཏུ་ཁོད་འགྱུར་གྲིས། །རོ་རེ་པདྨ་རྩེར་རོལ་པས། །གསང་སྔགས་རྣམས་

ལ་སྒྲུབ་པ་གྲིས། །ཧེ་བཛྲ་བ་ཤྱ། ཞེས་བ་མས་གསུང་བར་བསམ་ཞྲིང་བརོད་ནས། 

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བསམས་ལ། དད་

པ་དག་པོ་བསྐེད་ཅྲིང་། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ལྷ་རེ་རེ་ནས་བར་སྤད་པར་བྱ་

སྟེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་རོ། །དེ་ནས། ༀ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་

བདག་ཞུགས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་དཀྲིལ་འཁོར་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བདག་གྲིས་

མཐོང་། །གསང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བདག་དབང་བསྐུར། །ས་

མ་ཡ་ཧོཿ ཧོཿ ཧོཿ ཧོཿ ཞེས་དམ་ཚིག་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བྱྲིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའྲི་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་དང་། 

དབང་གོང་མ་བསྐུར་བ་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། དབང་བདུན་གྲི་ཆོ་ག་དང་། ཐོབ་པའྲི་དུས་གོ་བ་དང་། རྩ་ལྟུང་སོང་

བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཐུན་མོང་དུ་གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་མྲི་ཤྲིས་པ་སྦྱང་བ་དང་། 

དབང་བདུན་སོ་སོར་སྦྱྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཎྜལ་ཕུལ་ནས་པུས་མོ་གཡས་པའྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། སྙྲིམ་

པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ནས། བྱང་ཆུབ་རོ་རེས་སངས་

རྒྱས་ལ། །མཆོག་སྦྱྲིན་ཇྲི་ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀང་རབ་ཏུ་བསྒལ་བའྲི་

ཕྲིར། །ནམ་མཁའྲི་རོ་རེ་དེང་བདག་སྩོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། 
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བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་བསྒོམས་པའྲི་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་དངོས་སུ་བྱ་ཞྲིང་། སོབ་མ་དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཚེ་བ་མས་བྱ་སྟེ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་ལན་བདུན་བཟླས་པའྲི་ཡུངས་ཀར་ལག་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁུ་ཚར་གྲིས་བཟུང་ནས་རེ་རེ་ནས་གཡོན་སོར་དུ་ལན་གཉྲིས་ༀ་སརྦ་

པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡ་བཛྲ་སཏྭ་སྱ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བྱབས་

ལ་ཡུངས་ཀར་མེར་དོར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་སུ་བསོར་བ་གཉྲིས་ཀང་བྱའོ། །དེ་

ནས་ཁུ་ཚུར་གྲིས་ཆུ་བཟུང་ནས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱའོ། །དེ་ནས་ཁམ་ཕོར་དཀར་

པོ་བཞྲི་དང་། རྩྭ་དུར་བའྲི་མྱུ་གུ་དང་བཅས་པའྲི་བ་གཅྲིའྲི་ཆང་བུ་བཞྲི་དང་། ཟན་

ཆངས་བཞྲི་དང་། སེང་རས་ཀྲི་ཚལ་པ་བཞྲིས་ཀང་གཡོན་དང་གཡས་སུ་བསོར་བ་

སྔར་བཞྲིན་བྱ་སྟེ། འོན་ཀང་ཁམ་ཕོར་མན་ཆད་རྣམས་མེར་མྲི་དོར་རོ། །དེ་ནས་ཉེ་

རེག་བྱས་ལ་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་ཐུགས་ཀར་དྲི་དང་། དབུ་ལ་མེ་ཏོག་དང་། 

མདུན་དུ་མཆོད་ཡོན་དབུལ་བ་བྱས་ནས། མར་མེས་ཡོངས་སུ་བསོར་ཏེ་ཡྲི་གེ་དྲུག་

པ་ལན་བདུན་བཟླས་པའྲི་མར་དང་བཅས་པའྲི་སོས་དཀར་གྲིས་བདུག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་ཆུའྲི་དབང་ནྲི། བ་མའྲི་ཕག་གཡས་པ་རོ་རེ་

དང་བཅས་པས་བདག་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པ་ནས་ཁྲིད་དེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མདུན་

གྲིས་བལྟས་ཏེ་གཡས་སོར་དུ་སོང་ནས་བྱང་གྲི་སྒོར་སྐུའྲི་ཞལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པས་དབང་སྟེགས་ལ་གནས་པར་གྱུར། བ་མ་དང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྐུ་རོ་རེ་དབྱེར་

མྲི་ཕེད་པ་ལ་ལུས་དག་བྱེད་ཀྲི་དབང་ཞུ་བའྲི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བར་བགྲིའོ། 

ཞེས་སྦྱར་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། ༀ་ཧཾ་ཧཱཾ་སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། ཡྲི་

གེ་དྲུག་པ་དང་དུང་གྲི་ཆུས་བསངས། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་
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ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་ཉྲིད་དངས། ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད། རོ་རེའྲི་

ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ༀ་

དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་

དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་

དཀར་འདབ་བརྒྱ་བ། འཁོར་ལོ་བགང་ཕེང་འཛིན་པ་ལ་གོས་དཀར་མོས་འཁྱུད་པར་

གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསྒོམས་པ་

དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། བ་མ་དང་

གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཡབ་

ཡུམ་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཨཱ་ཀརྵ་

ཡ་ཛཿ གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། རོ་རེ་ཅན་གྲི་སངས་རྒྱས་ལ། །འགོ་བ་སྐོབ་

པའྲི་ཆེད་དུ་དབང་། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇྲིྲི་ལྟར་སྩལ། །དེ་ལྟར་འདྲི་ལའང་སྩལ་

དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

སྙོམས་པར་ཞུགས། ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

གཙུག་ཏོར་ནས་ཞུགས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་རང་

ཉྲིད་སྐུ་རོ་རེར་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་དབང་སྟེགས་ལ་

འཁོད་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ༀ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྲི་ཏ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བརོད་པས་སྟེང་འོག་གྲི་བུམ་པའྲི་ཆུ་

དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ལོ་ཙ་ནྲི་སོགས་ཀྲིས་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་། ༀ་མཱ་མ་ཀཱྲི་སོགས་

ཀྲིས་བྱང་དང་བྱང་ཤར། ༀ་པཎྜ་ར་སོགས་ཀྲིས་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ། ༀ་ཏཱ་ར་སོགས་
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ཀྲིས་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་བུམ་ཆུ་རྣམས་ཉུང་ཟད་རེ་བངས་ཏེ་བསྡུས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་

ཆེན་པོའྲི་དུང་ཆོས་སུ་བསྲེས་པ་མདུན་དུ་བཞག་སྟེ། རང་དང་བུམ་ཆུ་ཡྲི་གེ་དྲུག་

པས་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་ལྔ་དང་བུམ་ཆུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ལུས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་དང་འདེས་

པའྲི་སྟེང་འོག་གྲི་བུམ་ཆུ་ཨཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲིདབང་ཕྱུག་མ་

ལང་ཁུ་ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་འཁྱུད་པ། ལུས་

ཀྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་དང་། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་དང་འདེས་པའྲི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་བུམ་

ཆུ་ཨཱྲི་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒོལ་མ་ནག་མོ། ཞེས་པ་ནས། ཁཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་

འཛིན་པ་ལ་རྣམ་སང་གྲིས་འཁྱུད་པ། ལུས་ཀྲི་མེའྲི་ཁམས་དང་། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་དང་

འདེས་པའྲི་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་བུམ་ཆུ་རཱཾ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་གོས་དཀར་

མོ་དམར་མོ། ཞེས་པ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ་ལ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་

འཁྱུད་པ། ལུས་ཀྲི་ཆུའྲི་ཁམས་དང་། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་དང་འདེས་པའྲི་བྱང་དང་བྱང་

ཤར་གྲི་བུམ་ཆུ་ཨཱུ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཱ་མ་ཀཱྲི་དཀར་མོ་ཞེས་པ་ནས། བགང་

ཕེང་འཛིན་པ་ལ་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་འཁྱུད་པ། ལུས་ཀྲི་སའྲི་ཁམས་དང་། དུང་ཆོས་

ཀྲི་ཆུ་དང་འདེས་པའྲི་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་བུམ་ཆུ་ལ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་

སྤན་མ་སེར་མོ། ཞེས་པ་ནས། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་དོན་གྲུབ་

ཀྲིས་འཁྱུད་པ། དེ་རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ལྟེ་

བར་ཧོཿ ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་

དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་
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ཨཱྲི་ར་ཨཱུ་ལ་པཉྩ་དྷ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་རས་ཀྲི་ལྷ་

ལ་དབང་བསྐུར། རྲིམ་པ་བཞྲིན་མྲི་བསྐོད་པ། དོན་གྲུབ། རྲིན་འབྱུང་། འོད་དཔག་

མེད། རྣམ་སང་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད། ཡབ་

ཡུམ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

སུ་ཞུ་བའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་

འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་གང་བ་སྤན་དངས། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་

མཆོད། རོ་རེ་ཅན་གྲི་སངས་རྒྱས་ལ། སོགས་ཀྲིས་གསོལ་བ་གདབ། ནམ་མཁའྲི་

རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་དགོངས་པ་མཛད། སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྲིས་ཤྲིས་པ་བརོད། གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅྲིང་མེ་ཏོག་

ལ་སོགས་པའྲི་ཆར་འབེབས། ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་བགེགས་བསྐྲད། བསྒྲུབ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་ན་བཞུགས་པའྲི་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས་ཕག་གྲིས་ཅུང་ཟད་ཡོ་

བར་བཟུང་བའྲི་བུམ་པ་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིས་གང་བ་རྣམས་

ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། དབང་འོག་མ་རྣམས་ལ། ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོད་ལ། སངས་རྒྱས་ལྔས་ཅོད་པན་བཟུང་སྟེ། ཞེས་དང་། ནུས་མ་བཅུས་

དར་དཔངས་བཟུང་སྟེ། ཞེས་དང་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་བཟུང་

སྟེ། ཞེས་དང་། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ཀྲིས་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་བཟུང་སྟེ་ཞེས་

དང་། ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་གདུ་བུ་བཟུང་སྟེ། ཞེས་དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་

ཤེར་ཕྲིན་མས་ཕག་མཚན་རྣམས་བཟུང་སྟེ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཞེས་སྦྱར་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བྱ། ལས་ཀྲི་རོ་རེས་བུམ་པ་བཏེག་ཅྲིང་། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་

སྙྲིང་ལ་གནས། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་རྲིགས་ཀུན་གྲི་ནྲི་བདག་པོ་མཆོག །སེམས་

ཅན་མ་ལུས་སྐེད་བྱེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེས་ནྲི་དེང་ཁོད་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་

བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྲི་རྲི་བོ་འད། །འཇྲིག་རེན་

གསུམ་གྲི་མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སངས་པ། །སངས་རྒྱས་པདྨའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་

འདའྲི་ཞལ་མངའ་པ། །དེས་ནྲི་དེ་རྲིང་ཁོད་ལ་ཞྲི་བྱེད་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །དེ་ཡྲིས་ཉེ་

བར་བསྟན་པའྲི་མཆོག་རབ་མྲི་གཡོ་བ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་གགས་ཤྲིང་ལྷ་དང་

མྲི་ཡྲིས་མཆོད། །ཆོས་ཀྲི་དམ་པ་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞྲི་བྱེད་པ། །དེས་ནྲི་དེ་རྲིང་

ཁོད་ལ་ཞྲི་བྱེད་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་ལྡན་ཐོས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་

ཕྱུག །མྲི་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲིས་མཆོད་པའྲི་གནས། །ཚོགས་ཀྲི་མཆོག་རབ་

ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྲི་གཞྲི། །དེས་ནྲི་དེ་རྲིང་ཁོད་ལ་ཞྲི་བྱེད་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག 

ཅེས་”པའྲི
1
་བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་རང་དང་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་སོབ་མ་ལ་

མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་ཅྲིང་ཤེས་བརོད་བྱའྲི། བུམ་པ་ལ་བྱེད་པ་ནྲི་ནོར་པ་ཆེན་

པོའ།ོ །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གཡས་བརྐང་གྲིས་གནས་ནས། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་

པོ་ནྲི། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡྲིས་ཕག་བྱས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་གསང་གསུམ་

གྲི། །གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། ༀ་ཨཱ་ཨཱྲི་ར་ཨཱུ་ལ་པཉྩ་དྷ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་

སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་གཙུག་ཏོར། ཕག་པ། དཔུང་པའྲི་ཚིགས། བརླ་དང་། དཔྲིའྲི་

ཚིགས་གཡས་གཡོན་ཏེ་གནས་ལྔར་དུང་ཆོས་རེག་ཅྲིང་ཆུས་ཀང་གཏོར་ནས་ཅུང་

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༣ན།    པའྱི   བླ། ༣༨བ༡ན།    པས   ཞོལ། ༤༤བ༢ན།    པའྱི



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཟད་འཐུང་བ་དང་། ཁྲུས་ཀང་བྱས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་གཏོར་བ་དང་བཀྲུས་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་དྲི་མ་དག །འཐུངས་པས་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་མོང་། ལུས་ཀྲི་ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་གྱུར། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཡུམ་ལྔ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་སྤན་དངས་

པའྲི་ཡུམ་ལྔ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཡུམ་ལྔ་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་། དབང་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་

བཀུག་སྟེ་རང་གྲི་ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་གསལ་བ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་

པས་མཆོད། དེ་ནྲི་བྱྲིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་པ་མ་ཡྲིས་འཁྲུད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། 

ཁམས་ལྔའྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ཡུམ་ལྔ་ལ་བརེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་དང་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་

ལ་དབང་། ཡུམ་ལྔའྲི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་འཇོག འབས་བུ་ས་དང་པོ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་

ཅན་དུ་བྱས་སོ། ཞེས་དབང་དོན་དང་དག་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཅོད་པན་གྲི་དབང་ནྲི། ཡང་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་དྲི་མ་དག་བྱེད་ཅོད་པན་གྲི་

དབང་ཞུ་བའྲི་ཡོན་དུ། ཞེས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། ༀ་ཨཾ་ཨཾྲི་སོགས་གསུམ་གྲིས་

གསོལ་བ་གདབ། འདྲིར་སར་ཡང་ནང་དབང་མྲི་དགོས་པས། རང་དང་ཅོད་པན་

”གྲི་
1
ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང་དུང་ཆུས་བསངས། ཤཱུནྱ་ཏཱས་རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དབང་

རས་ཅོད་པན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། རང་གྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

དང་ཅོད་པན་ལང་ཀུ་ཨ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་ཁུ་ཞེས་པ་ནས། 

ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་། 

ཅོད་པན་ནག་པོ་ཨྲི་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་དོན་གྲུབ་ནག་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཁ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༡ན།    གྱི་   བླ། ༣༨བ༦ན།    -གྱི་   ཞོལ། ༤༥ན༢ན།    གྱི་
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ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ་ལ་སྤན་མས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཅོད་

པན་དམར་པོ་”ར
1
་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྲིན་འབྱུང་དམར་པོ། ཞེས་པ་

ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ་ལ་མཱ་མ་ཀཱྲིས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་དང་ཅོད་པན་དཀར་པོ་ཨུ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་འོད་དཔག་མེད་དཀར་པོ། 

ཞེས་པ་ནས། བགང་ཕེང་འཛིན་པ་ལ་གོས་དཀར་མོས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་གཟུགས་

ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཅོད་པན་སེར་པོ་ལ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྣམ་སང་སེར་པོ་

ཞེས་པ་ནས། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་སྒོལ་མས་འཁྱུད་པ། དེ་རྣམས་

ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ། དོན་གྲུབ། རྲིན་འབྱུང་། འོད་དཔག་མེད། རྣམ་སང་གྲིས་

རྒྱས་བཏབ། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙོོམས་པར་ཞུགས་

པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་ཅོད་པན་དུ་གྱུར། བ་

མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་

སྔར་ལྟར་ལ། ༀ་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པ་རྲི་ཤུདྡྷཱ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་

ཅོད་པན་གནས་ལྔར་གཏུགས་ཏེ་མགོ་ལ་བསོན། ཡང་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུས་ཀང་དབང་

བསྐུར་ནས། སྔར་གྲི་ཆུ་དབང་གྲི་སྔགས་བརོད། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས། རང་གྲི་

ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་གྱུར། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སངས་རྒྱས་

ལྔ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་སྤན་དངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལྔ་

རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ལྔ་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་བཀུག་སྟེ་རང་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༣ན།    ར   བླ། ༣༩ན༢ན།   ཞོལ། ༤༥ན༤ན།    རྱི
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གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་གསལ་བ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་

མཆོད། དེ་ནྲི་བྱྲིས་པའྲི་གཙུག་ཕུད་བཞག་པ་དང་ཆོས་མཐུན། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་དྲི་མ་

འཁྲུད། སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་། སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་

ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག །འབས་བུ་ས་གཉྲིས་པ་ཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། 

ཞེས་དབང་དོན་དང་དག་པ་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱང་ཕོགས་སྐུའྲི་ཞལ་གྲི་ས་ལ་དབང་

གཉྲིས་ཀྲིས་མངལ་དུ་ཐོག་མར་ཁམས་དང་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་བཞྲིན། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་

ཆ་མ་དག་པའྲི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་སྦྱངས་ནས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མའྲི་ངོ་

བོར་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅྲིང་། སྐུ་

རོ་རེའྲི་ས་བོན་འཇོག་པ་དང་། སྐུ་རོ་རེའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། 

ཞེས་དབང་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དག་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་དར་དཔངས་ཀྲི་དབང་ནྲི། སར་ཡང་གཡས་སོར་གྲིས་ལྷོ་སྒོར་

ཁྲིད་དེ་གསུང་གྲི་ཞལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་དབང་སྟེགས་ལ་འཁོད། བ་མ་དང་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསུང་རོ་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ལ་རླུང་བཅུའྲི་དྲི་མ་དག་བྱེད་དར་

དབྱངས་ཀྲི་དབང་ཞུ་བའྲི་ཡོན་དུ། ཞེས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ 

སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང་དུང་ཆུས་བསང་། བ་

མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་ཉྲིད་དངས། ཞེས་

པ་ནས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་གསུང་རོ་རེ་དམར་པོ་

དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རོ་

རེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རོ་རེ་ཞགས་
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པ། རྲིམ་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ་ལ་མཱ་མ་ཀཱྲིས་འཁྱུད་པར་གྱུར། བ་མ་དང་ཞེས་

པ་ནས། རང་ཉྲིད་གསུང་རོ་རེར་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་

དབང་སྟེགས་ལ་འཁོད་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་རང་དང་དར་དཔངས་བསང་སྦྱངས། རང་གྲི་རླུང་བཅུ་”དང་
1
དར་དཔངས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་གྲི་རླུང་མཉམ་གནས་དང་

རུས་སལ་དང་དར་དཔངས་ནག་པོ་གཉྲིས། ཨ་ཧ་དང་སོས་སོད་དང་རྔ་ཡབ་ནག་པོ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ནག་མོ་འབར་མ་ནག་མོ་ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའྲི་ཞལ་བཞྲི། 

ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་ན་སོས་དང་། ཙནྡན་གུར་ཀུམ། ག་བུར་གླ་རྩྲི་སྦྱར་བའྲི་སོད། 

གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་པདྨ། ལྷ་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག་མེ་ཏོག་ས་ཚོགས་ཀྲི་ཕེང་བ་འཛིན་པ་

དང་། དུ་བ་མ་ནག་མོ་ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའྲི་ཞལ་བཞྲི། ཕག་བརྒྱད་ན་

རྔ་ཡབ་ནག་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པར་གྱུར། རང་གྲི་རླུང་གེན་རྒྱུ་དང་། རྩངས་པ་དང་། 

དར་དཔངས་དམར་པོ་གཉྲིས། ཨ་ཧཿ དང་མར་མེ་དང་རྔ་ཡབ་དམར་པོ་ལས་སྐེས་

པའྲི་དམར་མོ་འབར་མ། ཞེས་སོགས་དང་། མྲིག་རྒྱུ་མ་དམར་མོ། ཞེས་པ་ནས། རྔ་

ཡབ་དམར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པར་གྱུར། རང་གྲི་རླུང་ཁབ་བྱེད་དང་ལྷ་སྦྱྲིན་དང་། དར་

དཔངས་དཀར་པོ་གཉྲིས། ཨཾ་ཧཾ་དང་ལྷ་བཤོས་དང་རྔ་ཡབ་དཀར་པོ་ལས་སྐེས་

པའྲི་དཀར་མོ་འབར་མ། ཞེས་སོགས་དང་། མཁའ་སང་མ་ཞེས་པ་ནས། རྔ་ཡབ་

དཀར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པར་གྱུར། རང་གྲི་རླུང་ཀླུ་དང་ནོར་ལས་རྒྱལ་དང་། དར་

དཔངས་སེར་པོ་གཉྲིས། ཨཱ་ཧཱ་དང་དུང་ཆོས་དང་རྔ་ཡབ་སེར་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༧ན།   བླ། ༤༠ན༡ན།    -དང་   *དང་     ཞོལ། ༤༦ན༤ན།   དང་
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སེར་མོ་འབར་མ། ཞེས་སོགས་དང། མར་མེ་མ། ཞེས་པ་ནས། རྔ་ཡབ་སེར་པོ་

བརྒྱད་འཛིན་པར་གྱུར། རང་གྲི་རླུང་སྲོག་འཛིན་དང་དར་དཔངས་ལང་ཁུ་ཧོཿ དང་

རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལང་ཁུ། ཞེས་པ་ནས། ཚངས་

མགོ་འཛིན་པ། རང་གྲི་རླུང་ཐུར་སེལ་དང་དར་དཔངས་སྔོན་པོ་ཕ໊་དང་གྲི་གུག་ལས་

སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་སྔོན་མོ། ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། དེ་རྣམས་

ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། ཞེས་པ་ནས་དབང་བསྐུར། རོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པར་

གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ནུས་མ་བཅུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་དར་

དཔངས་སུ་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་བར་

གྱུར། ༀ་ཨ་ཨཱ་སོགས་བརོད་ཅྲིང་། དར་དཔངས་སྐེ་བའྲི་གནས་ལྔར་གཏུགས་ཏེ་

དཔྲལ་བར་བཅྲིང་། ཆུ་དབང་གྲི་སྔགས་དང་དུང་ཆོས་གནས་ལྔར་བཞག་པས་ཀང་

དབང་བསྐུར་ཏེ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་རང་གྲི་རླུང་བཅུ་ནུས་མ་བཅུར་གྱུར། 

དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། གནྡྷཾ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་བར་སངས་རྒྱས་

ལྔའྲི་གནས་སུ་ནུས་མ་བཅུ་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནྲི་བྱྲིས་པའྲི་

རྣ་བ་འབུགས་ཤྲིང་རྒྱན་འདོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། རླུང་བཅུའྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅྲིང་

ལས་རུང་དུ་བྱས། ནུས་མ་བཅུའྲི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་བཅུའྲི་ནུས་པ་འཇོག་ཅྲིང་། འབས་བུ་ས་གསུམ་པ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་

བྱས་སོ། ཞེས་དབང་དོན་དང་དག་པ་བརོད་དོ། །

བཞྲི་པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ནྲི། སར་ཡང་རྩ་གཉྲིས་དག་བྱེད་རོ་རེ་དང་དྲིལ་

བུའྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ། ཞེས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། ༀ་ཧཱུཾ་ཧོཿ བྲིཛྙཱན་ཞེས་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། རང་དང་རོར་དྲིལ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་

ངང་ལས་རང་གྲི་རྩ་རོ་མ་དང་དབང་རས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པ་ལ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་རྩ་རྐང་མ་

དང་དྲིལ་བུ་ཕ໊་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་སེར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོས་འཁྱུད་པ། 

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར། ཡབ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་

དང་། ཡུམ་ལ་རོར་སེམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་རོ་

རེ་དང་དྲིལ་བུར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས་དབང་བསྐུར་

བར་གྱུར། ༀ་ཧཱུཾ་ཧོཿ སཱུརྱ་ཞེས་སོགས་བརོད་ཅྲིང་། རོར་དྲིལ་གནས་ལྔར་གཏུགས་

ཏེ་སྤྲི་བོར་བཞག་ནས་ལག་ཏུ་བྱྲིན་པ་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་བྱ། སྔར་ལྟར་ཆུས་

ཀང་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་རང་གྲི་རྩ་རོ་རྐང་གཉྲིས་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་དུ་གྱུར། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། གནྡྷཾ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་བར་

སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་གནས་སུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་གནས་སུ་རང་གྲི་རྩ་

གཉྲིས། ཞེས་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་ཅོད་པན་ལྟར་རོ། །

དེ་ནྲི་བྱྲིས་པ་རྒོད་པ་དང་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན། རྩ་རོ་རྐང་གཉྲིས་

ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅྲིང་། རོ་རྐང་གཉྲིས་དབུ་མར་སོམ་པའྲི་ནུས་པ་བཞག །ཐུགས་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་ས་བོན་འཇོག་ཅྲིང་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས། ཉྲི་ཟླ་གཅྲིག་ཏུ་དག་

ཅྲིང་ས་བཞྲི་པ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷོ་སྒོར་གསུང་གྲི་ས་

གཞྲི་ལ་དབང་གཉྲིས་ཀྲིས་མངལ་དུ་རླུང་དང་རྩ་གྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ་ངག་གྲི་རྩ་བ་རླུང་

གྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། གསུང་རོ་རེའྲི་བྱ་བ་ལ་དབང་། གསུང་རོ་རེའྲི་ས་བོན་འཇོག་ཅྲིང་། 

གསུང་རོ་རེའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་དབང་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་

མོང་གྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །

ལྔ་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་དབང་ནྲི། སར་ཡང་གཡས་སོར་གྲིས་ཤར་སྒོར་ཁྲིད་

དེ་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་དབང་སྟེགས་ལ་འཁོད། བ་མ་དང་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐུགས་རོ་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ལ་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་གྲི་དྲི་མ་དག་

བྱེད་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲི་དབང་ཞུ་བའྲི་དོན་དུ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། ཨེ་ཨྱཻ་སོགས་

ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། སྔར་ལྟར་བསང་། སྐུ་དང་གསུང་རོ་རེའྲི་དོད་

ལ། ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐུགས་རོ་རེ་དོན་གྲུབ་ལྟ་བུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པ་

དང་། རང་ཉྲིད་ཐུགས་རོ་རེར་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཞེས་བརེ་བ་མ་གཏོགས་

ཚིག་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སྔར་ལྟར་སྦྱར་ཏེ་ནང་དབང་བྱ། རང་དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་

བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་གྲི་རྣ་བའྲི་དབང་པོ་དང་། ཡུལ་ཆོས་ཁམས་

དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཨ་ཨཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་དང་ཆོས་

དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་ལང་ཁུ། ཞེས་པ་ནས། རྲིམ་པ་བཞྲིན། སྒ་རོ་རེ་མ་དང་ཀུན་བཟང་

གྲིས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་སའྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་རེག་བྱ་དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་རྣམས་

ཨེ་ཨྱཻ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པོ་དང་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ནག་མོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཞེས་སོགས་དང་། རང་གྲི་མྲིག་གྲི་དབང་བོ་དང་ཡུལ་རོ་དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་རྣམས་

ཨར་ཨཱར་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་སའྲི་སྙྲིང་པོ་དང་རོ་རོ་རེ་མ་དམར་མོ་ཞེས་

སོགས་དང་། རང་གྲི་ལྕེའྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གཟུགས་དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་རྣམས་

”ༀ་ༀ
1
་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཟུགས་རོ་རེ་མ་

དཀར་མོ། ཞེས་སོགས་དང་། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དྲི་དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་

རེ་རྣམས་ཨལ་ཨཱལ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒྲིབ་སེལ་དང་དྲི་རོ་རེ་མ་སེར་མོ། 

ཞེས་སོགས་དང་། རང་གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་སྒ་དང་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་རྣམས་

ཨཾ་ཨཿ དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀུན་བཟང་དང་སྒ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ། ཞེས་པ་ནས། 

རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་དང་ཕག་རོར་གྲིས་འཁྱུད་པ། ཞེས་པའྲི་བར་

གྲི་ཞལ་དང་ཕག་མཚན་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་རྣམས་མངོན་རོགས་ཇྲི་ལྟ་བའོ། །དེ་

རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ་ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར། ནག་པོ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ། 

དམར་པོ་རྣམས་ལ་རྲིན་འབྱུང་། དཀར་པོ་རྣམས་ལ་འོད་དཔག་མེད། སེར་པོ་རྣམས་

ལ་རྣམ་སང་། ལང་ཁུ་རྣམས་ལ་རོར་སེམས། སྔོན་པོ་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་

བཏབ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེར་གྱུར། 

དེ་ཡང་སྒོམ་དོན་ལ་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་ཞུ་ནས་ཡྲི་གེ་རྣམས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲི་གེ་

གཉྲིས་གཉྲིས་ལས་ལྷ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྐེས་པར་སྒོམ་པ་ཡྲིན་གྲི། མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་ལྷ་

གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞུ་ནས་ཡང་ལྷ་གཞན་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་སོགས་སུ་སྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༧ན།    ༀ་ༀ   བླ། ༤༡བ༤ན།   ཞོལ། ༤༨ན༣ན།    ཨོ་ཨཽ



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ལ། འོག་ཏུ་གདུ་བུ་ལའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ལྟར་ལ། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨེ་ཨྱཻ་

ཞེས་སོགས་བརོད་ཅྲིང་གནས་ལྔར་གཏུགས་ནས། འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

དེ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཕག་ན་གནས། །ཕག་ན་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་བརན། །ཁོད་

ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རག་ཏུ་བཅང་། ཞེས་བརོད་དེ་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་སྦྱྲིན། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ་མེ་ཏོག་བཀོད་དེ། སྔར་ལྟར་ཆུ་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་རང་རྒྱུད་

ཀྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་རྣམས་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མར་གྱུར། དེའྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་ཞེས་པ་ནས། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པའྲི་བར། ནུས་མ་བཅུ་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་གནས་སུ། སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ་ཞེས་པ་དང་། རང་གྲི་རླུང་བཅུའྲི་གནས་

སུ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་རྣམས། ཞེས་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་

རོ། །དེ་ནྲི་བྱྲིས་པ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དབང་པོ་དང་

ཡུལ་གྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། སེམས་དཔའ་སེམས་མའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཅྲིང་། རང་བཞྲིན་

ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་དབང་། རོ་རེའྲི་སྐེ་མཆེད་

འགྲུབ་པ་དང་། འབས་བུ་ས་ལྔ་པ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། ཞེས་དབང་

དོན་དང་དག་པ་བརོད་དོ། །

དྲུག་པ་མྲིང་གྲི་དབང་ནྲི། ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་དག་བྱེད་མྲིང་གྲི་

དབང་ཞུ་བའྲི་དོན་དུ་ཞེས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། ༀ་ཧ་ཧཱ་ཡ་ཡཱ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། རང་དང་གདུ་བུ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་

ངང་ལས་རང་གྲི་དྲི་ཆུའྲི་དབང་པོ་དང་། བྱ་བ་ཁུ་བ་འཕོ་བ་དང་། དབང་རས་གདུ་
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བུ་ཧ་ཧཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་དག་སྤན་མ་གཉྲིས་ལང་ཁུ་

ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་

གུག །དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་དང་གནོད་མཛེས་སྔོན་པོས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་ཁའྲི་

དབང་པོ་དང་། བྱ་བ་བཤང་བ་འདོར་བ་དང་། དབང་རས་གདུ་བུ་རྣམས་ཡ་ཡཱ་དང་

རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་བགེགས་མཐར་བྱེད་དང་རབ་བརྩོན་མ་ནག་མོ། ཞེས་པ་

ནས། ཁཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ་ལ་རེངས་བྱེད་མ་དང་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་སེར་

པོས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་ལག་པའྲི་དབང་པོ་དང་བྱ་བ་འགོ་བ་དང་དབང་རས་གདུ་བུ་

རྣམས་ར་རཱ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དང་རྨུགས་བྱེད་

མ་གཉྲིས་དམར་མོ། ཞེས་པ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ་ལ་ཁེངས་བྱེད་མ་

དང་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་རྐང་པའྲི་དབང་པོ་དང་། བྱ་

བ་ལེན་པ་དང་། དབང་རས་གདུ་བུ་རྣམས་ཝ་ཝཱ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་པདྨ་མཐར་

བྱེད་དང་ཁེངས་བྱེད་མ་དཀར་མོ། ཞེས་པ་ནས། བགང་ཕེང་འཛིན་པ་ལ་རྨུགས་

བྱེད་མ་དང་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དམར་པོས་འཁྱུད་པ། རང་གྲི་བཤང་བའྲི་དབང་

པོ་དང་། བྱ་བ་བརོད་པ་དང་། དབང་རས་གདུ་བུ་རྣམས་ལ་ལཱ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་

སྐེས་པའྲི་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་དང་རེངས་བྱེད་མ་སེར་མོ། ཞེས་པ་ནས་སྒ་དང་

བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་རབ་བརྩོན་མ་དང་བགེགས་མཐར་བྱེད་ནག་པོས་

འཁྱུད་པ། རང་གྲི་མཆོག་གྲི་དབང་པོ་དང་བྱ་བ་དྲི་ཆུ་འཛག་པ་དང་དབང་རས་གདུ་

བུ་རྣམས་ཧཾ་ཧཿ དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་གནོད་མཛེས་དང་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་སྔོན་པོ། 
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ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་དག་ཅན་མ་དང་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལང་ཁུས་

འཁྱུད་པ། འདྲིར་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕག་རྲིགས་

དྲུག་ལྟར་བྱེད་པས་སབས་གཞན་དང་མྲི་འདའོ། །

དེ་རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ་ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར། རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ། དོན་གྲུབ། རྲིན་འབྱུང་། འོད་དཔག་མེད། རྣམ་སང་། མྲི་བསྐོད་པས་

རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙོམས་པས་

ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་གདུ་བུར་

གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཞེས་

པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན། ༀ་ཧ་ཧཱ་སོགས་བརོད་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའམ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་

པའྲི་གདུ་བུ་གནས་ལྔར་གཏུགས་ཏེ། རྐང་ལག་ལ་གདུ་བུའྲི་གནས་སུ་བཅྲིང་། སྔར་

ལྟར་ཆུ་དབང་བསྐུར། བ་མ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྤོད་ལམ་གྲི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས། 

ཁུ་ཚུར་གཡོན་པས་ཆོས་གོས་ཀྲི་ག་སྙྲིང་ཁར་བཟུང་ཞྲིང་། གཡས་མྲི་འཇྲིགས་པ་

སྦྱྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། སྲྲིད་པའྲི་ངན་འགོ་ལས་བཏོན་ཏེ། །སྲྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཞྲི་

བའྲི་ཕྲིར། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །བདག་གྲིས་ཁོད་འདྲིར་ལུང་

བསྟན་ཏོ། །ཀྱཻ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲིདྡྷྲི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་བྷཱུ་ར་བྷཱུ་ཝ་སྭཱཿ ཞེས་བརོད་

ཅྲིང་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྲི་རྲིགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་མྲིང་གདགས་སོ། །དེ་

ལྟར་དབང་བསྐུར་ཏེ་ལུང་བསྟན་པས་རང་གྲི་ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ཁོ་བོ་

དང་ཁོ་མོར་གྱུར། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པའྲི་

བར། སེམས་དཔའ་སེམས་མའྲི་གནས་སུ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་དང་། དབང་ཡུལ་གྲི་གནས་
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སུ་རང་གྲི་ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ཞེས་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་གོང་མ་ལྟར་

རོ། །དེ་ནྲི་བྱྲིས་པ་ལ་མྲིང་འདོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་

པའྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ཁོ་བོ་ཁོ་མོའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་། ཚད་མེད་པ་བཞྲིས་

བདུད་བཞྲི་འཇོམས་པ་དང་། འབས་བུ་ས་དྲུག་པ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཤར་ཕོགས་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་དབང་གཉྲིས་ཀྲིས་མངལ་དུ་

ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་

ལས་དབང་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་

ནུས་པ་འཇོག་པ་དང་། ཐུགས་རོ་རེའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། 

ཞེས་དབང་དོན་དང་ཐུན་མོང་གྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །

བདུན་པ་རེས་གནང་འདོགས་བཅས་སྦྱྲིན་པ་ལ། རེས་གནང་དངོས། དེའྲི་

འདོགས་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། སར་ཡང་གཡས་སོར་གྲིས་ནུབ་སྒོར་ཁྲིད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་

ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་དབང་སྟེགས་ལ་འཁོད། ཡེ་ཤེས་དག་བྱེད་རེས་གནང་ཞུ་

བའྲི་དོན་དུ་ཞེས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། ༀ་ཨེ་ཝཾ་པདྨ་སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་

གསོལ་བ་གདབ། རང་ཉྲིད་བསངས། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

ཧོཿ དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སེར་པོ། ཞེས་སོགས་རྣམ་སང་ཡབ་

ཡུམ་ལྟར་བསྐེད་པ་དང་། རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཞེས་

བརེ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་སྔར་ལྟར་ནང་དབང་བྱ། རང་དང་ཕག་མཚན་རྣམས་

བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་
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ཁམས་དང་། དབང་རས་ཕག་མཚན་རྣམས་ཧཾ་ཀྵཿ དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་དང་ཤེར་ཕྲིན་མ་སྔོན་མོ་ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་

རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་མྲི་བསྐོད་པས་འཁྱུད་པ། དེ་རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་

བར་ༀ། ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་

སོགས་པས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་

མོས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་ཕག་མཚན་རྣམས་སུ་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་

ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། འཇྲིག་རེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་

དུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་བའྲི། །ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། །ༀ་ཧཾ་ཀྵཿ དྷརྨ་ཙཀྲ་བ་བར་ཏ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་

ཕག་མཚན་ལྔ་ག་བསོམས་པ་གནས་ལྔར་གཏུགས་ནས་”དབང་
1
བསྐུར་ཏེ། ཚིགས་

བཅད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ཞེས་པའྲི་གནས་སུ། རོ་རེའྲི། རལ་གྲིའྲི། རྲིན་ཆེན། པདྨའྲི། 

འཁོར་ལོའྲི། ཞེས་རྲིམ་བཞྲིན་སྦྱར་ཞྲིང་། སྔགས་ཀྲི་དྷརྨའྲི་གནས་སུ། བཛྲ། ཁཌ་

ག །རཏྣ། པདྨ། ཙཀྲ །ཞེས་སྦྱར་ནས། ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་སོབ་མ་ལ་ལག་ཏུ་སྦྱྲིན་ལ། སྔར་ལྟར་ཆུ་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་

བས་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་དུ་གྱུར། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་

བར་གྲི་འདོན་པ་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་བྷཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

འཁོར་ལོ། ༀ་བཛྲ་ཧེ་ཏུ་མཾ། ཞེས་བརོད་དེ་མདུན་ནམ་སྟན་དུ་བྱྲིན། དབྱངས་ཐ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།  བླ། ༤༤ན༢ན།   -དབང་   ཞོལ། ༥༠བ༤ན།  དབང་    * དབང་
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ཨཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དུང་། ༀ་བཛྲ་བྷཱ་ཥ་རཾ། ཞེས་བརོད་དེ། ལག་པ་གཡས་སུ་སྦྱྲིན། 

དབྱངས་དང་པོ་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་པོ་ཏྲི། ཨ་ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་

སུ་སྦྱྲིན། དབྱངས་ཐ་མ་ཨཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུ། ཨཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་གཡོན་དུ་

གཏད་དེ་དཀྲོལ་དུ་བཅུག་ནས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། །ནམ་མཁའ་

ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་མེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉྲིད་སྦྱོར་བས། །ཐམས་ཅད་མཆོག་

ནྲི་མཉམ་ཉྲིད་གསལ། །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སེམས་བསྐེད་པ། །ཙམ་གྲིས་ཆོས་

དུང་བ་མེད་པ། །ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་བཀང་ནས་ནྲི། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་

གྲིས། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་

ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་བའྲི། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། །ཤེས་རབ་

ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བདག །ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་ལྟར་མཐོ་བ། །སྐོ་མེད་དོགས་དང་

བལ་བ་ཡྲིས། །ད་ནྲི་སེམས་ཅན་དོན་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་བརོད། བ་མ་ཕག་བྱས་ཏེ། 

མངའ་བདག་གསུང་བ་དེ་ལྟར་བདག་གྲིས་བགྲི། ཞེས་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། འདོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་སྔགས་གཏད་པ་སོགས་བཞྲི་དང་། 

འདོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་སྦྱྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བ་མས། བཅོམ་ལྡན་བདག་གྲིས་སྦྱྲིན་ལགས་ཀྲིས། །འདྲི་ལ་ཉེ་

བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་། སོབ་མས་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་

བདག་གྲིས་བཟུང་ལགས་ཀྲིས། །བདག་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་

ལ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྲི་ཕེང་བ་བྱུང་། ཞལ་

ནས་འཐོན། བདག་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་མཐའ་སོར་དུ་གནས་
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 101  

པར་གྱུར། ཞེས་བསམས་ནས་བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་བ་མའྲི་རེས་སུ་བཟླས་པར་མོས་

པ་དང་། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟླས་པའྲི་སྒོ་ནས། སྙྲིང་

པོ་ཉེ་སྙྲིང་རྩ་སྔགས་རྣམས་ལན་གསུམ་གསུམ་གདོན་པར་བྱའོ། །དེ་ནྲི་བགེགས་

ཀྲི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། “ཞེས་
1
་སོགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་

པའྲི་སྔགས་”ཀྲི
2
་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཞྲིང་དག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྔགས་ཀྲི་རེས་གནང་

ངོ་། །དེ་ནས་གསེར་དངུལ་གྲི་སོད་ནས་མར་དང་སྦང་རྩྲིའྲི་མྲིག་སན་གསེར་གྲི་ཐུར་

མས་བངས་ཏེ། མྲིག་ལ་བྱུག་ཅྲིང་། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་སུ་པྲཾ་ནག་པོ་རེ་རེ་བསམས་

པ་ཐུར་མའྲི་རྩེ་ལ་བངས་པར་བསམས་ནས། གསེར་གྲི་མྲིག་ཐུར་གྲིས་མྲིག་འབྱེད་

པའྲི་ཚུལ་བྱ་སྟེ། ༀ་བཛྲ་ནེ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་བ་ཊཱ་ལཾ་ཧྲིཿ  ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་

ཡྲིས། །འཇྲིག་རེན་ལྲིང་ཏོག་བསལ་བ་ལྟར། །བུ་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི་མྲི་ཤེས་པའྲི། རབ་

རྲིབ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བསལ། །ༀ་དྲི་བྱ་ནྲི་ཡ་ན་མུད་གྷཊཱ་ཡ་མྲི་སྭཱཧཱ། མ་རྲིག་

པའྲི་རབ་རྲིབ་དང་བལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་བྱེ་བར་གྱུར། ཨཱཿ བྱུང་བའྲི་མེ་ལོང་དུ་

གྱུར་པར་བསམས་ནས་བསྟན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །གསལ་

ཞྲིང་དག་ལ་རོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅྲིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་

ཡང་དག་འབྱུང་། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་རྣམས་ལ། །གསལ་དག་རོག་མེད་མེ་ལོང་

བཞྲིན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་རང་ཉྲིད་ནྲི། །བུ་ཁོད་ཀྲི་ནྲི་སྙྲིང་ལ་གནས། །རང་

བཞྲིན་མེད་ཅྲིང་གནས་མེད་པར། །ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཁོད། །སེམས་

ཅན་དོན་ནྲི་མཉམ་མེད་བྱོས། །སྐོབ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྲས་སུ་སྐེ། །སྤྲིར་ཆོས་ཐམས་

1  མ་ཕྱི། ༣༩ན༡ན།    ཞྱེས   བླ། ༤༤བ༤ན།  ཞྱི   ཞོལ། ༥༡བ༡ན   ཞྱེས

2  མ་ཕྱི། ༣༩ན༡ན།    ཀྱི   བླ། ༤༤བ༤ན།    ཀྱིས   ཞོལ། ༥༡བ༡ན    ཀྱི
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ཅད་མེ་ལོང་ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་དང་། ཁད་པར་དུ་རང་གྲི་སྙྲིང་ལ་ཞུགས་

པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མེ་ལོང་ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་དང་འད་བར་ཤེས་པར་གྲིས་

ཤྲིག །ཧོཿ ལས་སྐེས་པའྲི་མངའ་གཞུ་ཧོཿ ཞེས་པ་དང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་

ག་ཡ་སྭཱ། ཞེས་བརོད་དེ་བྱྲིན་པ་རང་ངམ་སོབ་མས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་

ཡ་མྲི། ཞེས་བརོད་དེ། བགེགས་ལ་འབྲིགས་པའྲི་བསམ་པས་ཕོགས་བཞྲི་དང་སྟེང་

འོག་ཏུ་འཕེན་པའྲི་སྟངས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དངོས་དང་། དག་པའྲི་ཆོས་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་དང་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་ཉྲིད་

དང་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། དྲིལ་བུ་ཨཱཿ དང་གྲི་

གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེར་ཕྲིན་མ་གསུམ་ཀའང་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སྔོ་དམར་དཀར་

བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག །དག་སྟ། གཡོན་

པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། དེ་རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་

ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ལྟེ་བར་ཧོཿ ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། 

བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧཾ། རང་རང་

གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས་ཨཱ་ཨཱྲི་”ར་
1
ཨཱུ་ལ་

པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་རས་ཀྲི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར། 

མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུར་གྱུར། ཐོག་

མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༢ན།    -ར་   བླ། ༤༥ན༦ན།   ཞོལ། ༥༢ན༥ན། ར་    * ར་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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པོ་ཀུན་བདག་ཉྲིད། །རོ་རེ་སྙེམས་མའྲི་བདག་པོའྲི་བདག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་བུའོ། །ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རྒྱལ་

བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་དན་པའྲི་

དོན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཟུང་ཞྲིག་ཅེས་བརོད་དེ་ལག་

པ་གཡས་སུ་སྦྱྲིན། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཤེས་རབ་དབྱངས་ཀྲི་

རེས་འགོར་བཤད། །ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རག་ཏུ་བཅངས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་

བ་བཞེད། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོག་པར་སེམས་

པའྲི་སྒོ་ནས་དྲིལ་བུ་འཁོལ་བ་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཟུངས་ཤྲིག ཅེས་

བརོད་དེ་ལག་པ་གཡོན་དུ་སྦྱྲིན། དེས་ཀང་། སྲྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག །ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྲྲིད་བལ་བྱས། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་སེམས་ལྡན་པས། །སྲྲིད་པ་དམ་པ་བྱེད་

པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དེ་དཀྲོལ་ནས། རང་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

གཟུང་རྣམ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུར་ཤར་བའྲི་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གསལ་བར་

གྱུར། ཞེས་བསམས་ནས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པས་ཐུགས་ཀར་

བསོལ་ཏེ་བཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྔར་ལྟར་ཆུ་དབང་བསྐུར། མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་

བཏབ་པར་གྱུར། གནྡྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་དོ། །

འདྲིར་རྒྱུད་ལས། རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོས་རེས་གནང་འདོགས་བཅས་རབ་ཏུ་

སྦྱྲིན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འདོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་རྒྱུད་ལས། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་རབ་ཏུ་བྱྲིན་ནས་རབ་མཆོག་སྙྲིང་རེ་དག་གྲིས་དག་

པའྲི་ཆོས་ནྲི་བསྟན་པར་བྱ། ཞེས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་དམ་ཚིག་སྦྱྲིན་པར་དངོས་སུ་
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གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཕག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་སྦྱྲིན་དགོས་པ་ཡང་ཤེས་ལ། དེའྲི་

ཚུལ་ཡང་། གཞན་དག་སབས་འདྲིར་སོབ་མ་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་པའྲི་

རྣམ་པར་བསྒོམས་ནས། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གྲིས་ཡང་

དག་འཁྱུད། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦྱོར་བ། །སོབ་དཔོན་གྲི་ནྲི་དབང་དུ་འདོད། ཅེས་

ཕོགས་གཞན་ལས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱར་བྱྲིན་བརླབས་

ནས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་

ལྟ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་འཁྱུད་པ་སོགས་སུ་བསྒོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་

པའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སབས་འདྲིའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དུ་བྱེད་དགོས་ཤྲིང་

དེ་ལྟ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བའྲི་བུམ་དབང་དང་

ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས་མ་གསུངས་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་བོ་སྐོན་གྲིས་དེ་

ལྟར་བཟུང་ནས། དེ་འད་བའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཐོབ་ཀང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་

མན་ཆད་ཀྲི་རྒྱུད་འཆད་པ་སོགས་ལ་དབང་བའྲི་སོབ་དཔོན་ཙམ་དུ་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་ན། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་སོབ་དཔོན་

གྲི་དབང་ཐོབ་ཀང་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་འཆད་པ་སོགས་ལ་དབང་བའྲི་སོབ་དཔོན་དུ་མྲི་

རུང་བས། འདུས་པ་ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་ཕོགས་གཞན་གྲི་དབང་ལ་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མཚན་ཉྲིད་པ་མེད་དོ། ཅེས་ཆོས་སོང་བའྲི་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

ཆེས་ཆེར་ལྕྲི་བ་དག་འབད་ནས་ལེན་པར་”བྱའོ
1
། །དེས་ན་འདྲིར་ཕག་རྒྱའྲི་དམ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།    བྱའོ   བླ། ༤༦ན༥ན།    བྱྱེད་དོ   ཞོལ། ༥༣ན༤ན།   བྱའོ
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ཚིག་ནྲི་རྲིག་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་མྲི་བྱེད་ཀྲི་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བྱེད་ལ། དེ་ལྟར་

ཡང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟོན་ཚུལ་ལས་ཁད་པར་ཆེ་སྟེ། གོང་དུ་

བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་ནུས་ཤྲིང་། རྒྱས་པར་ལོགས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ངེས་པར་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དག་ལ་ནྲི་སྲོག་གཅོད་བྱ་སྟེ་རལ་གྲི་ལ་

ཡང་བདེན་པ་མྲིན་པའྲི་ཚིག །རྲིན་ཆེན་ལ་ནྲི་གཞན་ནོར་དབོག་བྱ་མཆོག་གྲི་པདྨའྲི་

རྲིགས་ཉྲིད་ལ་ཡང་གཞན་གྲི་བུད་མེད་དབོག །ཆང་དང་སྒོན་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

དང་བཟང་པོའྲི་ཡུལ་རྣམས་མཐའ་དག་འཁོར་ལོ་ལ་ནྲི་བསྟེན་པར་བྱ། །གདོལ་

པ་མོ་སོགས་མཐའ་དག་བུད་མེད་རྣམས་ནྲི་གྲི་གུག་ལ་ཡང་ཁ་ཡྲི་པདྨར་སད་མྲི་

བྱ། །སེམས་ཅན་དོན་གྲི་སད་དུ་ནོར་དང་བཅས་པའྲི་ལུས་འདྲི་སྦྱྲིན་པར་བྱ་སྟེ་

ཁོད་ཀྲིས་བསྲུང་མྲི་བྱ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཀྱཻ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་གཞན་དུ་

མཐའ་ཡས་བསལ་པས་མྲིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། ཞེས་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་

དོན་གྲི་དམ་ཚིག་དག་བསྟན་པར་བྱ་ཞྲིང་། ཆུ་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། རབ་སྦྱྲིན་བྱ། ཞེས་

པའྲི་བར་ནྲི། དེ་ལྟར་ཆུའྲི་དབང་ལ་སོགས་པ་བདུན་པོ་དེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སོབ་

མ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། ཞེས་སྔར་བཤད་པའྲི་དོན་བསྡུས་པ་ཡྲིན་གྲི། དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སོབ་མ་ལ་ཚིག་འདྲི་བརོད་དགོས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ནུབ་ཕོགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་རེས་གནང་གྲི་དབང་ནྲི་

བྱྲིས་པ་ལ་ཕ་ཡྲིས་ཀོག་ལ་སོགས་པ་སྟེར་བར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན། བྱྲིས་པ་

སྐེས་མ་ཐག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་བཞྲིན་རེས་གནང་འདོགས་བཅས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ས་བོན་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་
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ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སྦྱོང་བར་བྱེད་ཅྲིང་། འབས་བུས་བདུན་པ་ཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་

དུ་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ལས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་

བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆུའྲི་བྱ་བ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཕྲིར་ཆུའྲི་དབང་ཞེས་བཤད་པ་

དེ་ཉྲིད་ཐོབ། སྲིག་པའྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ལམ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་སྒོམ་པ་དང་འོག་མྲིན་

གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་། བསོད་ནམས་ཀྲི་

ཚོགས་ཀྲི་ནུས་པ་འཇོག །བསྐེད་རྲིམ་དང་འབེལ་བའྲི་སྤོད་པ་དང་གོལ་བ་སྟེར་བར་

བྱེད། གསང་སྔགས་ཀྲི་དགེ་བསྙེན་དུ་གྱུར་ཏེ་མཐོང་བའྲི་ཆོས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོ་མངོན་དུ་བྱེད་ན་ཚེ་འདྲིར་ས་བདུན་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང་། མཐོང་

བའྲི་ཆོས་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་དང་བལ་བར་གནས་ན་སྐེ་བ་བདུན་

གྲིས་ས་བདུན་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །དེས་དབང་བདུན་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་

དག་པ་བརོད་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སཔ་སོགས་བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་བར་

བྱ་ཞྲིང་། དབང་བདུན་གྲི་གསོལ་བཏབ་དང་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔགས་དང་ང་རྒྱལ་

འཛིན་པའྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཐོབ་པའྲི་དུས་གོ་བ་ནྲི། བདག་འཇུག་ལ་འདྲི་མྲི་དགོས་ཤྲིང་། སོབ་

མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་། འདྲིར་ལོ་ཆེ་གེ་མོ་དང་། རྲིགས་ལྡན་གྲི་

རྒྱལ་པོ་ཆེ་གེ་མོ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། ཟླ་བ་དང་། ཉ་དང་། གཟའ་དང་། ཚེས་དང་། 

སར་མ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། བྱེད་པ་ཆེ་གེ་མོ་རྣམས་ལ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་

བདག་གྲིས་སོབ་མ་ཆེ་གེ་མོ་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བདུན་གྲིས་དབང་བསྐུར་ཏེ། འོག་མྲིན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་སྲྲིད་པ་འཇྲིག་རེན་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བསོད་

ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་བདག་གྲིས་ལུང་བསྟན་ཅྲིང་རེས་

སུ་གནང་ངོ་། ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དབང་གྲི་རྒན་གཞོན་ཤེས་པའྲི་དོན་དུའོ། །

གསུམ་པ་རྩ་ལྟུང་སང་བར་གདམས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་གཡོ་སྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་རྩ་

བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་དམལ་བར་འགོ་སྟེ་འདྲི་དག་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་རྣམ་

པར་དག་པར་འགྱུར་ཏེ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དབང་བདུན་ལ་གནས་དག་གྲིའོ། །བུམ་པ་

གསང་བ་ལ་ནྲི་གལ་ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་གོང་མ་ལ་ནྲི་དག་པ་

མེད། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞྲིག་དག་པའྲི་སད་དུ་སར་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་

འདྲིར་ནྲི་འཇུག་བྱ་སྟེ། །རེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་ནས་སར་ཡང་ཚོགས་ཀྲི་འདུས་པར་

ཐུ་བོའྲི་མྲིང་ནྲི་ཆུང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཐུགས་དཀྲུགས་པ་ལས་

བུ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་རྲི་བོང་འཛིན་པར་འགྱུར། །དེ་ཡྲི་བཀའ་ལས་འགོངས་

པས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ངེས་པར་དེ་བཞྲིན་སྤུན་ལ་ཁོས་པས་གསུམ་པའོ། །བྱམས་

པ་བཏང་བས་བཞྲི་པར་འགྱུར་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་ལས་ཀང་

མདའ་རུ་འགྱུར། །དྲུག་པ་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་སོད་”པའྲི་
1
་རྲི་བོ་དག་ཀང་མ་”སྒྲིན་

2
་མྲི་ལ་གསང་བ་བྱྲིན་ལས་སོ། །ཕུང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ཀླུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་སར་

ཡང་དགུ་པ་དག་པའྲི་ཆོས་ལ་མ་”དང
3
་གང་། །སྒྱུ་ཡྲི་བྱམས་པ་དང་ནྲི་མྲིང་སོགས་

བལ་བ་བདེ་བ་སྟེར་ལ་རོག་པ་ཕོགས་དང་དག་པོའ།ོ །དག་པའྲི་སེམས་ཅན་དག་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    པའྱི   བླ། ༤༧བ༡ན།    པ   ཞོལ། ༥༤བ༢ན།   པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    སྒྱིན   བླ། ༤༧བ༡ན།   ཞོལ། ༥༤བ༢ན།    སྱིན

3  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    དང    བླ། ༤༧བ༢ན།   ཞོལ། ༥༤བ༣ན།    དད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྐོན་བརོད་པ་ལས་ཉྲི་མ་དམ་ཚིག་ཐོབ་པ་གཏོང་བ་ལས་ཀང་གཞན། །བུད་མེད་

ཐམས་ཅད་ལ་སོད་ངེས་པར་མ་ནུར་འགྱུར་ཏེ་རོ་རེའྲི་ཐེག་པར་གནས་པ་རྣམས་

ལའོ། ཞེས་བརོད་དེ་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དེ་དག་གྲི་དོན་ཞྲིབ་པར་བཤད་

པར་བྱ་ཞྲིང་། བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་རང་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་

པ་གསོ་བའྲི་ཆེད་དུ་དབང་བདུན་བངས་ཟྲིན་ནས་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་གཞན་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་བ་ནྲི། དབྱངས་དང་བཅས་པའམ་མེད་ཀང་རུང་སྟེ། དྲིལ་

སྟབས་དང་བཅས་པས། ༀ་ནམ་མཁའ་སྐེ་བ་མཚན་ལྡན་ཕྲིར། །ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་

པའྲི་མཆོག །སེམས་དཔའ་རོ་རེ་ཆེ་རང་བཞྲིན། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་དེང་བདག་

བསྒྲུབས། །དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཀུན་གྲི་མཆོག །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །རོ་

རེ་འཛིན་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱལ། །མྲི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་བདག་གྲུབ་མཛོད། །ཉེས་པ་མེད་པ་

རག་པ་ཁོད། །འདོད་ཆགས་ཀུན་གྲི་རེས་ཆགས་པ། །བཅོམ་ལྡན་ཆགས་ཆེན་དགའ་

བ་ཆེ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བདག་གྲུབ་མཛོད། །ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྲི་མཆོག །གདོད་

ནས་གོལ་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉྲིད། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བདག་གྲུབ་མཛོད། །དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཀུན་གྲི་མཆོག །དབང་

ཆེན་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིས། །རོ་རེ་ཆེན་པོ་གསོར་བ་ལས། །རོ་རེ་སྙེམས་བདག་

བདག་གྲུབ་མཛོད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་ཁབ་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་

ལ་གནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡབ་ཀང་ཡྲིན། །དམ་ཚིག་མཆོག་གྲི་འདོད་པ་

མཆོག ཅེས་དམ་ཚིག་གསུམ་གྲི་གླུ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། བདེན་པ་གང་གྲིས་ཡེ་

ཤེས་མཆོག །ཤེས་རབ་ཐབས་བདག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི། །བདེན་པ་དེ་ཡྲིས་མགོན་
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པོ་ཁོད། །འདོད་པ་བདག་ལ་ཡོངས་རོགས་མཛོད། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་

ལྟ་བུ་སྟེ། །གསལ་ཞྲིང་དག་ལ་རོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅྲིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་

དང་ལས་ལས་ཡང་དག་འབྱུང་། །དེ་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་ངེས་པར་འབྱུང་། །བདེན་པ་དེ་

ཡྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །གཟུགས་བརན་གསལ་བར་སོབ་མ་རྣམས། །ཀུན་གྲིས་དྲི་

མེད་མཐོང་བར་ཤོག ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་སོ། །དེ་ནས་ཇྲི་ལྟར་བངས་པ་ལྟར། 

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ལ། སོབ་མ་ལ་དབང་གོང་མ་དག་བསྐུར་

ཀང་། སོབ་དཔོན་གྲི་བདག་འཇུག་ནྲི་དབང་བདུན་ཙམ་གྲིས་ཆོག་སྟེ། བདག་འཇུག་

གྲི་དགོས་པ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་གསོ་བའྲི་ཆེད་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་

རེ་ཤྲིག་དབང་བདུན་པོ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པའྲི་སོབ་མ་ལ་ནྲི་ཡོན་བང་ཞྲིང་མཇུག་གྲི་

ཆོ་ག་རྣམས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བ་ལ་གཉྲིས། ཀུན་རོབ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དབང་

གོང་མ་བཞྲི་སྦྱྲིན་པ་དང་། ངེས་དོན་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གོང་མ་བཞྲི་

སྦྱྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། བུམ་པ་དང་། གསང་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་། དབང་

བཞྲི་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་གཙང་ཞྲིང་བྱྲི་དོར་བྱས་པའྲི་དབེན་པའྲི་ས་ཕོགས་སུ་

བདུད་རྩྲི་ལྔས་ཀང་བྱུག་པ་བྱས་ལ། སྐྲག་པ་དང་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་དང་

བལ་ཞྲིང་། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ། དབང་གྲིས་སྲིན་པར་བྱས་པའྲི་བུ་མོ་

ལོ་བཅུ་གཉྲིས་མ་ནས་ཉྲི་ཤུ་མའྲི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ཅྲིག་བ་མ་ལ་དངོས་སུ་ཕུལ་

བའམ། ཕུལ་བར་མོས་ནས། གསེར་གྲི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་
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པ་ཡྲི། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཁོད་ལ་འདུད། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བ་རོགས། །ཡེ་

ཤེས་སྐུ་ཁོད་ལ་འདུད་དོ། །སྟོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་

འགྱུར་མེད་གང་། །དབང་བསྐུར་དེ་ཡྲིས་བདག་ལ་ནྲི། །མགོན་པོ་ད་ནྲི་བཀའ་དྲིན་

མཛོད། །བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་བཅས་པ། །བདག་ནྲི་དུས་ཀུན་ཁོད་ཀྲི་འབངས། །ཇྲི་

སྲྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པོའྲི་བར། །བདག་ལ་སྐབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལན་

གསུམ་གྲི་རེས་སུ། ༀ་ༀ་པྲཛྙོ་པཱ་ཡཽ་ལ་སོགས་པ་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་

གདབ་པར་བྱ་སྟེ། དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྲི་གསོལ་གདབ་དང་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་

སྔགས་རྣམས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ཉྲིད་དོ། །

དེ་ནས་བ་མ་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས། སོབ་མ་ༀ་ལས་

འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་ཡོོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་

དཀར་ནག་དམར་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། རོ་རེ། པདྨ། 

གཡོན་ན་རལ་གྲི། དྲིལ་བུ། ནོར་བུ་འཛིན་པར་གྱུར་པར་སྒོམ་དུ་བཅུག །རྲིག་མ་དེ་

ཉྲིད་ཐ་མལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་ལྷ་མོའྲི་གཟུགས་གོས་དཀར་མོ་ལྟ་བུར་བསྐེད་

དེ། སོབ་མ་རྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྒེག་པ་དང་ཆགས་པ་དང་བཅས་པས་

དེའྲི་ནུ་མ་ལ་རེག་ཏུ་གཞུག་ཅྲིང་རྒོད་པ་དང་ལག་པས་འཁྱུད་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་

སུ་མོང་བར་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་

པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དེ་ལྟ་བུའྲི་བདེ་བ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦྱར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

བུམ་དབང་དུ་ངོ་སྤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་རྲིག་མའྲི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པའྲི་དབང་ཞེས་བྱ་ལ། ཕག་རྒྱའྲི་དཀར་འཛིན་
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གྲི་བུམ་པ་ལས་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་བུམ་པའྲི་དབང་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་རྒོད་པའྲི་འདོད་ཆགས་

དག་པར་བྱེད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཞེས་ཀང་བྱ་སྟེ། རྒོད་པས་དགའ་བ་

ཐོབ་པ་ནྲི། རྒོད་པ་དག་པ་སོབ་དཔོན་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལམ་བསྙེན་

པའྲི་ཡན་ལག་ཉན་པ་དང་བཤད་པ་དང་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སྐུ་རོ་རེའྲི་

ས་བོན་འཇོག །འབས་བུ་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པར་བྱེད། གསང་སྔགས་ཀྲི་དགེ་ཚུལ་

ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བར་སྤད། དེ་ནས་སོབ་མས། ༀ་ༀ་བཛྲ་སཏྭེ་སོགས་

བརོད་ནས། རོ་རེ་བུམ་པའྲི་དབང་ཐོབ་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྲས་ས་བརྒྱད་པ་

ཐོབ་པའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བྱེད་དུ་གཞུག་གོ །

གཉྲིས་པ་གསང་དབང་ནྲི། སོབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་

དང་། ༀ་ཨཱཿ པྲཛྙོ་པཱ་ཡཽ་སོགས་ཀྲིས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། མྲིག་དར་

བཅྲིང་། སོབ་མ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

གསུང་རོ་རེ་དམར་པོ། དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

ན་པདྨ། རོ་རེ། འཁོར་ལོ། གཡོན་ན་ནོར་བུ། དྲིལ་བུ། རལ་གྲི་འཛིན་པར་བསྐེད། 

སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཕ໊་དང་གྲི་གུག་

ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་འཁྱུད་པ་ཞལ་ཕག་རོགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་

བསྐེད། རང་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ། ལྟེ་བར་

ཧོཿ གསང་བར་སྭཱ། སྤྲི་བོར་ཧཱ། རང་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་

ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་མོ་ལྔ་པའྲི་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་ཀྲིས་བཀག་པ། ཤེས་

རབ་ཀྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་དམར་པོ་
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འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་ཀྲིས་བཀག་པར་གྱུར་བར་བསམས་ཏེ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་དེ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་བཀག་སྟེ། སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་

དངས་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཞུགས། སྙྲིང་ཁར་ཆགས་པ་ཆེན་

པོའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་འོངས་ནས། རོ་རེ་

ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོར་བཟུང་སྟེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། སར་རོ་

རེ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་ནས། མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་བཙིར་ཏེ་བངས་པའྲི་

ཁུ་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཞུ་བ་འདུས་པའྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས། འདས་པའྲི་རོ་རེ་

འཆང་སོགས་ཀྲིས། །ཇྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྲས་དབང་བསྐུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་

བཟང་པོ་ཡྲིས། །དེ་ལྟར་བུ་ཁོད་དབང་བསྐུར་རོ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཞེས་བརོད་

དེ། སོབ་མའྲི་ཁར་སྦྱྲིན། སར་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཀང་རང་གྲི་པདྨར་གནས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྦྱྲིན། དེ་གཉྲིས་རེ་རེའྲི་

མཐར་ཡང་སོབ་མས། ཨ་ཧོཿ མཧཱ་སུ་ཁ་ཞེས་བརོད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་

མྲི་གཡོ་བའྲི་བསམས་པས་མང་བར་བྱ་སྟེ། སྔགས་དེའྲི་དོན་ནྲི། ཀེ་མ་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་མངས་པ་ན་སོབ་མའྲི་རྒྱུད་ལ་

བདེ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྲིར་ཁམས་དཀར་དམར་མངས་པ་ཙམ་ལ་བདེ་

བ་སྐེ་བས་མ་ཁབ་ཀང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ཁམས་དཀར་པོ་དབུ་མའྲི་ལམ་ནས་

ཕབ་སྟེ། རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་ཕྲིར་འཕོ་བ་བཀག་ནས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་

བ་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཁུ་བ་ནྲི་ཆང་མ་ཟགས་པའྲི་སང་མ་ལྟར་ནུས་པ་ཆེ་ཞྲིང་། 
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རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀང་དམྲིགས་པ་བརན་པོས་བཀུག་སྟེ། ཞུ་བ་དང་བསྲེས་

པ་སོགས་ཀྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཁུ་བ་དེ་ཉྲིེད་མངས་པ་ན་གཞོན་ནུ་མའྲི་བདེ་བ་དང་འད་

བ་དངོས་སུ་སྐེ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཁུ་བ་དག་ནྲི་ཆང་ཟགས་པའྲི་

སང་མ་དང་འད་བར་ནུས་པ་མེད་པས་དེ་ཉྲིད་མངས་ཀང་བདེ་བ་བསྐེད་པར་མྲི་

ནུས་ཤྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནྲི་སོབ་

དཔོན་ནུས་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དགོས་སོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་མྲིག་དར་བཀྲོལ་ནས་

རྲིག་མ་གཅེར་བུར་གནས་པའྲི་ཆུ་སྐེས་རྒྱས་པ་བལྟར་གཞུག་ཅྲིང་། དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཆགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཆེར་གཡོས་ཏེ་ཁམས་ཞུ་བའྲི་བདེ་བ་སྐེས་པར་གྱུར་པ་ན་

དེ་དང་སྔར་ཁམས་དཀར་དམར་མངས་པའྲི་བདེ་བ་སྐེས་པ་གཉྲི་གའྲི་ཚེ་ལྟ་ཐོག་ཏུ་

བཞག་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གསང་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། གསང་བདག་ལས་ནྲི་རྲི་བོང་འཛིན་པ་མང་བ་དང་ནྲི་ད་ལྟ་

བ་དག་གྲིས་གསང་བའྲི་དབང་དུ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་བའམ་བྷ་

གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་རས་གསང་བ་མངས་པ་དང་གནས་གསང་བ་བལྟས་པ་ལས་

བྱུང་བའྲི་གསང་བའྲི་དབང་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཐོབ། ལྟ་བས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྲི། །ལྟ་

བ་གསང་བ་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བལྟས་པས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ཡོན་

ཏན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་དྲི་མ་དག་པར་བྱེད་ཅྲིང་། ངག་གྲི་རྩ་

བ་རླུང་གྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ལམ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། གསུང་རོ་

རེ་ལོངས་སྐུའྲི་ས་བོོན་འཇོག །འབས་བུ་ས་དགུ་པ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱས། 

གསང་སྔགས་ཀྲི་དགེ་སོང་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བར་སྤད་དེ། སོབ་མས། 
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ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་སཏྭེ་སོགས་བརོད་དེ། གསང་དབང་ཐོབ་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྲས་

རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་ས་དགུ་པ་ཐོབ་པའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་འཛིན་དུ་གཞུག་གོ །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ནྲི། སོབ་མས་སྔ་མ་ལྟ་བུའྲི་རྲིག་མ་

དང་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། གོང་དུ་བརོད་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། ༀ་ཧཱུཾ་པྲཛྙོ་པཱ་

ཡཽ་ལ་སོགས་པས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། རྲིག་མ་བསང་སྦྱངས་ནས་སྤན་

མར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་བསྐེད་དེ། འདྲིར་ནྲི་ཁེད་རྣམས་དཔང་པོ་ཡྲིན། །བདག་

གྲིས་འདྲི་ལ་འདྲི་གཏད་དོ། ཞེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དཔང་པོར་བྱས་ཏེ། གཟུངས་

མ་ཡྲིད་འོངས་འདྲི་དེ་ནྲི། །བསྟེན་བྱར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་བརག །རོ་རེ་རེས་

ཆགས་སྦྱོར་བ་ཡྲིས། །བདེ་བ་དམ་པ་མང་བར་གྲིས། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་སོབ་མ་ལ་

རྲིག་མ་སྦྱྲིན། ལྷ་མོ་དེས་ཀང་ལུས་དྲི་ཞྲིམ་པོས་བྱུགས། གཅེར་བུར་བྱས་ནས་

ཆུ་སྐེས་གསལ་བར་སྟོན་ཅྲིང་། ཨེ་མ་བདག་གྲི་པདྨ་འདྲི། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་ལྡན། །གང་ཞྲིག་ཆོ་གས་གུས་བསྟེན་པ། །དེ་ཡྲི་མདུན་ན་བདག་གནས་

སོ། །སངས་རྒྱས་མཉེས་པ་ལ་སོགས་པ། །པདྨར་བྱ་བ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲིས། །བདེ་ཆེན་

རྒྱལ་པོ་རང་ཉྲིད་ནྲི། །འདྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་རག་ཏུ་བཞུགས། །བླུན་པོ་གང་ཞྲིག་འདྲི་སོང་

བ། །དེ་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་མེད། །བྷཉྫ་མོཀྵ་ཧོཿ ཞེས་གསུངས་ཏེ་སོབ་མའྲི་

པང་དུ་འཁྱུད་པར་སྒོམ་དུ་གཞུག །སོབ་མ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ། ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་

གྲི་གཡས་ན་རོ་རེ། འཁོར་ལོ། པདྨ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ། རལ་གྲི། ནོར་བུ་འཛིན་པ། 

འདྲིར་སོབ་མ་དང་རྲིག་མའྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ཡུམ་དྲུག །དབང་པོ་དྲུག་ལ་རྲིགས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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དྲུག་ཨཱ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་རྲིང་ཐུང་ལས་བསྐེད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ༀ་

ཤྲི་ར་སེ་སྭཱཧཱ། སོགས་ཀྲིས་ཡན་ལག་དྲུག་དང་རོ་རེ་དྲུག་ཀང་འགོད་པ་སོགས་

ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཤེས་བྱེད་མེད་ལ་མྲི་དགོས་སོ། །དེས་ན་སོབ་

མ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པའྲི་དཔྲལ་བར་ༀ་ཞེས་སོགས་ཡྲི་གེ་དྲུག་འགོད་པ་དང་

གསང་གནས་བྱྲིན་རླབས་གསང་དབང་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ནས། རྩ་

འཚོལ་བའྲི་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་བཙལ་བ་ལས་རེད་པའྲི་རགས་བྱུང་བ་ན་མན་ངག་

ལྟར་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ༀ་ཤཱྲི་ཤཱྲི་ཤཱྲི་ཧ་ཧ་ཧ། ཞེས་པ་དང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་སོགས་སྔར་ལྟར་བརོད་དེ་ལས་ལ་གནས་པར་བྱས་པས། རང་དང་སོབ་མའྲི་ཧཱུཾ་

གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་པ་སོབ་

མའྲི་སྤྲི་བོ་ནས་ཞུགས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་སོབ་མའྲི་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་ལྷན་

ཅྲིག་ཏུ་ཞུ་ཞྲིང་འདེས་ཏེ་སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་འཛགས་པས་དགའ་བ། མགྲིན་པ་

ནས་སྙྲིང་ཁར་འཛགས་པས་མཆོག་དགའ། སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བར་འཇགས་པས་ཁད་

དགའ། ལྟེ་བ་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་བར་དུ་འཛགས་པ་ཕྲིར་མ་འཕོས་པ་ལས་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་མཚོན་པར་བྱས་ཏེ། ཇྲི་སྲྲིད་བཟུང་བར་ནུས་ཀྲི་བར་དུ་

སྟོང་ཉྲིད་དང་སྦྱར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐང་བར་བྱ་ལ། བཟུང་བར་མ་ནུས་པ་དང་དལ་

བུས་པདྨའྲི་ནང་དུ་འཕོས་པ་ནྲི་ལྕེས་བང་བའྲི་སྦྱོར་བ་བྱའོ། །

དེ་ནས་མྲིག་དར་བཀྲོལ་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའྲི་དབང་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཐོབ། ལག་བཅངས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྲི། །ལག་བཅངས་དག་ལས་

ཤེས་རབ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལག་བཅངས་ལས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ཡོན་

ཏན་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་དག་པར་བྱེད། བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། 

ཐུགས་རོ་རེ་ཆོས་སྐུའྲི་ས་བོན་འཇོག །འབས་བུ་ས་བཅུ་པ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་ཅན་

དུ་བྱས། གསང་སྔགས་ཀྲི་གནས་བརན་རྒན་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བར་སྤད་དེ། 

སོབ་མས། ༀ་ཧཱུཾ་བཛྲ་སཏྭེ་སོགས་བརོད་ཅྲིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་

བས་རོ་རེ་འཆང་གཉྲིས་པ་ས་བཅུ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་འཛིན་དུ་

གཞུག་གོ །དེ་ཡང་སབས་འདྲིའྲི་བུམ་དབང་དང་གསང་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ནྲི། ཞུ་བ་དེ་

ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་། དགའ་བ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ངོ་སྤད་

དུ་མེད་ལ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལ་དགའ་བ་བཞྲིར་ཕེ་ནས་བསྟན་དུ་ཡོད་དོ། །

དབང་བཞྲི་པ་ནྲི། སོབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། ཚིགས་བཅད་སྔར་བཤད་པ་

དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལན་གསུམ་དུ་གསོལ་བ་གདབ། སོབ་མ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྣམ་སང་ལྟ་

བུར་བསྐེད་པ་དེ་ཉྲིད། དབང་གསུམ་པའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་

ཁམས་རོ་རེའྲི་རྩེར་སེབ་པ་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ཙམ་བཟུང་བར་ནུས་ཀྲི་བར་དུ་འཛིན་དུ་

བཅུག་ནས། དེའྲི་སབས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་དེ་ཉྲིད་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་

དང་སྦྱར་ནས་སྒོམ་དུ་བཅུག་ཅྲིང་། དེ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ནོར་བུའྲི་ནང་དུ་

ཆུད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདེ་བ་རོགས་པས་བཞྲི་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། སབས་འདྲིར་འཇྲིག་རེན་པའམ་དང་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པར་གསུངས་སོ། །དེ་
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འད་བ་དེའང་དོན་དམ་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་མ་ཡྲིན་ཀང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

དང་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་སྦྱར་བའྲི་ཆ་ནས་དོན་དམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཞེས་

ཐ་སྙད་བྱ་ཞྲིང་། གཉྲིས་གཉྲིས་སྤད་ལས་བདེ་ཐོབ་པ། །གཉྲིས་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད། །དེ་ལྟར་དབང་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཉྲིས་གཉྲིས་

འཁྱུད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་སྦྱོང་ཞྲིང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ལམ་

སྒྲུབ་ཆེན་གྲི་ཡན་ལག་སྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞྲིང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུའྲི་ནུས་པ་འཇོག་ཅེས་བར་སྤད་ནས། ས་བཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་

དུ་གཞུག་གོ །

གཉྲིས་པ་ངེས་དོན་འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་དབང་གོང་མ་བཞྲི་སྦྱྲིན་པ་ལ་གཉྲིས། 

ཐུན་མོང་གྲི་བྱ་བ་དང་། དབང་སོ་སོར་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོབ་མ་ཁྲིམ་པ་ཡྲིན་

ན། རང་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་ནས་ཉྲི་ཤུ་མའྲི་བར་བཅུ་

དང་། རབ་བྱུང་ཡྲིན་ན་དམངས་རྲིགས་དང་རྒྱལ་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐེས་

པའྲི། བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་ནས་ཉྲི་ཤུ་མའྲི་བར་བཅུ་བ་མ་ལ་འབུལ་ཞྲིང་། ཀྱཻ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་བོ། །ད་ནྲི་བདག་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་

བགྲི། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཞུས་ནས། སོབ་དཔོན་གྲིས་རྲིག་མ་བཅུའྲི་ནང་ནས་རང་

གྲི་ཆུང་མ་འདྲི་བཟུང་ནས་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བདག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་

བྱོས་ཤྲིག ཅེས་བཀའ་སྩལ་སྦྱྲིན་ནོ། །རྲིག་མའྲི་དབྱེ་བ་དང་ཁད་པར་སོགས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། བུམ་པ། གསང་བ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། དབང་བཞྲི་
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པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོབ་མ་ཁྲིམ་པས་རང་གྲི་ཆུང་མ་རབ་བྱུང་གྲིས་གཏུམ་མོ་རང་

གྲི་ཆུང་མར་བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་བ་མ་ལ་གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། 

སྔར་གྲི་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་ཀྲིས་གསོལ་བ་སྔར་ལྟར་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་

ནས་རྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་སྒ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་། སོབ་མ་

ཕག་རོར་ལང་ཁུ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་བསྐེད་ནས། རྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་ལ་སྒེག་

པ་དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ནུ་མ་འཛིན་པ་དང་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་

པ་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱེད་དུ་གཞུག་ཅྲིང་། དེ་ནས་སོབ་མ་དབུས་སུ་བྱས་པའྲི་

ཤར་དུ་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་སྒོལ་མ། ལྷོར་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་མ་གོས་དཀར་མོ། བྱང་དུ་

ལོ་བཅུ་གསུམ་མ་མཱ་མ་ཀཱྲི། ནུབ་ཏུ་ལོ་བཅུ་བཞྲི་མ་སྤན་མ། ལྷོ་ཤར་དུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་

མ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ལོ་བཅུ་བདུན་མ་རོ་རོ་རེ་མ། བྱང་ཤར་དུ་ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་མ་གཟུགས་རོ་རེ་མ། ནུབ་བྱང་དུ་ལོ་བཅུ་དགུ་མ་དྲི་རོ་རེ་མ། ཐམས་ཅད་

ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པར་བསྐེད་ནས་བཀོད་དེ། 

སོབ་མ་རྣམ་སང་སེར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དུང་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྲི་ཡབ་

ཕག་གཉྲིས་པར་བསྐེད་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རྲིག་མ་དེ་དག་ལ་རེ་རེ་ནས་སྒེག་པ་

དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པས་འཁྱུད་པ་དང་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱེད་

དུ་གཞུག་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བ་གཙུག་ཏོར་ནས་བབས་ཏེ་

དཔྲལ་བའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སེབ་པའྲི་དགའ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་བུམ་པའྲི་དབང་

དུ་ངོ་སྤད་པར་བྱ་སྟེ། དབང་གྲི་དག་པ་ནྲི་སྔ་མ་དང་འད་ཞྲིང་། ང་རྒྱལ་གཟུང་བ་ཡང་

སྔར་ལྟར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་གསང་བའྲི་དབང་ནྲི། མཎྜལ་དང་གསོལ་གདབ་སྔར་ལྟར་བྱ། མྲིག་

དར་བཅྲིང་། བ་མ་རང་ཉྲིད་དང་ཕག་རྒྱ་ལྷར་བསྐེད་པ་རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། རྲིག་མ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་མ་ནས་ཉྲི་ཤུ་མའྲི་བར་

ཟླ་མཚན་གྲི་རྡུལ་དང་ལྡན་པ་ལ་འདོད་པ་སྤད་དེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་ན་ར་ནཱ་སྲི་ཀ་དབུ་

མའྲི་མ་ས་བཞྲིབ་པར་བྱས་ནས་ས་བོན་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་མ་དག་པའྲི་

ཁར་བཅུག་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕང་བར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་མངས་པ་དང་གནས་གསང་བ་སྔར་བལྟས་པ་ལས་རང་གྲི་ཆགས་པའྲི་མེ་

ཆེར་གཡོས་པས། ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཔྲལ་བ་ནས་འོངས་ཏེ་སྙྲིང་ཁའྲི་

རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སེབ་པའྲི་མཆོག་དགའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་སབས་འདྲིའྲི་གསང་

བའྲི་དབང་དུ་ངོ་སྤོད་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་དབང་གྲི་དག་པ་དང་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་

སོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ནྲི། མཎྜལ་དང་གསོལ་གདབ་སྔར་

དང་འད་བ་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་གསང་དབང་གྲི་ཚེ་གང་ལ་འཁྱུད་པའམ། ཡང་

ན་ཁྲིམ་པའྲི་རང་གྲི་ཆུང་མ་དང་། རབ་བྱུང་གྲི་གཏུམ་མོ་ལྟ་བུ་སོབ་མ་རང་གྲི་ཆུང་

མ་དེ་ལ་ཐོག་མར་བ་མས་མངོན་པར་བགོད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོབ་མ་ལ་གཏད་

པར་བྱ་སྟེ། གཏད་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་ཕག་རོར་དང་རྲིག་

མ་སྒ་རོ་རེ་མར་བསྐེད་པ་གོང་ལྟར་བྱས་ཏེ་རང་གྲི་ཆུང་མ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཏུ་

གཞུག་ཅྲིང་། དེའྲི་འོག་ཏུ་རྲིག་མ་གཞན་དག་ལའང་རེ་རེ་ནས་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ནས་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་མ་གཏོགས་པ་གང་དང་གང་ལ་
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འདོད་པ་སྤོད་པར་ནུས་པའྲི་རྲིག་མ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཏུ་

གཞུག་སྟེ་མཚན་ཕེད་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་ན་ཉྲི་མ་འཆར་བ་དེ་སྲྲིད་དུའོ། །དེ་ལྟར་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྙྲིང་ཁ་ནས་འོངས་ཏེ། གསང་གནས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་སྐེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཙམ་དང་། སར་ཡང་གནས་དེ་ནས་འོངས་ཏེ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་

ཕྲིར་མ་འཕོས་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་སྐེས་པ་དེ་

ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་སྦྱར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སབས་འདྲིའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་

དངོས་གཞྲིའོ། །

འདྲི་དག་ཀང་རྩ་རྒྱུད་ལས། 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་རེའྲི་རྩེ་མོར་གཡོ་བའྲི་བདེ། །ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བ། །གང་ལས་གཡོ་བར་བགོད་དེ་རྒན། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །ཆོ་ག་གཞན་ནྲི་སྔར་དང་འད་ལ། དེ་ནས་ཉྲི་མ་འཆར་བའྲི་སྔ་རོལ་ཆུ་ཚོད་

གཉྲིས་ཙམ་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁད་

པར་གྲི་དགའ་བའྲི་མཐར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སད་ཅྲིག་བདག་གྲིས་བརོད་པ་གང་

ཡྲིན་པ་འདྲི་དང་། ཐྲིག་ལེ་གསུམ་གྲི་མཐར་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པར་མྲི་

འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་སྔར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་དབང་བཞྲི་པར་བརོད་པ་དེ་
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ཉྲིད་ནྲི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་ཙམ་དུ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་གོ་བར་བྱས་ཏེ། དོན་དམ་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་བདེ་བ་ནྲི་འཕོ་བ་མེད་

པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའོ། ཞེས་གོ་བར་བྱས་ནས། ངེས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ལ་

མོས་པ་བསྐེད་དུ་བཅུག་སྟེ། སོམ་པ་སྦྱྲིན་པ་ནྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ། ལས་ཀྲིས་ཕག་རྒྱའྲི་རབ་སྦྱོར་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཕག་

རྒྱའྲི་རེས་ཆགས་ལའང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བརྟུལ་ཞུགས་བརན་

པོས་བསྲུང་བར་བྱ། །བྷ་གར་ལྲིངྒ་རབ་བཞག་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་སྤོ་མྲི་

བྱ། །ཁམས་གསུམ་པོ་ནྲི་མ་ལུས་ལས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་རུ་བསྒོམ་པར་བྱ། །བསྲུང་

བ་འདྲི་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཡྲིས། །སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཚོགས་ནྲི་

ཡང་དག་རོགས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་ལྡན། །ཕ་རོལ་ཕྲིན་བཅུ་ཐོབ་

པ་ཡྲིས། །རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དུས་གསུམ་འཇུག །འདྲི་ཡྲི་རོགས་སངས་

རྒྱས་ཀུན་གྲིས། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། །རང་དང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་

སད། །སྟོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །འདྲི་

ལས་གཞན་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། ། སྐོབ་པ་ཀུན་གྲི་སོམ་པ་ནྲི། །གལ་ཏེ་ཁོད་བསྲུང་

བདག་གྲི་བུ། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བྱྲིན་བརླབས་རོགས་བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་འགྱུར། །ཅྲི་སྟེ་ཆགས་པས་ཟྲིལ་མནན་བདག །གཙོ་བོའྲི་མདུན་དུ་བངས་

ནས་ནྲི། །སོམ་པ་སྐོང་བར་མྲི་བྱེད་ན། །དེ་ཚེ་ངུ་འབོད་དུ་འགོར་འགྱུར། །དམན་

པའྲི་སེམས་ལ་སྐེ་གནས་སུ། །གང་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྷུང་འགྱུར། །དེ་ཚེ་ཕག་རྒྱ་

ཤེས་ནས་ནྲི། །པདྨའྲི་ཕྲི་རོལ་རང་ལྕེས་བངས། ཞེས་གསུངས་པ་བརོད་དེ། དེ་དག་
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གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སོབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

བདག་ལ་དབང་གྲི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

ལན་གསུམ་འདེབས་པ་ལ། བ་མས་དབང་གྲི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། བུ་

ཁོད་ཉོན་ཅྲིག ཀུན་རོབ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་

བདེ་བ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་

ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་

འཇམ་པའྲི་རོ་རེས་ཕྱུང་བ། འདོད་པ་སྐོད་པར་བྱེད་པ་འགོ་བ་རང་གྲི་ཡྲིད་ལའོ་

གང་བ་དག་ནྲི་གང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །གང་བ་ཡན་ལག་མཆོག་དག་ལས་ནྲི་རྲི་བོང་

འཛིན་པ་ཁུ་བར་བྱས་ནས་ཐྲིག་ལེ་བཟང་པོ་འཛག ཨོཌྜས་བཀུག་པ་མཆོག་གྲི་བདེ་

བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟེར་ཐྲིག་ལེ་གོལ་བ་དག་ནྲི་གསུམ་གྲི་མཐར། །བལྟ་དང་རེག་

དང་འགོགས་ལ་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་འདྲི་དག་དགའ་བའྲི་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་དག་གྲིས་

སོ། །འདོད་པ་དགའ་བར་བྱེད་དེ་དང་པོ་དག་ཀང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་མྲིག་གྲིས་བལྟ་བ་

དག་ལའོ། །ཕྲི་ནང་གསང་བ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་ལས་ཏེ་སར་ཡང་མཆོག་གྲི་དགའ་བ་

ཉྲིད་དོ་རང་ལུས་ལ། །འབར་བ་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པ་དང་ནྲི་དགའ་བ་ཡང་སྟེ་ཁད་པར་

དགའ་བ་རོ་རེས་པདྨ་ལ། །ཨོཌྜ་ཐྲིག་ལེ་གསུམ་གྲི་མཐའ་རུ་འགྱུར་བ་ལ་གནས་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་རོ་རེ་བྱེད། ཅེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་དགའ་བ་བཞྲི་པོ་

རེ་རེ་ལ་ཡང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་དང་། ཡང་དག་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ། ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་

རང་བཞྲིན། དགའ་བ་དང་། བཟང་པོ་དང་། རྒྱལ་བ་དང་། སྟོང་པ་དང་། རོགས་པའྲི་
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དབྱེ་བས་དབྱངས་ལྔ་ལྔའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ནང་གྲིྲི་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ལྔ་ལྔར་

ཕེ་བས་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་། དགའ་བ་བཞྲི་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ནྲི་དཀར་ཆ་

ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྲིང་། ཕྲིར་འཕོོས་པའྲི་ནག་ཕོགས་མ་ཞུགས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་

བཅུ་དྲུག་པར་འགྱུར་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་དེ། དེ་འད་བའྲི་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ཉྲིད་ནྲི་མཚོན་བྱེད་དཔེའྲི་ཡེ་ཤེས་དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོར་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དབང་དོན་བཤད་པ་དང་ང་རྒྱལ་

བཟུང་བ་བྱ་སྟེ། དེ་ནྲི་སྔར་དང་འདའོ། །

དབང་བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྲི་ཚིགས་

བཅད་དང་། ༀ་ཧོ་པྲཛྙོ་བཱ་ཡཽ་སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། བ་

མས་ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་དེ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཅེས་ཚིག་གྲིས་ལེགས་པར་

བར་སྤད་པ་སོབ་མས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་གོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐེས་པ་ལས་སོད་རུང་

གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཚིག་གྲིས་བྱྲིན་པ་ཐོབ་པར་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་ཚིག་དབང་ཞེས་རྒྱུད་

གཞན་དང་གཞན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་འདོད་དོ། །དེ་

བས་ན་སོབ་དཔོན་གྲིས་འདྲི་ལྟར་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། རྒོད་

པ་དང་། བལྟ་བ་དང་། ལག་པ་བཅངས་པ་དང་། གཉྲིས་གཉྲིས་སྦྱོར་བ་ཞེས་པ་དབང་

རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་གཉྲིས་གཉྲིས་

འཁྱུད་པ་མེད་པ་སྟེ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་དཔད་ན་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོན་དམ་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་

ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་གསུངས་ལ། གང་ཞྲིག་གང་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་
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 124  

པ་ནྲི་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་གཉྲི་ག་ལས་བདེ་བ་དང་སྟོང་པ་ལ་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་སྙམ་ན། བདེ་བ་དེ་ཡང་གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཡྲིན་

གྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཡྲིན་ལ། སྟོང་པ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་མ་ཡྲིན་

གྲི། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའ།ོ །དེ་དག་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་སྦྱར་བའྲི་ཚུལ་ཡང་། ལུས་སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དངོས་

གནས་ལ་གྲུབ་པ་དང་། སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྐེས་པ་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རེན་དང་བརེན་

པར་གྱུར་པ་སྟེ། འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་འབྱུང་

བས། དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་མ་མཐའ་ཡང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲི་ཡན་ལག་གྲུབ་པ་ནས་འཐོབ་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་འགེལ་ཆེན་ལས། ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སད་ཅྲིག་

མ་རྣམས་ཀྲི་མཐའ་མ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་ཆོད་

པ་སྟེ། དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་ཐོབ་པ་དེ་ནྲི་དབང་

མཆོག་ཐོབ་པའོ། ཞེས་འབས་དུས་ཀྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཉྲིད་དབང་བཞྲི་པའྲི་མཆོག་

གམ་གཙོ་བོར་གསུངས་སོ། །འབས་དུས་ཀྲི་དབང་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། ལུས་

ནྲི་དྭངས་ཤྲིང་རྡུལ་ཕན་”མ་ཉམས་པ
1
་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་མཚན་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྲིས་རབ་རོགས་འགྱུར། །ས་ཚོགས་འཇྲིག་རེན་གསུམ་པོ་ཉྲིད་ནྲི་དྭངས་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༥ན།    མ་ཉམས་པ   བླ། ༥༤བ༣ན།    ཉམས་པ   ཞོལ། ༦༢བ༥ན།    མ་ཉམས་པ་ནྱི



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ཤྲིང་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་བལ་བ་རྨྲི་ལམ་བཞྲིན་དུ་སང་། །སད་ནྲི་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད་

ཅྲིང་དུ་མའྲི་སད་གཞན་”རང
1
་གྲིས་གཞན་གྲི་སྙྲིང་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། །སེམས་ནྲི་དམ་

པའྲི་བདེ་བས་གང་ཞྲིང་མྲི་གཡོ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པས་འཁྱུད་པའོ། 

ཞེས་འབས་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ངོས་བཟུང་བ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་

པ་དང་བལ་བའྲི་སྟོང་གཟུགས་དྭངས་ཤྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་དང་

མཚུངས་པས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུར་བཤད་ནས། མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་ཐུགས་སུ་གསུངས་པས་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཐུགས་དག་པ་

གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པར་གྱུར་པ་སད་

ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་ཆད་པ་མྲི་མངའ་བའྲི་གོ་འཕང་དེ་ནྲི་ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་སོབ་མ་ལ་བར་འཕོད་ངེས་

པར་ཞྲིབ་ཏུ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཞན་དག་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འབའ་ཞྲིག་ལ་དབང་བཞྲི་པར་ངོ་སྤོད་པ་ནྲི། 

ལུགས་འདྲི་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་བཅྲིངས་ཤྲིང་དབང་བཞྲི་པའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་

མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པ་ཡྲིན་ལ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་རྣམ་ཀུན་

མཆོག་ལྡན་གྲི་སྟོང་གཟུགས་རག་པར་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་བ་དག་ནྲི་མུ་

སྟེགས་ཀྲི་ལུགས་མྲི་ཟད་པ་ཉེ་བར་འོངས་པའོ། །གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༥ན།    དང     བླ། ༥༤བ༤ན།    དག   ཞོལ། ༦༢བ༦ན།    དང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ལ་དབང་བཞྲི་པར་ཐ་སྙད་བྱས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ནྲི་འདྲིར་མ་ཟད་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྲི་སབས་སུ་ཡང་དབང་བཞྲི་པ་

མཚན་ཉྲིད་པར་མྲི་བཞེད་དོ། །དེས་ན་རྒྱུད་དེ་དག་གྲི་སབས་སུ། བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་

བཞྲིན་ནོ། ཞེས་དབང་གསུམ་པ་དཔེར་བངས་ནས་བཞྲི་པ་ངོ་སྤོད་པར་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནྲི། དབང་གསུམ་པའྲི་སབས་སུ་སོབ་མ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་

ཡུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡྲིད་ངོར་ཤར་བ་དང་། སེམས་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་རེས་

མཐུན་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་གཉྲིས་རེན་དང་བརེན་པའྲི་རྣམ་པར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཟུང་

དུ་ཆུད་པ་ཞྲིག་ཡོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱས་ཏེ་ལམ་རྲིམ་པ་

གཉྲིས་ཉམས་སུ་བངས་པས། མཐར་རང་གྲི་ལུས་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་

འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་སྐུར་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་པ་དང་། 

ཐུགས་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རེན་དང་བརེན་པར་

ཚོགས་པའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ནྲི་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་

ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའྲི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་

གྲི་སྐུ་ནྲི་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པའྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་གྲི་དབང་བཞྲི་པའོ། 

ཞེས་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་སྟོང་གཟུགས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱས་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་འཁྱུད་

ཅྲིང་། རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་”ཀྲི
1
་ཐབས་ཡུལ་ཅན་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༡ན།    ཀྱི   བླ། ༥༥བ༡ན།    ཀྱིས   ཞོལ། ༦༣བ༤ན།    ཀྱི



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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དག་ཡྲིད་ངོ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་དངོས་གནས་ལ་སྐུ་དང་ཐུགས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རེན་

དང་བརེན་པར་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ནྲི་དོན་

གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་དང་། དེ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་པས། རྒྱུད་ལུགས་གཉྲིས་

ཀྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཕན་ཚུན་དོད་ཐུབ་ངོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདུས་པ་ཀྱཻ་རོར་

བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་དང་། དེ་དག་གྲི་འགེལ་མཛད་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་

གཞུང་ལས་བཤད་པའྲི་དབང་བཞྲི་པས་དབང་བཞྲི་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པ་དང་། རྒྱུད་དེ་

དག་ཏུ་དབང་བཞྲི་པ་མ་བསྟན་ནོ། ཞེས་བོས་མྲི་འཁྱུད་པའྲི་ཆོས་སོང་བའྲི་ལས་ཀྲི་

སྒྲིབ་པ་བང་བར་མྲི་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དྲི་མེད་འོད་ལས། འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་

སུ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་སས་པ་དང་། འདྲིར་གསལ་བར་བཤད་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་

པའྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་ན། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་མཆོག་ཏུ་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ལ་དབང་

བཞྲི་པར་བྱས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་དུ་སས་པ་

དང་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཤྲིང་། རྒྱུད་འདྲིར་མ་སས་པར་དངོས་སུ་

གསལ་བར་བསྟན་པ་དང་སྟོང་གཟུགས་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་དུ་

སས་ཤྲིང་མྲི་གསལ་བ་འདྲིར་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་

པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་དེ་དག་ཏུ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་དོད་ཐུབ་ངོ་

ཤེས་པའྲི་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཟུང་འཇུག་གྲི་ལམ་མ་བསྟན་པར་འཆད་པ་ནྲི་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲིན་པས། ཆོས་གཅྲིག་ལ་མོས་པ་ལྟར་སང་སྐེས་པ་ན་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་སོང་

བ་ལ་འཇུག་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །རྒྱུད་འདྲི་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཇྲི་སད་བཤད་

པ་དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་དབང་གང་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་

པོའྲི་ཕག་རྒྱ་མཆོག་ལ་རེས་སུ་སྦྱོར་བའོ། །སེམས་ཀྲི་སང་བ་ཙམ་སྟེ་རང་གྲི་ཡྲིད་

ལས་སྐེས་པ་མེ་ལོང་གྲི་ནྲི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉྲིད། ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཀང་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། དོན་འདྲི་ཉྲིད་ཚིག་གྲིས་བར་སྤད་པ་ལས་སོབ་མས་

ལེགས་པར་གོ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོད་རུང་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་བ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་

མཉམ་གཞག་གྲི་སྤོད་ལམ་བྱས་ནས། སེམས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་སུ་རྩེ་གཅྲིག་

ཏུ་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པར་ལྷོད་ཀྲིས་གློད་ལ་ཞོག་ཅྲིག་ཅེས་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྲི་

སྒོམ་ཕོག་ནས། འདྲི་ཉྲིད་གོམས་པར་བྱས་པས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་ལམ་ལས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བར་སྤད་

དེ་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་རྒྱང་རྲིང་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བར་འཕོད་ངེས་སུ་བཤད་ནས་དེ་ནས་འདྲི་སད་ཅེས། དེ་ལྟར་དོན་

དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་

བཞྲི་པ་ཚིག་གྲི་སྒོ་ནས་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པའྲི་དྲི་མ་ཕ་ཞྲིང་

ཕ་བ་འཁྲུད། ལམ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་གམ། སྒྲུབ་ཆེན་གྲི་ཡན་ལག་སྒོམ་པ་

ལ་དབང་། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་ས་བོན་འཇོག །འབས་བུ་ས་

བཅུ་གཉྲིས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་ཅྲིང་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྐེ་དགུའྲི་བདག་པོར་བྱེད་དེ། 

ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །ༀ་ཧོཿ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སོགས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཐོབ་པས། ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པ་ངའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བྱེད་དུ་གཞུག་གོ །ངེས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་མ་

གཏོགས་པ་དབང་གོང་མ་ཐམས་ཅད་རྒན་པོ་ས་བོན་མེད་པ་དང་། དགེ་སོང་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀྲིས་བསམས་པ་དག་ལ་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བསྐུར་

བར་གསུངས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བསྐུར་བ་དང་། དངོས་

དབང་དུ་བསྐུར་བ་གཉྲིས་”གཉྲིས
1
་ཡོད་པ་ལས། ད་ལྟ་འད་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

ལ་བརེན་ནས་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། གདུལ་བྱ་དབང་པོ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བ་འགའ་ཞྲིག་ལ་དེའྲི་ཚེ་

བ་མས་བར་སྤད་པ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་གསལ་སང་ཁད་པར་

ཅན་ཤར་ཏེ། དགའ་བཞྲི་དངོས་སུ་འདེན་ནུས་པའང་སྲྲིད་མོད་ཀང་། ཕལ་ཆེ་བ་དག་

ལ་དབང་གྲི་གོང་དུ་ལམ་བསྒོམས་ནས་ལྷ་ལ་གསལ་སང་ཐོན་པའང་མེད་ཅྲིང་། དེའྲི་

ཚེ་བར་སྤད་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རྲིག་མ་དང་ལྷ་ལ་གསལ་སང་བརན་པོ་འཆར་དཀའ་

བས། དགའ་བཞྲི་དངོས་སུ་འདེན་པའང་དཀའ་མོད་ཀང་། བ་མས་རང་རང་གྲི་གོ་བ་

དམྲིགས་ཕེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་ནས། རང་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་མོས་པ་དང་། 

དེ་འད་བའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་སོགས་

མོས་པས། དབང་རྣམས་ཐད་སོ་ཐད་སོའྲི་དགའ་བ་སྐེས་པ་དང་། བདེ་བ་དེ་སྟོང་པ་

ཉྲིད་ལ་སྦྱར་བ་སོགས་སུ་མོས་པ་སྒོམ་དུ་གཞུག་ཅྲིང་། དེའྲི་ཐོག་ནས་དབང་དོན་

ངོ་སྤད་པར་བྱ་ལ། དེ་དག་གྲི་བར་འཕོད་མ་འཕོད་ཀྲི་ཁད་པར་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྲིང་དབང་བསྐུར་བ་མནོས་པར་མཚུངས་པ་ལ་ཡང་དབང་

1  མ་ཕྱི། ༤༩ན༧ན།   བླ། ༥༦བ༡ན།    གཉྱིས   ཞོལ། ༦༤བ༦ན།    -གཉྱིས
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གྲི་ཐོབ་ཚུལ་རྲིམ་པ་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ། །དབང་གོང་མའྲི་ཆོ་ག་དག་པར་

བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོའྲི་དབང་ལ་གསུམ། སྔོན་འགོ་དམ་བཅའ་

བ་དང་། དངོས་གཞྲི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རེས་སོབ་དཔོན་གྲི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ་

ལ་སོགས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དབང་གོང་མ་རྣམས་ཐོབ་ནས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤྲིང་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་གྲི་བྱ་བ་ནུས་པས་དམ་བཅའ་བ་ལ་གནས་པར་བྱ་སྟེ། ཀྱཻ་དཔལ་ལྡན་བ་

མ་ཁེད་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་ལས་ད་ནྲི་བདག་གྲིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་ལམ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་སོ། ཞེས་ཞུས་ནས་དུས་འདྲི་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཁོད་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སངས་ནས་བ་མ་གཞན་བསྟེན་པར་མྲི་བགྲིའོ། ཞེས་དམ་

བཅའ་བ་གཟུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་དབང་སྟེགས་ལ་བཞག་པ། དབང་

སོ་སོར་བསྐུར་ཞྲིང་རེས་གནང་སྦྱྲིན་པ། རྣམ་དག་བསྟན་ཅྲིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་

རེའྲི་དབང་བསྐུར་སྦྱྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནྲི། མཎྜལ་ཕུལ་ཞྲིང་སྔར་བཤད་པའྲི་ཚིགས་

བཅད་ཀྲིས་ལན་གསུམ་དུ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

དབང་སྟེགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་གནས་ཁང་དང་གོང་ཁེར་གྲི་

ཕྲི་རོལ་ལ་སོགས་པར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ལོགས་སུ་བྱས་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་

ལ། རང་གྲི་གནས་ཁང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚེ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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ལས་ཅུང་ཟད་རྲིང་བར་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་མཉམ་པའྲི་ས་ལ། རྩ་

ཐྲིག་ཁྲུ་བཞྲི་པ་ར་བབས་སངས་ཤྲིང་མདའ་ཡབ་ཚུན་ཆད་དང་ལྡན་པ་རྭ་བ་ལྔའྲི་རེ་

ཁཱ་བྱས་ནས། རྭ་བའྲི་ནང་གྲི་ས་གཞྲི་མདུན་ནག་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་རྒྱབ་

སེར་དབུས་སྔོ་བའྲི་དབུས་སུ་ཤྲིང་སྟན་བཀོད་པའྲི་སྟེང་དུ་ཁྲུ་གཉྲིས་པའྲི་ས་ཚོགས་

པདྨ་འདབ་བརྒྱད་མཚན་མ་ལྔ་དང་བལ་བ་བྲིས་ལ་དེའྲི་དབུས་སུ་དགེ་སོང་དགོད། 

རྩ་ཐྲིག་ཁྲུ་གཉྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྭ་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྟེང་དུ་ས་

ཚོགས་པདྨ་མེད་པའྲི་ཤྲིང་སྟན་ལ་དགེ་ཚུལ་དགོད། ཁྲུ་གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སྤྲིའྲི་བྱུག་པས་རེ་ཁཱ་གསུམ་པའྲི་དབུས་སུ་ཤྲིང་སྟན་མེད་པའྲི་སྟན་ཕལ་པ་ལ་ཁྲིམ་

པ་དགོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་དགེ་སོང་ལ་ཆུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ། བུ་མོ་གཟུགས་

མཛེས་ཤྲིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ་བུ་མ་སྐེས་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཕོགས་

མཚམས་ཀྲི་བུམ་པ་བརྒྱད་དང་། གཞོན་ནུ་མ་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་

སྟེང་འོག་གྲི་བུམ་པ་རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྲིས་བཟུང་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་དགེ་ཚུལ་ལ་བུ་

མོ་བཞྲི་དང་གཞོན་ནུ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་བུམ་པ་བཞྲི་དང་རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ་དྲུག་བཟུང་

བར་བྱ་ལ། ཁྲིམ་པ་ལ་བུ་མོ་གཅྲིག་དང་གཞོན་ནུ་མ་གཅྲིག་གྲིས་ཤར་གྲི་བུམ་པ་

དང་རྣམ་རྒྱལ་འཛིན་པས་ཆུ་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའང་

རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དུང་ལྷག་པ་སྟེ། དུང་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་བ་མས་འཛིན་ནོ། །དེ་

ནས་དབང་སོོ་སོའྲི་མཎྜལ། ནང་དབང་། གསོལ་གདབ། དབང་ལྷ་སྤན་འདེན། བསྟྲིམ་

པ། དབང་དོན་བཤད་པ་རྣམས་བཞག་པའྲི་ཆོ་ག་ལྷག་མ་དབང་རས་ཀྲི་བསྐེད་ཆོག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 132  

སོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་དབང་བདུན་གྲི་སབས་ལྟར་བྱས་ཏེ། དབང་ཐམས་ཅད་བ་

མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་ཀྲིས་བསྐུར་བར་མོས་ཏེ། བ་མས་ཐོག་མར་དུང་ཆོས་དང་། 

དེ་ནས་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པའྲི་བུམ་འཛིན་གྲི་དབྱེ་བས་རང་རང་གྲི་

བུམ་འཛིན་གྲིས་བཟུང་བའྲི་བུམ་པ་དེ་དང་དེའྲི་ཆུས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྔར་ལྟར་ཆུ་

དབང་བསྐུར་ཏེ། དེ་ལྟར་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པ་གསུམ་ཀ་ལ་ཆུ་དབང་

རྣམས་བསྐུར་ཟྲིན་པ་ན། དེ་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་ཅོད་པན་དང་དེའྲི་མཐའ་རེན་གྲི་

ཆུ་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་དགེ་སོང་དགེ་ཚུལ་གཉྲི་ག་ལ་དར་དཔངས་དང་དེའྲི་མཐའ་

རེན་གྲི་ཆུ་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པ་རྣམས་གསུམ་

ཀ་ལ་མཐེ་བོའྲི་རོ་རེ་དང་། དེའྲི་མཐའ་རེན་གྲི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་ཞྲིང་། ཅོད་

པན་ལ་སོགས་པའྲི་མཐའྲི་ཆུ་དབང་རྣམས་ནྲི་དུང་ཆོས་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་རུང་

ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ། གདུག་པ་བསྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་མཆོག གང་གྲི་

ངུར་སྨྲྲིག་མཐོང་བ་ཡྲིས། །ལྷ་མྲིན་ས་ཡྲི་འོག་ཏུ་འབོས། །དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་བྱ། 

ཞེས་བརོད་དེ་དོན་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་འགེལ་ཆེན་ལས། རྒྱུད་བསྟན་པའྲི་དོན་དུ་གསུང་ངམ་རེས་སུ་གནང་

བ་སྦྱྲིན་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ། དུས་ཞབས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། ལུང་

བསྟན་པ་དང་དབུགས་དབྱུང་དང་། །མྲིག་ཐུར་ཉོན་མོངས་སངས་པ་དང་། །མེ་

ལོང་ཡེ་ཤེས་དབང་དང་ནྲི། །ཆོས་དང་ཕྲིན་ལས་གནང་བ་དང་། །སོབ་དཔོན་གྲི་

ནྲི་ལས་རྣམས་དང་། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནྲི་བསྒག་པར་བྱ། ཞེས་བཤད་པའྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས། མྲིག་ཐུར་མེ་ལོང་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་རེས་གནང་། འཕྲིན་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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ལས་བརྒྱད་སྒྲུབ་པ་སྔགས་གྲི་རེས་གནང་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱེད་པའང་

རུང་ལ། ཡང་ན་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལག་ཏུ་གཏད་དེ། ཞྲི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་

དགུག །སང་བར་བྱེད་དང་གནོད་སོགས་དང་། །གསོད་དང་བསྐྲད་དང་ཐམས་ཅད་

དེ། །ལས་དེ་རྣམས་ནྲི་སྒྲུབ་པར་གྲིས། ཞེས་བརོད་ནས་འཕྲིན་ལས་བརྒྱད་སྒྲུབ་

པའྲི་རེས་གནང་དང་། སོབ་དཔོན་གྲི་ལས་དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཤེས་ནས་སོབ་མ་རེས་སུ་

འཛིན་པའམ། དབང་གྲི་དོན་དུ་ས་ནྲི་ཡོངས་བརགས་ནགས་དང་གོང་ཁེར་གོང་རལ་

གོང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་དག་དང་། །ཐབ་ཁུང་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ནྲི་བུམ་པ་དང་

བཅས་རྡུལ་ཚོན་སྦྱྲིན་སྲེག་ཕུར་བུ་ལ་སོགས་དང་། །སོབ་མ་རྣམས་ནྲི་བསྡུ་བ་དག་

དང་གང་ཡང་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོོ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་དག ཤེས་ནས་སོབ་

དཔོན་གྲིས་ནྲི་དགེ་དང་མྲི་དགེའྲི་འབས་སད་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་བྱ། 

ཞེས་བརོད་དེ་དོན་བཤད་པ་ཙམ་བྱ་བར་བཞེད་པའྲི་ཕྲི་མ་ལྟར་ཡང་རུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ། རྣམ་དག་བསྟན་པ་ནྲི། དང་པོར་ཆུ་དག་ལ་ནྲི་དགེ་བསྙེན་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་ཏེ་བུམ་པ་ལ་ཡང་དགེ་ཚུལ་དག་ཏུ་འགྱུར། །གསང་བའྲི་དབང་ལ་དགེ་

སོང་དང་ནྲི་གོང་མའྲི་བྱེད་པ་ལ་ཡང་གནས་བརན་ཞེས་པར་འགྱུར་པ་སྟེ། ཞེས་

དང་། འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅྲིག །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་

དང་། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཕྲིར་མྲི་འོང་། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་དང་། མགོ་

ཟླུམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་འཆང་། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་དང་བཅས་

པ་”བརོད
1
་དེ་དག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་ཞྲིང་། འགེལ་པ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། ལྷ་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༢ན།   བརོད་དྱེ   བླ། ༥༨ན༦ན།    བརོོད   ཞོལ། ༦༧ན༡ན།  དགོད་དྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་དག་དང་དམ་ཚིག་གྲི་རྣམ་དག་ཀང་སྟོན་པར་འདོད་པའྲི་

ལུགས་ལྟར་སྤོ་ན། ལྷ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་དག་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་དང་། 

དམ་ཚིག་གྲི་རྣམ་དག་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་འགེལ་

ལས། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་རོ་རེ་སྐུའྲི་ཕག་རྒྱ་སྦྱྲིན་པར་

བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། སོབ་མ་རྣམས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་ཕག་རོགས་

པ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བསྐེད་ལ། རྒྱན་དྲུག་བསང་སྦྱངས་ཏེ། ཧཾ་

ལས་བྱུང་བའྲི་སྤྲི་གཙུག་གྲི་འཁོར་ལོ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་། ཧཾ་ཧཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རྣ་

རྒྱན་འོད་དཔག་མེད་དང་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མགུལ་རྒྱན་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། 

ཨ་ཨཱཿ ལས་སྐེས་པའྲི་ལག་གདུབ་དང་། ཧ་ཧཱ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྐང་གདུབ་རྣམ་སང་

དང་། ཨཿ ལས་སྐེས་པའྲི་ས་རགས་དོན་གྲུབ་དང་། སྟོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་འདུས་པའྲི་

བཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐལ་ཆེན་རོ་རེ་སེམས་དཔར་རང་རང་གྲི་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་

ལས་ཞལ་ཕག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐེད་པའྲི་གནས་བཞྲི་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །དབང་བསྐུར། རྒྱས་གདབ་བྱས་

པ་རྣམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་དང་རྣ་རྒྱན་སོགས་སུ་གྱུར་པར་བལྟས་ལ། 

དེ་ནས། ༀ་ཧཾ་བཛྲ་ཤྲི་རོ་མ་ཎྲི་ཤྲི་ར་སྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་སོབ་མའྲི་གཙུག་ཏོར་

དུ་ནོར་བུ་དང་འཁོར་ལོ་བྱྲིན་ཏེ། མྲི་བསྐོད་འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་ཉྲིད་ཀྲིས། །ལུས་

མཆོག་ལ་ནྲི་རྣམ་བརྒྱན་ཏེ། །སྲྲིད་པ་གསུམ་དུ་འཁོར་ལོ་བསོར། །ལུས་མཆོག་ལ་

གནས་ཆུ་རྒྱན་གྲིས། །ཅྲིག་ཅར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར། །འགོ་བའྲི་དོན་ཆེན་བྱེད་

པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དེ། དེ་ནས་རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ལ་རྣ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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བཤད་པའྲི་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་ལ། དཔག་མེད་རྣ་ཆའྲི་གཟུགས་ཉྲིད་ཀྲིས། །རྣ་

བ་དག་ལ་རྣམ་བརྒྱན་ཏེ། །སྲྲིད་པ་གསུམ་ལ་ཆགས་པར་བྱ། །དེ་ཡྲིས་འགོ་བའྲི་དོན་

བྱེད་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དོ། །

དེ་ནས། ༀ་ཨཿ ཀཎ་ཋེ་བཛྲ་ཀཎ་ཋྲི་ཀེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་མགུལ་རྒྱན་བྱྲིན་

ལ། རྲིན་ཆེན་མགུལ་རྒྱན་གཟུགས་ཉྲིད་ཀྲིས། །བདག་གྲི་མགུལ་པ་རྣམ་བརྒྱན་

ཏེ། །འགོ་འདྲི་རོ་ཡྲིས་བཏུལ་བྱས་ནས། །འགོ་བ་ཆུ་བཞྲིན་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་

བརོད་དོ། །དེ་ནས་ལག་གདུབ་དང་རྐང་གདུབ་ཀང་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་

ཏེ། རྣམ་སང་ལག་གདུབ་གཟུགས་ཉྲིད་ཀྲིས། །ལག་པ་དག་ལ་རྣམ་བརྒྱན་ཏེ། །འགོ་

བའྲི་དོན་ལ་འཇུག་བྱས་ནས། །སྐེ་བ་ས་ལྟར་བརན་པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་

ནས། ༀ་ཨཾ་ཀ་ཊཱུཾ་བཛྲ་མེ་ཁ་ལཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་ས་རགས་བྱྲིན་ཏེ། དོན་ཡོད་ས་

རགས་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། །རྐེད་པ་ལ་ནྲི་རྣམ་བརྒྱན་པ། །འགོ་འདྲི་རླུང་གྲིས་བཏུལ་བྱས་

ནས། །ཐོགས་མེད་རླུང་གྲིས་འགོ་བ་འདུལ། ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ནས་ༀ་ཝཾ་པཉྩ་

ཨཱ་ཀ་ར་མཧཱ་ཤཱུ་ནྱྱཻ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦཾ་གེ་བྷསྨཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་ཐལ་ཆེན་ལུས་ཐམས་

ཅད་ལ་བྱུགས་པར་མོས་ཏེ་དཔྲལ་བར་བྱྲིན་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི། །ཐལ་བས་ལུས་ལ་རྣམ་བརྒྱན་ཏེ། མཆོག་གྲི་སྤོད་པ་རབ་སྤད་ན། །བདེ་བའྲི་

ཡྲིད་ཀྲིས་འགོ་བ་འདུལ། ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ནས་འགེལ་ཆེན་ལས། རོ་རེ་མཆོད་

ཕྲིར་ཐོགས་གསེར་གྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་སྐུད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་ཚངས་པ་བྱེད་པའྲི་

སད་དུ་སྦྱྲིན་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་བསང་

སྦྱངས། ཨ་ཨཱཿ ཨཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྐུ་རོ་རེ་ཞལ་ཕག་རོགས་པ་ལ་ཤེས་རབ་མ་དམར་མོས་འཁྱུད་པར་སྒྲུབ་ཐབས་

ལྟར་བསྐེད། གནས་བཞྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་དབང་བསྐུར་རྒྱས་

བཏབ་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་སུ་བལྟས་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བསྲུང་

འཁོར་དུ་བཤད་པའྲི་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་སྐུ་ཡྲི་རོ་རེ་འཛིན། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། སྐུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཆོ་ག་

རྒྱས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་འགེལ་ཆེན་ལས། མེ་ཏོག་ལྷུང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པར་དག་

པ་དབང་བསྐུར་བ་ཉྲིད་སྦྱྲིན་པར་བྱ་བ་ནྲི་གསུང་གྲི་རོ་རེ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱེ་བའྲི་

སད་དུ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བྱེད་པའྲི་སད་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། མེ་

ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྲི་ལྷའྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་བསང་སྦྱངས། ས་བོན་

དང་ཕག་མཚན་ལས་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་པ་སོགས་སྐུ་རོ་རེའྲི་སབས་ལྟར་བྱས་ཏེ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་མཚན་དུ་བལྟས་ལ་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྲི་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྔགས་དང་ཕག་མཚན་ནམ་དེའྲི་སྔགས་བརོད་དེ་བྱྲིན་ནས། གསུང་བྱྲིན་བརླབས་

སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་འགེལ་ཆེན་ལས། དར་དཔངས་ཅོད་པན་སྦྱྲིན་པར་

བྱ་བ་ནྲི་ཁབ་འཇུག་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་སྟེ་ཐུགས་རོ་རེ་བྱེད་པའྲི་སད་དུའོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། དར་དཔངས་ཅོད་པན་བསང་སྦྱངས། ཨཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དར་

དཔངས་དང་། སྟོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔ་བསྡུས་པའྲི་ཧཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཅོད་པན་ས་བོན་དང་

ཕག་མཚན་ལས་ཐུགས་རོ་རེར་བསྐེད་པ་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྲི་དར་དཔངས་དང་ཅོད་པན་དུ་བལྟས་ལ། ༀ་ཨཾ་བཛྲ་པཊྚ་ཨུར་དྷེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་



༡ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་ཆོག་དགོངས་པ་རབ་གསལ།
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པས་དར་དཔངས་དང་། སྔར་གྲི་ནོར་བུ་སྟེར་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཅོད་པན་བྱྲིན་ལ། 

ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་རྒྱས་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས། ཚངས་པ་སྐུ་ཡྲི་རོ་རེ་འཛིན། །གསུང་

གྲི་རོ་རེ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན། །དེ་ཡང་ཁབ་འཇུག་རྫུ་

འཕྲུལ་ཆེ། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན། ཞེས་དང་། གཙུག་ཕུད་ཕུད་བུ་ལྕང་ལོ་ཅན། །རལ་

པ་མུཉྫ་ཅོད་པན་ཐོགས། །གདོང་ལྔ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་མེ་ཏོག་

ཐོད། ཅེས་བརོད་དེ་དོན་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་དུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བསྐུར་བའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དབང་

བསྐུར་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྟོན་པ་པོ་དང་། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

རེས་སུ་གནང་བ་སྦྱྲིན་པ་པོ་དང་། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་འདྲིར་སྟོན་པ་པོའྲི་དབང་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའྲི་དགེ་

སོང་ངམ། དགེ་ཚུལ་ལམ། ཁྲིམ་པས་གཡོག་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་དང་། ཁྲིམ་

པའྲི་ཆོས་མྲི་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རལ་གྲི་དང་སག་ཚ་དང་ཚོང་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ན་

དེའྲི་ཚེ་བཀའ་བཅག་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། བཀའ་བཅག་པ་ལས་མནར་མེད་པར་འགོ་

བར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲི་ཆོས་རྣམ་པར་བཤྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་དམ་ཚིག་

བསྒགས་ནས་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། རལ་གྲི་ནྲི་དམག་དཔོན་དང་། སག་ཚ་ནྲི་

རྒྱལ་པོའྲི་ཡྲིག་མཁན་ལ་ཁ་ཅྲིག་འཆད་ཅྲིང་། དཱ་རྲི་ཀ་པས་རལ་གྲི་ལ་སོགས་

པའྲི་མཚོན་དང་སག་ཚ་འཚོང་བ་ལ་བཤད་དོ། །ཚོང་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཁེ་འདོད་
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པའྲི་མོད་ཉོ་དཀོན་འཚོང་དང་ཞྲིང་ལས་སོགས་བྱེད་པའོ། །དེ་ནས་བ་མའམ་ལས་

ཀྲི་རོ་རེས་སོབ་མའྲི་སྟེང་དུ་གདུགས་བཟུང་ལ། སོབ་མས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་བསོར་བ་བྱས་ཤར་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ་མགོ་མ་བཏེག་པར་གནས་པ་

ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས། རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར་པ་ཡྲི། །སོབ་མ་འདྲི་ནྲི་ཕུལ་

བ་ལགས། ཞེས་བརོད་དེ་གཙོ་བོ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གདུགས་

གཞན་དུ་བཞག་ནས་སོབ་མ་མདུན་ན་གནས་པ་ལ། ད་ནྲི་ཁོད་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི། །སོབ་དཔོན་སྔགས་དང་རྒྱུད་འཛིན་པར། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་། །ལྷ་རྣམས་དག་ཀང་དགོངས་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་དོན་

དུ། །ཁེད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ཆོ་ག་བཞྲིན། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་བྲི་བར་བྱ། །སྒྲུབ་པ་

པོ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར། །མཆོག་ཏུ་གསང་བ་དམ་པ་ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་མཐོང་ཞྲིང་

ཞུགས་པ་ཡྲིས། །སྲིག་པ་ཀུན་ལས་ངེས་པར་གོལ། །དེ་རྲིང་ཁེད་རྣམས་བདེ་བར་

གནས། །བདེ་ཆེན་ཐེག་པ་འདྲི་ལ་ནྲི། །ཕྲིན་ཆད་འཆྲི་བ་ཁོད་ལ་མེད། །སྲྲིད་པའྲི་

སྡུག་བསྔལ་ལས་ཁོད་འདས། །སྲྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མཐའ་གྲུབ་ཕྲིར། །སངས་རྒྱས་རོ་

རེ་ཅན་ཀུན་གྲིས། །དེ་རྲིང་ཚེ་ལྡན་དབང་བསྐུར་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་རྒྱལ་སྲྲིད་ཆེན་

པོ་ཡྲི། །བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་ཁོད་ངེས་སོ། །འདོད་ཆགས་བལ་བ་ལྟ་བུའྲི་སྲིག །ཁམས་

གསུམ་ན་ནྲི་གཞན་མེད་དོ། །དེ་བས་འདོད་ལ་ཆགས་བལ་ཉྲིད། །ཁོད་ཀྲི་ནམ་ཡང་

མྲི་བྱའོ། །འདོད་པ་ཀུན་ལ་ཉེར་སྤོད་པས། །གང་ལའང་འཇྲིགས་མེད་རོལ་པར་

གྲིས། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་བཟའ་བྱ། །འདྲི་ལས་གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་བསྲུང་། །སྲོག་

ཆགས་བསད་པར་མྲི་བྱ་ཞྲིང་། །བུད་མེད་རྲིན་ཆེན་ཡོངས་མྲི་སོང་། །སོབ་དཔོན་
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གསང་བར་མྲི་བྱ་སྟེ། །དམ་ཚིག་ཤྲིན་ཏུ་འདའ་བར་དཀའ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲིས་

བསམ་པ་ཡྲིས། །མྲི་བྱ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡྲིན། །མ་འཇྲིགས་ཁོད་ལ་སྲིག་པ་མེད། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསུང་ཇྲི་བཞྲིན། །

གཞན་ཡང་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རག་ཏུ་དགོངས་ཤྲིང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་བརོད་ལ་དབུགས་ཕྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་སོབ་མས། གཙོ་བོས་ཇྲི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་

པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་བགྲི། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་པའྲི་རེས་སུ། དེང་

བདག་སྐེ་བ་འབས་བུར་བཅས། །བདག་གྲི་གསོན་པའང་འབས་བུ་ཡོད། །དེ་རྲིང་

སངས་རྒྱས་རྲིགས་སུ་སྐེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་དེང་བདག་གྱུར། ཞེས་བརོད་

དེ་ཕག་བྱའོ། །དེ་ནས་མཎྜལ་དང་ཡོན་དབུལ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ལ་

སོབ་མས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྲུག་ཆ་དབུལ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། ཕག་འཚལ་

བའྲི་དོན་དུ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྲུག་ཆ་མགོ་དང་། བདེན་པར་སྨྲ་བའྲི་དོན་དུ་

ངག་དང་། གཡོ་སྒྱུ་སང་བའྲི་དོན་དུ་ཡྲིད་དང་། སེམས་ཡོད་མེད་ཀྲི་རས་ཀྲི་དྲུག་ཆ་

དང་། འདོད་པ་སྦྱྲིན་པའྲི་དོན་དུ་ཆུང་མའྲི་དྲུག་ཆ་རྣམས་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་

བ་མས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་དེར་བཀུག་ལ་ནང་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔས་

དབང་བསྐུར་བས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ལམ་ཐོབ་སྟེ་དྲི་མ་དང་བལ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤོད་

པ་ལ་གནས་པས་རང་གྲི་གནས་སུ་བཏང་ངོ་། །དབང་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་

སངས་ཀྲི་སོབ་མ་ལ་ཚིག་ཙམ་གྲིས་སྦྱྲིན་པར་གསུངས་པ་ནྲི་དམྲིགས་བསལ་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ན་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་མཐའ་དག་བསྟན་ཟྲིན་ཏོ། །
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བཞྲི་པ་མཇུག་གྲི་ཆོ་ག་ནྲི། དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་

དབང་བསྐུར་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རོགས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཡོོ་བྱད་སྟོད་

ཀོར་དང་གོས་ཟུང་བུམ་པའྲི་སྟེང་དུ་བྱྲིན་པ་རྣམས་བུམ་པ་བསྲུང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

མ་རྣམས་ལ་དབུལ། གཞན་སྟོད་ཀོར་དང་ཅོད་པན་དང་གོས་ཟུང་རྣམས་སྒོའྲི་སོབ་

དཔོན་རྣམས་ལ་དབུལ། ལྷག་མ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་ལ་དབུལ་ཞྲིང་། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནང་གྲི་སྦྱྲིན་སྲེག་བྱས་ནས། 

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པ་ཚར་གཅྲིག་བྱས་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་། མཆོད་ཕེང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བསྔོ་བ་དང་

སོན་ལམ་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་དུ་བསོར་ནས་མེ་ཏོག་

དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ནས་ཤར་སྒོར་འགེང་སྟེ་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བ་ལན་

གསུམ་བརོད་ནས། བ་མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་

རྣམས་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། གང་ཡང་བདག་བོ་རྨོངས་པ་ཡྲིས། །ཉེས་བྱས་ཅུང་

ཟད་གང་བགྲིས་པ། །གང་ཕྲིར་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡྲིན་ཕྲིར། །མགོན་པོས་དེ་ཀུན་

བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་

པས། །འདྲིར་ནྲི་བྱ་བ་གང་བགྲིས་པ། །དེ་ཀུན་གཙོ་བོས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། ཞེས་

བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ། ལག་པ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་བསམས་པའྲི་ཕག་

རྒྱ་བྱས་ཏེ། ༀ་ཁོད་ཀྲིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་། སར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ བཛྲ་མུཿ འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་
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ཅད་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་གཤེགས། ལག་པའྲི་རྒྱབ་བསྟན་པའྲི་སེ་གོལ་དང་། ཀྵཿ དབང་

པོ་ལ་སོགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། 

ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མོས་ཏེ། ཨ་ཀཱ་

རོ་མུ་ཁཾ་སོགས་བརོད་ཅྲིང་། རོ་རེའྲི་རྩེས་ཚངས་ཐྲིག་གྲི་ལམ་ནས་བདེ་ཆེན་འཁོར་

ལོའྲི་རོ་རེ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་དབྱྲི་ཞྲིང་། མེ་ལོང་གྲི་སྟེང་དུ་ལྷ་མཚན་རྣམས་བསྡུས་ནས། 

རང་གྲི་མགོ་བོར་ཅུང་ཟད་ཙམ་བླུགས་ཏེ། ལྷའྲི་གདན་རྣམས་དབྱྲི་ཞྲིང་། དེ་ནས་

རོ་རེའྲི་རྩེས་དབང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་རྩྲིག་པའྲི་ཟུར་རྣམས་དང་། སྒོ་རྣམས་བཤྲིག་

ཅྲིང་རྡུལ་ཚོན་ལྷག་མ་”ལུས
1
་པར་བསྡུས་ཏེ། ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་

རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་བྱྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་བུམ་པ་གོས་བཟང་པོས་ཀླུབས་པའྲི་ནང་

དུ་བླུགས་ནས། གླང་པོ་ཆེའྲི་སྟེང་ངམ་ཁོགས་ལ་བཞག་སྟེ། བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་གླུ་དང་། 

རོལ་མོའྲི་སྒ་དང་། གདུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། མཆོད་པ་དང་ལྡན་པས་ཁེར་ནས་

རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའྲི་ཆུ་བོའམ། མཚོ་ཕན་ཟབ་མོའྲི་འགམ་དུ་ཀླུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བྱས་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ་རྡུལ་ཚོན་གཏད་ལ་ཆུ་ལ་བསྐུར་ཞྲིང་། 

དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་བཀུར་སྟྲི་ཆེན་པོས་འོག་གྲི་གཞྲིར་ཁེར་བར་བསམ་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས། བུམ་པ་ཆུས་བཀང་ནས་ཁེར་འོངས་ཏེ་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་དུ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ལ་གཏོར་བར་བྱ་ཞྲིང་ལས་ཐྲིག་གྲི་རེས་མྲི་མངོན་པར་

ཕྲིས་ནས། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་སམ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཨུཏ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་རྦྲིགྷྣན་

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༡ན།    ལུས   བླ། ༦༡བ༤ན།    ལྱེགས   ཞོལ། ༧༠བ༢ན།    ལུས
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བཛྲ་དྷ་ར་ཡ་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་ནས་སྔར་བཏབ་པའྲི་ཕུར་

བུ་རྣམས་ཕྱུང་སྟེ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏྲིཥྛ་སྲིདྡྷ་ལོ་ཙ་ནེ་སརྦྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཤྲིང་ཕུར་བུ་རྣམས་འོ་མས་བཀྲུས་པས་འགེགས་རྣམས་

གསོས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བསམ་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་རྡུལ་ཚོན་སྤན་འདེན་པའྲི་

གོང་དུ་ཕུར་བུ་གདོན་པའང་རུང་ངོ་། །ཕུར་བུ་ཆུང་བ་རྣམས་རང་གྲི་མདུན་དུ་བཀོད་

དེ། ཕུར་བུ་བསྲུང་བའྲི་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པ་ལ་སྔར་ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ནས། ལག་པ་གཡས་པའྲི་རྒྱབ་བསྟན་པའྲི་སེ་གོལ་དང་། ཀྵཿ 

ཞེས་བརོད་དེ། ཕུར་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དང་ཕུར་བུ་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་བཀོད་

པའྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་རང་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་ཧཾ་ལ་བཅུག་ཅྲིང་གཤེགས་

པར་གྱུར། ཕུར་བུ་རྣམས་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞག་གོ །དེ་ནས་དཔོན་སོབ་རྣམས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་འགེང་ནས་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་ཅྲིང་། མཆོད་

ཕེང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤྲིས་བརོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། །སྒྲུབ་མཆོད་ཚར་མང་པོ་སྦེལ་

ནས་བྱེད་པ་ན་བུམ་བཟླས་ཀང་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་བྱ་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་རེས་མ་

དག་ལ་འཇུག་པའྲིྲི་སྔོན་དུ་སྔར་བསྒྲུབས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདེགས་པའྲི་ལག་ལེན་

རྒྱུད་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། གནོད་བྱེད་ཆེས་མང་བས་མྲི་

རྲིགས་པར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ལ། །རྣམ་དག་དབང་གྲི་ལེགས་པར་སྲིན་བྱས་པས། །རྲིམ་གཉྲིས་སོད་

དུ་རུང་བ་གཅེས་པའྲི་སྒོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་ན། །དབང་དོན་མྲི་
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འཕོད་དབང་གྲི་གོ་རྲིམ་ཉམས། །མ་ཚང་ནོར་བའྲི་ཆོ་ག་བྱུང་རྒྱལ་གྲིས། །བདག་

བསླུ་གཞན་བསླུ་བསྟན་པ་འཇྲིག་པ་མང་། །དམ་ཚིག་སོམ་པའྲི་གངས་ཀང་མྲི་ཤེས་

ན། །བསྲུང་སོམ་སོས་ཅྲི་འཚལ་བའྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས། །རྣལ་འབྱོར་ལྟ་ཞོག་ཚིག་

ཀང་མེད་པ་ཡྲི། །དབང་བསྐུར་དམལ་བའྲི་སྒོ་འབྱེད་བ་ན་མེད། །དེས་ན་སོབ་མ་བསྡུ་

བར་བཞེད་རྣམས་ཀང་། །ཐོག་མར་ཆོ་ག་རྒྱུད་བཞྲིན་ལེགས་པར་སྦྱངས། །བསྙེན་

སོགས་དག་བྱས་དམ་ཚིག་སོམ་ལ་གནས། །རང་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉྲིད་ལྡན་

པར་མཛོད། །བདག་གྲིས་འདྲིར་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་ཆོ་ག་

འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དང་། །གཉྲིས་མེད་བ་མའྲི་གསུང་གྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། །པད་

དཀར་འཛིན་པའྲི་དགའ་སྟོན་ལྟ་བུར་བཀོད། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བདག །བ་མ་མཆོག་གྲི་ཞབས་པད་བསྟེན་བྱེད་ཅྲིང་། །འགོ་ཀུན་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་

བཟང་གྲིས། །སྒོལ་བའྲི་དེད་དཔོན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་དགོངས་

པ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། སྔ་མོ་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཀྲི་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེས་

མང་པོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་བཙུན་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་གུས་པས་བསྟེན་པའྲི་བཀའ་

དྲིན་ལས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་དོན་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་བོ་གོས་ཀྲི་

སང་བ་རྒྱས་པ། ཤེས་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་མྲིག་

གྲིས་བལྟ་བའྲི་སལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། 
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རྒྱུད་འགེལ་གྲིས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ལ་སྤྲི་འགོ་དང་མཐུན་པའྲི་ཆོ་གས་ཁ་ངེས་

པར་འགེངས་དགོས་པ་རྣམས་བསངས་ཤྲིང་། རྭ་འབོ་གཉྲིས་ཀྲི་བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་

བཞེད་པའྲི་ལེགས་ཆ་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་ཕག་བཞེས་རྣམ་པར་དག་པ་ལའང་བརེན་ལ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་གསུང་གྲི་ལེགས་བཤད་ཀྲིས་བརྒྱན་ཏེ། གཙང་ཉང་སྟོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་

གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦྱར་བའོ། །    

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །  མངྒལཾ། །   ། །
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༄༅། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་ 

རོགས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ 

ཞལ་ལུང་བཞུགས།

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། པདྨ་དཀར་པོའྲི་

ཞལ་གྲི་ལུང་ཞེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་

པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་

དེའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རོ་རེ་འཆང་དབང་ཐུགས་ཀྲི་བང་མཛོད་ལ། །དབང་བསྒྱུར་གྲུབ་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་ཀུན་གྲི་རེ། །མ་ནོར་རྒྱལ་བའྲི་ལམ་བཟང་མཚོན་པའྲི་མྲིག །སྦྱྲིན་མཛད་

བ་མ་མཆོག་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སྲྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་

བཅོམ། །འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་”འགགས
1
། །བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཞན། །སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྦྱང་གཞྲི་

སྦྱོང་བྱེད་འཕོད་པའྲི་གནད་ཀྲིས་དབེན། །རོགས་རྲིམ་སྲིན་བྱེད་མཆོག་ཏུ་མ་ཤེས་

པར། །བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་རྒྱུ་མྲིན་ཞེས། །སྨྲ་བས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ལམ་བཟང་ཉམས། །མུ་སྟེགས་ལམ་དང་ཧྭ་ཤང་རྲིང་ལུགས་ལ། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ་༽ ༡ན༤ན།     བླ།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།    འགགས   ཞོལ།༼ཆ༽ ༡ན༣ན།    འགག
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མཆོག་ཏུ་མྲིང་བཏགས་ནས། །སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ལོག་པའྲི་ལམ་ལ་ཁྲིད། །རྲིགས་ལྡན་

བཞེད་གཞུང་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་བྱས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིས། །ཁེད་ནྲི་

ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཇྲི་བཞྲིན་ཞེས། །དངོས་སུ་ལུང་བསྟན་བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། །ལམ་

བཟང་འདྲི་འད་འཆད་ལ་སལ་ལྡན་གྱུར། །ཕོགས་ལྷུང་ཕག་དོག་གདོན་གྲིས་ཡྲིད་

དཀྲུགས་ཤྲིང༌། །ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའྲི་བོ་གོས་མྲིག་བལ་བ། །རྒན་པོའྲི་ལུགས་

འཛིན་ཡྲིད་ལ་མྲི་འབབ་ཀང༌། །སལ་ལྡན་འགའ་ཡྲིས་མཐོང་ན་དོན་ཡོད་འགྱུར། །

དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གོ་རྲིམ་ངེས་པ་ཅན་དུ་མ་འཆོལ་བར་ཐོབ་ཅྲིང་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་བསྲུང་བ་ལ་གུས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། སྒྲུབ་

ལེར། སྐེད་མོས་ཚལ་ལམ་རྲི་བོ་དང་ནྲི་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་གནས་དང་ལྷ་ཡྲི་གནས་

ནྲི་སྟོང་པ་དང༌། །གྲུབ་པའྲི་གནས་དང་དུར་ཁོད་དང་ནྲི་མཚོ་དང་བཟང་པོའྲི་གནས་

དང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་སས་པའྲི་ས། །གང་དུ་སེམས་ནྲི་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་

དེར་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་མྲི་ཡྲི་བདག་པོ་ཀེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་གནས་སུ། བྲིས་སྐུ། 

ནང་མཆོད། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་འཚོགས་པར་བྱས་ཏེ། འཇམ་པའྲི་སྟན་ལ་ཉེ་

བར་འཁོད་ནས་མངོན་པར་རོགས་པ་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དགོས་པ་

གང་གྲི་ཕྲིར་དུ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཅྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྒོམ་པར་བྱ་སྙམ་ན། ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། བསྐེད་རྲིམ་ནྲི་རོག་པས་བཏགས་པའྲི་བསྒོམ་ཡྲིན་པས་མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་གྲི། འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

ཏེ། མདོར་བསྡུས་དང་པོ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་རོག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་
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གྲི། །འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་གོམས་པར་གྱུར་པས་ནྲི། །གྲུབ་པ་འཇྲིག་རེན་པ་དག་

འགྲུབ་འགྱུར་གྲི། །འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ག་ལ་ཞྲིག ཅེས་གསུངས་པས་སོ། 

ཞེས་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲའོ། །འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ལྔའྲི་གོ་རྲིམ་

ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ། 

དབང་བདུན་གྲི་འབས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་དང་འགལ། འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྒྱུར་ཚོགས་

གསུམ་ཀ་ལ་བསབ་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ། སྒྲུབ་ལེར་བསྐེད་རྲིམ་

གྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མཐའ་དག་

དང་འགལ་ཞྲིང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ཞེས་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་ལ། རང་གྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་

པ་དང་མདུན་བསྐེད་སྒྲུབ་མཆོད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔོན་དུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་སྒོམ་པར་དམ་འཆའ་ཞྲིང༌། མཇུག་ཏུ་

དེ་ལྟར་སོན་ལམ་འདེབས་པ་ཐམས་ཅད་རྲི་བོང་གྲི་མགོ་ལས་རྭ་འཁྲུང་བར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་སྒོམ་པ་དང་ཁད་མེད་པར་འགྱུར་བས། རང་གྲི་ཚིག་ལ་ཅོ་འདྲི་བར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཕག་དང་མཆོད་པ་དང་སྦྱྲིན་པ་གཏོང་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་སྙྲིང་རེ་དང་

བྱམས་པ་བསྒོམ་པ་ལས་འབས་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་རོག་པས་བྱ་དགོས་པ་ཕལ་

ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་པས། ལེགས་

ཚོགས་མཐའ་དག་གྲི་རྩ་བ་གཅོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་བསམས་ནས་སྨྲས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྒོས་སུ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲ་ཅྲི་དགོས། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ཡང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡན་ལག་དང་པོ་ལྔ་ཀ་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་གྲིའང་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་དང་པོ་རྣམས་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དབང་གོང་མ་བསྐུར་བའང་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་ལ་

བརོད་པར་བྱ་བ་ཆེས་མང་ཡང་ཆོ་གའྲི་དཀྱུས་འཆད་པའྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་བས་

འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། མདོར་བསྡུས་དང་པོའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལས། ས་ཚོགས་

རྣམ་རོག་ལ་སོགས་ལམ་གྲིས་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གང་གསུངས་

པ། །བཅུ་དྲུག་བཞྲི་ཡྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཅན། །ལམ་དང་བལ་བས་འཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོགས་རྲིམ་དང་བལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་རྐང་པ་བསྒོམས་པས་

གྲུབ་པ་འཇྲིག་རེན་པ་དག་འགྲུབ་ཀྲི་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ག་ལ་འགྲུབ་ཅེས་

བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པར་གསུངས་པའྲི་ཧཱུཾ་དང་ནྲི། །ཕཊ་ཡྲིག་ལ་

སོགས་རོག་པ་དང་བལ་བ། །རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ཉྲིད་དེ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ཡོད་མྲིན། ཅེས་པ་ཡང༌། རོགས་རྲིམ་བསྒོམས་པ་ལས་གཞན་

མ་བསྒོམས་པར་མཆོག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། རོགས་རྲིམ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཐབས་མེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་པའྲི་དགོས་པ་ཕལ་པ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་གྲུབ་པ་

ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། སྦྱང་གཞྲི་ཕྲི་ནང་

གྲི་མ་དག་པའྲི་སོད་བཅུད་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་སྦྱོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་ལེགས་པར་

བསྒོམས་པས། སྦྱང་གཞྲི་དེ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་

བ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་
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སྲིན་པར་མ་བྱས་པར་རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་བཤད་པ་བཞྲིན་སྐེ་བ་མྲི་སྲྲིད་

དོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས། ལྷན་སྐེས་ཙམ་ཞྲིག་བསྒོམ་པ་དང༌། ལྷ་ལྔའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ལྷ་དགུ་དང༌། ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང༌། ལྷ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཐུགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་

པ་སོགས་མང་དུ་བཤད་ཀང༌། འགེལ་ཆེན་ལས་མྲིའྲི་བདག་པོ་གཞན་ཡང་ལྷ་དང་ལྷ་

མོ་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོ་རུ་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་ནྲི་དཔའ་པོ་གཅྲིག་པ་རྣམས་

ཀྲིས་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཏེ། རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལས་ཀྲི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་དང་ལྷན་སྐེས་རྐང་

པ་བསྒོམ་པ་སོགས་ནྲི་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་ས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་གསུངས་

པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀའྲི་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བ་དང༌། རོགས་རྲིམ་ཡན་ལག་དྲུག་

མཐའ་དག་ལ་”བལྟོས
1
་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་ཆ་རགས་པ་རྣམས་ཀང་རོགས་

པར་མ་ཚང་བས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྔོན་དུ་བསྒོམ་བྱའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་དེ་གཉྲིས་ཙམ་

གྲིས་ཆོག་པར་འདོད་པ་ནྲི་ལོག་པའྲི་ལམ་སྟོན་པའོ། །

དེས་ན་མ་མཐའ་འང་ལྷ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཙམ་བསྒོམ་པ་སོགས་ལ་བསབ་

དགོས་ལ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ཅྲི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་གྲིས་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བ་དང་

རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་ཆ་རྒྱས་པར་འདྲིར་གསུངས་པས། ལྷ་ལྔ་

ཙམ་བསྒོམ་པ་དང༌། ཐུགས་དཀྲིལ་ཙམ་བསྒོམ་པ་དང༌། ཡོངས་རོགས་བསྒོམ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།    བལོས   བླ། ༣བ༥ན།  ལོས  *འདྱི་ལ་ཡང་པར་མ་སོ་སོར་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་འབྱུང་མོད་རྱེ་

རྱེ་བཞྱིན་མཆན་འབྱི་བའྱི་ངལ་བ་བྱས་མྱེད། ཞོལ། ༣བ༣ན།  བལོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སོགས་ལ་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་ཚུལ་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །འདྲིའྲི་

གནད་མཐའ་དག་པར་རོགས་ན་རྒྱུད་ལ་གུས་པ་ཆེས་ཆེར་སྐེ་ཞྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སྤོས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དག་མེད་མྲི་རུང་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་གྲི། གཞན་དུ་ན་

འཚང་རྒྱ་བ་ལ་རོགས་རྲིམ་རྐང་པས་ཆོག་པ་དང༌། དེའྲི་སྔོན་དུ་ཅྲིས་ཀང་བསྒོམ་

ནའང་ལྷན་སྐེས་སམ་དཔའ་གཅྲིག་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པར་བཟུང་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་སྤོས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པ་འདྲི་ཐམས་ཅད་སང་ཤས་ཀྲི་སྤོས་

པར་གོ་སྟེ། ཆོས་སོང་བའྲི་ལོག་པའྲི་ལམ་ཆེན་པོ་ལ་རང་ཉྲིད་གནས་ཤྲིང་གཞན་

དག་ཀང་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་གཉྲིས། བསྲུང་འཁོར་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགོ་ཚོགས་གཉྲིས་བསག་པ། དངོས་

གཞྲི་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ། མཇུག་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བདུད་རྩྲི་རྲི་ལུའམ། མེད་ན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ནང་མཆོད་

ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་ཁ་དག་པར་བྱ་སྟེ། 

མཆོད་པ་དང་སྲིག་བཤགས་ནས། སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བར་འོག་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་བྱ་བར་དབང་ལེར་བཤད་དོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བདག་

བསྲུང་བ་དང༌། གནས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། རང་ལྷར་རོགས་པའྲི་དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦྱང་བ། 

རྲིགས་དྲུག་དགོད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བ། ཡན་

ལག་དྲུག་དགོད་པ། རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདུད་གཞོམ་པའོ། །



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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དང་པོ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾཀྵཿ པྲཛྙོ་པཱ་ཡ་ཨཱཏྨ་ཀ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་

དྷྲི་པ་ཏེ། མ་མ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲཾ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་སྭ་བྷཱ་ཝཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སན་དྷ་

དྭཱ་ཏྭ་ཡ་ཏ་ནཾ་ནྲི་སྭ་བྷཱ་ཝཾ་སྭཱཧཱ། རང་གྲི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཝཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་རོ་རེ་

ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། དེས་གཙུག་ཏོར་ནས་རྐང་

སེན་གྲི་བར་རང་གྲི་ལུས་སྦྲུལ་ཤུན་པ་བརེས་པ་བཞྲིན་དུ་ལན་གསུམ་དོར་ཏེ། རང་

གྲི་ལུས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟར་དཀར་བར་གྱུར། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ། 

གཉྲིས་ནྲི། རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ༀ་དཀར་པོ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དཀར་པོ་

དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང་

རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ། མེ་ལོང༌། བགང་”ཕེང
1
་

འཛིན་པ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ་ལས་རྲིན་འབྱུང་དམར་པོ་དམར་དཀར་ནག་

པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་

དང་བཅས་པའྲི་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རོ་རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་

དགུ་པ་འཛིན་པ། སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་ནག་པོ་ལས་དོན་གྲུབ་ནག་པོ། ནག་དམར་དཀར་བའྲི་

ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག རྩེ་གསུམ། གཡོན་

པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེ་བར་ཧོཿ སེར་པོ་ལས་

རྣམ་སང་སེར་པོ། སེར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་

ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་དུང༌། རོ་རེ་ལྕགས་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༤ན།   སྐུ། ༤བ༡ན།   བླ། ༤བ༤ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༤བ༡ན།    འཕྱེང
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སྒོག སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། གཙུག་ཏོར་དུ་ཧཾ་ལང་ཁུ་ལས་མྲི་བསྐོད་

པ་ལང་ཁུ་ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་

རེ། གྲི་གུག དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་

པ། གསང་བར་ཀྵཿ སྔོན་པོ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ། སྔོ་དམར་དཀར་བའྲི་

ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག དག་སྟ། གཡོན་པ་

གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། 

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། ཕག་རྒྱ་བཅྲིང་བའྲི་དོན་དུ་ལག་པ་བཀྲུ་བ། དེས་ཕག་རྒྱ་

བཅྲིང་བ། ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྲིས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། ང་

རྒྱལ་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ༀ་ཧཿ སརྦ་ཨསྟྲ་རཱ་ཛ། མཱར་ཀེ་ཤ་ཨན་ཏ་ཀ་ར། བཛྲ་

ཏཱྲིཀྵྞ། དུཿ ཁ་ཙྪེ་ད། མ་མ་ཀ་རཾ་བྲི་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ལག་པ་ཕན་ཚུན་

མཉེས་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་བསམ་མོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

མཐེ་ཆུང་ནས་མཐེ་བོའྲི་བར་གྲི་རྩ་བའྲི་ཚིགས་ལྔ་ལ། ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ། བར་བའྲི་

ཚིགས་ལྔ་ལ་ཨ་ཨེ་ཨར་ཨོ་ཨལ། རྩེ་མོའྲི་ཚིགས་ལྔ་ལ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་སྟེ་དབྱངས་

བཅོ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཤྲིན་ཏུ་གང་བ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡས་ཀྲི་མཐེ་བོང་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་བར་གྲི་རྩེ་མོའྲི་

ཚིགས་ལྔ་ལ། ལཱ་ཝཱ་རཱ་ཡཱ་ཧཱ། བར་བའྲི་ཚིགས་ལྔ་ལ་ཨཱལ་ཨཽ་ཨཱར་ཨྱཻ་ཨཱ། རྩ་བའྲི་

ཚིགས་ལྔ་ལ་ལཱ་ཨཱུ་རཱ་ཨཱྲི་ཨཱ་སྟེ་དབྱངས་བཅོ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡང་

དག་པར་གང་བའྲི་ཉྲི་མར་གྱུར། ལག་པ་གཉྲིས་ཁ་སྦྱར་བ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་དབུས་

སུ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཟླ་ཉྲི་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པར་གྱུར། 



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།

 153  

ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་སྦྱར་བའྲི་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་བརྐང་བ་པདྨའྲི་

འདབ་མ་ལྟར་བྱ། གུང་མོ་གཉྲིས་མཉམ་དུ་བརྐང་བའྲི་རྒྱབ་ཏུ་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ཕེད་

འཁོག་པའྲི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་ཏེ་བཞག །མྲིང་མེད་འོག་ཏུ་བསྐུམ་ནས་ལག་མཐྲིལ་དུ་

སོན་པར་བྱས་པ་རོ་རེ་”རྩེ་
1
ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅྲིང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནྲི། ཕག་རྒྱ་དེས་

གཙུག་ཏོར་ནས་རྐང་སེན་གྲི་བར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་རེག་ཅྲིང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ 

ཧཾ་ཀྵཿ ཀཱ་ཡ། ཝཱཀ །ཙིཏྟ། ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷྲི་པ་ཏེ། བཛྲ་ཀཱ་ཡ། མ་མ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱན་

བཛྲཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་སྭ་བྷཱ་ཝཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་སྔགས་དོན་དན་པར་

བྱའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་

དེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་ཞྲིང༌། ལག་པས་པད་ཀོར་བྱས་ཏེ་སྙྲིང་ཁར་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་བྱ་

སྟེ། ཕག་རྒྱ་དེ་ནྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལ་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ༀ་ཧ
ལ 

་ཧ་ད་ཡཱ་ཡ་ནམཿ 

མགོ་བོར་ༀ་ཧྲཱུཾ་སྲི་ར་སེ་སྭཱཧཱ། གཙུག་ཏོར་ལ་ༀ་ཧ�
རཱ 
་ཤྲི་ཁཱ་ཡྱཻ་བཽ་ཥཊ། ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་ཧ�་ཀ་བ་ཙ་ཡེ་ཧཱུཾ། མྲིག་ལ་ༀ་ཧྲཱཾ་ནེ་ཏྲ་ཡ་ཝ་ཥཊ། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་

བསམས་ཏེ། ལག་པ་གཉྲིས་ཁ་སྦྱར་བའྲི་མཐེ་བོང་ཟུང་གྲིས་གནས་དེ་དག་ཏུ་རེག་

པར་བྱའོ། །ༀ་ཧྲཱཿ ཨསྟྲཱ་ཡ་ཕཊ། ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མཚོན་ཆས་བསྲུངས་པར་

གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ལ། དགེ་བ་ལ་གཡོན་པ་མྲི་དགེ་བ་ལ་གཡས་པའྲི་

མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སེ་གོལ་གྲི་སྒ་བྱའོ། །འདྲིར་འགེལ་ཆེན་

ལས། ཡན་ལག་དྲུག་”པོ་ས
2
་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་དང་དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༥ན།   བླ། ༥བ༢ན།   ཞོལ། ༥ན༥ན།    -རྱེ་   སྐུ། ༥ན༤ན།    རྱེ་    *རྱེ་

2  མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།  སྐུ། ༥བ༢ན།  པོ་ས   བླ། ༥བ༦ན།    བོས   ཞོལ། ༥བ༣ན།    པོར
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གྲིས་ཀང་སྙྲིང་ཁ་དང་ལྟེ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁ་དང་མགྲིན་པ་དང༌། དཔྲལ་བ་

དང་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་པ་སྟེ། མགོ་བོ་ལ་སོགས་པས་གཟུང་བར་བྱའོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཡང་ན་ལྟེ་བ་ས་སྙྲིང་ཁ་ཆུ། མགྲིན་པ་མེ་དཔྲལ་བ་རླུང་གཙུག་

ཏོར་ནམ་མཁའ་གསང་གནས་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས། འདྲིར་

ལྟེ་བ་ལ་སྙྲིང་ཁ་ཞེས་སོགས་དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་གྲིས་གསུངས་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ཏེ། སྔར་སྙྲིང་ཁར་དགོད་པར་བཤད་པའྲི་སྔགས་ལྟེ་བ་དང༌། མགོ་བོ་ལ་བཤད་

པ་སྙྲིང་ཁ་དང༌། གཙུག་གཏོར་ལ་བཤད་པ་མགྲིན་པ་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་

བཤད་པ་དཔྲལ་བ་དང༌། མྲིག་ལ་བཤད་པ་གཙུག་ཏོར་དང༌། མཚོན་ཆ་དགོད་པར་

བཤད་པའྲི་སྔགས་གསང་གནས་ལ་དགོད་པར་བྱ་སྟེ། ཡྲི་གེ་རྣམས་ལ་རྲིགས་དྲུག་

ཏུ་ཕེ་བ་ན་”ཧྲཱཿ 
1
་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་གཉྲིས་པོ་

དེ་གང་རུང་ཅྲིག་བྱའོ། ཞེས་གདམ་ངའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཡན་ལག་དྲུག་འགོད་ཐེབས་

གཉྲིས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ལ་ཡང་སྔགས་སྔ་ཕྲི་མྲི་འད་བ་བྱེད་པ་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཧ་ད་ཡ་སྲིརཿ ཤྲི་ཁཱ་ཀཱ་བ་ཙ་ནེ་ཏྲ་ཨསྟྲ་བཛྲ་ཁཊྭཱཾ་ག་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ༌། །

ལྔ་པ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདུད་གཞོམ་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་ཞྲིང་སྐོང་ལ་

གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པར་དབང་ལེ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱེད་ཀང༌། དེའྲི་གཏོར་སྔགས་

ལས། ཨྲི་དཾ་སྠ�་ནཾ་ཏྱ་ཀཱ་ཏཱ་བཱ་ཧྱེ་མཎྜ་ལ་བྷཱུ་མ໊། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་སྔགས་དོན་ནྲི། 

གནས་འདྲི་དོར་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཞྲི་ལ་གནས་པར་མཛོད། ཅེས་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།   སྐུ། ༥བ༤ན།   བླ། ༦ན༣ན།    ཧྲཱཿ   ཞོལ། ༥བ༦ན།    ཧྲཱ�ཿ



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་ཡྲིན་པས། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་བའྲི་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཞྲིང་སྐོང་

རེ་ཤྲིག་གནས་གཞན་དུ་གནས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་གྲི། མངོན་

རོགས་བསྒོམ་རེས་ཀྲིས་གནས་དེའྲི་ཞྲིང་སྐོང་གནས་གཞན་དུ་སོ་མྲི་དགོས་པས་

འདྲིར་བྱེད་པ་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །

རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ས་ཡྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་འདྲིར་དང་པོར་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་

ཞྲིང་སྐོང་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་བྱ་སྟེ། ཞེས་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་བའྲི་ས་ཕོགས་ལ་

གནས་པའྲི་ཞྲིང་སྐོང་ལ་སྦྱྲིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་ལེར། དབང་གྲི་

ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་བསྲུང་བ་བྱས་ནས་ཞེས་གསུངས་ཀང༌། དབང་ལེར། ཕུར་

གདབ་ནྲི་བསྲུང་འཁོར་དུ་མ་གསུངས་ཀྲི། བསྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་

ཀྲི་ས་ཆོག་ཁོ་ནའྲི་ཆོ་གའྲི་སབས་སུ་གསུངས་ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་

གསུངས་ལ། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པས་བདུད་དང་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་

རྣམས་ཕུར་བུས་གདབ་པའྲི་དོན་དང༌། གནས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་སྔགས་པས་བསྲུང་

བའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུང་པས་ནྲི། འོག་ཏུ་ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་བྱེད་པ་ལ། འདེབས་པ་པོ་རང་ཉྲིད་

ཁོ་བོའྲི་དབང་པོར་བསྐེད་པ་སོགས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས། ཕུར་གདབ་སོགས་

ཀྲི་ས་ཆོག་གྲི་སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཕུར་གདབ་སོགས་ཀྲི་

སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམས་པའྲི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། བསྲུང་འཁོར་དུ་ཕུར་

གདབ་བྱེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་ཆོ་གའྲི་དཀྱུས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འཁོར་དཀར་པོ་ལ་ༀ་དཀར་པོ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་མོ་བཅུ་བདུན་པ། མགྲིན་

པར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་ལ་ཨཱཿ དམར་པོ་ལས་རོ་རེ་དམར་པོ་རྩེ་མོ་སུམ་

ཅུ་རྩ་གསུམ་པ། སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་པོ་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་ལས་རོ་རེ་

ནག་པོ་རྩེ་མོ་དགུ་པ། ལྟེ་བར་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་ལ་ཧོཿ སེར་པོ་ལས་རོ་

རེ་སེར་པོ་རྩེ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ། གཙུག་ཏོར་དུ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལང་ཁུ་ལ་

ཧཾ་ལང་ཁུ་ལས་རོ་རེ་ལང་ཁུ་རྩེ་ལྔ་པ། གསང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་

ལ་ཀྵཿ སྔོན་པོ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ། གཡོན་པའྲི་ཕག་པ་དང་

དཔུང་པའྲི་ཚིགས་ལ། ང་ངྲི་�་ངུ་དླ་ངཾ་། གྷ་གྷྲི་� ི ་གྷུ་གྷ
ལ
་གྷཾ། ག་གྲི་�་གུ་གླ་གཾ། ཁ་ཁྲི་

�་ཁུ་ཁླ་ཁཾ། ཀ་ཀྲི་�་ཀུ་ཀ་ཀཾ །སྟེ་ཀ་སེ་ཐུང་ངུ་དང་། གཡས་པའྲི་ཕག་པ་དང་དཔུང་

པའྲི་ཚིཌ་ལ། ཀྐཱཿ ཀྐྐླ་ཀྐ��་ཀྐ
ར  
་ཀྐཱྲི་ཀྐཱ། �ཿ ཁཁླ་ ་�ུ་�

ར
 ་�། གྒཱཿ ག

ἒ
  ་�ླཱུ་�

ᾨ
་གྒཱྲི་གྒཱ། 

ངྔཱཿ ངྐླ ླཱ་ངྔཱ་ུང
རཱ
 ་ངྔཱྲི་ངྔཱ། སྟེ་ཀ་སེ་རྲིང་པོ་ལས་རོ་རེ་ལང་ཁུ་རྩེ་  མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་

རེ་རེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་གཡོན་གཡས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། 

ཉ་ཉྲི་ཉྲ་ཉུ་ཉླ་ཉཾ། ཛྷ་ཛྷི་ཛྷ
ར
 ་ཛྷུ་ཛྷླ་ཛྷཾ། ཛ་ཛེ་�་ཛུ་ཛེ་ཛཾ། ཚ་ཚི་�་ཚུ་ཚླ་ཚཾ། ཙ་ཙི་�་ཙུ་

ཙླ་ཙཾ། སྟེ་ཙ་སེ་ཐུང་ངུ་དང་། 

སྟེ་ཙ་སེ་རྲིང་པོ་ལས་རོ་རེ་ནག་པོ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་རེ་རེ། མཁྲིག་མའྲི་

ཚིགས་གཡོན་གཡས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ཎ་ཎྲི་ཎḵ་ཎུ་ཎླ་ཎཾ། ཌྷ་ཌྷྲི་ཌྷḵ་ཌྷུ་ཌྷླ་ཌྷཾ། ཌ་ཌྲི་

�་ཌུ་ཌླ་ཌཾ། ཐ་ཋྲི་�་ཋུ་ཋླ་ཋཾ། ཊ་ཊྲི་�་ཊུ་ཊླ་ཊཾ། སྟེ་ཊ་སེ་ཐུང་ངུ་དང་། 

སྟེ་ཊ་སེ་རྲིང་བོ་ལས་

རོ་རེ་དམར་པོ་རྩེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་རེ་རེ། དཔྲི་དང་བརླའྲི་ཚིགས་གཡོན་གཡས་
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ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། མ་མྲི་�་མུ་མླ་མཾ། བྷ་བྷྲི་ḅ
ར
 ་བྷུ་ḅྐླ་བྷཾ། བ་བྲི་�་བུ་བ་བཾ། ཕ་ཕྲི་�་

ཕུ་ཕླ་ཕཾ། པ་པྲི་�་པུ་པླ་པཾ། སྟེ་པ་སེ་ཐུང་ངུ་དང་། 

སྟེ ་པ་

སེ་རྲིང་པོ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་རེ་རེ། པུས་མོའྲི་ཚིགས་

གཡོན་གཡས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ན་ནྲི་�་ནུ་ནླ་ནཾ། དྷ་དྷྲི་དྷḵ་དྷུ་དྷ
ལ 

་དྷཾ། ད་དྲི་�་དུ་དླ་

དཾ། ཐ་ཐྲི་�་ཐུ་ཐླ་ཐཾ། ཏ་ཏྲི་�་ཏུ་ཏླ་ཏཾ། སྟེ་ཏ་སེ་ཐུང་ངུ་དང་། 

སྟེ་ཏ་སེ་རྲིང་པོ་ལས་

རོ་རེ་སེར་པོ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་རེ་རེ། ལོང་བུའྲི་ཚིགས་གཡོན་གཡས་ལ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ྈྐྲི་ྈྐྲིḵ་ྈྐུ་ྈྐḶ་ྈྐཾ། ཤ་ཤྲི་ཤḵ་ཤུ་ཤླ་ཤཾ། ཥ་ཥྲི་ཥḵ་ཥུ་ཥླ་ཥཾ། ྊྤ་ྊྤྲི་

ྊྤḵ་ྊྤུ་ྊྤྐླ་ྊྤཾ། ས་སྲི་སḵ་སུ་ས་སཾ། སྟེ་ས་སེ་ཐུང་ངུ་དང་། 

སྟེ་ས་

སེ་རྲིང་པོ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་རེ་རེ། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

མཐེའུ་ཆུང་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཐེ་བོང་གྲི་བར་གྲི་རྩ་བའྲི་ཚིགས་ལྔ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དུ། ང་ངྲི་། ཅེས་པ་ནས། ཀ་ཀཾ་སྟེ་ཐུང་ངུ་སེ་ཚན་ལྔ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེ་

བོང་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་བར་གྲི་རྩ་བའྲི་ཚིགས་ལྔ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ།

ཀྐཱཿ ཀྐྐླ ླཱཾ་ཅེས་པ་ནས། ངྔཱྲི་ངྔཱ་སྟེ་རྲིང་པོ་སེ་ཚན་ལྔ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་

གཉྲིས་ཀྲི་སོར་ཚིགས་བར་པ་གཡོན་གཡས་རྣམས་ལ་ལུགས་ལྡོག་དང་ལུགས་

འབྱུང་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ཉ་ཉྲི། ཅེས་པ་ནས། ཙླ་ཙཾ་སྟེ་ཐུང་ངུ་སེ་ཚན་ལྔ་དང་། 

ཙྩཱཿ ཅེས་པ་ནས། ཉྙཱ་སྟེ་རྲིང་པོ་སེ་ཚན་ལྔ་དང་། ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སོར་ཚིགས་དང་
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པོ་གཡོན་གཡས་རྣམས་ལ་ལུགས་ལྡོག་དང་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། 

ཎ་ཎྲི་ཅེས་པ་ནས། ཊླ་ཊཾ་སྟེ་ཐུང་ངུ་སེ་ཚན་ལྔ་དང་། ཊྚཱཿ ཅེས་པ་ནས། ཎྞཱ་སྟེ་རྲིང་པོ་སེ་

ཚན་ལྔ་དང་། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་སོར་ཚིགས་གཡོན་གཡས་རྣམས་ལ་ལུགས་

ལྡོག་དང་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། མ་མྲི་ཅེས་པ་ཅན། པླ་པཾ་སྟེ་ཐུང་ངུ་

སེ་ཚན་ལྔ་དང༌། པྤཱཿ ཅེས་པ་ནས། མྨཱ་སྟེ་རྲིང་པོ་སེ་ཚན་ལྔ་དང༌། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་

སོར་ཚིགས་བར་པ་གཡོན་གཡས་རྣམས་ལ་ལུགས་དང་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་དུ། ན་ནྲི། ཅེས་པ་ནས། ཏླ་ཏཾ་སྟེ་ཐུང་ངུ་སེ་ཚན་ལྔ་དང༌། ཏྟཱཿ ཅེས་པ་ནས། 

ནྣཱ་སྟེ་རྲིང་པོ་སེ་ཚན་ལྔ་དང༌། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སོར་ཚིགས་དང་པོ་གཡོན་གཡས་

རྣམས་ལ་ལུགས་ལྡོག་དང་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། 

฿་฿ྲི་ཅེས་པ་ནས། ས་སཾ་སྟེ་ཐུང་ངུ་སེ་ཚན་ལྔ་དང༌། སྶཱཿ ཅེས་པ་ནས། ฿
฿ླཱ
་་་ ་སྟེ་

རྲིང་པོ་སེ་ཚན་ལྔ་རྣམས་ལས་རོ་རེ་རྩེ་མོ་བདུན་པ་རེ་རེ། རྣ་བ་གཡོན་གཡས་

ལ་ཨ་ཨཱ་ལས་རོ་རེ་ལང་ཁུ་རྩེ་གསུམ་པ། ས་བུག་གཡོན་གཡས་ལ་ཨེ་ཨྱཻ་ལས་རོ་

རེ་ནག་པོ་རྩེ་གསུམ་པ། མྲིག་གཡོན་གཡས་ལ་ཨར་ཨཱར་ལས་རོ་རེ་དམར་པོ་རྩེ་

གསུམ་པ། ལྕེ་དང་ལྕེ་ཆུང་ལ་ཨོ་ཨཽ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་གསུམ་པ། རོ་རེ་དང་

གསང་བ་དག་ལ་ཨལ་ཨཱལ་ལས་རོ་རེ་སེར་པོ་རྩེ་གསུམ་པ། ཡྲིད་དང་ཁུ་བའྲི་རྩ་

ཨ་བ་ངྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་”ཡ
1
་ས་དང་”མ

2
་ས་ལ་ཨཾ་ཨཿ ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་གསུམ་པ། གཙུག་

ཏོར་དང་མགོ་བོ་ལ་ཧ་ཧཱ་ལས་རོ་རེ་ལང་ཁུ་རྩེ་ལྔ་པ། ལྕེ་དང་རྐན་ལ་ཡ་ཡཱ་ལས་རོ་

རེ་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། ལག་མཐྲིལ་གཡོན་གཡས་ལ་ར་རཱ་ལས་རོ་རེ་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་

1  སྐུ། ༧བ༦ན།  ཡས

2  སྐུ། ༧བ༦ན།  མས
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པ། རྐང་མཐྲིལ་གཡོན་གཡས་ལ་ཝ་ཝཱ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། བཤང་ལམ་གྲི་

གཡོན་གཡས་སུ་ལ་ལཱ་ལས་རོ་རེ་སེར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། དེ་ལྟར་བདག་ཉྲིད་རོ་རེའྲི་སྐུར་

གྱུར། རོ་རེ་དེ་རྣམས་ལས་འཕོས་པའྲི་རོ་རེའྲི་འོད་ཟེར་སྟེང་དུ་ལང་ཁུ། འོག་ཏུ་སྔོན་

པོ། ཤར་དང་མེར་ནག་པོ། ལྷོ་དང་བདེན་བལ་དུ་དམར་པོ། བྱང་དང་དབང་ལྡན་དུ་

དཀར་པོ། ནུབ་དང་རླུང་དུ་སེར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བར་བྱེད་པའྲི་བདུད་དང༌། བགེགས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ངེས་པར་

བསྲེགས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཧྲཱཿ ཧྲཱཿ ཧྲཱཿ ཧྲཱཿ ར་ར་ར་ར་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་

སརྦ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་དྷརྨཱ་པྲ་ལ་ཡ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་མཱ་ར་ཀཱ་ཡྲི་ཀ་བྲིགྷྣ་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཨ་དཱྲི་ནཱཾ་ད་

ཤ་དྲི་ཀ་ག་ཏཱ་ནཱཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟཱ་ནྲི་ད་ཧ་ད་ཧ་པ་ཙ་པ་ཙ་བྷསྲི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ཕཊ། ཅེས་པའྲི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརོད་ཅྲིང་རོ་རེ་མེའྲི་ཕག་རྒྱ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

དུ་བསོར་བ་ཕག་ལེན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རེན་བསྐེད་པ། བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ། བདུད་བགེགས་

ཚར་གཅོད་པའྲི་སྔགས་བཟླས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ༀ་ཧཱཾ་ཡཱཾ་རཱཾ་ཝཱཾ་ལཱཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ ། ཝཱ་ཡུ། ཏེ་ཛ། ཨུད་ཀ ། པྲྲི་ཐྲི་བཱྲི། 

བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་པཉྩ་དྷཱ་ཏ་བོ་བཛྲ་མཎྜལཱ་ནྲི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཧཱཾ་ལས་ནམ་མཁའྲི་རང་

བཞྲིན་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གྲི་ནང་དུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་པོ་གཞུའྲི་

དབྱྲིབས་ཅན་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཚན་པ། སྟེང་འོག་ཏུ་ཧུཾ་ཧུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཁ་

སྦྱར་གྲིས་བརྒྱན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ་

བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས་མཚན་པ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཧུཾ་ཧུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཁ་སྦྱར་གྲིས་བརྒྱན་
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པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་པདྨས་མཚན་པ་སྟེང་

འོག་ཏུ་ཧུཾ་ཧུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཁ་སྦྱར་གྲིས་བརྒྱན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ལཾ་ལས་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞྲི་རོ་རེས་མཚན་པ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཧུཾ་ཧུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་

རེ་ཁ་སྦྱར་གྲིས་བརྒྱན་པ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་རཿ བཛྲ་ཙནྟྲ་སཱུརྱ་རཱ་ཧུ་ཀཱ་ལ་ཨགྷྣ་ཡཿ ཀཱ་

ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་པྲཱ་ཀཱ་རཱ་ན་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་པོ་དེ་གཅྲིག་

ཏུ་འདེས་པ་ལས་རྭ་བ་རྣམས་དང་ཁང་བརྩེགས་གདན་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པར་གྱུར་

པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྭ་བ་ཕྲི་ནང་གཉྲི་གའང་དབྱྲིབས་ཟླུམ་པོ། དེ་ཡང་ནམ་

མཁའ་དང་ས་འབྱར་བ་ཟླུམ་པོར་སང་བའྲི་མཚམས་ནས་ནག་དམར་དཀར་བའྲི་རོ་

རེའྲི་རྭ་བ་གསུམ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ནས་སེར་དཀར་དམར་ནག་ལང་

བའྲི་རྲིམ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ལྔ་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་འོག་ཏུ་མདུང་དང་སྟེང་

དུ་མདའྲི་ད་བ་རྣོན་པོ། དབུས་ནས་ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་འོག་

གཞྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་གྱུར། 

ༀ་ཧཱུཾ་བྲི་ཤྭ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ་ཀཱུ་ཊཱ་ག་རཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རོ་རེའྲི་རྭ་བ་སྟེང་

འོག་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བར་མེད་པ་ཟླུམ་པོར་འདུས་པའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེའྲི་ས་

གཞྲི་ལ་རེག་པར་གནས་པའྲི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཁྲུ་ཉྲིས་བརྒྱ་པ། དེའྲི་

དབུས་སུ་ༀ་བཱཿ བྲི་ཤྭ་བཛྲ་པདྨཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པ་ཁྲུ་བཅུ་གཉྲིས་པ། ལྟེ་བ་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་ཡོད་པ། ལྟེ་བའྲི་སྟེང་དུ། ༀ་རཿ བཛྲ་སཱུརྱ་

བཛྲ་སཱུརྱ་ཨ་ས་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

ཁོར། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་གྲི་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་གནས་སུ། སྟེང་དང་ཕོགས་བཞྲིར་ཨཾ་
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ལས་ཟླ་བ། འོག་དང་མཚམས་བཞྲིར་རཾ་ལས་ཉྲི་མ། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ཕྲིར་ཟད་པར་

བཅུའྲི་གནས་སུ། སྟེང་དང་འོག་ཏུ་ཨ་ལས་སྟོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཤར་དང་ཤར་

ལྷོར་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་པོ་ཟླ་གམ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རཾ་ལས་མེའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞྲི། 

རྭ་བ་གསུམ་གྲི་ནང་ཕོགས་སྐོང་བཅུའྲི་གནས་སུ། སྟེང་དུ་ཧཾ་ལས་ངང་པ། འོག་ཏུ་

གཾ་ལས་མཁའ་ལྡྲིང༌། ཤར་དུ་”ཕ໊
1
་ལས་ཡྲི་དྭགས། ཤར་ལྷོར་མྲ་ལས་རྲི་དྭགས། 

ལྷོར་མཾ་ལས་མ་ཧེ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ༀ་ལས་ལུག །བྱང་དུ་མཾ་ལས་ཆུ་སྲྲིན། བྱང་ཤར་དུ་

བཾ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །ནུབ་ཏུ་ཧཾ་ལས་གླང་པོ་ཆེ། ནུབ་བྱང་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་གཞས་ཡས་

ཁང་པ། རྭ་བ་གསུམ་གྲི་ཕྲིའྲི་གཟའ་བཅུའྲི་གནས་དང༌། རྭ་བ་ལྔའྲི་ནང་ཀླུ་བཅུའྲི་

གནས་དང་། རྭ་བ་ལྔའྲི་ཕྲི་རབ་གཏུམ་མ་བཅུའྲི་གནས་རྣམས་སུ། སྟེང་དང་འོག་ཏུ་

ཨ་ལས་སྟོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནག་པོ་རེ་རེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་རེ་རེ། 

བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་རེ་རེ། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་

དུ་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་རེ་རེ་གྲུབ་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། དབང་བསྐུར་ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རང་ཉྲིད་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོར་བསྐེད་པ་དང༌། འཁོར་གྲི་བསྲུང་

1  བླ། ༩བ༢ན།  བ໊
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མ་སྤོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་

ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་ཤུགས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། དབུས་ནག་གཡས་དམར་གཡོན་

དཀར་བའྲི་མགྲིན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། དབུས་སྔོ་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་

རྒྱབ་སེར་བའྲི་ཞལ་བཞྲི་དང་ལྡན་པ། ཞལ་རེ་རེའང་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤྲིང་འཇྲིགས་

སུ་རུང་བ། ཞལ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དམར་སེར་དུ་འདུག་པ། དབུ་སྐྲ་

དམར་སེར་གེན་དུ་བརེས་པ། གཡས་གཡོན་གྲི་ཕག་པ་དང་པོ་ནག་པོ། གཉྲིས་པ་

དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་སྟེ་ཕག་པ་དྲུག །དཔུང་པ་བཅུ་གཉྲིས། ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བཞྲིའྲི་དང་པོ་བཞྲི་བཞྲི་ནག་པོ། གཉྲིས་པ་བཞྲི་བཞྲི་དམར་པོ། གསུམ་པ་བཞྲི་བཞྲི་

དཀར་པོ། ཕག་ལྷག་མ་གཉྲིས་གཡས་ནག་གཡོན་སེར་བ། ཕག་རྣམས་ཀྲི་མཐེ་བོང་

སེར་པོ། མཛུབ་མོ་དཀར་པོ། གུང་མོ་དམར་པོ། མྲིང་མེད་ནག་པོ། མཐེའུ་ཆུང་ལང་

ཁུ། སོར་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཚིགས་ཀྲི་ཕེང་བ་དང་པོ་ནག་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་

པ་དཀར་པོ། སོར་གདུབ་རྣམས་ཀྲིས་མཛེས་ཤྲིང་འོད་འཕོ་བ། ཞབས་གཡས་པ་

དམར་པོ་གཡོན་པ་དཀར་པོས་བདུད་འདོད་ལྷ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དབང་ཕྱུག་གྲི་

སྙྲིང་ཁར་གཡས་བརྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་མནན་པ། སྤྲུལ་དང་རུས་པའྲི་རྒྱན་དང་སྟག་

གྲི་པགས་པའྲི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མགོ་བོ་དང་ཐོད་པའྲི་ཕེང་བ་འཕང་བར་གྱུར། ༀ་

ཧཾ་ཧཿ བཱ་མ་དཀྵྲིཎ་ཀརྞྞ་ཡོ་ར་བཛྲ་ཀུཎྜ་ལེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཾ་ཧཿ ལས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་

རུས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྣ་རྒྱན་གྲིས་རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ཨཿ ཀ་ཊྱཾ་ཀཎེ་བཛྲ་མེ་ཁ་ལཱ་བཛྲ་ཀཎ་ཋྲི་ཀེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཨཾ་ཨཿ ལས་
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གྲུབ་པའྲི་མྲི་རུས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ས་རགས་དང་རོ་རེ་མགུལ་རྒྱན་གྲིས་རྐེད་པ་

དང་མགུལ་པ་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཨ་ཨཱ་བཱ་མ་དཀྵྲི་ཎ་ཀ་ར་ཡོ་ར་བཛྲ་རུ་ཙ་ཀེ་

ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཨ་ཨཱ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་རུས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཕག་གདུབ་དག་

གྲིས་ཕག་རྣམས་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཧ་ཧཱ་བཱ་མ་དཀྵྲི་ཎ་བཱ་ད་ཡོར། བཛྲ་ནཱུ་

བུ་རེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧ་ཧཱ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་རུས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་རྐང་གདུབ་

དག་གྲིས་ཞབས་རྣམས་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཧཾ་བཾ་པཉྩ་ཨ་ཀཱ་ར་མཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་བཛྲ་ཤྲི་རོ་མ་ཎྲི་ཤྲི་ར་སྲི་སརྦཱཾ་གེ་བྷས་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཾ་བཾ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་

རུས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ནོར་བུས་སྤྲི་བོར་བརྒྱན་ཅྲིང༌། མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་

ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ཨར་དྷ་ནཱ་རཱྲི་ཤྭ་ར་བཛྲ་ཨརྡྷ་ཙནྟྲ་བཛྲ་པཊྚ་ཨུར་དྷེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཨཾ་

ཨར་ལས་བྱུང་བའྲི་”མཚོགས
1
་མའྲི་གཡོན་དུ་རོ་རེ་ཟླ་ཕེད་དང༌། དཔྲལ་བར་རོ་རེ་

དར་དཔངས། ༀ་ཨ་ཨཿ ཨཾ་སརྦ་སྭ་རྱཻ་ཀ་ཏྲྲི་སྭ་ར་སྭ་བྷཱ་ཝ་བཛྲ་ཡ་ཛྙོ་པ་བཱྲི་ཏ་སན་དྷེ་

ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཨ་ཨཿ ཨཾ་ལས་བྱུང་བའྲི། ཕག་པ་གཉྲིས་ལ་རོ་རེ་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་

ཏེ་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གོ །ༀ་ཀྵཿ དུར་དཱན་ཏཱ་བྷྲི་མཱ་ན་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་ར་

བྱཱ་ག་ཙར་མ་ཀ་ཊཽ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཀྵཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རྐེད་པར་སྟག་གྲི་པགས་པའྲི་

ཤམ་ཐབས། ༀ་ཧཾ་ཀྵཿ ཏྲ່་ཤད་སྭ་ར་སཔ་ཏྲི་ཧ་སྭ་དཱྲིརྒྷ་བྱཉྫ་ན་སྭ་བྷ་ཝ་དྱྱཻ་ཏྱ་ཀུ་ལ་

ཤ་ཏ་སྲི་རོ་བྷྲི་ར་མུ་ཎ་ཌ་མཱ་ལྱཻ་སན་དྷ་ཨཱ་བ་ལཾ་བྲི་ནྲི་སན་དྷེ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཾ་ཀྵཿ 

ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་པར་བདུད་རྲིགས་བརྒྱའྲི་མགོ་བོའྲི་ཕེང་བ་འཕང་བ། ༀ་ཧ་ཧྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།    མཚོགས   སྐུ། ༡༠ན༤ན།   བླ། ༡༠བ༢ན།    འཚོགས   ཞོལ། ༡༠ན༦ན།    མཚོགས
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ཧḵ་ཧུ་ཧླ་པཉྩ་སན་དྷ་བྲི་ཤུད་དྷ་སྭ་བྷཱ་ཝེ་ཤྲི་ར་སྲི་ཀ་པཱ་ལ་མཱ་ལེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧ་

ཧྲི་ཧḵ་ཧུ་ཧླ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའྲི་དབུ་རེ་རེ་ལ་ཐོད་པ་རོགས་པ་ཁ་དོག་ལྔའྲི་ཕེང་བ་

སྟེ། དེ་དག་དང་གླང་ལྤགས་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་བཞྲི་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་སྟེ། གནས་ཀྲི་

དབྱེ་བས་སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་གོ །

ༀ་ཀྵḵ ཿ ཀྲོ་དྷ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཡས་ཀྲི་ཕག་ནག་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ཀྵḵ ཿ ལས་

བྱུང་བའྲི་རོ་རེ། ༀ་ཀྵḵ ཿ  བཛྲ་ཁཌྒ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཉྲིས་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་

རལ་གྲི། ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་ཏྲྲི་ཤཱུ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གསུམ་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་རྩེ་

གསུམ། ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་ཀརྟྟ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཞྲི་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་གྲི་གུག 

ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་བཱ་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དམར་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་མདའ། 

ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་ཨཾཀུ་ཤ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཉྲིས་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། ༀ་

ཀྵḵ ཿ བཛྲ་ཌ་མ་རུ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གསུམ་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཅང་ཏེའུ། ༀ་

ཀྵḵ ཿ བཛྲ་མུད་ག་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཞྲི་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཐོ་བ། ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་

ཙ་ཀྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དཀར་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་འཁོར་ལོ། ༀ་ཀྵḵ ཿ 

བཛྲ་ཀུན་ཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཉྲིས་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེའྲི་མདུང༌། ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་

དཎ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གསུམ་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དབྱུག་པ། ༀ་ཀྵḵ ཿ བཛྲ་པ་ར་

ཤུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཞྲི་པར་ཀྵḵ ཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དག་སྟ། 

ༀ་ཧྭཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། གཡོན་གྲི་ཕག་ནག་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ཧྭཱཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཁེ་ཊ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། གཉྲིས་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རོ་རེ་ཕུབ། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། གསུམ་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཁ་ཊྭཱཾ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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ག །ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཀ་པཱ་ལ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། བཞྲི་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཐོད་པ། ༀ་ཧྭཱཾ་

བཛྲ་ཙཱ་པ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། དམར་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་གཞུ། ༀ་

ཧྭཱཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། གཉྲིས་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཞགས་པ། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་

རཏྣ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། གསུམ་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་པདྨ་ཧོ་

ཕ໊་ཕཊ། བཞྲི་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་པདྨ། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཤཾ་ཁ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། དཀར་

པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དུང༌། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཨ་དར་ཤ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། 

གཉྲིས་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་མེ་ལོང༌། ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཤ່་ཁ་ལེ་ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། གསུམ་

པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག ༀ་ཧྭཱཾ་བཛྲ་ཙ་ཏུར་བེ་ད་སྭ་བྷཱ་ཝ་བཧྨ་ཤྲི་རཾ་

ཧོ་ཕ໊་ཕཊ། བཞྲི་པར་ཧྭཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་གདོང་བཞྲི་པ། ༀ་ཀྵ་

ཀྵཱ་ཀྵྲི་ཀྵཱྲི་ཀྵḵ་ཀྵṙ་ཀྵུ་ཀྵཱུ་ཀྵླ་ཀྵṚ་ཀྵཾ་ཀྵཿ ཧ་ཧཱ་ཧྲི་ཧཱྲི་�་�ླཱ་ཧུ་ཧཱུ་ཧླ་ཧṚ་ཧཾ་ཧཿ སརྦ་བྲིགྷྣ་བྲི་

དཱ་རྲི་ཏ་ག་ཛ་ཙར་མ་པ་ཊ་ཨར་ཏྲ་རཀྟ་ཤ་བ་ཏ་ཧཱུཾ་ཕ໊་ཕཊ། ཀྵ་ཀྵཱ་ལ་སོགས་པ་ལས་

བྱུང་བའྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་རློན་པ་ཁག་འཛག་པའྲི་མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསྟན་ཏེ་

གོན་པའྲི་རྐང་ལག་གཡོན་པ་གཉྲིས་ནས་ཕག་ལྷག་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྲིགས་མཛུབ་

དང་བཅས་ཏེ་བརྒྱངས་ནས་འཛིན་པའོ། །

ༀ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཛ་ཡ་ནཱ་”གེན
1
་བཛྲ་ཛ་ཊཱ་མ་ཀུ་ཊ་བན་དྷེ་ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། 

ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཀླུ་རྒྱལ་བ་ལང་ཁུ་རལ་བའྲི་ཅོད་པན་དུ་བཅྲིངས་པ། ༀ་ཀྵུཾ་བཛྲ་

བྲི་ཛ་ཡ་ནཱ་གེནྟྲ་བཛྲ་བཊྚ་བན་དྷེ་ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཀྵུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྣམ་

རྒྱལ་སྔོན་པོ་དང་དཔངས་སུ་བཅྲིངས་པ། ༀ་ཧྱཾ་ཧྱཱ་བཛྲ་ཀར་ཀོ་ཊ་བཛྲ་པད་མཽ་བཱ་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༣ན།    གྱེན   སྐུ། ༡༡ན༥ན།   བླ། ༡༡བ༢ན།   ཞོལ། ༡༡ན༥ན།    གྱེནྟྲ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མ་དཀྵྲི་ཎ་ཀུནྜ་ལ་ཡོཿ ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧྱཾ་ཧྱཱ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྟོབས་རྒྱུ་དང་

པདྨ་ནག་པོས་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྣ་བ་དག་ལ་བརྒྱན་པ། ༀ་ཧཾ་ཧྲཱ་བཛྲ་བཱུ་སུ་

ཀྲི་ཤཾ་ཁ་བཱ་ལཽ་བཱ་མ་དཀྵྲི་ཎ་རུ་ཙ་ཀ་ཡོཿ ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཾ་ཧྲཱཿ ལས་བྱུང་

བའྲི་ནོར་རྒྱས་དང་དུང་སྐོང་དམར་པོ་དག་གྲིས་གཡོན་དང་གཡས་པའྲི་ལག་གདུབ་

བྱས་པ། ༀ་ཧྭཾ་ཧྭཱ་བཛྲ་ཨ་ནནྟ་ཀུ་ལྲི་ཀཽ་མེ་ཁ་ལཱ་ཀཎ་ཋྲི་ཀ་ཡོཿ ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ཕཊ། ཧྭཾ་ཧྭཱ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཐའ་ཡས་དང་རྲིགས་ལྡན་དཀར་པོ་དག་གྲིས་ས་རགས་

དང་མགུལ་བ་བརྒྱན་པ། ༀ་ཧླཾ་ཧṚ་བཛྲ་ཏཀྵ་ཀོ་མཧཱ་པདཽྨ་བཱ་མ་དཀྵྲིཎ་པཱ་ད་ནཱུ་པུ་ར་

ཡོཿ ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧླཾ་ཧṚཿ ལས་བྱུང་བའྲི་འཇོག་པོ་དང་པདྨ་ཆེན་པོ་སེར་

པོ་དག་གྲིས་གཡོན་དང་གཡས་པའྲི་རྐང་གདུབ་བྱས་པའོ། ༀ་ཧུ་ཀྲོ་དྷེ་ན་”དྷོ
1
྅ཧཾ་

ཀྲོ་དྷཱ་ནཱཾ་ཨཱཛྙཱ་ད་ཡ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཁོ་བོ་དང༌། ཟད་པར་དང༌། ཕོགས་སྐོང་དང༌། གཟའ་དང༌། ཀླུ་དང༌། 

འབྱུང་པོ་སྤོ་བ་དང་དྲུག་གོ །

དང་པོ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧྷཱ་ཡྻ ླཱ་རṙ་ཝṛ་ལླཱ་བརྩེགས་པ་རྣམས་

ཀྲི་ནང་ནས་ཧ་ལས་བྱུང་བའྲི་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལང་ཁུ། ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་

གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། ཁྲི་གུག དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་

ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཧཱ་ལས་བྱུང་བའྲི་གནོད་མཛེས་སྔོན་

པོ་སྔོ་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག 

དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ༀ་ཧཾ་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   སྐུ། ༡༡བ༣ན།    དྷོ   བླ། ༡༡བ༦ན།    དྲཱོ   ཞོལ། ༡༡བ༣ན།    དྷོ
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བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་མཧཱ་ཨུཥྲི་ཥ་ཨུར་དྷ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཧཱཿ བཛྲ་ཀྲོ་

དྷ་རཱ་ཛ་སུཾ་བྷ་ཨ་དྷོ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ནས། རྩ་ཞལ་

གྲི་རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། སྟེང་དུ་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་དང་འོག་ཏུ་རོ་

རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་སྟེང་གྲི་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཡྲི་ལས་བགེགས་མཐར་བྱེད་

ནག་པོ་ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་

གྲི། གྲི་གུག རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾག་དཀར་པོ་འཛིན་

པ། ཡཱྲི་ལས་དབྱུག་སྔོན་ཅན་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་

རལ་གྲི་དང་རོ་རེ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ཕུབ་དང་སྦྲུལ་འཛིན་པ། ༀ་ཡཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་

ཛ་ཨ་ཏྲི་བ་ལ་སརྦ་བྲིགྷྣན་ཏ་ཀ་པཱུརྦ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཡཱཿ བཛྲ་ཀྲོ་

དྷ་རཱ་ཛ་ནཱྲི་ལ་ད་ཎ་ཌ་ཨག་ནེ་ཡྻ ླཱཾ་དཱྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཀའ་བསྒོས་

ནས་ས་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་

འཁོད། རḵ་ལས་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དམར་པོ། དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། 

ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌཱ་

མ་རུ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རོ་རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། 

རṙ་ལས་འདོད་རྒྱལ་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་མདའ་

དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ༀ་རཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་

རཱ་ཛ་ཛཾ་བྷ་ཀ་དུཥྚ་པྲཛྙཱ་ན་ཏ་ཀ་དཀྵྲི་ཎ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་རཱཿ བཛྲ་

ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཊཀྐྲི་ནྱཻ་རྲི་ཏྱཱཾ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ནས་མྲིག་

གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཝུ་ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པདྨ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ། དཀར་ནག་དམར་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང༌། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་

པ། མེ་ལོང་། བགང་ཕེང་འཛིན་པ། ཝཱུ་ལས་མྲི་གཡོ་བ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང༌། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་མེ་

ལོང་འཛིན་པ། ༀ་ཝཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་མཱ་ན་ཀ་བྲི་རཱ་ག་པད་མཱན་ཏ་ཀ་ཨུད་ཏ་ར་དྲི་

ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཝཱཿ བཛྲཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཨ་ཙ་ལ་ཨཱྲི་ཤཱ་ན་དྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་

རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཀའ་བསྒོས་ནས། ལྕེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་བྱང་

ཤར་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ལླ་ལས་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་སེར་པོ། སེར་

དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། 

འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་དུང༌། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག སྒ་དང་བཅས་པའྲི་

དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ལླཱ་ལས་སྟོབས་པོ་ཆེ་སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་

པ་གཉྲིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་དུང་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་

པ། ༀ་ལཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་སྟཾ་བྷཀ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་པཥྲི་མ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ལཱཿ བཛྲཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་མཧཱ་བཱ་ལ་བཱ་ཡ་བྱཱཾ་དྲི་ཤྲི་རཀྵཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཀའ་

བསྒོས་ནས། བཤང་ལམ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་

རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གེན་དུ་བརེས་པ། 

སྦྲུལ་རྒྱན་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་བརྒྱན་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་དམར་ལ་ཟླུམ་པའྲི་སྤན་

གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་བརྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་གནས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་དག་པས་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་བསྲུང་བའོ། །



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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གཉྲིས་པ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ང་ཉ་ཎ་མ་ན་ཐུང་རྲིང་

བརྩེགས་པའྲི་ནང་ནས། ང་ངླཱ་ལས་ཟད་པར་ནམ་མཁའ་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ་གཉྲིས་

རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་རང་

རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཉྲི་ཉཱྲི་ལས་ཟད་པར་རླུང་གཉྲིས་ནག་པོ་ས་བུག་གཡོན་

གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཎḵ་ཎṙ་ལས་ཟད་པར་

མེ་གཉྲིས་དམར་པོ་མྲིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་རང་གྲི་

གདན་ལ་འཁོད། མུ་མཱུ་ལས་ཟད་པར་ཆུ་གཉྲིས་དཀར་པོ་ལྕེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་

སྟེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ནླ་ནླ་ལས་ཟད་པར་ས་གཉྲིས་

སེར་པོ་བཤང་ལམ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་

གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷའྲི་བུ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་ཕག་གཡོན་

གཡས་ཀྲིས་གྲི་གུག་འཛིན་ཞྲིང༌། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་རྒྱན་དང་ལྷའྲི་གོས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན། ནམ་མཁའ་དག་པས་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ཕྲི་

རོལ་བསྲུང་བ་སྟེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་ཁམས་བསྲུང་བར་བྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། གྷ་ཛྷ་ཌྷ་བྷ་དྷ་ཐུང་རྲིང་

བརྩེགས་པའྲི་ནང་ནས། གྷ་ལས་ཚངས་པ་ལང་ཁུ་ཞལ་བཞྲི་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་

པ་གཉྲིས་ན་ཁབ་དང་བགང་ཕེང༌། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་འཛིན་པ། 

གྷཱ་ལས་ཁབ་འཇུག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་འཁོར་ལོ་

དང་དབྱུག་ཏོ་གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་སྐེ་བ་ལྔ་པའྲི་དུང་འཛིན་པ། རྣ་བ་གཡོན་

གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། རྭ་བ་གསུམ་གྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་རྭ་བའྲི་ནང་གྲི་སྟེང་དང་
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འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཛྷི་ལས་བདེན་བལ་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག །གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ཕུབ་དང་ཐོད་

པ་འཛིན་པ། ཛྷཱི་ལས་རླུང་ལྷ་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་

ན་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང་ཡོངས་འདུའྲི་མེ་ཏོག །གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་

ལ་དང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འཛིན་པ། ས་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་དང་ཤར་

ལྷོར་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཌྷྲ་ལས་གཤྲིན་རེ་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་

པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་

ཞགས་པ་འཛིན་པ། ་ལས་མེ་ལྷ་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་

གཉྲིས་ན་ཤཀ་ཏྲི་དང་དབྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་འཛིན་པ་

མྲིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། 

བྷུ་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་ཞགས་

པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། བྷཱུ་

ལས་དག་པོ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་

མདའ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སྦྲུལ་དང་བཅས་པ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ལྕེ་དང་

ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། དྷླ་ལས་

དབང་པོ་སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ་གཡས་པ་གཉྲིས་ན་རོ་རེ་དང་མེའྲི་མདའ། 

གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། དྷṚ་ལས་གནོད་སྦྱྲིན་སེར་པོ་ཞལ་

གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་པ་གཉྲིས་

ན་ནེའུ་ལེ་དང་པདྨ་འཛིན་པ། བཤང་ལམ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ནུབ་
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དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་

གྲིས་བརྒྱན་ཅྲིང༌། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། རླུང་དག་པས་རྭ་བ་གསུམ་

གྲི་ནང་བསྲུང་བའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ག་ཛ་ཌ་བ་ད་ཐུང་རྲིང་བརྩེགས་

པའྲི་ནང་ནས། ག་ག་ལས་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ་རྣ་བ་གཡོན་

གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། རྭ་བ་གསུམ་གྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་རྭ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྟེང་

དང་འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཛི་ཛཱི་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་ནག་པོ་ས་བུག་

གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། �་�ླཱ་

ལས་ལྷག་པ་དང་མྲིག་དམར་དམར་པོ་མྲིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་

ནུབ་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། བུ་བཱུ་ལས་པ་སངས་དང་ཕུར་བུ་དཀར་པོ་ལྕེ་

དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། དླ་དṚ་

ལས་མཇུག་རྲིངས་དང་སེན་པ་སེར་པོ་བཤང་ལམ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་

སྟེ། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྷའྲི་གོས་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་

པ། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་ཤྲིང་། མེ་ཁམས་དག་པས་རྭ་བ་གསུམ་གྲི་ཕྲི་

རོལ་བསྲུང་བ་སྟེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ངག་གྲི་ཁམས་བསྲུང་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཁ་ཚ་ཋ་ཕ་ཐ་ཐུང་རྲིང་བརྩེགས་

པའྲི་ནང་ནས། ཁ་ཁཱ་ལས་རྒྱལ་བ་ལང་ཁུ་དང་རྣམ་རྒྱལ་སྔོན་པོ་སྦྲུལ་མགོ་བདུན་

གྲི་གདེངས་ཀ་ཅན་རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། རྭ་བ་ལྔའྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་
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རྭ་བའྲི་ནང་གྲི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཚི་ཚཱི་ལས་སྟོབས་རྒྱུ་

དང་པདྨ་ནག་པོ་ས་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་རང་རང་གྲི་

གདན་ལ་འཁོད། ཋḵ་ཋṙ་ལས་ནོར་རྒྱས་དང་དུང་སྐོང་དམར་པོ་མྲིག་གཡོན་གཡས་

ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཕུ་ཕཱུ་ལས་མཐའ་ཡས་

དང་རྲིགས་ལྡན་དཀར་པོ་ལྕེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་

རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཐླ་ཐṚ་ལས་པདྨ་ཆེན་པོ་དང་འཇོག་པོ་སེར་པོ་བཤང་ལམ་

དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། 

ལྷག་མ་བརྒྱད་པོ་སྦྲུལ་མགོ་ལྔ་ལྔའྲི་གདེངས་ཀ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་བུམ་པ་དང་རོ་རེ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྷའྲི་གོས་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་

ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་ཤྲིང་ཆུའྲི་ཁམས་དག་པས་རྭ་བ་ལྔའྲི་ནང་བསྲུང་བའོ། །

དྲུག་པ་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་ཐུང་རྲིང་བརྩེགས་

པའྲི་ནང་ནས། ཀ་ཀཱ་ལས་རོ་ལངས་ལང་ཁུ་དང་གྲུལ་བུམ་སྔོན་པོ་རྣ་བ་གཡོན་

གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། རྭ་བ་ལྔའྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་རྭ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྟེང་དང་འོག་

ཏུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཙི་ཙཱི་ལས་མྲིའམ་ཅྲི་ཁྲི་གདོང་ཅན་དང༌། སྐེས་

བུའམ་ཅྲི་བྱ་རོག་གདོང་ཅན། ས་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་དང་ཤར་

ལྷོར་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཊḵ་ཊṙ་ལས་དྲི་ཟ་ཕག་གདོང་ཅན་དང༌། འབྱུང་པོ་

བྱ་རྒོད་གདོང་ཅན་མྲིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རང་རང་གྲི་

གདན་ལ་འཁོད། པུ་པཱུ་ལས་སྲྲིན་པོ་སྟག་གདོང་ཅན་དང༌། ཡྲི་དྭགས་འུག་གདོང་
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ཅན་ལྕེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། 

ཏླ་ཏṚ་ལས་བརེད་བྱེད་ཅེ་སྤང་གྲི་གདོང་ཅན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་གཉྲིས་བཤང་

ལམ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་

འཁོད། ཐམས་ཅན་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། 

གཅེར་བུ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། མགོ་བོའྲི་ཕེང་བ་འཕང་བ། ཟླུམ་པོའྲི་སྟབས་

ཀྲིས་གནས་ཤྲིང༌། སའྲི་ཁམས་དག་པས་རྭ་བ་ལྔའྲི་ཕྲི་བསྲུང་བ་སྟེ། དེ་གཉྲིས་ནྲི་

ལུས་ཀྲི་ཁམས་བསྲུང་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་ཤུགས། འོད་

ཟེར་སྔོན་པོ་འཇྲིགས་པའྲི་སྐུ། རབ་ཏུ་བཞད་པའྲི་ཞལ་མཆེ་བ་ཕེད་གཙིགས་པ། སྒ་

དག་པོ་སྒོགས་པ། སྤན་བཅུ་གཉྲིས་པ། ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། ཞལ་བཞྲི་པ། ཞབས་

གཉྲིས་པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའྲི་

མཚོན་ཆ་འཛིན་པ། གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པའྲི་གོས་འཛིན་པ། ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་

པ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཐོད་པ་དང་མགོ་བོའྲི་ཕེང་བ་འཛིན་པ། སྦྲུལ་གྲི་

རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། རྐང་པ་བརྒྱད་པའྲི་ཤྲིང་ར་ལ་གནས་པ། དབུགས་ཕྲིར་འབྱུང་

བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྤོས་ཏེ། དེས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་

བོའྲི་ལྟེ་བར་ལྕགས་ཀྱུས་བསྣུན། ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པོ་རྣམས་སྦྲུལ་གྲི་ཞགས་པས་

བཅྲིངས། མཚོན་ཆ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲིས་འཇྲིགས་པར་བྱས་ཏེ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་

སྤན་དངས། རོ་རེ་ཤུགས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཐྲིམ། 
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  ་བཛྲ་གྷན་དྷེ་གྷན་དྷ་ཅེས་པ་ནས། བཛྲ་སུ་ར་ཏ་པཱུ་ཛཱ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 
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ཅེས་པའྲི་བར་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། 

བཛྲ་བྷེ་ར་ཝཱ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ པྲཛྙཱན་ཏ་ཀ་ཧཱུཾ། ཡ་མཱན་ཏཱ་ཀ་བཾ། པདྨཱན་ཏཱ་ཀ་ཧོཿ བྲི
ὼ 
ན་

ཏ་ཀ་ཧྲི། ཞེས་བརོད་དེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན། ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་ནམ་མཁར་འདེབས་

པ་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱེད་པ་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་ཞགས་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནམ་མཁར་འདེབས་པ་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་དྲིལ་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་

འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ནས་བརྐང་བ་དབྱུག་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་བྱ་སྟེ། དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པར་

བསམས་ལ། རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་རོ་

མཉམ་དུ་གྱུར། ཞེས་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ༀ་

དཀར་པོ། མགྲིན་པར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ དམར་

པོ། སྙྲིང་ཁར་ཐྲིག་ལེ་ལས་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ། རྒྱས་

པ་ལ་སྤོ་ན་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱས་ཀང་རུང་ངོ་། །བཞྲི་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་

ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། སྔར་ལྟར་ལྷ་མོ་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད། ༀ་ཧཾ་ཧཱཾ་ཧ່་ཧ່ཱ་��་�ླཱ�་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཧླ�་ཧླ�། ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ�་ཨཱུ་ལཱ�་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཽྱ་

བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་གྷ་ཊྱཻ་ར་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཱཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཆུའྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། ༀ་ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ�་ཨཱུ་ལཱ�་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་ཡུམ་

ལྔས་ཆུའྲི་དབང་བསྐུར། ༀ་ཨཾ་ཨ�་ར�་ཨུཾ་ལ�་སརྦ་བུདྡྷ་བཛྲ་མུ་ཀུ་ཊཾ་མ་མ་པཉྩ་བུདྡྷ་
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ཨཱཏྨ་ཀཾ་བན་དྷ་ཡནྟུ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཅོད་པན་གྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། ༀ་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པ་རྲི་ཤུདྡྷ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་རྒྱལ་བ་

ལྔས་ཅོད་པན་གྲི་དབང་བསྐུར། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ ཧ་ཧཱ་ཧཾ་ཧཿ ཕ໊་ཧོཿ སརྦ་པཱ་ར་མྲི་

ཏཱ་མ་མ་བཛྲ་པཊྚཾ་བན་དྷ་ཡནྟུ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་དར་དཔངས་ཀྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ ཧ་ཧཱ་ཧཾ་ཧཿ ཧོཿ ཕ໊་ད་ཤ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་པཱ་རྲི་

པཱུ་ར་ཎྲི་སྭཱཏཱ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་ནུས་མ་བཅུས་དར་དཔངས་ཀྲི་དབང་བསྐུར། ༀ་

ཧཱུཾ་ཧོཿ བྲིཛྙཱ་ན་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་ཝེ་ཀ་རུ་ཎཱ་པྲཛྙཱ་ཨཱཏྨ་ཀེ་བཛྲ་བཛྲ་གྷཎ་ཌེ་ས་བྱེ་ཏ་ར་ཀ་

ར་ཡོར་མ་མ་བཛྲ་སཏྭཿ ས་པྲཛྙོ་ད་དཱ་ཏུ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་དབང་

གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་ཧཱུཾ་ཧོཿ སཱུརྱ་ཙནྟྲ་བྲི་ཤོ་དྷ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་

ཞྲིང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་དབང་བསྐུར། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨེ་ཨྱཻ་ཨར་

ཨཱར་ཨོ་ཨཽ་ཨལ་ཨཱལ་ཨཾ་ཨཿ སརྦ་བོ་དྷྲི་སཏྭ་ས་བྷཱརྱཱཿ སརྦ་དཱ་སརྦ་ཀཱ་མ་ཨུ་བ་བྷོ་གཾ་

བཛྲ་པྲ་ཏཾ་མ་མ་ད་དན་ཏུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨེ་ཨྱཻ་ཨར་ཨཱར་ཨོ་ཨཽ་ཨལ་ཨཱལ་ཨཾ་ཨཿ བྲིཥ་ཡེནྟྲྲི་ཡ་བྲི་ཤོ་

དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུངས་ཞྲིང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀྲི་དབང་བསྐུར། ༀ་ཧ་ཧཱ་ཡ་ཡཱ་ར་རཱ་ཝ་ཝཱ་ལ་ལཱ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱཿ ས་བྷཱརྱཱ་མྱཻ་

ཏྲཱྲི་ཀ་རུ་ཎཱ་མུ་དྲི་ཏ་ཨུ་པཀྵ་སརྦ་ས་མ་ཏཱ་སྭ་བྷཱ་ཝཾ་བཛྲ་པཱུརྦཾ་ག་མཾ་ནཱ་མ་མེ་ད་དན་ཧུ་

ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་མྲིང་གྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་ཧ་ཧཱ་ཡ་ཡཱ་ར་

རཱ་ཝ་ཝཱ་ལ་ལཱ་ཙ་ཏུར་བཧྨ་བྲི་ཧཱ་ར་བྲི་ཤུདྡྷ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་རྣམས་

ལ་སོགས་པས་མྲིང་གྲི་དབང་བསྐུར། ༀ་ཨེ་ཝཾ་པདྨ་བཛྲ་ཙི་ཧྣཽ་པྲཛྙཱོ་པཱ་ཡཽ་མཎྜལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 176  

ཨདྷྲི་བ་ཏཱྲི་བཛྲ་སུ་ཁ་ཛྙཱནཱཾ་གཾ་མ་མ་ད་ད་ཏཱཾ་ཧཾ་ཧཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་རེས་གནང་གྲི་དབང་

གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་ཧཾ་ཀྵཿ དྷརྨ་ཙཀྲ་པྲ་བར་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་

ཞྲིང་རེས་གནང་གྲི་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བདུན་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ་མངོན་

པར་དབང་བསྐུར་བས་ས་བདུན་གྲི་དབང་ཕག་ཏུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སབྟ་ཨ་

བྷྲི་ཥེ་ཀ་སབྟ་བྷཱུ་མྲི་པྲཱཔོ་ཧཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ་། །

དེ་ནས། ༀ་ༀ་པྲཛྙཱོ་པཱ་ཡཽ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷུ་ཥེ་ཀཾ་མེ་དད་ཏཱཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

དབང་གོང་མའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཕག་རྒྱའྲི་དཀར་འཛིན་གྲི་ནུ་མ་ལ་

རེག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བུམ་པའྲི་དབང་ཐོབ། ས་བརྒྱད་ཀྲི་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར། ༀ་ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭེ་ན་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཎ་བྷྲི་ཥྲི་ཀ་ཏོ་

བཛྲ་སཏྭ་བུ་ཏྲོ་ཨ་ཙ་ལཱ་བྷཱུ་མྲི་ལབྡོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུ་ང་ངོ་། །ༀ་ཨཱཿ པྲཛྙཱོ་པཱ་

ཡཽ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀཾ་མེ་དད་ཏཱཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་གསང་དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾཀྵཿ  ཞེས་གསུང་ཞྲིང་བྱྲིན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

མངས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་གསང་བའྲི་དབང་ཐོབ། ས་དགུའྲི་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ས་ཏྭེ་ན་གུ་ཧྱ་ཨབྷྲི་ཥེ་ཀེ་ན་ཨ་བྷྲི་ཥྲི་ཀ་ཏོ་བཛྲ་

སཏྭ་ཡུ་བ་རཱ་ཛོ་ན་བ་བྷཱ་མཱྲི་ལབྡོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ་། །ༀ་ཧཱུཾ་པྲཛྙཱོ་པ་ཡཽ་

བཛྲ་སཏྭ་བྲི་ཤྭ་མཱ་ཏ་རཽ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀཾ་མེ་དད་ཏཱཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་ཤཱྲི་ཤཱྲི་ཤཱྲི་ཧ་ཧ་ཧ་སྭཱཧྭ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་དུ་མོང་། ཤེས་རབ་ཡེ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།

 177  

ཤེས་ཀྲི་དབང་ཐོབ་པས་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར། ༀ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ས་ཏྭེ་ན་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་

ནེ་ན་ཨ་བྷྲི་ཥྲི་ཀ་ཏོ་དྭྲི་ཏཱཾ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོ། ཧཾ་དྷརྨ་མེ་གྷཱ་བྷཱུ་མྲི་ལབྡོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་

བཟུང་ངོ། །ༀ་ཧོཿ པྲཛྙོ་པ་ཡ་ཨཱཏྨ་ཀཾ་བཛྲ་སརྦ་མཧཱ་མུ་ཏྲཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀཾ་མེ་པྲ་ཡ་

ཙྪ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཕཊ། ཅེས་དབང་གོང་མའྲི་ཡང་གོང་མའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བས་ས་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་དབང་ཕྱུག་

ཏུ་གྱུར་པ་ལ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་འདྲིའོ་ཞེས་

དབང་བཞྲི་པ་ཚིག་གྲིས་བྱྲིན་པ་ཐོབ་པས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་ཕག་ཏུ་གྱུར། ༀ་

ཧོཿ དྷརྨཱ་དྷྭཱ་ཏྭཱ་ཀྵ་ར་ཙ་ཏུར་ཐ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀེ་ཎ་ཨབྷྲིཥྲི་ཀ་ཏོ། བཛྲ་སཏྭེ་ན་ཨཱད་མ་ནཱ་ཧཾ་

དྭྲི་ཏཱྲི་ཡོ་དྭད་ཤ་བྷཱུ་མྲི་ལབ་དྷོ་བཛྲ་སཏྭ་མཧཱ་ཨརྠཿ པར་མ་ཨཀྵ་རཿ ཏྲྱཻ་ལོཀ་བྲི་ཛ་ཡཿ 

ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་བྷ་ག་ཝཱན་ཨེ་ཝཾ་ཀཱ་རཿ ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ་། །

དེ་ལྟར་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་

པ་དག་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོར་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་དང་སྟེང་གྲི་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་བ་རྣམས་

ལ་དོན་གྲུབ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་རྣམས་ལ་རྲིན་འབྱུང་། བྱང་དང་བྱང་ཤར་བ་རྣམས་

ལ་འོད་དཔག་མེད། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་སང་མཛད། འོག་གྲི་

རྣམས་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཆ་བྱད་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། 

ད་ནྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་ཀྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ཤྲིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པ་ཉུང་

ངུ་ཙམ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་བ་མ་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་རྭ་བ་གསུམ་དང་ལྔ་ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པ་རོ་རེའྲི་རྭ་བར་འདོད་པ་སང་ནའང་། སྔ་ཕྲི་མང་པོ་ཞྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩྲིག་ཟླུམ་

འད་བ་མཐའ་སོར་མ་གཏོགས་སྟེང་དུ་མེད་པར་སེམས་སོ། །

དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་དུ་རྭ་བ་ལྔ་

བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུ་འོག་ཏུ་མདུང་རྣམས་དང་སྟེང་དུ་མདའྲི་ད་བ་རྣོན་

པོའ།ོ །དབུས་སུ་རོ་རེའྲི་ས་ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ཀྲི་མཐའ་རུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། 

ཞེས་གསུངས་པས། འོག་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། སྟེང་རོ་རེའྲི་གུར། ལོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ལ་

ཕོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་མདུང་དང་མདའྲི་ད་བ་རྣོན་པོས་ཁབ་པར་

ཆེས་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། སོབ་དཔོན་ཨ་བྱས་ཀང་། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རོ་

རེ་གུར་གྲི་ནང་དུ་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིྲིབས་བཅུ་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

དང་། སྟེང་ན་བ་གབ་མེད་པ་ལ་མདུང་དང་མདའྲི་ད་བ་འགོད་པ་ཆེས་མྲི་འགྲིག་པའྲི་

ཕྲིར་དང་། རྭ་བའྲི་སྔགས་ལས། བཛྲ་པྲ་ཀ་ར། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་སྔགས་དོན་ཡང་རོ་

རེའྲི་རྭ་བ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁང་བརྩེགས་ནྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་མ་རེག་པ་

སྟེ། འགེལ་ཆེན་ལས། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ནྲི་རྣ་བ་གཡས་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཕྱུང་སྟེ། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་ཉྲི་མ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། ཁང་

བརྩེགས་དང་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་འབྱར་བའྲི་བར་དུ་གནོད་མཛེས་བཞག་ས་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་དང་། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་དུ་བཞག་པས་རོ་རེའྲི་གཞྲི་ལ་བཞག་པར་མྲི་འགོ་

ཞྲིང་། གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་འོག ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་ན་གནོད་མཛེས་དགོད་པའྲི་

གནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་གྲི་འོག་གཞྲི་རོ་

རེའྲི་ས་གཞྲི་ཡྲིན་པས་དེར་བཞག་པ་ཉྲིད་ལ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་བཞག་པར་གསུངས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཕོགས་གཞན་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་བཀོད་པ་

དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ལྷ་སམ་ལ་བཀོད་པ་ནྲི་མྲི་འགལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ཁང་

བརྩེགས་ཞེས་པ་ནྲི་སྟེང་དུ་མཐོན་པོར་བརྩེགས་པ་ལ་ཟེར་གྲི་ཐོག་བརྩེགས་པ་ལ་

མྲི་ཟེར་རོ། །དེའྲི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་

འགོད་པ་ནྲི་གདམ་ང་སྟེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་ཁང་པ་བརྩེགས་པའྲི་དབུས་སུ་

ཆུ་སྐེས་སམ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་ཁྲུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །གཙོ་བོའྲི་ཕག་མཚན་འགོད་པའྲི་ཚེ་ཕག་མཚན་དེ་དང་དེའྲི་

ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ཞྲིང་འགོད་པའྲི་ཕག་ལེན་སང་ངོ་། །

འགེལ་ཆེན་ལས། ད་ནྲི་ཕན་ཚུན་ཕག་རྒྱ་སྟོན་པ་ན་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཡོན་པ་དང་གཡས་

པའྲི་ཕག་གྲི་མཚན་མ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སོ། །དེ་ལས་

ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་ཏེ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་དག་གོ །རལ་གྲི་

དང་ཕུབ་དག་གོ་ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ཞྲིང་སྐོང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

མ་ནུས་པ་ཅན་རྣམས་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་གྲི་

བར་སྟོན་པ་ན། གཙོ་བོའྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་ཕག་མཚན་དང་གཡོན་གྲི་ཕག་མཚན་

གྲི་ཕག་རྒྱ་ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱར་ནས། རྣལ་འབྱོར་མས་དྲིལ་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་

བཅྲིངས་ནས་བསྟན་བྱུང་ན། སྒྲུབ་པ་པོས་རོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱ་ལན་དུ་སྟོན་པ་སོགས་

བྱེད་དགོས་པས། དེའྲི་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སབས་དེར་

ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ཚུལ་དེ་དག་གསུངས་ཀྲི། ཕག་མཚན་འགོད་པ་ལ་དེ་དག་འཆྲིང་
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བར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པས་སྤོས་པ་

ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་

ཞྲིང་བཀོད་པས་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཕག་མཚན་དགོད་པ་ནྲི། འགེལ་པར་མགྲིན་པ་གསུམ་དང་ཞབས་གཉྲིས་པ་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་མཚོན་ཆ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་བསམས་ནས། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་སབས་དེར་བྱ་དགོས་ལ། མཚོན་ཆ་འཛིན་པ་ཡང་སོ་སོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱ་

དགོས་པའྲི་སྔགས་ཕྲིས་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་སྔགས་དབང་

བསྐུར་གྲི་འོག་ཏུ་གསུངས་པས་དོན་གྲི་གོ་རྲིམ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱེད་རྲིགས་ན། བསྲུང་

མ་དྲུག་ཅུ་སྤོས་གཏོར་མ་ཕུལ། གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་ཆོ་ག་བཤད་པའྲི་འོག་ཏུ་

དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བཤད་པས་ལག་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་མཚོན་ཆ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་བསམས་

ནས། སྔར་གསུངས་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་རང་གྲི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་བཀོད་

དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་བཤད་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་གྲི། དོན་གྲི་གོ་རྲིམ་མ་ཡྲིན་

པས། སབས་འདྲིར་ཡང་ལུས་ལ་རོ་རེ་དགོད་པ་སྔར་ལྟར་བྱེད་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་

མ་ཡྲིན་ན། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཅྲིག་ཏུ་

བྱས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་འཆད་པར་འགྱུར་པའྲི་ཕག་ཉྲི་ཤུ་

རྩ་དྲུག་དང༌། སྤན་བཅུ་གཉྲིས་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། དང་པོར་དམ་ཚིག་

པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ཞལ་ཕག་རྣམས་བསྒོམ་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ། །གཙོ་བོའྲི་ཞབས་འོག་ཏུ་གང་མནན་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ལེར། ཞབས་གཉྲིས་
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དག་གྲིས་འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྟེ་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་མགོན་པོ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་

ལྷག་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་མནན་ཞྲིང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། སབས་དེར་འགེལ་པ་

ལས་འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་གཟུགས་དེས་ཞབས་

ཀྲི་འོག་ཏུ་བསྒེལ་བར་གྱུར་པ་ན་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། འབྱུང་པོ་སྒྲུབ་པའྲི་ལས་སྦྱོར་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་

ན་ཆར་དབབ་པའྲི་ལས་སྦྱོར་གྲི་སབས་སུ་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲིར་ནྲི་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། མཱ་ར་ཀེ་ཤ་ཧ་ད་ཡ་ཀྲཱན་ཏ། 

ཞེས་འབྱུང་བའྲི་སྔགས་དོན། བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་མནན་པ། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ཡྲིན་པས། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལེགས་སོ། །

བསྲུངས་མ་རྣམས་སྤོ་བ་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས། ས་བོན་ལས་སྤོ་བ་རེ་རེ་ཞྲིང་

ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་ཀང༌། ཕག་མཚན་ལས་སྤོ་བ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་

ཤྲིང༌། ངེས་པར་ཕག་མཚན་ལས་སྤོ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་ཅྲིའང་མྲི་

སང་ངོ༌། །ཟད་པར་རྣམས་དང་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་སྒོས་སུ་རང་མྲིང་གྲིས་

དམྲིགས་ཕུག་ནས་གསུངས་པ་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་སོར་གསུམ་ན་མེད་དོ། །དེའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་འདོད་པ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་ཡང༌། ཟད་པར་རྣམས་ལ་རྭ་

ཆོས་རབ་ཚངས་མ་ཁབ་འཇུག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་དང་ཕག་མཚན་རྣམས་བྱེད་

པ་དང༌། རོང་པ་འགའ་ཞྲིག་ཁོ་མོ་བཅུའྲི་ཕག་མཚན་བྱེད་པ་དང༌། འགའ་ཞྲིག་ལས་

ཀྲི་ལྷ་མོའྲི་ཕག་མཚན་འཛིན་པར་འདོད་པ་སོགས་ལ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལྟ་ཅྲི་

སོས། ལྟར་སང་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕོངས་ཆོས་སུ་འདུག་པས་སྙྲིང་པོ་ཅྲིའང་མེད་
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ལ། ཁ་ཅྲིག་གཟུགས་མེད་རྣམས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ས་པ་ཡྲིན་པས་མཉམ་གཞག་གྲི་

ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ས་

པ་ཡྲིན་པས། ཐམས་ཅད་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་བྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བ་མ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྲི་རེས་སུ་འབང་བ་དག་ན་རེ། རྒྱུད་

ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་པ་དང༌། དེའྲི་འགེལ་པར། ཚངས་པའྲི་

ཡུལ་སར་དཔལ་ལྡན་བཞྲི་སྟེ་ཚངས་རྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ཟད་པར་ས་

ལ་སོགས་པ་བསྒོམས་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནྲི་སྟོང་པའྲི་ཁམས་

སོ། །རབ་མཆོག་ཞྲི་བའྲི་གོང་དུ་ཡུམ་གཅྲིག་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཏེ་ཤེས་རབ་

ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཟད་པར་རྣམས་ཡུམ་ལྔར་བཤད་པའྲི་

ཕྲིར་ཕག་མཚན་ཡང་དེ་དག་དང་མཐུན་ལ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕོ་

རགས་ཀྲི་སྒས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཕོ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་འགལ་ཁབ་སྟེ། 

གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་མ་གང་ཡང་མེད་པས་ཕོ་མོ་གང་ཡང་

མ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཐེག་ཆེན་གྲི་

གང་ཟག་སྲྲིད་པ་ནྲི་གསུང་རབ་གོང་འོག་མཐའ་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་ཞྲིང༌། 

ཟད་པར་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཙམ་གྲིས་དེ་ལྟར་སྨྲ་ན་ནྲི། སྦྱང་གཞྲི་ལ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྲི་མྲིང་

བཏགས་པ་དང༌། སྦྱོང་བྱེད་”དང
1
་”སྦྱངས

2
་འབས་ལ་སྦྱང་གཞྲིའྲི་མྲིང་བཏགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།   སྐུ། ༡༩ན༦ན།   བླ། ༡༩བ༤ན།    དང   ཞོལ། ༡༩བ༢ན།    དུ

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།   བླ། ༡༩བ༤ན།    སྦྱངས   ཞོལ། ༡༩བ༢ན།    སྦྱང



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་བརྒྱ་ཕག་ཞྲིག་རྒྱུད་སེ་འདྲི་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ནས་གསུངས་པས་མ་ངེས་

སོ། །གཟུགས་མེད་པ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། དེའྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ལ་སོགས་

པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་དུ་མ་ཞྲིག་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་ཚིག་འགལ་བའོ། །

རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་བདུན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ། ས་འོག་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་དང༌། ས་སྟེང་མྲི་ཡུལ་

ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་དང༌། ས་བ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། འདོད་པ་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་

དང༌། གཟུགས་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་དང༌། གཟུགས་མེད་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་རྣམས་

སུ་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ན། ཡུམ་བཞྲི་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་

གཟུགས་མེད་བཞྲིན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡུམ་གཅྲིག་ཤེར་ཕྲིན་མ་ནྲི་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་ཞེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས། གཟུགས་མེད་ཡུམ་ལྔར་

བཤད་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཡུམ་བཞྲི་གཟུགས་མེད་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་

པ་འདེན་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་སབས་དེར། མྲི་ཡྲི་འཇྲིག་རེན་

ཕོགས་བཅུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་ཁོ་སྐེས་རྣམས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས་མྲི་

རྣམས་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅུར་བཤད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་མྲི་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་

མ་དེ་དག་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་འད་བར་ཁོད་ལ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །གཟའ་བཅུའྲི་ཕག་མཚན་ལ། མེ་ལྷ་གཟའ་དག་གྲི་སབས་ནས། མེ་ལྷ་དེ་དང་དེ་

གཟའ་དེ་དང་དེ་དག་པར་གསུངས་པ་ཤེས་བྱེད་དུ་བྱས་ནས། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་

མཚན་མེ་ལྷ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཟླ་བ་ནག་པོ་གཡས་

ན་གྲི་གུག་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་ཞེས་སོགས་སྨྲ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བར་བྱེད་དོ། །མེ་ལྷ་གཟའ་དག་གྲི་སབས་སུ་ནྲི། ཞྲི་བའྲི་མེ་ལྷ་གཟའ་ཟླ་བ་དག་པར་

གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཤེས་བྱེད་དུ་བཀོད་ནས། ཟླ་བའྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་དག་པོའྲི་

མེ་ལྷ་བཞྲིན་དུ་བྱེད་པ་ནྲི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་སྟེ། ཞྲི་བ་ལ་ཟླ་བའྲི་ལྕེའོ་ཞེས་དང༌། ཞྲི་

བ་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་གོས་དང་བཅས་པ། སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པ་

སྟེ། གཡས་པ་ན་པདྨ་དང་ཤེལ་གྲི་བགང་ཕེང་འཛིན་ཞྲིང༌། གཡོན་པ་ན་རྲིལ་བ་དང་

དུང་འཛིན་པའོ། །ཞེས་དང༌། བསད་པ་ལ་ཁ་དོག་ནག་པོ་གོས་དང་བཅས་པ། དོན་

ཡོད་གྲུབ་པས་དབུ་བརྒྱན་པ་སྟེ། ཕག་གཡས་པ་ན་གྲི་གུག་དང་རྩེ་གསུམ་པ། ཕག་

གཡོན་པ་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་གའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རེ་རེ་ནས་

ཐམས་ཅད་མྲི་འགྲིག་པར་སང་ལ། ཟླ་བའྲི་སྐུམ་དོག་ཕག་མཚན་ཞྲི་བའྲི་མེ་ལྷ་དང་

འད་བ་སོགས་བྱས་ན། བསྲུང་མ་སྤོ་བའྲི་སབས་སུ་ཟླ་བ་ཤར་དུ་སྤོ་ཞྲིང༌། ཤར་གྲི་

བསྲུང་མ་རྣམས་ཁ་དོག་ནག་པོར་བཤད་པ་སོགས་དང་འགལ་ལོ། །མེ་ལྷ་དང་གཟའྲི་

དག་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཡང་། མེ་ལྷ་རེ་རེ་ཡང་ཞལ་རེ་རེ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་གཟའ་རེ་རེ་དག་

པས་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞྲིན་དུ་གཟའ་སོ་སོ་རྣམ་པར་

དག་པས་ལས་སོ་སོ་རེ་རེ་ལ་ཞལ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཙམ་

གྲིས་གཟའྲི་ཕག་མཚན་མེ་ལྷ་ལྟར་བྱེད་དགོས་ན། ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེ་བཞྲི་རྣམ་

པར་དག་པས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་བཞྲི་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། གཟའ་བཞྲི་པོ་

དེའྲི་ཕག་མཚན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིན་བྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་འདྲིར་དུས་མེ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་ནྲི་གནས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བཞྲིའོ། །ས་སྐེས་དང་ཟླ་སྐེས་དང་
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སྔགས་པ་དང་པ་བ་སངས་དང་སེན་པ་དང་གདེངས་ཅན་ཞེས་པ་མཇུག་རྲིངས་

ཏེ། འདྲི་རྣམས་ནྲི་ཞྲིང་གྲི་དབྱེ་བས་གཟུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་

རྣམས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས་དེ་དག་དང་ཕག་མཚན་འད་བར་འདོད་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་གཟའ་རྣམས་ཟླུམ་པོའྲི་རྣམ་པར་འདོད་པ་ལ་ནྲི་ཤེས་བྱེད་གཞན་ཅྲིའང་

མེད་ཅྲིང༌། ད་ལྟ་མྲིག་གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཉྲི་ཟླའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་སར་མའྲི་གནས་ཀྲི་

གཟུགས་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཉྲི་ཟླ་དང་པ་སངས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་བཏགས་པས་འཁྲུལ་

ཞྲིང༌། ཕག་མཚན་མ་ཤེས་པས་ཕོངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་སར་ལ་ཡང་མཚུངས་

པས། རྒྱུ་སར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། རྡུལ་ཚོན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རླུང་དང་མེའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་མཚམས་སུ་འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་ནམ་

ཕག་མཚན་གང་རུང་བྲི་བར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། གཟའ་

རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའྲི་ཚེ་དང༌། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཀྲི་ཚེ་བསྒོམ་

དོན་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་སྨྲོས་ཤྲིག འོ་ན་ཁེད་ཀྲི་འདོད་པ་འདྲི་ལ་ཤེས་བྱེད་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། 

རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ནང་གྲི་ལེའུ་ལས་ཡྲི་གེ་

རྣམས་ཁམས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ན། ཛ་ཉ་ཎ་མ་ནའྲི་ཡྲི་གེ་ཐུང་རྲིང་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་

དང༌། ག་ཛ་ཌ་བ་ད་ཐུང་རྲིང་རྣམས་མེར་བཤད་པས། འདྲིར་ཡྲི་གེ་དེ་དང་དེ་ལས་

བསྐེད་པའྲི་ཟད་པར་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་ལྷ་དང༌། གཟའ་རྣམས་མེའྲི་ལྷར་གྲུབ་ལ། 

གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་ཚེ་ཡང་ཟད་པར་རྣམས་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཨཾ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། 

གཟའ་རྣམས་མགྲིན་པའྲི་ར་ལ་འཇུག་པས་ཀང་ཟད་པར་རྣམས་ནམ་མཁའ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཟའ་རྣམས་མེའྲི་ལྷར་གྲུབ་སྟེ། གཙུག་ཏོར་ནམ་མཁའ་དང་མགྲིན་པ་མེའྲི་གནས་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡྲི་གེ་དེ་གཉྲིས་ཀང་ནམ་མཁའྲི་དང༌། མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་པས་

སོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན་འདྲི་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དཀྲིལ་འཁོར་དང་ལས་ཀྲི་ལྷ་ཕག་

མཚན་སྒོས་སུ་དམྲིགས་ཕུག་ནས་མ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕག་མཚན་ཁམས་

ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་སྤྲིར་གསུངས་པ་ནྲི་སྒྲུབ་ལེའྲི་མཚན་མའྲི་ངེས་པ་

ལས་གསུངས་ལ། དེའྲི་སབས་སུ་འགེལ་ཆེན་ལས་འདྲི་ལྟར། ཨཱྲི་རཱ�་ཨཱུ་ལ་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་དུ་ཞེས་པ་སྟེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཨཱྲི་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རལ་གྲི་སྟེ། དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷའམ་ལྷ་མོ་ཕག་ན་རལ་གྲིར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རཱ�་ཡྲིག་ལས་ནོར་བུའམ་མདའ་སྟེ། དེ་ལས་མེའྲི་ལྷ་ཕག་ན་ནོར་

བུའམ་མདར་འགྱུར་རོ། །ཨཱུ་ཡྲིག་ལས་པདྨ་སྟེ། དེ་ལས་ཆུའྲི་ལྷ་ཕག་ན་པདྨར་

འགྱུར་རོ། །ལཱ�་ཡྲིག་ལས་འཁོར་ལོ་སྟེ། དེ་ལས་སའྲི་ལྷ་ཕག་ན་འཁོར་ལོའ།ོ །ཞེས་

ཕག་མཚན་དམྲིགས་བསལ་མེད་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ། ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རླུང་

གྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན། ཕག་མཚན་རལ་གྲི་དང༌། མེའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་ནོར་བུའམ། 

ཡང་ན་མདའ་དང༌། ཆུའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་པདྨ་དང༌། སའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་

མཚན་འཁོར་ལོ་བྱ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་

ལ་ཕག་མཚན་གྲི་གུག་བྱ་བར་གྲུབ་ལ། གཟའ་མེ་དང་། ཟད་པར་རྣམས་ཁམས་དྲུག་

གྲི་ནང་ནས་ནམ་མཁའ་ཡྲིན་པར་བསྒྲུབསཟྲིན་ལ། དེ་དག་གྲི་ཕག་མཚན་དམྲིགས་

བསལ་གཞན་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་ནོར་བུའམ་མདའ་

གང་ཡང་རུང་བ་དང༌། ཟད་པར་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་གྲི་གུག་ཡྲིན་པ་བསྙོན་དུ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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མེད་པར་གྲུབ་ལ། བྲི་བྷུ་ཏ་ཙནྟྲའྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲི་མཆན་ལས་ཀང༌། ཟད་པར་རྣམས་

ལྷའྲི་བུ་གྲི་གུག་འཛིན་པར་གསུངས་སོ། །ད་དུང་བསྲུང་འཁོར་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་

མང་དུ་ཡོད་མོད་དཀྱུས་མ་འཆད་པའྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་བས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་སྔགས་ཕེང་གྲིས་བསོར་བར་

དམྲིགས་ལ། ༀ་ན་མོ་བཛྲ་སཏྭཱ་ཡ། ན་མོ་བུདྡྷ་བོ་དྷྲི་སཏྭེ་བྷྱཿ  ན་མོ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷེན་ད་

རཱ་ཛེ་བྷྱཿ  ན་མོ་བྲི་ཤྭ་མཱ་ཏྲྱཻ། ན་མོ་བུདྡྷ་བོ་དྷྲི་ས་ཏྭ་དེ་བཱྲི་བྷྱཿ  ན་མོ་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་བྷྱཿ  

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲཱ་ཡ། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་བ་བྷཱྲི་ཀ་རཱ་ཡ། མ་ཧེནྡྲ་ནཱྲི་ལ་བརྞྞ་ཤ་རཱྲི་

རཱ་ཡ། མཱ་རཀེ་ཤ་ཧ་ད་”ཡ
1
། ཀྲཱན་ཏ་སྲི་ཏ་རཀ་ཏ་ཙ་ར་ཎཱ་ཡ། ཀྲཥྞ་རཀ་”

2
སྲི་ཏ་ཀ་

ཎ་ཋཱ་ཡ། ནཱྲི་ལ་སྲི་ཏ་པཱྲི་ཏ་རཀ་ཏ་དཾཥྚཱ་ཀ་རཱ་ལོ་ག་བྷཱྲི་ཥ་ཎ་མུ་ཁཱ་ཡ། ཀྲཥྞ་རཀྟ་སྲི་ཏ་

ས་བྱེ་ཏ་ར་སན་དྷཱ་ཡ། དྭཱ་ད་ཤ་བྷུ་ཛཱ་ཡ། ཥཊ་བ່་ཤ་ཏྲི་ཀ་རཱ་ཡ། བཛྲ། ཁཌ་ག ཏྲྲི་ཤཱུ་

ལ། ཀར་ཏྲི་ཀཱ བཱ་ཎ། ཨཾ་ཀུ་ཤ །ཌ་མ་རུ་ཀ མུད་ག་ར། ཙཀྲ ཀུན་ཏ། དན་ཌ། པར་

ཤུ། བཛྲ་གྷཎ་ཊ། “ཥེ
3
་ཊ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཀ་པཱ་ལ། ཙཱ་པ། པཱ་ཤ །རད་ན། ཀ་མ་ལ། ཤཾ་ཁ། 

ཨཱ་དར་ཤ །ཤ່་ཁ་ལཱ། བཧྨ་ཤྲི་རོ། ག་”ར་
4
ཛ་ཙར་མ་དྷྲ་ཏ་ཀ་རཱ་ཡ། “བྱ་ག

5
་ཙར་མ་

ནྲི་ཝ་ས་ནཱ་ཡ། སན་དྷེ་མུཎ་ཌ་ར་མཱ་ལཱ་བ་ལཾ་བྲི་ནེ། ཤྲི་ར་སྲི་བཛྲ་པཊྚ་མུ་ཀུ་ཊེ། བཛྲ་

ཀ་པཱ་ལ་མཱ་ལ། ཨརྡྷ་ཙན་ད་དྷ་རཱ་ཡ། ཀུཎ་ཌ་ལ། རུ་ཙ་ཀ །ཀཎ་ཐྲི་ཀཱ །མེ་ཁ་ལཱ། ནཱུ་པུ་

ར། བྷས། ཡཛྙོ་པ་བཱྲི་ཏ། ཤྲི་རོ་མ་ཎྲི་མཧཱ་མུ་ཏྲཱ་ནཱ་གེན་ད་བྲི་བྷཱུ་ཥ་ཎཱ་ཡ། བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ཎཱྲི་

1  བླ། ༢༡བ༤ན།  ཡཱ

2  བླ། ༢༡བ༤ན།  +ཏ་

3  *པར་གཞྱི་བཞྱི་གར་ཥྱེ་བྱིས་འདུག་ཀང་འདྱི་ཕུབ་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིན་པས་ཁྱེ་ཡྱིན་དགོས་སྙམ།

4  བླ། ༢༡བ༦ན།  -ར་

5  *པར་གཞྱི་བཞྱི་གར་བྱ་གྲ་བྱིས་འདུག་ཀང་འདྱི་སྟག་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་པས་བྱཱ་གྷཱ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སན་ཏོ་ཥྲི་ཏ་ཧྲཱ�་ད་ཡཱ་ཡ། ཨྲིནྡྲ། ཨག་ནྲི། ཡ་མ། ནྱཻ་ར་ཏྱ། བ་རུ་ཎ། བཱ་ཡུ། ཀུ་བྱཻ་ར། 

ཨྲི་ཤཱ་ན། བཧྨ། བྲིཥྞུ། བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ །ཀཱར་ཏྲི་ཀེ་ཡ། ནན་དེ། མཧཱ་ཀཱ་ལ། ག་ཧ། ནཀྵ་

ཏྲ། ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ། སུ་རེནྡྲ། ཨ་སུ་རེནྡྲ། ཕ་ཎཱྲིན་ད། བྷུ་ཏེནྡྲ། ནཱ་རེནྡྲ། སཾ་སྟུ་ཏ་ཙ་ར་ཎཱ་ཡ། 

ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་སྔགས་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པའོ། །

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧོཿཧཾ་ཀྵཿ �ཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ། དུར་དཱན་ཏ་ད་མ་ཀ །ཛཱ་ཏྲི། ཛ་རཱ། མ་ར་ཎཱན་

ཏ་ཀ །ཏྲྱཻ་ལོཀ་བྲི་ཛ་ཡ།    མཧཱ་བཱྲི་རེ་ཤྭ་ར། བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ། བཛྲ་ཀཱ་ཡ། བཛྲ་ག་

ཏྲ། བཛྲ་ནེ་ཏྲ། བཛྲ་ཤོ་ཏྲ། བཛྲ་གྷྲཱ་ཎ། བཛྲ་ཛི་ཧྭ། བཛྲ་དན་ཏ། བཛྲ་ན་ཁ། བཛྲ་ཀེ་

ཤ བཛྲ་ལོ་མ། བཛྲ་ཨ་བྷ་ར་ཎ། བཛྲ་ཧཱ་ས། བཛྲ་གྲི་ཏ། བཛྲ་ནྲ་ཏྱ། བཛྲ་ཨ་ཡུ་དྷ་

ཀ་ར། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏྲི། བཛྲ་ཌཱ་ཀ བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ཛཱ་ལ་པ་རྲི་བ་ཏ། ཤཱྲི་གྷྲཾ་

ཨ་གཙྪ་ཨ་གཙྪ། བཛྲ་སཏྭཱ་ཛྙཱ་ཡ་སརྦ་མཱ་ར་བྲིགྷྣ་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ །ཀ�་ན�ར་ཀ່ །པུ་རུ་ཥ། 

ག་རུ་ཌ། གན་དྷརྦ། ཡཀྵ། རཱཀྵ་ས། བྷཱུ་ཏ་མཧཱ། པྲེ་ཏ། ཀུམ་བྷཱཎ་ཌ། ཨ་བྷས་ར། ཀྵེ་

ཏྲ་པཱ་ལ། བེ་ཏཱ་ཌ། པཱུ་ཏན། དུཥྚ་ནཱ་ག ག་ཧཱ་ད་ཡོ་ཡེ། སརྦ་ཛྭ་ར། སརྦ་བྱཱ་དྷྲི། ཀྵུ་

དོ་བ་ད་བ་ཀཱ་རྲི་ཎཿ  སརྦ་སཏྭཱ་ནཱཾ་སརྦ་ཨ་པ་ཀཱ་ར་ར་ཏཱཾ་སྟཱན་སརྦཱ་ན་ཛཿ  ཤཱྲི་གྷྲཾ་བཛྲ་

ཨཾ་ཀུ་ཤེ་ན་ཨྲི་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཨཱུར་དྷ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཱུར་ཝ་དྲི་ཤྲི་

ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། དཀྵྲི་ཎ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཨུད་ཏ་ར་དྲི་ཤྲི་ག་

ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཥྲི་མ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། བཱ་ཡ་བྱ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་

ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཨཱྲི་ཤ་ན་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ནྱཻ་རྲི་ཏྱ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་

ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཨག་ནེ་ཡ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཨ་དྷོ་དྲི་ཤྲི་ག་ཏཱ་ན་ཨ་

ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲྲིཥྱ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་མཎྡྲ་ལ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། བཱ་ཡུ་མཎྜ་ལ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་
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ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཏེ་ཛོ་མཎྜ་ལཱ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཏོ་ཡ་མཎྜ་ལཱ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲྲིཥྱ་

ཨ་ཀྲཥྱ། པྲ་ཐྭྲི་མཎྜ་ལ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཀཱ་མ་དྷཱ་ཏུ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། 

རཱུ་པ་དྷཱ་ཏུ་ག་ཏཱ་ན་ཨཀྲ་ཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ་ཡ། ཨ་རཱུ་པ་དྷཱ་ཏུ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཀཱ་

ཡ་དྷཱ་ཏུ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། ཝཱ་ཀ་དྷཱ་ཏུ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ་ཡ། ཙིཏྟ་དྷཱ་ཏུ་

ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཉྩ་སན་དྷཱ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་

ཀྲ་ཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཉྩེན་དྲི་ཡ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཉྩ་བྲི་ཥ་ཡ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲྲིཥྱ་

ཨ་ཀྲཥྱ། པཉྩ་ཀརྨེན་དྲི་ཡ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲ་ཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། པཉྩ་ཀརྨེན་དྲི་ཡ་བྲི་ཥཱ་ཡ་ག་

ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། སརྦ་ཏོ་ཡ་”ཊ་ཀུ་ཊ
1
་ཙི་ཏ་ག་ཏཱ་ན་ཨ་ཀྲཥྱ་ཨ་ཀྲཥྱ། མཧཱ་

ཤྨ་ཤཱ་ནེ་བཛྲ་ཨགྷྣྲི་ཛྭ་ལྲི་ཏ་བྷཱུ་མྱཱ�་ནྲི་པཱྲི་ཏ་ཡ་ནྲི་པཱ་ཏ་ཡ། བཛྲ་པཱ་ཤེ་ན་སརྦ་བྷུ་ཛེ་ཥུ་

བྷན་དྷ་ཡ་བྷན་དྷ་ཡ། བཛྲ་ཤ່་ཁ་ལ་ཡཱ་སརྦ་པཱ་དེ་ཤུ་ནྲི་རོ་དྷ་ཡ་བྲི་རོ་དྷ་ཡ། སརྦ་སཏྭེ་

ཥུ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨུ་པ་ད་བ་ཀཱ་ར་ཏཱན་ཏཱན་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་བཛྲེ་ཎ་ཙུརཎྞ་ཡ་ཙུརཎྞ་ཡ། 

བཛྲ་ཁཌ་གེ་ན་ནྲི་ཀྲྲིན་ཏ་ཡ་ནྲི་ཀྲྲིན་ཏ་ཡ། བཛྲ་ཏྲྲི་ཤཱུ་ལེ་ན་བྷེ་ད་ཡ་བྷེ་ད་ཡ། བཛྲ་

ཀརྟྟྲི་ཀ་ཡཱ་ཧ་ན་ཧ་ན། བཛྲ་བཱ་ཎེ་ཎ་བྲིན་དྷ་བྲིན་དྷ། བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཀྱཻཿ ཀྲི་ལ་ཡ་ཀཱྲི་ལ་ཡ། 

བཛྲ་མུད་ག་རེ་ཎ་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ། བཛྲ་ཙཀྲེ་ཎ་ཙྪེ་ད་ཡ་ཙྪེ་ད་ཡ། བཛྲ་ཀུན་

ཏེ་ན་བྷྲིན་ད་བྷྲིན་ད། བཛྲ་ཌན་ཌེ་ན་ཏཱ་ཌ་ཡ་ཏཱ་ཌ་ཡ། བཛྲ་པར་ཤུ་ནཱ་ཙྪིན་ད་ཙྪིན་ད། 

སཱར་དྷ་ཏྲྲི་ཀོ་ཊྲི་ཁན་ཌཾ་ཀྲྲི་ཏྭཱ་ཤྨ་ཤཱ་ན་བྷཱུ་མྱཱ�་སརྦ་བྷཱུ་ཏེ་བྷྱོ། བ་ལ່་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། བཛྲ་ཌཱ་

མ་རུ་ཀེ་ན་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་རཱ་བཱ་ཧ་ཡཱ་བཱ་ཧ་ཡ། བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་བྷྱོ་མཱ་ར་ཀཱ་ཡྲི་ཀཱ་ནཱཾ་རུ་དྷྲི་

རཾ་ནྲི་བེ་ད་ཡ་ནྲི་བེ་ད་ཡ། པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་ཧཱ་རྲི་ཎྲི་བྷྱཿ བཉྩ་ཨ་མྲ་ཏཾ་ནྲི་བེ་ད་ཡ་ནྲི་བེ་ད་

1  བླ། ཏྲ་ཀུ་ཏྲ
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ཡ། སརྦ་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ས་ཧྲི་ཏཿ  སརྦ་སཏྭཱ་ནཱཾ་ཤཱན་ཏྲི་ཀཾ བཽཥྚྲི་ཀཾ རཀྵཱ་བ་ར་ཎ་”བུ་

དྷ່
1
་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཅེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཡན་ལག་སོ་སོའྲི་ཕེང་སྔགས་

རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་སྟེ། འདྲི་གཉྲིས་ལ་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བྱེ་བ་དང་སྦྱྲིན་

སྲེག་འབུམ་ཕག་བཅུ་བྱ་ཞྲིང༌། ལས་སོ་སོ་ལ་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་སྦྱྲིན་

སྲེག་ཁྲི་ཕག་བཅུ་བྱས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་

ལྟར་བྱས་ནས་ལན་བདུན་བཟླས་པ་ཙམ་གྲིས་བདུད་བགེགས་ལ་སོགས་པའྲི་

གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་གསུངས་སོ། །བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་

སུ་བདུད་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའྲི་སྔགས་འདྲི་དག་བཟླ་བར་མྲི་བྱའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་

མུན་སྤྲུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པའྲི་མཐར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྵཾ་ཙཀྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ནས་སྔར་ལྟར་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་

མཆོད། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་འཇྲིགས་པར་བྱེད། །དཔའ་བོ་

གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་བོ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་ཅན། །ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་

ལ་ཕག་འཚལ། །རེ་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འཛིན། །ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ། །རོ་

རེ་ཤུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྲིང༌། །བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུའྲི་ཚོགས་ལ་འདུད། །ཅེས་བསྟོད་

པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཤ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པའྲི་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་གམ། 

གཙོ་བོ་དང་བསྲུང་མ་སེ་ཚན་རེ་ལ་རེ་རེ་སྟེ་བདུན་ནམ། གཙོ་འཁོར་ལ་རེ་རེ་སྟེ་

1  བླ། གུཔྱིཾ



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།

 191  

གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་འབྱོར་བ་བཤམས་པ་རྣམས། ཆང་དང་ཆུ་དང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པའྲི་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བན་ཏེ། ༀ་ཕ໊་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི་བཛྲ་དྷ་ཏྭྲི་ཤྭ་རྲི་ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་

སརྦ་ད་བྱ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སརྦ་ད་བྱཱ་ཎྲི་བྲི་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧུཾ་ཕ໊་ཕཊ། ཅེས་བགེགས་བསངས། 

སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནག་པོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཚན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་རཾ་

ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་མེ་འབར་བས་མཚན་པའྲི་སྟེང་དུ། ཨཿ 

ལས་མྲི་མགོ་རློན་པའྲི་སྒེད་བུ་གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ། ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་དུམ་བུ་

གཅྲིག་པ་ཕྲི་དཀར་ལ་ནང་དམར་པའྲི་དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་

སྟེང་དུ། དབུས་སུ་ཨ་ལས་ཁུ་བ་ཨས་མཚན་པ། ཤར་དུ་ཨྲི་ལས་རྐང་མར་ཨྲིས་

མཚན་པ། ལྷོར་ར་ལས་རཀྟ་རས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཨུ་ལས་དྲི་ཆུ་ཨུས་མཚན་པ། 

ནུབ་ཏུ་ལ་ལས་དྲི་ཆེན་ལས་མཚན་པ། རླུང་དུ་ལཱ�་ལས་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཤ་ལཱ�ས་མཚན་

པ། དབང་ལྡན་དུ་ཨཱུ་ལས་བ་གླང་གྲི་ཤ་ཨཱུས་མཚན་པ། བདེན་བལ་དུ་རཱ�་ལས་རའྲི་

ཤ་རཱ�ས་མཚན་པ། མེར་ཨཱྲི་ལས་ཁྲིའྲི་ཤ་ཨཱྲིས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཨཱ་ལས་མྲིའྲི་

ཤ་ཨཱས་མཚན་པ། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསྐུལ་བས་རླུང་གཡོས། 

མེ་སར། ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞྲིང་ཁོལ། དེ་ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེས་

དཀྲུགས་པས་རོ་རེ་དང་རས་རྣམས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཟླ་བ་ཞུ་བའྲི་གཟུགས་སུ་

གྱུར། རང་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་ༀ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་

སྐུ་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ༀ་དཀར་པོ། ༀ་ༀ་བཛྲ་ཙནྟྲ་སརྦ་དྷརྨྨ་སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་དྷ་

རྨཱ་ན་བྲི་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། ༀ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སྐུ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་
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ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་དང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་

པས་མ་དག་པའྲི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར། ལག་པ་

གཡས་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་ཨཱཿ ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་གསུང་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་

ཨཱཿ དམར་པོ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་སཱུརྱ་སརྦ་དྷ་རྨྨན་པྲ་”བོ
1
་དྷ་ཀ་སརྦ་དྷ་རྨྨན་པྲ་བོ་དྷ་ཡ་

སྭཱཧཱ། ཨཱཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་གསུང་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་དང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པས་རས་

རྣམས་མང་པོར་སེལ་ཞྲིང་བདུད་རྩྲི་ཆགས་པའྲི་རོ་དང་ལྡན་པར་རོགས་པར་བྱས། 

ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མཐྲིལ་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སྟེང་དུ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ནག་པོ། ༀ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་སརྦ་དྷརྨྨ་པྲ་དཱྲི་པ་ཀ་སརྦ་

དྷརྨཱན་པྲ་དཱྲི་པ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་ཐུགས་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་དང་གཅྲིག་

ཏུ་འདེས་པས། རས་རྣམས་རབ་ཏུ་འབར་ཞྲིང་གཟྲི་བརྲིད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ལག་

པ་གཉྲིས་གའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དབུས་སུ་ཧོཿ ལས་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་

ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ཧོཿ སེར་པོ། ༀ་ཧོཿ སརྦ་དྷརྨྨ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཀ་ར་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་

བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཧོཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་དང་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པས་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་གྱུར། བྱྲིན་བརླབས་

བཞྲི་པོ་འདྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། རང་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐྲིལ་དང༌། གཡས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༦ན།  སྐུ། ༢༣ན༤ན།  བོ    ཞོལ། ༢༣བ༦ན།  བྷོ་
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པའྲི་མཐྲིལ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་སྦྱར་བས་ཐལ་མོ་ཁ་ཕུབ་པ་རྣམས་གཏོར་མ་ལ་བསྟན་

པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཞྲི་བྱའོ། །

དེ་ནས་གཏོར་མགོན་སྦྱན་འདེན་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་དང་ཁོ་བོ་རྣམས་སྤན་འདེན་པ་

ལ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། གྲི་གུག་གྲི་ཕག་རྒྱས་ཟད་པར་རྣམས་དང༌། རལ་

གྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་ཕོགས་སྐོང་རྣམས་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱས་གཟའ་རྣམས་དང༌། 

པདྨའྲི་ཕག་རྒྱས་ཀླུ་རྣམས་དང༌། འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱས་འབྱུང་པོ་རྣམས་སྤན་དངས་

པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་རང་གྲི་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་ཧཾ་ལས་

པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་སྟེང་དུ་གནས་པའྲི་ཧཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དང༌། གྲི་གུག་དང༌། རལ་གྲི་དང༌། རྲིན་པོ་

ཆེ་དང༌། པདྨ་དང༌། འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་མཚན་རྣམས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཕག་

མཚན་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། གཙོ་བོ་དང་ཁོ་བོ་རྣམས་

དང༌། ཟད་པར་རྣམས་དང༌། ཕོགས་སྐོང་རྣམས་དང༌། གཟའ་རྣམས་དང༌། ཀླུ་རྣམས་

དང༌། འབྱུང་པོ་རྣམས་སྤན་དངས། མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་

རྩྲི་གཅྲིག་པ་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར། 

དེས་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་ཞྲིང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་བཛྲ་བྷྱཻ་

ར་ཝ་བྷྱཿ ཞེས་པ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཨཱུཥྲི་ཥ་སུཾ་བྟ་ནྲི་སུཾ་བྷ། བྲིགྷྣ�་ཏ་ཀ །ནཱྲི་ལ་

ཊན་ཌ། པྲཛྙཱན་ཏ་ཀ །ཊཀྐྲི་རཱ་ཛ། པདྨན་ཏ་ཀ །ཨ་ཙ་ལ། ཡ་མཱན་ཏ་ཀ །མཧཱ་བ་ལེ་

བྷྱཿ ཅེས་པ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཨཱ་ཀཱ་ཤ །བཱ་ཡུ། ཏེ་ཛ། ཨུ་ད་ཀ །བྲི་ཐྲི་བཱྲི་ས་དྷྲི་ཏེ་

བྱཿ ཅེས་པ་དང་། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ བཧྨ། བྲི་ཥྞུ། ནྱཻ་རྲི་ཏྱ། བཱ་ཡུ། ཡ་མ། ཨག་ནྲི། ས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མུ་ཏྲེ། ཤྭ་རྭེ་ན་ད། ཡཀྵེ་བྷྱཿ ཅེས་པ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ རཱ་ཧུ་ཀཱ་ལ་ཨ་གྷྣྲི། ཙནྟྲ། སཱུ་

རྱ། བུདྡྷ། མཾ་ག་ལ། ཤུ་ཀྲ བྲི་ཧས་ཏྲི། ཀེ་ཏུ་ཤ་ནྲི་བྷྱཿ ཅེས་པ་དང་། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ 

ཛ་ཡ། བྲི་ཛ་ཡ། པདྨ། ཀ་རྐོཊ་ཀ བཱ་སུ་ཀྲི ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ། ཀུ་ལྲི་ཀ ཨ་ནན་ཏ། ཏྭཀྵ་ཀ 

མཧཱ་པདྨ་བྱཿ ཅེས་པ་དང་། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ བེ་ཏཱ་ཌ། ཝྲི་ཀྲྲི་ཏ། མུ་ཁ། ཤྭ་ཀཱ་ཀེ་སཱུ་ཀ་

ར། གྲི་དྷྲ། བྱཱགྷྲ། ལཱུ་ཀ ཛཾ་པུ་ག ག་རུ་ཌ་མུ་ཁེ་བྱཿ ཅེས་པ་སྟེ། སེ་ཚན་དྲུག་པོ་དེ་རེ་

རེའྲི་མཐར་ཡང༌། ས་པ་རྲི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿ ཨྲི་དཾ། བ་ལ່། གྷན་དྷཱཾ། པུཥྤཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱྲི་པཾ། ཨཀྵ་

ཏཾ། ད་དཱ་མ་ཧེ། ཏེ་ཙཱ་ཨ་གད་ཏེ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་རཱཿ ཤཱྲི་གྷྲཾ་ཨྲི་དཾ་བ་ལ�་གཧྣན་ཏུ། ཁཱ་དན་

དུ། པྲི་ཝན་ཏུ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ སཾ་ཏྲྲིཔྟཱཿ སརྦ་སཏྭཱ་ནཱཾ། ཤཱནྟ່་བུཥྚཾ། རཀྵ་ཝ་ར་ཎ། གུཔ່། 

ཀུརྦན་ཏུ་ཏུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་གཏོར་མ་གཙོ་བོ་དང་

བསྲུང་མ་སེ་དྲུག་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕུལ་ལ། སྔར་ལྟར་བསྟོད་པས་བསྟོད། 

ལག་པ་གཡས་པའྲི་རྒྱབ་བསྟན་པའྲི་སེ་གོལ་ཀྲི་སྒ་བྱ་སྟེ། ཀྵཿ ཞེས་བརོད་

ཅྲིང༌། རང་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་ཧཾ་ལ་ཁོ་བོ་རྣམས་དང༌། གཙུག་ཏོར་གྲི་

ཨ་ལ་ཟད་པར་རྣམས་དང༌། དཔྲལ་བར་ཨྲི་ལ་ཕོགས་སྐོང་རྣམས་དང༌། མགྲིན་པར་

ར་ལ་གཟའ་རྣམས་དང༌། སྙྲིང་ཁར་ཨུ་ལ་ཀླུ་རྣམས་དང༌། ལྟེ་བར་ལ་ལ་འབྱུང་པོ་

རྣམས་བཅུག་ཅྲིང་གནས་དེ་དག་ཏུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ལོ། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ནྲི་གཙོ་བོར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ས་དང༌། སོབ་མ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་གསུངས་པའྲི་

ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྟེ་འབྲིང་དུ་བསྡུས་ན། བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་པ་ལ་ཁོ་

བོ་བཅུས་བསོར་བ་ཙམ་དང༌། མདོར་བསྡུས་ན་བདག་ཉྲིད་རོ་རེའྲི་སྐུར་བསྒོམས་
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པ་ལས་མེ་འོད་འཕོས་པས་བདུད་བགེག་བསྲེག་པ་ཙམ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་ན་

ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་དང་ད་གུར་བསྒོམ་པ་ཙམ་ཡང་གསུངས་པས། 

ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་ཡང་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ངེས་

བཟུང་དུ་མྲི་དགོས་ཀྲི། ཇྲི་ལྟར་འཚམས་པ་བཟུང་བར་བྱའོ། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་གསུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་དང༌། 

ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་དངོས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བོ། འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གནས་

ལུས་ལོངས་སྤོད་མཛད་པ་འཁོར་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་དང་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

བསྒོམས་ནས་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་སོབ་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་རྒྱུད་

སེ་བཞྲི་ཀ་ལ་ཡོད་ཀང༌། སྦྱང་གཞྲི་མ་དག་པའྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་

པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ལམ་རོགས་རྲིམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རྲིམ་པ་དང་པོ་

བསྒོམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་བ་མེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྲི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་མེད་ཅྲིང༌། 

བསྐེད་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ལ་ཆོས་དེ་གཉྲིས་ཚང་དགོས་པས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

གསུམ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་མེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་རོགས་རྲིམ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་

འདྲིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་སོང་ཞྲིང་

རོགས་རྲིམ་ཡན་ལག་དྲུག་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བ་ཞྲིག་བྱུང་

ན་མཁས་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་ཞེན་པས་འཇུག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་
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 196  

དང་འགེལ་པར་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཆེས་ཆེར་ཞྲིབ་པར་

གསུངས་པ་འདྲི་ལ། ཕྲི་ནང་གཉྲིས་སྦྱང་གཞྲི་དང༌། གཞན་དེ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་བྱས་

ནས། སྦྱང་གཞྲི་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་གཞན་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་

པས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་ཏེ། གཞན་རོགས་རྲིམ་བསྒོམས་པས་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀྲི་

བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སྦྱངས་ནས། གཞན་འབས་བུ་དང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་

དུ་འགྱུར་པ་ཞྲིག་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་ལ། ཚུལ་དེའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་བོ་ཁ་མ་

ཕོགས་པར་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱར་བ་ཐམས་ཅད་འད་ཆོས་སྒྲིག་པ་དང༌། གངས་

སྒྲིག་པ་སོགས་སུ་གོ་ནས་ཚུལ་དེ་ལ་འབད་པ་ཆེར་བྱེད་པ་དག་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གླྲིང་

དུ་ཕྲིན་ནས་སྟོང་ལོག་བྱེད་པར་ཟད་དོ། །དེ་ཡང་སྲྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་ལྟར་བསྒོམ་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རེན་གྲི་གང་ཟག་

ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་མྲི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། འགོ་བ་གཞན་གང་ཡང་

དེའྲི་རེན་དུ་མྲི་རུང་བར་འདུས་པ་བདེ་མཆོག་སོགས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུད་

དང་འགེལ་པ་འདྲི་དག་ན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བས། འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་མྲི་མངལ་

སྐེས་ཀྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་ལྟར་བསྒོམ་གྲི། འགོ་བ་གཞན་གྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་ལྟར་མྲི་

བསྒོམ་ལ། སྐེ་གནས་བཞྲི་དང་མཐུན་པའྲི་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་བཞྲི་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ནྲི་

བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་ནས་གང་བྱེད་མ་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །

དེ་ལ་དང་པོར་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཚོགས་གསོག་པ་ནྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་ལས་བཟང་

པོ་གསོག་པ་དང་འདའོ། །དེའྲི་རེས་སུ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་བསྒོམས་ནས། 

ཡྲིད་ངོར་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་རགས་པ་ལོག་པ་ནྲི་ལས་བསགས་པའྲི་མཐར། ལུས་
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ཀྲི་འབྱུང་བ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་ཏེ། གཉྲིས་སང་རགས་པ་ལོག་པའྲི་འཆྲི་བ་

འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་འདའོ། །དེས་ན་སབས་འདྲིར། ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གྲི་གང་ཟག་འཆྲི་བའྲི་དུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་ཐྲིམ་རྲིམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་གཉྲིས་སང་

རགས་པའྲི་སྡུད་རྲིམ་བྱ་བར་བཞེད་ནས། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆུའྲི་ཁམས་”ཀྲི
1
་མེ་

ཉམས་པར་བྱས། མེ་དང་བལ་བའྲི་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ། ཆུ་རླུང་གྲིས་སམས། རླུང་རྣམ་

ཤེས་ལ་ཐྲིམ་པ་ཉྲིད་དུ་སེམས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱུད་དུ་རླུང་ནམ་མཁའ་

ལ་ཐྲིམ་པར་གསུངས་པ་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའོ། །

དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྲིམ་པ་བསྒོམ་པར་གསུངས་སོ། །དོན་

འདྲི་ཉྲིད་སྟོན་པ་ནྲི་རྒྱུད་ལས་སེམས་ནྲི་མེ་དང་མུན་པའྲི་མཐའ་ལ་ཡུལ་དང་རྣམ་

པར་བལ་བ་དབུས་ཀྲི་ས་ལ་བཞག་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ནྲི་དབུས་

ཀྲི་ས་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །དབུས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། མེ་སྟེ་ཉྲི་མས་ཁབ་པའྲི་ཉྲིན་

མོའྲི་སང་བ་དང༌། མུན་པ་སྟེ་མཚན་མོའྲི་སང་བ་གཉྲིས་གང་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྲི་

མཐའ་ནམ་མཁའ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་བཞག་པར་བྱ་ན། ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སྟེ་

གཉྲིས་སང་མེད་པར་བཞག་བར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གཞན་དག་སབས་

འདྲིར་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཁམས་གསུམ་པོ་མཐའ་

དག་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ནྲི་ནོར་བ་ཆེས་ཆེ་བ་སྟེ། འདྲིར་སྔོན་དུ་སྟོང་ཕོགས་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམས་ནས། འོག་ཏུ་སང་ཕོགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   སྐུ། ༢༥ན༥ན།    ཀྱི   བླ། ༢༦ན༦ན།    ཀྱིས   ཞོལ། ༢༦ན༤ན།   ཀྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་སྟོང་

ཚོགས་པ་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་འཆར་བར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པ་ལ། དུ་

བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་གྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་

པས་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང་ཆོས་སྐུ་ལམ་བྱེད་ཀྲི་ཕོགས་ན་

མྲི་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕག་རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས། དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒོམ་པ་

མེད། ཅེས་པའྲི་དོན་སོར་སྡུད་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་ཀང༌། རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་

བསྐེད་རོགས་སོ་སོ་ལ་སྦྱར་བའྲི་བཤད་པ་དུ་མ་འཇུག་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་ལུགས་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིར་ནྲི་དོན་དེ་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བབ་ན་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་

རེས་ཀྲིས་སྔོན་དུ་སོར་སྡུད་བསྒོམ་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། ཁམས་གསུམ་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་

འདས་པ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། རཱུ་པ་ཅེས་པ་གཟུགས་

དང་རང་བཞྲིན་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་སབས་འདྲིར་རང་བཞྲིན་དུ་ཅེས་བསྒྱུར་

དགོས་པ་ལ། གཟུགས་སུ་ཞེས་བསྒྱུར་པའྲི་འགྱུར་སྐོན་ཡྲིན་པས། འགྱུར་གསར་

དག་ཏུ་གཟུགས་ཞེས་བསྒྱུར་པ་དང༌། རྭ་འགྱུར་སོགས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཟུགས་བརན་

ཅེས་བསྒྱུར་པ་མྲི་ལེགས་ཀྲི། འགྱུར་མངས་སོགས་སུ་རང་བཞྲིན་ཅེས་འབྱུང་བ་

ཆེས་ལེགས་སོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། རྡུལ་

ཕ་རབ་བསགས་པའྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་སང་བ་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ངེས་དོན་མེད་

པར་སྟོན་གྲི། སྟོང་གཟུགས་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། ཁམས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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གསུམ་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ཅྲིང་བརགས་ནས་ཟབ་མོ་དབུ་མའྲི་ལྟར་བ་སྐོང་

བ་དགོས་ལ། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད། ཅེས་པ་ནྲི་ཕུང་པོ་རྲིགས་པས་དཔད་

པ་ན་མ་རེད་པ་དེ་ཕུང་པོ་བདེན་པར་མེད་པའྲི་དོན་དུ་མ་གོ་བར་གཏན་མེད་གྲི་དོན་

དུ་གོ་ནས་ཕུང་སོགས་མེད་པར་བཟུང་བའྲི་སྟོང་པ་ཆད་སྟོང་ལ་ཟེར་གྲི། བདེན་སྟོང་

རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་དང་

ཞེ་འགས་པའྲི་གཏམ་མོ། །

དེ་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་བསྒོམ་བྱའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ལ་

བ་མེད་ཀྲི་སབས་སུའང་ཁད་མེད་ཀང༌། སྒོམ་བྱེད་ཀྲི་བོའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ་ནྲི་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུའང་ཁད་པར་ཆེ་སྟེ། 

འདྲིར་ནྲི་སྔགས་དོན་ལས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སྟོང་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་དེ་

ཡང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དེ་གཉྲིས་མྲི་ཕེད་པའྲི་དོན། སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞྲིན། ཨཱཏྨ་ཀ་བདག་

ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡུལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྟོང་

པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས། གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་ངའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཞག་པའྲི་སྒོ་ནས་

བསྒོམ་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ནྲི་རྣམ་པར་ཐར་བའྲི་སྒོ་བཞྲི་ཀ་ལ་

འད་སྟེ། བ་ན་མེད་པའྲི་ཁད་ཆོས་སོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་འཆྲི་རྲིམ་དང་

ཆོས་མཐུན་པར་བསྒོམས་པའྲི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་སོགས་རྲིམ་བཞྲིན་

བསྒོམ་པ་རྣམས་ལ། ནམ་མཁའ་ནྲི་གང་གྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་གསང་
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གནས་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། མའྲི་སྤྲི་བོ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་

བར་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་གསང་བའྲི་

པདྨའྲི་བར་ལྷུན་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། ལྷུན་པོའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨ་ནྲི་མའྲི་གསང་བའྲི་

པདྨ་དང་ཆོས་མཐུན། པདྨའྲི་སྟེང་དུ་ཟླ་ཉྲི་དུས་མེ་གསུམ་བསྒོམ་པ་ནྲི་མའྲི་གསང་

བའྲི་པདྨར་བཤང་གཅྲི་ཁུ་བའྲི་རྩ་གསུམ་འཛོམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། པདྨའྲི་སྟེང་

དུ་རོ་རེའྲི་གུར་བསྒོམ་པ་ནྲི་མའྲི་པདྨར་ཕའྲི་རོ་རེ་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེར་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ་ནྲི་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་མངལ་དང་ཆོས་མཐུན། 

དེའྲི་དབུས་སུ་ཟླ་ཉྲི་དབྱངས་གསལ་གྲིས་མཚན་པ་ནྲི་མའྲི་གསང་བར་ཕ་མའྲི་ཁུ་

ཁག་འདུས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རྲི་བོང་གྲི་མཚན་མ་ལྟ་བུ་

བསྒོམ་པ་ནྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་མཚོན་པའོ། །

ཧཱུཾ་ཡྲིག་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཧྲི་ཡྲིག་ནག་པོ་བསྒོམ་པ་ནྲི་རྣམ་ཤེས་

དེའྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་སྲོག་གྲི་རླུང་གྲི་མཚོན་བྱེད་དོ། །དེ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པ་ལས་ཧཾ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་

ཏུ་འདེས་པ་ལས་མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། དེ་ནས་བརྩམས་

ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་ནྲི་མངལ་དུ་ལུས་རྲིམ་

གྲིས་འཕེལ་ནས་ཡོངས་སུ་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་
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བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་བར་དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦྱོར་གྲི་སྒོ་ནས་ཁམས་ཞུ་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་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་ནས་འཇུག་པ་སོགས་བྱེད་

དོ། །ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་མཐར་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦྱོར་གྲི་སྒོ་ནས་ཞུ་བདེ་ལ་ལོངས་

སྤོད་ནུས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐྲིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཆོས་མཐུན་ནང་ལ་སྦྱར་བ་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སོས་

སོ། །ཕྲི་ལ་སྦྱར་བ་ནྲི་རེན་བསྐེད་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྲི་རབ་དང་

བཅས་པ་ཆགས་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་གནས་པའྲི་རྒྱ་ཚད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མཐུན་པའྲི་

རྣམ་བཞག་དང༌། བརེན་པ་ལྷ་ལ་ཡང་སྐུ་མདོག་དང་ཞལ་ཕག་གྲི་གངས་དང་འཁོར་

གྲི་ལྷ་གངས་སོགས་ལ་ཟླ་བ་དང་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་དང་དུས་སྦྱོར་དང་ཚེས་དང་ཟླ་ཉྲི་

སྒ་གཅན་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་མཐུན་རྒྱས་པར་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཏེ་འདྲིར་ནྲི་ཆེས་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

གཞན་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་སྦྱར་ན། ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་

ས་སོགས་སྔ་མ་རྣམས་ཞུ་ནས་�ཾ་གྱུར་པ་ལས་སར་ཡང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ། ཆུ་ས་

རྲི་རབ་པདྨ་སོཌ་བསྐེད་པ་ནྲི།     ཕྲི་མ་འདྲི་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ 

ལུས་ཀྲི་ཁམས་དང་སྦྱར་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཀང་

ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷར་རེན་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་པས་

དེའྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་སྔ་མ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེར་

གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྲི་རབ་ནྲི་གང་ལ་
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གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱ་བའྲི་གཞྲི་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁ་

ལྟེ་བ་གསང་གནས་སོ། །དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་རོ་རྐང་གྲི་རྩའྲི་མ་ས་གཉྲིས་

ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་འགོག་པ་སྟེ། དེས་ན་རོ་རྐང་མཚོན་པའྲི་ཉྲི་ཟླ་

གཉྲིས་དུང་ཅན་མཚོན་པའྲི་དུས་མེ་མནན་པར་བསྒོམ་པའོ། །རླུང་འགོག་པའྲི་བྱ་བ་

དེ་གང་གྲིས་བྱེད་པ་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པས། དེའྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་

ཉྲི་དུས་མེའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེའྲི་གུར་བསྒོམ་པའོ། །

སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རེན་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་

བྱེད་དུ། རེན་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་ལ། མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་

ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རོ་རྐང་གྲི་རྩའྲི་མ་ས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་

བཀག་པས་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་གྲི་ཁམས་དམར་པོ་གཏུམ་མོའྲི་མེ་འོག་ནས་འབར་

ཏེ། ཁམས་དཀར་པོ་སྟེང་ནས་ཞུ་བ་ཉྲི་ཟླས་མཚོན་ལ། དེའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་

ཧྲི་ཡྲིག་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་རླུང་སེམས་གཉྲིས་མཚོན་ལ། ཐམས་ཅད་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི། ཁམས་དཀར་དམར་རླུང་སེམས་བཞྲི་ཨ་ཝ་

དྷུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཚོགས་པའྲི་འདུ་འཕོད་ལ་བརེན་ནས་སེམས་མཆོག་ཏུ་མྲི་དགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རྣམ་བཅད་ནྲི་རྡུལ་གྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་གཏུམ་མོ་འོག་ནས་འབར་བ་མཚོན་ལ། ཐྲིག་ལེ་སྟེང་དུ་བྱས་པས་ཁམས་

དཀར་པོ་སྟེང་ནས་ཞུ་བ་མཚོན་ཞྲིང༌། “ཧ
1
་ཡྲིག་སྲོག་གྲི་ཨ་ཡྲིག་དང་བཅས་པ་དེའྲི་

འོག་ཏུ་བཞག་པས་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༥ན།   སྐུ། ༢༧ན༧ན།   བླ། ༢༩ན༡ན།    ཧ   ཞོལ། ༢༨བ༦ན།    ཧཾ
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 203  

པ་མཚོན་ལ། དེ་ལས་ལྷར་བསྐེད་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཤར་བ་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། །

དེ་ལྟར་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་དེ་འད་བ་མཚོན་ནུས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་འདྲི་

ལྟར་བསྒོམས་པས། རོགས་རྲིམ་དེ་འད་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འཆྲི་བ་ན། །ཟླ་བ་བདུད་རྩྲི་ཐུར་དུ་འགོ། །སྟེང་དུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་

སྲྲིད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུ་ཐ་

མལ་བ་རྣམས་འཆྲི་བ་ན། ཁུ་བ་ཐུར་དུ་འགོ་ཞྲིང༌། རྡུལ་སྟེང་དུ་འགོ་ལ། རྣམ་ཤེས་

བར་དོར་སོང་ནས་སྐེ་གནས་སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་པས་

དེ་ལས་བཟློག་ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཡས་རོ་མ་ལ་གཙོ་བོར་བརེན་

པའྲི་རྡུལ་”སྟེ
1
་ཁག་སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་དངས་ཏེ་འོག་ཏུ་བརན་པར་བྱས་ཤྲིང༌། གཡོན་

རྐང་མ་ལ་གཙོ་བོར་བརེན་པའྲི་ཁམས་དཀར་པོ་འོག་ནས་སྟེང་དུ་དངས་ཏེ་གཙུག་

ཏོར་དུ་བརན་པར་བྱས་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེའོ། །གསུམ་པོ་དེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་མཚོན་པས་གཙོ་བོའྲི་ཞབས་

གཡས་པ་དམར་པོ་བརྐང་པ་དང༌། གཡོན་པ་དཀར་པོ་བསྐུམ་པ་དང༌། བརླ་གཉྲིས་

ཀྲི་དབུས་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོའ།ོ །རོགས་རྲིམ་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཉྲི་ཟླའྲི་རྩ་

རོ་རྐང་གཉྲིས་ཀྲི་སྟེང་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་

འགོག་ཅྲིང༌། ཉྲི་ཟླའྲི་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མ་ས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དུས་མེའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།    བླ། ༢༩ན༤ན།    སྟྱེ   སྐུ། ༢༧བ༣ན།    ཏྱེ   ཞོལ། ༢༩ན༤ན།    སྟྱེ
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ནང་དུ་འགོག་པ་མཚོན་པས་ཉྲི་ཟླའྲི་སྟེང་དུ་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་མནན་པའྲི་གདན་

དང༌། ཁག་དང་ཁུ་བའྲི་རྩ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་འགོག་པས། དེ་གཉྲིས་མཚོན་པའྲི་

འདོད་ལྷ་དང་དག་པོ་ཞབས་གཡས་གཡོན་གྲིས་མནན་པའོ། །ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་

འཁྱུད་པ་ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་སུ་ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐབས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ལ། རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་

པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་བཞྲིན་དབྱྲིངས་རྲིག་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཁྱུད་པ་དང༌། སྐུ་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ལ། རྣམ་

བཅས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་ཞྲིག་འགྲུབ་

ལ། ལམ་དུས་སུ་རོགས་རྲིམ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་

ནས། རྣལ་འབྱོར་བའྲི་སེམས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་སྐེས་པ་ལ་ཡུལ་

རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མས་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལུས་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ལྷར་ཤར་བ་ལ་རྣམ་

བཅས་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་འཁྱུད་པ་ཞྲིག་འགྲུབ་པས། དེའྲི་སྲིན་

བྱེད་དུ་བསྒོམ་པའོ། །

དེ་ཡང་ཞག་རེ་རེའྲི་དུས་ལ་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། དེ་རྒྱས་པར་ཕེ་

ན་ཞག་རེ་ལ་རླུང་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའྲི་འཁོར་ལོ་མ་འགགས་པའྲི་

དབང་གྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྣལ་འབྱོར་བས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་

བསྒོམས་ཏེ་ལས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་དེ་སྙེད་འགགས་པས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་

ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་
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གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ལས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་དངོས་སུ་འགོག་པའྲི་

བྱ་བ་རོགས་རྲིམ་གྲིས་བྱེད་ཀང༌། དེའྲི་སྔོན་དུ་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་

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་རེ་རེ་ནས་དང་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བྱེད་

སྦྱོར་བ་དང༌། དེ་དག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སོ་སོ་དང་རེ་རེ་ནས་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བྱེད་

སྦྱོར་ཚུལ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ། ཁམས་ལྔ། དབང་པོ་ལྔ། ཡུལ་ལྔ། ལས་དབང་ལྔ། ལས་

དབང་གྲི་བྱ་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དང་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བྱེད་སྦྱོར་ཚུལ་ལེགས་པར་

ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་བསྒོམས་པས། ཐ་མལ་གྲི་རྩ་དང་རླུང་དང་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་

ཐམས་ཅད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་ལས་རུང་དུ་གྱུར་ཏེ་རོགས་རྲིམ་ཡོངས་རོགས་

སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྲིན་ནས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་བདེ་བག་ཏུ་སྐེ་བ་ཡྲིན་

གྲི། དེ་ལས་ལྡོག་ན་མྲི་སྐེའོ། །འདྲི་དག་གྲི་གནད་ལེགས་པར་རོགས་ན་བསྐེད་རྲིམ་

མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རོག་གྲི་ཐ་ཆད་དེ་ཉྲིད་རང་

གྲི་ངང་གྲིས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཆོས་ཐུན་རེ་རེ་ནས་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་འདྲིར་བཤད་ན་གཞུང་ཧ་ཅང་

མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་ཀྲི་ཁོ་བོས་ལོགས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ཀྲི་སབས་སུ་ཁ་ཅྲིག་དབྱངས་ཡྲིག་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་དང་གསལ་བྱེད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་ནྲི་མྲི་

འཐད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨ་སོགས་དབྱངས་སུམ་ཅུ་

དང་ཐྲིག་ལེ་དང་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་
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གཉྲིས་ཀྲི་དོན་དུ་གཡོན་དང་གཡས་སུ་བསོར་བས་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་ཟླ་ཉྲིའྲི་སྟེང་དུ་དབྱངས་གསལ་དགོད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དབྱངས་གསལ་

གྱུར་པ་ལས་ཀང་ཟླ་ཉྲི་བསྐེད་དགོས་ན། ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་ཉྲི་མ་གཉྲིས་བསྐེད་

དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དབྱངས་གསལ་གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པར་ཕོགས་འདྲིའྲི་

སབས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ཧཾ་ཡྲིག་བསྒོམ་པའྲི་དུས་ན་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས་འདྲི་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་

ས་བོན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཧཾ་ཡྲིག་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པའྲི་ས་བོན་དུ་བཤད་པ་དང་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཧཾ་ཡྲིག་ལྷ་སྐུ་ལ་སྦྱར་བ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གཙོ་བོའྲི་གདན་ལ་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས། དེའྲི་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་གནས་

པའྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་དང་དུས་ཀྲི་མེའྲི་སྟེང་དུ་ཞེས་སྒ་གཅན་དང་དུས་

མེ་གཉྲིས་ཀ་བཤད་པ་ལ། བོད་དག་མྲི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་ནང་དང་སྦྱང་གཞྲི་དང་

རོགས་རྲིམ་སོགས་དང་སྦྱོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མ་ཆགས་པའྲི་རྒྱུད་དང་

འགེལ་བའྲི་དགོངས་པ་མ་ལྕྲིགས་པ་སྟེ། ནང་དང་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦྱར་བའྲི་ཆོས་

མཐུན་སྦྱོར་ཚུལ་ཕོགས་ཙམ་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ལ། དབང་ལེར་རྒྱུད་ལས། རྒྱལ་

བའྲི་བདག་པོའྲི་པདྨ་ས་ཚོགས་མདོག་ལ་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་མེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་མེ་ནྲི་དུས་མེ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་འགེལ་པར་འདྲིར་གནམ་སྟོང་གྲི་མཐར་

འཛིན་པའྲི་དུས་སུ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་སྟེ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་

དང་མེ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།

 207  

ནྲི་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཟླ་ཉྲི་དུས་མེ་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དུས་མེའྲི་

སྒས་སྒ་གཅན་ཡང་འཕངས་པར་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྒ་གཅན་གདན་དུ་

ཡོད་ཅྲིང་དུས་མེ་མེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གནམ་སྟོང་གྲི་མཐར་འཛིན་པ་ན་ཟླ་

ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེ་བཞྲི་ཀ་དུས་གཅྲིག་ལ་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་

ཕྲི་དང་མྲི་མཐུན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ཟླ་ཉྲི་འོག་ཏུ་བྱས་སྒྲིབ་བྱེད་སྒ་གཅན་

སྟེང་དུ་བྱས་ནས་སྒྲིབ་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་ཕྲི་དང་མྲི་མཐུན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། 

གཞན་ཡང་རེས་དགའ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་གྲིས་འཛིན་ལ། རེས་འགའ་དུས་”མྲི
1
་སྒྲིབ་

པར་ཁད་པར་མེད་པ་ལ། གཅྲིག་ལ་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱོར་ཞྲིང༌། ཅྲིག་ཤོས་ལ་

མྲི་སྦྱོར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་སྨྲོས་ཤྲིག །

གདན་གྲི་ཆོས་མཐུན་ནང་ལ་སྦྱོར་བ་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས། གསང་བའྲི་པདྨ་

ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་པདྨ་བཞྲིན་ནོ། །བཤང་བ་དང་གཅྲི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའྲི་

རྩ་གསུམ་ནྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། གསང་བའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་

བར་དེ་རྣམས་འདུས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། གསང་གནས་ཀྲི་པདྨར་ཟླ་ཉྲིའྲི་རྩ་

དང་འདུས་པ་དེ་ནྲི་དུས་མེའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མ་མ་ཡྲིན་ནམ། གསང་གནས་ན་སྒ་གཅན་

གྲི་རྩ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་སྨྲོས་ཤྲིག །ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སྒ་གཅན་གྲི་

རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་དང༌། ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཀྲི་དུས་མེའྲི་རྩ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དུང་ཅན་མ་

གཉྲིས་སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གཅྲིག་གྲིས་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་དུང་ཅན་མའྲི་རྩ་ལ་སྒ་གཅན་གྲི་རྩའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༧ན།    མྱི   སྐུ། ༢༩ན༢ན།   བླ། ༣༡ན༡ན།   ཞོལ། ༣༡ན༡ན།    མྱེ   *དཔྱེ་རྱིང་བཀྱིས་ལྷུན་དུ་མྱི་

དང་གཞན་གསུམ་གར་མྱེ་བྱིས་འདུག་ཀང་མྱེས་ཡྱིན་སྙམ།
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འོ་ན་གདན་གྲི་སབས་སུ་ཡང་སྒ་གཅན་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་དུས་མེའྲི་གདན་ཡང་

འཕངས་པ་ཁས་བངས་ན་མགོ་ལ་ཐོག་ལྟུང་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རམ། 

འོ་ན་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་ས་བོན་སོ་སོར་མ་གསུངས་པས་གནོད་དོ་ཞེ་ན་སྐོན་

མེད་དེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་གྲི་སབས་སུ། ཐྲིག་ལེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒ་

གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ནྲི། འདྲིར་�ཾའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་དང༌། 

ཁོར་ཡུག་རྲི་རབ་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐེད་བྱ་    སྐེད་བྱེད་དུ་སྦྱར་ 

བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཀད་ཀོར་གྲི་ཐྲིག་ལེ་སྟོང་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྲིགས་

ཀྲི་ས་བོན་ཡྲིན་ཡང༌། དེའྲི་ནཱ་ད་ནྲི་མཆོག་གྲི་ཆ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ས་

བོན་དུ་སབས་དུ་མར་བཤད་པས་ཐྲིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་ལས་སྒ་གཅན་དང་

དུས་མེ་གཉྲིས་ཀ་བསྐེད་པ་མྲི་འགལ་ལ། གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་སབས་སུ་དབང་ལེར། 

ལྟེ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཨཾ་ཨཿ ཨ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་གདན་རྣམས་སོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི་ལེའུ་དང་པོར་སྟོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔའྲི་སབས་སུ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་

སེ་ཚན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་སེ་ཚན་བསྡུས་ནས། དེའྲི་མྲིང་གྲི་དབྱངས་ཨ་ཡྲིག་

གཅྲིག་པུ་ཐུན་མོང་དུ་གསུངས་ནས། ཁམས་སེ་ཚན་དྲུག་ལ་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལས་

མ་གསུངས་པ་དང་འད་བས་སྐོན་མེད་དོ། །ཨ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་

ཀྲི་ས་བོན་དུ་གསུངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས། བསྲུང་འཁོར་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་ཀྲི་

ལྷའྲི་གདན་སྟོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ཀང་ཨ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྟོང་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཙོ་

བོའྲི་གདན་ལ་དུས་མེ་མེད་པར་འདོད་པ་ནྲི་འགེལ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ལེར་ཡེ་ཤེས་པ་
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དང་རོ་མཉམ་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ། སྙྲིང་པོའྲི་པདྨར་ཞེས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ལ་མེའྲི་སྟེང་དུ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་

དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ལུང་

གསལ་ཁ་ཅན་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་སུ་བསྙོན་པར་བྱེད་པའོ། །འདྲི་ལ་བརོད་པར་བྱ་

བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་འདྲིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་

མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྔོན་འགོ་ཚོགས་གཉྲིས་བསག་པ་དང་ཤྲི་ནས་བར་དོ་

ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་གཞྲི་ཡན་

ལག་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་དང༌། ཐུན་གྲི་མཐར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་ལ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་བསག་པ་དང༌། 

འཆྲི་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་བསྒོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་

གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་པཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ཨཾ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་

ལྔ་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་

དུ་སྤན་དངས་འོད་ཟེར་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བ་རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ། སྟོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན། །སྲྲིད་གསུམ་སྐེ་དང་འཇྲིག་པ་མེད། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅྲིག་
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པའྲི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕག་འཚལ། །རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སྟེང་གྲི་�ཁྒྒྷ
ང 

་དང་�ཁྒྒྷ
Ἒ 

་ལས་རོལ་མོ་མ་དང་གར་མ་ལང་ཁུ་རྔ་པ་ཊ་ཧ་དང་གོས་ 

འཛིན་པ། ཙྪ
�ྫྙ
  ་ ་དང་   ཙྪ

�ྫྙ ླཱ

  ་     ལས་དྲི་མ་དང་ཕེང་བ་མ་ནག་མོ་དྲིའྲི་དུང་ཆོས་དང་མེ་ 

ཏོག་སྔོན་     པོའྲི་    ཕེང་བ་འཛིན་པ། ཊྛ
ཌྜྷ
ཎ

  ་དང་ཊྛ
ཌྜྷ
ཎཱ

  ་ལས་བདུག་སོས་མ་དང་མར་མེ་ 

མ་དམར་མོ་སོས་སོད་དང་མར་མེ་     འཛིན་པ། པྦྦ
ྷྨ

་དང་པྦྦ
ྷྨ ླཱ

་ལས་ལྷ་

 

བཤོས་མ་དང་འབས་བུ་མ་དཀར་མོ་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་སོད་            དང་

བས་བུ་འཛིན་པ། ཏྠ
དྡྷ
ན

   ་ དང་ཏྠ
ངྔྷ
ནཱ  

་ལས་སྒེག་མོ་དང་བཞད་མ་སེར་མོ་དབུ་རྒྱན་དང་དོ་ཤལ་

འཛིན་པ།  སྊྤ ྵ
ཤྈྐ

  ་        དང་    སྊྤ ྵ
ཤྈྐ ླཱ

  ་ལས་གླུ་མ་དང་འདོད་མ་སྔོན་མོ་རོ་རེ་དང་པདྨ་འཛིན་ 

པ་སྤོས་     པ་རྣམས་      ཀྲིས་མཆོད་པར་གྱུར། ༀ་ཙྪ
�ྫྙ
  ་ ་བཛྲ་གྷན་དྷེ་གྷན་དྷ་ 

ཨར་ཙྪ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།   ༀཙྪ
�ྫྙ ླཱ

  ་  ་བཛྲ་མཱ་ལེ་མ་ལ་ཨར་     ཙྪ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ 

སྭཱཧཱ། ༀ་ཊྛ
ཌྜྷ
ཎ

  ་བཛྲདྷཱུ་པེ་དྷཱུ་པ་ཨར་    ཙྪ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཊྛ
ཌྜྷ
ཎཱ

 ་བཛྲ་པྲ་དཱྲི་པེ་ 

པྲ་དཱྲི་བ་   ཨར་ཙྪ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུརུ་སྭཱཧཱ།  ༀ་པ
བྦ
ྷྨ

 ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏེ་ནེ་   བེདྱ་པཱུ་ཛཱཾ་ 

ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་པ
བྦ
ྷྨ ླཱ

 ་བཛྲ་ཨཀྵ་ཏེ་ཨཀྵ་ཏ་ཕ་    ལ་ཨར་ཙྪ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།  

ༀ་ཏྠྠྠྔྷ
ྷྣ

་བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཝསྟྲ་           ཨ་བྷ་ར་ཎ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།  ༀ་ཏྠྠྠྔྷ
ནཱ

 ་བཛྲ་ཧཱ་སྱེ་གྷན་ཌ་ 

ཨ་    དར་ཤ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀཁྒྒྷ
ྠ

  ་བཛྲ་བཱ་ཏྱེ་བཱ་ཏྱ་   པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ 

སྭཱཧཱ། ༀ་ཀཁྒྒྷ
ྠ ླཱ

  ་བཛྲ་ནྲྲི་ཏྱེ་ནྲ་ཏྱ་པཱུ་ཛཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་   རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་སྊྤ
Ḍḋྈྐ

  ་བཛྲ་གྲི་ཏེ་གྲི་ཏ་པཱུ་ཛཱཾ་ 

ཀུ་རུ་ཀུ་  རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་སྊྤ
Ḍḋྈྐ ླཱ

  ་བཛྲ་ཀཱ་མེ་སརྦ་བུདྡྷ་བོ་   དྷྲི་ས་ཏྭཱ་ནཾ་ཀྲོ་”དྷཱྲི་ 

དཱ
1
་ནཱཾ་བཛྲ་སུ་ར་ཏ་པཱུ་ཛཱཾ་  ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཅེས་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ 

1  བླ། ༣༢བ༣ན།  དྷཱ་དྱི
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བཅས་པས་མཆོད། 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའྲི ་བར། །ཆགས་དང་ཞེ ་སང་གཏྲི ་མུག་

གྲིས། །བགྲིས་དང་བགྲིད་སྩལ་ཡྲི་རང་བའྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་

བཤགས། །རོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དགེ་

ཚོགས་དང་། །གཞན་ཡང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །མངོན་པར་དགའ་བས་ཡྲི་རང་

ངོ་། །ཉོན་མོངས་ནད་ཀྲིས་གདུངས་པ་ཡྲི། །སྐེ་བོ་བདེ་བར་གསོ་བྱའྲི་ཕྲིར། །རོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་བདུད་རྩྲི་ཡྲི། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་དུ་གསོལ། །མ་རོགས་འཁོར་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་ལས། །མ་ངན་འདའ་བཞེད་སངས་ནས་ནྲི། །རྨོངས་མེད་འཁོར་བ་དག་ཚུལ་

གྲིས། །བསལ་བ་མཐའ་ཡས་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སངས་རྒྱས་སོབ་དཔོན་དབང་

མཆོག་ཐོབ། །དེས་བསྟན་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆོས། །དེར་གནས་དགེ་འདུན་

རྣམ་གཉྲིས་ལ། །རབ་ཏུ་དྭང་བས་སྐབས་སུ་མཆྲི། །བ་མ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་

ལ། །བདག་ཉྲིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབུལ། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །བན་

དང་འབངས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། །བདག་གྲི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །རང་དོན་

དྲི་མས་མ་གོས་པར། །སྲྲིད་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྲི་

རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐེད་

བགྲི་ཞྲིང་། །བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པ་སངས། །སྦྱྲིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་

བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་སོན་ལམ། །སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕ་

རོལ་ཕྲིན། །ཚོགས་གསུམ་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བགྲི། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པ་

དང་། །སྡུག་བསྔལ་དང་ནྲི་བལ་བ་དང་། །བདེ་ལ་རག་ཏུ་གནས་པར་དགའ། །མཉམ་
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ཉྲིད་བཏང་སྙོམས་བསྒོམ་པར་བགྲི། །སྦྱྲིན་པའྲི་གཡབ་མོས་ལེགས་བོས་ཏེ། །སྙན་

པར་སྨྲ་བས་གཏམ་བྱས་ནས། །དོན་སྤོད་པ་ཡྲིས་བག་ཕབ་སྟེ། དོན་མཐུན་གོས་

ཆེན་གདབ་པར་བགྲི། །ལུས་ཀྲི་ལས་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ། །ངག་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་དག་

དང་། །ཡྲིད་ཀྲི་ལས་ནྲི་རྣམ་གསུམ་སྟེ། །མྲི་དགེ་བཅུ་པོ་སང་བར་བགྲི། །བསབ་

པ་གསུམ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཡྲི། །འགོད་དང་རྨུགས་པ་གཉྲིད་དང་ནྲི། །རྒོད་པ་དང་ནྲི་ཐེ་

ཚོམ་སྟེ། །སྒྲིབ་པ་ལྔ་པོ་སང་བར་བགྲི། །འདོད་ཆགས་དང་ནྲི་ཞེ་སང་དང་། །གཏྲི་

མུག་དང་ནྲི་ང་རྒྱལ་ཏེ། །སྲྲིད་པའྲི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡྲི། །ཉོན་མོངས་བཞྲི་པོ་སང་

བར་བགྲི། །འདོད་པའྲི་ཟག་དང་སྲྲིད་པའྲི་ཟག །མ་རྲིག་པ་ཡྲི་ཟག་པ་དང་། །ལྟ་བའྲི་

ཟག་སྟེ་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ། །ཟག་པ་བཞྲི་པོ་སང་བར་བགྲི། །སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་མཚན་མ་

མེད། །སོན་མེད་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས། །རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་ཡྲིས། །རོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བགྲི། །ཞེས་དོན་དན་བཞྲིན་པས་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། །དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད། །བསྒོམ་པ་བསྒོམ་པ་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མྲི་འགྱུར། །བསྒོམ་པ་དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་

སྟོང་པ་ཉྲིད་དོ། །རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲིས་མེ་ཉམས་པར་བྱས། མེ་དང་བལ་

བའྲི་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ། ཆུ་རླུང་གྲིས་སམས། རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐྲིམ། རྣམ་ཤེས་ནམ་

མཁའ་ལ་ཐྲིམ། དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་སང་བའྲི་

སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞྲི་ནས། ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་

མྲི་ཕེད་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་ཨ་ནྲི་མྲིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་ཨ་པྲ་ཎྲི་ཧྲི་ཏ་ཛྙ་

ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱ་ཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་ཨ་ན་བྷྲི་སཾསྐཱ་ར་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག །ལས་རྒྱལ་མཆོག །ཐེག་ལེའྲི་རྣལ་

འབྱོར། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཞྲིའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རེན་བསྐེད་པ་དང་བརེན་

པ་ལྷ་བསྐེད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ། ཡཾ་ལས་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་པོ་དབུས་སུ་གཞུའྲི་རྣམ་པ་ཐད་དཀར་དཔག་ཚད་འབུམ་

ཕག་བཞྲི་པ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་

རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཚན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་

གསུམ་རྒྱར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་

ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲིས་མཚན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཝཾ་ལས་

ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་རྒྱར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉྲིས་པ་སྟེང་

འོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་པདྨས་མཚན་པ། 

དེའྲི་སྟེང་དུ་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞྲི་རྒྱར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་

གཅྲིག་པ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་རོ་

རེས་མཚན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་མཾ་ལས་ལྷུན་པོ་ཆེན་པོ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་འོག་གྲི་རྒྱར་

དཔག་ཚད་སྟོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་དང་སྟེང་ལ་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པ། དེའྲི་

དབུས་སུ་ཀྵཾ་ལས་ས་ཚོགས་པདྨ་རྲི་རབ་ཀྲི་སྟེང་གྲི་རྒྱའྲི་ཕེད་དང་མཉམ་པའྲི་སུམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཆ་ལྟེ་བ་ལ་ཡོད་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཾ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་པ། 

དེའྲི་སྟེང་དུ་ཚེག་དག་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟླ་བ་དང་མཉམ་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་

ཐྲིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་ལས་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སྔོན་

པོ་དང་སེར་པོ་ཉྲི་མ་དང་མཉམ་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེལ་པ་ལས་�ཾའྲི་

ཡྲི་གེར་གྱུར། 

སར་ཡང་ཡྲི་གེ་དེ་དག་སོ་སོ་ལས་སྐེས་བའྲི་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས། རྲི་རབ་

པདྨ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་གདན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་

ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་གུར་གྲི་ནང་དུ་བྷྲཱུཾ་འམ་ༀ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ནོར་བུའྲི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕོ་

བ། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སེར་དཀར་དམར་ནག་ལང་བའྲི་

རྩྲིག་པ་རྲིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། དེའྲི་ནང་དུ་དེའྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་ཀྲིས་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྩྲིག་པ་རྲིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། དེའྲི་ནང་དུ་དེའྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་ཀྲིས་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ནག་དམར་དཀར་བའྲི་རྩྲིག་པ་རྲིམ་པ་གསུམ་

དང་ལྡན་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ཀའང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ། ནོར་བུ་གསེར་གྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་ར་བབས་བཞྲི་བཞྲིས་བརྒྱན་པ། ར་བབས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲིའྲི་

བར་དུ་ལྷ་མོའྲི་གནས་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་བརྩེགས་མ་གསུམ་པ། བརྩེགས་

མ་དང་པོ་ལ་གླང་པོ་ཆེའྲི་མགོར་སེང་གེས་མནན་པ། བར་མ་དང་སྟེང་མ་ལ་ཤཱ་ལ་

བྷཉྫྲི་ཀས་སམ་བུ་བཏེག་པ། སམ་བུ་སོ་སོའྲི་རྩེེ་མོར་རྒྱལ་མཚན་སྒེང་བ་དང་། རྔ་

ཡབ་དང་མེ་ལོང་དང་། དྲིལ་བུ་དང་། བ་དན་དཀར་པོ་རྣམས་འཕང་བ། སྟེང་དུ་ཧར་
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མྲི་དང་། དེའྲི་སྟེང་གྲི་དབུས་སུ་བུམ་པ་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱལ་མཚན་དང་། 

ཀ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཐའ་ནས་མོས་པ་བསྲུང་བས་བསོར་བ། སྐུའྲི་ར་བབས་རྣམས་ཀྲི་

བརྩེགས་འོག་མའྲི་དབུས་སུ་ཤར་དུ་ཧཱུཾ་ལས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནག་པོའྲི་གཡས་

གཡོན་དུ་རྲི་དྭགས་ཕོ་མོ། ལྷོར་ཨཱཿ ལས་བུམ་པ་བཟང་པོ་དམར་པོའྲི་གཡས་

གཡོན་དུ་དུང་དང་པདྨ། བྱང་དུ་ༀ་ལས་རྔ་བོ་ཆེ་དཀར་པོའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་

དབྱུག་པ་དང་ཐོ་བ། ནུབ་ཏུ་ཧོཿ ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་སེར་པོའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་

མྲིའམ་ཅྲི་ཕོ་མོ། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ཀའྲི་རྩྲིག་པའྲི་སྟེང་དུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕ་གུ་གཞྲི་

དམར་པོོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་པ་དང་གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པས་སྤས་པ། ཕ་

གུའྲི་སྟེང་ནས་གསེར་གྲི་ས་རགས་བཞྲིའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཁ་ནས་མུ་ཏྲིག་གྲི་

དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཕེད་པ་འཕང་བ་ལ་མེ་ལོང་དང་རྔ་ཡབ་དང་དྲིལ་བུ་དང་ཟླ་བ་

ཕེད་པ་དང་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ། དེའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་བྱ་འདབ་

ལས་འཕང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཤར་བུ། དེའྲི་སྟེང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་ཕེད་པའྲི་དབྱྲིབས་

ཅན་གྲི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་རྣམས་ཀྲིས་མཛེས་པར་

བྱས་པ། རྩྲིག་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་ནས་འདོད་ཡོན་གྲི་སམ་བུ་དཀར་པོས་འགམ་སྟེགས་

ཀྲི་རྣམ་པར་བསོར་ཞྲིང་། སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀྲི་ཕྲིའྲི་མཚམས་རྣམས་སུ་ཟླ་ཕེད་རོ་རེ་

རྲིན་ཆེན་གྲིས་སྤས་པ། རྩྲིག་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲིའྲི་རྩ་བའྲི་ཟུར་བཞྲིར་ས་ཚོགས་རོ་རེས་

བརྒྱན་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གའྲི་རྩྲིག་པའྲི་ནང་དུ་རྩྲིག་པ་ལ་མ་རེག་པའྲི་ལྷ་

སམ་དཀར་པོ་སྟེང་གྲི་ཐོག་དང་བཅས་པ། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་

ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གྲུ་བཞྲི་པ། རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་ལང་ཁུས་བསོར་ཞྲིང་ཤར་དུ་
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རལ་གྲི་ནག་པོ། ལྷོ་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་པོ། བྱང་དུ་པདྨ་དཀར་པོ། ནུབ་ཏུ་འཁོར་ལོ་

སེར་པོས་མཚན་པའྲི་ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲི་སྟེ་ཀ་བ་ནག་པོ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། 

དེའྲི་ནང་དུ་དེའྲི་ཕེད་ཀྲི་གྲུ་བཞྲི་པ་རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་ནག་པོས་བསོར་བའྲི་དབུས་

སུ། ༀ་ལས་པདྨ་ལང་ཁུ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའྲི་ལྟེ་བར་ཨཾ་ལས་ཟླ་བ། ཨཱཿ ལས་

ཉྲི་མ། ཨ་ལས་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་གཤེགས་

པ་བཞྲི། སེམས་དཔའ་དྲུག སྒ་རོ་རེ་མ་དང་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་རྣམས་ཀྲི་གནས་

དང་། ལྷོ་སྒོ་དང་ནུབ་སྒོ་དང་སྟེང་དུ། ༀ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བར་རཾ་

ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། གཤེགས་མ་བཞྲི་དང་སེམས་མ་བཞྲིའྲི་གནས་

དང་ཤར་སྒོ་དང་བྱང་སྒོར་ༀ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་སྟེང་གྲི་ལྷའྲི་གནས་

རྣམས་སུ། ཤར་དུ་པྲ�་ལས་ཡྲི་དྭགས། མེར་གཾ་ལས་མཁའ་ལྡྲིང་། ལྷོར་མྲི་ལས་མ་

ཧེ། བདེན་བལ་དུ་མཾ་ལས་རྨ་བྱ། བྱང་དུ་བཾ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །དབང་ལྡན་དུ་སཾ་ལས་

སེང་གེ ནུབ་ཏུ་ཧཾ་ལས་གླང་པོ་ཆེ། རླུང་དུ་ཧཾ་ལས་ངང་པ། སྲོག་ཆགས་དེ་རྣམས་

ཀྲི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཕོགས་བཞྲིར་དམར་པོ་དང་མཚམས་

བཞྲིར་དཀར་པོ་རེ་རེ། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་སྟེང་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་

སུ་པྲ�་ལས་ཡྲི་དྭགས། གཡོན་དུ་གཾ་ལས་མཁའ་ལྡྲིང་། མེར་སྨྲ່་ལས་རྲི་དྭགས། ལྷོ་

སྒོའྲི་གཡས་སུ་ༀ་ལས་ལུག །གཡོན་དུ་མཾ་ལས་མ་ཧེ། བདེན་བལ་དུ་མཾ་ལས་རྨ་

བྱ། བྱང་སྒོའྲི་གཡས་སུ་མཾ་ལས་ཆུ་སྲྲིན། གཡོན་དུ་པཾ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །དབང་ལྡན་

དུ་མུཾ་ལས་བྱྲི་བ། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཧཾ་ཧཾ་ལས་གླང་པོ་ཆེ། རླུང་དུ་ཧཾ་
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ལས་ངང་པ། སྲོག་ཆགས་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་ཉེར་བརྒྱད་

པ་རྲིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཕོགས་རྣམས་སུ་དམར་པོ་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་

དཀར་པོ་རེ་རེ། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོར་སུཾ་ལས་ཕག་ནག་པོ་བདུན། ལྷོ་

སྒོར་ཨཾ་ལས་ར་དམར་པོ་བདུན། བྱང་སྒོར་ས່་ལས་སེང་གེ་དཀར་པོ་བདུན། ནུབ་

སྒོར་ཧཾ་ལས་གླང་པོ་ཆེ་སེར་པོ་བདུན། སྟེང་དུ་གཾ་ལས་མཁའ་ལྡྲིང་ཨ་ནྲི་ལ། འོག་ཏུ་

ཤཾ་ལས་སེང་གེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་དངས་པ་རཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤྲིང་

ར་རེ་རེའྲི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁ་

ཁེར་གྲི་སྟེང་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་ཡཾ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་

པོ་ཟླ་གམ་རེརེ། ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་རཾ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་

གྲུ་གསུམ་རེ་རེ། བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་བཾ་བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་

པོ་ཟླུམ་པོ་རེ་རེ། ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་ལཾ་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་

གྲུ་བཞྲི་རེ་རེ། སྟེང་དང་འོག་ཏུ་”མཾ
1
་དང་ཛྙཱཾ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ། འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་འོག་གྲི་ས་གཞྲི་དང་སྟེང་གྲི་ཐོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤར་ནག 

ལྷོ་དམར། བྱང་དཀར། ནུབ་སེར། དབུས་སྔོ་བ། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་

སའྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཐུག་གྲི་བར་གྲི་མཆོད་པའྲི་ས་ལ་པདྨ་བུམ་སོགས་མཆོད་རས་

དུ་མས་གང་བ། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ནས་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྲི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༤ན།   སྐུ། ༣༣བ༦ན།    མཾ   བླ། ༣༥བ༤ན།    ཨྃ   ཞོལ། ༣༥བ༥ན།    མཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 218  

བཞྲིས་བསོར་བའྲི་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་སྟེང་གྲི་དབང་ལྡན་ནས་ཨཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་

བ་ཉ་གང་བ་འཆར་བ་དང་། བདེན་བལ་དུ་ཨཿ ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནུབ་བཞྲིན་

པ། མེ་དང་རླུང་གྲི་ཁོར་ཡུག་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྲིས་

བསོར་བའྲི་ཤར་རྩེ་མོས་འབྲིགས་པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་གཾ་ལས་བསེ། མེར་ལྷག་མ་ཟ་

བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་བ�་ལས་བེ་རུན་ད། ལྷོར་རོ་བསྲེགས་པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ཏཾ་ལས་དོམ། 

བདེན་བལ་མྲི་ཟད་པའྲི་གཡུལ་གྲི་དུར་ཁོད་དུ་ཀྲུཾ་ལས་ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱང་རུལ་བ་དང་

བཅས་པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ཙཾ་ལས་འབྲི། དབང་ལྡན་བྱྲིས་པ་ཤྲི་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་བཾ་ལས་

བཤང་གདོང་། ནུབ་རྣག་གྲི་དྲིའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ས�་ལས་སེང་གེ །རླུང་སྦྲུལ་གྲིས་ཟོས་

པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ནཾ་ལས་མྲིག་སྔོན། སྟེང་དུ་ཨཾ་ལས་མཁའ་ལྡྲིང་ཨ་”ན
1
་ལ། འོག་

ཏུ་ཤཾ་ལས་སེང་གེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཙཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཁོར་

ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་ཕོགས་རྣམས་སུ་དམར་པོ་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་དཀར་པོ་

རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཕོགས་སུ་དམར་པོ་དང་མཚམས་

སུ་དཀར་པོ་རེ་རེ། རླུང་གྲི་ཕྲི་རོལ་ནམ་མཁའྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་དང་དེའྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་འོད་ཟེར་འབར་བས་བསོར་བར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་དང་། དེའྲི་མངལ་

ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང་སྤོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སེམས་ཅན་ལ་སྙྲིང་

རེའྲི་དབང་བསྐུར་སྦྱྲིན་པ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་དང་

བཞྲིའོ། 

1  *པར་མ་བཞྱི་གར་ན་བྱུང་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་གསུང་མཁས་གྲུབ་ཞལ་ལུང་དུ་ནྱི་བྱུང་།
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དང་པོ་ནྲི། དབུས་སུ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཉ་གང་བ་དེའྲི་སྟེང་དུ་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་ཨ་ཨེ་ཨར་ཨོ་ཨལ། ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ། 

ཨཾ་རྣམས་གཡོན་སོར་དང་། ལཱ་ཝཱ་རཱ་ཡཱ་ཧཱ། ཨཱལ་ཨཽ་ཨཱར་ཨྱཻ་ཨཱ། ལཱ�་ཨཱུ་རཱ�་ཨཱྲི་

ཨཿ རྣམས་གཡས་སོར་དུ་རྲིམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་འཁོད། དེ་ལྟར་མཚན་སོ་གཉྲིས་

ཀྲི་ངོ་བོ་དབྱངས་སོ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་

ཡེ་ཤེས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ། ལླ་�་ཡྻ་ཌྜ་ཌྷྜྷ། ལླ་�་�་ཡྻ་

ཧྷ། སྶ་ྊྤ
ྊྤ 
  ་ཥྵ་ཤྴ་ྈྐ

ྈྐ 
 ། ཏྟ་ཐྠ་དྡ་ངྠྔྷ

་ནྣ། པྤ་ཕྥ་བྦ་བྷྦྷ་མྨ། ཊྚ་ཋྛ་ཌྜ་ཌྷྜྷ་ཎྞ། ཙྩ་�་�་ཛྷྫྷ་ཉྙ། ཀྐ་
 

�་�་གྷྒྷ་ང་སྟེ་བརྩེགས་པ་རྣམས་གཡས་སོར་དང་ང་གྷ་ག་ཁ་ཀ །ཉ་ཛྷ་ཛ་ཚ་ཙ། ཎ་ཌྷ་

ཌ་ཋ་ཊ། མ་བྷ་བ་ཕ་པ། ན་དྷ་ད་ཐ་ཏ། ྐ་ཤ་ཥ་ྤ་ས། ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ། ཌྷ་ཌ་ཡ་ཝ་ལ་

རྣམས་གཡོན་སོར་དུ་རྲིམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་འཁོད། 

དེ་ལྟར་དཔེ་བྱེད་བརྒྱད་ཅུའྲི་ངོ་བོ་གསལ་བྱེད་བརྒྱད་ཅུས་མཚན་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་དྲི་ཟའྲི་རྣམ་ཤེས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་

རྲི་བོང་གྲི་མཚན་མ་ལྟ་བུ་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལྡན་པའྲི་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པ་སྲོག་གྲི་རླུང་ཧྲི་ཡྲིག་ནག་པོ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས། བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་དམར་གྲི་ངོ་བོ་ཟླ་ཉྲི་དབྱངས་གསལ་རླུང་སེམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

གཉྲིས་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ཧཾ་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་བདག་ཉྲིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དྲི་མ་

མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ། སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། དབུས་ནག་གཡས་དམར་གཡོན་
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དཀར་བའྲི་མགྲིན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྩ་ཞལ་ནག་པོ་དག་ཅྲིང་མཆེ་བ་གཙིགས་

པ། གཡས་ཞལ་དམར་པོ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ། རྒྱབ་ཞལ་སེར་པོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ལ་གནས་པ། གཡོན་ཞལ་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་ཞྲི་བ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་

དང་ལྡན་པ། རལ་བའྲི་ཅོད་པན་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་པ་དང་། རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། རོ་རེ་ནོར་བུ་དང་། རོ་རེ་རྣ་རྒྱན་དང་། རོ་རེ་མགུལ་

རྒྱན་དང་། རོ་རེ་གདུ་བུ་དང་། རོ་རེ་ས་རགས་དང་། རོ་རེ་རྐང་གདུབ་དང་། རོ་རེ་དར་

དཔངས་དང་། རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་། སྟག་གྲི་ལྤགས་པའྲི་ཤམ་ཐབས་གོལ་བ། གཡས་

གཡོན་གྲི་ཕག་པ་དང་པོ་སྔོན་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་སྟེ་ཕག་

པ་དྲུག །

གཡས་གཡོན་གྲི་དཔུང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྔོན་པོ། གཉྲིས་པ་གཉྲིས་

གཉྲིས་དམར་པོ། གསུམ་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་དཀར་པོ་སྟེ་དཔུང་པ་བཅུ་གཉྲིས། ཕག་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་དང་པོ་བཞྲི་བཞྲི་ནག་པོ། གཉྲིས་པ་བཞྲི་བཞྲི་དམར་པོ། གསུམ་པ་

བཞྲི་བཞྲི་དཀར་པོ། ཕག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐེ་བོང་སེར་པོ། མཛུབ་མོ་དཀར་པོ། 

གུང་མོ་དམར་པོ། མྲིང་མེད་ནག་པོ། མཐེའུ་ཆུང་ལང་ཁུ། སོར་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཚིགས་

ཀྲི་ཕེང་བ་དང་པོ་ནག་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་སྟེ་སོར་གདུབ་

རྣམས་ཀྲིས་མཛེས་ཤྲིང་འོད་འཕོ་བ། གཡས་ཀྲི་ཕག་ནག་པོ་”བཞྲིའྲི
1
་དང་པོར་རོ་

རེ། གཉྲིས་པར་རལ་གྲི། གསུམ་པར་རྩེ་གསུམ། བཞྲི་པར་གྲི་གུག དམར་པོ་བཞྲིའྲི་

དང་པོར་མེའྲི་མདའ། གཉྲིས་པར་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། གསུམ་པར་སྒ་དང་བཅས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༦ན།   སྐུ། ༣༥བ༡ན།    བཞྱི   *བཞྱིའྱི   བླ། ༣༧ན༤ན།    བཞྱིའྱི   ཞོལ། ༣༧ན༥ན།    བཞྱི
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ཌ་མ་རུ། བཞྲི་པར་ཐོ་བ། དཀར་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་འཁོར་ལོ། གཉྲིས་པར་མདུང་། 

གསུམ་པར་དབྱུག་པ། བཞྲི་པར་དག་སྟ། གཡོན་གྲི་ཕག་ནག་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་རོ་

རེ་དྲིལ་བུ། གཉྲིས་པར་ཕུབ། གསུམ་པར་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་”
1
རྣམ་པར་རྒྱས་པ། བཞྲི་པར་

ཁག་གྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ། དམར་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་གཞུ། གཉྲིས་པར་རོ་རེ་ཞགས་

པ། གསུམ་པར་རྲིན་པོ་ཆེ། བཞྲི་པར་པདྨ་དཀར་པོ། དཀར་པོ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་དུང་། 

གཉྲིས་པར་མེ་ལོང་། གསུམ་པར་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག བཞྲི་པར་ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་

གདོང་བཞྲི་པས་ཕག་གྲི་པདྨ་ལ་སྤས་པ། ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་སྟེང་དུ་ཤྲིན་ཏུ་

རོལ་པའྲི་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་ཞབས་གཡས་པ་དམར་པོའྲི་འོག་ཏུ་

འདོད་ལྷ་དམར་པོ་གདོང་གཅྲིག་པ། ལག་པ་བཞྲི་པ། ལག་ན་མེ་ཏོག་གྲི་མདའ་ལྔ་

དང་། གཞུ་དང་། ཞགས་པ་དང་། ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པ། གཡོན་པ་དཀར་པོའྲི་འོག་

ཏུ་དག་པོོ་དཀར་པོ་གདོང་གཅྲིག་པ། མྲིག་གསུམ་པ། ལག་པ་བཞྲི་པ། ལག་ན་རྩེ་

གསུམ་དང་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། བདུད་དང་དག་པོའྲི་ལྷ་མོ་

དགའ་མ་དང་ཨུ་མས་ཞབས་ཀྲི་མཐྲིལ་ལ་འཛིན་ཅྲིང་གདོང་དམན་པར་བྱེད་བཞྲིན་

པ། ཕ໊་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་ཤྲིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མདུན་ནས་འཁྱུད་པའྲི་ས་

ཚོགས་ཡུམ་སྐུ་མདོག་གསེར་མདོག མདུན་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་སེར་དཀར་སྔོ་

དང་དམར་བའྲི་ཞལ་བཞྲི་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་

ན་གྲི་གུག ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌ་མ་རུ་དང་བགང་ཕེང་། གཡོན་ན་ཐོད་

པ། ཞགས་པ། པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་བསམས་པ། རོ་རེ་སེམས་

1  བླ། ༣༧ན༦ན།  རྒྱལ་དབང་བདུན་པའྱི་གསུང་མཁས་གྲུབ་ཞལ་ལུང་།    +ཁ
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དཔའྲི་ཅོད་པན་ཅན། ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཡོན་བརྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་གནས་པའོ། །འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་ཨ་

དང་སོས་སོད་ལས་སྐེས་པའྲི་ནག་མོ་འབར་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་

བའྲི་ཞལ་བཞྲི། ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་ན་སོས་དང་ཙན་དན། གུར་གུམ། ག་བུར། གླ་

རྩྲི་སྦྱར་བའྲི་སོད། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ། པདྨ། ལྷ་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག །མེ་ཏོག་ས་ཚོགས་ཀྲི་

ཕེང་བ་འཛིན་པ། ལྷོར་ཨཿ དང་མར་མེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དམར་མོ་འབར་མ་དམར་མོ། 

དམར་སེར་དཀར་དང་སྔོ་བའྲི་ཞལ་ཅན། ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་ན་མར་མེ། དོ་ཤལ། 

ཅོད་པན། གདུ་བུ། གཡོན་ན་གོས་ས་རགས། རྣ་རྒྱན། རྐང་གདུབ་འཛིན་པ། བྱང་

དུ་ཨཾ་དང་ལྷ་བཤོས་ལས་སྐེས་པའྲི་དཀར་མོ་འབར་མ་དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་

དང་སེར་བའྲི་ཞལ་ཅན། ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་ན་འོ་མ། ཆུ་མཆོག་གྲི་སན་དང་ཆང་

གྲི་སོད། གཡོན་ན་བདུད་རྩྲི། གྲུབ་པའྲི་རོ། བདུད་རྩྲིའྲི་འབས་བུ། ཟན་གྲི་སོད་འཛིན་

པ། ནུབ་ཏུ་ཨཱ་དང་དུང་ཆོས་ལས་སྐེས་པའྲི་སེར་མོ་འབར་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་

སྔོ་དང་དམར་བའྲི་ཞལ་ཅན། ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་ན་དུང་དང་། གླྲིང་བུ། ནོར་བུ། 

ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་པྲི་ཝང་། རྔ་དང་སྒ་ལྡན་འཁར་བ་ཟངས་དུང་འཛིན་པ། མེར་ཧ་

དང་རྔ་ཡབ་ནག་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུ་བ་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའྲི་

ཞལ་བཞྲི། ཕག་བརྒྱད་ན་རྔ་ཡབ་ནག་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། བདེན་བལ་དུ་ཧཿ དང་རྔ་

ཡབ་དམར་པོོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྲིག་རྒྱུ་མ་དམར་མོ། དམར་སེར་དཀར་དང་སྔོ་བའྲི་

ཞལ་ཅན། ཕག་བརྒྱད་ན་རྔ་ཡབ་དམར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། དབང་ལྡན་དུ་ཧཾ་དང་རྔ་

ཡབ་དཀར་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཁའ་སང་མ་དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་དང་སེར་
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བའྲི་ཞལ་ཅན། ཕག་བརྒྱད་ཀྲིས་རྔ་ཡབ་དཀར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། རླུང་དུ་ཧཱ་དང་

རྔ་ཡབ་སེར་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་མར་མེ་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་སྔོ་དང་དམར་བའྲི་

ཞལ་ཅན། ཕག་བརྒྱད་ཀྲིས་རྔ་ཡབ་སེར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་རེ་

རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་པ། ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཅོད་པན་

ཅན། མཉམ་པའྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། ཟུར་བཞྲིའྲི་དབང་ལྡན་དུ་ཨཾ་ལས་ཆོས་

ཀྲི་དུང་དཀར་པོ། བདེན་བལ་དུ་ཨཱཿ ལས་ཆོས་ཀྲི་གྷན་ཌྲི་དམར་པོ། མེར་ཧཱུཾ་ལས་

ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་ནག་པོ། རླུང་དུ་ཧོཿ ལས་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་སེར་པོ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་

འཇྲིག་རེན་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་བྱ་བའྲི་སོད་དུ་མངོན་པར་གཟྲིགས་

ནས། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བའྲི་སྒ་ཡྲིས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་

དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་ལྷའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་སང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་བཅུག་

སྟེ། སར་ཡང་ལྷའྲི་ཚོགས་དེ་དག་རང་གྲི་ལུས་ལས་སྤོས་ནས་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་

སྐུའྲི་ནང་དུ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཞུགས། དེ་ལས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་སྤོས་ནས་སར་ཡང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པས་རང་གྲི་སྤྲི་བོ་ནས་ཞུགས། ཆགས་པ་ཆེན་

པོའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་བརྒྱུད་དེ་རོ་རེའྲི་ལམ་

ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་བབས་པས་ཐྲིག་ལེ་ཆ་སོ་སོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་

པ་བདག་པོར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་ཕག་མཚན་

དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུར་གྱུར་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་སྤོས་ཏེ། 
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རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད་པ་ནྲི། ཨ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་

ཁུ། ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག དག་

སྟ། གཡོན་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་

སྤོས་ནས་རང་གྲི་ལུས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ཨཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་ཁུ། ཅེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཅེས་པའྲི་བར་

གོང་ལྟར་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ནས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེ་དུ་

ཞུགས། སར་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་

པ་སྤོས་ཏེ་རང་ལ་ཞུགས་ཤྲིང་། ཤེར་ཕྲིན་མ་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་

ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། དུས་ཞབས་པས་ཡུམ་ལའང་

འདྲི་ལྟར་འཇུག་པར་བཤད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། དོན་འདྲི་དང་ཐུགས་དང་སྐུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཀ་རུ་ཁོ་བོ་གཙུག་ཏོར་ཅན་འགོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཉྲིས་ཀ་

ནང་ལེར་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་ངེས་པ་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །

ཨྲི་ཨཱྲི་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་དོན་གྲུབ་དང་སྒོལ་མ་ནག་མོ་ནག་དམར་

དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག རྩེ་གསུམ། 

གཡོན་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྤན་མ་དང་རྣམ་

སང་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྲི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་གདན་ལ་

འཁོད། ར་རཱ�་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྲིན་འབྱུང་དང་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་

དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་

ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རོ་རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་
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དགུ་པ་འཛིན་པ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་

ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཨུ་ཨཱུ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་འོད་དཔག་མེད་

དང་མཱ་མ་ཀྲི་དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་པའྲི་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་ཐོ་

བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་ལོང་བགེང་ཕེང་

འཛིན་པ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་གོས་དཀར་མོ་དང་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་བྱང་

དང་བྱང་ཤར་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ལ་ལ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྣམ་སང་དང་

སྤན་མ་སེར་མོ་སེར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། 

དབྱུག་པ། འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་ན་དུང་དང་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག སྒ་དང་བཅས་

པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྒོལ་མ་དང་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་སྟེ། 

ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

སྤན་གསུམ་གསུམ་པ། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་པདྨའྲི་

གདན་གྲིས་འཁྱུད་ཅྲིང་གཤེགས་མ་རྣམས་པདྨའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་

རྣམས་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་འཁྱུད་པའོ། །

བདེ་གཤེགས་བཞྲིའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་ལེ་ཚེ་རྣམས་ལ་ཤར་དུ་ཧྲི་ཧཱྲི་ལས་

རྐང་དག་པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས། ལྷོར་��་�ླཱ�་ལས་ཁག་དག་པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས། བྱང་

དུ་ཧུ་ཧཱུ་ལས་དྲི་ཆུ་དག་པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས། ནུབ་ཏུ་ཧླ་ཧླ་ལས་ཆེན་དག་པའྲི་བུམ་

པ་གཉྲིས། སྟེང་འོག་ཏུ་ཧཾ་ཧཿ ལས་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་དག་པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་རྣམས་

པདྨའྲི་གདན་ཤྲིང་། ཁ་པདྨས་བརྒྱན་པའོ། །ཡཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་བགེགས་

མཐར་བྱེད་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་ལྟར་ལ། ལཱཿ དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་རེངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བྱེད་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་

ལོ་དབྱུག་པ་འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་ན་དུང་དང་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་སྒ་དང་བཅས་

པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ཐུགས་ཀྲི་ཤར་སྒོའྲི་གདན་ལ་འཁོོད། རཾ་

དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་སྔར་ལྟར་ལ། ཝཿ དང་པདྨ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཁེངས་བྱེད་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་

གཡས་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་

ལོོང་། བགང་ཕེང་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ལྷོ་སྒོའྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཝཾ་དང་པདྨ་

ལས་སྐེས་པའྲི་པདྨ་མཐར་བྱེད་སྔར་ལྟར་ལ། རཱཿ  དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་

རྨུགས་བྱེད་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རོ་རེ་

ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་བྱང་སྒོའྲི་གདན་ལ་

འཁོད། ལཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་སྔར་ལྟར་ལ། ཡཱཿ དང་

རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་རབ་བརྩོན་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། 

ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཕུབ་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

དཀར་པོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་སྒོར་འཁོད། ཧཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་

པའྲི་གཙུག་ཏོར་ཅན་སྔར་ལྟར་ལ། ཧཿ དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་

གཡས་ན་གྲི་གུག་དང་རོ་རེ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་

ཏེ། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་

ཅད་ཀང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གེན་དུ་བརེས་པ། སྦྲུལ་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་བརྒྱན་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཁོ་བོ་རྣམས་གཡས་བརྐང་གྲིས་

བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁྱུད་པ། ཨེ་ཨྱཻ་དང་རལ་གྲི་ལས་

སྐེས་པའྲི་ནམ་སྙྲིང་དང་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། 

ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་

ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དྲི་རོ་རེ་མ་དང་སྒྲིབ་སེལ་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོོས་

ཏེ་ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་སམ་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་དང་མེའྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཨར་ཨཱར་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་སྙྲིང་དང་རོ་རོ་རེ་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའྲི་

ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་སྒ་དང་བཅས་པའྲི་

ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རོ་རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། རྲིམ་པ་

བཞྲིན་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། ལྷོ་སྒོའྲི་

གཡས་དང་བདེན་བལ་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཨོ་ཨཽ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཇྲིག་

རེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་

ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་

པ་དང་། མེ་ལོང་བགང་ཕེང་འཛིན་པ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རོ་རེ་མ་དང་ས་སྙྲིང་གྲིས་

འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། བྱང་སྒོའྲི་གཡས་དང་དབང་ལྡན་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཨལ་ཨཱལ་

དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒྲིབ་སེལ་དང་དྲི་རོ་རེ་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་ནག་

པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། 

གཡོན་ན་དུང་དང་། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། རྲིམ་

པ་བཞྲིན་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་དང་ནམ་སྙྲིང་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་
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དང་རླུང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཨ་ཨཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕག་རོར་དང་ཆོས་

དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་ལང་ཁུ། ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

ན་རོ་རེ། གྲི་གུག །དག་སྟ། གཡོན་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ་ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། 

རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྒ་རོ་རེ་མ་དང་ཀུན་བཟང་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་དང་

ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། ཨཾ་ཨཿ  དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀུན་བཟང་

དང་སྒ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་སྔོ་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རོ་

རེ། གྲི་གུག དག་སྟ། གཡོན་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། རྲིམ་

པ་བཞྲིན་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་དང་ཕག་རོར་གྲིས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ཤར་སྒོའྲི་

གཡོན་དང་བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་གདན་ལ་འཁོད། སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་

རེའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་པདྨའྲི་གདན་གྲིས་འཁྱུད་ཅྲིང་། རོ་རེ་

མ་རྣམས་པདྨའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་འཁྱུད་

པ། ཧ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཙར་ཙི་ཀཱ་ནག་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་གྲི་གུག་

དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ལ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་

དབང་པོ་སེར་པོ་གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པས་

འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་གསུང་གྲི་ལྷ་སམ་ལ་ཤར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་འཁོད། ཧྲི་ཡ་ཡྲི་��་ཧཱྲི་

ཡུ་ཡླ་ཡཾ་དང་གྲི་གུག་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་འཇྲིགས་མ་དང་། དག་མོ་དང་། དུས་ཀྲི་

མཆེ་བ་མ་དང་། མེ་འབར་གདོང་མ་དང་། རླུང་ཤུགས་མ་དང་། རབ་གཏུམ་མ་དང་། 

དག་མྲིག་མ་དང་། ས་ཆེན་མ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་ནག་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་གྲི་གུག་

དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་
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བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཀྵ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཁབ་འཇུག་མ་ནག་མོ་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་པདྨ་དང་

དུང་འཛིན་པ། ལཱ�་དང་ཁབ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཚངས་པ་སེར་པོ་གདོང་བཞྲི་པ། གཡས་

ན་ཁབ་དང་བགང་ཕེང་། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་

ཤར་ལྷོའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་འཁོར། ཀྵྲི་ཡཱ་ཡཱྲི་�ླཱ�་ཀྵཱྲི་ཡཱུ་ཡླ་ཡཿ དང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལས་

སྐེས་པའྲི་གཡང་མོ་དང་། སྒྱུ་མ་དང་། གགས་མ་དང་། དཔལ་མོ་དང་། རྣམ་པར་

རྒྱལ་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བྱེད་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་

འཁོར་ལོ་ཅན་མ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་ནག་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་བེ་

ཅོན། གཡོན་ན་པདྨ་དང་དུང་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་

ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཧཿ དང་དབྱུག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕག་མོ་

དམར་མོ་གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་ཕུབ་འཛིན་པ། 

ཨུ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་དག་པོ་དཀར་པོ། གཡས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་མདའ། 

གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སྦྲུལ་དང་བཅས་པ་དང་གཞུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ལྷོའྲི་

པདྨའྲི་ལྟེ་བར་འཁོད། 

”��་ར་རཱ�་��་�ླཱ�་རུ་རླ་རཾ
1
་དང་དབྱུག་པ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀེེང་རུས་

མ་དང་། དུས་མཚན་མ་དང་། རབ་ཏུ་ཁོས་པའྲི་གདོང་མ་དང་། དུས་ལྕེ་མ་

དང་། གཙིགས་མ་དང་། ནག་མོ་དང་འཇྲིགས་རུང་མ་དང་གཟུགས་ངན་མ་སྟེ་

བརྒྱད་ཀའང་དམར་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༥ན།  ཧྲ་ར་ར་ཧྲ་རུ་རླ་རཾ   ཞོལ། ༤༡བ༡ན། ཧྲ་ར་རྲ་ཧྲ་རུ་རླ་རཾ    བླ། ༤༡བ༣ན།  ཧ་ར་རྱི་ར་ཧྲ་རུ་

རླ་རཾ    སྐུ། ༤༠ན༥ན།  ཧྲ་ར་རྱི་རྲ་ཧྲ་རུ་རླ་རཾ  *ཧྲ་ར་རྱི་རྲ་ཧྲ་རུ་རླ་རཾ
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ལྕགས་སྒོག་དང་ཕུབ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་

བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཀྵཿ དང་མདུང་ལས་སྐེས་པའྲི་གཞོན་ནུ་མ་

དམར་མོ། གདོང་པ་དྲུག་པ་གཡས་ན་མདུང་ཐུང་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་ན་རྲིན་པོ་

ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཨཱུ་དང་དག་སྟ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཚོགས་བདག་དཀར་པོ། 

གཡས་ན་དག་སྟ་དང་རོ་རེ། གཡོན་ན་ཞགས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་

སྤོས་ཏེ་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་འཁོད། 

΅�ῄ ་རཱ་རཱྲི་�ླཱ�་΅�ῄླཱ  ་རཱུ་རླ་རཿ དང་མདུང་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་པདྨ་དང་། ལུས་

མེད་མ་དང་། གཞོན་ནུ་མ་དང་། རྲི་དྭགས་བདག་པོས་འགོ་མ་དང་། རྲིན་ཆེན་ཕེང་

བ་མ་དང་། མྲིག་བཟང་མ་དང་། རུལ་མ་དང་། བཟང་མོ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་དམར་མོ་

གདོང་པ་དྲུག་པ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་མདུང་ཐུང་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་ན་རྲིན་

པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་

བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཧཾ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་བའྲི་དག་མོ་

དཀར་མོ། གཡས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སྦྲུལ་འཛིན་པ། 

ར་དང་དབྱུག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་གཤྲིན་རེ་དམར་པོ་གཡས་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། 

གཡོན་ལྕགས་སྒོག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། བྱང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་

བར་འཁོར། 

ཧུ་ཝ་ཝྲི་��་ཧཱུ་ཝུ་ཝླ་ཝཾ་དང་རྩེ་གསུམ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་གཽ་རཱྲི་མ་དང་། གཾ་

ག་མ་དང་། རག་མ་དང་། མྱུར་མ་དང་། ཏོ་ཏ་ལཱ་དང་། མཚོན་བྱེད་མ་དང་། དམར་

སེར་མ་དང་། ནག་མོ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་དཀར་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་རྩེེ་གསུམ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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དང་ཌ་མ་རུ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སྦྲུལ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་

བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཀྵཾ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་

པའྲི་དཔལ་ཆེན་མོ་དཀར་མོ་གཡས་ན་པདྨ་དང་བགང་ཕེང་། གཡོན་ན་པདྨ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རཱ�་དང་མདུང་ལས་སྐེས་པའྲི་གདོང་དྲུག་དམར་པོ། གདོང་པ་

དྲུག་པ། གཡས་ན་ཤཀ་ཏྲི་དང་མདུང་། གཡོན་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པས་

འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། བྱང་ཤར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཀྵུ་ཝཱ་ཝཱྲི་�ླཱ�་ཀྵཱུ་ཝཱུ་ཝླ་”ཝཿ 
1
དང་པདྨ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་དཀར་

མོ་དང་ཟླ་བའྲི་རྲི་མོ་དང་། རྲི་བོང་འཛིན་པའྲི་གདོང་མ་དང་། ངང་བའྲི་མདོག་མ་

དང་། འཛིན་མ་དང་། པདྨའྲི་དབང་མོ་དང་། སར་མྲིག་མ་དང་། དྲི་མེད་རྲི་བོང་འཛིན་

མ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་དཀར་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་པདྨ་དང་བགང་ཕེང་། གཡོན་ན་

པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་

བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཧཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དབང་མོ་སེར་མོ་

གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ཨྲི་དང་རལ་གྲི་

ལས་སྐེས་པའྲི་བདེན་བལ་ནག་པོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག གཡོན་ན་ཕུབ་དང་

ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཧླ་ལ་”ལྲི
2
་ལྲ་ཧླ ླཱ�་ལུ་ལླ་ལཾ་དང་རོ་རེ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་འོད་མ་དང་། 

རོ་རེ་ལུས་མ་དང་། གསེར་ལྡན་མ་དང་། ཨུརྦ་སཱྲི་དང་། “དཀྲ
3
་བའྲི་རྲི་མོ་དང་། རམྦྷ་

1  བླ། ༤༢ན༦ན། ཝཱཿ 

2  མ་ཕྱི། ༣༤ན༡ན།    ལ   སྐུ། ༤༡ན༦ན།    སྐུ། ༤༡ན༦ན།   ཞོལ། ༤༢ན༦ན།    ལ   *ལྱི

3  མ་ཕྱི། ༣༤ན༡ན།   སྐུ། ༤༡ན༦ན།    དཀ   བླ། ༤༢བ༣ན།    བཀ   ཞོལ། ༤༢ན༦ན།   དཀ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་། ཟུག་རྔུ་མེད་མ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་སྒོལ་མ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་སེར་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་

གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་

འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། ཀྵཱ་དང་སོད་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཚངས་མ་སེར་མོ་གདོང་བཞྲི་པ། གཡས་ན་པདྨ་དང་ཚངས་པའྲི་

དབྱུག་པ། གཡོན་ན་སྤྲི་བླུགས་དང་སོད་འཛིན་པ། ཨཱྲི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་

ཁབ་འཇུག་ནག་པོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་ཏོ། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྐེ་བ་ལྔ་

པའྲི་དུང་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་བྱང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཀྵླ་ལཱ་”ལཱ�
1
་ལྲ་ཀྵླ་ལཱུ་ལླ་ལཿ  དང་སོད་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་སཱ་བྲི་ཏྲྲི་དང་། 

པདྨའྲི་མྲིག་དང་། ཆུ་སྐེས་ཅན་མ་དང་། བོ་མ་དང་། ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་། ག་

ཡ་ཏྲཱྲི་དང་། གློག་མ་དང་། དན་མ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་སེར་མོ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་

པདྨ་དང་ཚངས་པའྲི་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་སྤྲི་བླུགས་དང་སོད་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་

ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་འཁོད། གཙོ་

མོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་ས་གའྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་ཤྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་ས་གའྲི་སྟབས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ། འདབ་

མའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་རང་གྲི་གཙོ་མོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོལ་བའྲིྲི་

སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་

པའོ། །ཙཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་སྲྲིན་པོ་ནག་པོོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག 

གཡོན་ན་ཕུབ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ��་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྲྲིན་མོ་སེར་མོ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༣ན།   སྐུ། ༤༡བ༣ན།   བླ། ༤༢བ༥ན།   ཞོལ། ༤༢བ༢ན།    ལ   *པར་མ་བཞྱི་གར་དབྱངས་ལ་བྱིས་

འདུག་ཀང་གསལ་བྱྱེད་ལ་ཡྱིག་ལ་དབྱངས་ཨྱི་ཞུགས་པ་ལྱི་ཡྱིན་པར་སྙམ་ནས་བཅོས་སོ།།



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། 

སྐུའྲི་ལྷ་སམ་ལ་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། ཉ་ཉྲི་��་ཉུ་དང་ཉླ་ཉཾ། ཛྙ་

ཛྙི་ཛྷ�
ར
  ་ཛྷུ་ཛྷླ་ཛྷཾ་དང་། ཛ་ཛི་ཛུ་ཛ་ཛཾ། ཚ་ཚི་��་ཚུ་ཚླ་ཚཾ། ཙ་ཙི་��་ཙུ་ཙླ་དང་། རལ་

གྲི་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཉ་རོ་རེ་མ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ཙླ་རོ་རེ་མ་སྟེ་ནག་པའྲི་ཟླ་

བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་ན་རལ་གྲི་

དང་གྲི་གུག །གཡོན་ན་ཕུབ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་

པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཁོད། ཉཿ དང་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་

ལས་སྐེས་པའྲི་རླུང་ལྷ་ནག་པོ། གཡས་ན་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང་ཡོངས་འདུའྲི་

མེ་ཏོག། །གཡོན་ན་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་དང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འཛིན་པ། �ླཱ�་དང་སོད་ལས་སྐེས་

པའྲི་རབ་གཏུམ་མ་སེར་མོ། གཡས་ན་པདྨ་དང་ཚངས་པའྲི་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་སྤྲི་

བླུགས་དང་སོད་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། མེའྲི་ཟུར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད།

 ཙཱ་ཙཱི་��་ཙཱུ་དང་ཙླ་ཙཿ ། ཚཱ་ཚཱི་��་ཚཱུ་ཚླ་ཚཿ དང་། ཛཱ་ཛཱི་ཛཱུ་ཛ་ཛཿ  ཛྷཱ་ཛྷཱི་

ཛྷ�
ར
  ་ཛྷཱུ་ཛྷླླཱ�་ཛྷཿ ཉཱ་ཉཱྲི་�ླཱ�་ཉཱུ་ཉླླཱ�་དང་།དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཙཱ་རོོ་

རེ་མ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ཉླླཱ�་རོ་རེ་མ་སྟེ་ས་གའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་

མདོག་ནག་མོ་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་ན་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང་ཡོངས་འདུའྲི་མེ་

ཏོག གཡོན་ན་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་དང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་

རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཁོད། ཊཾ་དང་ཤཀ་ཏྲི་ལས་སྐེས་

པའྲི་མེ་ལྷ་དམར་པོ། གཡས་ན་ཤཀ་ཏྲི་དང་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་

འཛིན་པ། ��་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཆུའྲི་ལྷ་མོ་དཀར་མོ། གཡས་ན་ཞགས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་རྲིན་པོ་ཆེ། གཡོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་

ཏེ། ལྷོ་སྒོའྲི་གཡས་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཎ་ཎྲི་��་ཎུ་དང་ཎླ་ཎཾ། ཌྷ་ཌྷྲི་ཌྷ�
ར 
་ཌྷུ་ཌྷླ་ཌྷཾ་དང་། ཌ་ཌྲི་ཌུ་ཌླ་ཌཾ། ཋ་ཋྲི་ཋྲ་ཋུ་ཋླ་ཋཾ། ཊ་

ཊྲི་ཊྲ་ཊུ་ཊླ་དང་ཤཀ་ཏྲི་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཎ་རོ་རེ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ཊླ་རོ་རེ་མ་

སྟེ་སྣོན་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་

ན་ཤ་ཀ་ཏྲི་དང་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། 

དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཁོད། ཎཿ དང་

མདུང་ལས་སྐེས་པའྲི་གདོང་དྲུག་དམར་པོ་གདོང་པ་དྲུག་པ། གཡས་ན་ཤ་ཀ་ཏྲི་

དང་མདུང༌། གཡོན་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། �ླཱ�་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་

དཔལ་མོ་དཀར་མོ་གཡས་ན་པདྨ་དང་བགང་ཕེང༌། གཡོན་ན་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་

འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་བདེན་བལ་གྲི་ཟུར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཊཱ་ཊཱྲི་�ླཱ�་ཊཱུ་དང་ཊླླཱ�་ཊཿ ། ཋཱ་ཋཱྲི་�ླཱ་ཋཱུ་ཋླ་ཋཿ དང༌། ཌཱ་ཌཱྲི་ཌཱུ་ཌླ་ཌཿ ཌྷཱ་ཌྷཱྲི་ཌྷ�
རཱ
  ་ཌྷཱུ་ཌླ་

ཌྷཿ  ཎཱ་ཎཱྲི་�ླཱ�་ཎཱུ་ཎླླཱ�་དང་མདུང་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཊཱ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཅེས་པ་ནས། 

ཎླླཱ�་རོ་རེ་མ་སྟེ་ཆུ་སྟོད་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཕག་

བཞྲི་པ། གདོང་པ་དྲུག་པ། གཡས་ན་ཤཀ་ཏྲི་དང་མདུང༌། གཡོན་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་

མེ་ལོང་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་ཀྲིས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཁོད། པཾ་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཆུ་ལྷ་དཀར་པོ་གཡས་ན་

ཞགས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་གཡོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། “��
1
་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༢ན།   སྐུ། ༤༣ན༡ན།    པྲ   *བ   བླ། ༤༤ན༢ན།   ཞོལ། ༤༣བ༥ན།    བ



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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དང་དབྱུག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕག་མོ་དམར་མོ། གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། 

གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་ཕུབ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། བྱང་སྒོའྲི་གཡས་ཀྲི་

པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

མ་མྲི་��་མུ་དང་མླ་མཾ། བྷ་བྷྲི་བྷ�
ར
  ་བྷུ་བྷ�

ལ
  ་བྷཾ་དང༌། བ་བྲི་བུ་བ་བཾ། ཕ་ཕྲི་��་ཕུ་ཕླ་ཕཾ། 

པ་པྲི་��་པུ་པླ་དང་ཞགས་པ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་མ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཅེས་པ་ནས། པླ་

རོ་རེ་མ་སྟེ་གོ་ཞུན་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་བཞྲི་

པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ། གཡོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་

འཛིན་པ་རྣམས་སྤས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་འཁོད། མཿ དང་དག་སྟ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་གཡས་ན་དག་

སྟ་དང་རོ་རེ། གཡོན་ན་ཞགས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། �ླཱ�་དང་མདུང་ཐུང་ལས་

སྐེས་པའྲི་གཞོན་ནུ་མ་དམར་མོ་གདོང་པ་དྲུག་པ། གཡས་ན་མདུང་ཐུང་དང་ལྕགས་

ཀྱུ། གཡོན་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། དབང་ལྡན་གྲི་

ཟུར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

པཱ་པཱྲི་�ླཱ�་པཱུ་དང་པླླཱ�་པཿ ཕཱ་ཕཱྲི་�ླཱ�་ཕཱུ་ཕླླཱ�་ཕཿ དང༌། བཱ་བཱྲི་བཱུ་བླཱ�་བཿ བྷཱ་བྷཱྲི་བྷ�
རཱ
  ་བྷཱུ་བླཱ�་བྷཿ  

མཱ་མཱྲི་�ླཱ�་མཱུ་མླཱ�་དང་དག་སྟ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་པཱ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཅེས་པ་ནས། མླཱ�་

རོ་རེ་མ་སྟེ་ཁྲུམས་སྟོད་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་ན་དག་སྟ་དང་རོ་རེ། གཡོན་ན་ཞགས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་

རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

འཁོད། ཏཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དབང་པོ་སེར་པོ་གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། 
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གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ��་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་རླུང་ལྷ་མོ་

ནག་མོ་གཡས་ན་གྲི་གུག་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པས་

འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ན་ནྲི་�་ནུ་དང་ནླ་ནཾ། དྷ་དྷྲི་�་དྷུ་དླ་དྷཾ་དང༌། ད་དྲི་དུ་དླ་དཾ། ཐ་ཐྲི་�་ཐུ་ཐླ་ཐཾ། 

ཏ་ཏྲི་�་ཏུ་ཏླ་དང་རོ་རེ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ན་རོ་རེ་མ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ཏླ་རོ་

རེ་མ་སྟེ་ཐ་སར་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཕག་བཞྲི་

པ། གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་

ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཁོད། ནཿདང་

ཁབ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཚངས་པ་སེར་པོ་གདོང་བཞྲི་པ། གཡས་ན་ཁབ་དང་བགང་

ཕེང་། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་འཛིན་པ། �ླཱ་དང་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་ལས་

སྐེས་པའྲི་གློག་མ་ནག་མོ་གཡས་ན་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང་ཡོངས་འདུའྲི་མེ་

ཏོག །གཡོན་ན་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་དང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་རླུང་གྲི་

ཟུར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཏཱ་ཏཱྲི་�ླཱ་ཏཱུ་དང་ཏླླཱ་”ཏཿ
1
། ཐཱ་ཐཱྲི་�ླཱ་ཐཱུ་ཐླླཱ་”ཐཿ

2
དང༌། དཱ་དཱྲི་དཱུ་དླླཱ་དཿ ། དྷཱ་དྷཱྲི་དྷ

རཱ
 ་དྷཱུ་

དླླཱ་དྷཿ ནཱ་ནཱྲི་�ླཱ་ནཱུ་ནླླཱ་དང་ཁབ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཏཱ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཅེས་པ་ནས། 

ནླླཱ་རོ་རེ་མ་སྟེ་སྲིན་དྲུག་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སེར་མོ་གདོང་བཞྲི་པ། 

ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་ན་ཁབ་དང་བགང་ཕེང༌། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྤྲི་བླུགས་འཛིན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།   བླ། ༤༤བ༥ན།    ཏཱཿ   *ཏཿ   སྐུ། ༤༣བ༥ན།   ཞོལ། ༤༤བ༣ན།    ཏཿ

2  མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།   བླ། ༤༤བ༥ན།   སྐུ། ༤༣བ༥ན།   ཞོལ། ༤༤བ༣ན།    ཐཱཿ   *པར་གཞྱི་བཞྱི་གར་ཐཱཿབྱིས་

འདུག་ཀང་ཐཿ ཡྱིན་པར་སྙམ་ནས་བཅོས་སོ། །
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 237  

རྣམས་སྤོས་ཏེ། དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

འཁོད། སཾ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་དག་པོ་དཀར་པོ་གཡས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་

མདའ། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སྦྲུལ་གྲིས་དཀྲྲིས་པ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ῄ་དང་དབྱུག་པ་

ལས་སྐེས་པའྲི་གཽ་རྲི་དམར་མོ། གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ལྕགས་

སྒོག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ། བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་

ལ་འཁོད། 

ྈྐ་ྈྐྲི་ྈྐ
ར 
་ྈྐུ་དང་ྈྐྐླ་ྈྐཾ། ཤ་ཤྲི་ῄ་ཤུ་ཤླ་ཤཾ་དང༌། ཥ་ཥྲི་ཥུ་ཥླ་ཥཾ། ྤ་ྤྲི་ྤ

ར
 ་ྤ་ུྊྤྐླ ླཱ

་

ཾྤ། ས་སྲི་�་སུ་ས་དང་རྩེ་གསུམ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ྈྐ་རོ་རེ་མ་དང་ཅེས་པ་ནས། 

ས་རོ་རེ་མ་སྟེ་མགོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕག་བཞྲི་

པ། གཡས་ནྲི་རྩེ་གསུམ་དང་མདའ། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སྦྲུལ་གྲིས་དཀྲྲིས་པ་དང་གཞུ་

འཛིན་པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་འཁོད། ྈྐཿ དང་བེ་ཅོན་ལས་སྐེས་པའྲི་ནོར་སྦྱྲིན་སེར་པོ། གཡས་ན་རྲིན་པོ་

ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་ནེའུ་ལེ་དང་པདྨ་འཛིན་པ། ῄ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་

པའྲི་ནོར་དབང་མོ་ནག་མོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་ཐོ། གཡོན་ན་པདྨ་དང་

སྐེ་བ་ལྔ་པའྲི་དུང་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་པདྨའྲི་སྟེ་བ་ལ་

འཁོད། 

སཱ་སཱྲི་�ླཱ་སཱུ་དང་ས
འ 
་སཿ ། ྊྤ ླཱ་ྊྤ ླཱྲི་ྊྤ

རྰ
 ་ྊྤ ླཱ་ྊྤྐླ ླཱ

་ྊྤ ླཱཿ དང་། ཥཱ་ཥཱྲི་ཥཱུ་ཥླ་ཥཿ ཤཱ་ཤཱྲི་�ླཱ་

ཤཱུ་ཤླ་ཤཿ ྈྐླཱ་ྈྐླཱྲི་ྈྐརཱ
 ་ྈྐ ླཱ་ྈྐྐླ ླཱ

་དང་བེ་ཅོན་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་སཱ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཞེས་

པ་ནས། ྈྐྐླ ླཱ
་རོ་རེ་མ་སྟེ་རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་
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ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན་གཡོན་ན་ནེའུ་ལེ་དང་པདྨ་འཛིན་

པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

འཁོད། ཀཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁབ་འཇུག་ནག་པོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོོ་

དང་དབྱུག་ཐོ། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྐེ་བ་ལྔ་པའྲི་དུང་འཛིན་པ། �་དང་བེ་ཅོན་ལས་

སྐེས་པའྲི་དཔལ་མོ་གཡས་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་ནེའུ་ལེ་དང་པདྨ་

འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ཤར་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ང་ངྲི་�་ངུ་དང་ངླ་ངཾ༌། གྷ་གྷྲི་�་གྷུ་གྷླ་གྷ་དང༌། ག་གྲི་གུ་གླ་གཾ ཁ་ཁྲི་�་ཁུ་ཁླ་ཁཾ། 

ཀ་ཀྲི་�་ཀུ་ཀ་དང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ང་རོ་རེ་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། 

ཀ་རོ་རེ་མ་སྟེ་མཆུའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ནག་མོ་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་

ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་ཐོ། གཡོན་ན་པདྨ་དང་སྐེ་བ་ལྔ་པའྲི་དུང་འཛིན་པ་རྣམས་

སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཁོད། 

ངཿདང་དབྱུག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་གཤྲིན་རེ་དམར་པོ། གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་

གྲི། གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། �ླཱ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་

གཤྲིན་རེ་མ་དཀར་མོ་གཡས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་མདའ། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་གཞུ་

འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཀཱ་ཀཱྲི་�ླཱ་ཀཱུ་དང་ཀྰ་ཀཿ  ཁཱ་ཁཱྲི་�ླཱ་ཁཱུ་ཁླླཱ་ཁཿ དང་། ག་གྲི་གཱུ་གླླཱ་གཿ གྷཱ་གྷཱྲི་གྷ
རཱ
 ་གྷཱུ་

གྷླ
འ
 ་གྷཱཿ ངླཱ་ངླཱྲི་�ླཱ་དཱུ་ངླ

འ
 ་དང་དབྱུག་པ་རྣམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀཱ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཞེས་

པ་ནས། ངླ་རོ་རེ་མ་སྟེ་དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་དམར་མོ་ཕག་བཞྲི་

པ། གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་དེའྲི་འདབ་མ་རྲིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

འཁོད། 

ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ན། ཉ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་ནག་པའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་

ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་བརོད་པར་བྱའོ། །ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་བདག་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་པ་

ལ་ཡུམ་རྣམས་པདྨའྲི་གདན་གྲིས་འཁྱུད་ཅྲིང༌། འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་རང་

གྲི་གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོལ་བའྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་

པའོ། །ཡ་དང་དབྱུག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་དབྱུག་སྔོན་ཅན་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་རལ་གྲི་དང་རོ་རེ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ཕུབ་དང་སྦྲུལ་

འཛིན་པ། ལཱ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་འོད་ཟེར་ཅན་སེར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་དུང་དང་རྲིན་

པོ་ཆེ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་སྐུའྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་

འཁོད། ར་དང་མདའ་ལས་སྐེས་པའྲི་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་མདའ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་གཞུ་དང་

ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཝཱ་དང་ཐོ་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཙུན་ད་དཀར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང༌། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་མེ་ལོང་

འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ལྷོ་སྒོའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། ཝ་དང་

གཏུན་ཤྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་གཡོ་བ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་

གཉྲིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། རཱ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མདའ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་གཉེར་ཅན་དམར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་

གཉྲིས་ན་མདའ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་

འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་བྱང་སྒོའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ལ་དང་བེ་ཅོན་ལས་སྐེས་པའྲི་སྟོབས་པོ་ཆེ་སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། 

གཡས་པ་གཉྲིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་དུང་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་

འཛིན་པ། ཡཱ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་རལ་གྲི་དང་རོ་རེ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ཕུབ་དང་

སྦྲུལ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་སྒོའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

གཙུག་ཏོར་ཅན་སྔར་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་སབས་དང་གཞན་འད་བ་ལ། ཁད་པར་ནྲི་

སྤོས་ཏེ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་གྲི་ཤྲིང་ར་ལ་གནས་པའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཅེས་པ་དང༌། ཧ་དང་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་ལ་སྐེས་པའྲི་གནོད་མཛེས་སྔར་བསྲུང་

འཁོར་ལྟར་ལ། “ཏཱ
1
་དང་དག་སྟ་ལས་སྐེས་པའྲི་དག་སྤན་མ་ལང་ཀུ། གཡས་ན་དག་

སྟ་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་

སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འོག་གྲི་ཤྲིང་ར་ལ་གནས་པའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཧྱ་ཧྱཱ་དང་རྒྱལ་མཚན་ལས་སྐེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲི་རྒྱུ་དང་པདྨ་ནག་པོ་ལ། ྈྐྴ
ྵ
ྶ

་

 

དང་ནྡྷ
ངྠ
ཏ

  ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྕེ་སྤང་གདོང་མ་དང་མཁའ་ལྡྲིང་མས་འཁྱུད་

པ་     སྤོས་ཏེ། སྐུའྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཡོན་གཡས་ཀྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ 

གྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། �་�ླཱ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་ལས་སྐེས་པའྲི་ནོར་རྒྱས་དང་

1  མ་ཕྱི། ༣༧ན༣ན།   སྐུ། ༤༥བ༥ན།    ཏཱ   བླ། ༤༦བ༢ན།    མཁས་གྲུབ་ཞལ་ལུང་།  ཧཱ   ཞོལ། ༤༦ན༦ན།    ཏཱ



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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དུང་སྐོང་དམར་པོ་ལ་�
རཝལ

 ་དང་མྦྷ
བྥ
པ

  ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་སྟག་གདོང་མ་དང་འུག་

གདོང་མས་འཁྱུད་པ་         སྤོས་ཏེ་ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་ཀྲི་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ 

གྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་སྟེ་བ་ལ་འཁོད། ཧྭ་ཧྭཱ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྲིགས་ལྡན་དང༌། 

མཐའ་ཡས་དཀར་པོ་ལ་ཀྵྻ
ྼྺྐླ

་དང་ཎྜྷ
ཋ
ཊ

 ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕག་གདོང་མ་དང་བྱ་

རྒོད་གདོང་མས་འཁྱུད་   པ་    སྤོས་ཏེ་བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་ཀྲི་ཆུའྲི་དཀྲིལ་ 

འཁོར་གྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། ཧླ་ཧླླཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཇོག་

པོ་དང་པདྨ་ཆེན་པོ་སེར་མོ་ལ་�ཁྒྒྷ
ྠ

 ་དང་ཉྫྷ
�
 ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁྲི་གདོང་མ་

དང་བྱ་རོག་གདོང་མས་འཁྱུད་   པ་    སྤོས་ཏེ་ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་སའྲི་ 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཧུཾ་ཀྵུཾ་དང་བུམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྒྱལ་བ་ལང་ཀུ་དང་རྣམ་རྒྱལ་སྔོན་པོ་ལ་

ཧཿ ཧ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་མྲིག་མ་དང་སྔོན་མོས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་སྟེང་

དང་འོག་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འཁོད། ཀླུ་ཐམས་ཅད་སྦྲུལ་

མགོའྲི་གདེངས་ཀ་ཅན་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། གཡས་པ་གཉྲིས་ན་བུམ་པ་དང་རོ་

རེ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་

པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་པདྨའྲི་གདན་གྲིས་འཁྱུད་པ། 

�ཁྒྒྷ
ྠ

 ་དང་ཉྫྷ
�
 ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁྲི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་མ་

གཉྲིས་  ནག་   མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ 

ལ་ཧླ་ཧླླཱ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཇོག་པོ་དང་པདྨ་ཆེན་པོས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་

ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀྵྻ
ྼྺྐླ

་དང་ཎྜྷ
ཋ
ཊ

 ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕག་གདོང་མ་དང་བྱ་རྒོད་གདོང་མ་

གཉྲིས་          དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་ 

པ་ལ། ཧྭ་ཧྭཱ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྲིགས་ལྡན་དང་མཐའ་ཡས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་

སྤོས་ཏེ་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

 �
རཝལ

་དང་མྦྷ
བྥ
པ

 ་དང་གྲི ་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི ་སྟག་གདོང་མ་དང་འུག་གདོང་ 

མ་    གཉྲིས་དཀར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་ 

འཛིན་པ་ལ། �་�ླཱ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་ལས་སྐེས་པའྲི་ནོར་རྒྱས་དང་དུང་སྐོང་གྲིས་

འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་

ལ་འཁོད། 

   ྈྐ
ཤྵ
ྊྤྶ

   ་དང་ནྡྷ
ངྠ
ཏ

  ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྕེ་སྤང་གདོང་མ་དང་མཁའ་ལྡྲིང་མ་གཉྲིས་ 

      སེར་    མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ། ཧྱ་ཧྱཱ་ 

དང་རྒྱལ་མཚན་ལས་སྐེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲི་རྒྱུ་དང་པདྨས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་དང་

ནུབ་བྱང་གྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། 

ཧ་ཧཿ དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་སྔོན་མོ་དང་རོ་རེ་མྲིག་མ་གཉྲིས་ལང་ཀུ་

དང་སྔོན་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་ཀྵུཾ་ཧུཾ་

དང་བུམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་སྟེང་དང་འོག་

གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། །ཤར་ཕོགས་དུར་ཁོད་གཏུམ་མོ་ནས། །བརྩམས་

ཏེ་གཏུམ་མོ་གཞན་གྲི་བར། །གཅྲིག་གྲིས་ལྷག་པའྲི་བཅུ་ཕག་རེ། །མེ་རླུང་དབུས་

ཀྲི་དུར་ཁོད་དུ། །བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས། །ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་སྤོས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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ཏེ། །གཡས་སོར་རྲིམ་བཞྲིན་འཁོད་པ་ནྲི། །ཨ�་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི། །དབང་པོ་

སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་པ། །ཕག་བཞྲི་གཡས་ན་རོ་རེ་མདའ། །གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་གཞུ་

འཛིན་པ། །ཙཾ་དང་རྲིན་ཆེན་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཟླ་བ་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་པ། །ཕག་

གཉྲིས་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་འཛིན། །ར�་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ནམ་གྲུ་དཀར་

སེར་ཐལ་སྦྱར་ལག །ཨུཾ་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཁྲུམས་སད་ཐལ་སྦྱར་

གསེར་གྲི་མདོག །མ�་དང་རྲིན་ཆེན་དམར་པོ་ལས། །ཉ་དམར་རྲིན་ཆེན་ཅང་ཏེའུ་

འཛིན། །སཱུཾ་དང་རྲིན་ཆེན་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཉྲི་མ་ནག་པོ་རྲིན་ཆེན་འཛིན། །ཨཾ་དང་

ཤཀ་ཏྲི་ལས་སྐེས་པའྲི། །མེ་ལྷ་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་པ། །ཕག་བཞྲི་གཡས་ན་ཤཀ་

ཏྲི་དབྱུག །གཡོན་ན་པདྨ་སྤྲི་བླུགས་འཛིན། །དུྃ་དང་འོད་མའྲི་ལྕུག་མ་ལས། །ཕོ་ཉ་

འོད་མའྲི་ལྕུག་ཐོག་འཛིན། །”པཱུཾ
1
་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཁྲུམས་སྟོད་ལང་

ཀུ་ཐལ་སྦྱར་ལག །དྷཾ་དང་ལག་སེར་ལས་སྐེས་པའྲི། །མོན་གྲུ་ཐལ་སྦྱར་གསེར་གྲི་

མདོག །ཀུཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི། །བུམ་པ་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འཛིན། །ཨྃ་དང་

ཅང་ཏེའུ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཚེས་དྲུག་ཕག་གཉྲིས་མར་གད་མདོག །ཌ་མ་རུ་དང་

རྲིན་ཆེན་འཛིན། །ཨེ་དང་དག་སྟ་ནག་པོ་ལས། །ཚེས་བདུན་ནག་པོ་ཕག་གཉྲིས་

ལ། །དག་སྟ་ཚངས་མགོས་རྣམ་པར་སྤས། །ཨར་དང་མདའ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲི། །ཚེས་

བརྒྱད་པདྨ་རཱ་གའྲི་མདོག །ཕག་གཉྲིས་མདའ་གཞུས་རྣམ་པར་མཛེས། །ཨོ་དང་

མདུང་ལས་སྐེས་པ་ཡྲི། །ཚེས་དགུ་རབ་དཀར་ཕག་གཉྲིས་པ། །མདུང་དང་མེ་ལོང་

འཛིན་པས་བེལ། །ཨལ་དང་ཕུབ་ལས་ཚེས་བཅུ་སེར། །ཕག་གཉྲིས་ཕུབ་དང་རལ་

1  ཞོལ། ༤༧བ༥ན།    ཕཱུཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲི་འཛིན། །ཤཾ་དང་ལག་པ་ནག་པོ་ལས། །སྐེས་པའྲི་མོན་གེ་ཐལ་སྦྱར་ནག །ཨཾ་དང་

ལག་སྔོན་ལས་སྐེས་པའྲི། །བྱྲི་བཞྲིན་ནམ་མཁའྲི་མདོག་ལྟ་བུ། །སྔོ་བསངས་ལག་

གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཤཾ་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །གོ་ཞུན་ཐལ་སྦྱར་དཀར་

སེར་མདོག །མཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཆུ་སྲྲིན་ལང་ཀུ་རོར་དྲིལ་འཛིན། །ཀྵ�་དང་

རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཞྲིང་སྐོང་ཞོན་པའྲི་གདོང་པ་ཅན། །ལག་གཉྲིས་ཐོད་པ་གཏོར་

མས་བེལ། །ཨཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི། །རྲི་བྱྲི་སྔོན་པོ་རོར་དྲིལ་འཛིན། །ཡཾ་དང་

དབུགས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །གཤྲིན་རེ་དམར་པོ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་ན་དབྱུག་

པ་རལ་གྲི་དང༌། །གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་ཞགས་པ་འཛིན། །བུཾ་དང་རྲིན་ཆེན་

ལས་སྐེས་པའྲི། །གཟའ་ལག་དམར་པོ་ནོར་བུ་འཛིན། །ཨུཾ་དང་ལག་ལས་ཆུ་སད་

དཀར། །ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་མཛེས། །པཱུཾ་དང་ལག་པ་ནག་པོ་ལས། །སྐེས་

པའྲི་ཆུ་སྟོད་ཐལ་སྦྱར་ནག །”མཱུ
1
་དང་ལག་སེར་ལས་སྐེས་པའྲི། །”སྣུབས

2
་སེར་

ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །”རཾ
3
་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི། །གཞུ་ཁྲིམ་ལང་ཀུ་

རོར་དྲིལ་འཛིན། །ཧཱཾ་དང་ཟན་ཆངས་ལས་སྐེས་པའྲི། །འཕོག་མ་སེར་པོ་ཟན་

ཆངས་འཛིན། །མཾ་དང་རྲིགས་ཅན་ལས་སྐེས་པའྲི། །མྲིག་དམར་དམར་པོ་ནོར་བུ་

འཛིན། །ན�་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི། །བདེན་བལ་ནག་པོ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་

ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག་དང༌། །གཡོན་ན་ཕུབ་དང་ཐོད་པ་འཛིན། །ཛྱ�་དང་ལག་སེར་

ལས་སྐེས་པའྲི། །སྣོན་སེར་ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །པྲ�་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་

1  མ་ཕྱི། ༣༨བ༣ན།   སྐུ། ༤༧བ༦ན།    མཱུ   བླ། ༤༨ན༦ན།   ཞོལ། ༤༨ན༥ན།    མཱུཾ

2  མ་ཕྱི། ༣༨བ༤ན།    སྣུབས   བླ། ༤༨ན༦ན།    བསྣྲུབས   ཞོལ། ༤༨ན༥ན།    སྣུབས

3  བླ། ༤༨ན༦ན།  དྷ



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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པའྲི། །སྲིག་ཁྲིམ་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འཛིན། །ཨཾ་དང་ལག་པ་ལང་ཀུ་ལས། །སྐེས་

པའྲི་ལྷ་འཚམས་ཐལ་སྦྱར་ལང༌། །ཨཾ་དང་གྲི་གུག་སྔོན་པོ་ལས། །སྐེས་པའྲི་ཆ་ཤས་

བཅུ་དྲུག་པ། །སྔོན་པོ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན། །ནཾ་དང་ར་རྔ་ནག་པོ་ལས། །སྐེས་

པའྲི་དགའ་བྱེད་ནག་པོ་ནྲི། །ར་རྔ་ཞོན་ཞྲིང་ར་རྔ་བརྡུང༌། །མཾ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་

སྐེས་པའྲི། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་རྩེ་གསུམ་དང༌། །ཐོད་པ་འཛིན་པས་ལག་པ་བེལ། །གྷཾ་

དང་དྲིལ་བུ་ལས་སྐེས་པའྲི། །དྲིལ་བུའྲི་རྣ་ཅན་དྲིལ་བུ་འཛིན། །བྷྲིḵར་དང་རྲིན་ཆེན་

སྒོམ་ལས་སྐེས། །གྷྲ�་གྲི་རྲི་”ཏེ
1
་དུང་ལྟར་དཀར། །ལག་གཉྲིས་རྲིན་ཆེན་སྒོམ་གྲིས་

མཛེས། །བཾ་དང་ལག་པ་ནག་པོ་ལས། ། སྐེས་པའྲི་ས་ག་ཐལ་སྦྱར་ནག །ཤྭྲི་དང་

ལག་པ་སེར་པོ་ལས། །སྐེས་པའྲི་ས་རྲི་གསེར་གྲི་མདོག །ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་

བས་མཛེས། །ཏུཾ་དང་རྲིན་ཆེན་ལས་སྐེས་པའྲི། །སྲང་ཁྲིམ་པདྨ་རཱ་གའྲི་མདོག །ལག་

གཉྲིས་རྲིན་ཆེན་ཅང་ཏེའུ་འཛིན། །བ�་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཁབ་འཇུག་

སྔོན་པོ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དབྱུག་ཐོ་དང༌། །གཡོན་ན་པདྨ་དུང་

འཛིན་པའོ། །ཀཱཾ་དང་རྲིན་ཆེན་ལས་སྐེས་པའྲི། །དུས་མེ་སྔོན་པོ་ནོར་བུ་འཛིན། །པཱཾ་

དང་ཞགས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཆུ་ལྷ་དཀར་པོ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་ན་ཞགས་པ་

རྲིན་ཆེན་དང༌། །གཡོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་ཆུ་ཤེལ་འཛིན། །ཀ�་དང་ནོར་བུ་ལས་སྐེས་

པའྲི། །མཇུག་”རྲིངས
2
་སེར་པོ་ནོར་བུ་འཛིན། །ས�་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི། །གྲི་

གུག་འཛིན་པའྲི་གྲུབ་པ་རྣམས། །ཙ�་དང་ལག་པ་ལང་ཀུ་ལས། །ནག་པ་ལག་གཉྲིས་

ཐལ་སྦྱར་ལང༌། །ཧཾ་དང་ཁ་བའྲི་ལག་པ་ལས། །སྐེས་པའྲི་མེ་བཞྲི་ཐལ་སྦྱར་

1  མ་ཕྱི། ༣༨བ༧ན།    ཏྱེ   སྐུ། ༤༨ན༥ན།    ཞོལ། ༤༨བ༣ན།   བླ། ༤༨བ༤ན།    ཏྱི

2  མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།   ཞོལ། ༤༨བ༥ན།   བླ། ༤༩ན༡ན།    རྱིངས   སྐུ། ༤༨བ༢ན།    རྱིང
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དཀར། །ཨུཾ་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །དབོ་ནྲི་ཐལ་སྦྱར་མར་གད་མདོག །ཀཾ་

དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི། །བུ་”མོ
1
་རབ་དཀར་པདྨ་དང༌། །ཐོ་བ་འཛིན་པས་ལག་

གཉྲིས་མཛེས། །བཾ་དང་དཔག་བསམ་ཤྲིང་ལས་སྐེས། །རླུང་ལྷ་ནག་པོ་ཕག་བཞྲི་

པ། །གཡས་ན་དཔག་བསམ་ལོན་པའྲི་ཤྲིང༌། །ཡོངས་འདུའྲི་མེ་ཏོག་གཡོན་པ་

ན། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་ཨུཏྤལ་འཛིན། །ཤཾ་དང་ནོར་བུ་ལས་སྐེས་པའྲི། །སེན་པ་སེར་པོ་ནོར་

བུ་འཛིན། །བཱུཾ་དང་ལག་ལས་སྐེས་པའྲི་བེ། །ལང་སེར་ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ས�་

དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཉྲི་ཁྲིམ་སེངྒེ་གསེར་གྲི་མདོག ཕག་གཉྲིས་འཁོར་

ལོ་དུང་གྲིས་བེལ། །མཾ་དང་ལག་པ་སེར་པོ་ལས། །སྐེས་པའྲི་མཆུ་ནྲི་ཐལ་སྦྱར་

སེར། །ཧ་དང་དྲིལ་བུ་ལས་སྐེས་ཚེས། །བཅུ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་རོ་རེ་དང༌། །དྲིལ་བུ་

འཛིན་པ་མར་གད་མདོག །ཡ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ལས་སྐེས་ཚེས། །བཅུ་གཉྲིས་ནག་པོ་ལག་

གཉྲིས་ན། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་རྩེ་གསུམ་འཛིན། །ར་དང་མྲི་མགོ་ལས་སྐེས་ཚེས། །བཅུ་

གསུམ་པདྨ་རཱ་གའྲི་མདོག །རབ་དམར་མགོ་དང་དག་སྟའྲི་ལག །ཝ་དང་ཨུཏྤལ་

ལས་སྐེས་ཚེས། །བཅུ་བཞྲི་རབ་དཀར་ཕག་གཉྲིས་ན། །ཨུཏྤལ་དཀར་དང་ཐོ་བ་

འཛིན། །ལ་དང་གཞུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཚེས། །བཅོ་ལྔ་སེར་པོ་ཕག་གཉྲིས་ན། །གསེར་

འོད་གཞུ་དང་མདའ་ཡྲིས་མཛེས། །”བྷྲུཾ
2
་དང་རོ་རེ་ལང་ཀུ་ལས། །སྐེས་པའྲི་བརན་པ་

མར་གད་མདོག །ལག་གཉྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན། །ཨཾ་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་སག 

1  ཞོལ། ༤༩ན༡ན།  མོར

2  མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན།   སྐུ། ༤༩ན༢ན། ༤༩ན༥ན།    བྷྲུཾ    བླ། ༤༩ན༦ན།    དྷྲུཾ
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རབ་དཀར་ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །”བུཾ
1
་དང་ཐལ་སྦྱར་ལས་”སྐེས

2
་རྒྱལ། །སྔོ་

བསངས་ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཀཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཀརྐ་ཊ་ནྲི་

ནམ་མཁའྲི་མདོག །ཕག་གཉྲིས་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན། །ཡྃ་དང་བེ་ཅོན་ལས་སྐེས་

པའྲི། །གནོད་སྦྱྲིན་སེར་པོ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་ན་རྲིན་ཆེན་བེ་ཅོན་དང༌། །གཡོན་

ན་ནེའུ་ལེ་པདྨ་འཛིན། །ཤུཾ་དང་ནོར་བུ་ལས་སྐེས་པའྲི། །པ་སངས་དཀར་པོ་ནོར་

བུ་འཛིན། །པུཾ་དང་ལག་པ་སེར་པོ་ལས། །སྐེས་པའྲི་ནབ་སོ་ཐལ་སྦྱར་སེར། །ཨཾ་

དང་ལག་པ་སེར་པོ་ལས། །སྐེས་པའྲི་ལག་ནྲི་གསེར་གྲི་མདོག །ཕག་གཉྲིས་ཐལ་

མོ་སྦྱར་བས་མཛེས། །མ�་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི། །འཁྲིག་པ་སྔོན་པོ་གྲི་ཐོད་

འཛིན། །”ཁ�
3
་དང་ནོར་བུ་ལ་སྐེས་པའྲི། །ཕུར་བུ་དཀར་པོ་ནོར་བུ་འཛིན། །ཨ�་དང་རྩེ་

གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི། །དག་པོ་དཀར་པོ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་པ་རྩེ་གསུམ་མདའ་

དང་གཡོན། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་གཞུ་ཡྲིས་བེལ། །མྲ�་དང་ཐལ་སྦྱར་ལས་སྐེས་མགོ །ནག་

པོ་ལག་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ར�་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །སར་མ་དམར་སྐ་

ཐལ་མོ་སྦྱར། །”བ�
4
་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་གླང༌། །གསེར་མདོག་འཁོར་ལོ་དུང་

གྲི་ལག །བྷུཾ་དང་ཐོད་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །འབྱུང་པོ་ཕོ་མོ་ཐོད་ཁག་འཐུང༌། །ཨ་དང་

རོ་རེ་ལང་ཀུ་ལས། །ཚེས་གཅྲིག་ལང་ཀུ་རོར་དྲིལ་འཛིན། །ཨྲི་དང་རལ་གྲི་ནག་པོ་

ལས། །ཚེས་གཉྲིས་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འཛིན། །ར་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས། །ཚེས་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན།   ཞོལ། ༤༩ན༦ན།   བླ། ༤༩བ༡ན།    བུཾ   སྐུ། ༤༩ན༢ན།    པུཾ

2  ཞོལ། ༤༩ན༦ན།    རྒྱལ

3  མ་ཕྱི། ༣༩བ༣ན།   བླ། ༤༩བ༣ན།    བ�    སྐུ། ༤༩ན༥ན།    གྲ�   ཞོལ། ༤༩བ༢ན།    ཁྲ�

4  མ་ཕྱི། ༣༩བ༥ན།    སྐུ། ༤༩བ༡ན།   བླ། ༤༩བ༤ན།    བ�    ཞོལ། ༤༩བ༣ན།    ཁྲ�
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གསུམ་དམར་པོ་ཕག་གཉྲིས་ན། །རྲིན་པོ་ཆེ་དང་ཅང་ཏེའུ་འཛིན། །ཨུ་དང་པདྨ་ལས་

སྐེས་པའྲི། །ཚེས་བཞྲི་དཀར་པོ་ཕག་གཉྲིས་ན། །པདྨ་དཀར་དང་ཐོ་བ་འཛིན། །”ལ
1
་

དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་སེར། །ཚེས་ལྔ་འཁོར་ལོ་དུང་གྲི་ལག །ཀཾ་དང་ལག་པ་ལས་

སྐེས་པའྲི། །སྲིན་དྲུག་སྔོ་བསངས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །བྷཾ་དང་ལག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི། །བ་

ཉེ་ལང་ཀུ་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཨཾ་དང་ལག་ལས་ཐ་སར་ནྲི། །རབ་དཀར་ཕག་གཉྲིས་ཐལ་

མོ་སྦྱར། །ཨ�་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་ལུག །རབ་དཀར་པདྨ་ཐོ་བ་འཛིན། །རཱཾ་དང་ནོར་

བུ་ལས་སྐེས་པའྲི། །སྒ་གཅན་ལང་ཀུ་ནོར་བུ་འཛིན། །”པྲཾ
2
་དང་ཁབ་ལས་སྐེས་པ་

ཡྲི། །ཚངས་པ་ལང་ཀུ་ཕག་བཞྲི་པ། །གཡས་ན་ཁབ་དང་བགང་ཕེང་དང༌། །གཡོན་

ན་པདྨ་སྤྲི་བླུགས་འཛིན། །ལྷ་རྣམས་རོ་རེའྲི་འདུག་སྟངས་དང༌། །ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི་

རོལ་པའྲི་སྟབས། །གཞན་ཡང་རང་རང་མྲིང་ཡྲིག་ལས། །འབྱུང་པོ་བྱེ་བ་ཕེད་དང་

བཞྲི། །ལུས་དང་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ། །ས་ཚོགས་ཕག་རྒྱ་འཆང་བའོ། །

ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འདོད་ཡོན་སམ་བུའྲི་སྟེང་དུ་�
�
�

  ་དང་དྲིའྲི་དུང་ཆོས་

དང་་�
�
�ླཱ

  ་་དང་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་དྲི་མ་དང་ཕེང་    བ་མ་ནག་མོ་དྲིའྲི་ 

དུང་ ཆོས་དང་མེ་ཏོག་སྔོན་པོའྲི་ཕེང་བ་འཛིན་པ་སྤོས་ཏེ་ཤར་སྒོའྲི་གཡོན་ 

དང་གཡས་སུ་འཁོད། ཊྛ
ཌྜྷ
ཎ

  ་དང་སོས་སོད་དང་ཊྛ
ཌྜྷ
ཎཱ  

་དང་མར་མེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདུག་ 

སོས་མ་དང་མར་མེ་    མ་དམར་མོ་སོས་   སོད་དང༌། མར་མེ་འཛིན་པ་སྤོས་ 

ཏེ་ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་དང་གཡས་སུ་འཁོད། པྦྦ
ྷྨ

་དང་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་སོད་དང་པྦྦ
ྷྨ ླཱ

་

 

དང་འབས་བུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷ་བཤོས་        མ་དང་འབས་བུ་མ་དཀར་མོ་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༦ན།   སྐུ། ༤༩བ༣ན།   ཞོལ། ༤༩བ༥ན།    ལ   བླ། ༤༩བ༦ན།    ལ

2  མ་ཕྱི། ༤༠ན༡ན།    པྲཾ   སྐུ། ༤༩བ༥ན།   ཞོལ། ༤༩བ༦ན།   བླ། ༥༠ན༢ན།   བཾ
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བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་སོད་དང་འབས་བུ་འཛིན་པ་སྤོས་ཏེ་བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་དང་

གཡས་སུ་འཁོད། ཏྠྠྠྔྷ
ྷྣ

་དང་དབུ་རྒྱན་དང་ཏྠྠྠྔྷ
ྷྣ ླཱ

་དང་དོ་ཤལ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒེག་མོ་དང་

 

བཞད་མ་སེར་མོ་   དབུ་རྒྱན་དང་དོ་   ཤལ་འཛིན་པ་སྤོས་ཏེ་ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་ 

དང་གཡས་སུ་འཁོད། �ཁྒྒྷ
ྠ

 ་དང་རྔ་པ་ཊ་ཧ་དང་་�ཁྒྒྷ
ྠ ླཱ

 ་དང་གོས་ལས་སྐེས་པའྲི་རོལ་མོ་མ་ 

དང་གར་མ་ལང་ཀུ་  རྔ་པ་ཊ་ཧ་དང་   གོས་འཛིན་པ་སྤོས་ཏེ་སྟེང་དུ་ 

འཁོད། སྊྤ
ཤྵ
ྈྐ

  ་དང་རོ་རེ་དང་སྊྤ
ཤྵ
ྈྐ ླཱ

  ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་གླུ་མ་དང་འདོད་མ་སྔོན་མོ་རོ་ 

རེ་དང་    པདྨ་འཛིན་     པ་སྤོས་ཏེ་འོག་ཏུ་འཁོད། གཞན་ཡང་མཆོད་རས་ས་ 

ཚོགས་པ་འཛིན་པའྲི་གཟུངས་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་ཏེ་ཐུགས་ཀྲི་འདོད་ཡོན་

སམ་བུའྲི་སྟེང་དུ་འཁོད་པར་གྱུར། 

གསུང་གྲི་སྟེགས་བུའྲི་སྟེང་དུ་འདོད་མ་རྣམས་དང་སྐུའྲི་སྟེགས་བུའྲི་སྟེང་དུ་

ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་སྤོས་ཏེ་འཁོད་པ་ནྲི། གསུང་དང་སྐུའྲི་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་སུ་

ཙཿ ཙཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་དབྱེ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། ཚཿ 

ཚཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་བའྲི་གོས་འདོད་མ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་ནག་

མོ་ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག་རྩེ་

གསུམ། གཡོན་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ཛཿ ཛཾ་དང་གྲི་གུག་

ལས་སྐེས་པའྲི་ལུས་ལ་འཕྲུག་པར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་ནག་མོ་

གཡས་ན་གྲི་གུག་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཛྷཿ ཛྷཾ་

དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁ་ན་གནས་པའྲི་མཆྲིལ་མ་འདོར་བར་འདོད་མ་དང་

དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་ནག་མོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་པདྨ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་དུང་འཛིན་པ། ཉཿ ཉཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་སྐྲོད་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མ་གཉྲིས་ནག་མོ་ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་

རལ་གྲི །གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། 

ཤར་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ྈྐཿ ྈྐཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀུན་ཏུ་གདུང་བར་འདོད་མ་

དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་སྔོན་མོ་གཡས་ན་གྲི་གུག་དང་རོ་རེ་གཡོན་ན་ཐོད་པ་

དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཤཿ ཤཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་རེག་བྱ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་

ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་ནག་མོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་རོ་རེ་གཡོན་ན་ཕུབ་དང་སྦྲུལ་

འཛིན་པ། ཥཿ ཥཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡན་ལག་བསྐོད་པར་འདོད་མ་དང་

དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། ྤཿ ྊྤྲི་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷག་མ་ཟ་བར་འདོད་

མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་ནག་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུང་དང་

སྐུའྲི་ལྷོ་སྒོའྲི་གཡས་སུ་ཊཿ ཊཾ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བསྐོད་འདོད་མ་དང་

དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། ཋཿ ཋཾ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟས་འདོད་མ་དང་དེའྲི་

ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་

གཡས་ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་གཞུ་

དང༌། རོ་རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ཌཿ ཌཾ་དང་དབྱུག་པ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་དམར་མོ། གཡས་ན་

དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་ཕུབ་འཛིན་པ། ཌྷཿ ཌྷཾ་དང་མདུང་

ཐུང་ལས་སྐེས་པའྲི་གར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་དམར་མོ་གདོང་པ་

དྲུག་པ། གཡས་ན་མདུང་ཐུང་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་
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འཛིན་པ། ཎཿ ཎཾ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐེས་པའྲི་སེམས་པར་འདོད་མ་དང༌དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མ་གཉྲིས་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

ན་མེ་མདའ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྒ་དང་བཅས་པའྲི་ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རོ་

རེ་ཞགས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་དུ། དཿ དཾ་དང་མདའ་

ལས་སྐེས་པའྲི་འགུགས་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་དམར་མོ། གཡས་

ན་མདའ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། གྷཿ གྷཾ་དང་དག་

སྟ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྒྱུག་པར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་ལང་ཀུ་གཡས་

ན་དག་སྟ་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། གཿ གཾ་དང་

གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་བཤང་གཅྲི་ཟག་པར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། 

ཁཿ ཁཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་གཡུལ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་

དམར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུང་དང་སྐུའྲི་བྱང་སྒོའྲི་གཡས་སུ་པཿ པཾ་

དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྒྱས་པར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། ཕཿ ཕཾ་དང་

པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྒྱན་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་དཀར་མོ། དཀར་

ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་ཐོ་བ་མདུང་དང་རྩེ་གསུམ། 

གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་བ་དང༌། མེ་ལོང་བགང་ཕེང་འཛིན་པ། བཿ བཾ་དང་

རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྟན་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་དཀར་མོ་

གཡས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་ཌ་མ་རུ། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སྦྲུལ་འཛིན་པ། བྷཿ བྷཾ་དང་

པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྒྱལ་སྲྲིད་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་དཀར་མོ་

གཡས་ན་པདྨ་དང་བགང་ཕེང༌། གཡོན་ན་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། མཿ མཾ་དང་
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པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཇམ་པར་སྨྲ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་དཀར་

མོ་དཀར་དམར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་ཐོ་བ། མདུང་དང་

རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང༌། མེ་ལོང་དང་བགང་ཕེང་འཛིན་

པ། བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་དུ། ཧཿ ཧཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོལ་མོ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་

ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་སྔོན་མོ་སྔོ་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

ན་རོ་རེ། གྲི་གུག །དག་སྟ། གཡོན་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། 

ཡཿ ཡཾ་དང་ཐོ་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཆྲིང་བར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་

དཀར་མོ། གཡས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང༌། གཡོན་ན་པདྨ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། རཿ རཾ་

དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་རྩོད་པ་མང་པོ་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། ཝཿ 

ཝཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་བར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་དཀར་

མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུང་དང་སྐུའྲི་ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་སུ། ཏཿ ཏཾ་དང་

འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་རེངས་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་དང༌། ཐཿ ཐཾ་དང་

འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་དྲི་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་སེར་མོ་སེར་

དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇྲིགས་

བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་ན་དུང་དང༌། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག །སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པ། དཿ དཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་མལ་སྟན་ལ་བསྙེས་པར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མ་གཉྲིས་སེར་མོ། གཡས་ན་རོ་རེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་

འཛིན་པ། དྷཿ དྷཾ་དང་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཆུ་ལ་བརྐལ་བར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མ་གཉྲིས་སེར་མོ་ཞལ་བཞྲི་པ། གཡས་ན་པདྨ་དང་ཚངས་པའྲི་དབྱུག་པ། 
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གཡོན་ན་སྤྲི་བླུགས་དང་སོད་འཛིན་པ། ནཿ ནཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཆྲིང་

འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་སེར་མོ་སེར་དཀར་ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་

ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དབྱུག་པ། འཇྲིགས་བྱེད་རོ་རེ། གཡོན་ན་དུང་དང༌། 

རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག །སྒ་དང་བཅས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ཀྵཿ ཀྵཾ་

དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཁྲིག་འདོད་མ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་ལང་ཀུ 

།ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རོ་རེ། གྲི་གུག །དག་སྟ། 

གཡོན་ན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། སཿ སཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཕུར་བུས་འདེབས་པར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་གཉྲིས་སེར་མོ། 

གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་པ། གཡན་ན་དུང་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ཀཿ ཀཾ་

དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་བསླུ་བར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་

དང༌། ལཿ ལཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐེས་པའྲི་སྦྲུལ་འཆྲིང་བར་འདོད་མ་དང་དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མ་རྣམས་སེར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་འཁོད་པར་གྱུར། 

འདྲིར་དོགས་པ་བསལ་བ་འགའ་ཞྲིག་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་ཉུང་ངུ་ཙམ་བརོད་

པར་བྱ་སྟེ། མངོན་བྱང་ལྔའྲི་སབས་སུ། སཱ་དྷཱུ་པཱུ་ཊས་ཧུཾ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་

སོར་རོག་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད། དུས་ཞབས་པས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་རོ་

རེར་གྱུར་པ་བྱ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད་པ་ལ། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་སེ་གཞན་

དང་སྔ་མ་མཐུན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །རྒྱུད་འགེལ་ལས། ཧུཾ་ཡྲིག་སོར་རོག་ཡེ་ཤེས་སུ་

བཤད་བཞྲིན་དུ། མ་བཤད་པའྲི་རང་”གཟོས
1
་མངོན་བྱང་དྲུག་བྱེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༣ན།   བླ། ༥༢བ༣ན།   ཞོལ། ༥༢བ༢ན།    གཟོས   སྐུ། ༥༢བ༥ན།    བཟོས
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ཆད་དོ། །ཧུཾ་ཡྲིག་དང་ཕག་མཚན་གཉྲིས་ཀ་མངོན་བྱང་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་ན། ས་བོན་

ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། ཕག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་མངོན་བྱང་གཅྲིག་

ཏུ་བྱས་པ་རྒྱུད་སྟེ་གཞན་གང་ན་ཡོད། དེ་དང་མཐུན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་གཟྲིགས་

རྒྱ་དང་ལྡན་པ་ཁེད་ཀྲིས་སྟོན་ཤྲིག །མེའྲི་མདའ་ཅེས་པ་གཞན་དག་མདའ་དམར་

པོ་ལ་འདོད་པ་ཆེས་ནོར་བ་སྟེ། མེའྲི་མགྲིན་པ་ཅེས་པའང་མགྲིན་པ་དམར་པོ་ལ་

འདོད་དགོས་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུད་འགེལ་ལས། མེའྲི་མགྲིན་པ་

ཞེས་པ་མགྲིན་པ་གསུམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མདའ་གསུམ་ལ་འདོད་པར་

བྱའོ། །དཔེར་ན་མེ་ཏོག་གྲི་མདའ་ཅེས་པ་མདའ་ལྔ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཤོང་

འགྱུར་ལས། ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་པདྨས་བརྒྱན་པ་སྟེ་སྤས་པ་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། རྭ་

འགྱུར་ལས། བཞྲི་པར་ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་རྲིག་བྱེད་གདོང་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ་བའྲི་

ཕག་གཡོན་པའྲི་པདྨ་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །

བ་མ་ཁ་ཅྲིག་བསྲུང་འཁོར་གྲི་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཕག་མཚན་སྔགས་ཀྲིས་འགོད་

པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་འགོད་པར་འདོད་མོད་ཀང༌། སྒྲུབ་ལེར་འགེལ་ཆེན་ལས། འདྲིར་

ལྷ་རྣམས་སྐེ་བའྲི་དུས་སུ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པར་སྐེ་སྟེ། ཅེས་གསུངས་པ་

འདྲིས་སྐུ་དང་རྒྱན་ཕག་མཚན་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་ཀྲི། སྔགས་དང་ས་

བོན་ལས་ཕྲིས་འགོད་མྲི་དགོས་པར་གསལ་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཤེས་བྱེད་

མ་མཐོང་ངོ༌། །སྒྲུབ་ལེར་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཁོ་བོ་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་སྟེང་དུ་འགོད་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་དགོད་དགོས་ལ། དེ་ཉྲིད་སྐུ་དཀྲིལ་དུ་ཡང་དགོད་པར་དབང་ལེར་

གསུངས་པ་ལྟར་དགོད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ནང་ལེར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
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ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་རང་གྲི་གདན་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པ་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པའྲི་གངས་མྲི་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁོ་བོ་རྲིགས་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་འགོད་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐ་དད་པས་སྐོན་མེད་དོ། །ཀླུ་བརྒྱད་དང་

གཏུམ་མོ་བརྒྱད་ཀང་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པར་ནང་ལེར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

ཁ་ཅྲིག་དེ་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པས་པདྨའྲི་

ལྟེ་བ་ལ་གནས་པ་དང་ཆ་མཐུན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། 

དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དང་ཆ་མཐུན་པའྲི་

འདུག་གནས་རེ་འོང་བས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་གངས་སུ་

བགང་རྲིགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་དག་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པར་ནང་ལེར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ལ་

དགོངས་གཞྲི་མ་བཙལ་བར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅྲིའང་མེད་ཅྲིང༌། དབང་ལེ་

དང་སྒྲུབ་ལེར་དེ་དག་ལ་པདྨའྲི་གདན་བྱེད་པར་མ་བཤད་ཀང༌། མྲི་བྱེད་པར་བཤད་

པའང་མེད་ཅྲིང༌། མ་བྱས་ན་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་གངས་ངེས་ཉམས་ལ། ལེའུ་

དེར་མ་བཤད་པ་ལེའུ་གོང་འོག་གཞན་ནས་བཤད་པས་ཁ་འགེངས་དགོས་པའྲི་

རྣམ་གཞག་གཞན་ཡང་ཆེས་མང་བས་ངེས་པར་འདོད་དགོས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

བུམ་པ་བརྒྱད་པདྨ་ལ་གནས་ཤྲིང་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་

ལྷའྲི་གངས་སུ་རྩྲིའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྷའྲི་རྣམ་པར་མེད་ཀང་ངོ་བོ་ཡྲིན་པ་དང༌། འོག་

ན་པདྨའྲི་གདན་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་ལྟར་འདོད་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཀང་པདྨ་གདན་

ཅན་གྲི་ལྷར་བགང་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱས་ཚེས་ལྷ་ཐམས་ཅད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 256  

ཕོགས་མདོག་ཏུ་བྱས་ནས། མགོའྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་དཀར་པོ། རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་

རྣམས་སེར་པོ། མཆུའྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ནག་པོ། དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་དམར་པོར་

གསུངས་པ་ལ། བ་མ་ཤེར་སེང་ལ་སོགས་པའྲི་བོད་དག་ན་རེ། དེ་ནྲི་ནོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་

ཆེ་སྟེ། ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྲི་སྐུ་མདོག་ནོར་རོ་ཞེས་”ཁམ་
1
བསྐེད་དེ་སྨྲའོ། །དེ་དག་

རང་གྲི་ལུགས་ནྲི་མགོ་དང་རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་སྔོན་པོ། མཆུ་དང་དབོའྲི་ཟླ་

བའྲི་ལྷ་རྣམས་ལང་ཀུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་

དཔྲིད་དང༌། སོ་ཀ་དང༌། དབྱར་དང༌། སྟོན་དང༌། དགུན་སད་དང༌། དགུན་སྟོད་ཀྲི་

དུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་ས་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་

རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་མགོ་རྒྱལ་གཉྲིས་ཡེ་ཤེས་དང༌། མཆུ་དབོ་གཉྲིས་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སྙམ་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཟད་མོད། ཆེས་

ཤྲིན་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། ཚིག་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགེལ་ཆེན་ལས། ཚེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ལ་དྲུག་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ས་བོན་དགོད་

པའོ། ཞེས་ནག་པའྲི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་རེ་རེའྲི་ལྷ་ལ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་ཁམས་ཀྲི་བྱེ་

བག་གྲིས་སེ་ཚན་ལྔ་དང༌། དེ་འད་བའྲི་སེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་

ས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་བྱེ་བག་གྲིས་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བས། དྲུག་ལྔ་སུམ་ཅུ་རེར་

བཤད་པས། ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རེ་རེའྲི་ལྷ་ལ་ཡང་ལྷ་སུམ་ཅུའྲི་ནང་ནས་ལྷ་ལྔ་ནག་

པོ། ལྔ་དཀར་པོ་སོགས་ལྷ་ནག་དམར་དཀར་སེར་སྔོ་ལང་གྲི་སྐུ་མདོག་ལྔ་ལྔ་འདོད་

དགོས་པར་ཐལ་བ་ལ་ལན་གྲིས་བཟློག་ཏུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། བསྲུངས་མ་སེ་ཚན་དྲུག་

1  མ་ཕྱི། ༤༣ན༢ན།    ཁམ   བླ། ༥༣བ༤ན།    ཁམས་   ཞོལ། ༥༣བ༣ན།  ཁམ་     སྐུ། ༥༣བ༤ན།  སྙྱིང་ཁམས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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ཀང་ཁམས་དྲུག་དག་པ་ཡྲིན་པས། སེ་ཚན་གཅྲིག་རངས་པོ་སྔོན་པོ་དང༌། བཅུ་ཚན་

གཅྲིག་རངས་པོ་ལང་ཀུ་སོགས་སུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། གཙོ་བོའྲི་རྒྱབ་

ཞལ་ཡང་སྔོན་པོར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་ཤྲིན་ཏུ་མང་ན་ཡང་ཟད་པར་བརོད་ག་ལ་

དགོས། འདྲི་འད་བ་ནྲི་འདྲིར་ལྷ་ལང་ཀུ་ནམ་མཁའ་དང་སྔོན་པོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སུ་

སྤྲིར་བཏང་ལ་བཤད་པས་འཁྲུལ་ནས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ལང་ཀུ་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དག་པའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་སྔོན་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་སྟེ་

རྲིགས་པ་མྲི་ཤེས་པ་ལ་འདྲི་འདའྲི་རྣམ་འགྱུར་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །རྲིགས་བདག་མྲི་

བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་ཀྲིས་རྒྱས་འདེབས་པས་ལང་ཀུ་དང་སྔོན་པོ་ཡྲིན་དགོས་

ན་གཙོ་བོ་རོར་སེམས་ལང་ཀུ་དང༌། མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་ནུས་

མ་བརྒྱད་སྔོན་པོར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་ལེར་ཚེས་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་

སབས་སུ་སྔོན་ལ་གཙོ་བོ་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མྲིང་དང་ཕོགས་གང་གྲི་འདབ་མ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་དཀྱུས་གཅྲིག་ལ་

བཤད་ཟྲིན་པའྲི་མཇུག་ཏུ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་དང་མཚོན་ཆ་དང་དབྱྲིབས་ནྲི་

དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ནས་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གཙོ་བོ་རྣམས་དང་འད་བར་

བཤད་པ་ལ། གཙོ་བོ་རྣམས་ནྲི་པདྨ་འདྲི་དང་འདྲིའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ལྷ་འདྲི་དང་འདྲི་ཡོད་

ཀྲི་མྲིང་ཙམ་རེ་བཤད་པ་མ་གཏོགས་ལྷ་ཚན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་

གཅྲིག་ཀང་ཚེས་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་སབས་འདྲིར་བཤད་པ་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ནྲི། བདེན་བལ་དང་ཁབ་འཇུག་དང་རླུང་ལྷ་ནག་པོ། མེ་ལྷ་དང་གཤྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རེ་གདོང་དྲུག་དམར་པོ། རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་བདག་དག་པོ་དཀར་པོ། ཚངས་པ་དབང་

པོ་ནོར་སྦྱྲིན་རྣམས་སེར་པོ་དང༌། དེ་དག་གྲི་ཕག་མཚན་དང་བཅས་པ་སབས་གོང་

འོག་གཞན་དང་གཞན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལ་སྙེག་པ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པར་

གདོན་མྲི་ཟའོ། །དེས་ན་འཐུར་ཁབ་གཅྲིག་ལ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་བཟུང་ནས་པ་

ཎྜྲི་ཏ་མཁས་པ་ལ་སྙྲིང་ཁམས་བསྐེད་དེ་མ་སྨྲ་བར་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྲི་སྐུ་མདོག་ནོར་

བ་མ་བྱེད་ཅྲིག འགེལ་ཆེན་ལས། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་པདྨ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་

ལ་ཤར་གྲི་སྒོའྲི་གཡས་ཀྲི་ཆ་ལ་སོགས་པར་རྭ་བའྲི་རྩྲིག་པ་ལ་ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པོ་

ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་བདེན་བལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གངས་བཞྲིན་དུ་གསུངས་ཏེ། 

ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི། སེམས་དཔའ་དྲུག་དང་རོ་རེ་མ་དྲུག་པདྨ་ལ་གནས་པ་ཐུགས་

ཀྲི་ལྷ་སམ་གྲི་ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་འགོད་པ་དང༌། ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པདྨ་ལ་

གནས་པ་སྐུའྲི་ལྷ་སམ་གྲི་ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་འགོད་པ་འགོད་ཚུལ་མཐུན་པར་

སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་དེ་དག་སྐུ་མདོག་འད་བར་གཞུང་དེས་སྟོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། 

གཞན་དུ་ན་ལྷ་དེ་དག་ཕག་མཚན་འད་བར་ཡང་གཞུང་དེས་བསྟན་པར་འགྱུར་

རོ། །ཚེས་ལྷའྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཡུམ་ཁ་ཅྲིག་ལ་སདྷཱུ་པཱུ་ཏྲས་ཚུལ་གཞན་དུ་བཤད་

ཀང༌། གློག་མ་ནྲི་རླུང་ལྷ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་འད་བར་བྱས་ན་བདེ་སྟེ། སྐུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཆོད་སྔགས་ལ། བརྒྱད་གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་འདར་

བཅུག་ནས། རླུང་ལྷ་མོ། ཆུ་ལྷ་མོ། གཤྲིན་རེ་མོ། གནོད་སྦྱྲིན་མོ་བཞྲི་བསན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ་ཞེས་མཁས་པ་དག་”གསུང་བ
1
་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ༌། །ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་འགོད་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༢ན།   སྐུ། ༥༤བ༦ན།   བླ། ༥༥ན༢ན།    གསུང་བ   ཞོལ། ༥༤བ༦ན།    གསུངས་པ
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པ་དབང་ལེ་ནས་སྔར་ལྟར་གསུངས་ལ། སྒྲུབ་ལེ་ནས་བྱང་དུ་རོལ་མོ་མ་དང་གར་

མ། སྟེང་དུ་གླུ་མ་དང་འདོད་མ། འོག་ཏུ་ལྷ་བཤོས་མ་དང་འབས་བུ་མ་འགོད་པར་

གསུངས་པ་ནྲི་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། གང་རུང་

ཅྲིག་ལ་དགོངས་གཞྲི་བཙལ་དགོས་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདོད་ཕྲིར་འདོད་རྣམས་

རང་རང་གྲི་སྐེད་བྱེད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཨ་བྷྱཱ་དང་བྲི་བྷུ་ཏ་ཙནྟྲས་བཤད་པ་བཞྲིན་

འདྲིར་བཀོད་ལ། ས་དྷཱུ་པཱུ་ཏྲས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མར་བཤད་པ་ལ་

རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། ཤོང་པ་དག་ཤར་གྲི་དགུ་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འཛིན་པ། ལྷོའྲི་

དགུ་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ། བྱང་གྲི་དགུ་དཀར་པོ་ཐོ་བ་དང་པདྨ་འཛིན་པ། 

ནུབ་ཀྲི་དགུ་སེར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དུང་འཛིན་པ། ཞེས་འདོད་དོ། །གསོད་འདོད་མ་

དང་སྐེད་འདོད་མ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་བསྡུས་པས་འདོད་མ་གཅྲིག་

ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདོད་མ་སོ་བདུན་དུ་གསུངས་ཀང༌། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལོགས་སུ་མྲི་འགོད་པར་འདོད་མ་སོ་

དྲུག་ཏུ་གསུངས་སོ། །གསུང་གྲི་སྒོ་གསུམ་ཀྲི་གཡས་དང་གཡོན་རྣམས་དང་ནུབ་

སྒོའྲི་གཡས་སུ་ལྔ་ལྔ་དང༌། ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ཀྵཿ གཅྲིག་པུ་སྟེ་དབང་ལེར་འདོད་

མའྲི་ས་བོན་འགོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་གསུངས་ལ། འདྲིར་ནྲི་རེ་ཤྲིག་ལ་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱ་

དང་སདྷཱུ་པཱུ་ཏྲས་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཡས་སུ་ལྔ་ལྔ་དང་གཡོན་དུ་བཞྲི་བཞྲི་སྟེ་ཆ་

མཉམ་དུ་དགོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་སོ། །སྟེང་འོག་གྲི་ཀླུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡུམ་གྲི་ས་

བོན་ལ་ཁ་ཅྲིག་ཧ་ཧཿ ཞེས་འདོད་ཀང་ས་དྷཱུ་པཱུ་ཏྲས་ཧཿ ཧ་ཞེས་བྱས་པ་ལེགས་པར་

མཐོང་ངོ་། །ཁོར་ཡུག་གྲི་ལྷ་རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་
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ནྲི། ཆ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་ས་བོན་རང་རང་གྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། གཞན་རྣམས་ནྲི་

རང་རང་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་སྐེས་པར་བྱས་ལ། མྲིང་

ཡྲིག་རོགས་པ་ལས་སྐེས་པར་འདོད་པ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་དང་མྲི་མཐུན་པར་

མཐོང་ངོ༌། །དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་མྲི་བསྐེད་པར་

སྤོ་ཞྲིང༌། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་དེ་སྤོ་བར་

འདོད་པ་དང༌། སབས་གཉྲིས་ཀ་རུ་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་པར་འདོད་པའྲི་

ལུགས་གཉྲིས་བ་མ་སྔ་མ་དག་ལ་ཡོད་ཀང༌། སྤོ་ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པ་ལེགས་ཏེ། 

ལས་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་བའྲི་སབས་སུ་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་པདྨ་ལས་སྔོན་བཞྲིན་

དུ་ཞལ་དང་ཕག་དང་མཚན་མ་དང་དབྱྲིབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་རྣམས་ཡེ་ཤེས་དང་

ཐུགས་དང་གསུང་དང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ལ་སྤོ་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་

ཞུགས་པ། རང་ཉྲིད་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་ཞུ་བ་རང་གྲི་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་སྤོས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་
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འོད་ཟེར་གྲིས་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཞལ་དང་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་

པའྲི་ལྷའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་མཆོག་གྲི་དགའ་བའྲི་

བདེ་བས་གང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀྵ་ཀྵྲི་ཀྵḵ་ཀྵུ་ཀྵླ་ལས་གཤེགས་པ་ལྔ་

དང༌། ཁམས་ལྔ་ཀྵཱྲི་ཀྵཱྲི་ཀྵḵོ ླཱ་ཀྵཱུ་ཀྵླ་ལས་གཤེགས་མ་ལྔ་དང༌། ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ཀྵ་

ཀྵེ་ཀྵར་ཀྵོ་ཀྵལ་ཀྵཾ་ལས་སེམས་དཔའ་དྲུག་དང༌། ཡུལ་དྲུག་ཀྵཱ་ཀྵྱཻ་ཀྵཱར་ཀཽྵ་ཀྵཱལ་ཀྵཿ 

ལས་སེམས་མ་དྲུག་དང༌། ལས་དབང་ལྔ་ཀྵྔྷ་ཀྵཡ
 ་ཀྵḵ་ཀྵ་ྺཀྵླ་ལས་ཁོ་བོ་ལྔ་དང༌། ལས་ 

དབང་གྲི་བྱ་བ་ལྔ་་ཀྵྔྷ ླཱ
་ཀྵ
ཡ ླཱ

་ཀྵ
རཱ 
་ཀྵྺ ླཱ་ཀྵལཱ

 ་ལས་ཁོ་མོ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་མཚན་ 

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་རང་རང་གྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར། 

བཞྲི་པ་ནྲི། ༀ་སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ཆོས་

ཀྲི་དབྱྲིངས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྐུའྲི་ང་རྒྱལ་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་སྐུ་རོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ནྲི་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་དྲུག །ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་ཏེ་བཞེངས་པ། དེའྲི་

མངལ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བ། ཡེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བྱ་བ། དབང་བསྐུར་

ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། རེན་དང་བརེན་པའྲི་རྣམ་

དག་བསྒོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་དཔྲལ་བར་སྐུ་རོ་རེ་ༀ། མགྲིན་པར་གསུང་རོ་རེ་ཨཱཿ སྙྲིང་

ཁར་ཐུགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ། གཙུག་ཏོར་དང་ལྟེ་བའྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཧོཿ ལྟེ་བའྲི་ཧོ་
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ཡྲིག་གཏུམ་མོའྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དང་འདབ་མ་ལ་གནས་པའྲི་རང་གྲི་

ཤེས་རབ་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

སུ་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིས་སྙན་པའྲི་གླུ་དབྱངས་

ཀྲིས་འགོ་བའྲི་དོན་ལ་བསྐུལ་བ་ནྲི། སྤན་མ་བདག་ནྲི་འགོ་བའྲི་ཡུམ། །རྣལ་འབྱོར་

པ་ཡྲིས་རྒྱུ་མཐུན་གནས། །བདག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་བཞྲིན་གྲིས། །དུས་འཁོར་

བཞེངས་ལ་བདག་འདོད་མཛོད། །མཱ་མ་ཀཱྲི་བདག་སྲྲིང་མོ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲི་

རྣམ་སྲིན་གནས། །བདག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་བཞྲིན་གྲིས། །དུས་འཁོར་བཞེངས་

ལ་བདག་འདོད་མཛོད། །གོས་དཀར་མོ་བདག་བུ་མོ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲི་སྐེས་

བུར་གནས། །བདག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་བཞྲིན་གྲིས། །དུས་འཁོར་བཞེངས་

ལ་བདག་འདོད་མཛོད། །སྒོལ་མ་བདག་ནྲི་ཚ་མོ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲི་དྲི་བལ་

གནས། །བདག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་བཞྲིན་གྲིས། །དུས་འཁོར་བཞེངས་ལ་བདག་

འདོད་མཛོད། ཅེས་སོ་སོ་ནས་བསྐུལ་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐུན་མོང་དུ། སྟོང་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཉམས་མོང་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །འགོ་བ་

གདོན་པའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས། །འགོ་བའྲི་མགོན་པོས་སྤོ་བར་མཛོད། ཅེས་བསྐུལ་

བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་དེ་དག་གྲི་གླུའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་སད་པར་

བྱས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་མྲིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་ནས། ཟླ་བ་ཞུ་བ་

ལྟ་བུའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་ཧུྃ་ཡྲིག་སྔོན་པོ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ། དེ་ཡོངས་སུ་
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གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རང་ཉྲིད་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་

ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ། ཅེས་པ་ནས། མཉམ་པའྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། ཅེས་པའྲི་བར་

སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ལ། ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། 

ཞེས་པ་རྣམས་འདྲིར་བརོད་མྲི་དགོས་ལ། མཚན་མ་བཞྲི་སྔར་ཞུ་བ་མེད་པས་འདྲིར་

བསྐེད་མྲི་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་དགའ་བའྲི་སྒས། 

དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ནས་

འདོད་མ་དང་ཕྲིར་འདོད་མའྲི་བར་སྔར་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ཏེ། རང་

གྲི་སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེས་མཆེད་

ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་དམ་ཚིག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དོན་དུ་སྤྲི་བོ་ནས་

ཞུགས། ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི། ཅེས་པ་ནས། སྦྲུལ་འཆྲིང་བར་འདོད་མ་

དང་དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་སེར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་འཁོད་

པར་གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧུྃ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་ཤུགས། 

ཞེས་པ་ནས། བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀ་ཧྲི། ཅེས་པའྲི་བར་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཅེས་པ་རྩ་བཞྲི་པོ་

རྣམས་ཞེས་བརེ་བ་མ་གཏོགས། སྔར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱས་ནས། 

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ནུས་མ་

རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ནུས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། མཚན་མ་རྣམས་དམ་

ཚིག་པ་ལ་མཚན་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་
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དམ་ཚིག་པ་ལ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། བུམ་པ་

རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་བུམ་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། སེམས་དཔའ་སེམས་

མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཁོ་

བོ་ཁོ་མོ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གསུང་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་

མཉམ། ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ལ་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རོ་མཉམ། སྐུའྲི་སྒོ་སྐོང་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་སྐུའྲི་སྒོ་སྐོང་རྣམས་

ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཀླུ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཀླུ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། རབ་

གཏུམ་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཁོར་

ཡུག་གྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཁོར་ཡུག་གྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་

པ་རོ་མཉམ། གཟུངས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཟུངས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་

མཉམ། འདོད་མ་དང་ཕྲིར་འདོད་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་འདོད་མ་དང་ཕྲིར་འདོད་

མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཞལ་ཡས་

ཁང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཉྲི་ཟླ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཉྲི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། 

ཞེས་རྒྱས་པར་བསྒོམ་མོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་ཕོགས་བཅུའྲི་

རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཅེས་པ་ནས། དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པ་ནྲི། ཅེས་པའྲི་བར་བསྲུང་

འཁོར་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱས་ནས། གཙོ་བོ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་མཆུ་དང་

དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་ནུས་མ་
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བརྒྱད་དང༌། མྲི་བསྐོད་པ་དང་མགོ་དང་རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དང༌། ལྷ་གཞན་ནག་པོ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ། དམར་པོ་རྣམས་ལ་རྲིན་

འབྱུང༌། དཀར་པོ་རྣམས་ལ་འོད་དཔག་མེད། སེར་པོ་རྣམས་ལ་རྣམ་སང༌། སྔོན་

པོ་རྣམས་ལ་རོར་སེམས། ལང་ཀུ་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར་

པའྲི་རྒྱས་གདབ་བྱ། གཙོ་བོ་དང་བདེ་གཤེགས་དྲུག་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་པ་

ལ། འདེབས་བྱེད་དྲུག་པོ་བཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་རྲིགས་”ཀྲི
1
་རྒྱས་

བཏབ་པའྲི་རེས་སུ། རང་གྲི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཨ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། སྙྲིང་

ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨྲི་ལས་དོན་གྲུབ། དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཨུ་ལས་སང་མཐའ། ལྟེ་བར་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལ་ལས་རྣམ་སང༌། 

མགྲིན་པར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ར་ལས་རྲིན་འབྱུང༌། གསང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨཾ་ལས་རོར་སེམས། ཞེས་པ་སྐུའྲི་རྒྱས་གདབ། ལྟེ་བར་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལ། སྙྲིང་ཁར་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨུ། མགྲིན་པར་མེའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ར། དཔྲལ་བར་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨྲི། གཙུག་ཏོར་དུ་ནམ་མཁའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨ། ཅེས་པ་གསུང་གྲི་རྒྱས་གདབ། དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ༀ། མགྲིན་པར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨཱཿ  སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧུཾ། ལྟེ་བར་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧོཿ ཅེས་པ་ཐུགས་ཀྲི་རྒྱས་

གདབ། རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོར་ཨ་ཅེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་སྟེ་རྒྱས་གདབ་

1  ཞོལ། ༥༧བ༦ན།  ཀྱིས
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བཞྲི་བྱའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་

འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་པོ། 

དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། རོ་རེ། པདྨ། 

གཡོན་ན་རལ་གྲི། དྲིལ་བུ། ནོར་བུ་འཛིན་པ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་གང་བ་སྤོས། སྐུ་རོ་རེས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་

བསྟན་ནས་སར་ལོག་སྟེ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། སྐུའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པས་

བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྐུའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་

མོ་རྣམས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པས། ༀ་ཨཱཿ ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་

སྭཱཧཱ། ཅེས་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་བཀྲུས་ནས་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྐུ་རོ་

རེ་རྣམས་བཅུག །

དཔལ་ལྡན་སྐུ་ཡྲི་རོ་རེ་འཛིན། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །སྐུ་ཡྲི་

རོ་རེ་ཅན་གྲི་ནྲི། །བྱྲིན་བརླབས་གནས་སུ་”དྲིང
1
་བདག་མཛོད། །ཕོགས་བཅུར་

བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །སྐུ་ཡྲི་རོ་

རེ་ཅན་གྲི་ནྲི། །བྱྲིན་བརླབས་གནས་སུ་”དྲིང་བདག་མཛོད། །རང་གྲི་ལུས་དང་སྐུ་

རོ་རེ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་

གྲི་མགྲིན་པར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གསུང་རོ་རེ་དམར་པོ། དམར་དཀར་

1  མ་ཕྱི། ༤༦བ༧ན།   ཞོལ། ༥༨བ༡ན།    དྱིང   སྐུ། ༥༨བ༣ན།   བླ། ༥༨བ༢ན།    དྱེང
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ནག་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་པདྨ། རོ་རེ། འཁོར་ལོ། གཡོན་ན་

ནོར་བུ། དྲིལ་བུ། རལ་གྲི་འཛིན་པ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་

བ་སྤོས། གསུང་རོ་རེས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་

སར་ལོག་སྟེ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། གསུང་གྲི་རོ་རེ་འཛིན་པས་བདག་

ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གསུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པས། ༀ་ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་བཀྲུས་ནས་མགྲིན་པར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གསུང་རོ་རེ་

རྣམས་བཅུག །

དཔལ་ལྡན་གསུང་གྲི་རོ་རེ་འཛིན། །ཅེས་པ་ནས། གསུང་གྲི་རོ་རེ་ཅན་གྲི་

ནྲི། །བྱྲིན་བརླབས་གནས་སུ་”དྲིང་བདག་མཛོད། །རང་གྲི་ངག་དང་གསུང་རོ་རེ་རོ་

མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་གྲི་སྙྲིང་

ཁར་ཐྲིག་ལེ་ལས་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོའྲི་སྟེང་དུ་ཧུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་

པ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ། ནག་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་ན་རོ་རེ། འཁོར་ལོ། པདྨ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ། རལ་གྲི 

།ནོར་བུ་འཛིན་པ། ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བ་སྤོས། ཐུགས་

རོ་རེས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་སར་ལོག་སྟེ། 

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པས་བདག་ལ་དབང་

བསྐུར་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཀྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པས། ༀ་ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དབང་བསྐུར་ཞྲིང་བཀྲུས་ནས་སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐུགས་རོ་རེ་

རྣམས་བཅུག །

དཔལ་ལྡན་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན། ཅེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ཅན་གྲི་

ནྲི། །བྱྲིན་བརླབས་གནས་སུ་”དྲིང་བདག་མཛོད། །རང་གྲི་སེམས་དང་ཐུགས་རོ་རེ་

རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉྲིད་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་སྔགས་རྣམས་ཀྲི་

དོན་ཡྲིད་ལ་བྱས་ཏེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་བར་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྟེ་བར་ཧོཿ གསང་བར་

སྭཱ། གཙུག་ཏོར་ལ་ཧཱ། ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་

མཁའ་གང་བ་འཕོས། རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཆོས་བསྟན་ནས་སར་ལོག་སྟེ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་ན་འདུག་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲིས་འདྲི་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པས། ༀ་ཨཱ་

ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་བཀྲུས་ནས་གནས་

གསུམ་དུ་རོ་རེ་གསུམ་བཅུག །

དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་གསུམ་འཛིན་པ། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །རོ་

རེ་གསུམ་འཛིན་ཅན་གྲི་ནྲི། །བྱྲིན་བརླབས་གནས་སུ་”དྲིང་བདག་མཛོད། །ཕོགས་

བཅུར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསྒོམས་པས། །རོ་

རེ་གསུམ་འཛིན་ཅན་གྲི་ནྲི། །བྱྲིན་བརླབས་གནས་སུ་”དྲིང་བདག་མཛོད། །ཤེས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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རབ་མའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་རོ་རེ་གསུམ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ་

ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཅེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ་ཁུ་བའྲི་ཆོས་

ལས་ཐབས་རྲིགས་གསུམ་དང༌། རྡུལ་གྲི་ཆོས་ལས་ཤེས་རབ་རྲིགས་དྲུག་གྲིས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། འགེལ་བར་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་དག་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་

པའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་འཆད་པ་དང་དེའྲི་རྣམ་དག་འཆད་

པ་འགེལ་པས་བཤད་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་གྲི་དོན་གྲི་གོ་རྲིམ་མ་ཡྲིན་ལ། རང་ལྷའྲི་

རྣལ་འབྱོར་དུ་རོགས་པ་ན། ད་ལྟའྲི་ཐ་མལ་གྲི་སོད་བཅུད་ལྟར་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་

ཁང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་དག་

དང༌། ལྷ་གཙོ་འཁོར་དང་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་རྒྱུད་ཐ་དད་

དུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལྷའྲི་རྣམ་དག་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོར་ན་གཙོ་བོ་

གཅྲིག་པུའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་སངས་རོགས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཆ་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསྒོམ་པའོ། །དེས་ན་འདྲིར་གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲི་རྣམ་དག་བསྒོམ་པ་ཆད་ན་སབས་དོན་ཆེན་པོ་འཕྱུག་གོ །དེ་ལ་རྣམ་དག་

གཉྲིས་བསྒོམ་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཆེས། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་

ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། །རོ་རེའྲི་ཐྲིག་ནྲི་བཞྲི་

པོ་སྟེ། །དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས། །ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་ཉྲིད་དོ། །ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པ་”ཡྲིས
1
། །སྒོ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཏེ། །དེ་བཞྲིན་ས་

1  ཞོལ། ༥༩བ༦ན།    ཡྱི
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ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས། །ར་བབས་དག་ནྲི་མཛེས་པ་རྣམས། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས། །ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ནྲི་དུར་ཁོད་རྣམས། །སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཀ་བ་

རྣམས། །ཁམས་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཁང་པ་བརྩེགས། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྲིས་སྒོ་”ཁྱུད
1
་

རྣམས། །གཟུགས་ཅན་ཡོད་ཏན་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས། །འགམ་རྣམས་དང་ནྲི་ལོགས་

རྣམས་ཉྲིད། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྲི་དབྱེ་བས་སོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་ཕུང་པོ་

ལྔས། །ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི་རྣམ་སྦྱངས་པ། །ཐེག་པ་གསུམ་གྲིས་རྭ་བ་གསུམ། །དད་པའྲི་

དབང་པོ་སོགས་ཀྲིས་ལྔ། །དད་སོགས་སྟོབས་རྣམས་དག་གྲིས་ལྔ། །ཐུགས་གསུང་

སྐུ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལའོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ཀྲིས། །དཀྲིལ་འཁོར་

གསུམ་ལ་ཁ་ཁེར་ཏེ། །ཕ་རོལ་ཕྲིན་བཅུ་རོགས་པ་ཡྲིས། །རྲིན་ཆེན་སམ་བུ་རྣམ་པར་

བཀྲ །མ་འདེས་ཆོས་ནྲི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས། །དོ་ཤལ་ཕེད་པ་དེ་རྣམས་ཉྲིད། །དབང་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་བ་ཀུ་ལཱྲི། །དགེ་བས་ཀྲ་མ་ཤཱྲིརྵའོ། །སྟོང་ཉྲིད་ལ་སོགས་རྣམ་

ཐར་གྲིས། །དྲིལ་བུའྲི་སྒ་ནྲི་རོགས་པ་སྟེ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པས་རྒྱལ་མཚན་

གཏམས། །སོང་བས་མེ་ལོང་རབ་ཏུ་འབར། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྔ་ཡབ་གཡོ། །ཡན་

ལག་དགུ་ཡྲིན་ཕེང་བས་བརྒྱན། །བསྡུ་བ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། །ཟུར་དུ་ས་ཚོགས་

རོ་རེས་བརྒྱན། །བདེན་པ་རྲིན་ཆེན་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས། །སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་མཚམས་སུ་

སྤས། །མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡྲིས་རག་ཏུ་ནྲི། །ཟླུམ་བསོར་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡྲིས་བསོར། །རྣམ་

པ་ཀུན་མཁེན་བྱང་ཆུབ་པས། །རོ་རེ་ཕེང་བས་ལེགས་པར་བསོར། །བདེ་བ་གཅྲིག་

པུའྲི་ལྕགས་རྲི་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་འབར། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིས་

1  ཞོལ། ༦༠ན༡ན།    འཁྱུད
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ནྲི། །ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རག་ཏུ་ཤར། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ནྲི་ཡང་དག་དག །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

བུམ་པ་ཆེ། །རྔ་བོ་ཆེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཤྲིང༌། །དེ་ནྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་སོགས། །འདྲི་

དག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་གྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དང་ལྡན། 

ཅེས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་དག་དང༌། བུམ་པ་རྣམས་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་

བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་རབ་ཏུ་གྱུར། །རྲིག་མ་རྣམས་

དང་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲིས་མགོ་བོར་རྩྲིབས་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པར་རབ་

ཏུ་གགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་ཉྲིས་འགྱུར་མྲི་བདག་རྣམས་ཀྲིས་

མགྲིན་པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་འཁོར་ལོར་འགྱུར། །འཇྲིགས་མ་ལ་སོགས་

ནོར་ནྲི་གདེངས་ཅན་དག་གྲིས་བསྒྱུར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལྟེ་བར་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོར་

འགྱུར། །ལག་པ་རྐང་པའྲི་ཚིགས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དགུ་བཅུ་

དུས་ཀྲིས་བསྣུན་པ་སྟེ། །ཀླུ་དང་གཏུམ་མོ་མྲི་ཡྲི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སོར་མོའྲི་

ཚིགས་ཀྲི་མཚམས་ལ་བྱ་བ་ཞེས་བྱར་འགྱུར། །དུས་ཀྲི་དག་པས་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་

ཅན་འགྱུར་མྲི་བདག་ལོ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་དབྱེ་བས་སོ། །ཐུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཉྲི་མ་

མ་ཡྲིན་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དབང་གྲིས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ནྲི་རྣམ་པར་དག །རླུང་གྲི་དག་

པས་དུ་བ་ལ་སོགས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་པདྨར་རྩ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་རྣམས། །ཉོན་

མོངས་རྣམས་ཀྲིས་དག་པོ་ཆུང་མར་བཅས་པ་ཁབ་བདག་ཞབས་ཀྲི་འོག་ཏུ་བདུད་

ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་འདུད། །དུང་དང་གཎྜྲི་མ་ཎྲི་ལོན་པ་ཞེས་པ་དག་ཀང་དེ་བཞྲིན་སྐུ་

ཡྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་ཀྲིས། །བུམ་པ་བརྒྱད་ནྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་ཏེ་རྒྱལ་དང་

རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཀྲིས། །འདུ་བྱེད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཚོར་
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བ་དྲི་མེད་ནོར་བུའྲི་ཕག་དང་འདུ་ཤེས་སང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །གཟུགས་ནྲི་འཁོར་

ལོ་ཅན་ནོ་རྲི་བོང་ཅན་དང་སྟོབས་ཁག་བཤང་བ་གཅྲི་བ་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ལྷ་

མོ་དྲུག་ནྲི་ཁམས་རྣམས་ཀྲིས་ཏེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཕག་རྒྱར་བཅས། །ཁོ་བོ་ལྔ་ནྲི་སྟོབས་རྣམས་ཀྲིས་ཏེ་ངེས་པར་སར་ཡང་

གཞན་པ་ལྔ་ནྲི་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྲིས། །ཙཱ་མུཎྜྲི་སོགས་ཐུན་བརྒྱད་ཀྲིས་ཏེ་

པདྨའྲི་འདབ་མར་གནས་རྣམས་ཉྲི་མའྲི་དུས་སྦྱོར་ཆུ་ཚོད་ཀྲིས། །ལྷ་མྲིན་ལ་སོགས་

ཉྲི་མའྲི་ཟླ་བས་པདྨའྲི་འདབ་མར་གནས་རྣམས་ཆུ་ཚོད་དབུགས་ཀྲི་གངས་ཀྲིས་

སོ། །གསང་བར་མྲི་བདག་ཉྲིས་འགྱུར་ཆུ་ཚོད་རྣམས་ཀྲིས་ཀླུ་རྣམས་དང་ནྲི་གཏུམ་

མོ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་དག །དེ་བཞྲིན་འདོད་མ་ལ་སོགས་དེ་དག་རང་བཞྲིན་ཡོན་

ཏན་དབང་གྲིས་ལུས་ཀྲི་བྱ་བ་རྣམ་པར་དག །སྐྲ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གྲུབ་པ་མཐའ་དག་

བ་སྤུ་རྣམས་ཀྲིས་དུར་ཁོད་ས་གཞྲི་ལ་གནས་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས། །དེ་ཉྲིད་རྣམས་

ཀྲིས་གཙོ་བོའྲི་མཚོན་ཆ་རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་ཁམས་ཀྲིས་ཕྲི་ཡྲི་ཕག་

རྒྱའོ། །རོ་རེས་ནང་གྲི་ཕག་རྒྱ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཡང་དག་

གནས་པ་ཡྲི། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་དང་ས་ཚོགས་ཡུམ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་སྲྲིད་གནས་

འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་དབྱེ་བ་ལས། །དཔལ་ལྡན་དག་པ་ལས་ནྲི་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་ཏེ་

ཆོས་ལས་ངེས་པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་བཟང་པོའ།ོ །ལོངས་སྤོད་ལས་ནྲི་སྤྲུལ་

པའྲི་སྐུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱེད་པ་པོ། །བཞྲི་

པའྲི་གནས་སབས་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་ངེས་པར་སར་ཡང་གཞན་དང་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་སད་པ་སྟེ། །དེ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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ཡྲིད་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་འགྱུར། །སྤྲུལ་པར་ཡྲིད་ནྲི་ལོངས་སྤོད་བྱེད་པ་པོ་རུ་རབ་

ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་དང་ངག་གྲི་དབང་པོས་སོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་ལ་མ་མཐོང་

སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་གཉྲིད་ཀང་ངོ༌། །དག་

པ་ལ་ནྲི་བདེ་བར་རབ་འགྱུར་འདྲིར་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་དུས་སུ་ཐྲིག་ལེ་གོལ་བ་གསུམ་

གྲི་མཐར། །དེ་ཕྲིར་དེ་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ་

འགྱུར་མེད་དོན་དུའོ། །གཡོན་དུ་སྲོག་ནྲི་རབ་ཏུ་བརྒྱུ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་

གཡས་པ་བསྐུམ་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་གཡོན་བརྐང་སྟབས་ཏེ་མཉམ་པའྲི་སྟབས་

དང་གཞན་པ་གཡས་བརྐང་མེ་དང་ཉྲི་མའྲི་བརྒྱུ་བ་ལས། །ས་ག་དང་ནྲི་ཟླུམ་པོ་ཉྲིད་

དང་མཆོག་གྲི་རོལ་པའྲི་སྟབས་དང་པདྨ་དང་ནྲི་རོ་རེའྲི་གདན། །ནམ་མཁའ་སོགས་

ལ་རབ་ཏུ་བརྒྱུ་བ་མཉམ་དང་མྲི་མཉམ་བགོད་པ་དག་ལ་སྲོག་རླུང་རྣམ་པ་ལྔ། ཞེས་

པ་ལྷའྲི་རྣམ་དག་གྲི་དོན་དན་པར་བྱ་ཞྲིང་ཚིག་ཏུ་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་

མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ནྲི་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་

ལག་གོ །

གསུམ་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། རང་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་

ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧུཾ། ལྟེ་བར་ཧོཿ གསང་བར་ཧཾ། སྤྲི་བོར་ཧཱ། རང་གྲི་གསང་གནས་

མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཧུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་མོ་ལྔ་པའྲི་བུ་ག་ཡྲི་

གེ་ཕཊ་ཀྲིས་བཀག་པ། ཤེས་རབ་ཀྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ 

ལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་ཀྲིས་བཀག་པར་

གྱུར། ཧུཾ་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ལྟེ་བའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཧོཿ ཡྲིག་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གློག་དང་མཚུངས་པའྲི་གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་

གྲིས་བསྐུལ་བས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་སྟེང་དུ་འབར་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་གཡོན་

གྲི་རྩ་ལ་འབབ་པ་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། གཡས་

ཀྲི་རྩ་ལ་འབབ་པ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལྔ་བསྲེགས་ཤྲིང་བརྒྱུ་བ་མེད་པ་དང་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པ་མེད་པར་བྱས་ཏེ་འོད་ཟེར་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་

རྲི་བོང་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཞུ་བ་ཐྲིག་ལའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་སེབ་པ་

ན་དགའ་བ། མགྲིན་པ་ནས་སྙྲིང་ཁར་སེབ་པ་ན་མཆོག་དགའ། སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བར་

སེབ་བ་ན་ཁད་དགའ། ལྟེ་བ་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ཕཊ་ཡྲིག་གྲིས་བཀག་

པས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར། 

དེ་ལྟར་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང་སྟོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མྲི་ཕེད་བར་

སྦྱར་ནས་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲིས་ཀང་ལེགས་པར་བསྐང་བར་བྱ་སྟེ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུའང་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཁམས་དངོས་སུ་ཞུ་བ་དང༌། དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་བདེ་སྟོང་སྦྱར་བ་མཚན་ཉྲིད་པ་འོང་ཞྲིང༌། དེའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་རོལ་གྲི་ལྷའྲི་

གཟུགས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཡྲིད་ངོར་ཤར་བ་ཆེས་གསལ་བར་འབྱུང་

ལ། ད་ལྟ་དེ་འད་བ་མ་བྱུང་བ་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་མོས་ནས་སྦྱངས་དགོས་ཏེ། ཕ་ཐྲིག་

གྲི་སབས་སུ་འདྲི་ལྟར་སྦྱོང་བ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཉོན་མོངས་ལམ་བྱེད་དང་རོགས་

རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་བསྐེད་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་ཡང་གང་ཤར་བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་ཞྲིག་ཤྲིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་སྟེ། ལམ་གྲི་གནད་ཕོགས་ཙམ་མཐོང་བའང་ཉུང་བར་བྱུང་སང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་

ཐྲིག་ལེའྲི་རྣམ་འབྱོར་ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲིའམ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

ནྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་གོ །

བཞྲི་པ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། སར་ཡང་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་སྔར་བྱོན་པ་ཇྲི་ལྟ་

བུ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཤེགས་ཏེ། གསང་གནས་ནས་ལྟེ་བར་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུའྲི་

ཚུལ་དུ་གཤེགས་པ་དགའ་བ། ལྟེ་བ་ནས་སྙྲིང་ཁར་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུའྲི་ཚུལ་དུ་

གཤེགས་པ་མཆོག་དགའ། སྙྲིང་ཁ་ནས་མགྲིན་པར་སྐེས་བུ་བྱེད་པའྲི་འབས་བུའྲི་

ཚུལ་དུ་གཤེགས་པས་ཁད་དགའ། མགྲིན་པ་ནས་དཔྲལ་བར་བལ་བའྲི་འབས་བུའྲི་

ཚུལ་དུ་གཤེགས་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར། ཞེས་

བསྒོམས་ཏེ། དེ་ལྟར་མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ནྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་པ་

ཆེན་པོའྲི་ཡན་ལག་གོ །

འདྲིའྲི་སབས་སུ་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བ་སོགས་ནྲི་གོང་དང་འད་ལ། ཁ་ཅྲིག་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་བོ་

ཁ་མ་ཕོགས་པར་གསལ་ལ། ཁ་ཅྲིག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོགས་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་

འབྱོར། བྱང་སེམས་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་དམྲིགས་པ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི། ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་གནས་གཅྲིག་ནས་ཅྲིག་ཤོས་སུ་འཕོས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་དམྲིགས་

པ་ལ་འདོད་ན་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུའང་ཤྲིན་ཏུ་འོང་ལ། ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་ཕྲིར་

འཕོས་པ་ལ་འདོད་ན་ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་འགལ་ཟླ་ལ་ཕ་ཐྲིག་ཏུ་སྨྲ་བ་མུན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྤྲུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ཕ་ཐྲིག་བསྒོམས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ཞྲིང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏྲི་བཛྲ་ས་

ཏྭ་ཧཾ། དུར་དཱན་ཏ་ད་མ་ཀ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ། བཟླས་པ། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ། གཤེགས་སུ་གསོལ་

བ། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བྱ་བ་དང་བཞྲིའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལ་བཟླས་བྱའྲི་

སྔགས་ཀྲིས་བསོར་བ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་སྤོས། འགོ་བའྲི་དོན་བྱས། 

སར་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་སྡུད་པའྲི་སྤོ་བ་

དང་བསྡུ་བའྲི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་བསམས་ལ། ཕེང་བའྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྟེ། སྔགས་ཀྲི་དག་གོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པས། རང་

གྲི་གོགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྔགས་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བཟླས་པར་བྱའོ། །བཟླས་བྱའྲི་

སྔགས་ནྲི་ལྷ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཏཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་དོན་དུ་བསྒོམ་

བྱའྲི་སྔགས་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་དང༌། ཏཱ་རཱ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྷའྲི་མྲིང་ཡྲིག་མགོ་རུ་ༀ་

དང་མཐར་ན་མཿ སྦྱར་ནས་ལྷ་ལ་མཆོད་བྱའྲི་སྔགས་གསུང་གྲི་སྙྲིང་པོ་དང༌། མྲིང་

ཡྲིག་ལས་ལྷག་པའྲི་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་དང་ཡང་བཅས་པ་ནྲི་བཟླས་བྱའྲི་

སྔགས་ཏེ་སྐུའྲི་སྙྲིང་པོའ་ོཞེས་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ་འདོད་པ་མྲི་

འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། ཧུཾ་ཐུང་ཐུགས་དང༌། ཧཱུཾ་རྲིང་གསུང་དང༌། ༀ་སྐུ་རོ་རེར་ཡེ་

ཤེས་ལེའུའྲི་འགེལ་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། ༀ་ཏཱ་ར་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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བཞེད་པ་ལེགས་སོ། །དེས་ན་གཙོ་བོའྲི་སྙྲིང་པོ། ༀ་ཨཱཿ ཧུཾ་”ཧོཿ 
1
�ཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ 

དང༌། ཉེ་སྙྲིང༌། ༀ་ཧྲཱཾ་”ཧྲཱ�
2
་�ླཱ་ཧྲཱུཾ་ཧ

ལཱ
 ་ཧཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དང༌། སྐུ་     རོ་རེའྲི་སྔགས།  

ༀ་ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་དང༌། ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་བཟླས་

པ་ནྲི། མཚན་མ་བཞྲི། བུམ་པ་རྣམས། མཆོད་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས། འདོད་ཕྲིར་འདོད། 

གསུང་དང་སྐུའྲི་པདྨའྲི་འདབ་མ་ལ་གནས་པ། རབ་གཏུམ་མ་མ་གཏོགས་ཁོར་ཡུག་

གྲི་ལྷ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ཟུར་དུ་མྲི་དགོས་པས། དེ་དག་མ་གཏོགས་

པ་རྣམས་ལ་ནྲི་མཆོད་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་གྲི་མཐའྲི་ན་མཿ ཀྲི་དོད་

ལ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་སྦྱར་ནས་བཟླས་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། ༀ་དཱ་ན་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་པ་དང༌། ༀ་ཨཀྵོ་བྷྱཱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་དང་། ༀ་བྱཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་ལོ་ཙཱ་ན་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཡང་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་བདག་ཉྲིད་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཐུགས་

དཀྲིལ་གྲི་ནང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་སྟེ། དབང་རོགས་པར་

བསྐུར་བ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ཐུགས་དཀྲིལ་གཅྲིག་པུས་ཆོག་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །སྔགས་ཀྲི་ལས་དྲུག་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་སྒོ་ནས་ཐུགས་ཀྲི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་

དྲུག གསུང་གྲི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ། སྐུའྲི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་དེ་དག་

གྲི་བཅུ་ཆའྲི་སྦྱྲིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་

ལས་སྦྱོར་གྲི་བཟླས་པ་ཡྲིན་གྲི། དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ལ་སྔོན་དུ་བསྙེན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༥ན།   སྐུ། ༦༣བ༤ན།   ཞོལ། ༦༣ན༤ན།    ཧོཿ    བླ། ༦༣ན༣ན།    ཧོ

2  མ་ཕྱི། ༥༠བ༥ན།   སྐུ། ༦༣བ༥ན།   ཞོལ། ༦༣ན༥ན།    ཧྲཱྱི   *ཧྲཱ�   བླ། ༦༣ན༤ན།    ཧྲཱ�



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གངས་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོའྲི་འབུམ་དང༌། ཐུགས་དཀྲིལ་

གྲི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་ཁྲི་”ཕག
1
་རེས་ཆོག་པ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བདག་གྲི་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་དེ། འདྲི་དག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་ལོགས་སུ་བཤད་

པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཆོད་པ་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་བརླབས་མཆོད་ཕེང་ལྟར་བྱས་

ནས། ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཕེང་ནས་བཤད་པའྲི་སྔགས་

དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་ཕུལ་ཏེ། ནང་མཆོད་གོང་དུ་གཏོར་མའྲི་བསྐེད་ཆོག་བྱྲིན་

བརླབས་ལྟར་བྱས་ལ། མཆོད་ཕེང་དུ་བཤད་པའྲི་འབུལ་བའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

ན་མཿའྲི་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་མཆོག་སྦྱྲིན་རོ་རེ་མཆོག་ཁོད་འདུད། 

ཅེས་སོགས་འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསྟོད་ལ། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་མཆོད་ཕེང་དུ་བཤད་པའྲི་

བསྟོད་པ་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་བསྟོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་གཙུག་ཏོར་དུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་བར་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

འཁོར་ལོ་དང༌། སྙྲིང་ཁར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་དགུ་པའྲི་ལྟེ་བར་ནུས་མ་རྣམས་དང༌། དཔྲལ་

བར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་བཅུ་བདུན་པའྲི་ལྟེ་བར་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་དང༌། 

མགྲིན་པར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་ལྟེ་བར་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་

ཐུགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ལྟེ་བར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་

བར་གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང༌། གསང་བར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་

པའྲི་ལྟེ་བར་སྐུའྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་དང༌། ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་རོ་རེ་རྩེ་མོ་སུམ་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༣ན།   སྐུ། ༦༤ན༣ན།   བླ། ༦༣བ༣ན།    ཕག   ཞོལ། ༦༣བ༤ན།    ཁྲག



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།
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ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྟེ་བར་སྐུའྲི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་དང་བཅས་

པ་རྣམས་དང༌། བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྐང་ལག་གྲི་སོར་ཚིགས་རྣམས་ལ་རོ་རེ་རྩེ་མོ་

བདུན་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བར་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་གཤེགས་པར་གྱུར། དེ་

ནས་མཆོད་ཕེང་དུ་བཤད་པའྲི་སོན་ལམ་དང་ཤྲིས་བརོད་བསྡུས་པ། གང་དག་སྟེང་

ན། ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྲིག་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཁོ་བོ་དང་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ན་བསྲུང་

འཁོར་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། ཁ་ཟས་ལོངས་སྤོད་པ་རྣམས་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ་རང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིན་དུ་

ལོངས་སྤད་ཅྲིང༌། སྔོན་དུ་འཕོག་མ་ལ་ཆང་བུ་དང༌། མཇུག་ཏུ་ལྷག་གཏོར་སྦྱྲིན་པ་

སོགས་ཀང་རྒྱུད་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། ཉལ་བའྲི་ཚེ། འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་

ཧྲཱཾ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་དྲུག་དང༌། ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་ཨཿ སྟེ་རྲིགས་དྲུག་དགོད་

པ་བྱས་ནས། གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་འཛིན་པ་ལ་བསབ། ལྡང་བ་ན་ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུ་

བ་གླུས་བསྐུལ་བཞྲིན་དུ་བསྐུལ་བར་བསམས་ཏེ་འོད་གསལ་ལས་ལྷའྲི་སྐུར་ལྡང༌། 

སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་ཤར་བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་རོལ་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པར་འཆར་བ་

ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཐུན་བཞྲིར་ལེགས་པར་གོམས་པར་བྱས་ན་རོགས་

རྲིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ནས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན་བསབས་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་

བདེ་བག་ཏུ་ཚེ་འདྲིའམ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་པར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བ་ཉྲིད་དོ། །   ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལ། །གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་སྒ་

ཙམ་རེས་འབངས་པའྲི། །ཞེན་པས་འཇུག་པ་ཆེས་ཆེར་མང་ན་ཡང༌། །རྒྱུད་དོན་

ཕོགས་ཙམ་རོགས་པའང་འགའ་མ་མཐོང༌། །དེ་ཕྲིར་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་ཆོ་གའྲི་

གཞུང༌། །མཁས་རྨོངས་དུ་མས་འབད་པས་སྦྱར་ན་ཡང༌། །མཁའ་ལ་རྒྱུ་སར་བྱེ་བ་

འཁྲིགས་པ་ཡྲིས། །མུན་ཁོད་སྐེས་བོའྲི་ལམ་སྟོན་ནུས་མ་ཡྲིན། །རོ་རེ་འཆང་དབང་

བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། །འཁྲུལ་བའྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་དཀར་ཅན། །རྒྱུད་དོན་

གླྲིང་བཞྲི་ཀུན་ནས་གསལ་བྱེད་པའྲི། །སྔོན་མེད་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེང་འདྲིར་

ཤར། །ཕོགས་ལྷུང་ཕག་དོག་གདོན་གྲིས་ཡྲིད་དཀྲུགས་པའྲི། །བོ་ངན་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་

ལ་མྲི་འབབ་ཀང༌། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་ཉམས་པ་མ་བཟོད་ཅྲིང༌། །བ་མའྲི་བཀའ་

དྲིན་བསབ་ཕྲིར་ངལ་བ་བྱས། །དགེ་བ་གང་དེས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །རྒྱལ་བ་

ཀུན་གྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་འཛིན་ཅྲིང༌། །ཐེག་པ་མཆོག་འདྲིས་ཉམ་ཐག་འགོ་ན་

ཀུན། །རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །   ། །  

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ཞེས་

བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་སེ་སོད་དང་རྒྱུད་སེ་འཛིན་པ་ཆོས་འདྲི་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་དུ་མས་

ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ། འཇམ་པའྲི་

དབྱངས་ཀྲི་སྲས་པོ། རེ་ཐམས་ཅན་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་དགེས་པ་ཆེན་པོས་སྩལ་བའྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་དད་པའྲི་སྙྲིམ་པས་བངས་



༢ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་ལུང་།

 281  

ཏེ། བོ་གོས་ཀྲི་རོ་འཛིན་གྲིས་མངས་པས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་

ལ་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོས། གཙང་ཉང་སྟོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ། དཔལ་རྲི་

བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦྱར་བའོ། །འདྲིས་ཀང་བསྟན་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྙྲིང་

པོ་མཐའ་དག་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཅྲིག །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །  སརྦ་མངྒ་ལཾ། །   



 282  

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་ལྷ་

ཚོགས་ལ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་མཆོད་སྤྲིན་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མཿཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་མཆོད་

སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ། བ་མ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཡང་དག་འཁྱུད་པའྲི་རེག་པ་ལས་སྐེས་མྲི་འགྱུར་བདེ་བའྲི་རོས་

གང་ཞྲིང༌། །ཕ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་དབང་པོའྲི་གཞུ་ལྟར་ཀུན་ནས་

”དྭང་བའྲི
1
་སྐུ་མངའ་བ། །ཞབས་གཉྲིས་ཆུ་སྐེས་ལྷ་བརྒྱའྲི་ཅོད་པན་ནོར་བུའྲི་འོད་

ལ་རབ་ཏུ་འགོགས་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྐུ་བཞྲི་

དབྱེར་མེད་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདུད། །དེ་མཉེས་བྱེད་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་

ནྲི། །དད་པ་འོ་མའྲི་ཆུ་གཏེར་ལས་འོངས་ཤྲིང༌། །དོན་བཟང་སྦང་རྩྲིའྲི་བཅུད་ཀྲིས་

ཡོངས་བལྟམས་པ། །ཚིག་གྲི་མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་སེལ་བར་བྱ། །

དེ་ལ་རེ་ཤྲིག་འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་པའྲི་རྣམ་གཞག་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༡བ༢ན།    དྭང་བའྱི   བླ། ༼ཅ༽༡བ༣ན།    ཞོལ།༼ཆ༽ ༡བ༢ན།    དྭངས་པའྱི



༣ དུས་འཁོར་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤིན།
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ཡང་གཙོ་བོར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་སབས་དག་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་གྲི་མཆོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་

མ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་ཐོག་མར་མཆོད་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འབུལ་བའྲི་གངས་ནྲི། རྒྱུད་དང་འགེལ་

བ་ལས་ཆུ་བཞྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་མེད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་དབང་ལེར། 

སྔར་གསུངས་པའྲི་དྲི་ལ་སོགས་པ་དང་ཞབས་བསྲིལ་རབ་ཏུ་དབུལ་བར་བྱའོ། ཞེས་

དང༌། ནང་ལེ་ལས། མཆོད་ཡོན་དག་དང་སྤན་དང་ཞལ་བསྲིལ་དང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་དུ་རེད་དང་མཆོད་པ་འདྲི་དག་ནྲི། ཞེས་དང༌། བསང་གཏོར་ལ་སོགས་ཞེས་

གོང་འོག་དག་ལས་ཆུ་བཞྲི་ཚང་བར་གསུངས་སོ། །དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་

ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ན་དྲི་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ནས་

ཞེས་གསུངས་པས་ཉེར་སྤོད་ལྔའྲི་མཆོད་པ་བསྟན་ཅྲིང། ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པའྲི་

སབས་སུ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། རྲིན་ཆེན་གསེར་

ཟླ་མེ་ཏོག་དང་ནྲི་རྣམ་པ་མང་པོའྲི་གོས་དང་དྲི་དང་སོས་དང་མར་མེ་དང༌། །དྲིལ་

བུ་མེ་ལོང་བ་རེ་དང་ནྲི་རྣམ་མང་འབས་བུ་བ་དན་སོགས་དང་གར་དང་རོལ་མོ་

ཡྲིས། །རྣམ་བཀྲ་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ། ཞེས་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་བྱ་བར་

གསུངས་པ་དང༌། ཆུ་དང་མཆོད་ཡོན་དྲི་དང་སོས་དང་མེ་ཏོག་དང་ནྲི་འབས་བུ་མ་

ཉམས་པ་དང་མར་མེ་དང་། །ལྷ་བཤོས་དག་དང་འདྲིར་ནྲི་ན་བཟར་འགྱུར་ཏེ་བཅུ་

པོ་རྣམས་ནྲི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་དག་ལ་ཡང༌། །ཁུ་བ་གཅྲིན་དང་རྐང་དང་བཤང་བ་

དག་དང་ཤ་དང་མཆྲིན་པ་དག་དང་མཁྲིས་པ་ཁག་དང་ནྲི། །རྒྱུ་མ་པགས་པ་རྣམས་
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ནྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་དག་ལ་ཡང༌། ཞེས་ཕྲི་

ནང་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དང༌། སོ་དང་སྐྲ་དང་པགས་པ་ལ་སོགས་ཤ་བཅས་ཆུ་

རྒྱུས་དང་བཅས་རུས་པ་སྙྲིང་དང་པདྨ་དང༌། །ཤྲིག་དང་བ་སྤུ་སྲྲིན་བུ་དག་དང་རབ་

མཆོག་མྲི་ཡྲི་བདག་པོ་གློ་བ་རྒྱུ་མ་ཆུ་”སོ
1
་དང༌། །བད་ཀན་མཁྲིས་པ་ཆུ་དང་རྣག་

དང་ས་ཚོགས་ལུས་ལ་གནས་པ་ཁག་དང་རྡུལ་དང་ཚིལ་བུ་དང༌། །མཆྲི་མ་དག་

དང་མཆྲིལ་མ་རྣམས་དང་དྲི་ཆུ་ཆུ་སེར་ཞག་དང་ཁ་དོག་དྲི་དང་བཤང་བ་དང༌། །ལྕེ་

དང་མྲིག་དང་རྣ་བ་ས་དང་རྲི་བོང་ཅན་བཅས་ཉྲིན་བྱེད་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་རྣམས་མཆོད་

པར་བྱ། ཞེས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་སོ་དྲུག་གྲི་མཆོད་པ་རྣམས་བྱ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། 

དུས་ཞབས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། རྲིན་ཆེན་བདུན་དང་རས་བརྒྱད་དང༌། །བུམ་

པ་འདོད་འཇོ་ནོར་བུ་དང༌། །འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་ལྔ་ཡྲི། །རས་ནྲི་ཇྲི་ཙམ་འབྱོར་

བའོ། ཞེས་བཤད་པ་དག་ཀང་དབུལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ནང་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བྱས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་བསྟོད་

པའང་རུང་མོད་ཀྲི། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་ལེག་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་བྱས་

ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པ་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་ནས་གསང་བ་སྙོམས་འཇུག་གྲི་མཆོད་

པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་དང༌། བཟླས་པས་ཀང་མཉེས་པར་བྱས་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་དང་བསྲུང་མ་རྣམས་དང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་

དབུལ་བ་འདྲི་ནྲི་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་པའྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམས་སོ། །དེ་བས་ན་

འདྲི་ལྟར། ཆུ་བཞྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་དང༌། །མཆོད་པ་བཅུ་གསུམ་ཕྲི་ནང་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།   བླ། ༢བ༦ན།    སོ   ཞོལ། ༢ན༦ན།   བསོ
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མཆོད་པ་བཅུ། །དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་རྲིན་ཆེན་རྣམ་པ་བདུན། །རས་བརྒྱད་བུམ་པ་

འདོད་འཇོ་ནོར་བུ་དང༌། །འདོད་ཡོན་ན་མཿ བདུད་རྩྲི་ལ་སོགས་མཆོད། །རོ་རེའྲི་

མཆོད་པ་ཞེས་བྱ་གསང་མཆོད་དེ། །རྒྱས་པར་བསྟོད་ཅྲིང་བཟླས་གཏོར་སྦྱྲིན་སྲེག་

བྱ། །འདྲི་ནྲི་མཆོད་པ་རྒྱས་པའྲི་སྤྲི་སོམ་སྟེ། །གཞན་ཡང་མདུན་བསྐེད་མཆོད་པའྲི་

རྣམ་དབྱེ་དང༌། །མཇུག་ཏུ་སོན་ལམ་ཤྲིས་བརོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། ཞེས་སྨྲས་སོ། །

དེ་ལྟར་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་བཤམ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། 

བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། མཆོད་ཡོན་གྲི་སོད་ཞྲི་

བ་ལ་ཤེལ། རྒྱས་པ་ལ་དངུལ། བསད་པ་ལ་ཐོད་པ། བསྐྲད་དབྱེ་ལ་ལྕགས། དབང་

ལ་གསེར། དགུག་པ་ལ་ཟངས། རྨོངས་པ་ལ་ཤྲིང༌། རེངས་པ་ལ་ས་ལས་བྱས་

པའྲི་སོད་རྒྱར་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ། སུམ་ཆ་ལྟེ་བ་ལ་ཡོད་པའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་ཏེ། ཐོད་པ་ལ་ཡང་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བྲིས་པའོ། །རྒྱུད་དང་

འགེལ་པར་དངོས་སུ་མཆོད་ཡོན་ལ་གསུངས་ཀང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་སོད་ཀང་

ལས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཤེལ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་བྱ་བ་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དྲི་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། ནས་དང༌། འོ་མ་དང༌། ཀུ་ཤ་དང༌། ཏྲིལ་

དང་འབས་ཡོས་ཏེ་མཆོད་ཡོན་གྲི་རས་བདུན་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པའྲི་

ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བའྲི་མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་ཆུ་བཞྲིའྲི་སོད་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་མདུན་དུ་མན་”ཇྲི
1
་ལ་སོགས་པ་ལ་བཀོད་པའྲི་ནང་རོལ་དུ་བཟེད་ཞལ་གསུམ་

དང༌། བསང་གཏོར་གྲི་དོན་དུ་ཀུ་ཤའྲི་ཆུན་པོ་བཞག་སྟེ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་དང༌། གཙོ་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།    ཇྱི   བླ། ༣བ༤ན།    ཇུ   ཞོལ། ༣ན༤ན།    ཛི
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བོའྲི་སྙྲིང་པོ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་རྣམས་ལན་བདུན་བདུན་མཆོད་ཡོན་ལ་བཟླས་པར་

བྱའོ། །ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་མཆོད་པ་གཞན་རྣམས་ནྲི། ཤར་དུ་དྲི་དང་མེ་

ཏོག ལྷོར་སོས་དང༌མར་མེ། བྱང་དུ་ལྷ་བཤོས་དང་འབས་བུ། ནུབ་ཏུ་རྒྱན་དང་རོལ་

མོ་སོགས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་དབྱྲིབས་གྲུ་བཞྲིར་བཤམས་པར་བྱའོ་ཞེས་སྔ་མ་དག་

འཆད་མོད་ཀང་ཤེས་བྱེད་མེད་ཅྲིང༌། འགེལ་ཆེན་ལས། ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལྷ་སོ་སོ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྷ་བཤོས་ལ་སོགས་པ་དབུལ་བར་བྱ་སྟེ། 

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུའོ། ཞེས་གསུངས་

པས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཚང་བར་འགོད་པར་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་ལ། དེ་ཡང་

གཙོ་བའྲི་སྔགས་དང་ༀ་བཛྲ་སྥར་ཎཾ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བཀོད་པ་མཛེས་པར་

བཤམས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་མངོན་པར་བཤམས་

པའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བསབས་པའྲི་ནང་མཆོད་ཀྲིས་གཏོར་ཏེ། རོ་

རེ་མེའྲི་ཕག་རྒྱ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བསོར་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཧཿ ཧཿ ཧཿ 

ཧཿ ར་ར་ར་ར་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་སརྦ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་དྷརྨཱཔྲ་ལ་ཡ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་མ་ར་ཀཱ་ཡྲི་ཀ་

བྲིགྷྣ་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཨ་དཱྲི་ནཱཾ་ད་ཤ་དྲི་ཀ་ག་ཏཱ་ནཱཾ་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་ནྲི་ད་ཧ་ད་ཧ་པ་ཙ་པ་ཙ་

བྷསྲི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ལན་གསུམ་བརོད་དེ་མཆོད་རས་ལ་བགེགས་

བསང༌། ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་

ངང་ལས་སྥཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྲི་སོད་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་དུ་རང་རང་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་
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མཆོད་རས་རྣམས་དང་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་བདེ་བ་

ཆེན་པོ། རྣམ་པ་མཆོད་རས་དང་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ། བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་སྤོད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། སོགས་བཞྲི་དང༌། ༀ་བཛྲ་ག་ན་དྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཅེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ཀ་

མེ་ཨཱཿ ཅེས་པའྲི་བར་དང༌། ༀ་པུ་ཥྤཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་ནས་ཤ་པྷའྲི་བར་དང༌། ༀ་བཛྲ་

ཙཀྲ་རཏྣ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སོགས་བདུན་དང༌། ༀ་རཱུ་པ་བཛྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་སོགས་ལྔ་

རྣམས་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་བྱ་སྟེ། སྔགས་

རེ་རེའང་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་མྲི་དགོས་སོ། །ལས་

སོ་སོའྲི་མཆོད་ཡོན་སོགས་ཀྲི་སོད་གཞན་ནྲི། རཽ་ལས་དངུལ། ཀཾ་ལས་ཐོད་པ། ཨཾ་

ལས་ལྕགས། སུཾ་ལས་གསེར། ཏཾ་ལས་ཟངས། དཾ་ལས་ཤྲིང༌། མྲ�་ལས་སའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་སོད་དུ་བསྐེད་པར་བྱ་སྟེ་འདྲིར་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །དེ་

ལྟར་བསང་སྦྱང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། མཆོད་པ་རྣམས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འབུལ་བ་

ནྲི་སོམ་གྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརོད་པར་བྱ་བ་ལས། །

དང་པོ་ཆུ་བཞྲི་ནྲི། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ་བ་མཆོད་ཡོན་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཁུ་

ཚུར་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོའྲི་སམ་པས་ཞབས་བསྲིལ་གྲི་ཆུ་མེ་ཏོག་

དང་བཅས་པ་འགྲིང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོར་མོ་རྣམས་བསོར་ཞྲིང་བངས་ཏེ་མཛུབ་

མོ་གུང་མོ་སྲྲིན་ལག་མཐེའུ་ཆུང་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་འགོལ་ཞྲིང་བཟེད་ཞལ་གཉྲིས་

པར་འབུལ་བ་ཞབས་བསྲིལ་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། སར་ཡང་ཞབས་བསྲིལ་གྲི་སོད་

ནས་ཀུ་ཤའྲི་ཆུན་པོའྲི་རྩེ་མོས་བངས་ཏེ་བཟེད་ཞལ་གསུམ་པར་ལན་གསུམ་བསང་
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གཏོར་བྱེད་པ་བསང་གཏོར་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཞལ་བསྲིལ་གྲི་སོད་ནས་ཆུ་མེ་ཏོག་

དང་བཅས་པ་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་གྲི་སམ་པས་བངས་ཏེ། ཁ་འོག་ཏུ་

ཕོགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་མཐེ་ཆུང་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་འགོལ་བས་བཟེད་ཞལ་གསུམ་པ་

ཉྲིད་དུ་འབུལ་བ་ཞལ་བསྲིལ་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ལ། མཆོད་ཡོན་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་ཏུ་

ཕུལ་ནས་ཕག་བཀྲུས་པ་དང། ཞབས་བསྲིལ་གྲིས་ཞབས་བཀྲུས་པ་དང༌། སྐུ་ཐམས་

ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱས་པ་དང༌། ཞལ་བསྲིལ་གྲིས་ཞལ་བཤལ་ཅྲིང་བཀྲུས་པར་

བསམས་ཏེ་འབུལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཐོག་མར་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་དུང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་ཡོན་གྲི་སོད་

རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ་བས་བཟུང་སྟེ་བཟེད་ཞལ་དུ་སྔགས་ཀྲི་གངས་དང་མཉམ་པར་

འབུལ་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྲིས་ཐོག་མར་རོ་རེ་ཐལ་མོ་

སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརོད་ནས། སྔགས་བརོད་པར་རྩོམ་པ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་པད་ཀོར་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མཆོད་པ་སོ་སོའྲི་མྲིང་སྔགས་

བརོད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཤྲིང་ཕུལ་ཏེ། མཐར་རོ་རེ་

བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱས་སེ་གོལ་ཁ་ནང་དུ་བསྟན་ཏེ་བརེབས་པས་མཆོད་ཡོན་གྲི་སོད་

འཛིན་པའྲི་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པ་སྤོས་པ་རྣམས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་བསྡུ་བར་

བྱའོ། །དེ་ལ་མཆོད་ཡོན་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ། ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ནྲི། །དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་མཆོད་ཡོན་སོ་སོར་བཞེས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོད་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ཡྲིས། །བདག་དང་སོབ་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་སྩོལ་མཛོད། །ༀ་ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཨྲི་

དཾ་གཧྞ་གཧྞ་ཨརྒྷཾ་ཀཾ་མེ་པུ་ན་རྲི་ཡཾ། ཞེས་པ་ནས། སརྦ་སྲིདྷའྲི་བར་གྲི། ཛ་ཡ་གྷ་
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ཊེ་སོགས་བརྒྱད་དོར་བ་འོག་ཏུ་ན་མཿ འྲི་མཆོད་པའྲི་སབས་སུ་འཆད་པ་ལྟར་ལྷ་

སོ་སོའྲི་མཚན་རེ་རེ་ནས་ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཅེས་པའྲི་གནས་སུ་སེལ་བའྲི་མཆོད་ཡོན་

གྲི་སྔགས་སྔར་ལྟར་བརོད་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ཀའྲི་ལྷའྲི་གངས་དང་མཉམ་

པ་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྔར་གྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་མཆོད་ཡོན་གྲི་གནས་སུ་

ཞབས་བསྲིལ་གསང་གཏོོར་ཞལ་བསྲིལ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཅུག་ཅྲིང༌། སྔར་གྲི་

སྔགས་ཀྲི་ཨཾ་ཀཾ་གྲི་གནས་སུ་པཱ་ཏྱཾ་དང༌། པྲོཀྵ་ཎཾ་དང་། ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ་ཅེས་པ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་སྦྱར་ཏེ་ཆུ་ལྷག་མ་གསུམ་དབུལ་བར་བྱ་ལ། ཚིགས་བཅད་དེ་ནྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་

ཏྲྱཻ་དྷཱ་ཏུ་ཀེ་ཤྭ་ར་སོགས་ཀྲི་སྔགས་དེ་ཉྲིད་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཆོད་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་བས་

ཚིགས་བཅད་སོ་སོ་བརོད་ཅྲིང༌། ཙ་སེ་སོགས་ས་བོན་གྲི་སྔགས་སོ་སོ་བརོད་པའྲི་

ཚེ་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བ་རོ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་དེ་དང་དེ་གསལ་གདབ་ཅྲིང་

པད་ཀོར་བྱ། བཛྲ་གནྡྷེ་སོགས་བརོད་པའྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་དྲི་ཆབ་མ་སོགས་དེ་དང་དེ་སྙྲིང་

ཁའྲི་ས་བོན་ལས་ཕྲིར་སྤོ་ཞྲིང་དྲི་དང་མེ་ཏོག་སོགས་སོ་སོའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅའ། ཨར་

ཙྪ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་དང༌། པུ་ཛཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སོགས་བརོད་པའྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་དེ་དང་དེས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲི་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེས་མཆོད་པས་མཉེས་

པར་བསམས་ལ། ལག་པ་གཡས་སྟེང་དུ་བྱས་ཏེ། སེ་གོལ་སྙྲིང་ཁའྲི་ཐད་ནས་ཁ་

ཕྲིར་བསྟན་ཏེ་བྱ་ཞྲིང༌། སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ་རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱས་སེ་གོལ་

ཁ་ནང་དུ་བསྟན་ཏེ་གདབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོ་དེ་དང་དེ་སྙྲིང་ཁར་

རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལ་བསྡུ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ལག་པ་གཉྲིས་ཐལ་མོ་བརྐང་སྟེ་དྲི་
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བྱུག་པའྲི་ཚུལ་བྱེད་པ་དྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་དུ་

བསྟན་ཏེ་དབུ་ལ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་བྱེད་པ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་འོག་ཏུ་ཕོགས་པས་སོས་གཏུལ་བའྲི་ཚུལ་བྱེད་པ་བདུག་པ་

མའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་གཤྲིབས་པའྲི་མཐེ་བོང་གཉྲིས་སྒེང་བ་མར་

མེའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཐལ་མོ་གཉྲིས་ཁ་གེན་དུ་བསྟན་ཏེ་སོད་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ཞལ་

ཟས་ཀྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཅུང་ཟད་ལྷོད་པར་བྱས་ཏེ་ཁ་གེན་དུ་ཕོགས་པས་

འབས་བུ་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་དང་། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་གེན་དུ་བསྟན་ནས་དཀུར་

བཙུགས་ཏེ་བསམ་པ་གཡས་པས་མགོ་གཡོན་ཕོགས་སུ་འདུད་པ་སྒེག་མོའྲི་ཕག་

རྒྱ་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་ཕྲིར་བསྟན་ཏེ་ཁ་འགམ་གཉྲིས་སུ་བཞག་པ་བཞད་

མའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་མདུན་དུ་རྔ་བརྡུང་བའྲི་ཚུལ་རོལ་མོ་

མའྲི་དང༌། གར་བསོར་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་གཅྲིག་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་སྟེང་གཡོན་དང་

གཅྲིག་དཀུ་གཡས་པའྲི་སྟ་ཟུར་དུ་འཇོག་ཅྲིང་སར་ཡང་རེ་མོས་ཀྲིས་དེ་ལས་ལྡོག་

པར་འཇོག་པ་གར་མའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་གཤྲིབས་ཏེ་ཁ་ནས་ཚིག་འབྱྲིན་

པ་ལྟར་བྱེད་པ་གླུ་མའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་

བྱེད་པ་འདོད་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཙ་སེ་ཐུང་རྲིང་

ལས་སྐེས་པའྲི། །དྲི་ཆབ་མ་དང་ཕེང་བ་མ། །ནམ་མཁའ་ཁབ་བའྲི་ཚོགས་སྤྲུལ་

ཏེ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བགྲི། །ༀ་ཙྪ
�
�

  ་བཛྲ་གན་དྷེ་གན་དྷ་ཨར་ཙྪ་ 

ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

ཅེས་སོགས་ཏེ། སྔགས་རྣམས་དང་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་ཇྲི་ལྟ་
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བུར་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། སྔགས་སེ་ཚན་སོ་སོའྲི་

མགོར་ཚིགས་བཅད་བརོད་པའྲི་ཚེ། རྐང་པ་སྔ་མ་གཉྲིས་པོའྲི་གནས་སུ། ཊ་སེ་

ཐུང་རྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི། །བདུག་སོས་མ་དང་མར་མེ་མ། ཞེས་དང༌། པ་སེ་ཐུང་

རྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི། །ཞལ་ཟས་མ་དང་འབས་བུ་མ། ཞེས་དང༌། ཏ་སེ་ཐུང་རྲིང་

ལས་སྐེས་པའྲི། །སྒེག་མོ་དང་ནྲི་བཞད་པ་མོ། ཞེས་དང༌། ཀ་སེ་ཐུང་རྲིང་ལས་

སྐེས་པའྲི། །རོལ་སྒ་མ་དང་གར་མཁན་མ། ཞེས་དང༌། ས་སེ་ཐུང་རྲིང་ལས་སྐེས་

པའྲི། །གླུ་མ་དང་ནྲི་འདོད་པ་མོ། ཞེས་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་དག་

ནྲི་རྭ་འབོ་སོགས་བ་མ་གོང་མ་ཕལ་ཆེ་བའྲི་ཕག་ལེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། འདོད་

མའྲི་མཆོད་པ་གསང་མཆོད་དང༌། གཞན་བཅུ་གཅྲིག་ཕྲིའྲི་མཆོད་པར་བྱེད་པ་ས་དྷུ་

པཱུ་ཏྲའྲི་བཞེད་པར་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ཉེར་སྤོད་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས། སྔར་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་

ཀྲིས་མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ། དེ་ནས་མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་དང་པོར་ཙན་

དན་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་བཟུང་ནས་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་དག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

བྱས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མྲིང་གྲི་དང་པོར་ༀ་ཡྲིག་སྦྱྲིན་པར་བྱ་སྟེ། ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་མཆོད་པ་ལ་མྲིང་

གྲི་མཐར་ན་མཿ ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ་ལས་སོ་སོ་ལ་ནྲི་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ་

མཐར་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པར་ན་མཿ མཆོད་པ་

བྱ་བར་གསུངས་ལ། ནཱ་རོ་པས་ཀང་དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་འགེལ་པར་དེ་བཞྲིན་

དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། བ་མ་དག་གྲི་ཕག་བཞེས་ལ་ཆོ་ག་ཟོར་ཡང་བར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནང་མཆོད་ལ་ན་མཿ འྲི་མཆོད་པ་བྱེད་པ་དང་ཉེར་སྤོད་ལ་ན་མཿ འྲི་མཆོད་པ་བྱེད་

པ་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་འཇུག་པ་གཅྲིག་གྲིས་དབུལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་

མྲི་རུང་བ་མེད་ཅྲིང་འཇུག་པ་བདེ་བའྲི་སད་དུ་འདྲིར་ཡང་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ནང་

མཆོད་འབུལ་བ་དང་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་འོག་ཏུ་བརོད་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་མཆོད་པ་བཅུ་གསུམ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་གསེར་ཟླ་ཅེས་སོགས་གོང་དུ་

དངས་པའྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་མཇུག །རོལ་མོ་ཡྲིས། ཅེས་པ་

རོལ་མོས་མཆོད། ཅེས་བསྒྱུར་ནས་བསྡུས་ཏེ་འབུལ་བའམ། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་

བྱེད་ན། འཇྲིག་རེན་འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་དགེ་ཚོགས་ལས། །བྱུང་བའྲི་རྲིན་ཆེན་

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱའྲི་རྲིགས། །ནམ་མཁའ་ཁབ་པ་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས་སྤྲུལ་ཏེ། །དགེས་པ་

བསྐེད་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འབུལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་

ཨྲི་དཾ་རཏྣ་ད་དཱ་མ་ཧེ་བཛྲ་རཏྣ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ན་མཿ ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་དང་

རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་མ་གཏོགས་པའྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་འད་བར་སྦྱར་ལ། རྐང་

པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་གནས་སུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ལྷ་རས་ཟྲིལ་གནོན་མྲིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་

མཆོག གསེར་དངུལ་མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་སེལ་ལེགས་པ། ཞེས་དང༌། རཏྣ་ཅེས་པ་

གོང་འོག་གཉྲིས་ཀྲི་གནས་སུ་ཧེ་མེ་ནུ་པུཥྤཾ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང༌། དྭངས་ཤྲིང་རྣམ་བཀྲ་

དབང་བོའྲི་གཞུ་ལྟ་བུ། །ལུས་ལ་རེག་པས་བདེ་སྟེར་ལྷ་ཡྲི་གོས། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། 

མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་ཝ་ཏྲཾ་ཞེས་དང༌། ཕོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་ཀུན་འགེངས་

པའྲི་དྲི་བཟང་མཆོག འགོ་བའྲི་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བ། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང་

མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་གན་དྷཾ་ཞེས་དང༌། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ཡྲི་དད་
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ལྡང་བ། །ཡྲིད་རབ་སྲིམ་བྱེད་བདུག་པའྲི་སྤྲིན་གྲི་ཚོགས། ཞེས་སྦྱར༌ཞྲིང། མྲིང་

ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་དྷཱུ་པཾ་ཞེས་དང༌། ས་གསུམ་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སང་བྱེད་

མཆོག །འཇྲིག་རེན་མུན་པ་ཀུན་སེལ་འོད་སྟོང་ལྡན། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་

གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་པྲ་དཱྲི་པཾ་ཞེས་དང་། རབ་འབྱམས་ཞྲིང་གྲི་རེས་འགོ་ཤེས་རབ་

དབྱངས། །སྟོང་ཉྲིད་ཟབ་མོའྲི་དོན་སྟོན་དྲིལ་བུའྲི་སྒ། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་

གནས་གཉྲིས་སུ་གྷན་དྷེ་ཅེས་དང༌། ཆོས་ཀུན་མ་འདེས་ཅྲིག་ཅར་སང་བ་ཡྲི། །དྲི་

མེད་མེ་ལོང་དག་ཅྲིང་འོད་གསལ་བ། ཞེས་སྤར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་

སུ་ཨཱ་དར་ཤ་ཞེས་དང༌། ཕོགས་ཀུན་ནམ་མཁའྲི་རྒྱན་གྱུར་ལྷ་ཡྲི་གོས། །རྲིན་ཆེན་

རྒྱན་མང་འཕང་བའྲི་བ་རེ་ཡྲིས། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་

བྲི་ཧཱ་ན་ཞེས་དང༌། །བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རོ་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་ཞྲིང༌། །དྲི་ཞྲིམ་མདོག་

བཟང་ལྡན་པའྲི་འབས་བུའྲི་ཚོགས། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་

སུ་ཨཀྵ་ཏཾ་ཞེས་དང༌། རྲིན་ཆེན་ཏོག་མཛེས་དྲིལ་བུའྲི་ཕེང་བ་ཅན། །སུམ་ཁུག་

འགྲིང་ལྡེམ་གཡོ་བའྲི་བ་དན་གྲིས། ཅེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་

པ་ཏཾ་ག་ཅེས་དང༌། སྒེག་པའྲི་ཉམས་ལྡན་རོལ་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲིས། །ཡྲིད་ལ་བདེ་

སྟེར་གར་གྲི་མཆོད་པ་ནྲི། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་ནྲྲི་ཏཾ་

ཞེས་དང༌། རྣ་བའྲི་བཅུད་ལེན་རྒྱས་པའྲི་རོལ་མོའྲི་སྒ། །བརྲིད་ཅྲིང་སྙན་ལ་གསལ་

ཞྲིང་རོགས་པའྲི་དབྱངས། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་ཤཔ་

ཞེས་བརོད་དེ་དབུལ་བར་བྱ་ལ། རྲིན་ཆེན་གསེར་ཟླ་ཅེས་པའྲི་ཟླ་བ་ནྲི་དངུལ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། འདྲི་དག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར། མེ་ཏོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་སྔར་ལྟར་དང༌། རོ་རེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 294  

ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་འགྲིང་བ་དང་བཅས་ཏེ་ན་བཟའ་བསོན་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དྲི་དང་

མར་མེའྲི་ཕག་རྒྱ་སྔར་ལྟར་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་ལས། གཡས་

པ་སྟེང་དུ་བྱས་ཤྲིང༌། གཡོན་པ་གང་ཡྲིན་པ་འོག་ཏུ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་དྲིལ་བུར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། མེ་ལོང་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། མེ་ལོང་ནྲི་མངོན་

དུ་ཕོགས་ཤྲིང་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པའྲི་ལག་མཐྲིལ་གཡོན་པ་སྟེ། མེ་ལོང་གྲི་ཕག་རྒྱ་

ལ་སོར་མོ་རྣམས་བུག་པ་མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། ལག་པ་གཡོན་

པང་པར་མཉམ་གཞག་བྱས། གཡས་ཁ་ཐུར་དུ་བསྟན་ཏེ་བ་རེ་བསྐེད་པའྲི་བསམ་

པས་སྟེང་དུ་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་དང༌། འབས་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་སྔར་ལྟར་དང༌། ལག་པ་

གཉྲིས་ཀྲི་སྲྲིན་ལག་གྲི་ཚིགས་དབུས་མ་བཀུག་ནས། མཐེ་བོང་ལག་མཐྲིལ་དུ་སོན་

པར་བྱས་ཏེ། སོར་མོ་གཞན་གསུམ་བ་དན་ལྕེ་གསུམ་པ་ལྟར་སྦེངས་པའྲི་ལག་པ་

གཉྲིས་བརྐང་སྟེ་འོག་ནས་སྟེང་དུ་བཏེག་ཅྲིང་འཇོག་པ་དང༌། གར་གྲི་ཕག་རྒྱ་སྔར་

ལྟར་དང༌། ཐ་མ་ལ་རོལ་མའྲི་སྒ་བྱའོ། །འདྲི་དག་གྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ནྲི་ཁོ་

བོས་སྦྱར་ལ། ཞལ་ཟས་དང་གར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དག་ནྲི་རྣམ་སང་རྒྱུ་ད་ལ་

སོགས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པ་ཕྲི་ནང་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་ནྲི། ཆུ་དང་མཆོད་ཡོན་དྲི་དང་སོས་དང་

མེ་ཏོག་འབས་བུ་མར་མེ་ལྷ་བཤོས་དག་དང་ན་བཟའ་དང༌། །ཁུ་བ་གཅྲིན་དང་རྐང་

དང་བཤང་བ་དག་དང་ཤ་དང་མཆྲིན་པ་དག་དང་མཁྲིས་པ་ཁག་དང་ནྲི། །རྒྱུ་མ་

པགས་པ་རྣམས་ཏེ་བཅུ་ཕག་ཟུང་ནྲི་ཕྲི་དང་ནང་དུ་ཡང་དག་སྦྱར་བའྲི་མཆོད་པའྲི་

ཚོགས། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་དེ་དག་རྣམས་
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ལ་འདྲིར་ནྲི་དབུལ་བར་བགྲི། ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་ཅུང་ཟད་འདོན་པ་

བསྒྱུར་བས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་འབུལ་བའམ། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྲིད་འདྲི་དང་དམ་ཚིག་སོ་

དྲུག་གཉྲི་ག་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པར་སང་བས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དབུལ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་

ཡང༌། ཞྲིང་རབ་རྒྱ་མཚོའྲི་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །བྱུང་བའྲི་ཆུ་གཙང་མཆོད་

སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །ལུས་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཁུ་བ་རྣམ་དག་པའྲི། །བདུད་རྩྲིས་རྒྱལ་བ་

རྒྱ་མཚོའྲི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད། ཅེས་དང༌། སྔར་གྲི་མཆོད་སྔགས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིག་

གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་ཏོ་ཡ་ཤུ་ཀྲཉྩ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་ཆུ་

གཙང་ཞེས་པའྲི་གནས་སུ། མཆོད་ཡོན། དྲི་ཆབ། བདུག་སོས། མེ་ཏོག །འབས་བུ། 

འབས་བུ་མཆོག །མར་མེ། ལྷ་བཤོས། ན་བཟའ་ཞེས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཅུག་ཅྲིང༌། ཁུ་

བ་ཞེས་པའྲི་གནས་སུ། དྲི་ཆུ། རྐང་མར། བཤང་བ། ཤ་རྣམས། མཆྲིན་པ། མཁྲིས་པ། 

ཁག་རྣམས། རྒྱུ་མ། པགས་པ་ཞེས་བཅུག་ནས་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦྱར་ཏེ་དབུལ་

བར་བྱ་ཞྲིང༌། མཆོད་སྔགས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཨཾ་

མཱུ་ཏྲཉྩ། གན་དྷ་མ�་ཙ། དྷཱུ་བཾ་བྲི་ཊ་ཙ། པུཥྤཾ་བྲི་ཤྲི་ཏྲཾ་ཙ། ཕ་ལཾ་ཀ་ལ་ཛཾ་ཙ། ཨཀྵ་ཏཱ་

པྲི་ཏཱཾ་ཙ། པྲ་དྲི་པ་རཀྟཾ་ཙ། ནྱཻ་ཝེ་དྷ�་ཨནྟྲཾ་ཙ། ཝསྟཾ་ཙརྨཱ་ཎྲི་ཙ། ཞེས་པ་རྣམས་འཇུག་

པར་བྱ་སྟེ། སོ་སོའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་སྔར་གྲིས་ཤེས་པར་ནུས་ཤྲིང༌། ཆུ་གཙང་དང༌། 

མཆོད་ཡོན་འབུལ་བ་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་གཅྲིག་གོ །

དྲུག་པ་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་གྲི་མཆོད་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་གྲི་རས་དེ་དག་དངོས་

སུ་ཡོད་ན་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང༌། མེད་ན་དམ་ཚིག་གྲི་རས་དེ་དག་
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བསྒོམས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་དྲུག་གྲི་ངོ་བོར་མོས་ཏེ། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་

ཕེ་བའྲི་ཕག་རྒྱས་དབུལ་བར་བྱ་ཞྲིང༌། མདོར་བསྡུ་ན། སོ་དང་སྐྲ་དང་པགས་པ་ལ་

སོགས་ཤ་བཅས་ཆུ་རྒྱུས་དང་བཅས་རུས་པ་སྙྲིང་དང་པདྨ་དང༌། །ཤྲིག་དང་བ་སྤུ་

སྲྲིན་བུ་དག་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དངོས་དམ་ཚིག་གློ་བ་རྒྱུ་མ་ཆུ་སོ་དང༌། །པད་ཀན་

མཁྲིས་པ་ཆུ་དང་རྣག་དང་ས་ཚོགས་ལུས་ལ་གནས་པ་ཁག་དང་རྡུལ་དང་ཚིལ་

བུ་དང༌། །”མཆྲི
1
མ་དག་དང་མཆྲིལ་མ་སབས་དང་དྲི་ཆུ་ཆུ་སེར་ཞག་དང་ཁ་དོག་

དྲི་དང་བཤང་བ་དང༌། །ལྕེ་དང་མྲིག་དང་རྣ་བ་ས་དང་རྲི་བོང་ཅན་བཅས་ཉྲིན་བྱེད་

རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱ། ཅེས་པའམ། 

རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཡུམ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲི། །ཁུ་བ་

བཤང་གཅྲི་ཁག་དང་ཤ་རྣམས་ཀྲི། །དམ་ཚིག་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་

འབུལ། །གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་སུ་བགོད་པར་ཤོག །སེམས་མ་དྲུག་པོ་རྣམ་

པར་དག་པ་ཡྲི། །རྣ་བ་ས་མྲིག་བཤང་ལམ་ལྕེ་བྷ་གའྲི། །དམ་ཚིག་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་

ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དུ་བགོད་པར་ཤོག །རྣལ་འབྱོར་མ་

དངོས་རྣག་དང་བད་ཀན་ཤྲིག །སྲྲིན་བུ་ཆུ་སེར་ཞག་དང་བ་སྤུ་སྐྲའྲི། །དམ་ཚིག་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །འདུན་རོག་ཉེ་བའྲི་འདུན་རོག་བགོད་པར་

ཤོག །ཁོ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་རྒྱུ་མ་མཁྲིས་རུས་རྐང༌། །མཆྲིན་པ་གློ་བ་རྩ་པགས་

སྙྲིང་ཚིལ་བུའྲི། །དམ་ཚིག་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །འདུས་དང་ཉེ་

བའྲི་འདུས་པར་བགོད་པར་ཤོག གཏུམ་མོའྲི་ངོ་བོ་དྲི་མ་བརྒྱད་དང་སོ། །མཆྲི་མ་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།   བླ། ༩བ༥ན།    མཆྱི   ཞོལ། ༨ན༢ན།    འཆྱིལ
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མཆྲིལ་སབས་མདོག་དྲི་རྔུལ་རྡུལ་གྲི། །དམ་ཚིག་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་

འབུལ། །དུར་ཁོད་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་བགོད་པར་ཤོག། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་

ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨྲི་དཾ་ས་མ་ཡ་ཥཊ་ཏྲ�་ཤཱ་ཏ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ན་མཿ ཞེས་དབུལ་བར་བྱ་སྟེ། རེ་

རེ་ཞྲིང་མྲིང་ཡྲིག་རོགས་པར་བརོད་པ་མེད་ཀང་རུང་བས་འདྲིར་མ་བྱས་སོ། །

བདུན་པ་རྲིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་གྲི་མཆོད་པ་ནྲི། འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྲི་གསེར་ལས་

ལེགས་བྱས་ཤྲིང༌། །རྩྲིབས་སྟོང་ལྡན་པའྲི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། །ཉྲི་མ་གཉྲིས་པ་

ལྟ་བུར་མཁར་འཕགས་ཏེ། །དཔག་ཚད་འབུམ་ལམ་ཉྲི་མ་གཅྲིག་གྲིས་སྤོད། །དེའྲི་

མཐུས་ནམ་མཁའྲི་ལམ་ནས་དཔུང་ཚོགས་བཞྲི། །གླྲིང་བཞྲི་ལྷ་གནས་དང་པོར་

བགོད་བྱེད་པའྲི། །འཁོར་ལོ་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །ཆོས་ཀྲི་སྲྲིད་ལ་

དབང་བསྒྱུར་ཐོབ་པར་ཤོག །སྔར་གྲི་སྔགས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གནས་གཉྲིས་སུ་

ཙཀྲ་རཏྣ་ཅེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐྲིལ་སྦྱར་ཏེ་སོར་མོ་རྣམས་རྩྲིབས་

ཀྲི་རྣམ་པས་རབ་ཏུ་བརྐང་བ་དུས་འཁོར་ཉྲིད་ནས་བཤད་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་

རྒྱ་དང༌། རྲིན་ཆེན་བྱཻ་ཌཱུརྱ་ཡྲི་ཟུར་བརྒྱད་ལས། །སྤོས་པའྲི་འོད་ཀྲིས་དཔག་ཚད་

བརྒྱ་ཡྲི་བར། །མཚན་མོའང་ཉྲིན་མོ་བཞྲིན་དུ་སང་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཚ་བས་གདུངས་

ཚེ་འོད་ཀྲིས་བསྲིལ་བ་སྟེར། །དེར་ནྲི་དུས་མྲིན་འཆྲི་དང་ནད་རྣམས་སེལ། །ཡྲིད་

ལ་གང་བསམས་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་འགྱུར་བའྲི། །ནོར་བུ་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་

ཀུན་གྲི། །ཆོས་ལྡན་རེ་བ་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྔགས་ལ་མ་ཎྲི་རཏྣ་ཅེས་

སྦྱར་ཞྲིང༌། འདུས་པའྲི་སོར་མོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་གུང་མོ་བྱས་ནས་ལག་

པ་དག་སྟེང་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཡྲིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའྲི་བུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མོ་ནྲི། །ལུས་དང་ཁ་ལས་དྲི་ཞྲིམ་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། །གང་གྲིས་རེག་ལ་བདེ་བ་མཆོག་

སྟེར་ཞྲིང༌། །གླྲིང་དེར་བཀྲེས་སོམ་མ་ངན་སེལ་པར་བྱེད། །བུད་མེད་སྐོན་ལྔ་སངས་

ཤྲིང་ཡོན་ཏན་ནྲི། །རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་གྱུར་པའྲི། །བཙུན་མོ་རྲིན་ཆེན་

ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །མྲིང་སྔགས་ཀྲི་

གནས་གཉྲིས་སུ་སྟྲྲི་རཏྣ་ཅེས་སྦྱར་ཞྲིང་། རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། མཛུབ་མོ་རྩེ་མོ་

བཀུག་ནས་ནྲི། །གུང་མོ་མཉམ་པའྲི་ཚིགས་སུ་སྦྱར། །རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་མོར་

བཤད། ཅེས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། གཞན་ལ་མྲི་འཚེ་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་སངས། །ཡང་

དག་ཐ་སྙད་ལས་ལ་སྐོ་བ་མེད། །ས་ཡྲི་བདག་བོའྲི་ཡྲིད་ལ་བསམས་པ་རྣམས། །མ་

སྨྲས་པར་ཡང་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །དཔུང་རྣམས་འགོ་དང་གནས་དང་ལྡོག་

པ་ཡྲི། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་གྱུར་པའྲི། །བོན་པོ་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་བ་

ཀུན། །རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་སོང་བར་ཤོག །མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་

པ་རྲི་ཎཱ་ཡ་ཀ་ཅེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་གུང་མོ་གཉྲིས་དང་ཐ་མ་བཞྲི་

གཤྲིབས་ཏེ་སྒེང་བའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གངས་ཀྲི་རྲི་བོ་འད། །རང་

བཞྲིན་གླང་པོ་སྟོང་གྲི་སྟོབས་དང་ལྡན། །ཉྲི་མ་གཅྲིག་གྲིས་འཛམ་གླྲིང་ལན་གསུམ་

འཁོར། །ཅང་ཤེས་སྐུད་པ་ཡྲིས་ཀང་དཀྲྲི་བར་ནུས། །གཞན་ལ་མྲི་གནོད་མྲི་འཁྲུག་

དལ་གྲིས་འགོ། །ཕ་རོལ་སེ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲི། །གླང་པོ་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་

འགོ་བ་ཀུན། །ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་བཞོན་པས་འགོ་བར་ཤོག །མྲིང་སྔགས་ཀྲི་སབས་

སུ་ག་ཛ་རཏྣ། ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་གཡས་པའྲི་གྲུ་མོ་

བཞག་སྟེ་སྒེངས་ལ་གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་གུང་མོ་འོག་ཏུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་ས་ལྟར་བྱས་
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པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ཏ་བཞྲིན་རབ་ཏུ་དཀར། །ལྷ་ཡྲི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་

སོགས་ཀྲིས་བརྒྱན། །མདོག་དང་དབྱྲིབས་དང་ན་ཚོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བསྒོ་ན་

ཉྲིན་གཅྲིག་འཛམ་གླྲིང་ལན་གསུམ་འཁོར། །ལུས་ལ་ནད་མེད་གཟྲི་བརྲིད་ཆེན་པོ་

ཅན། །ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མེད་པའྲི་གཞོན་པ་ནྲི། །ར་མཆོག་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་

བ་ཀུན། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གྲི་ཤུགས་དང་ལྡན་བར་ཤོག མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་

ཨ་ཤྭ་རཏྣ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། ཁུ་ཚུར་གཅེར་བའྲི་གུང་མོ་གཉྲིས་དང་སྲྲིན་ལག་གཉྲིས་

བརྐང་མཐེ་བོང་གཉྲིས་རྣ་བ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་མཐོན་ཁ་

མར་གད་དང༌། །གསེར་དང་དངུལ་དང་སྤུག་ལ་སོགས་པ་ནྲི། །ཟད་པ་མེད་པས་

ས་ཕོགས་རབ་འགེངས་པ། །དེ་ཡྲི་འབྱོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པ་སྟེ། །གཡོ་དང་སྒྱུ་

མེད་གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད། །སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་འགྱུར་བའྲི། །ཁྲིམ་

བདག་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །གསུང་རབ་རྲིན་ཆེན་མཛོད་ཀུན་འཛིན་

པར་ཤོག །མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་གྲི་ཧ་པ་ཏྲི་རཏྣ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། ཐལ་མོ་གཉྲིས་

བཀན་ཏེ་”སྙྲིམ
1
་པའྲི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་

བཞག་ལ་དབུལ་བར་བྱའོ། །

བརྒྱད་པ་རས་བརྒྱད་བུམ་པ་འདོད་འཇོ་ནོར་བུ་སོགས་འབུལ་པ་ནྲི། ལྷ་

ཡྲི་དབང་པོ་ལྷ་མྲིན་གཡུལ་རྒྱལ་ནས། །བཀྲ་ཤྲིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཆོད་པ་

ལྟར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །བཀྲ་ཤྲིས་རས་བརྒྱད་

དག་གྲིས་མཆོད་པར་བགྲི། །སྔར་གྲི་སྔགས་ཀྲི་མྲིང་སྔགས་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༤ན།   བླ། ༡༡ན༤ན།    སྙྱིམ   ཞོལ། ༩བ༣ན།    སྙྱིམས
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མཾ་ག་ལ་ཨཥྚ་ད་བྱ་ཞེས་སྦྱར་བ་དང༌། རྲིན་ཆེན་མཛེས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་བུམ་བཟང་

འདྲི། །ས་ཚོགས་བཅུད་ཀྲིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་

ཀུན་དག་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རླན་གྲིས་བརླན་པར་ཤོག །མྲིང་སྔགས་ཀྲི་

གནས་སུ་ཀ་ལ་ཤ་ཅེས་སྦྱར་བ་དང༌། དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་འདོད་པ་འཇོ་བའྲི་

བ། །དཔག་བསམ་ཤྲིང་དང་བུམ་བཟང་ནོར་བུ་སོགས། །ནམ་མཁའ་ཁབ་པ་ཏྲིང་

འཛིན་གྲིས་སྤྲུལ་ཏེ། །དགེས་པ་བསྐེད་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དབུལ། །མྲིང་

སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་ཀ་མ་དྷེ་ནུ་ཅེས་སྦྱར་ཏེ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་

སྦྱར་བས་དབུལ་བར་བྱའོ། །

དགུ་པ་འདོད་ཡོན་ལྔའྲི་མཆོད་པ་ནྲི། ཁ་དོག་དབྱྲིབས་ལེགས་ཡྲིད་འོང་

རྒྱན་ཕེང་ལྡན། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་མཆོག་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །མོས་བོས་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤྲིང་བ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་

གསོལ། །མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་རཱུ་པ་ཀཱ་མ་ཀུ་ཎ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང་སྔར་གྲི་མེ་ལོང་

གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟྲིན་དང་མ་ཟྲིན་པའྲི། །ཡོན་ཏན་ཡྲིད་འོང་སྒ་

སྙན་ཅྲི་མཆྲིས་པ། ཞེས་དང༌། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་འོག་མ་ཀུན་ལ་སྔར་ལྟར་སྦྱར་

ཏེ། མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་ཤཔ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང་རོལ་མོ་དཀྲོལ་བ་དང། ཕོགས་

དུས་ཀུན་ན་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྙྲིང་དང༌། །ཨ་ཀར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་

རྣམས། ཞེས་དང༌། མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་གན་དྷེ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང་སྔར་གྲི་དྲིའྲི་

ཕག་རྒྱ་དང༌། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའྲི། །ལུས་སེམས་བརས་

བྱེད་རོ་མཆོག་ཅྲི་མཆྲིས་པ། ཞེས་དང༌། མྲིང་སྔགས་ཀྲི་གནས་སུ་ར་ས་ཞེས་སྦྱར་
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ཞྲིང༌། སྔར་གྲི་ཞལ་ཟས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁྲིལ་

ཆགས་པའྲི། རེག་བྱའྲི་ཁད་པར་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། ཞེས་དང༌། མྲིང་སྔགས་

ཀྲི་གནས་སུ་སརྴ་ཞེས་སྦྱར་ཞྲིང༌། སྔར་གྲི་ན་བཟའྲི་ཕག་རྒྱས་དབུལ་བར་བྱའོ། །

བཅུ་པ་ནམཿ འྲི་མཆོན་པ་ནྲི། འདྲིར་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་ནང་མཆོད་གཉྲིས་ཀ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དབུལ་བའྲི་ཆེད་དུ། དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་དུ་ཙན་དན་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་བཟང་གྲི་ལྡེ་གུ་ལག་

པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲྲིན་སྦྱར་བས་བཟུངས་ཏེ་བྱུགས་པའྲི་དྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བྱས་ལ། དེའྲི་སྟེང་དུ་དྲི་དང་མེ་ཏོག་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་མཐེབ་སྲྲིན་སྦྱར་བས་འབུལ་

ཞྲིང༌། སོས་དང་མར་མེ་སོགས་དེར་བཤམས་པར་བྱ་ལ། མེ་ལོང་ངམ་མཎྜལ་ལམ་

ས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཆང་གྲིས། ཨེ་མཚོན་པའྲི་གྲུ་གསུམ་གྲི་ནང་དུ་ཝཾ་

མཚོན་པའྲི་ཟླུམ་པོ་གཡོན་པའྲི་སྲྲིན་ལག་གྲིས་བྲིས་པའྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ལྷ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་ལྟར་གསལ་བར་དམྲིགས་ཏེ། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

མཐེ་བོང་སུཾ་ལས་རྲི་རབ། མྲིང་མེད་ཀྵུཾ་ལས་ས་ལ་གནས་པའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་དབུས་

ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་སྙྲིང་པོ་བངས་པར་མོས་ནས་ལན་གསུམ་མཐེབ་སྲྲིན་སྦྱར་བས་

དཀྲུག་ཅྲིང་མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་འོད་ཀྲི་སྦུ་

གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར་བར་བསམས་ལ། ༀ་ཞེས་བརོད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ན་མཿ 

འྲི་མཆོད་པ་རོགས་ཀྲི་བར་རོལ་མོ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་དང༌། བ་མ་རྣམས་ལ་ལག་པ་

གཡོན་པ་ཁ་གེན་དུ་བསྟན་ཏེ་སྲིན་མཚམས་ཀྲི་ཐད་ནས་སྟེང་དུ་ནང་མཆོད་འཐོར་

ཞྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་ཆོས་འབྱུང་བྲིས་པའྲི་དབུས་སུ་དང༌། 
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མཇུག་ཏུ་ཆོས་སྐོང་གཞྲི་བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷར་བསྐེད་པ་མཆོག་

སྦྱྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱས་ལྟེ་བ་དང་པུས་མོའྲི་ཐད་ནས་འབུལ་བ་དང༌། རོལ་མོ་བྱེད་པ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་དྲིའྲི་མཎྜལ་དུ་”དྲི
1
་དང་མེ་ཏོག་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་

མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་དུས་མཉམ་དུ་ན་མཿ རོགས་ཀྲི་བར་རེ་རེ་ཞྲིང་འབུལ་བ་ཕག་ལེན་

ཡྲིན་པས་ས་ཆོས་དང་གང་བྱུང་མྲི་བྱ་བར་ཕག་ལེན་མ་ཉམས་པ་བྱ་ཞྲིང༌། 

དེ་ལ་མཆོད་པའྲི་ཚིག་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ༀ་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ། ཆོས་

ཀྲི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངའ་བདག་རྩ་བའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

དང་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ན་མཿ དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ན་མཿ ལྷག་

མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་རེ་རེ་ཞྲིང་མགོ་བོར་ༀ་དང་མཇུག་ཏུ་ན་མཿ ཞེས་སྦྱར་ནས། 

རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ། ལྷ་དབང་ལ། གཟྲི་བརྲིད་ཅན་ལ། ཟླ་བས་བྱྲིན་ལ། ལྷའྲི་

དབང་ཕྱུག་ལ། ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ། ལྷའྲི་དབང་ལྡན་ལ། འཇམ་དབྱངས་གགས་

པ་ལ། པདྨ་དཀར་པོ་ལ། བཟང་པོ་ལ། རྣམ་རྒྱལ་ལ། བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་ལ། ཕག་

དམར་ལ། ཁབ་འཇུག་སས་པ་ལ། ཉྲི་མ་གགས་ལ། ཤྲིན་ཏུ་བཟང་ལ། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་

རྒྱལ་ལ། རྒྱལ་དཀའ་ལ། ཉྲི་མ་ལ། ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ། ཟླ་བའྲི་འོད་ལ། མཐའ་

ཡས་ལ། ས་སྐོང་ལ། དཔལ་སྐོང་ལ། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་བ་ལ། རྒྱལ་སྲས་ན་ལེནྡྲ་པ་

ལ། ཁ་ཆེ་ཟླ་བ་མགོན་པོ་ལ། སྒོམ་པ་དཀོན་མཆོག་བསྲུངས་ལ། སྒོ་སྟོན་གནམ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༣ན།   བླ། ༡༢བ༢ན།    དྲྱི   ཞོལ། ༡༠བ༤ན།    རྱི
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བརྩེགས་ལ། ཡུ་མོ་མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ལ། སྲས་དྷ་རྨེ་ཤྭ་རེ་ལ། གྲུབ་ཐོབ་ནམ་མཁའ་

འོད་ལ། གྲུབ་ཐོབ་སེ་མོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ། འཇམ་གསར་ཤེས་རབ་འོད་

ཟེར་ལ། བ་མ་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་ལ། ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརྩོན་འགྲུས་ལ། འཕགས་

འོད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ། ཀུན་མཁེན་བུ་སྟོན་ཁ་ཆེ་ལ། བ་མ་ཆོས་ཀྲི་དཔལ་བཟང་

པོ་ལ། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ། ཅེས་པ་འབོ་ལུགས་ཀྲི་བཤད་

དཀའ་དང་མན་ངག་གྲི་བརྒྱུད་པ་དང༌། ཡང་པད་དཀར་ཡན་ཆད་སྔར་དང་འད་བ་

ལ། དེའྲི་མཇུག་ཏུ། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ལ། ཙི་ལུ་པཎྜྲི་ཏ་ལ། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་

བ་ལ། རྒྱལ་སྲས་ན་ལེནྡྲ་པ་ལ། མཉྫུ་ཀཱྲིརྲི་ལ། ས་མན་ཏཱ་ཤྲི་ལ། རྭ་ཆོས་རབ་ལ། རྭ་

ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལ། རྭ་འབུམ་སེང་ལ། རེ་བཙུན་རྒྒྭ ་ལོ་ལ། བ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་

ལ། བ་མ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ལ། བུ་སྟོན་མན་ཆད་སྔར་ལྟར་ཏེ་རྭ་ལུགས་ཀྲི་བཤད་པ་

དང་མན་ངག་གྲི་བརྒྱུད་པ་དང་། ཡང་ཆོས་རེ་བུ་སྟོན་ནས། ཆོས་རེ་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་ལ། ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ། ཅེས་པ་རྭ་འབོ་གཉྲིས་ཀ་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པའོ། །

དེ་ནས། ༀ་བུདྡྷ་ཡ་ན་མཿ ༀ་དྷརྨྨ་ཡ་ན་མཿ ༀ་སཾ་གྷཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་སཏྭ་

ཡ་ན་མཿ ༀ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡེ་ན་མཿ ༀ་སྭ་བྷཱ་བྲི་ཀ་ཀཱ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་དྷརྨྨ་ཀཱ་ཡཱ་

ཡ་ན་མཿ ༀ་སཾ་བྷོ་ག་ཀཱ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ནྲི་ར་མཱ་ཎ་ཀཱ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཡ་

ན་མཿ ༀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཱ་ག་བཛྲ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཙ་

ཏུར་བྲི་མོཀྵེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཙ་ཏུར་བཧྨ་བྲི་ཧཱ་ཏེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་སཔ་ཏྲ�་ཤད་བོ་དྷྲི་པཱ་ཀྵེ་

ཀ་དྷརྨེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཙ་ཏུར་ཤཱྲི་ཏྲི་སཱ་ཧ་ས་དྷརྨྨ་སན་དྷེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་དྷརྨྨ་ར་ཤ་
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ཀ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཤཱཀ་མུ་ན་ཡེ་ན་མཿ ༀ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མ་ན་མཿ 

ༀ་དཱ་ན་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡེ་ན་མཿ ༀ་ཤཱྲི་ལ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཀྵཱན་ཏྲི་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་

ན་མཿ ༀ་བཱྲི�་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་བྷྱ་ན་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་

ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཨུ་པཱ་ཡ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་པྲ་ཎྲི་དྷཱ་ན་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ  ༀ་བཱ་

ལ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཛྙཱ་ན་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཛ་ཡ་གྷ་ཊེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་བྲི་

ཛ་ཡ་གྷ་ཊེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་ཙིཧྣེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་མུ་དྲཱ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཙིན་ཏཱ་མ་

ཎ་ཡེ་ན་མཿ ༀ་དྷརྨྨ་གཎ་ཌྱཻ་ན་མཿ ༀ་དྷརྨྨ་ཤཾ་ཁཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཀལ་པ་བྲིཀྵཱ་ཡ་ན་མཿ 

ༀ་ཨཀྵོ་བྷཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཨ་མོ་གྷ་སྲིདྡྷ་ཡ་ན་མཿ ༀ་རཏྣ་སཾ་བྷ་བཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཨ་མྲི་

ཏཱ་བྷཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བྱཻ་རོ་ཙ་ནཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ལོ་ཙ་ནཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་མཱ་མ་ཀྱཻ་ན་མཿ ༀ་

བྰཎ་ཌ་རཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཏཱ་རཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་དྷཱ་ཏྭཱྲི་ཤྭ་�ྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་པཱཎ་ཡེ་ན་

མཿ ༀ་ཁ་གརྦྷཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཀྵྲི་ཏྲི་གརྦྷཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་ནྲི་

བ་ར་ཎ་བྲི་སམ་བྲི་ནྲི་ན་མཿ ༀ་ས་མནྟ་བྷ་དྲཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་གན་དྷ་བཛྲཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་

རཱུ་པ་བཛྲཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ར་ས་བཛྲཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་པར་ཤ་བཛྲཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཤཔ་བཛྲཱ་

ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་དྷརྨྨ་དྷཱུ་ཏུ་བཛྲཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཨུཥྲི་ཥཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བྲི་གྷྣན་ཏ་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ 

ༀ་པྲ་ཛྙཱ་ན་ཏ་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་པདྨ་ན་ཏ་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་

སྟམ་བྷྲི་ནྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་མཱ་ནྲི་ནྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་སོ་བྷྲི་ནྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཨ་ཏྲི་བཱྲི�་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཨ་

ཏྲི་ནཱྲི་ལཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་དྷཱ་རྲི་ཎཱྲི་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཥ་ཊཱཾ་ག་ཡ་ན་མཿ ཞེས་པ་ནྲི་ཐུགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

དེ་ནས་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ༀ་བཛྲ་ཙར་ཙི་ཀཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་
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བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་མ་ཧེ་ཤྭ་�ྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཨྱཻན་དྲཱྲི་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་

པྲཧྨ་ཎྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ལ་ཀྵྱཻ�་��ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཀཽ་མཱ་ར་�ྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བྱཻཥྞ་བྱྱཻ་

མཿ ༀ་ཨཥྚ་ཨཥྚ་ཀེ་ན་ཙ་ཏུཿ ཥཥྲི་བཛྲ་ཡོ་གྲི་ནྲི་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཥཊ་ཏྲ�་ཤ་ཏ་ཨྲིཙྪ་བྷྱོ་

ན་མཿ ཞེས་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

དེ་ནས་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ༀ་བཛྲ་བྲིཥྞ་བེ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ནྲྱཻ་རྲི་

ཏྱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཨག་ནེ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲོད་དྷ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲེ་ན་དྲཱ་ཡ་ན་མཿ 

ༀ་བཛྲ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་པྲཧྨ་ཎེ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་

ཀཱར་ཏྲི་ཀེ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བཱ་ཡ་བེ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཡ་མཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཡཀྵེ་

བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་བཱ་རུ་ནྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་བྰ་ཡ་བྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཡཱ་མྲི་ནྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཡཀྵྲི་ཎྱཻ་ན་མཿ 

ༀ་མཧཱ་པ་ལ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཨ་ཙ་ལཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ཊཱཀྐྲི་ཛཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་ནཱྲི་ལ་དཎ་ཌཱ་ཡ་

ན་མཿ ༀ་སུཾ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་རཽ་དྲཱཀྵྱཻ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཤ�་ཁ་ལཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཙུན་

དཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་བྷྲི་ཀུ་ཊྱྱཻ་ན་མཿ ༀ་མཱ་རཱྲི་ཙྷཻ་ན་མཿ ༀ་པྲ་ཏྱེ་ཀ་མཱ་ས་བྷེ་དེ་ན་ཥཥྛྲི་

ཨུད་ཏ་ར་ཏྲ་ཤ་ཏ་བཛྲ་ཏྲི་ཐྲི་དེ་བཱྲི་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཤཊ་ཏྲ�་ཤད་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪཱ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་

བཛྲ་ཛ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཀར་ཀོ་ཊ་ཀཱ་ལ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བཱ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་མཿ ༀ་

བཛྲ་ནན་ཏཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཏཀྵ་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་མཧཱ་པདྨ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་

ཀུ་ལྲི་ཀཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཤཾ་ཁ་པཱ་ལཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་པདྨཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བྲི་ཛ་

ཡཱ་ཡ་ན་མཿ ཞེས་པ་ནྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལའོ། །

དེ་ནས་དུར་ཁོད་རྣམས་སུ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ༀ་ཤྭ་ན་སྱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་སཱུ་ཀ་རཱ་སྱཱ་ཡྱཻ་

ན་མཿ ༀ་བྱཱ་གྷྲཱ་སྱཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཛི་པུ་ཀཱ་སྱཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ག་རུ་ཌཱ་སྱཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཨུ་
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ལཱུ་ཀཱ་སྱཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་གྲི་དྷྲ�་སྱཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་ཀཱ་ཀཱ་སྱཱ་ཡྱཻ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་བྷཱུ་ཏེ་བྷྱོ་ན་མཿ 

ཞེས་པ་ནྲི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལའོ། །

དེ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི། ༀ་བཛྲ་ཙན་དྲཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་

བཛྲ་སཱུ�ླཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་མཾ་ག་ལཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བུདྷཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བྲི་

ཧས་ཏྱྲི་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཤུ་ཀྲཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཤ་ནྱཻཤྩ་རཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཀེ་ཏ་

བེ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་རཱ་ཧ་བེ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ཀཱ་ལཱ་ག་ན་ཡེ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་བྷྲུ་བེ་ན་མཿ 

ༀ་བཛྲ་གསྟྱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་ནཀྵ་ཏྲེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་དཱ་ད་ཤ་རཱ་སྲི་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཥོ་

ཌ་ཤ་ཀ་ལཱ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ད་ཤ་དྲིག་པཱ་ལེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་ནན་དྲི་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་ན་མཿ 

ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་གྷཎ་ཊཱ་ཀḖ
ཎཱ
  ་ཡ་ན་མཿ ༀབཛྲ་བྷ�་གྲི་ཎ་ན་མཿ 

ༀ་སརྦ་ཀྵེ་ཏྲ་བཱ་ལེ་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་དཱུ་ཏཱྲི་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་ཧཱ་རྲི་ཏྱྱཻ་བྱོ་ན་མཿ ༀ་སརྦ་

སྲིདྡྷྲི་བྷྱོ་ན་མཿ ༀ་དྷརྨྨ་ཙཀྲ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བྷ་ད་གྷ་ཊཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་བཛྲ་དུན་དུ་བྷྱྱཻ་ན་

མཿ ༀ་བོ་དྷྲི་པྲྲིཀྵཱ་ཡ་ན་མཿ ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷཱ་བོ་དྷྲི་ས་ཏྭེ་བྷྱོ་ན་མོ་ན་མཿ ༀ་ཆོས་སྐོང་

བའྲི་བསྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ན་མཿ ༀ་གནས་བདག་གཞྲི་བདག་གོང་

བདག་ཐམས་ཅད་ལ་ན་མཿ ༀ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ན་

མཿ ཞེས་ཕུལ་བའྲི་རེས་སུ། རང་གྲི་ལྕེ་རྩེ་སྲིན་མཚམས་སྤྲི་གཙུག་གསུམ་དུ་ཆང་གྲི་

ཐྲིག་ལེ་བྱས་ནས་བདུད་རྩྲི་མངས་པས། ལུས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བསམ་པ་

གདན་བཞྲི་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །

བཅུ་གཅྲིག་པ་རོ་རེའྲི་མཆོད་པ་ནྲི། རང་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། ཞེས་

པ་ནས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་



༣ དུས་འཁོར་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤིན།
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འབྱོར་ཀྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བརོད་དེ། ཉམས་སུ་མོང་བས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང༌། 

དེ་དག་གྲི་དོན་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲིས་ཀང་ལེགས་པར་དན་པར་བྱ་སྟེ་ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་

ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་དོ། །

བཅུ་གཉྲིས་པ་བསྟོད་པ་ནྲི། ནང་གྲི་ལེའུ་ལས། བ་མའྲི་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་

བསྒོམ་པའྲི་དུས་དང་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་བསྟོད་པའྲི་དུས་སུ་གངས་བཞྲིན་དུ་སངས་

རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་རོ་རེའྲི་གདན་བསྔགས་ཤྲིང་ཀ་ཀོ་རྣམས་ལ་ལྷ་མྲིན་གྲི་གདན་

བསྔགས་སོ། ཞེས་འགེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་ལ་གནས་

པའམ། མ་ལྕོགས་ན་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་ལ་གནས་པས། དྲིལ་ཐབས་དང་བཅས་

ནས་བསྟོད་པར་བྱ་སྟེ། 

མཆོག་སྦྱྲིན་རོ ་རེ ་མཆོག་ཁོད་འདུད། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁོད་ལ་

འདུད། །སྟོང་ཉྲིད་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཕག་

འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་དགེས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་ལ་

ཕག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞད་

ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཉྲིད་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་

ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་

འབྱུང་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་ལས་

བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་སྟོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཁོད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཁོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉྲིད་ཁོད་ལ་

འདུད། ཅེས་པ་དང༌། སྟོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །སྲྲིད་གསུམ་སྐེ་དང་

འཇྲིག་པ་མེད། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅྲིག་པའྲི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་

ཕག་འཚལ། །ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་སྙོམས་འཇུག་དང༌། །ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡྲི་གེ་སོགས་སངས་

ཀང༌། །འགྱུར་བ་མེད་ལས་འཁྲུངས་པའྲི་སྐུ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་འདུད། །ཞབས་

གཅྲིག་རོ་རེ་ནོར་བུར་རྡུལ་དང་ཉྲི་མ་དང༌། །གཉྲིས་པ་གཙུག་ཏོར་ཁུ་བ་རྲི་བོང་ཅན་

ལ་ནྲི། །རག་ཏུ་མྲི་ཆོད་དབྱེར་མེད་འདོད་པར་བཀོད་གྱུར་པ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་

གྲིས་མཆོད་པའྲི་གཙོ་ལ་སྤྲི་བོས་འདུད། །

རྣམ་པར་བཅས་དང་རྣམ་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་མ་སྟེ་དེ་ཡྲིས་

འཁྱུད། །སྐེ་འཇྲིག་སངས་པའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དང་ལྡན་བཞད་པ་ལ་སོགས་བདེ་

བ་སངས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སྐེད་མཛད་སྐུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་ཞྲིང་དུས་

གསུམ་ཡང་དག་”རྲིག །
1
ཀུན་མཁེན་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

གཉྲིས་མེད་དེ་ཉྲིད་ལ་ཕག་འཚལ། །སངས་རྒྱས་སེང་གེའྲི་ཁྲིར་བཞུགས་རོ་རེའྲི་

རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་དག་པ་སྲྲིད་པ་གསུམ་གྲི་མཆོག །

དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་སྐུ་ཡྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྲྲིད་མེད་སྲྲིད་པར་

གནས། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅྲིག་གྱུར་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་དམ་ཚིག་ཡན་ལག་རྣམ་

པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི། །བདེན་དོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྱུར་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ལྷན་

1  མ་ཕྱི།  ༡༡བ༢ན།   བླ། ༡༦ན༣ན།    རྱིག །   ཞོལ། ༡༣བ ༦ན།    རྱིགས། །
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ཅྲིག་སྐེས་དང་དེ་བཞྲིན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་དང་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཡང་ཉྲིན་

བྱེད་སྐུ་དང་པདྨའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན། །རྣམ་པར་ཐར་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དང་སྲྲིད་འདས་འབྱོར་བ་རྣམ་འབྱོར་དག་པ་ཤེས་རབ་དང༌། །ཐབས་ནྲི་གཉྲིས་

མེད་གང་ཞྲིག་ལྷ་མྲི་ལྷ་མྲིན་གྲིས་བསྟོད་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདུད། །གང་

ཞྲིག་ཆེན་པོའྲི་མྲི་རྣམས་སྲིན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་མངལ་ནྲི་འཛིན་པ་འདྲི་མཛད་

ཅྲིང༌། །སྲྲིད་པའྲི་འཆྲིང་ལས་ངེས་པར་གོལ་ཡང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ལམ་ཀྲི་

སད་དུ་སྲྲིད་པ་སྟེ། །ས་ཚོགས་སྐེས་རབས་ཕེང་བ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་སེམས་ཅན་

དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྲིས་མཐོང་གྱུར་པ། །དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ལྡན་

སྤོད་པ་དག་སྟེ་”སྐོབ་པ་དེ
1
་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ར་ལ་སོགས་པ་སྦྱྲིན་པ་རྣམ་བཅུ་

གང་གྲིས་སྦྱྲིན་པ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་བྱྲིན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་ནྲི་

ཆེན་པོ་དེ་ཡྲིས་བདུད་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་བྱས་ཏེ། །དཔལ་ལྡན་ཆོས་དབྱྲིངས་

དྲི་མེད་གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་དབང་བསྐུར་ནས། །ཐམས་ཅད་

སྟོན་པ་གཅྲིག་པུའྲི་ཡུལ་ལ་ལུང་བསྟན་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སྦྲུལ་གདུལ་དཀའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀྲིས་རག་ཏུ་ནྲི། །འཇྲིགས་བྱེད་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་གཟུགས་དང་སྐེ་བོ་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་དེགས་དང་བལ་བར་མཐོང༌། །གང་ཞྲིག་ཁོ་ནའྲི་གསུང་ནྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་མོས་པའྲི་སེམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཀུན་གྲི་སྒ། །གཞན་གྲི་རྣ་བར་སོན་པས་

དམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་ཡང་དག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་འདུད། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གང་གྲི་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༦ན།   བླ། ༡༦བ༢ན།    སྐོབ་པ་དྱེ   ཞོལ། ༡༤ན༤ན།    སྐྱེ་བ་འདྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 310  

རབ་དང་ནྲི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་ཀྲིས་ཡྲིད་ལས་བྱུང་བ་དག །རང་གྲི་རོ་རེ་ནས་བཀུག་

རང་གྲི་དཔྲལ་བ་དང་ནྲི་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོར་ཁྲིད། །གང་གྲི་དམྲིགས་བཅས་

རྡུལ་མེད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེ་བཟང་པོ་དམྲིགས་པ་མེད་པ་ཉྲིད། །ལྷ་མྲི་ལྷ་མྲིན་

”ཀླུ
1
་ཡྲི་བ་མ་ཀུན་གྲི་སྟོན་པ་གཅྲིག་པུ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ལ་ཐོག་མཐའ་

དབུས་མེད་གནས་དང་འཆྲི་དང་སྲྲིད་པ་དང་ནྲི་སྒ་དང་དྲི་དང་རོ་དག་དང༌། །རེག་བྱ་

གཟུགས་དང་སེམས་མེད་རང་བཞྲིན་དང་ནྲི་སྐེས་བུ་མེད་ཅྲིང་འཆྲིང་དང་གོལ་དང་

བྱེད་པོ་མེད། །ས་བོན་དག་ནྲི་གསལ་བའྲི་དུས་མེད་མཐའ་དག་པར་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་

བདེ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད། །མ་ངན་འདས་པ་མཚན་མ་མེད་ཅྲིང་བྱེད་པ་རྣམ་

བལ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དུས་དང་ས་ཚོགས་ལ་སོགས་རོ་རེ་

སྐེས་བུ་དཔེ་ཟླ་མེད་ཅྲིང་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་སྤོས་པ་མེད། །བརྩེགས་པ་ལ་གནས་

རྣ་བ་ས་དང་ཁ་དང་མྲིག་དང་མགོ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ནས་ནྲི་ཕག་དང་ཞབས། །འབྱུང་

བའྲི་མཐའ་སྟེ་འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྲྲིད་པ་གསུམ་པོ་མཆོག་འཛིན་རྒྱུ་རྣམས་དག་

གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །རྲིག་པ་ལ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་དག་གྲི་བགོད་བྱ་མཆོག་བདེའྲི་གོ་

འཕང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ། །སྤོ་བྱེད་ནུས་པའྲི་ངོ་བོ་གློག་གྲི་མེ་དང་

མཚུངས་ཤྲིང་ཉྲི་མ་བཅུ་གཉྲིས་དག་གྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་སང་བ་

མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་བགོད་བྱེད་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཀར་

པོ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་གྲི་མགོན་པོ་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ལས་འཛག་འཇྲིག་རེན་སྤྲི་བོར་

ཡང་དག་གནས། །བདུད་རྩྲིས་འཆྲི་བ་སེལ་ཞྲིང་སྲྲིད་པའྲི་འཇྲིགས་པ་འཇོམས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༢ན།   བླ། ༡༧ན༡ན།    ཀླུ   ཞོལ། ༡༤བ༢ན།    གྲུ
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པར་བྱེད་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཙམ་སྔགས་ཀྲི་ངོ་བོ་

ལྷ་ཡྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ནྲི་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། །དམ་པ་

རྣམས་ལ་ཞྲི་བའྲི་གཟུགས་ནྲི་རང་གྲི་བྱས་པའྲི་ཉམས་མོང་མྲི་བཟད་རྣམས་ལ་མྲི་

བཟད་པ། །གང་གྲིས་ལས་གང་རབ་བྱས་རང་གྲི་སེམས་ལ་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་དེ་ཡྲི་

འབས་བུ་དེ་བསྐེད་པ། །འཇྲིག་རེན་དབང་པོ་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་སྲྲིད་གསུམ་

སྐེད་མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཅྲིག་དང་དུ་མ་དག་

ཀང་གཅྲིག་ཅྲིང་མཉམ་དང་མྲི་མཉམ་མཉམ་པ་གཡས་དང་གཡོན་དང་མདུན་དང་

རྒྱབ། །སྟེང་འོག་ཀུན་ནས་དཀར་ལང་ས་ཚོགས་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་

ཏེ་ཐུང་དུ་རྲིང་པོ་དང༌། །ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོ་ཡོན་ཏན་མེད་ཅེས་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་བུད་

མེད་སྐེས་པའང་སྐེས་པ་བུད་མེད་མྲིན། །གང་ཞྲིག་ཀུན་གྲི་རེན་གཅྲིག་བྷ་ག་བཟང་

མོ་མཆོག་གྲི་བྷ་ག་ཁོད་ལ་འདུད་དེ་ཁོད་ལ་འདུད། །

ཕ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདས། །པྲ་ཕབ་པ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་ཅན། །རྣམ་པ་ཀུན་

གྲི་མཆོག་ལྡན་མ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྐེད་མཛད་

མ། །སྐེ་བ་དང་ནྲི་འཇྲིག་པ་སངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་སྤོད་པ་ཅན། །ས་ཚོགས་

ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ། ཞེས་བསྟོད་ཅྲིང༌། རྒྱས་པ་ལ་སྤོ་ཞྲིང་ལོང་ཡོད་ན་རྒྱ་བོད་

ཀྲི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་བསྟོད་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་མོས་པ་

ལྟར་བསྟོད་པར་བྱའོ། །

དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་མཁས་གྲུབ་ཆོས་

རེས་མཛད་པ་འདྲིས་ཀང་ཐུབ་པའྲི་བསྟན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་
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དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །   ། །
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༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཐྲིག་རྩ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མཿ ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡ། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེ། །དཀྲིལ་འཁོར་

བདག་པོ་ལ་བཏུད་ནས། །དེའྲི་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྲི་ནྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་གྲི་རྣམ་

དབྱེ་བྱ། །དེ་ཡང་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་སྤོས་པའྲི་དོན་དུ་ཆ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཉྲིས་འགྱུར་

གྲི་སྒོ་ནས་ཐྲིག་གདབ་པ་གསུངས་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་པདྨ་དཀར་པོས་བྱྲིས་པའྲི་སོབ་

མ་རྣམས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་ཕེ་བའྲི་ཐྲིག་

གདབ་པ་གསུངས་ཤྲིང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་ཐྲིག་གང་ཞྲིག་དབྱྲི་བར་བྱ་བ་

དེ་དག་ནྲི་གདབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ཆོ་ག་ལས་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་

ཀང༌། ད་ལྟའྲི་ཐྲིག་འདེབས་པ་པོ་དག་དབྱྲི་བར་བྱ་བ་འབའ་ཞྲིག་འདེབས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སོབ་མ་དག་མགོ་རྨོངས་པར་བྱེད་པ་དང་ནོར་བར་འདེབས་

པ་ལ་སོགས་པ་དག་མཐོང་བས་ན། འགེལ་ཆེན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་དགོངས་པ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་པཎྜྲི་ཏ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འཇྲིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སས་པས་

དཀྲིལ་ཚིག་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་དོོན་བདག་གྲིས་གོ་བདེ་

བར་བསྡུ་བར་བྱའོ། །

སའྲི ་ཆོ ་ག་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་བྱ་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲིར་ཐྲིག་འདེབས་པ་ན། ཤར་སོགས་ཕོགས་ཀྲི་ཐྲིག་
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ལེའྲི་སྟེང༌། །སྲད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་བཞྲིས། །ཉའྲི་མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་

མཐར། །ཚངས་ཐྲིག་དང་ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་གདབ། །ཡང་ན་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པའྲི། །ཤར་

ནུབ་ཚངས་ཐྲིག་དང་པོར་གདབ། །དེའྲི་དབུས་བཙལ་ལྷོ་བྱང་གྲི །ཚངས་ཐྲིག་དང་

ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་གདབ། སྐུའྲི་རྩ་ཐྲིག་ཁྲུ་བཞྲི་པའྲི། །ནང་དུ་གསུང་ཐུགས་བདེ་ཆེན་

གྲི། །འཁོར་ལོ་རྲིམ་བཞྲིན་ཕེད་ཕེད་དོ། །གསུམ་ཀའྲི་སྒོ་ནྲི་རང་རང་གྲི །འཁོར་

ལོའྲི་བརྒྱད་ཆར་ཤེས་བྱ་སྟེ། །ཐུགས་འཁོར་སྒོ་ཚད་ཆ་ཆུང་དྲུག །གསུང་སྐུའྲི་

རྲིམ་བཞྲིན་ཉྲིས་འགྱུར་རོ། །ཆ་ཆུང་མཐེབ་སོར་ཕེད་ཡྲིན་ཏེ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་

ཀ་འདྲི་ཡྲིས་གཞལ། །དེ་ཕྲིར་དབུས་ནས་ཚངས་ཐྲིག་སྟེང༌། །ཕོགས་ཕོགས་ཆ་

ཆུང་གཉྲིས་དོར་ནས། །ཟླུམ་སོར་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ཡྲིན། །དེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཚངས་

ལས་ཕྲིར། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་གཅྲིག་བཞྲི་གཅྲིག་བདུན། །བཞྲི་དེར་ཐྲིག་དྲུག་ཟུར་ཐྲིག་

ནས། །ཟུར་ཐྲིག་པར་དུ་ངོས་བཞྲིར་གདབ། །ངོས་ཐྲིག་དང་པོའྲི་ནང་དུ་ཡང༌། །ཆ་

ཆུང་དྲུག་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲིས། །ཟླུམ་སོར་པདྨའྲི་འདབ་མ་ཡྲིན། །དེ་ཉྲིད་ཆ་མཉམ་

བརྒྱད་དུ་དབྱེ། །འདབ་མའྲི་ཕྲི་རོལ་ཆ་ཆུང་གཅྲིག། །དོར་བར་ཆ་ཆུང་བཞྲི་པ་

ཡྲི། །ཀ་བ་ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་རེ། །ཕོགས་རེར་བཞྲི་བཞྲི་བཅུ་དྲུག་གྲི །ཕོགས་འཚམས་

ལྷ་གནས་རེའུ་མྲིག་བརྒྱད། །གཡས་གཡོན་ཀ་བའྲི་བར་གྲི་ཞེང༌། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་

བཞྲི་བུམ་གནས་བརྒྱད། །ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་གསུམ་གསུམ་མོ། །ཕོགས་བཞྲི་འཚམས་

བཞྲིའྲི་རེའུ་མྲིག་ཏུ། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་པའྲི་པདྨའོ། །ངོས་ཐྲིག་དྲུག་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ། །ཆ་

ཆུང་གཅྲིག་དོར་རྩ་བའྲི་ཐྲིག །ཟུར་ཐྲིག་བར་དུ་གནས་པའོ། །དེ་དབུས་བརྒྱད་ཆ་

ཕྲིས་པ་ཡྲི། །རྩ་བའྲི་རྩེ་ནས་བྱུང་བའྲི་ཐྲིག །ཆ་ཆུང་དྲུག་པ་ངོས་སྟེང་དུའང༌། །ཆ་
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ཆུང་དྲུག་དྲུག་གསུམ་འཁོག་པའོ། །རྩ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གསུམ་ཕེད་གསུམ། །གསུམ་

ཕེད་གསུམ་དང་གསུམ་ཕེད་དང༌། །གསུམ་ཕེད་ཆ་ཆུང་དོར་བའྲི་མཐར། །ཐྲིག་

དྲུག་ཟུར་ནས་ངོས་སུ་སྟེ། །ཚངས་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་རྲིང་བའྲི་ཆ། །ཕེད་དང་ལྔ་རུ་

དང་བོའྲི་ཐྲིག །གཉྲིས་ཐྲིག་ཆ་ཆུང་གསུམ་རྩེར་རེག །བཅུ་གཉྲིས་དོར་བར་གསུམ་

སྟེགས་བུའྲི། །ཐྲིག་ལས་དང་པོའྲི་ཐྲིག་གཉྲིས་ཏེ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས་ཀྲི་

བར། །གཉྲིས་ཀའྲི་དཔངས་ལ་ཕེད་བཅས་བདུན། །དང་པོ་ངོས་ཐྲིག་རྩེ་མོར་

རེག །ངོས་ཐྲིག་དྲུག་པ་ཟུར་ཐྲིག་ནས། །ཟུར་ཐྲིག་བར་དུ་སོང་བའོ། །ཀ་བའྲི་རྩེ་

ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ། །གཅྲིག་གཅྲིག་བཞྲི་དང་ཕེད་གཅྲིག་གསུམ། །ཕེད་གཅྲིག་གཉྲིས་

དང་ཕེད་དང་ནྲི། །ཕེད་དང་གཉྲིས་དོར་ཐྲིག་བཅུ་གཅྲིག །གདུང་དང་མོས་བསྲུང་

ལྷ་མོའྲི་གནས། །གསུམ་ཉྲིད་གསུམ་བརྩེགས་ཧར་མྲིའོ། །བརྩེགས་མ་དང་པོའྲི་

གདུང་གྲི་སྲྲིད། །ཉེར་བཞྲི་མོས་བསྲུང་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །ལྷ་མོའྲི་གནས་གསུམ་ཆ་ཆུང་

བཞྲིར། །རྒྱ་དང་དཔངས་མཉམ་ཀ་བ་བཞྲི། །ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་རེ་རེའྲི་བར། །བརྩེགས་

མ་བར་བའྲི་གདུང་གྲི་སྲྲིད། །བཅོ་བརྒྱད་མོས་བསྲུང་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། །ལྷ་མོའྲི་གནས་

གསུམ་རྒྱ་དང་དཔངས། །ཆ་ཆུང་གསུམ་མཉམ་ཀ་བ་བཞྲི། །རེ་རེའང་ཆ་ཆུང་བཞྲི་

གསུམ་ཞེང་། །བརྩེགས་མ་གོང་མའྲི་གདུང་གྲི་སྲྲིད། །ཆ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་མོས་བསྲུང་

བརྒྱད། །ལྷ་མོའྲི་གནས་གསུམ་རྒྱ་དང་དཔངས། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་མཉམ་ཀ་བ་

བཞྲི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་པའྲི་བར་བར་དུའོ། །ཧར་མྲི་འདེགས་པའྲི་གདུང་གྲི་སྲྲིད། །བཅུ་

གཉྲིས་ཧར་མྲིའྲི་སྟེང་ལ་བརྒྱད། །དེ་སྟེང་བུམ་པ་ཆ་ཆུང་གཉྲིས། །དེ་ལྟར་ཐུགས་ཀྲི་

མདའ་ཡབ་ཕྲིར། །ཆ་ཆུང་བདུན་དང་བཞྲི་དང་གཅྲིག །དོར་བར་ཐྲིག་གསུམ་ཟུར་
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ནས་ཟུར། །ཕྲི་མ་གསུང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ཡྲིན། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་དེའྲི་ཚངས་ཟུར་སྟེང༌། །ཆ་

ཆུང་བཞྲི་པའྲི་པདྨའོ། །རྩ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་མདའ་ཡབ་བར། །སྒོ་དང་ར་བབས་བཅས་པ་

རྣམས། །སྔ་མའྲི་ཚད་ལས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ། །བསྒེས་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་གདབ། །གསུང་

གྲི་མདའ་ཡབ་ཐྲིག་ལས་ཕྲིར། །ཆ་ཆུང་བཅུ་གཅྲིག་བཅུ་གཉྲིས་གཅྲིག །དོར་བའྲི་

ཐྲིག་གསུམ་ཟུར་ནས་ཟུར། །ཕྲི་མ་སྐུ་ཡྲི་རྩ་ཐྲིག་ཡྲིན། །ལྷ་སམ་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉྲིས་

པའྲི། །ཟུར་དང་སྒོ་ཡྲི་གཡས་གཡོན་དུ། །པདྨ་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི། །ཟླུམ་པོ་

བཅུ་གཉྲིས་རེ་རེ་ཡང༌། །མཐའ་ནས་མཐའ་བར་ཆ་བདུན་བགོས། །དབུས་ཀྲི་ཆ་

ནྲི་ལྟེ་བ་སྟེ། །འདབ་མ་བཞྲི་དང་བརྒྱད་དང་ནྲི། །བཅུ་དྲུག་ཆ་རེ་ཕྲི་རོལ་དུའོ། །རྩ་

བའྲི་ཕྲི་རོལ་མདའ་ཡབ་བར། །སྒོ་དང་ར་བབས་བཅས་པ་རྣམས། །གསུང་གྲི་ཚད་

ལས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ། །བསྒེས་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་གདབ། །བསང་བའྲི་ཚེ་དང་སྒོམ་པ་

ལ། །ར་བབས་སྔར་བཞྲིན་ངེས་མོད་ཀྲི། །འབྲི་ཚེ་ཐུགས་ཀྲི་བར་བརྩེགས་ཀྲི། །ལྷ་

གནས་དབུས་མའྲི་ཀ་བ་གཉྲིས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་ཕྲིར་བསྣུར་ནས། །མོས་བསྲུང་

ཆ་ཆུང་བཞྲི་ནྲི་དབྱྲི། །གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲི་གནས། །ཕོགས་བཞྲིའྲི་པདྨ་བྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་སྐུ་ཡྲི་ར་བབས་ཀྲི། །ནང་དུ་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་དོར་ཏེ། །བརྩེགས་མ་

གསུམ་པའྲི་མོས་བསྲུང་དང༌། །ཚངས་ཐྲིག་ཟད་མཚམས་ཕད་པ་ནས། །ཟླུམ་པོའ་ོདེ་

ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཕྲིར། །སྐུ་ཡྲི་སྒོ་ཚད་ཕེད་དང་སར། །གཅྲིག་དང་གཅྲིག་དང་གཅྲིག་

དང་ཕེད། །གཅྲིག་དོར་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་དྲུག་གོ །དེ་ལྟར་བོ་དམན་པ་དག་གྲིས་གོ་བདེ་

བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྲི་ཐྲིག་གདབ་པའྲི་ངེས་པའོ། །ར་བབས་ནང་མའྲི་བརྩེགས་

བར་བའྲི་ལྷ་མོའྲི་གནས་དབུས་མ་ལ་འབྲི་བའྲི་ཚེ་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་ཡང་འགེལ་
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ཆེན་ལས། ཕོགས་རྣམས་སུ་ར་བབས་ཀྲི་འོག་ཏུ་སྟེ། བརྩེགས་མ་གཉྲིས་པའྲི་མོས་

པ་བསྲུང་བ་སོར་ཕེད་བཞྲི་ཙམ་དུ་བཤྲིག་ཅྲིང༌། ཀ་བ་ཟུང་དག་སོར་མོ་ཕེད་པ་ཕེད་

ཙམ་བཀེད་ནས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་པདྨ་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། ཕེང་བ་ལས། 

འོན་ཀང་ཕོགས་སུ་སོང་བའྲི་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ར་བབས་ཀྲི་འོག་ཏུ་གནས་

པ་ནྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་མོས་པ་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཆུང་བཞྲིའྲི་གནས་སུ་ཀ་

བ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་བསྣུར་ནས་བྲི་བར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མོས་

པ་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཆུང་བཞྲིའྲི་གནས་སུ་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷ་མོའྲི་གནས་ལ་

དཔངས་ཆ་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ་དང་མོས་པ་བསྲུང་བ་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་ཡོད་པ་བསྲེས་

པས་དཔངས་ཆ་ཆུང་བཞྲིར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་ཕེང་བའྲི་དཔེ་ཁ་

ཅྲིག་ལས། བརྩེགས་བར་མའྲི་གདུང་གྲི་ཚད་འཆད་པ་ན། ཆ་ཆུང་གཅྲིག་པའྲི་སམ་

བུ་ཆ་ཆུང་བཅོ་བརྒྱད་དུ་རྲིང་བའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི་རྒྱ་དཔེ་བོད་དཔེ་གང་རུང་མ་

དག་པར་གསལ་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ལུང་གོང་མ་གཉྲིས་ཀ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བརྩེགས་བར་བའྲི་གདུང་དང་མོས་བསྲུང་ལྷ་མོའྲི་གནས་གསུམ་ཀ་

བསོམས་པའྲི་དཔངས་ཚད་ལ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་ལྔར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

གདུང་ཆ་ཆུང་ཕེད་པར་ངེས་སོ། །འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། དེ་དག་གྲི་མགོ་བོའྲི་སྟེང་

དང་ཀ་བ་བཞྲིའྲི་སྟེང་དུ་འོག་གྲི་སམ་བུའྲི་ཕེད་ཀྲི་ཆས་སམ་བུར་འགྱུར་ཏེ། རྲིང་

བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོར་ཕེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འོག་གྲི་

སམ་བུ་ཞེས་པ་བརྩེགས་འོག་མའྲི་གདུང་ཡྲིན་ལ། དེ་སོར་ཕེད་དུ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གོང་

དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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ད་ནྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་དང་པོ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་མཚམས་དེ་ནས་བསོར་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤམྦྷ་ལའྲི་མ་ལ་ཡའྲི་སྐེད་མོས་ཚད་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་

བ་བཟང་པོས་མཛད་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསང་བ་ཡོད་པའྲི་ཚད་ལ། སྐུའྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ་དང༌། 

ཕྲིའྲི་ཚད་སྐུའྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་ཤར་གྲི་རོ་རེ་རྭ་བ་ཚུན་ཆད་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ། ནུབ་ཏུའང་

དེ་ལྟར་བཞྲི་བརྒྱ་སྟེ་བརྒྱད་བརྒྱ། ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀ་་བསོམས་པས་ཁྲུ་སྟོང་ཉྲིས་

བརྒྱར་བཤད་ལ། འདྲིར་ཡང་སྒོ་འཁོར་ལོའྲི་བརྒྱད་ཆར་གསུངས་པས་གཞལ་ཡས་

ཁང་དེའྲི་སྒོ་ཚད་ལ་ཁྲུ་ལྔ་བཅུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་འདྲིར་ཚངས་ཐྲིག་འདེབས་

པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ནང་དུ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་

དག་པའྲི་དབང་གྲིས་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་གསུངས་པས། ཚངས་ཐྲིག་ནྲི་

རྩ་ཐྲིག་ལས་ཕྲིར་ཤར་ཏུ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་དང་ནུབ་ཏུ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་ལས་དེ་ཕན་ཆད་དུ་

མྲི་འགོའ།ོ །དེ་ལྟར་ན་མ་ལ་ཡའྲི་སྐེད་མོས་ཚལ་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདྲི་ལ་རྩ་ཐྲིག་

ནས་ཤར་དུ་སྒོ་ལོགས་ཟད་མཚམས་པར་ལ་སྒོ་ཚད་གཉྲིས། དེ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་

ཟད་མཚམས་ལ་སྒོ་ཚད་གཉྲིས། དེ་ནས་སའྲི་ཁོར་ཡུག་དང་རོ་རེ་རྭ་བ་ལ་སྒོ་ཚད་

གཅྲིག །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་ཁོར་ཡུག་གསུམ་ལ་སྒོ་ཚད་རེ་རེ་སྟེ་དྲིལ་

བས་སྒོ་ཚད་བརྒྱད་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱའོ། །

འགེལ་ཆེན་ལས། ཀ་བའྲི་སྟེང་དུ་ར་བབས་ནྲི་སྒོ་ལས་སུམ་འགྱུར་རོ། ཞེས་

གསུངས་པས་ར་བབས་སྒོ་ཚད་གསུམ་ཡྲིན་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསང་བ་དང་

བྲིས་པ་ལ་ར་བབས་བསང་མ་བསང་གྲི་ཁད་ཡོད་ཀང༌། ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་གང་
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ནས་འོང་བ་ལ་ཁད་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་བྲི་བྱ་ལ་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་ནང་མ་

ནྲི་ར་བབས་ཀྲི་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་སོང་བའྲི་མཚམས་ནས་འོང་དགོས་པས། བྲི་བྱ་ལ་ར་

བབས་ཀྲིས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕེད་ཚུན་ཆད་ནོན་དགོས་སོ། །བྲི་བྱ་ལ་དེ་ལྟར་

མྲི་འོང་བར་ར་བབས་ཀྲི་བུམ་པའྲི་རྩེ་མོ་ཟད་མཚམས་ནས་འོང་ན། བསང་བ་ལའང་

ར་བབས་ས་ལ་བསྙལ་ན་གང་དུ་རྩེ་མོ་སེབ་འོང་བའྲི་མཚམས་ནས་འོང་དགོས་པས། 

མ་ལ་ཡའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་རོ་རེ་རྭ་བའྲི་བར་ལ་

ཆ་ཆེན་དགུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོང་དགོས་པས། འགེལ་ཆེན་དུ་ཁྲུ་

བཞྲི་བརྒྱར་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེར་མ་ཟད་བྲི་བྱ་ལ་ཡང་ན་ཚངས་

ཐྲིག་ཟླུམ་ཐྲིག་དང་པོ་དང་ཕད་པ་ཙམ་དང༌། 

ཡང་ན་ཟླུམ་ཐྲིག་གྲི་ཕྲི་མཐའྲི་བར་འགོ་དགོས་ཀྲི། ཚངས་ཐྲིག་དང་ཟླུམ་ཐྲིག་

མ་ཕད་པའྲི་བར་སབས་སུ་ཐྲིག་གང་གྲིས་ཀང་མ་ནོན་པའྲི་ས་སྟོང་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་

འོང་དོན་མེད་ལ། ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྲིན་པས་ར་བབས་ཀྲི་སྒོ་ཚད་

གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་སུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་ཟླུམ་ཐྲིག་དང་པོ་ངེས་པར་དེ་ནས་འོང་དགོས་

སོ། །ཁ་ཅྲིག་ཟླུམ་ཐྲིག་དང་པོ་བུམ་པའྲི་ཟད་མཚམས་ནས་བསོར་ནས། མ་ལ་ཡའྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཚད་བཤད་པ་དང༌། བསང་བ་དང་བྲི་བྱའྲི་ཁད་ཡྲིན་པས་མྲི་

འགལ་ལོ་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། ར་བབས་བསང་མ་བསང་གྲིས་ཁོར་ཡུག་ཕྲི་ནང་དུ་

འཆུག་པ་ལ་”འགེལ
1
་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་

རྒྱུད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། དབང་ལེར་ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༧ན།   འགྲྱེལ   སྐུ། ༥ན༦ན།     འབྱེལ
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དངས་ནས་དེའྲི་ལུགས་བཞྲིན་དུ་ཐྲིག་གདབ་ཚུལ་བྱས་ཤྲིང༌། བསྡུས་རྒྱུད་དུའང་

ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་བཤད་པས་སོ། །དེ་བས་ན་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རས། དེ་

ནས་དེའྲི་སྒོ་ཁྱུད་ལ་སོགས་པ་ར་བབས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སྒོ་ཁྱུད་ལ་སོགས་པ་ནས་ཉྲིས་འགྱུར་ཏེ་ཆུའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཕེད་ཚུན་ཆད་

དུའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཞེས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་ཐ་མྲི་དད་

པའྲི་བདག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་གསུང་ངོ༌། །

བོད་ཁ་ཅྲིག་ཨ་བྷ་ཡའྲི་ལུགས་དེ། དབང་ལེར། འདྲིར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ར་བབས་ཀྲི་མཐར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སེར་པོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་གཞུང་

གསལ་ཁ་ཅན་འདྲི་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་འགོག་མོད་ཀང༌། འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་དེ། ར་བབས་བསང་བ་ལ་སུམ་གཉྲིས་འོག་དང༌། ཧར་མྲི་ཕོགས་ཀྲི་སུམ་ཆ་

སྟེང་ཡྲིན་པས་ར་བབས་ཀྲི་མཇུག་གྲི་ཆ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། བྲིས་པའྲི་ཚེ་སུམ་གཉྲིས་

ནང་དུ་དོར་ཞྲིང་སུམ་ཆ་ཕྲིར་ལུས་པའྲི་སུམ་ཆ་པོ་དེ་ནྲི་ར་བབས་ཀྲི་ཐྲིག་གྲི་

མཇུག་གྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་མཇུག་གྲི་ཆར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ལ་མཐར་ཡོད་

ཅེས་གསུངས་ཏེ། མཐའ་ནྲི་ཟད་དང་མཇུག་ཆ་དང༌། །ཉེ་དང་ཕོགས་དང་སད་པ་

ལའོ། ཞེས་པ་དན་པར་གྲིས་ཤྲིག ཡང་ན་ཧར་མྲི་ར་བབས་ཀྲི་རྒྱ་ཕུབས་དང་བུམ་

པ་ཏོག་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ར་བབས་ཀྲི་འཁོར་ཡྲིན་གྲི་ར་བབས་དངོས་མ་ཡྲིན་ལ། ར་

བབས་དངོས་རྩེག་མ་གསུམ་ཡྲིན་པ་ལས། ར་བབས་ཀྲི་བརྩེགས་འོག་མ་གཉྲིས་

རོགས་ཤྲིང་གོང་མའྲི་ཡང་མོས་བསྲུང་གྲི་མཚམས་ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་དང་པོ་སོར་བ་

ཡྲིན་པས། ར་བབས་དངོས་གཞྲི་ཕལ་ཆེ་བ་རོགས་པའྲི་མཐར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཟླུམ་ཐྲིག་དེ་ནས་བསོར་ན་མདའ་ཡབ་ཀྲི་ཟུར་བཞྲིས་

སའྲི་ཁོར་ཡུག་ནོན་པའྲི་ཕྲིར་དབང་ལྡན་ནས་ཟླ་བ་འཆར་བ་དང་བདེན་བལ་དུ་ཉྲི་

མ་ནུབ་པ་བྲི་བར་གསུངས་པ་ལ་དེ་དག་བྲི་ས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་

དེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་གྲི་མཐའ་ནས་མཐའྲི་བར་ལ་ཐྲིག་བཞྲི་ཆ་

མཉམ་དུ་བྲིས་ནས་རེའུ་མྲིག་དགུར་བྱས་པའྲི་བྱང་ཤར་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་རེའུ་མྲིག་

གྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་སའྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཟླ་ཉྲི་བྲིས་བདེ་མོ་འོང་ལ། རེའུ་མྲིག་

དགུ་པོ་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་མཚམས་དབུས་དང་དགུའྲི་ས་ཆ་ཡྲིན་པས་

དེ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་གྲི་དབང་ལྡན་ཞེས་པ་བྱང་ཤར་གྲི་ཟུར་ཐྲིག་གྲི་ཤུལ་བེང་ཙམ་དེ་

ཉྲིད་ལ་གཟུང་བར་མྲི་བྱའོ། །

འོ་ན་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་བཤད་པ་ལ། ཐྲིག་སྐུད་དེས་ཟུར་ཐྲིག་

རྒྱབ་ན་མདའ་ཡབ་ཀྲི་རྩེར་ཐྲིག་གྲིས་མྲི་སེབ་པས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་སྙམ་ན། བ་མ་དག་

ཚངས་ཐྲིག་ཐེབས་པ་ན་ཐྲིག་སྐུད་འཐུད་ནས་གདབ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུང་ལ། ཐྲིག་

སྐུད་གཞན་ཞྲིག་གྲིས་གདབ་པའང་རུང་སྟེ། འགེལ་ཆེན་ལས། ཚངས་ཐྲིག་གཉྲིས་

གདབ་པ་བཤད་ཟྲིན་མ་ཐག །དེ་ནས་རང་གྲི་འདོད་པས་ཟུར་ཐག་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐྲིག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཐྲིག་གདབ་

པའྲི་ཚུལ་གྲི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆོས་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་མངས་པ་ལ་བརེན་ནས་དཔལ་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་ལ་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན་
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བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་

སྦྱར་བའོ། །འདྲིས་ཀང་བསྟན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་

གྱུར་ཅྲིག 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །   ། །
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༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཟུར་

འདེབས་བཞུགས། །

༄༅། །བ་མ་དང་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཞབས་ལ་

གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་མཁེན་པ་ཤར་རྲིའྲི་རྩེར་སོན་

གང༌། །ཤར་བས་གཞན་སེའྲི་པདྨོ་ཁ་ཟུམ་ཞྲིང༌། །ཐུབ་བསྟན་ཀུ་མུད་བཞད་པའྲི་

དཔལ་སྟེར་བ། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་བདག་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་

ཆོས་ཀྲི་འབྱོར་བ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་མཁས་གྲུབ་དམ་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །ཟུར་

འདེབས་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ངག་ལས་འོངས་པ། །ཤེས་ལྡན་འགའ་ཡྲི་དོན་དུ་འདྲིར་

བརོད་བྱ། །

དེ་ཡང་རེ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས། དཀྲིལ་ཆོག་མཆོད་ཕེང་དང་བཅས་པ་རྣམས། གདུལ་བྱ་བོ་དམན་པ་དག་

ལའང་མཆོག་ཏུ་ཕན་པའྲི་དགོངས་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ། ངག་འདོན་གྲི་རྲིམ་པ་

རྣམས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་བཞུགས་མོད། དེ་ལྟ་ནའང་སབས་སུ་

ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཟུར་འདེབས་དང་གོ་རྲིམ་ཅུང་ཟད་སྒྲིག་དགོས་པ་རྣམས་ཕག་ལེན་

དང་གསུང་ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འདྲིར་བྲི་བར་བྱའོ། །

དེ་ལ་ཐོག་མར་ནང་མཆོད་རོར་དྲིལ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་རྣམས་བཤམས་ལ། ལས་ཀྲི་

རོ་རེས་ཕག་གསུམ་འཚལ་ཏེ། ནང་མཆོད་བྱྲིན་བརླབས་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་བརོད། དེ་
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ནས་གཙོ་བོས། རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་

པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་

འཁྱུད་པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་ཕ໊་ ཞེས་པ་ནས། ཟག་པ་མེད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། 

དེ་ནས་རོར་དྲིལ་ནང་མཆོད་དེས་བསང་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ། 

ཞེས་པ་ནས། རོ་དྲིལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལས་

སྐེས་པའྲི། ཞེས་སོགས་བཟུང་བའྲི་སབས་ཀྲི་རོར་དྲིལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་

གསུངས་པ་དེ་འདྲིར་བང་བར་བྱའོ། །འགའ་ཞྲིག་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་ཕོགས་སྐོང་ལ་འབུལ་བ་

སབས་འདྲིར་མཛད་ཀང༌། ད་ལྟ་ཕག་ལེན་ལ་མྲི་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་གསུམ་

འཚལ་ཏེ། བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་བསངས་སྦྱངས་བྱྲིན་རླབས་མཛད་པར་ཞུ། 

ཞེས་བརོད། དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ། ཞེས་པ་ནས། ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཕ໊་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཤེལ་གྲི་སོད་ཡངས་ཤྲིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་རང་རང་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་དང་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་མཆོད་རས་དང་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ། བྱེད་ལས་དབང་

པོ་དྲུག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་”སྐེས
1
་པར་གྱུར། ༀ་

ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞྲིན་དུ། པཱ་དྱཾ། པྲོཀྵ་ཎཾ། ཨཱ་ཉྩ་མཱ་ཎཾ། ཞེས་སྦྱར་བ་དང༌། ༀ་བཛྲ་

གནྡྷེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ཀ་མ�་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཆུ་བཞྲི་ལྷ་

1  མ་ཕྱི། ༢ན༦ན།  སྐྱེས   བླ། ༢བ༥ན།    སྐྱེད   སྐུ། ༢བ༤ན།  སྐྱེ   ཞོལ། ༢ན༥ན།    སྐྱེས
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མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་”བརླབ
1
། དེ་ནས། 

སྙྲིང་པོ་རྒྱན་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་རོགས་ནས། །རེ་རེ་ཡྲི་ཡང་མདུན་ཉྲིད་དུ། །མཎྜལ་

རོགས་པར་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་”ཡྲིས
2
། །རབ་ཏུ་དྭང་བས་ཕག་བྱས་

ནས། །ཀུན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཕག་ལེན་ལ། ལས་

ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་གསུམ་བྱས་ནས་གཙོ་བོ་ལ་མེ་ཏོག་སོས་དང་བཅས་པ་ཕུལ། མཎྜལ་བཤམས། 

ཕག་གསུམ་བྱས་ནས་མེ་ཏོག་དགམ། ཕག་གསུམ་བྱས་ནས་མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། 

སྤོད་ལམ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས། སེམས་ཅན་དོན་དུ་སེམས་དགེ་བས། །རྣལ་འབྱོར་

པ་ཡྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཚུལ་བཞྲིན་ཆོ་གར་ལྡན་པ་ཡྲིས། །རྣལ་འབྱོར་ལ་ནྲི་

ཉེར་གནས་མཛོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་མེ་ཏོག་གཏོར། ཕག་གསུམ་བྱས་

ནས་གཙོ་བོ་མ་གཏོགས་པའྲི་མེ་ཏོག་བསྡུ། ཕག་གསུམ་བྱས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་གཙོ་བོའྲི་ཕག་ཏུ་

གཏད། གཙོ་བོས་ཀང་སྔར་གྲི་མེ་ཏོག་སོོས་དང་བཅས་པ་མཎྜལ་གྲི་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་རང་གྲི་བ་མ་

ལ་ཕུལ་བའྲི་དམྲིགས་པ་བྱ། ཕག་གསུམ་བྱས་ཏེ་ལས་ཀྲི་རོ་རེའང་གལ་ལ་འཁོད། 

དེ་ནས་གཙོ་བོས། བཤགས་པ་དང་བསམས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པར་མཛད་པར་ཞུ། སངས་རྒྱས་སོབ་དཔོན་”དབང
3
་

མཆོག་ཐོབ། །དེས་བསྟན་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆོས། །དེར་གནས་དགེ་འདུན་

རྣམ་གཉྲིས་ལ། །རབ་ཏུ་དྭང་བས་སྐབས་སུ་མཆྲི། །དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་བྱང་

ཆུབ་བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐེད་བགྲི་ཞྲིང༌། །བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།    བརླབ   བླ། ༢བ༦ན།   ཞོལ། ༢ན༦ན།    བརླབས

2  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།   བླ། ༣ན༡ན།    ཡྱིས   ཞོལ། ༢བ༡ན།    ཡྱི

3  མ་ཕྱི། ༢བ༤ན།   བླ། ༣ན༥ན།    དབང   ཞོལ། ༢བ༤ན།    དཔའ
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བསྐེད། །བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པ་སང༌། །རང་གྲི་སྤྲི་བོར་ༀ་ལས་པདྨ་

དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་

ཀྵཿ དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་སྔོ་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ་གྲི་གུག་དག་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཨཱཿ དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལང་ཁུ་ལང་དམར་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་

གཡས་པ་གསུམ་ན་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའྲི་དཔྲལ་

བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ལྟེ་བར་ཧོཿ ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་

འཕོས། བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི། རང་

རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་སྤན་དངས་པའྲི་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས། ༀ་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་པཉྩ་དྷ་ཏུ་བྲི་ཤྭ་དྷ་ནྲི་

སྭཱཧཱ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་ཡབ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་ཡུམ་ལ་རོ་

རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། གན་དྷཾ། པུཥྤཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱྲི་པཾ། ཨཀྵ་ཏཾ། ནྱཻ་

ཝེ་ཏེ། ལ་སྱེ། ཧ་སྱེ། པ་དྱ�། ནྲིརྲི། གྲིརྲི། ཀ་མེ་པཱུ་ཛཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཕག་རྒྱ་

དང་བཅས་པས་མཆོད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་

དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞྲིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྲིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་མཉེས་པའྲི་མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་རྣམས་



༥ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཉེར་མཁོའྱི་ཟུར་འདེབས།
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ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམས་པས་

གཟྲི་བརྲིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་

ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བས་བསོར་བ་ལ་དམྲིགས་ནས། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་

ཡ། ཞེས་པ་ནས། སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཉེར་གཅྲིག་རེ་བཟླས། 

དེ་ནས། བདག་ནྲི་མྲི་ཤེས་རྨོངས་པ་”ཡྲིས
1
། །དམ་ཚིག་ལས་ནྲི་འགལ་ཞྲིང་

ཉམས། །བམ་མགོན་པོས་སྐབས་མཛོད་ཅྲིག །གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །འགོ་བའྲི་གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། ཞེས་གསོལ་

ལ་བ་བཏབ་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཞལ་ནས། རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཁོད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐྲིམས་པས་

རང་གྲི་སྒོོ་གསུམ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར། 

དེ་ལྟར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒོམ་བཟླས་ཡན་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དེ་ནས་མངོན་རོགས་ཀྲི་ཐོག་མ་

ནས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ། སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་

རྲིམ་པ་བཞྲི་གསུངས་པ་ལ། ད་ལྟ་ཕག་ལེན་ལ་རྒྱས་པའམ་ཡང་ན་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདུད་

གཞོམ་པ་ཡན་ཆད་མཛད་དོ། །དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ཕུར་གདབ་ཀྲི་སབས་སུ། ཕུར་བུ་རྣམས་བསྐེད་

ནས་མཆོད་པའྲི་རེས་སུ། སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཞྲི་དེའྲི་མཐའ་ལ་སོར་རོར་

དྲིལ་འཛིན་པས་ལངས་ཏེ། ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་པས་གལ་ལ་བསྒྲིགས། ཕུར་བུ་དངོས་སུ་ཡོད་ན་

ལག་ཏུ་བཟུང་། མེད་ན་བཟུང་བར་མོས་ལ་ཕུར་བུ་བསྐུལ་བར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར། ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཡྲི་སྒ་

སྒོགས་པའྲི། །གཙུག་ཏོར་ཅན་གྲི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ཅེས་དབྱངས་དང་བཅས་པས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།   བླ། ༤ན༢ན།    ཡྱིས   ཞོལ། ༣ན༦ན།    ཡྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཕུར་བུ་བསྒྲིམ། 

དེ་ནས། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལྲི་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་བྲིགྷྣ�ན་བྷནྡྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།ཅེས་སྔགས་འདྲི་ཚར་

གཉྲིས་དབྱངས་དང་བཅས་པས་བརོད་ཅྲིང་ཕུར་འགོས་བྱ། དེ་བཞྲིན་དུ། བགེགས་

མཐར་བྱེད་ཀྲི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། ཅེས་དང༌། ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད། ཅེས་དང༌། པདྨ་

མཐར་བྱེད། ཅེས་དང༌། གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད། ཅེས་དང༌། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོའྲི་

ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ༀ་བཛྲ་ ཞེས་སོགས་རྲིགས་འགེ་ཞྲིང༌། མཚམས་ཀྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་

ཀང་བསྐུལ་ན་རྲིགས་འགེ་ལ། འོན་ཀང་ཕག་ལེན་ལ་ཕོགས་བཞྲི་དང་སྟེང་འོག་གྲི་ཕུར་བུ་བསྐུལ་

བ་ཙམ་མཛད་དོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་འགེང་སྟེ། ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་དྲུག་

དྲུག་པོ་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། བགེགས་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་བོར་ཕུར་བུ་རྣམས་ཟུག་པར་

གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་དཀྲིལ་ཆོག་ལྟར་བྱས་ཏེ། 

དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཞེས་པ་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་

འགོས་བྱས་ཏེ། ཤར་དུ་ཕྲིན་ནས། གཡས་སྔོན་འགོའྲི་གཞྲི་བཅའ་བྱས་ཏེ་བུས་མོ་གཡོན་དང་རྐང་

མཐྲིལ་གཡས་པ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ ཞེས་པ་ནས། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་

པའྲི་བར་གྲིས་ཕུར་བུ་བཙུགས་ཏེ། ༀ་ལླཱྲི་ཏ་བཛྲ། ཞེས་པ་ནས། ཕཊ། ཅེས་པའྲི་བར་བརོད་

ནས་ཐོ་བས་བརྡུངས། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་སོར་གྲིས་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་ཤར་གྲི་ཤར་

དང་། ནུབ་ཀྲི་ནུབ་ཏུ་སྟེང་འོག་གྲི་ཕུར་བུ་གདབ་བོ། །

དེ་ནས་དབུས་སུ་འགེང་སྟེ། སྟེང་དང་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ༀ་

ལས་ཟླ་བ། ཞེས་སོགས་དཀྲིལ་ཆོག་ལྟར་བྱའོ། །བཀའ་བསྒོ་སྟང་སྟབས་ཀྲི་སབས་སུ། བདག་

དང་སྒྲུབ་གོགས་རྣམས་ཀྲི་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་འབར་བ་རེ་

རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་སོར་བ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་ན། སྒྲུབ་གོགས་



༥ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཉེར་མཁོའྱི་ཟུར་འདེབས།
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རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་འགོས་

ཀྲིས་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་དུ་ཕྲིན་ནས་དེར་གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཙོ་བོས་གཡས་བརྐང་བྱས། 

གཙོ་བོ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཁ་ནང་དུ་བསྟན་ཅྲིང་། སྒྲུབ་གོགས་རྣམས་གཙོ་བོ་ལ་ཁ་བསྟན། གཙོ་བོའྲི་

གཡོན་ན་གནས་པའྲི་གོགས་ཀྲིས་དྲིལ་བུའྲི་ནང་དུ་གཙོ་བོའྲི་རོ་རེ་བཅུག །དེའྲི་རོ་རེ་ཡང་གཙོ་

བོའྲི་དྲིལ་བུའྲི་ནང་དུ་བཅུག་ལ། ༀ་ཁ་བཛྲ་དྷྲཀ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཀ་ར་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་དབྱངས་

དང་བཅས་པས་བྱ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཙོ་བོའྲི་མདུན་དང་གཡས་དང་རྒྱབ་ན་གནས་པ་རྣམས་དང་

ཡང་དེ་ཇྲི་ལྟར་བར་བྱས་པའྲི་ཁ་སྦྱོར་ཕོགས་རེ་རེར་བཞྲི་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་བྱའོ། །དེ་ཡང་རོ་རེའྲི་

འགོས་ཀྲིས་ལྷོ་སྒོའྲི་ཐད་དུ་ཕྲིན་ལ། དེར་གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བས། གཙོ་བོ་གཡོན་བརྐངས་

དང་། སྒྲུབ་གོགས་རྣམས་དེ་ལས་ཟློག་པ། དེ་བཞྲིན་དུ་ནུབ་སྒོའྲི་ཐད་དུ་ཕྲིན་གཉྲིས་ཀ་ས་གའྲི་

སྟབས་དང་། བྱང་སྒོའྲི་ཐད་དུ་གཙོ་བོ་དང་། སྒྲུབ་གོགས་གཉྲིས་ཀ་ཟླུམ་པོའྲི་སྟབས་ཀྲིས་བྱའོ། །དེ་

ལ་གཡས་བརྐངས་ནྲི། རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་བྱྲིན་པ་བསྐུམས་ནས་གཡས་དང་པོར་བརྐང་བའྲི་རྲིང་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་མཐོ་གསུམ་ཡོད་པའོ། །གཡོན་བརྐངས་ནྲི་དེ་ལས་ཟློག་པའོ། །ས་ག་ནྲི་རྐང་

སོར་རྣམས་ལོགས་སུ་བསྟན་པའྲི་བར་དུ་སོར་ཉེར་དྲུག་ཡོད་པ་བྱ་སྟེ། བུས་མོ་གཉྲིས་དང་བོར་

བརྐང་བའོ། །ཟླུམ་པོ་ནྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཁྲུ་དོ་ཡོད་པ་ངང་བའྲི་གཤོག་པ་ལྟར་བྱས་པའོ། །

དེ་ནས་རྒྱུད་འགེལ་ལས་གསུངས་པའྲི་རྩ་བའྲི་རྐང་སྟབས་བདུན་ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་

ནྲི། རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱས་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་རེག་སྟེ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ལ། གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཡས་

བརྐངས་བྱས་ཏེ། རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སྙྲིང་ཁར་བཅས་ནས། ༀ་ཨ་ལྲི་ཊ་པཱ་ད། བཛྲ་མཧཱ་

ཀྲོ་དྷ། བྲི་གུརྣ་ཡ་བྲི་གུརྣ་ཡ། དུཥྚཾ་སརྒ་དེ་ཝ་ཨ་ཏྲི་མ་ར་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡང་གཞྲི་བཅའ་

སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་གཡོན་བརྐངས་དང་སྙྲིང་ཁར་སྔར་ལྟར་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ༀ་པྲ་
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ཏྲི་ཨ་ལྲི་ཊ་པཱ་ད། བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ། བྲི་གུརྣ་ཡ་བྲི་གུརྣ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་བྷུ་མྲི་ག་ཧ་ཨ་ཏྲི་

མ་ར་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། སར་ཡང་གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མཉམ་པའྲི་རྐང་སྟབས་དང་། ལག་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། ༀ་ས་མ་པཱ་ད། བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ། བྲི་གུརྣ་བྲི་གུརྣ་ཡ། ཏྲྱཻ་དྷ་ཏུ་

ཀ་ཨ་ཝ་སྠྲི་ཏ་སརྦ་མ་ར་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ལ་དབུས་སུ་གཡས་བརྐང་གཡོན་བརྐང་

མཉམ་པའྲི་རྐང་སྟབས་གསུམ་བྱ། མཉམ་པའྲི་སྟབས་ནྲི། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐེ་བོང་གཉྲིས་དང་

རྲིང་བ་གཉྲིས་བཅེར་བའོ། །

དེ་ནས་རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་རེག་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་

ཡ་ཡཿ ལས་བྱུང་བའྲི་རལ་གྲི་ནག་པོ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། ཤར་དུ་གཞྲི་བཅའ་

དང་བཅས་པའྲི་ཟླུམ་པོའྲི་སྟབས་དང་། རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་སྙྲིང་ཁར་བཅས་ཏེ། ༀ་མཎྜ་ལ་པཱ་

ད། བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ། བྲི་གུརྣ་ཡ་བྲི་གུརྣ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཨྲིནྟྲ་ཨ་ཏྲི་མ་ར་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཅེས་བརོད། ཡང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱས་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་རེག་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་

སུ་རཾ་རཾཿ ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་བོ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། ལྷོར་གཞྲི་བཅའ་དང་

བཅས་པས། རྐང་པ་གཡས་པའྲི་རྩེ་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཤྲིང༌། རྲིང་པ་གཡོན་པའྲི་བོལ་ལ་བཅེར་

བའྲི་གཡས་རོལ་གྲི་རྐང་སྟབས་བྱ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིང་ཁར་བཅས་ལ། ༀ་ལ་ལྲི་ཏ་པཱ་ད། 

བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ། བྲི་གུརྣ་ཡ་བྲི་གུརྣ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཡ་མ་ཨ་ཏྲི་མ་ར་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

བརོད། འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་རེག་ལ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ལཾ་ལཿ ལས་

འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། ནུབ་ཏུ་གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ས་གའྲི་

སྟབས་དང༌། འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་སྙྲིང་ཁར་བཅས་ཏེ། ༀ་བྲི་ཤ་ཀ་པཱ་ད། བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ། བྲི་

གུརྣ་ཡ་བྲི་གུརྣ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་ན་ག་ཨ་ཏྲི་མ་ར་ན། ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད། པདྨའྲི་ཕག་རྒྱས་
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རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་རེག་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཝཾ་ཝཿ ལས་པདྨ་དཀར་པོ་རེ་རེ། 

ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། བྱང་དུ་གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཡས་རོལ་བའྲི་རྐང་སྟབས་ལས་

ཟློག་པའྲི་གཡོན་རོལ་བྱ། པདྨའྲི་ཕག་རྒྱ་སྙྲིང་ཀར་བཅས་ལ། ༀ་དནྚ་བ་པཱ་ད། བཛྲ་མཧཱ་

ཀྲོ་དྷ། བྲི་གུརྣ་ཡ་བྲི་གུརྣ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཡཀྵ་ཨ་ཏྲི་མ་ར་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་པར་

བྱའོ། །ཐོག་མར་བྱང་དང༌། དེ་ནས་ནུབ་ཀྲི་བྱེད་པའང་རུང་བར་བཞེད་དོ། །

དེ་ནས། སརྦ་བཛྲ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི། ས་ཧྲི་ཏཿ སརྦ་སཏྭཱ་ནཾ། ཤཱྲིནྟཾ་ཀཾ །པཽཥྚ�་ཀཾ །རཀྵ་

ཝ་ར་ཎ། གུཔ�་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། འདྲིར་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་སྭཱ་ཧཱར་བསྒྱུར་ནས། སྔགས་འདྲི་ལ་

དབྱངས་དང་བཅས་ནས་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པའྲི་འགོས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་བཅགས་པའྲི་ཕག་

ལེན་མཛད་དོ། །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་བུམ་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ། བུམ་བཟླས་ཡན་དཀྲིལ་ཆོ་ག་ལྟར་

བྱས་ནས། བུམ་པའྲི་མཆོད་པ་རྒྱས་པ་ཡན་ཆད་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའང་

རུང་བར་བཞེད་དོ། །མདུན་བསྐེད་བུམ་བསྐེད་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་འབས་

ངོ་བོ་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྟོང་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ། ཞེས་སོགས་རྣམ་ཐར་བཞྲིའྲི་སྔགས་དོན་སེམས་པར་བྱེད། ཁམས་ལྔའྲི་

སྡུད་རྲིམ་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་

འཇུག་པ་མ་ཆད་པ་མཛད་དོ། །ནང་གཏོར་གྲི་སབས་སུ། འདས་གཏོར་འབུལ་བ་ལྷ་སྟ་གོན་གྲི་

སབས་ལྟར་བྱེད་ཅྲིང༌། སྲུང་མ་དྲུག་ཅུ་ལའང་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་ལྟར་སྦྱར་ནས་གཏོར་མ་

འབུལ་ཞྲིང༌། ཕག་དྲུག་པ་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་སོགས་སྒོས་ཀྲི་ཆོས་སྐོང་གྲི་གཏོར་མའང་སབས་

འདྲིར་འབུལ་བ་མཛད་ལ། ཕུར་བུ་བསྲུང་བའྲི་ཁོ་བོའྲི་མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཀང༌། ཕུར་གདབ་ཀྲི་

སབས་སུ་བཤད་པ་བཞྲིན་སབས་འདྲིར་འབུལ་བར་མཛད་དོ། །
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དེ་ལྟར་སབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཟུར་འདེབས་དང་གོ་རྲིམ་ཅུང་ཟད་བསྒྲིག་

དགོས་པ་རྣམས་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཕག་ལེན་དང་གསུང་

ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞབས་རྡུལ་སྤྲི་བོས་ལེན་པའྲི་བཙུན་པ་བོ་གོས་ཆོས་

སྐོང་གྲིས་བགྲིས་སོ། །འདྲིར་ཕག་ལེན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་གསུང་འབུམ་ནང་དུ་བཀོད་པའོ། །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   མངྒ་ལཾ། །   ། །
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ངག་

འདོན་གོ་ས་བར་བརོད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་

པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདྲིར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཆོ་གའྲི་དབང་གྲི་དེ་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་ཆོ་ག་ངག་ཏུ་འདོན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་

གོ་ས་བར་བརོད་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

དང་པོར་དཔོན་སོབ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའྲི་སའྲི་དབུས་སུ་སོབ་

དཔོན་ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་པར་འདུག་ཅྲིང༌། རང་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐེད་པ་ལ་དབུལ་

བར་བྱ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་ཆུ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་གཡས་ནས་མགོ་

བརྩམས་པ་དང༌། ཞྲིང་སྐོང་ལ་དབུལ་བའྲི་ཆུ་གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་

ལྔ་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་གཡོན་ནས་མགོ་བརྩམས་པ་དང༌། ནང་

མཆོད་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་སོགས་ལེགས་པར་བཤམས་ནས། མྲི་མངོན་པ་ལས་ས་”བང
1
་

བ་ལ། དང་བོོར་བདག་བསྐེད་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བྱ་བ་ནྲི། ཡྲིད་ཀྲི་རོལ་བ་དྲི་མེད་

ཟླ་འདས་སྒྲུབ། །ཅེས་པ་ནས། སེམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྐེད་པར་བགྲི། །ༀ་ཤུ་

ནྱ་ཏཱ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ས་ཚོགས་པདྨ་

དང་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།   བླ།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།    བླང   *སླང་ཡྱིན་སྙམ།   ཞོལ།༼ཆ༽ ༡ན༤ན།    བླང
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སྔོན་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་

དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། 

དབུ་སྐྲ་རལ་བའྲི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཚན་བཟང་པོ་སོ་གཉྲིས་དང༌། དཔེ་བྱད་བཟང་

པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། ཡུམ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། ཞེས་པ་ནས་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བ་ཕེད་བཅྲིངས་སུ་བྱས་པ། ཞེས་

པ་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀའང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། ཅེས་

པ་ནས། ཤམ་ཐབས་འཕར་བ། འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་བསོར་བའྲི་དབུས་ན་ཡབ་

སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་

ཨཱཿ  ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་བསྒོམས་པ་དང་འད་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�་ 

ཏ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་གྲི་ཡཾ་སྔོ་སྐ་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་ ཞེས་པ་བདུན་གྲིས་ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�་ཏ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས་ 

ༀ་ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ཞེས་པའྲི་བར་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། 

ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛྲ་དྲི་ཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སརྴ་

བཛྲ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

དུས་གསུམ་རོ་རེའྲི་ཐུགས་ཡྲིན་སྲྲིད་དང་མཐར་གྱུར་གང༌། །ཞྲི་ཞྲིང་སྒྲིབ་མེད་

དག་པ་ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །སངས་རྒྱས་རྣམ་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་རོ་རེ་ཅན། །དེ་ལ་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲིས་རག་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་མཆོད་ཅྲིང་བསྟོད། རང་གྲི་ཐུགས་

ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞྲིང་སྐོང་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�་ཏ་ཀྲྲི་ཏ་

ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྔར་ལྟར་གཏོར་མ་དང་ཉེར་སྤོད་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ལ། 

ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱ་ནུད་པ་ན་ན་ཏྭ་ད་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་

གསུམ་བརོད། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་

པ་རྲི་ཝཱ་ར་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གང་དག་

འདྲིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱྲིན་སྲྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །ས་འདྲི་བདག་

གྲིས་བསང་བར་བགྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དོན་དུ་ཁོད་ཀྲིས་སྩོལ། །ཞེས་པ་ལན་གསུམ་

བརོད། ཞྲིང་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞྲིང་སྐོང་གྲི་

མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་བསྡུས་ནས། ལྷ་ལ་གནང་བ་ནོད་པ་ནྲི། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱ་དྱཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་ ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། བདག་གྲིས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བགྲིད་པ་

ལ་བགེགས་མེད་པར་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། རྲིག་པ་འཛིན་པ་དག་ཅྲི་དགའ་

བར་གྲིས་ཤྲིག ཅེས་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། དེ་ནས་ལངས་ཏེ། རོ་རེ་དང་བཅས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པའྲི་ལག་”པ
1
་ཡུངས་ཀར་དང་ཆུ་དང་ཐལ་བ་རྣམས་རྲིམ་ཅན་དུ་དབང་ལྡན་ནས་

བརྩམས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་ལ་གཡས་སོར་དུ་གཏོར་ཞྲིང༌། ༀ་

ཨཱཿ བྲིགྷྣ�་ན་ཏ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་བཟླས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་འདུག་སྟེ་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཅས། ལག་

པ་ས་གནོན་བྱས་པའྲི་སོར་མོའྲི་རྩེ་མོ་ས་ལ་རེག་ནས། ༀ་བྷྲུཾ་ཁཾ་ས་གཞྲི་ནམ་མཁའྲི་རང་

བཞྲིན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

གྱུར། ༀ་མེ་དྲི་ནྲི་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་བཛྲ་བནྡྷ་ཧཱུཾ། ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཅྲིངས་

ཏེ་བརན་པར་བྱས། ༀ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རོ་རེ་ཁོ་བོས་བགེགས་རྣམས་

བཅོམ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་སའྲི་

ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཤྲིང་བསྲུངས་པར་གྱུར། དེ་ནས་ལངས་ཏེ་གཞྲི་བཅའ་

སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཤར་དུ་བལྟས་ཏེ་གཡོན་བརྐང་བྱས་ལ། ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་

རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཐུགས་ཀར་བསོལ་ཏེ། བཛྲ་སཏྭ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་གཡོན་དུ་

མེ་མཚམས་མཐོང་གྲི་བར་དུ་ལུས་གཅུ། ཡང་གཡས་སུའང་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ས་

ཚོགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། 

ཞེས་བརོད། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲིའྲི་དབུས་སུ་སོབ་དཔོན་བསད་པའྲི་

མདུན་དུ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་བཤམས་པ་སོགས་བྱས་ནས། སྔོན་འགོ་

གཏོར་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་ཡན་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་

པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་གསོར་ཞྲིང་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཏེ། དེང་དུས་ཞེས་

པ་ནས། དེང་བདག་འདུས་པ་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ། པར་མ་གསུམ་དུ་པ་འབྱུང་ཡང་པས་ཡྱིན་ན་ལྱེགས་སྙམ།



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་

སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་ ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛྲ་དྷྲྲི་ཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ཞེས་པ་ནས། སུཾ་བྷ་

རཱ་ཛ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། མ་ལུས་ཕོགས་ན། 

ཞེས་པ་ནས། ཅྲི་ནུས་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་བགྲིད། ལན་གསུམ། དེ་ནས་སོབ་མས། སོབ་དཔོན་

ལ་འབུལ་རྒྱུའྲི་མཆོད་པ་ཆུ་གཉྲིས་ནས་རོལ་མོའྲི་བར་ནང་མཆོད་དང་བཅས་པ་སྔར་བཞྲིན་ཕྲིན་

གྲིས་བརླབས། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྔར་ལྟར་ཕུལ་ལ། བཛྲ་དྷྲྲི་ཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞེས་པས་ནང་མཆོད་དབུལ། དྲིལ་སྟབས་མ་དང་བཅས་པས། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་

ཤེས་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། གསང་བའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

བསྟོད། དེ་རྣམས་ཕོགས་བཞྲིའྲི་སོབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐུན་མོང་དུ་མགྲིན་གཅྲིག་

ཏུ་བྱས་ལ། དེ་ནས་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་སྒོའྲི་སོབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་འགེངས་ཏེ། 

མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནྲི། ༀ་བཛྲ་བྷཱུ་མྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས་ཟླ་བ། 

བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། 

ཞེས་པ་ནས། བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་

གྲིས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་པའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་

རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ་དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནམ་མཁར་

གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཤེགས་པ་ཀུན་ཞྲི་བ། ཅེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་

བརོད། དེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གྲི་སོབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་འགེངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་སོ་

སོའྲི་ལག་ཏུ་མཎྜལ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ལྷོ་ནས་མཎྜལ་གྲི་རེས་སུ། 

རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་སེར་པོ། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་གསོལ་བ་ནྲི། མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་རོགས། ཞེས་པ་ནས། བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའྲི་བར་དང༌། ནུབ་ནས་མཎྜལ་

གྲི་རེས་སུ། རང་ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནམ་

མཁར་ཞེས་པ་ནས། གསོལ་བ་ནྲི། ཞྲི་བའྲི་ཆོས་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། བཤད་དུ་གསོལ། 

བྱང་ནས་མཎྜལ་གྲི་རེས་སུ། རང་ཉྲིད་དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་ཞེས་པ་ན། ནོར་བུ་འཛིན་པ། 

ནམ་ཁར་ཞེས་པ་ནས། གསོལ་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཞེས་པ་ནས། བཤད་དུ་

གསོལ། ཕོགས་བཞྲི་ཀས་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་ཁོད་ཞབས་ཞེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་

འབྲི་ཞེས་བརོད། བཞྲི་ཀས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་མཎྜལ་བ་མ་ལ་ཕུལ། 

དེ་ནས་བ་མས་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་གསལ་བའྲི་སྔགས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་བཏེག 

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཤྲིག་སྟེ་ལངས་ནས། མཉམ་པའྲི་རྐང་སྟབས་བྱས། 

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྤྲི་བོར་སྦྱར་ནས། ༀ་པྲ་ན་མ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ན། ཞེས་བརོད། ཡྲིད་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་བྱས། དེ་རེས་

འདྲི་ལྟར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པའྲི་བསྒྲིབས་ཤྲིང་བདུད་ཀྲི་དབང་དུ་

སོང་བ་རྣམས་ཀྲི་བདུད་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་བྱེ་བའྲི་ཞེས་སང་

རོ་རེ་གཉྲིས་པ། འཁོར་ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསོར་བའྲི་མྲིག་གཡས་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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པ་མ་ལས་ཉྲི་མ་དང༌། གཡོན་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ། མྲིག་འབས་ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའྲི་

མེ་ལྟར་འབར་བ་ལས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་ཕོགས་བཅུར་སྤོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་རྐང་པ་གཡས་བརྐང་བྱས་ལ། གཡོན་དྲིལ་བུ་སྙྲིང་ཁར་

བཟུང༌། གཡས་བརྐངས་ཏེ། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་སྲིགས་མཛུབ་བརྐངས་ནས་མེ་

མཚམས་སུ་བལྟ་སྟེ། ལུས་གཡོན་དུ་མེ་མཚམས་མཐོང་གྲི་བར་དུ་གཅུ་ཞྲིང༌། ༀཀྲོ་

དྷ་ཌྲིཥྚྲི་ཧྲི་ཞེས་བརོད། ཡང་རྐང་པ་གཡོན་བརྐང་བྱས་ལ། གཡས་རོ་རེ་དང་བཅས་

པའྲི་སྲིགས་མཛུབ་སྙྲིང་ཁར་བཞག །གཡོན་བརྐངས་ཏེ་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང༌། ལུས་

དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་མཐོང་གྲི་བར་གཅུ་སྟེ། ༀ་ཀྲོ་དྷ་ཌཥྚྲི་ཧྲི་ཞེས་བརོད། 

དེ་ནས་རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང༌། བདག་ནྲི་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཅན། ཞེས་

པ་ནས། དེང་བདག་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྲུབ། །རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་

རེ་འབར་བ་རེ་རེ་ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང༌། པད་ཀོར་སྔོན་དུ་འགོ་བས་འགྲིང་བ་དང་

བཅས་ཏེ་རོ་རེ་གསོར། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང༌། དབུས་ནས་དབང་ལྡན་དུ་སོང་སྟེ། དེ་

ནས་སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་གཡས་སུ་བསོར་ནས་དབང་

ལྡན་ནས་ཁ་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཕོགས་ནས། ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་ཞེས་

པ་ནས། མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་སོ། ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ལུས་ངག་སེམས་ལ་

གནས་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། འདྲིར་ནྲི་འཇྲིག་འགྱུར་གཞན་དུ་མྲིན། ཞེས་ལན་གསུམ་

སོབ་དཔོན་གཅྲིག་པོས་བརོད་པའྲི་རེས་སུ། ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས་

པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པར་གྱུར། ན་མ་ས་མནྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ག་ཙིཏྟ་བཛྲ་ནཱྲི། ན་
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མོ་བཛྲཀྲོ་དྷ་ཡ། མཧཱ་”དཾཥྚོ
1
་ཏ་ཀ་ཏ་བྷྲི་རཱ་བ་ཡ། ཨ་སྲི་མུ་ས་ལ་པ་ར་ཤཱུ་པ་ཤ་ཧ་ཏ་

ཡ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་ཀུཎྜ་ལྲི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། ཏྲིཥྛ་ཏྲིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་

ཧ། གར་གར། བྲིསྥོ་ཊ་ཡ་བྲིསྥོ་ཊ་ཡ། སརྦ་བྲིགྷྣ�ན་བྲི་ན་ཡ་ཀཱ་ན་མཧཱ་ག་ན་པ་ཏེ། ཛི་

ཝྲི་ཏཱ་ན་དྷ་ཀ་ར་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མང་དུ་བཟླས་ཤྲིང་རོལ་མོ་སོགས་ཀྲིས་”མཚམས
2
་

རྔམས་བྱའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ཡང་དབང་ཆེན་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་

གྲི་བར་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་པའྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། དེ་ནས་ནུས་ཤྲིང་སྤོ་ན། 

རྐང་སྟབས་རྣམས་རྒྱས་པ་དང་། མྲི་ནུས་པའམ་མྲི་སྤོ་ན། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་རེ་རེ། ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་ལ་དམྲིགས་པས་ས་གཞྲི་རྐང་མཐྲིལ་

གྲིས་ས་ཚོགས་རོ་རེར་བྱས་པར་བསམ་ཞྲིང་བསོར་བ་ཙམ་བྱའོ། །རྐང་སྟབས་བྱེད་

ན་ཁ་སྦྱོར་གྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་ནང་ནས་ཁ་ཕྲིར་ལ་བལྟས་ལ་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཁོ་བོ་བཅུ་ཕོགས་བཅུར་བཀོད་ནས་ཕུར་གདབ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཕུར་

བུ་ཚད་ལྡན་ཡུངས་ཀར་དང་ཙནྡ་དམར་པོས་བྱུག །ཚོན་ས་ལྔའྲི་སྐུད་བས་དཀྲྲིས། 

མེ་ཏོག་ཕེང་བ་དམར་པོ་མགུལ་བར་བཅངས་པ་རྣམས་དང་ཐོ་བ་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་བསད་པའྲི་མདུན་དུ་བཞག །ཕུར་བུ་ཞལ་ཚུར་གཟྲིགས་

པའྲི་མདུན་དུ། སོབ་དཔོན་གྲི་གཡོན་ཕུར་བུའྲི་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་

གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་བཤམས། ནང་མཆོད་ཀང་བདག་གྲི་མདུན་དུ་

བཤམས་ལ། ༀ་ཤཱུནྱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་

1  མ་ཕྱི།  ༤བ༢ན།   སྐུ།  ༥ན༦ན།   བླ། ༥ན༥ན།    དཾཥོ   ཞོལ། ༤བ༥ན།    དཾཥྱི

2  མ་ཕྱི། ༤བ༣ན།   བླ། ༥བ༡ན།   ཞོལ། ༤བ༦ན།    མཚམས   སྐུ། ༥བ༡ན།    ཚམས
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ལས། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ། དེ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་ཞེས་སང་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག །ཁོ་བ་དང་འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོ་འདེས་པའྲི་ཉམས་ཅན། ཞེས་པ་ནས། ཤམ་ཐབས་འཕར་བ་འོད་དམར་པོ་

འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པའྲི་དབུས་ན་ཡབ་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། 

དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་

མདོག་དམར་པོ་ཞེས་པ་ནས། འཁྱུད་པ་དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་རོ་རེ་

སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་བའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་མཐྲིང་ཁ། དེའྲི་

སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ །ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ 

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། ཕོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་

རེ་རེ་”ལ
1
། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཁོ་བོ་བཅུ་སྤན་དངས་ཞལ་ནས་ཞུགས། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་

ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཅུ་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ཁོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པ་ནྲི། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན་

ཞེས་པ་ནས། དག་སྟ་འཛིན་པ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། “ཡ་མཱན་ཏ་ཀྲྲིཏ
2
་ཐུགས་

ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང་། ཤར་གྲི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། ཅེས་པ་ནས། སུམ་

བྷ་རཱ་ཛ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། འོག་གྲི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། ཁོ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།  སྐུ། ༦ན༣ན། བླ། ༦ན༣ན།     -ལ    ཞོལ། ༥བ༡ན།  ལ་    * ལ་

2  མ་ཕྱི། ༥ན༤ན།   སྐུ། ༦ན༤-༥ན།   བླ། ༦ན༤ན།    ཡ་མཱན་ཏ་ཀྱིཏ   ཞོལ། ༥བ༣ན།    ཡམཱནྟ་ཏ་ཀྱིཏ
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བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞེས་པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཤཔ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་

ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་

པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ནང་མཆོད་ཕུལ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། གསང་བའྲི་དབྱངས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཏྲི་མུག་ཉེས་པ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ཆོས་བཅས་གང༌། ཞེས་

པ་ནས། རྨོངས་དང་ཞེ་སང་འདོད་ཆགས་སྒྲིབ་པ་རོ་རེ་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འད་རྒྱ་

ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཕུར་བུ་རྣམས་

སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་བཅུ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བཅུ། དེ་རྣམས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁོ་བོ་རོ་རེ། ཕུར་བུ། སྟོད་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བ་སྔོན་པོ་དོན་

གྲུབ་ཀྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། དག་སྟ་འཛིན་པ། ལྟེ་བ་

མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཕུར་བུ་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་

བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ  ཐུགས་ཀར་ཧཱཾ། ཐུགས་

ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། རང་བཞྲིན་ཀྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་རྲིགས་

བདག་དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཐོ་བ་སྟོང་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེའྲི་ཐོ་བ་

མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་

ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་

རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནང་མཆོད་ཕུལ། རོ་རེ་བདུད་རྩྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །རོ་རེ་ཕུར་བུ་རབ་

ཏུ་འབར། །མེ་སྟག་འབར་བ་འད་བ་ཡྲིས། །ཕོགས་བཅུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གདབ་པར་

མཛོད། ཡྲིག་གསུམ་དང་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བ་བརོད་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། 

དེ་ནས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ལངས་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་འོག་གྲི་གནོད་

མཛེས་ལ་བལྟས་པས། དེས་སྤྲུལ་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། བཀའ་ནོད་པ་ལ། སྔགས་

ཚན་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཕོགས་བཞྲིར་སེ་གོལ་གཏོག་སྟེ་གཡས་སོར་གྲིས་བྱ། ༀ་

སུཾ་བྷ་ནྲི་སུཾ་བྷ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་ནས། ༀ་ཨ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན་བྲིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་བོས་ལ་བགེགས་རྣམས་མྱུར་དུ་བཟུང་ལ་ཁུག་ཅྲིག་ཅེས་བཀའ་བསྒོས་

པས་ཞེས་པ་ནས། འབྲུབ་ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་སུ་བཅུག་པར་གྱུར། དེ་ནས་

ལག་པ་གཡོན་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པས་ཕུར་བུ་བཙུགས་གྷ་གྷ་སོགས་བརོད་ནས་

གཡས་པ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ཐོ་བ་བཟུང་སྟེ་མུངྒ་རས་བརྡུང་ཞྲིང་དབང་ལྡན་ནས་

གཡས་སོར་དུ་རྲིམ་བཞྲིན་འདེབས། ༀ་གྷ་གྷ་ཞེས་པ་ནས། བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་མུངྒ་ར་བཛྲ་ཀྲི་ལ་ཡ་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། གནོད་མཛེས་

ཀྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་རོ་རེ་ཐོ་བ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་པས་དབང་

ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་བརྡུངས་པས། 

བགེགས་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་དུ་ཕུར་བུ་བཏབ་པས་ལུས་ངག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲིད་གསུམ་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་གྱུར། ཁོ་བོ་དང་ཕུར་བུ་ལས་རོ་རེའྲི་མེ་འོད་རབ་

ཏུ་འབར་བ་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་བགེགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རྲིང་དུ་བོས་པ་

དང༌། སྟེང་འོག་དང་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོའྲི་བར་དུ་འགོ་བ་རྣམས་བགེགས་དང་བལ་

བར་གྱུར། ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿ ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྕགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། དེའྲི་སྟེང་དུ་

ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེའྲི་གུར། གུར་གྲི་འོག་རྭ་བའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེའྲི་བ་རེ། འོག་

གཞྲི་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཕྲིའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་མདའྲི་ད་བ། 

ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཨུཥྲི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ སུཾ་བྷ་ར་ཛ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་སྟེང་འོག་བསྲུངས། བགེགས་

ཀང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ན་མེད་ལ། སེམས་ཀང་རང་

བཞྲིན་མེད་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་བསམ་

པས་བདག་གྲིས་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྱའོ། །བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་

མཆོག་སྩོལ་ལ། །ཏྲིང་འཛིན་ཀུན་གྲི་འབས་བུ་སྩལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཅྲི་འདོད་

པར། །དངོས་གྲུབ་བ་ན་མེད་པ་སྩལ། །སར་ཡང་གཤེགས་པ་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། །རང་

གྲི་གནས་གཤེགས་བཛྲ་མུཿ ། །ཁོ་བོ་བཅུ་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་

གྱུར། དེ་དག་ནྲི་སའྲི་ཆོ་གའོ། །

དེ་ནས་ཇྲི་སྲྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བྱེད་ཀྲི་བར་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་དུ་སོ་སོའམ། 

རེ་རེར་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་མཆོད་གཏོར་བཤམས། 

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ཕུར་བུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་

གཅྲིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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སརྦ་དུཥྚ་ན། ཞེས་པ་ནས་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཞེས་སྦྱར་བའྲི་

ཉེར་སྤོད་དང་ནང་མཆོད་ཀྲིས་མཆོད་དེ་རོ་རེ་བདུད་རྩྲི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དང་པོ་

གསུམ་སྔར་དང་འད་བ་ལ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སུ། འཇྲིགས་པ་དག་ཀང་འཇྲིགས་པར་

བྱེད་ཅེས་སྦྱར་བས་བསྟོད་དོ། །

སྟ་གོན་ལ། ལས་ཐྲིག་ཐོག་མར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཉྲི་མ་དེ་ལ་སྔར་ལྷའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྒོམ་པའྲི་རྒྱུན་ཡོད་ན། གསར་དུ་བསྒོམ་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་མེད་ན་རང་

ཞེ་སང་རོ་རེར་བསྐེད་ནས་ལས་ཐྲིག་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐྲིག་སྐུད་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་པ་དྲི་བཟང་དང་བའྲི་རྣམ་ལྔ་སྦྱར་བའྲི་ཆུ་དང་ནང་མཆོད་བདུད་རྩྲིར་བྱྲིན་

རླབས་བྱས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སངས་ཤྲིང་ལེགས་པར་བཏབ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་

པའྲི་སོད་དུ་བཞག་གོ །ལས་ཐྲིག་གྲི་ལྷ་ཞལ་ཚུར་གཟྲིགས་པའྲི་མདུན་དུ་ཐྲིག་གྲི་

གཡས་རང་གྲི་གཡོན་ཕོགས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ། ཆུ་གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་

ཉེར་སྤོད་ལྔ་བཤམས་ནས། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ནང་གྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་དབུས་སུ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། 

སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་ཉྲི་མ་དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ནག་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་

དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་

དང་འད་བའྲི་རེག་བྱ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ  ཐུགས་

ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་

དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྤྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བོའྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། ༀ་ཨཱཿ 

བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ལས་ཐྲིག་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདུད་

རྩྲི་འཁྲིལ་བ་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

དག་སྟ་འཛིན་པ། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་པས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་

སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་དོན་གྲུབ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་

ནས། ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲིཏ་ཤཔ་

པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནང་མཆོད་ཕུལ། རོ་རེ་བདུད་རྩྲི་ཁོ་བོ་

ཆེ། །འོད་ཟེར་འཕོ་བ་རབ་ཏུ་འཁྲུག །དག་པོའྲི་འཁོར་ལོ་རབ་འབར་འད། །འཇྲིགས་

པ་དག་ཀང་འཇྲིགས་པར་བྱེད། །མྲིག་གཉྲིས་མ་དང་ཊ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་

པོར་གྱུར། བཛྲ་དྲིཥྚྲི་མ་ཊ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སུ་ཏྲ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། བདུན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། བརྒྱ་རྩ། ༀ་ཨ་མོ་གྷ་པདྨ་པ་སུན་དྷ་རྲི་དྷ་རྲི་ནྲི་མཎྜ་ལྲི་ཧཱུཾ། བདུན། དེ་ནས་བདུད་

རྩྲི་ལྔའྲི་ཆུ་དང་ཡུངས་ཀར་དང་དྲིའྲི་ཆུས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་གཏོར་ནས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པས་

ཐྲིག་སྐུད་ལ་རེག་ནས། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ་ནས། ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། བདུན། 

དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞྲིང་ཞབས་བསྲིལ་གྲི་ཆུས་བསངས། བགེགས་

མཐར་བྱེད་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་རྣམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། 



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ལངས་ཏེ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པས་དྲིའྲི་སོད་

ཐོགས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་དང་དབང་ལྡན་ནས་གཡས་སོར་དུ་ས་གཞྲི་ལ་དྲི་

ཆུས་གཏོར་ཞྲིང༌། ༀ་སརྦ་སཾ་ཤོ་དྷ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཐྲིག་འདེབས་པ་ནྲི། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་སོབ་དཔོན་

ཤར་དང་སོབ་མ་ནུབ་ལ་ཁ་བལྟས་ཏེ་འགེངས་ནས། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་

ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤེ་ཞེས་པ་ནས་ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་པ་ནས། གསང་བའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །སོབ་མ་སད་ཅྲིག་གྲིས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་

པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པར་གྱུར། ཕོགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མཉམ་

པ་ཉྲིད་དོ། །བདག་དང་སོབ་མའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛ་ཛ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་

སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། �ཿ �ཿ �ཿ ཞེས་བརོད་དེ་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་ཐྲིག་

སྐུད་བརྐངས་ནས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལག་པ་དུས་གཅྲིག་ལ་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་དང་པོ་གདབ། 

ཚངས་ཐྲིག་དང་པོ་ཐེབས་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་

འབར་བ་རེ་རེ་ཞེས་བརོད་ནས། སོར་ཕོགས་དང་སོད་ས་མ་ལོག་པར་ཐྲིག་ལྷག་མ་

འདེབས་པ་དང༌། ས་ལ་འདེབས་པའྲི་ཚེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཟླས་བར་བྱའོ། །

ཐྲིག་ཐེབས་ནས་སྒོ་དབྱེ་བ་ནྲི་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སོང་སྟེ། མྲིག་གཉྲིས་ཧཱྲིཿ ཧཱྲིཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོ་ཅན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ནས་ཁ་ཤར་

དུ་ཕོགས་པས་གཡོན་བརྐང་བྱས་ལ། ལག་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཀན་

ཏེ་བཞག་ལ། ཁོ་བོའྲི་བལྟ་བས་ཐད་ཀར་བལྟས་ནས་ཧྲིཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང༌། གཡོན་

དང་གཡས་སུ་འགྲིང་བ་རེ་བྱས་ལ་ཧྲིཿ ཧྲིཿ ཐར་བའྲི་སྒོའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒྲིབ་

པ་རྣམས་དབྱྲི་བར་བགྲིའོ། ཞེས་བརོད་ནས། ཤར་སྒོའྲི་ཐྲིག་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་དབྱྲི། 

དེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ལྷོ་ནུབ་བྱང་རྣམས་སུའང་དེ་འད་རེ་བྱས་ལ་སྒོ་དབྱྲིའོ། །ཕྲིའྲི་

ཟླུམ་བསོར་བ་ལ་དབུས་སུ་འཛུགས་པའྲི་ཕུར་བུ་དངོས་སམ་བསྒོམས་པའྲི་ཕུར་བུ་

བསངས་སྦྱངས་ནས། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་སེང་ལྡེང་གྲི་ཕུར་བུ་སྟོད་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་འོག་

རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ལ་བཙུགས་སོ། །

དེ་ནས་ལས་ཐྲིག་དང་མཆོད་པ་སྔར་ཐྲིག་སྐུད་ལྷག་གནས་ཀྲི་སབས་ལྟར་དང་

མཆོད་པའྲི་མཐར་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ། དང་པོར་མཆོད་པ། དེ་ནས་

གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ། སརྦ་དུཥྚ་ན་ས་མ་ཡ་

ཞེས་པ་ནས། རཀྵ་ཙ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་

ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཤཔ པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རོ་

རེ་བདུད་རྩྲི་ཞེས་པ་ནས། འཇྲིགས་པར་བྱེད། བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་ལ། 

ཞེས་པ་ནས། རང་གྲི་གནས་གཤེགས་བཛྲ་མུཿ  ཐྲིག་སྐུད་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། 

དམ་ཚིགས་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ས་ལྷ་སྟ་གོན་བྱ་བ་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་དྲི་བཟང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ཟླུམ་པོ་དང་དེའྲི་སྟེང་དུ་དྲི་”བཟངས་ཀྲི
1
་ཆུས་སངས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་བཀོད། 

དེའྲི་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་བཞྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་བཤམས་ནས། 

རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་

པའྲི་གནོད་མཛེས་སྔོན་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞེས་

པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་དཀའ་ནོད་པ་ལས། ༀ་སུཾ་བྷ་ནྲི་སུཾ་བྷ་

ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། བྲིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བོས་ནས་བགེགས་རྣམས་མྱུར་དུ་བཟུང་

ལ་ཁུག་ཅྲིག་ཅེས་བཀའ་བསྒོས་པས། གནོད་མཛེས་ཀྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་ཞེས་པ་

ནས། མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅྲིངས་ཏེ་བཀུག་ནས་ཕོགས་མཚམས་རྣམས་

སུ་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁོན་པ་འབྲུབ་ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་སུ་བཅུག་པར་

གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སྤོས་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་ཕུར་བུ་སྟོད་བདུད་རྩྲི་

འཁྲིལ་བ་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དབུས་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

དག་སྟ་འཛིན་པ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཅེས་པ་ནས། བཅུར་གྱུར་ཏེ་ཕོགས་སྐོང་འཁོར་

བཅས་ཀྲི་མགོ་བོར་ཟུག །ༀ་གྷ་གྷ་ཞེས་པ་ནས། བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། 

ལན་བཅུ། གནོད་མཛེས་ཀྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དེ། ཞེས་པ་ནས། ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་གཡོ་མགུལ་མེད་པར་གྱུར། གནོད་མཛེས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་

གཤེགས། ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿ ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྕགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་

རོ་རེའྲི་གུར། གུར་གྲི་འོག་རྭ་བའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེའྲི་བ་རེ། ཕྲིའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་

ཅད་དུ་མདའྲི་ད་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འཕོ་བ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།   བླ། ༡༠ན༡ན།   ཞོལ། ༩ན༢ན།  བཟངས་ཀྱི   སྐུ། ༩བ༦ན།    བཟང་གྱི
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གཞྲི་ཡང་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་གྱུར། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་སའྲི་

ལྷ་མོ་སེར་མོ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐུགས་ཅན་ཞྲི་བ་ན་བཟའ་དཀར་པོ་བསམས་

པ། རྒྱན་བཟང་པོ་ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་

སྐབས་སྦྱྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། གཡོན་པས་གསེར་གྲི་བུམ་པ་བསམས་པ། པདྨའྲི་

གདན་ལ་བཞུགས་པ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་”ལག
1
་པ་གཡས་པར་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། 

རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་སོར་མོའྲི་རྩེ་མོ་ས་ལ་བསྣུན་པའྲི་སྒ་དང༌། ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་

བསྐུལ་བས། ས་གཡོས་པའྲི་གསེབ་ནས་སའྲི་ལྷ་མོ་ཡེ་ཤེས་པ་ཐོན་པ་དང་འདེས་

ནས། བདག་གྲི་ཅྲི་བགྲི་བ་བཀའ་སྩོལ་ཅྲིག་ཅེས་གསུངས་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་”སྲྲི
2
་ཐྲི་ཝྲི་དེ་ཝཱྲི་ས་

པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ཞེས་པ་ནས། པཱ་དྱཾ། ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ། པྲོཀྵ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་”སྲྲི
3
་

ཐྲི་ཝྲི་དེ་ཝྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པུཥྤཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་

ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་”སྲྲི
4
་ཐྲི་ཝྲི་དེ་ཝཱྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སོས་དང་བཅས་པའྲི་

དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། སྐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཞེས་པ་ནས། ཕམ་པར་བྱས་

ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི། །ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་ལྟར་གྲིས་ཤྲིག་

ཅེས་གསུངས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམ་ནས་སའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར། ལག་པ་རོ་རེ་ནང་

བསམས་བྱས་པས་དེ་མནན་ལ། ༀ་བཛྲི་བྷ་ཝ་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༧ན།   སྐུ། ༡༠བ༢ན།    ལག   ཞོལ། ༩བ༢ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༨བ༡ན།   སྐུ། ༡༠བ༣ན།    སྱི   བླ། ༡༠བ༤ན།    བྱི   ཞོལ། ༩བ༤ན།    པྲྱི

3  མ་ཕྱི། ༨བ༡ན།   སྐུ། ༡༠བ༣ན།    སྱི   བླ། ༡༠བ༤ན།    བྱི   ཞོལ། ༩བ༤ན།    པྲྱི

4  མ་ཕྱི། ༨བ༢ན།   སྐུ། ༡༠བ༤ན།    སྱི   བླ། ༡༠བ༥ན།    བྱི   ཞོལ། ༩བ༥ན།    པྲྱི
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བྱུང་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་འབར་བ་འཕོས་པས་དབང་ཆེན་གྲི་བར་རོ་རེར་བྱས་

པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌྲི་དྷ་ཏྲིཥྛ། ལན་གསུམ། དེ་ནས་སའྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་

པ་བསྡུས་ལ་ལྷ་སྟ་གོན་བྱ་བ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲི་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་སོགས་ལྷ་རང་རང་

གྲི་སྔགས་བརོད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱེད་པ་ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལྔ་ལ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་གྲུ་བཞྲི་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་ཟླུམ་པོ་རེ་རེ་བྱས་རྡུལ་ཚོན་

གྲི་བྲི་བའྲི་དུས་རང་རང་གྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་གང་དུ་འོངས་པའྲི་གོ་ས་དེར་བསྒོམ་པའྲི་

དུས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགོད་པའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བྱ་ཞྲིང༌། དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་རྲིམ་པ་

ཇྲི་ལྟར་ཐྲིག་ལེ་དེའྲི་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་དྲིས་སགས་པའྲི་ཚོམ་བུ་དགོད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་

ལ་ཅུང་ཟད་ཆེ་བ་སྤུངས་ཚར་བ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ སརྴ་བཛྲ་ཁཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ལ་གཙོ་

བོའྲི་ཚོམ་བུ་དེ་ལ་ཚོམ་བུ་གཅྲིག་བསན། 

དེ་ནས་གཞན་རྣམས་བཀོད་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲིའྲི་ཁོར་ཡུག་ཏུ། ཆུ་

བཞྲི་ཚན་པ་གཅྲིག་དང་ཉེར་སྤོད་གཞན་རྣམས་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པར་བཤམས། 

བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག །སྟ་གོན་གྲི་མཆོད་པ་གྲུ་བཞྲིར་བཤམས་ཟེར་ནས་འདོད་སམ་གྲི་སྟེང་ནས་

བཤམས་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཚོམ་བུ་རེའྲི་མདུན་དུ་ཉེར་སྤོད་ཚན་པ་རེ་བཤམས་པའྲི་ལུགས་ཀང་

ཡོད་དོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་དྲི་བཟང་དང་བ་བྱུང་གྲིས་བྱུགས། རང་ཉྲིད་ཆས་སུ་”གཞུག
1
་

པ་བྱས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་ལ་ཕོགས་པར་འདུག་སྟེ། བདག་བསྐེད་སྔོན་འགོ་གཏོར་

མ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བའྲི་རེས་ལ་བཟླས་པ་དང་མཆོད་བསྟོད་བཏགས་པའྲི་བསྡུས་

པའམ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱས་པ་གང་རུང་ཉེར་བསྡུས་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།     སྐུ། ༡༡ན༤ན།   བླ། ༡༡ན༥ན།    གཞུག   ཞོལ། ༡༠ན༥ན།    བཞུགས
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ཡན་ཆད་རོགས་པར་བྱས་ནས། 

མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། ནང་མཆོད་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གཏོར་

ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། དངོས་པོ་མེད་པས་བསྒོམ་པ་མེད། ཅེས་པ་ནས། བྱང་

ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གདན། གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ། ཧཱུཾ་ཁཾ་ༀ་

སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ། ལཾ་མཱཾ་པཾ་ཏཱཾ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ མ�་ཐླ�་ༀ་ༀ་ༀ་ཧཱུཾ་ༀ་སཾ་ཧཱུཾ་བཅུར་གྱུར། དེ་

རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་གཉྲིས། འཁོར་ལོ། རྲིན་ཆེན། པདྨ། ས་ཚོགས་

རོ་རེ། འཁོར་ལོ། རོ་རེ། ཨུཏྤལ། ས་ཚོགས་རོ་རེ། མེ་ལོང་དམར་པོ། པྲི་ཝང་སྔོན་

པོ། དྲིའྲི་དུང་ཆོས། རོའྲི་སོད། ཀླུ་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག་སོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་

མཚན་པ། འཁོར་ལོ། རྲིན་ཆེན་གཉྲིས། པདྨ་གཉྲིས། རལ་གྲི་གཉྲིས། དབྱུག་པ། 

རོ་རེ། པདྨ། ས་ཚོགས་རོ་རེ། རལ་གྲི། རོ་རེ། རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དབྱུག་པ་སྔོན་

པོ། རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དབྱུག་པ་ནག་པོ། རོ་རེ་དང་རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ་ཞེ་སང་རོ་

རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་འཁོར་ལོ་པདྨ། ཞེས་པ་ནས། འོད་དམར་

པོ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་རོ་རེ་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། ཤར་དུ་རྣམ་སང་ཞེས་

པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། 

རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་བསྒོམས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པའྲི་

རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡེ་ཤེས་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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དབྱེར་མེད་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ལྷ་སོ་སོའྲི་རྲིགས་བདག་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆུ་རྒྱུན་གྲིས་ལྷ་སོ་སོ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་

གྱུར། 

མཆོད་པ་རྣམས་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསངས། ༀཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་

པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་

ཞེས་པ་ནས། ༀ་སརྴ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་

དང་བཅས་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། དག་ཅྲིང་དྲི་མེད་ཅེས་པ་ནས་དང༌། ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སོགས་ཀྲིས་ཆུ་བཞྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་

དབུལ། ལྷ་ཡྲི་མེ་ཏོག་དམ་པ་འདྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མཐར། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲིཀ་པུཥྦཾ་པྲ་

ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ སུཾ་བྷ་རཱ་ཛ་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་

རེ་རེ་ནས་སྦྱར་ནས་ཉེར་སྤོད་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་དབུལ། དེ་ནས་ཕག་རྒྱའྲི་རྣམ་

པ་སྔོན་པོ་སོགས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཐུན་མོང་དུ་དབུལ། དེ་ནས་

བཛྲ་དྷྲྲིཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སུམ་བྷ་རཱ་ཛ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་

མཆོད་དབུལ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་

འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟོད་པ་བྱའོ། །དེ་ནས་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ནྲི། བུམ་པ་

དཀྲིལ་ཆོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ཚད་དང་ལྡན་ཞྲིང་ཁ་བསྒྱུར་བ་མགུལ་ཆྲིངས་ཀྲོག་

གསུམ་པ་སྐུད་པ་དཀར་པོ་ཐ་དད་པ་བདུན་ལ་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པས། ༀ་བཛྲ་

ཤེ་ཁ་ར་སོགས་བརོད་ཅྲིང་བཅྲིངས་པ་ཡྲི། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་སྟེང་དུ་དུང་ཆོས་

སོགས་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་བཀང་བའྲི་ཁར་རོ་རེ་གཟུངས་ཐག་བཞག བུམ་པ་སོ་སོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལ་རང་རང་གྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བྲིས་པའང་བཏགས། 

ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བ་ལ་བུམ་རས་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་བཤད་པ་རྣམས་བཅུག་པ་ཁ་

རྒྱན་མེ་ཏོག་འབས་བུ་དང་བཅས་པའྲི་ཤྲིང་ལོ་བཙུགས་ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བརོད་

གུ་གུལ་གྲིས་བདུག བུམ་པ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་ལས་བུམ་དང་བཅས་པ་ཡོད་ན། 

སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་དང་གཞན་རྣམས་རོ་རེ་རྭ་བའྲི་ཐྲིག་

གྲི་ནང་ཙམ་དུ་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་དགོད། བུམ་པ་གཉྲིས་ལས་

མེད་ཅྲིང་རང་གྲི་མདུན་དུ་”ཞོག
1
་ན། རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་ཚུར་གཟྲིགས་པའྲི་གཡས་རང་

གྲི་གཡོན། ལས་བུམ་ཞལ་ཚུར་གཟྲིགས་པའྲི་གཡོན་རང་གྲི་གཡས་སུ་བཞག བུམ་

པའྲི་མདུན་དུ་བུམ་པའྲི་གཡས་ཕོགས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉྲིས་དང་ཉེར་

སྤོད་ལྔ་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། 

སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་བཾ་བཾ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་ཆེ་བ། མགྲིན་པ་

རྲིང་བ་མཆུ་འཕང་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་

ཏཱཔེ་ཏཱཔེ་མཧཱ་ཏཱཔེ་སྭཱཧཱ། ལྷའྲི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་བུམ་པའྲི་ཆུ་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་

རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་ནང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་གདན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག ཅེས་པ་ནས་

བྱང་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གདན། གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཁཾ་

ཞེས་པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པར་

གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ལྷ་སྟ་གོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད། བུམ་པའྲི་མཚན་མ་ལྔའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   སྐུ། ༡༢བ༡ན།    ཞོལ། ༡༡བ༡ན།    ཞོག   བླ། ༡༢བ༣ན།    འཇོག



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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གནས་སུ་ཐུན་མོང་གྲི་གདན་ས་ཚོགས་པདྨ་རེ་རེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གདན་ཉྲི་

མ་དང༌། ཟླ་བ་རྲིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དམར་པོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ༀ་

སྭཱ་ཨཱཿ ཧ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་འཁོར་ལོ་རྲིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ས་ཚོགས་

རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དེ་བཞྲིན་ཤེགས་པ་ལྔར་གྱུར་པ་ནྲི། ཞེ་

སང་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། སྔོ་དཀར་

དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་

དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། འོད་དམར་པོ་འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པའྲི་དབུས་ན་

རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲི་བཞུགས་པ། རྣམ་སང་དཀར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། ཞེས་པ་ནས། དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། ནོར་བུ་འཛིན་པ། 

ལས་བུམ་གྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་དབུས་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན། གདན་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས། དེ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། བགེགས་མཐར་བྱེད་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དབུ་

རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། དག་སྟ་འཛིན་པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་

ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་ཡེ་ཤེས་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་

མཚན་མའྲི་ལྷའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ། དེ་བཞྲིན་དུ་པཱ་དྱཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་

མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་

ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་སུམ་

ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་མཚན་མའྲི་ལྷའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལྷ་སོ་སོའྲི་རྲིགས་བདག་ཅེས་པ་ནས། ལྷ་སོ་སོ་ལ་དབང་

བསྐུར་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས་ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱརྒྷཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་དབུལ། ལྷ་རེ་རེ་ལ་ནང་མཆོད་དབུལ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་སོགས་ཀྲིས་

བསྟོད། དེ་ནས་སྒྲུབ་གོགས་ཀྲིས་གཟུངས་ཐག་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་པད་ཀོར་སྔོན་

དུ་འགོ་བས་སོམ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྲི་ཕག་ཏུ་དབུལ། 

དེ་དག་གྲིས་ཀང་པད་ཀོར་དང་བཅས་པས་”བང་སྟེ
1
་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནྲི། ༀ་

བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུད་ཀ་ཧཱུཾ། བདུན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བདུན། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

བདུད་རྩྲིར་བྱས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་

ཀྲིས་བསོར་བའྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་ལྷའྲི་ཚོགས་སྤོས་འགོ་བའྲི་

དོན་བྱས། སར་འདུས་ཏེ་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་ཐྲིམ་པས་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བའྲི་མཛད་

པ་ཅན་དུ་གྱུར། དེ་ནས་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། དེ་ནས་ཨུད་ཀ་བརྒྱ་རྩ། དེ་

ནས་ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེར་གཅྲིག་རེ། དེ་ནས་རོ་རེ་གཟུངས་ཐག་ལས་བུམ་

གྲི་ཁར་བཞག་ལ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། བརྒྱ་རྩ་གཅྲིག དེ་ནས་བགེགས་

མཐར་བྱེད་ཀྲི་ཕེང་སྔགས་བདུན། བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་

བརྒྱ་རྩ་དང་ཡྲིག་བརྒྱ་ལན་བདུན་བཟླ། དེ་ནས་སྒྲུབ་གོགས་ཀྲིས་གལ་གཤམ་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་པད་ཀོར་དང་བཅས་པས་གཟུངས་ཐག་བསྡུས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲི་

ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་དང༌། ཧཱུཾ་ལན་བདུན་གྲིས་བུམ་པ་རྣམས་སུ་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུས་མཆོད་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།   བླ། ༡༣བ༣ན།     བླང་སྟྱེ   ཞོལ། ༡༢ན༦ན།    བླངས་ཏྱེ



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ཡོན་དབུལ། ཡང་བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་བཟླས་པས་བུམ་པ་རེ་རེར་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་གསུམ་

གསུམ་བླུག །དེ་ནས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཉེར་སྤོད་དང་འདོད་ཡོན་ཚིགས་བཅད་

དམ་སྔགས་ཀྲིས་དབུལ། བུམ་པ་རྣམས་སོས་ཀྲིས་བདུག རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་

ལག་པས་ལས་བུམ་གྲི་ཁ་རྒྱན་གྲི་ཆུས་བུམ་པ་རྣམས་ལ་བསང་སྟེ། ཇྲི་སྲྲིད་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་བྱ་བ་མ་ཟྲིན་གྲི་བར་དུ་བགེགས་རྣམས་བཟློག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་

ཅྲིག །ཅེས་བརོད་ལ། གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས་དབུལ་བ་ནྲི། བུམ་པའྲི་

ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་

རྣམས་སུ་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨརྒྷཾ། དེ་བཞྲིན་དུ་པཱ་དྱཾ། ཨཉྩ་མ་ཎཾ། བོཀྵ་ཎཾ་

པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲི་ཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སུཾ་བྷར་ཛ་ཧཱུཾ། སརྦ་དུཥྚ་ན་ས་

མ་ཡ་ཞེས་པ་ནས་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་ར་ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་

ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཞེས་པ་ནས། ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཏཾ་བུ་ལ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་ཞེས་པ་ནས་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བཛྲ་དྲི་ཀ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས་སུཾ་བྷ་རཱ་ཛ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རོ་རེ་བདུད་རྩྲི་ཁོ་བོ་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། འཇྲིགས་པ་དག་ཀང་

འཇྲིགས་པར་བྱེད། །ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་ངོ་བོར་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། མཚན་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཞུ་ནས་

ལྷར་རང་གྲི་ཕག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་དེ། མཆོད་གཏོར་བསྡུས། བུམ་

པ་རྣམས་བདུག་པས་བདུག་ཅྲིང་གོས་གསར་པ་བཀབ་སྟེ་དབེན་སར་སའོ། །
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དེ་ནས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། ཅེས་པ་ནས། 

དེང་བདག་འདུས་པ་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་

སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛྲ་དྲི་ཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སུཾ་བྷ་

རཱ་ཛ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མ་ལུས་ཕོགས་ན་བཞུགས་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། ཅྲི་ནུས་བཞྲིན་དུ་

རབ་ཏུ་བགྲི། ཞེས་སྙན་མནན། ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི། བདག་ནྲི་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཅན། །དེང་བདག་

རོ་རེ་སེམས་དཔར་སྒྲུབས། །སོས་དང་བཅས་པའྲི་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར་ནས་སྟ་གོན་གྲི་ལྷ་དང་ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་ནྲི། ཐུགས་རེ་ཡྲི་ནྲི་བདག་ཅན་བདག ཅེས་པ་ནས། 

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་མཛད་པར་འོས། “ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ ལན་གསུམ་ 
1
པས་

དགེས་བཞྲིན་དུ་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་སོབ་མ་སྟ་གོན་བྱེད་ན། སོབ་མའྲི་གནས་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པའྲི་རེས་སུ་མེ་ཏོག་འབུལ་བའྲི་ཚེ། པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་བརོད། 

ཆོ་ག་བཞན་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ན་གསལ་ལོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་མཛུབ་མོ་

བརྐངས་པ་རྩེ་སྤད་པ་འོག་ཏུ་ཕོགས་པས་སྤྲི་བོར་བཟུངས་ནས་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུ་ཏྲིཥྛ། 

སྟ་གོན་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར། དེའྲི་ནུབ་སྟ་གོན་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་མཆོད་པ་མ་ཆད་པ་བྱས་ནས། ནང་པར་སྔ་བར་

ལངས་ཏེ་མཆོད་པ་བསྡུས། ཚོམ་བུ་རྣམས་ཀང་མཐའ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསྡུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༧ན།   བླ། ༡༤བ༤ན།  ཞོལ། ༡༣ན༦- ༡༣བ༡ན།    ཞྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་(ལན་གསུམ་)   སྐུ། 

༡༤བ༣ན།    ལན་གསུམ། ཞྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་
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ཏེ། མྲི་འགོམ་པའྲི་སར་བཞག་ནས་ཡེ་ཐྲིག་འདེབས་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཐབས་

རོགས་པའམ། ཞེ་སང་རོ་རེ་ཆོ་ག་གསུམ་གྲིས་བསྐེད་པ་གང་རུང་བྱ་སྟེ། དཀར་

སེར་དམར་ལང་སྔོ་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་གསར་པ་ལྔ་ཚན་ལྔ་སོད་སོ་སོར་བཞག་པ་རྲིམ་

པ་བཞྲིན། ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་དབུས་སུ་བཀོད་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ནང་གྲི་མཐའ་གཉྲིས་

དང་དབུས་སུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སྔོན་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། 

དཀར་པོ་ༀ་ལས་རྣམ་སང༌། སེར་པོ་སྭཱ་ལས་རྲིན་འབྱུང། དམར་པོ་ཨཱཿ ལས་འོད་

དཔག་མེད། ལང་ཁུ་ཧཱ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ལ། 

དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་དྲི་བཟང་གྲིས་བྱུག་ཅྲིང་གཙང་བར་བྱས་ཏེ། 

དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ལངས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་ནུབ་དང་

ཤར་དུ་འགེངས་ལ། སོབ་དཔོན་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་སོར་མོའྲི་རྩེ་ནས་མཐེ་བོའྲི་

རྩ་བའྲི་བར་དུ་ནག་དཀར་སེར་དམར་ལང་བའྲི་རྲིམ་པས་ཐྲིག་སྐུད་བཀོད་དེ་བཟུང་

ནས། སོབ་མ་སད་ཅྲིག་གྲིས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

རལ་གྲི་འཛིན་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་བརྐངས་ཏེ། ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་སོབ་མའྲི་ལག་ཏུ་གཏད། སོབ་མས་ཀང་ཧཱུཾ་

ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ་ཞེས་བརོད་དེ་དངས་ནས་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་བཟུང༌། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་

གྲིས། ངག་ཏུ་བརོད་ཚུལ། ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ། ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་འོད་ཟེར་

ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། མྲི་བསྐོད་པ། ༀ་ཨཀྵོ་བྷྱེ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲཾ་མེ་པྲ་ཡཙྪ་མཧཱ་མཎྜ་ལ་

སུ་ཏྲ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། རྣམ་སང༌། ༀ་ཤཱ་ཤྭ་ཏ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲཾ། ཞེས་སོགས་ནས། རྲིན་འབྱུང༌། ༀ་
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རཏྣ་སཾ་བྷ་ཝ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲཾ། ཞེས་སོགས་དང་། འོད་དཔག་མེད། ༀ་ཨ་མྲྲི་ཏ་བྷ་ཝ་བཛྲ་

སཱུ་ཏྲཾ། ཞེས་སོགས་དང༌། དོན་གྲུབ། ༀ་ཨ་མོ་གྷ་སྲིདྡྷ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲཾ་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ་མཧཱ་

མཎྜལ་སཱུ་ཏྲ་ཎ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་ནམ་མཁའྲི་རྲིགས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། རང་གྲི་མྲིག་

གཉྲིས་ཛ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོར་གྱུར། མྲིག་གཉྲིས་རྲི་མ་མྱུར་དུ་འདེགས་ཤྲིང་

བརེབས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། ༀ་དཱྲིཔ་ཌྲིཥྚཿ ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ འབར་བའྲི་ལྟ་སྟངས་ལྕགས་

ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་རང་རང་གྲི་མདོག་ཅན་གྲི་ས་བོན་གྲི་

ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་རྲིགས་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་ལག་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོ་སོ་ལ་

ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཨ་ནྱོ་ནྱ་ཨ་ནུ་ག་ཏཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སར་སར། ཨ་ནུ་ཏྲ་བྲིཥྚཿ 

སརྦ་དྷརྨཱཿ ཨ་ཏྱནྟ་ཨ་ནུ་པྲ་བྲིཥྚ། སརྦ་དྷརྨཱཿ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ཟློས་ཤྲིང་ལྔ་ཚན་ལྔ་

གཅྲིག་ཏུ་སྒྲིལ། 

དེ་ནས་སོད་གཙང་མར་བཞག་པའྲི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་བཤམས་པ་སོགས་

སྔར་ལས་ཐྲིག་གྲི་སབས་ལྟར་བྱས་ནས། མཆོད་པ་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བཛྲ་དྲི་

ཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པནས། བ་ཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས། རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མྲིག་གཉྲིས་མ་དང་ཊ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་

བོར་གྱུར། བཛྲ་ཌྲིཥྚ་མ་ཊ། དེ་ནས་བདུད་རྩྲི་སོགས་ཀྲིས་གཏོར་ཅྲིང་ལག་པ་རེག་པ་སྔར་

ལྟར་བྱས་ནས། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲཾ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། བདུན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། བརྒྱ་

རྩ། ༀ་ཨ་མོ་གྷ་ཞེས་པ་ནས། མཎྜ་ལྲི་ཧཱུཾ། ལན་བདུན། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ་

ནས། སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་བདུན། དེ་ནས་ཐྲིག་འདེབས་པ་ནྲི། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀས་
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འགེངས་ཏེ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ། ཞེས་པ་ནས། 

ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་

ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། གསང་བའྲི་དབྱངས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །བདག་དང་སོབ་མའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛ་ཛ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་

པོ་ཅན་དུ་གྱུར། �ཿ �ཿ �ཿ ཞེས་བརོད་དེ་བརྐང་ནས། སོབ་མས་ཀང་དེ་བརོད་ནས་

དངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲི་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་ཐྲིག་ནམ་

མཁའ་ལ་གདབ་ཅྲིང་། སེ་གོལ་གྲི་སྒ་བྱ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲཾ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ༀ་སྭཱ་

ཨཱཿ ཧཱ། ཐྲིག་གྲི་སྒས། སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཁེད་རྣམས་ཀྲི། །དུས་ཡྲིན་དེ་ཕྲིར་འདྲིར་

བྱོན་ཅྲིག ཅེས་བསྐུལ་བས། ནམ་མཁའ་ཁབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱོན་ཏེ་ཐྲིག་སྐུད་

ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་རྐང་སྟབས་སོགས་མ་འཕྱུགས་པར་བྱས་ཏེ། ཚངས་ཐྲིག་དང་པོ་ས་ལ་

གདབ། སོབ་དཔོན་རྐང་པ་གཡོན་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་དང༌། གཡས་པ་ས་ལ་བཙུགས། སོབ་མ་དེ་

ནས་ལྡོག་གོ །ཐྲིག་གྲི་སྒས་སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ། བྱོན་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཐྲིམ་

ཞྲིང༌། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སྲད་བུ་ཁ་དོག་ལྟར་སང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་རེ་ཆད་ནས་

ལས་ཐྲིག་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་འབར་བ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་ནས། བསོར་ཕོགས་

སོགས་མ་འཕྱུགས་པར་བྱས་ལ་ཐྲིག་ལྷག་མ་རྣམས་གདབ་བོ། ། ཚངས་ཐྲིག་ལྷོ་བྱང་

ནྲི། སོབ་དཔོན་ལྷོ་དང་སོབ་མ་བྱང་དུ་གནས་པས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བར་གདབ། ཐྲིག་ལྷག་མ་ནམ་མཁར་
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འདེབས་མྲི་དགོས། སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་ཤར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་སོགས་

གདབ། སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་པས་ལྷོ་དང་། སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་སོབ་མ་

དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་བྱང་དང་། སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་རླུང་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐྲིག་དང་

པོ་གདབ། སོབ་དཔོན་བདེན་བལ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་པ་གདབ། 

སོབ་དཔོན་དབང་ལྡན་དང་སོབ་མ་མེ་མཚམས་སུ་གནས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་སངས་ན་

ཉེས་དམྲིགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ཞྲིང༌། སོབ་མས་སོབ་དཔོན་ལ་རྒྱབ་བསྟན་དུ་ཐྲིག་གྲི་སབས་ཐམས་ཅད་

དུ་མྲི་རུང་བ་རྣམས་ལས་ཐྲིག་ཡེ་ཐྲིག་གཉྲིས་ཀ་ལ་འདའོ། །

ཐྲིག་ཐེབས་པ་དང༌། ཐྲིག་སྐུད་སོད་གཙང་མར་བཞག་པའྲི་མདུན་དུ། ཐྲིག་སྐུད་

ཀྲི་གཡས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་ལྔའྲི་མཐར། གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་

བཤམས་པའྲི་དང་པོར་མཆོད་པ་དེ་ནས་གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། དབུལ་བ་

ནྲི། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲིཀ་ཧཱུཾ། ཛི་ན་ཛིཀ་ༀ། རཏྣ་དྷྲྲིཀ་སྭཱ། ཨ་རོ་ལྲིཀ་ཨཱཿ  པྲ་ཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་

ཧཱ། སརྦ་དུཥྚ་ན། ཞེས་པ་ནས་ ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བཛྲ་དྷཱྲིཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། རང་གྲི་གནས་གཤེགས་བཛྲ་མུཿ  ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཐྲིག་སྐུད་ནམ་མཁའ་བཞུགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་ཤྲིང༌། 

དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ཚོན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། ཚོན་མཐྲིང་དཀར་སེར་དམར་ལང་

རྣམས། སོད་སོ་སོར་མ་འདེས་པར་བཞག་ལ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ་

རྣམས་བྲིས་ནས། རྲིམ་པ་བཞྲིན་སོད་ལྔ་དབུས་དང་ཕོགས་བཞྲིར་བཀོད་ལ། རྡུལ་

ཚོན་སྔོན་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། ཞེས་པ་ནས། ལང་ཁུ་ཧཱ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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གྱུར། ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོན་འོད་ཟེར་གྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་

གནས་པ་དང༌། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛ་ཛ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་བོ་ཅན་

དུ་གྱུར། ༀ་དཱྲིཔ་ཌྲིཥྚྲི་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ མྲིག་གྲི་རྲི་མ་མྱུར་དུ་འདེབས་ཤྲིང་བརེགས་པ་དང་

དུས་མཉམ་དུ། འབར་བའྲི་ལྟ་སྟངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོན་

རང་རང་གྲི་ཁ་དོག་ཅན་གྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ཡེ་གེའྲི་གཟུགས་རྲིགས་ལྔའྲི་

ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པ་རྣམས་མདུན་གྲི་ཚོན་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་ནས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། 

ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས། མྲིག་གཉྲིས་

ཧྲི་ཧྲི་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང༌། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་ལ་ཡང་ཧྲི་

ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། བདེན་པ་གང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་མང་

ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནྲི་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང་རེས་

སུ་ཆགས་པར་གྱུར་པའྲི་བདེན་པ་དེས་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་འབར་བར་གྱུར་ཅྲིག ཧྲི་ཧྲི་

ཞེས་བརོད། དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་ལ་མཆོད་ལ་ཆོ་ག་བཞྲིན་དག་པར་བྲི་བར་བྱའོ། །

བྲིས་ཚར་ནས་ཚོན་བྱྲིན་རླབས་ཅན་ལྷག་མ་ཡོད་ན་སོད་སོ་སོར་བཀོད་

ནས། དེའྲི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་གཏོར་མ་དང་བཅས་

པ་བཤམས་པ་དང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང༌། དབུལ་བ་དང༌། བསྟོད་པ་རྣམས་

ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱས་ནས་གཤེགས་གསོལ་གྲི་ཚེ། རང་གྲི་གནས་

གཤེགས་བཛྲ་མུཿ ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོན་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་

ཐུགས་ཀར་གཤེགས་ཤྲིང༌། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་སོས་དང་རོལ་མོ་དང་གདུགས་ལ་སོགས་པས་ས་དངས་

ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལན་གསུམ་བསོར་ནས་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་གནས་

སོ་སོར་དགོད། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་

དགོད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མདུན་དུ་ཆུ་བཞྲི་མཆོད་ཡོན་གྲི་རས་ལ་སོགས་པ་

ཚུལ་བཞྲིན་བཏབ་པ་དུང་ཆོས་ལ་སོགས་པར་བླུག་པ་མནྲི་ལ་སོགས་པའྲི་སྟེང་ལ་

བཞག དེའྲི་ནང་རོལ་ཏུ་བཟེད་ཞལ་གྲི་སོད་གསུམ་བཞག དེའྲི་ནང་རོལ་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་བལྟོས་པའྲི་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཉེར་སྤོད་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་

པའམ་ཚར་བཅུའམ། ཐ་ནའང་ལྔ་ཚར་ལས་མྲི་ཉུང་བ་རྣམས་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བར་

བཀོད་ནས། དང་པོར་མེ་ཏོག་ལྔ། དེ་ནས་མར་མེ་ལྔ། དྲི་ཆབ་ལྔ། དེ་ནས་ཞལ་ཟས་ལྔ་དགོད། 

ངེས་མེད་འཆོལ་བར་མྲི་བྱ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་ལ་ཕོགས་པར་

འཁོད་དེ། བདག་བསྐེད་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བཟླས་

པ་མཆོད་བསྟོད་ཉེར་བསྡུ་ཡན་ཆད་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། 

དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རོར་དྲིལ་བཟུང་བ་ནྲི། རོ་རེ་ནྲི་ཐབས་དང་དྲིལ་བུ་

ནྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀའང་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་སྙམ་དུ་

བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲིངྡྷ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏྲི་ཥྛ་ཨེ་ཥ་སྟྭཾ་དྷ་ར་ཡཱ་མྲི། ཧྲི་ཧྲི་

ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་རོ་རེ་

ཐུགས་ཀར་བཟུང༌། ༀ་གྷནྜ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་

ཀྲིས་དྲིལ་བུ་གཡོན་གྲི་དཀུར་ཁ་གེན་ལ་བསྟན་ཏེ་བཟུང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་མཉེས་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། ཧཱུཾ་སེམས་ཅན་རྨོངས་དང་བལ་བ་ཡྲིས། །རོ་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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རེ་གསོར་བ་མཛེས་པ་ཡྲི། །རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྲི་བྱ་བ་སྟེ། །སྤོ་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་

བཟུང༌། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རོ་རེ་གསོར་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་གཡས་ཀྲི་

དཀུར་བཟུང་ལ། ༀ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎྲི་ཏ། བ་ར་ཎྲི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎྲི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ད་པྲ་ཙ་

ལྲི་ནྲི་པྲཛྙཱ་པ་ར་མྲི་ཏ་ནྣ་ད་སཾ་བྷ་ཝེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ཧྲི་ད་ཡ་སན་ཏོ་ཥ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ། 

ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ལྕེ་བསྐོད་པས་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མྲི་གནོད་པར་ལས་བུམ་ཀྲི་ཆུས་བསང༌། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣླཱནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་

ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་སད་ཅྲིག་

གྲིས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་རྭ་བ། ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་

གདན། གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཅུ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་འཁོར་ལོ། 

རྲིན་ཆེན། པདྨ། རལ་གྲི། སྤན། རོ་རེ། པདྨ། ཨུཏྤལ། མེ་ལོང་དམར་པོ། པྲི་ཝང་

སྔོན་པོ། དྲིའྲི་དུང་ཆོས། རོའྲི་སོད། ཀླུ་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག་སོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་

ལོས་མཚན་པ། འཁོར་ལོ། རྲིན་པོ་ཆེ་གཉྲིས། པདྨ་གཉྲིས། རལ་གྲི་གཉྲིས། ཐོ་བ། 

རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དབྱུག་པ། པདྨ། ས་ཚོགས་རོ་རེ། རལ་གྲི་ཞགས་པ། རལ་གྲི་དང་

རལ་གྲི། གཙུག་ཏོར་གྲི་མཚན་མ་དང་ཞགས་པ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རྲིམ་གྲིས་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། དབུས་སུ་རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་

ཞྲི་བ་མཐྲིང་ནག་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་

མ་ཕྱུང་བ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། ༀ་ཨཱཿ ཁཾ་ཧཱུཾ་ལས་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་
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པའྲི་གོས་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་

རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། ཤམ་ཐབས་འཕར་བ། འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་ཡབ་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། 

ཤར་དུ་རྣམ་སང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐམས་ཇྲི་སྟ་བ་བཞྲིན། ཡུམ་གྲི་སྤྲི་

གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་བར་དུ་ༀ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་

དཀར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་བ་

ནས་བརླའྲི་རྩ་བའྲི་བར་དུ་ཧཱ་ལང་ཁུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ། ཞེས་

པ་ནས། ནོར་བུ་འཛིན་པ། ཡབ་ཀྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས། ཞེས་པ་

ནས། བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། རོ་རེ་དང་པདྨའྲི་ནང་འོད་ཟེར་ལྔས་གང་

བར་གྱུར། ཧཱུཾ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ལས་ལ་གནས་པར་བྱས་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཞུ་བ་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་

སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

བཅུ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་གཉྲིས། འཁོར་ལོ་ཞེས་

པ་ནས། རོ་རེ་དང་རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྲིམ་གྲིས་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་

གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། དབུས་སུ་རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་ཞེས་པ་ནས། ཤར་ལྷོ་

རང་ཉྲིད་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་ཞེས་པ་ནས། ཤར་དུ་རང་ཉྲིད་བྱམས་པ་དང་ས་

སྙྲིང་དཀར་པོ་ཞེས་སོགས་དང༌། ཤར་དུ་རང་ཉྲིད་གཤྲིན་རེ་གཤེད། ཅེས་པ་ནས་

གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། མྲི་བསྐོད་
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པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། བཛྲ་དྲི་ཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང་། ཕོགས་བཅུར་

འཕོས། ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་མཛད། ཁད་

པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞེ་སང་སྦྱངས། མྲི་བསྐོད་པའྲི་གོ་

འཕང་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་རང་གྲི་ཐུགས་

ཀར་དངས། ཞེས་པ་ནས། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། སུམ་བྷ་

རཱ་ཛ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། བརན་པ་དང་གཡོ་བའྲི་དུག་

དང་ཀླུ་དང་ས་བདག་གྲི་གདོན་བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། དེ་ཐམས་

ཅད་རང་རང་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་གཤེགས་ཏེ། རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་

གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ནས། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་སྐུ་དང་ལྡན་པས་སར་ཡང་འབྱོན་པར་

བཞེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར། རང་དང་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པའྲི་ཐུགས་

ཀར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དམར་

པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་སང་གྲི་ཤེས་རབ་

མ་ལ་འཁྱུད་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་

ནང་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོ། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པའྲི་

ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་རང་རང་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རེ་རེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་

ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་རོ་རེ། འཁོར་ལོ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་

དང་རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཁཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱ་ཧཱཾ། ཞེས་

པ་ནས། སཾ་ཧཱུཾ་བཅུ་རྣམས་འོད་ཟེར་གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པར་གྱུར། རང་
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དང་དམ་ཚིག་པའྲི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་

འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པས། ཡེ་ཤེས་པ་སེམས་

དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་གདབ་པས་བསྐུལ་བའྲི་འོག་ཏུ་

རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་གནོད་མཛེས་བཀུག་ནས་མདུན་

ནས་བཀའ་ནོད་ལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་འབྱོན་པར་བསྐུལ་ཅྲིག་ཅེས་བཀའ་བསྒོས་

པས། དེས་རང་རང་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་ཤྲིང༌། དེ་རྣམས་

ཀང་རང་རང་དང་འད་བའྲི་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པས། རང་མྲི་བསྐོད་པ་ཞྲི་བ་

དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེ་སང་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ནག་དཀར་དམར་པའྲི་

ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་

ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། འོད་དམར་པོ་འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པའྲི་དབུས་ན་རོ་རེའྲི་སྐྲིས་

མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཨེ་ཧྱེ་ཧྲི་བྷ་ག་ཝཱན་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་ས་ར་ཏྲིཥྛ་མ་ནུ་

ས་ར་ས་ར་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ། 

རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་

འོག་མྲིན་གྲི་གནས་ནས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ཏེ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་

བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་པ་པཱུ་ཛ་ཞེས་པ་ནས། སརྴ་པཱུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མ་ལུས་འགོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་མངོན་དུ་

མཛད། །མྲི་བཟད་བདུད་ཀྲི་དཔུང་གྲིས་ཕག་བྱས་པ། །རང་བྱུང་མཐའ་ཡས་འགོ་

བའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། །སེམས་ཅན་སྙྲིང་པོ་གཅྲིག་གྱུར་འདྲིར་གཤེགས་ཤྲིག །ལན་

གསུམ། ༀ་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱ། ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་
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ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་རང་རང་སོ་སོའྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་ནམ་

མཁར་”བཏེག
1
་པའྲི་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་རཱུ་བ་ཞེས་པ་ནས། སརྴ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཛཿ 

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལྷ་སོ་སོའྲི་

རྲིགས་བདག་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆུ་

རྒྱུན་གྲིས་ལྷ་སོ་སོ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་

ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་”བྱེ
2
་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་གྲི་ཕྲི་རོལ་

ཏུ་མཆོད་པའྲི་ལས་ལ་གནས་པར་གྱུར། དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་

བསང་ཞྲིང༌། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་

པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤྲིང༌། ཞེས་པ་ནས། 

བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཱ་དྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཉྩ་

མ་ཎཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བོཀྵ་ཎཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པུཥྤཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སརྴ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་

ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། 

དབུལ་བ་ན། དག་ཅྲིང་དྲི་མེད་ཡྲིད་འོང་བའྲི། །སྔགས་ཀྲི་ཡོན་ཆབ་མཆོག་འདྲི་

དག །བདག་གྲིས་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྲིས། །བཞེས་ཏེ་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་

སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞྲིན་དུ། ཞབས་བསྲིལ་མཆོག་

འདྲི་དག བསང་གཏོར་མཆོག་འདྲི་དག ཅེས་སྦྱར་བའྲི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༡ན།  བཏྱེག    ཞོལ། ༡༨བ༡ན།  བཏྱེགས

2  མ་ཕྱི། ༡༥བ༢ན།    བྱྱེ   བླ། ༢༠བ༣ན།    ཕྱེ   ཞོལ། ༡༨བ༢ན།    བྱྱེ
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མཐར། རྲིམ་བཞྲིན། པཱ་དྱ�། ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ། བོཀྵ་མ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་

སྦྱར་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཆུ་བཞྲི་ཚར་གཅྲིག་དབུལ་བར་བྱའོ། །མཆོད་

ཡོན་བཟེད་ཞལ་དུ་པད་ཀོར་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ལག་པས་དུང་ཆོས་བཟུང་ནས་ཆུ་བླུག་ཅྲིང་དབུལ། 

ཞབས་བསྲིལ་དང་ཞལ་བསྲིལ་ལ། དེ་གཉྲིས་བཤམས་པའྲི་སོད་ཀྲི་ནང་ནས་ཆུ་དང་བཅས་པའྲི་

མེ་ཏོག་མཛུབ་མོས་བངས་ཏེ། རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱས་བཟེད་ཞལ་དུ་དབུལ། བསང་གཏོར་གྲི་ཆུ་

ནས་ཀུ་ཤའྲི་རྩེ་མོས་ཆུ་བངས་ཏེ་བཟེད་ཞལ་དུ་བསང་གཏོར་བྱའོ། །གཅྲིག་གྲིས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཅྲིང༌། 

གཞན་རྣམས་ཀྲིས་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་དབུལ་ལོ། །རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ལྷ་རེ་རེ་

ལའང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་རེ་དབུལ། 

མཆོད་པ་བསྡུས་པའྲི་སེ་ཚན་ནྲི། གཙོ་”བོ
1
་ཡུམ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཞྲི་

ལ་སེ་ཚན་གཅྲིག ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་སེ་ཚན་གཅྲིག སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་སེ་ཚན་

གཅྲིག །ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་སེ་ཚན་གཅྲིག སེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ། ཕྲི་

ནང་གྲི་འདོད་ཡོན་ལྔ། ནང་མཆོད་མ་ལུས་འབུལ། མཆོད་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བའྲི་

བར་ཚར་རེ་དབུལ་བར་བྱ་ཞྲིང༌། སེ་ཚན་དང་པོ་ལ་སྦྱར་ན། ལྷ་ཡྲི་མེ་ཏོག་དམ་

པ་འདྲིས། །དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་བགྲིད་པར་འཚལ། །ཐུགས་ནྲི་བརྩེ་བས་ཉེར་

དགོངས་ལ། །མགོན་པོ་མཆོད་པ་འདྲི་བཞེས་ཤྲིག ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲིཀ སརྴ་བཛྲ། ཛི་

ན་ཛིཀ རཏྣ་དྲིཀ ཨཱ་རོ་ལྲིཀ །པྲཛྙ་དྷྲྲིཀ པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་

དུ་སྦྱར་ཏེ། ལྷ་ཡྲི་སྲིལ་སྙན་དམ་པ་འདྲིས། །ཞེས་པ་ནས། མགོན་པོ་མཆོད་པ་འདྲི་

བཞེས་ཤྲིག ༀཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲིཀ་ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙ་དྷྲྲིཀ་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།   བླ། ༢༡ན༣ན།    མོ   *བོ   སྐུ། ༢༠བ༦ན།   ཞོལ། ༡༩ན༢ན།    བོ



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་ལྟར། །ཤྲིན་ཏུ་སྔོ་བའྲི་རོ་རེའྲི་”བུང་བ
1
་

ཡྲིྲིས། །བསྐོད་པའྲི་པདྨ་ལས་འོངས་མེ་ཏོག་དམར། །མྲི་བསྐོད་རོ་རེའྲི་ལྷ་ཚོགས་

མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲིཀ་ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ །པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། སྤྲུལ་”པའྲི
2
་འཁོར་ལོ་གཏུམ་མོའྲི་མེས་བསྲེགས་པས། །ཡྲིད་འོང་དྲི་ཡྲི་དད་

ལྡན་ག་བུར་སོས། །ཉམས་སུ་མོང་བས་ཡྲིད་རབ་ཚིམ་བྱེད་པ། །མྲི་བསྐོད་རོ་རེའྲི་

ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། ༀ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྲིཀ་དྷཱུ་པཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་གནས་བདེ་བའྲི་དངོས། །ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཉྲི་མ་གསལ་བའྲི་འོད་

ཟེར་ཅན། །མྲི་ཤེས་མུན་འཇོམས་སྔགས་ཀྲི་མར་མེ་མཆོག །མྲི་བསྐོད་ཅེས་པ་ནས། 

པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་ཨ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ནས་ལེགས་གནས་

པ། །ཀུནྡ་ལྟར་དཀར་ད་ཡྲི་བྱུག་པ་ཡྲིས། །ལུས་ཀུན་ཁབ་པས་བདེ་བའྲི་མཆོག་སྟེར་

བ། །མྲི་བསྐོད་ཅེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། རྨྲི་ལམ་ཡུལ་ལ་རོལ་

བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །གང་གང་དབང་པོའྲི་ལམ་ནས་བྱུང་ནས་ནྲི། །དེ་དང་དེ་ཡྲི་ཡུལ་

ལས་ལོངས་སྤོད་ཟས། །མྲི་བསྐོད་ཅེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་ནྱཻ་ཝྲི་ཏྱེ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

སྙོམས་འཇུག་དགའ་བའྲི་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི། །མྲི་ཤྲིགས་ཡྲི་གེ་མཆོག་གྲི་རོལ་

མོའྲི་”སྒ
3
། །ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་གདངས་སུ་ཤར་བ་རྣམས། །མྲི་བསྐོད་ཅེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་

དྲིཀ་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མྲི་དགོས། རྲིན་ཆེན་དབང་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༤ན།   སྐུ། ༢༢ན༤ན།   བླ། ༢༡བ༡ན།    བུང་བ   ཞོལ། ༡༩ན༦ན།    ཕུང་པོ

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༤ན།    པ   *པའྱི   སྐུ། ༢༡ན༤ན།   བླ། ༢༡བ༢ན།    པའྱི   ཞོལ། ༡༩ན༦ན།  པྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༦བ༡ན།   བླ། ༢༡བ༦ན།     སྒ    ཞོལ། ༡༩བ༤ན།    སྒས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲི་རྒྱལ་པོ་བྱཻ་”ཌཱུརྱའྲི
1
། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་ཁ་དོག་དབྱྲིབས་ཀྲི་གཟུགས། །རྣམ་

གསུམ་གཟུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་སྤན་ལ་དབུལ་

བར་བྱ། །ༀ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། །མ་ཟྲིན་འབྱུང་བའྲི་

ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི། །བརོད་བལ་དབྱངས་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཡྲི་ཚོགས། །རྣམ་

གསུམ་སྒ་ཡྲི་རོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་སྙན་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ༀ་

ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲ་ཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ག་བུར་ཨ་ཀར་ཛཱ་ཏྲི་ལ་སོགས་

པ། །ལེགས་པར་སྦྱར་ལས་བྱུང་བ་དྲི་ཡྲི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་དྲི་ཡྲི་རོ་རེ་མར་

བྱས་ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་ཤངས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ༀ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། 

པྲ་ཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་གནྡྷཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ལུས་མཆོག་བརས་བྱེད་བདུད་རྩྲིའྲི་ཟས་སོགས་

ཀྲི། །མངར་སྐྱུར་ཁ་དང་བས་ལ་སོགས་པའྲི་རོ། །རྣམ་གསུམ་རོ་ཡྲི་རོ་རེ་མར་བྱས་

ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་ལགས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ༀ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་

དྷྲྲིཀ་རཱ་ས་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་བདེ་སྟེར་”བའྲི
2
། །དཔག་

བསམ་གོས་ལ་སོགས་པ་རེག་བྱའྲི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་རེག་བྱའྲི་རོ་རེ་མར་

བྱས་ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་ལུས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ༀ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་

དྷྲྲིཀ་སརྴ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། འདོད་པའྲི་སྒྱུ་རྩ་ལ་དྲུག་ཅུ་བཞྲི་ལ་མཁས། །ཡྲིད་

འཕོག་གཟུགས་མཛེས་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །པདྨ་”སྤན
3
་སོགས་ཕག་རྒྱའྲི་

གཟུགས་མཆོག་རྣམས། །མྲི་བསྐོད་རོ་རེའྲི་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། །ༀ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༡ན།    ཌཱུརྱའྱི   སྐུ། ༢༡བ༣ན།    ཌཱུརྱ   བླ། ༢༡བ༦ན།   ཞོལ ༡༩བ༤ན།    བཻཌཱུརྱའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༤ན།    བླ། ༢༡ན༥ན།   ཞོལ། ༢༠ན༢ན།    བའྱི   སྐུ། ༢༢ན༡ན།    བ

3  མ་ཕྱི། ༡༦བ༦ན།   ཞོལ། ༢༠ན༤ན།    སྤྱན   བླ། ༢༢ན༦ན།    ཅན



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཟུར་གྲིས་བལྟ་ཞྲིང་འཛུམ་པའྲི་

བཞྲིན་རས་ཅན། །དྲུག་ལྡན་ལ་སོགས་ཡང་དག་གླུ་ལ་མཁས། །པདྨ་”སྤན
1
་སོགས་

ཕག་རྒྱའྲི་གླུ་དབྱངས་མཆོག །མྲི་བསྐོད་རོ་རེའྲི་ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་

ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དང་སྦྱར་བ་བཟང་པོའྲི་དྲི། །གང་གྲི་ལུས་ལ་རག་ཏུ་

མནམ་འབྱུང་བ། པདྨ་”སྤན
2
་སོགས་ཕག་རྒྱའྲི་དྲི་མཆོག་རྣམས། །མྲི་བསྐོད་ཅེས་

པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་གནྡྷཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། གང་ཞྲིག་མངས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

འཇུ་བ། །བྲིམ་པ་ལྟར་དམར་”མེ
3
་མཆུའྲི་སྦང་རྩྲི་སོགས། །པདྨ་”སྤན

4
་སོགས་ཕག་

རྒྱའྲི་རོ་མཆོག་རྣམས། །མྲི་བསྐོད་ཅེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་རཱ་ས་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

གསང་བའྲི་ས་རྩེ་ཕན་ཚུན་འཕད་པ་ཡྲིས། །རེག་བྱ་མོང་བས་གཏུམ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་

པ། །པདྨ་”སྤན
5
་སོགས་ཕག་རྒྱའྲི་རེག་བྱ་མཆོག །མྲི་བསྐོད་ཅེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་

དྷྲྲིཀ་སརྴ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་པ་ལྔ་ལ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མྲི་དགོས། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་

ཕེ་བས་ནང་མཆོད་ཀྲི་ཀ་པཱ་ལ་ཁ་ཕར་བསྟན་ཏེ་བཟུང་ནས། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡྲི་བཟའ་

བ་ནྲི། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་བྱེད་དེ་ཉྲིད་མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་བགྲིད་པར་

འཚལ། །ཐུགས་ནྲི་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །མགོན་པོ་མཆོད་པ་འདྲི་བཞེས་

ཤྲིག །ༀ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། པྲཛྙཱ་དྷྲྲིཀ་པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། གསང་བ་སྙོམས་

འཇུག་གྲི་མཆོད་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཞུགས། གཙོ་བོ་དང་ཐ་མྲི་དད་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༦ན།   ཞོལ། ༢༠ན༤ན།    སྤྱན   བླ། ༢༢བ༡ན།    ཅན

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༧ན།   ཞོལ། ༢༠ན༥ན།   སྤྱན   བླ། ༢༢བ༢ན།    ཅན

3  མ་ཕྱི། ༡༧ན༡ན།    མྱེ   བླ། ༢༢བ༣ན།   ཞོལ། ༢༠ན༥ན།    མ

4  མ་ཕྱི། ༡༧ན༡ན།   ཞོལ། ༢༠ན༥ན།    སྤྱན   བླ། ༢༢བ༣ན།    ཅན

5  མ་ཕྱི། ༡༧ན༢ན།   ཞོལ། ༢༠ན༦ན།    སྤྱན   བླ། ༢༢བ༤ན།    ཅན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 374  

དུ་གྱུར། ཡུམ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མཱ་མ་ཀཱྲི་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་

འཁོར་ལོ་ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དེའྲི་སྤྲི་བོར་

ༀ་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ལས་འོད་དཔག་མེད། སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་

ལས་མྲི་བསྐོད་པ། ལྟེ་བར་སྭཱ་ལས་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། བརླའྲི་རྩ་བར་ཧཱ་ལས་དོན་

ཡོད་གྲུབ་པ། རང་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས། ཞེས་པ་ལས། རང་ཉྲིད་

དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར། ཕཊ་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཡུམ་གྲི་

པདྨར་ཕྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཡབ་ཡུམ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཁབ་པ་སྙོམས་པར་”ཞུགས
1
་པས་མཆོད། དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མོང་ནས་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པས་དགེས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་པར་བྱའོ། །   ། །

འདྲི་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ན་ཆེས་གསལ་ཞྲིང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཞྲི་པ་ལས། བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་མཆོད་པ་སྟོན་པ་ནའང༌། བུད་མེད་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་མ། ལོ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལོན་

པ་ནྲི། །དྲི་དང་མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱན་ཏེ། །ཡོན་ཏན་ས་རགས་མཱ་མ་ཀྲིར། །ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་བྱྲིན་

རླབས་ལ། །དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་མཉེས་པར་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཞྲི་བའྲི་གནས་སྤོས་པས། །ནམ་མཁའྲི་

དབྱྲིངས་ནྲི་རབ་ཏུ་བརྒྱན། ཞེས་གསུངས་པ་སྒོན་གསལ་དང༌། མཆན་གྲིས་ཞྲིབ་པར་བཀྲལ་བ་

ལྟར་ཡྲིན་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་ནྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་སྒོན་གསལ་ལས་ངེས་བཟུང་གྲི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༦ན།   བླ། ༢༣ན༤ན།    ཞུགས   ཞོལ། ༢༠བ༥ན།    བཞུགས
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ལ། ངེས་བཟུང་དུ་འགོ་ཚུལ་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཆན་དུ་མཆོད་པ་ཁོ་ནར་བྱའྲི་མྲི་མཆོད་པར་མྲི་བྱ་བའྲི་

དོན་དུ་གསུངས་པ་ལ། ལག་ལེན་ལ་མྲི་མཆོད་པ་ཁོ་ནར་བྱའྲི་མཆོད་པར་མྲི་བྱ་བར་མ་སྨྲ་ཞྲིག 

།དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་མཆོད་ཡུམ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་གདམ་ངར་གསུངས་ཀང༌། རྒྱུད་འགེལ་

གྲི་མཆན་དུ་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་ལྟར་བཀོད་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་སབས་ཀྲི་

ཡུམ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མར་ངེས་སོ། །བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བྱ་བས་འདྲིར། །ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་གོང༌། །ཡོ་བྱད་ཅྲི་འབྱོར་པ་ཡྲིས་ནྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་བགྲིད་

པར་འཚལ། །ཐུགས་ནྲི་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །མགོན་པོ་མཆོད་པ་འདྲི་བཞེས་

ཤྲིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨུ་པསྠ�་ནཱ་ཡཱ་ཨཱཏྨ་ནཾ་ནཾརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། པད་

ཀོར་སྔོན་དུ་འགོ་བ་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

དེ་ནས་སེ་ཚན་གཉྲིས་པ་ལ། སྔར་གྲི་སྔགས་རྣམས་ༀ་ཨཱཿ མོ་ཧ་རཱ་ཏྲི། དྭེ་

ཥ་རཱ་ཏྲི། རཱ་ག་རཱ་ཏྲི། བཛྲ་རཱ་ཏྲི། རཱུ་པ་བཛྲ། ཤཔ་བཛྲ། གནྡྷེ་བཛྲ། རཱ་ས་བཛྲ། 

པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདོན་པ་བསྒྱུར། དེ་མ་གཏོགས། ལྷ་ཡྲི་མེ་ཏོག་དམ་པ་

འདྲི། །ཞེས་པ་ནས། ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

སེ་ཚན་གསུམ་པ་ལའང། སྔགས་རྣམས་ༀ་ཨཱཿ མྱཻ་ཏྲྲི། ཀྵྲི་ཏྲི་གརྦྷ། བཛྲ་པཱ་ཎྲི། 

ཁ་གརྦྷ། ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར། མཉྫུ་ཤྲི། སརྦ་ནྲི་ཝ་ར་ན་བྲི་སཾ་བྲི་ནྲི། ས་མནྟ་བྷ་ད། པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་

ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་སྔ་མ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

སེ་ཚན་བཞྲི་པ་ལ། སྔགས་རྣམས་ༀ་ཨཱ་ཡ་མཱནྟ་ཀྲྲིཏ། པྲཛྙཱནྟ་ཀྲྲིཏ། ཞེས་པ་ནས། 

སུཾ་བྷ་རཱ་ཛ། པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས། ལྷ་ཡྲི་མེ་

ཏོག་དམ་པ་འདྲི། ཞེས་པ་ནས། པཉྩ་ཨ་མྲ་ཏ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་ཇྲི་ལྟ་བ་
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བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་ནས་བདུད་རྩྲི་ལྕེ་ལ་བཞག་ཅྲིང་མང༌། དེ་ནྲི་

ནང་གྲི་མཆོད་པའོ། །

དེ་ནས་བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བྱ་བས་འདྲིར། ཞེས་པ་ནས། ནྲིརྱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འདྲི་དག་

དབུལ་བར་བྱ་སྟེ། ས་ཚོགས་དབང་པོའྲི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞྲིང༌། །གང་ལ་རེག་ན་

བདེ་བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །གོས་བཟང་རྲིན་ཆེན་བདག་བོ་སྦྱངས་ཕྲིར་འབུལ། །བཟོད་

པ་དམ་པའྲི་གོས་ཀྲིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །ༀ་ཨཱཿ ནུ་ད་ཏཱ་ར་སརྦ་པཱུ་ཛྭ་མེ་གྷ་ས་

མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ཧྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའྲི་རང་བཞྲིན་རྒྱན་ལྡན་

ཕྲིར། །རྒྱན་གཞན་དག་གྲིས་བརྒྱན་པར་མྲི་འཚལ་ཡང༌། །རྲིན་ཆེན་རྒྱན་མཆོག་

ཕུལ་བས་འགོ་ཀུན་གྲིས། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་

བཛྲ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ཝ་བུ་ཥ་ནྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བརྩེ་བའྲི་ཁོར་ཡུག་སྙན་པའྲི་བ་དན་དང༌། 

ཏྲིང་འཛིན་བ་རེ་སོབས་བའྲི་འོད་གསལ་བ། །མཆོག་རྐེན་འོས་པའྲི་ཉེར་མཁོ་འདྲི་

དག་འབུལ། །སྐེ་བོས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་བཛྲ་མཧཱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྲིན་ཆེན་མཛེས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་བུམ་པ་འདྲི། །ས་ཚོགས་བཅུད་ཀྲིས་བཀང་

སྟེ་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་

རླན་གྲིས་བརླན་པར་ཤོག ༀ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་

བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ༀ་མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི། ཞེས་པ་ནས། སྲིད་དྷྱ་མཾ། ཞེས་པས་བསོར་

བ་གསུམ་བྱ། ༀ་པྲ་ན་མ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ན་ཞེས་པས་ཕག་བྱས། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་

ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ། །གང་གྲི་གཟུགས་དང་ ཞེས་པ་
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ནས། རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པས་བསྟོད། གང་ཞྲིག་ཐོགས་མེད་སྲྲིད་པའྲི་

ཆུ་ཀླུང་དུ། ཅེས་པ་ནས། ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་ད་ནྲི་གནས་པར་བགྲི། །ལན་གཅྲིག དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་

བཟུང༌། །ལན་གསུམ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། ཞེས་པ་ནས། སེམས་

ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགོད། །ལན་གསུམ། དེ་ནས་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ། འཁོར་

རྣམས་ཀྲི་ཉེར་གཅྲིག་རེ། བརན་བྱེད་དུ་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ལ། ནང་དུ་འཇྲིག་རེན་

དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མ་གཉྲིས་བཤམས་པ་རྣམས། ཆང་གཏོར་

མའྲི་རས། ཆུ་ཐུན་མོང་”གྲི
1
་སྦྱོང་བྱེད། ནང་མཆོད་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྦྱོང་བྱེད། 

ཆང་ཆུ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བན་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལན་བདུན་གྲི་བར་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུ། ཞེས་

པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །   ། །

དེ་ནས་ཕྲི་རོལ་བའྲི་གཏོར་མ་ལ། ཁོ་བོ་དང་ཕོགས་སྐོང་ལ་འབུལ་བའྲི་གཉྲིས། 

ཆང་ཆུ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་རྲིན་བཞྲིན་བན། གཏོར་མགོན་ཞལ་ཚུར་གཟྲིགས་པའྲི་

གཡས། བདག་གྲི་གཡོན་ནས་ཆུ་བཞྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་

བཤམས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་སྟེ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་

ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༡ན།   བླ། ༢༤བ༥ན།    གྱིས   *གྱི   ཞོལ། ༢༢ན༣ན།    གྱི་་་་་
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བརླབས། དེ་ནས་གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས་གཏོར་མགོན་སྤན་དངས་ནས་དབུལ་

བ་ནྲི། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་ཁོ་བོ་

བཅུ་དང་ཕོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ཏེ། ཕྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་

མཚམས་རྣམས་སུ་གནས་པ་ནྲི། ནང་གྲི་ཤར་དུ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ་རྣམ་སང་

གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

བཞུགས་པར་གྱུར། ཕྲིའྲི་ཤར་དུ་རོ་རེ་མཚོན་ཆ་སེར་པོ། ཞེས་པ་ནས། འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་

ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། 

པྲོཀྵ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང༌། ༀ་ཨཱཿ ཡ་མཱན་ཏ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། 

སུཾ་བྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ། སརྦ་དུཥྚ་ན་ས་མ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། རཀྵ་ཙ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ད་ཤ་

དྲིཀ་བྱ་བསྠྲི་ཏེ་བྷྱཿ ཞེས་པ་ནས། སྭ་སྟྲི་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཕོགས་བཅུར་རྣམ་པར་གནས་

རྣམས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཞྲི་དང་བཀྲ་ཤྲིས་མཛད་དུ་གསོལ། །སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་

ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཏཾ་བུ་ལ་ཡེ་ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་

པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ད་ཤ་དྲིཀ་

ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པུཥྤཾ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤ་ཞེས་པ་

ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བཟོད་མཛད་རྲིགས། །ཇྲི་སྲྲིད་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བྱ་བ་རྣམས་མ་རོགས་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་ཕྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་

འཁོད་ནས་བགེགས་རྣམ་པར་བཟློག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅྲིག ཉྲི་མ་དང་པོ་ལ་དེ་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ལྟར་བྱ། གཉྲིས་པ་སོགས་ལ་ཁོ་བོ་སོགས་སྤན་དངས་མྲི་དགོས་པས། ནང་གྲི་ཤར་

དུ་གཤྲིན་རེ་གཤེད། ཅེས་སོགས་བརོད་དེ་གསལ་གདབ་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཉེ་རེག་བྱ། དེ་ནས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་

དུ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་

ཧཱུཾ་མཛད་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ། གཡོན་

བརྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་འཇུག་པས་དཀྲིས་འཁོར་དུ་

ཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ནས། ༀ་སུཾ་བྷ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། བྲིདྱ་རཱ་ཛ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རོལ་མོ་”དང་
1
བཅས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་

བསོར་བ་བྱ། དེ་ནས་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་ནས་འགེངས་ནས་དབྱངས་དང་བཅས་པའམ། 

མེད་ཀང་རུང་སྟེ། ༀ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའྲི་སེམས་ནྲི་རོལ་བར་ལྡན། །སྒེག་པའྲི་ཕག་

གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་པ་འཁྲིལ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི། མགོན་པོ་སྙྲིམ་པའྲི་

མེ་ཏོག་བཞེས་སུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀ་པད་ཀོར་དང་བཅས་

པས་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་གཙོ་བོའྲི་དབུ་ལ་ཕུལ་བར་མོས་ཏེ་དབུལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་སོང་སྟེ། གཞྲི་བཅའ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཡོན་བརྐང་བྱ་ཞྲིང༌། 

ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་བཛྲོད་གྷ་ཊ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་

ཕག་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་ཤར་སྒོ་དབྱེ། དེ་ལྟར་བྱས་ནས། བྱང་ནས་ལྷོ་དང༌། ཤར་ནས་

ནུབ་དང༌། ལྷོ་ནས་བྱང་སྒོ་དབྱེ། དེ་ནས་ༀ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤཱ་ཡ་མྲི། ཞེས་མེ་ཏོག་

བངས་ཏེ་རང་གྲི་”མགོ
2
་ལ་བཞག ༀ་པྲ་ན་མ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ན། ཞེས་བརོད་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༥ན།   བླ། ༢༦ན༡ན།   ཞོལ། ༢༣ན༣ན།     -དང་   སྐུ། ༢༥ན༤ན།    དང་    * དང་

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༡ན།   བླ། ༢༦ན༤ན།     མགོ །  ཞོལ། ༢༣ན༦ན།    གོ
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ཅྲིང་ཕག་བྱས་ནས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ་ཅྲིག ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གལ་ལ་འཁོད་

དེ། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ནྲི། མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། འདྲི་ན་འཁོར་བའྲི་རྒྱ་

མཚོ་ལས། །ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་རེའྲི་རྒྱ་མཚོ་བདག་སྐོབས་ཤྲིག ལས་བུམ་གྲི་ཆས་

བསངས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། མྲིག་དར་བཅྲིངས་པའམ་བསམས་ལ། ༀ་ཙཀྵུ་བྷནྡྷ། 

ཞེས་པ་ནས། པྲ་སྲིདྷྱ་སྭ། སད་གཡོགས། སྟོད་གཡོགས། གཙུག་ཏོར་རྣམས་དངོས་སུ་མེད་ན་

ཕག་རྒྱ་དང་དམྲིགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་ཆས་སུ་ཞུགས་པར་མོས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

ནུ་ཏ་ར། ཞེས་པ་ནས། ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་རཀྵ་ཧཾ། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྲི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། མེ་

ཏོག་བཟུང་ལ། ཨཱཿ ཁཾ་བཱྲི་ར་ཧཱུཾ། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་

ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་རོ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་

དུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ། མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་གནས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ དམར་པོ། སྤྲི་བོར་

འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ། ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་འོད་ཟེར་

ཀྲིས་ལུས་འོད་གསལ་བར་བྱས། ཀྱཻ་ཁོད་སུ་ཡྲིན་ཅྲི་ལ་དགའ། སལ་བཟང་བདག་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལའོ། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་བཟུང༌། །ལན་གསུམ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། 

ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགོད། །ལན་གསུམ།སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་སོན་པའྲི་སེམས་ཀུན་རོབ་པ་

དེ་ཉྲིད། སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། ཆོས་
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ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང༌། རང་གྲི་སེམས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་བའྲི་རྣམ་

པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཅེས་པ་ནས། སུ་ཁཾ་དེང་ཁོད་ཅེས་པ་ནས། མ་དད་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་”ཁྲིད
1
་པར་བསམས། ༀ་ཨཱཿ ཡ་མཱནྟ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ། 

ཨཱཿ ཁཾ་བཱྲི་ར་ཧཱུཾ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ལྷ་”རྣམས་ཀྲི
2
་སྟེང་ནས་བསོར་བ་གསུམ་བྱས་པར་

བསྒོམ། ༀ་མཧཱ་ར་ཏ། ཞེས་པ་ནས། སྲིདྡྷྱ་མཾ། རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨུ་པསྠ�་ནཱ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། སྭ་མཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆོད་པ་དང༌། བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ཕྲིར་བདག་དབུལ་བས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་

ཤར་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་

དང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་གྱུར། རང་

ཉྲིད་རྣམ་སང་དུ་གྱུར། 

ༀ་སརྦ་བུདྡྷ་པཱུ་ཛ། ཞེས་པ་ནས། ཏྲིཥྛ་མཾ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཞེས་པ། རྣམ་པར་སང་མཛད། ཞེས་པ་འདོན་པ་བསྒྱུར་པ་མ་གཏོགས། བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དུ་

གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་བས། 

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༧ན།   བླ། ༢༦བ༦ན།    ཁྲྱིད   ཞོལ། ༢༤ན༡ན།    འཁྲྱིད

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༧ན།   སྐུ། ༢༦ན༣ན།   བླ། ༢༧ན༡ན།   ཞོལ། ༢༤ན༡ན།    རྣམས་ཀྱི    *སྣམ་གྱི་ཡྱིན་པར་སྙམ་མོ།།
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དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་”གྲིས
1
་དབང་

བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་ལྷོ་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད་དུ་གྱུར། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་པྲ་བར་ནཱ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། པྲ་བར་ཡ་མཾ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བསོར་བའྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་བས། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་རོ་རེའྲི་ཆོས་རབ་ཏུ་བསོར་དུ་

གསོལ། ཞེས་ནུབ་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་མཆོད་པ་དང་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཀརྨ་ཎཾ། ཞེས་པ་ནས། ཀརྨ་ཀུ་རུ་མཾ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཕྲིར་བདག་འབུལ་བས། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་རོ་རེའྲི་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བྱང་

སྒོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དང་

འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། སེམས་མ་

རོ་རེ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅའ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་སྟྭཾ། ༀ་སཏྭ་བཛྲ་ཨ་དྷྲི་ཏྲིཥྛ། སྭ་མཾ་ཧཱུཾ། དེང་

ཁོད་ཅེས་པ་ནས། ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། འདྲི་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། འགེམས་

པར་འགྱུར་རོ། །ༀ་དེ་རྲིང་ཞེས་པ་ནས། བལ་ཏེ་གཤེགས། །འདྲི་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་དམལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༤ན།    བླ། ༢༧ན༦ན།   ཞོལ། ༢༤ན༥ན།    གྱིས   སྐུ། ༢༦བ༡ན།    གྱི



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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བའྲི་ཆུ། ཞེས་པ་ནས། ཋཱ། ཡྲི་གེ་གསུམ་”གྲི
1
་སྔགས་པའྲི་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་བླུད། དེང་ཕྲིན་

ཆད་ཁོད་ཀྲི་ཕག་ན་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས་ལྟུང་བར་གྱུར་ཏ་རེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་དབབ་པར་

མཛད་དུ་གསོལ། ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་

དམར་པོ་ཨཱཿ ས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད་

དམར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། གཡོན་

རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། གཡོན་བརྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། དེའྲི་སྤྲི་བོར་

ཧ། ལོག་མར་ཨཱཿ  སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རྣམ་སང༌། འོད་དཔག་

མེད། མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ་རོ་རེ་གསུམ་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཐྲིམ་པས་སྤྲི་བོ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་

གྲི་བར་ཁོང་སྟོང་དུ་གྱུར། རྐང་པའྲི་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་

གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན། དེའྲི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་མེ་

རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་སྟེང་ན། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཛྷྷཻཿ དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་མེའྲི་

འོད་ཟེར་རྐང་མཐྲིལ་ནས་ཞུགས་ནས་སྤྲི་གཙུག་གྲི་བར་དུ་ཕྲིན་པས། ལུས་ཐམས་

ཅད་སྦྱངས་ནས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོ་རང་གྲི་རྣམ་པར་ཤྲིས་པ་འོད་གསལ་

དུ་”ཞུགས
2
། འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་རང་ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་

བཅས་པར་བཞེངས་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༢ན།   བླ། ༢༧ན༦ན།   ཞོལ། ༢༤བ༤ན།    གྱི   སྐུ། ༢༧ན༡ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༦ན།   བླ། ༢༨ན༥ན།    ཞུགས   ཞོལ། ༢༥ན༣ན།     བཞུགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་འདའྲི་ཡུམ་རེག་བྱ་”རོ་རེ་
1
མ་ལ་

འཁྱུད་པ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ལས་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲིས་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་འདའྲི་ཡུམ་གོས་དཀར་མོ་ལ་འཁྱུད་པ། སྤྲི་

བོར་ཧ་ལས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་

འཛིན་པས་རང་འདའྲི་ཡུམ་སྤན་མ་ལ་འཁྱུད་པ། ཛྷྷཻཿའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསྐུལ་བས། 

ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་

བབས་པས་ལུས་གང་བར་གྱུར། 

སེམས་མ་རོ་རེ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་སྙྲིང་ཁར་བཙུགས། རོལ་མོའྲི་སྒ་དང་གུ་གུལ་གྲིས་བདུག 

།འདྲི་ཁོད་དམ་ཚིག་རོ་རེ་སྟེ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་གང༌། །རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་བ་

ན་མེད། །དེ་རྲིང་ཁོད་ལ་འབེབས་པར་མཛད། །ༀ་བཛྲ་ཨ་”བེ
2
་ཤ་ཡ་ཨཱཿ ཨཱཿ ཨཱཿ 

རོ་རེ་སྤྲི་བོར་བཞག ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། སོགས་

ཆོག་བྱེད་ན། ༀ་ཤཱུ་ནྱཏཱ་ཞེས་པ་ནས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་འཆང་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་

དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེ་སང་རོ་རེ་

སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག །ཅེས་པ་ནས་འོད་དམར་པོ་འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པའྲི་དབུས་ན་

རོ་རེའྲི་སྐོལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། ཡུམ་མེད་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༧ན།   བླ།  ༢༨ན༦ན།    རོ་རྱེ་   ཞོལ། ༢༥ན༣ན།    -རོ་རྱེ་

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།   བླ། ༢༨བ༣ན།    བྱེ   ཞོལ། ༢༥ན༦ན།    ཝྱེ



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་ཞེས་པ་ནས། སྤན་མ་ལ་འཁྱུད་པ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་

ཨཱཿ དམར་པོ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ། དེའྲི་འོད་ཟེར་ཀྲིས་ཞེ་སང་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་བསྐུལ་བས་ཞེས་པ་ནས། འོད་ཟེར་ཆར་ལྟར་འབབ་པར་གྱུར། རོ་རེ་

གསོར་བརྲིད་བག་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དག་ཏུ་དཀྲོལ་ལོ། །ཨཱ་བྱཻ་ཤ་ཨཱཿ ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། 

ཨཱཿ ཛྷྷཻཿ ཞེས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཕབ་པ་གཤེགས་པའྲི་རེས་སུ། སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་

པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་དང༌། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་ན། བར་སང་གྲི་ཁ་དོག་”བྲི
1
་བ་དང་

བསོར་བ་བྱ། བདག་འཇུག་ལ་དེ་རྣམས་མྲི་དགོས་པས། ཡང་དག་པ་ཡྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་འདྲིར། །ཞེས་པ་ནས། དེ་འད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བ་མས་

བརོད་པར་བསྒོམ། དངོས་སུ་རང་གྲི་བརོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་བཏབ། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དཀར་པོ་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་ལས་

མྲི་བསྐོད་པ། སྤྲི་བོར་ༀ་ལས་རྣམ་སང༌། ཞེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་

གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། མྲི་བསྐོད་པ་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་རང་གྲི་

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་པར་

གྱུར། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་”ཞུགས
2
། གཙོ་བོ་འཁོར་བཅས་ཀྲི་མདུན་

ན་གནས་པར་གྱུར། མེ་ཏོག་དབུལ། ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ཌྲི་ཌོ་མེ་བྷ་ཝ། ཞེས་པ་ནས། ནཱ་ཐ་ཧེ་ༀ་

པྲ་ཏྲི། ཞེས་པ་ནས། མཧཱ་བ་ལ། མེ་ཏོག་རང་གྲི་མགོ་ལ་བཞག  རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་

ཧཱུཾ། དཔྲལ་བར་རཾ། མྲིག་གཉྲིས་ལ་ༀ་འོད་ཟེར་འབར་བ་རེ་རེ། མྲིག་དར་བཀྲོལ་བའམ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༦ན།   བླ། ༢༩ན༢ན།   ཞོལ། ༢༥བ༤ན།   བྱི   སྐུ། ༢༨ན༢ན།    དྲྱི

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༢ན།    བླ། ༢༩ན༥ན།     ཞུགས   ཞོལ། ༢༦ན༡ན།    བཞུགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཀྲོལ་བར་བསྒོམ། ༀ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེང་ཁོད་ཀྲི། །ཞེས་པ་ནས། བ་ན་མེད། །ད་

ནྲི་དད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་སུ། ཞེས་པ་ནས། ཧེ་བཛྲ་པཱ་ཤྱ། དེ་ཡང་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སང་བ་འབར་བས་མེ་རྲི། ཞེས་པ་ནས། བཞྲི་སྟེ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྲི། ཏྲིང་

འཛིན་བཞྲི་དག་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། སྤས་པའྲི་ཕ་གུ ། “བསྒོམ་སངས་ཀྲི
1
་ས་བོན་

སངས་པས་ད་བ་དང་བསྒོམ་”སངས
2
་མངོན་གྱུར་སངས་པས་ད་བ་ཕེད་པ། གདུལ་

བྱ་རྣམས་ལ། ཞེས་པ་ནས། ཐར་པ་ཆེན་པོའྲི་གོང་ཁེར་མཆོག དེའྲི་དབུས་སུ་ཞེ་སང་

རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་རྣམ་སང༌། ཞེས་པ་ནས། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། ལུས་

དཀྲིལ་སྟོན་པ་ནྲི། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ། ཞེས་པ་ནས། གཤྲིན་རེའྲི་དག་སོགས་

བསྟན་པར་བྱ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའོ། །   ། །

དབང་བང་བ་ལ་བུམ་དབང་གྲི་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ནྲི། མཎྜལ་ཕུལ། མེ་ཏོག་དང་

བཅས་པའྲི་”སྙྲིམ
3
་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་རོ་རེས་སངས་རྒྱས་ལ། ཞེས་པ་

ནས། དེང་བདག་སྩོལ། །དེ་ནས་སྦྱང་བ་དཀྲིལ་ཆོག་ན་གསལ་བ་ལྟར་བྱ། ལས་བུམ་

གྲི་ཆུས་བསང་། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་ཉྲིད་དངས་པ་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད། རོ་

རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཐོན་པ་སད་ཅྲིག་གྲིས་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་མཐྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།   བླ། ༢༩བ༢ན།    བསོམ་སྤངས་ཀྱི   སྐུ། ༢༨བ༡ན།    བསོམ་སྤང་གྱི   ཞོལ། ༢༦ན༣ན།    

སོམ་སྤངས་ཀྱི

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།   བླ། ༢༩བ༢ན།   ཞོལ། ༢༦ན༣ན།    སྤངས   སྐུ། ༢༨བ༡ན།    སྤང

3  མ་ཕྱི། ༢༡བ༥ན།    བླ། ༢༩བ༤ན།    སྙྱིམ   ཞོལ། ༢༦ན༥ན།    རྱིམ



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ནག་ནག་དཀར་དམར་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། མཱ་མ་ཀྲི་སྔོན་མོ་སྔོ་

དཀར་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་

མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་

དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་

མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས། ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་

ཡབ་ཡུམ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་ཞེས་པ་

དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ། པཱ་དྱཾ་དང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཥྤཾ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རོ་རེ་ཅན་གྲི་སངས་རྒྱས་ལ། ཞེས་པ་ནས། 

འདྲི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ། །བ་མས། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའྲི་རྒྱལ་

བ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བར་གྱུར་ནས། 

རྣམ་སང་གྲི་ བ་མའྲི་སྤྲི་བོ་ སྒོ་ནས་ཞུགས། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་

ཕྱུང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་དུ་ཁྲུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་ཕྲི་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀར་དམར་ནག་པའྲི་རྩྲིག་པ་རྲིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། འཕར་མ་

གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་དབུས་སུ། ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་

ནག་པོ། ཤར་དུ་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ། ལྷོར་རྲིན་པོ་ཆེ་སེར་པོ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་དམར་པོ། 

བྱང་དུ་རལ་གྲི་ལང་ཁུས་མཚན་པ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཤྲིང་སྟན་ལ་གནས་པའྲི་ས་ཚོགས་

པདྨའྲི་སྟེང་དུ་འཁོད་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ཏྣ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བུམ་ཆུ་སྟོང་
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པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། མྲི་བསྐོད་པ་མཐྲིང་ནག་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་

དམར་བའྲི་ཞལ། ཞེས་པ་ནས་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མཱ་མ་ཀྲི་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས་རལ་གྲི་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། བ་མ་དང་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་

རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་དབང་བསྐུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷས་

མུ་ད་སྥར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ 

དབང་རས་”ཕུལ
1
་ ཆུར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་

རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྐུལ་ཏེ་སྤན་དངས་པ་རྣམས་ནམ་མཁར་འཁོད། 

སྒྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་དགོངས་པ་མཛད། སྤན་

མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། བགེགས་བསྐྲད་པར་གྱུར། བུམ་པ་བཏེག་ནམ་མཁའ་

ནས། རང་ལ་མེ་ཏོག་སོགས་གཏོར་ཞྲིང༌། ཤྲིས་བརོད་མཛད་པར་བསམ་ལ། དངོས་སུ་རང་གྲི་

མགོ་ལ་མེ་ཏོག་བཞག བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག །ཅེས་པ་ནས། དེ་སྤོད་ཐབས་སྟོན་དེ་ནྲི་ཀུན་

ནས་སེལ་མཛད་པ། །བཀྲ་ཤྲིས་དེས་ནྲི་དེ་རྲིང་ཁོད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །ཏྲིལ་གྲི་

གང་བུ་ལྟར་གང་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། ཡྲིད་བདེར་གྲིས། །རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།   བླ། ༣༠བ༥ན།   ཞོལ། ༢༧ན༤ན།    ཕུལ   སྐུ། ༢༩བ༣ན།    བུམ
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རྣམ་རྒྱལ་ནས་བུམ་ཆུ་བངས་ལ་སྤྲི་བོར་བཞག དབང་བསྐུར་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས། སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་

ཨ་ཧཾ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། ཞེས་པ་ནས། 

མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་བཀུག་ནས། རང་གྲི་བ་སྤུའྲི་སྒོ་ནས་ཐྲིམ་

པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་

ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་དགུ་ལས། ཞེས་པ་ནས། མྲི་བསྐོད་པ་དང་

དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདོད་

ཆགས་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། ཕག་ན་རོ་རེ་རྒྱལ། ཞེས་བརོད་དེ་བརྒྱན་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་བསོར་བ་གསུམ་དངོས་སུ་བྱ་བའམ་བྱས་པར་བསྒོམ་མོ། །

ཅོད་པན་གྲི་དབང་ལ། བྱང་ཆུབ་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། 

ནང་དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ་སྔར་གྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དོད་ལ། ཏྲཾ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་

ཏྲཾ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྲིན་འབྱུང་སེར་པོ་ཞེས་པ་ནས། རལ་

གྲི་འཛིན་པ། མཱ་མ་ཀཱྲི་སྔོན་མོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

ནོར་བུ་འཁོར་ལོ། ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པས་

འཁྱུད་པ། ཞེས་བརེ་བ་དང༌། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རང་གནས་སུ་འཁོད་པར་

གྱུར། ཞེས་པ་མ་གཏོགས་ཆུ་དབང་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

དབང་རས་བསྐེད་པ་ནྲི། དབང་རས་ཅོད་པན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཞེས་དང༌། 

རྲིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ནང་དབང་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་མཱ་མ་ཀཱྲི་ལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དབུ་རྒྱན་

ཅན་ཞེས་པ་དང༌། བ་མ་དང་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཀྲི་དོད་ལ། བ་
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མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞེས་བཅུག་ནས། 

རྲིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཅོད་པན་དུ་གྱུར། ཞེས་པ་ནས། ཕོགས་

མཚམས་སུ་འཁོད་ནས་བགེགས་བསྐྲད་པར་གྱུར། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་མ་ལུས་

རྲིན་ཆེན་རྲིགས་དང་ལྡན། ཞེས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་གྲི་རེས་སུ། ཕག་རྒྱ་ལྔ་མགོ་བོའྲི་

གནས་ལྔར་རེག་ཅྲིང་སྔགས་བརོད། ༀ་བཛྲ་དྷཱ་ཏཱྲི་ཤྭ་རྲི། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཀརྨཱ་བཛྲི་ཨ་

བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏཾ། དབུ་རྒྱན་གོན། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཞེས་པ་ནས། མཱ་མྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དར་དཔངས་གདགས་སོ་སྙམ་པའྲི་ཐལ་

མོ་དང༌། ༀ་བཛྲ་ཏུ་ཥྱ་ཧོ། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། རྣམ་རྒྱལ་

གྲི་བུམ་ཆུ་སྤྲི་བོར་བན། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་

བདུད་རྩྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས། ཞེས་པ་ནས་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། དེ་ནས་དབང་ལྷ་ཐྲིམ་པ་ལ་སོགས་བརོད་ཚུལ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཆུ་དབང་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་རོ་རེའྲི་དབང་ལ། ནང་དབང་གྲི་སབས་སུ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དོད་ལ་ཧྲིཿ 

ལས་པདྨ་ཧྲཱྲིཿ ས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་དམར་

ནག་དཀར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་དམར་

ནག་དཀར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས་རལ་གྲི་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཞེས་པ་ནས། རང་ཉྲིད་

འོད་དཔག་མེད་དུ་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རང་གནས་སུ་

འཁོད་པར་གྱུར། ཞེས་པ་མ་གཏོགས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་

ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཞེས་པ་ནས་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། དབང་རས་རོ་རེ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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པའྲི་ངང་ལས། ཧྲཱྲིཿ ལས་པདྨ་ཧྲཱྲིཿ ས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་

མེད་དམར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། གོས་

དཀར་མོ་དམར་མོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་

པས་འཁྱུད་པ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། འོད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་རོ་རེར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་

པ་ནས། ཁོ་བོ་རྣམས་ཕོགས་མཚམས་སུ་འཁོད་ནས་བགེགས་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་མ་ལུས་པདྨའྲི་རྲིགས་དང་ལྡན། ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྲིག་

བརོད། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་རོ་རེའྲི་

དབང༌། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅྲིང་ལག་ཏུ་བཟུང༌། ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་

སྟྭཾ། དབང་བསྐུར་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། ༀ་སརྦ་ཞེས་པ་ནས། ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་ཞེས་པ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར། དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་དང་མཆོད་པ་སྔར་བཞྲིན། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་

དགུ་ལས། འོད་དཔག་མེད་རོ་རེའྲི་དབང་ཐོབ། ཅེས་པ་ནས། དབང་བར་བྱས་སོ། །

དེ་ནས་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ལ། ནང་དབང་ནྲི་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་དོད་ལ། ཁཾ་ལས་

རལ་གྲི་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་ལང་ནག་

དཀར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། ནོར་བུ་འཛིན་པ། སྒོལ་མ་ལང་ཁུ་ལང་ནག་དཀར་བའྲི་

ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཞེས་པ་ནས། རང་ཉྲིད་དོན་གྲུབ་ཏུ་བྱས་

པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རང་གནས་སུ་འཁོད་པར་གྱུར། ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པ་མ་གཏོགས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ཏྣ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། དབང་རས་དྲིལ་བུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། ཁཾ་ལས་རལ་

གྲི་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས་ནོར་བུ་འཛིན་པ། སྒོལ་མ་ལང་ཁུ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

ཞེས་པ་ནས། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་

བསྐུར། དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་

དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། ཁོ་བོ་རྣམས་ཕོགས་མཚམས་སུ་འཁོར་ནས་བགེགས་བསྐྲད་

པར་གྱུར། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་མ་ལུས་ལས་ཀྲི་རྲིགས་དང་ལྡན། །ཞེས་སོགས་ཤོ་

ལོ་ཀ་གཅྲིག་བརོད། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། ཟླ་བའྲི་འོད་ཅན་

ཡེ་ཤེས་སྐུ་མངའ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ནྲི་མངའ་བདག་ཏུ་བཤད་དོ། །ཞེས་པས་དྲིལ་བུ་

གཏད་དེ། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་ཉེ་

བར་མཛོད། །འདྲི་བ་མས་གསུངས་པར་མོས་ལ་རང་གྲིས་བརོད། ༀ་བཛྲ་ཨ་ཏྲི་པ་ཏྲི། ཞེས་

པ་ནས། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། དབང་བསྐུར་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། ༀ་སརྦ་ཞེས་པ་

ནས། ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་ཞེས་པ་ནས། དོན་གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་དང་མཆོད་པ་སྔར་བཞྲིན། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་དགུ་

ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ཐོབ། ཅེས་པ་ནས། དབང་བར་བྱས་སོ། །

དེ་ནས་མྲིག་ཐུར་མེ་ལོང་གྲི་དབང་ནྲི། མྲིག་ཐུར་གྲིས་མྲིག་སན་བྱུག་པའྲི་ཚུལ་

བྱ། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་སུ་ཡྲི་གེ་པྲཾ་རེ་རེ། ༀ་བཛྲ་ནེ་ཏྲ། ཞེས་པ་ནས། ཧྲཱྲིཿ ཇྲི་ལྟར་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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མྲིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡྲིས། ཞེས་པ་ནས། རབ་རྲིབ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བསལ། །མྲི་

ཤེས་པའྲི་ལྲིང་ཏོག་དང་བལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་”བྱེ
1
་བར་གྱུར། མེ་ལོང་ལ་རོ་

རེའྲི་གཟུགས་བརན་འཆར་དུ་བཅུག་པ་མྲིག་ལ་བསྟན་ནས། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་མེ་ལོང་དུ་

གྱུར། ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །ཞེས་པ་ནས། སྐོབ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྲས་སུ་

སྐེ། སྤྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་དང༌། ཁབ་པར་དུ་རང་གྲི་སྙྲིང་ལ་

ཞུགས་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནྲི་མེ་ལོང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཤེས་པར་གྲིས་

ཤྲིག 

དེ་ནས་མྲིང་གྲི་དབང་ནྲི། ནང་དབང་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དོད་ལ། ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་

ༀ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་

བའྲི་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། སྤན་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་

པ་ནས་རལ་གྲི་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཞེས་པ་ནས་རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དུ་བྱས་པ་ལ་

དབང་བསྐུར། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ། རང་གནས་སུ་འཁོད་པར་གྱུར། བ་མ་དང་

གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། ཁོ་བོ་རྣམས་ཕོགས་མཚམས་སུ་འཁོད་ནས་

བགེགས་བསྐྲད་པར་གྱུར། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་མཐའ་དག་འཁོར་ལོའྲི་རྲིགས་དང་

ལྡན། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་དཅྲིག་བརོད། དབང་བསྐུར་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་

བྱ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་སྤྲི་བོར་མཉམ་པོར་བཟུང་ལ་དཀྲོལ། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་སྟྭཾ། ཞེས་པ་ནས། ཨ་བྷྲི་

ཥེ་ཀ་ཏ། ཀྱཻ་དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྲིདྡྷྲི་ས་མ་ཡ་

སྟྭཾ་བྷུ་ར་བྷུ་ཝ་སྭ་ཨཱཿ དབང་བསྐུར་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། ༀ་སརྦ་ཅེས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན།   ཞོལ། ༢༩ན༥ན།    བྱྱེ   བླ། ༣༣ན༥ན།    ཕྱེ
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ནས། ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་སང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་དང་མཆོད་པ་སྔར་བཞྲིན། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་དགུ་ལས་

རྣམ་པར་སང་མཛད་མྲིང་གྲི་དབང་ཐོབ། ཅེས་པ་ནས་དབང་བར་བྱས་སོ། །   ། །

དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ལ། མཎྜལ་ཕུལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་

པའྲི་དབང་བསྐུར་ཆེ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་སྩོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་

གསོལ་བ་གདབ། རང་དང་འཁོར་ལོ་རྣམ་སང་དུ་གྱུར། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །ཞེས་པ་ནས། དྷརྨཱ་

ཙཀྲ། ཞེས་བརོད་དེ་དབང་བསྐུར་བས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་བསོར་བའྲི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། རང་དང་རྲིན་པོ་

ཆེ་རྲིན་འབྱུང་དུ་གྱུར། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ། སེམས་

ཅན་ཀུན་ལ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་རཏྣ་ཞེས་བརོད་དེ་དབང་བསྐུར་བས། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། 

རང་དང་པདྨ་འོད་དཔག་མེད་དུ་གྱུར། འོད་དཔག་མེད་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ། 

སེམས་ཅད་ཀུན་ལ་ཞེས་པ་ནས། ཧྲཱྲིཿ ཨཿ ཞེས་བརོད་དེ་དབང་བསྐུར་བས་པདྨའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། 

རང་དང་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ས་

ཚོགས་རོ་རེ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཞེས་པ་ནས། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཿ ཞེས་བརོད་དེ་དབང་

བསྐུར་བས། ལས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དུ་

དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ཏྣ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།

 395  

ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་ཉྲིད་དངས་པ་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའྲི་དབྱྲིབས་

བརྒྱུད་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཐོན་པ་སད་ཅྲིག་གྲིས་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་

པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་

འཆང་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དཀར་མོ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། བ་མ་

དང་གཙོ་བོ་ཐ་མ་དད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་

ཕྱུང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་དུ་ཁྲུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནས། བྱང་དུ་རལ་

གྲི་ལང་ཁུས་མཚན་པ་ལ་གནས་པའྲི་སེང་གེའྲི་ཁྲིའྲི་སྟེང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་

བའྲི་གདན་ལ་འཁོད་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ཏྣ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ། ཐོག་མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་

ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་

བའྲི་ཐུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་དན་པའྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

རོ་རེ་དེ་ཁོོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཟུངས་ཤྲིག །ཅེས་རོ་རེ་སྙྲིང་ཁར་བཟུང༌། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཞེས་བརོད་དེ་

དྲིལ་བུ་ལག་པ་གཡོན་དུ་གཏད། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུ། འདྲི་

དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅས་ཀྲི། ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བ་བཞེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོག་པར་སེམས་པའྲི་སྒོ་ནས་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དྲིལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཟུངས་ཤྲིག །སྲྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག །ཅེས་པ་ནས། 

སྲྲིད་པ་དམ་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དེ་དཀྲོལ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་སྙྲིང་ཁར་བསོལ་ལ་

འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱས་བདེ་སྟོང་བསྒོམ། ཡྲིད་ཀྲི་ལུས་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་བསྒགས། 

རང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འདུ་བྱས་

ནས། འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་

བྱའོ། །གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་”ལུས
1
་དངས་ནས་དཀྲིལ་ཆོག་ལྟར་བར་སྦོད། 

བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་པ་རྣམས་

ནམ་མཁར་འཁོད། བསྒྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྲིས། ཞེས་པ་ནས། ཕོགས་

མཚམས་སུ་འཁོད་ནས་བགེགས་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག །ཅེས་པ་ནས། དབང་རབ་བསྐུར། དབང་བསྐུར་རོ་རེ། ཞེས་

པ་ནས། སྦྱྲིན་པར་བྱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས། ཞེས་པ་ནས། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་རྒྱན་པར་གྱུར། བ་མ་དང་

གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་

གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས་ཏེ། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་འཁོད་

པ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་མྲི་བསྐོད་པ། སྤྲི་བོར་རྣམ་སང༌། ཞེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་

སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། མྲི་བསྐོད་པ་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་གྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་རང་གྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང༌། དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་རྣམས་དང་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༢ན།   ཞོལ། ༣༠བ༥ན།    ལུས   བླ། ༣༥ན༣ན།    ལུང



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར། ༀ་སུ་པྲ་ཏྲིཥ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ། མེ་ཏོག་སྤྲི་བོར་བཞག ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཁོད་ཀྲིས་སྲོག་ཆགས་བསད་པར་བྱ། ཞེས་པ་ནས། ཁོད་ཀྲིས་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་

བྱ། །སྔགས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་མཆོག །དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་བདག་ལ་སྩོལ། 

ཞེས་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ།  རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེ་ ཞལ་”གསུམ་
1
ཕག་དྲུག སེམས་

དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་དུ་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་ཞེ་སང་རོ་རེར་

གྱུར་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

སྐུ་མདོག་དམར་པོ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སྔོན་པོའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོའྲི་མཐར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སྭ་ཨཱཿ ཧཱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་རྣམས་

གཡས་བསོར་དུ་གནས་པར་གྱུར། 

བཅོམ་ལྡན་བདག་གྲིས་སྦྱྲིན་ལགས་ཀྲིས། །འདྲི་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། 

ཞེས་བ་མས་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། ཞེས་པ་ནས། རག་

ཏུ་བཅང༌། ཞེས་བ་མས་གསུངས་ལ། བཅོམ་ལྡན་བདག་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་རང་གྲི་ཁས་བངས་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སྭ་ཨཱཿ ཧཱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ལན་

གསུམ་བཟླས། སྔགས་ཀྲི་ཕེང་བ་བ་མའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བརྒྱུད་དེ། ཞལ་ནས་བྱུང་

བ་བདག་གྲི་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས་ཏེ། སྙྲིང་ཁར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་

མཐའ་སོར་དུ་གནས་པར་གྱུར། བྷྲུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ། ༀ་བཛྲ་ཧེ་ཏུ་མཾ། 

དབྱངས་ཐ་མ་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དུང༌། ༀ་བཛྲ་བྷ་ཥ་རཾ། དབྱངས་དང་པོ་ཨ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༧ན།   ཞོལ། ༣༡ན༤ན།    གསུམ་   བླ། ༣༥བ༣ན།    -གསུམ་
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བྱུང་བའྲི་གསང་འདུས་ཀྲི་པོ་ཏྲི། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། བསོར་བར་

གྲིས། དབྱངས་ཐ་མ་ཨཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དེ། ཞེས་པ་ནས། མཉམ་ཉྲིད་གསལ། ཧོ་ལས་སྐེས་པའྲི་མདའ་གཞུ་ཧོ། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་སྭཱ། ཞེས་གསུངས་ནས་བ་མས་གནང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་

རཱ་ག་ཡཱ་མྲི། ཞེས་བརོད་ནས་རང་”གྲི
1
་མདའ་གཞུ་འཕང་བའྲི་ཚུལ་བྱ། ཁཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རལ་གྲི །རལ་གྲི་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བར་འགྱུར། དེ་ལྟར་

འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ད་ར་ཡ་མྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དུ་གྱུར། 

ཕེང་བ་ལ་སོགས། ཞེས་པ་ནས། ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། 

གཙོ་བོས་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། བདག་གྲིས་བགྲི། རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉྲིད། ཅེས་པ་ནས། བརྟུལ་ཞུགས་

བརན། ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་རག་ཏུ་མྲི་འབལ་བར་

གྲིས་ཤྲིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲིདྡྷྲི་བཛྲ། ཞེས་པ་ནས། ཧྲི་ཧཱུཾ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་

རྲིགས་སུ་འཇུག །ཅེས་པ་ནས། བརྟུལ་ཞུགས་བརན། ཞེས་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། བ་

མས། འདྲིར་ནྲི་ཁེད་རྣམས་ངས་ལུང་བསྟན། །ཞེས་པ་ནས། སྔགས་འདྲིའྲི་སྟོབས་ཡྲིན་

ནོ། །མཧཱ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། མཆོག་ཏུ་གསང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར། །ཞེས་པ་

ནས། ཐོབ་འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་ལྟར་ཕྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ལས། 

ཕྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། ཞེས་པ་ནས། འབས་བུ་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུའྲི་ནུས་པ་ཁད་

པར་ཅན་འཇོག་གོ །   ། །

1  མ་ཕྱི།  ༢༦ན༥ན།   བླ། ༣༦ན༣ན།   ཞོལ། ༣༡བ༤ན།    གྱི   སྐུ། ༣༤བ༤ན།    གྱིས
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གཉྲིས་པ་གསང་བའྲི་དབང་ལ། ཕག་བྱས་མཎྜལ་ཕུལ། པུས་མོ་ས་ལ་

བཙུགས། མགོ་དུད་པའྲི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བ་མ་ལ། ཀུན་མཁེན་ས་ཀུན་དབང་ཕྱུག་

ལ། །ཞེས་པ་ནས། པདྨ་ལས་བྱུང་ཕག་མཚལ་འདུད། །ཁོད་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་

གྲིས། ཞེས་པ་ནས། དེ་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་མཆོག་གནས་མཛོད། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། བ་མས། བུ་ཡྲིས་སྲོག་ཆགས་བསད་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ནས། བཟང་པོ་ཁོད་ཀྲི་

རག་ཏུ་བརེན། ཞེས་རང་ལ་དམ་ཚིག་བསྒགས་པར་བསམ། རང་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་

ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་

པ་ཞེ་སང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་ཤཱུནྱ་ཞེས་པ་ནས། 

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རྲིག་མ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཁཾ་ལས་རོ་རེ་ཁཾ་གྲིས་

མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་

རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔའྲི་དགའ་བས་རོལ་པ། དེའྲི་སྤྲི་གཙུག་

ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་བར་དུ་ༀ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་བ་ནས་བརླའྲི་རྩ་བའྲི་བར་དུ་ཧཱ་ལང་

ཁུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་

ནས། ནོར་བུ་འཛིན་པ། ཡབ་ཀྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་

དང་པདྨའྲི་ནང་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔས་གང་བར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་

རྲིན་འབྱུང་དུ་གྱུར། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་

ཐ་མྲི་དད་པ་མྲི་བསྐོད་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ལས་ལ་གནས་པར་
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བྱས་པའྲི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འཕོས་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས། ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད། ལྷ་སོ་གཉྲིས་སྤན་དངས་ཏེ། བ་མ་དང་

གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་རྣམས་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀར་

བསྡུས་པ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་སྟེ། སྟོང་པ་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པའྲི་ཐམས་

ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་ནས། ཉོན་

མོངས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་གནས་མངོན་དུ་མཛད། ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེར་

གྱུར། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། མང་བར་གྲིས། འདས་པའྲི་

རོ་རེ་འཆང་སོགས་ཀྲིས། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཧྲིཀ་ཧཱུཾ། སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཞུ་བ་འདུས་པའྲི་ངོ་བོ་རང་གྲི་ལུས་ལ་གནས་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱ་

བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་མྲི་གཡོ་བའྲི་བསམ་པས་མངས། ཨ་ཧོ་མཧཱ་སུ་

ཁཾ། ནང་མཆོད་མཐེབ་སྲྲིན་ཀྲིས་ཁར་བསྒྱུར། 

སར་ཡང་རྲིག་མ་རང་གྲི་པདྨར་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ། འདྲི་

དེ་སངས་རྒྱས། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཧྲིཀ་ཧཱུཾ། ནང་མཆོད། ཞེས་བརོད་དེ་བྱྲིན་

པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞུ་བའྲི་ངོ་བོ། ཅེས་པ་ནས། ཨ་ཧོ་མཧཱ་སུ་ཁཾ། 

དེ་ནས་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བཏོན་པ་དང་བསྲེས་པར་

བསྒོམ་ནས། བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་བཏབ་པའྲི་ནང་མཆོད་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུ་དང་སྦྱར་བ་

དུང་ཆོས་སུ་བླུག་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་གསུངས་ནས་བཞག་སྟེ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་

པ་ནས། གཏོར་མ་བྱྲིན་རླབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱས་ལ། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་སེམས་

ཅན་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་ལ་གནས། ཞེས་སོགས་བརོད་ནས། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ཅད་ཀྲི། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་བུ་ཁོད་ལ་དབང་བསྐུར་རོ། །ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲྲིཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་

བརོད་དེ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་སྤྲི་བོར་གཏོར་ཞྲིང་འཐུངས་ལ། 

དེ་ལྟར་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཀྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་མངས་པས་བདེ་བ་སྐེས་

པ་དང༌། བདེ་བ་དེས་སྟོང་པ་ངེས་པའྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་དེ་གསང་

དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་མཐུས་རང་ལྷ་སྐུར་བསྒོམ་པའྲི་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་དང་འཇའ་

ཚོན་བཞྲིན་དུ་འཆར་ཞྲིང༌། ད་ལྟ་ལྷའྲི་སྐུ་སྒྱུ་མ་དང་མཇའ་ཚོན་བཞྲིན་དུ་སང་བ་འདྲི་

དང་འད་བར་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་ལ། གཞན་ལ་

དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། དེ་ལྟར་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་ལྕེས་

མངས་པ་རྩེའྲི་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཕྲིན་པ་ན། ཞེས་པ་ནས། ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་དང་འཇའ་ཚོན་

ལྟ་བུར་ངེས་དགོས་པས། ཁེད་ཀྲིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གདམས་ངག་

གྲིས་རླུང་ཤྲིན་ཏུ་དུལ་བར་སྦྱངས་པ་ན། ཞེས་པའྲི་བར་དང་དེའྲི་མཐུས། ཞེས་པ་ནས། 

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ། དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ལས། ཀུན་རོབ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། ཞེས་པ་ནས། འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་འགྲུབ་

པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་བཞག་གོ །ཞེས་བརོད། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་

ཚེ། སྔར་བཤད་པའྲི་དམ་ཚིག་བཞྲི་དང༌། ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་རྣམས་བསྲུང་བར་

བྱའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་ཡང་བརོད་ཅྲིང་དོན་བཤད་དོ། །   ། །

དབང་གསུམ་པ་ལ། ཕག་དང་མཎྜལ་བྱས་ཏེ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་སྙྲིམ་

པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། མཆོག་སྦྱྲིན་རོ་རེ་མཆོག་ཁོད་འདུད། ཅེས་པ་ནས། དེ་བས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སངས་རྒྱས་མཆོག་བརེས་མཛོད། །ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲི་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་པ་

ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རྲིག་མ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཁཾ་ལས་རོ་རེ་ཁཾ་

གྲིས་མཚན་པ། ཞེས་པ་ནས། བརླའྲི་རྩ་བར་དོན་གྲུབ་བསྐེད་པའྲི་བར་གསང་དབང་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །བ་མས་རྲིག་མའྲི་ལག་པ་བདག་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པར་གཏད་ཕག་གཡས་

པའྲི་རོ་རེ་དང་བཅས་པ་བདག་གྲི་མགོ་བོར་བཞག་པར་མོས་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཁེད་རྣམས་དབང་

པོ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ནས། དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཀང་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། །རང་རོ་རེ་འཛིན་པ་

གཉྲིས་པ་དང༌། རྲིག་མ་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་རྔ་ཡབ་དང་ཕེང་བ་དང་

ཙན་དན་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅྲིང་རོལ་མོའྲི་སྒ་སད་ས་ཚོགས་པ་དང༌། བཀྲ་ཤྲིས་

ཀྲི་དབྱངས་”ཀྲི
1
་ཤྲིས་པ་བརོད་པར་གྱུར། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་སེམས་ཅན་ཀུན་

གྲི་སྙྲིང་ལ་གནས། ཞེས་པ་ནས། དེ་”སྦྱོང
2
་ཐབས་སྟོན་དེ་ནྲི་ཀུན་ནས་སེལ་མཛད་

པའྲི། །བཀྲ་ཤྲིས་དེས་ནྲི་དེ་རྲིང་ཁོད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །དེ་ནས་རྲིག་མ་དེས། 

དཔའ་བོ་བུ་ནྲི་བ་ན་མེད། ཅེས་པ་ནས། བུ་ཁོད་ཅྲི་བཞེད་བདེན་པར་སྨྲོས། ཞེས་འདྲི་

བ་ལ། ཁུ་ཁག་ལ་སོགས་བཟའ་བ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ལྷ་མོ་ཅྲི་ཕྲིར་བདག་མྲི་སྤོ། 

ཞེས་བརོད་པས། རྲིག་མ་དེ་དགེས་ནས། སྐྲ་གོལ་གོས་དང་བལ་བར་བྱས་ནས། 

རང་གྲི་ཆུ་སྐེས་ཕེ་ནས་གསལ་བར་སྟོན་ཅྲིང༌། ཨེ་མ། ཞེས་པ་ནས། བྷཉྫ་མོཀྵ་ཧོ། 

ཞེས་གསུངས་ནས་རང་གྲི་པང་དུ་འཁྱུད་པར་བསམ། རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེ་མཐྲིང་ནག་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ནག་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་

རོ་རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༧ན།   བླ། ༣༨བ༡ན།   ཞོལ། ༣༣བ༣ན།    ཀྱི   སྐུ། ༣༦བ༥ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།    བླ། ༣༨བ༡ན།    སྦྱོང   ཞོལ། ༢༣བ༣ན།    སྦྱོར



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རང་

བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྦྱན་དངས། གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་

བསྐུར། རང་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས། ཞེས་པ་ནས། བུ་ག་ཡྲི་གེ་

ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དུ་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་གྱུར། 

ཧཱུཾ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ལས་ལ་གནས་པར་བྱས་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་

བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་དང༌། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་

གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་པའྲི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཐྲིམ། བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་རྩ་བར་སེབ་པ་ན་སང་བ། རོ་རེའྲི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་མཆེད་

པ། ནོར་བུའྲི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་མངོན་དུ་བྱས། དེ་

ནས་ལྷ་མོ་དེ་དགེས་ནས། བྷཉྫ་བྷཀྵ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་རྐང་པ་གཡོན་པ་བདག་གྲི་

མགོ་བོ་ལ་བཞག་སྟེ། དེ་རྲིང་ཕན་ཆད་བུ་ཁོད་ཀྲིས། ཞེས་པ་ནས། རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་བུ་ཡྲིས་སྤོད། ཞེས་གསུང་བར་བསམ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ལས་

བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའྲི་དབང་ལ། ཞེས་པ་ནས། 

འབས་བུ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཇོག དེ་ནས་

དབང་བཞྲི་པའྲི་ཡོན་དུ་ཕག་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ཞྲིང་སྙྲིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་

ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། ཁོད་ཞབས་པདྨོའྲི། ཞེས་པ་ནས། བསྐབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་པ་ལན་

གསུམ། དེ་ནས་དབང་གསུམ་པ་ཐོབ་པའྲི་སབས་སུ་རང་དང་རྲིག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སང་བཞྲིན་པའྲི་དུས་ན། ཞེས་པ་ནས། དེ་ནྲི་ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་

དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ནོ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། ཅེས་པ་ནས། སྟོང་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །སྔར་དོན་བཤད་པའྲི་སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་རང་གྲིས་བརོད་ཀང་བ་མ་

དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པས་གསུངས་པར་བསམས་ནས། རང་གྲིས་དོན་འདྲི་ལ་

བྱེད་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པས་གསུངས་པར་

བསམ། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། འདྲིར་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་བ་ནྲི། ཞེས་པ་

ནས་ཚིགས་བཅད་འདྲི་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་བརོད་ཅྲིང་དོན་བཤད་དོ། །

དེ་ནས་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་དབུལ་ལོ། །འདྲི་དག་

ནྲི་གཙོ་བོར་བདག་འཇུག་ལེན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ན། 

རང་ཉྲིད་ཅེས་པ་ཕལ་ཆེར་སོབ་མ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བ་སོགས་སབས་སྟོབས་དང་

སྦྱར་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལག་ལེན་ལ་སབས་འདྲིར་བ་མ་དང་ལྷ་ལ་ཡོན་དབུལ་བ་

གང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བྱའོ། །དེ་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་ཞྲིང་པུས་མོ་

བཙུགས་ནས་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་ཡོན་དབུལ་བ་ནྲི། ༀ་ཨ་ནུད་ཏ་ར་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུངྒ་

ཏཱ་ས་ར་ཎ་ཧྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཀཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཧཱ། ཞེས་མཆོད་དོ། །དེ་ནས་ལྷག་ཆད་ཀྲི་ཉེས་པ་ཞྲི་

བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཞྲི་བ་དང༌། ལྷ་ཚིམ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱས་པའྲི་སྦྱྲིན་སྲེག་བྱ། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

ལ་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ། འདོད་ཡོན་ལྔ་ནང་མཆོད་དང་བཅས་པས་མཆོད་

ནས། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟོད། གཞན་རྣམས་ལའང་མཆོད་དུ་གཞུག་གོ །དེ་

ནས། ཁེད་རྣམས་ཀྲི་འཇུག་པ་འདྲི་སུ་ལ་ཡང་མ་སྨྲ་ཤྲིག ཅེས་བསྒོའ།ོ །དེ་ནས་སོབ་མ་

རྣམས་ནང་དུ་བཞག་ལ། རང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་ནས་སྔར་ཕོགས་མཚམས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཁོ་བོ་བཅུ་



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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ཕོགས་སྐོང་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་པའྲི་གཏོར་མའྲི་སབས་སུ་བཤད་པའྲི་ཆོ་གས་གཏོར་མ་དང་

མཆོད་པ་དབུལ་ལོ། །

དེ་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ནས། ༀ་པྲ་ན་མ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཾ། ཞེས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ཕག་མཚལ་ལོ། །དེ་ནས་གཙོ་བོ་ལ་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོའྲི་བར་གྲིས་སྔར་རོ་རེ་འཆང་གྲི་

སབས་བཞྲིན་དབུལ་ལོ། །དེ་ནས། དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

ཀུན་བདག་ཉྲིད། །རོ་རེ་འཆང་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པ་ནས། འགོ་ཀུན་ཐབས་

མཁས་འདྲི་ཡྲིས་སྒོལ་བར་ཤོག །ཅེས་པའྲི་བར་བརོད་དོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

བསོར་བ་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ་ཤར་སྒོར་འཇུག་པ་ནས། ཆད་ལྷག་གྲི་ཉེས་པ་ཞྲི་བའྲི་དོན་དུ་ཡྲི་གེ་

བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརོད། དེ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ལ་བཟོད་པར་

གསོལ་བ་ནྲི། གང་ཡང་བདག་བོ་རྨོངས་པ་ཡྲིས། །ཉེས་བྱས་ཅུང་ཟད་གང་བགྲིས་པ། 

གང་ཕྲིར་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡྲིན་ཕྲིར། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཀུན་གཙོ་བོས་བཟོད་མཛད་

རྲིགས། ཞེས་བརོད་ནས་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས། བདག་ལ་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་”སྩལ
1
་ལགས། །ཏྲིང་འཛིན་ཀུན་གྲི་འབས་བུ་སྩལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་

ལ་ཅྲི་འདོད་པར། །དངོས་གྲུབ་བ་ན་མེད་པ་སྩལ། །སར་ཡང་གཤེགས་པར་མཛད་

པའྲི་ཕྲིར། །རང་གྲི་གནས་གཤེགས་བཛྲ་མུཿ ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་

རྣམས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་འཁོད་པ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་མྲི་

བསྐོད་པ། ཞེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། ཞེས་སོགས་སྔར་

མེ་ཏོག་དོར་བའྲི་སབས་བཞྲིན་བྱ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།   ཞོལ། ༣༥ན༤ན།    སྩལ   བླ། ༤༠ན༣ན།    སྩོལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་རེག་པས་དྲི་མ་དང་བལ་ནས་ཧཱུཾ་དུ་

གྱུར་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དང༌། སོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། པར་བསམ་

མོ། །དེ་ནས། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ནཾ་ཨ་དྱ་ནུད་པན་ན་ཏྭད་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་འདོན་ཞྲིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་པར་མོས་པས་དྲིལ་བུ་

དཀྲོལ་ཞྲིང་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པས། ཐོག་མར་མཚན་མ་རྣམས་མཐའ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་

བསྡུའོ། །དེ་ནས་རོ་”རེ
1
་ཤར་སྒོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཚངས་ཐྲིག་ནས་གཙོ་བོའྲི་གནས་ཀྲི་བར་དབྱྲི་

ཞྲིང་རང་གྲི་མགོ་བོར་རྡུལ་ཚོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་བླུགས་ནས་པདྨ་ལ་སོགས་པ་དབྱྲིའོ། །དེ་ནས་

རོ་རེའྲི་རྩེ་མོས་སྒོ་རྣམས་དང་ཟུར་རྣམས་བཤྲིག །རྡུལ་ཚོན་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་འདོད་པ་ལ་ཅུང་

ཟད་སྦྱྲིན། གཞན་རྣམས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པར་བླུག་ནས་འབབ་ཆུའྲི་འགམ་དུ་ཀླུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བྱས་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ཏེ་ཆུ་ལ་དོར། ཆོ་ག་གཞན་ནས་ཤེས་སོ། །བུམ་པ་ཆུས་བཀང་ནས་

ཁེར་འོངས་ཏེ་ཁང་པ་ལ་སོགས་ལ་བསང་གཏོར་བྱས་ནས་ཤྲིས་བརོད་བྱའོ། །དེ་ནས་རང་ཁམས་

གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་གཡོན་བརྐང་གྲིས་གནས་ཤྲིང༌། རོར་དྲིལ་བཟུང་པའྲི་

ཕག་རྒྱས། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཨུ་ད་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་བྲིགྷྣ�ན་བཛྲ་དྷ་ར་ཡ་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཧོ། ཞེས་བཟླས་ཏེ་ཕུར་བུ་རྣམས་དབྱུང་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏྲིཥྛ་སྲིདྡྷ་

ལོ་ཙ་ནྲི་སརྦ་ཨརྠ་ས་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་འོ་མ་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་ཕུར་བུ་རྣམས་བཀྲུས་

པས། བགེགས་རྣམས་གསོས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས། བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕུར་བུའྲི་ལྷ་རྣམས་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༧ན།   ཞོལ། ༣༥བ༡ན།    རྱེ   བླ། ༤༠བ༡ན།    རྱེས



༦ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན།
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བཤེགས་སྐུད་པ་རྣམས་བཀྲོལ་ཏེ། སོད་གཙང་མར་བཞག་ལ་ཙན་དན་གྲི་ཆུས་གཏོར་ཞྲིང༌། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་སརྦ་ཨརྠཱཿ ཀུ་རུ་སྭ་སྟྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཟླས་ཏེ་སོ་སོའྲི་གནས་སུ་བཞག །དེ་ནས་ཕོགས་

མཚམས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་ཕོགས་སྐོང་ལ་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་སྔར་ལྟར་དབུལ། 

ༀ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱཿ ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཁོ་བོ་རྣམས་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

བཛྲ་མུཿ ཕོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་ནང་དུ་

འོངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་འགེངས་ཏེ། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་བཀྲ་ཤྲིས་བརོད་པ་ནྲི། རབ་ཡངས་

ནམ་མཁའ་ཏྲིལ་གྲི་གང་བུ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ནས། ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའྲི་བཀྲ་

ཤྲིས་ཤོག ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བཀྲ་ཤྲིས་པར་བརོད་ཅྲིང་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་བོ། །   ། །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །   ། །
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་མངོན་

རོགས་ཀྲི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་བསྡུས་པ། །བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་

འཚལ་ནས། །རོ་རེ་འཆང་དབང་མཉེས་བྱེད་པའྲི། །སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་གའྲི་བརོད་ཚུལ་

བཤད། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་བདག་

གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་དག་

པའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཆོ་ག་ངག་ཏུ་འདོན་པའྲི་ཚེ་བརོད་ཚུལ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པར་བྱ་

བ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དང་པོར་ཡྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་གནས་སུ་བྲིས་སྐུ་

དང་མཆོད་རས་གཏོར་མ་ནང་མཆོད་རོར་དྲིལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚོགས་པར་

བྱ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་འཁོད་ནས། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་མདུན་དུ་ཆུ་

གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་མཆོད་པ་ཉེར་སྤོད་ལྔ། རང་གྲི་གཡས་ནས་བརྩམས་ཏེ་

དགོད་ཅྲིང༌། ནང་མཆོད་གཡོན་དྲིལ་བུ་གཡས་རོ་རེ་གཡོན་དུ་”བཤམ
1
། དམའ་

བའྲི་ཕོགས་སུ་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་དང༌། ཕོགས་སྐོང་ལ་འབུལ་བའྲི་ཆུ་བཞྲི་སྔོན་

དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་རྣམས་ཕོགས་སྐོང་གྲི་གཡས་རང་གྲི་གཡོན་ནས་མགོ་

བརྩམས་ཏེ་”བཤམ
2
། དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རོ་རེས། ཕག་འཚལ་ནས་ནང་མཆོད་བྱྲིན་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།   བླ།༼ཅ༽ ༢ན༡ན།    བཤམ   ཞོལ།༼ཆ༽ ༡ན༤ན།    བཤམས

2  མ་ཕྱི། ༡ན༥ན།   བླ། ༢ན༢ན།    བཤམ   ཞོལ། ༡ན༥ན།    བཤམས



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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བརླབས་མཛད་པར་ཞུ་ཞེས་བརོད་ནས། ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་

རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ནག་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་

རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་དང་འད་བའྲི་རེག་

བྱ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པ་གཉྲིས་ཀའང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་

སྟོད་ལྷ་རས་ཀྲི་གོས་ཀྲི་ག་ཤལ་བྱས་ཤྲིང༌། སྐུ་སད་ལྷ་རས་ཀྲི་དར་གྲི་ཤམ་ཐབས་

འཕར་བར་གྱུར། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་སྦྱྲིན་སྲེག་གྲི་སབས་ལྟར་བྱས་ནས། 

ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཀྲཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་

གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་གྲི་ཡཾ་སྔོ་སྐ་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལང་སྔོན་ཟླ་གམ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་བདུན་བརོད་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་

མཆོད་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱྲིན་ཀྲིས་བརླབས། ཡང་ཕག་འཚལ་སྔོན་འགོ་

གཏོར་མའྲི་མཆོད་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་བརོད་ནས་ཐོག་མར་སྔོན་

འགོའྲི་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ། 

ཞེས་པ་ནས། ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་ཡངས་

ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་ༀ་པཱཾ་བུཾ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་

ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསྲིལ། ཞལ་བསྲིལ། 

བསང་གཏོར་མེ་ཏོག་བདུག་སོས་མར་མེ་དྲི་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་

སྟོང་པ་རྣམ་པ་མཆོད་རས་བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་

བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པ་ནས། ཡྲི་གེ་གསུམ་ལན་བདུན་བརོད་པའྲི་བར་གྲིས་གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ལྟར་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས་དབུལ་བ་ནྲི། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་

ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་ཕོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུག་སྟེ་

ཕོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་གནས་པ་ནྲི། ཤར་དུ་རོ་རེ་མཚོན་ཆ་སེར་པོ། ཞེས་པ་

ནས། འདུས་པའྲི་ལྷ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་མགོན་རྣམས་

ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྲིས་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་

སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ པྲ་ཝ་ར། ཞེས་སོགས་ཆུ་བཞྲི་ཕུལ་ནས། ༀ་ཨཱཿ དུས་གསུམ་

སྐེས་པ་ཀུན་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། ཞྲི་བ་དང་ནྲི་བསྲུང་བར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཏཱ། ༀ་བཛྲ་ཏཾ་

བུ་ལ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞལ་བསྲིལ་མཆོད་ཡོན་སོ་རྩྲི་རྣམས་དབུལ། 

ༀ་ད་ཤ་དྲིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་

ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང༌། ད་ཤ་དྲིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་

ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་པས་ནང་མཆོད་དབུལ། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། གང་

ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་པས། །འདྲིར་ནྲི་བྱ་བ་གང་བགྲིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁོད་ཀྲིས་

བཟོད་མཛད་རྲིགས། །ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བ་ལན་ཅྲིག་བརོད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཕོགས་

སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་སེ་གོལ་གཏོག 

དེ་ནས་ཕག་འཚལ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱྲིན་རླབས་མཛད་པར་ཞུ། 

ཞེས་པ་བརོད། དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲ་ཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཉྩ་མཱ་ཎཾ་དང་

པྲོཀྵ་ནཾ། གཉྲིས་དོར་བ་མ་གཏོགས་ཉེར་སྤོད་བྱྲིན་རླབས་སྔོན་འགོ་བཞྲིན་བྱས་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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པའྲི་མཇུག་ཏུ། ༀ་ཨཱཿ རཱུ་པ་བཛྲ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ སརྴ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་

པའྲི་བར་བརོད། དེ་ནས་སོབ་མས་གལ་གྲི་མཐའ་ལོགས་སུ་སོང་སྟེ། ཕག་གསུམ་

འཚལ་ནས་མཎྜལ་སྤྲིར་བཤམ། ཕག་གསུམ་འཚལ་ཏེ་གཙོ་བོའྲི་ཕག་ཏུ་མེ་ཏོག་

སོས་རེང་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ནས་གཞན་སོ་སོའྲི་ཕག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཡས་རྲིམས་ཀྲིས་

དབུལ། ཕག་གསུམ་འཚལ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། སེམས་

ཅན་དོན་དུ་སེམས་དགེ་བས། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཚུལ་བཞྲིན་

ཆོ་ག་ལྡན་པ་ཡྲིས། །རྣལ་འབྱོར་ལ་ནྲི་ཉེར་གནས་མཛོད། ཅེས་ལན་གསུམ་གྲིས་

སྒྲུབ་པ་པོ་སྤྲི་ལ་གསོལ་བ་གདབ། ཕག་གསུམ་འཚལ་ནས་བ་མ་མ་གཏོགས་པའྲི་

མེ་ཏོག་མས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུ། ཕག་གསུམ་འཚལ་ནས། མཎྜལ་བཀོད་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་དུ་བ་མ་ལ་ཐུགས་དམ་ལ་བསྐུལ་བའྲི་ཡོན་དུ་དབུལ། གཙོ་

བོས་ཀང་རང་གྲི་མེ་ཏོག་བ་མ་གོང་མ་ལ་དབུལ་བའྲི་ཕྲིར་མེ་ཏོག་མཎྜལ་གྲི་སྟེང་དུ་

སྤུངས་ནས། སོབ་མས་མཎྜལ་རེན་གྲི་དྲུང་དུ་བཞག་སྟེ་ཕག་གསུམ་བྱས་ནས་རང་

གྲི་གལ་ལ་འཁོད། དེ་ནས་གཙོ་བོས། བཤགས་པ་དང་བསམས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

བ་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པར་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་བརོད་ནས། ཡྲིད་

ཀྲི་རོལ་བ་དྲི་མེད་ཟླ་འདས་བསྒྲུབས། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་

བསྐེད་པར་བགྲི། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་སྐབས་འགོ་སོགས་ལན་གསུམ་བྱ། 

དེ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བསྒོམ་བཟླས་ནྲི། རང་གྲི་སྤྲི་བོར་པཾ་ལས་པདྨ་

དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་

པ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་
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རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་རོ་རེ་སྙེམས་མ་དཀར་མོ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པས་འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀའང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པ། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་

ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་རང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་

པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔའྲི་བར་དང༌། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས། །ༀ་

པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པ་

ཐོགས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར་

སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིས་གང༌། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་

འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞྲིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་

སྒྲིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་མཉེས་པའྲི་མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ་པས་གཟྲི་

བརྲིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་བ་ཏྲིཥ་དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་

ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་སྲིདྡྷྲིམྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། སརྦ་
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ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བཛྲ་

མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱི་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས། ཐུགས་ཀའྲི་

ཧཱུཾ་ལ་ཡྲིག་བརྒྱས་བསོར་བའྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ལས་འོད་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་བཅས་ལ་མཉེས་པའྲི་མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་རྣམས་བསྡུས་ནས་ཡྲིག་འབྲུ་ལ་ཐྲིམ་པས། དེ་

ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་དཀར་པོ་བབ་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་པའྲི་བྱང་

སེམས་བདག་གྲི་སྤྲི་བོའྲི་སྒོ་ནས་ཞུགས་བདག་གྲི་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། སྲིག་

སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་དུད་ཁུའྲི་རྣམ་པར་ཐོན་སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་

དག །རོགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་རང་གཞན་གྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་གྱུར། 

བཟླས་པའྲི་མཐར། བདག་ནྲི་མྲི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡྲིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནྲི་

འགལ་ཞྲིང་ཉམས། །བ་མ་མགོན་པོས་སྐབས་མཛོད་ཅྲིག །གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་སྟེ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །འགོ་བའྲི་གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་

མཆྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཞལ་ནས་རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཁོད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་

ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐྲིམ་པས་རང་གྲི་སྒོ་

གསུམ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་

ཅྲིང༌། སྲིག་པའྲི་འཁོར་གསུམ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་

ནས། རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་རོ་རེར་གསལ་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་

དངས། འོད་ཟེར་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་ལ་ཐྲིམ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སརྴ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་
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སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གང་ཞྲིག་གཟུགས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ད་ནྲི་གནས་

པར་བགྲི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། ཞེས་པ་ནས། མ་ངན་འདས་

ལ་འགོད། །ཚོགས་ཞྲིང་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར།

 ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷཱ་སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་

གསུམ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་”སྟོངས
1
་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་

པའྲི་ངང་ལས་པཾ་ལས་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། 

ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་རེ་རེ། གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ་རང་ཉྲིད། ཅེས་

པ་ནས། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་

མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་འཁོར་

ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕག་

དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀའང་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་”གྲི
2
་

རྣམ་པར་མཛེས་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་དར་ས་ཚོགས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། 

རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་

མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་

སང་གྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་

ལྔ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོ། རང་གྲི་སྤྲི་བོར་

སྐུ་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ༀ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་གསུང་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།    སྟོངས   བླ། ༥ན༣ན།    སྟོང་་་་་   ཞོལ། ༤བ༡ན།    སྟོང

2  མ་ཕྱི། ༤ན༥ན།   བླ། ༥ན༥ན།   ཞོལ། ༤བ༣ན།    གྱི   སྐུ། ༥ན༢ན།    གྱིས



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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ཀར་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུས་བསོར་བ་

སྤན་དངས་ཞལ་ནས་ཞུགས། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཅུ་

གཅྲིག་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་

དང༌། ཁོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ནག་པོ་ནག་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་

ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ་རང་གྲི་

ཐུགས་ཀར་དངས། བཛྲ་དྷྲཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས་

ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་མཛད། ཁད་པར་དུ་

སེམས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞེ་སང་སྦྱངས། མྲི་བསྐོད་པའྲི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། 

སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། མྲི་བསྐོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་

ནས། རང་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་པས། སྔར་གྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་གདན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟེང་དུ། རང་

ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ཁོ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་འདེས་པའྲི་

ཞེས་པ་ནས། ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་

རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཚན་བཟང་པོ་སོ་

གཉྲིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་

མ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོར་གྱུར་པ་ནྲི། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་

དྲུག་གྲི་གཡས་ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ་དབུ་སྐྲ་རལ་བ་ཕེད་བཅྲིངས་སུ་

བྱས་པ། ཤྲིན་ཏུ་སྒེག་ཅྲིང་ཞེས་པ་ནས། འདོད་ཡོན་ལྔའྲི་དགའ་བས་རོལ་བ། ཡབ་

ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀ་ལ་རྲིན་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཆེའྲི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། ཅེས་པ་ནས། ཤམ་ཐབས་འཕར་བ་འོད་དམར་པོ་འབར་

ཞྲིང་འཁྲུག་པའྲི་དབུས་ན་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་

པ། སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་གྱུར། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ་རྣམ་

སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། དག་སྟ་འཛིན་པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། 

ཡ་མན་ཏ་ཀྲྲིཏ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། ཤར་གྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་རྩེ་མོའྲི་སྟེང་གྲི་རང་གྲི་

གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། ཅེས་པ་ནས། རྩེ་གསུམ་དག་སྟ་འཛིན་པ་རང་

གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། མཧཱ་བཱ་ལ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་”ཕྱུང་
1
། བྱང་ཤར་གྲི་རྩྲིབས་

ཀྲི་རྩེ་མོའྲི་སྟེང་གྲི་རང་གྲི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། གཙུག་ཏོར་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བ་ཅེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀ་”ནས་
2
ཕྲིར་”ཕྱུང་

3
སྟེང་གྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་ནང་

གྲི་རང་གྲི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་བོ་སྔོན་པོ། ཞེས་

པ་ནས། འོག་གྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་ནང་གྲི་རང་གྲི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། ཁོ་བོ་

བཅུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཞེས་པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་འོག་གྲི་གནོད་མཛེས་ལ་བལྟས་པས། ཞེས་པ་ནས། བྲིརྱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་པས་གནོད་མཛེས་ལ་བོས་ནས། ཞེས་པ་ནས། འབྲུབ་ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་

ཅན་རྣམས་སུ་བཅུག་པར་གྱུར། དེ་ནས། བྱང་གྲི་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པས་སྤྲུལ་པའྲི་

བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པ་གཉྲིས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྟོད་ཁོ་བོ་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།    ཕྱུང་   བླ། ༦ན༤ན།   ཞོལ། ༥བ༡ན།    ཕྱུངས

2  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།   བླ། ༦ན༥ན།    ནས་   ཞོལ། ༥བ༢ན།    -ནས་

3  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།    ཕྱུང་   བླ། ༦ན༥ན།    ཕྱུངས།   ཞོལ། ༥བ༢ན།    ཕྱུང་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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པ་སྔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་

གྲི་གཡས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་གཏུན་ཤྲིང་། གཡོན་ཐུགས་ཀར་ཞགས་པ་

བཟུང་ནས་སྲིགས་མཛུབ་མཛད་ཅྲིང་དྲིལ་བུ་དག་སྟ་འཛིན་པ། ལྟེ་བ་མན་ཆད་

མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཕུར་བུ་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་བཅུར་གྱུར་

ཏེ། ཕོགས་སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་མགོ་བོར་ཟུག་པར་གྱུར། ༀ་གྷ་གྷ། ཅེས་པ་

ནས། ཕཊ་ཕཊ། ལན་བཅུ་བརོད་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་

དེ་རོ་རེ་ཐོ་བ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་ནས་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕོགས་བཞྲི་དང་

མེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཚམས་བཞྲི་དང་སྟེང་འོག་གྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་

བརྡུངས་པས་བགེགས་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་དུ་ཕུར་བུས་བཏབ་

པས་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་གྱུར། སྤྲུལ་པའྲི་གནོད་མཛེས་

འོག་གྲི་གནོད་མཛེས་ལ་ཐྲིམ། སར་ཡང་ཁོ་བོ་དང་ཕུར་བུ་ལས་རོ་རེའྲི་མེ་འོད། ཅེས་

པ་ནས། ཕན་ཚུན་དུ་བོས་པར་གྱུར། 

“ཊ་ཀྲི
1
་ཧཱུཾ་ཛཿ ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་ལྕགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། “ཊ་ཀྲི

2
་ཧཱུཾ་

ཛཿ དེའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་ཆུའྲི་རྭ་བ། “ཊ་ཀྲི
3
་ཧཱུཾ་ཛཿ དེའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་མེའྲི་རྭ་བ། “ཊ་ཀྲི

4
་

ཧཱུཾ་ཛཿ དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རླུང་གྲི་རྭ་བ། ཧཱུཾ་ལས་ལྕགས་ཀྲི་རྭ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཅེས་པ་ནས། 

རབ་ཏུ་འབར་བ་འཕོ་བར་གྱུར། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ཞེས་པ་ནས། ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ༀ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   ཞོལ། ༦ན༢ན།    ཊ་ཀྱི   སྐུ། ༦བ༡ན།   བླ། ༦བ༥ན།    ཊཀྱི

2  མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   ཞོལ། ༦ན༢ན།    ཊ་ཀྱི   བླ། ༦བ༥ན།    ཊཀྱི

3  མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   ཞོལ། ༦ན༢ན།    ཊ་ཀྱི   ཞོལ། ༦ན༢ན།   བླ། ༦བ༦ན།    ཊཀྱི

4  མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   ཞོལ། ༦ན༢ན།    ཊ་ཀྱི   བླ། ༦བ༦ན།    ཊཀྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། མངོན་རོགས་དངོས་གཞྲི་བསྒོམ་པ་ནྲི། དངོས་པོ་

མེད་པས་ཞེས་པ་ནས། དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། །སོད་བཅུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པས། ཞེས་པ་ནས། སོན་པ་མེད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཞེས་པ་ནས། 

སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞྲི་པ་ཧཱུཾ་གཉྲིས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཕོགས་གཉྲིས་བརྒྱན་པ། སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། དཀྲིལ་འཁོར་

བཞྲི་པོ་དེ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེར་གྱུར་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་སྟེང་དུ་བྷྲུཾ་

དཀར་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ནས། གཙོ་བོ་དང་ཁོ་

བོ་བཅུ་ལ་ཉྲི་མའྲི་གདན། ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་

གདན། གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་སད་ཅྲིག་གྲི་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་གྲི་ལྷ་སུམ་ཅུ་

སོ་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་གདན་ལ་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་སྐུ་

མདོག་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་འཁོར་

ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བའྲི་ཐོར་ཚུགས་

ཅན། མཚན་བཟང་བོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་

པ། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་པའྲི། 

ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕེད་བཅྲིངས་སུ་བྱས་པ། ཤྲིན་ཏུ་

སྒེག་ཅྲིང་བཞྲིན་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། ཟུར་གྲི་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་

གྲིས་མཛེས་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་ཅྲིང་འདོད་ཡོན་ལྔའྲི་དགའ་བས་རོལ་པ། ཡབ་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀའང་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྙན་རྒྱན་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཤམ་ཐམས་

འཕར་བ། འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་བསོར་བའྲི་དབུས་ན་ཡབ་སེམས་དཔའྲི་

སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། ཤར་དུ་རྣམ་སང་དཀར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

དབུ་རྒྱན་ཅན། ལང་ནག་དཀར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། ཤར་ལྷོར་སྤན་མ་དཀར་མོ་རྣམ་

སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཤར་དུ་སྒོལ་མ་ལང་ཁུ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་དབུ་

རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་ཤར་ལྷོར་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་

རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཤར་དུ་རོ་རོ་རེ་མ་ལང་གུ་དོན་གྲུབ་

ཀྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་

དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕེད་བཅྲིངས་སུ་བྱས་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། ཅེས་པ་

ནས། ཤམ་ཐབས་ཅན། ཤྲིན་ཏུ་སྒེག་ཅྲིང༌། ཞེས་པ་ནས། དགའ་བས་རོལ་པ། འོད་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་མོ་

ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའོ། །ཤར་སྒོའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། 

བྱམས་པ་དང་ས་སྙྲིང་དཀར་པོ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའྲི། 

ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། བྱམས་པའྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོས་ཀླུ་ཤྲིང་གྲི་མེ་

ཏོག་སོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་འཛིན་པ། ལྷོ་སྒོའྲི་གཡས་གཡོན་

གྲི་གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕག་རོར་དང་ནམ་སྙྲིང་སེར་པོ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དབུ་རྒྱན་

ཅན། ཞེས་པ་ནས། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཞེས་དང༌། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བྱང་སྒོའྲི། ཞེས་པ་ནས། པད་ལང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། རྣམ་སང་ནས་ཀུན་བཟང་གྲི་

བར་གྲི་ལྷ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབུ་སྐྲ་རལ་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ། ཅེས་པ་ནས། ཤམ་ཐབས་ཅན། མཚན་བཟང་པོ་སོ་གཉྲིས་དང་

དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། ཞྲི་བ་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པ་ནས། 

བཞུགས་པར་གྱུར། ཤར་སྒོར་གཤྲིན་རེ་ནག་པོ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་

པ་ནས། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་

པའྲི་བར་གྲི་ཕག་མཚན་རྣམས་སྔར་བཞྲིན་བསྐེད། ཁོ་བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་། 

ཞེས་པ་ནས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་

པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བཀུག་ནས། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར། རང་གྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སར་ཡང་འོོད་ཟེར་འཕོས་པས་རྣམ་སང་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྲི་

བར་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས་ཏེ། སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་འཁོད་ནས། 

གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། སྤྲི་བོར་རྣམ་

པར་སང་མཛད། ཅེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། 

དེ་ནས་ལུས་ཀྲི་ལྷ་རྣམ་སང་སྤན་མ། ཞེས་པ་ནས། གཙོ་བོ་ཡང་རྲིམ་གྲིས་

འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏཱ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། གདན་

དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ། ཅེས་པ་ནས། སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པར་གྱུར། དེ་ཐམས་

ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཟླ་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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བ་ལ་ཐྲིམ། ༀ་དྷརྨཱ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སོད་བཅུད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་

བ་རླུང་སེམས་ཙམ་ཟླ་བར་སང་བ་དེ་ངའོ། །ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཆུ་ལས་ཆུ། ཞེས་པ་ནས། 

ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། 

བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རོ་རེ་ཡྲི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་

དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། རལ་

གྲི་འཛིན་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་དར་ས་ཚོགས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། རང་

བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས། ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། རང་ཉྲིད་རེས་སུ་ཞུགས་

པས་རང་ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། 

རལ་གྲི་འཛིན་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་དར་ས་ཚོགས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། 

རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་མདུན་རྒྱབ་དང་གཡས་གཡོན་བཞྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཟུར་བཞྲི། 

ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། རང་གྲི་སྤྲི་

གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་བར་དུ་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ༀ་དཀར་པོ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། སྐྲ་

མཚམས་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཨཱཿ དམར་པོ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས། མགྲིན་པ་ནས་ནུ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་

བར་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞེས་དང་། 

སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་སྭ་སེར་པོ། ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་

བ་ནས་བརླའྲི་རྩ་བའྲི་བར་དུ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཧཱ་ལང་ཁུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་ཞེས་དང་། ལྟེ་བར་ལུས་ཀྲི་སའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་
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བོ་ལཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྤན་མ་དཀར་མོ། ཞེས་པ་ནས། སྤྲི་གཙུག་ཏུ་ལུས་

ཀྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཏཱཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒོལ་མ་ལང་ཁུ། 

ཞེས་དང་། རལ་གྲི་འཛིན་པ། མྲིག་གཉྲིས་སུ་མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཐལླཱ�་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ས་སྙྲིང་དཀར་པོ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། རལ་

གྲི་འཛིན་པ། མྲིག་གྲི་སྒོར་ལུས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཛ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། གཟུགས་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་

ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་རྩ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་མེ་ལོང་དམར་པོ་འཛིན་

ཅྲིང་། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་རོ་རེ་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ། གཡོན་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་

པ། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་། 

རྣ་བར་རྣ་བའྲི་དབང་”པོའྲི་ངོ་བོ
1
། ཅེས་པ་ནས། ལྕེར་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ་རོ་རོ་

རེ་མས་འཁྱུད་པའྲི་བར་སྔ་མ་བཞྲིན་སྦྱར། སྙྲིང་ཁར་ཡྲིད་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། རོ་རེ་ལ་

ལུས་ཀུན་གྲི་དབང་པོའྲི་ངོ་བོ་ༀ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒྲིབ་སེལ་ལང་ཁུ། ཞེས་

པ་ནས། རོ་རེ་སྒོར་ལུས་ཀྲི་རེག་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་ཁཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རེག་བྱ་

རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཡབ་

ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ། ཚིགས་རྣམས་ལ་

ཚིགས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་སཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཀུན་བཟང་ལང་ཁུ། ཞེས་པ་ནས། 

སྤྲི་གཙུག་ཏུ་ལུས་ཀྲི་རྩ་དང་རྒྱུས་པའྲི་ངོ་བོ་མཱ�་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱམས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   བླ། ༩ན༦ན།    པོའྱི་ངོ་བོ   ཞོལ། ༨ན༦ན།    པོ
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དཀར་པོ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་

གྲི་གཡས་ཀླུ་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག་སོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ། རོ་རེ་པདྨ་

དཀར་པོ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རྣམ་སང་ནས་བྱམས་པའྲི་

བར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་དར་ས་ཚོགས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་

གྱུར། ལག་པ་གཡས་ལ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་

པོ། ཞེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གནོད་

མཛེས་རྒྱལ་པོ། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། ཁོ་བོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབུ་

སྐྲ་དམར་སེར་གེན་དུ་བརེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་བོའྲི་ཉམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་གྱུར། རང་གྲི་སྤྲི་བོར་ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྲི་ལྟེ་བར། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་སང་མཛད་སྤན་མ་དང་སྦྱོར་བའྲི་མདུན་

ན་གནས་པར་གྱུར། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་སྐུས་

ནྲི་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་རྣམ་སང་གཙོ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤོས་པའྲི་

སྤན་མ་དང་། ཞེས་པ་ནས། འད་བར་ཤོག །

ༀ་སརྦ། ཅེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ལྕེའྲི་དབུས་སུ་ཞེས་པ་ནས། སད་ཅྲིག་

གྲི་གསུང་རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ཚོགས། ཞེས་པ་ནས། མདུན་ན་རང་ཉྲིད་གནས་

པས། ཆོས་ཀྲི་གསུང་ལམ། ཞེས་པ་ནས། མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་འོད་དཔག་མེད་

གཙོ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤོས་པའྲི་གོས་དཀར་མོ་དང་སྤན་དངས་པའྲི་

འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད། ཅེས་པ་ནས། ཐོབ་པར་གྱུར། 

རོ་རེ་ཆོས་ཀྲི། ཞེས་པ་ནས། འད་བར་ཤོག ༀསརྦ། ཅེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 
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སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ། ཞེས་པ་ནས། སད་ཅྲིག་གྲིས་ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ལྷ་

ཚོགས། ཞེས་པ་ནས། མདུན་དུ་རང་ཉྲིད་གནས་པར་གྱུར། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཐུགས་

འཆང་བ། ཅེས་པ་ནས། མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་མྲི་བསྐོད་པ་གཙོ་འཁོར་ལ་གསོལ་

བ་བཏབ་པས། སྤོས་པའྲི་མཱ་མ་ཀྲི་དང་སྤན་དངས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་

གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད། ཅེས་པ་ནས། ཐོབ་པར་གྱུར། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

མཚུངས་པར་ཤོག ༀ་སརྦ། ཅེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོར་གྱུར། 

ༀ་སརྦ། ཅེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོའྲི་ཐུགས་ཀར། ཞེས་པ་ནས། ལུས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར། 

ཞེས་པ་ནས། སང་བའྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་རལ་

བའྲི་ཅོད་པན་ལ། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། 

ཚིམ་པར་བྱེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་མ་ཕྱུང༌། ༀ་ཤཱུ་

ནྱ་ཏཱ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རྲིག་མ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཁཾ་

ལས་རོ་རེ་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། རལ་གྲི་འཛིན་པ། 

དབུ་སྐྲ་རལ་བ་ཕེད་བཅྲིངས་སུ་བྱས་པ། ཞེས་པ་ནས། དགའ་བས་རོལ་བ། དེའྲི་

སྤྲི་གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་བར་དུ་ༀ་དཀར་པོ་ཡོོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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སང་དཀར་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། 

པད་ལང་ནོོར་བུ་འཛིན་པ། ལྟེ་བར་ལཾ་ལས་སྤན་མ། ཞེས་པ་ནས། སྤྲི་གཙུག་ཏུ་ཏཱཾ་

ལས་སྒོལ་མ། མྲིག་གཉྲིས་སུ་ཛཿ ལས་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལས་སྙྲིང་གྲིས་འཁྱུད་པ། 

ཞེས་པ་ནས། བྷ་གར་ཁཾ་ལས་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ལ་སྒྲིབ་སེལ་གྲིས་འཁྱུད་པ། ལག་

པ་གཡས་ལ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་ལངས་མ། ཞེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་

ས་འཛིན་ལྷ་མོ་རྣམས་སུ་གྱུར། ཞེས་བརོད། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཞལ་ཕག་སོགས་

སྔར་ལུས་དཀྲིལ་བཞྲིན་བརོད་ནས། རྣམ་སང་ནས་སྒྲིབ་སེལ་གྲི་བར་གྲི་ལྷ་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་དར་ས་ཚོགས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་

དང༌། ཁོ་མོ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གེན་དུ་བརེས་པ་ལ་སོགས་

པ་ཁོ་མོའྲི་ཉམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད། རང་གྲི་

གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས། ཞེས་པ་ནས། འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་ག་ཡྲི་

གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། རོ་རེ་དང་པདྨའྲི་ནང་འོད་ཟེར་ལྔས་གང་བར་གྱུར། རང་

ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དུ་གྱུར། 

ༀ་སརྦ། ཅེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་སྙོམས་

པར་འཇུག་པའྲི་ལས་ལ་གནས་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་བ་ཐོབ། རང་ཉྲིད་

དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར། ཕཊ། སརྦ། ཅེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཚིམ་ནས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕབ་པ་དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

རྲིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར། ཐྲིག་ལེ་ཆ་གཅྲིག་

བྷྲཱུཾ་དང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུབ་བཞྲི་པ་སྒོ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གདན་དང་བཅས་པར་གྱུར། ཐྲིག་

ལེ་ཆ་གཅྲིག་གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཆ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། 

དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཁཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ༀ་

ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ སྭཱ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱ་ལཱཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ མཱཾ་ཧཱུཾ། ༀ་

ཨཱཿ བཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཏཱཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཛཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ བཾ་ཧཱུ། ༀ་ཨཱཿ ཧོཿ 

ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ མཱ�་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཐླ��་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧཱུཾ། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ སཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། བཅུ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་

རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་གཉྲིས། འཁོར་ལོ་རྲིན་པོ་ཆེ། པདྨ། ས་ཚོགས་

རོ་རེ། འཁོར་ལོ། རོ་རེ། ཨུཏྤལ། ས་ཚོགས་རོ་རེ། མེ་ལོང་དམར་པོ། པྲི་ཝང་སྔོན་

པོ། དྲིའྲི་དུང་ཆོས། རོའྲི་སོད། ཀླུ་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག་སོང་བུ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་

མཚན་པ། འཁོར་ལོ་རྲིན་པོ་ཆེ་གཉྲིས། པདྨ་གཉྲིས། རལ་གྲི་གཉྲིས། དབྱུག་པ། རོ་

རེ། པདྨ། ས་ཚོགས་རོ་རེ། རལ་གྲི། རོ་རེ། རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ། 

རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དབྱུག་པ་ནག་པོ། རོ་རེ་དང་རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རྲིམ་གྲིས་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ་རང་

ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་ཞྲི་བ་མཐྲིང་ནག་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཞེས་པ་ནས། ཡབ་

སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

བསྐེད། ཤར་དུ་རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དཀར་པོ། ཞེས་པ་ནས། པད་ལང་ནོར་བུ་འཛིན་

པ། ཤར་ལྷོར་རང་ཉྲིད་སྤན་མ་དཀར་པོ། ཞེས་པ་ནས། རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་ཤར་ལྷོར་

རང་ཉྲིད་གཟུགས་རོ་རེ་མ། ཞེས་པ་ནས། སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། 



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན། རང་ཉྲིད་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་སུ་བྱམས་པ་དང་གཡོན་དུ་

ས་སྙྲིང༌། ཞེས་པ་ནས། རང་ཉྲིད་ལྷོ་སྒོའྲི་གཡས་སུ་ཕག་རོར་དང་གཡོན་དུ་ནམ་

སྙྲིང༌། ཞེས་དང༌། རང་ཉྲིད་ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་སུ་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཡོན་

དུ་འཇམ་དཔལ། ཞེས་དང༌། རང་ཉྲིད་བྱང་སྒོའྲི་གཡས་སུ་སྒྲིབ་སེལ་དང་གཡོན་དུ་

ཀུན་བཟང༌། ཞེས་པ་ནས། སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཤར་སྒོར་རང་

ཉྲིད་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཚར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་

པར་གྱུར། མྲི་བསྐོད་པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། བཛྲ་དྷྲཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་

ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། ཞེས་པ་ནས སར་བྱོན་རང་གྲི་མདུན་དུ་འདུག་པ་རང་

གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཞུགས་ནས་འདེས་པས། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ཞྲི་བ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། སྔར་གྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་གདན་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སྟེང་དུ་རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་

མཐྲིང་ནག་ནག་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་གཡས་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་

འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དྲིལ་བུ་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། འོད་དམར་པོ་འབར་ཞྲིང་

འཁྲུག་པའྲི་དབུས་ན་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་བསྡུས་པའམ། 

མདོར་བྱས་ལྟར་སབས་འདྲིར་རྒྱན་རྣམས་རོགས་པར་བརོད་ན་ལེགས་སོ། །

རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། སརྴ་བཛྲ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་

ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། སེམས་ཅན་རེག་བྱ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་སྦྱངས། རྒྱལ་

བ་རྣམས་རེག་བྱའྲི་བདེ་བས་མཆོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། རེག་བྱ་རོ་

རེ་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས། རང་གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་

ཆུབ་གྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། སར་བྱོན་ནས་སྔར་གྲི་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ལ་ཐྲིམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པར་གྱུར། རྣམ་པར་སང་མཛད་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། ཛི་ན་ཛིཀ་ཐུགས་ཀ་

ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་མཛད། ཁད་པར་དུ་སེམས་ཅན་གཏྲི་མུག་ཅན་རྣམས་ཀྲི་གཏྲི་

མུག་སྦྱངས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་

འདུས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས། རང་གྲི་རྲིགས་

བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། སར་བྱོན་ནས་རྲིམ་

པ་དང་པོའྲི་ཤར་དུ་འཁོད། ཅེས་པ་ནས། རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་བྱང་དུ་འཁོར། སྤན་མ་

རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་

འཕོས། སེམས་ཅན་ནད་དང་གདོན་གྲིས་གདུངས་པ་རྣམས་ཞྲི་བར་མཛད། སྤྲུལ་པ་

རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། ཞེས་པ་ནས་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་བྱང་ཤར་དུ་འཁོར། གཟུགས་

རོ་རེ་མ། ཞེས་པ་ནས། སྔར་གྲི་རེག་བྱ་རོ་རེ་མའྲི་སབས་བཞྲིན་སྦྱར་ནས། རྲིམ་པ་

གཉྲིས་པའྲི་བྱང་ཤར་དུ་འཁོད། བྱམས་པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། མྱཻ་ཏྲྲི་ཐུགས་

ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་དང་རྒྱུས་པ་

སྦྱངས། ཤར་སྒོའྲི་གཡས་སུ་འཁོད། སའྲི་སྙྲིང་པོ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། ཞེས་

པ་ནས། བྱང་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་འཁོད། གཤྲིན་རེ་གཤེད་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། ཡ་

མཱན་ཏ་ཀྲཏ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྲིར་ཕྱུང་། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། དབང་པོ་ལ་སོགས་

པའྲི་གདོན་བཅོམ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། ཞེས་པ་ནས། ཤར་སྒོར་འཁོད། 

ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། ཞེས་པ་ནས། སར་བྱོན་ནས་འོག་

ཏུ་འཁོད། གཞལ་ཡས་ཁང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དངས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀ་ནས་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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ཕྲིར་ཕྱུང་། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི། ཞེས་པ་ནས། ཐྲིམ་པར་

གྱུར། བཟླས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་སྤོས་ཏེ། འགོ་བའྲི་དོན་བྱས་

ནས་སྔགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་འཇུག་པའྲི་རླུང་གྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་ལ་འཇུག་པ་སྤོ་

བ་དང་བསྡུ་བའྲི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་

སོགས་བཟླས་པ་བྱ། 

བཟླས་པ་རོགས་པ་ན། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་རྐེན་གྲིས། ཞེས་

པ་ནས། ནཱ་ད་ཡང་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་

གྱུར་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིས་གཙོ་བོ་མ་མཐོང་བས་གདུང་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་བལྟ་བར་འདོད་

དེ་སྙན་པའྲི་གླུ་དབྱངས་ཀྲིས་བསྐུལ་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཁམས་ན་གནས་ཀྲིས། ཞེས་

པ་ནས། མཛད་དུ་གསོལ། རོ་རེའྲི་སྐུ་ཁོད། ཅེས་པ་ནས། མཛད་དུ་གསོལ། ཁོད་ནྲི་

རོ་རེའྲི་གསུང་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། དགེས་པར་མཛོད། ཁོད་ནྲི་རོ་རེའྲི་འདོད་པ། ཞེས་

པ་ནས། བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། ཅེས་བསྐུལ་བས་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དང་

ཐུགས་རེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་འོད་གསལ་ལས་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་

གྲི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མཐོང་བར་གྱུར། མྲི་བསྐོད་རོ་

རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སརྴ་པཱུ་

ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྔར་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་མཆོད་པས་བདག་ཉྲིད་ལ་མཆོད། 
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དེ་ནས་ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཐོད་པ་ལག་པ་གཡས་པར་

བཟུང་བ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་སུ་དཔྲལ་པ་རང་ལ་བསྟན། མདུན་བསྐེད་མཆོད་

པའྲི་སབས་སུ་དཔྲལ་བ་ཕར་བསྟན། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་སྲྲིན་ལག་གྲིས་མེ་ལོང་

ངམ་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆང་གྲི་ཆོས་འབྱུང་རྩེ་མོ་རང་ལ་བསྟན་པའྲི་དབུས་སུ་ཟླུམ་

སོར་གཅྲིག་དང་བཅས་པ་བྲིས། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲྲིན་སྦྱར་བས་ནང་

མཆོད་གཡས་སོར་དུ་ལན་གསུམ་དཀྲུགས་ཏེ། བ་མ་རྣམས་རང་གྲི་སྤྲི་གཙུག་ནས་

ཡར་ཁོམ་ཚོགས་སམ་མཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པར་དམྲིགས་ལ། སྲིན་མཚམས་

ཀྲི་ཐད་ནས་ལག་པ་ཁ་གེན་དུ་བལྟ་བས་འཐོར་ཞྲིང༌། ངག་འདོན་འདྲི་ལྟར་བརོད། 

ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་ཀྵུཾ་ལས་ས་གཞྲི་མྲིང་མེད་སུཾ་ལས་རྲི་རབ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

དབུས་ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་སྙྲིང་པོ་བངས་ཏེ། མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་

པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར། 

མཆོད་དོ་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས་འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའྲི་བ་མ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྒྱལ་

བ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྒྱལ་སྲས་བོ་གོས་རྲིན་ཆེན་གྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་སྒྲུབ་ཀྲིས་x། རྒྱལ་སྲས་མ་ཏཾ་ཀྲི་པའྲི་x། གྲུབ་ཆེན་ཏྱཻ་

ལོ་བའྲི་x། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་བའྲི་x། སྒ་བསྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙྪའྲི་x། མཚུར་སྟོན་དབང་

གྲི་རོ་རེའྲི་x། འཁོན་སྟོན་གད་པ་ཀྲིརྲིའྲི་x། བྱ་སྒང་བ་བསོད་ནམས་རྲིམ་ཆེན་གྲི་
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x། ཐུར་ལྷ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐབས་ཀྲི་x། ཐང་སེ་བ་འཕགས་པ་སྐབས་ཀྲི་x། གསེར་

སྲིངས་པ་གཞོན་ནུ་འོད་ཀྲི་x། ཀུན་མཁེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་གྲི་x། ཀུན་མཁེན་

འཕགས་པ་འོད་ཀྲི་x། ཆོས་རེ་བུ་སྟོན་རྲིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྲི་x། ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་གཞོན་

ནུ་བསོད་ནམས་ཀྲི་x། ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སར་

ཡང་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་x། རྒྱལ་སྲས་ཕག་ན་རོ་རེའྲི་x། རྒྱལ་པོ་ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་x། 

ཀླུ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་x། མངའ་བདག་བྲི་སུ་ཀལྤའྲི་x། དཔལ་ལྡན་སཱ་

ར་ཧ་པའྲི་x། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་x། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའྲི་

x། སོབ་པའྲི་རོ་རེའྲི་x། གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པའྲི་x། བ་མ་སྤྲིན་གྲི་ཤུགས་ཅན་

གྲི་x། རེ་རྲིན་ཆེན་འགོས་ཀྲི་x། མང་ར་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་x། སྔོག་ཡེ་

ཤེས་སེང་གེའྲི་x། སྔོག་ཨཱརྱ་དེ་བའྲི་x། གླན་ཚ་ཉྲི་མ་ལྕམ་གྲི་x། ལྟག་པ་རྲིན་ཆེན་

གགས་ཀྲི་x། ཐུར་ལྷ་བ་ནས་བུ་སྟོན་གྲི་བར་སྔ་མ་བཞྲིན། བ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་གྲི་x། སྒ་བསྒྱུར་ནམ་མཁའ་བཟང་པོའྲི་x། མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་

བའྲི་x། ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་x། ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པ་མཁས་གྲུབ་

ཆོས་རེའྲི་ཞལ་དུ་x། གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའྲི་བ་མ་

ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་ནང་མཆོད་

སྙྲིང་ཁའྲི་ཐད་ནས་གཏོར་ཞྲིང༌། 

ངག་ཏུ་འདྲི་ལྟར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དངས་ཏེ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་དབུས་སུ་མེ་ལོང་གྲི་ནང་གྲི་གཟུགས་

བརན་བཞྲིན་གསལ་བར་གྱུར། བཛྲ་དྷྲཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སུམྦྷ་རཱ་ཛ་ༀ་
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ཨཱཿ ཧཱུཾ། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་དང་འབེལ་བའྲི་ཡྲི་དམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་ནས་རང་གྲི་ལྕེ་རྩེ་སྲིན་མཚམས་སྤྲི་གཙུག་

གསུམ་དུ་ཆང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱས་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད། དེ་ནས་མཆོད་སྦྱྲིན་

གྲི་ཕག་རྒྱས་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་གཏོར་ལ། སྔོན་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དམ་པའྲི་ཆོས་

ཐོས་པ་འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ལ་བརེན་པ། བསྟན་པ་དང་འཁོར་རྣམ་བཞྲི་སྐོང་

བར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི། བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྲིས་”བསྟེན
1
་ཅྲིང་”བསྒྲུབས

2
་པའྲི་

བསྲུངས་མ་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། པུས་མོའྲི་ཐད་ནས་གཏོར། 

ཡུལ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི། དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་གནས་པའྲི་

དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། ཕོགས་སྐོང་དང་ཞྲིང་སྐོང་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གཞྲི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པའྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད། ནང་མཆོད་རང་གྲི་ལྕེ་ལ་

བཞག་ལ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་སྭ་ད་ནཱ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། མགོན་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

བདུད་རྩྲིས་མཉེས་པར་གྱུར། 

རང་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཞེས་པ་ནས། མཆོད་པའྲི་

ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན་བྱས་ནས། ལྷ་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་ཞྲིང་མཉེས་པར་གྱུར། ཞེས་པས་གསང་མཆོད་དོ། །ཐུགས་

ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རྣམ་སང་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྤན་

དངས་ཏེ་རང་གྲི་སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་འཁོད་པ་ནྲི། སྤྲི་བོར་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།    བསྟྱེན   བླ། ༡༤བ༡ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༡༣ན༡ན།    བསྟྱེན

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།   བླ། ༡༤བ༡ན།    བསྒྲུབས   ཞོལ། ༡༣ན༡ན།    སྒྲུབས



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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པར་སང་མཛད། ཅེས་པ་ནས། བརླའྲི་རྩ་བའྲི་བར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ། ལྟེ་བར་སྤན་

མ། ཞེས་པ་ནས། སྤྲི་གཙུག་ཏུ་སྒོལ་མ། མྲིག་གཉྲིས་སུ་སའྲི་སྙྲིང་པོ། ཞེས་པ་ནས། 

སྤྲི་གཙུག་ཏུ་བྱམས་པ། མྲིག་གྲི་སྒོར་གཟུགས་རོ་རེ་མ། ཞེས་པ་ནས། ཁའྲི་སྒོར་

རོ་རོ་རེ་མ། ལག་པ་གཡས་ལ་གཤྲིན་རེ་གཤེད། ཅེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་

སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་སོ་སོ་ཡང་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་སོ་

སོ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། རང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྦྱོར་མཚམས་ནས། 

ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་འཆང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་རང་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་ནས་

རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་ག་ཞེས་པ་ནས་ཧཾ། ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

ཐུན་གྲི་མཐར་གཏོར་མ་གཏོང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་དང་ཕོགས་

སྐོང་གྲི་གཏོར་མ་གཉྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཆང་ཆུ་ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་

སྦྱངས་ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ། ཞེས་པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་

གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་གྲི་ཡཾ་སྔོ་སྐ་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལང་སྔོན་ཟླ་གམ་ཧཱུཾ་གཉྲིས་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ངོས་གཉྲིས་བརྒྱན་པ། 

དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་རཾ་ཧཱུཾ་གྲི་རཾ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། འདབ་མ་བརྒྱད་

པ་ཟེའུ་འབྲུ་”ཡས
1
་མཚན་པ། དེའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲིའྲི་ཤ་ཧཱུཾ་གྲིས་

མཚན་པ། ཤར་དུ་བྲུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཤ་བྲུཾ་གྲིས་མཚན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་རའྲི་ཤ་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱུང་བའྲི་བ་གླང་གྲི་ཤ་ཛྲ�་གྲིས་

མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁྲིའྲི་ཤ་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ། སར་ཡང་དབུས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༧ན།   ཞོལ། ༡༣བ༣ན།    ཡས   སྐུ། ༡༤ན༦ན།   བླ། ༡༥ན༤ན།    ཨས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་ཆུ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། ཤར་དུ་བྲུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་ཆེན་བྲུཾ་གྲིས་

མཚན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རཀྟ་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱུང་བའྲི་

བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ཛྲ�་གྲིས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤ་ཆེན་ཁཾ་གྲིས་

མཚན་པ། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པ། དེ་དག་གྲི་སྟེང་གྲི་

བར་སང་ལ། ཞེས་པ་ནས། ཤེལ་ལྟར་དག་པར་གྱུར། པདྨ་ཨ་དང་བཅས་པ། ཞེས་པ་

ནས། རོགས་པར་བྱས། ༀ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས། ཞེས་པ་ནས། སེལ་

བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ལན་བདུན་བརོད། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་

འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས། ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་

བཅུ་བའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པ་སྤན་

དངས་ཤྲིང༌། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་དུ། ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བཀུག་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་རྣམ་པར་

སང་མཛད། ཅེས་པ་ནས། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། 

ཕྲིའྲི་ཤར་དུ་རོ་རེ་མཚོན་ཆ་སེར་པོ། ཞེས་པ་ནས། འདུས་པའྲི་ལྷ་ཤེས་རབ་མ་

དང་བཅས་པའྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་

རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ སོགས་ཀྲིས་ཆུ་བཞྲི་

ཕུལ་ནས། དྲིལ་བུ་འཁོལ་ཞྲིང༌། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། རཀྵ་ཙ་ཀུ་རུ་

ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ དུས་གསུམ་སྐེས་པ་ཀུན་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བསྲུང་བར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ 

ཧྲིཿ ཝཱ་ར་སད་ཀཱ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཏཾ་བུ་ལ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་



༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རོགས་ཀི་ལྷན་ཐབས།
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ག་ཏཱ་པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད་པས་

མཆོད། བཛྲ་དྷྲྲིཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཅེས་པ་ནས། སུམྦྷ་རཱ་ཛཿ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནང་མཆོད་

ཕུལ་ནས་བསྟོད་པ་གང་རུང་གྲིས་བསྟོད། ༀ་ད་ཤ་དྲིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་

པུཥྤཾ། ཞེས་པནས། ཤཔ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ད་ཤ་དྲིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། མ་

རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བཟོད་མཛད་རྲིགས། །ༀ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷ། 

ཞེས་པ་ནས། ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛྲ་མུཿ དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བདག །ཅེས་

པ་ནས། སྤོད་དེ་གཉྲིས་ཀའང་བདག་སྤོད་ཤོག །ཅེས་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ལངས་ནས་

སྤོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག་གང་འདོན་གྲི་ཚུལ་གོ་བདེ་བར་

བརོད་པའྲི་ལྷན་ཐབས། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ངག་

ལྟར་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དང་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་བོ་དམན་པ་དག་ལ་

ཕན་བཏགས་པའྲི་སད་དུ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པའོ། །འདྲིས་ཀང་བསྟན་པའྲི་སྙྲིང་པོ་རྲིང་དུ་

གནས་ཤྲིང་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདྲིའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །  སརྦ་མངྒ་ལཾ། །   ། །
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རོ་རེའྲི་སྒྲུབ་ 

ཐབས་ཀྲི་ལྷན་ཐབས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོས་ 

མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ། །བཏུད་ནས་དེ་མཉེས་བྱེད་པ་

ཡྲི། །སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་གའྲི་ངག་འདོན་ཚུལ། །གསལ་བར་འདྲིར་ནྲི་བྲི་བར་བྱ། །

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་གཙོ་བོའྲི་མདུན་དུ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་ཆུ་གཉྲིས་དང་ཉེར་སྤོད་ལྔ་

སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་བཀོད་པ་དང༌། ནང་མཆོད་གཡོན་དང་རོར་དྲིལ་གཡས་

སུ་བཀོད་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་ནང་མཆོད་རོར་དྲིལ་དེ་ལྟར་མདུན་དུ་

བཀོད་པས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་གལ་ལ་འཁོད་དེ། ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་བྱས་ནས། ནང་མཆོད་བྱྲིན་

རླབས་མཛད་པ་ཞུ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་སྟེ་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་

གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་དང་རྩ་ཞལ་གུར་གུམ་བཟང་པོ་

ལྟར་དམར་སེར། གཡས་ཞལ་སྔོ་བ། གཡོན་ཞལ་དཀར་བ། རྩ་བའྲི་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲིས་རང་དང་འད་བའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ཕག་གཡས་གཉྲིས་ཀྲིས་རལ་གྲི་དང་

མདའ། གཡོན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་ཅྲིང༌། ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་སེམས་དཔའྲི་

སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་བསྒོམས་ནས། ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

པ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བགེགས་བསངས། 



༨ གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས།
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ༀ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ། དབུས་སུ་

ཧཱུཾ་ལས་དྲི་ཆུ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། ཤར་དུ་བྲུཾ་ལས་དྲི་ཆེན་བྷྲུཾ་གྲིས་མཚན་པ། ལྷོར་ཨཾ་

ལས་རཀྟ་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ཛྲ�་གྲིས་མཚན་

པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་ཤ་ཆེན་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ། ཡྲི་གེ་ལྔ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་

རྲིགས་ལྔ་བཀུག་ནས་ས་བོན་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ། རླུང་གཡོས་ཏེ་མེ་སར་བས་བདུད་རྩྲི་

ལྔ་སོལ་བ་ཞུ་བའྲི་རླངས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཐོད་པར་ཞུ་བས་

དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཡྲི་གེ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད་དེ། སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བཤམས་པ་ཆང་ཆུ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་སྦྱངས་ནས། 

ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་བྱས་ཏེ། སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བྱྲིན་བརླབས་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་གསོལ་བ་

གདབ། སོབ་དཔོན་གྲིས་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལ་གཏོར་ནས་

བསངས་སྦྱངས་བྱྲིན་རླབས་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་ནྲི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཏོར་མ་བྱ་བ་ཡྲིན་”པ་ལ
1
། ཕོགས་སྐོང་

བཅོ་ལྔ་ལ་འབུལ་བའྲི་ཆོ་ག་གསང་འདུས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

བྱེད་པ་རེའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་བཙལ་ནས། བདག་

བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱྲིན་རླབས་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། མཆོད་པ་གོང་

ལྟར་བསངས་སྦྱངས་ནས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་སོ་སོའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༢ན༥ན།   བླ།༼ཅ༽ ༢བ༣ན།    པ་ལ   ཞོལ།༼ཆ༽ ༢ན༤ན།    པས
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བའྲི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསྲིལ། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་

རང་བཞྲིན་སྟོང་པ་རྣམ་པ་མཆོད་རས། བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་

པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ལྔ་དང༌། ༀ་པུཥྤེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ཕག་རྒྱ་དང་

བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་མནྜལ་བཤམས། 

ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་མེ་ཏོག་དབུལ། ཕག་གསུམ་བཙལ་ཏེ་མེ་ཏོག་བཀྲམ། ཕག་གསུམ་

བཙལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་མེ་ཏོག་བསྡུ། ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་

མནྜལ་དབུལ། ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་གལ་ལ་འཁོད། ཅེས་པ་རྣམས་སྤྲི་འགོ་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་

སྒྲུབ་པ་པོ་གཙོ་བོས། བཤགས་པ་དང་བསམས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

གནས་པར་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་བརོད་ནས། ཡྲིད་ཀྲི་རོལ་པ་དྲི་མེད་ཟླ་འདས་བསྒྲུབ། 

ཅེས་པ་ནས། སེམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྐེད་པར་བགྲི། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་སྐབས་

འགོ་སེམས་བསྐེད་བྱས་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒོམ་བཟླས་འདུས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སབས་

བཞྲིན་དུ་བྱ། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་འཇམ་དབྱངས་སུ་གསལ་

བའྲི། ཞེས་པ་ནས། འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔ་འཕོ་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དུས་གསུམ་གྲི་སངས་

རྒྱས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། མདུན་དུ་འདུག་སྟེ། ཐུགས་ཀའྲི་མཱཾ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའྲི་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང༌། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ། ཅེས་པ་

ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གང་ཞྲིག་ཐོག་མེད། 

ཅེས་པ་ནས། གནས་པར་བགྲི། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། ཞེས་པ་ནས། 

ཞེས་བསམ་ནས། སྟོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས། ཆོས་ཐམས་ཅད་
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དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་སོན་པ་དང་བལ་བའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་

དང་རོ་གཅྲིག་པ། ཐ་མལ་པའྲི་སང་བ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་

སྒོ་གསུམ་གྲི་སྟོང་ཉྲིད་མངོན་དུ་བྱས། 

ༀ། ཞེས་པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་གྲི་སེམས་མདུན་གྲི་ནམ་

མཁར། ཞེས་པ་ནས། མཐའ་བརེན་པའྲི་རྣམ་པར་གནས་པར་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས། ཞེས་པ་ནས། མེ་འབར་བས་

བསོར་བར་གྱུར། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་སྟེང་དུ། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་

ངོ་བོར་གྱུར། ཆོས་འབྱུང་གྲི་དབུས་སུ། ཞེས་པ་ནས། དབུས་སྔོ་བ། དེའྲི་དབུས་སུ་

བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པ། ལྟེ་བར་བྷྲཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། ཞེས་པ་ནས། 

བཞུགས་པར་གྱུར། རྣམ་སང་། ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། གྲུ་

བཞྲི་པ་སྒོ་བཞྲི་པ། ཞེས་པ་ནས། བཅུ་གཉྲིས་སུ་ཟླ་བའྲི་གདན་རེ་རེ། གདན་དབུས་

མའྲི། ཞེས་པ་ནས། སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ནས། ཞེས་པ་ནས། བརྒྱད་ཅུའྲི་

ངོ་བོ། དབྱངས་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་གཅྲིག་ཏུ་

གྱུར། ༀ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་གསལ་བྱེད། ཅེས་པ་ནས། དམར་པོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། ༀ། 

ཞེས་པ་ནས། ཡ་མྲི། དེ་ལྟར་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས། ཟླ་བ་

གཉྲིས་འདེས་པས། ཞེས་པ་ནས། མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ། ཅེས་པ་

ནས། དམར་པོ་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ༀ་ཏྲིཥྛ་བཛྲ་རོ་རེ་དེ་ལས། ཞེས་པ་ནས། 

རོ་རེའྲི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ༀ་བཛྲ་ཨཱཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། ཟླ་བ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། རྩ་ཞལ་དཀར་བ། 
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གཡས་ཞལ་སྔོ་བ། གཡོན་ཞལ་དམར་བ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ། ཕག་དང་

པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་རྲིགས་མ་ལ་འཁྱུད་པ། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་རོ་རེ་དང་

རལ་གྲི། གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་བསམས་པར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ༀ། ཞེས་པ་ནས། ཨ་ཧཾ། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི། 

ཞེས་པ་ནས། ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཞུགས། དེ་ནས་དེ་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་

ཞུགས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཞུ་བ། ཅེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེས་གཙོ་མཛད་པའྲི་བཅུ་དགུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲུབ་པར་གྱུར། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས། ཞེས་པ་ནས། གནས་པར་གྱུར། རང་གྲི་

སྐུ་ལས། ཞེས་པ་ནས། དབང་པོ་དྲུག །ཀྵ�། ཛྲ�། ཁཾ། གཾ ཀཾ པཾ་རྣམས་སུ་གྱུར་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ས་སྙྲིང་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྲིས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དྲུག །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཁཾ་རཾ་རྣམས་སུ་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་

འབྱུང་བ་བཞྲི། ལཾ་མཱཾ་པཾ་ཏཱཾ་རྣམས་སུ་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དུ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང་། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལྔ། བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ�་ཁཾ་ཧཱུཾ་རྣམས་

སུ་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་

ལྔར་གྱུར་ཏེ། རང་རང་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་བྱོན་ནས། པདྨའྲི་དབུས་ཀྲི་རེན་

དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་དམྲིགས་པར་གྱུར། རང་ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་ཡྲི་

གེ་ལྔའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བར་སྲྲིད་ཀྲིས་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་

མཐོང་ནས་ཡུམ་གྲི་ཞེས་པ་ནས། ཐྲིག་ལེར་གནས་པར་གྱུར། 
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དེ་ནས་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་བསྐུལ་བར་གྱུར། དེ་ལྟར་ལྷ་མོ་བཞྲི་

གླུས་བསྐུལ་བས། ཞེས་པ་ནས། མཛེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར། ཕྲི་ནང་གྲི་གཟུང་འཛིན་

གཉྲིས་ཀྲིས། ཞེས་པ་ནས། སྲྲིད་ཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དོ། །ༀ། ཞེས་

པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་སུ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཀྵ�་དཀར་པོ་གཉྲིས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བར་ཀྵ�་གྲིས་མཚན་པ་གཉྲིས། དེ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་པས། ཞེས་པ་ནས། དེར་བཅུག་པ་ལས་ས་སྙྲིང་དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་དམར་

བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། 

ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་

པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རྣ་བའྲི་བུ་ག་གཉྲིས་སུ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཛྲ�་སྔོན་པོ་གཉྲིས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེའྲི་ལྟེ་བར་ཛྲ�་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

ཞེས་པ་ནས། དེར་བཅུག་པ་ལས། ཕག་རོར་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། 

ཞེས་པ་ནས། པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ས་བུག་གཉྲིས་སུ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་གནས་

པའྲི་ཁཾ་སེར་པོ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་ལྟེ་བར་ཁཾ་

གྲིས་མཚན་པ་གཉྲིས། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཞེས་པ་ནས། དེར་བཅུག་པ་

ལས་ནམ་སྙྲིང་སེར་པོ་སེར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། པདྨ་དང་འཁོར་ལོ་འཛིན་

པ། ལྕེའྲི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྲི་གཾ་དམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། པདྨའྲི་

ལྟེ་བར་གཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཞེས་པ་ནས། དེར་བཅུག་པ་

ལས་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དམར་པོ་དམར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། འཁོར་ལོ་

དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། དཔྲལ་བའྲི་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ཀྵ�་ལང་ཀུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རལ་གྲི་ཡུ་བ་ལ་ཀྵ�་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས། ཞེས་པ་ནས། དེར་བཅུག་པ་ལས། སྒྲིབ་སེལ་ལང་ཁུ་ལང་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་

ནས། པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྲི་བཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་ལྟེ་བར་པཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཞེས་

པ་ནས། དེར་བཅུག་པ་ལས། ཀུན་བཟང་དཀར་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་

ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་

གཉྲིས་རོ་རེ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རང་གྲི་སྙྲིང་

ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་

བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཞེས་པ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་

པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར། ཞེས་པ་ནས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོ་དེའྲི་འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའྲི། ཞེས་

པ་ནས། ཐུགས་རོ་རེར་མཛད་པར་གྱུར། 

ༀ། ཞེས་པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། རང་གྲི་མགྲིན་པར། ཞེས་པ་ནས། གསུང་རོ་རེ་འོད་

དཔག་མེད་དམར་པོ་དམར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། དེའྲི་

ཐུགས་ཀར། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཿ ཡྲིག་དམར་པོ། དེའྲི་འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་

རབ་དམ་པ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིག་མ་བཅུས་ཕོགས་བཅུའྲི། ཞེས་

པ་ནས། གསུང་རོ་རེར་མཛད་པར་གྱུར། ༀ། ཞེས་པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། རང་གྲི་སྤྲི་བོར། 

ཞེས་པ་ནས། སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཞེས་པ་

ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། དེའྲི་ཐུག་ཀར། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཡྲིག་དཀར་པོ། དེའྲི་

འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་དམ་པ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིག་མ་



༨ གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས།
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བཅུས། ཕོགས་བཅུའྲི། ཞེས་པ་ནས། “སྐུ
1
་རོ་རེར་མཛད་པར་གྱུར། ༀ། ཞེས་པ་ནས། 

ཀོ྅ཧཾ། རོ་རེ་གསུམ་ཡང་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དོ། །ཐུགས་རོ་རེ་དང་གསུང་རོ་རེའྲི་བར་དུ། ཞེས་པ་ནས། མཾ་དམར་སེར་འོད་

ཟེར་འཕོ་བ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་

ནས་སྤན་དངས། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་པ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་

ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་བཅུས་མཆོད། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་ལས་སྐེས་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན། དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་

ཀང་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། རང་སང་གྲི་ཤེས་རབ་མ་ཡང་སྐུ་མདོག་

དང་རྩ་ཞལ་གུར་ཀུམ་བཟང་པོ་ལྟར་དམར་སེར། གཡས་ཞལ་སྔོ་བ། གཡོན་ཞལ་

དཀར་བ། རྩ་བའྲི་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ་ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་ཀྲིས་

རལ་གྲི་དང་མདའ། གཡོན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་མེ་ཏོག་གྲི་ཅོད་པན་ཅན། ནུ་འབུར་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤྲིང་སྒེག་པའྲི་

ཉམས་དང་ལྡན་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་གདུབ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་དང༌། ས་རགས་

དང༌། མུ་ཏྲིག་གྲིས་དོ་ཤལ་དང༌། ཞབས་གདུབ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་

བརྒྱན་པ། ཞབས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡབ་ཀྲི་བརླའྲི་སྟེང་ནས་འཁྱུད་པ། དེའྲི་མྲིག་གཉྲིས་

སུ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཀྵ�་དཀར་པོ་གཉྲིས། ཞེས་སོགས་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས་སྔར་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།   བླ། ༥ན༦ན།    སྐུ   ཞོོོལ། ༤བ༤ན།    ས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། རང་གྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིག་རྣམས་ཀྲི་དོད་དུ། ཡུམ་གྲིས། ཞེས་བཅུག་པའྲི་ལྷག་མ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་

པའྲི་དོད་དུ། འདྲི་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་བརེ་ཞྲིང༌། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི། ཞེས་

པའྲི་དོད་ལ། ཡུམ་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརེས་པའྲི་ལྷག་མ་དབང་བསྐུར་

རྒྱས་གདབ་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་བརོད་ཚུལ་ཀང་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་”ནོ
1
། །ཡུམ་གྲི་སྤྲི་གཙུག་ནས་

ནུ་མའྲི་བར་དུ། ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་བྱེད་པས་ལུས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

པར་གྱུར། ཡབ་ཀྲི་གསང་གནས། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ལས་སྐེས་པའྲི་བུ་ག ཅེས་པ་

ནས། འདབ་མ་བརྒྱད་པ། ཙུམྦྷན་དང་འཁྱུད་པ་སོགས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སྙོམས་པར་

ཞུགས་ནས། དོན་དམ་པའྲི་ཡུལ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྐེས་པར་གྱུར། 

ༀ། ཞེས་པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་མཱཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཞེས་པ་ནས། ལྷ་བཅུ་དགུའྲི་གཟུགས་རོགས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། 

དབུས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་རོ་རེ་དང་རལ་གྲི། 

གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ཤར་དུ་རྣམ་སང་དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་

དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་

ཅྲིང་ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྷོར་རྲིན་འབྱུང་སེར་པོ་སེར་སྔོ་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།   བླ། ༦ན༢ན།    ནོ    ཞོལ། ༥ན༤ན།  དུ



༨ གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས།
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དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལང་ཁུ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། ནུབ་

ཏུ་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་དམར་སྔོ་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་པདྨ་དམར་པོ་

དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་འཁོར་ལོ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་ལང་

ཁུ་ལང་སྔོ་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་

ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་རལ་གྲི་དང་འཁོར་ལོ། གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་

དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རྣམ་སང་ནྲི་ཟླ་བའྲི་འོད་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། རྲིན་འབྱུང་སོགས་

གསུམ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅན་ནོ། །ཤར་ལྷོར་སྤན་མ་དཀར་མོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའྲི་

ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་

མ་སོགས་རྣམ་སང་ལྟར་རོ། །ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀཱྲི་སྔོན་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཡབ་ལ་འཁྱུད་

ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་དམར་སྔོ་དཀར་བའྲི། 

ཞེས་པ་ནས། ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་སོགས་འོད་དཔག་མེད་ལྟར་རོ། །བྱང་

ཤར་དུ་སྒོལ་མ་སེར་མོ་སེར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་

མ་གཡས་གཉྲིས་ཨུཏྤལ་སེར་པོ་ཁ་བྱེ་བ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་

པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ཤར་ལྷོར་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའྲི་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ས་སྙྲིང་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་

གཉྲིས་མེ་ལོང་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་
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སྒ་རོ་རེ་མ་སྔོན་མོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། ཕག་རོར་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་

མ་གཡས་གཉྲིས་པྲི་ཝང་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། 

ནུབ་བྱང་དུ་དྲི་རོ་རེ་མ་སེར་མོ་སེར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། ནམ་སྙྲིང་ལ་འཁྱུད་

ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་དྲིའྲི་དུང་ཕོར་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་

འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་རོ་རོ་རེ་མ་དམར་མོ་དམར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་

ནས། འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་བདུད་རྩྲིས་གང་

བའྲི་ཐོད་པ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་འཁོར་ལོ་དངརྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ཤར་གྲི་

བྱང་དུ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ལང་ཁུ་ལང་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། སྒྲིབ་སེལ་ལ་འཁྱུད་

ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་གོས་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་

འཛིན་པ། ཤར་གྲི་ལྷོར་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའྲི། ཞེས་

པ་ནས། ཀུན་བཟང་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་ཆོས་འབྱུང་དང་རལ་གྲི། 

གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ། ཞེས་པ་ནས། 

འགེངས་པར་མཛད་པའོ། །ཤར་དུ་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་

བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་ལངས་མ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་

མ་གཡས་གཉྲིས་ཐོ་བ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། 

ལྷོར་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། རང་དང་

འད་བའྲི་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་མ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་དབྱུག་པ་

དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཐར་བྱེད་

དམར་པོ་དམར་སྔོ་དཀར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། རང་དང་འད་བའྲི་ཁོ་གཉེར་ཅན་མ་ལ་
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འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་པདྨ་དམར་པོ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་འཁོར་

ལོ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། བྱང་དུ་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པ་སྔོན་པོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི། 

ཞེས་པ་ནས། རང་དང་འད་བའྲི་རལ་གཅྲིག་མ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་

ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉྲིས་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ཁོ་བོ་དང་

ཁོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇྲིགས་པའྲི་འོད་ཟེར། ཞེས་པ་ནས། སྤན་དམར་ཞྲིང་ཟླུམ་པ། 

ཁོ་བོ་རྣམས་སྲིན་མ་དང་ས་ར་དམར་སེར་འབར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྟག་གྲི་པགས་

པའྲི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཞེས་པ་ནས། ལགས་བསྐོད་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་སྤན་གཉྲིས་

གཉྲིས་དང་ལྡན་པའོ། །བཛྲ་དྲིཀ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུངས། ཕོགས་

བཅུར་འཕོས། སེམ་ཅན་རྣམས་”ཀྲིས
1
། ཞེས་པ་ནས། བཞྲིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། 

ཛི་ན་ཛིཀ་རྣམ་སང་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུངས། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་གཏྲི་མུག་སྦྱངས། སྤྲུལ་པ་རྣམས་འདུས་ཏེ་རྣམ་

སང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའྲི་ཤར་གྲི་པད་ཟླའྲི་

གདན་ལ་འཁོད། ཅེས་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་དང་ང་རྒྱལ་

དང་སེར་ས་སྦྱངས། ཞེས་པ་ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའྲི་ལྷོར་པད་ཟླའྲི་གདན་

ལ་འཁོད། ཅེས་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་འདོད་ཆགས་

སྦྱངས། ཞེས་པ་ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའྲི་ནུབ་ཏུ་པད་ཟླའྲི་གདན་ལ་འཁོད། 

ཅེས་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཕག་དོག་སྦྱངས། ཞེས་པ་

ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའྲི་བྱང་དུ་པད་ཟླའྲི་གདན་ལ་འཁོད། མོ་ཧ་ར་ཏྲི། སྤན་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   བླ། ༧བ༤ན།   ཞོལ། ༦བ༤ན།    ཀྱིས   སྐུ། ༧བ༣ན།    ཀྱི
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མ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་སྤོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སའྲི་ཁམས་

སྦྱངས། སྙྲིང་རེ་ཚད་མེད་ལ་བཀོད། སྤྲུལ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་སྤན་མ་ཡབ་

ཡུམ་གྲི་སྐུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་མའྲི་ཤར་ལྷོའྲི་གྲྭར་འཁོད། དེ་

བཞྲིན་དུ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་

ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་སྦྱངས། 

སྤྲུལ་པ་འདུས་ཏེ། གཟུགས་རོ་རེ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཕྲིའྲི་ཤར་

ལྷོའྲི་གྲྭར་འཁོད། དེ་བཞྲིན་དུ། སྒའྲི་སྐེ་མཆེད་དང༌། ཕྲིའྲི་ལྷོ་ནུབ་གྲི་གྲྭར་འཁོད། ཅེས་

དང༌། དྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་དང༌། ཕྲིའྲི་ནུབ་བྱང་གྲི་གྲྭར་འཁོད། ཅེས་དང༌། རོའྲི་སྐེ་མཆེད་

དང༌། ཕྲིའྲི་བྱང་ཤར་གྲི་གྲྭར་འཁོད། ཅེས་དང༌། རེག་བྱའྲི་སྐེ་མཆེད་དང༌། ཤར་སྒོའྲི་

བྱང་དུ་འཁོད། ཅེས་སྦྱོར་བ་སོགས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། ཡ་མཱནྟ་ཀྲྲིཏ། གཤྲིན་རེ་

མཐར་བྱེད་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་འཕོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་མ་

དད་པ་དང་ཕུང་པོའྲི་བདུད་བཅོམ། ཞེས་པ་ནས། གཡོན་རྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་འཁོད། 

དེ་བཞྲིན་དུ། ལྷོ་སྒོར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་འཁོད། 

ཅེས་སོགས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ལ་འཇམ་རོར་སྒྲུབ་དཀྲིལ་གྲི་དྲི་བ་མང་

དུ་ཞུ་བ་བྱུང་བའྲི་ལན་དུ་གནང་བའྲི་དྲིས་ལན་གྲི་གསུང་རབ་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་

སབས་སུ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། ཐྲིག་ལེ་དང་ས་བོན་སོགས་ལས་ལྷ་སོ་སོར་སྔོན་ལ་

བསྐེད། དེ་ནས་འབྱྲིན་སྔགས་ཀྲིས་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་ཞེས་གསུང་བྱུང་བ་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་

རོ། །རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་མཱཾ་ཡྲིག་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་

བུ་འཕོས། ཡ་མཱནྟ་ཀྲྲིཏ་ཛཿ གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀང་རང་འདའྲི་ཁོ་
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བོ་སྤོས་པས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བཀུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་

རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བདེ་བ་དམ་པས་གང་བར་གྱུར། ༀཨཱཿ 

ཡ་མཱན། ཞེས་པ་ནས། བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕྲི་འབང་གྲི་བགེགས་སྔར་ཡོད་བསྐྲད་ཅྲིང་ཕྲིས་མྲི་

འཇུག་པའྲི་དོན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲཀ་མཱཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་དང༌། མཆོད་

ཡོན་གྲི་ཕག་རྒྱས་མཆོད་ཡོན་འབུལ། པྲཛྙཱ་ཏ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ། པདྨ་ཏ་ཀྲྲིཏ་བཾ། བྲིགྷྣ�་ཀྲྲིཏ་ཧོཿ རང་

རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ལ་ཞུགས་ཤྲིང༌། དབྱེར་

མེད་དུ་བཅྲིངས་ཤྲིང་མཉེས་ཕར་གྱུར། འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མྲིག་གཉྲིས་སུ་ཟླ་

བ་རེ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཀྵ�་དཀར་པོ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞེས་སོགས་སྐེ་

མཆེད་བྱྲིན་བརླབས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། རང་གྲི ཅེས་པའྲི་དོད་དུ། འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི། 

ཞེས་བཅུག་པའྲི་ལྷག་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། བདག་ལ་དབང་

བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་པའྲི་དོད་ལ། འདྲི་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་

བརེ་ཞྲིང༌། འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་

གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཞྲི་དང༌། ཞེས་

པ་ནས། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲིས་དབུ་བརྒྱན། དབང་གྲིལྷ་རྣམས་ཀང་འཁོར་གྲི་ལྷ་

སོ་སོའྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། དབང་བསྐུར་གྲིས་ཚིག་ལྷག་མ་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་སྔར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཆོད་པ་རྣམས་དབུལ་བ་ནྲི། རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའྲི་མཱཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དངས་

ཤྲིང་བཀུག་ནས། ཞེས་པ་ནས། སྒེག་པའྲི་ཉམས་ཅན་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་དང་

ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་ཁབ་པ་སྤོས་པ་དེ་དག་ཀང་བདེན་པས་སྟོང་བཞྲིན་དུ། ཅེས་པ་
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ནས། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མྲི་

ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ནས་ཆུ་གཉྲིས་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཉེར་སྤོད་

ལྔས་མཆོད། ༀ། ཞེས་པ་ནས། ཀོ྅ཧཾ། སྒའྲི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་བསྟོད་པའྲི་སྒ་བག་ཆ་ལྟ་

བུས་རང་དང་དཀྲིལ་འཁོར་བ་ལ་བསྟོད་པར་གྱུར། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ། ཞེས་སོགས་དྲིལ་

སྟབས་དང་བཅས་པས་བསྟོད། ནང་མཆོད་བྱྲིན་རླབས་སྔར་ལྟར་བྱ། སྤྲི་བོའྲི་སྟེང་གྲི་ནམཁའ་ལ་

བ་མ་རྣམས་དང༌། སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་གསལ་བའྲི་མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་

གསུམ་པས་མཚན་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བདུད་རྩྲི་དངས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། 

མཆོད་དོ་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ། ཆོས་

ཀྲི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངའ་བདག །རྩ་བའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཞལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཨ་”ཝ
1
་དྷཱུ་ཏཱྲི་པའྲི་ཞལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲི་X། གྲུབ་ཆེན་མར་མེ་མཛད་

དཔལ་བཟང་པོའྲི་X། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྙྲིང་པོའྲི་X། ཐ་ག་ནའྲི་X། ཤཱནྟྲི་པའྲི་

ཞལ་X། ཤདྡྷ་ཀཱ་ར་ཝརྨཱའྲི་X། ལོ་ཆེན་རྲིན་ཆེན་བཟང་པོའྲི་X། རྐང་སོ་ཆོས་བོའྲི་

X། དགེ་བཤེས་སྐབས་སེའྲི་X། རོ་རེ་སྲ་བརན་X། དཀོན་མཆོག་འབར་གྲི་X། དགེ་

བཤེས་དབང་རྲིན་གྲི་X། ཁམས་པ་ཤཱཀ་རོ་རེའྲི་X། རོང་པ་ཆོས་མགོན་X། མཆོག་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།   བླ། ༩ན༦ན།    ཝ   ཞོལ། ༨ན༤ན།    བ



༨ གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས།
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ལྡན་ལེགས་པའྲི་བོ་གོས་X། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེངྒེའྲི་X། ཆོས་རེ་བུ་སྟོན་རྲིན་ཆེན་

གྲུབ་ཀྲི་X། མཁན་ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་X། ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་

པོའྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སར་ཡང་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སོབ་དཔོན་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲི་X། གྲུབ་ཆེན་མར་མེ་མཛད་དཔལ་བཟང་པོའྲི་X། 

དཔལ་དེ་བའྲི་X།  དྲི་མེད་སས་པའྲི་X། བྷ་ལྲིངྟ་ཨ་ཙ་རྱའྲི་X། གཉོས་ལོཙྪ་བ་ཡོན་

ཏན་གགས་ཀྲི་X། གཉོས་དཔལ་ལེགས་པའྲི་X། གཉོས་གགས་པ་དཔལ་གྲི་X། 

གཉོས་གཟྲི་བརྲིད་དཔལ་གྲི་X། སྟོན་མོ་ལུང་པ་ཡེ་ཤེས་འབར་གྲི་X། བ་མ་ཆོས་

སྐུ་འོད་ཟེར་གྲི་X། ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་འོད་ཀྲི་X། ཆོས་རེ་བུ་སྟོན་རྲིན་ཆེན་

གྲུབ་ཀྲི་X། དེ་ནས་གཉྲིས་སྔར་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོས་ཐོག་མར་མཛད་པའྲི་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའྲི་བ་མ་ཡབ་

སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛྲ་དྲིཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞེས་པ་ནས། བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲིཏ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་དང་འབེལ་བའྲི་ཡྲི་དམ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་ནས་ནང་མཆོད་གཡོན་

པའྲི་མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་ལྕེ་རྩེ་སྲིན་མཚམས་སྤྲི་གཙུག་གསུམ་དུ་རྲིམ་གྲིས་རེག་ནས་ཡྲི་གེ་གསུམ་

བརོད། སྔོན་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ། དམ་པའྲི་ཆོས་ཐོས་པ། འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་

ལ་བརེན་པ། བསྟན་པ་དང་འཁོར་རྣམ་བཞྲི་སྐོང་བར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་བ་མ་གོང་

མ་རྣམས་ཀྲིས་བསྟེན་ཅྲིང་བསྒྲུབ་པའྲི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཡུལ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས། གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི། དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་

གནས་པའྲི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ཕོགས་སྐོང་དང་ཞྲིང་སྐོང་དང་ཀླུ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གཞྲི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་དང༌། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བདུད་

རྩྲི་མང་བའྲི་ནང་མཆོད་འཐོར་ཚུལ་སོགས་ཕག་ལེན་ལྟར་བྱ། རང་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ཐུགས་ཀར་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་

ཀྲིས་བསོར་བ་”ལ
1
་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་སྤོས། འགོ་བའྲི་དོན་མཛད། སར་

སོ་སོའྲི་ས་བོན་ལ་བསྡུས་པའྲི་སྤོ་བ་བསྡུ་བའྲི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་

བསམས་ནས་བཟླས་པ་བྱ། 

སར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་སྔར་ལྟར་དང༌། ལྷ་སོ་སོའྲི་མཚན་སྔགས་ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་བཏགས་

པས་བདུད་རྩྲི་མོང་བ་བྱས་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྣམ་སང༌། སྤན་མ། གཟུགས་རོ་རེ་མ། 

གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཡབ་ཡུམ་སྤྲི་བོའྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ༀ་ལ་ཐྲིམ། འོད་དཔག་

མེད། གོས་དཀར་པོ། རོ་རོ་རེ་མ། པདྨ་མཐར་བྱེད། རྲིན་འབྱུང༌། དྲི་རོ་རེ་མ། དོན་

གྲུབ། སྒོལ་མ། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ། བགེགས་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་མགྲིན་པའྲི་

གསུང་རོ་རེའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཨཱཿ ལ་ཐྲིམ། མཱ་མ་ཀཱྲི། སྒ་རོ་རེ་མ། ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་

མ། ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཐུགས་ཀའྲི་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ་

ཞྲིང༌། བསྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གྲི་ལུས་

ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་དྲིས་ལན་ལས། རེས་ཀྲི་ལྡང་ཚུལ་ལ་བསྲུང་འཁོར་

དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སྡུད་པའྲི་གསལ་ཁ་”མ
2
་སང་ཡང༌། ཐུན་གཞན་གྲི་ཆོ་ག་བཤད་པའྲི་སབས་

སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའྲི་ལུགས་སུ་སང་བས་བསྡུས་པས་ཆོག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   ཞོལ། ༨བ༦ན།    ལ   བླ། ༡༠ན༤ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༨ན༥ན།    མ   བླ། ༡༠བ༢ན།   ཞོལ། ༩ན༤ན།    མྱི
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བསྡུ་དགོས་སོ། །ཐུན་སྔ་མའྲི་མཐར་མ་བསྡུས་ན་ཐུན་རེས་མ་ལ་གསར་བསྐེད་མྲི་དགོས་པར་

ཤཱནྟྲི་པ་སོགས་ཀྲིས་བཤད་དོ། །ཐུན་གྲི་མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན། དྲིས་ལན་དེ་ཉྲིད་

ལས། འདྲིའྲི་འདས་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་གཏོར་ཆོག་གྲི་འདོན་པ་བསྒྱུར་ནས། ལྷ་

སོ་སོའྲི་མཚན་སྔགས་ཀྲི་མཐར། སརྦ་དུཥྚཱཾ། སོགས་སྦྱར་བས་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་ཆོག་སྟེ། ཨ་བྱཱའྲི་

དགོངས་པ་ཡྲིན་གསུང་ཞྲིང༌། ཨ་བྱཱ་ཀ་རས་ཕོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔའྲི་གཏོར་ཆོག་ཀང་འདུས་པ་

ལུགས་གཉྲིས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲིས། གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཁྲུལ་པ་མྲི་

བྱའོ། །དེས་གཏོར་མ་གཉྲིས་བསངས་སྦྱངས་བྱྲིན་རླབས་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱས་ནས། རང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་མཱཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་

གྲིས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པ་དང༌། བསྲུང་

འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཕོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། ཀླུ་རྣམས་དང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་པར་གྱུར་པ་ནྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་དབུས་

སུ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་རྣམ་སང༌། ལྷོར་རྲིན་འབྱུང༌། ནུབ་ཏུ་འོད་

དཔག་མེད། ཅེས་པ་ནས། བྱང་སྒོར་བགེགས་མཐར་བྱེད། ཕྲིའྲི་ཤར་ཏུ་རོ་རེ་མཚོན་

ཆ་སེར་པོ། ཞེས་པ་ནས། འདུས་པའྲི་ལྷ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའྲི་སྐུར་བཞེངས་

པའྲི་མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་གསུམ་པས་

མཚན་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བདུད་རྩྲི་དངས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀཱ་རཾ། སོགས་ཀྲི་ཆུ་བཞྲི་འཕགས་ལུགས་ལྟར་ཕུལ་ནས། 

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྲིཀ་མཱཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣ�ནྟ་ཀྲྲིཏ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། སརྦ་དུཥྚཱཾ་ས་མ་ཡ་

མུ་ད་པྲ་བྷཾ་ཛ་ཀ་མ་མཱ་ཤཱནྟ�་རཀྵ་ཙ་ཀུ་རུ་སཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿ དུས་གསུམ་སྐེས་པ་ཀུན་

དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཐར་ཞལ་བསྲིལ་མཆོད་ཡོན་སོ་རྩྲི་འབུལ་བ་དང༌། 
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དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་ལ་ཉེར་སྤོད་དང༌། ལྷ་སོ་སོའྲི་མཚན་སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་གསུམ་

སྦྱར་བས་ནང་མཆོད་དབུལ། འདྲི་ནས། ད་ཤ་དྲིཀ་ལོ་ཀ་པ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར། ཞེས་སྦྱར་བས་

ཉེར་སྤོད་དང་ནང་མཆོད་དབུལ། དེ་ནས། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་བཟོད་པར་གསོལ། ཡྲིག་བརྒྱའྲི་མཐར། ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ། སོགས་པད་སོར་འཁྱུད་སྟབས་ཀྲིས། 

དཀྲིལ་འཁོར་བ་རང་ལ་བསྡུ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཛྲ་མུཿ ཕོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་

གྱུར། ཞེས་སེ་གོལ་གསུམ་”གཏོག
1
་པ་རྣམས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སབས་ལྟར་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་རང་

ཉྲིད་དང་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོའྲི་གཏོར་ཆོག་འདྲིར་མ་འགྱུར་ལ། ཤཱྲིནྟྲི་པས་ཕོགས་སྐོང་རྣམས་

རང་རང་གྲི་གནས་སུ་བཀོད་ནས་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ལྷག་མ་མན་ངག་ལས་

ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས། སན་ཞབས་ཀྲིས་གཏོར་ཆོག་གཞན་དུ་བཤད་པ་

ལས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་ཁ་”འཕང
2
་ནས་མ་བཤད། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྲི་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་

ཐུབ་གཞན་ནས་ཀང་མ་བཤད་པས། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲི་རེས་འབངས་ཨ་བྱཱ་ཀ་རས་འདུས་པ་

ལུགས་གཉྲིས་རྲིགས་བསྒེ་བ་དང༌། འཇྲིག་རེན་པའྲི་གཏོར་མ་ཐུན་མོང་མཛད་པའྲི་ལུགས་ལྟར་བྱ་

བར། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་བཞེད་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །ཆོས་རེ་བུས། ༀ་ཨྲིནྡྲ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། ཨ་ཀ་རོ། སྦྱར་བས་དབུལ་ཞེས་བཤད་ཀང༌། འདྲི་སོར་གྲི་གཞུང་

ཁུངས་ཐུབ་ནས་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྲི་སབས་སུའང༌། ནང་དུ་

འདས་པ་དང་འཇྲིག་རེན་པའྲི་གཏོར་མ་གཉྲིས་དང༌། ཕྲི་རོལ་དུ་ཕོགས་སྐོང་གྲི་གཏོར་མ་བྱ་བའང་

འདྲིས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།   བླ། ༡༡ན༥ན།    གཏོག   ཞོལ། ༩བ༦ན།    གཏོགས

2  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   བླ། ༡༡བ༡ན།    འཕང   ཞོལ། ༡༠ན༡ན།    འཕངས
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བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ལྷ་བཅུ་དགུའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག་བདག་”གྲིས།
1
རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའྲི་གསུང་ཧ་ཅང་འདུས་ཆེ་ཞྲིང་བརླྲིངས་པས་བོ་དམན་པ་དག་

གྲིས་ཚིག་སྦྱོར་སོགས་ཤེས་དཀའ་བར་གྱུར་པས་གསལ་བར་སྦྱར་བའྲི་ལྷན་ཐབས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

བྲིས་ཤྲིག་ཅེས་ནན་ཏན་གྲིས་བསྐུལ་བ་དག་གྲི་ཆེད་དུ་གཞུང་རྩོམ་པའྲི་ཚིག་སྦྱོར་དང་ཆོ་ག་ངག་

ཏུ་བརོད་པའྲི་ཚིག་སྦྱོར་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ན་གོ་རྲིམ་བསོལ་དགོས་པ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་རྣམ་དབྱེ་ཕེད་པར་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་དགེ་

ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦྱར་བའོ། །   ། །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །   ། །

1  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   ཞོལ།   ༡༠ན༤ན།    གྱིས།   བླ། ༡༡བ༣ན།     གྱིས་   སྐུ། ༡༡བ༡ན།    གྱི་
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༄༅། །བསྟན་པའྲི་མངའ་བདག་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ 

མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ 

ཞལ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཟྲིན་ 

བྲིས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །འདྲིར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། 

མཚན་གྲི་དོན། འགྱུར་གྲི་ཕག །གཞུང་དངོས། མཇུག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། 

རྒྱ་གར་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་སོགས་

སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལེའུ་དང་པོས་རྒྱུད་དོན་མདོར་བསྟན་དང༌། དོན་དེ་ལྷག་

མ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན། ལེའུ་དེ་

བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གླེང་གཞྲི་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་བཤད་པ། ལམ་གཉྲིས་ཀང་སྔོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཤད་

དགོས་པར་བསྟན་པ། བཤད་པའྲི་དོན་རྣམས་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་”སྒྲིག
1
་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། གླེང་གཞྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཀུན་བསྟན་པ། 

“གཟུང
2
་དཀྲིལ་གྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལམ་འདྲིའྲི་གནད་དུ་བསྟན་པ། བསྡུས་དཀྲིལ་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༡བ༤ན།   སྐུ།༼པ༽ ༢ན༡ན།   བླ།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།    སྒྱིག   ཞོལ།༼ཆ༽ ༡ན༣ན།    སྒྱིགས

2  མ་ཕྱི། ༡ན༤ན།   བླ། ༢ན༡ན།  ཞོལ། ༡ན༤ན།    གཟུང   སྐུ། ༢ན༡ན།    གཟུངས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གྲིས་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསྟན་པ། དོན་དེ་

རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་བརོད་པ་བྱ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྟོན་པ་དང་དུས་དང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚུལ་

བཞྲིར་བཤད་པ། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། ཡྲི་གེའྲི་དོན་དང༌། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། སས་པའྲི་དོན་དང༌། མཐར་

ཐུག་གྲི་དོན་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྡུད་པ་པོས་གསུང་ཚུལ། ཡྲི་གེའྲི་

དོན་བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་འགེལ་པར་གསལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྔོན་བྱུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ། རེས་འཇུག་

གྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་ཚུལ་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐོས་སོ་ཞེས་དང་ངོ་། །གང་ན་

འདྲི་སད་ཅེས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པོ་མཐའ་དག་གོ །སུ་ཞྲིག་

གྲིས་ཐོས་ན་སྡུད་པ་པོ་ཕག་ན་རོ་རེ་བདག་གྲིས་སོ། །འདྲིས་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟོན་པ་

ལས་དངོས་སུ་ཐོས་ཀྲི་གཞན་ལས་བརྒྱུད་པས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ནོ། །དུས་

ནམ་ཞྲིག་ཐོས་ན། དུས་གཅྲིག་གྲི་ཚེ་ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཐོས་

ཀྲི་དུས་གཞན་གྲི་ཚེ་ན་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ཐོས་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་

སྡུད་པ་པོ་ཐོས་པ་མང་བར་བསྟན་ནོ། །ཡང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་

དུས་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་ཚེ་ཐོས་ཀྲི་དུས་གཞན་གྲི་ཚེ་མ་ཐོས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱུད་

འདྲི་ཡང་ཡང་ཐོས་པར་དཀའ་ཞྲིང་རེད་དཀའ་བར་སྟོན་ནོ། །ཡང་ན་དུས་སད་ཅྲིག་

མ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་ཐོས་ཀྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཐོས་པ་སད་ཅྲིག་མ་དུ་མ་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས་

པའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྡུད་པ་པོ་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྟོན་ནོ། །གང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་སོ། །འདྲིས་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་

ནོ། །གནས་གང་དུ་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནས་བཞུགས་སོའྲི་བར་གྲིས་གནས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་ལ་སྐུ་རོ་རེ་གསུང་རོ་རེ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་སྙྲིང་པོ་སྟེ་དབྱེར་མེད་

པར་གྱུར་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་

པོ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །སབས་འདྲིར་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་

པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་བཙུན་མོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་ལ་བྷ་ག་ཅེས་ཀང་བྱ་སྟེ། བུད་མེད་ཀྲི་

བྷ་ག་དང་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་གདུང་བ་ཞྲི་བ་དང༌། ཡུལ་ཅན་ཡེ་

ཤེས་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

མ་ལུས་པར་འཇོམས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འད་བའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པས་

བྷ་གའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་

ན་བཞུགས་པའྲི་གནས་དེར་ཐོས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སབས་སུ། 

མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་ན་

བཞུགས་པ་བསྟན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་བསྟན་ན། འདྲི་སད་བསྐེད་རྲིམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་

སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་”གྲིས་
1
དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཐོས་པ་སྟེ་རོགས་པའྲི་དུས་གཅྲིག་སྟེ་ལྷག་

མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་དུས་གཅྲིག་ནའོ། །འདྲིས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་

ཆུབ་བསྟན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་ཟླ་བ་

ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། གསུང་ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་དང༌། ཐུགས་ཕག་མཚན་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༥ན།   བླ། ༣ན༣ན།    གྱིས་   ཞོལ། ༢བ༣ན།    གྱི།



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། སྙྲིང་པོ་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་

གང་ན་བཞུགས་ན། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ནང་དུ་ཆུད་

པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། འདྲི་སད་ཀྲི་དོན་བཤད་པ་དང༌། བདག་གྲིས་ཐོས་པ་

སོགས་ཀྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་རྒྱུད་གསུང་བ་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོ་དང༌། སྡུད་པ་པོ་ཕག་ན་རོ་རེ་གཉྲིས་རྒྱུད་ཐ་དད་མྲིན་ཡང་གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་

ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཡྲིག་དོན་བཤད་ནས། ད་ནྲི་དེ་གཉྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤྲི་དོན་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་འདྲི་བདག་གྲིས་

ཐོས་པ་ཞེས་རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་ཨྲི་དཾ་སོས་ཀང་ཆོག་མོད། འདྲི་དག་བདག་གྲིས་

ཐོས་པ་ཞེས་”ཨྲི
1
་ཡཾ་སོས་ཀང་ཆོག་མོད། འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ་ཞེས་ཨེ་

ཝཾ་ཁོ་ན་རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་སྙམ་ན། རོ་རེ་འཆང་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་ཁོ་ནའྲི་བར་མཛད་ཀྲི་ཨྲི་དཾ་དང་ཨེ་ཡཾ་གྲི་བར་མ་མཛད་

པས་རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་ཁོ་ན་སོས་ཀྲི་ཨྲི་དཾ་དང་ཨེ་ཡཾ་སོས་སོ། །འོ་ན་རོ་རེ་

འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་ཁོ་ནའྲི་བར་མཛད་ཀྲི་ཨྲི་དཾ་དང་ཨེ་

ཡཾ་གྲི་བར་མྲི་མཛད་པ་ཅྲི་ཡྲིན་སྙམ་ན། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ལ་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་མཚོན་པའྲི་དོན་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པས། རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་ཁོ་ནའྲི་

བར་མཛད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲི་གེ་གཞན་གཉྲིས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མཚོན་དོན་ཁད་པར་

ཅན་མེད་པས་བར་མ་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཨེ་ཝཾ་གྲི་བར་རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།    ཨྱི   ཞོལ། ༣ན༡ན།   བླ།  ༣བ༢ན།  ཨྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མཛད་པ་ཡྲིན་ན་འདྲི་དག་སྡུད་པ་པོ་ཕག་ན་རོ་རེའྲི་ཚིག་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འདྲི་ལ་སྡུད་པ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཕག་ན་

རོ་རེ་ཡང་རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ཡྲིན་པས་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུད་གཅྲིག་པའྲི་སྡུད་པ་པོ་ཡོད་ཅྲིང་དེའྲི་ཚིག་ཀང་ཡྲིན་ལ། 

རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་སྡུད་པ་པོ་དང་དེའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པ་མྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཨེ་ཝཾ་

གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་མཚོན་པའྲི་མཚོན་དོན་ཁད་པར་ཅན་

ཡོད་ན་མཚོན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་རོད་བྱེད་ཚིག་གྲི་ཨེ་ཝཾ་དང༌། བརོད་བྱ་

དོན་གྲི་ཨེ་ཝཾ་དང༌། འདེན་བྱེད་རགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་དང༌། ཐོབ་བྱེད་ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་དང༌། 

ཐོབ་བྱ་འབས་བུའྲི་ཨེ་ཝཾ་མོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། མས་བུའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྒྱུ་བྱེད་ཅྲིང༌། ཕས་བུའྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་ལ། གཉྲིས་པོ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས་བུ་བྱུང་བ་ལྟར། 

དབྱངས་ཡྲིག་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་པས། དེས་མ་དང་འད་བར་ཐུན་མོང་གྲི་རྐེན་

བྱེད་ཅྲིང༌། གསལ་བྱེད་ཐབས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་པས་ཕ་དང་འད་བར་ཐུན་མོང་མྲིན་

པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་ལ། དབྱངས་ཡྲིག་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་ཡྲི་གེ །ཡྲི་གེ་

དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་མྲིང༌། མྲིང་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་ཚིག །ཚིག་དུ་མ་ཚོགས་པ་

ལས་ཤླཽ་ཀ ཤླཽ་ཀ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་ལེའུ་”སོགས
1
་དང་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་

ལ་སོགས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཨེས་དབྱངས་ཡྲིག །ཝས་གསལ་བྱེད་དང་ཐྲིག་

ལེས་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་མཚོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།   བླ། ༤ན༤ན།    སོགས   ཞོལ། ༣བ༡ན།     ཚོགས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གཉྲིས་པ་ནྲི། རྩ་”ཤེ
1
་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་བསྟན་པ། །བདེན་

པ་གཉྲིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། །དམ་པའྲི་

དོན་གྲི་བདེན་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་

ཀྲི་བརོད་བྱ་བསྡུ་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་འདུས་

ཀྲི་དེར་མ་འདུས་པའྲི་བརོད་བྱ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེས་ན་ཨེས་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་

སྟོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ཝས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། ཐྲིག་ལེས་དེ་གཉྲིས་ཟུང་དུ་འཇུག་

པ་མཚོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཨེ་གྲུ་གསུམ་གྲིས་དེ་དང་དབྱྲིབས་མཚུངས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་

ཉྲིད་ཀྲི་རྲིག་མ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སོགས་སུ་བསྐེད་པའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་པདྨ་དང༌། 

ཝ་ཡྲིག་ཟླུམ་པོས་དེའྲི་དབྱྲིབས་དང་མཚུངས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་

དུ་བསྐེད་པའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་ནོར་བུ་དང༌། ཐྲིག་ལེས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་

མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པའྲི་ཁམས་དཀར་ དམར་

”ཟེར
2
་རམ། པོ་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། །

བཞྲི་པ། དེས་དངས་པས་འདེན་བྱེད་རགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་མཚོན་ཚུལ་ནྲི། ཨེས་

རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྟོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། ཝ་

ཡྲིག་གྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་དང༌། ཐྲིག་ལེས་

དེེ་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་མཚོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣བ༢ན།   བླ། ༤ན༥ན།    ཤྱེ   ཞོལ། ༣བ༢ན།    ཤྱེས

2  མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།   ཞོལ། ༣བ༦ན།    ཟྱེར   བླ། ༤བ༣ན།    སྱེར
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ལྔ་པ། དེས་བསྒོམ་སྟོབས་ཀྲིས་ཐོབ་པའྲི་ཐོབ་བྱ་འབས་བུའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་མཚོན་

ཚུལ་ནྲི། ཨེས་སྟོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང༌། ཝས་

དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། ཐྲིག་ལེས་དེ་གཉྲིས་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་སྦྱར་སྟེ་ངོ་བོ་གཅྲིག་

པའྲི་རེན་དང་བརེན་པར་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་སད་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲིས་ཐོས་

པའྲི་སད་དོད་ཤྲུ་ཏ་ཞེས་པ་འཛག་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་

དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འཛག་པའྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །དུས་གཅྲིག་ན་ཞེས་

པ་ཐྲིག་ལེ་དེ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དུས་སོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ནྲི་

སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །སྙྲིང་པོ་རོ་རེ་ནྲི་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱར་

བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །བཙུན་མོ་ནྲི་རེག་བྱ་རོ་རེ་མར་བསྐེད་

ནས་ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པའྲི་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མའམ་བསྒོམ་པའྲི་རྲིག་མ་གང་ཡང་རུང་

བའོ། །བྷ་ག་ནྲི་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པར་བསྐེད་པའྲི་

རྲིག་མའྲི་པདྨའོ། །བྷ་ག་དེར་བཞུགས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་ལྷའྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་

པའྲི་བྷ་གའྲི་ནང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལས་ཡྲིག་འབྲུ་སོ་གཉྲིས་

དང༌། དེ་ལས་ལྷ་ཡབ་”ཡུམ་
1
སོ་གཉྲིས་སུ་བསྐེད་པར་ལྷ་མོ་བཞྲི་ཞུས་ཀྲི་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲི་སད་ནས་བཞུགས་སོའྲི་བར་ལེགས་སྦྱར་གྲི་སད་ལ་ཨེ་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།   ཞོལ། ༤ན༥ན།    -ཡུམ་   སྐུ། ༥ན༤ན།   བླ། ༥ན༣ན།    ཡུམ་    * ཡུམ་
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ཝཾ་མ་ཡ་ནས་བྲི་ཛ་ཧ་རའྲི་བར་ལ་ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་བཤད་པ་དང༌། བཞྲི་

བཅུར་བཤད་པ་གཉྲིས་ལས། རོ་རེ་ཕེང་བར་ཕྲི་མ་ལྟར་བཤད་ནས་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་ལ་

ཤླཽ་ཀ་རེ་རེ་མཛད་ནས་ངེས་ཚིག་གྲི་བཤད་པ་མཛད་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་ཡྲི་གེ་བཞྲི་

བཅུར་བྱས་ནས་བཤད་ན། འདོད་ཆགས་ཆོས་ཀྲི་སས་པ། སང་བ་སེམས་ཀྲི་སས་

པ། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གཞྲིའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་དང༌། ལམ་གྲི་འདོད་ཆགས་

ཆོས་སས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཕོ་མོ་སྙོམས་འཇུག་བྱེད་ཚུལ་དང་དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཁམས་དཀར་གྲི་འདུ་འཕོད་དང༌། དེར་སེམས་ཅན་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱོར་

ཚུལ་དང་དེའྲི་ལུས་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་

པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཚུལ་དང༌། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་

སྙོམས་པར་འཇུག་ཚུལ་དང༌། སྤོད་པ་བྱེད་དུས་ཀྲི་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་བྱེད་

པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་སོར་ཐམས་ཅད་ལ་སང་བ་སེམས་སས་ཞེས་བྱའོ། །རོ་རེ་བཟླས་པ་

སང་བ་སེམས་སས་སུ་བསྡུས་པའྲི་སབས་ཀང་སྲྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་གཞྲི་གང་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལས་

”སྒྲུབས
1
་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་དེ་གྲུབ་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

སྤོད་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །སས་དོན་དུ་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། མཚམས་སྦྱར་བ། ཡྲི་གེ་རེ་རེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།   ཞོལ། ༤བ༣ན།    སྒྲུབས   བླ། ༥བ༣ན།    བསྒྲུབས
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དོན་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བ། ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་དུ་འདུ་ལུགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡང་ལུང་གྲིས་བཤད་པ་ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ཨེ་ཝཾ་

སོགས་ཡྲི་གེ་བཅུ་གསུམ་གྲི་དོན་བཤད་པ། ག་བཱན་སོགས་ཡྲི་གེ་བརྒྱད་ཀྲི་དོན་

བཤད་པ། ཀཱ་ཡ་སོགས་ཡྲི་གེ་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་དོན་བཤད་པ། ཥྲིད་བྷཱ་སོགས་ཡྲི་གེ་

བརྒྱད་ཀྲི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། གཞྲི་ལམ་ཐུན་མོང་གྲི་སྟོང་བ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་དང་གོ་རྲིམ། 

སང་བ་དང་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་དང་ཤེས་པ་གཞན་བསྐེད་ཚུལ། ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་

བ་ནས། ཁམས་དང་ཕུང་པོ་སོགས་འབྱུང་ཚུལ། དོན་བསྡུས་ཏེ་འཁོར་བར་འཁོར་

ལུགས་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྟོང་བ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། གོ་”རྲིམ
1
་སོ། །དང་པོ་ནྲི། ཨེ་

ཞེས་པའྲི་ཨེ་ནྲི་ཤེས་རབ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་སབས་འདྲི་ཤེས་རབ་དམ་

པ་སང་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་སོགས་པ་

ཆགས་བལ་བར་མ་ནས་ཕག་དོག་གྲི་བར་བདག་ཉྲིད་དེ། རང་བཞྲིན་སོ་གསུམ། 

འདོད་ཁམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྲྲིད་པ་གསུམ་ན་མོང་སྟོབས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པའྲི་རྩ་བར་སེམས་སང་བ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་ལས་རྣམ་པར་བསྟན་ནོ། །སད་ཅྲིག་ཅེས་

པའྲི་དོན་ནྲི་སང་བ་ལས་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པ་སྐེ་བ་ན་སད་ཅྲིག་དང་ཐང་”གཅྲིག
2
་

དང་ཡུད་ཙམ་དང་མྲིག་འཛུམས་ཙམ་དུ་སྐེ་བའོ། བཾ་ཞེས་པ་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་ནས་བཾ་

ཤསྟཾ་ཞེས་བྱས་ན་འོད་མ་འགེང་བ་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིགས་བཅད་འདྲིའྲི་ཚིག་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༤ན།    རྱིམ   ཞོལ། ༤བ༦ན།   བླ། ༥བ༦ན།    རྱིམས

2  མ་ཕྱི། ༤བ༦ན།   བླ།    གཅྱིག   ཞོལ། ༥ན༢ན།    ཅྱིག
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གྲིས་མགོ་སོས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོད་མ་འགེང་བ་ལྟར་མཛེས་ཤྲིང་སྟེ་ཡྲིད་

དུ་འོང་ཞྲིང་འདོད་ཆགས་དང་ལ་སོགས་པ་ཞེན་པ་ནས་ག་གྱུའྲི་བར་རང་བཞྲིན་

གྲི་རོག་པ་བཞྲི་བཅུ་རབ་ཏུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་སང་བ་མཆེད་པའྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཅན་ནྲི། ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཐབས་ཞེས་

བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཨེ་ནྲི་ཤེས་རབ་དམ་པ་སྟེ། ཞེས་པ་དང་། མྲིང་ནྲི་ཐབས་ཞེས་བྱ་

བ་ཡྲིན། ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སང་མཆེད་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་བར་གསུངས་

པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཉེར་ཐོབ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་འདེས་མར་གསུངས་ཤྲིང་། སང་བ་

ལས་རང་བཞྲིན་སོ་གསུམ་སྐེ་བ་དང་། མཆེད་པ་ལས་རང་བཞྲིན་བཞྲི་བཅུ་སྐེ་བར་

གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཉེར་ཐོབ་ལས་ཆགས་པ་བར་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་བདུན་སྐེ་བར་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །མ་ལ་མཧཱ་བྲིདྱ་ཞེས་བྱས་ན་རྲིག་

པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་འདྲིའྲི་མགོ་སོས་པའོ། །རྲིག་པ་ཆེན་པོ་ནྲི་འོད་

གསལ་ཡྲིན་ལ། འོད་གསལ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྩ་བ་ནྲི་མ་རྲིག་པ་སྟེ། ཞེས་སྦེལ་བས་ཉེར་

ཐོབ་ལས་བསྟན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་ལ་གཉྲིས་ལས་སྐེ་བ་ལུགས་ལྡོག་གྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་འོད་གསལ་

ཉྲིད་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་རྩ་བའོ། །སབས་གང་དུ་ཞེ་ན། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལུགས་

ལས་ལྡོག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྐེ་བའྲི་ཚེ་འོད་གསལ་ལས་མ་རྲིག་པ་འབྱུང་བའོ། །འོད་

གསལ་ལས་མ་རྲིག་པ་འབྱུང་བ་བཞྲིན་དུ་མ་རྲིག་པ་ལས་ཀང་སང་བ་མཆེད་པ་

འདྲི་འབྱུང་ཞྲིང༌། མཆེད་པ་དེ་ལས་སང་བ་འབྱུང་བའོ། །ཐྲིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གྲི་

རྲིམ་པ་ནྲི། ཡ་ལ་ཡ་ཏྲི་ཞེས་བྱས་ན་འགོའ་ོཞེས་པར་འགྱུར་བས་འོད་གསལ་བར་
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འགོའ་ོཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་མཐའ་དེ་ཕྱུང་བའོ། །རྣམ་ཤེས་དང་པོ་སང་བ་གང་དུ་འཇག་

པའམ་འགོ་བ་ནྲི་སང་བ་གཉྲིས་པ། སང་བ་མཆེད་པའྲི་མྲིག་ཅན་དུ་འགོ་བ་སྟེ་ཐྲིམ་

པར་འགྱུར་རོ། །སང་བ་མཆེད་པ་དེ་ནྲི་སང་བ་གསུམ་པ་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཉེར་ཐོབ་ཏུ་

འཇུག་པ་སྟེ་འགོ་ལ། ཉེར་ཐོབ་དེ་ཡང་འོད་གསལ་བར་འགོ་བ་སྟེ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་

རོ། །སྟོང་པ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་དང་གོ་རྲིམ་འདྲི་གཉྲིས་གཞྲི་ལམ་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་

སུ་ཡོད་ཀང༌། ཐོག་མར་གཞྲི་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་དང་རྣམ་

པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་ན་གོ་བ་ཆེའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཤྲུ་ལ་ཤྲུ་”ཏཾ
1
་ཞེས་བྱས་ན་ཐོས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་པས་

རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཐོས་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། །དེ་ལ་ཐོས་སོ་ཞེས་དང་

ངོ༌། །གང་ན་རྣམ་ཤེས་གསུམ་མོ། །ཅྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཏུ་ཞེ་ན་སང་བ་གསུམ་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཅན་དུའོ། །གང་དུ་ན་གསང་བ་འདུས་པའྲི་སབས་འདྲིར་རོ། །གང་ཡྲིན་པར་

ན། སེམས་ཅན་ཁམས་ནྲི་མ་ལུས་བའྲི་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྩ་བ་སང་བ་གསུམ་

པོ་འདྲི་ཡྲིན་པར་ཐོས་སོ། །འདྲིར་སང་བ་ལས་རང་བཞྲིན་སྐེ་བ་འདྲི་ཐྲིམ་པ་ལུགས་

འབྱུང་གྲི་སབས་མ་ཡྲིན་ཏེ། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འཆར་བ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་

པ་མ་ལུས་པར་འགག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྐེ་བ་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སབས་

ཡྲིན་ལ། འདུས་པ་བ་སྔ་མ་དག །འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཉེར་ཐོབ་འཆར། 

དེ་ལས་རང་བཞྲིན་བདུན་སྐེ། དེ་ལས་མཆེད་པ་འཆར་ཞྲིང་དེ་ལས་རང་བཞྲིན་

བཞྲི་བཅུ་སྐེ། དེ་ལས་སང་བ་འཆར། དེ་ལས་རང་བཞྲིན་སོ་གསུམ་སྐེ་ཞེས་འདོད་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༧ན།   བླ། ༧ན༡ན།    ཏཾ   ཞོལ། ༥བ༤ན།    ཏྱི



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།

 467  

པ་མྲི་འཐད་དེ། ཀུན་རོག་མ་འགགས་པར་སང་བ་གསུམ་འཆར་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རང་ལུགས་ལ་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཉེར་”ཐོབ
1
་འཆར། དེ་ལས་

བར་མ་ཆད་དུ་མཆེད་པ་འཆར། དེ་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་སང་བ་ཤར་བའྲི་མཐར་

རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པ་རྣམས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་རང་བཞྲིན་སོ་གསུམ་དང་བཞྲི་

བཅུ་དང་བདུན་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་འབས་བུ་སོ་སོར་ངེས་

པ་མྲི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་སབས་ན་རླུང་གྲི་གཡོ་བ་རགས་པ་

དང་བར་མ་དང་ཞན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་རྲིམ་པ་ལྟར། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་

སབས་ན་རླུང་ཐྲིམ་པ་ཕུལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་བ་གསུམ་ཡོད་པའྲི་ལག་རེས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཏཾ་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །པ་ཚབ་ཀྲིས། 

སོ་སོ་སོ་སོར་དོན་སང་དེ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་

སོ་སོ་ལ་དོན་ཏེ་ཡུལ་ལྔ་སོ་སོར་སང་བ་དེ་ནྲི། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲིས་

བངས་པ་སྟེ་བསྐོད་པ་ལ་བརེན་ནས་དབང་ཤེས་”ཀྲི
2
་ཡུལ་འཛིན་པར་བྱེད་ལ། 

བཞོན་པའྲི་རླུང་དང་ལྡན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་དུས་རག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་

རོ། །འདྲིས་དབང་ཤེས་”ཀྲི
3
་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་ངེས་པར་རླུང་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་

ལྟོས་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དབང་ཤེས་སང་བ་གསུམ་དུ་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་

ལ། དབང་ཤེས་ཀྲི་རླུང་གྲི་དབང་གྲིས་ཡུལ་འཛིན་པར་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཨེ་

ལ་ཨེ་ཥ་ཞེས་བྱས་ན་འདྲི་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །ལས་ཀྲི་རླུང་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།   བླ། ༧ན༥ན།    ཐོབ   ཞོལ། ༦ན༢ན།    འཐོབ

2  མ་ཕྱི། ༥བ༦ན།   བླ། ༧བ༢ན།   ཞོལ། ༦ན༥ན།    ཀྱི   སྐུ། ༧བ༣ན།    ཀྱིས

3  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།   བླ། ༧བ༣ན།   ཞོལ། ༦ན༥ན།    ཀྱི   སྐུ། ༧བ༤ན།    ཀྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འདྲི་ནྲི་རྲིམ་ལྔ་ལས། རླུང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀུན་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བའྲི་

སྒོ་ནས་རླུང་ཁམས་ཆེན་པོ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་གསུམ་གྲི་བཞོན་པ་ཡྲིན་ལ། བཞོན་པ་དེ་

ཡྲིས་ཇེ་ཆེར་རྲིམ་གྲིས་བསྐོད་པ་ལས། རང་བཞྲིན་རྣམས་རག་ཏུ་ནྲི། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་

བསྐོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འགོ་སར་འགྱུར་བ་སྟེ་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ༌། ཁམས་བཞྲི་སྐེ་ཚུལ། ཕུང་པོ་ལྔ་འབྱུང་ཚུལ། གཞྲི་དུས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ལྔ་འབྱུང་ཚུལ། དབང་པོ་དྲུག་འབྱུང་ཚུལ། གཞྲི་དུས་ཀྲི་རོ་རེ་བཟླས་པ་

འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། “ཀ་ལ་ཀནྱ་ཊ
1
་ཞེས་བྱས་”ན

2
་སྲ་བ་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་

མགོ་སོས་པའོ། །མངལ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ནས་སྲ་བའྲི་སའྲི་ཁམས་དང་

ཆུའྲི་ཁམས་ཉྲིད་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མེའྲི་ཁམས་དང་རླུང་གྲི་ཁམས་དག་ནྲི། ཡྲིད་

ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་བངས་པ་སྟེ་བཟུང་ནས་སུ། འགོ་བ་མཆོག་དམན་བར་མའྲི་

སྲྲིད་པ་གསུམ་གྲི་གནས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་རྒྱུད་ལས། རླུང་མེ་ཆུ་ས་

བཞྲི་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། མངལ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་

སྦྱར་མ་ཐག་ནས་འབྱུང་བ་བཞྲི་ཀ་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་པས། འབྱུང་བ་སྔར་མེད་

གསར་དུ་སྐེ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རེན་བྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཇེ་

རགས་སུ་སོང་བའྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་རླུང་ལས་མེ། དེ་ལས་ཆུ། དེ་ལས་ས་རྲིམ་ཅན་

དུ་སྐེ་བར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྲིན་ལ་ཨསྲིན་ཞེས་བྱས་ན་འདྲི་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།   བླ། ༧བ༦ན།    ཀ་ལ་ཀནྱ་ཊ   ཞོལ། ༦བ༢ན།    ཀྱེ་ལ་ཀྱེནྱ་ཊ

2  མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   བླ། ༦ན༣ན།    ན   ཞོལ། ༦བ༢ན།    ནས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སོས་པའོ། །སྔར་བཤད་པའྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་པོ་འདྲི་ཡོད་ན་ནྲི་འདུས་བྱས་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཅན་གྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

དང༌། འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་ཉྲིད་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་སྟེ། 

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ས་ལ་ས་མ་ཏཱ་ཞེས་བྱས་ན་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་

ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །མཉམ་པ་ཉྲིད་སོ་སོར་རོག་པ་དང༌། བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་དང་ནྲི། 

མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་ལྔ་པོ་འདྲི་ནྲི་རྣམ་གཞག་རྲིམ་

པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་གནས་གྱུར་གྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། མ་ལ་མཱན་ཞེས་བྱས་ན་ཡྲིད་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་སོས་

པའོ། །མངལ་དུ་མྲིང་གཟུགས་གྲུབ་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ཉྲིད་དང་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་དུ་མྲིག་དང་རྣ་བ་དང༌། ས་དང༌། ལྕེ་དང༌། ལུས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་རྣམས་སྐེ་

སྟེ། འདྲི་ནྲི་མངལ་དུ་སྐེ་མཆེད་དྲུག་པོ་རྣམས་སྐེ་ཞྲིང་འབྱུང་བའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ཡེ་ལ་ཡེ་ཝེ་ཞེས་བྱས་ན་གང་ཡང་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་

སོས་པའོ། །གང་ཡང་ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བའྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་

སྲོག་གྲི་རྩོལ་བ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་ལ་བརེན་པའྲི་ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་རླུང་གྲི་གདངས་

ཀྲི་ༀ་ལ་སོགས་པའྲི་གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་ཟློས་བཞྲིན་དུ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ངོ་མྲི་

ཤེས་པའྲི་དེའྲི་དོན་ལ་སེམས་པའྲི་བསམ་གཏན་དང༌། ངེས་དོན་གྲི་སྔགས་ཀོག་པ་

སྟེ་ཟློས་ལ་སོགས་པའྲི་རོ་རེ་བཟླས་པ་སངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པ་དེ་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྲོག་རྩོལ་གྲི་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 470  

བཟླས་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བྷ་ལ་བྷ་ཝནྟྲི་ཞེས་བྱས་ན་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་

སོས་པའོ། །འབྱུང་བ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འདྲི་ལས་ཆགས་དང་ཆགས་མེད་ལ་

སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པ་རྣམས་སར་ཡང་འབྱུང་ཞྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་

པ་དེ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང༌། དེ་ལས་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོར་འཁྲིད་པའྲི་

དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་གསོག་གོ །ལས་བསགས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བ་ལ་

ཕོགས་པ་ན་འབྱུང་བ་དང་རླུང་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་

འཆྲི་བ་འོད་གསལ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་ཤར་བའྲི་འོག་ཏུ། ལས་གཉྲིས་པོ་དེ་ལས། 

སར་ཡང་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་བར་དོ་གྲུབ་ནས་མངལ་ལ་སོགས་པར་སྐེ་བ་

འབྱུང་བ་ཡྲིན་པས་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུས་དབེན་བསྒོམ་ཚུལ་དང༌། སྟོང་པ་གསུམ་མཉམ་

གཞག་ཏུ་”བསྒོམ
1
་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་རྒྱས་འདེབས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། ཕུང་པོ་ལྔ་རྲིགས་ལྔར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དབེན། ཁམས་བཞྲི་

ཡུམ་བཞྲིར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དབེན། མྲིག་སོགས་རྣམས་ས་སྙྲིང་སོགས་སུ་བསྒོམ་

པའྲི་ལུས་དབེན། ཡན་ལག་རྣམས་ཁོ་བོར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དབེན། གསང་ཆེན་

རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་དབེན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ག་ལ་ག་ཏྲི་ཞེས་བྱས་ན་འགོ་བ་ཅེས་

པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །རྲིགས་དྲུག་གྲི་འགོ་བ་རྣམ་སང་གྲི་སྐེ་གནས་

སུ་འབྱུང་བའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང༌། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་སང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།   ཞོལ། ༧བ༡ན།    བསོམ   བླ།  ༩ན༢ན།     བསོམས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཚུལ་གྲིས་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། སར་ཡང་དེ་རེ་རེ་ལ་རྣམ་སང་གྲི་

རྣམ་སང༌། རྣམ་སང་གྲི་རྲིན་འབྱུང་ལ་སོགས་པ་རྲིགས་ལྔའྲི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་

རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་སྟེ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཱ་ན་ལ་བཱ་ཡུ་ཞེས་བྱས་ན་རླུང་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་

མགོ་སོས་པའོ། །རང་རྒྱུད་ཀྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་དང༌། “མེའྲི
1
་ཁམས་དང༌། ཆུའྲི་

ཁམས་དང་། “སའྲི
2
་ཁམས་རྣམས་སྤན་མ་དང་ལ་སོགས་པ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང༌། གོས་

དཀར་མོ་དང་སྒོལ་མ་བཞྲི་པོའྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་སྟེ། བསྒོམ་ཚུལ་ནྲི། འོག་སྒོར་ཕ་

མོ་བསྒོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་མཉམ་བཞག་ཏུ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

གསུམ་གྲིས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐངས་པའྲི་མཐར། རེས་ཐོབ་ཀྲི་སབས་

སུ་མཉམ་གཞག་གྲི་ཉམས་མོང་དན་ནས་ཡུལ་དུ་གང་སང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་

གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་ཤེས་བྱར་བྱས་ནས་བསྒོམ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་

ཆུབ་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སྟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ས་ལ་སརྦ་ཅེས་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ཚིག་མགོ་སོས་

པའོ། །རང་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སུ་བསྒོམ་པའྲི་སྐུ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ། །གསུང་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ། ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ། འཕྲིན་ལས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་ནྲི་རྒྱས་བཏབ་ཅྲིང་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དེར། རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་ས་

སྙྲིང་དང༌། ལ་སོགས་པ་ཕག་རོར་དང་ནམ་སྙྲིང་དང་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་སྒྲིབ་

སེལ་དང་འཇམ་དཔལ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   བླ། ༩ན༦ན།    མྱེའྱི   ཞོལ། ༧བ༥ན།    སའྱི

2  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   བླ། ༩ན༦ན།   སའྱི    ཞོལ། ༧བ༥ན།    མའྱི
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དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རྦ་ལ་ཨརྦནྟྲི་ཞེས་བྱས་ན་འདུ་བ་ཅེས་པར་འགྱུར་བས། ཆག་གྲིས་

འདུལ་བས་དགའ་བ་གང་ཡྲིན་པ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་གྲི་ཚིག་སོས་པའོ། །གདུག་

པ་འདུལ་བས་དགའ་བ་སྟེ། །དགེས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ་སྟོབས་ཆེན་

ཕོགས་མཚམས་བཅུ་བསྲུང་བའྲི་ངོ་བོ་རུ་གནས་པ། དེ་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་དཔུང་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་དེ་དག་གྲི་ངོ་བོར་བརག་པ་སྟེ་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །འདུས་པ་”བ་
1
སྔ་མ་དག རོལ་པའྲི་དོན་ཕག་རྒྱ་ལ་རོལ་པ་ལ་བྱས་ནས། 

འདྲིའྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དུས་སུ་རང་ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒོམ་པའྲི་

ལུས་ལ་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ས་བོན་བཀོད། ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་ཁོ་མོ་བཅུའྲི་ས་བོན་བཀོད་

ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་བསྟན་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་འོག་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལྷ་སོ་གཉྲིས་

ཀྲི་ལུས་དབེན་དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་སྟོན་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཨརྦནྟྲི་རོལ་

པ་ལ་ངེས་པར་བསྒྱུར་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། བསྒྱུར་ན་ཡང་ཕག་རྒྱ་ལ་རོལ་པ་ཁོ་ན་ལ་

འཆད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ལུས་དབེན་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤོད་

བསྡུས་ལས་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བྱམས་པ་དང་ཀུན་བཟང་གྲི་ལུས་དབེན་མ་བསྟན་པ་

ནྲི། རྒྱུད་ཕྲི་མ་དང་ཟླ་བཟང་ཐྲིག་ལེ་ལས་རྲིགས་བརྒྱའྲི་ལུས་དབེན་གསུངས་པའྲི་

གངས་དང་བསྟུན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེར་ངེས་པ་མྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ཏ་ལ་ཏྟ་ཏྟ་ཞེས་བྱས་ན་དེ་དང་དེ་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།    བ་   བླ། ༩བ༦ན།    པ་    ཞོལ། ༨ན༤ན།    -པ་
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སོས་པའོ། །རྲིགས་ལྔ་པོ་དེ་དང་དེའྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བའྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་ལུས་

དབེན་གྲི་ལྷ་ཕོ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དེ་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐམས་

ཅད་ཀང་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྲིགས་སུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ངོ་

བོ་ཐ་དད་པ་”དང༌།
1
མེད་ཀང་རྣམ་པ་སོ་སོ་ལ་མོས་པའྲི་འགོ་བའྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར་དུ་

རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐཱ་ལ་”ཐཱ་ལ་ཐྠ་ཏ
2
་བྱམས་ཞེས་བྱས་ན་བཞག་པར་བྱ་ཅེས་པར་

འགྱུར་བས་ཚིག་གྲི་མཐའ་དེ་ཕྱུང་བའོ། །བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

མཐོང་བ་སྟེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ནྲི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་མཐོང་དེ། ལས་ལངས་པའྲི་དུས་སུ་གཟུགས་

སོགས་དམན་པ་དང༌། བར་མ་དང་དམ་པ་སྟེ་མཆོག་གྲི་ཡུལ་གསུམ་པོ་གང་ཤར་

བ་ལ་མཉམ་གཞག་གྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐངས་པའྲི་མཐར་རེས་ཐོབ་ཀྲི་

སབས་སུ་མཉམ་གཞག་གྲི་ཉམས་མོང་དན་པ་དེ་བཞག་པར་བྱ་བ་སྟེ་དེའྲི་རྣམ་རོལ་

ཏུ་བལྟས་ནས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། །ག་ལ་ག་ཚ་ཏྲི་ཞེས་བྱས་ན་འགོ་བར་འགྱུར་

བ་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་འགོ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དང་དེ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་སོས་

པའོ། །མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་རང་ཉྲིད་རང་རང་གྲི་ཡུལ་ལ་འགོ་བ་སྟེ་འཇུག་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཡུལ་དེ་དང་དེ་དབང་པོ་གང་དང་གང་གྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ལོངས་སྤོད་

པ་དེ་དང་དེ། སང་བ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཙམ་ཉྲིད་དོ། །དེར་བརགས་ནས་

ཡང་ཡང་བསྒོམ་ནས་ཡུལ་དུ་གང་སང་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བདེ་ཆེན་འབར་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།   བླ། ༡༠ན༦ན།   ཞོལ། ༨བ༢ན།    དང་།   སྐུ།  ༡༠ན༥ན།    -དང་།

2  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།   བླ། ༡༠ན༦ན།   ཞོལ།  ༨བ༣ན།    ཐཱ་ལ་ཐྠ་ཏ   སྐུ། ༡༠ན༦ན།    སྠཏབྱཾ
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གོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཏ་ལ་ཏྟ་ཏྟ་ཞེས་བྱས་ན་དེ་དང་དེ་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་

དེ་དེའྲི་ལམ་ནས་ནྲི་ཞེས་པའྲི་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། །མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་དེ་དང་

དེའྲི་ལམ་ནས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ནྲི་ཡུལ་གང་དང་གང་ཐོབ་པ་སྟེ་ལོངས་སྤོད་པ་མཐའ་

དག་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པར་བསྒོམ་ནས། རང་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བྱས་པ་ལ་དེའྲི་དབང་པོ་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

དབུལ་པར་བྱའོ། །ཆག་འགྱུར་དུ། མཐའ་དག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པའོ། །འདྲིས་ཡུལ་ལྔ་རོ་རེ་མ་ལྔར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དབེན་

སྔར་མ་བཤད་པ་དེ་འདྲིར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ངག་དབེན་སེམས་དབེན་གྲི་

སང་བ་སེམས་སས་སུ་བཤད་པ་དང༌། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའྲིའགེལ་པར་རོར་བཟླས་

སང་བ་སེམས་སས་ཀྲི་ནང་དུ་བཤད་པ་ནྲི། དེ་དག་སེམས་དབེན་དངོས་མ་ཡྲིན་

ཡང་དངོས་འདེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་

བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། སྒྱུ་མའྲི་ལུས་དངོས། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་མྲིང་གྲི་གངས། སྤོད་པ་བྱེད་ཚུལ། ཐབས་གང་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་

བསྐེད་པ། སྒྱུ་མའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཁབ་པར་བྱེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་དུས་

ཀྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་

དུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་

བཤད་ནས། གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལངས་ནས་བར་

དོའྲི་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པར་ལམ་དུས་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བཞོན་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། ཀཱ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཞེས་

བྱས་ན་སྐུ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་གྲི་མགོ་སོས་པའོ། །ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་

བསྡུས་པའྲི་ཆོས་སྐུ་དང༌། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ལོངས་

སྐུ་དང༌། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་དག་ནྲི་ཐ་དད་

པར། སྐོབ་པ་ཡྲིས་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པས། བསྐེད་

རྲིམ་པ་ལ་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཙམ་མ་གཏོགས་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་མཚན་

ཉྲིད་པ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་མེད་དོ། །

འོ་ན་དེ་སབས་གང་ནས་ཡོད་ཅེ་ན། རོགས་པའྲི་རྲིམ་གྲི་སྦྱོར་བ་སྟེ་རྣལ་འབྱོར་

གྲིས་བོས་བརགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ལམ་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཏུ་ཡང་ནྲི་སྦྱོར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཐབས་གང་གྲིས་མངོན་དུ་བྱེད་ཅེ་ན། ཡ་

ལ་ཡ་ད་ཅེས་བྱས་ན་གང་ཞྲིག་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །གང་

ཞྲིག་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ངོ་བོ་

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའྲི་མྲིང་གྲིས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི། འོད་གསལ་བར་

ནྲི་རྣམ་པར་དག་པར་བྱས་པས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་

སྦྱོར་བར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་སས་དོན་གྲི་སབས་སུ་མཐར་ཐུག་འཆད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། 

མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་སབས་

སུ་བབ་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །བཱ་ཀ་ལ་བཱ་ཀ་པ་ཐ་ཞེས་བྱས་ན་ཚིག་གྲི་

ལམ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །སོབ་མ་ལ་ཚིག་གྲི་ལམ་ནས་སྒྱུ་

མ་སོགས་དང་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་སྒྱུ་ལུས་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཙོ་བོ་ཁབ་བདག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་

བྱ་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ཐུན་

མོང་མྲིན་པ་སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རུ། འཇའ་ཚོན་བཞྲིན་དུ་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུ་བསྐེད་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཙི་ལ་”ཙིད་ཏ
1
་ཞེས་བྱས་ན་སེམས་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་

མགོ་སོས་པའོ། །སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལ་རྲིམ་པ་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

མ་རྲིག་པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་གསུམ་དང༌། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་ཉེར་

ཐོབ་ཅེས་པའྲི་རྣམ་གངས་གསུམ་དང༌། སང་བ་ཀུན་རོག་གྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲི་སྟོང་

བའྲི་སྟོང་པ་དང༌། མཆེད་པ་ལ་དེ་ལས་ཕ་བའྲི་རླུང་གྲིས་སྟོང་པས་ཤྲིན་ཏུ་སྟོང་པ་

དང་ཉེར་ཐོབ་ལ་དེ་ལས་ཀང་ཆེས་ཕ་བའྲི་རླུང་གྲིས་སྟོང་པས་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་

ཀང་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་དུས་དང་བྱ་ཚུལ། སྤོད་པ་བྱས་པའྲི་

ཕན་ཡོན། སྤོད་པ་བྱས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཕེལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། ཏ་ལ་ཏ་ཏ་ནྲི་

དེ་ནས་ཞེས་པ་སྟེ་དེ་ནས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་

རོག་པ་དང༌། སང་བ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་སྟེ་ཁད་པར་ཤེས་ནས། དེ་ནས་

ཏེ་དེའྲི་འོག་ཏུ་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྤོད་པ་རབ་ཏུ་བྱའོ། །འདྲིས་སྤོད་པའྲི་དུས་བསྟན་

ནོ། །རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་བྱེད་དུས་ལ་ལུས་དབེན་མཚན་ཉྲིད་པ་ཐོབ་ནས་སྒྱུ་

ལུས་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱེད་པ། དེ་ཐོབ་ནས་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   ཞོལ། ༩བ༦ན།    ཙིད་ཏ   སྐུ། ༡༡བ༦ན།    ཙིཏྟ   བླ། ༡༢ན༢ན།    ཙིཏ་ཏ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བྱེད་པ་དང༌། དེ་ཐོབ་ནས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱེད་པ་གསུམ་

ལས། འདྲིར་དང་པོ་གཉྲིས་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་སྤོད་པ་བྱས་པས་སྔོན་གྲི་ལས་

ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་ལུས་ནྲི་ཡོངས་སུ་སངས་པ་སྟེ་དེ་ལས་

ལོགས་སུ་བྱེ་ནས། རོ་རེའྲིསྐུ་སྒྱུ་ལུས་ཉྲིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །རོགས་རྲིམ་པའྲི་

ལམ་དུས་ཀྲི། རོ་རེའྲི་སྐུ་ལ་གཉྲིས་ལས། དེ་ཐོབ་ནས་རྲིགས་འད་རྒྱུན་མྲི་”ཆད
1
་

པའྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་ནྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ནས་ཐོབ་བོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་

པ་ལ་རོ་རེའྲི་སྐུར་བྱས་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་དང་རྣམ་

པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །དེ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ནས་འབྱུང་

སྟེ། རྲིམ་ལྔར། རོ་རེའྲི་སྐུ་ཡང་དེ་ཉྲིད་དོ། ཅེས་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ལ་དེ་

ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཧྲི་ལ་ཧྲི་ད་ཅེས་བྱས་ན་ཐུགས་སོ། །སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་

ཐུགས་ཏེ་སེམས་ལ་འཇྲིག་རེན་པ་སེམས་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཅོག་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ་སྤོད་

པ་བྱའོ་ཞེས་བཞག་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་ཀུན་རོབ་པ་

སྟེ་བཅོས་མ་འབག་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྐུར་སྤྲུལ་བ་སྟེ་ཆ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས། 

རང་འདོད་ཡོན་གང་ལ་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་སྤོད་འདོད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འདོད་ཡོན་ལ་སྤོད་

པར་བྱེད་དོ། འདྲིས་སྤོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཀུན་སོང་དང་ཆས་འཇུག་སྟོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ལ་དད་ཏྲི་ཞེས་བྱས་ན་སྟེར་བར་བྱེད་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་

སྟེར་བར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། །ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་མཆོག་ལས་

འཕལ་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་བཞྲིན་དུ། སྤོད་པ་བྱས་པས་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༥ན།   ཞོལ། ༡༠ན༦ན།    ཆད   བླ། ༡༢བ༢ན།    འཆད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འདོད་པའྲི་དོན་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟེར་བར་འགྱུར་ལ། དེར་མ་

ཟད་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང༌། སྤོད་པ་བྱས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་བངས་ནས་དེའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་

འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཡ་ལ་ཡ་ད་ཡང་ཅེས་བྱས་ན་གང་གང་ཞེས་པ་སྟེ། གང་གང་

འདོད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། །རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དབང་པོས་ནྲི་རང་འདོད་ཡོན་གང་དང་གང་ལ་སྤོད་པར་འདོད་པ། དེ་དང་དེ་ནྲི་

ཐོགས་པ་སྟེ་དགག་པ་མེད་པར་ལོངས་སྤོད་པར་བྱའོ། །མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་

རེས་ཐོབ་ཀྲི་དུས་སུ་འདོད་ཡོན་ལ་རོལ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་དུས་རག་ཏུ་

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲིས་སྤོད་པ་

བྱས་པས་བདེ་སྟོང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་རེས་ཀུན་ཏུ་གནས་པར་བསྟན་ཏེ། 

ཐུགས་ལ་ཞེས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་དང་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་སྤོད་པའྲི་ཚིག་སྟོན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བ་ལ་བཛྲ་ཞེས་བྱས་ན་རོ་རེ་སྟེ་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །སྒྲུབ་པ་པོའྲི་

རོ་རེ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་ཐྲིམ་པའྲི་རྲིམ་པས་

སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ཆ་སྟེ་དབྱེ་བ་རྣམས་ལེགས་པར་

རྲིག་པར་བྱས་པ་དེར་ནྲི་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བས་རག་ཏུ་སྟེ་ཡུན་རྲིང་དུ་མཉམ་བཞག་ལ་

གནས་པར་བྱའོ། །པ་ཚབ་འགྱུར་དུ། གོས་དང་མ་གོས་བོ་ཅན་གྲིས། ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ལེགས་པས། ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་

བྱེད་མྲི་ནུས་པས། ཉེས་པས་རྒྱུད་ལ་གོས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པས་ཉེས་དམྲིགས་”ཀྲི
1
་རྒྱུད་ལ་མ་གོས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལེགས་པར་ཕེད་པའྲི་བོ་

གོས་ཅན་གྲིས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིས་སེམས་དབེན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་མ་སྐེས་པ་

སྐེ་བར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་དང༌། སྐེས་ནས་སྤོས་བཅས་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་སབས་

གཉྲིས་སུ་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་བསྟན་ནོ། །འདྲི་དང་

སབས་གཞན་དུ་མར་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྲི་དཔེའྲི་འོད་གསལ་

ཉེར་ཐོབ་ཏུ་བསྡུས་”པས
2
་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ”ཛྲ
3
་ལ་ཛམྦྷྲི་ཞེས་བྱས་ན་རོལ་བ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་རྣམ་པར་

རོལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། །རང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་དངོས་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་རོལ་བ་སྟེ་རང་སྒྱུ་ལུས་

སུ་སང་བ་དེ་དང་འད་བར་ལྟ་བའོ། །རྲིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གནས་

ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བར་མཐོང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་

ནྲི་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ་སྒྱུ་ལུས་པ་འདྲིས་

ཀང་དེ་ལྟར་བྱེད་བཞྲིན་དུ་མཐར་ཐུག་པའྲི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་གཞྲི་འོད་གསལ་

ལ་གནས་པར་མཛད་དོ། །ཡོ་ལ་ཡོ་ག་ཅེས་བྱས་ན་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པར་འགྱུར་

བས་ཚིག་མགོ་སོས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་དང་དེས་མཚོན་པའྲི་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་

དང་ལྷག་པ་སྟེ་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་

ཚང་བའྲི་དང་པོར་སྦྱོར་བར་ཡང་སྒྱུ་ལུས་པ་རང་ཉྲིད་འགྱུར་ལ། རོ་རེ་ཅན་ཏེ་དཀྲིལ་

1  མ་ཕྱི།  ༩བ༧ན།   བླ། ༡༣བ༢ན།   ཞོལ། ༡༡ན༣ན།    ཀྱི   སྐུ།  ༡༣ན༥ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   བླ། ༡༣བ༤བ།   ཞོལ། ༡༡ན༤ན།    པས   སྐུ། ༡༣ན༦ན།    པའྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   བླ། ༡༣བ༤ན།    ཛྲ   ཞོལ། ༡༡ན༤ན།    ཛ
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འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་གཙོ་བོ་དང༌། འཁོར་གྲི་མཁའ་འགོ་ཕོ་མོ་དང་། རྣལ་འབྱོར་

གང་ཡྲིན་པ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་པ་དེ་རང་ཉྲིད་དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ལ་དྲུག །སྤོད་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གང་དུ་སྤོད་ཚུལ། 

ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ཐུན་མོང་བའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་

སྒྲུབ་གཞྲི། སྤོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཀུན་སྤོད་རྣམས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པར་བསྟན་

པ། རྲིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའྲི་ཁད་པར་རོ། །

དང་པོ་ནྲི།  ཥྲིད་ལ་ཥྲི་ངྡྷ་ཞེས་བྱས་ན་བཀག་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་ཚིག་

མགོ་སོས་པའོ། །གལ་ཏེ་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་སྤོད་ན་འདོད་པ་རྣམས་ནྲི་དུག་

གྲི་ལོ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཞེས་སོགས་དང་འགལ་ལོ། ཞེ་ན། ཐེག་པ་གཞན་དུ་འདོད་ཡོན་ལ་

ཆགས་པ་བཀག་པ་དག་ཀང་ཐེག་པ་འདྲིར་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་བྱེད་པས་ན། འདྲི་

འད་བ་འདྲི་བྱར་རུང་བ་དང༌། བྱར་རུང་བ་མྲིན་པ་གང་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་པའྲི་རྣམ་པར་

རོག་པ་སངས་ཏེ་བྱས་ཀང་ཆགས་སོགས་ཀྲི་ཉེས་དམྲིགས་ངན་འགོར་འཁྲིད་པ་

སོགས་”ཀྲི
1
་རྒྱུད་ལ་གོས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་མྲི་འགལ་ཏེ། གནང་བཀག་དེ་གཉྲིས་

ཀྲི་གདུལ་བྱ་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་

ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་པ་

ཙམ་གྲིས་ཉེས་མེད་དུ་འགྱུར་ན། ཉན་རང་ལ་ཡང་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་”བརེན
2
་

པ་སང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་རོགས་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཀང༌། གཉྲིས་ཀ་ལྷའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྟན་པ་དང་བྱང་སེམས་ཕྲིར་མྲི་འཕོ་བར་འཛིན་ནུས་པ་སོགས་ཀྲི་མཚན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།   བླ། ༡༤ན༦ན།   ཞོལ། ༡༡བ༥ན།    ཀྱི   སྐུ། ༡༤ན༢ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༢ན།   བླ། ༡༤བ༡ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༡༡བ༦ན།    བརན
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ཉྲིད་མང་པོ་གསུངས་པ་རྣམས་ཚང་དགོས་སོ། །ཉེས་པས་མྲི་གོས་པའྲི་དཔེ་ནྲི་

འདམ་གྲི་དབུས་སུ་སྐེས་པའྲི་པདྨ་ལ་ནྲི་འདམ་གྲིས་མ་གོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བྷ་ལ་བྷ་བ་ཏྲི་ཞེས་བྱས་ན་འགྱུར་རོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་རྲིགས་

འགྱུར་ཞྲིང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། ། དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཕ་བ་

སོགས་བརྒྱད་དང་ཉེ་བར་ལྡན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་སྤོད་པ་

རྲིག་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཞྲིང་ནྲི་མ་ལུས་པར་རྣལ་འབྱོར་བ་

བདག་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་སྤོད་པར་བྱེད་དོ། །གེ་ལ་གེ་ཧ་ཞེས་བྱས་ན་ཁྲིམ་

ཞེས་པར་འགོ་བས་དེའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཕྱུང་བའོ། །གཙོ་བོ་གནས་

གང་དུ་སྤོད་པ་ཡྲི་དེའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཏེ་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཉྲིད་དོ། །ཡུལ་

དོན་དམ་བདེན་པ་དེར་ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་

རོལ་བས་ནམ་མཁའ་དེ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་རག་ཏུ་དགེས་པར་མཛད་དོ། །ཚིགས་བཅད་འདྲི་

གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་སྤོད་པའྲི་ཕན་ཡོན་སྟོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཥུ་ལ་ཨེ་ཥུ་ཞེས་བྱས་ན་འདྲི་ལ་ཞེས་པའོ། །སང་བ་གསུམ་གྲི་

དབྱེ་བ་འདྲི་ལ་ཐུན་མཚམས་དང་ཉྲིན་མོ་དང་མཚན་མོ་ཡྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སྙད་

བྱས་པ་སྟེ། སང་བ་སོགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལ་ནྲི་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཁད་པར་ཅན་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བྲི་ལ་བྲི་ཙི་ཏྲ་ཞེས་བྱས་ན་ས་ཚོགས་པ་

ཞེས་པའོ། །འཇྲིག་རེན་པས་ནྲི་ཡོངས་བརགས་པའྲི་སྐེས་པ་བུད་མེད་མ་ནྲིང་གསུམ་

དང༌། གཡས་གཡོན་དབུས་མ་གསུམ་དང་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་

ས་ཚོགས་པ་ཡྲི་ཐ་སྙད་དག །འོད་གསལ་དུ་བགོད་པའྲི་ལམ་གསུམ་གྲི་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་
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པའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་ནྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་གསུམ་”འབྱུང
1
བའྲི་མྲིང་གྲི་

རྣམ་གངས་སོ། །ཚིགས་བཅད་འདྲི་གཉྲིས་དང་སྔར་གྲི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་མ་

རྲིག་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་དེ་དང་གསུམ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གངས་ཏེ་སང་བ་སེམས་སས་སུ་བསྡུའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཛ་ལ་ཛ་ན་མ་ཞེས་བྱས་ན་སྐེ་བ་ཞེས་པའོ། །སེམས་ཅན་གྲི་སྐེ་བ་

དང་སྐེས་ནས་མ་ཤྲིའྲི་བར་དུ་གནས་པ་དང་འཇྲིག་པ་སྟེ་འཆྲི་བ་དང་། འཆྲི་སྲྲིད་

དང་སྐེ་སྲྲིད་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ན་གནས་པའྲི་སྲྲིད་པ་བར་མར་གནས་པ་སྟེ། སྲྲིད་པ་

བར་དོ་ཟུར་དུ་སོས་པ་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་སྲྲིད་པ་བར་དོ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་དགོས་པ་གོ་

བའྲི་ཆེད་དོ། །སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་སྙེད་པ་འཇྲིག་རེན་གྲིས་བརགས་པ་རྣམས་

མཐར་གཏུགས་པའྲི་རྩ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་དུ་ཟད་པས། དེ་

རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་སེམས་དང་དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོ། །འདྲིས་

སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕ་བ་གཉུག་མའྲི་ལུས་ཀྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་དེ་སྒྱུ་ལུས་

ཀྲི་སྒྲུབ་གཞྲིར་བསྟན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ཧཱ་ལ་ཧ་ས་ཞེས་བྱས་ན་རྒོད་པའོ། །སྤོད་པའྲི་དུས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་

དང་ཕག་རྒྱ་ཕན་ཚུན་བལྟས་ཏེ་རྒོད་པ་དང་གླུ་གར་གྲི་རྩེད་མོ་བྱེད་པ་དང་། སྒེག་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་གར་གྲི་རོ་སྟེ་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ་དང་། ངག་ཏུ་སྔགས་སྨྲ་བ་

དང་། ལུས་ཀྲི་ཕག་འཆྲིང་བའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་

དཔར་གནས་པའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའོ། ཞེས་པ་འདྲིས་སྔར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཤེས་གོས་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༡ན།   སྐུ། ༡༤བ༥ན།   བླ། ༡༥ན༣ན།     འབྱུང   ཞོལ། ༡༢བ༡ན།    བྱུང་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། ར་ལ་རད་ཎ་ཞེས་བྱས་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་རྲིན་

པོ་ཆེ་གཞན་དག་འདྲི་ལ་མེད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་མགོ་ཕྱུང་བའོ། །བདག་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་ཆེན་པོའྲི་སྒྱུ་ལུས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་དཀོན་པ་དང་། ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་

བའྲི་འདོད་དོན་སྟེར་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡྲིན་གྲི་དེ་མ་གཏོགས་པར་རྲིན་པོ་

ཆེ་གཞན་དེ་དང་མཚུངས་པ་དག་སས་པའྲི་སབས་འདྲི་ན་མེད་དོ། །བདག་བྱྲིན་

”བརླབས
1
་ཀྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་ཏེ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་ཞུགས་

པས་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ་སྦྱངས་ན་མེ་ཡྲིས་དྲི་མ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའྲི་ནོར་བུ་

བཞྲིན་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འདྲི་སད་ནས་བཞུགས་

ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཚིག་དོན་འདྲི་དག་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་རེས་སུ་འབངས་

པ་སྟེ་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྒྱུད་དེ་ལས། རོ་རེ་འཆང་གྲི་གསུང་འཇམ་ཞྲིང་སྙན་

པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ཆོས་

སས་སང་བ་སེམས་སས་ཀུན་རོབ་”བསྒྱུར
2
་སས་གསུམ་ཀ་ཚང་བའྲི་སས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། འདྲི་སད་ཀྲི་སད་དོད་ཨེ་ཝཾ་

གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི། ཨེས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང་ཝས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུ་དང༌། ཐྲིག་ལེས་དེ་གཉྲིས་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱར་བའྲི་ཟུང་འཇུག་

གྲི་སྐུ་མཚོན་ནོ། །རོགས་རྲིམ་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲིས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༧ན།   བླ། ༡༥བ༥ན།     བརླབས   ཞོལ། ༡༣ན༡ན།    རླབས

2  མ་ཕྱི། ༡༡བ༢ན།   བླ། ༡༦ན༢ན།    བསྒྱུར   ཞོལ། ༡༣ན༣ན།    སྒྱུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་རོགས་པ་སྟེ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དེ་ནྲི་དུས་ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ན། ཞེས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་ཟུང་འཇུག་རོ་

རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་

པའྲི་ཡུལ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གཤེགས་

པར་གྱུར་པའོ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའོ། །སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དེ་ཉྲིད་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་དོན་དུ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ན་བཙུན་མོའམ་བུད་མེད་དེ་ཡོན་ཏན་རྣམས་

འབྱུང་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་བས་བྷ་གའོ། །དེ་འད་བའྲི་བྷ་ག་དེར་བཞུགས་ཚུལ་ནྲི་

གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་སོ། །གཉྲིས་

པ་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། དང་

བའྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བརོད་གྲིས་མྲི་ལངས་པ་དང་པོས་ན་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་འཁོར་མང་ཉུང་

ཚད་གངས་ལས་འདས་པར་བསྟན་ནོ། །གཉྲིས་པས་ནྲི་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་འཁོར་རེ་རེའྲི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཚད་གངས་ལས་འདས་པར་སྟོན་པའོ། །སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཞྲིང་གྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ནྲི་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་འཁོར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ཁམས་

དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་སྙེད་ཀྲི་གངས་དང་མཉམ་པར་སྟོན་པའོ། །རྒྱུད་ཉན་

པའྲི་འཁོར་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དཀོད་པའྲི་བྱང་སེམས་

དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་གངས་ཙམ་བསྟན་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། གང་བར་སང་བར་གྱུར་ཏོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དམ་ཚིག་རོ་

རེ་དང༌། ཞེས་པ་ལ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་དངོས་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྲིགས་

ཅན་གྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལ་དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་

རོ་རེ་རྣམ་སང་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ས་སྙྲིང་ལ་དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་ནོ། །གསུང་

རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་དང་དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་པ་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གོ །ཐུགས་

རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། དེའྲི་མྲིག་གྲིས་བསྟན་པ་ཕག་རོར་རོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རོ་རེ་

རྲིན་འབྱུང་དང་དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་པ་ནམ་སྙྲིང་ངོ༌། །རྒྱལ་བ་རོ་རེ་རྣམ་སང་དང་

དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་པ་བྱམས་པའོ། །ས་རོ་རེ་སངས་རྒྱས་སྤན་མའོ། །ཆུ་རོ་རེ་ནྲི་

མཱ་མ་ཀཱྲིའོ། །མེ་རོ་རེ་ནྲི་གོས་དཀར་མོའ།ོ །རླུང་རོ་རེ་ནྲི་དམ་ཚིག་སྒོལ་མའོ། །སྒོལ་

མ་ལ་དམ་ཚིག་སྒོལ་མ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་དོན་ཏེ། འཆྲི་

བླུའྲི་སྒོལ་མ་དཀར་མོ་ལྟ་བུ་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་དང་། ཤེས་རབ་བོ་འཕེལ་གྲི་སྒོལ་

མ་རལ་གཅྲིག་མ་ནག་མོ་ལྟ་བུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དང་། རོ་རེ་སྒོལ་མ་སེར་མོ་རྲིན་

འབྱུང་གྲི་དང་། དབང་སྡུད་ཀྲི་སྒོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དམར་མོ་པདྨའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་

པས་དེ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་དམ་ཚིག་སྒོལ་མའྲི་མྲིང་གྲིས་

”བརགས
1
་པར་མན་སྙེ་ལས་བཤད་དོ། །ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་རོ་རེ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོའ།ོ །དེར་མ་ཟད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས། ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་དོན་དུ་འགོ་ཚུལ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༦ན།    བརགས   ཞོལ། ༡༤ན༣ན།   སྐུ། ༡༧ན༤ན།    བཏགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་འཁོར་རྣམས་རྒྱུད་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་”ཡང
1
་། ཡྲིན་པ་ལྟར་བྱས་ནས་

བསྟན་པས། དང་དོན་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞན་རྣམས་སྔ་མ་དང་འད་ལ་རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་ཆ་

རྣམས་ནམ་སྙྲིང་དང་སྒྲིབ་སེལ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་རོ་རེ་འཆང་

རང་ཉྲིད་ཀྲི་མྲིག་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣ་བའྲི་སྐེ་མཆེད་སོགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆ་རྣམས་

ས་སྙྲིང་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་

ཆ་རྣམས་རྣམ་སང་ལ་སོགས་ལྷ་དེ་དང་དེར་སྤྲུལ་བ་ཡྲིན་པས། རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་

སང་ཡང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཅྲིང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་

ནོ། །གཞུང་སྔ་མ་དང་སྦེལ་ན་ཐྲིག་ལེ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སུ་

བསྐེད་པར་གསུངས་པ་དེ་ལ། ལྷ་གང་དང་གང་དུ་བསྐེད་སྙམ་ན། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

འགོད་རྒྱུའྲི་བྱང་སེམས་དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གངས་ཞྲིག་བསྟན་པ་ནྲི། འདྲི་

ལྟ་སྟེ་ནས་སང་བར་གྱུར་”ཏོའྲི
2
་བར་གྲིས་སྦེལ་ལོ། །སྟོན་པ་དང་དུས་དང་གནས་

ཕུན་ཚོགས་ཡྲིག་སྤྲིར་བཤད་པའྲི་སབས་སུ་སྔོན་བྱུང་དང་རེས་འཇུག་གཉྲིས་

བཤད་པ་ལྟར་འཁོར་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཡང་དེ་གཉྲིས་སྦྱར་ན་གཞུང་དང་ངེས་སུ་

བཤད་པས་སྔོན་འབྱུང་དང༌། རེས་འཇུག་ལ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲིས་བསྐེད་པ་དང་སྦྱར་ན་འཁོར་ཕུན་ཚོགས་

དང་དོན་དུ་བཤད་པ་རེས་འཇུག་གདུལ་བྱའྲི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱར་བར་སོང༌། རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།   བླ། ༡༧ན༥ན།    ཡང   ཞོལ། ༡༤ན༤ན།    ཀང

2  མ་ཕྱི། ༡༢བ༣ན།   བླ། ༡༧བ༣ན།    ཏོའྱི   ཞོལ།    ཏྱེའྱི



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་དཀྲིལ་འཁོར་དངོས་སུ་བསྐེད་པ་དང་སྦྱར་ན་འཁོར་ཕུན་

ཚོགས་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་རེས་འཇུག་གདུལ་བྱའྲི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱར་བར་སོང་

བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་གྲི་དོན་བཤད་པ། གཟུང་དཀྲིལ་དང་དོན་

དུ་བཤད་པའྲི་དོན་བཤད་པ། ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་བཞྲི་བསྟན་ནས། 

ད་ནྲི་ཆོས་ཕུན་ཚོགས་འཆད་པའྲི་ཐོག་མར་གསུང་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་མ་བསྟན་

པར་ལྷ་མོ་དགུ་སྤྲུལ་བའྲི་གཟུང་དཀྲིལ་བསྟན་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཆེད་དུ་

བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲིས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ལམ་གྲི་མྱུར་ཁད་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་དངོས་སུ་ལོངས་སྤད་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཚེ་གཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་པ་ནྲི་འགེལ་པའྲི་མཚམས་སྦྱར་གྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །འདོད་

ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཆེན་པོ་སྟེ་དེ་ཉྲིད་བཤད་

པར་བྱའོ། །སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས་

སོ། །འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བཀོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ཐུགས་

ཀའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དངས་ནས་རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་རང་གྲི་ཕུང་

པོ་དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་གྲི་ངོ་བོར་ཞུགས་པར་མཛད་
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དོ། །དེ་ནས་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་”ཀྲི
1
་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་བདག་

པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། རྣམ་སང་དང་རྲིན་འབྱུང་སོགས་”ཀྲི
2
་རང་ཉྲིད་

ཀྲི་སྐུ་བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་སུ་མངོན་པ་སྤྲུལ་ནས་རོ་རེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོའྲི་སྐུ་ལས་མངོན་པར་བྱུང་བ་སྟེ་ཐོན་པར་གྱུར་ཏོ། །

བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་ཇྲི་ལྟ་བུར་སྤྲུལ་ན། དེ་ལ། ལ་ལ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་ཁམས་ཀྲི་

རྲིགས་རྣམ་སང་ནྲི་སངས་རྒྱས་སྤན་མ་ལྟ་བུ་སྟེ་དེའྲི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་མྲི་བསྐོད་པ་དང་འོད་དཔག་མེད་དང་

དོན་གྲུབ་རྣམས་ནྲི་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་གོས་དཀར་མོ་དང་དམ་ཚིག་སྒོལ་མའྲི་རྣམ་པར་

སྤྲུལ་ལོ། །ཡང་རྣམ་སང་རྲིན་འབྱུང་འོད་དཔག་མེད་དོན་གྲུབ་མྲི་བསྐོད་པ་རྣམས་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་སྒ་རོ་རེ་མ་དྲི་རོ་རེ་མ་རོ་རོ་རེ་མ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མའྲི་རྣམ་པར་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་སྤྲུལ་ལོ། །དེ་ནྲི་མངོན་བྱུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོ། །རེས་འཇུག་གྲི་ཉམས་ལེན་

ནྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཞེས་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་

བྱེད་པའྲི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་”པ་
3
པོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པའོ། །སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་བཞྲི་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕག་རྒྱ་བུད་མེད་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༣ན།   ཞོལ།  ༡༥ན༢ན།    ཀྱི   སྐུ། ༡༧བ༥ན།   བླ། ༡༨ན༥ན།   ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༤ན།   ཞོལ། ༡༥ན༣ན།    ཀྱི   བླ། ༡༨བ༡ན།    ཀྱིས

3  མ་ཕྱི། ༡༣ན༧ན།   ཞོལ། ༡༥ན༦ན།    -པ་   བླ། ༡༨བ༥ན།    པ་    * པ་
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བཞྲིའོ། །རོ་རེ་མ་ལྔ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་དང་དེར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སྒྲུབ་པ་

པོ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁམས་དཀར་པོ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེར་སེབ་པ་ཕཊ་ཡྲིག་གྲིས་བཀག་སྟེ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་ཚིམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་

བདག་པོ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྣམ་སང་སོགས་སྔར་བཞྲིན། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཡུལ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཆགས་པས་ན། འདོད་ཆགས་སོ། །དེ་

ལ་བརེན་ནས། སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་སྟེར་བས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། སང་བ་སང་བ་མཆེད་པ་ལ་མཆེད་པ་ཉེར་

ཐོབ་ལ། ཉེར་ཐོབ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་

དེ། དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེ་ནས་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བཀོད་པ་སྟེ་ཕྲི་

རོལ་གྲི་འཁོར་དུ་དམྲིགས་པའྲི་སང་ཞེན་སངས་ཏེ། བདག་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ལས་”སྒྲུབས
1
་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ང་རྒྱལ་བྱའོ། ཞེས་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ་བསྟན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པར་མཛད་དོ། །འདྲི་མན་གྲི་དོན་བསྡུས་

ན། རྣམ་པར་སང་མཛད་ནྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་སྤན་

སོགས་ལྷ་མོ་དགུ་པོ་གང་རུང་དུ་བསྐེད་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་སྲོག་རྩོལ་ལ་

བརེན་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༤ན།   ཞོལ། ༡༥བ༥ན།    སྒྲུབས   བླ། ༡༩ན༤ན།    བསྒྲུབས
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གསུམ་བྱས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་སང་བ་སང་བ་མཆེད་པ་ལ་མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཉེར་

ཐོབ་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་

སུ་མོང་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀྲི་བདག་པོ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ནྲི་ཕྲིའྲི་ཐབས་”ཀྲི
1
་འོད་

གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའོ། །ནང་གྲི་ཐབས་ནྲི་ལྷ་མོ་དགུའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་ཁབ་བྱེད་མ་

གཏོགས་པའྲི་རྩ་བའྲི། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་ལས། དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ཀུན་དང༌། །དེ་

བཞྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་བདག་མཉེས་བྱའྲི་ཕྲིར། །དེ་རྣམས་

བཞུགས་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། །སྲོག་དང་གེན་རྒྱུ་ཐུར་སེལ་དང༌། །མཉམ་གནས་ཁབ་བྱེད་ཅེས་བྱ་

དང༌། །ཀླུ་དང་རུས་སལ་གཙང་བ་དང༌། །ལྷ་བྱྲིན་གཞུ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ། །འདྲི་དག་ཏུ་ནྲི་ཉྲིད་སྐུ་

མཛད། །ཅེས་འཁོར་རྣམས་སྟོན་པའྲི་སྐུ་ལ་ཞུགས་ནས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་

གྲི་རླུང་ལ་བཤད་དོ། །རྩ་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ལྷ་མོ་དགུ་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས། །མེ་ཏོག་ཅེས་ནྲི་

བཤད་པ་ཡྲིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་གྲིས་དགོད་པར་བྱ། ཅེས་ལྷ་

མོ་དགུའྲི་རླུང་དང༌། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་བཅུ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་རླུང་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ། རྲིགས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་སྦྱར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱས་པས། བུད་མེད་

དགུས་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་བསྐེད་པ་བཞྲིན། སྟོང་པ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་

བྱེད་ལས་འད་བས་སོ། །མཆན་ལས་གསུངས། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་ལས། གང་ཞྲིག་རླུང་ནྲི་

བཅུར་བསྒགས་པ། །དེ་ནྲི་པདྨ་ཨུཏྤལ་མྲིང༌། །དེ་ཉྲིད་ཅེས་གགས་རོ་རེ་གསུམ། །ཛ་ཏྲི་གཅྲིག་པུ་

གསུམ་དུ་འདོད། །ཀར་ནྲི་ཀ་ར་མ་ལྲིང་ཀ །ཡུ་ཏྲི་ཀ་ར་བྲི་ར་ནྲི། །གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྤན་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༦ན།   བླ། ༡༩བ༡ན།   ཞོལ། ༡༦ན༡ན།    ཀྱི   སྐུ། ༡༨བ༦ན།    ཀྱིས
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ཏེ། །དབང་ཆེན་སོགས་པར་འདྲིར་སྦྱར་རོ། ཞེས་གསུངས། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས། མཁས་པས་

ཨུཏྤལ་ལ་དག་དང༌། །པདྨ་རྣམ་པ་ལྔར་ཤེས་བྱ། །ཛ་ཏྲི་རྣམ་གསུམ་”བྲིས
1
་བྱས་ནས། །ལྷ་རྣམས་

ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། །མེ་ཏོག་ཀར་ནྲི་ཀ་ར་དང༌། །མ་ལྲི་ཀ་དང་ཡུ་ཏྲི་ཀ །མེ་ཏོག་ཀ་ར་བྲི་ར་

བསམ། །མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བརག །ཅེས་གསུངས་སོ། ། རླུང་བཞྲི་དང༌། ཡན་ལག་

གྲི་རླུང་ལྔ་སྟེ་དགུ་ལ་རོ་རེ་བཟླས་པ་བྱས་པས་རླུང་ཐམས་ཅད་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་ནས་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་འཆར། དེ་མཆེད་པ་ལ་ཐྲིམ། 

དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐྲིམ། དེ་ལས་འོད་གསལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་ཡང་

སྔར་ལྟར་ཡོངས་སུ་མཉེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་རོ་

རེ་འཆང་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་མྲི་མཛད་པར་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་མྲི་བསྐོད་པས་སྤྲུལ་པར་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

གསུམ་ལ་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་མཆོག་

ཡྲིན་ཀང་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་འདྲིར་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་

མཆོག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་རྲིགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ལུས་

ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་ཡྲིད་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ནང་ནས་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། མྲི་བསྐོད་པས་རྲིགས་བདག་བྱས་ནས་གཞན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༤ན།   ཞོལ། ༡༦ན༦ན།    བྱིས   བླ། ༡༩བ༦ན།    ཤྱེས
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བཞྲི་ལ་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི། བཞྲི་པོས་མྲི་བསྐོད་པ་ ལ་ཟེར་རམ། རྒྱས་འདེབས་པ་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ན། རོ་རེའྲི་རྲིགས་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྟེ་སྤྲུལ་

ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་གྲིས་ན། མྲི་བསྐོད་པས་སོ། །གང་དུ་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ནས་བྷ་གའྲི་བར་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྲི་བྷ་ག་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་སྟེ་དེའྲི་ནང་དུ། དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་

ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །དེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་རྡུལ་

མེད་པར་གྲུ་བཞྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྟེ་སྤྲུལ་ལོ། །

དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གསལ་བ་སོགས་ནྲི། ཕྲི་བལྟས་

ནང་གསལ་ནང་བལྟས་ཕྲི་གསལ་བའོ། །ས་ཚོགས་སོགས་ནྲི། དེའྲི་ནང་གྲི་ཤར་

དཀར་ནས་དབུས་སྔོ་བར་གྱུར་པའོ། །སངས་རྒྱས་སོགས་ནྲི་དེའྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་

འཁོར་པའྲི་ལྷ་ཞྲི་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཁབ་པའོ། །འོད་ཟེར་སོགས་ནྲི་དེར་ལྷ་ཁོ་བོ་

རྣམས་བཞུགས་པའྲི་སྐུ་ལས་འོད་དམར་པོ་འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པའོ། །གསལ་བ་

སོགས་ནྲི་གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །ཟླ་གདན་དང་སོགས་པས་གདན་གཞན་

རྣམས་སྟོན་ཏེ། གཙོ་བོ་དང་ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ནས་བྱང་ཕོགས་པ་རྣམས་

ལ་རོ་རེའྲི་གདན་ཞེས་པ་དང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་གདན་

ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོ་དེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དེའྲི་

དབུས་སུ་གཙོ་བོར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པ་ནྲི། ལྷག་མོས་ཀྲི་

རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པའོ། །དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་རྣམས་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་

གྲི་ལྷ་དང་བཅས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རོ་རེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་

ཐུགས་ཏེ་སྐུ་ལ་སྤྲི་བོར་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཅེས་པ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་

གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི། ལྷག་

མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་། ཞེས་པ་ལ་རེས་

འཇུག་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་འཁོར་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་མེད་པས་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྟེང་འོག་

གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་ལ་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། “བཟུང
1
་དཀྲིལ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་”ཞུགས
2
་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་ལ་

བརེན་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་

གསུམ་བྱས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་སྐེས་པའྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་མྲི་

བསྐོད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ནྲི་དེའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །དེ་རྣམས་གང་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་གནས་

འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། རོ་རེ་བཙུན་མོའོ། །དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྐེ་བའྲི་སྐེ་

གནས་སུ་གྱུར་པས་ན་བྷ་གའོ། །དམ་ཚིག་ནས་གྲུ་བཞྲིར་གྲི་བར་ནྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་

ལུས་སོ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའོ། །སྒྱུ་མའྲི་

སྐུ་དེའྲི་ཁད་པར་ནྲི། གསལ་བ་ཅེས་སོགས་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པའོ། །ས་

ཚོགས་ཞེས་སོགས་ནྲི། སྐུ་དེ་ལ་འོད་ཟེར་ས་ཚོགས་པ་འཕོ་བའོ། །སངས་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༡ན།   ཞོལ། ༡༧ན༦ན།    བཟུང   སྐུ། ༢༠བ༡ན།    གཟུངས   བླ། ༢༡ན༣ན།    གཟུང

2  མ་ཕྱི། ༡༥ན༢ན།   བླ། ༢༡ན༤ན།    ཞུགས   ཞོལ། ༡༧བ༡ན།    བཞུགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཞེས་སོགས་ནྲི་སྐུ་དེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོའྲི་རྣམ་པར་ཡོད་པའོ། །འོད་ཟེར་ཞེས་སོགས་ནྲི་སྐུ་དེ་ལ་མེའྲི་འོད་འཕོ་

བའོ། །གསལ་བ་ཅེས་པ་གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟླ་བ་སང་བ། ཉྲི་མ་མཆེད་པ་

པདྨ་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

བའྲི་གནས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་བདག་པོ་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཆེན་པོའྲི་དབུས་ ནམ་མཁའ་ ནྲི་སྟོང་པའོ།། ཀུན་ ནྲི་ཐམས་ཅད་”སྟེ
1
་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་

གསལ། གྲི་སབས་ན་དཔལ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བཞུགས། ཞེས་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་གྲི་

བཤད་པས་སོ་ཞེས་ཏེ་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུར་བཞེངས་ནས་འོད་གསལ་ལ་ཞུགས་པས་སོ། ། སུ་

བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནས་ཞུགས་སོའྲི་བར་གྲི་དོན་ནྲི། 

ཟུང་འཇུག་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་

རགས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཞུགས་ནས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་འཛིན་པ་བསྟན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ། དམ་ཚིག་

འབྱུང་བ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། སྤྲི་དོན་དུ་བཤད་པ། སས་དོན་དུ་བཤད་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཡྲིག་དོན་ཁ་བསང་བ། མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

རོ་རེ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༧ན།  ཞོལ། ༡༤བ༦ན།    སྟྱེ   བླ། ༢༡བ༤ན།    དྱེ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསྐེད་ཚུལ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་འདྲི་ནྲི་ཟྲིལ་

གྲིས་མནན་བྱའོ། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་གྲིས་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

དུས་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པར་བསྐེད་པ་ནྲི་བསྐེད་ཚུལ་སྔ་མ་དེ་མྲི་མངོན་པར་བྱས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་དེ་ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རོག་

གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོ་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་འདྲི་ཐམས་ཅད་ཅེས་

པ་ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་མཐྲིལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །

དེའྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་

ལྷག་མོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་སུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས་གྱུར་

ཏོའྲི་བར་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བཀུག་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་བཞྲི་ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའྲི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་འཇུག་པས་ཞུགས་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་བསྐུར་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་རང་རང་གྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པ་དེ་ལྷག་མོས་ཀྲི་མཛད་པའོ། །ལྷ་སད་

ཅྲིག་གྲི་དཀྲོང་བསྐེད་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བསྐུར་རོགས་རྲིམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་

པས་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་དུ་སོང་བའྲི་སྤྲི་དོན་ནོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུམ་པ་ནྲི། སྤྲིར་སས་དོན་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། འདོད་ཆགས་ཆོས་

སས་ལ་གཞྲི་ལམ་གཉྲིས་ལས་ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་གཞུང་འདྲིས་གཉྲིས་ཀ་སྟོན་པ་

ལས་འདྲི་གཞྲིའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སྦྱང་གཞྲི་སྟོན་ལ། ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་ནྲི་དེ་སྦྱོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་ཀྲི་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྟོན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་གཞྲི་དུས་ལ་ཕོ་མོ་འདོད་པ་སྤོད་པའྲི་ཆ་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་རྩ་སོ་སོའྲི་ནང་ན་གནས་པ་སྟེ་ཟྲིལ་གྲིས་”བསན
1
་བྱའོ། །ཐྲིག་

ལེ་རྣམས་ཞུ་ནས། གསང་གནས་སུ་བབས་པ་ནྲི། དེ་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའོ། །ཐྲིག་ལེ་

རྣམས་ཞུ་ནས་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དེ་ཐབས་གང་གྲིས་ཀང་མྲི་ལྡོག་པས་ན། རོ་རེ་ཞེས་

བྱ་ལ་དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་སོགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་ལ་ཕ་

མ་གཉྲིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ནྲི་ཕ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་

ཀྲི་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་གྲི་སྦུབས་སྟོང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ནྲི་ཁམས་དཀར་པོའྲི། །དེའྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པ་

སྟེ་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བས། རྩ་ནང་རྣམས་གང་བའོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་ནྲི་སེམས་

ཅན་དུ་གདགས་པའྲི་གཞྲི་ཕ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པའོ། །རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་ཏེ་ཕུང་ཁམས་རྣམས། ཁམས་ཞུ་བའྲི་བདེ་

བས་ཚིམ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་དང༌། ཞེས་སོགས་ནྲི། 

ཕ་མ་གཉྲིས་བདེ་བས་བརྒྱལ་བའོ། །ལམ་དུས་ཀྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་ལ་སྦྱར་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༣ན།   ཞོལ། ༡༨ན༤ན།    བསྣན   བླ། ༢༢ན༡ན།    མནན



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་རྩ་སོ་སོའྲི་ནང་ན་གནས་པ་ཞེས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་ནོ། །ཡྲིག་དོན་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་

ཞུགས་སོའྲི་བར་ནྲི། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡབ་

ཡུམ་སེམས་ཅན་འདུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། སྦྱང་

གཞྲི་ལ་ཕ་མ་གཉྲིས་ཉལ་བོ་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་

གནས་པར་གྱུར་ཏོའྲི་བར་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པས་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་བྱས་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། སྦྱང་གཞྲི་ལ་ཕ་མ་གཉྲིས་

ཀྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བས་གང་བར་

གྱུར་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ནས་གྱུར་ཏོའྲི་བར་ནྲི་དེས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་

བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་

ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བས་ཚིམས་ནས་བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

མྲི་བསྐོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་འདེས་པ་ནྲི། གཞྲི་

དུས་ལ་རྩ་ནང་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཞུ་བ། གསང་གནས་སུ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་ནོ། །མྲི་བསྐོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལ་དང་པོའྲི་མགོན་

པོ་ཕར་ཞུགས་ནས། སྤྲུལ་སྐུ་རོརསེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནྲི་ཁུ་ཁག་འདེས་པའྲི་དབུས་

སུ་བར་སྲྲིད་ཞུགས་ནས་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྟེ། ཟྲིལ་གྲིས་”བསན
1
་བྱའོ། །དེ་

འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ནྲི་དེ་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའོ། །འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་ཚེ་

ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་ལ་དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་

ཞེས་སོགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་སོགས་འོད་

གསལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་

གྲི་ཡེ་ཤེས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི། ཐམས་

ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནྲི་སང་བ་སང་

བ་མཆེད་པ་ལ། མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ། ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར་

པའོ། །དེ་ནས་ནམ་མཁའ་”ཏེ
2
་འོད་གསལ་གྲི་དབྱྲིངས་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་

སོགས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནྲི་འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ཤར་བས་སྒྲུབ་པ་པོས་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་

གྱུར་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་

ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ༀ་དང་གསུང་

རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཨཱཿ དང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་གསུམ་པོ་དེ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ལྷ་

བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ་”བཟླར
3
་མྲི་རུང་བའྲི་དོན་གྲིས་ན་དམ་ཚིག་གོ །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   ཞོལ། ༡༩བ༢ན།    བསྣན   བླ། ༢༣བ༣ན།    མནན

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༧ན།   ཞོལ། ༡༩བ༥ན།    ཏྱེ    བླ། ༢༣བ༥ན།    སྟྱེ

3  མ་ཕྱི། ༡༧ན༢ན།   ཞོལ། ༢༠ན༡ན།    བཟླར   སྐུ། ༢༣ན༥ན།   བླ། ༢༤ན༢ན།    འདར
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ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་འབྱུང་བ་ནྲི་ཕག་མཚན་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བ་སྐུ་རོགས་པའོ། །དེ་

ཉྲིད་ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་ལ་དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་

བྱའོ་ཞེས་སོགས་སོ། །རྲིག་པ་ཆེན་པོ་ནྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་མོ། །དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཕག་མཚན། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་པ་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་ལྟ་བུ་ནྲི་རྲིག་པ་ཆེན་པོའྲི་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་སོ། །འདྲི་གཞྲི་དུས་ལ་

བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནྲི། བར་སྲྲིད་

མའྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་

སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་སྤྲི་བོར་གཟུགས་ཕུང་གྲི་ངོ་བོ་ༀ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་རྣམ་སང༌། ཞེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་འགོད་པའྲི་

བར་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་བརླབས་དང་སེམས་དཔའ་”གསུམ
1
་བརྩེགས་ཀྲི་

བར་ནྲི་དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་སོའྲི་བར་གྲི་དོན་ཏེ། གཞྲི་དུས་

ལ་བར་དོ་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་ནས་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུའྲི་བར་ལ་རང་གྲི་ཕུང་པོ་དང་

ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་དང་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་

འགྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་འཁོར་

གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གཟྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་

པ་འདྲིས་སེམས་དཔའ་”གསུམ
2
་བརྩེགས་ཟྲིན་མ་ཐག་པའྲི་སབས་དེ་སྦྱང་གཞྲི་

ལ་བར་དོ་ཐ་མལ་པའྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མྲི་མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུའྲི་མཐར་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༦ན།   ཞོལ། ༢༠ན༤ན།   བླ། ༢༤ན༦ན།    གསུམ   སྐུ། ༢༣བ༢ན།    སུམ

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༡ན།   ཞོལ། ༢༠ན༦ན།   བླ། ༢༤བ༢ན།    གསུམ   སྐུ། ༢༣བ༤ན།    སུམ
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མངལ་སྒོར་ཐོན་པ་ན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་སྟོན་པའོ། །སོབ་པ་དང་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་གཉྲིས་གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་

བའྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མཐོང་བ་དེ། ཁམས་”རྲིགས
1
་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ན་མཐོང་བར་

འགྱུར་བ་དངོས་གནས་ལ་ཡོད་ཅྲིང༌། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་ཐ་

མལ་བའྲི་མྲིག་གྲིས་མཐོང་མྲི་མཐོང་གྲི་ཁད་པར་དངོས་གནས་ལ་མེད་ཀང་བོས་དེ་

ལྟར་མོས་ནས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཕུང་པོ་

ལྔའོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །དམ་

ཚིག་གྲི་སད་དོད་ས་མ་ཡ་ལ་ས་མ་ཏཱ་ཞེས་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་ན་ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པས་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའོ། །འོད་གསལ་

དེ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་དེ་ལས་སྐེས་པ་སྟེ། སྐེས་པའྲི་དོན་ཡང་རོ་རེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉྲིས་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་སོགས་

སོ། །རྲིག་པ་ཆེན་པོ་ནྲི་རྲིག་པ་མཆོག་སྟེ། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སྐེས་བུའྲི་

གཟུགས་ནྲི་འོད་གསལ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་གཟུགས་སོ། །དེ་འད་བའྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུ་དེ་གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་དངོས་སུ་མྲི་མཐོང་བས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་”སྒྲུབས
2
་པའྲི་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནས་བརླབས་སོའྲི་བར་གྲི་དོན་ནོ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་མ་ཐག་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༢ན།    རྱིགས   བླ། ༢༤བ༣ན།   ཞོལ། ༢༠བ༡ན།    རགས

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༦ན།   ཞོལ། ༢༠བ༥ན།    སྒྲུབས   བླ། ༢༥ན༢ན།    བསྒྲུབས
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ཏུ་སོགས་ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་

གཟྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་

པ་གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ཐུགས་

ཀ་ནས་ཐོན་ནས་བྱུང་སྟེ་ཆེད་དུ་བརོད་པ་འདྲི་ཆེར་དུ་བརོད་དོ། །ཨེ་མ་ཧོ་ནྲི། ངོ་

མཚར་དུ་གྱུར་པའོ། །གང་ལ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་ནྲི། སང་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སོགས་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་

ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའོ། །དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་མན་ངག་སོད་མྲིན་ལ་

གསང་ཞྲིང་ས་བར་བྱའོ། །”རེ་
1
བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་དང་བལ་ན་ཅྲི་འད་བའྲི་རོག་

དཔོད་ཅན་གྲིས་བརགས་ཀང་ངེས་མྲི་ནུས་པས་རབ་ཏུ་མྲི་རོག་ཅེས་པའོ། །ལམ་དེ་

ཉམས་སུ་བངས་ན་སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་

དུ་མྲི་གནས་པས་གནས་མེད་པའོ། །སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །དེ་ཡང་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་ལ་

ལྷའྲི་སྐུ་བྱུང་བ་ཙམ་ལ་ངོ་མཚར་བར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ནས་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བར་གྲི་མཛད་པ་བསྟན་པ་

འདྲིས་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་གནད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འགེལ་པས་དེའྲི་དོན་བཤད་པ་བཞྲིན་

དུ་ཐོན་ནས་བྱུང་བ་ལ་ངོ་མཚར་བར་སྟོན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ཕག་འཚལ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ། དེ་ལ་

སྟོན་པས་རྒྱུད་དོན་རོགས་དཀའ་བས་སྤོ་བ་མེད་པར་བསྟན་པ་འཁོར་རྣམས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༡ན།   བླ། ༢༥ན༥ན།    རྱེ་   ཞོལ། ༢༡ན༢ན།    -རྱེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 502  

སར་ཡང་བསྐར་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ། དེའྲི་ལན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་འཁོར་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཡང་དགོངས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ་སྤོས་པ་སོགས་ཏེ་དང་

དོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཡྲིད་འཕོག་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའོ། །དེ་དང་ལྡན་པའྲི་རྲིག་མའྲི་མཆོད་པ་སྤོས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་སོགས་ཏེ། 

ངེས་དོན་ནོ། །ཕག་འཚལ་ནས་འདྲི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ་ཞེས་སྦེལ་ལོ། །དེ་ལ་གསང་

བ་འདུས་པ་ཚུལ་བཞྲིར་བཤད་པ་ལས་ཡྲིག་དོན་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་

གསུམ་ནྲི་འདུར་རྒྱུའྲི་གསང་བའོ། །དེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོར་གྱུར་པ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ནོ། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་

དང་པདྨ་གཉྲིས་འདུར་རྒྱུའྲི་གསང་བའོ། །དེ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ནྲི་འདུས་

པའྲི་དོན་ཏེ་སྤྲིའྲི་དོན་ནོ། །ཤེས་རབ་སང་བ་དང་ཐབས་མཆེད་པ་གཉྲིས་འདུར་

རྒྱུའྲི་གསང་བ་དེ་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་ཆ་མཉམ་པའྲི་ཉེར་ཐོབ་ནྲི་འདུས་པ་སྟེ་སང་བ་

སེམས་སས་སོ། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མས་ས་གཉྲིས་འདུར་རྒྱུའྲི་

གསང་བ་དེ་གཉྲིས་ས་འཕད་པ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ནོ། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཏུམ་མོ་སར་བས་ཁམས་དཀར་དམར་ཞུ་བ་རྩ་སྟོང་

ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་བབས་པ་ནྲི་འདུ་རྒྱུའྲི་གསང་བ། དེ་གཉྲིས་དྷཱུ་

ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ཏེ་དེ་གཉྲིས་འདོད་ཆགས་ཆོས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སས་སོ། །ཁམས་ཞུ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ན། ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་འདུ་རྒྱུའྲི་གསང་

བའོ། །དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་སང་བ་

སེམས་སས་སོ། །ཡང་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་གནས་པ་ཕྲིར་འབྱུང་བ་གསུམ་གྲི་

རང་གདངས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲི་གདངས་སུ་ཡོད་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་སྟེ་

འདུ་རྒྱུའྲི་གསང་བའོ། །དེ་ལྟར་རོར་བཟླས་བྱས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རླུང་ཐམས་ཅད་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་

ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཤར་བ་ནྲི་འདུ་

རྒྱུའྲི་གསང་བའོ། །དེ་གསུམ་སྔ་མ་ཕྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་ནས་འོད་གསལ་ཤར་བ་འདུས་

པའོ། །འདྲི་ཡང་སང་བ་སེམས་སས་སོ། །གསང་བ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང༌། དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ནྲི་འདུ་རྒྱུའོ། །དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་

ནྲི་འདུས་པ་སྟེ། མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་མན་ངག་

སོད་མྲིན་ལ་གསང་ཞྲིང་ས་བར་བྱ་བ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་སྟེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་འདུས་པ་ཡྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཤད་དུ་གསལ་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས་སེམས་རོ་རེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་འཁོར་གྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། ཞེས་གཉྲིས་གསུངས་པ་ནྲི་

ངོ་མཚར་བ་སྟེ་འདྲིས་རྒྱུད་གསུང་བར་དོན་གྲིས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ལ། འོན་ཀང་

འདྲི་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་པདྨ་ལྟ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བུ་སོགས་ཀྲི་གང་ཟག་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅྲི་སོས་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་

འཁོར་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་

གང་ཟག་རྣམས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་གསུངས་པས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར། པདྨ་ལྟ་བུ་

ལ་སོགས་པའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྲིས་ལྟ་ཅྲི་སོས་པར་གསུངས་པས་རྨད་དུ་གྱུར་ཏེ་

ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་མཛད་པ། ༼ཞེས་པ་ནས།༽ བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ལ་

འདྲི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

གང་ཞེས་པ་ནས། གྱུར་པ་ལ་ཡང་ཞེས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ལ་ཡང་

ཞེས་པ་སྟེ་འདྲི་ཡན་ཆད་དོན་གཞན་ལ་སྒ་འགལ་བས་བསྟན་པས་དགོངས་བཤད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ནྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་སྟེ་འདྲིས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྟན་ཏེ་ཡྲིག་དོན་

ནོ། །ཡང་སྐུའྲི་གསང་བ་ༀ། གསུང་གྲི་གསང་བ་ཨཱཿ ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཧཱུཾ་གསུམ་

ལས་ལྷ་བསྐེད་པ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་སྟེ་སྤྲིའྲི་དོན་ནོ། །སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་སྟེ་སས་དོན་

ནོ། །སྐུའྲི་གསང་བ་སྐུ་རོ་རེ། གསུང་གྲི་གསང་བ་གསུང་རོ་རེ། ཐུགས་ཀྲི་གསང་

བ་ཐུགས་རོ་རེ་སྟེ་མཐར་ཐུག་གྲི་དོན་ནོ། །དེ་དག་སྟོན་པར་མྲི་སྤོ་བ་དེ་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པར་མཛད་དེ་ཡང་དག་པར་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སྦེལ་ལོ། །གང་ལ་ནྲི་

མངོན་བྱུང་ལ་འཁོར་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

རེས་འཇུག་སོབ་མ་རྣམས་ལའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། དབང་བསྐུར་བའྲི་སྒོ་ནས་ཏེ། དེ་

ལ་ཚུལ་བཞྲི་ལས་ཡྲིག་དོན་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དམ་ཚིག་སྟེ་འདའ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བར་མྲི་བྱ་བའྲི་དབང་བསྐུར་བ་འབྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ཚིག་གྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་སོབ་མའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་མཛད་དེའོ། །འདྲིས་སོབ་མ་ལ་ཡེ་ཤེས་

འབེབས་པ་དང༌། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་དང༌། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་ཚེ་སོབ་མ་

དང་དབང་རས་རྲིགས་དེ་དང་དེའྲི་ལྷར་བསྐེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཏེ་འཇུག་

པ་སོགས་བསྟན་ནོ། །

སྤྲི་དོན་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྲིགས་དྲུག་པོའ ོ། །ཚིག་གྲི་སད་དོད་པ་ད་གནས་ལ་ཡང་འཇུག་

པས་དྲུག་པོ་དེ་དག་འབྱུང་བའྲི་གནས་ཏེ་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་སོ་

སོའ།ོ །འདྲིས་ཀང་བུམ་དབང་གྲི་ཚེ་སོབ་མ་དང་དབང་རས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ལྷ་སོ་

སོ་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པར་བསྟན་ནོ། །སས་དོན་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱར་བའོ། །དེ་ལས་

བྱུང་བའྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་ཞུ་བ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕབ་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

འབྱུང་བའྲི་གནས་སོ། །འདྲིས་གསང་བའྲི་དབང་བསྟན་ནོ། །ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་དམ་ཚིག་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱར་བའོ། །དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་བབས་པ་ཕྲིར་མ་འཕོས་

པ་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འབྱུང་གནས་སོ། །འདྲིས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྟན་

ནོ། །མཐར་ཐུག་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་དམ་ཚིག་ནྲི་དོན་གྲི་

འོད་གསལ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་ཏེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འོད་གསལ་ཉེར་ཐོབ། དེ་ལས་སང་བ་མཆེད་པ། དེ་ལས་སང་བ་འཆར་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་སོ། །འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་

ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུ་དེ་སོབ་དཔོན་

གྲིས་སོབ་མ་ལ་ཚིག་གྲིས་བར་སྤད་པའྲི་སྒོ་ནས་སྲིན་བྱེད་ཚིག་གྲིས་དབང་བཞྲི་པ་

བསྐུར་བའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་མཛད་དེའོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་ན། སྔོན་

བྱུང་ལ་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། རེས་འཇུག་པ་སོབ་མས་

ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་མོང་བར་བགྲི་བ་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་བགྲི་བའྲི་

བར་གྲི་ཕྲིར་དུའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀྲི་དོན། ལྷ་ལྷག་མ་ཁ་འགེངས་ལུགས། དེ་ལྟར་བྱ་

དགོས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྲིགས་ལྔ་སྤྲུལ་བ། ཡུམ་བཞྲི་སྤྲུལ་བ། 

ཁོ་བོ་བཞྲི་སྤྲུལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ནས་རོ་རེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི། སྔོན་བྱུང་

ལ་རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་དང་རེས་འཇུག་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ནོ། །སྔོན་བྱུང་འཁོར་གྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། རེས་འཇུག་ལ་སོབ་མས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

དེ་མཁེན་ནས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པ་སེལ་

”བ་ན
1
་སྒོན་མ། རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཞེས་པ་ཡྲིག་དོན་ནོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།    བ་ན   ཞོལ།  ༢༣བ༢ན།    བ་ནྱི   སྐུ། ༢༧ན༦ན།   བླ། ༢༨ན༣ན།    བས་ན
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ཤེས་ཀྲི་སང་བ་བསྐེད་པར་བྱེད་པས་ན་ཡེ་ཤེས་སྒོན་མ་རོ་རེ་སྟེ་མྲི་བསྐོད་པ་ དེ་

དབྱུང་བར་བྱའོ། ། འོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་སོགས་ཏེ་སྤྲིའྲི་དོན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་སང་

མཆེད་ཐོག་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེས་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡུལ་དུ་བྱས་

པའྲི་སྒོ་ནས་སང་བར་བྱེད་པས་ན་སྒོན་མའོ། །རོག་པས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་

བྱ་བ་སོགས་ཏེ་སས་དོན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་སང་བར་བྱེད་པས་སྒོན་མའོ། །རོག་

པས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་སོགས་ཏེ་མཐར་ཐུག་གོ །ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་སྙྲིང་པོ་ཉེ་སྙྲིང་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རོ་རེ་ལས་བྱུང་ངོ་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷ་དང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་པའོ། །བཛྲ་དྷྲཀ་ཅེས་པ་རོ་རེ་འཆང་ཞེས་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་

པར་བྱེད་པའྲི་རགས་ཀྲི་རོརེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་འཆང་སྟེ་དང་

དོན་ནོ། །སྐུ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་

ཕེད་པས་རོ་རེ། དེ་རང་གྲི་ངོ་བོར་འཛིན་པས་འཆང་སྟེ་ངེས་པའྲི་དོནནོ། །དེ་ནས་

འདྲི་ཅེས་པ་ནས། རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོར་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱར་བའྲི་ཐབས་ཀྲི། རྩ་ཞལ་ནག་པོ་གཡས་ཞལ་དཀར་པོ་

གཡོན་ཞལ་དམར་པོའྲི་ཚུལ་དུ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རོ་རེ་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀ་ལ་སར་ཞུགས་སོ། །སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །འདྲིར་

འདྲི་ཡན་ཆད་དང་པོ་སྦྱོར་བར་མཛད་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་

འབྱྲིན་པ་མན་ཆད་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་མཛད་པ་གཉྲིས་མ་མཐུན་ནོ་སྙམ་
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ན། མདོར་བྱས་ཀྲི་དེ་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དེ་མྲི་བསྐོད་

པ་འབྱྲིན་པ་པོ་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་མྲི་བསྐོད་པ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་

གྲི་ལྷར་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཕྱུང་བ་དེ་ཉྲིད། སར་གཙོ་བོ་ལ་

ཞུགས་པ་དེ་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲི་འབྱྲིན་པ་པོ་ཡྲིན་པས་དང་པོ་སྦྱོར་བར་མཛད་

པའོ། །རྣམ་སང་འབྱྲིན་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོགས་ཏེ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ནྲི་”བཟུང
1
་དཀྲིལ་གྲི་སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་ནོ། །གཏྲི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་

རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཆོག་གྲི་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །ཛི་ན་ཛིཀ་ཅེས་པ་རྒྱལ་བ་

རྒྱལ་ཞེས་པ་སྟེ། འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་

པས་བདུད་བཞྲི་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། དང་དོན་ནོ། །ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུས་བདུད་བཞྲི་

ཟྲིལ་”གྲི
2
་གནོན་པར་མཛད་པས་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་ཏེ་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཞེས་

པ་ནས། སྤན་སྔར་ཏེ་མདུན་དུ་བཞུགས་སོའྲི་བར་སྔ་མས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ་

སྟེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །རྲིན་འབྱུང་འབྱྲིན་པ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིན་

འབྱུང་གྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དཔལ་ཏེ་དེ་འབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཡང་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་ནྲི་རོ་རེ་དཔལ་ཏེ་དེ་རྒྱུན་མྲི་”ཆད
3
་པས་མྲི་འཇྲིགས་

པའྲི་དཔལ་ལམ་ཏོག་གོ །དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ་དང་དོན་ནོ། །རཏྣ་དྷྲཀ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།   ཞོལ། ༢༤ན༤ན།    བཟུང   སྐུ། ༢༨ན༣ན།    གཟུངས   བླ། ༢༨བ༦ན།    གཟུང

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༤ན།   བླ། ༢༩ན༡ན།   ཞོལ། ༢༤ན༥ན།    གྱི   སྐུ། ༢༨ན༤ན།    གྱིས

3  མ་ཕྱི། ༢༠བ༦ན།   བླ། ༢༩ན༣ན།   ཞོལ། ༢༤བ༡ན།    ཆད   སྐུ། ༢༨ན༦ན།    འཆད
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ཅེས་པ་ནྲི་རྲིན་ཆེན་འཆང་སྟེ། དེ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་ཕག་མཚན་དུ་འཆང་བས་

ན་རྲིན་ཆེན་འཆང་སྟེ་དང་དོན་ནོ། །ཡང་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའོ། །དེ་རང་

གྲི་ངོ་བོར་འཆང་བས་རྲིན་ཆེན་འཆང་སྟེ་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཞེས་སོགས་

སྔར་ལྟར་ལས་ནམ་མཁའ་སྟེ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པས། སེར་པོ་

ཞེས་སོགས་བཞུགས་སོའྲི་བར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །འོད་དཔག་མེད་འབྱྲིན་པ་ནྲི་དེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་

ནྲི་ལྷག་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའོ། །དེའྲི་རྒྱུན་ཏེ་དེ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་དེ་འབྱུང་བར་

བྱའོ་སྙམ་དུ་ཅེས་སོགས་ཏེ་དང་དོན་ནོ། །ཡང་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་ལོ། །དེ་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་དེ་ལ་དམྲིགས་པ་ཞེས་

བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཞེས་པ་ངེས་དོན་ནོ། །ཨ་རོ་ལཀ་

ཅེས་པའྲི་ཨ་ནྲི་མ་ལུས་པ། །རོ་ནྲི་འཁོར་པ་ལཀ་འདས་པ་སྟེ་དང་དོན་ནོ། །རོ་ནྲི་

སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སྟེ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་མ་ལུས་པ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་

གྲི་འོད་གསལ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ནས་ཞེས་སོགས་བཞུགས་སོའྲི་

བར་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །དོན་གྲུབ་འབྱྲིན་པ་ནྲི། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གྲུབ་པ་གདོན་མྲི་ཟ་བའྲི་མཆོག་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་

པའོ། །དེས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱ་བ་ལས་མྲི་འདའ་བས་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་དེའྲི་སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་དེ་དབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་ཞེས་སོགས་ཏེ་

དང་དོན་ནོ། །ཡང་གྲུབ་པ་གདོན་མྲི་ཟ་བའྲི་མཆོག །དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་ནྲི་དོན་གྲི་
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འོད་གསལ་ཏེ། མཚན་མ་མེད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་ལས་མྲི་འདའ་བས་སོ། །དེ་

ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་སྟེ། ངེས་དོན་ནོ། །དམ་ཚིག་

འགུགས་པའྲི་རྲིགས་ནྲི་དོན་གྲུབ་སྟེ་དེའྲི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྲིས་དམ་ཚིག་ཉམས་

ཆགས་གསོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་དང་དོན་ནོ། །ཡང་དམ་ཚིག་ནྲི་རླུང་སྟེ་དེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་ཁམས་དཀར་པོ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་འགུགས་པ་དང་། དེ་ལས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་བསྐེད་པ་ཞེས་པ་ངེས་དོན་ནོ། །པྲཛྙཱ་ནྲི་ཤེས་རབ། དྷྲཀ་ནྲི་འཛིན་པ་སྟེ་དང་

དོན་ནོ། །ཡང་པྲཛྙཱ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ། དེ་རླུང་སྟོབས་”ཀྲི
1
་མྲི་འཕོ་བར་འཛིན་པ་ནྲི་དྷྲཀ་གྲི་

དོན་ཏེ་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཞེས་སོགས་བཞུགས་སོའྲི་བར་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཞེ་སང་མྲི་བསྐོད་པ། གཏྲི་མྲིག་རྣམ་སང་། འདོད་ཆགས་འོད་

དཔག་མེད། ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་རྲིན་འབྱུང་། དམ་ཚིག་དོན་གྲུབ་སྟེ། རྲིགས་ལྔར་

”རོགས
2
་པ་འདྲི་རྣམས་དེ་ལྟར་བསྐེད་ནས་བསྒོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་”པ་

པོ
3
། །ཐར་བ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་། འདོད་ཡུལ་གྲི་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཞེས་

པ་དང་དོན་ནོ། །ཡང་ཞེ་སང་སོགས་ལྔ་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །རྲིགས་ལྔར་”རོགས
4
་པ་ནྲི་

ཕུང་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའ།ོ །སྒྲུབ་པ་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་རྲིག་མའྲི་འདོད་

ཡོན་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྲི་ཐར་

པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ་ཞེས་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༧ན།   བླ། ༢༩བ༦ན།   ཞོལ། ༢༥ན༤ན།    ཀྱི   སྐུ། ༢༩ན༤ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༡ན།   བླ། ༣༠ན༢ན།   ཞོལ། ༢༥ན༥ན།    རོགས   སྐུ། ༢༩ན༥ན།    གཏོགས

3  མ་ཕྱི། ༢༡བ༡ན།   བླ། ༣༠ན༢ན།    པ་པོ   ཞོལ། ༢༥ན༥ན།    པའོ

4  མ་ཕྱི། ༢༡བ༢ན།   བླ། ༣༠ན༣ན།   ཞོལ། ༢༥ན༦ན།    རོགས   སྐུ། ༢༩ན༦ན།    གཏོགས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་

མྲི་བསྐོད་པ་ལ་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལས་མྲི་

འདའ་བའྲི་དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་མཱ་མ་ཀཱྲི་སྟེ་དེ་དབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་

ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། རོ་རེ་འཛིན་མྲི་བསྐོད་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཙུན་མོའྲི་མཆོག་མཱ་མ་ཀཱྲི་འདྲི་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་པའོ། །དྭེ་ཥར་ཏྲི་ནྲི་ཞེ་སང་དགའ་མ་སྟེ་དེ་ལ་ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་མྲི་བསྐོད་པ་

ལ་དགའ་བས་ན་ཞེ་སང་དགའ་མ་སྟེ་དང་དོན་ནོ། །ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་འོད་

གསལ་ལ་དགའ་བས་ན་ཞེ་སང་དགའ་མ་སྟེ་ངེས་དོན་ནོ། །

དེ་ནས་འདྲི་ཅེས་སོགས་ལ་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད། བུད་མེད་མཱ་

མ་ཀཱྲིའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ། ཤར་ཕོགས་ཀྲི་གྲྭར་བཞུགས་སོ། 

ཞེས་པ་ལ་འགེལ་བའྲི་འགྱུར་གསར་གཉྲིས་སུ་བདེན་བལ་གྲི་གྲྭར་བཞུགས་ཞེས་

བསྒྱུར་བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །དེ་རྣམས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་”སྟེ་རྣམ་སང་ལ། བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་

རེས་སུ་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྤན་མ་སྟེ། དེ་དབྱུང་བར་ཞེས་

སོགས་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །མོ་ཧ་ར་ཏྲི་ནྲི་གཏྲི་མུག་དགའ་མ་སྟེ། དེ་ལ་གཏྲི་མུག་

གྲི་རྲིགས་རྣམ་སང་ལ་དགའ་བས་ན་གཏྲི་མུག་དགའ་མ་སྟེ་དང་དོན་ནོ། །ཡང་གཏྲི་

མུག་རྣམ་པར་དག་པའྲི་འོད་གསལ་ལ་དགའ་བས་ན་གཏྲི་མུག་དགའ་མ་སྟེ་ངེས་

དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཅེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་སྟེ། ལྷོ་ཕོགས་ཀྲི་གྲྭར་བཞུགས་སོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཞེས་པ་ལ། པ་ཚབ་ཀྲིས་མེ་མཚམས་ཀྲི་གྲྭར་བཞུགས་སོ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་

སོ། །དེ་རྣམས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མས་རྲིགས་བསྒེའོ། །དེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་ཆགས་འཛིན་པ་

འོད་དཔག་མེད་རེས་སུ་ཆགས་པར་བྱེད་པའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་གོས་དཀར་མོ་

སྟེ། དེ་དབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་ཏེ། ཞེས་སོགས་སྒ་བཞྲིན་པའོ། །ར་ག་ནྲི་ཆགས་པ། ར་ཏྲི་ནྲི་དགའ་མ་

སྟེ་འདོད་ཆགས་དགའ་མ་ཞེས་པ་ལ། འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྲིགས་འོད་དཔག་མེད་ལ་

དགའ་བས་ན་འདོད་ཆགས་དགའ་མ་སྟེ་དང་དོན་ནོ། །

ཡང་འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་འོད་གསལ་ལ་དགའ་བས་ན་འདོད་

ཆགས་དགའ་མ་སྟེ་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཅེས་སོགས་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །དེ་

ནས་ཞེས་སོགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་ལ་ཚུལ་བཞྲི་ལས། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཏེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་འཇྲིགས་པས་སླུ་བ་རོ་རེ་ཞེས་པ་ཡྲིག་

དོན་ནོ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་། ཐུགས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་

ལྟར་སང་ཡང་། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བས་རྫུན་པའྲི་དོན་ཅན་གྲིས་སླུ་

བ་རོ་རེ་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་ཀ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཀའྲི་ཐུན་མོང་དུ་སོང་བའྲི་སྤྲི་དོན་

ནོོ། །ཡང་ཐབས་སང་བ་མཆེད་པ་སྐུ་དང་། ཤེས་རབ་སང་བ་གསུང་དང་། ཐབས་

ཤེས་དབྱེར་མེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ཐུགས་ཏེ། དེ་དག་སང་བ་སང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐྲིམ། 

མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐྲིམ། ཉེར་ཐོབ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་སྟེ་དེ་རྣམས་མྲི་སང་

བ་ནྲི་སླུ་བ་རོ་རེ་སྟེ་སང་བ་སེམས་ཀྲི་སས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།

 513  

ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་

དང་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །དེ་དག་རྲིལ་འཛིན་དང་། རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་

གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་མྲི་སང་བར་

གྱུར་པ་ནྲི་སླུ་བ་རོ་རེ་སྟེ། དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤེས་རབ་འཆད་པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་

བཙུན་མོའྲི་མཆོག་སྒོལ་མ་འདྲི་ཅེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །བཛྲ་ར་ཏྲི་ནྲི་རོ་རེ་

དགའ་མ་སྟེ། དེ་ལ་རོ་རེ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་དགའ་བས་ན་རོ་རེ་དགའ་མ་སྟེ་དང་

དོན་ནོ། །ཡང་རོ་རེ་ལྟར་མྲི་ཕེད་པའྲི་འོད་གསལ་ལ་དགའ་བས་ན་རོ་རེ་དགའ་མ་སྟེ་

ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཅེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཙུན་མོ་དེ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྤོད་པའྲི་བཙུན་

མོ་དང་། རེས་སུ་སྤོད་པའྲི་བཙུན་མོ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་བཙུན་མོའྲི་

མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །དམ་ཚིག་ཅེས་པ་འགྱུར་གསར་གཉྲིས་ན་མེད་པ་

ལྟར་ལེགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་དེ་ཉྲིད། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་རྲིགས་

བདག་མཛད་ནས་དབར་བསྐུར་བའྲི་དོན་གྲིས་རྣམ་པར་སང་མཛད་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཁོ་བོ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་”སྟེ
1
། དེ་དབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་

ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།   ཞོལ། ༢༦བ༤ན།    སྟྱེ   སྐུ། ༣༡ན༡ན།   བླ། ༣༡བ༣ན།    དྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་སོགས་ཀྲི་བགེགས་བསྲུང་བའྲི་སྒོ་ནས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་འདྲི་ཅེས་སོགས་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །ཡ་མཱནྟ་ཀྲྲིཏ་ཅེས་པའྲི་ཡ་མ་ནྲི་གཤྲིན་རེ་མའྲི་ཁོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་

ཨ་ཕྱུང་ནས་ཨནྟ། ཞེས་བྱས་ན། མཐར་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། ཀྲྲིཏ་ཅེས་པ་བྱེད་པ་

ཞེས་སྟེ་གཤྲིན་མཐར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་གཤྲིན་རེ་སྟེ་ངན་སོང་དུ་སྐེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་

པ་མཐར་ཏེ་ཟད་པར་བྱེད་པས་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་དེ་དང་དོན་ནོ། །

ཡང་གཤྲིན་རེ་ནྲི་མ་རྲིག་པ་སྟེ། དེ་འོད་གསལ་གྲིས་མཐར་ཏེ་ཟད་པར་བྱེད་

པས་ན་གཤྲིྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་”སྟེ
1
་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཞེས་སོགས་ལ། སྐེ་

བའྲི་ཚེ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་ཚུར་གཤེགས་ཤྲིང་འགག་པ་ན་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་

དང་དུ་ཕར་གཤེགས་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྟེ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་

ཅད་བསྙེངས་པ་སྟེ་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་བཞུགས་

སོ། ཞེས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི་རྲིན་འབྱུང་སྟེ། དེས་རྲིགས་བྱས་ནས་

དབང་བསྐུར་བའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཁོ་བོ་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དེ། དེ་དབྱུང་བར་

བྱའོ་སྙམ་དུ་ཅེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །”པྲཛྙཱནྟ་ཀྲྲིཏ
2
་ཅེས་པའྲི་པྲཛྙཱ་ནྲི་ཤེས་

རབ། ཨནྟ་”ཀྲྲིད
3
་ནྲི་མཐར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་མཐར་ཏེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༧ན།   ཞོལ། ༢༧ན༡ན།    སྟྱེ   བླ། ༣༢ན༤ན།    དྱེ

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༢ན།    པྲཛྙཱཀྱིད   *པྲཛྙཱནྟཀྱིཏ   སྐུ། ༣༡བ༡ན།   བླ། ༣༢ན༣ན།    པྲཛྙཱནྟཀྱིཏ   ཞོལ། ༢༧ན༤ན།    

པྲཛྙཱནྟཀྱིད

3  མ་ཕྱི། ༢༣ན༢ན།   ཞོལ། ༢༧ན༤ན།    ཀྱིད   བླ།  ༣༢ན༣ན།    ཀྱིཏ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཟད་པར་བྱེད་པས་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་”སྟེ
1
་དང་དོན་ནོ། །

ཡང་ཤེས་རབ་ནྲི་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་དཔོད་པའྲི་རོག་པ་སྟེ། དེ་འོད་གསལ་

གྲིས་མཐར་ཏེ་ཟད་པར་བྱེད་པས་ན་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད”།
2
ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་

འདྲི་ཅེས་སོགས་ལ་རོ་རེ་ཁོ་བོའྲི་དམ་ཚིག་གྲིས་བགེགས་རྣམས་བསྙེངས་པ་སྟེ་

འཇྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དུའམ། ཡང་ན་རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་

མཁའ་འགོ་མ་སྟེ་”དེ་
3
རྣམས་བསྙེངས་པ་སྟེ་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དུ། ལྷོ་

ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །དེེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོས་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་འོད་དཔག་མེད་དོ། །དེ་ར་

མགྲིན་གྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ར་མགྲིན་ལ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། 

དེ་དབྱུང་བར་བྱའོ་ཞེས་སོགས་དང་དོན་ནོ། །ཡང་ཆོས་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་ལོ། །དེས་འབྱུང་གནས་བྱས་ནས་བསྐེད་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་ར་མགྲིན་ནྲི་

རོ་རེ་འཆང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

ནས་ཞེས་པ་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་ཆགས་འཆང་

བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ཁོ་བོ་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་

པའོ། །པདྨ་”ཏ་
4
་ཀྲྲིཏ་ཅེས་པ་ནྲི་པདྨ་མཐར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་པདྨ་ཆུས་མ་གོས་པ་

ལྟར་ཉོན་མོངས་པས་མ་གོས་ཤྲིང་ཉོན་མོངས་མཐར་ཏེ་ཟད་པར་བྱེད་པས་ན་པདྨ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༢ན།   ཞོལ། ༢༧ན༤ན།    སྟྱེ   བླ། ༣༢ན༤ན།    དྱེ

2  མ་ཕྱི། ༣༢ན༣ན།   ཞོལ། ༢༧ན༥ན།    །   བླ། ༣༢ན༤ན།    དྱེ་

3  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།    -དྱེ་   *དྱེ་   བླ། ༣༢ན༥ན།   ཞོལ། ༢༧ན༥ན།    དྱེ་

4  མ་ཕྱི། ༢༣ན༦ན།  ཞོལ། ༢༧བ༢ན།    ཏ   *ནྟཱ   སྐུ། ༣༡བ༦ན།   བླ། ༣༢བ༢ན།    ནྟཱ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མཐར་བྱེད་དེ་དང་དོན་ནོ། །ཡང་པདྨ་མྲི་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨའོ། །དེའྲི་མཐའ་ནྲི་དེའྲི་ནང་སྟེ་

དེའྲི་ནང་དུ་རོ་རེ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་ནྲི་

པདྨ་མཐར་བྱེད་”སྟེ
1
་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཅེས་སོགས་ལ་གསུང་འོད་དཔག་

མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ཁོ་བོ་ར་མགྲིན་གྲི་ཚུལ་དུ། ནུབ་ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་བཞུགས་

སོ། ཞེས་པ་རྣམས་སྒ་བཞྲིན་པའོ། །དེ་ནས་བཅོན་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའོ། །དེས་རྲིགས་བདག་

བྱས་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་གྲིས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཁོ་བོ་བགེགས་མཐར་བྱེད་

”སྟེ
2
དེ་དབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཅེས་སོགས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །བྲིགྷྣ�ན་ཏ་ཀྲྲིཏ་ཅེས་

པ་ནྲི་བགེགས་མཐར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འཇོམས་པར་

བྱེད་པས་བགེགས་མཐར་བྱེད་”སྟེ
3
་དང་དོན་ནོ། །ཡང་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་ཆ་

མ་སྙོམས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པས་དེ་དག་བགེགས་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་ཁམས་ཞུ་ནས་བབས་པས་ཟད་པར་བྱེད་པས་བགེགས་

མཐར་བྱེད་”སྟེ
4
་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ཅེས་སོགས་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་

རྲིགས་ཅན་གྲི་ཁོ་བོ་བགེགས་མཐར་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་དུ། བྱང་ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་བཞུགས་

སོ། ཞེས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༧ན།   ཞོལ། ༢༧བ༣ན།    སྟྱེ   བླ། ༣༢བ༤ན    དྱེ

2  མ་ཕྱི། ༢༣བ༢ན། ཞོལ། ༢༧བ༥ན།    སྟྱེ   བླ། ༣༢བ༥ན།    དྱེ།

3  མ་ཕྱི། ༢༣བ༣ན།   ཞོལ། ༢༧བ༥ན།    སྟྱེ   བླ། ༣༢བ༦ན།    དྱེ

4  མ་ཕྱི། ༢༣བ༣ན།   ཞོལ། ༢༧བ༦ན།    སྟྱེ   བླ། ༣༣ན༡ན།    དྱེ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཆེད་ཀྲི་དམ་ཚིག་ལ་

སེམས་པའྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་སོ། །གཉྲིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ནྲི་འགེལ་པར་གསལ་

ལོ། །གསུམ་པ་ནྲི་མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་སྟེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེའུ་དང་པོའ།ོ །   ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྒོན་མ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལས། ལེའུ་དང་པོ་མཐའ་དྲུག་གྲི་

བཤད་པའོ་ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་དོན་དེ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

ལ་བཞྲི། ལེའུ་གཉྲིས་པ་ནས་ལྔ་པའྲི་བར་གྲིས་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་

དགུ་པའྲི་བར་གྲིས་བཤད་པ་དང་། བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའྲི་བར་གྲིས་བཤད་

པ་དང་། བཅུ་བཞྲི་པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའྲི་བར་གྲིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། རོ་རེ་བཀོད་པའྲི་

ལེའུས་བཤད་ཚུལ། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། ཀུན་ཏུ་སྤོད་

པ་མཆོག་གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་

བ། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་

པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལེའུ་དང་པོར་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱ་གཙོ་ཆེ་བ་

ཐམས་ཅད་མདོར་བསྟན་ནས། ལེའུ་གཉྲིས་པ་འདྲིར་བསྐེད་རྲིམ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་

བསྟན་ཡང་། གཙོ་བོར་ལེའུ་དང་པོར་གསུངས་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

དང་། འོད་གསལ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་། ཟུང་འཇུག་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་
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རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ཕྲིར་ལེའུ་གཉྲིས་པ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཕག་མཆོད་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ། དེའྲི་

ལན་བཤད་པ། དེ་ལ་ཆེད་བརོད་བྱས་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་པ་ནས། བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ། འཁོར་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ། ཕག་བཙལ་

ནས་འདྲི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་དང་ངོ་། གང་གྲིས་ན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་སོ། །གང་ན་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་པའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་ཡང་ཁད་པར་བཞྲི་དང་ལྡན་ཏེ། །ངོ་བོའྲི་ཁད་

པར་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་མཆོག་གོ །ཟབ་

པའྲི་ཁད་པར་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ས་བར་བྱ་བས་ན། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གསང་བའོ། །གོང་ན་མེད་པའྲི་ཁད་པར་དེ་འད་བའྲི་སེམས་

དེའྲི་བ་ན་གཞན་མེད་པའོ། །བྱེད་ལས་ཀྲི་ཁད་པར་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་

ལ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པས་ན་ལམ་གྲི་སྙྲིང་པོའ།ོ །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་མཚམས་སྦྱར་བ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་བསྐེད་པར་གདམས་ཤྲིང་གདམས་པ་ལྟར་དུ་བསྐེད་པ། དོན་དེ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་དྲུག་གྲིས་གསུང་ཚུལ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་བཤད་རྒྱུད་

ཀྲིས་གཏན་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་རོ་རེའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོས་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སོགས་སོ། །འདྲིར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་
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དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་མཛད་ནས། ལན་བྱང་སེམས་ལ་གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། འོག་

ནས་<འབྱུང་”
1
>བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འདྲི་རྣམས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

སྔར་བསྐེད་ཟྲིན་ཅྲིང་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྲིས་དེ་བསྐེད་དགོས་པས་དེ་ལྟར་མཛད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དང་དོན་དུ་བཤད་པ། ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ། དེ་

ལ་ཆེད་བརོད་མཛད་པ། དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པ་འདྲི་གསུམ་པོ་རེ་རེའྲི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་ནས་

བཤད་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ་སོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་

ལྟར། སྔོན་བྱུང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་ཀྲིས་ཞེས་དང་། རེས་འཇུག་ལ་

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁེད་ཀྲིས་རང་གྲི་སེམས་ལུས་ཏེ། སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་པར་

སང་མཛད་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པས་སྐུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པ་བསྟན་ནོ། །རང་གྲི་ལུས་སེམས་ཏེ་ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའྲི་རྣམ་

པར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བསྟན་ནོ། །རང་གྲི་ཚིག་ཏུ་བརོད་

པ་སྟེ། གསུང་རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པས་

གསུང་བྱྲིན་བརླབས་བསྟན་ནོ། །དེ་ལ་ལུས་སྐུ་རོ་རེར་བསྐེད་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སྙམ་དུ་

འཛིན་པ་ཤས་ཆུང་ཞྲིང་། །ད་ལྟའྲི་རང་གྲི་ལུས་འདྲི་བེམ་པོ་ཡྲིན་པས་སེམས་ལས་

དོན་གཞན་ཡྲིན་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་དང་སེམས་ཀང་དོན་གཞན་

ཡྲིན་ནམ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ལྡོག་པའྲི་ཕྲིར་དུ། སེམས་སྐུ་རོ་རེར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་

གསུངས་སོ། །སེམས་ཐུགས་རོ་རེར་བསྐེད་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་ཤས་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༢ན།   ཞོལ།  ༢༩ན༢ན།    པའོ། །   སྐུ། ༣༣བ༡ན།   བླ། ༣༤ན༣ན།    བའྱི་
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ཆུང་ལ། ད་ལྟའྲི་རང་གྲི་ལུས་བེམ་པོ་ཡྲིན་པས་སེམས་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་པ་ལྟར། 

སངས་རྒྱས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་དང་སེམས་ཀང་དོན་གཞན་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་

པ་ལྡོག་པའྲི་ཆེད་དུ་ལུས་ཐུགས་རོ་རེར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཚིག་ཏུ་

བརོད་པ་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་ཞྲིང་། 

ད་ལྟའྲི་རང་གྲི་ངག་བེམ་པོ་ཡྲིན་པས་སེམས་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་པ་ལྟར། སངས་

རྒྱས་པའྲི་དུས་ཀྲི་གསུང་ཡང་སེམས་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་

ལྡོག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སེམས་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །བསྐེད་ཅྲིག་

ཅེས་པ་གསུམ་ཀའྲི་མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་ལན་ཅྲིག་སྦྱར་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ན་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོར་སྒོམ་པའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མོང་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བསྟན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རེས་འཇུག་ལ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁེད་ཀྲིས་སེམས་

ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་ལུས་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྐེད་ཅྲིག་པའོ། །ལུས་

སེམས་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་སེམས་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྟོན་

པའོ། །ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སྟེ། ཚིག་གྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ངོ་བོར་རང་གྲི་སེམས་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །དེ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྟེ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་

དག་གྲིས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དབྱེར་མྲི་

ཕེད་པ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ཉྲིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་སྦྱར་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བ་སྟེ་བཅུག་ནས་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་བསྐེད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཆེད་དུ་བརོད་པ་འདྲི་ཆེད་དུ་བརོད་དོ། །དེ་ལ་ཨེ་མ་ཧོ་ནྲི་ངོ་

མཚར་བའོ། །གང་ལ་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་ཅན་ནྲི་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྟེ། དེའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྟན་པ་ལའོ། །དེ་ངོ་མཚར་བའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ནྲི། སྐེ་བ་མེད་པ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །ཚུལ་གྲིས་སུ་ནྲི་འོད་གསལ་

དེར་སྒྱུ་ལུས་ཞུགས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ལས་ཟུང་འཇུག་

གྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་རབ་ཏུ་བསྒགས་པའོ། །དགོངས་པ་མྲིན་པས་

བཤད་པའོ། །

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་དང་མཚུངས་པར་གསུང་ཚུལ། འགེལ་པས་

བཤད་ཚུལ། མཆན་བུས་བཤད་ཚུལ་གལ་ཆེ་བ་འགའ་བྲིས་ན། ཆོས་རྣམས་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་སྐེས་ཤྲིང་། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ལ། །འཁྲུལ་བའྲི་རོ་རེ་རབ་ཏུ་གསུངས། 

ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། ཆོས་རྣམས་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཕྲི་ནང་གྲི་ དངོས་པོ་རྣམས་ ནྲི་ 

རྨྲི་ལམ་དང་འད་བ ར་རྫུན་པ་དེ་ རྣམས་ལའོ། །ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ སམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ མ་སྐེས་ཤྲིང་ཞེས་

བྱ་བ་ནྲི།  རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ། སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ ཞེས་པ་ནྲི་སྐེ་བ་ཙམ་རྒྱུ་

ལ་ལྟོས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་ནྲི་སུ་ལའང་མྲི་ལྟོས་པས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རོ། །རང་བཞྲིན་

དག་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ལ། ཞེས་བྱ་བ་ལ། རང་བཞྲིན་ནྲི་འོད་གསལ་བའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དམ་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་”པའྲི
1
་སྟོང་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་ཡྲིན་ལ། དེས་དག་པ་ནྲི་རོག་པ་རྣམས་དང་

བལ་བ་ དེ་ལྟར་རོགས་པ་དེས་རོག་པའྲི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་དོན་རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༣ན།   བླ། ༣༥བ༣ན།   ཞོལ། ༣༠ན༥ན།    པའྱི   སྐུ། ༣༥ན༡ན།    པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 522  

པའོ། །འོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་ལྷའྲི་སྐུ་གང་ཡྲིན་པ་སྟེ། དེ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། ། 

དེ་ལྟར་རོགས་པ་དེ་གང་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྟོན་པས་ འཁྲུལ་བའྲི་རོ་རེ་རབ་ཏུ་གསུངས། ཞེས་བྱ་བ་ལ། 

འཁྲུལ་བ་ནྲི་སེམས་ རག་ཆད་དུ་ལྟ་བའྲི་སྒོ་ནས་ རྣམ་པར་འཁོར་བའོ། །དེའྲི་རོ་རེ་ རོ་རེ་དང་འད་བར་རག་

ཆད་དུ་ལྟ་བ་དེ་འཇོམས་པ་དེ་གཉྲིས་ ནྲི་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ འོ་ སྟེ། རྨྲི་ལམ་གྲི་ རྨྲི་ལམ་རྫུན་པའྲི་ དཔེས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀང་ རང་རང་གྲི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་བསྙོན་པར་མྲི་ནུས་པ་དང་། གང་དུ་སང་བ་དེ་རང་

གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ། རྨྲི་ལམ་དང་མཚུངས་པར་ཤེས་ནས། རག་པ་ རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་

”རོག་པ་དང་།
1
 དང་ བྱ་བྱེད་མྲི་འཐད་པའྲི་ ཆད་པའྲི། འཁྲུལ་པ་ སོང་ ཤེས་སོ་བྱ་བར་དགོངས་སོ། ཞེས་

གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་དྲུག །རོ་རེ་འཆང་”གྲི
2
་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཤད་

པ། རྣམ་སང་”གྲི
3
་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པ། 

མྲི་བསྐོད་པས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པ། རྲིན་

འབྱུང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པ། སང་

མཐས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པ། དོན་གྲུབ་

ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྲིས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པ། 

གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཚུལ་བཞྲིར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༥ན།    སྐུ། ༣༥ན༢ན།   བླ། ༣༥བ༤ན།    རོག་པ་དང་།   ཞོལ། ༣༠བ༢ན།  སྟོང་བ་དང་།

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༧ན།   ཞོལ། ༣༠ན༡ན།    གྱི   སྐུ། ༣༥ན༤ན།   བླ། ༣༥ན༥ན།    གྱིས

3  མ་ཕྱི། ༢༥ན༧ན།   ཞོལ། ༣༠ན༢ན།    གྱི   སྐུ། ༣༥ན༤ན།   བླ། ༣༥ན༥ན།    གྱིས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།

 523  

བཞྲིན་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་

འཇུག་གོ །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་སོ། །ཐབས་དེ་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕོགས་ཀྲིས་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེའོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་སོགས་ཏེ་

དགོངས་མྲིན་དུ་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་པ། སྤྲི་དོན། སས་པའྲི་དོན། མཐར་ཐུག་

ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་། དེའྲི་གནད་ཅུང་ཟད་ མཐའ་

གཅོད་ བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཕྲི་ནང་གྲི་དངོས་པོ་འདྲི་རྣམས་ལ་རྲིག་པས་དཔད་

པ་ན། ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རེད་པའྲི་ཚེ་རྲིག་པས་དཔད་པ་ན་མ་རེད་པ་དེ་དངོས་པོ་

བདེན་པར་མེད་པའྲི་དོན་དུ་མ་གོ་བར་དངོས་པོ་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་དོན་དུ་བཟུང་

ནས་དེ་ལྟར་དུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་མེད་པ་སྟེ། བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དངོས་པོ་གཏན་ནས་མེད་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསྒོམ་པར་བྱ་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཡོད་དོ་སྙམ་

དུ་བཟུང་ནས་བསྒོམ་ན་དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་མྲིན་ཏེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པ་ལ་བསྒོམ་བྱ་དང་སྒོམ་བྱེད་སོགས་ཀྲི་བྱ་བྱེད་གང་ཡང་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་གཏན་ནས་དངོས་པོར་

མེད་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་བསྒོམ་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་འད་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་བསྒོམ་པ་མྲི་འཐད་

དེ། དེ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད། དེ་ལ་འདྲིར་ནྲི་རྨྲི་ལམ་རྣམ་པར་ཏབཅད་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་སྙྲིང་

པོའ།ོ །རང་སེམས་རྣམས་ནྲི་དམྲིགས་པ་ན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གནས། །ནམ་མཁའ་

རོ་རེའྲི་”གནས
1
་སེམས་འདྲི། །ཆོས་མེད་ཆོས་ཉྲིད་མེད་པའོ། །དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ།  

སྒྲུབ་པ་པོ་ དེ་ལ་ ཆོས་རྣམས་དང་རྨྲི་ལམ་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ཏེ།  དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འོག་ནས་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི། རྨྲི་

ལམ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་དམ་ཚིག་སྟེ།  རྨྲི་ལམ་ དེ་ ལ་བརེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ རྣམ་པར་གཅོད་པའྲི་

དུས་དེའྲི་ཚེ་སྙྲིང་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་།  དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བྱེད་པའྲི་སྙྲིང་པོའྲི་

ཚིག་གོ །རང་སེམས་རྣམས་ནྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་སེམས་ “དམྲིགས་ནས་དེ་ཁོ་
2
གྲུབ་མ་གྲུབ་ དཔད་པ་

སྟེ།  དེ་ལྟར་དཔད་པས། 

སེམས་ཀྲི་ རང་བཞྲིན་གྲི་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་ ཡོངས་སུ་ དེ་ལྟར་ ཤེས་པ་ ལ 

འོ། ། དེ་བཞྲིན་དུ་སད་དུས་ཀྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་ ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ ཀང་རང་གྲི་སེམས་

ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་སྟེ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་

གནས་སོ། །རྨྲི་ལམ་མཐོང་བའྲི་དུས་སུ། སེམས་ལས་ཕྲི་རོལ་ན་མྲི་གནས་ཏེ། མྲིག་

ཡོར་ ཏེ་ ཙམ་སང་བའྲི་གཟུགས་བརན་ཙམ་དུ་སང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་

རང་གྲི་སེམས་ ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ ཏེ། རང་གྲི་སེམས་ཉྲིད་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཞན་ན་ཅྲི་

ཡང་མེད་དོ། ། གལ་ཏེ་སོད་བཅུད་ཀུན་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་ཙམ་ཡྲིན་ན་ སེམས་དེ་ ཉྲིད་

ཀང་ གང་ན་གནས་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་རོ་རེ་གནས་སེམས་འདྲི། ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། ནམ་

མཁའ་རོ་རེ་ནྲི་འོད་གསལ་བའོ། །དེ་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ནྲི་ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་

སེམས་ཏེ། འདྲིར་འོད་གསལ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་སྟེ་སེམས་དེ་ལ་གནས་པར་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༦ན།   བླ། ༢༦བ༡ན།    གནས  ཞོལ། ༣༡ན༣ན།    གནོད

2  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།   བླ། ༣༦བ༣ན།    དམྱིགས་ནས་དྱེ་ཁོ་   ཞོལ། ༣༡ན༥ན།    ལ་དམྱིགས་ནས་དྱེ་ཁོ་ཉྱིད་དུ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བསྟན་པ་ན་སེམས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བར་གོའ།ོ །སེམས་སུ་མ་ཟད་ དངོས་

པོ་འདྲི་དག་ ཐམས་ཅད་ ཀང་གཉྲིད་ཀྲིས་ལོག་པ རྨྲི་ལམ་ འམ། མ་ལོག་པའྲི་ “སང་

བའྲི
1
་ གནས་སབས་ འོད་གསལ་ ”ན་དེ་ལ

2
་གནས་སོ། །སེམས་ལས་དངོས་པོ་ཐ་

དད་པར་གནས་པ་ཡོད་དམ་ཅེ་ན། སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དངོས་པོ་སྟེ་ངོ་བོ་ཐ་

དད་པ་ཡོད་དམ། ཅེས་འདྲི་བའོ།། ཆོས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་

པའོ།།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས།  ཞེས་རང་གྲི་ངོ་བོས་

མེད་པའྲི་ལན་འདེབས་པར་འབེལ་ལོ། ། བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་ཀང་། སྟོང་པ་

ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་བམ་སྙམ་ན་སྟོང་པ་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་བཟུང་ནས་བསྒོམ་

པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་མེད་པ་སྟེ་བསྒོམ་པ་མྲིན་ཏེ། སྟོང་ཉྲིད་ལ་བདེན་པར་

མངོན་པར་ཞེན་པ་ནྲི་གསོར་མྲི་རུང་བའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་རྣམ་པར་

ཐར་པའྲི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉྲིད་བསྟན་ནོ། །བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་རྒྱུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་

བཟུང་ནས་བསྒོམ་པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་མྲིན་ཏེ། བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་རྣམ་པར་ཐར་བའྲི་སྒོ་མཚན་མ་མེད་པ་བསྟན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འབས་བུའྲི་དངོས་པོ་སོན་པར་བྱ་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་བདེན་པར་

གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། གང་ལ་སོན་པ་དང་གང་སོན་པ་དང་ཇྲི་

ལྟར་སོན་པའྲི་འཁོར་གསུམ་པོ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་རྣམ་པར་

ཐར་པའྲི་སྒོ་སོན་པ་མེད་པ་བསྟན་ནོ། །དེ་བས་ན་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་གང་ཡང་བསྒོམ་པ་དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༣ན།    སང་བའྱི   བླ། ༣༦བ༦ན།   ཞོལ། ༣༡བ༣ན།    སད་པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༢ན། བླ། ༣༦བ༥ན།    ན་དྱེ་ལ   ཞོལ། ༣༡བ༣ན།    ནས། དྱེ་ལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུམ་པ་ནྲི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལ་

བརེན་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་

སྟོབས་ཀྲིས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡྲིག་སྤྲི་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་

བཤད་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་པ་གཉྲིས་སྦྱར་ནས་དེ་ཙམ་ཞྲིག་གོམས་པར་

བྱས་ན། རོགས་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དེས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན། མྲི་”ཆོག
1
་སྟེ། དངོོས་པོ་

མེད་པ་ནྲི་ཕུང་སོགས་ཀྲི་སང་བ་གང་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་

ཙམ་ཞྲིག་ཀང་བསྒོམ་བྱར་མེད་དེ། དེ་ལ་རོ་རེའྲི་སྐུས་ཐ་མལ་གྲི་ལུས་སྦྱང་བ་མེད་

པས་སོ། །འོ་ན་སེམས་དམྲིགས་ཀྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་

བསན་པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ཡང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་

མྲིན་ཏེ། དེ་ལ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འོད་གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་

པོ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་དངོས་པོར་མེད་དེ། དེ་ལ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་

བསྒོམ་པ་དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་དཔད་པ་བྱེད་པའྲི་གཞྲི་སས་པར་སོང་

བས་སས་དོན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དངོས་པོ་མེད་པ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་

མེད་དེ། །དེ་ལ་ཀུན་རོམ་ཀྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་མེད་པའོ། །བསྒོམ་པར་བྱ་བ་མ་དག་པའྲི་

སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལ་རྲིགས་འད་སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་མྲི་

ཆད་པའྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་མེད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།   བླ། ༣༧ན༦ན།    ཆོག   ཞོལ། ༣༢ན༤ན།    མཆོག



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སོ་སོར་བསྒོམ་བྱར་མེད་པས། བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །དེ་འད་བའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་དང་། བསྒོམ་

པ་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་དུ་རོགས་པའྲི་བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

མ་ལུས་པར་སངས་ནས་དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པའྲི་འཕོ་ལས། ཀྱཻ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། རྨྲི་ལམ་དེ་ནྲི་བདག་གྲིས་ཁམས་གསུམ་དུ་

རྨྲི་ལམ་མཐོང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་མྲི་སེམས་སོ། །མྲི་ཡང་བདག་གྲིས་རྨྲི་ལམ་མཐོང་ངོ་སྙམ་དུ་མྲི་

སེམས་སོ། །ཁམས་གསུམ་གྲི་བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཀང་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། རྨྲི་ལམ་དང་འད་བ། རྨྲི་

ལམ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། ཕོགས་

བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇྲི་སྙེད་པ་རྣམས་

དང་། སེམས་ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ་རྣམས་ཀང་རྨྲི་ལམ་ལ་བདག་མེད་པའྲི་རེས་སུ་རོགས་པར་བྱའོ། 

ཞེས་གསུངས། དེའྲི་དོན་འགེལ་པས་འཆད་པ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སང་

མཛད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་འོད་གསལ་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའོ། །དེ་རོག་པས་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལ་དམྲིགས་

པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འདྲི་གསུངས་

སོ། །སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང་བལ་

བ་དང་། དེར་མ་ཟད་ཕུང་བོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་གཟུང་བ་

དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་ནྲི་ཡུལ་སྟོང་

པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་ཆོས་བདག་མེད་པ་ཡུལ་གྲི་འོད་གསལ་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་
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ཞུགས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །ཡུལ་ཅན་དེ་

འོད་གསལ་དེ་དང་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའོ། །ཟུང་འཇུག་གྲི་

སྐུ་དེ་ཡང་རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དོན་

གྲི་འོད་གསལ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ་མྲི་ཟད་པ་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་མཐའོ། །དེ་ཉྲིད་

ནྲི་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་སྟེ། དེ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཕྲི་ནང་གྲི་དངོས་

པོ་འདྲི་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པས་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པའོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཀང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བདག་མེད་

པའྲི་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་

ཕེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་སར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་གོ་འཕང་ཡྲིན་པས་བརན་པའོ། 

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོགས་ཏེ། བདག་མེད་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་རྨྲི་ལམ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་ པའྲི་དཔེ། པས་དངོས་པོ་ གཞན། རྣམས་

ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་ངེས་པར་བརགས་ནས། གཞན་ཡང་རྨྲི་ལམ་ དང་སྒྱུ་མ་ཙམ་ ལ་དམྲིགས་

པ་དེ་ཉྲིད་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། བདག་གྲི་

ཁམས་གསུམ་དུ་ཅེས་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམ་པ་ རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ པ་གསུམ་ལ་རྨྲི་ལམ་མཐོང་བར་

བྱའོ། ཞེས་པ་སྟེ། རྨྲི་ལམ་”གྲི་འབས་བུ
1
་བརག་པར་བྱའོ། །སྙམ་པས་རྨྲི་ལམ་ཀུན་ཏུ་རོག་པར་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༢ན།   བླ། ༣༨བ༣ན།    གྱི་འབས་བུ   ཞོལ། ༣༣བ༡ན།    བྱྱིས་བས་བུས
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འགྱུར་རོ། །མྲི་ཡང་ ཏེ་རྨྲི་ལམ་རྨྲི་མཁན་ ཡང་བདག་གྲིས་རྨྲི་ལམ་མཐོང་ངོ་ མཐོང་བར་བྱའོ།། ་སྙམ་དུ་

གསོལ་བ་འདེབས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ ཞེས་པ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་རྨྲི་བ་བོའྲི་འདུན་པའྲི་

དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ།། དེ་ལྟར་བོ་སྔོན་དུ་གཏོར་བའྲི་བྱེད་པ་པོ་མེད་པར་འབྱུང་བའྲི་རེན་འབེལ་ཙམ་

ཡྲིན་པ། ན་ཁམས་གསུམ་གྲི་བྱ་བ་སྟེ་སེམས་ཅན་གྲི་ཚོགས་ རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ རྣམས། ས་གསུམ་གྲི་

གཉྲིད་མ་སད་པའྲི་སབས་ཀྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བའྲི་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྨྲི་ལམ་

དང་མཚུངས་པར་མྲི་བདེན་པ་དང་། རྨྲི་ལམ་དང་འད་བ་སྟེ། དེ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་ལྟར་ མྲི་བདེན་ཀང་རྒྱུ། ས་

ཚོགས་པ་ ལས་འབས་བུ་ས་ཚོགས་པ་། དང་། རྨྲི་ལམ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། རྨྲི་ལམ་གྲི་ ཏེ་རྫུན་པའྲི་ ངོ་བོ་

ཉྲིད་དུ་སྟོན་ནོ། ། ཁམས་གསུམ་གྲི་བྱ་བ་རྣམས་རྨྲི་ལམ་དང་འད་བའྲི།  དཔེ་དེ་བཞྲིན་དུ། རྣམ་པ་ འམ་ཚུལ་ 

འདྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཏེ། རོགས་པ་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྟེ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྟེ། སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པ་དང་། མངལ་ནས་སྐེས་པ་དང་། དོད་གཤེར་ལས་སྐེས་པ་

དང་། རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་  རྨྲི་ལམ་དུ་ཤར་བའྲི་གང་ཟག་ ཀང་རྨྲི་ལམ་ལ་ དེར་འཛིན་པའྲི་ 

བདག་ གྲི་ མེད་པའྲི་གནས་སུ་རེས་སུ་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། རྨྲི་ལམ་དང་འད་བར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པར་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །

དེ་ཉྲིད་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་སྟེ། དེ་ལ་རྩེེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པའྲི་

ཞེས་སོགས་སོ། །”ཟས
1
་ཟག་མེད་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་

དངོས་པོར་མེད་ཅྲིང་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་སངས་པའོ། །དེ་ལྟ་ནའང་བདག་མེད་པའྲི་ཆོས་འོད་གསལ་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༦ན།  ཟས    ཞོལ། ༣༣བ༦ན།  ཟག་བཅས
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ཡེ་ཤེས་ལས་སྔོན་གྲི་འཕེན་པའྲི་དབང་གྲིས་སྒྱུ་མའྲི་ལུས་ཀུན་ཏུ་བྱུང་བའོ། །དེ་འད་

བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་འདྲི་བསྟན་པའོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་སོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ་འོད་ཟེར་འབར་”
1
སྒོན་མ་མྲི་འོད་གསལ་གྲི་

སང་བའོ། །དེ་ཉྲིད་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེའོ། །རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་

པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་དོན་དམ་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་ངོ་བོ་མེད་ལ་དེ་བསྒོམ་པའང་

མེད་དོ། །འོན་ཀང་ནམ་མཁའ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །ཚུལ་དུ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །ཐ་སྙད་དུ་དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་སྦྱར་བ་ཡྲིས་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་དངོས་པོ་དག་

ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒགས་སོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་སོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ལེའུ་དང་པོར་བཤད་ཟྲིན་ནོ། །རང་

བཞྲིན་ཞེས་པས་རྫུན་སང་དང་སྒྱུ་མའྲི་ལུས་གཉྲིས་ཀ་བསྟན་ནོ། །འོད་གསལ་བ་

ཅེས་པས་ཡུལ་གྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་། ཡུལ་ཅན་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

གཉྲིས་ཀ་བསྟན་ནོ། །ཕྲི་ནང་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བདེན་པ་

གཉྲིས་པོ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་གདོད་མ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་

དག་པ་ནམ་མཁའ་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པར་བྱང་ཆུབ་འོད་གསལ་མེད་ཅྲིང་མངོན་

རོགས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྱུ་

ལུས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་བསྟན་པའོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

1  བླ། ༣༩ན༤ན།   ཞོལ། ༣༤ན༡ན།    +བ་
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ཏེ། གསང་བ་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །ཆོས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་སྐུ་དེ་འོད་གསལ་གྲིས་དག་

པར་བྱས་པའོ། །ཡྲི་གེ་ནྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་གསུང་ངོ་། །གསུང་དེ་ཐོས་ནས་ངོ་

མཚར་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྟན་པས་སོ། །རྨད་དུ་གྱུར་

པ་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་བསྟན་པས་སོ། །ཆེད་དུ་བརོད་པ་འདྲི་ཆེད་དུ་

བརོད་དོ། །ཨེ་མ་ཧོ་སངས་རྒྱས་ནྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའྲི་སྒོ་ནས་སོ། །ཨེ་

མ་ཧོ་ཆོས་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །ཆོས་བཤད་

པ་ནྲི་ངོ་མཚར་ཆེ་ནྲི། བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་

དོ། །ཡང་དག་དོན་ནྲི་ཞེས་པ་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དག་པའྲི་དོན་ནྲི་འོད་གསལ་དེས་

དག་པར་བྱས་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདག་མེད་པ་ཡྲི་ཆོས་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་འོད་

གསལ་ལས་བྱུང་བའོ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་པའོ། །དེའྲི་སྒོ་ནས་

གདུལ་བྱ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐེད་པར་བྱེད་པས་ན་རོགས་མཛད་པའོ། །རྣམ་

པར་མྲི་རོག་པ་ནྲི་གཉྲིས་སང་གྲི་རོག་པ་མེད་པའོ། །

དེ་ཉྲིད་ཕྲིར་དམྲིགས་སུ་མེད་པ་སྟེ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་དམྲིགས་པ་དང་བལ་

བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་འདས་

ཐམས་ཅད་དུ་བཟང་བས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཐོབ་པས་ན་ཐམས་ཅད་དོན་ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤོ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ནྲི་རབ་བསོར་བའོ། །བྱང་ཆུབ་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་ལོ། །སྤོད་པ་ནྲི་

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །རོ་རེ་ཆེ་ནྲི་བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་
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གྲི་སྐུའོ། །དེ་འད་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་ནྲི་འོད་

གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱས་པའྲི་”སྐུའྲི
1
  །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་གཤེགས་པའྲི་

ཐུགས་ཡྲིན་པས་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཐུགས་སོ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རོ་རེ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་། གསུང་རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད། ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་རྣམ་པར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སང་བའོ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་རབ་སྟོན་པ་

ནྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གོ་འཕང་ལ་འཇོག་པར་

མཛད་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་

གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་དང་པ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

སྟོན་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་གཉྲིས་པའོ། །   ། །

བཞྲི་པ་ནྲི་འགེལ་པའྲི་ཚིག་གོ །གཉྲིས་པ་རོ་རེ་བཀོད་པའྲི་ལེའུས་བཤད་

ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། 

ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་བཤད་པ་དང༌། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། ལེའུ་དང་པོ་གཉྲིས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡན་ཆད་

ལས་མ་བཤད་པས། ཕ་མོ་སྒོམ་ཚུལ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ལེའུ་གསུམ་པ་གསུངས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཕ་མོ་བསྒོམ་པའྲི་རེན་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྐེད་པ་དང༌། 

བསྐེད་ནས་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་བསྒོམ་པའྲི་བསྐེད་ཆོག་

གྲི་རྲིམ་པ་བསྟན་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།    སྐུའྱི   བླ། ༤༠ན༤ན།   ཞོལ། ༣༤བ༦ན།    སྐུའོ།



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། སྡུད་

པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་ལེའུ་ལ་འཇུག་པ། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྔགས་

བསྟན་པ། རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ཚུལ། ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་

ཡན་ལག་དང་པོ་སྦྱོར་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བའྲི་

སྤྲིན་བཀོད་པ་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

ཏེ། རོརེ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའོ། །དེའྲི་བཀོད་པ་སྟེ་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་འད་བའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ༀ་ལ་ཨ་དང་ཨུ་དང་མ་གསུམ་ལས། ཨས་སྐུ་རོ་རེ། ཨུས་

གསུང་རོ་རེ། མས་ཐུགས་རོ་རེ་མཚོན་ནོ། །ཨ་དང་ཨུ་དང་མ་གསུམ་སྦྱར་བའྲི་

ༀ་གྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་

མཚོན་ནོ། །ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ནྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ནྲི་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་རོ་རེའྲི་དོན་

མྲི་ཕེད་པའོ། །གང་དང་གང་མྲི་ཕེད་ཅེ་ན། ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་

གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་

གོ །ཨཱཏྨ་ཀ་ནྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ། །དེ་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པར་བཤད་པ་

ལྟར་གྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་པར། ཐེག་པ་འདྲིར་ཆོས་ཀྲི་

སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་དགོས་པའྲི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། གཙོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བོ་”འཕོ
1
་ཚུལ་གྲིས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་

གནས་པར་ཞེས་པ་ནྲི། ཆོས་འབྱུང་ཟུར་གསུམ་པའྲི་དབུས་སུ་གནས་པའོ། །སངས་

རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ལྷ་དེ་བཞྲིན་

གཤེས་པ་རྲིགས་ལྔའོ། །འོད་ཟེར་སྤྲིན་ནྲི་རྲིགས་ལྔ་པོ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་སྤན་

མ་ལ་སོགས་ལྷའྲི་ཚོགས་སོ། །བཀོད་པ་ཆེ་ནྲི་ལྷ་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁངགྲི་ནང་

གྲི་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་འཁོད་པའོ། །སངས་རྒྱས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་ཞྲི་བ་

རྣམས་སོ། །འབར་བའྲི་འོད་ནྲི་དེ་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་སྐུ་མདོག་

གོ །མཉམ་པ་ནྲི་རང་རང་གྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་སྐུ་མདོག་དང་འདའོ། །འོད་ཟེར་ས་

ལྔས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་ནྲི། །གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་སྟེང་དང་འོག་གྲི་ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་

ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་ལ་སོགས་པའོ། །ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་ཟླུམ་པོ་སྟེ་ཞེས་པ་ནྲི་

ཐམས་ཅད་དུ་མཛེས་པའོ། །འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡྲིས་ཁབ་ཅེས་པ་ནྲི། རྲིམ་པ་

གཉྲིས་པའྲི་ཤར་ལྷོར་གཟུགས་རོ་རེ་མ། ཞེས་པ་ནས། དབུས་སུ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་

དང་ལྡན་པའོ། །མཆོད་པ་རྣམ་པ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ནྲི་འདོད་སམ་ལ་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་

རྣམས་འཁོད་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པའོ། །མདོར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ལྟར་བསྒོམ་ནས་

སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གཟུགས་སུ་བྱས་པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

དབུས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྦྱྲིར་ལྷག་མོས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་

སོགས་ཀྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་མེད་

ཅྲིང༌། གཙོ་བོ་འཕོ་མྲི་འཕོའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༧ན།    འཕོ   བླ། ༤༡ན༣ན།   ཞོལ། ༣༥བ༤ན།   འཕོ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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རེ་འཆང་གྲིས་མཛད་པས་ཁབ་ལ། མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་མན་ཆད་ཀྲི་དང་པོ་སྦྱོར་

བ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་རོ་རེ་འཆང་ཁོ་ནས་གཙོ་བོ་མཛད་

ནས་གཙོ་བོ་མྲི་འཕོ་བ་དང༌། ལྷ་གཞན་གྲིས་གཙོ་བོ་མཛད་ནས་གཙོ་བོ་མཛད་ནས་

གཙོ་བོ་འཕོ་བའྲི་ཁད་པར་གཉྲིས་ལས། ཕྲི་མ་ལ་ཡང་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་མན་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་སབས་སུ་གཙོ་བོ་འཕོ་བ་དང༌། དང་པོ་སྦྱར་བ་ནས་མྲི་

འཕོ་བར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ནས་འཕོ་བའྲི་ཁད་པར་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིགས་སོ་སོའྲི་གཙོ་བོའྲི་འཕོ་ཚུལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་

མདོག་དང་ཕག་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་

གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡང་ན་རྣམ་པར་

སང་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐུ་རོ་རེ། གསུང་རོ་རེ། ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ཡོན་

ཏན་གྲིས་མཚན་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི་རོ་རེ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གཙོ་བོར་བཞག་ནས་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་

ཚོགས་གཉྲིས་དང་ནྲི་ལྡན་པ་ཡྲིས་ལྷ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་ཡྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྲི་མཆོག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བཞག་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་

དཔལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བཞག་པར་

བྱའོ། །ཡང་ན་ཚེ་དཔག་མེད་པའྲི་འོད་བྱེད་པ་སྟེ། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བཞག་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་ཐོགས་མེད་གྲུབ་

པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བཞག་པའྲི། 
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ཅན་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་

ལ་མྲི་བསྐོད་པ་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ཞེ་སང་རོ་རེར་གྱུར་པའྲི་ཚེ་དེའྲི་སྐུ་མདོག་ནྲི་

ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་ཁ་དོག་འད་བ་ནག་པོ་འོད་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པའྲི་

དབུས་ན་བཞུགས་པ་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་རོ་རེ་བསམས་ཤྲིང་ཞལ་མཆེ་བ་

རྣམ་པར་གཙིགས་ལ་འཇྲིགས་འཇྲིགས་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་མདོག་ཤེལ་དང༌། 

ཟླ་བའྲི་འོད་འད་བའོ། །རྣམ་སང་སོགས་རྲིགས་ལྔ་ཐམས་ཅད་རལ་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་

དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་གྲིས་བརྒྱན་པའོ། །རྣམ་སང་གྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི་

འོད་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསམས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་

མཛེས་པར་བརྒྱན་པའོ། །རྲིན་འབྱུང་གྲི་སྐུ་མདོག་ནྲི་འཛམ་བུའྲི་ཆུ་བོའྲི་གསེར་གྲི་

འོད་དང་འད་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་སྤྲིན་གྲིས་ཀུན་ཏུ་འཁྲིགས་པ་སྟེ་སྐུ་ལས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་”ཚེགས
1
་འཕོ་བའོ། །གོང་གྲི་ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་ཁད་

པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན་ཞེ་སང་རོ་རེ་དེའྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་རོ་རེ་ཆེན་པོ་ཆེ་རྩེ་

མོ་དགུ་པ་བསམས་པར་བསྒོམ་མོ། །དོན་གྲུབ་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ནྲི་མརྒ་ཏ་ཡྲི་འོད་འད་

བ་ལང་ཁུ་ལ་རོ་རེ་མྲི་ཕེད་པའྲི་འོད་འབར་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའོ། །རྲིན་འབྱུང་

གྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འབར་བའྲི་སྤྲིན་གྲི་ཁབ་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་

བསམས་པ་བསྒོམ་མོ། །འོད་དཔག་མེད་ནྲི་སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་གའྲི་མདོག་དང་འད་

བ་གཙོ་བོ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ཅན་དེ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་འོད་ཟེར་འབར་བ་མངའ་ལ། ཕག་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༧ན།    ཚེགས   བླ། ༤༢བ༡ན།   ཞོལ། ༣༧ན༡ན།    ཚོགས
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གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་པདྨ་བསམས་པའྲི་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་

ཅན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འོད་ཟེར་ས་ལྔའྲི་འོད་དང་འད་བའྲི་སྐུ་གདོན་མྲི་ཟ་བ་རོ་རེ་

ཅན་དོན་གྲུབ་ཞྲི་བ་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་རལ་གྲི་བསམས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོགས་ཏེ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོ་དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་སྟེ། སྐུའྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སེམས་ཟླ་བའྲི་རྣམ་

པར་བསྐེད་པ་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་ཞེས་སོགས་སོ། །སྐུ་

ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། གསུང་ཡྲིག་དྲུག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། ཐུགས་ཕག་

མཚན་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སྟེ་བསྐེད་པའྲི་སྔགས་འདྲི་གསུངས་

སོ། །ༀ་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་ལ། དྷརྨཱ་ནྲི་ཆོས་ཏེ། སོད་བཅུད་ཀྲི་ཆོས་ཀུན་གྲི་ཅེས་

པའོ། །དྷཱ་ཏུ་ནྲི་ཁམས་ཏེ་རྩ་བའྲི་དོན་ནོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་རླུང་སེམས་

ཙམ་ཟླ་བར་སང་བ་དེའོ། །ཨཱཏྨ་ཀ་ནྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ། ཞེས་པའོ། །ཟླ་

བ་བསྐེད་པའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་བསྐེད་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རྲིགས་དྲུག་གྲི་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་མཚན་པ་བསྐེད། དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིགས་དྲུག་པོ་རང་རང་གྲི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་

པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོགས་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གསེགས་པ་ན་རོ་རེ་འཆག་དུ་

བསྒོམ་པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་
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རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔའོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་འཕོ་བ་ནྲི་སྟེང་གྲི་སའྲི་སྒོ་ནས་འབྱུང་བའོ། །དེའྲི་

སྤྲིན་ནྲི་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཚོགས་སོ། །བཀོད་པ་ནྲི་རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔ་པོ་དེ་རེ་རེས་གཙོ་

བོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་བ་གཞན་གསུམ་ཡང་འཁོར་དུ་འབྱུང་བའོ། །རོ་རེ་ནྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ས་བོན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་

གསུམ་དང་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའོ། །དེ་ལྟར་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་

དུ་སྦྱར་བ་ལ་རྩེགཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སོགས་སོ། །རོ་རེ་ནྲི་རོ་རེ་

གསུམ་གྲི་ས་བོན་ཡྲི་གེ་གསུམ་མོ། །བཀོད་པ་ནྲི་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་ཐམས་

ཅད་གསུམ་པོ་དེར་འདུ་བའྲི་དོན་ནྲི། །རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའྲི་བཟླས་

པ་ལ་ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བརོད་བྱར་སྟོན་

པའྲི་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

ༀ་གྲིས་རྣམ་སང་གྲི་རླུང་ཁབ་བྱེད། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རླུང་ཐུར་སེལ་

དང༌། ཛྙཱ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རླུང་གེན་རྒྱུ་དང༌། བཛྲ་གྲིས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རླུང་

མཉམ་གནས་དང༌། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རླུང་སྲོག་འཛིན་དང༌། ཨ་

ཧཾ་གྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བསྟན་ནོ། །དེ་ལྟར་

སྔགས་ཚན་དྲུག་ཏུ་བཅད་ནས་བཤད་པས། གང་ལ་རོར་བཟླས་བྱ་བའྲི་རླུང་ལྔ་

དང༌། གནས་གང་ནས་རོར་བཟླས་བྱ་བའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བསྟན་ནོ། །ༀ་

ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེ་སྟེ། དེས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ནྲི་གསུང་རོ་རེ་

སྟེ། དེས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པ་དང༌། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ་ནྲི་ཐུགས་རོ་རེ་སྟེ། རླུང་

ནང་ནས་ཕྲིར་འབྱུང་བ་སྟོན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་ཚན་གསུམ་དུ་བཅད་ནས་བཤད་
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པས་ཇྲི་ལྟར་རོར་བཟླས་བྱ་བའྲི་ཚུལ་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བཟླས་

པ་བྱེད་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །ནམ་མཁའྲི་སོགས་ནྲི་དེ་ལྟར་རོར་བཟླས་བྱས་པའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐེག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་

བྱས་ནས་སེམས་དབེན་གྲི་སྟོང་པ་འཆར་ཚུལ་སྟོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་སོགས་ནྲི་

སྟོང་པ་བཞྲི་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན། ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པའོ། །སྐུ་

དེའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། སང་མཆེད་ཐོབགསུམ་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པའྲི་

འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྲི་བཀོད་པ་ཆེ་སྟེ་རྒྱུའྲི་ཁད་པར་རོ། །སངས་རྒྱས་འབར་བའྲི་འོད་

དང་མཉམ་པ་ནྲི་འོད་ཟེར་འབར་བའྲི་ཁད་པར་རོ། །འོད་ཟེར་ས་ལྔ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་

ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་སྒྲུབས་པའྲི་གང་ལས་སྒྲུབས་པའྲི་ཁད་པར་

རོ། །ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་ཟླུམ་པོ་སྟེ་བསོམས་པའྲི་དོན་ནྲི་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མཐར་གཏུགས་པའྲི་རྩ་བ་རླུང་སེམས་ཙམ་དུ་ཟད་པ་སྟེ་ངོ་བོོའྲི་ཁད་པར་རོ། །འདོད་

པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡྲིས་ཁབ་པ་ནྲི། །ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་དང་ལྡན་པའོ། །

མཆོད་པ་རྣམ་པ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ནྲི། །ཡུལ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པའྲི་དབང་པོ་

རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་གཉྲིས་ནྲི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཁད་པར་རོ། །དེ་

ལྟ་བུའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་བསྒོམ་ནས་མདོར་ན་ཏེ། འོད་གསལ་

ལས་ལྡང་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་ལ་རང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཟུང་འཇུག་

གྲི་སྐུ་ནྲི་འཁོར་བ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་མཐའ་གཉྲིས་སངས་པའྲི་དབུས་སུ་

བསྒོམ་པར་བྱ་བ་སྟེ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུ་དེས་རྣམ་

སང་སོགས་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་སྐུ་དུ་མ་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱའོ། །
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འོ་ན་དེ་རྣམས་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུར་སྤྲུལ་བར་བྱ་ཅེ་ན། 

རྣམ་པར་སང་མཛད་ཕག་རྒྱ་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་

པར་བྱ། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ནས་སོགས་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་རོ་རེ་

ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་སོགས་སོ། །སྔགས་དོན་གང་གྲིས་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སྟེ་བསྐེད་པའྲི་སྔགས་འདྲི་

གསུངས་སོ། །ༀ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རྣམ་སང་གྲི་རླུང་

ཁབ་བྱེད་དང༌། དྷརྨཱ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རླུང་ཐུར་སེལ་དང༌། དྷཱ་ཏུ་ནྲི་

འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རླུང་གེན་རྒྱུ་དང༌། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རླུང་སྲོག་འཛིན་

དང༌། ཨཱཏྨ་ཀ་ནྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རླུང་ཉམས་གནས་དང༌། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་དྲུག་

པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། མདོར་ན་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་གྲི་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པའྲི་རྲིག་འད་ལས་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྤྲིའྲི་དོན་གྲིས་སྟེང་གྲི་ས་རྩེར་ཕག་

མཚན་ཕ་མོ་སོགས་བསྒོམ་པ་དང་སྤོ་བསྡུ་བྱེད་ཚུལ། སས་དོན་གྲིས་རོ་རེའྲི་རྩེ་དང་

པདྨའྲི་ནང་དུ་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་དང་དེའྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ཚུལ། མཐར་ཐུག་

གྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་རྩེར་མྲི་ཤྲིགས་པ་བསྒོམ་པ་དང་རོར་བཟླས་བྱ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་མཚན་ནོ། །ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། །རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྣམ་སང་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། འཁོར་ལོ་དཀར་
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པོ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རྲིན་པོ་ཆེ་སེར་པོ། །འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་

པདྨ་དམར་པོ། །དོན་གྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རལ་གྲི་ལང་ཁུའོ། །ཕག་མཚན་ཆེ་ཆུང་

གྲི་ཚད་ནྲི་ཡུངས་དཀར་གྲི་ནྲི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་བསྒོམ་མོ། །གནས་གང་དུ་ཞེ་ན། རང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པའྲི་རྩ་ཞལ་གྲི་སའྲི་རྩེ་མོར་བསྒོམ་མོ། །ཚུལ་

ནྲི་རང་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཀྲིས་ནྲི་ནན་ཏན་དུ་བྱས་ནས་ཉྲིན་མཚན་རག་ཏུ་བསྒོམ་

མོ། །རྲིན་ཆེན་ཏེ་ཕག་མཚན་དེ་ཉྲིད་རེག་མཐོང་གྲི་མཚན་མ་བརན་པར་གྱུར་ནས་

མང་པོར་སྤོ་ཞྲིང་བརན་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པར་ཡོང་མྲི་སྤོའ།ོ །ཕག་མཚན་ལ་བརན་

པ་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་འབར་བ་འད་བའྲི་འོད་དང་ལྡན་པའྲི་སྐུ་མཆོག་རབ་སྤྲིན་

རྣམས་སྤོ་བར་བྱའོ། །རྲིན་ཆེན་བརན་པར་གྱུར་ནས་སྤོ་ཞེས་ཕག་མཚན་སྤོ་བར་

བཤད་པ་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། འཁོར་ལོ་རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་རྣམས་སྤོ་བའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གྲིས་སྤོའ།ོ །སངས་རྒྱས་འབར་བ་འད་བའྲི་འོད་ཅེས་སོགས་སུ་བཤད་པའྲི་

ལྷ་སྤོ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། པདྨ་རལ་གྲི་མཚོན་ཆེན་འཛིན་པའྲི་སངས་རྒྱས་

དང༌། དེའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྲིན་ཆེན་རྣམས་སྤོ་བའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གྲིས་སྤོའ།ོ །འདྲིར་སྤྲི་དོན་དུ་གང་སོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིག་དོན་དུ་ཡང་སོང་བ་

ཡྲིན་པས་ཡྲིག་དོན་ཟུར་དུ་མ་སོས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་ཆེན་པོ་ནྲི་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོ། །ཆེ་

ཆུང་གྲི་ཚད་ནྲི་ཡུངས་ཀར་གྲི་ནྲི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་མོ། །གནས་ནྲི་སའྲི་རྩེ་མོར་ཏེ། རང་

ལྷར་གསལ་བའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་རྩེ་མོའྲི་བུ་གར་རོ། །ཚུལ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་

ཁ་དོག་ལྔ་སྟེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མོས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲིས་ནྲི་ནན་ཏན་དུ་རག་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །རྲིན་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

བརན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་སྤོ་ཡྲི། བརན་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པར་ཡང་མྲི་སྤོའ།ོ །དེ་

ལ་སྤོ་བའྲི་དོན་དང་ལྷར་བསྒོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཡྲིད་ཀྲིས་ཕྱུང་སྟེ། དེའྲི་ནང་དུ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །དོན་དེ་སྟོན་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་འབར་བ་འད་

བའྲི་འོད་ཅེས་པ་ནས། སྤོ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་ཐྲིག་ལེའྲི་ནང་དུ་ལྷ་བསྐེད་ནས་

བུ་དང་ཚ་བོའྲི་ཚུལ་དུ་སྤོ་བར་བྱའོ། །ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་ནྲི་སྔ་མ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་ཆེན་པོ་ནྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔའོ། །དེའྲི་ཚད་ནྲི་ཡུངས་ཀར་

གྲི་ནྲི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་མོ། །གནས་ནྲི་སའྲི་རྩེ་མོར་ཏེ། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུའོ། །ཚུལ་ནྲི་ཐོག་མར་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤེགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ནན་ཏན་

དུ་ཞེན་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་དེའྲི་རེས་སུ་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའྲི་

རོར་བཟླས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ནྲི་རག་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྲིན་ཆེན་ཏེ་

སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤེགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ལ་བརན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས། 

རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ཏེ་སྤོ་ཡྲི་བརན་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་པར་ཡོང་མྲི་

སྤོའ།ོ །སྤོ་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་འབར་བ་འད་བའྲི་འོད་ནྲི་

རླུང་འོད་ཟེར་ལྔའོ། །དེ་ཉྲིད་མཆོག་རབ་སྤྲིན་རྣམས་སའྲི་བུ་གནས་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་

ཡང་འཁོར་ལོ། །རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། པདྨ་རལ་གྲི་མཚོན་ཆེན་འཛིན་ནྲི་མགོན་

པོ་བཞྲིའྲི་རླུང་ངོ༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྲིན་ཆེན་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི། མགོན་པོ་
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བཞྲིའྲི་རླུང་དགུ་པ་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་ལ། སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་

ལྔ་པ་ཚན་པ་བཞྲི་བཞྲི་རྒྱུ་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་སྤོ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་རླུང་སྔགས་

དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་སྤོ་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །ནམ་མཁའྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་མངོན་པར་བྱང་

ཆུབ་པའོ། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིད་ཀྲི་བྲི་བར་བྱ་ཅེས་པ་ནྲི། ཟླ་བ་ལས་མངོན་

པར་བྱང་ཆུབ་པའོ། །གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེའྲི་

དབུས་ན་གནས་པ་ནྲི། ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། ཕག་མཚན་ལས་མངོན་

པར་བྱང་ཆུབ་པའོ། །འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི། ཕག་མཚན་

འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་པར་

བྱ་བའོ། །པདྨའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འད་བར་ནྲི། པདྨ་བསྒོམ་པས་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་

ནྲི། ཕག་མཚན་པདྨ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྐུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །རྲིན་ཆེན་དཀྲིལ་

འཁོར་འད་བ་ནྲི། །རྲིན་ཆེན་བརྩོན་པས་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་ནྲི། ཕག་མཚན་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་རྲིན་འབྱུང་གྲི་སྐུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། སྦྱོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། ས་

ཚོགས་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ་ཕག་མཚན་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལས་བྱུང་བའྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་སྐུ་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་དང་འད་བའྲི་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཅན་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་

བྲི་བར་བྱའོ། །དེ་ཕག་མཚན་གང་ལས་བྱུང་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི་བསྒོམ་པ་ཡྲིས་

མཚོན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ཡང་ཕག་མཚན་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ལས་བྱུང་

བའོ། །རྲིགས་ལྔ་འདྲི་དག་བསྒོམ་པའྲི་ཕན་ཡོན་སངས་རྒྱས་རབ་ཀྲི་མཆོག་ཐམས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཅད་མཁེན་པའྲི་ཚུལ་ཐོབ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལས་རོར་བཟླས་བྱེད་ཚུལ་དེས་

ཟུང་འཇུག་བསྐེད་ཚུལ། དོན་དེ་བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེའྲི་དབུས་གནས་པར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲི་བར་བྱ་བ་ནྲི། མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་

མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་གནས་པ་ནྲི། དེ་ལས་བྱུང་བར་བསྒོམ་

པའོ། །གང་འབྱུང་ན། འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་ནྲི། སྲོག་

འཛིན་གྲི་རླུང་ངོ༌། །པདྨའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འད་བར་ནྲི། །པདྨ་བསྒོམ་པས་བསྒོམ་

པར་བྱ། །ཅེས་གེན་རྒྱུའྲི་རླུང་ངོ༌། །རྲིན་ཆེན་དཀྲིལ་འཁོར་འད་བར་ནྲི། །རྲིན་ཆེན་

བརྩོན་པས་བསྒོམ་པར་བྱ། །ཅེས་པ་ནྲི་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་ངོ༌། །སྦྱོར་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལས་བྱུང་བ། །ཅེས་པ་ནྲི་མཉམ་གནས་ཀྲི་རླུང་ངོ༌། །ནམ་མཁའ་འད་བ་ཅེས་

པ། ངེས་དོན་གྲི་སབས་སུ་འགེལ་པས་མ་གསུངས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ལ་

རོར་བཟླས་བྱེད་པ་མྲི་འོང་བའྲི་དོན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །རོར་བཟླས་འདྲི་དག་བྱས་པའྲི་

ཕན་ཡོན་ནྲི། སངས་རྒྱས་རབ་ཀྲི་མཆོག་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ནྲི་བསྒོམ་པ་ཡྲིས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཡྲི་རོ་རེ་སྟེ། འོད་གསལ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟུང་འཇུག་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་ཟག་སུ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཞེ་ན། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཚུལ་ཚེ་གཅྲིག་ལ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེའྲི་རྒྱུད་ལའོ། །གསུམ་

པ་ནྲི། འགེལ་པར་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཀྲི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རོ་རེ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་ལྷའོ། །བཀོད་པ་

ནྲི་ཚོགས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་བརོད་བྱར་སྟོན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལེའུ་སྟེ་

གསུམ་པའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི་འགེལ་པའྲི་ཚིག་གོ །   ། །

གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལེའུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་

ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་

བཤད་པ་དང༌། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་གསུམ་པར་

ཕ་བ་རོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྟན་ཅྲིང༌། དེའྲི་སྔོན་དུ་རགས་པ་དན་

པ་གཅྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་འགོ་དགོས། །དེའྲི་སྔོན་དུ་དབང་བསྐུར་

མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་འགོ་དགོས། དེའྲི་སྔོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་འགོ་

དགོས་པས། ལེའུ་བཞྲི་པ་འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བསྟོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སྟོན་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་

བཤད་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་

པ། སྟོན་པའྲི་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔོན་བྱུང་ལ་དེ་ནས་

འཁོར་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པརསང་མཛད་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཡང་ཐུགས་ཀྲི་དགོངས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ནས། རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པའྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲིས་བསྟོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་

འཁོར་བཤད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་ན་དེ་ནས་འཁོར་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 546  

ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་སོབ་མ་རྣམས་

ཡང་འདུས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་ཐུགས་ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་

ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ་བསྟོད་པའྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲིས་བསྟོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲི་བའྲི་ཕྲིར་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་དངོས་ལ། 

དེབཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཏེ། རྲིགས་ལྔའྲི་ནང་ནས་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་

ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་ནང་ནས་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྡོག་པ་ལ་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། ཆོས་

དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡེ་ཤེས་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞྲི་བ་ནྲི་

རྣམ་སང་སྟེ། རྲིགས་ལྔའྲི་ནང་ནས་རྣམ་སང་དེ་ཞྲི་བའྲི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་

བསྔགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས་ནྲི་རྲིན་འབྱུང་སྟེ། རྲིགས་ལྔའྲི་ནང་

ནས་རྲིན་འབྱུང་དེ་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གསུང་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ལྡོག་པ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བཞག་

གོ །བདག་མེད་པའྲི་དོན་གདུལ་བྱས་རོགས་པའྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་མཆོག་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཁོད་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་སྟེ། རྲིགས་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་

དང་ལྡན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །ཀྱཻ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་ཡྲི་

མཆོག་ཅེས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ་བོས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། 

དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་རོགས་ཤྲིང༌། ལྷག་ཆད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མྲིན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སངས་པའྲིའོ། ཞེས་པ་སྐུ་རོ་རེའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཅྲིང་གསོལ་

བ་བཏབ་པའོ། །གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལས་པ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ཆོས་ནྲི་མཆོག་དོན་

དམ་པ་འོད་གསལ་ལས་བྱུང་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་སྤོད་པ་སྟེ། 

འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་ཀུན་རོག་བརྒྱད་ཅུའྲི་རོག་པ་འོད་གསལ་གྲིས་རྣམ་པར་སྦྱོང་

བ། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། །ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་མཉེས་

པས་གསུང་གྲི་མཆོག དེ་འད་བའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཁོད་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། གསུང་རོ་རེའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་

སྒོ་ནས་བསྟོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་པས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སེམས་ཆེན་པོའ།ོ །

རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་ཅྲིང་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་མེད་ལ། དག་པ་གཉྲིས་པོ་

དེ་དང་ལྡན་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ །དག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སོ་སོ་རང་གྲིས་

རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཐུགས་མཆོག་གོ །གདུལ་བྱ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ལ་”དགོད
1
་པར་མཛད་པས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། དེ་འད་བའྲི་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཁོད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། །འདྲི་

རེས་འཇུག་གདུལ་བྱའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་དང་སྦྱར་བའོ། །སྔོན་བྱུང་ལ་སྦྱར་

ན། རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཁོད་ཀྲིས་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་བསྒྱུར་

རོ། །ཐུགས་རོ་རེའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་བཏབ་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྟོན་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ། ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བའྲི་འཇྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༤ན།   བླ། ༤༨ན༣ན།    དགོད   ཞོལ། ༤༢ན༢ན།    དགོང
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རེན་གསུམ་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་པ། འདོད་ཁམས་གཟུགས་

ཁམས་གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་

པ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་མཆོག་རོ་རེ་ནྲི་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་སེམས་གསུམ་སྟེ་

དེ་གསུམ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའྲི་གཙོ་བོ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་མཆོག་

ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡང་སྟོན་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་

བཞུགས་པའྲི་གནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་མྲི་

བསྐོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་རབ་འད་བ་སྟེ་འདྲིར་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སད་དོད་མཎྜལ་ཞེས་པའྲི་སྟེང་ནས་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་ན་

སྙྲིང་པོ་ལེན་པ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པས། སྙྲིང་པོ་ལེན་པའྲི་མཆོག་རོགས་རྲིམ་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རབ་ཏུ་འད་བ་སྟེ། དེས་མཚོན་པའྲི་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིད་དུ་འོང་བས་རབ་

ཏུ་ཉམས་དགའ་བཤད་དོ། །སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བ་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། བཤད་

པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་འགེལ་

པར་དེ་ཕྲིར་ཞེས་པར་ཡོད་པས་གསོལ་བ་གདབ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་བདུད་ལ་སོགས་

པས་མྲི་གཡོ་བར་རབ་ཏུ་འད་བ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ཐྲིག་གདབ་པ། ཕག་རྒྱ་དགོད་པ། མཇུག་བསྡུས་ཏེ་གཞན་

དུ་འཕང་པ། དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ལུས་ངག་སེམས་ནྲི་བསྒོམ་པ་སྟེ་སྒོ་གསུམ་མ་ཡེངས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲི་བ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བའྲི་སྒྲུབ་

པ་པོས་ཤེས་རབ་ཅན་གྲི་ཐྲིག་གདབ་བོ། །འདེབས་བྱེད་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་གྲིས་ཞེ་ན། 

ཐྲིག་སྐུད་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་དུ་ལོངས་མ་སྤད་པའྲི་གསར་པ་ལེགས་པར་བཀལ་

བ་སྟེ་ལེགས་པར་སྒྲིལ་བ། རྲིང་བ་སྟེ་དཀྱུས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཉྲིས་འགྱུར་ཏེ། 

ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་རེ་བཞྲི་པ་ནྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་དཀྲིལ་འཁོར་དངོས་གཞྲི་

ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་དང༌། ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པ་ནྲི། མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་

ཀྲི་བར་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་བཅས་ཉྲིས་འགྱུར་རོ། །སོམས་སུ་སྒོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆ་སྟེ། 

རྩྲིག་པ་ལྔའྲི་གང་རུང་གཅྲིག་དང་མཉམ་མོ། །དེ་དག་གྲིས་ལས་ཐྲིག་ཡེ་ཐྲིག་གཉྲིས་

ཀའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་ཏེ། ཚད་མ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །ཁད་པར་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

སྟོན་པ་ནྲི། ཚོན་ས་ལྔ་ཡྲིས་ཁ་བསྒྱུར་བའྲི་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་ཡྲིས་སོ། །དཀྲིལ་འཁོར་

གང་གྲི་ཅེ་ན། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པའྲི་ཐྲིག་གདབ་བོ། །ཁྲུ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་

ཚད་དུ་བྱ། ཅེས་པ་སྟེ། རྩ་ཐྲིག་གྲི་ངོས་རེ་ལ་ཁྲུ་གསུམ་གསུམ་མོ། །ངོས་བཞྲི་དང་

ཞེས་པ་རྩ་ཐྲིག་གྲི་ངོས་བཞྲི་ལ་མྲི་བྱ་སྟེ། དེ་ཁྲུ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཚད་དུ་བྱ་ཅེས་པས་

བསྟན་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཤར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་མདའ་ཡབ་

ཀྲི་བར་གྲི་ཐྲིག་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་མདའ་ཡབ་

ཀྲི་བར་གྲི་ཐྲིག་རྣམས་དང་ལྡན་པའོ། །གྲྭ་བཞྲིར་ལྡན་པ་ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་བཞྲི་དང་ལྡན་

པའོ། །སྒོ་བཞྲི་བར་ནྲི་རབ་ཏུ་བརག་ཅེས་ནྲི། ཤར་སྒོ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་དང་

ལྡན་པར་བྱ་བའོ། །ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་སྟེ། ནང་གྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར་རབ་ཏུ་ཟླུམ་པོ་བྲི་བར་བྱའོ། །བྲི་བ་ལ་ཐྲིག་གྲིས་བྲི་བ་ཚོན་གྲིས་བྲི་བ་ཡྲིད་

ཀྲིས་བྲི་བ་གསུམ། འདྲི་ཐྲིག་གྲིས་བྲི་བ་སྟེ། ཡྲིད་ཀྲིས་བྲི་བ་ནྲི་བསྒོམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐྲིག་བཏབ་ཟྲིན་པ་དེ་ནས་ས་བརག་པ་དང་སང་བ་ལ་སོགས་པ་

ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་ཉྲི་ཤུ་ནྲི་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོད་པར་

བྱའོ། །གང་ན། ཕག་རྒྱ་དགོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་དགོད་པར་བྱ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། གསུང་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ། 

ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ། སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །

དང་པོ་ནྲི། ཧཱུཾ་ༀ་ལ་སོགས་པ་ས་བོན་སོ་གཉྲིས་འགོད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

རོ་རེ་འཁོར་ལོ་སོགས་ཕག་མཚན་སོ་གཉྲིས་འགོད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་

པ་དང་རྣམ་སང་སོགས་ཀྲི་སྐུ་རོགས་པ་སོ་གཉྲིས་འགོད་པའོ། །དེ་གསུམ་ལས་

ཕོགས་ཙམ་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱའམ། །མཚན་མའྲི་ཕག་

རྒྱ་འགོད་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་བྲི་བར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཅེ་ན། ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་མདོག་འད་བ་འོད་ཟེར་འབར་བ་ཆེན་པོ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་འཇྲིགས་

པའྲི་བགེགས་དག་ཀང་རབ་ཏུ་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པའོ། །ཤར་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་དཀར་པོ་རོ་རེ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་འོད་ཟེར་འབར་བས་རྣམ་པར་

བརྒྱན་པ་བྲི་བར་བྱའོ། །ལྷོ་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་སེར་པོ་འོད་ཟེར་

མང་པོས་རབ་ཏུ་འཁྲིགས་པ་བྲི་བར་བྱའོ། །ནུབ་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་པདྨ་ཆེན་པོ་

དམར་པོ་པདྨ་རཱ་གའྲི་ཁ་དོག་འད་བ་བྲི་བར་བྱའོ། །བྱང་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་རལ་གྲི་

ཆེན་པོ་ལང་ཁུ་འོད་ཟེར་མང་པོས་རབ་ཏུ་འཁྲིགས་པ་བྲི་བར་བྱའོ། །ཤར་ལྷོའྲི་གྲྭའྲི་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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རེ་མྲིག་ཏུ་དབུས་ན་སྤྲིན་དང་འད་བའྲི་འོད་ཏེ། དབུས་གནག་ལ་མཐའ་དཀར་བའྲི་

སྤན་ནྲི་བྲི་བར་བྱའོ། དེ་བཞྲིན་ལྷ་ནུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་མཱ་མ་ཀཱྲི་ཡྲི་རྲིགས་

འབྱུང་བའྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་བྲི་བར་བྱའོ། །ནུབ་བྱང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་པདྨ་

ཁ་”བྱེ་སོང་བུར
1
་བཅས་པ་དམར་པོ་བྲི་བར་བྱའོ། །བྱང་ཤར་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་

ཏུ་ཨུཏྤལ་མཛེས་པ་མཐོང་ཁ་སྤྲིན་དང་འད་བར་བྲི་བར་བྱའོ། །ཐོ་བ་འབར་བ་འོད་

གསལ་བ་ཤར་ཕོགས་སྒོར་ནྲི་བྲི་བར་བྱའོ། །རོ་རེ་འབར་བ་སོགས་འོད་བཟང་པོ་བེ་

ཅོན་ཏེ་དབྱུག་པ་དཀར་པོ་ལྷོ་ཡྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་བྲི་བར་བྱའོ། །པདྨ་འབར་བའྲི་འོད་

བྱེད་པ་དམར་པོ་ནུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་བྲི་བར་བྱའོ། །རོ་རེ་འཁྲིལ་པ་རོ་རེ་ཅན་ནྲི་

བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པ་ཡྲིན་ལ་དེའྲི་ཕག་མཚན་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བྱང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྒོར་

བྲི་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་དེ་བྲི་བའྲི་ཚུལ་ཡོངས་

སུ་གསལ་བར་ཏེ་རོགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཞེས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ། ཁ་འཕང་

བ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཆོ་ག་འདྲིར་མ་བཤད་པ་རྣམས་ཀླུ་བྱང་གྲིས་མཛད་པའྲི་

དཀྲིལ་”ཆོག
2
་ཉྲི་ཤུ་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པ་སྤྲིར་བསྟན་པ། ཁད་པར་བའྲི་མཆོད་པ། དེས་

མཆོད་པའྲི་ཕན་ཡོན། དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་

པོས་ལུས་ཀྲི་ཕག་དང་བསོར་བ་སོགས་དང༌། ངག་གྲིས་བསྟོད་པ་བརོད་པ་སོགས་

དང༌། སེམས་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་པ་ཡྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

ལ་ནན་ཏན་དུ་སྟེ་གུས་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༢ན།    བྱྱེ་སོང་བུར   བླ། ༥༠ན༡ན།    ཕྱེ་སོང་བུར   ཞོལ། ༤༣བ༣ན།    བྱྱེ་སོང་བར

2  མ་ཕྱི། ༣༦བ༥ན།   བླ། ༥༠ན༤ན།    ཆོག   ཞོལ། ༤༣བ༦ན།    མཆོག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 552  

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ནང་གྲི་མཆོད་པ། ལུས་ཀྲི་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་མཆོད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་རྲིགས་ཀྲི་བུད་མེད་གཟུགས་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་ཞྲིང༌། 

ན་ཚོད་ལོ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་དྲི་དང་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་

ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་དབུས་སུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས། 

མཉེས་པར་ནྲི་བྱའོ། །སྙོམས་པར་འཇུག་པས་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡང་རས་

བྲིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ལུས་ཀྲི་ཕྲི་ནས་སྙོམས་པར་

འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་གཙོ་

བོའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །ནྲི་ཞེས་པ་འགེལ་པར་ངེས་

བཟུང་གྲི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པས་དེའྲི་དོན་ལ་ཁ་ཅྲིག ཕག་རྒྱ་ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་

པ་དང༌། བཅུ་དྲུག་ལས་མང་བ་ལོན་པ་ལ་བདེ་བ་རོགས་པར་མྲི་སྐེ་བས་ལོ་བཅུ་

དྲུག་ལོན་པ་ཁོ་ན་ལ་བྱ་དགོས་པར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། ལེའུ་བཅོ་ལྔ་རྩ་འགེལ་

ལས་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ལོན་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་འདོད་པ་བྱ་བར་

བཤད་པས་སོ། །སལ་ལྡན་གགས་པས་ཕག་རྒྱ་དང་འོ་བྱེད་པ་དང་། འཁྱུད་པ་

ཙམ་གྲིས་བདེ་བ་རོགས་པར་མྲི་སྐེ་བས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཁོ་ན་དགོས་པར་

བཤད་པ་ཡང་དོན་མ་ཡྲིན་པས་རང་ལུགས་ལ་མཉེས་པ་ཁོ་ནར་བྱའྲི། མྲི་མཉེས་

པར་མྲི་བྱ་བའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་མཉེས་པར་བྱ་ན། འདོད་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ་

མཁས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཤེས་རབ་ཅན་གྲི་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡོན་ཏན་གྲི་ས་རགས་ལྟ་བུར་བརྒྱན་པའྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བུད་མེད་དེ་ཉྲིད་མཱ་

མ་ཀཱྲིའམ། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་གང་རུང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྟེ་བསྐེད་ཅྲིང་གནས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ལྔར་རྲིགས་ལྔ་བསྒོམ་པ་སོགས་བྱས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ནྲི་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་

པ་པོས་ཕག་རྒྱ་”རྒྱན
1
་མར་བསྐེད་པ་སོགས་ཁ་སོས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྙོམས་

པར་ཞུགས་པའྲི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཞྲི་བ་སྟེ་ཀུནྡ་

ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་སྤོས་པ་ལས་བསྐེད་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་རབ་

ཏུ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །བུད་མེད་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་བ། ཅེས་པ་ནས་ནམ་མཁའྲི་

དབྱྲིངས་ནྲི་རབ་ཏུ་བརྒྱན། ཞེས་པའྲི་བར་འདྲི་སབས་གཉྲིས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ཟྲིན་ནས་སྒྲུབས་པའྲི་སབས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་ཞྲིང༌། དཀྲིལ་

འཁོར་སྒྲུབས་ཟྲིན་ནས་ནང་གྲི་མཆོད་པའྲི་སབས་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཤད་པ་དང་གཅྲི་བ་དང་ཁུ་བ་དང་ཁག་དང༌། ལ་སོགས་པས་

ཤ་ཆེན་ཏེ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ་ཞྲིང་བདག་ཉྲིད་ཀང་ཚིམ་པར་

བྱའོ། །མཆོད་པ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གགས་

པ་ཆེན་པོ་རྣམས་མཉེས་ཤྲིང་ཚིམ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། །དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ངེས་དོན་གྲིས་ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ་དང༌། མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་གྲིས་ཟུང་

འཇུག་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་རྲིམ་པ་ལྔ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། །ངེས་དོན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། ཐྲིག་གདབ་པའྲི་ངེས་དོན། ཕག་རྒྱ་དགོད་

པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༧ན༥ན།    རྒྱན ༥༠བ༦ན།   ཞོལ། ༤༤བ༡ན།    སྤྱན
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དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སད་དོད་མཎྜལ་ཞེས་པའྲི་སྟེང་ནས་ངེས་

ཚིག་གྲིས་བཤད་ན་སྙྲིང་པོ་ལེན་པ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་གོང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་

དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀང་སྙྲིང་པོ་ལེན་པའྲི་མཆོག་བཤད་དུ་

གསོལ་ཞེས་པར་འགོ་བས། དེའྲི་ལན་དུ་སྙྲིང་པོ་ལེན་པའྲི་མཆོག་རོགས་རྲིམ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་པ་དམ་བཅའ་བ་དང༌། དེ་ནས་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག་ཐུགས་རོ་རེ་སྟེ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསལ་

བ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ལེན་པའྲི་མཆོག་རབ་ཏུ་བཤད་

པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་དང་། སེམས་དབེན་བསྒོམ་པ་མཐར་

ཐུག་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཐོག་གདབ་པ་ནྲི། ཐྲིག་

སྐུད་གསར་པ་ཞེས་པའྲི་གསར་པའྲི་སད་དོད་ན་ཝ་ཞེས་པ་གངས་ཀྲི་དགུ་ལ་ཡང་

འཇུག་པས། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞྲི་སྟེ་དགུ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་

ནས་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྲི་ལེགས་པར་སལ་བའྲི་

དོན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་ལུང་གྲིས་བསྟན་པས་ཚད་མ། བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་

མེད་དུ་སྦྱར་བས་རབཏུ་མཛེས་པ་ཡྲིས་སོ། །འདྲིར་འདེབས་བྱེད་ཀྲི་ཐྲིག་ནྲི་ཤེས་

རབ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ཡྲིན་ལ། དེས་བཏབ་པའྲི་ཐྲིག་ནྲི་ཐབས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུའོ། །དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའྲི་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དམ་པ་གདབ་བོ། །ཁད་གཞྲི་ ཟུང་ཟེར་རམ་ འཇུག་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་ཇྲི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་

ཞེ་ན། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་རྣམ་པར་དག་པར་ཁྲུ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཚད་དུ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བྱ་ཅེས་པ་བསྟན་ནོ། །འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཉམ་པར་རོགས་

པར་དངོས་གཞྲི་དང་ལྡན་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་

བསམ་པ་རྣམ་པར་ དག་པ་ཟེར་རམ་ གྲྭ་བཞྲིར་ལྡན་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །བསྡུ་བའྲི་

དངོས་པོ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་བ་རྣམ་པར་དག་པར་སྒོ་བཞྲི་བར་ནྲི་རབ་ཏུ་བརག་

ཅེས་པས་བསྟན་ནོ། །སྤོས་པའྲི་གྲྭ་ཟུར་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞྲིང་ཆོས་ཅན་གྲི་

ཕོགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པ་ནྲི། དེའྲི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་ནྲི། །རབ་

ཏུ་ཟླུམ་པོ་བྲི་བར་བྱ། ཅེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཟུང་འཇུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ལྔའོ། །ཡེ་ཤེས་དེས་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འཇོམས་པ་ནྲི། 

འཇྲིགས་པ་དག་ཀང་རབ་འཇྲིགས་བྱེད། ཅེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་

སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཟུང་འཇུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །རྲིན་

ཆེན་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཟུང་འཇུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་སོ། །པདྨ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཟུང་འཇུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོ་སོར་

རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །རལ་གྲི་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཟུང་འཇུག་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དབུས་ན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཟུང་

འཇུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བྱམས་པ་ཚད་མེད་དོ། །མཱ་མ་ཀཱྲི་ཡྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་

ནྲི། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྙྲིང་རེ་ཚད་མེད་དོ། །པདྨ་ཁ་བྱེ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། དེའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་དགའ་བ་ཚད་མེད་དོ། །ཨུཏྤལ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། །དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་དོ། །ཐོ་བ་འབར་བ་ཅེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། །དེའྲི་རྒྱུད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 556  

ཀྲི་སྦྱྲིན་པའོ། །རོ་རེ་འབར་བ་ཅེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། དེའྲི་རྒྱུད་སྙན་པར་སྨྲ་

བའོ། །པདྨ་འབར་བ་ཅེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། དེའྲི་རྒྱུདཀྲི་དོན་སྤོད་པའོ། །རོ་རེ་

འཁྲིལ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནྲི། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་མཐུན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་གྲིས་

དབེན་གསུམ་དང་སྒྱུ་ལུས་བསྟན་པ། ནང་གྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་གྲིས་འོད་གསལ་

བསྟན་པ། ལུས་ཀྲི་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་གྲིས་གཉྲིས་སང་འོད་གསལ་

དུ་བསྡུས་པས། ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་ལུས་དབེན། ངག་གྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་

དོན་ངག་དབེན། སེམས་ཀྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་སེམས་དབེན། མཆོད་པ་བྱེད་

མཁན་གྲི་ངེས་དོན་སེམས་དབེན་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རགས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་བུད་མེད་ཅེས་

པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །སྟོང་ཉྲིད་དེ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་མངོན་ཞེན་གྲི་སྤོས་པ་ཉེ་

བར་ཞྲི་བ་ནྲི་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་དེ་ལ་ནང་

སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབྱེར་ཡོད་པ་ནྲི། ལོ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལོན་

པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །འོད་གསལ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའོ། །སྙམ་པའྲི་

འཕེལ་པ་ནྲི་དྲི་བཟང་པོས་བསྒོས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པས་

ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་བོ་ཁ་བྱེ་བ་ནྲི། མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱན་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་པས་དབུས་ཞེས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་ངེས་དོན་གྲི་

བུད་མེད་དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་
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པའྲི་སྒོ་ནས་མཉེས་པར་བྱའོ། །མཱ་མ་ཀཱྲི་ནྲི་བདག་ཉྲིད་མ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ངེས་

དོན་ནྲི། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བར་རེས་སུ་ཞུགས་

པའོ། །དེའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་དུ་

སོང་བ་ནྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཞྲི་བའྲི་གནས་སྤོས་

པས་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་རབ་ཏུ་བརྒྱན། 

ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཤང་བའྲི་ངེས་དོན་ཡུལ་དྲུག བཤང་བས་མཆོད་པའྲི་ངེས་

དོན་ཡུལ་དྲུག་གྲི་གཉྲིས་སང་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའོ། །གཅྲི་བའྲི་ངེས་དོན་དབང་

པོ་དྲུག གཅྲི་བས་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་གཉྲིས་སང་འོད་གསལ་དུ་

སྡུད་པའོ། །འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་

ནྲི་ཁུ་བས་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་རག་ཏུ་ཆགས་པ་ནྲི་ཁག་

གྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི་ལྷ་རྣམས་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་

ནོ། །དེ་དག་ཡང་ཡང་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། ཅེས་པའྲི་ངེས་དོན་

ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་མཉེས་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལེའུའྲི་མཚན་དོན་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་

སོགས་སོ། །ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པ་ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི་འགེལ་པའྲི་ཚིག་

གོ །བཞྲི་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་མཆོག་གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་
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མཚམས་སྦྱར། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་མཚོན་དོན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་

བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་ཐོབ་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཏུ་ཟྲིན་

ཀང་སྤོད་པ་གང་རུང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་བལ་ན་ཚེ་འདྲིར་མཆོག་མྲི་འགྲུབ་བོ་

ཅེས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་ལྔ་པར་སྤོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་

དྲུག །སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། བ་ན་མེད་པའྲི་ཐེག་པའྲི་

ཆེ་བ་བསྟན་པ། ཐོག་པ་དེས་འགོ་བའྲི་གང་ཟག་འགལ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྟན་པ་སྤོད་

པ་བྱ་ཚུལ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ། མ་འོངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རྩོད་པ་སངས་

པ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲིས་བསྟོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི་ཀུན་གྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་བའྲི་རྒྱལ་པོ་ནྲི་ས་འོག་ས་སྟོང་ས་བ་ཀུན་ཏུ་རེས་སུ་སྟོན་

པས་གནས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག །འཇྲིག་རེན་པ་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཀུན་གྲི་

མཆོག་གྲིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གང་ན། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་དུ་སྤོད་པ་དང༌། དེ་

ཡང་མཆོག་གྲི་ཆོས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་སྤོད་པའྲི་སྤོས་བཅས་

སྤོས་མེད་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། རྒྱུད་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཤྲིན་ཏུ་འཁྲུགས་པས་ཀང་སྒྲུབ་ན་

འགྲུབ་པའྲི་ཐོག་པའྲི་ཆེ་བ། རྲིགས་དང་བྱ་བ་སོགས་ཀྲིས་སད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་

སྒྲུབ་ན་འགྲུབ་པའྲི་ཐེག་པའྲི་ཆེ་བ་དང༌། མཚམས་མེད་ལ་སོགས་པའྲི་སྲིག་ཆེན་པོ་

བྱེད་པས་ཀང་སྒྲུབ་ན་འགྲུབ་པའྲི་ཐེག་པའྲི་ཆེ་བ་དང༌། བ་མའྲི་མཆོག་ཐེག་པ་འདྲིའྲི་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བ་མ་ལ་དམོད་པས་སྒྲུབས་ཀང༌། འགྲུབ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྲི་མུག་གྲི་རྲིགས་གསུམ་གྲིས་

རྒྱུད་ཤྲིན་ཏུ་འཁྲུགས་པས་ཀང༌། རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ་འོད་གསལ་དང་། དེའྲི་དོན་

ལས་བྱུང་བ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཉམས་སུ་བངས་ན་ཐེག་པ་མཆོག་ནྲི་བ་མེད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

རབ་མཆོག་ཚེ་འདྲི་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་སད་པ་རྲིགས་ངན་དང་། བྱ་བས་སད་པ་སྲིག་མ་

མཁན་དང་། ལ་སོགས་པ་ལྷམ་མཁན་དང་།  ཉ་པ་དང༌། རྔོན་པ་སོགས་གསོད་དོན་

དོན་གཉེར་སེམས་པ་རྣམས་ཀང༌། ཐེག་ཆེན་བ་ན་མེད་པ་ཡྲི་ཐྲིག་མཆོག་འདྲི་ལ་

ཞུགས་ན་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྲི་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ལྔ་དང་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བའྲི་མཚམས་

མེད་ལྔ་དགེ་སོང་གྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་”བཞྲི
1
་ཅར་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་སྲིག་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་

པ་ཡང་རོ་རེ་ཐྲིག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ཐེག་པ་མཆོག་ནྲི་གསང་བ་འདུས་པ་འདྲི་ལ་ཞུགས་

ནས་བ་མའྲི་དྲིན་གྲིས་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་ན། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་

འདྲི་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཐེག་པ་འདྲིའྲི་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་སོབ་དཔོན་

ལ་སྙྲིང་ནས་སད་པ་”ངག
2
་དང་ལྷན་ཅྲིག་འགོགས་པ་དང༌། བཟའ་བཏུང་སོགས་

ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲིས་དགའ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། ལམ་བསྒྲུབས་

ཀང་འགྲུབ་པར་ཡོང་མྲི་འགྱུར་ན། སོད་པར་བྱེད་པ་པོས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། སྒ་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༣ན།   བླ། ༥༤ན༤ན།    བཞྱི   ཞོལ། ༤༧ན༦ན།    གཞྱི

2  མ་ཕྱི། ༣༩བ༤ན།    ངག   བླ། ༥༤ན༥ན།   ཞོལ། ༤༧བ༡ན།    དག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ལ་མ་བརེན་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་དགག་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རེན་གགས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྟན་པ་ནྲི། དེ་དག་སྒྲུབ་

པའྲི་སོད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པ་སྟེ། སྲོག་གཅོད་པ་ནྲི་ཕུང་སོགས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་

པའོ། །རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བའོ། །མ་བྱྲིན་པར་

ལེན་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་དེ་གཞན་གྲིས་བྱྲིན་པ་མ་ཡྲིན་”པར་
1
རང་གྲིས་

ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རྒྱུད་ལ་ལེན་པའོ། །འདོད་པ་སྤོད་པ་ནྲི་ཡུལ་ཆོས་

དབྱྲིངས་ཀྲི་བུ་མོ་ལ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་

པའོ། །བཤང་གཅྲི་ཟས་སུ་ཟ་བ་སྟེ་ཞེས་པ་ནྲི། བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་དང༌། གཅྲི་བ་དབང་

པོ་ལྔའྲི་གཉྲིས་སང་དང་སྤོས་པ་འོད་གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱེད་པའོ། །དགོངས་པས་

བཤད་པའོ། །

བཞྲི་བ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

སྤོས་མེད་ཀྲིས་སྤོད་པ་བསྡུས་པ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲིས་སྤོད་པ་འཕོས་དང་

བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མ་ལྟར་བྱམས་པ་དང༌། སྲྲིང་མོ་ལྟར་བརྩེ་བ་དང༌། བུ་མོ་

ལྟར་གདུང་སེམས་ཆེ་བའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་བོ་དང་མཐུན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་

མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ལ་འདོད་པ་སྤད་པས་ནྲི་མཉེས་པར་བྱས་ན། ཐེག་ཆེན་

མཆོག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེ་ཞྲིང༌། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་

ཐོབ་བོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༧ན།   བླ། ༥༤བ༢ན།    པར་   ཞོལ། ༤༧བ༣ན།    ། 
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གཉྲིས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ལྟ་བུ་མ་རེད་ན་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཅེ་ན། 

སངས་རྒྱས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་སོ། །དེ་གང་ནས་འཆར་བའྲི་གནས་སྙྲིང་ཁ་ནས་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་མ་ཕྱུང་

སྟེ་དེ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་མཉེས་པར་བྱས་ཀང་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཉེས་པས་

མྲི་གོས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པས་མཉེས་

པར་བྱས་ཀང་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཉེས་པས་མྲི་གོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚོན་ནྲི། །བོ་ཤེས་རབ་

མ་ཅན་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ནས་བདེ་

སྟོང་སྦྱར་བའྲི་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་འཛིན་གྲི་རོག་པ་འཇོམས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་རང་

བཞྲིན་རྣམ་དག་ཡུལ་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སྲྲིང་མོ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུས་བསྒོམ་

པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །བུ་མོ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་

ནས་བསྒོམ་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བ་ནྲི་འདོད་པ་

པས་ནྲི་མཉེས་བྱས་ན་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །རྣམ་པར་མྲི་རོག་བོ་ཅན་གྲི། མཉེས་

པར་བྱས་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནྲི། །སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དང་ཟུང་འཇུག་

ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའྲི་རེན་”ལས
1
་སྒོམ་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཐེག་ཆེན་

མཆོག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེ་དེས་ཐོབ་བོ། ཅེས་པ་དང༌། མྲི་གོས་

ཏེ། དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནྲི། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཚེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༧ན།    ལས   བླ། ༥༥ན༥ན།   ཞོལ། ༤༨ན༥ན།    ལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། འཁོར་རྣམས་ཀྲི་ཞུས་པ་དང༌། སྟོན་པས་དེའྲི་ལན་བཏབ་པ་

དང༌། ལན་གྲི་དོན་རོགས་པའྲི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་

རྲིགས་ངན་ལ་སོགས་པས་ཀང་ཚེ་འདྲིར་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་ཐོས་པས་ངོ་མཚར་

དུ་གྱུར། མཚམས་མེད་སོགས་བྱེད་པས་ཀང་ཚེ་འདྲི་ལ་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་ཐོས་

པར་རྨད་དུ་གྱུར་ཏེ། སྲོག་གཅོད་པ་ཡྲི་སེམས་ཅན་གང༌། ཞེས་སོགས་དགོངས་པ་

ཅན་གྲི་ཚིག་གསུངས་པ་ལ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཞེན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ། །ཅྲིའྲི་སད་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་

པ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང༌། སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སོགས་

པ་མ་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་འདྲི་ལྟ་

བུའྲི་ཚིག་ངན་པ་གསུངས་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞེས་པ་

ནས། རྲིགས་ཀྲི་བུ་རྣམས་ཅྲིའྲི་སད་དུ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་ངན་པ་གསུང་ཞེས་སྨྲ་བ་

ཐོང་ལ་དེ་སད་མ་ཟེར་ཅྲིག དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། སྲོག་གཅོད་པའྲི་སེམས་ཅན་གང་

ཞེས་སོགས་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། ཆོས་ཉྲིད་དག་པ་

འདྲི་ཅེས་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པའོ། །སྙྲིང་པོ་ཆོས་ནྲི་

དེ་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེའྲི་དོན་ནྲི་ཀུན་རོབ་
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བདེན་པ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །དེ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་བདེན་གཉྲིས་ངོ་བོ་དབྱེར་མྲི་

ཕེད་པའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གོ །རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྤོད་པའྲི་གནས་མཚན་

ཉྲིད་པ་ནྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཡྲིན་ལ། སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་འདྲི་ལ་ཡང་དེའྲི་

མྲིང་གྲིས་བསྟན་ཅྲིང༌། དགོངས་གཞྲི་དེ་འད་བ་དེ་ལ་དགོངས་ནས། སྲོག་གཅོད་

པ་ཡྲི་སེམས་ཅན་གང༌། ཞེས་སོགས་དགོངས་པ་ཅན་གྲི་ཚིག་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲིས་གསུངས་སོ། །གདུལ་བྱ་གང་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་ན། སྙྲིང་པོ་མྲི་

གནས་པའྲི་མང་”འདས
1
་དེ་དགོངས་པ་ཅན་གྲི་ཚིག་གྲིས་ཀང་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་

ནུས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཅན་གདུལ་བྱ་དབང་རྣོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལན་གྲི་དོན་རོགས་ནས་བརྒྱལ་བ་དང༌། བརྒྱལ་བ་ལས་

བསང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་

ནས་ཡང་ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྔར་སྲོག་གཅོད་སོགས་བྱ་

བར་གསུངས་པ་ལ། གསུང་བ་ལྟར་བྱས་ན་ངན་སོང་གྲི་སྡུག་བསྔུལ་མོང་གྲི་དོགས་

ནས་འཇྲིགས་ཤྲིང༌། མ་བྱས་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀའ་ལས་འདས་པའྲི་ཉེས་པས་

སྐྲག་པར་གྱུར་པ་ལ། ཕྲིས་དགོངས་དོན་ཁད་པར་ཅན་བཤད་པ་རོགས་ནས་ཡྲིད་

དགའ་པའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། རོགས་པའྲི་དོན་ལ་ཡྲིད་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་

པའྲི་སྒོ་ནས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་དག་གྲི་ངེས་དོན་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༡ན།   བླ། ༥༦ན༢ན།    འདས   ཞོལ། ༤༩ན༡ན།    གནས
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པ་ལྔའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་སྐེ་མཆེད་

རྣམས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསང་བར་གསོལ་བ་དང༌། བསང་བ་དངོས་སོ། །དང་

པོ་ནྲི། དེ་ནས་འཁོར་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། འཁོར་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བརྒྱལ་བར་

གྱུར་པ་གཟྲིགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་འདྲི་སད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདྲི་དག་

བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་བར་གསོལ། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རོ་རེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །ནམ་མཁའ་ནྲི་ཡུལ་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དོ། །དེ་དང་མཉམ་པ་ནྲི་ཅྲི་འད་བར་བཞུགས་པའོ། །གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ནྲི་ཡུལ་

སྟོང་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ཉྲིད་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པ་

ནྲི། རོ་རེའྲི་དོན་ཏེ་དེ་འད་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །སྙོམས་པར་

ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་བདག་པོའྲི་

སྐུའྲི་འོད་ཀྲིས་རེག་པ་ཙམ་གྲིས། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམ་དཔའ་ཆེན་

པོ་དེ་དག་བརྒྱལ་བ་ལས་ལངས་ཏེ། རང་རང་གྲི་སྟན་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའ་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས། དེདང་མཉམ་
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པ་སྟེ་འད་བ་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་

གྲི་སྐུའོ། །རོ་རེ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་པའྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་ངོ་བོ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་དོན་ཏེ་

དེ་འད་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་”ཞུགས
1
་སོ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་

ཏུ་ཞེས་པ་ནྲི་འོད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རོ་རེའྲི་བདག་པོའྲི་འདྲི་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་

རླུང་ངོ༌། །རླུང་དེས་རེག་པ་སྟེ་གཡོས་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་ནས། རང་རང་གྲི་

སྟན་ཏེ་ཞྲིང་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་སྒོ་ནས་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྲུག་པ་ལ་གཉྲིས། ཆོས་བསྟན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དང༌། རྲིགས་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཟབ་པའྲི་ཆོས་སྟོན་པར་མཁས་པས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར། སྔོན་མང་དུ་མ་

བྱུང་བའྲི་ཆོས་བྱུང་བས་རྨད་དུ་གྱུར། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་སྟོན་པས་གསུངས་པའྲི་

དོན་རོགས་ན་བསྒོམས་པས་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ལ་དགེས་པས་ཁབ་པར་གྱུར་ནས། 

ཆོས་ཀྲི་དབྱངས་འདྲི་སད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ་ཞེས་པ་གསུམ་ནྲི་ངོ་མཚར་

བའོ། །ཆོས་ཞེས་པ་དང་པོ་ནྲི་རོད་བྱེད་ཚིག་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་

ནོ། །ཆོས་ཀྲི་དོན་འབྱུང་བ་ཅེས་པ་ལ། འགྱུར་གསར་གཉྲིས་སུ་ཆོས་དོན་ལས་བྱུང་

བ་ཅེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་ན། རོད་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་དང༌། བརོད་བྱའྲི་དོན་

གཉྲིས་དམྲིགས་ནས་བྱུང་བའོ། །ཚིག་དོན་གཉྲིས་ལ་དམྲིགས་ནས་བྱུང་བ་དེ་གང་

1  མ་ཕྱི། ༤༡བ༣ན།   བླ། ༥༧ན༡ན།    ཞུགས ཞོལ། ༤༩བ༤ན།    བཞུགས
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ཞེ་ན། ཆོས་ནྲི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་དོན་དག་པ་ནྲི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཤེས་རབ་བདག་མེད་པ་ནྲི་བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་སྟེ། མདོར་ན་

རྒྱུད་སེ་ཟབ་མོའྲི་ཚིག་དོན་ལ་དམྲིགས་ནས། ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་གྲི་ཤེས་

རབ་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བའྲི་དོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གྲི་རྒྱལ་པོ་

སྟེ་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད་དོ། །ཕག་འཚལ་བ་དང་འདུད་

ཅེས་པའྲི་ཚིག་གཉྲིས་སོས་པ་ནྲི། ཕག་གྲི་ཡུལ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ལ་སྐུ་དག་པའྲི་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་དང༌། ཐུགས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །དེས་

འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་རབ་ཏུ་དག་པ་ན་

རོ་རེ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ནམ་མཁའ་དང་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འོད་

”གསེལ
1
་ལ་དུས་རག་ཏུ་གནས་པ། སྐེ་འཆྲི་སོགས་སངས་པས་རྣམ་པར་མྲི་

འགྱུར་བ། མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་སད་པའྲི་སང་བ་མེད་པ། ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་

རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་ཞྲིང་སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པའྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་

འདུད་དོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསགས་པས་ཐུགས་ཏེ་

ཐུགས་ཀྲི་སད་དོད་ཙི་ཏྟ་ཞེས་པ་བསགས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པ་པོ་དང༌། སྡུད་པར་

བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙོ་བོ། །དུས་གསུམ་དག་གྲི་ལམ་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༣ན།    གསྱེལ   བླ། ༥༧བ༤ན།   ཞོལ། ༥༠ན༦ན།    གསལ
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དུ་བྱུང་ཞེས་པ་ནྲི། དུས་གསུམ་ལ་ཁབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའོ། །ནམ་མཁའ་ཆེན་པོ་དབྱྲིངས་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ནྲི། ཁམས་གསུམ་ལ་ཁབ་

པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་སྟེ། དབྱྲིངས་ཀྲི་སད་དོད་དྷ་ཏུ་ཞེས་པ་

ཁམས་ལ་ཡང་འཇུག་པས་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ནམ་མཁའྲི་ལམ་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་

གྲི་དབང་ཕྱུག་བརེས་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད་དོ། །ནམ་མཁའ་སྐུ་ནྲི་མེ་ལོང་

ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ནྲི་རྣམ་སང་ཏེ་དེ་ཡང་རྲིགས་

དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ནམ་མཁའྲི་ལམ་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྒོ་ནས་གནས་པ་པོ་ནྲི་རྲིན་འབྱུང་སྟེ། དེ་ཡང་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ནམ་མཁའ་དང་འད་བའྲི་ཐུགས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་སོ། །དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

ལ། ཆོས་ཀྲི་མཆོག་ནྲི་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་

འོད་དཔག་མེད་ཀང་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་སྤོད་

པའྲི་གནས་སམ་གཞྲིར་གྱུར་པ་ནྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་དོན་གྲུབ་ཀང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་

ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཞེས་པ་མན་ཆད་དགོངས་པས་བཤད་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་དགུ་པའྲི་བར་གྲིས་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། །སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་མཆོག་གྲི་
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ལེའུས་བཤད་ཚུལ། བཤང་གཅྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

དོན་གྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་བཤད་

པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་དེའྲི་རེས་སུ། 

ལེའུ་ལྔ་པ་ནས་བཤད་པའྲི་སྤོད་པ་བྱེད་དགོས་སོ། ཞེས་བསྟན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་

ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འོག་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། མཆོད་པའྲི་ཆོ་

ག །རོགས་རྲིམ་དང་བལ་ན་ཚེ་འདྲིར་མཆོག་མྲི་གྲུབ་པར་བསྟན་པ། ཕ་མོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྒོམ་པ། སྤོད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

མདོར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་སྔོན་བྱུང་

ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པས་གསུངས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་མཛད་ནས་

གསུངས་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ནྲི་མྲི་

བསྐོད་པའོ། །དེའྲི་གསང་བ་རོ་རེ་ནྲི་སྒྲུབ་པོའྲི་ཐུགས་མྲི་བསྐོད་པ་དེར་བསྐེད་ཅྲིང་

བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་སོ། །དེ་བཤད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དགོངས་

པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་ན་ཐུགས་བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་འདྲིའོ། །སྔགས་ནྲི་ༀ་ཞེས་པ་ན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སརྦ་ནྲི་

ཐམས་ཅད་དོ། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ། ཙིཏྟ་ནྲི་ཐུགས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ། 



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན། ཨཱཏྨ་ཀ་ནྲི་བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ། ཞེས་པ་སྟེ་མདོར་ན་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ངའོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་

སྔོན་བྱུང་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་

གསུངས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་མཛད་ནས་གསུངས་ན། །རྡུལ་དང་བལ་བ་ནྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་དོ། །དེའྲི་གནས་རོ་རེ་ནྲི་

སྒྲུབ་པ་པོའྲི་སྐུ་རྣམ་སང་དེར་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་སོ། །དེ་བཤད་

པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

ཏེ་གསུངས་སོ། །གང་ན། སྐུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་སྔགས་འདྲིའོ། །སྔགས་ནྲི། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པ་སྟེ། ཀཱ་ཡ་ནྲི་སྐུའོ། །དེ་

ནས་སྔོན་བྱུང་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གསུངས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་

མཛད་ནས་གསུངས་ན། མཉམ་པ་ཉྲིད་མྲི་གཉྲིས་པ་ནྲི། གཉྲིས་སང་དང་བལ་བའྲི་

སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའོ། །དེའྲི་

རོ་རེ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གསུང་འོད་དཔག་མེད་དེར་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་

སྔགས་སོ། །དེ་བཤད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དགོངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་གསུངས་སོ། །གང་ན། གསུང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་

འདྲིའོ། །སྔགས་ནྲི། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པ་སྟེ། 

ཝ་ཀ་ནྲི་གསུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་

ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུམ་མ་ཡྲིན་པས་གསང་བའོ། །རོ་རེ་གསུམ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུང་རོ་རེ་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་མོ། །དེ་ཉྲིད་དགོང་པར་བྱ བའྲི་གནས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་

པོའྲི་ལུས་སོ། །

གནས་ཀྲི་ཞེས་པ་ནྲི་སྤན་མ། གོས་དཀར་མོ། །མཱ་མ་ཀཱྲི་གསུམ་མོ། །རྣམ་

པར་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་

དངས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལྷ་མོ་གསུམ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་སྤོ་བའོ། །སྔགས་ཀྲི་མཚན་

གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་མཚན་བྱས་ལ། ཞེས་པ་ནྲི། སྤྲི་བོར་ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕོ་བའྲི་

སྔགས་ཀྲིས་མཚན་མས་ཤྲིན་ཏུ་མཚན་པར་བྱས་ལ། དེ་ལས་སྤན་མའྲི་ཚོགས་

ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤོས་པས་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་གྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་

དངས། རང་གྲི་སྤྲི་བོར་ཐྲིམ་པས་ལུས་སྐུ་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང༌། རང་

གྲི་ལོག་མའམ་ལྕེའྲི་དབུས་སུ་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པའྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ དམར་པོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕོ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་མཚན་མས་ཤྲིན་

ཏུ་མཚན་པར་བྱས་ལ། དེ་ལས་”གོས་
1
དཀར་མོའྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤོས་

པས། གསུང་རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དངས་

ནས་རང་གྲི་ལྕེ་ལ་ཞུགས་པས་ངག་གསུང་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་། རང་

གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ནག་

པོ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕོ་བའྲི། སྔགས་ཀྲིས་མཚན་མས་ཤྲིན་ཏུ་མཚན་པར་བྱས་

ལ། དེ་ལས་མཱ་མ་ཀཱྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའྲི་གང་བ་སྤོས་པས་ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༤ན།    -གོས་   བླ། ༥༩བ༥ན།   ཞོལ། ༥༢ན༤ན།    གོས་    *གོས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དངས་ནས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཞུགས་པས་

ཡྲིད་ཐུགས་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་མཆོག་རབ་སྟེ་དམ་པ་

འདྲི་ཡྲིས་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དུ་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་། སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་གསུམ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་

པ་དང་། བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཆོ་ག་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི།  དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པས་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པའྲི་སྔགས་གསུངས་པ་

དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་སྐུ་

བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་གསུངས་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གསུང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་གསུངས་པ་གསུམ་གྲི་

ངེས་དོན་ནྲི། །སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་

གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་སྒོམ་པ་པོའ།ོ །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲི་ངེས་དོན་

ནྲི། འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ངེས་དོན་ནྲི། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་བསྐེད་པའོ། །བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་པའྲི་ཐབས་ནྲི། སྔགས་གསུམ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པས་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་

སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་

གཏན་གཉྲིས་བསྒོམ་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དག་པར་བྱས་པའྲི་

དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

ནས་དགཔར་བྱས་པའྲི་ཆ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་རྣམ་སང་སྟེ། ༀ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

ནས་དག་པར་བྱས་པའྲི་ཆ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་རྲིན་འབྱུང་སྟེ། 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འོད་གསལ་དུ་

བཅུག་ནས་དག་པར་བྱས་པའྲི་ཆ། །སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་འོད་

དཔག་མེད་དེ། ཙིཏྟ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་འོད་གསལ་

དུ་བཅུག་ནས་དག་པར་བྱས་པའྲི་ཆ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་དོན་

གྲུབ་སྟེ། བཛྲ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འོད་གསལ་དུ་

བཅུག་ནས་དག་པར་བྱས་པའྲི་ཆ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་མྲི་

བསྐོད་པ་སྟེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །

ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་དྲུག་

པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྟེ། ཨ་ཧཾ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་དང་གསུང་

བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ངེས་དོན་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་སྐུའྲི་རྲིལ་

འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་བསྒོམ་པས་ཞེས་པ་དང༌། གསུང་

གྲི་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་བསྒོམ་པས་ཞེས་འདོན་པ་

བསྒྱུར་བ་དང༌། ཡང་རྲིམ་པ་ལྟར་ངེས་དོནགྲི་འོད་དཔག་མེད་དེ། ཀཱ་ཡ་ཞེས་བསྟན་

ནོ། །ངེས་དོན་གྲི་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཝཱ་ཀ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། ཞེས་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས་པ་སྔ་མ་ཇྲི་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་སྔགས་ལ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བཅད་པ་ནྲི། སྒྱུ་

ལུས་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་

གཉྲིས་བསྒོམ་པས་ཕུང་པོ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ལ་”རོག
1
་པས་ཕེ་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ། སྐུ་རོ་རེ་ནྲི་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །གསུང་རོ་རེ་ནྲི་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །ཐུགས་རོ་

རེ་ནྲི་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འོག་མ་གཉྲིས་ལ་ཡང་

ཐུགས་ཀྲི་ཞེས་པ་ལ་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་བརེ་བ་མ་གཏོགས་སྔ་མ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་གསུམ་པོ་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲིམྲིང་ཅན་གྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་བྱུང་

བའོ། །དེ་ཉྲིད་བསྐེད་རྲིམ་ཙམ་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་མོང་སྟོབས་ཀྲི་ངེས་མྲི་ནུས་པས་

གསང་བའོ། །གནས་ནྲི་ཞེས་པ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ཡྲིན་ལ་གནས་ཀྲི་ཞེས་པ་མ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་ཉྲིད་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་གནས་སུ་རྣམ་པར་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །མཆོག་རབ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་འདྲི་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་

སྟོང་པ་བཞྲི་པོ་འདྲི་ཡས་བསྒྲུབ་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། སྔགས་ཀྲི་ཞེས་པ་

ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའོ། །མཚན་གྲིས་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའྲི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་སྟེ་དེ་འད་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་མཚན་

པར་བྱས་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་སྦྱོར་བ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་

མཆོད་པ། །རོགས་རྲིམ་པའྲི་མཆོད་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དང་

བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོོ་ནྲི། སྔོན་བྱུང་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྲི་སྔགས་འདྲི་གསུངས་པ་ནྲི། རེས་འཇུག་གྲི་སྒྲུབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༤༤བ༣ན།    རོག   བླ། ༦༡ན༡ན།   ཞོལ། ༥༣ན༥ན།    ལོག
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པོས་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཚེ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་ང་རྒྱལ་

གྲིས་སྔགས་འདྲི་བརོད་ཅྲིང་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་དགོས་པའྲི་དོན་

ནོ། །སྔགས་ཀྲི་ཨ་ནུ་རེས་སུ་རཱ་ག་ཎ་ནྲི་ཆགས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་ཚིག་དོན་

གཞན་རྣམས་བཤད་ཟྲིན་ནོ། ངེས་དོན་ནྲི་མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔོན་

བྱུང་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གྲུབ་པ་རོ་རེ་གདོན་མྲི་ཟ་བས་སྔགས་འདྲི་གསུངས་

པ་ནྲི་རེས་འཇུག་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རང་རྲིགས་རྲིག་མ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། 

བྱང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་ཕབ་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་ན་རང་

ཉྲིད་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་སྔགས་འདྲི་བརོད་ཅྲིང་མཆོད་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་

དགོས་པའྲི་དོན་ནོ། །སྔགས་ཀྲི་པཱུ་ཛ་ནྲི་མཆོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཚིག་དོན་གཞན་ནྲི་སྔར་

བཤད་ཟྲིན་ནོ། །ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ལ་

ངེས་པ་བརན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རག་ཏུ་རྲིག་མའྲི་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལོངས་

སྤོད་པའྲི་སྒོ་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཚུལ་བཞྲིན་མཆོད་པར་

བྱའོ། །ངེས་དོན་ནྲིམཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མཆོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་རྣམས་ཀྲིས། ཞེས་པ་ལ་མཆོད་པ་རྣམ་པ་

ལྔའྲི་སྐུད་དོད་པཉྩ་ཨུ་པ་ཧ་ར་ཞེས་པ་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་

ན་ཉེ་བར་འཕོག་པའམ། ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ཕུང་པོ་

ལྔ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའོ། །ལྔ་པོ་དེ་གང་ལ་ཡོད་པའྲི་འོད་གསལ་

གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་སྡུད་རྲིམས་ཀྲི་ཐབས་ཀྲིས་བསྒོམས་ན་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་
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སྐུ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་

འཆང་བས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། དོན་

དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཛིན་གྲིས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་ནྲི་གསུང་ཡྲིན་ལ། དེས་སྐུ་དང་ཐུགས་གཉྲིས་ཀང་མཚོན་

པས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་འོག་ནས་འཆད་པ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཚིག་གྲི་དོན་བཤད་པ་འགལ་སོང་དང་བཅས་པ། ལུས་

དབེན་གྲི་མཐའ་ མཐའ་གཅོད་ ”སྤད
1
་པ། རྲིམ་པ་ འགེལ་པ་ ལྷག་མ་བཞྲི་རོར་བཟླས་

ཀྲི་ཕན་ཡོན་དུ་གསུངས་པའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། པ་ཚབ་ཀྲི་འགྱུར་དུ། སྔགས་ལ་ངེས་རོག་ལུས་ཀྲིས་ནྲི། །ངག་གྲིས་

ཡྲིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པས། །བསྒྲུབ་བྱ་རབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཡྲིད་ནྲི་དགའ་

ཞྲིང་མགུ་བའོ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པས། དེའྲི་ལུགས་ལྟར་བཤད་ན། ལྷ་ཐམས་

ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དུ་འདུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་

ལས་བཏུས་པའྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡྲིན་ལ། རླུང་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ་གྲི་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་གདངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། 

1  མ་ཕྱི། ༤༥བ༢ན།    སྤྱད   བླ། ༦༢ན༤ན།   བཅད   ཞོལ། ༥༤ན༦ན།    དཔྱད
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རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱོར་བའྲི་རོ་རེ་བཟླས་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་ནྲི། 

སྔགས་ལ་ངེས་རོག་གྲི་དོན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་རོར་བཟླས་དེ་ཡང་མཉམ་གཞག་ཏུ་

རླུང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་སྟོང་

གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་ཞྲིང་རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་

རོལ་གྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ལྟ་བའྲི་ལུས་དབེན་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་བསྒོམ་

པར་བྱ་སྟེ། ལུས་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ནས་ངག་དབེན་རོར་བཟླས་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཡྲིད་ཅེས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་

ལེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བར་གྱུར་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

ཅེ་ན། དེ་ལྟར་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་

འོད་གསལ་དང་བཅས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དབེན་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རབ་

མཆོག་ཅེས་པས་བསྟན་ཏེ། ངག་དབེན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་སེམས་དབེན་

ལ་རབ་མཆོས་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ནས་དཔེའྲི་འོད་གསལ་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པའྲི་

རྲིགས་འདར་གྱུར་པའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་”ནྲི
1
་དངོས་གྲུབ་དང་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཟེར་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ན། ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་

འགྲུབ་པར་ངེས་པའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །དེ་ནས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་འོད་གསལ་

དུ་བཅུག་སྟེ་སྦྱངས་པ་ན། ཡྲིད་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༦ན༡ན།   ༦༢བ༥ན།    ནྱི   ཞོལ། ༥༤བ༦ན།    ན



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཤེས་ཀྲིས། སྟོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་དོན་གྲིས་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པ་རྲིག་

འདར་གྱུར་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མགུ་བ་སྟེ་ཡྲིད་དུ་

འོངས་པའྲི་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སེམས་དམྲིགས་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་གསུམ་བཤད་

པ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་མེད་ན་ཚེ་འདྲིར་མཆོག་མྲི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ། ཟུང་

འཇུག་གྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སེམས་

ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་བདག་མེད་པ་ལ་དམྲིགས་པས་ན། སེམས་ལ་

དམྲིགས་པ་བདག་མེད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲིས་སེམས་སུ་མ་ཟད་ངག་དང་

ལུས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་བདག་མེད་ཀང་རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །དེས་

སེམས་དམྲིགས་བསྟན་ནོ། །སེམས་དབེན་རོགས་པའྲི་རེས་སུ་གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ། 

ཅེ་ན། ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་མཉམ་པའྲི་གནས་ནྲི། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ཏེ། དེ་གང་ལས་འབྱུང་བའྲི་གནས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་

པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ། སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱོར་

བས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སེམས་དབེན་ཀྲི་སབས་ཀྲི་ལུས་ཏེ། སྐུ་སང་བ་དང༌། ངག་

སྟེ་གསུང་སང་བ་མཆེད་པ་དང༌། སེམས་ཏེ་ཐུགས་སང་བ་ཉེར་ཐོབ་རྣམས་དམྲིགས་

པ་ལ་བརེན་ནས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གྲུབ་ན། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ནྲི་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟེ་སྦྱངས་པ་ན་དམྲིགས་

སུ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐའ་

གཅོད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་མ་གྲུབ་ཀང་གཟུགས་

སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷ་བསྒོམ་པ་ཙམ་གྲི་ཆོག་གོ་སྙམ་ན། ས་

བོན་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་ལྷའྲི་ལུས་སུ་བསྐེད་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྦྱོར་བ་བསྙེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་ཙམ་ལ་ནྲི་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་མེད་དེ། །འདྲི་

ནྲི་ཡྲིད་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་རེས་སུ་བྱེད་ཅྲིང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

གྲི། འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྲི་བར་དུ་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་མྲི་

ཆད་པར་བཞུགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བསྒོམ་བཞྲིན་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་ཡྲིད་ངོ་

འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལྷ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་གནས་ལ་རང་གྲི་ལུས་པ་ལྷར་གྱུར་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལས་དབེན་དང་ངག་དབེན་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་རེས་སུ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཏེ། སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་འདྲི་

ནྲི་རྣམ་པར་དཔད་པ་སྟེ། རོགས་པར་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་

ལངས་པ་དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་

ནས། དེའྲི་རེས་སུ་སྔགས་ཞེས་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་

འོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲིན་ལ། དེས་བརགས་པ་སྟེ་བསྐེད་པའྲི་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་ནྲི་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །བྱང་ཆུབ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱོར་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དགོངས་པས་

བཤད་པའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་བཞྲི། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་

འཇུག་པ། རེན་གང་ལ་གནས་ནས་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ། རླུང་སྔགས་མཉམ་

པར་སྦྱོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་བཟླས་པ་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕ་

མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཚོགས་གཉྲིས་རོགས་པའྲི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་དཔལ་

ལྡན་ཕག་མཚན་གྲིས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཕག་ཏུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་འཛིན་ཏེ་ཡྲི་གེའྲི་དོན་

ནོ། །རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་དེ་རང་གྲི་ངོ་བོར་འཛིན་

པས་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉྲིས་དང་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་

མོང་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲིའྲི་དོན་ནོ། །རོ་རེའྲི་སྐུ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་རང་གྲི་ངོ་བོར་

འཛིན་པས་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སས་པའོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སྐུ་

དང་ཐུགས་སུ་ངོ་བོ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་དེ་འད་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་དེ་རང་

གྲི་ངོ་བོར་འཛིན་པས་ན་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། མཐར་ཐུག་པའོ། །སྤན་མ་ལ་སོགས་

པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་མཆོད་ཅྲིང༌། རྣམ་སང་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་

གྲི་མཆོག་ཀུན་མཁེན་རྲིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་བསྒོམ་པའྲི་མཆོག་བསྒོམ་

པར་བྱ་བའྲི་མཆོག་འོག་ནས་གསུངས་པ་འདྲི་བཀའ་སྩོལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཕ་མོ་བསྒོམ་པའྲི་རེན་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྟན་པ། ཕ་མོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསྒོམ་པར་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་པ་ནྲི་

བསྐེད་རྲིམ་པས་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་དང༌། རོགས་རྲིམ་པས་མ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའོ། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི། བསྐེད་

རྲིམ་པའྲི་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། རོགས་རྲིམ་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཤར་བའྲི་སང་མཆོད་ཐོབ་གསུམ་མོ། །བསྒོམ་པར་བྱ་ཅེས་པ་ནྲི། 

བསྐེད་རྲིམ་པས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་དང༌། རོགས་རྲིམ་པས་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུ་

བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། བསྐེད་

རྲིམ་པས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བས་སངས་རྒྱས་

གཟུགས་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཕ་མོའྲི་སྦྱོར་བ་ཀུན་ཏུ་བརྩམས་

པར་བྱ་བ་དང༌། རོགས་རྲིམ་པས་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་

སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནྲི་རབ་བསྒོམ་ནས། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཕ་མོའྲི་སྦྱོར་བ་ཀུན་ཏུ་

བརྩམས་པར་བྱ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྟན་

པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་འགེལ་པར་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་

གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པས་རང་

རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་དགའ་བས་བསྐེད་པའྲི་འདོད་

ཆགས་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བ་ཡུམ་གྲི་པདྨའྲི་སའྲི་རྩེ་མོར་ལྷུང་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡུངས་

ཀར་གྲི་སྒས་བསྟན་པ་སྟེ། དེ་བསམ་པར་བྱའོ། །ཡུངས་ཀར་གྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་
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ཐྲིག་ལེ་དེའྲི་ནང་དུ་འགོ་བ་ལྷ་དང་མྲི་འགོ་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་མོ། །ཟག་

པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གནས་འོག་སྒོའྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི། ཉམས་དགའ་བ་སྟེ་དེ་ལ་

དམྲིགས་ནས་བསྒོམ་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་འདེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐྲིག་

ལེ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། གསང་བའྲི་གནས་གཉྲིས་བསྐོད་པར་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཡྲིད་ཀྲིས་

བརགས་ནས་བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྲོག་འཛིན། ཐུར་སེལ། གེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས། ཁབ་བྱེད་དེ་

ལྔའྲི་ཁབ་བྱེད་ད་ལྟ་ས་སྒོ་ནས་འབྱུང་འཇུག་མྲི་བྱེད་པས། གཞན་རླུང་འོད་ཟེར་བཞྲི་

པོ་དེ་སྟེང་གྲི་སའྲི་རྩེ་མོའྲི་སྒོར་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པ་ལ་ཡྲིད་ཀྲིས་དམྲིགས་ནས་རླུང་

སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའྲི་བཟླས་པ་བྱེད་པ་ནྲི་ཡུངས་ཀར་བསམ་ཞེས་པའྲི་

དོན་ཏེ་འདྲིས་རླུང་དང་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྟན་ནོ། །འགོ་བ་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་དང་། མྲི་འགོ་བ་དེ་ལ་ཞོན་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཡྲིན་ལ་ཡུངས་ཀར་ནྲི། རླུང་དང་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྲིས་རེན་དང་བརེན་པར་གྱུར་

པ་སྟེ། འདྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྟན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གནས་ཏེ་རེན་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། འཇའ་ཚོན་

ལྟ་བུའྲི་སྐུ་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྲིས་བརྒྱན་པས། ཉམས་དགའ་བ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཡུལ་

མ་ཡྲིན་པས་གསང་བ། འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བརགས་པ་བསྒོམ་མོ། །འདྲིས་

ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྟན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། གེན་རྒྱུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རོར་བཟླས། སྲོག་འཛིན་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་རོར་བཟླས། །ཐུར་སེལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རོར་བཟླས། མཉམ་གནས་དོན་
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གྲུབ་ཀྲི་རོར་བཟླས། རླུང་གྲི་གཙོ་བོ་རེ་རེ་རྒྱུ་བ་ན། འཁོར་གྲི་རྒྱུ་ཚུལ་བཟླས་པའྲི་

གངས་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་སབས་འདྲིར་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་

ལེའོ། །དེའྲི་དབུས་ན་གནས་པ་ནྲི་དེ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་མེ་

རླུང་གེན་རྒྱུ་སྟེ་དེས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་གཞན་གསུམ་འཁོར་དུ་བྱས་ནས་ས་བུག་

གཡས་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བའྲི་ཆེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའྲི་

གདངས་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་གནས་ༀ་གྲི་གདངས་དང་། ནང་

དུ་གནས་པའྲི་གདངས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་གནས་ཨཱཿ འྲི་གདངས་སུ་བསྒོམ་

ཞྲིང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་གནས་ཧཱུཾ་བཞག་སྟེ་ཕྲིར་འབྱུང་བའྲི་གདངས་ཧཱུཾ་གྲི་

གདངས་སུ་བསྒོན་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་པ་སྔར་བཞྲིན་

ནོ། །གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་སྲོག་འཛིན་ཆུའྲི་རླུང་སྟེ། དེས་གཙོ་བོ་བྱས་

གཞན་གསུམ་འཁོར་དུ་བྱས་ནས་ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་ནས་མཉམ་དུ་དལ་བར་རྒྱུ་བའྲི་

ཚེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སྲོག་འཛིན་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། སྤན་གྲི་ཚུལ་དུ་སྦྱོར་བ་ལ། 

ཞེས་པ་སྤན་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་ཞྲིང་འགོས་དལ་བ་ལྟར། སྲོག་འཛིན་གྲི་རླུང་ཡང་

ཁ་དོག་དཀར་ཞྲིང་དལ་བར་རྒྱུ་བའོ། །ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཅེ་ན། ༀ་གྲི་གདངས་

ཀྲིས་རླུང་ནང་དུ་ཞུགས་པའྲི་རེས་སུ་པདྨོ་སྟེ་ཨཱཿ འྲི་གདངས་ཀྲིས་ནང་དུ་གནས་པ་

དང་རོ་རེ་སྟེ་ཧཱུཾ་གྲི་གདངས་ཀྲིས་ཕྲིར་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཞེེས་པ་ལྟར་
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རོ། །རྲིན་ཆེན་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ས་རླུང་ཐུར་སེལ་ཏེ། དེས་གཙོ་བོ་བྱས་ཤྲིང་གཞན་

གསུམ་གྲིས་འཁོར་བྱས་ནས་ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་ནས་དག་ཏུ་རྒྱུ་བའྲི་ཚེ་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ན། ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དེའྲི་སྟེང་དུ་མཆོག་གྲི་སྦྱོར་བ་སྟེ། 

རླུང་སྔགས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ལ་ནན་ཏན་གྲིས་ཏེ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་སྔར་བཞྲིན་

ནོ། །འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རླུང་མཉམ་གནས་ཏེ། དེས་གཙོ་བོ་བྱས་གཞན་གསུམ་

གྲིས་འཁོར་བྱས་ནས་ས་བུག་གཡས་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བའྲི་ཚེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཇྲི་

ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཅེ་ན། ༀ་གྲི་གདངས་ཀྲིས་རླུང་ནང་དུ་ཞུགས་ཤྲིང་། ཨཱཿ ཡྲི་

གདངས་ཀྲིས་ནང་དུ་གནས་པའྲི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཚུལ་ཧཱུཾ་ནྲི་ཞྲི་

བ་སྟེ། ཐུང་ངུའྲི་གདངས་ཀྲིས་རླུང་ཕྲིར་སྤོ་བར་བྱའོ། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བར་

ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ཡང་གསུངས་པས་གཉྲིས་ཀ་རུང་ངོ་། །

ལྔ་པ་ནྲི། རླུང་རེ་རེས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་བ་ན་གཞན་གསུམ་ཡང་དེའྲི་འཁོར་

དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས། དེ་དག་ཀང་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའྲི་རོ་རེ་བཟླས་

པ་བྱས་ཁད་པར་ཏུ་སྤོ་བར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། རོགས་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཕོ་མོ་གཉྲིས་ཀའྲི་གསང་

བའྲི་ས་རྩེར་ཕག་མཚན་ཕ་མོ་བསྒོམ་པ་དང་། དེ་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཨུཏྤལ་མཐྲིང་གའྲི་མདོག་དང་འད་བའྲི་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་ནས་ཀྲི་འབྲུ་
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ཙམ་རང་གྲི་”
1
གནས་ཀྲི་ས་ཡྲི་རྩེ་མོར་ཏེ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་དབུས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་

བུ་གར་ཁད་པར་དུ་སྟེ་ལྷག་པར་ནན་ཏན་གྲིས་ཏེ། འབད་པས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་རྣམ་པར་

བསམ་པར་བྱའོ། །བུད་མེད་ཀྲིས་ནྲི་ཙ་ན་ཀ་སྟེ་སྲན་མའྲི་འབྲུ་ཙམ་གྲི་པདྨ་དམར་

པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གེ་སར་དང་བཅས་པ་གསང་གནས་ཀྲི་སའྲི་རྩེ་མོར་བསྒོམ་

པ་འདྲི་ཤྲིས་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པས་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གསང་བའྲི་ས་རྩེ་དེར་ནྲི་འཁོར་ལོ་དང་ལ་སོགས་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་རོ་རེ་བསྒོམ་

པ་དང་། མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཁད་པར་དུ་བརགས་

པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་དང་། ཡོན་ཏན་གནས་ཞེས་པ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་

དོ། །བྱང་ཆུབ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་དང་དེའྲི་གནས་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །དེས་ཉོན་མོངས་པ་དག་པར་བྱེད་པས་ཉམས་དགའ་བ་སྟེ་དེ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཅེ་ན། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕ་མོ་བསྒོམ་

པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

རྣམས་མདོར་བསྡུས་པ་ལས་བསྐེད་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ནྲི་འོད་གསལ་དེ་

རུ་སྤོ་བ་སྟེ་བཞུགས་པར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་གནས་རྣམས་ནྲི། ཞེས་པ་

ནྲི། གང་འོད་གསལ་དུ་བཞུགས་པར་བྱར་རྒྱུའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་

དོ། སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་དག་པར་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་གང་ལས་

1  ཞོལ། ༥༨ན༢ན།    +གསང་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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འབྱུང་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲིས་མཚན་པ་སྟེ་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཟུང་འཇུག་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་རབ་ཏུ་བརོད་པ་སྟེ་བསྐེད་པའོ། །དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། 

མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྤོད་པ་

དངོས་བསྟན་པ། ཁ་ཟས་ཀྲི་ཁད་པར་བསྟན་པ། དེ་དག་གྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཀུན་སྟོན་པ་པོས་སྤོས་བཅས་སྤོས་མེད་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་

ཀུན་གྲི་མཆོག ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་

པར་བྱེད་པས་ན་ལེགས་དག་པ། གསང་བའྲི་དམ་པ་འདྲི་ནྲི་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཟུགས་དང་སྒ་དང་རོར་ལྡན་པ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་འདོད་

ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཅན་གྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཇྲི་

ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཅེ་ན། གསང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་མཆོད་ཆེན་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་ཚེ། དངོས་གྲུབ་འབས་

བུ་འདོད་པ་ཡྲིས་རང་གྲི་ཟས་སུ་བཤང་གཅྲི་ལ་སོགས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཟོས་ན་

ནྲི་ལུས་དང་ཁམས་རྒྱས་ནས་བདེ་ཆེན་འཕེལ་བས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྐོན་

མེད་པ་ཡང་དག་བ་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་

པའྲི་ཁ་ཟས་ཀྲི་ཁད་པར་བསྟན་པའྲི་ཞར་ལ། རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ལ་བརེན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནས་དག་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་ཁ་ཟས་ཀྲི་ཁད་པར་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་ནྲི། མྲི་

བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རང་གྲི་ཟས་སུ་ཤ་རྣམས་ཟ་བ་དང་གཏོར་མར་

དབུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། ཤ་ཆེན་མྲིའྲི་ཤ་དག་ནྲི་རབ་ཏུ་”བརག
1
་པ་སྟེ་ལོངས་སྤད་ན། 

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཡྲིས་བསད་ལས་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་

གླང་བོ་ཆེའྲི་ཤ་དང་།རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རའྲི་ཤ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་

འོད་དཔག་མེད་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་དམ་པ་བ་གླང་གྲི་ཤ་དང་། དོན་གྲུབ་ཀྲི་

རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཁྲིའྲི་ཤ་རྣམས་ཟས་ཀྲི་ཕྲིར་ནྲི་བཟའ་བར་བྱ་ཞྲིང་། གཏོར་

མར་ཡང་དབུལ་པར་བྱའོ། །ཟས་གཞན་འབས་ཆེན་དང་རྩམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་

ནྲི་མ་ཟོས་ན་སྟེ། བཟའ་བར་མྲི་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རྲིགས་དེ་དང་འབེལ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོ་ཅན་ཏེ། ཕག་

རྒྱ་དང་བཅས་པ་དང་། མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་མཉེས་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མཉེས་པ་ལ་བརེན་ནས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་མྱུར་དུ་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཐོབ་འགྱུར་ཞྲིང་། འདོད་ཁམས་ཀྲི་བྱེ་བག་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་

ལོངས་སྤོད་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། འཇྲིག་རེན་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་འདྲི་ན་ཕྲིར་མྲི་

ལྡོག་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་སྲིན་གོལ་ལ་འགོད་པའྲི་ལས་ནྲི་བྱེད་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བརགས་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་སྤོད་པའྲི་ཕན་ཡོོན་བསྟན་

ནས། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༤༩ན༥ན།   བླ། ༦༧ན༣ན།    བརག   ཞོལ། ༥༩ན༡ན།    བརགས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པས་ན་གཙོ་བོའ།ོ །སྡུག་བསྔུལ་དང་ཡྲིད་མྲི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་

པས་ན་གཟྲི་བརྲིད་ཅན་ནོ། །འཇྲིག་རེན་གྲིས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྲིས་མྲི་བརྲི་བས་སྟོབས་

དང་ལྡན་པའོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཚེ་དང་ལང་ཚོར་ལྡན་པས་མདངས་བཟང་

བའོ། །རག་ཏུ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ན་མཐོང་ན་ཡྲིད་དུ་འོང་བའོ། །དེ་ལྟ་

བུའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་གང་གྲིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་འཇྲིག་རེན་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་

ཅྲི་བསྒོ་བ་ཉན་པ་རྒྱལ་པོ་བཞྲིན་དུ་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཟུང་འཇུག་ཐོབ་ནས་སྡུག་

བསྔལ་མེད་པར་ཏེ་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཕྲིའྲི་བྱ་བ་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་སོགས་

ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

བཤད་མ་ཐག་པ་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་གོལ་བའྲི་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་འདྲི་ནྲི། 

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའ།ོ །གསང་བ་ནྲི་བསྐེད་

རྲིམ་པ་ལ་སས་པའོ། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཐོབ་

པའྲི་ཐབས་སྤོད་པ་ལ་ཡང་དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པའོ། །འདྲིར་རོགས་རྲིམ་པའྲི་

སྤོད་པ་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་འོད་གསལ་གྲི་ཚད་དུ་ཡྲིན་པར་ངེས་དོན་བཤད་པ་

ལས་ཤེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡང་དག་སྔགས་ཀྲི་གསང་བ་

བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཟུང་འཇུག་འདྲིས། །ཐ་མལ་པའྲི་ལུས་ངག་སེམས་ལས་འདས་

ནས། རོ་རེའྲི་སྐུ་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་སྤོད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་

བྱ་བ་དང་། བཤང་གཅྲི་ཟ་བ་དང་། ཤ་ལྔ་ཟ་བ་སོགས་སྒས་ཟྲིན་ལྟར་བཤད་པའྲི་སྒོ་

ནས་དང་དོན་ཞེས་བྱ་ཡྲི། བསྐེད་རྲིམ་ལ་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། རོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རྲིམ་དུ་མ་ཞྲིག་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་

ལ་འཇུག་པ། སྤོད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བྱེད་པའྲི་ངེས་དོན། ཁ་ཟས་ཀྲི་ཁད་པར་བསྟན་པའྲི་

ངེས་དོན། དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འཛིན་པ་དེ་ཉྲིད་དོན་ཀུན་སྟོན་པ་པོས་

སྤོད་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་གསང་བའྲི་དམ་

པ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་རོ་གསུམ་ནྲི་སེམས་དབེན་གྲི་སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ལ་

ཡེ་ཤེས་གསུམ་དང་བཞོན་པ་རླུང་གསུམ་སོ་སོར་བགངས་པ་དྲུག་ནྲི་ཟླ་བ་དྲུག་

གྲི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་དག་ལས་སད་ཅྲིག་ལ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གྲུབ་པ་ནྲི། ལྡན་པའྲི་ངེས་

དོན་ནོ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཅན་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་

གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟེ་བསྒོམ་མོ། །དེ་ལྟར་

སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་མཆོད་ཆེན་གྲིས་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་གསང་

བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཟུང་འཇུག་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། བཤང་གཅྲི་ནྲི། ཡུལ་

ལྔ་དང་དབང་པོ་ལྔ་སྟེ་དེ་དག་གྲི་གཉྲིས་སང་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ནྲི་ཟོས་པའྲི་

ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་དངོས་གྲུབ་འབས་བུ་འདོད་པ་ཡྲིས་སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་སྐོན་མེད་པ་ཡང་དག་བ་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཟས་སུ་ཤ་རྣམས་

ཞེས་པའྲི་ཤའྲི་སད་དོད་མཾ་ས་ཞེས་པའྲི་མའྲི་ཐྲིག་ལེ་ས་ལ་བྱྲིན་ནས་ཡྲི་གེ་བསན་

པས་ངེས་ཚིག་གྲི་བཤད་པ་བྱས་ནས། མཱ་མ་ཀཱྲི་ཞེས་བྱས་ན་བདག་ཉྲིད་མ་ཞེས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྒྱུ་ལུས་བསྟན་ནོ། །སཾ་བོ་ཏྲི་ཞེས་

བྱས་ན་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་སྟེ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་

པའྲི་ཟུང་འཇུག་ནྲི་མཾ་སའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །ཤ་ཆེན་ལ་སོགས་པའྲི་ཤ་ལྔ་ནྲི། རྲིགས་

ལྔའྲི་ངོ་བོ་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེ་འད་བའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཟས་

ཀྲི་ཕྲིར་ནྲི་བཟའ་བ་སྟེ་གོམས་པར་བྱས་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་

མྲི་ཕེད་པའྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རོ། །ཟས་གཞན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་

གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་ལ་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་མ་ཟོས་ན་སྟེ་སྤད་པར་མྲི་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོ་ཅན་དང་

ཞེས་པ་ནས། འཇྲིག་རེན་འདྲི་དག་དབང་དུ་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྲིཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཏེ་རོགས་རྲིམ་

གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་ན་གསང་བའོ། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ནྲི་རྒྱུ་སྤོད་པ་ལ་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

མྲིང་གྲིས་བཏགས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡང་དག་སྔགས་ཀྲི་གསང་བ་འདྲི་ཐ་མལ་པའྲི་

ལུས་ངག་སེམས་ལས་འདས་ནས། རོ་རེའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་གསང་

བ་འདུས་པ་ལས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཏེ། ཐ་མལ་བའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ། །   ། །

གཉྲིས་པ་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་མཆོག་གྲིས་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་
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ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་དོན་བཤད་པ། ལེའུ་

དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལེའུ་དྲུག་པར་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤོད་པ་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་

སར་ཡང་རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་ལེའུ་བདུན་པ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྤོད་པ་

གསུམ་བསྟན་པ། རེས་དན་དྲུག་གྲི་དག་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་བསྐེད་པ། རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྙོམས་འཇུག་གྲི་ཆོ་ག རེས་དན་བཅུ་དྲུག་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

བདག་པོས། དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་

རེས་དན་ལ་སོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་དྲུག སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་སྟེ་བསྐེད་རྲིམ། མངོན་

པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་ཐོབ་བྱ་མཆོག་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་

ཐོབ་པའྲི་ཐབས་བརོད་བྱར་སྟོན་པའྲི་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། 

འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་ཀྲི་སྤོད་པས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསྟན་

པ། ལམ་འདྲི་ལ་བརེན་པའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བྱོན་ཟྲིན་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྤོད་

པ་འདྲིས་འབས་བུ་བརེས་པར་བསྟན་པ། འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་

བསྒོམ་བསམ་གཏན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི་མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྤོས་བཅས་ཀྲི་སྤོད་པ་བྱེེད་པས་འདོད་

ཡོན་མྲི་དགག་པར་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བསྟེན་པ། སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པས་འདོད་
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ཡོན་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་བསྟེན་ཅྲིང་ལུས་གདུང་བ་དགག་པ། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་

སྤོད་པ་བྱེད་པས་འདོད་ཡོན་བསྟེན་ནས་སྒོ་གསུམ་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གང་ལོངས་སྤད་ན་རང་གྲི་དབང་པོ་རེན་བཅས་རྒྱས་པར་འགྱུར་

བའྲི་འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་བསྟེན་ནས་སྤོས་

བཅས་ཀྲི་སྤོད་པ་སྤད་ན་ནྲི། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་ཏེ་སྤོད་པ་སྤད་ན་སངས་

རྒྱས་མྱུར་དུ་སྟེ་ཚེ་དེ་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རང་གྲི་ལྷའྲི་སྦྱོར་

བ་ཡྲིས་ཏེ། རང་གྲི་ལྷའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ཡྲིས། འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་

ཐམས་ཅད་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། རེས་སུ་མཐུན་པར་

ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། བདག་དང་གཞན་ལ་དབུལ་བར་བྱ་ཞྲིང་ཚིམ་

པར་བྱའོ། །ལུས་ངལ་ཞྲིང་དུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བའྲི་གེགས་སུ་

གྱུར་པའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་དང་། སྦྱངས་པའྲི་ཡོན་

ཏན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་ཟས་གཅོད་པ་དང་། མེར་མཆོང་བ་ལ་སོགས་པ་མྲི་

བཟད་པས་ཏེ་དེ་རྣམས་བསྟེན་ཀང་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི། འདོད་པའྲི་ལོངས་

སྤོད་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞྲིན་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཟས་

ལ་ཧ་ཅང་སྲེད་པས་སོང་མོ་སོང་བ་དང་དེས་མཚོན་པ་ཟས་ལ་ཧ་ཅང་སྲེད་པས་

ཞྲིང་ལས་དང་། ཚོང་ལ་སོགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟས་ཟ་ཞྲིང་སྔགས་མྲི་བཟླ་
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སྟེ་ཟས་ལ་ཧ་ཅང་སྲེད་པས་སོང་མོ་སོང་བ་དང་། དེས་མཚོན་པ་ཞྲིང་ལས་དང་ཚོང་

ལ་སོགས་བྱེད་པ་ལའང་དགའ་བར་མྲི་བྱའོ། །ཇྲི་ཙམ་ལོངས་སྤོད་ན་དབང་པོ་རེན་

བཅས་རྒྱས་ཤྲིང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྲི་འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་

སྤོད་ཅྲིང་སྔགས་ཀྲི་ཡན་ལག་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཉམས་པར་བཟླས་སོ། །ཇྲི་སད་

བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རྣམས་ནྲི་བདེ་བར་གནས་ན་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལས་གཞན་དུ་མུ་སྟེགས་ཀྲི་དཀའ་སྤད། ལམ་འདྲིར་ཞུགས་ནས་དབང་དང་དམ་

ཚིག་ཐོབ་པ་སངས་ཏེ་དཀའ་སྤད་ལྷུར་ལེན་ན་དུས་མྲིན་པའྲི་འཆྲི་བ་དང་མནར་མེད་

པའྲི་དམལ་བར་ངེས་པར་བསྲེག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོང་མོ་ཞེས་པ་ནྲི་རླུང་སྔགས་ཐ་དད་སྟེ་ཟ་བ་ནྲི། རླུང་སྔགས་ཐ་

དད་པར་བྱས་ནས་སྔགས་ཟློས་པའོ། །མྲི་ཟློ་སྟེ་སོང་ལའང་དགའ་བར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་

པ་ནྲི་རླུང་སྔགས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའོ། །འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅྲིང་། སྔགས་

ཀྲི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་བཟླས། ཞེས་པ་ནྲི། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གྲི་རང་

གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་གདངས་སུ་སྦྱར་ནས་སྔགས་ཟློ་བའྲི་དོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་གོ །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནྲི་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་གང་ཟག་རྲིགས་བཞྲིའོ། །སྔགས་ཀྲི་

སྤོད་པ་ནྲི། བྱ་རྒྱུད་སྤོད་རྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་ཏེ་དེ་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཏེ། ཀུན་རྫུབ་བདེན་པ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་། མྲི་གཡོ་བ་སྟེ་དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་
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ཤེས་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་པ་ཡང་འདོད་

པ་ཐམས་ཅད་བསྟེན་པས་སོ། །དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པས་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། འདོད་ཡོན་བསྟེན་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་

དགོས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཆགས་ཅན་ཏེ་འདོད་ཡོན་གྲི་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་ལ་དགའ་བ་ཟུང་

འཇུག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདྲི་ལ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྲི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡྲིས་རག་ཏུ་སྟེ་

སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་བསྟེན་པ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་བྱས་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཅེ་ན། འདོད་ཡོན་ལ་སྤད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། 

མྲིག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་རྣམས་ཉེས་པར་ཏེ་ཚིམ་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྟེ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་ཁམས་རྣམས་རྒྱས་

པར་བྱ་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉྲི་མ་སྟེ་རྣམ་སང་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཕུང་པོ་རྣམས་རྒྱས་

པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་པར་བྱ་བ་སྟེ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་རྒྱས་པར་

བྱེད་པར་འགྱུར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྤྲི་དོན་གྲི་སྤོས་བཅས་པའྲི་བསྒོམ་བསམ་”གཏན
1
་པ་

སས་དོན་གྲི་སྤོས་མེད་པའྲི་བསྒོམ་བསམ་”གཏན
2
་པ། མཐར་ཐུག་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་

སྤོས་མེད་པའྲི་བསྒོམ་པ་བསམ་”གཏན
3
་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༥༢ན༣ན།   བླ། ༧༡ན༡ན།    གཏན   ཞོལ། ༦༢བ༡ན།    བསྟན

2  མ་ཕྱི། ༥༢ན༣ན།   བླ། ༧༡ན༡ན།    གཏན   ཞོལ། ༦༢བ༡ན།    བསྟན

3  མ་ཕྱི། ༥༢ན༣ན།   བླ། ༧༡ན༡ན།    གཏན   ཞོལ། ༦༢བ༡ན།    བསྟན
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དང་པོ་ལ་གསུམ། གཟུགས་སོགས་ཐབས་ཀྲི་ལྷར་བསྒོམ་པ། གཟུགས་

སོགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྷར་བསྒོམ་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོར་ལྟ་

བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། བཤད་པའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། དང་པོ་

ནྲི། གཟུགས་ལ་མཆོག འབྲིང་དམན་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དེ་ཉྲིད་བཅོམ་

ལྡན་ས་ཚོགས་པ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་གཞྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་

ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས། མཆོད་པར་བྱེད་པ་སྤོས་བཅས་ཀྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པ་ལ་གནས་

པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། །སྒ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་

དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་ས་ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་

འབྱུང་གནས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས་དེས་གཙོ་བོ་མཛད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་

བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དྲི་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་

ས་ཚོགས་པ་འདོད་ཆགས་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་འོད་དཔག་མེད་དེ། དེའྲི་ངོ་བོར་

མོས་ནས་དེས་གཙོ་བོ་མཛད་པའྲི་སངས་རྒྱས་སོགས་ལ་དབུལ་བར་བྱའོ། །རོ་ལ་

ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་ས་ཚོགས་པ་སངས་

རྒྱས་ཐོགས་མེད་རོ་རེ་འཛིན་ཏེ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས། དེས་གཙོ་བོ་མཛད་

པའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱའོ། །རེག་པ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བྱས་ནས། །དེ་ཉྲིད་

བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། །མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཚུལ་བརེས་པ་སྟེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ངོ་བོར་མོས་

ནས། བདག་གྲི་རྲིགས་ཏེ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་རོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་རྲིགས་ལྔའྲི་ངོ་བོར་མོས་ཏེ། 
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 595  

དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་རག་ཏུ་སེམས་ནྲི་སྦྱར་བར་བྱ་ཞྲིང་། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསང་ཞྲིང་སས་པ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་

ཀྲི་སྙྲིང་པོ་བཏུས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་དྲི་སོགས་སྔགས་པ་ཡྲིས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྷ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་

རག་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སྤན་མ། སྒ་མཱ་མ་ཀཱྲི །དྲི་གོས་དཀར་མོ། །རོ་

སྒོལ་མར་བསྒོམ་ཞྲིང་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས་རེག་བྱ་ཡང་མཱ་

མ་ཀཱྲིར་བསྒོམ་མོ། །ཡང་ན་དེ་ལ་བསྒོམ་པ་ནྲི། རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་བསྒོམ་སྟེ། དེ་ཡང་གཟུགས་གཟུགས་རོ་རེ་མ། སྒ་སྒ་རོ་རེ་མ། དྲི་

དྲི་རོ་རེ་མ། རོ་རོ་རོ་རེ་མ། རེག་རེག་རོ་རེ་མར་བསྒོམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འགེལ་པས་ཁ་བཀང་བ་སྟེ། ཡུལ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤོད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་བཤད་

པ། ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་པ། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཚིགས་བཅད་ལྔའྲི་རྐང་པ་གསུམ་པ་རྣམས་གཞུང་སོར་བཞག་ལ། 

རྐང་པ་བཞྲི་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་རྲིམ་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སང་མཛད་གང་དུ་

ཐྲིམ་པའྲི་གཞྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལས་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དང་། འདོད་ཆགས་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཏེ་འོད་དཔག་

མེད་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོགས་མེད་ནྲི་

དོན་གྲུབ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། དོན་གྲུབ་སྟེ་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཚུལ་བརེས་པ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཆེན་པོའ།ོ །མདོར་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་

བསྐེད་པ་བསྟན་ནོ། །རྐང་པ་དང་པོ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ནྲི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྔ་

པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པའྲི་

ཡུལ་དང་། མཆོད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པའྲི་

ཡུལ་དང་། ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པའྲི་

ཡུལ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པའོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རེས་ཐོབ་ཏུ་

ཡུལ་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ན། དེ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོར་བལྟས་ནས་

མཉམ་གཞག་ཏུ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྒྱས་

བཏབ་ནས་ལོངས་སྤོད་པར་བྱ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ཏུ་སེམས་ནྲི་སྦྱར་བར་བྱ་ཞྲིང་། འདྲི་དེ་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསང་བའྲི་སྙྲིང་པོ་བཏུས་པའོ། །གཟུགས་སྒ་དྲི་སོགས་སྔགས་

པ་ཡྲིས་ངེས་དོན་གྲི་ལྷ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་ནྲི། རག་ཏུ་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཡང་ན་དེ་ལ་བསྒོམ་པ་ནྲི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རེས་ཐོབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པ་རྲིགས་

མྲི་འད་བ་ཚན་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་མོང་བས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ངོ་

བོར་མོས་ནས་ལོངས་སྤོད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཚིགས་བཅད་ལྔའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་དང་། བཞྲི་པ་རྣམས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཀྲི་དོན་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །རྐང་པ་དང་པོ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ནྲི་འོད་གསལ་དུ་ཟུང་

འཇུག་རྒྱུ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་རོགས་པ་ཚན་པ་གསུམ་ཡུལ་དང་བཅས་པའོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་

ནྲི། དེ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའོ། །འདྲིར་ཡྲིག་དོན་མ་བཤད་པ་ནྲི། སྤྲི་དོན་

དུ་གང་སོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིག་དོན་དུ་སོང་བའྲི་དོན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྐུ་བསྒོམ་པ་ནྲི། རྲིགས་བརྒྱ་དང་། རྲིགས་ལྔ་དང་། རྲིགས་

གསུམ་དང་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་དབེན་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་སྦྱོར་

རོ། །གསུང་བསྒོམ་པ་ནྲི། ཆོས་ཏེ་རླུང་སྔགས་ཐ་མྲི་དད་པ་རེས་སུ་དན་པའྲི་རོ་རེ་

བཟླས་པ་སོགས་ངག་དབེན་བསྒོམ་པའོ། །ཐུགས་བསྒོམ་པ་ནྲི། རོ་རེས་སུ་དན་པ་

བསྒོམ་པ་སྟེ་རོ་རེའྲི་དོན་ནྲི་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ཡྲིན་ལ། གང་དང་གང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་

ཅེ་ན། རྲིགས་ནྲི་ཐ་མལ་པའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །དེ་དང་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་གྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་རེས་སུ་དན་པར་

བྱས་ནས་སང་བ་སང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐྲིམ་དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐྲིམ། དེ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་

ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱོར་བའོ། །ཐ་མལ་གྲི་ལུས་ལ་བསྲིགས་པར་བྱེད་

པའྲི་ཁོ་བོ་རེས་སུ་དན་པར་བསྒོམ་པ་ནྲི། དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་བར་མ་ཆད་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །ལྷ་ནྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །རེས་

སུ་དན་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཆུ་ཟླ་སོགས་དང་འད་བར་ཡོངས་སུ་བསྒོམ་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནྲི་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའོ། །འོད་གསལ་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

བསྒོམ་ན་བྱང་ཆུབ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཚེ་དེ་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དགོངས་
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པས་བཤད་པའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིམ་གཉྲིས་ཐུན་མོང་བའྲི་སྙོམས་འཇུག་གྲི་ཆོ་ག བསྐེད་

རྲིམ་པའྲི་སྙོམས་འཇུག་གྲི་ཆོ་ག་བྱེ་བག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བུད་མེད་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་བ་ལོ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་རེད་

ནས་རེག་བྱ་རོ་རེ་མར་བསྐེད་དེ་ཡུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གནས་ཡྲིད་ཏུ་འོང་

བ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྲི་གནས་དབེན་པར་བདག་ཉྲིད་ལ་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བརྩམ་

མོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་

སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བཙུན་མོའྲི་མཆོག་སྤན་

མར་བསྒོམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་། 

འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་གོས་དཀར་མོ་དང་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་

ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་སྒོལ་མར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། དབང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་མཉམ་པར་སྦྱར་

བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་དང་ༀ་དག་དང་ཨཱ་དང་ཕཊ་ཀང་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། 

རང་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་

ལྔ་པའྲི་རྭ་དབུས་མའྲི་ནོར་བུ་ལ་ༀ་གྲིས་མཚན་ཞྲིང་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་

བཀག་པ། ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱ་ལས་པདྨ་དམར་

པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པ། པདྨ་དང་རོ་རེའྲི་ནང་

འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔས་ཁབ་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་སྙོམས་པར་འདུག་པའྲི་ལས་ལ་

གནས་པར་བྱས་པས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པའྲི་རེས་སུ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ང་
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རྒྱལ་གྲིས་ཕཊ་ཅེས་ངག་ཏུ་བརོད་ནས་ཐྲིག་ལེ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་དམྲིགས་པས་ཕྱུང་

བ་རྣམས་བརག་པ་སྟེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སྤན་མར་བསྒོམ་པར་བཤད་པའྲི་སྤན་མ་

རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པ་ཟླ་འོད་བཞྲིན་དུ་དཀར་ཞྲིང་

ཡྲིད་དུ་འོང་བ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འདྲིས་མཱ་མ་ཀཱྲིར་བསྒོམས་སོགས་ཀང་མཚོན་

ནོ། །དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་

འབས་བུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་འདོད་

པས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་དྲུག །སངས་རྒྱས་རེས་དན་སོགས་ལྔས་ཟུང་

འཇུག་པའྲི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལྔ་བསྟན་པ། དམ་ཚིག་རེས་དན་གྲིས་ལྕེ་ཕྱུང་བའྲི་བདུད་

རྩྲི་བཏུང་བའྲི་ཚུལ། དཀྲིལ་འཁོར་རེས་དན་གྲིས་ཟུང་འཇུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་བསྟན་པ། སྐུ་རེས་དན་སོགས་ལྔས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་པ། དམ་ཚིག་རེས་དན་གྲིས་དོན་དམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཚུལ་

བསྟན་པ། ལྡང་བའྲིྲི་རྲིམ་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ནྲི་

འོད་གསལ་ལོ། །ལྲིང་ག་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །བཞག་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

པའོ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནྲི་བསྒོམ་པར་བྱ་ཅེས་པ་ནྲི། འོད་གསལ་ལས་ཟུང་

འཇུག་ལོངས་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པའོ། །བ་སྤུ་རྣམས་ཀྲི་བུ་ག་སྟེ། ཟུང་

འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་མཁས་པས་སངས་རྒྱས་རྣམ་སང་གྲི་སྤྲིན་
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རྣམས་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་མན་ཆད་གཞན་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཚིག་རྐང་དང་པོ་དང་གསུམ་

པ་སྔར་ལྟར་རོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར། མཁས་པས་ཆོས་

འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྤྲིན་རྣམས་སྤོ་བར་བྱའོ། །རོ་རེ་སྟེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྤྲིན་རྣམས་

སྦོ་བར་བྱའོ། །མཁས་པས་རྲིགས་ཏེ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་སྤྲིན་རྣམས་སྤོ་བར་

བྱའོ། །མཁས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ་ཁོ་ཞྲིང་བསྲིགས་པའྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་སྤྲིན་

རྣམས་སྤོ་བར་བྱའོ། །ཚིགས་བཅད་ལྔ་ཀའྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་འབྲུ་

གནོན་ཅྲིག་གོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་དམ་ཚིག་རེས་སུ་དན་པ་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། བདག་གྲི་རོ་

རེ་ནྲི་ལྕེ་དང་། པདྨ་ནྲི་རྐན་ནོ། །དབང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་མཉམ་སྦྱར་ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི། ལྕེ་རྩེ་

ལྕེ་ཆུང་བའྲི་རྩེ་མོ་གཉྲིས་སྦྱར་ནས་དྲུད་པའོ། །ཀད་རྒྱ་ན་གནས་པའྲི་རང་གྲི་ཁུ་བའྲི་

ཐྲིག་པ་ལྕེ་ཆུང་བའྲི་ལམ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ལྕེའྲི་སྟེང་དུ་བབས་པ་ཡྲིས། སངས་རྒྱས་ནྲི་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེམས་བྱུང་རྣམས་མཆོད་ཅྲིང་ཚིམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་དེ་ལ་ཞེས་པ་ནས་ཞེ་ན། ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་

ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་དབང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྟེ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་འདོད་པའྲི་སྒྱུ་སྩལ་ལ་མཁས་པས། རང་གྲི་ཁུ་བ་དག་རྣལ་འབྱོར་པས་ནྲི་

རག་ཏུ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་དབྱུང་ཞྲིང་། དེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བུ་དང་ཚ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཚུལ་དུ་སྤོ་བར་བྱའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། སྙྲིང་པོ་ལེན་པའྲི་མཆོག་སངས་

རྒྱས་སོ། །ཚུལ་དུ་བྱ་བ་ནྲི། དེ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱུའོ། །དགོངས་པས་

བཤད་པའོ། །
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བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། སྐུ་རེས་དན་སོགས་གསུམ་གྲིས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་དང་། སེམས་རེས་དན་སོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་རོགས་རྲིམ་

པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་དང་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་

བྱས་ནས། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་སབས་སུ། ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤན་དངས། ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་རང་ལ་བཅུག་པའྲི་རེས་སུ་དན་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་

ཞེ་ན། རོ་རེ་ཆོས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་གསུང་གང་ཡྲིན་པའྲི་གསུང་དེ་ནྲི། ངེས་པའྲི་

ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་བཞྲིས་ཁད་པར་

དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། བདག་གྲི་ཚིག་ཀང་ཆོས་འཛིན་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་དང་འད་

བར་གྱུར་ཅྲིག་པའོ། །དེ་ལ་ཐུགས་ཞེས་པ་ནས། ཞེ་ན། གསང་བའྲི་བདག་པོ་བོ་སྟེ་

ཤེས་རབ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་ཐུགས་གང་ཡྲིན་

པ་ལྟ་བུར་ནྲི། བདག་གྲི་སེམས་ཀང་རོ་རེ་འཛིན་པ་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་དང་འད་བར་གྱུར་

ཅྲིག་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་སེམས་ཅན་ནས་ཞེ་ན། སྐེ་གནས་བཞྲིས་བསྡུས་པའྲི་

སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་འདྲི་ནྲི་སྐུ་སྟེ་ལུས་སོ། །འདྲི་ནྲི་གསུང་སྟེ་ངག་གོ །འདྲི་ནྲི་

ཐུགས་ཏེ་ཡྲིད་དོ། །ཅེས་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམས་མཐར་གང་དུ་

བཏུགས་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དང་། བདག་གྲི་

སེམས་གཉྲིས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ཅྲིག་པའོ། །ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲི་སེམས་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་བྱས་པས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ལ། པ་ཚབ་འགྱུར་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

ལེགས་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་རོགས་པ་དེ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ནམ་མཁས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

དང་བདག་གྲི་སེམས་གཉྲིས་མཚུངས་པ་སྟེ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་

རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐུགས་བྱྲིན་བརླབས་བསྟན་ནོ། །

དེ ་ལ་སྐུ་དང་གསུང་བྱྲིན་བརླབས་བསྟན་པ་ནྲི། དེ ་ལ་སྔགས་ནྲི་ངག་

གོ །གཟུགས་ཞེས་པ་ལུས་ཡྲིན་ལ། ལུས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོར་ན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་ཚོགས་སོ། །སྐུ་འདྲི་དང་འདྲིའོ་ཞེས་གསུངས་

ཏེ་ངག་གྲིས་བརོད་བཞྲིན་པ་ན་ཐུགས་ཏེ་སེམས་ཇྲི་ལྟར་བརོད་པའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྲི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རེས་སུ་དན་པ་སྟེ། དེ་ཇྲི་ལྟར་

བསྒོམ་ཞེ་ན། སྔགས་ཞེས་པ་གསུང་ངོ་། །དེ་དང་སྟོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་

པས་ན་རོ་རེའོ། །སྐུ་གང་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་ལུས་གང་ཡྲིན་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། ལུས་ཀྲི་

དོན་ནྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་པས། མདོར་ན་ངག་གྲི་ཚོགས་སོ། །སྐུའྲི་དོན་ཚིག་བརོད་

བཞྲིན་པ་”ན
1
། དེ་ཚེ་ཡྲིད་ཀྲི་སྐུའོ། ཞེས་ཡྲིད་ཀྲི་བཏགས་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་སྐུ་ཡང་

རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དང་རོ་རེ་འཆང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་དེ་དང་འད་བར་བདག་

གྲི་ལུས་ངག་ཀང་རག་ཏུ་སྔགས་འཛིན་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་ཞྲིང་དབྱེར་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༦ན།   བླ། ༧༥བ༤ན།    ན   ཞོལ། ༦༦བ༡ན།    ནྱི
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མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་ཅྲིག ཅེས་པ་སྟེ། མདོར་ན་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ངོ་

བོ་གཅྲིག་ཅྲིང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེར་དུས་རག་ཏུ་གྱུར་པ། 

རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་དོན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ལ་དམ་ཚིག་ཅེས་པ་ནྲི། ཕུང་སོགས་ཀྲི་སྤོས་པ་གཅོད་པ་ལས་

མྲི་འདའ་བའྲི་དོན་དེ་འོད་གསལ་ལོ། །དེ་རེས་སུ་དན་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། དམ་

ཚིག་གྲི་སད་དོད་ས་མ་ཡ་ལ། ས་མ་ཏ་ཞེས་བྱས་ན་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཅེས་པ་སྟེ། ཕ་

མ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའོ། །དེའྲི་ཚེ་ཕའྲི་ཁུ་བ་མའྲི་མངལ་དུ་ཕྱུང་བ་ལས་

རྲིམ་གྲིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་

ཡུལ་དང་། ཡན་ལག་རྣམས་ནྲི་གང་འོད་གསལ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་རྒྱུའོ། །དེ་ཉྲིད་

བཏུང་བར་བྱ་བ་སྟེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་བྱའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། བཤད་རྒྱུད་

རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རགས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་འོད་གསལ་དུ་

འཇུག་ཚུལ་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུའོ། །དགོངས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་ན། དོན་

གྲི་འོད་གསལ་གྲི་འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

འདོད་པས་སོ། །འཆྲི་བའྲི་ཚེ་རགས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་འཆྲི་

བ་འོད་གསལ་གྲི་ངང་དུ་ཕར་གཤེགས་ཤྲིྲིང་། སྐེ་བའྲི་ཚེ་ན་ཇྲི་ལྟར་ཐྲིམ་པའྲི་རྲིམ་

པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་ཚུར་གཤེགས་པར་གྱུར་པའྲི་

ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ཚོགས་སྲོག་གྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསད་པ་

སྟེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ན། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པས་དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །འདྲིས་གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་པས་

ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་ཕུང་སོགས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་

ཚུལ་དང་གསུམ་ཀ་བསྟན་པའོ། །

དྲུག་པ་ལ་གཉྲིས། ཤེར་ཕྲིན་དང་མ་སྐེས་པ་རེས་དན་གྲིས་འོད་གསལ་དུ་

ཞུགས་ནས་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་ལྡང་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། མཆོད་པ་རེས་དན་གྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་བའྲི་གཞྲི་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་ཤེས་རབ་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་མོ། །དེའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པ་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐར་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལས་

མྲི་འདའ་བའྲི་དོན་གྲི་ན་དམ་ཚིག་གོ །འོད་གསལ་དེ་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་

གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་དན་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། རང་བཞྲིན་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་རོག་པ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

གྲིས་འོད་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་བྱས་ཏེ། འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པས་ན་

ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མར་མ་སྐེས་ཤྲིང་། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་དོན་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་

མེད་པས་ཟག་པ་མེད་པའོ། །ཟུང་འཇུག་གྲི་གནས་སབས་ན་བྱང་ཆུབ་འོད་གསལ་

དང་མངོན་རོགས་སྒྱུ་ལུས་གཉྲིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་ལ། ཁམས་

ཀྲི་སད་དོད་དྷ་ཏུ་ཞེས་པ་ལ་དྷ་ར་ཞེས་བྱས་ན་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ཡང་སབས་

འདྲིར་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་ནོ། །འབྱུང་བ་ནྲི་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་ནོ། །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

སང་བ་ཡང་འོད་གསལ་གྲི་དོན་མེད་པ་སྟེ། དགོངས་པ་མྲིན་པས་བཤད་པའོ། །དེ་

ལ་མ་སྐེས་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལངས་པ། རེས་སུ་དན་པའྲི་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སྒོ་ནས་ཟུང་འཇུག་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་འགྱུར་མ་དག་པས། 

འགེལ་པས་དེ་ནས་ཞེས་པ་འབྲུ་བསན་པ་ལྟར་བྱས་ན། དོན་གྲི་འོད་གསལ་དེ་ནས་

བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །དེ་དང་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་དབྱེར་མེད་པ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་གོ །ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། 

རྒྱུ་འབས་ཐ་དད་པའྲི་སྤོས་པ་མེད་པས་ན་མཚན་མེད་ལ། སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་ཆད་

པ་མྲི་སྲྲིད་པས་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་། ནམ་མཁའྲི་འཇའ་ཚོན་དང་མཚུངས་པ་འོད་ཟུང་

གཉྲིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་མེད་ཀང་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་མྲིན་

ཞྲིང་། སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞྲི་ཞྲིང་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་ཤྲིན་ཏུ་དྲི་

མ་མེད་ཅྲིང་། ལུས་ཀྲི་རེག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པས་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་ལ་སོགས་པའྲི་རེག་བྱའྲི་མཆོད་པ་ཕག་

རྒྱལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་བསྐེད་དེ་རེས་སུ་དན་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། བུད་

མེད་སེམས་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྟེན་པ། ལོ་གངས་བཅུ་གཉྲིས་ལོན་པ་རེད་པ་ན། པདྨ་ཅན་

དང་། གླང་པོ་ཅན་མ་དང་། རྲི་དྭགས་ཅན་མ་དང་། དུང་ཅན་མའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་

མཉམ་པར་སྦྱར་བས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲི་ཁུ་བ་ཅེས་པ་ལ་ཁུ་བའྲི་

སད་དོད་ཤུ་ཀྲ་ཞེས་པ་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་ན། སྡུག་བསྔལ་

སྤོད་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ཡྲིན་ཏེ་དེས་བདག་

ཉྲིད་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཆོག་འགྲུབ་པ་དང་། དངོས་གྲུབ་དམན་པ་འགྲུབ་པ། ཐ་

དད་དུ་ཅེས་པས་མྲི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །
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   དང་པོ་ནྲི། རེས་དན་བཅུ་དྲུག་བསྒོམ་པ་འདྲིས་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་རོ་

རེ་དང་། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་རོ་རེ་དང་། ཆོས་འཛིན་མཆོག་གྲི་གསུང་རོ་རེ་དག་

ཀང་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དངོས་གྲུབ་གང་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ལས་གཞན་པ་ཕ་མོ་

འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསྒོམ་པའྲི་

ཟུང་འཇུག་པས་རོ་རེ་བཟླས་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲིྲི། 

འགེལ་པས་ཁ་བཀང་བའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། འགེལ་པ་ལས་སོ། །གསུམ་པ་བཤང་གཅྲིའྲི་དམ་ཚིག་

གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་

བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་བདུན་པར་གསུངས་པའྲི་སྤོད་པ་ལ་གནས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། 

ཚོགས་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བ་ན་མེད་པའྲི་མཆོད་པ་བྱའོ་ཞེས་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་ལེའུ་བརྒྱད་པ་འདྲི་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་

གྲིས་མཚམས་སྦྱར་བ། བསྟོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དོན་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་

ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྲིས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤོད་
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པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དང་། ལམ་སྟོན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པས་

མཛེས་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྒྱལ་བ་རང་རྒྱལ་

སོགས་ལས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཁོད་ཀྲིས་སྤོད་པ་བཤད་དུ་གསོལ། སྤོད་པ་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཅེ་ན། ནམ་མཁའ་སྟེ། དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱས་པའྲི་སྤོད་

པ་དེས། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྒྱུད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་རྣམ་རོག་གྲི་སྤོས་པ་དང་བལ་བས་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པོའྲི་སྤོད་པ་མཆོག་གོ །ཅེས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་རྣམས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའྲི་ཐབས་ཆེན་པོ། རོ་རེ་ཐེག་པ་

རབ་ཏུ་སྟོན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པའྲི་

མཆོག །རྒྱལ་བ་བསྐེད་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་མཆོད་པ་བཤད་དུ་གསོལ། འཁོར་

བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སངས་པའྲི་ཐར་བའྲི་ལམ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྟོན་པ། ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་ཡོན་ཏན་རོགས་པ་ལ་གནས་ཤྲིང་། སངས་རྒྱས་རྣམ་སང་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་བདག་པོར་གྱུར་པའྲི་བསལ་མཆོག་དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་

ཁོད་ཀྲིས་མྲི་མཆོག་མཆོད་པ་བཤད་དུ་གསོལ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་

སེམས་ནྲི། རྒྱས་པའྲི་སྤན་དང་ལྡན་པས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་བ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་དག་པའྲི་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་མཆོད་པ། ཞེ་སང་སང་བ། གཏྲི་མུག་ཉེར་ཐོབ་སྟེ། 
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ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །”ར
1
་སྟེ་འོད་གསལ་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་རང་བཞྲིན་གྲི་རོག་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བས་ཐེག་པ་སྟེ་

དེ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མྲིག་ཅན་ཁོ་ནས་བལྟ་བར་

བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་དང་མཚུངས་པའྲི་མཆོག་གོ །རྒྱལ་བ་རྣམ་སང་

ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་གཞྲི་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་

ལངས་པ་ནྲི་མཆོད་པ་སྟེ་དེ་བཤད་དུ་གསོལ། ཐར་བའྲི་ལམ་ནྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་

འཇུག་གོ །དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལ་གནས་པ་ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་ལ་གནས་པའོ། །བདེ་བ་

ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་སངས་རྒྱས་བསལ་མཆོག་གོ །བདེན་གཉྲིས་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པས་ན་དག་པའྲི་བདག་དེ་འད་བའྲི་མྲི་མཆོག་པ་བཤད་དུ་

གསོལ། བྱང་ཆུབ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སེམས་ནྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་རྒྱས་

པའྲི་སྤན་ནྲི་ཟུང་འཇུག་པའྲི་སྤན་ལྔའོ། །བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚོགས་འཇྲིག་རེན་དུ་

སྟོན་པར་མཛད་པས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐུར་བ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རྣམས་འོད་གསལ་གྲི་སྦྱངས་པས་ཤྲིན་ཏུ་དག་པའྲི་རོ་རེ་ཐེག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་

དང་། མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་དང་། གསང་དབང་གྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ཏེ། འོད་གསལ་གྲི་ངོ་བོ་མྲི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ། 

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་འདྲི་ལ་བསྐུར་བར་གྱུར་ཅྲིང་། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་འདོད་དོན་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༥ན།    ར བླ། ༧༨བ༡ན།    རོ་རྱེ   ཞོལ། ༦༨བ༥ན།    རོ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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རོགས་པར་མཛད་པ་འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་དབང་པོ་རོ་རེ་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། 

རྲིན་ཆེན་ནྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྟེ་དེ་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཛིན་པར་

མཛད་པའོ། ཞེས་པ་དགོངས་པ་མྲིན་པས་བཤད་པའོ། །དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་བའྲི་མཆོད་པ་བསྐེད་རྲིམ་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པས་མཆོག་གདོད་མ་ནས་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ལ་གནས་པ། ཁམས་

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རང་བཞྲིན་གྲི་སྒོ་ནས་

འདུས་པས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བསལ་མཆོག །རྒྱལ་བ་རྣམས་འདྲི་ལས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྲི་མཆོད་པ་བཤད་དོ། ཅེས་པ་དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་མཆོད་པ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་མཆོད་

པ། རྲིམ་གཉྲིས་ཐུན་མོང་གྲི་མཆོད་པའྲི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ནྲི། ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་

བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཡངས་པ། མཚན་དཔེས་བརྒྱལ་བའྲི་གཟུགས་བཟང་ཞྲིང་

ལང་ཚོ་གཞོན་པས་བརྒྱན་པ་ནྲི། ལོ་གངས་ཉྲི་ཤུ་ལྔ་ལོན་པ་སྟེ་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཕུང་

པོ་ལྔ། ཁམས་ལྔ། ཡུལ་ལྔ། དབང་པོ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྟེ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་རེད་ནས་བ་ན་མེད་པའྲི་མཆོད་པ་བྱའོ། །བྱོལ་སོང་གྲི་སད་དོད་ཏྲིར་ཏྲི་ཀ་ཞེས་

པ་”ལོགས
1
་ན་ཡོད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ལས་ལོགས་

ན་ཡོད་པའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོར་རབ་ཏུ་བརག་པར་བྱའོ། 

ཞེས་པ་དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གནས་སྦྱངས་ཤྲིང་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བྱད་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

1  མ་ཕྱི། ༥༧བ༧ན།   བླ། ༧༩བ༡ན།    ལོགས   ཞོལ། ༦༩བ༢ན།    ལོག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་པོ་གཉྲིས་བསྒོམ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ས་བརག་བང་སྦྱང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ས་ཕོགས་གཙང་

ཞྲིང་འདུ་འཛིས་རྣམ་པར་དབེན་པའམ། ཡང་ན་ས་ཆོག་མྲི་དགོས་པ། རྒྱལ་བ་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་རྲིགས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྔགས་པ་དང་། ཞྲི་བ་སྟེ་སྐེས་བུ་དམ་པ་གཞན་གྲི་

གནས་དང་། ཞྲི་བའྲི་གནས་ཏེ་ལྷའྲི་ཁང་པ་རྣམས་སུ། བའྲི་བཤང་གཅྲིས་མཚོན་པ་

བ་བྱུང་ལྔ་དང་། ཆུ་གཙང་མ་དང་དྲི་བཟང་ལ་སོགས་པས་བྱུགས་པ་དང་། འམ་གྲི་

སྒས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་རས་དང་། ཉེ་བར་མཁོ་བ་གཞན་ཡང་བསྡུས་ཏེ། 

བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་པའྲི་ཕྲིར་རག་པར་ཏེ། 

ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་རབ་ཏུ་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། དང་པོ་སྦྱོར་བ་བྱེད་ཚུལ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བྱེད་

ཚུལ་འགལ་སོང་དང་བཅས་པ། དང་པོ་སྦྱོར་བའྲི་སབས་སུ་ལུས་རེན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་བསྒོམ་ཚུལ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ལྷ་སྤོ་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ནུ་མའྲི་དབུས་པར་ཞེས་པ་མགྲིན་པ་ནས་ནུ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་

ཀྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་བར་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་དང་། སྤྲི་གཙུག་

མཐའ་ཞེས་པ་སྤྲི་གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་བར་དུ་གཟུགས་ཕུང་གྲི་ངོ་བོ་ༀ་

དཀར་པོ་ལས་རྣམ་སང་། བར་ཞེས་པས་སྐྲ་མཚམས་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་འདུ་

ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཨཱཿ དམར་པོ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དང་། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆོ་ག་ཤེས་

པས་ཡ་མཐའ་བརླའྲི་རྩ་བ་ནས་མ་མཐའ་རྐང་པ་བར་དུའང་འདྲི་བྱེད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཧ་ལང་

ཁུ་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དང་། ཡ་མཐའ་ལྟེ་བ་དང་། རྐེད་པ་ནས་མ་མཐའ་གསང་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གནས་ཀྲི་བར་དུ་ཚོར་བའྲི་ངོ་བོ་སྭ་སེར་པོ་ལས་རྲིན་འབྱུང་སྟེ། རྲིགས་ལྔ་རྣམས་

ནྲི་དགོད་པར་རབ་ཏུ་བྱའོ། །རྲིགས་ལྔ་འགོད་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་

དང་མྲི་མཐུན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པའྲི་གདམ་ང་ཅན་ཡྲིན་གྲི་འགལ་བ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ཞེས་པ་ལ། རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སང་མཛད་སོགས་ཀྲི་

སྲས་ཏེ། རྲིགས་སྤན་མ་སོགས་སོ། །མདོར་ན་རྲིགས་ལྔས་བཏུས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་

ནྲི་དགོད་པར་རབ་ཏུ་བྱའོ། །གང་ལ་དགོད་པར་བྱ་ན། རང་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་ལ་

དགོད་པར་བྱ་ཞྲིང་། ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་ལ་དགོད་པ་ན་ཁོ་བོ་བཅུ། ཁོ་མོ་བཅུ་དང་བརེ་

བ་སོགས་ཁད་པར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་ཡུམ་གྲི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་། །དེའྲི་དབུས་

སུ་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཐྲིག་ལེའོ། །རྒྱ་མཚོ་ནྲི་མང་པོ་སྟེ་ཐྲིག་ལེ་མང་པོ་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །ཟླ་བ་སྟེ་ཐྲིག་ལེ་དེ་དག་གྲི་དབུས་ཏེ་དེ་དག་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་

སུམ་ཅུ་པོ་གཉྲིས་གནས་པར་བསྒོམ་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་ནས་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་མཁས་པས་ཡུམ་གྲི་

པདྨ་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་དངས། ལེའུ་དང་

པོ་ནས་བྱུང་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕྲིར་སྤོས་ཏེ། སྤྲི་སྒོས་ཀྲི་མཛད་པ་རྣམས་མཛད། 

ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་ནས་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་འཁོད་པར་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། །ཞྲི་བ་ནྲི་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པའོ། །རོ་རེ་སྟེ་དེ་བརན་པར་གྱུར་པ་འཛིན་

པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཐུན་མཚམས་བྱ་བར་འདོད་ན། ཐུན་གྲི་མཐར། རེན་དང་བརེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་གྲི་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱའོ། །འདྲི་མདོ་བསྲེར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་ཕར་སྤོས་ཏེ། མཆོད་པ་ཕུལ་ཚར་བ་

དང་སྙྲིང་ཁར་ཚུར་སྡུད་པ་ལ་བཤད་ཀང་། རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེས་ཀང་དོན་དུ་

མ་སྟོན་པས་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བ་ཡྲིན་གྲི་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་ས་བཞྲི་ནྲི་ཁམས་བཞྲི་འདུས་པའྲི་རང་གྲི་ལུས་མཆོད་

རེན་ཏེ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒོམས་ལ། དེ་ལ་འོད་ཟེར་ཕེང་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་

པ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་བཞུགས་གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ཡྲིན་པར་རྣམ་པར་བསམ་མོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། མཁས་པས་སྙྲིང་ཁར་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་གྲི་བ་སྤུ་སྟེ་རོ་རེའྲི་བུ་ག་ནས་སྙྲིང་ཁར་དངས་པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་

མཁས་པས་མཆོད་པ་སྟེ་འདོད་དོན་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ལྷའྲི་སྤྲིན་རྣམས་སྤོ་བར་

བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་

ཀྲི་དབྱེ་བ་ལ། མཁས་པས་ཨུཏྤལ་སྔོ་དཀར་དམར་སེར་ལང་ཁུ་སྟེ་རྣམ་པ་ལྔར་

ཤེས་པར་བྱས་ནས། དཀར་པོ་རྣམ་སང་། སེར་པོ་རྲིན་འབྱུང་། སོགས་ལ་ཁ་དོག་

དང་མཐུན་པར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་དབུལ་བར་བྱའོ། །པདྨ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔར་ཤེས་

པར་བྱས་ནས། རྲིགས་ལྔ་ལ་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པར་དབུལ་བར་བྱའོ། །ཛཱ་ཏྲི་སྟེ་ས་

མའྲི་མེ་ཏོག་ལ་ཡང་། སྔོ་དཀར་དམར་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། ཁ་དོག་དང་

མཐུན་པར་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱའོ། །མེ་ཏོག་ཀརྲི་ཞེས་

སོགས་བཞྲི་ཡང་བསམ་གཏན་གྲི་བསྒོམས་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བར་ཏུ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བརག་གོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཨུཏྤལ་ལྔ་ནྲི་རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔ་དང་། པདྨ་ལྔ་ནྲི་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་

ལྔའོ། །ཛཱ་ཏྲི་རྣམ་གསུམ་ནྲི་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གྲི་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་

གྲི་གདངས་དང་སྦྱར་ནས་རོར་བཟླས་བྱེད་པའོ། །མེ་ཏོག་ཀརྲི་ཀཱ་ར་སོགས་བཞྲི་

ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རླུང་ངོ་། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། ཅེས་པ་ནྲི། དེ་

འད་བའྲི་རོར་བཟླས་ཀྲི་མཐུས་སྟོང་པ་བཞྲི་ཤར་བའྲི་མཐར་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་

ལྡང་བའོ། །མདོར་ན་རླུང་བཅུའྲི་ནང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རླུང་ལ་རླུང་སྔགས་

མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱས་པས་རླུང་ཐམས་ཅད་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་

ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་བྱུང་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་

ལྡང་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། བ་མའྲི་བྱ་བ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ།  སོབ་མའྲི་བྱ་བ་ལྷ་

དང་བ་མ་ལ་མཆོད་པ། བ་མས་གསང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག གསང་དབང་བསྐུར་

བའྲི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩྲིག་པའྲི་ངོས་རེ་རེ་ལ་དཔག་ཚད་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྟེ་བརྒྱའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ་འཁོར་ལོ་སྟེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པར་བྱ་ལ། ལྷ་མཚན་འགོད་པ་ལ་རྣམ་པར་མཁས་པས་བརག་པར་ནྲི་ཤར་

དུ་མྲི་བསྐོད་པ། ལྷོར་རྲིན་འབྱུང་། ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་མེད། བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་དང་། 

རྲིགས་ལྔའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་རབ་ཏུ་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་པདྨོ་སྟེ་འོད་

དཔག་མེད་ཀྲིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། རོ་རེ་སྟེ་མྲི་བསྐོད་པ། རལ་

གྲི་སྟེ་དོན་གྲུབ། ཨུཏྤལ་སྟེ་རྲིན་འབྱུང་རྣམས་ཀྲིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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རྣམས་ཀང་མཁས་པས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དཔག་ཚད་བརྒྱའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ་

མ་ངེས་ཀྲི། དཔག་ཚད་བྱེ་བའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ་ཡང་གྲུ་བཞྲི་ཤྲིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡྲི་མཆོད་

རེན་ཏེ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཤེལ་ལྟར་གསལ་ཞྲིང་རང་བཞྲིན་དྲི་མ་མེད་པ། རྲིགས་ལྔ་

དང་འབེལ་བའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་བསྒོམ་

ཞེ་ན། གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཁས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་སོ། །དགོས་པ་

གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་ན། མཆོད་པ་སྟེ། གསང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་དུའོ། །དཔག་ཚད་

བརྒྱའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ། ཅེས་པ་ཤེས་རབ་ཅན་གྲི་གནས་སུ་བསྒོམ་ཞེས་པའྲི་བར་

འདྲིས། ས་ཕོགས་གཙང་ཞྲིང་རྣམ་པར་དབེན་པའམ། ཞེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྲིག་གྲི་

རྒྱས་བཤད་དང་བསམ་གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡང་བསྟན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལྷ་དང་བ་མའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མཆོད་པ། བ་མ་ལ་ཁད་པར་

གྲི་མཆོད་པ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་དང་བ་མ་དེ་

ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་བརྩམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། རྲིན་ཆེན་ན་བཟའ་ལ་སོགས་པས་རག་ཏུ་

མཆོད་པར་བྱའོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་བའྲི་གསང་དབང་

ཐོབ་པར་འདོད་པས་སོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་མཆོག་རྣམས་

ཀྲིས་རག་ཏུ་ལྷ་རྣམས་དང་བ་མ་མཉེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིག་མའྲི་མཆོད་པ་དང་། ཁད་པར་གྲི་རས་ཀྲི་མཆོད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་སྟེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་བའྲི་ན་ཆུང་

མཆོག རྲིན་ཆེན་ས་ཚོགས་མཆོག་གྲིས་བརྒྱན་ནས་དབུལ་བར་བྱའོ། ། འགྱུར་

གསར་གཉྲིས་ལྟར་ན། སྒྲུབ་པ་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་དང་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མཆོག་
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གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཕྲིར་དུའོ། །གང་ལ་ན། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ངོ་བོ་བ་མ་ལའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཞྲིང་འདྲི་རྲིན་ཆེན་ས་བདུན་གྲིས་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་མཁས་པ་

དག་གྲི་ཡོངས་སུ་བསངས་ལ། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་སྦྱྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་ཉྲིན་རེེ་བཞྲིན་ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་བ་མ་ལ་དབུལ་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། བ་མས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱ་བ་དང་། གསང་

དབང་བསྐུར་བ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

བ་མས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཉམ་པར་

བཞག་ལ། སོབ་མས་ཕུལ་བའྲི་རྲིག་མ་བངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་

དག་ཏུ། འདོད་ཆགས་ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བོ་ཅན་གྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རེག་

པའྲི་སྦྱོར་བ་དབུལ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བདག་པོའྲི་ཕག་རྒྱར་མཉམ་པར་འཇོག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། 

ནམ་མཁའ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་ངང་ལས་

ལྷག་མོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཀོད་པ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་

བསྡུས་ཏེ། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བདག་གྲི་ལུས་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་སྤྲུལ་

སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་

ཚོགས་བཀོད་པའྲི་བ་མས་རྲིག་མའྲི་བཤང་བ་སྟེ་ཡུལ་ལྔ་དང་། གཅྲི་བ་སྟེ་དབང་པོ་

ལྔས་མཆོད་པར་བྱའོ། །རེག་པའྲི་སྦྱོར་བ་དབུལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཅེ་ན། བཞྲིན་བཟང་

ཤྲིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡྲི། །ན་ཆུང་སལ་པ་མཆོག་ལྡན་པ། །ལུས་ལ་རྲིགས་ལྔ་དགོད་པ་
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སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲི་གནས་བསམས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པ་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་པ་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པའྲི་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ། 

ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་གནས་མངོན་དུ་མཛད་ནས། སངས་རྒྱས་ཏེ་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བརག་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གསང་དབང་

མཆོག་བསྐུར་བ་དང་། གསང་དབང་ཙམ་བསྐུར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མྲིག་བཟང་ནྲི་རྲིག་མའོ། །དེའྲི་པདྨ་ན་གནས་པའྲི་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་

གྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བརན་པའྲི་བོ་ལྡན་པས། ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཞུ་བ་འདུས་པའྲི་ངོ་བོས་རང་གྲི་ལུས་ལ་གནས་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཚིམ་པར་

བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་མྲི་གཡོ་བའྲི་བསམ་པས། ཁུ་བ་བངས་ནས་

བཟའ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འགེལ་པས་ཁ་བཀང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཟླ་བཟང་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་ལས་

བཤད་དོ། །དེ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་ཐོད་པའམ་། 

དུང་ཕོར་སོགས་ཀྲི་སོད་དུ་བཞག་ནས་སྦྱངས་རོགས་སར་གསུམ་བྱས། བཀྲ་ཤྲིས་

བརོད་ཅྲིང་སྤྲི་བོར་གཏོར་སྟེ་འཐུང་བའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། གསང་དབང་འདྲི་ནྲི་སྔགས་རྣམས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་སྒྱུ་ལུས་བསྐེད་པར་བྱེད་

པས། མཆོད་པ་སྟེ། བ་ན་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཆོས་རྒྱུད་

སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་གདུལ་བྱ་ལ་གསང་ཞྲིང་ས་བར་བྱ་བ། སྔགས་རྣམས་ཀྲི་དངོས་

གྲུབ་བསྐེད་པར་བྱེད་པར་གསུངས་སོ། །



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། འགེལ་པ་

ལས་སོ། །བཞྲི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་གྲི་དམ་ཚིག་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞྲི། 

ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་

བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་བརྒྱད་པར་བཤད་པའྲི་གསང་དབང་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་

བསྐུར་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། རྨད་བྱུང་བའྲི་སྤོད་པས་ཀང་བྱང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པར་བྱའོ། ཞེས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལེའུ་དགུ་པ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། 

རྨད་བྱུང་བའྲི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ། དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཀན་ཀ་སངས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་འཛིན། ཞེས་པ་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །མྲི་སོབ་

པའྲི་སབས་ཀྲི་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས། ཐམས་

ཅད་ནམ་མཁའ་མྲི་འགྱུར་ཆེའོ། །ཐམས་ཅད་དབང་བསྐུར་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་

གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་

ན་སྤོད་པའྲི་མཆོག་གོ །ཀུན་དོན་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་ཀུན་གྲིས་

དོན་དུ་གཉེར་ཞྲིང་གསོལ་བ་གདབ་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་

ལྔའོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ནྲི། དེ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོའ།ོ །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་གྱུར་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའོ། །རོ་

རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཅན་གྲིས་གསང་ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་གསར་

དུ། སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ཅན་ལ་གསང་། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེེགས་པས། སངས་རྒྱས་

ཐེག་པ་ཅན་ཏེ་ཐེག་དམན་པ་ལ་གསང་བར་བྱ་བ། རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའྲི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཉམས་དགའ་མཆོག་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད་དོ། ཅེས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

དམ་ཚིག་ལྔ་བཤད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཉེ་བར་སྡུད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཞེ་སང་གྲི་

རྲིགས་ཀྲིས་སྲོག་གཅོད་པ། གཏྲི་མུག་གྲི་རྲིགས་ཀྲིས་གཞན་གྲི་ནོར་འཕོག་པ་

དང་། འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲིས་གཞན་གྲི་བུད་མེད་བསྟེན་པ་དང་། ལས་ཀྲི་

རྲིགས་ཀྲིས་རྫུན་སྨྲ་བ་དང་། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ལས་སྦྱོར་དངོས་དང་། དེའྲི་ཕན་ཡོན་མཇུག་སྡུད་དང་

བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་ནྲི་ལྷག་

མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའོ། །སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་

པ་ནྲི། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐེད་དེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་

སོགས་བྱས་པའོ། །རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་རབ་བསྒོམས་ནས། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་དག་པོར་བསྐེད་པའོ། །དེའྲི་ལག་ཏུ་སྟེ་ཕག་

གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་རོ་རེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །རོ་རེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། འོད་འཕོ་མང་པོ་

འབར་བ་དང་འོད་ཟེར་ས་ལྔས་རབ་ཏུ་གང་བའོ། །དུས་གསུམ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཏེ་

བསད་པར་བྱ་བའྲི་དག་བོ་རྣམས་མདུན་དུ་བསྒོམས་ནས། རོ་རེ་དེས་ཕེ་མར་བརླག་

ཅྲིང་དག་བོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ནྲི་རོ་རེས་ཕྲི་མར་བརླག་ནས་མེད་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པར་གྱུར་པར་བསྒོམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བསད་ལས་ཀྲི་བསམ་གཏན་མཆོག་”ང
1
་བསྒོམ་ན་ནྲི་ཐུགས་

ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། རོ་རེ་གསང་བ་འདྲི་ལྟ་བུས་བསད་ལས་བྱ་

བའྲི་འོས་སུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་ན་ནྲི། བསད་པ་དེ། མྲི་བསྐོད་

སངས་རྒྱས་ཞྲིང་དག་ཏུ། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ཞེ་སང་གྲི་

རྲིགས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་འདའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་སྟེ་རྲིགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོ་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། ལས་

སྦྱོར་དངོས། དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡོན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

རྐང་པ་དང་པོ་བཤད་ཟྲིན་ལ། མྲི་ཤེས་པ་སྟེ་གཏྲི་མུག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཐར་པ་རབ་ཏུ་

སྒྲུབ་པ། ངོ་བོ་ཉྲིད་དག་ནྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག གོས་པ་མེད་པ་ནྲི་གློ་བུར་དྲི་བལ་

ལོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེར་ས་སེལ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སྤོད་པར་རབ་སྟོན་པས། 

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡྲི། ཡང་དག་དམ་ཚིག་འདྲི་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའ་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་སྔར་ལྟར་རོ། །རྣམ་པར་སང་

མཛད་རབ་བསྒོམ་སྟེ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་

དུ་བསྒོམ་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསྒོམ། ཞེས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཚེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་འགུགས་

པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་ནྲི་རབ་ཏུ་བརག་

1  མ་ཕྱི། ༦༡ན༦ན།    ང   བླ། ༨༤ན༤ན།   ཞོལ། ༧༣བ༣ན།    དྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཅྲིང་བསྒོམ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་འགུགས་པ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། སེར་པོ་ལ་རྲིན་

འབྱུང་། དམར་པོ་ལ་འོད་དཔག་མེད། དཀར་པོ་ལ་རྣམ་སང་། ལང་ཁུ་ལ་དོན་གྲུབ་

རྣམས་བཏང་སྟེ། ནོར་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ནས་སུ། །དེ་ནས་རོ་རེ་གསུམ་དུ་

རྣམ་བསྒོམ་ན། ཞེས་པ་ལ་སྐུ་བསྒོམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་

ནས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཞགས་པ་ལྟ་བུ་སྤོས་པས་ནོར་ཐམས་ཅད་བཅྲིངས་ནས་

དངས་པ་དང་། གསུང་བསྒོམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལྕེ་རྩེའྲི་ཧྲཱྲིཿ དམར་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་

ཀྱུ་ལྟ་བུས་ནོར་ཐམས་ཅད་དངས་པ་དང་། ཐུགས་བསྒོམ་པ་ནྲི། ནོར་ཐམས་ཅད་རང་

གྲི་ནང་དུ་བཞག་པར་ཡྲིད་ཀྲིས་བསྒོམ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བྱས་ན་གནས་སབས་སུ། ནོར་གྲི་རྒྱ་མཚོས་གང་བ་

”ཡྲི
1
། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་འད་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

སྲས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྐེས་བུ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ནྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་འདོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་

དང་། ལས་སྦྱོར་དངོས་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་

འཛིན། །འདོད་ཆགས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ། བདེན་པ་

གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པས་ན་གསང་བ་དག་པ། མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་

ལ་གནས་པས་དམྲིགས་”པ་
2
མེད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་སྔར་ལྟར། དཔག་མེད་ཚེ་

1  མ་ཕྱི། ༦༡བ༦ན།   བླ། ༨༤བ༦ན།    ཡྱི   ཞོལ། ༧༤ན༥ན།    འོ

2  མ་ཕྱི། ༦༢ན༡ན།   བླ། ༨༥ན༢ན།    -པ་   ཞོལ། ༧༤བ༡ན།    པ་    * པ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ནྲི་རབ་བསྒོམ་སྟེ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་

དུ་བསྒོམ་པའོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་དགའ། ཞེས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་རང་མ་གཏོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བུད་མེད་ལྟ་བུར་སྦྱར་བ་ནྲི་བྱའོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་སྦྱོར་བའྲི་

སབས་སུ། དམ་ཚིག་བཞྲི་ཡྲི་སྦྱོར་བ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པ་དེ་རུ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། 

དང་པོ་སྦྱོར་བའྲི་རྲིག་མ་འདུ་”བྱ་
1
བའྲི་སབས་སུ། དབང་དུ་བྱ་རྒྱུའྲི་བུད་མེད་དེ་ཉྲིད་

གོས་དཀར་མོར་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ནྲི་ཐེག་པའྲི་ཚུལ་ལ་འདོད་པའྲི་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གོ །དེ་ནས་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་བུད་མེད་དེ་དང་དབང་པོ་གཉྲིས་མཉམ་པར་

སྦྱོར་བས་དེ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྤད་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མྲི་ཕེད་སྐུ་གསུམ་

བསྐེད་པའྲི་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་སྔར་ལྟར། རོ་རེ་བཟླས་པས་

གདུལ་བྱའྲི་དོན་སྒྲུབས་པས་རོ་རེ་སྔགས་ཀྲི་དོན་སྒྲུབ་པ་བདག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ་

ཆོས་སྐུ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུང་ནྲི་འདྲི་སད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་སྔར་ལྟར་རོ། །རོ་རེ་ཐོགས་

མེད་རབ་བསྒོམ་སྟེ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྲུབ་ཏུ་

བསྒོམ་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པའོ། །ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་རྣམ་བསྒོམ་ནས། ཞེས་པ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༦༢ན༣ན།   བླ། ༨༥ན༥ན།    -བྱ་    ཞོལ། ༧༤བ༣ན།    བྱ་    * བྱ་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་མདུན་ན་ཡོད་པར་བསྒོམ་ནས། རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་

རྫུན་སྨྲ་བས་ཞེས་པ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་

གྲི་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་གནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་སླུ་བར་བྱ་བ་སྟེ། རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་སྨྲས་པས་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་

བཏང་ནས། གང་ལ་རྫུན་སྨྲ་དགོས་པའྲི་ཡུལ་དེ་ལ་སྨྲ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་རང་བཞྲིན་མེད་

པའྲི་གསུང་སྟེ་དྲི་མ་མེད་པ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མོས་པའྲི་བོ་ཅན་ཀུན་

གྲི་གསང་བ་སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པར་བཤད་དོ། །འདྲི་ནྲི་དམ་ཚིག་

ཅེས་སོགས་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ཡང་

ཡང་བསྒོམ་པའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

ལས་སྦྱོར་དངོས། དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་སྔར་

ལྟར་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་བསྐེད་

པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ། །རོ་རེ་འཆང་གྲི་དངོས་གྲུབ་རབ་ཏུ་

སྟོན་པར་མཛད་པས། གསུང་ནྲི་འདྲི་སད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ལྟར་ལ། དཀོན་མཆོག་

དཔལ་ནྲི་རབ་བསྒོམ་སྟེ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིན་

འབྱུང་དུ་བསྒོམ་པའོ། །གཟུགས་རྣམས་ཀུན་གྲི་འདྲི་དག་དག ཅེས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པའོ། །དེ་དང་དེས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་
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ལ་རྩུབ་པའྲི་ངག་དང་ལ་སོགས་པ་”ཁ
1
་མ་དང་། ངག་བཀལ་བ་རྣམས་སྨྲས་པའྲི་སྒོ་

ནས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ། །བསྟེན་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བྱས་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་

བཀོད་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། མྲི་བསྐོད་པ་དང་། རྣམ་སང་དང་། འོད་དཔག་མེད་དང་། དོན་

གྲུབ་དང་། རྲིན་འབྱུང་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ངེས་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ནམ་

མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་པ་”
2
དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སངས་

རྒྱས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །དེའྲི་ལག་པ་ནྲི་འོད་གསལ་དེ་ལེན་པར་

བྱེད་པའྲི་ཉེར་ཐོབ་བོ། །རོ་རེ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །འོད་འཕོ་མང་པོ་འབར་བ་

དང་། འོད་ཟེར་ས་ལྔས་རབ་ཏུ་གང་། ཞེས་པ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་བྱུང་བའྲི་

དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི། གང་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་

པར་བྱ་རྒྱུའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་སོ། །དུས་གསུམ་པ་ཡྲི་

ཞེས་པ་ནྲི། དེའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །བསྒོམ་ནས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་

གྲི་དོན་ནྲི། དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲིས་ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་སོགས་བཤྲིག་པའོ། །བསམ་

གཏན་མཆོག་དེ་ཅེས་སོགས། རྐང་པ་དྲུག་གྲི་དོན་ནྲི། རོགས་རྲིམ་དེ་ལྟར་བསྐེད་ན་

མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །འདྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་འདོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༦༢བ༦ན།    ཁྲ   བླ། ༨༦ན༤ན།   ཞོལ། ༧༥བ༡ན།    ཕ

2  ཞོལ། ༧༥བ༣ན།    +དང་
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གཉྲིས་པ་ནྲི། མྲི་ཤེས་པ་སྟེ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ཐྲིམ་

ནས་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ། །ངོ་

བོ་ཉྲིད་དག་གོས་པ་མེད་ཅེས་པ་སྔར་བཞྲིན། བྱང་ཆུབ་སྤོད་པ་གདུལ་བྱ་ལ་རབ་

ཏུ་སྟོན་པས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡྲི། ཡང་དག་ཚིག་འདྲི་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་པ། དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལས་

བྱུང་བའོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་བསྒོམ། ཞེས་པ་ནྲི། གང་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བྱ་རྒྱུའྲི་མ་དག་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་ཀྲིས་ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་སོགས་བཤྲིག་པའོ། །རོ་རེ་གསུམ་དུ་ཅེས་པ་ནས། 

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ངེས་དོན་ནྲི། རོགས་རྲིམ་དེ་ལྟར་བསྐེད་ན། 

གདུལ་བྱའྲི་རེ་བ་སོང་བའྲི་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་ནྲི། དཔེའྲི་

འོད་གསལ་ལས་བྱུང་བའོ། །པདྨའྲི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། མ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་དག ཅེས་པ་ནྲི། མ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་སོ། །བུད་མེད་ལྟ་བུ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་མངོན་གྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སྦྱོར་བ་ན། དམ་ཚིག་བཞྲི་ཡྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས། ཞེས་

པ་ནྲི། སྟོང་པ་བཞྲི་ཐྲིམ་པའྲི་རྲིམ་པས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

པའོ། །ཐམས་ཅད་དེ་རུ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྲི་དོན་ནྲི། དོན་གྲི་འོད་གསལ་

ལས་གྲུབ་པའྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའོ། །དེ་ཐམས་

ཅད་ཉེ་བར་སྤད་ཅེས་པ་ནྲི། ཟུང་འཇུག་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའོ། འདྲི་ནྲི་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རོགས་རྲིམ་དེ་ལྟར་བསྐེད་ན་མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་ཐོབ་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པར་སྔར་

ལྟར་སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྔར་ལྟར་

རོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པར་བྱ། ཅེས་པའྲི་དོན་ཡང་སྔར་ལྟར། ཐམས་

ཅད་གཟུགས་སུ་རྣམ་བསྒོམ་ནས། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་ནྲི། རང་གཞན་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བལྟ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོབ་པའོ། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་

ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི། རོགས་རྲིམ་དེ་ལྟར་བསྐེད་ན་ཞེས་

སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་སྔར་ལྟར། 

དམ་ཚིག་ཅེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་སོ། །གཙུབ་པའྲི་ངག་ལ་

སོགས་པ་ནྲི། ཞེས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་སྟོན་པའྲི་ཚིག་

གོ །བསྟེན་ན་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་ནྲི། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སོབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། འཁོར་གྲིས་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་པ་ལྟར་བཅོས་ནས་ཞུས་པ་

དང་། སྟོན་པས་དེའྲི་ལན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དམ་ཚིག་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་དཔལ་ཏེ། ཕག་ན་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་འཇྲིག་རེན་དང་འགལ་བའྲི་ཚིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲིས་བསྟན་པས། ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅྲིང་རྨད་དུ་གྱུར་ནས། རོ་རེའྲི་ཚིག་འདྲི་སད་

ཅེས་སྨྲས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་

ཞེས་པ་ནས། འཁོར་གྲི་ནང་དུ་མེས་བསྲིལ་བར་བྱེད་ཅེས་པ་ལྟར། སྲོག་བཅད་

པས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཚིག་གྲི་ལམ། རོ་རེའྲི་ཚིག་འདྲི་ཅྲིའྲི་སད་དུ་གསུང་། ཞེས་མ་འོངས་པའྲི་གདུལ་བྱ་

རྣམས་ཀྲི་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རོགས་ཀང་མ་རོགས་པ་ལྟར་བཅོས་ནས་

ཞུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤོད་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་དང་། བདེན་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་གྲིས་བརོད་ཀྲི་མྲི་ལང་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་སོགས་ལས་སྐེས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུ་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་

ཀྲི་དམ་ཚིག་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྲི་དམན་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང་། འཇྲིག་རེན་དང་

འགལ་བའྲི་དམད་པའྲི་འདུ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་བསྐེད་ཅྲིག དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། 

རྲིགས་ཀྲི་བུ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་སོགས་ཀྲི་སྤོད་པ་ལ་ལྟོས་

ན། གདུལ་བྱ་གང་རྣམ་པ་གང་གྲིས་འདུལ་བ་དེ་དང་མཐུན་པར་སྤོད་པས་ན་མཆོག་

གོ །འདྲི་ལྟ་སྟེ། སྔགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་ནྲི། མཉམ་གཞག་ཏུ་རོགས་རྲིམ་

རོགས་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་འཇྲིག་རེན་དང་འགལ་བར་སྤད་པས་ཚེ་འདྲིར་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེེགས་པའྲི་སྤོད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། དོན་དམ་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཡང་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བྱེད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པས་བྱེད་པ་དང་། དེ་

དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུང་ཚུལ་དང་། བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་

ནས་བསྟན་པ་ལ་ཆེ་བརོད་མཛད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་བུ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་སྟེ་བདེན་པར་གྲུབ་

པས་སྟོང་པ་ནྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེས་སུ་སོང་བ་སྟེ། ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་ནམ་མཁའ་སྟེ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་

སྟོང་པ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྒོ་ནས། དེའྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་དམ་པར་འདོད་པའྲི་ཁམས་

ན་མྲི་གནས་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་དམ་པར་གཟུགས་

ཀྲི་ཁམས་ན་མྲི་གནས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་དམ་པར་གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་

ན་མྲི་གནས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་དམ་པར་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་འོག་གཞྲིའྲི་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྲི་ལ་ཡང་མྲི་གནས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དེ་ལྟར་རེས་སུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ནྲི་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་། རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའྲི་དོན་གྲི་དབང་དེ་ལྟ་བུ་མཁེན་ཅྲིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་

ཡང་མཁེན་ནས། ཆོས་འཆད་པར་མཛད་དོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེ་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། 

དམ་ཚིག་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་རེས་སུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །འདྲིས་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་

སྤད་པས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྒོ་ནས་འོད་གསལ་དུ་

འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་བོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་བུ་འདྲི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་གཙུབ་ཤྲིང་དང་

གཙུབ་སྟན་དང་མྲིའྲི་ལག་པ་བསྐོད་པའྲི་རྐེན་གྲིས་དང་པོར་དོད་འབྱུང་། དེ་ནས་དུ་

བ་འབྱུང་ཞྲིང་དེ་ནས་མེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་མོད་ཀྲི། དོན་དམ་སྤོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་

པས་དཔད་ན། རྲིག་ཤེས་དེའྲི་ངོ་ན་མེ་དེ་ཡང་གཙུབ་ཤྲིང་ལ་ཡང་མྲི་གནས། གཙུབ་

སྟན་ལ་ཡང་མྲི་གནས། མྲིའྲི་ལག་པ་བསྐོད་པ་ལ་ཡང་མྲི་གནས་སོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་

དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །རོ་རེ་ནྲི་ཉེར་ཐོབ། དམ་ཚིག་ནྲི་སང་བ་མཆེད་པ་རེས་སུ་རྲིག་པར་བྱ་བ་ནྲི་སང་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་སྟོང་པ་

བཞྲི་པོ་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལུགས་འབྱུང་དུ་འགོ་བ་དང་། ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འོང་བ་ལ་

སོགས་པ་དམྲིགས་ཀང་། དོན་དམ་”གཅོད
1
་བྱེད་ཀྲི་རྲིག་པས་དཔད་ན་རྲིག་ཤེས་

དེའྲི་དོན་འགོ་བ་དང་འོང་བ་ལ་སོགས་པ་མྲི་དམྲིགས་སོ། །འདྲིས་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་

པ་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྟོང་པ་བཞྲི་བསྐེད་པ་དེ་ཡང་། རོ་རེའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་

ཡྲིན་པས་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པར་བསྟན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་སད་ཅྲིག་དེ་ཉྲིད་ལ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སྐེས་པས་ངོ་མཚར་དུ་

གྱུར། འོད་གསལ་སྐེས་པས་རྨད་དུ་གྱུར་ནས། “རྔམ
2
་ཞྲིང་མྲིག་གདངས་ཏེ་ཟུང་

འཇུག་སྐེས་ནས། ཚིག་འདྲི་སད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྨད་བྱུང་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་རྣམས་

ནྲི། ཞེས་པ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དོ། །དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་ན། ནམ་མཁའ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༦༤བ༧ན།    གཅོད   བླ། ༨༩ན༡ན།   ཞོལ། ༧༨ན༡ན།    དཔྱོད

2  མ་ཕྱི། ༦༥ན༡ན།   བླ། ༨༩ན༣ན།    རྔམ   ཞོལ། ༧༨ན༢ན།    རྔམས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ནྲི་མཚུངས་པའོ། །ངེས་དོན་གྲི་ལུང་དང་བལ་བའྲི་རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀྲིས་རོགས་མྲི་

ནུས་པས་ན་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའོ། །དག་པ་ལས། ཀུབ་རོབ་ཅེས་པ་ནྲི། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་ལས། སར་ཡང་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་སྐུར་སང་བར་གྱུར་པར་བཤད་པ་ངོ་མཚར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྲི་པ་ནྲི་འགེལ་པར་རོ། །   ། །

གསུམ་པ་ལེའུ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའྲི་བར་གྲིས་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། 

སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། རོ་རེ་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་མཆོག་གྲི་ལེའུས་

བཤད་ཚུལ། རོ་རེ་སྦྱོར་བའྲི་དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པའྲི་མཆོག་བསྟན་པའྲི་ལེའུས་བཤད་

ཚུལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་བསྒོམ་པ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ། 

ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལན་

གསུམ་གྲི་བར་དུ་སྤད་ཀང་། ད་དུང་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་མྲི་

འགྲུབ་ན། རང་གྲི་ལྷ་ལ་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བར་བྱ་དགོས་སོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་ལེའུ་བཅུ་པ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་དང་། རོགས་རྲིམ་པའྲི་

སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཁོར་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། སྡུད་

པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྟོན་པས་ལན་མཛད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་འཁོར་ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
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ཅད་ཡང་དགོངས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ།  འདྲི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། དེའྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྙྲིང་པོ་སྟེ། གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཀུན་བསྡུས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསང་བར་བསྒགས་པ། དངོས་

གྲུབ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་ཀྲི་མཆོག་ཡང་དག་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་བཤད་དུ་གསོལ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལ་ལྟོས་ན་འོད་གསལ་གྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པས་རྒྱལ་པོ། །དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན་རོ་རེ་འཛིན་

པ། ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱ་མཚོ་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་

བ་ལ་རོལ་བས་ན་གཙོ་བོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་”བསྲེག
1
་

པར་མཛད་པས་ན་འབར་བ་དག་པོས། དག་པོའྲི་སྤན་བགད་པའྲི་སྤན་ཡངས་པས་

གསུང་ནྲི་འདྲི་སད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག རོ་རེ་གསུམ་དེ་ཁོ་”ནར
2
་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

བསྒོམ་པ་དང་། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་ཐབས་

དངོས། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་ཡུན་ཚད་བསྟན་པ། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་པའྲི་ཕན་ཡོན། སྙྲིང་

པོ་བསྐུལ་བ་དང་བལ་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རྣམས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་

རེ་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་བསྒོམ་མོ། །དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་བསྒོམ་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༦༥བ༣ན།   བླ། ༩༠ན༡ན།    བསྱེག   ཞོལ། ༧༨བ༥ན།    བསྱེགས

2  མ་ཕྱི། ༦༥བ༣ན།   བླ། ༢༠ན༢ན།    ནར   ཞོལ། ༧༨བ༦ན།    ན
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ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་མྲི་རོག་

ཅྲིང་། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཕན་ཚུན་རེན་དང་བརེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ། རང་བཞྲིན་

གྲིས་གང་ནའང་མྲི་གནས་ཤྲིང་། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་

དུ་བསྒོམ་མོ། ཞེས་པ་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པས་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི་རྲིགས་དྲུག་

པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་སྤན་མ་ལ་

སོགས་པའོ། །སྔགས་ནྲི་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་

ཆགས་པའོ། །ཟད་པར་མྲི་འགྱུར་བས་ན་རོ་རེ་སྟེ་དེ་སད་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་འཁོར་རྣམས་ལ་བོས་ནས། མྲི་

བསྐོད་པ་ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་རང་རང་གྲི་རྲིག་པ། ལྷ་མོ་བྱེ་བ་ཕག་ཁྲིག་བརྒྱ་

སྟོང་དུ་མ་དང་ཐབས་གཅྲིག་ཏུ་ཆོས་འདྲིའྲི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་བྱ་བ་ལ་རོ་རེ་འཆང་གཅྲིག་ཉྲིད་སྐུའྲི་བཀོད་པ་ས་ཚོགས་པར་བསྒྱུར་

བའྲི་རོལ་བ་སྟོན་པར་མཛད་དེ། ཕོགས་བཅུའྲི་ཞེས་པ་ནས། རོལ་ཅྲིང་ལྷ་མོ་དེ་

དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་དགེས་པར་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་ཅེས་པ་ནས། 

བརྩོན་པ་རྣམས་ཏེ། སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་

སྤན་རས་ཀྲིས་མྲི་འཚོའོ། །དེའྲི་རྒྱུ་ནྲི། ཀེ་མ་འདྲི་དག་ན་རྲིགས་པ་དན་པ་གཅྲིག་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་ལ་བསབ་པ་ཡྲིན་ཀང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་
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པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་གྲི་ཆོས་”དཀྲིལ་
1
འཁོར་གྲི་ལྷས་མངོན་

སུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་སྒོ་ནས། ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་

འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ལས་ཕྲི་རོལ་དུ་

གྱུར་ཏོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་སྤན་རས་ཀྲིས་མྲི་འཚོའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་སྔགས་དང་། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། 

མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བས་ན་སྐེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤན་རས་ཀྲིས་བཙའ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཞེས་པ་ནས། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་སྟེ་སྔགས་གང་གྲིས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྲོག་

ཀུན་ཏུ་བསྐུལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ། རབ་ཏུ་གསང་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གཏྲི་

མུག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། དམྲིགས་པ་ༀ་དང་། རོ་རེ་འཛིན་

པ་ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། དམྲིགས་པ་ཧཱུཾ་དང་། ཆོས་

འཛིན་པ་འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། དམྲིགས་པ་

ཨཱཿ འདྲི་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་སྤྲི་བོ་ནས་ༀ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཕྱུང་བ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་ཚིག་གྲི་ལམ་ཞལ་ནས་ༀ་ཞེས་ངེས་པར་བརོད་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་

གསུང་མགྲིན་པ་ནས་ཨཱཿ ཡྲི་ཡྲི་གེ་ཅེས་པ་ནས། ཞལ་ནས་ཀང་ཨཱཿ ཞེས་ངེས་པར་

བརོད་པ་དང་། །ཐུགས་རོ་རེ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་ཅེས་པ་ནས། ཞལ་ནས་

ཀང་ཧཱུཾ་ཞེས་ངེས་པར་བརོད་པས་སྔགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༦༦ན༣ན།   བླ། ༩༠བ༤ན།    དཀྱིལ་   ཞོལ། ༧༩བ༡ན།    -དཀྱིལ་
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སོ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་ནས་འདྲི་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། བརྒྱལ་བ་སྟེ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་

པར་གྱུར་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རེས་སུ་དན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྦྱོར་བ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག ལས་

རྒྱལ་མཆོག་གོ །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཕག་ན་རོ་རེ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་རས་

ཀྲིས་འཚོ་བ་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་དམ་ཚིག་འདྲི་གསུངས་སོ། །ནམ་མཁའྲི་ནྲི་ལྷག་

མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དབྱྲིངས་ཞེས་

པ་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངང་ནས་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་

སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལུས་དཀྲིལ་བཀོད་པའོ། །དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་དེའྲི་དབུས་ཏེ་སྙྲིང་ཁར་གནས་པར་བཀོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེའྲི་དབུས་ཏེ་སྙྲིང་

ཁར་གནས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་བསྒོམ་ཞྲིང་། རང་གྲི་གཟུགས་

སུ་རབ་ཏུ་བརག ཅེས་པ་ལ་འགྱུར་གསར་དུ། རང་གྲི་ངོ་བོར་རབ་ཏུ་བརག ཅེས་

བསྒྱུར་བ་ལྟར་གསུམ་པོ་དེ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ངོ་བོར་རབ་ཏུ་བརག་གོ །དེ་ནས་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་རོ་རེ་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་འོད་ཟེར་འབར་བ་རྣམ་པར་

འཕོ་བ་བསམ་པར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ནུས་

པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དེ་ཡྲིས་ཐུགས་ཀ་ནས་

དངས་པར་རྣམ་པར་བསྒོམ་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རོ་རེ་འཆང་དེར་འགྱུར་

བ་དེ་བསྒོམ་མོ། །རོ་རེ་འཆང་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པོ་ཆེ། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྲི་གཙོ་བོ་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་གོ །རང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལོ། །རང་རོ་རེས་བསྐེད་པར་

བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཆོ་ག་སྟེ། 

དབྱྲིངས་ཞེས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པའོ། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་

སྟེ། ཐུགས་བསྡུས་པ་སྟེ་འགུགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཁ་དོག་གསུམ་དུ་རབ་ཏུ་བསྒོམ། ཞེས་པ་ལ། ཁ་དོག་གྲི་སད་

དོད་ཝར་ཞེས་པ་ཡྲི་གེ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ཞེས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་རང་ཉྲིད་སྔགས་ཀྲི་སྐེས་བུ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་ནས་ནྲི་གནས་

ཏེ་ཕོགས་བཞྲི་རྣམས་སུ་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཚུལ་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་མཚོན་པའྲི་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུའྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ཡང་

ཡུམ་གྲི་མངལ་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པ་སྟེ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །དེས་ལྷ་

ལྷག་མ་རྣམས་མངལ་དུ་བསྐེད་པ་ཡང་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

དམ་ཚིག་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བྱ་བ། 

ཐུགས་བསྐུལ་བའྲི་ཆོ་ག་དངོས། ཆོ་ག་དེ་རྲིགས་ཀུན་གྲི་ཟློས་པ་པོས་བྱ་བར་

བསྟན་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསྐུལ་བ་དེ་ལ་འདྲི་ནྲི་རོ་

རེ་མཆོག་གྲི་གསང་བའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་

ལ་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་ན་ཕ་མོ་ཡྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

བསམ་པར་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེའྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ་ཡྲི་གེ་མཆོག་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚིག་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་

དེས་ལེགས་ལ་རག་ཏུ་སྦྱོར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔས་རོ་རེ་ཆེན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་རྣམས་ལ་མཚན་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྟེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུའྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས། རོ་རེ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་པ་སེམས་དཔའ་

གསུམ་བརྩེགས་ཅན་རྣམས་གསལ་བར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་ཡྲིས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁར་བཏབ་པར་བྱས་ཏེ། ལྷ་

རྣམས་ཇྲི་སྙེད་བསྐུལ་བར་བྱ། ཅེས་པ་ལ་ཆག་འགྱུར་ལྟར་ན། ལྷ་ཡང་རབ་ཏུ་བསྐུལ་

བར་བྱ་ཞྲིང་། ཡང་གྲི་སྒས་བསྟན་པ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་གནོད་མཛེས་བཀུག་ནས་མདུན་དུ་བཀའ་ནོད་པ་ལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་

འབྱོན་པར་བསྐུལ་ཅྲིག་ཅེས་བསྒོས་པས། དེས་རང་རང་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་

རྣམས་སྤན་དངས་ཤྲིང་། དེ་རྣམས་ཀང་རང་རང་འད་བའྲི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་

སོ་སོ་ལ་བཅུག་པའྲི་མོས་པ་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོ་རེ་ཀོ་བ་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་འདྲི་

ནྲི། རོ་རེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དང་། པདྨའྲི་རྲིགས་དང་ལ་སོགས་པས་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་དང་ལས་ཀྲི་རྲིགས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སྟེ་ཐུགས་རབ་ཏུ་

འགུགས་པའྲི་སྒྲུབ་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁ་རུ་ནྲི་བསྐུལ་བར་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་རོལ་མོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འབྱུང་བ་སྟེ། གར་མཁན་གཅྲིག་ཉྲིད་ཆ་ལུགས་ས་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལྟར། རོ་རེ་

འཆང་གཅྲིག་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འགྱུར་བར་བསྒོམ་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྟེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འདེན་པར་བྱེད་པའྲི་ཆོ་ག་ཡྲི་

ནྲི་ཚུལ་མཆོག་འདྲི་ཞག་བདུན་བར་དུ་བྱས་ན་ནྲི་ཞེས་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཅན་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གསང་བ་སྟེ། བ་མའྲི་མན་ངག་འདྲིས་

ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བདག་ཉྲིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འདྲི་ལྟར་གྲིས་ལ་སྒྲུབས་ཤྲིག་དང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བས་ཡྲིད་ནྲི་འཇྲིགས་ཤྲིང་སྐྲག་གྱུར་

ནས། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མཆོག་སྩལ་དེ་དག་རྣམ་པར་གཟྲིགས་ནས། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཡྲིད་

ལ་མགུ་ཞྲིང་དེ་དག་གྱུར་པའྲི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ། །སུ་ཞྲིག་

གྲིས་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་རྣམས་དང་། སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་གྲུབ་པའྲི་གྲུབ་

ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་མཐུ་ཆེན་པོ་

དང་ལྡན་ལ། བདག་ནྲི་ཐ་མལ་བ་ཡྲིན་པས་བསྐུལ་མྲི་ནུས་སོ་སྙམ་དུ་རྨོངས་པས་

སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་ལས་འདས་པར་བྱས་ཏེ་མ་བསྐུལ་ན་ནྲི། དེའྲི་སྲོག་ནྲི་དངོས་གྲུབ་

མ་ཐོབ་པ་དེའྲི་ངང་ལ་ཟད་པར་འགྱུར་གྲི། ཚེ་དེ་ལ་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་

རྣམས་འགྲུབ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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འཇུག་པ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ། བསྐུལ་བས་གྲུབ་པའྲིརྣལ་འབྱོར་བ་

རྣམས་ཀྲི་ཀུན་སྤོད་བསྟན་པ། མཐར་ཐུག་པའྲི་འབས་བུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་

ནས་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་འཛིན། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་ནྲི། སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། གང་གྲི་དོན་དུ་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་

ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ་དང་། དེའྲི་ཐབས་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་དང་། སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་

དགོས་པ་གྲུབ་ནས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཇྲི་

སྙེད་པ་ནྲི་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་དགོས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའོ། །རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་མོ། །རོགས་པ་ནྲི། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུའོ། །སྒྱུ་ལུས་དེའྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས། 

དབང་པོ་སྟེ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བརག་པ་སྟེ་བསྐེད་པར་

བྱའོ། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་སྟེ་འདའ་བར་མྲི་བྱ་བ་

བསྒོམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲིག་མའྲི་དབང་ཕྱུག་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དེར་ཡང་ཡང་ཞུགས་

པའྲི་སྤོད་པ་སྤད་ནས། རོ་རེ་སྟེ་བདེན་པ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦྱོར་བའྲི་ཟུང་

འཇུག་བསྐེད་ནས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་ཀང་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་གྲིས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཆགས་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་དད་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་ལ་ཆགས་

པར་བལྟ་བར་འགྱུར་བར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ནྲི་དམ་ཚིག་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་
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སྙྲིང་པོ་ལེན་ཅྲིང་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། 

རྣལ་འབྱོར་པ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་རྒྱལ་

པོ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྔ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྲས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་འདྲི་ལ་བསྐུར་བར་གྱུར་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུང་ནྲི་འདྲི་སད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

འཇྲིག་རེན་ཁམས་ནྲིྲི་ཐམས་ཅད་ན། བུད་མེད་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པ་ཀུན་གཟུགས་རོ་རེ་

མ་སོགས་སུ་བསྒོམ་ལ་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེའྲི་སྦྱོར་བ་དང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་

དམྲིགས་པ་ཡྲིས། བུད་མེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་བར་སྤད་ཅྲིང་། བྱེ་བ་གངས་

མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་གནས་ཏེ་སྤྲུལ་བ་ནྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་དེས་སྤོ་བར་བྱའོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་དམ་ཚིག་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རེག་པར་བྱར་མེད་པས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ། སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་

པ་གསུམ་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྟེ་ཟུང་འཇུག་འདྲི་ཡྲིས་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ཞྲིང་རྒྱ་མཚོ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་པ་ལྟར། སོབ་པའྲི་ཟུང་

འཇུག་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་རྒྱལ་བའྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་འབྱུང་

གནས་ཏེ། དེས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཚེ་དང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཐོབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། འགེལ་པར་

རོ། །གཉྲིས་པ་རོ་རེ་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་མཆོག་གྲི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་

སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་མཚན་དོན་བཤད་པ། 
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ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལེའུ་བཅུ་པས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་དང་། 

རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་གཉྲིས་བསྟན་ནས། ད་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྔགས་

ཀྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་གཉྲིས་ལེའུ་དང་

པོ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་གསལ་བར་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་བཅུ་

གཅྲིག་པ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་མཆོག་གྲི་སྐུ་བསྐེད་ཚུལ་མངོན་ཤེས་

སྒྲུབ་ཚུལ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཞན་བསྟན་པ། དབང་ཐོབ་ནས་རྒྱུད་

ཀོག་པ་སོགས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྔགས་ཀྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསྐེད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་ལེའུའྲི་སབས་དགོད་པ་སྟོན་པའྲི་

གསུང་གྲིས་བསྐེད་ཆོག་ཐུན་མོང་དུ་མདོར་བསྟན་པ། རྲིགས་བཞྲིའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རྲིགས་ལྔའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རོ་རེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་ནྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་མོ། །དེ་ལས་ལྷའྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་སྐེས་བུ་

མཆོག་གོ །དེ་འད་བའྲི་ལྷའྲི་བསྐེད་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་རྩེ་གཅྲིག་

ཏུ་དགོས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནས། 

སྐེས་བུའྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་གྲི་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་སོ། །
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གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་སྔགས་ཀྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྐེད་

ཚུལ་དང་། དེའྲི་ངེས་དོན་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། སྐུ་རོ་རེའྲི་

ས་བོན་ༀ། གསུང་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཨཱཿ །ཐུགས་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གསུམ་ནྲི་

སྔགས་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འབྱུང་བས་ན་སྔགས་ཀྲི་མཆོག་གོ །དེ་ལ་བརེན་ནས་

ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་ནྲི། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ལྔ་པོ་ཐམས་

ཅད་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་པོ་དག་གྲིས་བྱའོ། །ཡྲི་གེ་གསུམ་

གྲི་བྱེད་ལས་བསྟན་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་སང་གྲི་སྙྲིང་པོ་ༀ་ནྲི་རྣམ་འབྱོར་པས་རོ་

རེའྲི་སྐུ་ནྲི་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །བྱང་ཆུབ་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བདག་མེད་

པ་ནྲི་དེ་ལས་བྱུང་པའྲི་འོད་དཔག་མེད་དེ་དེའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཨཱཿ ནྲི་རྣལ་འབྱོར་

པས་རོ་རེའྲི་གསུང་ནྲི་ཐོབ་བྱེད་པའོ། །སྐུ་དང་གསུང་གྲི་རེན་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཐུགས་ནྲི་

མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ། དེའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཧཱུཾ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་

རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

པ་ནས། སྐེས་བུ་རོ་རེ་ཆེན་པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ཚུལ་དོགས་གཅོད་དང་

བཅས་པ་དང་། བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་

དབུས་གནས་པར་ཏེ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་པོ་ཀུན་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་

རེ་བསམ་ཞྲིང་། ས་ཚོགས་རོ་རེ་དེ་རུ་སྟེ་དེའྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་བྲུཾ་བསམ་མོ། །བྲུཾ་དེ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། རོ་རེ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་བསྐེད་པའོ། །དེ་

ལ་བྲུཾ་འདྲི་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་རྣམ་སང་གྲི་སྙྲིང་པོའོ། །དེ་ནས་ལྷག་མོས་བསྒོམ་

པ་དང་། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་

བསྒོམ་པ་གཉྲིས་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་བྱས་ནས། རོ་རེ་སྟེ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར་ཧཱུཾ་ཞེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་གསལ་བ་

སྟེ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར། ཡྲི་གེ་ༀ་ནྲི་རྣམ་པར་བསམ་

མོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་

དབུས་སུ་གནས་པར་ཡྲི་གེ་ཨཱཿ ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །དེ་ཡང་ཡྲི་གེ་བྲུཾ་གྲི་གནས་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་སྟེ་རོ་རེ་གསུམ་འབྱུང་འདྲི་དག་བསྒོམ་པར་བྱ་ཡྲི། གཞལ་

ཡས་ཁང་མ་བསྒོམ་པར་མྲི་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲི་དན་པ་གཅྲིག་པ་དང་། རྣམ་སང་གྲི་དན་

པ་གཅྲིག་པ། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་དན་པ་གཅྲིག་པ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་དན་པ་གཅྲིག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པ་དང་། དེ་དག་

གྲི་དོན་བསྡུ་བ་དང་། གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི་མཉེས་བྱེད་པ། ཞེས་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གསུམ་དང་ཡྲི་གེ་གསུམ་མོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། འདྲི་ཡན་ཆད་ཀྲིས་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བསྟན་ནོ། །ༀ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནྲི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་ནྲི། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ། ཨཱཿ དམར་པོ། ཧཱུཾ་

སྔོན་པོ་གསུམ་བསྒོམ་པ་སྟེ། འདྲིས་ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བསྟན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་

ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་སོ། །ཚུལ་ཏེ་དེར་འདེན་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པར་བསྐེད་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིས་

ཕག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བསྟན་ནོ། འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྒྲུབ་པ་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་སྟེ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་སྐུ་ཕག་ཆེན་པོ་དང་

པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྐུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ནས་རྲིགས་ལྔས་བསྡུས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སྤྲུལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་དགོས་

པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཏེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

དང་འབས་བུ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་

དུའོ། །བསྒགས་སོ། །གང་དུ་ན། སྔགས་ཀྲི་རྲིག་པ་སྟེ་སྔགས་ཀྲི་རོག་པ་ཞེས་ཀང་

ཐ་སྙད་བྱས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིར་བསྒགས་སོ། །གང་ན། པ་ཚབ་ཀྲིས། རོགས་དང་དམ་

ཚིག་ལ་སོགས་པ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར། རང་ལྷའྲི་སྐུར་རོགས་པའྲི་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང་། དམ་ཚིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །གང་གྲིས་ན། རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་

བསྒོམས་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་སོ། །གང་ལ་ན། འདྲི་དག་སངས་རྒྱས་སྐེས་བུ་

སྟེ། ཞེས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ནྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་མོ། །དེའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་ཉྲི་པདྨའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་མོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་དེའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ། །ཨཱཿ དམར་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པོ། །ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་དེ་ཐམས་ཅད་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །རོ་རེ་ནྲི་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཆུ་ལས་ཆུ་སྦུར་བརོལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་ཟླ་

བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ༀ་དཀར་པོ། །ཨཱཿ དམར་པོ། །ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས། ཕོགས་བཅུ་ནས་རྲིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་

དངས། དེ་ལ་ཐྲིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པའོ། །བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་དཔལ་ནྲི་རོ་རེ་ཡྲི་གེ་དང་

བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་

སྟེ་དེ་བསྐེད་པར་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཟླ་བ་ཕེད་ཀྲི་སད་དོད་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་

བཤད་ན་ཡྲིད་ཆེས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་བ་མ་དང་གདམས་ངག་ལ་ཡྲིད་

ཆེས་པའྲི་སྒོ་ནས་དབེན་ཞྲིང་རབ་ཏུ་ཉམས་དགའ་བའྲི་གནས་སུ། བཤད་མ་ཐག་

པའྲི་སྦྱོར་བ་འདྲི་ནྲི་ཀུན་བརྩམས་ཏེ། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱས་ནས་རོགས་

རྲིམ་བསྒོམ་ན། རོ་རེའྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཚེ་འདྲི་ལ་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའྲི་ཕན་ཡོན་

དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་དབུས་བསམས་ཏེ། ཞེས་

པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་བྱང་ཆུབ་པའོ། །གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་ནྲི། ཞེས་

པ་ནྲི། ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །རང་གྲི་སྔགས་ཏེ་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ༀ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་ཅྲིང་། འཁོར་

ལོ་ཡྲི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་

བསྐེད་དེ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ༀ་ནྲི་བཞག་པར་བྱ་ཞྲིང་། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་སྤྲིན་ཆེན་པོ་འཕོ་བར་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་

པོས་མཆོག་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་ཡྲིས་སངས་རྒྱས་ཏེ། 

བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་རང་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་ཕེད་

ཅེས་པ་བ་མ་དང་གདམས་ངག་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དབང་ཤེས་ལྔ་

ཡུལ་ཅན་དུ་ལྡན་པའྲི་འདོད་ཡོན་ལྔ་བསྟེན་ན་ནྲི། སངས་རྒྱས་སྐུ་ནྲི་འད་བའྲི་མདོག་

སྟེ་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་འད་བར་གྱུར་ཏེ་ཚེ་བསལ་བ་གསུམ་

དུ་གནས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་རོ་རེ་གསང་བ་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་

པའོ། །རོ་རེའྲི་དོན་ནྲི་མྲིྲི་ཕེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ༀ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་བའོ། །འོད་ཟེར་བཀོད་

པ་ནྲི། འཁོར་ལོ་ཡྲི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་གྲི་སྐུར་

གྱུར་པ་སྟེ་དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་དབུས་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་

པའོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བྱས་ཏེ། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་པདྨ་དམར་པོ་དམ་པ་ནྲི་བསམ་མོ། །དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་སྐེས་བུ་སྟེ། འོད་དཔག་མེད་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་བསྐེད་དེ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པའྲི་

ཐུགས་ཀར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ཨ་ནྲི་ངག་གྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

པར་བཞག་སྟེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ་ཆུད་པར་ཁ་དོག་ལྔའྲི་

འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ཡྲི་པདྨ་དམར་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབུས་སུ་བསྒོམ་མོ། །དམ་ཚིན་ནྲི་དམ་

ཚིག་སེམས་དཔའོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའོ། །ཚིག་གྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའོ། །རོགས་བྱས་ཏེ་ཞེས་པ་སེམས་དཔའ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་

ཏུ་བསྒོམ་པའོ། །ལྔ་ཡྲི་མཆོག་ཅེས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་ཀ་ལ་

སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པར་སྟོན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་ལམ་སྟེ། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གནས་པ་སྟེ་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རོ་རེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་ལུས་དང་། ཆོས་དོན་

དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དང་མཚུངས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེའྲི་གསུང་

གསང་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུམ་པ་ནྲི། དེ ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི ་ཡེ ་ཤེས་སེམས་

དཔའོ། །གསུང་རོ་རེ་ནྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའོ། །དམ་ཚིག་ནྲི་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའོ། །དེ་དག་གང་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་དེ་སད་ཅེས་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པ་དང་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའྲི་ཕན་ཡོན་

ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་དབུས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དེ་

ནས་ཟླ་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་བྱས་ཏེ། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དམ་པ་ནྲི་བསམ་མོ། །དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་སྔགས་སྐེས་བུ་མྲི་བསྐོད་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་

སྐུ་རོགས་པར་བྱས་ལ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པའྲི་

ཐུགས་ཀ་ལ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་གནས་པ་བསྒོམ་མོ། །དམ་ཚིག་

ཆེན་པོའྲི་དེ་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ནྲི། 

འོད་ཟེར་ཁ་དོག་རྣམ་ལྔ་འཕོ་བར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀུན་བསྡུས་པ་

རྒྱལ་བ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་གནས་ཏེ་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་

སྒྲུབ་པ་པོ་དག་གྲིས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་ ཐུགས་ཟེར་རམ་ དང་། 

ཐུགས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་ལུས་ ཀྲི་སྐུ་ཟེར་རམ་ གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྟོན་པ་རོ་

རེ་འཆང་འད་བ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྲི་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར་རོ། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེའྲི་ཐུགས་གསང་བ་རོ་

རེ་འཆང་ཆེན་པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་། ཕག་རྒྱ་གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་

ངེས་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ།ོ །སྐུ་ནྲི་

རྣམ་སང་། གསུང་ནྲི་འོད་དཔག་མེད། ཐུགས་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ། དམ་ཚིག་ནྲི་དོན་གྲུབ། 

རོ་རེ་ནྲི་རྲིན་འབྱུང་སྟེ། དེ་དག་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། ཞེས་པ་རྣམས་

སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །སྔར་རྒྱས་བཤད་དུ་རྲིན་འབྱུང་དང་། དོན་གྲུབ་གཉྲིས་ཀྲི་དན་པ་

གཅྲིག་པ་མ་གསུངས་པ་ལ་འདྲིར་དོན་”བསྡུར
1
་ཏེ་གཉྲིས་ཀང་སོས་པ་ནྲི། དེ་གཉྲིས་

ཀྲི་དན་པ་གཅྲིག་པ་ཡང་གཞན་རྣམས་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་

བྱ་དགོས་པའྲི་དོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་”ན
2
། མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། མཚམས་སྦྱར་

ཏེ་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གྲིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ། འོད་གསལ་ལས་

ལྡང་བའྲི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ། འོད་ཟེར་གྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཇུག་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སད་དོད་ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་

པས། སབས་འདྲིར་འདྲི་ ཤེས་པར་བྱ་བས་ན་ ཤེས་པ་སྟེ། ཤེས་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

འཇྲིག་རེན་གསུམ་གྲི་དབུས་སུ་ནྲི། རང་ཉྲིད་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། སོད་བཅུད་ཀྲི་ལུས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཁམས་དམྲིགས་པ་སྟེ། 

སྔོན་ལ་སོད་བཅུད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དེའྲི་རེས་ལ་རང་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་

བཅུག་ན། རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་དོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་མཉམ་པ་སྟེ། རོ་གཅྲིག་ཏུ་

1  མ་ཕྱི། ༧༡བ༥ན།   བླ། ༩༨བ༢ན།    བསྡུར   ཞོལ། ༨༦ན༣ན།    བསྡུས

2  མ་ཕྱི། ༧༡བ༥ན།    ན   བླ། ༩༨བ༣ན།   ཞོལ། ༨༦ན༤ན།    ནྱི
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འགྱུར་རོ། །ཁཾ་ཞེས་པ་ནམ་མཁའྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་

མཚོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ནྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྲི་

མྲིག་ལ་སོགས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནྲི་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་མཆོད་པ་སྟེ་འོད་གསལ་

དུ་བཅུག་ན། བསལ་པ་གསུམ་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། དམ་ཚིག་གནས་

ཞེས་པ་ལ་དམ་ཚིག་གྲི་སད་དོད་ས་མ་ཏ་ཞེས་བྱས་ན་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཅེས་པར་

འགྱུར་བས། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྲི་མ་

ཕྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་ནས་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ནས་གནས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་

གཟྲིགས་མྲི་འགྱུར་། ཞེས་པ་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་ཕ་མོའང་མེད་པའོ། །ནམ་མཁའ་

རོ་རེ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དམ་ཚིག་སྟེ་དེ་དང་མཉམ་པ་ཉྲིད་གྱུར་

པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ནྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་མོ། །མྲི་སང་བ་ནྲི། དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའོ། །བཀོད་པ་ནྲི། 

ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུའོ། །ཕེང་བ་ནྲི། 

དག་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་དེས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་

སྟེ་དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །དབུས་སུ་ནྲི་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་ལས་བྱུང་བའོ། །རང་སྔགས་སྐེས་བུ་བསམས་བྱས་

ནས། ཞེས་པ་ནྲི། དག་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་སྟེ། དེས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་ཁམས་

རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྙྲིང་ཁར་རོ་རེ་ཧཾ་ཞེས་པ་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞག་
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སྟེ། འོད་ཟེར་ཏེ་རླུང་བཅུ་ལ་རོར་བཟླས་བྱེད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །ཧཾ་

ནྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་མཚོན་པའོ། །ཟུང་འཇུག་པས་རོར་བཟླས་དེ་ལྟར་བྱེད་

པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་

ནོ། །འཇམ་ནྲི་མྲི་འཇྲིགས་པའོ། །དཔལ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དམ་

ཚིག་ལོངས་སྤོད་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟུང་

འཇུག་ལོངས་སྐུ་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའོ། །དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ཅན་ཏེ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་ནས་

ས་བཅུ་སྟེ། རླུང་བཅུ་”དག
1
་ལ་གནས་པ་ཡྲི། རོར་བཟླས་བྱེད་པ་པོར་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཟུང་འཇུག་པ་དེ་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དམ་ཚིག་རོ་རེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྲིམ་པར་བྱེད་པའྲི་ཟླ་

བ་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། རོགས་རྲིམ་

པའྲི་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐའ་

གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་

མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་

ཚུལ་ལོ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༢བ༢ན།   བླ། ༩༩བ༣ན།    དག   ཞོལ། ༨༧ན༢ན།    ག
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དང་པོ་ལ་ལྔ། མྲིག་ས་སྙྲིང་གྲི་སྒོ་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ། རྣ་བ་ཕག་རོར་

གྲི་སྒོ་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ། ས་ནམ་སྙྲིང་གྲི་སྒོ་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ། ལྕེ་

འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྒོ་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ། ལུས་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྲི་

སྒོ་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་བྱས་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་

ཏེ། རང་གྲི་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་སྦུབས་སྟོང་དུ་བྱས་པའྲི་འོད་ཟེར་འབར་བའྲི་ཡྲི་གེ་

ཟེར་འབར་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཐླ��་བསམ་ཞྲིང་། ཐླ��་དེ་བགེགས་རྣམས་འཇོམས་པའྲི་མཚོན་

མཆོག་རོ་རེ་ལུས་སྒྲིབ་སེལ་གྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་ནས། དེའྲི་འོད་ཟེར་དག་གྲིས་འཇྲིག་

རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱས་པར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པས། 

རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་དང་འད་བར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐླ��་ཞེས་པ་ས་སྙྲིང་གྲི་ས་བོན་ནོ། ། ས་སྙྲིང་ཟེར་རམ་ ནམ་

མཁའ་རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་བཀོད་པ་སྟེ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་དེ་ཉྲིད་ས་སྙྲིང་བསྐེད་

པའྲི་གནས་ཏེ། དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །རོ་རེའྲི་སྐུ་དང་འད་བར་

འགྱུར་ཞེས་པར་འཆད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་མངོན་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཚིག་སྟེ་མངོན་

ཤེས་ཐོབ་པའྲི་ཆ་ནས་རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། འདྲི་ནྲི་དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མངོན་ཤེས་མཆོག་སྒྲུབ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནས། རབ་བསྒོམ་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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ཕ་རགས་གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་བྱས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། རོ་རེ་འཆང་

གྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་པའོ། །དེ་ནས་

ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཏེ་རང་གྲི་རྣ་བའྲི་སྦུབས་སྟོང་གྲི་

དབུས་སུ་གནས་པར། ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཕག་རོར་གྲི་ས་བོན་ༀ་ནྲི་ཕག་རོར་གྲི་ངོ་བོར་

བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། ༀ་དེ་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ། སྒ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་བར་མ་གསུམ་

དང་དམ་ཚིག་སྟེ། མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པས། མྲི་བསྐོད་རོ་

རེ་གསུམ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་སྒ་ཐམས་ཅད་མངོན་

སུམ་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོས་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་འགྱུར། ཞེས་པ་དེ་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་དེ་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་དང་འད་བ་དང་། གསུང་དང་

འད་བ་དང་། ཐུགས་མཆོག་འད་བ་འཛིན་ཅྲིང་། འཇྲིག་རེན་ཁམས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དུ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་སྟེ་ཕག་ན་རོ་རེས་མཆོད་པ་སྟེ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་འགྱུར་

རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་རོ་རེ་ནྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་སྟེ་དེ་བསྐེད་པ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་སུ་ནྲི། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པའྲི། །སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་འོད་བཟང་བསམ། ཞེས་

པ་ནྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྐུར་བསྐེད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་

སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལུས་དཀྲིལ་བཀོད་པའོ། །ནམ་མཁའྲི་རོ་རེ་རབ་བསྒོམ་ལ། 

ཞེས་པ་ནྲི་སའྲི་དབང་པོ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་སྟོང་པར་སྦྱངས་པའོ། །དེ་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རྣའྲི་སྦུབས་སུ་རྲིན་ཆེན་ཏེ། ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པོའྲི་ས་བོན་ༀ་ནྲི་དེའྲི་ངོ་བོར་བསམ་

པར་བྱ་ཞྲིང་། ༀ་དེ་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ་དྲི་གསུམ་དང་། དམ་ཚིག་སྟེ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པར་ཡང་དང་ཡང་བསྒོམ་པར་རོ་རེ་གསུམ་དཔག་མེད་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་

ལ་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ཏོག་འདར་འགྱུར། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ཏོག་

རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲི་ཐམས་ཅད་ཚོར་བར་འགྱུར་

རོ། །ཐ་མལ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུས་དང་ངག་སེམས་རོ་རེ་ཡྲིས། དཀོན་མཆོག་དཔལ་

གྲི་འོད་དང་འད་བ་སྟེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ། །སུ་ཞྲིག་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་བདག་

མེད་བྱང་ཆུབ་འོད་གསལ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྟོང་པ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་སྐུའྲི་གསང་བ་དང་འད་བར་གྱུར་ནས་གནས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་འགྱུར་

རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་ཏེ། རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཞེས་སོགས་ནྲི། ནམ་

སྙྲིང་སྟེ་དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་

པའོ། །དེ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། རང་གྲི་ལྕེའྲི་དབང་པོ་འཇྲིག་རེན་དབང་

ཕྱུག་ཅེས་པ། ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དེ། དེར་གྱུར་པར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པ་

ལ། དེ་ནས་ལྕེ་ལ་ཆོས་ཏེ་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་ས་བོན་ༀ་ནྲི་དེའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

པ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། ༀ་དེ་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ་རོ་གསུམ་དང་དམ་ཚིག་སྟེ། མཉམ་པ་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པས། རོ་རེ་གསུམ་དཔག་མེད་དེ་རོ་རེ་འཆང་དང་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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འད་བར་རོ་ཐམས་ཅད་ལྕེས་རེས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐ་མལ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ལུས་དང་ངག་སེམས་རོ་རེ་ཡྲིས་འོད་དཔག་མེད་དང་གཟྲི་བརྲིད་འད་བར་འགྱུར་

ཞྲིང་། དེ་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐེག་ཆེན་ཏེ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་

ནྲི་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་

ནྲི། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཞེས་སོགས་ནྲི། འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྟེ་

དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ལྔ་པ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་”སྔ་
1
མ་

ལྟར་ལ།  

དེ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། རང་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་

པོ་སྟོང་པར་སྦྱངས་ནས་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་ཨུཏྤལ་ཁ་བྱེ་བའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་

ལ། དེ་ལ་དམ་ཚིག་སྟེ་ས་སྙྲིང་གྲི་ས་བོན་ༀ་ནྲི་བཀོད་ནས་ས་སྙྲིང་གྲི་ངོ་བོར་རབ་

ཏུ་བསྒོམ་ཞྲིང་། ༀ་དེ་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ་རོ་གསུམ་དང་དམ་ཚིག་སྟེ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པས། རོ་རེ་གདོན་མྲི་ཟ་བ་རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་ཕག་

རྒྱ་གཅྲིག་གྲིས་པདྨའྲི་རེག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་པདྨའྲི་རེག་པ་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐ་མལ་

པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུས་དང་ངག་སེམས་རོ་རེ་ཡྲིས། རོ་རེ་ཐོགས་མེད་འད་བའྲི་འོད་

”ཏེ
2
་གཟྲི་བརྲིད་འད་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྲི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་དཔལ་དང་ལྡན་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ། སྒྲིབ་སེལ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་ནྲི་དོན་གྲུབ་ཡྲིན་ཞྲིང་། 

དེ་དང་འད་བར་སེམས་ཅན་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༧༤ན༡ན།    -སྔ་   བླ། ༡༠༡བ༣ན།   ཞོལ། ༨༨བ༤ན།    སྔ་    * སྔ་

2  མ་ཕྱི། ༧༤ན༣ན།   བླ། ༡༠༡བ༦ན།    ཏྱེ   ཞོལ། ༨༩ན༡ན།    ཏོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སོ། །གདོན་མྲི་ཟ་བ་

ཅེས་སོགས་ནྲི་སྒྲིབ་སེལ་ཏེ། དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མྲིག་ལ་རྣམ་སང་བཀོད་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། 

མངོན་ཤེས་སོགས་སྒྲུབ་པའྲི་གནས་བསྟན་པ་དང་། མྲིག་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་བཞྲི་བཀོད་ནས་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་སྔར་ལྟར་ལ། དེ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་

དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་སྟེ་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་རྣམ་སང་གྲི་ས་བོན་ༀ་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒོམ་

ཞྲིང་། ༀ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་སྐུར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་

ལ། རོ་རེ་གསུམ་སྟེ། “ཟུང
1
་དུ་འོང་མྲི་འོང་བར་མ་གསུམ་དང་། དམ་ཚིག་སྟེ་མཉམ་

པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པས། རྣམ་པར་སང་མཛད་དེ་རོ་རེ་འཆང་དང་

མཉམ་པར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཐ་མལ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུས་དང་ངག་ཡྲིད་རོ་རེ་ཡྲིས། རྣམ་པར་སང་མཛད་འད་

བའྲི་འོད་དེ། གཟྲི་བརྲིད་འད་བར་གྱུར་ནས་དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་”ཀྲིས
2
་རོགས་

པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་

རོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སོ། །ལུས་དང་ཞེས་སོགས་

ནྲི་རྣམ་སང་སྟེ། དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པས་

བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། སྐེ་

1  མ་ཕྱི། ༧༤ན༦ན།    ཟུང   བླ། ༡༠༢ན༤ན།   ཞོལ། ༨༩ན༤ན།    གཟུཊ་ཡྱིད

2  མ་ཕྱི། ༧༤བ༡ན།    ཀྱིས   བླ། ༡༠༢ན༥ན།   ཞོལ། ༨༩ན༥ན།    ཀྱི



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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”བོའྲི
1
་ཚོགས་འདུས་པས་རྣམ་པར་དབེན་པའྲི་རྲི་བོ་དང་ཆུ་ཀླུང་དང་འབབ་ཆུ་

རྣམས་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་སྐེད་མོས་ཚལ་དང་ནྲི། དུར་གྲི་ཁོད་དང་ལ་སོགས་པ་ཤྲིང་

གཅྲིག་དང་། ཁང་སྟོང་དང་། ལྷ་ཁང་དང་། ཡྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་

ཡང་བསམ་གཏན་བསྡུས་པ་སྟེ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཚོགས་འདྲི་དག་

བསྒོམ་མོ། །ཤྲིང་གཅྲིག་ནྲི་ཤྲིང་དེའྲི་གྲིབ་མས་ཤྲིང་གཞན་མྲི་ནོར་ཞྲིང་། གཞན་གྲི་

གྲིབ་མས་དེ་མྲི་ནོན་པའམ། ཡང་ན་རྒྱང་གགས་གཅྲིག་”འཁོད་སར
2
་ཁོར་ཡུག་ཏུ་

ཤྲིང་གཞན་མེད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐེས་པ་གཞན་བསྟེན་པ་ལས། རྣམ་པར་དབེན་པའྲི་ནུ་མ་”དང་

སྐེད
3
་སོགས་རྒྱས་པའྲི་བུད་མེད་གྲི་རྲི་བོ་དང་། ཡང་ན་ཀླུང་དང་འབབ་ཆུ་རྣམས་

དང་འད་བར་སྐེ་བོ་ཀུན་གྲི་ཐུན་མོང་དུ་ལོངས་སྤོད་བྱར་གྱུར་པའྲི་སད་འཚོང་མ་

དང་། དུར་ཁོད་དང་འད་བར་འཇྲིག་རེན་པ་ཀུན་གྲི་སད་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་

གདོལ་བའྲི་བུ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་

བསམ་གཏན་བསྡུས་པ་འདྲི་དག་བསྒོམ་མོ། །འདྲིས་ཕལ་ཆེར་ལས་རྒྱལ་བརེན་ནས་

དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསྟན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རོ་རེ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་དུ་བསམ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

ལས་བྱང་ཆུབ་བའོ། མྲི་བསྐོད་ཡེ་ཤེས་དག་ལ་སོགས། ཞེས་པ་ནྲི། རྲིགས་ལྔ་སོ་

སོའྲི་ས་བོན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མངོན་ཤེས་ལྔ་པོའྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས། །ཏེ་སྔར་

1  མ་ཕྱི། ༧༤བ༢ན།   བླ། ༡༠༢བ༡ན།    བོའྱི   ཞོལ། ༨༩བ༡ན།    བོར

2  མ་ཕྱི། ༧༤བ༣ན།   བླ། ༡༠༢བ༣ན།    འཁོད་སར   ཞོལ། ༨༩བ༢ན།    གྱི་ཕོགས

3  མ་ཕྱི། ༧༤བ༤ན།   བླ། ༡༠༢བ༣ན།    དང་སྐྱེད   ཞོལ། ༨༩བ༣ན།    ངང་སད
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ས་སྙྲིང་སོགས་བཀོད་པའྲི་གནས་སྔར་སངས་རྒྱས་མཆོག་གྲི་གནས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔའྲི་སྐུ་བསྒོམ་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ནྲི་རོ་རེ་

འཆང་གྲིས་སོ། །བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་རྣམས་ཡྲིད་བྱེད་

དགོས་ཤྲིང་། རོ་རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བསྒོམ་པས་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྟན་པ་འདྲི་

ཡྲིན་པས་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སབས་གང་དུ་མངོན་ཤེས་གང་སྒྲུབ་པ་

དང་། ཡན་ལག་གྲི་རླུང་གྲི་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་

རེན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཐའ་གཅོད་དུ་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཆེན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་

ཞེས་པ་ནྲི་ཡུལ་ལ་འབྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་དབང་ཤེས་ལྔའོ། །འབར་བ་ལྔ་ཡྲི་ཞེས་

པ་ནྲི། དབང་ཤེས་ལྔའྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔའོ། །རྣམ་

པར་བརྒྱན་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་དག་ཕྲིར་འཕོ་བ་དང་ནང་དུ་བསྡུ་བའྲི་སྒོ་ནས་རང་ལ་

བཞོན་པའྲི་དབང་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པའོ། །རླུང་དེ་དག་གཟུགས་

སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱའྲི་གནས་ལྔ་དག་ཏུ་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པ་ན། རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་

སྦྱོར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱས་པ་ཡྲིས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་མངོན་ཤེས་དང་འད་བར་འགྱུར་

རོ། །མེ་སྟག་མང་པོ་འཁྲུག་པ་ཡྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་པོ་དེ་དག་རེ་

རེ་ལ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྔ་འཕོ་བའོ། །འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྲི། རླུང་དེ་དག་གྲི་འཇུག་

གནས་ལྡང་གསུམ་མོ། །རླུང་གསུམ་པོ་དེ་དག་གྲི་གདངས་རང་གྲི་ངང་གྲི་ཡྲི་གེ་

གསུམ་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་གདངས་སུ་གགས་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་ཟློས་སོ། །རོ་རེ་
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སྟེ་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་ཏེ། རོར་བཟླས་བྱས་པའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་མངོན་ཤེས་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནམ་མཁའ་ཞེས་པ་ནྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །རོ་རེ་ནྲི་དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་

སོ། །དཀྲིལ་ཉྲིད་དུ་ཅེས་པ་ནྲི། སྐུ་དེའྲི་ནང་དུ་གཏོགས་པའོ། །འཁོར་ལོ་ནྲི་སོབ་པའྲི་

ཟུང་འཇུག་པའྲི་དབང་པོ་ལྔའྲི་ཚོགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡྲི་འོད་དང་འད་བར་

འབར་བའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་སངས་རྒྱས་ཏེ་གཟུགས་སོགས་ལྔ་

ལ་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་འཇུག་པར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ནས་རོར་བཟླས་

བྱས་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྲིས་གནས་རོ་རེ་

འཆང་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ། །འདྲིས་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་

ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་བྱས་པས་

ཞྲི་སོགས་གྲི་ལས་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་སྒྲུབ་པ་བསྟན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རོ ་རེ ་གསུམ་གྲི་རྲིལ་འཛིན་གྲི ་ཏྲིང་ངེ ་འཛིན་

དང་། དེ་གསུམ་གྲི་ཕན་ཡོན་དང་། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་རེས་གཞྲིག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སད་དོད་བུངྡྷ་ཞེས་པ་རོག་པ་ལ་ཡང་

འཇུག་པས། སབས་འདྲིར་འདྲི་རོགས་པར་བྱ་བས་ན་རོགས་པ་སྟེ་ཤེས་བྱའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ན་གནས་པར་བདག་གྲི་ལུས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ལུས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དུ་བསྒོམ་སྟེ་བཞག་པ་ནྲི་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའོ། །དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ༀ་བསམས་
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ལ་སྔགས་ༀ་དེའྲི་མགོ་ལ་རང་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་

པ་ནྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའོ། །རང་གྲི་སེམས་འགོག་པའྲི་རོ་རེ་འོད་གསལ་

ཉྲིད་དུ་བཅུག་ནས་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པ་ཡང་ཡང་སྟེ། གང་གྲི་ཚེ་དེ་ལ་

འོད་གསལ་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ན། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་མཆོག་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་བསམ་པ་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་

ནོར་བུ་དང་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །གསུང་གྲི་

རྲིལ་འཛིན་ནྲི། སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། རང་གྲི་སེམས་དང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྲི་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པར་

རབ་ཏུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའོ། །དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་བསྒོམ་ནས། དེའྲི་མགོ་ལ་རང་གྲི་སེམས་ནྲི་ཐྲིག་ལེར་གྱུར་པ་བཞག་པ་

ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའོ། །ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་ནྲི། སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་

འཁོར་དབུས་གནས་པར། རང་གྲི་ངག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངག་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའོ། །དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ཨཱཿ བསམས་ཏེ། དེའྲི་ཚེག་དག་

གྲི་ནང་དུ་རང་གྲི་སེམས་རོ་རེ་ཐྲིག་ལེར་གྱུར་པ་བཞག་པ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའོ། །འགོག་པའྲི་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྲི། འོག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་

མཐར་ཡང་སྦྱོར།

 གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་ནྲི་དམ་ཚིག་མཆོག་སྟེ་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལས་ཀང་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དང་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་མྲི་ཕེད་པར་བསྒོམ་པ་འགོག་པའྲི་དམ་ཚིག་

སྟེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ནྲི། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་

ཡན་ལག་གོ །ཡེ་ཤེས་ཏེ་”དེ་
1
གང་གྲིས་ཤེས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་

པོ་ལྔའྲི་ལུས་དང་བལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རོ་རེ་ནམ་མཁའ་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །དབྱྲིངས་ནྲི་དེར་འཛིན་

པའམ། འཇུག་པ་སྟེ། ཁམས་གསུམ་པོ་དེར་གནས་པར་བསྒོམ་པའོ། །འདྲིས་སྔོན་ལ་

སོད་བཅུད་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་བསྟན་”ན
2
། གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་རྣམ་སང་

བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། ལུས་ངག་སེམས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ༀ་བསམས་

ན་དེ་ནྲི་བསལ་པར་ཏེ། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་སེམས་ཅན་གྲི་འདོད་དོན་རོགས་པར་

བྱེད་ནུས་པའྲི་སྒོ་ནས་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་ལ་ཆོས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། ལུས་ངག་སེམས་ལ་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ཨཱ་བསམས་ན། དེ་ནྲི་བསལ་པར་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་

རོ། །རྐང་པ་དང་པོ་སྔར་ལྟར་ལ། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་མྲི་བསྐོད་པ་བསྒོམ་པར་

བྱ་ཞྲིང་། ལུས་ངག་སེམས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་བསམས་ན། དེ་ནྲི་

བསལ་པར་ཞེས་སྔར་ལྟར་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་རང་ག་སེམས་ཐྲིག་ལེར་

འཇོག་པ་སོགས་སྔར་རྲིལ་འཛིན་གྲི་སབས་ལྟར་སྦྱར་རོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་འགོ་བའྲི་རོག་ཅྲིང་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་དམ་ཚིག་རོ་རེ་འཆང་

གྲིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༦ན༡ན།   བླ། ༡༠༤བ༡ན།    དྱེ་   ཞོལ། ༩༡ན༤ན།    -དྱེ་

2  མ་ཕྱི། ༧༦ན༣ན།    ན   བླ། ༡༠༤བ༣ན།   ཞོལ། ༩༡ན༥ན།    ནོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཞྲི་པ་ནྲི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་ཡྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་

རྲིལ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་འདྲི་གཉྲིས་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་དབང་བསྐུར་ཅྲིང་

ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སང་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཕྲིན་ཆད་ནྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཀོག་གམ། གཞན་ལ་

སྟོན་ནམ། ཡང་ན། རང་གྲི་སེམས་ཀང་རུང་སྟེ། དེ་ཡང་རོ་རེ་འཛིན་པ་དང་འད་བར་

འགྱུར་བས། བསྒོམ་པ་པོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ཕན་ཡོན་དུ་མ་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔགས་ནྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་

མོ། །དེ་ལས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་སྟེ། སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་

གཞོལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། །དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། རོ་རེའྲི་

རྲིག་པའོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་ནྲི། སྐེས་བུ་མཆོག་གོ །ལྷའྲི་བསྐེད་

ཚུལ་དེ་གཉྲིས་སྟོན་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅྲིག་པའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི་འགེལ་པའོ། །   ། །

གསུམ་པ་རོ་རེ་སྦྱོར་བའྲི་དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པའྲི་མཆོག་བསྟན་པའྲི་ལེའུས་བཤད་

ཚུལ་ལ་བཞྲི། ལེའུ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུ་ཡྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུ་ཡྲི་

མཚན་དོན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྲིན་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ལྟར་ཀོག་གམ་ཡང་ན་སེམས་ཀང་རུང་། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

སྒོ་གསུམ་གྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་བསྟན་ནས། ད་ནྲི་

རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐེད་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར་ལེའུ་གཉྲིས་པ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། དོན་

དམ་པ་ལ་དམྲིགས་པས་ཟྲིན་པའྲི་ངང་ནས་སྤོས་པ་རྣམས་བྱ་བར་བསྟན་པ་དང་། 



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའྲི་གནས་བསྟན་པ་དང་། གནས་དེར་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའྲི་ཆོ་ག་བསྟན་པ་དང་། དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཐབས་བསྙེན་པའྲི་ཆོ་ག་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་སྟོན་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་འབྱྲིན་པ་པོ་ཡྲིན་པས་ན་བསྐེད་པ། ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྟེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་

གང་ཟག་རྣམས་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇོག་པ་སྒྲུབ་པ། དམ་

ཚིག་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་སྟེ། དེ་འོག་ནས་བཤད་པའྲི་རོ་

རེའྲི་གསུང་གྲིས་བཀའ་སྩལ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནམ་མཁའ་དང་དགག་བྱ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་

ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པའོ། །དེ་དང་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་མཉམ་

པ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

དོ། །དེས་ན་ཟློས་གར་གྲི་རོལ་མོ་མཁན་གཅྲིག་ཉྲིད་ཆ་ལུགས་ས་ཚོགས་པར་

བསྒྱུར་པ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་

དམྲིགས་པས་ཟྲིན་པའྲི་ངང་ལས། འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་

དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པས་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། གོང་

ལས་རྒྱང་གགས་གཅྲིག་འཕགས་པ་ནྲི་དགོན་པ་ཡྲིན་ལ། དགོན་པ་ཆེན་པོ་ནྲི་གོང་

ལས་དཔག་ཚད་བཅོ་ལྔ་འཕགས་པའྲི་བས་མཐའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ས་ཕོགས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཆུ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་སོགས་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་རྲི་བོ་དང་། འདུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འཛིས་དབེན་པའྲི་ས་ཕོགས་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕུང་སོགས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ནྲི་དགོན་པ་ཆེན་པོའྲི་ངེས་

དོན་ནོ། །མཚན་མར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་གནས་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་གནས་པ་

ནྲི་ས་ཕོགས་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྲི་སྒྱུ་མ་

ལོངས་སྐུ་ནྲི་ལོན་ཤྲིང་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྲི་དངོས་

གྲུབ་ས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྲི། མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་ངེས་དོན་དང་། དེས་

གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི། འབས་བུ་སོགས་ཀྲིས་

བརྒྱན་པའྲི་ངེས་དོན་དང་། ཟུང་འཇུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྲི་བོ་

ཅེས་པའྲི་ངེས་དོན་དང་། །ཡེ་ཤེས་དེའྲི་ངོ་ན་སྤོས་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་ནྲི། དབེན་

པའྲི་ས་ཕོགས་སུ་ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་བོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་བསྟན་

པ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་པས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། 

རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་

ཟུང་འཇུག་ཏུ་ལྡང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། མྲི་ཞེས་པ་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་འཇམ་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་མཚོན་པའྲི་ས་བོན་ནོ། །འཇམ་པའྲི་སད་དོད་མཉྫུ་ཞེས་པ་ལ། ཡྲི་

གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་ན། ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བསྟེན་ཅྲིང་བསྙེན་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པར་བྱ་བའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་ན། འཇམ་པ་སྟེ་སྒྱུ་མའྲི་”སྐུ་ཐོག་
1
དེ་ཉྲིད་རོག་པས་མྲི་

ཕེད་པས་ན་རོ་རེའྲི་སྐུའོ། །དེ་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྒོམ་པའོ། །གང་དུ་

བསྒོམ་ཞེ་ན། རང་གྲི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །དེར་མ་

ཟད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་དང་ངག་སེམས་ལ་སོགས་པ་སྟེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཁབ་པར་བྱས་ཏེ་བསྒོམ་ན། རོ་རེ་འཇམ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་

ཏེ། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གྲིས་བརྒྱན་

པ་ཡྲི། དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དཔག་ཚད་བརྒྱའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ་ཆེ་ཞྲིང་། རང་གྲི་རོ་རེའྲི་

སྐུ་ལུས་འབར་བ་སྟེ་འཕེས་པའྲི་འོད་དག་གྲིས་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་

སང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚངས་པ་དག་པོ་ལ་སོགས་ལྷས་ནམ་ཀང་མཐོང་

བར་མྲི་ནུས་ན་གཞན་གྲི་ལྟ་ཅྲི་སོས་ཏེ། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡན་ཆད་ཁོ་

ནའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེ་འཇམ་པའྲི་མཆོག་གྲི་དམ་ཚིག་

སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་སྐེ་བོ་ཕལ་བ་གཞན་ལ་མྲི་སང་བ་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་སྟེ་སེམས་ལས་བྱུང་བའྲི་བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་ལྔ་དང་། གཅྲི་བ་དབང་པོ་ལྔ་ས་སྙྲིང་སོགས་ལྔའྲི་ལྷར་དམ་

ཚིག་སྟེ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་བལྟས་ནས། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤད་པས། སེམས་

དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་བསྐེད་པའོ། །ལྕགས་གསུམ་སྟེ། སེམས་དབེན་

གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་སེམས་གཉྲིས་ལྡན་པ་སྟེ། ཚོགས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༧༧བ༡ན།    སྐུ་ཐོག་   བླ། ༡༠༦བ༢ན།   ཞོལ། ༩༢བ༦ན།    སྐུའོ། །
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ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བྱས་ཏེ། རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁར་ཏེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་ནྲི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་ཏེ་

རོག་གེ་བ་ཀུན་གྲིས་མྲི་ཕེད་པ་སྟེ་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ནྲི་འོད་

གསལ་དེ་རུ་བཅུག་ནས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྟེ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་

བར་རྩོམ་པ་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་འཇམ་པའྲི་འོད་དང་འད་བར་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རོ། །དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། རང་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། གདུལ་བྱའྲི་

སེམས་འདུན་པར་བྱ་བ་དང་། ལས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཆོ་ག་

དང་། ལྷ་རྣམས་རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་ཚིམ་པར་བྱ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་དང་། དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་རྲིག་མ་ལ་བརེན་དགོས་པར་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕག་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ། 

སྔགས་ཀྲི་རྲི་ལུ་ལ་བརེན་ནས་རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་སུ་

བསྒོམ་ནས་རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། འཁོར་ལོའྲི་དང་། རོ་རེའྲི་དང་། 

པདྨའྲི་དང་། རལ་གྲིའྲི་རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་། 

ཕན་ཡོན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲི་ནས་གདུལ་བྱའྲི་སེམས་འདུན་པར་བྱ་བའྲི་བར་རྣམས་ནྲི། 

ནང་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བ་བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་

པ་བྱས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ལས་ཚོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རང་
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རྲིགས་ཀྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས། རྣམ་སང་གྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ཏེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་དངུལ་ལམ། 

དུང་ངམ་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྲི་འཁོར་ལོ་འོད་འཕོ་མདངས་མཆོག་ཅན་བསང་

སྦྱངས་རང་གྲི་སྔགས་ཏེ་ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་བསྐེད་དེ། རབ་

ཏུ་བསྒོམ་ནས་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཏེ། རྣམ་སང་གྲི་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པའྲི་གནས་སུ་བསྒོམ་ནས་སྒྲུབ་སྟེ། རགས་རབ་འབྲིང་

ཐ་མ་གསུམ་བྱུང་བ་ན། འཁོར་ལོ་དེ་ཉྲིད་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ཙམ་གྲིས། སྒྲུབ་པ་པོ་

དེ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་ཀུན་གྲིས་མཆོད་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་

རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲི་རབ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི རྡུལ་ཕན་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པ་ཡྲི་གངས་

དང་མཉམ་པའྲི་འཁོར་ཀུན་ཀང་། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་འཁོར་དང་འད་པར་མྲི་ཕེད་པའྲི་

འཁོར་དུ་གྱུར་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་ལོའྲི་རྲིག་

པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་དམ་ཚིག་སྟེ། མཉམ་པར་འགོགས་པ་ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་

བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། རང་རྲིགས་ཀྲི་ལས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས། ཞེས་པ་འདྲི་དང་འོག་མ་གཉྲིས་ལ་ཡང་འད་ཞྲིང་། མྲི་བསྐོད་

པའྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ཏེ་ལས་

རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་ཆེན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་སོར་

བརྒྱད་པ་བྱས་ནས་བསང་སྦྱངས་ཏེ་རང་གྲི་སྔགས་ཏེ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་མཚན་ཉྲིད་
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དང་ལྡན་པར་བསྐེད་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བཞག་སྟེ། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་

ཀུན་གྲི་གནས་ཡྲིན་པར་བསམས་པ་སྟེ། དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་མྲི་བསྐོད་པས་གཙོ་

བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ནས་སྒྲུབ་སྟེ། རགས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བ་

ན། རོ་རེ་དེ་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ཙམ་གྲིས་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་ཞེས་

སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲི་རབ་ཅེས་པ་ནས། ཡོད་པ་ཡྲི་གངས་དེ་སྙེད་ཀྲི་བུད་མེད་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་པོ་དེའྲི་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་

སྙེད་ཀྲི་ནྲི་བུད་མེད་དག ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་དེ་ཡྲི་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་འགྱུར་ལྟར་

བཤད་པའོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཕག་བྱ་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དག་

པོ་དབང་ཕྱུག་དག་གྲིས་ཀང་ཕག་བྱ་བའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །རོ་

རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་དང་དམ་ཚིག་སྟེ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་

བ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། 

ཟངས་ལས་བྱས་པའྲི་པདྨ་ཆེན་པོ་དམར་པོ་འདབ་བརྒྱད་པ། བསང་སྦྱངས་རང་གྲི་

སྔགས་ཏེ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པར་བསྐེད་པའྲི་ལྟེ་བ་ལ་རོ་རེ་

ཆོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསམས་ནས་སུ། རོ་རེ་ཆོས་ཀྲིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་རྣམ་

ཀུན་གྲི་གནས་ཡྲིན་པར་བསམས་ནས་སྒྲུབ་སྟེ། རགས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་

འབྱུང་བ་ན། པདྨ་དེ་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ཙམ་གྲིས་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ཆོས་ཏེ། རོ་རེ་འཆང་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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དང་འད་བར་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲི་རབ་ཅེས་པ་ནས། ཡོད་པ་ཡྲི་གངས་དང་མཉམ་པའྲི་དག་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཏེ། པདྨའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་འཛིན་ཕོ་དང་མཆོད་མཆོག་སྟེ། 

རྲིག་འཛིན་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཙོ་བོར་འཇོག་པར་བྱེད་ཅྲིང་

དེ་རྣམས་ཀྲི་བདག་པོར་འགྱུར་རོ། །པདྨོའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་མཉམ་པ་སྟེ། 

མྲི་ཕེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཞེས་སོགས་ནྲི་ལེའུ་བཅུ་

གཅྲིག་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་གསུམ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ཅྲིང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། དོན་གྲུབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་

སྦྱོར་བ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་

སུ། ལྕགས་ལས་བྱས་པའྲི་རལ་གྲི་ལང་ཁུ་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་མདོག་འད་བ་སྟེ་མཉམ་པར་

འཕོ་བའྲི་འོད་ཅན་བྱས་ནས་བསང་སྦྱངས་ཏེ། རང་གྲི་སྔགས་ཏེ་ཧ་ལས་རལ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པར་བསྐེད་པའྲི་འཆང་བཟུང་གྲི་ནང་དུ། དོན་གྲུབ་ཀྲིས་གཙོ་བོ་

བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ནས་སྒྲུབ་སྟེ། རགས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བ་

ན། མྲིག་ཡངས་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལག་ན་ཐོགས་ན་ནྲི། རོ་རེ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིག་

པ་སྔགས་ཀྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཁམས་གསུམ་ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་པུ་པ་སྟེ་བདག་པོར་གྱུར་

ཅྲིང་གསང་བ་སྟེ་མྲི་ཐ་མལ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་སྟེ་གཙོ་བོར་འཛིན་པར་འགྱུར་

རོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིད་ལ་གང་རྣམས་འདོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་བསམ་པ་དག རོ་རེའྲི་ཐུགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་། ཡྲིད་ལ་རེ་བ་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྲི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་རོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རལ་

གྲི་དང་དམ་པ་སྟེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣམ་སང་གྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། ཡྲི་གེ་ༀ་ནྲི་རྲི་ལུ་ཙ་ན་ཀ་

སྟེ་མོ་ན་སྲན་རེའུའྲི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་དུ་བསམ་ནས་ནྲི། དེའྲི་དབུས་སུ་སྟེ་ནང་དུ་སར་

ཡང་ༀ་ལས་རང་གྲི་ལྷ་རྣམ་སང་གྲི་གཟུགས་བསམ་སྟེ་ཁར་ཏེ་སྤྲི་བོར་བཅུག་ནས། 

རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཡང་རྣམ་པར་བསྒོམས་ན་དེ་ནྲི། དེ་མ་

ཐག་ཏུ་ཡང་སྟེ་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་དོན་དམ་བདེམ་པ་འོད་གསལ་དང་སེམས་དཔའ་

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོའྲི་འོད་དང་འད་བར་འགྱུར་ལ། གཟྲི་བརྲིད་ཉྲི་མ་ཤར་བའྲི་འོད་འད་ཞྲིང་། འཛམ་

བུའྲི་ཆུ་བོའྲི་གསེར་གྲི་མདོག་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གཉྲིས་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། ཡྲི་གེ་ཨཱཿ ནྲི་རྲི་ལུ་ཞེས་

པ་ནས། དེའྲི་དབུས་སུ་སྟེ་ནང་དུ་ཨཱཿ ལས་རང་གྲི་ལྷ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་གཟུགས་

བསམས་ཏེ་ཁར་ཏེ་ལོག་མར་བཅུག་ནས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡང་

ཡང་རྣམ་པར་བསྒོམ་ན། དེ་ནྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྟེ་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་འོད་དང་འད་བར་འགྱུར་ལ། གཟྲི་བརྲིད་ཅེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །མྲི་བསྐོད་

པའྲི་སྒོ་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཉྲིས་བྱས་ཏེ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་

ནྲི་རྲི་ལུ་ཞེས་པ་ནས། དབུས་ཏེ་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རང་གྲི་ལྷ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡྲི་གཟུགས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བསམས་ཏེ་ཁར་ཏེ་སྙྲིང་ཁར་བཅུག་ནས། རླུང་ཕྲིར་ལྡང་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡང་

ཡང་རྣམ་པར་བསྒོམ་ན་དེ་ནྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་སྟེ་མྱུར་དུ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་དང་འོད་

འད་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིགས་ལྔའྲི་རྲིགས་སུ་བསྒོམ་ནས་རྲིག་

འཛིན་སྒྲུབ་པ་དང་། མྲི་བསྐོད་པའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་ནས་ཁོ་བོའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་

རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའ་དབྱྲིངས། ཞེས་པ་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་

པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པའྲི་རེས་སུ་གསལ་བ་སྟེ། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར་རང་ཉྲིད་རྣམ་པར་སང་མཛད་དུ་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པས་གཙོ་

བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་

ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་དེ་སྟོང་པར་སྦྱངས་པ་ལས་འཁོར་

ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པར་བསྐེད་ནས། ལག་ཏུ་འཁོར་ལོ་དེ་ཐུན་བཞྲིར་རབ་

ཏུ་བསྒོམ་པ་ན། འཁོར་ལོའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དེའྲི་

ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཏེ་རྣམ་སང་གྲིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒོམ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཏེ་རྣམ་སང་གྲི་སྐུར་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཞྲིང་། ཡེ་ཤེས་

པའྲི་འདྲི་ནྲི་སྟེ་རྣམ་སང་འདྲི་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་དག་གྲིས་

བྱའོ། །”ནམ་
1
མཁའ་དབྱྲིངས་ཞེས་པ་རྣམས་སྔར་ལྟར་ལ། རོ་རེ་སྟེ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར་རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་མྲི་བསྐོད་པར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པས་

གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བྱས་ཏེ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་

1  མ་ཕྱི། ༨༠ན༡ན།   བླ། ༡༡༠ན༢ན།    ནམ་   ཞོལ། ༩༥བ༥ན།    -ནམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སུ་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་རོ་རེ་དེ་སྟོང་པར་སྦྱངས་པ་ལས། རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་

པར་བསྐེད་ནས་ལག་ཏུ་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་རྲིན་ཆེན་རོ་རེར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པས་གཙོ་བོ་

བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བྱས་ལ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་ཕག་

གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་ཕག་མཚན་རྲིན་པོ་ཆེ་དེ་སྟོང་པར་སྦྱངས་པ་ལས། རྲིན་པོ་ཆེ་

ཆ་དགུ་པར་བསྐེད་ནས་ལག་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེ་དེ་ཐུན་བཞྲིར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ན་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་རྲིག་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྲིན་པོ་ཆེ་དེའྲི་ནང་དུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་

ཏེ་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་སྟེ། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

གྲི་སྐུ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཞྲིང་། རྲིན་ཆེན་མཆོག་རྲིན་འབྱུང་འདྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་

རེ་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །ཆོས་ཏེ་པདྨ་དམར་པོའྲི་གདན་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར་

རང་ཉྲིད་ཚེ་དཔག་མེད་པར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་ཞེས་སོགས་སྔར་

ལྟར་ལ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་ཕག་གཡོན་གྲི་དང་པོའྲི་ཕག་མཚན་པདྨ་དེ་

སྟོང་བར་སྦྱངས་པ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པར་བསྐེད་ནས། ལག་ཏུ་

པདྨ་དེ་ཐུན་བཞྲིར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ན་པདྨོའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་

པདྨ་དེའྲི་ལྟེ་བར་པདྨོའྲི་རྲིགས་ཆེན་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒོམ་ནས་སུ། ཆོས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྐུར་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཞྲིང་པདྨོའྲི་

མཆོག་སྟེ་འོད་དཔག་མེད་འདྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །དམ་ཚིག་

སྟེ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གདན་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར། རང་ཉྲིད་གདོན་མྲི་ཟ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་སུ་བསྒོམ་པས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བྱས་ནས། ལས་

རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ་ཕག་གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་རལ་གྲི་དེ་སྟོང་པར་སྦྱངས་པ་ལས་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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རལ་གྲི་ལང་ཁུར་བསྐེད་ནས་ལག་ཏུ་རལ་གྲི་དེ་ཐུན་བཞྲིར་རབ་ཏུ་བསྒོམ་ན། རལ་

གྲིའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རལ་གྲི་དེའྲི་འཆང་བཟུང་གྲི་ནང་དུ་དམ་

ཚིག་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཏེ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ན། 

ཐོགས་མེད་དམ་ཚིག་སྟེ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་སྐུར་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཞྲིང་། དམ་ཚིག་

མཆོག་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་འདྲི་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་

གྲིས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྟོབས་པོ་ཆེའྲི་ཕག་མཚན་རྩེ་གསུམ་དང་། འདོད་རྒྱལ་གྲི་ཕག་

མཚན་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། སོགས་པས་ཁོ་བོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་ལ་

བརེན་ནས་རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲི་ཁད་

པར་གྲིས་སྒྲུབ་ན། མྲི་བསྐོད་པའྲི་བསམ་གཏན་དེས་ནྲི་དངོས་གྲུབ་གང་སྒྲུབ་པ་དེ་

ཉྲིད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲིས་ཞེ་ནྲི། ཐ་མལ་བའྲི་ང་རྒྱལ་སངས་ནས་ལྷའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲི་གནས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་

ཡྲིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་སྟེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་རོ་རེ་སྟོན་

པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལམ་གྲི་བཞྲི་མདོའམ་ཞེས་པ་ནྲི། ཕག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲིའོ། །ཤྲིང་

གཅྲིག་དྲུང་ཞེས་པ་ནྲི་ཡང་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་གཅྲིག་ཁོ་ནའོ། །མཚན་མ་གཅྲིག་ཅེས་

པ་ནྲི་རང་རྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མའོ། །ཞྲི་གནས་སུ་

ཞེས་པ་ནྲི། “རོལ
1
་པའྲི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་

1  མ་ཕྱི། ༨༠བ༥ན།   བླ། ༡༡༡ན༣ན།    རོལ   ཞོལ། ༩༦བ༤ན།    གདོལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རེད་པ་ལ་བརེན་ནས། རོ་རེ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་དགུག་པའྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཐབས་

ཁད་པར་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ནྲི་རག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱ་

སྟེ། རྲིག་མ་ལ་མ་བརེན་པར་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ནྲི་བུལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དགོངས་པས་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། སྐེ་བོ་སལ་ལྡན་དགུག་པ། ལྷ་མོ་རྣམས་དགུག་པ། གནོད་

སྦྱྲིན་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དགུག་པ། དེ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རྒྱས་གདབ་པའྲི་ཆོ་

གའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྦྱོར་གསུམ་རོ་རེ་ཅན་རྣམས་ཀྲི། ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་སེམས་

དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སོ། །སྦྱོར་གསུམ་སྔགས་ཀྲི་སྐེས་བུ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་དེ་ཡང་

རོ་རེ་གསུམ་གྲི་སྔགས་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་བསྐེད་པའོ། །བསམ་ཞེས་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་

རོ་རེ་འཆང་དེར་བསྐེད་པ་སྟེ། མདོར་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྒོ་ནས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བྱས་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དུས་སུ། སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བོ་ལྡན་རྣམས། ཞེས་པའྲི་འགྱུར་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བོ་ལྡན་

ཏེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས། ཡཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་གཡོ་བའྲི་སྟེང་དུ་གནས་པར་བསམ་སྟེ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་ཀོ་བ་བཏང་ཞེས་པ་རང་གྲི་སེམས་དཔའ་གསུམ་ལས་སྤོས་པའྲི་འོད་ཟེར་

གྲི་ལྕགས་ཀྱུས་སྙྲིང་ཁ་ནས་དངས་ཤྲིང་ཞགས་པས་བཅྲིངས་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

མདུན་དུ་འོངས་པ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་བབས་ཏེ། ལཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་

ཆེན་གྲི་སྟེང་དུ་གནས་པས། བདག་ཉྲིད་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་འདུག་པར་ཡང་

ཡང་བསྒོམ་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཏེ་གདུལ་བྱ་སལ་ལྡན་རྣམས་དགུག་པའྲི་ཐབས་དམ་



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ་སྟེ་དགུག་པའྲི་ཐབས་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་

ལ་བརེན་ནས་ཕོགས་བཅུ་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས། རོ་རེ་འཆང་གྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་

པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་བཀུག་ནས་ཉེ་བར་སྤོད་པའོ། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དམ་ཚིག་

སྟེ་ལྷ་མོ་རྣམས་རོ་རེ་སྟེ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཕེད་པའྲི་སྒོ་ནས་དགུག་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་དང་། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རོ་

རེ་དང་། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་པདྨོ་དང་ལ་སོགས་པས་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་

དོན་གྲུབ་ཀྲི་རལ་གྲི་སྟེ། རྒྱལ་བ་དེ་དག་བསྐེད་པའྲི་གནས་ཏེ་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཕག་

མཚན་དེ་དག་ལ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པར་རྣམ་པར་བསམ་ན་ནྲི། དེ་དག་ལས་འོད་

ཟེར་གྲི་ཀོ་བ་བཏང་བས། དམ་ཚིག་སྟེ་སྒྲུབ་བྱ་དེ་དག་གྲི་སྙྲིང་ཁར་བཏབ་ནས་སྔ་མ་

བཞྲིན་དགུག་པ་ནྲི་ཐབས་མཆོག་གོ །ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བའྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་དམ་

ཚིག་སྟེ་གནོད་སྦྱྲིན་མོ་ལ་སོགས་པ་དགུག་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་སོགས་ལྷ་གང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་ནས་

སྒྲུབ་བྱ་དགུག་པའྲི་སྦྱོར་བ་བྱས་ཀང་། རྒྱས་གདབ་ཀྲི་ཚེ་རྣམ་པའྲི་མཆོག་རྣམས་

ཀུན་དང་ལྡན་པའྲི་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ནྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་ལ། དེའྲི་ལག་

ཏུ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཏེ་སྒྲུབ་བྱ་བཟུང་བར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འདྲི་སབས་

གང་དུ་བསྒོམ་ཞེ་ན། ཀོ་བ་བཏང་བ་ལ་སོགས་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ནས། 

སྒྲུབ་བྱ་དབང་ཆེན་ལ་གནས་པར་བསམས་པའྲི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བསྒོམ་མོ། །རྒྱས་
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གདབ་འདྲི་དག་ལྟ་བུའྲི་སྦྱོར་བ་”ཡྲིས
1
་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ནྲི་གནས་ཏེ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་

འཕང་སྒྲུབ་པའྲི་གོགས་སུ་གྱུར་བའྲི་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་རྣམ་པའྲི་མཆོག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་སྐུར་ནྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་ན། ལུས་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའྲི་

ལྕེ་བསྒོམ་ན་ཞེས་པ་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེར་བསྒོམ་པའོ། །སྦྱོར་བས་ཞེས་པ་ནྲི། དེས་

སྔགས་འདོན་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ངག་རོ་རེའྲི་གསུང་འོད་དཔག་མེད་དང་འད་

བར་འགྱུར་རོ། །རང་ཉྲིད་རྣམ་པའྲི་མཆོག་རྣམས་ཀུན་ལྡན་པའྲི་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་སྐུར་ནྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་ལ། ལག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱ་བསམས་ནས་ནྲི་སྔགས་དོན་

བསྒོམ་ན། ཡྲིད་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་ནྲི་འད་བར་འགྱུར་རོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

རྒྱས་གདབ་ཀྲི་གསང་བ་གསུམ་པོ་འདྲིས། རང་གྲི་སྒོ་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་དང་དམ་

ཚིག་སྟེ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་འགོ་ཞྲིང་། མཆོད་པའྲི་ཡུལ་མཆོག་ཕག་རྒྱ་ལ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་མཆོད་པས་མཆོད་ནས་དགུག་པའྲི་ལས་དེ་དག་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསང་བ་སྟེ་ས་བར་བྱ་

བ་སྙྲིང་པོ་སྟེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྔགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཞེས་སོགས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཤ་ཆེན་གྲི་དམ་ཚིག་མཆོག་གྲི་ནྲི་སྟེ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

གཏོར་མ་དང་ལྷ་ལ་དབུལ་བ་བྱས་ནས། རོ་རེ་གསུམ་མཆོག་ཅེས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཀང་ལོངས་སྤད་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ཤ་ཆེན་དང་བཤང་

1  མ་ཕྱི། ༨༡བ༢ན།   བླ། ༡༡༢ན༤ན།    ཡྱིས   ཞོལ། ༩༧བ༤ན།    ཡྱི
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གཅྲི་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་གོ །རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་གཙོ་བོར་འགྱུར་

བར་འདོད་ན། དེ་དག་གྲི་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། །མངོན་ཤེས་ལྔ་དག་ཐོབ་

པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། གླང་པོའྲི་ཤ་ཡྲི་དམ་ཚིག་གྲིས་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་

བྱའོ། །མྲི་གནང་བ་ཡྲི་བདག་པོར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། ར་ཤ་དག་སོགས་སྔར་

ལྟར་རོ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། ཁྲི་ཤ་དག་གྲི་

ཅེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །རོ་རེ་སྟེ་དབང་དུ་བྱ་དཀའ་བའྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་

དགུག་པའྲི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད་ན། བ་ལང་ཤའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་གཏོར་མ་ལ་

སོགས་པ་བྱའོ། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མེད་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་

བསམ་པས་རྣམ་པར་བརག་པ་སྟེ་ཟས་གཞན་ལ་ཤ་དེ་དག་ཏུ་བསྒོམ་ནས་བསྐེད་

པར་བྱའོ། །རོ་རེ་སྦྱོར་བ་སྟེ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཆོ་ག་བཤད་མ་ཐག་པ་འདྲི་

བྱས་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ཅྲིང་མངོན་པར་

འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། དབུ་བརྒྱན་གྲི་ལྷ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདུད་རྩྲིས་སེམས་དཔའ་

གསུམ་ཀ་ཚིམ་པར་བྱེད་ཚུལ་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང་། རྲིགས་སོ་སོའྲི་བསྐེད་ཆོག་

གྲིས་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩྲིར་བྱས་ནས་ལོངས་སྤོད་པར་བསྟན་པ། དེའྲི་ཕན་ཡོན་

མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་རྣམ་པའྲི་མཆོག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་

པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི་རོ་རེ་ཅན་ཏེ། རོ་རེ་འཆང་དུ་རང་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་

ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་སྟེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་
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སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་

སང་གྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ་བསྒོམ་ནས། དམ་ཚིག་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་

ཏེ་སྤྲི་བོ་ལ་རོ་རེ་མཆོག་འཛིན་པ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་

གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་

མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཁ་སྦྱོར་གྲི་སྦྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་འཛག་པའྲི་

རྒྱུན་གྲིས། སངས་རྒྱས་ཏེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་ཞྲིང་མཉེས་

པར་གྱུར་པ་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་བསམ་གཏན་དག་གྲིས་

བྱ་བ་ནྲི། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་མཆོག་ཡྲིན་པས་དམ་ཚིག་

མཆོག་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་དག་གྲིས་རབ་ཏུ་བྱའོ། །དམ་ཚིག་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་འཇག་པའྲི་

རྒྱུན་གྲིས་ཚིམ་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་རོ་རེ་ནྲི་རྲིགས་ལྔའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་

ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོའ།ོ །དེས་རང་ཉྲིད་མྲི་

བསྐོད་པར་བསྐེད་ནས། ལྕེ་ལ་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཧཱུཾ་བསྒོམ་ཏེ་ཞེས་པ། ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་

བའྲི་རོ་རེར་བསྒོམ་སྟེ་བཟའ་བཏུང་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩྲི་ལྔར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པ་ཡྲིས་ཟོས་ན་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ཤྲིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཚུལ་མཆོག་སྟེ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་བྱེད་

ཚུལ་ཡྲིན་ལ། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལྕེ་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དང་། རྣམ་

སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ༀ་གྲི་དམ་ཚིག་ཀང་སྟེ་ལྕེ་ༀ་ལས་འཁོར་ལོ་དང་། 



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལྕེ་སྭ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་། དོན་

གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལྕེ་ཧ་ལས་རལ་གྲིར་བསྐེད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། །ཆོ་ག་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡྲི་སྦྱོར་བ་ཡྲིས་རོ་རེ་མྲི་ཕེད་པ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་

དང་འད་བར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག་སྟེ་བསམ་གཏན་གྲི་ཁད་པར་གང་གྲིས་

བཟའ་བཏུང་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩྲིའྲི་ཕེང་བར་བྱས་ནས་ལོངས་སྤོད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཐབས་དངོས་བཤད་པ། རོགས་པའྲི་ཆོ་

འཕྲུལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་གསུམ་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་མོ། །དེ་དག་

དམ་ཚིག་སྟེ་གང་དུ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ཅྲིང་། ཐྲིམ་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

སྒྲུབ་མཆོག་གོ །དེ་ལས་སྐུ་གསུམ་རོགས་པ་རོ་རེ་ཅན་ཏེ་རོ་རེ་འཆང་དུ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རང་གཞན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་སྤྲིར་བསྟན་པ། མངོན་ཤེས་

ལྔ་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་འགྲུབ་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་

དུ་ཇྲི་ལྟར་སྤོད་ཅྲིང་གནས་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཕོགས་བཅུའྲི་ཞེས་པ་

ནས། རྒྱ་མཚོ་སྟེ་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྲི་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་

སངས་རོགས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ནུས་མཐུའོ། །འཇྲིག་རེན་ཞེས་པ་ནས། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

སྐུས་སང་བར་བྱེད་ཅྲིང་། འཁོར་ལོའྲི་དམ་ཚིག་སྟེ་རྣམ་སང་དང་འབེལ་བའྲི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་མཆོག སངས་རྒྱས་སྐུ་དང་འད་བ་སྟེ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ལ། འདྲིས་

རྲིགས་གཞན་རྣམས་སུ་མཚུངས་པར་ཡང་མཚོན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྲིགས་ལྔ་དང་འབེལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དེ་གངྒཱའྲི་བྱེ་སྙེད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀུན་

ཏུ་རྣམ་པར་སྤོད་ཅྲིང་དམ་ཚིག་དམ་པ་སྟེ་མཁའ་འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་གཙོ་བོ་འགྱུར་རོ། །དེས་ཟུང་འཇུག་རོ་རེའྲི་སྐུ་ནྲི་རབ་བསྒོམ་

པས་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་བྱ་

བ་མྲི་སང་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ནས། སྟོང་གསུམ་གྲི་སྟོང་ཆེན་པོའྲི་

འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་དག་ནྲི་སང་བར་བྱེད་ཅྲིང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཕོག་པ་སྟེ་ལེན་པ་དང་། ལྷའྲི་བུ་མོ་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་

པ་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །གངྒཱའྲི་”བྱེ
1
་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས་རོ་རེ་གསུམ་སྟེ་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ན་བཞུགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་རྣམས། རང་གྲི་ལག་མཐྲིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་སྟེ་ལྷའྲི་

མྲིག་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གངྒཱའྲི་ཞེས་པ་ནས་ཇྲི་སྙེད་པ་ལྷའྲི་

རྣ་བའྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲིས་ཐོས་པ་ནྲི། ད་ལྟ་རྣ་བའྲི་དྲུང་ན་འཁོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །གངྒཱའྲི་

ཞེས་པ་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲིས་མཚན་པ་ཡྲི། འཇྲིག་

རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། རོལ་མོ་བའྲི་ཟློས་གར་བཞྲིན་དུ་ས་ཚོགས་པར་བྱུང་

བའྲི་སེམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །བསལ་བ་གངྒཱའྲི་སྙེད་དུ་

འཁོར་བ་དག་ན་གནས་པ་ཡྲི། སྔོན་གྲི་གནས་ཏེ་སྔོན་གྲི་སྐེ་བ་དང་། གཏན་ཚིགས་

ཏེ་དེ་དག་གྲི་ལུས་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཞག་གསུམ་

ལོན་པ་བཞྲིན་དུ་དན་པར་འགྱུར་རོ། །གངྒཱའྲི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྲི་རང་གྲི་ལུས་སངས་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༨༣ན༤ན།   བླ། ༡༡༤བ༢ན།    བྱྱེ   ཞོལ། ༩༩བ༣ན།    ཇྱི
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སྤྲིན་ལ་སོགས་བརྒྱན་པའྲི་བསལ་བ་གངྒཱའྲི་བྱེ་སྙེད་དུ་སྟོན་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་

མཆོག་གྲིས་འགེངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་འོད་

གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱས་པའྲི་སྤན་གྲིས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་དང་། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་འོད་གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱས་པའྲི་སྙན་

གྲིས་སྒ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་པ་དང་། རོ་རེ་འཆང་ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་

ཀྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དང་། རོ་རེ་འཆང་

ཞེས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྔོན་གྲི་གནས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་དང་། 

རོ་རེ་འཆང་ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཐུས་ལུས་ཀྲི་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་

རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པའོ། །སངས་རྒྱས་མངོན་ཤེས་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་འགྲུབ་

པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་འད་བ། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱ་བ་

ཡང་། མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་རོ། །གངྒཱའྲི་ཞེས་པ་ནས། གསུང་ཐུགས་ཀྲིས་འཁོར་

བམ་སྟོངས་ཀྲི་བར་དུ་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བགོད་ཅྲིང་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །

ལྔ་པ་ལ་ལྔ། མཚམས་”
1
ཏེ་བསྙེན་པ་དངོས་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྲི་གནས་

བསྟན་པ་དང་། རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། སྤོས་མེད་

ཀྲི་སྤོད་པ་འབྲིང་བོ་བྱེད་ཚུལ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཐུན་མོང་གྲི་བསྙེན་པ་དང་། མཆོག་གྲི་བསྙེན་པའོ། །དང་

1  ཞོལ། ༡༠༠ན༥ན།    +སྦྱར་
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པོ་ལ་གཉྲིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བསྙེན་པའྲི་

སད་དོད་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་པ་ན་དམྲིགས་པར་བྱ་བ་ཅེས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འདྲི་ལ་དམྲིགས་པར་བྱ་བ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནྲི་འདར་མྲི་རུང་བས་ན་དམ་ཚིག་གོ །དེ་ཡང་རོ་རེའྲི་ས་

བསྐེད་པ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷག་མོས་འོོད་གསལ་དུ་

བསྡུས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་རོགས་པའྲི་བར་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་

དམྲིགས་པ་ལ་སྦྱོར་བས་ན་སྦྱོར་བ་སྟེ་ཡན་ལག་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་མངོན་བྱང་ལྔ་

ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྐུར་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་

བའྲི་ལུས་ལ་ལུས་དཀྲིལ་དགོད་པ་རོགས་པའྲི་བར་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དང་

ཉེ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྐུར་སྒྲུབས་པས་ན་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ་ཡན་ལག་གཉྲིས་པའོ། །དེ་

ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་བརླབས་དང་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་བྱ་བ་ནྲི། 

རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་

དོན་གྲིས་དང་། དམ་ཚིག་སྟེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པར་མཉམ་པ་

ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་གྲིས་ན་སྒྲུབ་པ་སྟེ་ཡན་ལག་གསུམ་པའོ། །དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་འདུ་

བྱས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་བ་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆོག་རྣམས་ནྲི་གཞན་

དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཡན་ལག་བཞྲི་པའོ། །རོ་རེའྲི་བྱེ་བག་

སྟེ་རྲིགས་ལྔ་སོ་སོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་

བཞྲི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། དེ་ནས་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། བསྙེན་པ་དང་། ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་།  སྒྲུབ་པ་
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ཆེན་པོའ།ོ །

དང་པོ་ནྲི། བསྙེན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་”ནྲི
1
། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་

སྟེ། ལྷག་མོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བར་གྲིས་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་བྱས་ནས། ཤཱུ་ནྱ་

ཏཱའྲི་སྔགས་དོན་རྣམ་པར་དཔད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་གྲུབ་

པ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ། མཆོག་སྟེ་ཐོག་མར་ༀ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཡྲིྲི་གེ་སོ་གཉྲིས་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་

ལ་སོགས་པ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སྐེ་མཆེད་སྟེ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་སོ་གཉྲིས་སུ་བཀོད་ནས། 

རང་གྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་། ཡན་ལག་རྣམས་དང་དབྱེར་

མེད་པར་རྣམ་པར་སྤད་ཅྲིང་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚེ་ན། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། ཅེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་

གཉྲིས་”ཀྲི
2
་བསྐུལ་བར་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་

བྱས་ནས། རང་ཉྲིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་གསལ་བའྲི་སྙྲིང་ཁར་སྔགས་ཏེ་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་། དེའྲི་བདག་པོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པ་ཡྲིས་

སེམས་དཔའ་གསུམ་ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་རོ་རེ་ཅན་ཏེ་ལྷག་པའྲི་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་

1  མ་ཕྱི། ༨༤ན༤ན།   བླ། ༡༡༦ན༡ན།    ནྱི   ཞོལ། ༡༠༠བ༥ན།    ནོ

2  མ་ཕྱི། ༨༤བ༡ན།   ༡༡༦ན༥ན།    ཀྱི   ཞོལ། ༡༠༡ན༣ན།    ཀྱིས
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བཟུང་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། རང་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འདུ་བྱས་ནས། རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕབ་པ་ལྷ་

རང་རང་གྲི་སྔགས་སུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྷ་རང་རང་གྲི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་སྤོས། མཛད་

པ་མཛད། གཅྲིག་ཏུ་འདུས། རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་པ་ལ། 

རང་རང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ལ་ནྲི་བཞུགས་པའྲི་བདག་པོས་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ན། 

ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །སྒྲུབ་

པ་ཆེན་པོ་ལ་ལས་”རྒལ
1
་མཆོག་ཀང་ཡོད་མོད་ཀང་། འདྲིར་མ་གསུངས་པ་ནྲི། 

སབས་གཞན་དུ་གསུངས་པས་ཁ་འགེངས་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། 

མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བསྙེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལུང་གྲིས་སྒྲུབ་པ། མཆོག་གྲི་བསྙེན་པ་

ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་ངེས་པར་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསྟན་པ། སོར་སྡུད་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་དོན་བཤད་པ། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དབྱེ་བ་གཉྲིས་ལུང་གྲིས་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གྲི་བསྙེན་པ་བསྐེད་རྲིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་

བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱེད་པ་བསྟན་

ནས། ད་ནྲི་མཆོག་གྲི་བསྙེན་པ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོར་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། གསང་བ་

འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། །ཐུན་མོང་མཆོག་གྲི་དབྱེ་བ་ཡྲི། །བསྙེན་པ་རྣམ་པ་

གཉྲིས་སུ་འགྱུར། །ཐུན་མོང་བ་ནྲི་རོ་རེ་བཞྲིས། །མཆོག་ནྲི་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

1  མ་ཕྱི། ༨༤བ༤ན།    རྒལ   བླ། ༡༡༦བ༣ན།   ཞོལ། ༡༠༡ན༦ན།    རྒྱལ



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།

 683  

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་དོན་དུ་

གཉེར་བའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བསྙེན་ཅྲིང་བསབ་པར་བྱ་བ་

ཡྲིན་པས་ན། བསྙེན་པ་སྟེ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩྲི་སྟེ་སྦྱོར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་པོ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སྟེ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་རག་པར་ཏེ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་

པར་ཉམས་སུ་བངས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ནྲི་ཞེས་པ་ངེས་བཟུང་གྲི་ཚིག་སྟེ། དེ་

ཡང་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཉམས་སུ་བངས་པ་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའྲི། །དེ་ཉམས་

སུ་མ་བངས་པས་མྲི་འགྲུབ་ཅེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་

འདྲི་ནྲི་སྔགས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་སྔགས་

ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཏེ་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་

གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དགོན་

པ་ཆེན་པོ་ཞེས་སོགས་ཚིག་གཅྲིག་གྲི་དོན་སྔར་ལྟར་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་

ཀྲི་ངོ་བོ་ཡང་ཡྲིན་པས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དགོན་པ་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ས་ཕོགས་མཉམ་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབེན་པ་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། 

རྲི་བོ་ནགས་འདབ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆུ་ངོགས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་རྣམས་སུ་ལྡོག་པས་ཕེ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས། རག་ཏུ་

དངོས་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འདས་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དང་བའྲི་དོན་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་ལས་ཡང་ན་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བས། ཇྲི་སད་དུ་

གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། དང་པོ་སྟོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་སྟེ། གཉྲིས་པ་ས་

བོན་བསྡུས་པའོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་ཉྲིད་རོགས་པ་སྟེ། བཞྲི་པ་ཡྲི་གེ་དགོད་པའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་འཆང་གྲིས། བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པ་སྟེ་བརྩོན་འགྲུས་

དང་ལྡན་པས་བསྙེན་པ་བྱའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སྟོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་སྟེ། ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་བསྒོམ་པ་ནས་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་བར་རོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པ་

ནྲི། གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནས། 

རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྐུར་རོགས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བརྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་

སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་དགོད་པ་ནས། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲི་གསང་གནས་ཀྲི་

བུ་གར་ཕཊ་ཡྲིག་དགོད་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་རོ་རེ་འཆང་དང་རང་ཉྲིད་

མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཡང་ན། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་

པོ་བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པ་སྟེ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་རོ་རེ་སྟེ་སྟོང་པ་བཞྲི་པོ་

དག་གྲིས་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གོ་འཕང་བསྙེན་པ་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྐུ་གསུམ་

ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་། སྤོད་པ་དེའྲི་ཕན་ཡོན་དང་། རོགས་

རྲིམ་པའྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་དུས་ཐབས་གང་གྲིས་འགྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དུས་བཞྲི་དག་ཏུ་ཞེས་པ་ནྲི། པདྨ་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་རྲིགས་བཞྲིའོ། །རབ་སྦྱོར་བས། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་དག་ལ་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་

བྱེད་པའོ། །བོ་དང་ལྡན་པས། ཞེས་པ་ནྲི། དགའ་བའྲི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་

རྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ལ་མཁས་པའོ། །གནས་ལྔར་ནྲི། ཞེས་པ་དེ་དག་གྲི་ལུས་

ཀྲི་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའོ། །ནོར་བུ་ལ་ཡྲི་གེ་ༀ་བསྒོམ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ལ་སོམ་པ་སྟེ་བདེ་བ་

མཆོག་སྦྱྲིན་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་སྤད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་དབང་པོ་

རབ་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་

པོ་རྣམས་ཞག་བདུན་དང་། འབྲིང་གྲིས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་། ཐ་མས་ཟླ་བ་གཅྲིག་”གྲི
1
་

ཇྲི་ལྟར་བུལ་ཡང་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉྲིས་ལ་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །རོགས་

རྲིམ་པའྲི་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་བསྟན་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྟེ་ཡུལ་

གྲི་འོད་གསལ་དང་དམ་ཚིག་སྟེ་ཡུལ་ཅན་གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ན་ནྲི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་

དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

1  མ་ཕྱི། ༨༥བ༧ན།    གྱི   བླ། ༡༡༨ན༥ན།   ཞོལ། ༡༠༢བ༥ན།    གྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུམ་པ་ནྲི། ལས་དང་པོ་ལ་ཞག་བདུན་དང་ཟླ་ཕེད་དང་། ཟླ་གཅྲིག་ཟླ་བ་

ཕེད་དང་གཉྲིས། ཞེས་ཞག་གངས་བྱེ་བག་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་ང་ཡྲིས་རྒྱས་པར་རབ་

ཏུ་བསྟན་ནོ། །དུས་བཞྲི་དག་ཏུ་རབ་སྦྱོར་བས། ཞེས་པ་ནས། འདྲི་ཡན་ཆད་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པའོ། །ཟླ་བ་ཕེད་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་གསུངས། ཞེས་པ་ལ། པ་ཚབ་ཀྲིས། 

ཕོགས་ཀྲི་ནང་དུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པས། དེ་ཡང་དཀར་

ཕོགས་དང་། ནག་ཕོགས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དག་པའྲི་

སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་

སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་གསུངས་

སོ། །གང་གྲིས་ན། གསང་བ་མཆོག་འོད་གསལ་ལས་བྱུང་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་། མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བརན་

པར་བྱ་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་གསོལ་བ་འདེབས་

པའྲི་ཐབས་ཀྲིས། སྐུ་རོ་རེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་དེར་སོམ་པ་སྟེ་སྡུད་པའྲི་སྒོ་ནས་

ལུས་སྐུ་རོ་རེར་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སོ། །གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཡུལ་རྣམ་སང་

དེ་ལ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྲི། དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་འཛིན་ཅྲིང་། དཔལ་ཏེ་སྤན་མ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ་ཞེས་རྣམ་

སང་ལ་བོས་ནས། རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་

པ་པོ་བདག་གྲི་ལུས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲི་གནས་”བྱ
1
་སྟེ། རོ་རེའྲི་སྐུ་དང་ལྡན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༨༦ན༦ན།    བྱ   བླ། ༡༡༩ན༡ན།   ཞོལ། ༡༠༣ན༥ན།    བྱས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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སྟེ་ལུས་སྐུ་རོ་རེ་དང་འད་བར་མཛད་དུ་གསོལ། རྣམ་སང་གྲི་འཁོར་དུ་སྦྱན་དངས་

པའྲི་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཞེས་བོས་ནས། རོ་རེ་གསུམ་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲི་ལུས། བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཀྲི་གནས་མཛད་དེ། དེ་ལ་སྐུ་ཡྲིས་མཚན་པ་སྟེ་ལུས་སྐུ་རོ་རེ་དང་འད་

བར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ཡང་ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་

གསུང་རོ་རེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ངག་དེར་སོམ་པ་སྟེ་སྡུད་པའྲི་སྒོ་ནས་ངག་གསུང་རོ་

རེར་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སོ། །གསོལ་བ་འདེགས་པའྲི་ཡུལ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྲི། ཆོས་ཏེ། འོད་དཔག་མེད་གསུང་ལམ་སྟེ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསུང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དཔལ་ཏེ་གོས་དཀར་མོ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་

པས། ཞེས་འོད་དཔག་མེད་ལ་བོས་ནས། རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་རོ་རེ་འཆང་

དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲི་ངག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲི་གནས་བྱས་ཏེ། རོ་རེ་

གསུང་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ངག་གསུང་རོ་རེ་དང་འད་བར་མཛད་དུ་གསོལ། འོད་དཔག་

མེད་ཀྲི་འཁོར་དུ་སྤན་དངས་པའྲི་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཞེས་བོས་ནས། རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་

པོ་བདག་གྲི་ངག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲི་གནས་མཛད་དེ། དེ་ལ་གསུང་ལས་བྱུང་

བ་སྟེ་ངག་གསུང་རོ་རེ་དང་འད་བར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ལ་ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་གསོལ་བ་

འདེབས་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཐུགས་ཆེན་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་ཉྲིད་སྒྲུབ་

པ་པོའྲི་སེམས་དེར་སོམ་པ་སྟེ་སྡུད་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སོ། །གསོལ་བ་

འདེབས་པའྲི་ཡུལ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཐུགས་འཛིན་ཅྲིང་། དཔལ་ཏེ་མཱ་མ་ཀཱྲི་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ། ཞེས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་བོས་

ནས། རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་

གྲི་ཡྲིད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲི་གནས་བྱས་ཏེ། རོ་རེའྲི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ཡྲིད་

ཐུགས་རོ་རེ་དང་འད་བར་མཛད་དུ་གསོལ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་འཁོར་དུ་སྤན་དངས་

པའྲི་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཞེས་”བོས་ནས
1
། རོ་རེ་

གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲི་ཡྲིད་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་གནས་མཛད་དེ། དེ་ལ་ཐུགས་ལས་བྱུང་བ་སྟེ་ཡྲིད་ཐུགས་རོ་

རེར་འཛིན་དུ་གསོལ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཏེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དུ། སྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་། 

ཡང་ན་ཆོས་ཀྲི་སེམས་དཔའང་རུང་ཞེས་པ། འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་

པོ་དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ་ཞེས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའ།ོ །རང་གྲི་ལུས་

ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་། ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཅྲིག་ཏུ་མོས་པའྲི་ང་རྒྱལ་རྒྱུན་ལྡན་

དུ་བྱ་དགོས་པའྲི་མན་ངག་ལ། རྨོངས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། ཚུལ་དེ་ལས་འདའ་བར་

བྱེད་ཅྲིང་། རང་དང་ལྷ་ལ་ཐ་དད་དུ་རོགས་ན་ནྲི། ཚལ་བར་འགས་པ་སྟེ་བསྐེད་རྲིམ་

ལས་རྲིང་དུ་འགྱུར་བར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་སྦྱོར་བའྲི་སྒོ་ནས། སྒྲུབ་པ་པོ་སྐུ་རོ་རེ་

ལ་སོགས་པ་དང་། དམ་ཚིག་སྟེ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག་བསྟན་

1  མ་ཕྱི། ༨༦བ༦ན།   བླ། ༡༡༩བ༤ན།    བོས་ནས   ཞོལ། ༡༠༣བ༦ན།    པ་སོགས



༩ མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཟིན་བིས།
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པའྲི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉྲིས་པའོ། །   ། །བཞྲི་པ་ནྲི། འགེལ་པའྲི་ཚིག་གོ །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   སརྦ་མངྒ་ལཾ། །   ། །
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སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ས་ལམ་གྲི་བགོད་ཚུལ་གསལ་

སྒོན་དང་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ། །

1
༄༅། །རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་རེ་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དམ་པའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་

སྔགས་དང་ཕ་རོལ་དུ་ཕྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ། གོ་རྲིམ། གངས་ངེས། བྱེད་ལས་ས་

མཚམས། སོ་སོའྲི་མོང་བ་འདོན་ཚུལ། མོང་བ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གྲི་དབྱེ་བ། 

གེགས་བྱུང་ན་སེལ་ཚུལ་རྣམས་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མདོ་སྔགས་

ཀྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲིར་ཞལ་གྲི་གདམས་

པ་འགའ་ཞྲིག་གསལ་སྒོན་དང་། ཁྲིད་གཉྲིས་དང་སྦྱར་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་

བྱའོ། །དེ་ལ་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་གང་སང་ལྷར་འཆར་བ་ལ་བསབ་དགོས་

པས་རེན་དང་བརེན་པར་རགས་པ་དང་ཕ་བ་མཐར་ཕྲིན་ནས། 

རོགས་རྲིམ་ལ་འཇུག་པ་ན། ཐོག་མར་ལུས་དབེན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

རྲིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། ལུས་དང་དུས་དང་ཡུལ་རླུང་གྲི །གནད་ནྲི་རྣམ་

པ་བཞྲིར་ཤེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནད་བཞྲི་དང་ལྡན་པར་བྱ་སྟེ། རང་ཉྲིད་

གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྲི་ནོར་བུའྲི་རྩེའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་སའྲི་ནང་

1  སྐུ་འབུམ་པར་མ་པོད་༼པ༽ནང་དུ་གཞུང་འདྱིའྱི་མཚན་བྱང་ལ། "རྱེའྱི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་འགའ་ཞྱིག་གསལ་

སྒོན་དང་ཁྲྱིད་གཉྱིས་དང་སྦྱར་ཏྱེ་བཤད་པ་" ཞྱེས་བཀོད་འདུག



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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ངམ། མན་ངག་སྙེ་མར་ནོར་བུའྲི་དབུས་ན་རྩ་འཁོར་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གཅྲིག་བཤད་

པས། དེའྲི་དབུས་སམ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གང་རུང་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྲན་མ་ཕེད་

ཚལ་ཙམ་གྲི་སྟེང་དུ། ཐྲིག་ལེ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དབྱྲིབས་ཟླུམ་

པོ། ནས་འབྲུའམ་ཡུངས་ཀར་གྲི་འབྲུའྲི་ཚད་ཙམ་ཤྲིན་ཏུ་འཚེར་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ། རང་གྲི་ལྷའྲི་ངོ་བོར་བལྟས་ལ། དེ་ལ་རང་གྲི་སེམས་

དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བྱྲིང་རྒོད་དང་བལ་བར་བྱས་ཏེ། ཆྲིག་སྒྲིལ་དུ་

བསྒོམས་པས་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཐྲིག་ལེ་འདེས་པའྲི་ཉམས་སྐེས་ནས། དབང་པོའྲི་

རླུང་ནང་དུ་ལོག་པ་དང་། དྷཱུ་ཏཱྲི་ནང་གང་རུང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་འབྱུང་

བའྲི་རགས་བཞྲི་རྲིམ་པ་ངེས་ཅན་དུ་ཤར་ན་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་

འབར་ཏེ་བྱང་སེམས་ཞུ་བ་གང་དུ་སེབ་པས་ཡས་བབས་དང་མས་བརན་གྲི་དགའ་

བཞྲི་སྐེ་ཚུལ་ནྲི། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། དེ་རེས་ལུགས་འབྱུང་བཤད་བྱ་སྟེ། །བདེ་

ཆེན་འཁོར་ལོ་སྤྲི་བོ་ལ། །དེ་ནྲི་དགའ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན། །ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོ་

མཆོག་དགའ་དང། །དགའ་བལ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གནས། །སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོར་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས། །དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བར་བྱེད། ཅེས་གསུངས། 

སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་ལ་དགའ་བ་འཇོག་ལ། དེས་གཞན་གསུམ་ལའང་

ཤེས་པར་བྱའོ། །མས་བརན་གྲི་བསྐེད་ཚུལ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོ་

དགའ་བ་དང་། །མཆོག་དགའ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གནས། །ལོངས་སྤོད་བལ་བའྲི་

དགའ་བ་དང་། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་བདེ་བ་ཆེ། །ལུགས་ལྡོག་རྲིམ་པ་ཞེས་ནྲི་

གསུངས། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིའྲི་གནས་ཀང་སྔར་བཤད་པའྲི་རྲིག་པས་ཤེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པར་བྱའོ། །འདྲིར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལམ་གྲི་སྲོག་ཡྲིན་ལ། དེ་བརན་པ་ལ་མས་བརན་

གྲི་བདེ་བ་ལ་རག་ལས་པས་ན། དེ་བསྐེད་ཚུལ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་མན་ངག་སྙེ་མ་

ལས། དེའྲི་འཆར་ས་ནྲི་ནོར་བུ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པ། དེ་མ་འཕོས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕེལ་བཞྲིན་པས་སྟེང་དུ་ཉེ་བར་འགོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར་

ན། ནོར་བུ་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་ན། རང་ལོག་བྱེད་པ་འད་བ་གཅྲིག་འདུག་ཀང་། དང་

པོའྲི་དུས་སུ་རང་ལོག་བྱེད་པ་མྲིན་པས། ཡར་ལ་དྲིལ་ནས་སྤྲི་གཙུག་གྲི་བར་འགོ་

བ་གཅྲིག་དགོས་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཆེད་དུ་བྱ་དགོས་སོ། །རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་

ལས། རླུང་གྲི་དེ་ཉྲིད་མངོན་བྱས་ནས། །དེ་ཉྲིད་སྟེང་དུ་རྒྱུ་བ་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་པས་

ནྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །

དེ་ལས་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི། །དགའ་བ་ཞེས་བྱར་རྣམ་པར་ཤེས། ཞེས་

གསུངས་པས། ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་བར་དུ་དགའ་བ་དང་། དེ་

ནས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བར་དུ་མཆོག་དགའ་དང་། དེ་ནས་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་བར་དུ་ཁད་དགའ་དང་། དེ་ནས་བདེ་ཆེན་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་བར་དུ་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་དང་། དེ་བཞྲི་ཀ་ཡང་། མན་ངག་སྙེ་མར། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷན་

སྐེས་ལ། ཆུང་ངུ་། བར་མ། ཆེན་པོ། ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོར་བྱེད་དོ། །དེ་ལས་ཡས་

བབས་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་ཉམས་སུ་མོང་ནས། མས་བརན་བཞྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་ཚུལ་ནྲི། བདེ་སྟོང་སྦྱར་ནས་སྒོམ་པའྲི་མཇུག་ཏུ་རླུང་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། 

དམྲིགས་པས་བྱང་སེམས་སྒྲིལ་ཏེ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་རྲིམ་གྲིས་དངས་ཏེ། སྤྲུལ་པའྲི་

འཁོར་ལོའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་བཟུང་། དེ་ནས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་དངས་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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པར་མོས་ནས་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྒོམ། དེ་ནས་ལོངས་སྤོད་”
1
བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་

ལོའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་དངས་ནས། བདེ་ཆེན་གྲི་དབུས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དང་པོ་སྟོང་ཉྲིད་དང་སྦྱར་ཏེ་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྒོམ། རླུང་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན་དམྲིགས་

པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་ཕྲིར་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་དངས་ཏེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེར་ལྷན་སྐེས་དང་། སྟོང་པ་སྦྱར་ཏེ་བསྒོམ། དང་པོའྲི་དུས་སུ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་སྒྲུབ་

མ་ནུས་པར་རླུང་ལངས་ན། ཡང་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སྔར་བཞྲིན་ཕ་མོ་བསྒོམ་ནས། ཡས་

བབས་དང་མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་བསྐེད་དོ། །དགའ་བ་བཞྲི་སྐེ་བ་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབབ་དགོས། དེ་ལ་གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཁད་པར་ཅན་འབར་དགོས། དེ་

འབར་བའྲི་ཚད་ནྲི། ནང་གྲི་གཏུམ་མོ་འབར་བས་”སྲིལ
2
་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པར་མ་ཟད། 

ཕྲིས་ཚ་བས་ཀང་”སྲིལ
3
་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཅྲིང་། ཕྲིའྲི་གང་བའྲི་རེག་པས་དོ་བའྲི་བྱ་

བ་བྱེད་པས། ལུས་སེམས་ལ་གདུང་བ་བསྐེད་པའྲི་གཏུམ་མོ་ལྟར་སང་དུ་ཤེས་པར་

གྲིས་ཤྲིག །ཡས་བབས་དང་མས་བརན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ནོར་བུ་དང་། བདེ་ཆེན་

གྲི་དབུས་སུ་བདེ་སྟོང་སྦྱར་ཏེ་སྒོམ་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས། རླུང་སྔ་མ་ལངས་པའྲི་སྟེེང་

དུ་ནང་གྲི་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞྲིག་འདུས་ནས་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་

གསུམ་བྱས་པའྲི་མཐར། ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་བདེ་སྟོང་སྦྱར་ནས་སྒོམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་

ཆེའོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་སྒོམ་པས་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་སྐེ་

ཡང་འདྲིར་ནྲི་སྒོམ་སྟོབས་ཀྲིས་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་

1  སྐུ་འབུམ་པོད་༼པ༽   +དང་

2  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།༼ཅ༽    སྱིལ   བླ། ༣བ༢ན།༼ཅ༽   ཞོལ། ༣ན༢ན།༼ཆ༽    བསྱིལ

3  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།    སྱིལ   བླ། ༣བ༢ན།   ཞོལ། ༣ན༣ན།    བསྱིལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པ་གཅྲིག་དགོས་སོ། །ཆོས་ཉྲིད་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ཁད་པར་

ཅན་འདེན་པ་སེམས་དབེན་གྲི་སབས་སུ་འབྱུང་བས། དེ་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་

སྦེལ་ཏེ་བཤད་པར་བྱའོ། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རོ་རེའྲི་རྩ་བར་དགའ་བ་

དང་། དབུས་སུ་མཆོག་དགའ་དང་། མགྲིན་པར་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་དང་། ནོར་

བུའྲི་རྩེར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་སྐེ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། རྒྱུད་དེར་ཡས་བབས་ཀྲི་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་མགོ་ལྟེ་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ། ནོར་བུའྲི་རྩེར་ངོ་བོ་རོགས་པར་གསུངས་

པའྲི་ལྷན་སྐེས་ལ་དགའ་བ་བཞྲིར་བྱེད་པ་མངོན་ནོ། །མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་

ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ལས་བདེ་བ་ཆེ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མན་སྙེ་ལས་མ་

འཕོས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕེལ་བཞྲིན་པའྲི་སྟེང་དུ་ཉེ་བར་འགོ་ཞེས་པའོ། །

མས་བརན་ལས་མ་ལངས་པའྲི་ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ནྲི་སྔ་མའྲི་མས་

བརན་ལས་བདེ་བ་ཆེ་ཞྲིང་ལྷན་སྐེས་སུ་བཞག་དགོས་པ་ནྲི། མན་སྙེ་ལས། མས་

བརན་ལ་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་ཤེས་སོ། །མས་བརན་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་སུ་

ཕ་མོ་སྒོམ་སྟོབས་ཀྲིས་སྐེས་པའྲི་དགའ་བཞྲི་ནྲི། སྔ་མའྲི་མས་བརན་ལས་བདེ་བ་

ཆེ་བ་དང་། བཞྲི་ཀ་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དོ། །འདྲི་རྣམས་ནྲི་མས་བརན་

སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། བདེ་བ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁད་པར་ལྷན་སྐེས་སུ་བཞག་པས་ཆོག་མྲི་ཆོག་

རྣམས་ཀྲི་སྒོ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་པས་རོགས་པ་བྱང་བར་བྱས་ཏེ་ཕ་མོ་ནས་འཇུག་ལྡོག་

བྱ་དགོས་སོ། །འོག་སྒོའྲི་ཕ་མོས་མཚོན་ནས། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཕྲི་ནང་

གྲི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས། དྷཱ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱུང་བའྲི་

མཐར་སྐེས་པའྲི་མོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སབས་སུ་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག འདྲི་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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ནས་བཟུང་སྟེ་རོར་བཟླས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བར་དུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ཡར་ས་མར་སའྲི་རྩ་འཁོར་

སོ་སོའྲི་དབུས་སུའམ། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གང་རུང་དུ་རླུང་དང་ཐྲིག་ལེ་འབར་འཛག་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་འདུ་བའྲི་ཐབས་གང་དུ་བྱས་པ་

དེར་རླུང་འདུ་བ་ནྲི། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་རླུང་འདུ་ས་བ་ཡྲིན་པ་དང་། དེར་འདུ་བའྲི་ཐབས་

བྱས་པ་གཉྲིས་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་གང་དུ་འདུ་བའྲི་ཐབས་བྱས་པའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་

དུ་རླུང་འདུས་ནས་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡང་། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་འདུ་བའྲི་

ཐབས་གང་དུ་བྱས་པར་མ་འདུས་པར་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གཞན་དུ་འོང་བ་ནྲི། སྙྲིང་གའྲི་

འཁོར་ལོའྲི་དབུས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་འདུ་བའྲི་ཐབས་ལན་མང་དུ་བྱས་ཀང། དེར་

འདུ་མྲི་ཐུབ་པར་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གཞན་དུ་འདུས་ནས་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་ལན་

མང་དུ་བྱས་པའྲི་མཐར། སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་འདུ་བ་གཅྲིག་འོང་བར་ཤེས་སོ། །

སྙྲིང་གའྲི་རྩ་མདུད་མ་གོལ་གྲི་བར་དུ། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་

ཅན་འབར་ཡང་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་བར་དུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ཁོ་ན་ལ་འབར་བའྲི་ངེས་པ་

མེད་ཅྲིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཞུ་ནས་འབབ་པ་ཡང་དང་པོ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་འབབ་

ཀང་བར་སབས་སུ་རྩ་གནས་སོ་སོར་བྱེར་ནས། ཡང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་འདུ་བ་དང་མྲི་

འདུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་དུ་མ་འོང་བ་ཡང་། རྲིགས་པ་སྔ་མས་ཤེས་སོ། །ཡས་

བབས་དང་མས་བརན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་བདེ་སྟོང་སྦྱར་ཏེ་མཉམ་

གཞག་ཏུ་ཇྲི་ཙམ་ནུས་པའྲི་བར་སྒོམ་ནས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་

རླུང་གྲི་བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ཆུ་

ལས་ཉ་ལྡང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཡྲིད་ངོར་ཐོལ་ཏེ་ལྡང་བར་
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བྱའོ། །འདྲི་ནས་བཟུང་སྟེ་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་མ་གྲུབ་ཀྲི་བར་དུ་སད་དུས་

ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་དང་། གཉྲིད་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་དང་། རྨྲི་ལམ་གྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་དང་། 

འཆྲི་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་དུས་སུ་ཡང་། འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ལས་

ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ཆུ་ལས་ཉ་བཞྲིན་ཡྲིད་ངོར་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་

ལྡང་བར་བྱའོ། །

འདྲི་ལ་ཡང་གནས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ལྡང་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་གཅྲིག་ཡོད་པ་

དང་། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གནད་ཞྲིབ་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །མཉམ་གཞག་ཏུ་

བདེ་སྟོང་བསྒོམ་པའྲི་མཐར། བདེ་སྟོང་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་སྔར་ལྟར་རོ་རེ་འཆང་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ལངས་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་སྒོམ་ཚུལ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་

བ་ལས། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་སྤོད་པ་ནྲི། །གང་གནས་དེ་ནྲི་གདམས་ནས་ནྲི། །སྟོང་

ཉྲིད་གཉྲིས་མེད་སྒྱུ་མ་ལ། །སོགས་པ་ཀུན་སྤོད་ལྷག་སྤད་བྱ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

དབང་བསྐུར་སོགས། །ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་བདེ་བ་ཡྲིན། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་དན་པ་

ཡྲིན། །དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་ཡུལ་ལས་ལྡོག ཅེས་སོ། །འདྲི་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་འོད་གསལ་

དང་། གཉྲིས་མེད་ཟུང་འཇུག་དང་། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སབས་དང་། སོགས་

ཀྲིས་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་འོག་མའྲི་སབས་སུ་ཡང་ཡུལ་རྣམས་ལྷག་པར་སྤོད་ཚུལ་

སྟོན་པས། ངག་དབེན་མན་ཆད་དུའང་སྟོང་པ་བཞྲི་དངས་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་

གང་ཤར་ལ་བདེ་སྟོང་གྲིས་རྒྱས་འདེབས་ཚུལ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་ཤེས་

པར་བྱའོ། །འདྲི་ལྟར་དབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་བདེ་བ་སོགས་

ཀྲིས་བསྡུས་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྔར་མོང་བ་དན་ནས་ཡུལ་ལ་
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ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཚེ་རྒྱས་བཏབ་ནས་དེ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཡྲིད་བྱེད་བསམས་ཏེ་

གནས་ན། ཡུལ་སང་ཀུན་བདེ་བ་འཆར་ཞྲིང་། དེའྲི་རེས་སུ་བདེ་བ་འབར་བའྲི་རྐེན་

གྲིས་དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་འཇུག་པའྲི་རླུང་ནང་དུ་ལོག་པ་ན། དབང་ཤེས་ཀང་བསྡུས་

པས་ཐྲིམ་ནས་སྔར་བཞྲིན་བདེ་བ་རྣམས་སྐེའོ། །རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་སབས་སུ་ནྲི་

གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་ཞྲིག་དགོས་ཤྲིང་། དེ་

ཡང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐེས་རེད་ཕྲིན་ཆད་ནས་ཡྲིན་པས། འདྲིར་ལུས་

དབེན་གྲི་སྒོ་ནས་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བར་གསུངས་

པ་ནྲི་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འཆར་བའྲི་ཆེད་དུའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་དངོས་

པོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་

འགྱུར་དུ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ནས་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྣམ་

འགྱུར་དུ་ཤེས་པ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས། འོག་སྒོར་ཕ་མོ་སྒོམ་སྟེ་དངས་པའྲི་ལྷན་

སྐེས་ཀྲིས་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་ནས་ལངས་པའྲི་རེས་སུ་བདེ་སྟོང་

བསྒོམ་པ་དེ་རྲིམ་པ་ངེས་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། ལམ་གྲི་སོད་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་སོང་

བའྲི་མཐུས་ལྷན་སྐེས་མཚན་ཉྲིད་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལ་རོགས་རྲིམ་དུ་བཞག་པ་

ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་མ་ཕྲིན་པའྲི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་འགའ་

ཞྲིག་ལ་དབང་དང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དུས་སུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་

བྱུང་བའྲི་དབང་གྲིས་ལྷན་སྐེས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཞྲིག་སྲྲིད་ཀང་། བསྐེད་རོགས་
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ཀྲི་ལམ་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་རྲིམ་པ་ལྔ་གྲུབ་ཆེན་གྲིས་ཇྲི་

ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་

མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་གོ་རྲིམས་ཡྲིན་ཏེ། ལམ་འདྲིའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་རྲིན་པོ་ཆེ་

ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་གྲིས་ཀང་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་བསབ་དགོས་ན། དེ་མན་ཆད་ཀྲི་གདུལ་

བྱ་རྣམས་ཀྲིས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། དེ་ཡང་ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་

ལས། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྒོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་གང་

གྲི་ཚེ་དེ་དག་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ། འཇམ་དཔལ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤད་པ་གསང་སྔགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སྤོད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའྲི་གཟུངས་སྔགས་ཀྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཞེས་པ་དང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། 

བསམ་པ་”ཐག
1
་པའྲི་སོབ་མ་ནྲི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སོང་ལ། །བ་

མའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ནྲི། །ཁ་ཏོན་བྱ་བ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། །དེ་ནས་སྔགས་སོགས་སྦྱྲིན་

པ་ཡྲིན། །དམ་ཆོས་སོད་དུ་བྱས་ནས་སུ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྤོད་བསྡུས་ལས་

ཀང་། དེ་ཡྲི་རྲིམ་པའང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། །ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཐེག་པའྲི་

བསབ་པ་ལ་སོབ་བོ། །གང་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་བསབ་པ་ལ་ལོབས་པ་དེའྲི་

ཚེ། ཐེག་པ་གསར་པ་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོབ་བོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་མྲིན་ན། རེ་ཞལ་སྔ་ནས་ཚེ་འདྲིར་ལམ་ལ་བརེན་ནས་མ་སྦྱངས་པའྲི་

ཡུལ་རེན་ཁད་པར་ཅན་གཉྲིས་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་དྷཱུ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།   བླ། ༦ན༢ན།    ཐག   ཞོལ། ༥བ༢ན།    དག
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ཏཱྲིའྲི་མར་ས་དང་། བུད་མེད་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་རྩ་གཉྲིས་འཕད་པའྲི་

ཚེ། རྩ་གཉྲིས་སད་ནས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་ཏེ་བདེ་བ་ཕུལ་ཆེན་ཡུལ་རེན་

གཉྲིས་ཀས་ཡུན་རྲིང་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་གཞྲི་དུས་སུ་འོང་སྲྲིད་གསུངས་པས། དེ་

འདས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་ནས་ལམ་ལ་མ་སྦྱངས་པར་གོལ་བ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་དགོས་

པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །བསྐེད་རྲིམ་མཐར་མ་ཕྲིན་པའྲི་ད་ལྟའྲི་གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་ལ་

སྔོན་གྲི་རྒྱུའྲི་ཁད་པར་གྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་འོང་བ་ཞྲིག་སྲྲིད་

ཀང་། སྤྲིར་བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་མཐར་མ་ཕྲིན་པར་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་

སུ་དྷཱུ་ཏཱྲིྲིའྲི་ནང་དུ་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་འོང་བ་

གཏན་མྲི་སྲྲིད་དོ། །

འདྲི་རྣམས་ལ་དཔགས་ནས་གཞྲི་དང་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་རེ་ཞལ་སྔ་ནས་

ཀྲིས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་

གྲིས་ཤྲིག །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ལུས་དབེན་མཐར་ཕྲིན་ནས་ངག་དབེན་ལ་

འཇུག་པ་ན། ས་རྩེ་གསུམ་དུ་ཐྲིག་ལེ་གསུམ་གྲི་སྲོག་རྩོལ་གསུམ་ཡུན་རྲིང་དུ་

བསྒོམས་པས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་གོལ་ཏེ། རོར་བཟླས་མཐར་ཕྲིན་པ་ན། སེམས་

དབེན་གྲི་ངོ་བོ་ཙམ་ཐོབ་ཀང་། སེམས་དབེན་རོགས་པར་ཐོབ་ནས་རྲིམ་པ་

གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ལ་ནྲི། ད་དུང་ཕྲི་ནང་གྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའྲི་ཐབས་ལན་མང་དུ་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ཀྲི་དབུས་དྷཱུ་

ཏཱྲིྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་སྡུད་པའྲི་ཐབས་བཤད་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། སྟོང་པ་བཞྲིའྲི་འཆྲི་

རྲིམ་དང་མཐུན་པར་དངས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ལས་ལུགས་ལྡོག་
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གྲི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དངོས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །སྔར་གནས་གཞན་དུ་རླུང་འདུ་བའྲི་ཐབས་བྱས་པ་དང་། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཞུགས་

གནས་ཐྲིམ་གསུམ་འཆྲི་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས། སྙྲིང་

ཁའྲི་རྩ་མདུད་གོལ་ནས་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱེད་

པའྲི་ཐབས་ལ་འབད་དོ། །དེ་ལ་ནང་གྲི་ཐབས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་རོར་བཟླས་བྱེད་པ་

དང་། སྒོན་གསལ་ལས་རླུང་སྡུད་པར་བཤད་པ་ནྲི། སབས་འདྲི་ནས་རྲིལ་འཛིན་

དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གྲིས་ལུས་ཀྲི་སྟོད་སད་ནས་རླུང་བྱང་སེམས་

དང་བཅས་པ་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་བསྡུས་ནས་ཐྲིམ་པའྲི་ལུགས་འབྱུང་གྲི་སྟོང་པ་སྙྲིང་

ཁར་དངས་ཏེ་འོད་གསལ་གྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྒོམས་ནས། འོད་གསལ་

བཞོན་པའྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་

རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡྲིད་ངོར་ལན་མང་དུ་བྱའོ། །

སབས་འདྲི་ནས་ཁམས་མ་སྙོམས་པའྲི་སྐོན་མེད་ན་རླུང་འདུ་བའྲི་ཐབས་བྱས་

རེས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་པ་དང་ཡྲིད་ངོར་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བ་ངེས་ཅན་འོང་ངོ་། །འོན་

ཀང་ད་དུང་ནང་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ་སྟོང་པ་བཞྲི་དངས་པའྲི་འོད་

གསལ་གྲིས་ཆོས་ཉྲིད་བསྒོམས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ནང་གྲི་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་རགས་

རྲིམ་ནས་སྙྲིང་ཁར་བསྡུས་ནས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་པས་ཡང་

ཆོས་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ཕལ་ཆེར་འཁོར་མར་འོང་བའྲི་མཚམས་ནས་སྤོད་པ་གསུམ་

གང་རུང་བྱེད་པ་དང་། ནང་གྲི་ཐབས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་སྔར་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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འདུ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་རགས་རྲིམ་བསྡུས་ཏེ་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་

པས་ཆོས་ཉྲིད་སྒོམ་རེས་ཀྲིས་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ལྷག་མ་སྡུད་ནུས་པ་ངེས་ཅན་དུ་

འོང་བའྲི་མཚམས་ནས་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕག་རྒྱའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་མཐུ་ཆེན་དུ་

སོང་བ་ཡྲིན། གོང་གྲི་རྲིམ་པ་དེས་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་བསྡུས་

ནས། མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཐྲིམ་པས་རགས་བཞྲིའྲི་རྲིམ་པ་ངེས་ཅན་དུ་ཤར་ནས་སྤྲིན་

མེད་པའྲི་སྟོན་གའྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའྲི་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

སྐེ། སང་བ་བཞོན་པའྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་ཉྲི་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའྲི་

མཆེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ། མཆེད་པ་བཞོན་པའྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་སྲོད་

ཀྲི་དུས་ཀྲི་སག་མཐུག་པོས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའྲི་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ། ཉེར་ཐོབ་

བཞོན་པའྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་ཐོ་རངས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་ལྟ་བུའྲི་

ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་སྐེ། དེས་སྟོང་ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྒོམས་པ་ལས། 

བདེ་སྟོང་གྲི་བཞོན་པའྲི་སྲོག་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཉེར་ཐོབ་

གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

རོར་བཟླས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་མཚམས་ནས་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་གསང་བའྲི་ས་རྩེ་གཉྲིས་སུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དང་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་རྩ་གཉྲིས་སོག་སྦུགས་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་གཅྲིག་བཅུག་

པ་ལྟར་དུ་བར་”མཚམས་མེད་པར་བསྒོམ། འདྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྩ་གཉྲིས་སད་ནས་དང་

པོར་ཡུམ་གྲི་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་པ་ལས་ཡུམ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེ། དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 702  

ནས་ཡབ་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་པའྲི་སྟེང་དུ་ཡུམ་གྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་རླུང་དང་བྱང་

སེམས་ཡབ་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་པས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་པ་ལས་

ཀང་ལྷག་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཡབ་ལ་སྐེ། དེ་ཡང་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་སྐེས་པ་གཅྲིག་

དགོས་སོ། །ཚུལ་འདྲི་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་ན་དངོས་སུ་འབྱུང་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

ལ་སེམས་བརེན་ན་བསྒོམས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་བྱེད་ལས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་

པ་འབྱུང་། ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བ་དང་། བོགས་འདོན་དུ་འགོ་བ་ཡང་ཚུལ་

འདྲིས་ཤེས་སོ། །འདྲི་ལུས་དབེན་ནས་བཟུང་སྟེ་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་ནས་

སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་བར་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཤེས་པར་བྱའོ། །བསྲེ་བའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། སྤོད་བསྡུས་

ལས། རྨྲི་ལམ་བརེན་ནས་མཚོན་བྱེད་དཔེའྲི་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སབས་སུ་གསུངས་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། རྨྲི་ལམ་གྲི་གདམས་པ་རྣམས་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སབས་སུ་

འབེལ་ནས་གཉྲིད་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་འཛིན་པའྲི་གདམས་པ་ཡང་སབས་འདྲིར་འབེལ་

ལོ། །དོན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སད་དུས་སུ་སྟོང་པ་བཞྲི་མ་མཐའ་འདེན་ནུས་པའྲི་

མཚམས་ནས། རྨྲི་ལམ་གྲི་གདམས་པ་རྣམས་གཉྲིད་ཀྲི་སྟོང་པ་ལ་འཇུག་ཅྲིང་། དེའྲི་

དུས་སུ་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྟོང་པ་རྣམས་བསྒོམས་པས། ལུས་དབེན་དང་། ངག་དབེན་དང་། 

སེམས་དབེན་གྲི་སབས་སུ་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །

འཆྲི་བ་དང་བར་དོ་དངོས་བསྲེ་བ་ནྲི། དེ་དག་གྲི་སབས་སུ་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་

དང་མཐུན་པར་བསྐེད་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་བསྲེ་བའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པས། དེ་ན་སད་དུས་

དང་། གཉྲིད་དུས་ཅྲི་རྲིགས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བསྲེ་བའྲི་སོར་རྣམས་གང་ལས་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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གསུངས་ན། བཤད་རྒྱུད་དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་དང་། འཕགས་པ་ལྷའྲི་སྤོད་བསྡུས་

ལས་གསུངས། གང་ཟག་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་ན། ཚེ་འདྲིར་”སངས
1
་

རྒྱ་བའྲི་གང་ཟག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས། དེའྲི་ཤུགས་ལ་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་

བ་དང་། སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་གཉྲིས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསྲེ་བ་དངོས་

ནྲི་སད་དུས་སུ་རླུང་སྟོབས་ཀྲིས་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་ནུས་པའྲི་མཚམས་ནས་འཕེན་

པས་བསྲེ་བར་སྤོད་བསྡུས་ལས་གསུངས་སོ། །སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་

རོར་བཟླས་བྱས་ཏེ་བསྲེ་བར་དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་ལས་གསུངས་སོ། །སྙྲིང་ཁར་

བསྲེ་བ་ཡང་དེའྲི་རྲིགས་པས་ཤེས་སོ། །

ལག་ཏུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གཉྲིད་དུ་འགོ་བའྲི་སྔོན་དུ་སྲིག་རྒྱུ་སོགས་རགས་

བཞྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཤར་བའྲི་རེས་སུ་སང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ་ཤར་བ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་གྲི་དུས་སུ། 

འོད་གསལ་གྲིས་སྟོང་ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྒོམ་ལ། དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་དང་བཅས་

པ་ལས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་

གྲི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་བཏང་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་

ལེ་ལ་རོར་བཟླས་བྱེད་བཞྲིན་པའྲི་ངང་ནས་གཉྲིད་ལོག་ནས། འཕེན་པ་དང་མཐུན་

པར་རྲིམ་པ་དེ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ལན་འགའ་ཡར་མ་བྱུང་ཡང་

མྱུང་དུ་ངེས་པར་འོང་ངོ་། །རོར་བཟླས་ཀྲིས་མཚོན་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་

ལ་རླུང་སྡུད་པའྲི་ཐབས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་ནུས་སོ། །གོམས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།   བླ། ༧ན༦ན།    སངས   ཞོལ། ༧བ༤ན།    འཚང
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མཐུ་ཆེན་དུ་སོང་ནས། ཁམས་མྲི་སྙོམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་མ་བྱུང་ན་ལམ་

གྲི་འོད་གསལ་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་དང་བསྲེ་ནུས་པའྲི་ཚད་ནྲི། ཞག་མང་རབས་

ཀྲི་བར་དུ་གཉྲིད་ཆག་པའམ། གཅྲིག་ནས་གཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་བོ་བའྲི་དུས་སུ་འཕེན་པ་

དང་རོར་བཟླས་སོགས་གོང་ལྟར་བྱས་ཏེ་གཉྲིད་ལོག་ནས་རྲིམ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འོང་མྲི་འོང་ལན་མང་རབས་ཀྲི་བར་དུ་ཚད་ངེས་ཅན་དུ་འོང་བ་སང་

ན། སད་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་དང་། གཉྲིད་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་གོམས་པའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་འཆྲི་དུས་ཀྲི་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། འཆྲི་བ་འོད་གསལ་གྲི་བར་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་ངེས་ནས་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ལམ་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་ནས། 

དེས་སྟོང་པ་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ལེགས་པར་འོང་། གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་ལས་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་སྐུར་ཡྲིད་ངོར་ལངས་པའྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་དུས་སུ་འཕེན་པ་དང་། རོར་བཟླས་སོགས་

ཀྲི་ཐབས་སྔ་མ་བཞྲིན་བྱས་ན་ཡང་གཉྲིད་དུ་སོང་ནས་སྲིག་རྒྱུ་ནས་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་

གསལ་གྲི་བར་སྔ་མ་བཞྲིན་འཆར་ལ། ཡང་རྨྲི་ལམ་དུ་འགོ་བར་རྩོམ་པ་ན། རོ་རེ་

འཆང་གྲི་སྐུར་ལངས་ནས་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་པའྲི་ཐབས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མ་ནུས་པའྲི་

རྨྲི་ལམ་ལས་ལྡང་དགོས་པ་བྱུང་ན། རང་ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་

ལྡང་བར་བྱའོ། །

བར་དོ་དང་བསྲེ་ནུས་པའྲི་ཚད་ནྲི། ཐབས་སྔ་མ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་གཉྲིད་

ཀྲི་འོད་གསལ་ལས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ལྡང་ནུས་མ་ནུས་བརག་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་

དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ཡྲིད་ངོར་ངེས་ཅན་དུ་ལྡང་ནུས་ན། སད་དུས་

དང་གཉྲིད་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་གོམས་པའྲི་མཐུས། འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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སེམས་ལས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ། བར་དོའྲི་ལུས་ཡྲིད་ངོར་

རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ངེས་པར་ལྡང་ནུས་སོ། །འདྲིས་འཆྲི་བའྲི་སྔོན་ལ་

འཕེན་པ་དང་། རོར་བཟླས་སོགས་ཀྲིས་ཐབས་བྱས་པའྲི་མཐུས། འཆྲི་བའྲི་འོད་

གསལ་ལས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་གནད་ཀྲིས་བར་དོའྲི་ལུས་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ། རོར་བཟླས་སོགས་ཀྲིས་ཐབས་བྱས་

པས་སྔར་བཞྲིན་སྟོང་པ་བཞྲི་དངས་པའྲི་མཐར་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ལྡང་བ་ལན་མང་

དུ་བྱེད་པ་ནྲི། བར་དོའྲི་དགེ་སྦྱོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་འཕོ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

བྱས་ནས་སྐེ་གནས་འདམས་ཏེ་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་རེན་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྐེས་ནས། 

རྲིག་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་ཏེ། སྐེ་བ་གཞན་མྲི་ལེན་པར་རྲིམ་གྲིས་ཚེ་དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ནྲི། སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིམ་པ་འདྲི་

རྣམས་ད་ལྟར་གྲི་གང་ཟག་རླུང་སྟོབས་ཀྲིས་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་ནུས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ཀང་འབད་ནས། སྒྲུབ་པ་པོས་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྙྲིང་ཁར་རླུང་སྡུད་པའྲི་ཐབས་བྱས་ནས་

སྟོང་པ་བཞྲི་ཁོར་མར་དངས་པའྲི་མཐར། འོད་གསལ་ལས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ལྡང་

བ་ཁོར་མར་འོང་བ་ནྲི། རྨྲི་ལམ་གྲི་དགེ་སྦྱོར་གྲི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། 

སད་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་ཡང་མཐུ་ཆེན་དུ་འགོ་བ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་

དུས་སུ་བཟའ་བ་དང་འཆག་པ་མ་གཏོགས་པ་གཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ལོག་པར་བཤད་

པས་ཀང་འདྲི་རྣམས་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིད་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་པའྲི་ཐབས་སྔར་བཤད་པ་འདྲི་རྣམས་རྨྲི་ལམ་གྲི་

དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་དང་། འཆྲི་བའྲི་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་དང་། བར་དོའྲི་དུས་ཀྲི་
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སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་པའྲི་སབས་རྣམས་སུ་འཕེན་པ་རོར་བཟླས་ཀྲི་ཐབས་རྣམས་ཁ་

སོ་བ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་ལུགས་ཁད་པར་

ཅན་ཞྲིག་སང་བ་དེ་བ་མས་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཡང་གདམས་ངག་གྲི་

ཡང་སྙྲིང་ཡྲིན་ལ། ཁད་པར་དུ་རྨྲི་ལམ་བརེན་ནས་བར་དོའྲི་སྒྱུ་མ་ཟྲིན་པའྲི་ཐབས་

བ་ན་མེད་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བ་ལ་གང་ནས་ལྡང་

བ་གནས་ཀྲི་ཁད་པར། གང་ལས་ལྡང་བ་རྒྱུའྲི་ཁད་པར། ནམ་གྲི་ཚེ་ལྡང་བ་དུས་ཀྲི་

ཁད་པར། གང་གྲི་ངོ་བོར་ལྡང་བ་འབས་བུའྲི་ཁད་པར་དང་བཞྲི་ལས། གནས་ཀྲི་

ཁད་པར་ནྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ཀྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་དཀར་དམར་

གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྲི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ལས་ལྡང་ངོ་། །རྒྱུའྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཐྲིག་ལེ་དེའྲི་ནང་

ན་གཞྲིའྲི་འོད་གསལ་སྲོག་འཛིན་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་དང་། ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་

གཉྲིས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་ལམ་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་ནས་ལྡང་ངོ་། །

དུས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི་སྟོང་པ་སྔ་མ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཐྲིམ་ནས་ཐམས་

ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ལུགས་འབྱུང་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་

སེམས་ལས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ལྡང་ངོ་། །གང་གྲི་ངོ་བོར་

ལྡང་བ་འབས་བུའྲི་ཁད་པར་ནྲི། རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་མ་གྲུབ་ཚུན་ཆད་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཡྲིད་ངོར་ལྡང་བར་བྱའོ། །སད་དུས་དང་། གཉྲིད་

དུས་དང་། རྨྲི་ལམ་གྲི་དུས་སྟོང་པ་བཞྲི་དངས་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་མན་ཆད་དུ་ལྡང་ལུགས་

ཁད་པར་ཅན་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་འདྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་ལ་འཆྲི་བའྲི་སྟོང་པ་

བཞྲིའྲི་མཐར་བར་དོ་གྲུབ་པ་དང་། སེམས་དབེན་གྲི་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་
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ལས་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་རྲིམ་

པ་ལྔ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཡྲིད་ངོར་མ་གཏོགས་ལྡང་ལུགས་ཁད་པར་

ཅན་བཞྲི་ལྡན་དུ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོན་ཀང་གཞྲི་ལ་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ལམ་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་

ཡང་མེད་དོ། །དེ་དག་གྲི་གཙོ་བོ་རླུང་སྟོབས་ཀྲིས་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་ནུས་པ་ཡན་

ཆད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞར་ལ་ད་ལྟའྲི་གང་ཟག་གྲི་རྨྲི་ལམ་

འདུན་པས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲིས་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། སྤྲིར་ལམ་ཐུན་མོང་བ་དང་། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག ཁད་པར་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་གོ་

ཡུལ་དང་། རྲིམ་པ་ལྔ་པའྲི་གོ་རྲིམས་དང་། འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་བསྲེ་བའྲི་གོ་ཡུལ་

ལག་ཏུ་ལེན་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ། ལུས་དབེན་ནས་བཟུང་སྟེ་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་མ་

ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་གཞྲི་སོ་སོ་ལ་ཁ་སོ་ཚུལ་ལེགས་པར་དམྲིགས་ཕེད་པར་བྱས་ཏེ་

ཤར་སྒོམ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་ཐུན་བཞྲིར་འབད་པས་བསྐང་བར་བྱའོ། །རྨྲི་ལམ་འདུན་

པས་ངེས་ཅན་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་ན། སད་དུས་ཀྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་མྲི་ནུས་བྱས་ཀང་

རྨྲི་ལམ་ཟྲིན་མ་ཐག་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་འཕེན་པ་རྣམས་བཏང་ནས། རོར་བཟླས་

སོགས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་ལན་

མང་དུ་བྱས་ན། དང་པོའྲི་དུས་སུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་འབྱུང་བའྲི་སྟོང་པ་

བཞྲི་འདེན་མྲི་ནུས་ཀང་མྱུར་དུ་སྟོང་པ་བཞྲི་འདེན་ནུས་པ་ཞྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྨྲི་

ལམ་གྲི་དུས་སུ་རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞྲིག་འདུས་ཡོད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རོར་བཟླས་

སོགས་ཀྲི་སྡུད་པ་སད་དུས་ལས་ཆེས་སའོ། །དེ་ལྟར་རྨྲི་ལམ་གྲི་དུས་སུ་རོར་བཟླས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 708  

སོགས་ཀྲི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་འབྱུང་བས་

དངས་པའྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་ལན་འགའ་ཉམས་སུ་མོང་ན། སད་དུས་སུ་རོར་བཟླས་ཀྲི་

ཐབས་ལ་བརེན་ནས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱུང་བའྲི་སྟོང་པ་བཞྲི་མྱུར་

དུ་འདེན་ནུས་ཏེ། འདྲི་ད་ལྟར་གང་ཟག་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲིས་འབད་

ནས་ཉམས་སུ་བངས་ན་དལ་བ་དོན་ལྡན་དུ་བྱར་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མྲི་ནུས་པའྲི་

གང་ཟག་རྣམས་ཀྲིས་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་རྣམས་དམྲིགས་ཕེད་

པའྲི་སྟེང་དུ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བསྲེ་བའྲི་སོར་རྣམས་ཞྲིབ་ཏུ་ངེས་པར་བྱས་ནས་

ཐོག་མར་འདྲིར་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བ་མ་དང་ཡྲི་དམ་དབྱེར་མེད་

དུ་བྱས་ནས་གསོལ་བ་དག་ཏུ་འདེབས། སྒོ་གསུམ་གྲི་དགེ་བ་གང་བྱེད་ཐམས་ཅད་

འདྲི་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིྲིར་དུ་བྱེད། ལམ་གྲི་ངོ་བོ་དང་ཡན་ལག་བསྲེ་བའྲི་སོར་

རྣམས་ཤར་སྒོམ་གྲིས་ཐུན་བཞྲིར་འབད་ནས་ཉམས་སུ་ལེན། རོར་བཟླས་སོགས་

ལ་འབད་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་བསགས་ཁབ་ཆེ་བ་འགའ་ཞྲིག་ལ་འཆྲི་

བ་འོད་གསལ་དང་བསྲེ་ནུས་པ་དང་། བར་དོ་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྲེ་ནུས་པ་ཕལ་ཆེར་

འོང་བས་ཚུལ་དེ་རྣམས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ད་ནྲི་ད་ལྟར་གྲི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྲི་

ལམ་ཐུང་མོང་བ་དང་། ཁད་པར་དུ་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གོ་ཡུལ་དང་། 

ཉམས་མོང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་འཇོག་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དང་

པོ་མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་གོ་རྲིམས་གངས་

ངེས་བྱེད་ལས། སོ་སོའྲི་མོང་བ་འདོན་ཚུལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་དང་། 

མེད་མྲི་རུང་གྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་ལས། བོས་ལྕོགས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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ལག་རྣམས་ཀང་མཐའ་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། མ་ལྕོགས་ན་མེད་མྲི་རུང་གྲི་

ཡན་ལག་ཐུང་མོང་བདག་སོགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཡུན་རྲིང་དུ་

འཁམས་པས་ཡྲིད་སྐོ་བ་དང་། ད་དུང་གཏྲིང་མ་མཐོང་བས་ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིགས་པའྲི་

ངེས་འབྱུང་གྲི་བོ་བསྐེད་པ་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་རྲིགས་ལམ་ནས་

དངས་པའྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་བཙལ་ནས། 

མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྐོང་བ་

དང་། རང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བ་དང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སོན་པ་

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད། ཆོ་གས་བཟུངས་ནས་བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་སོབ་

ཅྲིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་འདོད་སྦྱོང་ངོ་། །རགས་པ་ཉམས་འོག་

ཏུ་ཚུད་པ་དང་། འཇུག་སོམ་བཟུངས་ནས་ལས་དང་པོ་པའྲི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་བོ། །

ཐུན་མོང་མྲིན་པ་གསང་སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་དང་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ནས་བཤད་

པའྲི་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་གཅྲིག་གྲིས་རང་རྒྱུད་སྐེད་རོགས་ཀྲི་སོད་རུང་དུ་

བསྒྲུབས། དེའྲི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་སྲོག་བསོས་བྱས་ཏེ་བསྲུང་། 

ཡན་ལག་གྲི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད། གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་

བཞྲི་གང་རུང་གྲི་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་ཡང་ཕྲིར་བཅོས་ཀྲི་ཆོ་གས་དག་པར་བྱས་ནས་

ཕྲིན་ཆད་བསམ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་

གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་གཞྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་

ལུས་པར་གསལ་བའྲི་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གསུང་རབ་ལས་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་གོ་ཡུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དམྲིགས་ཕེད་པ་བཙལ་ལ། ལམ་དེ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་འདུན་པ་

ཤུགས་དག་ལ་ཡུན་རྲིང་བ་ལན་མང་དུ་སྦྱངས། ཁད་པར་དུ་གདམས་ངག་གྲི་ལུས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ། སར་འཁྲིད་པའྲི་རྩ་བའྲི་བ་མ་དེ་ལ་རང་དང་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་

ཡོད་པའྲི་བ་མ་ཐམས་ཅད་དང་། གཞན་བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲི་དམ་ཆོས་སྐོང་མ་ལུས་པ་སྤན་དངས་ནས་

བསྟྲིམས། རང་ལྷག་པའྲི་ལྷ་གང་ཡྲིན་པ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ཏེ། རྣམ་པ་

ལྷག་པའྲི་ལྷར་སང་ཡང་། ངོ་བོ་བ་མ་ཡྲིན་པར་མོས་ནས། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ལམ་

ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་གོ་ཡུལ་དང་། མོང་བ་རྣམས་ད་ནས་བཟུང་

སྟེ། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐེ་བའྲི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

འདུན་པ་དག་པོས་ཐུན་གྲི་ཐོག་མཐར་ལན་ཉེར་གཅྲིག་རེའྲི་བར་དུ་བྱའོ། །

བ་མ་དང་ཡྲི་དམ་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ལ་བོ་ལྲིངས་སྐྱུར་བའྲི་རེས་ལྟོས་ཆེན་

པོ་བྱས་ནས། མོས་གུས་ཆེན་པོ་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱ། ལམ་ཁད་པར་ཅན་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལ། བརྩོན་འགྲུས་ཁད་པར་ཅན་དགོས་པས། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་

གོ་ཡུལ་དང་མོང་བ་རྣམས་སྐེ་བའྲི་གུས་སྦྱོར་དང་། “རག
1
་སྦྱོར་གྲི་བརྩོན་འགྲུས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐེ་བའྲི་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་ཅྲིང་འདུན་པ་མང་དུ་སྦྱངས། 

ཚེ་གཅྲིག་ལ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའྲི་གོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཕག་རྒྱ་

མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དབང་པོ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦྱོར་

བ་དང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་གཉྲིས་བསྟེན་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།    སྟག   བླ། ༡༢བ༢ན།   ཞོལ། ༡༡བ༡ན།    རག   *རག



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང་། སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་ཁད་པར་གཞན་ལྡན་གྲིས་ལངས་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་། བདེ་སྟོང་དབྱེར་

མེད་ཀྲི་གཏམ་ཐོས་པ་ཙམ་གྲིས་ལུས་ཀྲི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་། མྲིག་ནས་མཆྲི་མ་

འཛག་པ་དང་། ནང་དུ་དགའ་བ་ཡང་ཡང་སྐེ་ཞྲིང་། དེས་ལུས་ཀང་བདེ་བ་གཅྲིག་

མ་བྱུང་གྲི་བར་དུ་སྦྱངས། རང་གྲི་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་བ་མ་ཡྲི་དམ་

ཆོས་སྐོང་རྣམས་ཀྲིས་ཐོག་དངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལྷན་སྐེས། ཞྲིང་

སྐེས། “མངལ
1
་སྐེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སྤྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་བཞྲིན་དུ་འདུས་ནས་གོང་

དུ་བཤད་པའྲི་གོ་བ་དང་། མོང་བ་རྣམས་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱུད་བྱྲིན་

གྲིས་རློབས། ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་

རྨྲི་ལམ། ཉམས་སང་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པའྲི་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་ཅྲིང་། འདུན་

པ་མང་དུ་སྦྱངས། བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དང་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་

ཡྲིན་པས། འདྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མ་གཏོགས། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་པས་འདྲི་གཉྲིས་ལ་ནན་ཏན་བྱའོ། །

གོང་དུ་བཤད་པ་འདྲི་རྣམས་འདྲི་དག་ལ་སོགས་པ་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རོགས་

གསལ་བར་དངོས་སུ་སྟོན་པ་དང་། གསལ་བར་མྲི་སྟོན་པ་རྣམས་ལའང་དོན་གྲིས་

ཐོབ་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བ་དུས་འཁོར་གྲི་ཡང་གཙོ་བོ་ཡྲིན་

ཏེ། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

ལས། རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་དོད་ཐུབ་པས། ཚེ་གཅྲིག་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   བླ།   ༡༢བ༥ན།    མངལ   ཞོལ། ༡༡བ༤ན།    སྔགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་འདྲི་ཡང་ཤེས་ནས། འདུན་པས་སྐོང་

བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་དང་པོར་སོར་བསམ་ནས་ཆ་མཐུན་པ་འོང་ཡང་ཁད་པར་

ཅན་མྲི་འོང་། སྲོག་འཛིན་གྲི་མཐར་རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་འོང་བས་ཤེས་དགོས་

སོ། །དེ་མན་ཆད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེ་བྱས་ན་བསྟན་པ་འོང་

ངོ་། །དེའྲི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་རྒྱུད་འགེལ་ཆེན་གཉྲིས་ལས། ཁྲིམ་པ་ཉྲིན་རེ་

བཞྲིན་འཁྲིག་པ་བསྟེན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྨྲི་ལམ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དབང་

པོའྲི་སྒོར་འཕོ་བ་གཉྲིས་ཀས་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་དཔེར་ཕུག་རོན་ཉྲིན་རེ་

བཞྲིན་འཁྲིག་པ་བསྟེན་པ་དང་། སེེང་གེ་ལོ་རེ་ལ་འཁྲིག་པ་ལན་རེ་བསྟེན་པ་གཉྲིས་

སོས་སོ། །ལུགས་འདྲི་ལ་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་བྱང་སེམས་ནོར་བུའྲི་རྩེའྲི་བར་དུ་

ཕབ་པ་གཅྲིག་ནྲི་ངེས་པར་དགོས་སོ། །

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དབང་པོའྲི་རྩེ་ནས་ཕྲིར་འཕོས་ན་ཕབ་པའྲི་དགོས་པ་མྲི་

འགྲུབ་པས། མྲི་འཕོ་བའྲི་ཐབས་ལ་རང་སྟོབས་ཀྲིས་མྲི་འཕོ་བ་གཅྲིག་དང་གཞན་

སྟོབས་ཀྲིས་མྲི་འཕོ་བའྲི་ཐབས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས། རླུང་དང་ཕག་རྒྱ་མ་གཉྲིས་

ཀྲི་སྟོབས་ཀྲིས་མྲི་འཕོ་བ་ནྲི། འདྲི་ཉྲིད་གཙོ་བོ་མྲིན་ཞྲིང་རང་སྟོབས་ཀྲིས་མྲི་འཕོ་

བ་གཅྲིག་དགོས་པས་དེ་ནྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་ནུས་ཀྲི་གཞན་

གྲིས་མྲི་ནུས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ནྲི། རང་

གྲི་སེམས་མ་བརགས་པར་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སང་བ་དགོས། དེ་

ཡང་སྲོག་འཛིན་མན་ཆད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་མ་སྒྲུབ་ན། ནམ་འདོད་དུ་

མྲི་འོང་བས་རེས་དན་ནས་འོང་ལ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྐེ་རེས་ཀྲིས་བདེ་བ་དེས་



༡༠ སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སྒོན་གསལ་དང་སྦྱར་བ།
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སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དེ་ཡུན་རྲིང་དུ་སྒོམ་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ལ་སྟོང་

གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྟེན་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནོར་བུའྲི་བར་འབེབས་

པ་ལན་མང་དུ་བྱས་ནས་ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་བར་གྲི་ལུས་ཐམས་ཅད་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་གང་བ་ན། གསེར་འགྱུར་རྩྲིས་ལྕགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་

ཟོས་པ་ན་གསེར་འགྱུར་གྲི་རྩྲི་ཡང་མེད་ལ། ལྕགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀང་མེད་

པར་གསེར་གྲི་ཁམས་སུ་འགྱུར་བ་བཞྲིན་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཐ་མལ་པའྲི་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཟོས་པ་ན་བྱང་སེམས་ཀང་མེད་ལ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀང་

མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྦྱོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མྲི་ཉམས་པ་

ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འབད་དོ། །

བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་གཞན་གྲི་སྒོ་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྒྱུད་ཚོད་

མ་ཉམས་པ་རྣམས་ཀང་། བྱང་སེམས་ཉམས་མ་ཉམས་ཀྲི་ཆ་ནས་བདེ་སྟོང་གྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སྐེ་དཀའ་ས་དང་། སྐེ་བ་ཡང་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་དང་། མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་

མྱུར་བུལ་གྲི་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས། བྱང་སེམས་མ་ཉམས་པ་ལ་འབད། ལན་

འགའ་ཡང་ཉམས་ཀང་། སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་ཚུལ་གྲི་གནད་ཀྲིས་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་”སྟན
1
་

མྲི་འགྲུབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཚུལ་འདྲི་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་བྱས་

ནས། གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ལྷ་དང་

བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐབས་གནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་རྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༡ན།   བླ། ༡༤ན༣ན།   ཞོལ། ༡༢བ༦ན།    གཏན
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ལུགས་པ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་བོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་ཞེས་ས་གསུམ་

ན་གགས་པ་དེའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པ་འགའ་ཞྲིག་གསལ་སྒོན་དང་། ཁྲིད་གཉྲིས་

སྦྱར་ཏེ། སོང་བ་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲིས་ཀང་བསྟན་པ་དང་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ནུས་པར་གྱུར་ཅྲིག 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །འགེལ་ཆེན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཅེས་བྱ་བའྲི་ནང་གྲི་

ལེའུའྲི་དཀའ་གནས་རྣམས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས་རགས་ཙམ་ཞྲིག་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མཿ ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བདག་པོ་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་གང་དུ་གནས་

པའྲི་རེན་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ནས། དེར་གནས་

པ་སེམས་ཅན་གྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་ནང་

གྲི་ལེའུ་ཉྲིད་འཆད་པ་ལ། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་

སྒྱུར་བྱེད་ལོ་ཙྪ་བའྲི་ཕག་གོ །

འགེལ་པ་མཛད་པ་པོས་ལེའུ་ཡྲི་ཐོག་མར་མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྲི། དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་གང་ཞྲིག་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་ཆེན་པོའྲི་མྲི་རྣམས་སྲིན་པར་བྱ་བའྲི་

དོན་དུ་དེ་དག་གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ཁམས་རགས་པ་

གཟུང་བའྲི་མངལ་ནྲི་འཛིན་པ་ལ་སོགས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་སྟོན་པ་འདྲི་མཛད་

ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྲྲིད་པའྲི་འཆྲིང་བ་ལས་ཉོན་དག་པོས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལས་ངེས་

པར་གོལ་ཡང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སད་དུ་སྲྲིད་པར་

གནས་པ་སྟོན་ཏེ་རྲི་བོང་སྟག་དང་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ས་ཚོགས་པའྲི་
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གཟུགས་སུ་སྐེས་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པའྲི་སྔོན་གྲི་སྐེས་རབས་ཕེང་

བ་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་གང༌། སེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་

སལ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་སྲྲིད་པར་

སྤོད་ཅྲིང་རྒྱུ་བར་མཛད་པ་དག་སྟེ། དེ་འདའྲི་ཚུལ་ཀྲིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

ལས་བསྐབ་པར་མཛད་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་ཕག་འཚལ་ནས། 

ཁད་པར་དུ་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། ཤཱཀ་ནས་བཏུད་དེའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་པར་

བརོད་ནས། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྲི། །གང་ལ། གང་གྲིས། གང་དང་མཐུན་པར་

བསྐུལ་བས། ཀུན་སོང་ཇྲི་ལྟ་བུས། རྩོམ་པ་པོ་གང་གྲིས། ལེའུ་གང་གྲི་རྒྱས་འགེལ་

རྩོམ་པར་དམ་བཅས་པ་ནྲི། པདྨ་ནས། བྲི། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །འོ་ན་བཤད་བྱ་ནང་གྲི་

ལེའུ་འདྲི་གནས་གང་དུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུང་ཞེ་ན། 

འདྲིར་གནས་ཀྲི་ཁད་པར། དཔལ་ཞེས་སོགས་དང༌། གདན་གྲི་ཁད་པར་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་སོགས་དང༌། ཞུ་བ་པོའྲི་ཁད་པར་ཉྲི་མའྲི་སོགས་དང༌། སྟོན་པའྲི་ཁད་པར། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་དང༌། ཆོས་ཀྲི་ཁད་པར། ནང་གྲི་སོགས་དང༌། རྒྱུད་གང་

ལས་བསྡུས་ན། མཆོག་གྲི་སོགས་དང༌། བརོད་བྱའྲི་དོན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་

དང༌། རོད་བྱེད་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། 

ཞེས་འཚམས་སྦྱར་ནས། བཤད་བྱ་དགོད་པ་ནྲི། མྲི་ཤེས་སོགས་སོ། །དེ་འཆད་པ་

ནྲི། ཚིགས་བཅད་ངེེས་དོན་འདྲི་འད་བ་ཞྲིག་བསྡུས་པ་དེ་བདག་གྲིས་བཤད་པར་

བྱའོ། ཞེས་དམ་བཅས་པ། འདྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །གདུལ་བྱའྲི་ཕུང་སོགས་སྒྲིབ་

བལ་དུ་བསྐེད་པར་མཛད་པའྲི་རྒྱལ་བ་ལ་བོས་ནས། ཕྲི་རོལ་དུ་འཇྲིག་རེན་ལ་ས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཚོགས་པའྲི་ཚད་དང་གཟའ་སར་སོགས་གསུངས་པ་དེ་དག་དང་འད་བར་ནང་ལུས་

ཀྲི་དབུས་སུ་སྟེ། ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བ་མྲི་ཤེས་པས་བསྟན་དུ་གསོལ། 

ཞེས་ཟླ་བཟང་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་ལུས་ཀྲི་

དབུས་སུ། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་ལེགས་སོ་གནང་ནས། སྟོན་པས་ཚིག་རབ་ཏུ་

གྱུར་པས་ལན་གསུངས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། དེ་ནས། སོགས་སོ། །གསུངས་ཚུལ་

སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་འཚམས་སྦྱར་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་ཐར་པའྲི་སད་

དུ། །མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེས་ཕ་རོལ་གྲི་ས་ཚོགས་ཚད་རྣམས་དག་ཀང་ལུས་ལ་ཇྲི་

ལྟར་གནས་པ་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་ཞལ་གྲིས་པ་ཞེས་ལ། ཀང་ཡྲིག་གྲིས་ཕ་རྒྱུད་

མ་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྷ་གངས་སོགས་ཀང་ལུས་ལ་ཇྲི་ལྟར་

གྱུར་པ་གསུངས་སོ། །ལེའུ་སོགས་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་ལེའུ་འདྲིའྲི་གནས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཀྲི་དོན་མདོར་བསྟན་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་ཏེ། 

དེ་ཡང་། འདྲིར་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ས་ལ་སོགས་པ་མཐའ་དག་གནས་པར་རང་རང་གྲི་

ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། འཇྲིག་རེན་ཁམས་ལེར་བརོད་

པ་ལྟར། ལྟེ་བར་བསྒོམ་བྱའྲི་ས་བོན་སོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་སོགས་རྣམས་

ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་སྒོམ་པའྲི་གནས་ལྟེ་བས་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། སྙྲིང་ཁར་

བསྒོམ་བྱའྲི་ས་བོན་མཆུ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཨུ་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་

བསྒོམ་པའྲི་གནས་སྙྲིང་ཁ་ཆུ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །མགྲིན་པར་བསྒོམ་བྱའྲི་ས་

བོན་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡྲི་གེ་ར་སོགས་རྣམས་ཀྲིས། དེ་ཉྲིད་གང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་

གནས་མགྲིན་པ་མེར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྤྲི་བོར་བསྒོམ་བྱའྲི་ས་བོན་རྐན་ལས་བྱུང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བ་ཨྲི་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་གནས་སྤྲི་བོ་རླུང་དུ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་པོ་དེ་དག་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། 

ས་དང༌། ཆུ་དང༌། མེ་དང༌། རླུང་རྣམས་སོ། །རོ་རེ་སྟེ་ཀོག་ནྲི་སར་ཡང་ཟུང་བདུན་

སབས་སུ་བཤད་པའྲི་ས་བོན་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ར་ཡྲིག་རྣས་ཀྲིས་དུས་མེའྲི་རྩ་

ལ་གནས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྷའྲི་གཞུ་སྟེ་འཇའ་ཚོན་སོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལ་ཡྲིག་

རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་རྩ་ལ་གནས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

རླུང་བཅུ་པོ་རྣམས་ནྲི་རང་རང་གྲི་ས་བོན་རྐན་ལས་བྱུང་བ་ཨྲི་སོགས་རྣམས་

ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བཅུ་ལ་གནས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཞག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནྲི་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ཨ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀ་ལ་སོགས་པ་

མཐའ་དག་གྲིས་སྟེང་འོག་གྲི་ལས་དང་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པར་ཤེས་བར་

བྱའོ། །ཕྲི་རོལ་དུ་ཟླ་བ་ནྲི་ས་བོན་ཐྲིག་ལེས་ནང་དུ་ལ་ལ་ནཱ་དང་ཁུ་བར་ཤེས་

སོ། །ཕྲི་རོལ་དུ་ཉྲི་མ་ནྲི་ས་བོན་རྣམ་པར་བཅད་པས་ནང་དུ་ར་ས་ནཱ་དང་རྡུལ་ལམ་

ཁག་ཏུ་ཤེས་སོ། །ཕྲི་རོལ་དུ་སྒ་གཅན་ནྲི་རང་མྲིང་རཱ་ཧུ་ཞེས་པའྲི་དབྱངས་སྲོག་གྲི་

ཨུ་ཡྲིག་མེད་པའྲི་གསལ་བྱེད་ཧ་ཡྲིག་གྲིས་ནང་དུ་རྣམ་ཤེས་དང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཤེས་

སོ། །ལྷུན་པོ་ནྲི་རང་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་མེ་རུ་ཞེས་པའྲི་མ་ཡྲིག་གྲིས་ནང་དུ་སྒལ་ཚིགས་

གསང་བའྲི་པདྨ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་ལ་གནས་པར་ཤེས་སོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་བཞེད་

ལ། བྲི་བྷུ་ཏྲས། སྒ་གཅན་ནྲི་ནང་དུ་སྒལ་ཚིགས་ལ་སྦྱོར་བ་ལེགས་སོ། །གདེངས་

ཅན་རྣམས་ཀྲི་གནས་ས་འོག་ནྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་ནང་གྲི་གནས་སྤྲི་

བོར་ཤེས་སོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་འཆད་ཀང༌། བྲི་བྷུ་ཏྲས། བརླའྲི་དཔྲི་མན་ཆད་དང་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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སྦྱར་རོ། །མྲིའྲི་གནས་ཏེ་མྲིའྲི་འཇྲིག་རེན་ས་སྟེངས་ནྲི་གསུང་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཨ་ཡྲིག་

གྲིས་བསྟན་པས་ནང་དུ་མགྲིན་པར་ཤེས་སོ། ཞེས་འཆད་དོ། །ལྷའྲི་གནས་ཏེ་མཐོ་

རྲིས་ས་བ་ནྲི་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་བསྟན་པས་ནང་དུ་སྙྲིང་ཁ་ཡྲིན་

པར་ཤེས་སོ། ཞེས་འཆད་ཀང༌། བྲི་བྷུ་ཏྲས། མགྲིན་པ་ཡན་ཆད་ལ་སྦྱར་ཏེ། ཕྲིའྲི་

འཇྲིག་རེན་ཁམས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲི་དང༌། ནང་གྲི་ལུས་ཁྲུ་བཞྲི་པ་སྦྱོར་བ་

དང༌། འདྲིའྲི་ཕོགས་མཐུན་ནོ། །ཁྲིམ་ལ་འཁོག་པོ་སྟེ་ཡོན་པོར་རྒྱུ་བ་བཀྲ་ཤྲིས་ལ་

སོགས་འྲི་གཟའ་བཅུ་པོ་རྣམས་ནྲི་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་སྔར་ཟུང་

བདུན་སབས་སུ་བརོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་གཡས་གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་བཅུར་

ཤེས་སོ། །རྩ་བར་སར་མ་དང་བཅས་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་སར་མ་རྣམས་

ནང་དུ་སོ་རྣམས་སོ། །

ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁྲིམ་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་ནང་དུ་སེ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱངས་

རྲིང་ཐུང་གྲི་ས་བོན་གྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ནང་དུ་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། ཕྲི་

རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡང་ནང་དུ་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན་པ་ཁྲིམ་གྲི་དེ་

བཞྲིན་ནོ། །ཟླ་བའྲི་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཕོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ནྲི་ནང་དུ་སེ་པ་དྲུག་གྲི་

ཡྲི་གེ་ཕེད་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་ཕེད་པ་ཉེར་བཞྲིའོ། །ཉྲིན་དང་

མཚན་མོའྲི་ཆོས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་ནྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བརོད་པ་སུམ་

ཅུ་དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་སྔར་ལེའུ་དང་པོའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་པར་

བརོད་པའྲི་ས་བོན་རྣམས་ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་སྟེང་འོག་ཏུ་གནས་པར་བྱ་སྟེ། མདོར་ན་ཕྲི་

རོལ་གྲི་ཆོས་མཐའ་དག་ལུས་ཀྲི་དབུས་སུ་སྟེ་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཡང་ཕྲི་རོལ་དེ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འད་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་རྣལ་འབྱོར་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

རྣམ་གསུམ་ཁབ་བདག་ཅེས་སོགས་རྩ་འགེལ་གྲི་དོན་ནྲི། སྔར་ལེའུ་དང་པོའྲི་

ཚོགས་བཅད་ལྔ་པར་བརོད་པ་ལྟར། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། དེའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དེས་ཁམས་

གསུམ་ཀ་ལ་ཁབ་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཤོང་འགྱུར་ལ་ཡང༌། རང་བཞྲིན་

ཞེས་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། གྲི་ཅོས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་བསྒྱུར་རོ། །འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་བ་མ་ལས། དེ་

སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཉེས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཁབ་པ་སྟེ། །གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་

པ་དམན་པ་དང༌། །བར་མ་མཆོག་ལ་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། ཞེས་དང༌། དེའྲི་འགེལ་

པར་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ལ་བཤད་པ་དང་འདའོ། །དེ་འདའྲི་རང་

བཞྲིན་ཅན་གྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཡང་གནས་སབས་བཞྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་དབྱེ་བས་བཞྲིར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱའོ། །ནང་ལུས་ལ་ཕྲི་དང་འད་བར་ས་

ཚོགས་ཚང་ཚུལ་བསྡུས་པའྲི་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །ད་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

འཚམས་སྦྱར་བ་གོ་སའོ། །

བཤད་པ་དངོས་ལ། ལུས་ལ། ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ལ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་

ནྲི། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུས། ལན་ཚྭ་སོགས་རོ་དྲུག་ཟོས་ཤྲིང་འཐུངས་པས། 

རྲིམ་བཞྲིན། ནམ་མཁའ། རླུང༌། མེ། ཆུ། ས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྐུ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་སུ་སྐེ་ཞྲིང་། རོ་དྲུག་ཀང་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་ལས་སྐེ་ལ། 

འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་ཀང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ལས་སྐེའོ། ཞེས་

པ་སྟེ། འདྲིར་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཞེས་པ་རང་རང་རྩོམ་བྱེད་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་མོའྲི་ཁམས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཡྲིན་ལ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་འབྱུང་རྒྱུའྲི་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་ཚོགས་པའྲི་ཡ་གལ། རོ་ཞེས་

པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་བཤད་པ་དེ་ནྲི་བུ་ག་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སོ། །སྟོང་པ་ལ་ནྲི། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྦྱྲིར་སྟོང་པ་བཞྲིའྲི་སབས་སུ་རྣམ་ཤེས་ལ་མྲི་”སྟོན
1
། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འབྱེད་པའྲི་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ། 

དེ་ཡང་གཙོ་ཆེར་སོ་སྐེའྲི་ཡྲིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འབྱེད་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་

ཤེས་རབ་དང༌། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་འཕགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིར་སྟོང་པ་ལ་བསྲེས། ཞེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། དེ་འདའྲི་ཡེ་

ཤེས་མ་ཡྲིན་གྲི། ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་ཤེས་པ་ལའང་འཇུག་པ་ལྟར། ཤེས་པ་དང་སེམས་

སྤྲི་ཙམ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཡང་སྟོང་པ་ལ་བསྲེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ངོས་

བཟུང་བ་ན། ལུས་ལ་རྣམས་པར་ཤེས་པའོ། ཞེས་རྣམ་ཤེས་ལ་བཤད་དོ། །དེས་ན་

ལུས་འབྱུང་བ་སོགས་ཀྲི་ཚོགས་ལས་འབྱུང་བ་དེ་དང༌། སེམས་གཉྲིས། འབེལ་བ་

བདེན་པར་མེད་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ། ལུས་སེམས་དེ་གཉྲིས་ཁབ་བྱ་ཁབ་བྱེད་ཀྲིས་

ཏེ། རེན་དང་བརེན་པ་འབེལ་བ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ནྲི། དེ་ཉྲིད་གང་ལ་ཁབ་པའྲི་འབེལ་བ་ཡང་བདེན་

པར་གྲུབ་དགོས་ཀྲི། བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་ཀུན་རོབ་པ་གཅྲིག་

ཀང་མྲི་སྲྲིད་དོ། ཞེས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་དུ་མས་གཏན་

ལ་ཕབ་བོ། །དེས་ན་གཞྲི་དུས་སུ། སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྟོང་

པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་རེན་དང་བརེན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསྲེས་པ་སྟེ། འོན་ཀང་རོ་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།    སྟོན   ཞོལ། ༤ན༤ན།    རོན
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མཉམ་དུ་གྱུར་པ་མེད་ལ། ལམ་དང་འབས་བུའྲི་སབས་སུ། སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་

ལ་བསྒོམས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བ་དེ་

ཉྲིད་གཟུང་བར་བྱ་བ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པར་

བསྲེས་པ་ནྲི་ངོ་བོ་སོ་སོར་མེད་པས་རོ་མཉམ་པ་དང༌། འགྱུར་མེད་རག་པར་ཡང་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་སད་ཅྲིག་གྲིས་སྐེ་འགག་ཡང་མྲི་བྱེད་པའྲི་རག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། འདྲིར་རག་པའྲི་སྒ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་བརོད་དོ། 

ཞེས་སོས་ཏེ། དེ་ཡང༌། སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་ཆེན་

སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་རོ་མཉམ་པར་གྱུར་བ་དེ་ཉྲིད་སར་འགྱུར་བའམ་ཕྲིར་

ལྡོག་པ་མྲི་སྲྲིད་པས། སར་ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ལ་རག་པར་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ངེས་པའོའྲི་བར་གོ་སའོ། །

དེ་ལྟར་ཕྲིའྲི་ཆོས་ལུས་ལ་ཚང་ཚུལ་དང༌། ནང་ལུས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་ཚོགས་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་ནང་”ལེའུ
1
་དོན་མདོར་བསྟན་ནས། འདྲི་མན་ཆད་ཀྲིས། ནང་གྲི་ལེའུ་ལ་

གནས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་སོ་སོར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། གནས་

པ་དང་པོ་ནང་དུ་མངལ་འཛིན་པ་དང་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གནས་པ་

གསུངས་པ། ས་བོན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། བོད་པའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ནྲི། མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པའྲི་ས་བོན་མའྲི་གསང་གནས་སུ་ཁུ་ཁག་འདེས་

པ་ཡྲིན་ལ། ས་བོན་དེས་ཁམས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ས་ཁམས་ཆུས་གསང་བའྲི་པདྨའྲི་

གནས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མྲི་”འགེས
2
་པར་བསྡུས་པར་བྱེད་ལ། མེས་སྲིན་པར་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༣ན།    ལྱེའྱི   ཞོལ། ༤བ༥ན།    ལྱེའྱི   *ལྱེའུ

2  མ་ཕྱི། ༤བ༥ན།    འགྱེས   ཞོལ། ༥ན༡ན།    འགྱིས
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བྱེད་ཅྲིང༌། མས་རོ་དྲུག་ཟོས་ཤྲིང་འཐུངས་པའྲི་བཅུད་རྣམས་མེ་ཁམས་དེ་ཟ་བ་

སྟེ་ས་བོན་དེ་ལ་སྲིན་པར་བྱེད་ལ། མའྲི་མངལ་གྲི་ནང་གྲི་རླུང་གྲིས་འཕེལ་བ་དང༌། 

མའྲི་ལས་ཀྲི་ནང་གྲི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་འཕེལ་བ་ན་གོ་སབས་འབྱེད་དོ། ཞེས་བྱ་

བའོ། །མངལ་དུ་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་དབང་ལས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་སྟེ་”ད
1
་ལྟར་རྲིམ་པ་

དེ་དག་གྲིས་ཉ་ལ་སོགས་པ་གནས་སབས་བཅུ་འགྲུབ་སྟེ་མངལ་རོགས་པར་འགྱུར་

རོ། །བཅུ་པོ་གང་ཞེ་ན། བསྐེད་རྲིམ་ལ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་བཅུ་རོགས་པ་མཚོན་

པའྲི། མངལ་གྲི་གནས་སབས་བཅུས་རོགས་པར་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་ལྷ་ཡྲི། ཞེས་པ་

ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ཚེའྲི་མཐའྲི་མདོ་དང༌། དགའ་བོ་མངལ་གནས་

ལས། གནས་སབས་བཅུ་གསུངས་པ་དག་ནྲི་འདྲི་དང་ཚུལ་མྲི་འདའོ། །ད་ནྲི་མངལ་

དུ་གནས་པའྲི་ས་བོན་གྲི་འབྱུང་བ་རང་རང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་གསུངས་

པ། ས་བོན་དག་གྲི ཅེས་པ་ཅན། བྱ་བ་བརོད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

འདྲིར་རྣམ་པ་བཅུའྲི་རླུང་སྲོག་ལ་སོགས་པ་དག་ནྲི། ཞེས་མངལ་དུ་སྲོག་

འཛིན་སོགས་རླུང་བཅུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྲི་མངལ་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་

ལུས་ཀྲི་རླུང་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕ་མ་ལས་ཐོབ་པ་ཕྲིའྲི་རླུང་གྲིས་མངལ་ན་གནས་པའྲི་

ལུས་དེ་མྲི་ཉམས་པར་འཛིན་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། འོག་ཏུ་མངལ་དུ་

ཆགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་ན་རླུང་སྐེ་བར་བཤད་པ་ནྲི། ནང་དུ་ནང་གྲི་རླུང་མངལ་

གྲི་སེམས་ཅན་དེའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ན་གནས་པའྲི་རླུང་བཅུ་ཟླ་བ་བདུན་

ནས་འགྲུབ་པར་བཤད་པའོ། །གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་གཉྲིས་པ་ཁུ་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༦ན།    ད   ཞོལ། ༥ན༣ན།    དྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 724  

བ་རྡུལ་དང་ཀུན་གཞྲི་སྦྱོར་བའྲི་གནས་པ་དང༌། གནས་སབས་བཅུའྲི་དུ་མ་བུའྲི་

གནས་པ་ནྲི། གསང་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་ནས། གནས་སབས་བཅུའྲི་

ངེས་པའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། མའྲི་མངལ་གྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་སེམས་རོ་རེ་

འཛིན་པའམ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་ཀང་ཐ་སྙད་བྱ་པ་བར་དོར་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་རྲིགས་འད་དེ་ཉྲིད་མཚམས་སྦྱར་བ་ནས། ཁབ་འཇུག་གྲི་འཇུག་པ་

དང་མཚུངས་པའྲི་གནས་སབས་བཅུར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའོ། །

གནས་པ་བཞྲི་པ་གནས་སབས་བཅུའྲི་གནས་པ་ནྲི། ཉ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

ནང་ལ། ཞེས་པ་ནས། རྒྱས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། །དང་པོར་

མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདེས་པ་ན། ཉ་རོ་ཧྲི་ཏ་ལྟར་དམར་བས་ཉའྲི་རྣམ་

པར་འགྱུར་བ་ནས། དུས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་ཅེས་པ། ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་རོགས་ཀྲི་

བར་དུ་འབུར་པོ་ལྔ་ཅུང་ཟད་དོད་པས་རུས་སལ་དང༌། དེ་ནས་མངལ་ནས་མྲི་འབྱུང་

བར་དུ་སྒུར་པོ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་དང༌། དེ་ནས་བཙའ་བ་ན་ལག་པས་མའྲི་སྐེ་གནས་

འབྱེད་པས། ཁབ་འཇུག་རོ་སད་མྲི་”ཁ
1
་རོ་སྟོད་སེང་གེའྲི་རྣམ་པར་བྱས་ནས། སེན་

མོས་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ལྡན་ལྟོ་དལ་ནས་བསད་པ་དང་འད་བས་སེང་གེ་དང༌། དེ་ནས་

རྲིམ་བཞྲིན་སྦྱར་ནས། རྒས་པ་ནས་འདོད་པ་སྤོད་མྲི་ནུས་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་

པའྲི་ཕྲིར། །སངས་རྒྱས་གནས་སབས་དང༌། འཆྲི་བ་ན། ཁམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་

ཤེས་སུ་འདེས་པར་འགྱུར་བས་རྲིགས་ལྡན་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉ་དང་རུས་སལ་ཕག་དང་

ནྲི། མྲི་ཡྲི་སེང་གྲི་མྲིའུ་ཐུང་དང༌། །ར་མ་གཉྲིས་དང་ནག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༧ན།    ཁ   ཞོལ། ༥བ༤ན།    ལ



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ལྲི་ཙེ་དང་བཅུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཁབ་འཇུག་གྲི་འཇུག་པ་བཅུར་གཞན་ལ་གགས་པ་

དང་། འད་བའྲི་གནས་སབས་བཅུའྲི་བྱ་བ་དང་དུས་ལ་སོགས་པ་བཤད་པའོ། །ད་ནྲི་

གནས་པ་གསུམ་པ་ཟླ་བ་སོ་སོར་མངལ་འབྱུང་བའྲི་གནས་པ་ནྲི། ཁུ་བ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། མངལ་ནས་སྐེ་བའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་

ཁག་དང་ས་བོན་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་རོར་གྱུར་པ་རབ་ཏུ་སྐེའོ། ཞེས་པ་ནྲི། ཕ་ལས་ཐོབ་

པའྲི་ཁུ་བ་དང༌། རྐང་དང་དྲི་ཆུ་རྣམས་ཀྲི་དྭངས་མ་དང༌། །མ་ལས་ཐོབ་པའྲི་ཁག་

དང་བཤད་པའྲི་དྭངས་མའྲི་ཆ་རྣམས་འདེས་པས་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་རོར་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་

རྣམས་ལུས་བསྐེད་པའྲི་དུས་སུ་ཀུན་གཞྲིའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་ཤེས་པས་བཟུང་སྟེ། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྲིན་པར་བྱས་པས་ལུས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །མངོན་པར་

ཤེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲི་སྔོན་གྲི་གནས་རེས་སུ་དན་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲི་སེམས་

ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་སོགས་ལ། བམ་ཁ་ཅྲིག མདོ་ནམ་མཁའྲི་རྒྱན་

ལས། ཞག་བདུན་པ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁག་དང༌། པགས་པ་

དང༌། བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ཀུན་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་མའྲི་ལྟོ་ན་ཁག་དང་དྲི་མྲི་ཞྲིམ་པའྲི་ནང་ན་གནས་སོ། །གང་མའྲི་ལྟོ་ན་

གནས་པ་ན། ཚེ་རབས་སྔ་མ་དན་ནས་མཆོག་ཏུ་སྐོ་བར་གྱུར་ཏེ། བདག་མའྲི་ལྟོ་འདྲི་

ནས་ནམ་འབྱུང་ཞྲིག་གུ ཕྲིས་མའྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དགེ་བ་

དག་ལ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ཕ་རོལ་གནོན་པ་བསྟན་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་ལས་བཙས་པ་

དང༌། མ་ཡྲི་ལུས་ཀྲིས་གཟྲིར་བ་དང༌། སའྲི་རེག་པ་དང༌། ལག་པའྲི་རེག་པ་དང༌། 

དྲི་མ་བཀྲུ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལུས་དང་སེམས་ལ་མཆོག་ཏུ་གནས་པ་དག་གྲིས་ཚེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རབས་སྔ་མ་རྲིལ་”བརེད
1
་དོ། ཞེས་མཁན་པོ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྲི་མདོ་བསྡུས་སུ་

དངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་ཆོསཉྲིད་ཀྲིས་མངལ་གྲི་ཚེ་མངོན་ཤེས་ལྔ་འབྱུང་བར་

བཞེད་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག མངལ་དུ། དབུ་མར་སྲོག་དབྱུག་པའྲི་རྣམ་པ་ལྟར་འབྱུང་

འཇུག་མྲི་བྱེད་པར་གནས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་མངོན་ཤེས་ཆ་འད་ཙམ་སྔོན་གྲི་གནས་

དན་པ་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་དགོངས་སོ། ཞེས་འཆད་ཀང༌། སྡུག་བདེའྲི་སྐོན་ཡོན་

མཐོང་བ་འདྲི། རྲིགས་ཡོད་ལས་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་

སབས་རྲིགས་ཆད་མ་ཆད་ནྲི། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐོ་བ་སོགས་ཀྲིས་ཐར་

བ་ལ་དོན་གཉེར་སྐེ་མྲི་སྐེ་ལ་བཞག་དགོས་ལ། དེ་འདའྲི་གནས་སབས་རྲིགས་ཆད་

པ་ནྲི། དབུ་མ་ལ་ཡང་འདོད་དགོས་ཤྲིང༌། མངལ་དུ་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྲིས་སྐེ་

བ་དན་པ་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་འདོར་འདོད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ལམ་ལ་སོབ་འདོད་སྐེ་བས་ཁབ་ན། མངལ་དུ་མ་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲྲིད་པས་

སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་འདོད་མ་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲྲིད་པ་དང་གནས་སབས་

རྲིགས་ཆད་པ་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སྔ་མ་རྣམས་མངལ་དུ་སྐེ་བ་སྤྲིའྲི་

ཆོས་དང༌། འདྲི་དག་སྔོན་གྲི་རྒྱུ་ཁད་པར་བ་སྔོན་དུ་སོང་བའྲི་ཆོས་བྱེ་བག་པ་ལ་

སྦྱར་དགོས་པ་འདའོ། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་གནད་རྣམས་ཞེས་པ་ལ། གྲི་ཅོའྲི་འགྱུར་

ན། ཚིགས་རྣམས་ཞེས་པར་ཡོད་ཅྲིང༌། སྲ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ལའང༌། གྲི་

ཅོ་དང་རྭ་གཉྲིས་ཀ་ལ། བརས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པར་ཡོད་དོ།  །

ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནྲི། དགའ་བོ་མངལ་གནས་ལས། མགོ་ཐོད་རུས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།    བརྱེད   ཞོལ། ༦ན༦ན།    བརོད



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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དགུ་འདུས་ཤྲིང༌། འགམ་པའྲི་རུས་པ་གཉྲིས་འབེལ་ཏེ། །སོ་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

ལྡན། །དེའྲི་རྩ་བའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །རྣ་རྩ་གཉའ་བའྲི་རུས་པ་དང༌། །རྐན་དང་ས་ཡྲི་

རུས་པ་དང༌། བང་དང་མྲིད་པའྲི་རུས་པ་ནྲི། །བསྡུས་ན་རུས་པ་ཉྲི་ཤུ་ཡོད། །མྲིག་

ལ་རུས་བཞྲི་ཡོད་དེ། །ཕག་པ་བྱྲིན་པ་ཟུང་གཉྲིས་ཡོད། །ལག་པ་གཉྲིས་དང་སོར་

མོ་རྣམས། །བསྡུས་ན་རུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡོད། །ལྟག་རྒྱབ་རུས་པ་བརྒྱ་ཡོད་དེ། །སྒལ་

ཆྲིགས་ལ་ནྲི་སུམ་ཅུ་གཉྲིས། །འདྲི་དག་ཀུན་ལ་རྩ་ཡོད་པས། །འདྲིའྲི་གངས་ནྲི་

བཞྲི་ཆར་འགྱུར། །རྩྲིབས་ལོགས་གཡས་པའྲི་རུས་ནྲི། །ཕན་ཚུན་འབེལ་པ་བཅུ་

གསུམ་ཡོད། །རྩྲིབས་ལོགས་གཡོན་འབེལ་སྐེ་བ་ཡྲི། །རུས་པ་དག་ནྲི་བཅུ་གསུམ་

ཡོད། །རུས་པའྲི་ལུ་གུ་རྒྱུད་འདྲི་དག གསུམ་གསུམ་དག་ནྲི་ཕན་ཚུན་འབེལ། །གཉྲིས་

གཉྲིས་དག་ནྲི་ཚིགས་ལྡན་ཏེ། །ལྷག་མ་གཞན་ནྲི་འབེལ་བ་མེད། །གཡས་གཡོན་

བརླ་ནྲི་གཉྲིས་པོ་ལ། །བསྡུས་ན་རུས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡོད། །ལུས་ནང་འབེལ་བའྲི་རུས་

པ་ནྲི། །བསྡུས་ན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་ལྔ་པ་སྐུ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་བཞྲི་དག་པའྲི་གནས་པ་སྟོན་པ་ལ། 

འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་ལས། ཞེས་པ་ནས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐུ་

འབྱུང་བའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང༌། འགོ་བ་དྲུག་གྲི་འཇྲིགས་

སྟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འགོ་བ་དྲུག་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་བདེན་

པར་གསུངས་ལ། དམལ་བ་ཡྲི་དྭགས་དུད་འགོའྲི་སྡུག་བསྔལ། དགེ་བཅུ་བོར་བ་

དང་སྲིག་པའྲི་ལས་ལས་འབྱུང་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པས། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ལྷ་

མྲིའྲི་འགོ་བར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ། དགེ་པའྲི་ལས་དང་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་ལ་སོགས་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བསྟན་པས་ལས་ཀྲི་ཀུན་འབྱུང་དང༌། དེ་ལྟར་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་བའྲི་

རྩ་བ་དང་ང་ཡྲིར་འཛིན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ལ་གསུངས་པས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཀུན་འབྱུང་

གྲི་གཙོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ཡྲིན་ལ། འགེལ་པར་དངོས་སུ། བདག་འཛིན་ངན་སོང་

གསུམ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའྲི་རྩ་བ་ལ་སྦྱར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། གོང་

དུ་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་འཇྲིགས་སྟེར། ཞེས་པ་དང་སྦེལ་དགོས་པས། འཁོར་བ་མཐའ་དག་

གྲི་རྩ་བར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། འོག་ཏུ་ངན་སོང་གསུམ་དངོས་སུ་སོས་པ་ནྲི་འཁོར་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ། སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཤོས་དངོས་སུ་

སོས་པའོ། །འདྲིས་ནྲི། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་འདོད་ན། བདག་མེད་

པ་གཙོ་བོར་བསྒོམ་བྱ་ཉྲིད་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་མེད་མ་རོགས་པར་བདག་

འཛིན་སོང་བའྲི་ཐབས་མེད་ལ། བདག་འཛིན་དེ་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་

པས། རྒྱུ་མ་སངས་པར་འབས་བུ་རྩ་བ་ནས་མྲི་ལྡོག་པས་སོ། །

ལམ་བདེན་གྲི་སབས་སུ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནྲི་རེས་ཆགས། ཞེས་པ། སངས་

རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་མྲི་བྱ་སྟེ། དེ་སྐེ་བ་ལས། ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་

པ་དཀོན་པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཙམ་དང༌། དེ་ལས་

མངོན་མཐོའྲི་ལམ་དགེ་བཅུ་ལ་སོབ་པ་དང༌། དེ་ལས་ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་ལ་འཇུག་

པ་དང༌། དེ་ལས་རོ་”རེ་
1
ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པ་དཀོན། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ཡང་ཉན་རང་

གྲི་ལམ་དང་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བར་དུ། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་མ་སོས་པ་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཐེག་ཆེན་དང་བ་མེད་ཀྲི་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལའང༌། ཐོབ་བྱའྲི་མཐར་ཐུག་ལ་བཟང་ངན་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༡ན།    རྱེ་   ཞོལ། ༧བ༣ན།    - རྱེ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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མེད་ཅྲིང༌། དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་དང༌། 

རོགས་པར་བྱ་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་པའོ། །འོ་ན་རོ་རེ་

ཐེག་པའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། རོ་རེ་ནྲི་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའམ། རྣམ་རོག་སོགས་ཀྲིས་

མྲི་ཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད། འདྲིས་བགོད་པར་བྱེད་པ་དང༌། འདྲིར་བགོད་

པར་བྱ་བའྲི་ཐེག་པ་ཡྲིན་པ་ནྲི་རོ་རེ་ཐེག་པའོ། ཞེས་བྱའོ། །

འོ་ན་གང་དང་གང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་ཞེ་ན། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འབས་བུའྲི་བདག་

ཉྲིད་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་གཉྲིས་ནྲི། གང་དབྱེར་མེད་པར་

སྦྱར་རྒྱུའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ། ཞེས་པས་དབྱེར་

མེད་དུ་སོང་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །འོ་ན་དེ་གཉྲིས་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྤྲིར། འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་མཛད་པ་རྣམས་དང༌། 

ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསྒོམ་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པས། སྔགས་

དང་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་པ་གཉྲིས་ལ། འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་དང་རྒྱུའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་

བཤད་པ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་འབས་བུ་ཞེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་བཤད་པས། རྒྱུ་

ཡང་དེའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ལ་བཤད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་འབས་བུ་དང་རྒྱུའྲི་དོན་སྔ་མ་དང་མྲི་

འད་བའྲི། འབས་བུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐབས་དང༌། དེ་འདེན་པའྲི་རྒྱུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཤེས་

རབ་ལ་བཤད་དགོས་སོ། །འོ་ན་དེ་འད་བའྲི་སྟོང་པ་དང་བདེ་བའང་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། 

བདེ་བ་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། བདེ་བ་ཙམ་མྲིན་གྲི། སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་

སྟོབས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཡྲིན་ལ། དེ་འདེན་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་

ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ལ་བྱར་མྲི་རུང་སྟེ། འདྲིའྲི་
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སྟོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བར་གསུངས་ལ། སྟོང་

གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ནང་ནས་ཀང༌། བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་པས་སོ། །དེས་ན་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི། 

བ་མེད་ཀྲིའང་རྒྱུད་གཞན་ན་མྲི་གསལ་བ་འདྲི་ཁོ་ན་ན་གསལ་བའྲི་དབང་བཞྲི་བའྲི་

ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་བཞྲིན་དུ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་སོགས་ལས་

གསུངས་པའྲི། ཉྲི་མ་ཟླ་བའྲི་དབྱྲིབས་འད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཀང༌། 

སྟོང་གཟུགས་འདྲི་ཉྲིད་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང༌། སེམས་འཛིན་ཙམ་ལས་བྱུང་བའྲི་དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་དང༌། ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་

ཁད་པར་མ་ཕེད་པར་མཚན་མ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་སབས་འདྲིའྲི་སྟོང་གཟུགས་

སུ་གཟུང་བའྲི་སྐོན་ནོ། །དེས་ན། འདྲིར་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་དང༌། ཐུན་མོང་བའྲི་

སྟོང་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀང་། ཡུན་ཅན་ཁད་

པར་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེས་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དེ་ལ་

དམྲིགས་པས། སར་ཡང་བདེ་ཆེན་འདེན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་ཐབས་ཁད་པར་བ་ཞྲིག་

ཡོད་དེ། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ནས། བདེ་བ་ཐབས་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ཤེས་རབ་མར་ཆེས་གསལ་བར་གཞུང་”གཅུགས
1
་ནས་བཤད་ཅྲིང༌། ཤེས་རབ་

མ་དང་ཕག་རྒྱ་མར་གསུངས་པའྲི་མོ་རགས་སྦྱར་བ་ནྲི། བདེ་བ་འདེན་པའྲི་རྒྱུར་

སོང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

1  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།    བཅུགས   ཞོལ། ༨བ༢ན།    བཙུགས
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འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དམྲིགས་པར་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས། 

གཏུམ་མོ་”སར
1
་བ་དང༌། ཁམས་ཞུ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེ་བའྲི་ཐབས་ཁད་པར་

བ་ཞྲིག་ཡོད་པས་བདེ་བ་དེའྲི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། གཞུང་གཞན་

དུ། རྲིགས་ལ་དམྲིགས་པས། རྲིགས་དེ་ཉྲིད་འཕགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྒྱུར་གསུངས་

པ་ལྟ་བུའོ། །

དེས་ན་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་རྒྱུ་ཁད་པར་

བ་ཡྲིན་ཡང༌། དེ་ནྲི་འདྲི་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་པས། སྟོང་གཟུགས་རང་

བཞྲིན་མེད་པ་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ། རང་བཞྲིན་པའྲི་བདེ་ཆེན་

འདེན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་”མར
2
་འགོ་བ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་

ཆོས། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་དང༌། དེ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་

པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ནྲི་རྒྱུད་འདྲི་ན་ཆོས་གསལ་བའྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས་

ཡྲིན་ལ། རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོར་འདྲིར་ཡང་

སབས་འགའ་རེར་གསུངས་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་དེ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཨ་བྱཱས་བཤད་པ་

ལྟར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་”གཏུམ
3
་མོ་དང༌། སོབ་དཔོན་རོ་”རེ་

4
དྲིལ་བུ་པས་གསུངས་

པའྲི་ནོར་བུ་”འགང
5
་བའྲི་རྲིམ་པ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་

གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པས་ཟབ་གནས་ཆེན་མོའོ། །སྟོང་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༦ན།    སར   ཞོལ། ༨བ༣ན།    སོང

2  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།    མར   ཞོལ། ༨བ༥ན།    མོར

3  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།    གཏུམ   ཞོལ། ༨བ༦ན།    གཏུ

4  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   རྱེ་   ཞོལ། ༨བ༦ན།    - རྱེ་

5  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།    འགང   ཞོལ། ༨བ༦ན།    འགྱེངས
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དང༌། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་གཉྲིས་སང་གྲིས་”བར
1
་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་

ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ལ་མ་ཁབ་

པས། རོ་རེ་ཐེག་པ་སྤྲིའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁད་པར་བ་བ་མེད་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའོ། །དེ་ལ་འོག་ཏུ། གང་ཞྲིག་སེམས་དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང༌། 

དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྙྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ལའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལའང༌། དམྲིགས་

པ་མེད་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྙྲིང་རེ་ནྲི་བདེ་ཆེན་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦྱར་བ་ལ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཞེས་བྱ་ལ། རང་བཞྲིན་

མེད་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ནྲི་དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་ཞྲིང༌། 

གང་ཞྲིག་དེ་འད་བའྲི་ལམ་ལ་སེམས་འཇུག་པ་ནྲི་”རྒྱ
2
་ལམ་ན་ཡང་སྲྲིད་པ་ཙམ་མོ་

ཞེས་བྱའོ། །མངལ་དུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པ་གསུངས་ཏེ། 

ཞེས་སོགས་ལ། འདྲིའྲི་ཀུན་འབྱུང་ནྲི། བདེན་པ་བཞྲིའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཀུན་འབྱུང་དེ་ལ་

གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། གོགས་དང་གོགས་ཅན་ནམ་ཚོགས་པ་གཅྲིག་པའྲི་ཆོས་

རྣམས་ལས་གཅྲིག་གང་ན་ཡོད་པ་དེར། གཞན་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ཀུན་འབྱུང་

དུ་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་དང་པོར། ཞེས་པ་ནས། རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་གཞྲི་དུས་ནའང༌། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།    བར   ཞོལ། ༩ན༡ན།    ཕར

2  མ་ཕྱི། ༨ན༥ན།    རྒྱ   ཞོལ། ༩ན༤ན།    བརྒྱ



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ལུས་ལ་གཞྲིའྲི་སྐུ་བཞྲི་ཚང་ལ། གཞྲི་དུས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲི་

ལམ་གྲིས་བསྒྱུར་ནས་དེ་དག་གྲི་དྲི་མའྲི་ཆ་རྣམས་སངས་ཏེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པ་

ན། འབས་བུའྲི་སྐུ་བཞྲི་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསྟན་ནོ། །འདྲིས་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་

མ་ཐག་པའྲི་ལམ་གྲིས། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲི་སོགས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱས་པའྲི་སངས་

པ་འགོག་བདེན་ཡང་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་སྔར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མདོར་

བསྡུས་འདྲིར་བདེན་པ་བཞྲི་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། ལུས་ལ་གཞྲིའྲི་སྐུ་

བཞྲི་ཇྲི་ལྟར་ཚང་ཞེ་ན། འདྲིར་མའྲི་མངལ་དུ་ཞེས་པ་ནས། རྣམས་ཀྲིའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། དེ་ཡང་དག་པའྲི་སྐུ་ནྲི་མངལ་དུ་མངོན་ཤེས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་

དང༌། ཆོས་སྐུ་འདུ་ཤེས་གསལ་བ་དང༌། ལོངས་སྐུ་ཚིགས་གསལ་པར་སྨྲ་བ་དང༌། 

སྤྲུལ་སྐུ་ལུས་ཀྲི་བྱ་བ་ས་ཚོགས་སྤོ་བའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པའོ། །འདྲི་ནྲི། མངལ་ན་

གནས་པ་དང་བཙས་པའྲི་དུས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡྲིན་ལ། སོ་སོར་ཕེ་ནས། 

མངལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་སྐུ་བཞྲིའྲི་དང༌། བཙས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་སྐུ་

བཞྲིར་འབྱེད་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། མངལ་དུ་ཕྲི་རོལ་དུ་ཡང༌། ཞེས་སོ། །སེ་དེ་ལ། འདྲིར་

རེ་ཤྲིག ཅེས་པ་ནས། སྐུར་གསུངས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མངལ་གྲི་སྐུ་བཞྲིའྲི་

དབྱེ་བ་སྟོན་ཏེ། 

དང་པོར་མངལ་དུ་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུག་པ་ནྲི། བདེ་བ་དམ་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཡྲིན་པས་དག་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་

པའྲི་བར་ལ་ཁམས་ལྔ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་འགྲུབ་པ་ནྲི། མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་

གཉྲིད་ལོག་གྲི་གནས་སབས་རྣམས་རྣམ་རོག་མྲི་གསལ་བས་ཆོས་སྐུ་དང༌། དེ་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རྡུལ་གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་ཟླ་བ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའྲི་མགོ་ཟུག་གྲི་བར་དུ་

དབང་པོ་འགྲུབ་ཅྲིང་རྨྲི་ལམ་ལྟར་ཡུལ་མོང་བ་ནྲི། རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ལོངས་

སྐུ་དང༌། དེ་ནས་སྙྲིང་སྟོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས། ཟླ་བ་བརྒྱད་པའྲི་ཐོག་མ་

ནས་བཙའ་བའྲི་བར་སྐྲ་སོགས་སྐེ་བ་སོགས་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སབས་སྤྲུལ་སྐུའོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲིས་”བཅས
1
་ཕྲིན་ཆད་ལ་

སྐུ་བཞྲིར་འཇྲིག་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ནས། ཞེས་པ་ནས། སྐུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། དེ་ཡང་མངལ་དུ་མྲི་རྒྱུ་བ་ལས། བཙས་མ་ཐག ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་

དྲུག་རྐང་བཅས་གཅྲིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ནྲི་དག་པའྲི་སྐུ། དེ་ནས་སོ་སྐེ་བའྲི་བར་དུ་འདུ་ཤེས་

གསལ་བས་ཆོས་སྐུ། ཞེས་སོགས་སྦྱར་ཏེ་གོ་སོའ།ོ །

དེ་ལྟར་མངལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་འབྱེད། བཙས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། མངལ་དུ། ཡེ་ཤེས་བདེ་བའྲི་ཆ་དེ་ཉྲིད་མངལ་གྲི་ལུས་

འཕེལ་བའྲི་གོགས་ཡྲིན་ལ། བཙས་ནས། རྣམ་ཤེས་དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཇྲི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་དུ་སྲོག་སྟེ་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་དང་ངག་

སྨྲ་བརོད་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཆ་ནས། རྣམ་ཤེས་སྲོག་གྲི་གོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་

ལྟར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་མངལ་དུ། ཅེས་སོགས་སོ། །སྔར་བཤད་

པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ལུས་དང་ནས་ངེས་པའོའྲི་བར་རོ། །ད་ནྲི་དྲུག་པ་བྱང་

ཆུབ་བཞྲི་ལས་མངལ་འབྱུང་བའྲི་གནས་པ་བསྟན་པའྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་དག་

པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་མངལ་དུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། རོགས་པར་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།    བཅས   ཞོལ། ༡༠ན༡ན།    བཙས



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།

 735  

བརོད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་མངལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་

ཕད་པའྲི་སབས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའོ། །ཁུ་ཁག་དེའྲི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་

བསྲེས་པ་ནྲི་དྲི་ཟའྲི་སེམས་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་བསྲེས་པའོ། །འདྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་དགའ་ཞེས་པ་འདྲིས་མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་མཚམས་ངོས་བཟུང་བ་ཡྲིན་

གྲི། མངལ་ཆགས་པ་ནས་བརྩྲི་བའྲི་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་ཡ་གལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མངལ་དུ་སྐུ་

རོ་རེ་ནས་མགོ་བརྩམས་ནས་རོ་རེ་བཞྲི་ཀ་འོག་ཏུ་ཚང་བར་བཤད་པས་སོ། །དེ་ལ་

ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲི་ཅྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

འདྲིར་ཀུན་གཞྲིའྲི་སྒ་སྦྱར་བ་ནྲི། སེམས་ཙམ་པ་ལ་སོགས་པས་འདོད་པ་ལྟར། 

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བྱས་པའྲི་ཡ་གལ་ཡྲིད་ཤེས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྐུ་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ནྲི། འདྲིར་བཤད་པ་འདྲི་གཏན་ནས་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་འདོད་ན་དེ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་ནས་

ངར་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཉོན་ཡྲིད་ཀང་ཁས་ལེན་པས་ཁབ་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བདུན་དུ་ངེས་པར་འདོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནྲི་སུ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་

ཡྲིན་པ་ལ་འདྲིར་སབས་གང་དུའང་། དེ་འད་བའྲི་ཉོན་ཡྲིད་གཏན་མ་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། དེ་འདའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་ན་ནྲི།  ཀུན་གཞྲིའྲི་དོན། འཁོར་འདས་ཀྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བག་ཆགས་བསྒོ་བའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ་དང༌། དེ་ལ་ཡོད་པའྲི་བག་

ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་གཟུགས་སྒ་སོགས་དོན་དུ་སང་བ་དང༌། ནང་སེམས་ཅན་

དུ་སང་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་བྱུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཐབས་མེད་ལ། འདྲིར་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བེམས་པོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཇྲིག་རེན་ཆགས་

ཚུལ་སོགས་དེ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པས་ཕྲིའྲི་དོན་ཁས་མྲི་ལེན་པས་གནས་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། 

གཞན་ཡང་ཀུན་གཞྲི་དེ་འད་ཁས་ལེན་ན་ནྲི། དབུས་མཐའ་དང། འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲིས་ཐེག་བསྡུས་དང་སུམ་ཅུ་པ་སོགས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའྲི་ལུགས་འདྲི་ལས་སྲོལ་གཞན་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་དེ་འད་འཇོག་པ་ནྲི། སྔར་རྒྱ་བོད་

ཀྲི་མཁས་པ་སུའང་མྲི་བཞེད་ཅྲིང་བྱསའང་མེད་ལ། དེ་ལྟར་འཇོག་ན་ནྲི། ཀུན་གཞྲིའྲི་

རྣམ་ཤེས་དེ། །སོ་སོ་སྐེ་བོ་ནས་བརྩམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་ངོ་བོ་

མ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་ནར་གནས་པས་ཁབ་ཀྲི། དགེ་བའམ། ཉོན་མོངས་

སམ་གཞན་དུ་འགྱུར་ན་ནྲི་བག་ཆགས་ཀུན་གྲི་རེན་དུ་འགལ་བར་ལེགས་པར་

བསྒྲུབས་པ་ལྟར་བཞག་དགོས་པ་ལ། འདྲིར་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་སྒས་བསྟན་པ་

ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ཡ་གལ་གྲི་རྣམ་ཤེས་འདྲི་ནྲི། སྔར་མདོར་བསྡུས་དང་

པོར་དངས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ཐ་མལ་པ་ལ་འཆྲི་བ་ན། 

ཁུ་བ་འོག་དང༌། རྡུལ་སྟེང་དུ་འགོ་བ་ལས་རྣམ་ཤེས་དེ་བར་དོར་སོང་སྟེ་སྐེ་གནས་

སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱོར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཁོར་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྣལ་འབྱོར་བ་དེས་

ཐབས་མཁས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ནས། ཁམས་སྟེང་དུ་དངས་ཤྲིང༌། རྡུལ་འོག་ཏུ་འགོ་བར་

བྱས་པས་རྣམ་ཤེས་དེ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞོག ས་མ་ཐོབ་པའྲི་གོང་ནས་ཀང་འོང་བས། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་དུས་

ཉྲིད་ནས་རྣམ་ཤེས་དེ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་ནས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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དམྲིགས་པ་འོང་བས། མ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ལས་དགེ་བར་འགྱུར་བ་མྲི་

སྲྲིད་པ་དང༌། ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་གཞྲི་ནྲི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ནར་བཤད་ལ། འདྲི་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བའྲི་ངོ་བོར་སྐེ་བས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་གནོད་དོ། །དེ་བས་ན། འདྲི་ནྲི་ལེའུ་ལྔ་པར་ཡང་

ཡྲིད་ཤེས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ལ། འཁོར་འདས་ཀུན་གྲི་གཞྲི་བྱེད་པའྲི་ཆ་ནས་ཀུན་གཞྲིའྲི་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་མྲིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས། མྲིང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དོན་

ལ་རྣམ་པར་རོག་པར་མྲི་བྱ་བ་དང༌། མྲིང་གྲི་སྒོ་ནས་དོན་རེ་རེ་ཁོ་ན་ལ་གཟུང་དུ་མྲི་

རུང་བར་སྔར་རྒྱས་པར་ནན་ཏན་གྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིད་ལ་ཞོག་ལ། ཀུན་གཞྲིའྲི་

མྲིང་བྱུང་ཙམ་ནས། དེ་ནྲི་དོན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བྱས་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཁོ་ན་

ལ་མ་འཛིན་ཞྲིག སྦྱྲིར་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་ནྲི་དོན་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་ངེས་

པ་ས་ཚོགས་པ་དུ་མ་ལ་སྦྱར་བ་དུ་མ་འབྱུང་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར། རླུང་

ལ་ཉོན་ཡྲིད་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན། ལུགས་འདྲི་ནྲི་ཕྲི་དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་

ཤྲིང༌། ཀུན་གཞྲི་མྲི་བཞེད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལུགས་དང་འད་བ་ཡྲིན་ནོ། །གནས་

པ་འདྲིའྲི་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་དང་པོ་ཁམས་

དྲུག་གྲི་གནས་པ་བསྟན་པའྲི་ཁམས་དྲུག་གྲི་རེན་དང་བརེན་པའྲི་འབེལ་བ་གསུངས་

པ་ནྲི། ས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ནས། འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེན་དུ་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང༌། མེ་སའྲི་སྙྲིང་པོ་ཞེས་སོགས་ལ། སྙྲིང་པོ་ནྲི་འབས་བུའམ། 

དོན་ཡྲིན་ལ། མེ་སའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་པ་དེ། རོ་ཕན་ཚུན་བརབས་པ་ལས་མེ་འབྱུང་བའྲི་
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ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། མེ་ཡྲིན་ན་སའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་སྟོན་

པ་སོགས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་འད་ལ་

ཡང༌། མེ་དེ་ས་དེ་དང་གནས་སབས་པའྲི་རྒྱུ་འབས་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་རྲིགས་འདའྲི་

འབས་བུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སའྲི་ཡོན་ཏན་སྲ་བའྲི་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་

ཡྲིན་ལ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་བརེན་ནས་དེ་དག་ཆགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ནམ་མཁའྲི་

ཡོན་ཏན། རང་གྲི་གོ་སར་གཞན་གནས་པའྲི་གོ་འབྱེད་པའོ། །

རང་བཞྲིན་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རླུང་ནང་ནས་བཟུང་ནས་གནས་པའྲི་

ཆར་མ་བབ་པའྲི་གོང་དུ། ཆར་གྲི་རང་བཞྲིན་རླུང་དེ་ལ་མཐོང་བ་མེད་ཅྲིང༌། ས་

ནང་ན་གནས་པའྲི་ཆུ་ནྲི་གཤེར་བའྲི་ངོ་བོར་དེའྲི་ཚེ་ཡང་མཐོང་བ་ཡོད་པའོ། ལྷག་

མ་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྱུང་བའྲི་རེན་དང་བརེན་པ་བཤད་ནས། འབས་བུ་ཕུང་པོ་

དང་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པ་ཕུང་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། འོག་

ཏུ་མཐར་འགྱུར་པ་ཞེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡང༌། འདྲིར་ལུས་ལ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས། རང་དང་ཕ་མའྲི་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་པ་གང་རུང་སད་ཅྲིག་སྔ་

མ་གོགས་སུ་མེད་ན། མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཀང་མྲིང་གཟུགས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་ཕྲི་མ་བསྐེད་པར་མྲི་”བྱེད་པས
1
། དེ་འདའྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་པའང་ཕུང་

པོའྲི་རྒྱུར་དགོས་སོ། ཞེས་སོགས་སོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་

དུམ་བུ་ཡུལ་དྲུག་དང༌། ཞེས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། དྲི་ཞེས་པ། ཞེས་པ་ནས། བདེ་བའྲི་

གནས་སབས་ལས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། ས་ལས་དྲི་འབྱུང་བ་སོགས་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།    བྱྱེད་པས   ཞོལ། ༡༢ན༢ན།    བྱད་པ
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གཙོ་ཆེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་དུ་མ་ངེས་པར། གཙོ་བོས་སོ། ཞེས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་བསྟན་ཅྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའྲི་སྒ་ནྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་ཞེས་

ཟེར་མོད་ཀང་སྒ་སྤྲི་ཙམ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་

བུ་དབང་པོ་དྲུག་དང་རྣམ་ཤེས་དྲུག ཅེས་པའྲི་དོན་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དབང་ཡུལ་གྲི་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་འབེལ་བ་གསུངས་པ་འདྲིར། ཞེས་པ་ནས། མཚན་ཉྲིད་

ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང༌། གཞན་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་བུ་

བསྐེད་པའྲི་བྱ་བ་འགྲུབ་ཀྲི། རང་རྲིགས་ལ་མྲི་འགྲུབ་ཕོ་མོའྲི་ཐབས་ཤེས་ལ་གཞན་

རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པ་དགོས་པ་ལྟར་དབང་ཡུལ་རྣམས་ཁམས་སོ་སོ་བ་མྲི་མཐུན་པ་

ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་གཟུང་འཛིན་དང་འབེལ་བའྲི་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །ད་ནྲི་གནས་

པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་གཟུགས་དྲུག་དང༌། ཞེས་པས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་

སོགས་ཁམས་སོ་སོ་ལས་གྲུབ་པ་བདེན་པ་བ་མེད་ཀང༌། འཇྲིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཁམས་སོ་སོ་ལས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ། 

གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། སད་ཅྲིག་གྲི་གནས་སབས་སྦྱོར་བ་

ལས་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཡང་འདྲིར་ཁམས་དང་ཕུང་པོ་རྣམས་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ལ། འདྲིར་གཟུགས་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། འདྲིའྲི་སབས་ཀྲི་གཟུགས་

ཚོར་སོགས་ནྲི། ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་མྲིན་གྲི། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་

གཟུགས་རགས་པ་གཟུགས་ཕུང་དང༌། དབྱངས་སམ་ཟླ་བའམ། ཁུ་བ་ནྲི་འདུ་ཤེས་

དང༌། གསལ་བྱེད་དམ། ཉྲི་མའམ། རྡུལ་ཚོར་བ་དང༌། སྒོ་གསུམ་གཡོ་བའྲི་བྱ་བ་ནྲི་
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འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོར་བཞག་ལ། དེ་དག་

རྲིམ་བཞྲིན། གཙོ་བོར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་གྲུབ་ཅྲིང་། ཕལ་པས་ཕུང་

པོ་གཞན་ཡང་ཁམས་རེ་རེ་ལའང་གྲུབ་པ་མྲི་འགལ་ལ། དེ་འདའྲི་གཙོ་ཕལ་ནྲི་འཁོར་

བ་པའྲི་སབས་སུ་ཡྲིན་གྲི། སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་མཉམ་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཁམས་དེ་དང་དེ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཀང༌། རླུང་གྲི་རང་

བཞྲིན་འདུ་བྱེ་དུ་གྲུབ་བོ། ཞེས་པ་ལྟར། ཁམས་དེ་དང་དེ་ལ། དེ་དང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་གྲུབ། ཅེས་བྱེད་ཚིག་སྦྱར་ནས་སྐེས་པར་སྟོན་པ་

མྲིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་དང་བསྲེས་པ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཁམས་འཕོ་

བའྲི་ཡོད་པ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེ་དག་ལ་སྟེ། ཁམས་འཕོ་

བའྲི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལ་གྲུབ་བོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །

འདྲིར་ཁམས་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་བའྲི་ཚིག་མྲིན་ཏེ། ཁམས་དྲུག་ལྡན་ལ། ཁམས་

དྲུག་ལྡན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར། འདྲི་བའྲི་དོགས་བ་རོག་ལྡན་ལ་སྐེ་དོན་མེད་

དེ། ཆོས་ཅན་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་

ལུས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུ་ཅྲི་ལས་སྐེས། ཞེས་

དྲིས་པའོ། །དེ་ལ་མངལ་དུ་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཚོགས་པ་ལས་སྐེས་སོ། ཞེས་

ལན་འདེབས་པ་ནྲི། རྡུལ་དང༌། ཞེས་སོགས་སོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པ་ཡྲི་དུམ་

བུ་འདུ་བྱེད་དྲུག་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་ནས་སྦྱོར་བ་ལས་

ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རྣ་བ་ནྲི། ཁོ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ནམ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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མཁའྲི་ཁམས་སུ་གནས་པས། ལུས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཡྲིན་ཀང༌། སྒ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཐབས་ཀྲི་བསམ་པ་ཤེས་རབ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ལ། 

རྣ་བ་དང་སྒ་ཡང་ཐབས་ཤེས་སུ་བཞག་པ་ནྲི་རྣ་བ་དེ་ཉྲིད་བསམ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེས་དབང་ཡུལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་

འགེའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ཁམས་

དྲུག་གྲི་དབང་གྲིས། ཞེས་པ་ནས། སེར་ས་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་

བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཆགས་ཡུལ་ལ་སྲེད་

པའྲི་སེར་ས་དང༌། སྒ་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བ་ལས་ཞེ་སང་དང༌། མངལ་དུ་རླུང་གྲི་ཁུ་བ་

འཕགས་པས་པར་དོའྲི་སེམས་ཅན་ཕ་མ་ལ་ཕག་དོག་སྐེས་ཏེ། ཉྲིན་མཚམས་སྦྱོར་

བ་ལྟ་བུ་དང༌། གཏུམ་མོའྲི་མེས་ཁམས་ཞུ་བ་ལས་ཆགས་པ་སྐེ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དངོས་

པོ་རྣམས་མཐོ་ཞྲིང་རྒྱས་པ་ཆུས་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་འབྱུང་བ་དང༌། དད་

པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལྟར། སྲ་བ་ནྲི་གཏྲི་མུག་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར། ཆགས་པ་

ནས་གཏྲི་མུག་གྲི་བར་རྣམས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ནས་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་བར་ལས་

རྲིམ་བཞྲིན་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་བཞེད་ལ། འོན་ཀང་འདྲི་དག་

ཀང༌། ཆགས་པ་ཁད་པར་བ་འགའ་ཞྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་

སོགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། སྦྱྲིར་གཏྲི་མུག་ཡྲིན་ན་ས་ཁམས་ལས་སྐེ་བ་སོགས་

ངེས་པར་སྟོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་ལས་དབང་པོ་དྲུག་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། 

ཁམས་ཀྲི་དབང་གྲིས། ཞེས་པའྲི་ནས། དབང་པོ་དྲུག་གྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུངས་ཏེ། གོ་སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་ཡེ་ཤེས་དྲུག་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར་དུ། ཐུར་སེལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་

བའྲི་རླུང་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་

བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་ཚིགས་ཀྲི་གནས། ཞེས་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་

དུ། གཙུག་ཏོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། འཁོར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་

ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་

དུམ་བུ་ཚིགས་ཀྲི་གནས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ད་ནྲི་ས་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སྟེ། འཁོག་པོའྲི་མཆེ་བ་ནྲི་སོ་ལྷག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བ་

མ་ཁ་ཅྲིག སྟེང་དུ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་ན། ཞེས་པ་ལ། མ་སོ་སྔོན་ལ་སྐེ་བ། སྟེང་དུ་རྩེ་

མོ་ལ་བསྟན་པའྲི་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་ན། ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་གོ་སའོ། །

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི། ཞེས་སོགས་

སོ། །མདོར་བསྡུས་དང་པོའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་པའོ། ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་

པའྲི་དུམ་བུ། འཁོར་ལོ་དྲུག་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། གསང་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། 

ཞེས་པ་ནས། དག་པའོ་ཞེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་དོན་འདྲི་ལྟར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་སྐུ་བཞྲིའྲི་རེན་དང༌། སྐུ་བཞྲི་དེ་དག་ལ་བརེན་

པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་དྲི་བཅས་ཞྲིག་

ལམ་གྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲི་དྲི་མ་མེད་པར་བྱས་ནས། ཁོ་རང་གྲི་རྲིགས་འད་ཞྲིག་

འབས་བུའྲི་སབས་སུའང་ཁེར་བས་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་ཐབས་

མཁས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། སྙྲིང་ཁ་ན་གཉྲིད་མཐུག རྨྲི་ལམ་སོགས་མེད་ཅྲིང༌། 



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཤེས་རབ་གཉྲིས་སང་ནུབ་པའྲི་མྲི་རོག་པ་རང་དུ་སོང་བ་དེ་བསྐེད་པའྲི་རེན་གྲི་ཐྲིག་

ལེ་གནས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ལམ་གྲིས་དྲི་མ་མུན་པའྲི་ཆ་བལ་བར་བྱས་ནས། མྲི་རོག་

པའྲི་ཆ་ལམ་གྲིས་ཡར་ལྡན་དུ་ཁེར་བས་འབས་བུའྲི་སབས་སུ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མྲི་རོག་པའྲི་ལྡོག་ཆ་ལ་བཞག་པའྲི་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་སྙྲིང་ཁའྲི་འཁོར་ལོ་ཆོས་སྐུའྲི་རེན་དུ་བཞག་གོ །མགྲིན་པའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར། རྨྲི་

ལམ་དང་ངག་བསྐེད་པའྲི་རེན་གྲི་ཐྲིག་ལེ་གནས་ལ། དེ་ཉྲིད་སྔར་ལྟར་དྲི་བལ་དུ་

བསྐེད་པས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལོངས་སྐུར་བཞག་པ་

དེ་འགྲུབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར། མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལོངས་སྐུའྲི་རེན་དུ་བཞག་གོ །སྤྲི་

བོ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ན། བྱ་བ་ས་ཚོགས་ལ་འཇུག་ཅྲིང་ཡུལ་ས་

ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་སད་པའྲི་གནས་སབས་བསྐེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་གནས་ལ། དེ་

ཉྲིད་སྔར་ལྟར་ལམ་གྲིས་དྲི་བལ་དུ་བྱས་པས། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པར་སྟོན་པའྲི་སྤྲུལ་

”པའྲི
1
་སྐུ་འགྲུབ་པས་དེའྲི་ཕྲིར། སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའྲི་རེན་དུ་བཞག་གོ །

དག་པའྲི་སྐུའམ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་དེའྲི་རེན་དུ། གཙུག་ཏོར། 

ལྟེ་བ། གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གསུངས་ཤྲིང༌། རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་

མེད་པའྲི་དབྱེ་བ་ལས། ཞེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲི་ཚིག་དང༌། རང་བཞྲིན་ཡང་པྲ་ཕབ་

པ་ལྟ་བུ། ཞེས་སྟོང་གཟུགས་ལ་བཤད་པ་འདྲི་དག་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་སྙམ་

ན། །དེ་ལ་ལམ་དུས་སུའང༌། ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བ་དང༌། མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་

རྣམས་ལ། ནང་གྲི་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་དང་སྦྱར་བ་ན། གཙུག་ཏོར་ནས་གསང་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༢ན།    པའྱི   ཞོལ། ༡༤ན༥ན།    བའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གནས་སུ་མ་”སེབ
1
་བར་ལ་གནས་ཀྲི་དབྱེ་བས་དགའ་བ་གསུམ་དང༌། དེ་རེ་རེ་

ལའང་། ཁམས་ཞུ་བས་སེབ་པའྲི་གནས་ལྔ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས། དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་

ལྔ་ལྔ་སྟེ། དེ་ལྟར། དེ་དགའ་བ་བཅོ་ལྔར་འགྱུར་ལ། གསང་གནས་སུ་”སེབ
2
་པ་

ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་ནས་གཡོ་མེད་དུ་”བརན
3
་པའྲི་བདེ་ཆེན་

ནྲི། ནང་གྲི་དཀར་པོའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

བཞྲིན་དུ་ལུགས་ལྡོག་མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་ལའང༌། ནོར་བུ་ནས་གསང་བའྲི་པདྨ་

དང༌། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁ་དང༌། དེ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་བར་གྲི་དབྱེ་བས་རྲིམ་

བཞྲིན། དགའ་བ། མཆོག་དགའ། ཁད་དགའ་གསུམ་སྟེ། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཁམས་

སེབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ནང་གྲི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཚེ་ལྔ་ལྔ་དང༌། དཔྲལ་བ་

ནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་”རྩེར
4
་སེབ་ནས་གཡོ་མེད་དུ་བརན་པའྲི་དགའ་བ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་དཀར་པོའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

དགའ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་པོ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་

པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་ཕྲི་མ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། 

གཙུག་ཏོར་དང་གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའྲི་རེན་དུ་

གསུངས་སོ། །

ལྟ་བའྲི་འཁོར་ལོ་དེའྲི་རེན་དུ་གསུངས་པ་ནྲི། གོང་དུ་བརོད་མ་ཐག་པའྲི་བདེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།    སླྱེབ   ཞོལ། ༡༤བ༢ན།    སློབ

2  མ་ཕྱི། ༡༢བ༥ན།    སླྱེབ   ཞོལ། ༡༤བ༢ན།    སློབ

3  མ་ཕྱི། ༡༢བ༥ན།    བརན   ཞོལ། ༡༤བ༣ན།    བརག

4  མ་ཕྱི། ༡༢བ༧ན།    རྱེར   ཞོལ། ༡༤བ༤ན།    རར



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ཉྲིད་དངོས་སུ་འདེན་པར་བྱེད་

པའྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡྲིན་ལ། སྟོང་

གཟུགས་དེ་ཡང༌བོས་བརགས་ནས་བཞག་པ་མ་གཏོགས་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དེ་

འད་མྲིན་པར། མ་བརགས་པར་ཡང་དངོས་པོ་ལ་ཡང་གྲུབ་པ། རང་གྲི་ལུས་བཞྲིན་

དུ། གྲུབ་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཁད་པར་བ་རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་འོང་བ་

དེ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཀྲི་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་

གསུམ་བྱས་པ་ལས་ཤར་བའྲི་སྟོང་གཟུགས་སུ་གསུངས་པས། དེའྲི་ཕྲིར། ལྷན་

སྐེས་དེ་ཉྲིད་དངོས་སུ་སྐེས་པའྲི་རེན་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཁད་པར་བ་དེ་ཉྲིད་

གང་དུ་རླུང་འགགས་པ་ལས་འཆར་བའྲི་གནས་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའྲི་རེན་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། རང་བཞྲིན་མེད་པ་

ནྲི་བརགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རང་བཞྲིན་ནྲི་བ་ཕབ་པ་ལྟ་བུར་

ཡོད་པའྲི་དོན་ཏེ། དེས་ན་བརགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་མ་བརགས་པའྲི་སང་བ་པྲ་

ཕབ་པ་ལྟ་བུའྲི་རང་བཞྲིན། ཞེས་བྱ་བའོ། །

བ་མ་ཁ་ཅྲིག ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་

མངོན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་རོགས་པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། སྤྲི་

བོའྲི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས། དེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་སྐུའྲི་རེན་དུ་

བཞག ནམ་མཁའ་ཐུགས་རོ་རེ་ཡྲིན། ཐུགས་རོ་རེ་ལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་བརེན་པ་དང༌། 

གསང་གནས་ནམ་མཁའ་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས་དེ་རེན་དུ་བཞག གཙོ་བོའྲི་རྒྱབ་ཞལ་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་སྐུ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ནུབ་དུས་མེས་ཁམས་ལ་བརེན་པ་ཡྲིན་ལ། ལྟེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བ་སའྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་རེན་དུ་བཞག ཅེས་གསུངས་མོད་ཀང༌། ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་སྐུ་ས་ཁམས་པ་ཡྲིན་ན། ས་ཁམས་པ་ཡྲིན་ཚད་དེའྲི་རེན་དུ་འགོ་མྲི་དགོས་

པས་འབེལ་བ་མེད་ཅྲིང༌། རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དབྱེ་བ་ལས། ཞེས་

པའྲི་དོན་ཡང་མ་ཤར་བར་སང་ངོ༌། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའྲི་རེན་གྲི་ཡོན་ཏན། ཡེ་

ཤེས་དང་ནམ་མཁའ་དང༌། སའྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ནྲི། འཁོར་ལོ་དེ་དག་དེ་དང་

དེའྲི་ཁམས་ཡྲིན་ཞེས་པ་ཙམ་སྟོན་གྲི། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྐུ་དེ་དང་དེའྲི་རེན་དུ་

གསུངས་པ་ཞེས་པ་འཆད་པ་མྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་སྟེང་འོག་

གྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ལྟེ་བ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། 

རྲིགས་དྲུག་གྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ་དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དྲུག་ནྲི། 

ཁམས་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་རྣམ་སང་སོགས་གཞྲི་དུས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་

ཡང་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ན། ས་མེ་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང༌། ཆུ་

རླུང་ནམ་མཁའ་ཡབ་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའོ། །དེ་ཡང་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་

བསྡུས་ན། ཡུམ་གྲི་རོ་རེ་གསུམ་ཉྲི་མའམ། རྡུལ་གྲི་རྲིགས་དང༌། །ཡབ་ཀྲི་གསུམ་

ཟླ་བ་འམ་ཁུ་བའྲི་རྲིགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྟེང་འོག་གྲི་རྩ་ཆེན་དྲུག་ལའང་འབྱེད་བ་

སྟེ་གོ་སའོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཁམས་རྣམས་ལས་ལྷའྲི་མཚན་མ་འབྱུང་བའྲི་

གནས་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། །ལུས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ལུས་

དང་བསམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་དང༌། 

ལུས་དབང་དག་པའྲི་སྒྲིབ་སེལ་ནས། བརོད་པ་དག་པ་སྨྲ་བ་དང༌། དེ་དག་པའྲི་འོད་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཟེར་ཅན་གྲི་བར་རྣམས་ལུས་སམ་རང་གྲི་ངོ་བོས་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་དོག་

སེར་པོ་ཡྲིན་ལ། དེས་བསྐེད་བྱ་དང་དེ་ལ་འཁྱུད་པ་རྣམས་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་

རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཁ་དོག་ནག་པོའ།ོ ཞེས་སོགས་ཡུལ་དབང་དང༌། ལྷ་ཕོ་མོའྲི་

ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ལུས་བསམ་གྲི་སྒོ་ནས་རེ་རེའང་ཁ་དོག་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་

འགྱུར་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །

ཁམས་རྣམས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པའྲི་

རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ནྲི། རུས་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཆོ་གའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རུས་པས་ཁམས་དང༌། ཤ་འདུ་བྱེད་དང༌། ཁག་ཚོར་

བ་དང༌། གཅྲི་བ་འདུ་ཤེས་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་

བྱེད་སོགས་སྤྲི་དང་མྲི་འད་ལ། ཐ་མལ་བ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་ལུགས་ལ་ཤ་རུས་

མ་བལ་ན་ལུས་གནས། བལ་ན་མྲི་གནས་པས་དེ་གཉྲིས་ཟུང་དུ་འབེལ་དགོས་པ་

བཞྲིན་དུ། ཤ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། རུས་པས་ཁམས་ཐབས་ཤེས་སུ་བཞག་ལ། 

ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་ཁག་ཆུ་དང་བལ་ན་ལུས་འཇྲིག་ལ། མ་བལ་ན་ཁམས་རྒྱས་ཤྲིང་

ལུས་གནས་པས་ཁག་ཚོར་ཕུང༌། ཆུ་ཆུ་ཁམས་ཐབས་ཤེས་སུ་བཞག ནང་ལུས་ཀྲི་

དྲི་ཆུ་དོད་དང་བལ་ན་འཆྲི་ལྟས་ཡྲིན་པས་ལུས་གནས་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི། ཇྲི་སྲྲིད་

ལུས་གནས་ཀྲི་བར་ནང་གྲི་དྲི་ཆུ་དོད་དང་མ་བལ་དགོས་པས་དྲི་ཆུ་འདུ་ཤེས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་དང༌། དོད་མེ་ཁམས་ཐབས་ཤེས་སུ་བཞག །བཤང་བ་འདོར་”བསོམ
1
་རླུང་

གྲིས་བྱེད་དགོས་པས། བཤང་བ་གཟུགས་ཕུང་དང༌། རླུང་རླུང་གྲི་ཁམས་ཐབས་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༣ན།    བསོམ   ཞོལ། ༡༦ན༤ན།    བསམ
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 748  

ཤེས་སུ་བསྟན་ནོ། ཞེས་བ་མ་གསུང་ལ། སྲ་བ་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། སའྲི་ཁམས་

སོ། ཞེས་པ་ནྲི་རུས་པ་ས་ཁམས་སུ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་གྲི་རུས་པ་ཤ་དང་

ཐབས་ཤེས་སུ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མྲིན་ནོ། །ཁུ་བའྲི་ཁམས་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

མ་ཡྲིན་ནམ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྔར་ཁུ་བ་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོར་བཤད་ནས། 

འདྲིར་ལྕྲི་བ་འདུ་ཤེས་སུ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། བྱྲིས་པ་སྐེས་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བར་

ལྕྲི་བ་ལ་འཛག་ཅྲིང༌། ཁུ་བ་མྲི་འཛག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལྕྲི་བ་འདུ་ཤེས་དང༌། 

ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ཁུ་བ་འཛག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཁུ་བ་འདུ་ཤེས་སུ་བཞག 

ཅེས་པའོ། །བྷ་གའམ་རགས་ནྲི་ཐབས་སོ། །ཁུ་བ་འཛག་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་བོ། ཅེས་པ། 

དྲི་ཆུ་དང་ཁུ་བ་འཛག་པ་གཉྲིས་རགས་ཀྲི་སྒོར་བུག་པ་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་ཀང་དེའྲི་གོང་

ནས་རྩ་སྦུབས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པའྲི་དུམ་བུ་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་འགྲུབ་ཚུལ་

བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། །དེ་ནྲི་རྩ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། རྩ་དང་ཁམས་འཕེལ་བའྲི་ངེས་

པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་གནས་པ་འདྲི་དག་རྩ་རྒྱུད་དུ་གོ་རྲིམ་

ངེས་ཅན་དུ་ཡོད་པ་ལ། བསྡུས་རྒྱུད་འདྲིར་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གནས་པ་རྣམས་གོ་རྲིམ་ཅུང་

ཟད་འཁྲུགས་པར་ཡོད་པས། དོན་མཚན་རྣམས་གནས་པ་གང་གྲི་སབས་ཡྲིན་པ་

དེ་དང་དེར་སྦྱར་ནས་བཤད་དགོས་སོ། །དེ་ལ་མངལ་དུ་ཆགས་ནས་ཟླ་བ་གཅྲིག་

གྲི་བར་ལ་རྩ་མྲི་ཆགས་ལ། དེ་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་གཅྲིག་སོང་བ་ནས་རྩ་ཆགས་

ཤྲིང༌། ཆགས་རྒྱུའྲི་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། །ཉྲིན་ཞག་རེ་ལ་རྩ་ཉྲིས་

བརྒྱར་ཆགས་པས། རྩ་རོགས་པར་ཆགས་པ་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དགོས་ཏེ། སྟོང་
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ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས། ཞྲིག་གངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུས་བགོས་པས། ཐོབ་ནོར་

ཉྲིས་བརྒྱ་འབྱུང་ཞྲིང༌། ལྷག་མ་མེད་པས་སོ། །དེས་ན། མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

གནས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། མངལ་ནས་སྐེས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྲིག་ན་རྩ་ཆགས་

པ་རོགས་ལ། རྩ་རོགས་པར་ཆགས་ཕྲིན་ཆད། རྩ་ཆད་པའྲི་མགོ་བརྩམས་ཏེ། ཉྲིན་

ཞག་རེ་རེ་ལ་རྩ་གཉྲིས་གཉྲིས་གཅོད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མངལ་ཐོག་མར་ཆགས་པའྲི་ཟླ་གཅྲིག་བོར་ནས། དེའྲི་རེས་ནས་

བརྩྲིས་པའྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་ཁུ་བ་འཕེལ་ཞྲིང༌། སྐེས་པ་ལ་མངལ་ནས་སྐེས་

ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ན་འཕེལ་བ་”གཏོང
1
་བ་སྟེ་མྲི་འཕེལ་ཞྲིང་ཁུ་བ་ཕྲིར་འཛག་ལ། 

བུད་མེད་ལའང་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་རྡུལ་ཉྲི་མ་འཕེལ་བ་བརྩམས་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། སྐེས་ནས་ལོ་ན་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་རྡུལ་འཕེལ་བ་གཏོང་བ་སྟེ། མྲི་འཕེལ་བར་

ཕྲིར་འཛག་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ད་ནྲི་གནས་པ་བཅུ་གསུམ་པའྲི་

དུམ་བུ་ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་སྐེ་བའྲི་གནས་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། 

ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་ར་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བར་དགོངས་ནས། དཔལ་ལྡན་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པས། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་རྣམས་གསུངས་

ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་ལ། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་

ཏེ། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ལ་བསྐེད་པའྲི་གཙོ་བོ་དང༌། ལོངས་སྤོད་པའྲི་གཙོ་བོ་གཉྲིས་

ལས། དབང་སོགས་བསྐེད་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་རང་བཞྲིན་ཞེས་

ཐ་སྙད་བྱས་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། རང་བཞྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་རྣམས་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༤ན།    གཏོང   ཞོལ། ༡༦བ༦ན།    གཏང
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ལོངས་སྤད་བྱར་བྱས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་སྔར་ལས་བསགས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་

པ་པོའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རང་བཞྲིན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི། 

ཞེས་སོགས་ལ། གྲི་ཅོས། རང་བཞྲིན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་འཛིན་པ་

”ན
1
་སྐེས་བུའྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །རང་བཞྲིན་ནྲི་གཟུང་བའྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །

རང་བཞྲིན་ཡང་གཟུང་བའྲི་ཆོས་དང་བལ་བ་རང་བཞྲིན་གཞན་ཏེ། ཅེས་

བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་འགྱུར་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ལ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། 

དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གྲི་སྤོས་པ་དང་བལ་བ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གཞན། ཆོས་

རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །ད་ནྲི་

ས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ས་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས། ནང་ལུས་ལ་ས་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སྦྱར་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སར་

རྩྲིས་པ་ཞེས་པ། རྭས། སར་མ་རྣམས་ཞེས་བསྒྱུར་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་རྒྱུ་

སར་ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྒྱུ་སར་

དང་ཉྲིན་ཞག་སོགས་ནང་ལ་སྦྱར་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཐུར་མ་བདུན་པའྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཐུར་མ་སྟེ་འདབ་མའྲི་རྲི་མོ་བདུན་པའྲི་འཁོར་ལོ་བྱས་ནས། བྱྲི་

བཞྲིན་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུ་སར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། རྲི་མོ་རེ་ལ་བཞྲི་བཞྲི་སྟེ། བདུན་

བཞྲི་ཉེར་བརྒྱད་ཐུར་མའྲི་རྒྱུ་སར་རྣམས་ཀྲི་ཟུར་བཞྲིར་དབྱུག་གུའྲི་སར་མ་བཞྲི་

སྟེ། སར་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕྲིའྲི་སར་མ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་ནང་

དུ། རྲིམ་ཅན་རྲིམ་མྲིན་གྲི་སྒོ་ནས། རྒྱུ་སར་ཕེད་སྟེང་དང༌། ཕེད་འོག་ཏུ་འདུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༧ན།    ན   ཞོལ། ༡༧ན༤ན།    ནྱི



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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སྟེ། སོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སོ། ཞེས་པའོ། །རེས་སུ་ཉྲིན་ཞག ཅེས་སོགས་ཀྲི་དོན་

ནྲི། ཕྲིར་ལོ་གཅྲིག་ནྲི། ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་གྲི་དབུགས་ཡྲིན་ལ། དབུགས་ཀྲི་

ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་པོ་དེ་དབུགས་དྲུག་གྲིས་བསྒྱུར་བས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུང་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་གངས་སོ། །ཉྲིན་

ཞག་དེ་དག་ཀང་ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་”བྱ་

བའོ
1
། །རྩ་རྣམས་ཆུའོ། ཞེས་སོགས་ལ། ནང་དུ་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

རོགས་པ་ན་ཁམས་མ་རོགས་ཤྲིང༌། ཁམས་རོགས་པ་ན་རྩ་སམས་པའྲི་མགོ་

ཚུགས་ནས་ཡུན་རྲིང་པོར་སོང་བས། རྩ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཁམས་འབབ་པ་ཇྲི་

ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་བས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རྩ་སམས་པ་སར་

ཡང་གསོས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནས་ཁམས་འབབ་པ་འོང་ལ། ཕྲི་རོལ་

ཇྲི་བཞྲིན་ནང་ལ་སྦྱར་བའང་ཐ་མལ་པ་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་མྲིན་གྲི། ཁམས་

དྲུག་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུ་སྤྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

རྲི་བོང་ཅན་གྲི་ཆ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཁུ་བའྲི་ཁམས་ལས་སྤུ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྐེ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དེའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་

དང༌། དེ་ལས་གཞན་ནང་དུ་ཁུ་བ་ཞུ་ནས་འབབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པའྲི་

ཆ་བཅུ་དྲུག་པའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དང་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་

སྦྱོར་ལུགས་ནྲི། འདྲིར་སྤུ་ཕ་མོ་དང་སོམ་པོ་ནྲི་ཚེ་གཅྲིག་དང་གཉྲིས་པའོ། ཞེས་

སོགས་སོ། །འདྲི་དག་ལས་སར་ཡང་སྤུ་ལ་སོགས་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༦ན།    བྱ་བའོ   ཞོལ། ༡༧བ༤ན།    བྱའོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བར་ནྲི། གྲི་ཅོའྲི་འགྱུར་ལ་མེད་ལ། དོན་ལྷག་པོ་སྟོན་རྒྱུའང་མྲི་སང་ངོ༌། །ད་ནྲི་སྤུ་

དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཕྲི་རོལ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་ལས་གཞན་པའྲི་འབྱུང་

བའྲི་སྐེ་གནས་བཞྲི་ནང་དུ། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་ལུས་ལ་ཚད་ཚུལ་སྟོན་པ་སྟེ། 

འབྱུང་པོ། ཞེས་པ། སེམས་ཅན་ཙམ་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་ཁད་པར་བ་མྲི་མ་ཡྲིན་གྲི་

རྲིགས་འགའ་ཞྲིག་དང༌། འབྱུང་བ་ཙམ་”པ
1
་འཇུག་པའྲི་སབས་གསུམ་ལས། འདྲིར་

ཐ་མ་སྟེ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ་ཞེས་པའྲི་

བར་གྲི་དོན་ནྲི། གོང་དུ་ཚིགས་བཅད་ཉེར་ལྔ་པའྲི་སབས་སུ། །ལག་པ་གཡས་རླུང༌། 

གཡོན་མེ། རྐང་པ་གཡས་ཆུ། གཡོན་སར་བཤད་པས། 

ལག་པ་གཡས་པའྲི་དུམ་བུ་གསུམ་ནྲི། ཤར་གྲི་གླྲིང་གསུམ་དང༌། གཡོན་

གྲི་གསུམ་ནྲི་ལྷོའྲི་གླྲིང་དུམ་བུ་གསུམ་དང༌། རྐང་པ་གཡས་པའྲི་གསུམ་ནྲི་བྱང་གྲི་

གསུམ་དང༌། གཡོན་པའྲི་གསུམ་ནྲི་ནུབ་ཀྲི་དུམ་བུ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། དགའ་བཟང་

རྒྱལ་སྟོང་རོགས་པའྲི་ཚེས་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ལྔ་ཚན་གསུམ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་

ཆུ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་སྐེ་རྲིམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་བཅོ་ལྔ་ནྲི། ནང་དུ་ལག་པ་གཡོན་གྲི་

སོར་ཚིགས་ལྔ་ཚན་གསུམ་མོ། །ཕྲིའྲི་ནག་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་ལྔ་ཚན་ཁམས་སྡུད་

རྲིམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གསུམ་ནྲི། ནང་དུ་ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་ཚིགས་ལྔ་ཚན་

གསུམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་སོར་ཚིགས་བཅོ་ལྔ་དཀར་ཕོགས་

དང་། རྐང་པ་གཡས་པའྲི་སོར་ཚིགས་བཅོ་ལྔ་ནག་ཕོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་དུས་དྲུག་ཏུ་

བྱས་པའྲི་དུས་གཅྲིག་ཟླ་བ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་དུས་དྲུག་གྲི་རྲིམ་པས་ནང་དུ་སོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༤ན།    པ   ཞོལ། ༡༨ན༣ན།    པོ



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཚིགས་རྣམས་ལས་འཁོར་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །སྤྲི་བོའྲི་པདྨ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། ནུས་པའྲི་ངེས་པ་བྱ་བག་ཏུ་འཆད་པ་སྟེ། གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར། 

སྤྲི་བོའྲི་པདྨ་དང༌། ལྟེ་བའྲི་པདྨ་ལ་བརེན་ནས། རྲིམ་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་

བཅུ་དྲུག་པ་དང༌། དེ་སྐེ་མཆེད་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་བསྐེད་ནུས་པའྲི་ངེས་

པའོ། །ད་ནྲི་ཚངས་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། མཐོ་རྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས། ཕྲི་རོལ་གྲི་འཇྲིག་རེན་ཀྲི་ཁམས་ནང་ལུས་ལ་སྦྱར་བ་གསུངས་ཏེ། 

གོ་སའོ། །ད་ནྲི་སྙྲིང༌། ཞེས་པ་ནས། མྲི་གསུམ་གྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། 

ཕྲིའྲི་མེ་གསུམ་ནང་གྲི་ལུས་ལ་ཚང་ཚུལ་དང༌། གཞན་གྲི་མེ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་

གསུངས་ཏེ། ཕྲི་ནང་གྲི་མེ་གསུམ་སྦྱར་བ་གོ་ས་ལ། གཞན་གྲི་མེ་བཤད་པ་ནྲི། ལས་

ཀྲི་མེ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གྲི་གོང་ན་མེ་གཞན། དྲི་མེད་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་གཏུམ་མོའྲི་མེ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་མུན་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་ཞྲིང་མུན་

པ་ཟད་པའམ་མེད་པ་དག་གྲི་མཐར་གསལ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གནས་གང་དུ་ན། གནས་གང་ཞྲིག་ཅེས་སོགས་ཏེ། གློག་དང༌། ཉྲི་ཟླ་གཟའ་

སར་ཤ་ཟའྲི་མེ་རྣམས་མེད་པའྲི་གནས་སུའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་མཐོང་ན། གསང་བའྲི་

པདྨའྲི་ལྟེ་བར་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ། །གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་ཞྲིང་རྣོ་བ་འབར་བ་

དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས། དཔྲལ་བའྲི་པདྨ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཞུ་བ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ནས་

འབབ་པ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་བདེན་པ་སྟེ་བདེ་ཆེན་

འདེན་པ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུགས་སོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌། སྤྲིར་

གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཁད་པར་བ་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ནའང་གནས་མོད་ཀྲི། འོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀང་སཾ་བྷུ་ཊྲི་ལས། ཚངས་པའྲི་མེ་ནྲི་སུམ་མདོར་གནས། ཞེས་གཏུམ་མོ་ཚངས་

བའྲི་མེ་གསང་གནས་མེ་ཐབ་གྲུ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་དབུས་ན་གནས་པར་

གསུངས་པ་ལྟར། གསང་གནས་ནའང་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་བ་གནས་ཤྲིང༌། དེ་འབར་

བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ལྟེ་བའྲི་མེའང་འབར་བར་འགྱུར་ལ། འདྲི་ཡང་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབང་མདོར་བསྟེན་གྲི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས། འཛིན་པའྲི་སབས་སུ་

ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་མོ་མེ་འབར་ནས། དཔྲལ་བ་ནས་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བ་ཨ་བ་དྷཱུ་

ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་བབས་པ་རྣལ་འབྱོར་པས་གསལ་བར་མཐོང་བའྲི་ཉམས་འབར་པར་

གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདའོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་བརྒྱད་པའྲི་དུ་མ་བུ་ལྟེ་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ལ་སོགས་པའྲི་འདབ་

མ་དང༌། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གཟའ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། གཟའ་

ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་

འདབ་མ་ལ་རྒྱུ་སར་འགོད་ཚུལ་འདྲི་དཔྲིད་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པའྲི་དུས་ཀྲི་སར་

མའྲི་གནས་ཚུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། གཟའ་འགོད་པ་ན། ཆུར་ཕུར་བུ། རླུང་དུ་

པ་སངས། ལུས་ངན་དུ་སེན་པ་བཤད་པ་ནྲི། ནང་གྲི་གཟའ་དེ་དག་གྲི་ལོངས་སྤོད་

རྩ་འདབ་དེ་དག་ན་གནས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རོལ་ལོངས་སྤོད་པའང་དེ་དག་ཏུ་བཀོད་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ། པ་སངས་དང་ཕུར་བུ་ཆུའྲི་ཁམས་

ཡྲིན་པས་བྱང་དང་ཤར་དུ་བཀོད། སེན་པ་སའྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས་ནུབ་ཕོགས་སུ་

བཀོད་པ་ནྲི། གཟའ་རང་རང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །ལྷག་

མ་གོ་སའོ། གནས་པ་བརྒྱད་པའྲི་དུ་མ་བུ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། ད་ནྲི་ལྟེ་བ། ཅེས་པ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ནས། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲི་མ་ཁྲིམ་བཅུ་

གཉྲིས་སུ་འཕོ་བ་བཞྲིན། །ནང་དུ་རླུང་རྩའྲི་འདབ་མ་ལ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་

བའྲི་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནྲི། མངལ་ནས་

སྐེས་པ་ཐམས་ཅད། ཅེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཐུར་མ་བདུན་གྲི་དབྱེ་བས་སོ། ཞེས་

པའྲི་རོགས་ཚིག་འགྱུར་མ་དག་པས། དབྱེ་བས་དུས་སྦྱོར་ཚད་ནྲི་ཤེས་པར་བྱ། 

ཞེས་སྦྱར་ལ། གཞན་གོ་སའོ། །གནས་པ་བརྒྱད་པའྲི་དུམ་བུ་གཡོན་དང་གཡས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་འབབ་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། །ད་ནྲི་”རེ
1
། ཞེས་པ་

ནས། འཕོ་བའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་སྟོང་པ་ཞེས་

སོགས་ཀྲིས། ཕྲི་ནང་དུ་མྲི་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར། །

ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རྲིམ་པ་འབྱུང་བ་ལ། སྒ་གཅན་སོགས་བདག་པོར་

འགྱུར་ཚུལ་དང༌། མཉམ་པའྲི་དུས་སྤོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་

མཁའྲི་རྲིམ་པས་འབབ་པ་ལ། དུས་མྲི་སོགས་བདག་པོར་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། ས་བུག་

གཡོན་དང་རྩ་འདབ་གཡོན་པ་རྣམས་ལ་མྲི་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་གྲི་རླུང་འབབ་པ་

ལ་ནྲི། གཡོན་པའྲི་རྩ་ལ་ཁུ་བ་འབབ་པས་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུའང་མྲི་

མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་གྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་ནང་གྲི་

མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་དྲུག་ལ་ཉྲི་མ་དབང་ཕྱུག་གོ །ཅེས་སྟོན་པ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ནྲི་

དེ་ལ་གཙོ་བོར་དབང་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞན་ཤེས་སའོ། །ད་ནྲི་དེ།  ཅེས་པ་ལ་

སོགས་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། རླུང་བཅུ་རྒྱུ་”དའྲི
2
་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། གཡས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༧ན།    རྱེ   ཞོལ། ༡༩བ༢ན།    དྱེ

2  མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན།    དའྱི   ཞོལ། ༡༩བ༥ན།    བའྱི
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ཟླ་བའྲི་རྩ་ཁ་དོག་དཀར་པོ། གཡོན་དུ་ཉྲི་མའྲི་རྩ་དམར་པོ། ཞེས་པ་ནས། སྙྲིང་ཁའྲི་

འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་བཞྲི་དམར་པོ་དང་། གཡོན་བཞྲི་དཀར་པོ་དང༌། དབུས་

སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའོ། ཞེས་པའོ། །ཨ་ལཾ་བུ་ཥ། ཞེས་པ་ལ། ག་རོད་ལོ་ཙྪས་

ཀུན་ཏུ་འཕང་བའྲི་རྩ། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཨྲི་ཊ་ཞེས་པ་ལུག་ཏུ་རྭས་བསྒྱུར་ཁ་ཅྲིག་

ལུག་ལ་སད་དོད། ཨེཌ། ཞེས་ཡྲིན་ནོ་ཟེར་རོ། །ཀུ་ཧ། ཞེས་པ་ཚུལ་འཆོས་པ། བུ་

ཤུ་མ་ན། ཞེས་པ་རྭས་ཤྲིན་ཏུ་སྟོང་པ་དང༌། འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཡྲིད་བཟང་མར་བསྒྱུར་

རོ། །དུང་ཅན་མའྲི་མཐར་ཡང་ཨྲིཊ། ཅེས་པ་རྭས་སོར་མ་ཞེས་འདོན་ནོ། །ལྷག་མ་གོ་

སའོ། །འདྲིར་སྲོག་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ཀྲིས། སྲོག་འཛིན་

སོགས་སྙྲིང་ཁའྲི་རླུང་བཅུས། ལུས་ཀྲི་རྩ་མཐའ་དག་ལ་ཁབ་པར་བསྟན་ཏེ། བཤད་

རྒྱུད་རོ་རེ་འཕོང་བ་ནས། གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདའོ། །

ད་ནྲི་སྲོག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་རླུང་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་

ཁམས་བདུན་ནྲི། འོག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་བཞྲི་པར། ཁམས་བདུན་སོང་བ་

དག་ཀང་ངོ༌། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། སྤུ་དང་པགས་པ་ལ་སོགས་པར་སོང་བ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་པས། བ་སྦུ། པགས་པ། ཁག ཤ། རུས་པ། རྐང༌། ཁུ་བའྲི་ཁམས་

རྣམས་སོ། །ལྷག་མ་ནྲི་གོ་སའོ། །ད་ནྲི་དམར་སེར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། རྩའྲི་མྲིང་

མུ་སྟེགས་བྱེད་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ། དེ་དག་ལ་གགས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་

བསྟན་ལ། ད་ནྲི་དབང་པོ། ཞེས་སོགས། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བརྒྱད་ལ་ཕོགས་སྐོང་བརྒྱད་

ཀྲི་དབང་བྱེད་ཚུལ་སྟོན་ནོ། །ད་ནྲི་མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ངེས་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཐྲིག་ལེ་དང་རྣམ་པར་བཅད་ནྲི། ལྟེ་
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བ་ལ་རྲིག་པར་བྱ་སྟེ་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་རྒྱུ་བའོ། ཞེས་པ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་

མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་དང༌། གེ་སར་གྲི་

རྩེ་མོར་རྲིམ་བཞན་དབྱངས་སུམ་ཅུ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་དང༌། གསལ་བྱེད་ཉྲི་ཤུ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་ཚེག་དག་ཅན་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པ་རྒྱུ་བའོ། ཞེས་པ་ཡྲིན་

ལ། འཇྲིགས་མ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་ནྲི། གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་དྲུག་ཅུ་

རྩ་བཞྲི་སྟེ། དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་པའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་དང༌། དེ་ཉྲིད་བཞྲི་ནྲི་བདག་

དང༌། སྔགས་དང༌། ལྷ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་”ཁོ
1
་ན་ཉྲིད་བཞྲིའོ། །གཞན་རྣམས་ཤེས་

སའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བརྒྱད་པའྲི་དུམ་བུ་ས་བུག་ཏུ་ཕུང་ཁམས་ལྔ་ལྔའྲི་རླུང་འབབ་

པའྲི་གནས་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། ད་ནྲི་རྩ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། 

སྲོག་གྲི་ནུས་པ་འབབ་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཁྲིམ་དང། 

ཐུན་ཚོད་དང༌། ཞེས་པ་ལ། གྲི་ཅོས་ཐུན་མཚམས་དང༌། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་རོ། །

ནུབ་པ་ནྲི་སྲོག་གྲི་ནུས་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། མཉམ་རྒྱུའྲི་ཚེ་སྲོག་གྲི་

ནུས་པ་དེ། མཆོག་གྲི་གནས་ནྲི་དམྲིགས་པ་མེད་པའོ། ཞེས་པ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་

གོ་འཕང་སྟེར་བའྲི་གནས་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འགོའ།ོ ཞེས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་རླུང་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་དེ་དག་གྲིས་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི། ས་

བུག་གཉྲིས་ནས་སོར་བཅུ་གཉྲིས་འབབ་བོ། ཞེས་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་

མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུ་བར་བཤད་པ། ཐོབ་བཏང་ལ་

དགོངས་ཀྲི་དངོས་སུ་རྒྱུ་བ་མེད་དོ། །དངོས་སུ་རྒྱུ་ན་བཞྲི་ཆ་དེ་ལོགས་ནས་གཞོག་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༣ན།    ཁྲོ   ཞོལ། ༢༠བ༡ན།    ཁོ
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པའམ། ས་རྩེ་ནས་བཅད་པ་ལྟར་བུ་གང་ཡྲིན། ཞེས་བརགས་ན་མྲི་འཐད་དོ། །ཞེས་

ཟེར་མོད། དེ་ལྟ་ནའང༌། དངོས་སུ་མྲི་རྒྱུ་བ་ལའང་བཞྲི་ཚ་མྲི་རྒྱུ་བ་དེ། ལོགས་ནས་

མྲི་རྒྱུ་བ་འམ། ས་རྩེ་ནས་བཅད་པའྲི་བཞྲི་ཆ་གང་མྲི་རྒྱུ་བ་ཡྲིན། ཞེས་བརགས་ན་

མཚུངས་ཤྲིང་དངོས་སུ་རྒྱུ་བར་ཡང་ཡང་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་དངོས་སུ་རྒྱུ་

ཞྲིང༌། བཞྲི་ཆ་ནྲི་ས་ངོས་ནས་བཅད་པ་ལྟ་བུའྲི་ཐུང་ངུ་རྒྱུ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་པ་

ཉྲིད་ལེགས་ལ། འབྱུང་བ་ཆུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རེ་རེའྲི་མཚམས་སུ་དག་པོ་

རྐང་བཅས་ཞེས་པ། བཅུ་གཅྲིག་བཞྲི་ཆ་རེ་གསུངས་པ་རྣམས་ནྲི་དངོས་སུ་རྒྱུ་བ་མ་

ཡྲིན་གྲི། ཐོབ་བཏང་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལྟེ་བར་སོར་མོ་བཞྲི་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

ཞེས་པ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་འོག་ཏུ་འཕེལ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཐུང་ངུར་རྒྱུས་པ་དེ་ནང་

དུ་རྲིང་པོར་རྒྱུ་བས། ས་རླུང་ཕྲིར་སོར་བཅུ་གཉྲིས་རྒྱུས་ནས་ནང་དུ་ལྟེ་བར་སེབ། 

དེ་བཞྲིན་དུ། དེའྲི་རྲིམ་པས། ཆུ་རླུང་གྲི་ནང་དུ་སོར་གཅྲིག་དང༌། མེ་རླུང་གྲི་ནང་དུ་

སོར་གཉྲིས་དང༌། རླུང་གྲི་རླུང་གྲིས་ནང་དུ་སོར་གསུམ་དང༌། ནམ་མཁའྲི་རླུང་གྲིས་

ལྟེ་བར་སོར་བཞྲི་རྣམས་སེབ་བོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ད་ནྲི་ཞྲིང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། ཕྲིའྲི་ཞྲིང་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་ནང་གྲི་ལུས་ལ་

སྦྱར་བ་གསུངས་ཏེ། གོ་སའོ། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ། ཞེས་སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་

བཤད་པའོ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཐོག་མར། སྔར་གྲི་གནས་

པ་བརྒྱད་པའྲི་དུམ་བུ། དག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་དང༌། ཀ་ཀོའྲི་འཁྲུག་པ་སྔར་ལེའུ་དང་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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པོར་བཤད་པ་དེ་དག་ནང་ལ་སྦྱར་བར་གསུངས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཅན། ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་དག་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། ཞེས་པའྲི་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་ལ་

འཆད་པ་ནྲི། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས། ཞེས་བཤད་པ་དང་ཟློས་

སྐོན་འབྱུང་བས་འཁོར་ལོ་ཅན་གྲི་དཔུང་གྲི་ཚོགས་ཀྲི་དམག་དཔོན་དག་པོ་ལ་བྱས་

ན་ལེགས་ལ། གཞན་ནང་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་རྣམས་གོ་ས་ཞྲིང༌། སྒྱུ་མའྲི་གཟུགས་ཀང་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྔར་འཁྲུག་པའྲིཚུལ་ལེའུ་དང་པོར་བཤད་པ་དེ་ནྲི། ནང་

གྲི་ཁད་པར་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་པོ་ལ་སྒྱུར་མའྲི་

གཟུགས་ལྟ་བུའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་དམག་གྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་མ་གཏོགས། ཀ་ཀོ་དང་འཁྲུགས་

ནས། སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ཀྲི་གནོད་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་དགུ་པ་དབུ་མ་ལས་རྒྱུ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའྲི་གནས་པ་བསྟན་

པའྲི་ཕྲིར། ད་ནྲི་དུས་ཀྲི་ལོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་

དག་གྲི་བསྡུས་པའྲི་དོན་ཐོག་མར་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ལོ་བརྒྱའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རླུང་གྲི་ཆ་བསགས་པ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ལས། ལོ་གསུམ་གྲི་དབུགས་ནྲི། 

ཉྲི་མའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་དང་། ཕོགས་གསུམ་གྲི་རླུང་ནྲི་ཟླ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་ཡྲིན་པས། 

ལོ་གསུམ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་དང༌། ཕོགས་གསུམ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ལྷ་གངས་སྦྱར་བ་

དང༌། ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་དང༌རྣལ་འབྱོར་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ལྷ་གངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སྦྱར་བ་དང༌། དེ་ལྟར་སྦྱར་བའྲི་ནང་ནས་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་དང་སྦྱར་བའྲི་སབས་ཀྲི་

དུས་འཁོར་གྲི་ལྷ་པདྨའྲི་གདན་ཅན་བརྒྱད་དྲུག་པོ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། སར་ཡང་

དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་དང་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་སྦྱར་ནས་དེ་ལས་བསྡུས་རྒྱུད་

ཀྲི་པདྨ་གདན་ཅན་རྣམས་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྡུས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ནང་

གྲི་རྩ་དང་སྦྱར་བ་དང༌། དེ་ལྟར་སྦྱར་བའྲི་དགོས་པ་བསྟན་པ་དང་དྲུག་གྲིས་ཤེས་

པར་བྱ་བའོ། །

དེ་ལ་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་དང་སྦྱར་བ་ལའང། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྲིགས་

ཀྲི་ལྷ་གངས་དང་སྦྱར་བ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་དང་སྦྱར་བ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་དུས་ཀྲི་ལོ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། རྣམས་ཀྲིའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

ལོ་གསུམ་པོ་སྙྲིང་སྟོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྲིགས་གསུམ་དང༌། ལོ་གསུམ་གྲི་བགོད་པ་དྲུག་རྲིགས་དྲུག་

དང༌། ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཟླ་བའྲི་ཞག་སུམ་ཅུས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་

ནོར་སོ་དྲུག་གམ། ཡང་ན་ཉྲི་མའྲི་བགོད་པ་རེ་རེ་ལ་ཞག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རེ་ཡོད་པས་

དེའྲི་ཞག་གངས་ཀྲིས་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་ལ་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་དྲུག་འབྱུང་

བ་དེ་ཉྲིད། སར་ཡང་དྲུག་གྲིས་བསྒྱུར་པའྲི་སོ་དྲུག་ནྲི་རྲིགས་སོ་དྲུག་གོ །འདྲིར་

རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་དེ་ལྟར་སྦྱར་བས། ཕ་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་སོ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་མྲི་བྱེད་དམ་

སྙམ་ན། འདྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལ་ཕེ་བ་ལྟར། ཕ་རྒྱུད་ལའང་རྲིགས་སོ་དྲུག་ཏུ་

དབྱེ་བ་སྤྲིར་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཞར་བྱུང་གྲིས་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སོགས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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སོ། །གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་དང་སྦྱར་བ་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་གྲི་ཚོགས། ཞེས་

པ་ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་དེ་ཡང་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་

ལ། གཟའ་སྟེ་བདུན་གྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་བརྒྱད་བཞྲི་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

པདྨའྲི་གདན་ཅན་ལྷ་བརྒྱ་ང་བཞྲིའྲི་གངས་དང༌། བགོས་པའྲི་ལྷག་མ་གཉྲིས་ལས་ནྲི། 

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བརྒྱ་ང་དྲུག་གོ །སར་ཡང་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་

སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་པོ་དེ་ལ་ཕོགས་ཞེས་པ་བཅོ་ལྔས་འགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་བདུན་ཅུ་ནྲི་

བདེ་མཆོག་སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་བརོད་”འབུམ་པ
1
་ནས་གསུངས་པའྲི་

ལྷ་གངས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་གཙོ་བོ་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་བཞག་

པར་བྱ་སྟེ་དེ་ལྟ་ན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སོ། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་རོབ་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་

ནྲི་དོན་བསྡུ་བ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ཀྲིས་བསྲུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་དོན་དམ་པར་རྲིགས་དྲུག་ལ་

སོགས་པར་དབྱེར་མེད་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་དུ་མར་བཞག 

ཅེས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པས་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

རྒྱུད་ཡང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་དུ་ཆོས་གསལ་བར་བཤད་ལ། ཁ་ཅྲིག་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་མ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷའང་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ནྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ནང་ན་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷའང་ཡོད་པས་ཕ་རྒྱུད་དུའང་

གསུངས་དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གསང་འདུས་སོགས་ཀྲི་ལྷའྲི་ནང་ནའང་མ་རྒྱུད་

ཀྲི་ལྷའང་ཡོད་པས་དེ་དག་ཀང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་རྲིགས་པར་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༣ན    འབུམ་པ   ཞོལ། ༢༢ན༦ན།    འདུལ་བ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལ། བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་མྲི་སྟོན་པའྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུ་མ་

སྲྲིད་པས། གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་ཡྲིན་པར་འགལ་ལ། མ་

རྒྱུད་ཡྲིན་ན་བ་མེད་རྒྱུད་དུ་འགལ་དགོས་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། བ་མེད་ཀྲི་རོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་དོན་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦྱོར་བ་ལ་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་དུའང༌། རོ་རེ་ནྲི་མྲི་

ཕེད་པ་དང་མྲི་ཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གསལ་

བར་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་འབྱེད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་

དང༌། ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ནྲི། མྲིང་

འད་ཡང༌། དོན་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ཁད་པར་དེ་དག་

ཕེད་དགོས་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་རྒྱུ་བ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

ནྲི་སྔར་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟྲིན་ལ། འོག་ཏུའང་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་དང་རྣལ་འབྱོར་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་གངས་སྦྱར་བ་

ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་དང་སྦྱར་བ་དང༌། ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་ཕག་རྒྱ་

དགུ་དང་སྦྱར་བ་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། རྒྱུད་

འབྱུང་བའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བྱ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། 

ཞེས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག འདྲིར་འགྱུར་མ་ལེགས་པས། འགྱུར་མང་དུ་རྭ་འགྱུར་ལ་ཡོད་

པ་ལྟར། བྱ་བ་དང་ཞེས་འདོན་དགོས་ལ། དེའྲི་དོན་ཡང༌། བྱ་བའྲི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་

ད་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་

དེ། །འདྲིར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་དེ་དག་གྲི་ལྷ་གངས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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དང་ཕོགས་གསུམ་ལོ་གསུམ་སྦྱོར་བའྲི་སབས་ཡྲིན་པས་སབས་དང་མྲི་འབེལ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། འདྲིའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གསུངས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀང༌། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་ཤ་སྟག་ཏུ་གསུངས་ཤྲིང༌། བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་བྱེད་པ་ནྲི་ལུང་རྲིགས་ཁས་བངས་ཐམས་ཅད་དང་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་ཕོགས་གསུམ་ནྲི་ཞག་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོ་

ལ་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉྲིས་རེ་རྒྱུ་བས། དེའྲི་དབང་དུ་བྱ་སྟེ། ཞག་ཞེ་ལྔ་བཅུ་གཉྲིས་

ཀྲིས་བསྒྱུར་བས་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཞྲི་བཅུ་འབྱུང་ལ། དེའྲི་ནང་ནས་ཞག་ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་

བཞྲིའྲི་གངས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་ལྷ་གངས་སྦྱོར་ཏེ། དེ་

ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བཞྲི་བཅུ་རྩ་དགུ་མ་དང༌། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་

ཞེས་ལྔ་མ་དང༌། ཞེ་གསུམ་”པའོ
1
། །དེ་དག་གྲི་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བརྩྲིས་པས་ལྷ་

ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་བཞྲིའོ། །ཞག་ལྷ་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་ལས། ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་བཞྲི་བཅད་པའྲི་

ལྷ་གཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་དམན་པའྲི་གངས་དང༌། 

འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་གྲི་ལྷ་གངས་སྦྱོར་བ་ལ། འདུས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་བྱས་པ། ལྷ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མ་དང༌། ལྷ་བཅུ་དགུ་མ་དང༌། 

ལྷ་དགུ་མ་དང༌། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་དང༌། ལྷ་སོ་གཉྲིས་མ་དང༌། ལྷ་སོ་བཞྲི་མ་སྟེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པས། ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་

ཡོད་ལ། ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ། ད་དུང་གཉྲིས་ཀྲིས་མ་ལོངས་པ་ལ་ནྲི། སྔར་

གྲི་བདག་པོ་ཟུང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་བསན་པས། འདུས་པ་སྒྱུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༧ན།    པའོ   ཞོལ། ༢༣ན༦ན།    མའོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དགུ་སྔར་གྲི་བདག་པོ་ཟུང་དང་བཅས་པ་ལ་ལྔ་བརྒྱ་

བཞྲི་བཅུའོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག འདུས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གྲི་ལྷ་དགུ་མ་པཎྜྲི་ཏ་ཐ་ག་ན། 

བཅུ་གསུམ་མ་ཨྲིནྟྲ་བྷོ་ཏྲི། བཅུ་དགུ་མ་ཡེ་ཤེས་ཞབས། ཉེར་ལྔ་མ་པཎྜྲི་ཏ་མགོན་

པ་གསུམ་པ། སོ་གཉྲིས་མ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས། སོ་བཞྲི་མ་སོབ་དཔོན་ཀུན་སྙྲིང་

”བཞད
1
་དོ། ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི་མ་བརགས་པ་སྟེ། ཐ་ག་ན་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྲི་

དགོངས་པ་འབེལ་བ་པོའྲི་གཙོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པས། ལྷ་བཅུ་དགུར་བཞེད་ཀྲི། དེས་

ལྷ་དགུ་མ་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་ལ། ཨྲིནྟྲ་བྷོ་ཏྲི་ཆེན་པོའང་དོན་མེད་ཅྲིང༌། ཆུང་

བ་ཞྲིག་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞེད་ཅེས་གགས་ཀང༌། ཤེས་བྱེད་མ་མཐོང་ལ། མགྲིན་

”པ་
2
གསུམ་པས་མཛད་པའྲི་གཞུང་གསལ་བ་ད་ལྟ་བོད་ན་མེད་ཅྲིང༌། ལྷ་ཉེར་ལྔར་

བཞེད་པར་སྔ་མ་དག་ལ་གགས་ཀང༌། ཤེས་བྱེད་རེད་དཀའ་ལ། སོབ་དཔོན་ཀུན་

སྙྲིང་གྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་པ་ཆུང་བའྲི་ལུགས་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པས་གཙོ་བྱས་པའྲི་

ལྷ་བཅུ་དགུ་མར་ཆེས་གསལ་བར་བཤད་ཀྲི། སོ་བཞྲི་མ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་

ལ། སོབ་དཔོན་ཀུན་སྙྲིང་གྲིས་མཛད་ཟེར་བའྲི་འགེལ་པ་ཆེ་བ་ནྲི་སོབ་དཔོན་དེ་

ཉྲིད་ལ་ཁ་གཡར་བའྲི་མ་དག་པར་མཁས་པ་དག་བཞེད་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པར་

སང་ངོ༌། །ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་པདྨ་རོ་རེ་བཞེད་ཀང་འདྲིར་མ་གསུངས་སོ། ཞེས་ཟེར་

བའང་མ་བརགས་པ་སྟེ། སོབ་དཔོན་གྲིས་མཛད་པའྲི་གསང་བ་གྲུབ་པར། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གྲི་གོ་རྲིམ་གྲིས་ངེས་པར་རོགས་པར་གྱུར་ནས། ཞེས་པ་

ཙམ་ལ་བསམ་པར་སང་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་ཚུལ་དེ་མ་ཡྲིན་པར། རྲིམ་ལྔ་གསལ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།    བཞད   ཞོལ། ༢༣བ༣ན།    བཞྱེད

2  མ་ཕྱི། ༢༠ན༤ན།    -པ་   ཞོལ། ༢༣བ༤ན།    པ་    * པ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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སྒོན་མེར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཀུན་སྙྲིང་ཤཱནྟྲི་

པ་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལྷ་བཅུ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། འཕགས་

པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་སོ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ནྲི། འཁོར་གྲི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་མ་ཡྲིན་པ་རྐང་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་བཤད་པའྲི་འདུས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་

སྦྱོར་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འདའོ། །

དེས་ན་འདྲིར་བཤད་པ་འདྲི་དག་ད་ལྟའྲི་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་རྩ་བཤད་འདྲི་དག་

གང་ནའང་མྲི་གསལ་ཀང༌། འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ན་བཞུགས་

པར་གསལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དག་དང༌། འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ཉྲིད། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ། སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་

པ། འདུས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ལ། སྔར་གྲི་བ་མ་གོང་མ་

ཁུངས་མ་དག་པ་ལས་བརྒྱུད་པའྲི་དབང་གྲི་བཀའ་དང༌། འདྲི་དག་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྲི་

ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མཛད་པ་གཏན་མེད་ཅྲིང༌། འདུས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དག་གྲི་ཐ་ན་ལྷའྲི་ཞལ་ཕག་གྲི ཁ་དོག་དང༌། ཕག་མཚན་ཙམ་

ཡང་རང་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བྱེད་པ་མ་གཏོགས། ཇྲི་ལྟ་བར་ཤེས་པ་མེད་པས། 

འདྲི་དག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་འཇུག་ཅྲིང་

དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྲི་ཆོ་ག་རང་བཟོས་བྱེད་པ་དག་ནྲི། གང་ཞྲིག་རྒྱུད་ལུང་ང་

རྒྱལ་གྲིས། །དབང་བསྐུར་མེད་པར་འཆད་བྱེད་པ། །སོབ་དཔོན་སོབ་མ་ཤྲི་མ་ཐག 

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་འགོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཕུང་བར་བྱས་
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ནས་གཞན་ཕུང་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་པས། དཔོད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་རྒྱང་རྲིང་

དུ་དོར་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ན་དཀྲིལ་

འཁོར་གཞན་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་པར་གསུངས་པས། དབང་རང་ཉྲིད་མ་

ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ན་

དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་པར་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པས། རོ་རེ་

དབྱྲིངས་གཅྲིག་པུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ན། དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་

མཐའ་དག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དབང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བདེ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེས་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དབང་

བར་འགྱུར་རོ། །བ་མ་རྭ་དག་འདྲིར་བཤད་པའྲི་འདུས་པ་དྲུག་ལ། རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་

འདུས་པ་གཉྲིས། ཕེད་ཀྲིས་དམན་པའྲི་འདུས་པ་གཉྲིས། གཉྲིས་ཀྲི་བསྲེས་པའྲི་

འདུས་པ་གཉྲིས། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲིར་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང༌། ཞེས་

སོགས་ནྲི། འདུས་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དགུ སྦྱང་གཞྲི་རྒྱས་བསྡུས་

ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་སའོ། །གཉྲིས་པ་ཕོགས་གསུམ་

གྲི་ཞག་ཕག་རྒྱ་དགུ་དང་སྦྱར་བ་ནྲི། “ད
1
་ནྲི་ཕྲི་དང་ནང་གྲི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། 

ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ། འདྲིར། ཐམས་ཅད། ཅེས་པ་ནས། 

སྙྲིང་རེ་ནྲི་ཐབས་ཏེ་འབས་བུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། །

དང་པོར། ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༣ན།    ད   ཞོལ། ༢༤བ༥ན།    དྱེ
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འདེབས་འཆད་དེ། རྒྱུ་སྟོང་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང༌། འབས་བུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་གདབ་པའོ། །དེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་ནྲི་མྲི་འདའ་བའྲི་དོན་ཏེ། སྟོང་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་འབས་བུ་བདེ་བ་འདེན་པ་ལས་མྲི་འདའ་ལ། མྲི་འགྱུར་

པའྲི་བདེ་ཆེན་ཡང༌། རྒྱུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྐེ་བ་ལས་མྲི་འདའ་བར་རྒྱས་འདེབས་

པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་དབང་མདོར་བསྟན་དུ། སྟོང་ཉྲིད་གཟུངས་འཛིན་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། 

མྲི་འགྱུར་ལས་སྐེས་བདེ་བ་འབས། །རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་རྒྱས་གདབ་ཅྲིང༌། །འབས་

བུ་རྒྱུ་ཡྲིས་རྒྱས་གདབ་བོ། ཅེས་པས་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང༌། དེ་

ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བ་སྔ་ཕྲི་བ་ལ། རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་འདེབས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། འབས་བུ་དང་ནྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཕན་ཚུན་དུ་”ན
1
་རྒྱས་གདབ་

མེད། ཅེས་པ་ནས། དེ་ཕྲིར་བདག་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ། འགར་ཡང་རྒྱས་གདབ་ནུས་

མ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནྲི། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་དང༌། སྟོང་གཟུགས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་དུས་མཉམ་པ་ནྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་

མྲི་རུང་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ངེས་དོན་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་རྒྱས་འདེབས་ཚུལ་ཞར་བྱུང་གྲིས་

བཤད་ནས། དངོས་ཀྲི་དོན་ནྲི་འདྲིར་གང་ཞྲིག ཅེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཕོགས་

གསུམ་གྲི་ཞག་ཞེ་ལྔ་པོ་ལ་བདུན་གྲིས་བགོས་པས་ཐོབ་ནོར་དྲུག་བྱུང་བ་ནྲི། དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲི་གངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་རྣ་ཆ་སོགས་དང༌། བགོས་

པའྲི་ལྷག་མ་གསུམ་ལུས་པ་ནྲི། ནང་གྲི་ཕག་རྒྱའྲི་གངས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༦ན།    ན   ཞོལ། ༢༥ན༣ན།    ནྱི
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གསུམ་མོ། །དེ་ཡང༌། འཁོར་ལོ་སོ་དྲུག་གྲིས་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པ་སོགས་རྲིགས་བདག་

གྲིས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ལྷ་རྲིགས་དྲུག་མཚོན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་སྦྱར་བའྲི་ནང་ནས་པདྨའྲི་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་པོ་

ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། ད་ནྲི་ནུས་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲིར་ནུས་མ་བཅུ། ཁོ་བོ་བཅུ། གཤེགས་པ་

ལྔ་དང༌། གཤེགས་མ་ལྔ། རོ་རེ་མ་དྲུག་དང༌། ས་སྙྲིང་སོགས་དྲུག སྐུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས། ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་

བརྒྱད། མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པའྲི་ཀླུ་བརྒྱད། “ཁྲི
1
་གདོང་མ་ལ་སོགས་པའྲི་གཏུམ་

མོ་བརྒྱད་དེ། དེ་དག་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས། བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བར་

གསུངས་ལ། དེ་ལ་ནུས་མ་རྣམས་ལ་ནྲི། ཡབ་དང་དངོས་སུ་སྦྱར་བ་མེད་པས་ཡབ་

ཡུམ་སོ་སོར་བགང་རྒྱུ་མེད་ལ། དེ་དག་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་མ་བགངས་ན། ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་ཡང་། བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་བཅུ་ཡྲིས་མྲི་ཚང་ངོ་། །དེ་ལ་ནུས་མ་

རྣམས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་ཡྲིན་པས། གཙོ་བོ་དེ་དག་ལ་ཡབ་ཏུ་སྦྱོར་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་

ན། གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་བུའྲི་ནང་དུ་ལྷ་ཅུའྲི་གངས་སུ་བགང་

དགོས་པར་འགྱུར་ལ། བུམ་པ་རྣམས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཡོད་ཀང༌། ལྷའྲི་རྣམ་པར་མེད་

ཅྲིང༌། འདྲིར་ལྷའྲི་གངས་སུ་བགང་བ་ལ་ནྲི་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི 

ཞལ་ཕག་སོགས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལྷར་ཤར་བ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན། ནོར་བུ་དང༌། 

དུང་དང༌། གཎྜྲི་དང༌། དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་གྲི་མཚན་མ་བཞྲི་དང༌། དེར་མ་ཟད་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།    ཁྱི   ཞོལ། ༢༥བ༢ན།    ཕྱི



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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གཞལ་ཡས་ཁང་ཡང་ལྷ་གངས་སུ་བགང་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ལྷའྲི་ངོ་

བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བརྩྲི་བར་བྱ་ཞེ་ན། འདྲིར་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྷའྲི་ནང་ནས་པདྨའྲི་འདབ་མ་མྲིན་པར། རང་རང་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་

གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། གཙོ་ཆེ་བདག་བསྡུས་པ་བརྒྱད་དྲུག་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པ་དང༌། གཤེགས་པ་བཞྲི་ལ་

ཡུམ་གྲིས་ཚུར་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་བགངས་པས་བརྒྱད། གཤེགས་མ་བཞྲི་ལ་ཡབ་

ཀྲིས་ཕར་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་བརྩྲིས་པས་བརྒྱད། གོང་དུའང་ལོ་གསུམ་དང་སྦྱོར་བ་

ན་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ལྷ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་དགོས་པར་བཤད་ཅྲིང་། དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ནའང༌། མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་ཡབ་ལ་བསྟྲིམ་པ་

དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་ལ་བསྟྲིམ་དགོས་

པས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ཀང་བརྩྲི་དགོས་པས། མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་

འཁྱུད་པ་སོ་སོར་བརྩྲིས་པ་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་མ་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་

བརྩྲིས་པ་བཞྲི། དེ་ལྟར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་ལའང་སྦྱོར་བས་

གཞྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུར། ཁོ་བོ་གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀྲི་ནང་དུ་སྟེང་གྲི་ཆ་

ལ་འགོད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། སྐུ་དཀྲིལ་དུ་བཀོད་པ་དང༌། ཁོ་བོ་རྲིགས་

གཅྲིག་ཀང་འགོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐ་དད་ཡྲིན་པས་ལྷའྲི་གངས་སོ་སོར་བགང་

དགོས་པས། ཐུགས་དཀྲིལ་ལ་བཀོད་པའྲི་གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་སོ་སོར་

བརྩྲིས་པ་དང༌། ནུས་མ་བརྒྱད། ལྷག་མ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་

བགངས་པས་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འོ་ན་ནུས་མ་བརྒྱད། ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་མེད་པ་ལ། 

འདྲིར་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའྲི་ལན་དུ། ནུས་མ་རྣམས་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་

ཡུམ་ཡྲིན་པས་རེ་མོས་ཀྲིས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ལ། 

ཀླུ་རྣམས་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ན་གནས་ལ། རབ་ཏུ་གཏུམ་མ་

རྣམས་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པ་དང་ཆ་མཐུན་པ་ལ་

དགོངས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལྷག་

མ་རྣས་ལའང་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དང་ཆ་མཐུན་པ་ལ་གནས་པ་འོང་བས་དེ་དག་ཀང་པདྨའྲི་

གདན་ཅན་གྲི་ལྷར་བགང་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་

གནས་པར་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་གཞྲི་མ་བཙལ་ཀང་གནོད་པ་

ཅྲིའང་མེད་ཅྲིང༌། སྒྲུབ་”ལེར
1
། ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ལ་པདྨའྲི་གདན་དངོས་

སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། པདྨའྲི་གདན་བྱར་མྲི་རུང་བར་བཤད་པའང་མེད་པས། འདྲིར་

པདྨ་ལས་གནས་པར་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འོག་ཏུའང་ཁ་བསངས་སོ། །ཀླུ་དང་རབ་

གཏུམ་མ་རྣམས་ལའང་པདྨའྲི་གདན་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་

བ་རྣམས་སུ་བྱ་བར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །སྲྲིད་པར་ཞེས་པ་འགྱུར་མང་ན། གནས་སུ་

ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ནྲི་བཞྲི་པ་སར་ཡང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་

གངས་དང་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་སྦྱར་ནས་དེ་ལས་རྒྱུད་

ཀྲི་ལྷ་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། བསྡུས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༡ན།    ལྱེར   ཞོལ། ༢༦བ༢ན།    ལར



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཞག་

གཅྲིག་གྲི་ཉྲི་མའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་འབྲིང་དུ་བརྩྲིས་པ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆས་དབུགས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་བགོས་པས། ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་ཐོབ་སལ་

ལ་ཆུ་སྲང་ང་དྲུག་དང་དབུགས་ཕེད་དང་གཉྲིས་ལ་ཆུ་ཚོད་དུ་བྱས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་

གཉྲིས་ཐོབ་ལ། དེ་ནྲི་ཟླ་བའྲི་དབུགས་ཞེས་པ་ཉྲིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ན་ཆུ་སྲང་ང་དྲུག་

དང༌། དབུགས་ཕེད་དང་གཉྲིས་ལ་ཆུ་ཚོད་དུ་བྱས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་ཉྲིད་ནང་དུ་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་རྒྱུས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་བོ་དེ་ནྲི་རྲིགས་ལྡན་གྲི་

རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་དུས་སྦྱོར་རམ། ཐུན་མཚམས་

བཞྲིའྲི་རླུང་བསྲེས་པས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་བོ་དེ་ནྲི། གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་འདབ་མའྲི་

ལྷ་ཟུང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཀང་ཐབས་ཤེས་སམ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་

བགངས་པས་ཉྲིས་འགྱུར་ཏེ། བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཉྲི་མའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་ལོ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཞག་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ནྲི། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྟེ། དེ་ལ་དབང་པོ་

སོགས་གཙོ་བོ་བཅུ་གཉྲིས་པདྨའྲི་གདན་ཅན་བརྒྱ་ང་དྲུག་གྲི་ནང་དུ་སོང་བས། དེའྲི་

ཚ་བ་འདྲིར་སྒེག་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཤེས་ཟུང་ཡྲིན་

པས་སོ་སོར་བགངས་པའྲི་ལྷ་བདུན་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུའོ། །དེ་ལྟར་ན་པདྨའྲི་འདབ་མའྲི་

ལྷ་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། སྔར་གྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བའྲི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག འཁོར་

ལོ་སོམ་ཆེན་གྲི་ལྷ་གངས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་མ་གཏོགས་

པས་བདུན་ཅུ། ཕག་རྒྱའམ་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ལྷ་དྲུག་དང་བཅས་པས་སྟོང་བརྒྱད་
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ཅུ་ནྲི། ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་

དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་ལྔ་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་པོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་དང་

འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དགུའྲི་ལྷ་དང་སྦྱར་བ་ལྟར་གྲི་ལྷ་གངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཉྲི་མའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཆ་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་དང༌། ཟླ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་

ཞག་གངས་ཏེ། དེ་དག་དང་སྦྱར་བའྲི་ལྷའྲི་གངས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་

ནྲི། སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་སྟེ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་སར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལས་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་

པའྲི་དུས་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་གྲི་ཉྲིན་མོ་དང༌། ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་གྲི་མཚན་མོ་

བགོད་ཅྲིང་དེ་འདའྲི་རྒྱུ་སར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཕེད་ཕེད་ཀང༌། ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་

བཅུ་བཅུས་རོགས་པས། དེ་”ན
1
་རྒྱུ་སར་གྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གངས་དང༌། ལྷའྲི་གངས་

མཉམ་པའྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ཡང་བརེན་པ་ལྷའྲི་ངོས་ནས་སྒ་བཤད་པའོ། །ཕྲི་རོལ་དུ་སར་མའྲི་ཆུ་ཚོད་

རྣམས་གཟའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིའང་བདག་པོ་ནྲི་རྲིགས་དྲུག་གོ །གང་

གྲིས་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རེས་ཐོགས་

ཉྲིད་དུ། དགོས་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ད་ནྲི་སུམ་ཅུ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་གངས་དེ་ལས། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བསྡུ་

ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ཡང་ལྷ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་པོ་དེ་ལས། སུམ་ཅུ་བགོས་པའྲི་ཐོབ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༥ན།    ན   ཞོལ། ༢༧ན༦ན།    ནྱི
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ནོར་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྲི་འབྱུང་ལ། ལྷ་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་གསུམ་

དུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྲི་པོ་དེཉྲིད་གསུམ་གྲིས་བསྒྱུར་བས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་གངས་ལས་བཏུས་པའྲི་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་

ལྷ་གཙོ་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དག་གྲི་གངས་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྲི་པདྨའྲི་གདན་ཅན་

གྲི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་དང༌། ཕྲིའྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གོ །ཡང་ན་སྟོང་དྲུག་

བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ལ་སུམ་ཅུས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་གསུམ་གྲིས་བསྒྱུར་བ་དང་སྟོང་དྲུག་

བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ལ་བཅུ་ཡྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་གནད་གཅྲིག་ཏུ་སོང་ཞྲིང༌། བཅུ་ཡྲིས་

བགོས་པ་ནྲི། ལྷ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་བཏུས་པ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་རྩ་གཙོ་ཆེ་བ་དང་ལྷ་

དེ་དག་སྦྱར་བ་ཆེད་ཡྲིན་ལ། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དང་སྟེང་འོག་གྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་

དང་དུང་ཅན་མ་སྟེ་བཅུ་པོ་དེས་ལུས་ཀྲི་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འདྲི་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་རྣམས་

ཀྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བཤད་པ་དང་ཚུལ་འད་བར་སང་ངོ༌། །ད་ནྲི་ལྔ་པ་དེ་

ལྟར་ཞག་དང་སྦྱར་བའྲི་ལྷ་དེ་དག་ནང་གྲི་རྩ་དང་སྦྱར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཁོར་ལོ་

དག་གྲི་རྩ་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། རྩ་སོམ་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཡང་རྩ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས། གཙོ་བོ་ལྟེ་གསང་ནོར་བུའྲི་ཆུ་སྐེས་ལ། །ལུས་ངག་

སེམས་ནྲི་འབབ་པ་རྣམས། ཞེས་མདོར་བསྟན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་གསུམ་འཛིན་པའྲི། ལྟེ་གསང་ནོར་བུའྲི་པདྨའྲི་དབུས་ཀྲི་རྩ་

གསུམ་ནྲི་རྲིགས་གསུམ་དང༌། སྟེང་འོག་གྲི་རྩ་ཆེན་དྲུག་རྲིགས་དྲུག་དང༌། འཁོར་
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ལོ་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་ལྟེ་བའྲི་ནང་སོར་གྲི་རྩ་དྲུག བར་སོར་གྲི་རྩ་བཅུ། ལྟེ་བའྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ཕྲི་སོར་གྲི་ནང་དང་གཞན་སྙྲིང་ཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཟླུམ་པོ་རྣམས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་

འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྲི་རྩ་བཅུ་གཉྲིས་དང་བརྒྱད་དེ། དེ་ལྟར་

སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནྲི། རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གོ །སོ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཀང་རོ་དྲུག་ལ་

སོགས་པ་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་དྲུག་དང༌། གཟུགས་ཕུང་དྲུག་འཇུག་པར་བྱེད་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་དྲུག་”ཆན
1
་འབབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་རོ་ལ་སོགས་པ་རེན་དང༌། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བརེན་པའྲི་འབེལ་པས་ཕེ་བ། སོ་དྲུག་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་

པས་རྩ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ། འཁོར་ལོ་སོམ་ཆེན་གྲི་ལྷ་དང་སྦྱར་བའོ། །དོན་འདྲི་

དག་ཀང་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན། 

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་དང་སྦྱར་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་

སོགས་ཏེ། གཙུག་ཏོར་གྲི་རྩ་འདབ་བཞྲི། སྦྱྲི་བོའྲི་བཅུ་དྲུག མགྲིན་པའྲི་སོ་གཉྲིས། 

སྙྲིང་ཁའྲི་བརྒྱད། ལྟེ་བའྲི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི།  གསང་གནས་ཀྲི་སོ་གཉྲིས་ཏེ་དེ་ལྟར་

རྩ་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

ང་དྲུག་གོ །འདྲི་རྣམས་ལས་རྩ་དྲུག་ནྲི་འཁོར་ལོ་འགོག་པའོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་དོན་ནྲི། རྩ་བརྒྱ་ང་དྲུག་པོ་འདྲི་རྣམས་ལས་གསང་གནས་ཀྲི་ནད་རྲིམ་གྲི་རྩ་

དྲུག་ནྲི་དེ་དག་ཏུ་མུན་པའྲི་རླུང་ཞུགས་ན་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྩར་རླུང་རྒྱུ་བ་འགོག་

པར་འགྱུར་རོ། །གསང་བའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྩ་བཅུར་དུས་ཀྲི་རླུང་ཞུགས་པ་

ཡྲིས་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་རྩ་བཅུར་རླུང་རྒྱུ་བ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་རྣམས་ནྲི་ནད་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༧ན།    ཆན   ཞོལ། ༢༨ན༤ན།    ཆྱེན
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གསུམ་འདུས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །སར་ཡང་བཅུ་པོ་དེ་དག་གཉྲིས་འགྱུར་གཙུག་

ཏོར་གྲི་རྩ་བཞྲི་དང་འབལ་བའྲི་བཅུ་དྲུག་ནྲི་བད་ཀན་གྲི་ནད་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་

ཆ་སྟེ་ཉྲི་ཤུའོ། །སར་ཡང་ཉྲི་ཤུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་མགྲིན་པའྲི་སོ་གཉྲིས་དང་སྙྲིང་ཁའྲི་

བརྒྱད་ན་མཁྲིས་པའྲི་ནད་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཆ་སྟེ་བཞྲི་བཅུར་འགྱུར་རོ། །སར་

ཡང་ལྟེ་བའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་དང༌། གསང་གནས་ཀྲི་ཕྲི་རྲིམ་གྲི་རྩ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་

དག་རླུང་གྲིས་སྐོན་བསྐེད་པའྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་རྩ་བརྒྱད་ཅུར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟར་སོགས་

སོ། །འདྲི་དག་ངེས་པར། སོགས་ནྲི། རྩ་འདྲི་དག་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་

ཐབས་མཁས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་ན། འཆྲི་བ་དང་ནང་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་འཁོར་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྟེར་ལ། དེ་འདའྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན་ཚེའྲི་རྲིགས་འཛིན་

དང་ནད་མེད་ལ་སོགས་སྟེར་བ་ཙམ་ལ་དོ་མཚར་མེད་ཀྲི། ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀང་སྟེར་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། གཙུག་ཏོར་ལ་ནྲི། ཞེས་སོགས་

གོ་སའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག ཅེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རྩ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་པོ་

འདྲི་དག་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་མ་བསྒོམས་

པས་འཆྲི་བ་སོགས་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སྟེར་ལ། རྣལ་འབྱོར་བས་སྦྱོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་གྲིས་འདྲི་དག་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དབུ་མར་བཅྲིངས་ཏེ་བསྒོམས་ན། མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་སྟེར་བར་བྱེད་”དེ
1
། ཞེས་བྱ་བའོ་སར་ཡང་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་ནང་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༡ན།    དྱེ   ཞོལ། ༢༨བ༦ན།    དོ
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དུ་རྩ་དང་སྦྱར་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རྩ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་རླུང་བཅུ་རྒྱུ་ཞྲིང་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་བཅུ་འབབ་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྩ་བརྒྱ་རེ་གཉྲིས་པོ་བཅུས་བསྒྱུར་བས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུར་

འགྱུར་ལ། དེ་ནྲི་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་

གསུངས་པའྲི་དགོངས་པའང་། འཇྲིག་རེན་ཀུན་རོབ། ཅེས་པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་བརེན་

ནས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རྩ་དེ་

”དག
1
་ལྷ་དེ་སྙེད་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་པར་བྱ་སྟེ་བསྒོམས་པས་སྲིན་པར་བྱས་ནས། རྩ་

དེ་དག་གྲི་རླུང་འཆྲིང་བའྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲི་ལམ་བསྒོམས་པས་རང་གྲི་ལུས་འཆྲི་

བ་དང་ནད་མེད་པར་སྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་གོ་འཕང་སྟེར་བར་བྱེད་དོ། 

ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྲིས་ནྲི་རྩ་དང་ལྷ་སྦྱར་བའྲི་དགོས་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྟོན་ཅྲིང༌། 

འདྲི་དང་གོང་དུའང༌། དགོས་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་རྲིམ་པ་གཉྲིས་སུ་བྱུང་ལ། ད་ནྲི་

དྲུག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དགོས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་

པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་སྤྲིར་བསྡུས་ནས་བསྟན་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་

སྟེ། དེ་ཡང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོགས་སོ་སོ་ལ་ཚུལ་མྲི་འད་བ་

ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། བདེ་སྟོང་ཁད་པར་ཅན་སྦྱར་བའྲི་ལམ་

རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ལ་ཁད་མེད་ལ། དེ་ཡང་རླུང་དབུ་མར་བཅྲིངས་

པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྲི་འཁྲུལ་ལོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོར་རོགས་རྲིམ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༣ན།    དག   ཞོལ། ༢༩ན༣ན།    དང་།



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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གྲིས་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཡང༌། སྲོག་དབུ་མར་འཆྲིང་བའྲི་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་

པ་ལ་ནྲི། ངེས་པར་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་པ་དགོས་པས་བསྐེད་རྲིམ་

གྲི་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སྲོག་དབུ་མར་འཆྲིང་བའྲི་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་

བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བ་དེ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་མྲི་འད་བ་ཇྲི་

སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲོག་དབུ་མར་འཆྲིང་བའྲི་ཆེད་དུ་བསྒོམ་པ་

ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་བསྟན་པའྲི་དོན་དུ། གོང་དུ་རླུང་གཞན་

དང་མ་སྦྱར་བར་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་དབུ་མའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆའྲི་རླུང་གྲིས་

གངས་འབའ་ཞྲིག་དང༌། ཕ་རྒྱུད་མ་བརྒྱུད་གཉྲིས་ཀའྲི་ལྷ་གངས་སྦྱར་ནས་བསྟན་

པ་ཡྲིན་ལ། ལྷ་གངས་དང་ནང་གྲི་རྩ་སྦྱར་ནས་བསྟན་པ་དག་གྲི་དགོས་པ་ཡང༌། རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་ལྷ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུའྲི་ནང་ནས་བསྡུས་པའྲི་བསྡུས་

རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་འདྲི་སྙེད་”ཞྲིག
1
་གྲི་ནང་

ནས།  པདྨའྲི་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག རྲིགས་དྲུག་གྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་

ལྷ་དྲུག་དང་བཅས་པ་བཏུས་ནས། དེ་དག་དང་ནང་གྲི་རྩ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

སྦྱར་ནས་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གནས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩ་དེ་དག་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་པར་

གསུངས་ལ། དེ་ཡང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་ལུས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་རླུང་སོ་སོ་ཐམས་ཅད་དབུ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།    ཞྱིག   ཞོལ། ༢༩བ༣ན།    ཅྱིག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མར་བསྡུས་ནས་”འཚངས
1
་པ་ལ། དང་པོར་ལུས་ཀྲི་རྩའྲི་གནས་གང་གནད་དུ་

ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དུས་ནས་ལྷག་པའྲི་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་

གནས་དེ་དག་གྲི་རླུང་འདུ་ས་བ་སོགས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བར་བྱ་སྟེ། 

གདོད་རོགས་རྲིམ་བསྒོམས་ན་རླུང་འདུ་ས་བ་དང༌། འདོད་པ་བཞྲིན་དུ་འདུ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀྲི། དང་པོར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དུས་

སུ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་མེད་པར། དང་པོ་ནས་རོགས་རྲིམ་མཐོན་པོ་ནས་ཨན་ཚུགས་སུ་

བསྒོམས་ཀང༌། སེམས་འཛིན་གྲི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉམས་བན་བུན་རེ་ཙམ་མ་

གཏོགས། རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པའྲི་རླུང་འདུ་བ་གནད་དུ་འགོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྲི་

ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པས། དེས་ན་དང་པོར་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་ཁད་པར་

ཅན་དུ་འགོ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་མེད་མྲི་རུང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་འཇྲིག་རེན་

པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལུས་ཀྲི་རྩ་དང༌། རླུང་གྲི་

ངོ་པོར་བསྒོམ་པ་མེད་ཀང་རུང་མོད་ཀྲི། མཆོག་འགྲུབ་པ་ལ་ནྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་

དགོས་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་པའྲི་ལམ་གྲི་གནད་ལ་ངེས་པ་རེད་པའྲི་སྒོ་ནས། ལུས་ཀྲི་

རྩ་ལ་སོགས་པའྲི་གནད་དེ་དང་དེ་ལྷའྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་ལ་

དགོས་པ་ལ་ཁད་པར་ཅན་དུ་མ་ཡོད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གནས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ལུས་ཀྲི་རྩ་ཁམས་རྣམས་

ལུས་ཀྲི་གནས་དེ་དང་དེར་ལྷར་བསྐེད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༥ན།    འཚངས   ཞོལ། ༢༩བ༥ན།    འཆྱིང



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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འདྲིར་མྲི་གསལ་བས། འདྲིར་ནྲི་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ནང་གྲི་

ལུས་ཀྲི་རྩ་དེ་དང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མོས་ནས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་རྒྱས་པར་

རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་ལྟ་བུ་བསྒོམས་ནས། ནང་གྲི་ཚིགས་ཀྲི་རྩ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་ཀང་”ཆེས
1
་

ཀྲི་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ངོ་བོར་རེ་རེ་ནས་མོས་པ་སོགས་ཀྲི་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་བྱུང་ན་

མཆོག་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་དེ་ཙམ་དུ་མྲི་བསྒོམ་ནའང༌། ལྷ་རྣམས་གཙོ་ཆེ་བ་

བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཤྲིང༌། རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་དང་བཅས་པས་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས། ནང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོ་བརྒྱ་དྲུག་རྩ་གཉྲིས་སུ་

བསྡུས་ནས། ནང་གྲི་རྩ་དེ་དག་ཕྲིའྲི་ལྷ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པ་དེ་དག་གྲི་ངོ་བོར་

མོས་ནས་བསྒོམ་པ་ཙམ་ངེས་པར་དགོས་སོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ། ལྷ་

དང་རྩའྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་བསོམས་པའྲི་ངེས་པ་འདྲི་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསྡུས་པ་ལ་པདྨའྲི་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་ང་དྲུག་པོ་

འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་རེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཀའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པ་ལ། རང་

རང་གྲི་གནས་སུ་བཀོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ཉྲིད་

གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པའྲི་ཆེད་མ་ཡྲིན་ན། 

འདྲིར་ལྷའྲི་གཙོ་བོ་”བསྡུས
2
་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །

དེས་ན་རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཀ་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ། རེན་པ་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་མྲི་འགོད་པར་བརྒྱ་ང་དྲུག་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༤ན།    ཆྱེས   ཞོལ། ༣༠ན༦ན།    ཚེས

2  མ་ཕྱི། ༢༥བ༧ན།    བསྡུས   ཞོལ། ༣༠བ༣ན།    བསོམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཙམ་ཞྲིག་བཀོད་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་ནང་གྲི་རྩའྲི་གཙོ་བོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མོས་ནས། རྩ་དེ་དག་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་ཐམས་ཅད་དབུ་མར་

འགོག་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསྒོམ་པ་ནྲི། གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་པས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་བ་མའྲི་བཀའ་

དྲིན་ལས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལག་པར་བསྒོམ་པའྲི་ཐབས་ཤེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། སྦྱོར་

བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམས་པས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་རྩ་བསྲུང་བ་ཅེས་པ། སྟེང་གྲི་རོ་

རྐང་གྲི་རྩའྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་མར་བཅྲིངས་ཤྲིང༌། འོག་གྲི་བཤང་གཅྲིའྲི་ལམ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་

ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དུང་ཅན་མར་བཅྲིངས་པས། འཆྲི་བ་མེད་པའྲི་གོ་འཕང་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་འཁོར་བར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུན་གཅོད་ལ། སྲོག་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

སྟོབས་ཀྲིས་དབུ་མར་འཆྲིང་མ་ནུས་ན་དེའྲི་སྐེ་འཆྲིའྲི་རྒྱུན་བཅད་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་ངེས་པར་འཆྲི་བའྲི་ཡུལ་གཅོད་པར་མྲི་

བྱེད་དོ། ཞེས་བསྟན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དྲུག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་

ནས་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀ་སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ་དང༌། སྐེས་པ་ཁད་པར་

དུ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའྲི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པ་འདྲི་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་

ལྔ་བཅུའྲི་ཆས་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འབྱུང་བ་སྟེ། 

ཨྲི་ཊ་ལ་སོགས་པ་དུང་ཅན་མའྲི་མཐའྲི་རྩའྲི་དབྱེ་བས་སོ། །

ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་དང་བའྲི་དོན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་

ཚུལ་གོ་བ་ཆགས་པ་བྱས་ནས། རླུང་འགོག་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསམས་ཏེ། དཀྲིལ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ནང་གྲི་རྩའྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས་བསྒོམ་པ་ནྲི་ངེས་དོན་དང་”ད
1
་

ལྟར་མ་ཤེས་པར་འཇྲིག་རེན་པའྲིདངོས་གྲུབ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ། ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་རྩ་

ཁམས་རླུང་གསུམ་གང་གྲིའང་རང་བཞྲིན་དུ་མོས་རྒྱུ་མེད་པར་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པ་ཙམ་ནྲི་དང་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀའང་བསྐེད་རྲིམ་

དུ་ཁོད་པར་མེད་ཀང༌། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་མྲི་

འགོའྲི་སྒོ་ནས་དང་ངེས་སུ་གསུངས་པའོ། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། 

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ། ཞེས་སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་གསུམ་པའྲི་དཀའ་

བའྲི་གནས་བཤད་པའོ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དང་པོར་གནས་པ་བཅུ་

གཅྲིག་པ་ཉྲི་ཟླ་མེའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་གནས་པ་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཉྲི་ཟླའྲི་འཆྲི་ལྟས་གཉྲིས་

ནྲི། དུས་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། མེ་སྟེ་སྒ་གཅན་ནམ་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ནྲི་དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་

ལྟས་སོ། །དེ་དག་ལས་དང་པོར་དུས་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲི་བ་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་སྟོན་པ་

ནྲི། ད་ནྲི་སྲོག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ངེས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་དོན་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་

ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྟེ་བ་ན་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་

ཡོད་ལ། དེའྲི་གཡས་ཀྲི་རྩ་དྲུག་ལ། གླང་ལ་སོགས་པ་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་དྲུག་

དང༌། གཡོན་གྲི་རྩ་འདབ་དྲུག་ལ། ལུག་ལ་སོགས་པ་མྲི་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་དྲུག་

གྲི་རླུང་རྒྱུ་བར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་མཉམ་པ་དྲུག་གྲི་དབུགས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་གཡས་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།    ད   ཞོལ། ༣༡ན༤ན།    དྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མ་དྲུག་ལས་འོངས་པ་ནྲི་སྟེང་དུའང་ས་སྒོ་གཡས་ནས་རྒྱུ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་གྲི་

དྲུག་ས་གཡོན་ནས་རྒྱུའོ། །ཕྲི་རོལ་དུ་ནྲི་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་འཕོ་བ་མཉམ་པ་དང་མྲི་

མཉམ་པ་དྲུག་དྲུག་པོ་དག་སེལ་ནས་མྲི་འབྱུང་བར། མཉམ་པ་དྲུག་བྱང་བགོད་ཀྲི་ཟླ་

བ་དྲུག་དང༌། མྲི་མཉམ་པ་དྲུག་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་བར་མ་ཆད་པར་འཕོ་ཡང༌། 

ནང་དུ་ནྲི་གཡོན་གྲི་མྲི་མཉམ་པ་དྲུག་ཀང༌། བར་དུ་མཉམ་པར་རེ་གཡས་ལ་རྒྱུ་བས་

པར་”རྩོད
1
་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མཉམ་པ་དྲུག་ཀང་མྲི་མཉམ་པ་རེ་རེ་གཡོན་ནས་

རྒྱུ་བའྲི་བར་ཆོད་པའྲི་སྒོ་ནས་གཡས་ལ་རྒྱུའོ། །དེ་ལ་བུ་མངལ་དུ་ཆགས་པའྲི་ཚེ་

ནྲི་བུ་དེ་ལ་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་མེད་ཅྲིང༌། སྐེ་བའྲི་ཚེ་ནའང་མ་དང་བུ་གང་གྲིའང་ནང་གྲི་

དུས་སྦྱོར་གང་ལ་འདུག་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་དང༌། རྩྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སར་རྩྲིས་པའང་དཀོན་

པས། ལུག་གྲི་དུས་སྦྱོར་ལ་སྐེས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཕྲིའྲི་དུས་སྦྱོར་གྲི་དབང་

དུ་བྱས་པ་སྟེ། དེས་ན་ལུག་གྲི་དུས་སྦྱོར་ལ་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་

སྐེས་པའྲི་རེས་ནས། ལུག་གྲི་དུས་སྦྱོར་གྲི་ལྟ་བའྲི་རྩ་ལ་ཞག་གཅྲིག་བར་མ་ཆད་དུ་

རླུང་བབས་ནས། ཞག་གཅྲིག་པོ་དེ་ལ་ས་བུག་གཡོན་ཁོ་ན་ནས་རླུང་བར་མ་ཆད་དུ་

རྒྱུས་ན། སྐེས་བུ་དེ། དེ་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་ཟླ་བ་སུམ་རྒྱ་རྩ་དྲུག་ན་འཆྲི་ཞྲིང༌། དེ་ཙམ་

ཞྲིག་ནྲི་ཐུབ་བོ། །

འོ་ན་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ན་འཆྲི་ན། དེའྲི་བར་ལ། དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

རླུང་འབབ་པའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་རྲིམ་བཞྲིན་རླུང་གྲིས་དོར་ནས་སམ་

དགོས་པས། ཟླ་བ་ཅྲི་ཙམ་རེ་ན་རྩ་འདབ་རེ་རླུང་གྲིས་འདོར་ཞེ་ན། ཟླ་བའྲི་འཆྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༧ན།    རོད   ཞོལ། ༣༡བ༤ན།    ཆོད



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ལྟས་འདྲི་ལ། གཡོན་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་རྩ་འདབ་གཅོད་པའམ་སམ་པས། དང་པོར་

གཡོན་གྲི་རྩ་འདབ་དང་པོ་གཅོད་པ་ལ་ཞག་གསུམ་གྲི་དམན་པའྲི་ཟླ་བ་དྲུག་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ཡང་དང་པོར་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་ཞག་གཅྲིག་རྒྱུ། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པ་

ཞག་ཉེར་དགུ དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ཞག་སུམ་ཅུར་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཚང་བའྲི་ཉེར་

དགུ་ལ་ནྲི། རང་བཞྲིན་པའྲི་རླུང་འབའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་པ་འཆྲི་ལྟས་མྲི་རྒྱུའོ། །དེ་

ནས་ཟླ་བ་གསུམ་པའྲི་ཐོག་མར་འཆྲི་ལྟས་ཞག་གཅྲིག དེ་ནས་རང་བཞྲིག་པའྲི་ཞག་

ཉེར་དགུ དེ་ནས་ཟླ་བ་བཞྲི་པ་ལ་ཞག་ཉེར་དགུ་ལས་མེད་ཅྲིང༌། འཆྲི་ལྟས་མྲི་རྒྱུ། དེ་

ནས་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་ཐོག་མར་འཆྲི་ལྟས་རྒྱུ་བ་ཞག་གཅྲིག དེ་རེས་རང་བཞྲིན་པ་ཉེར་

དགུ དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་པ་ལ་ཞག་ཉེར་དགུ་ལས་མེད་ཅྲིང༌། འཆྲི་ལྟས་མྲི་རྒྱུའོ། །དེ་

ལྟར་འཆྲི་ལྟས་ཞག་རེ་ཐོག་མར་རྒྱུ་བ་དང་བཅས་པས་ཞག་སུམ་ཅུར་ལོངས་པའྲི་

ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་ཉེར་དགུ་རེ་ལས་མེད་པ་འཆྲི་ལྟས་མྲི་རྒྱུ་བའྲི་ཟླ་བ་གསུམ་སྟེ། 

དྲུག་གྲིས་རྩ་འདབ་དང་པོ་གཅོད་ཅྲིང༌། རླུང་གྲི་འདོར་རོ། །དེ་ནས་རྩ་གདབ་གཉྲིས་

པ་ནས་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་བར་རྣམས་ལ་ནྲི། དང་པོར་འཆྲི་ལྟས་ཞག་རེ། དེ་ནས་རང་

བཞྲིན་པ་ཉེར་དགུ་རེ་རྒྱུ་བར་མཚུངས་པའྲི་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་གྲིས་རྩ་འདབ་རེ་རེ་

གཅོད་པར་ཁད་པར་མེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། རྩ་འདབ་བཅུ་གཅྲིག་པ་བཅད་ཚར་བ་ཡན་

ཆད་ལ། ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཞག་གསུམ་གྲིས་དམན་པ་རོགས་སོ། །

དེ་ནས་ཞག་གསུམ་པོ་དེ་ལས། ཞག་གཉྲིས་ཀྲིས་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་པ་

གཅོད་ལ། ལྷག་མ་ཞག་གཅྲིག་དབུ་མར་རྒྱུས་པས། རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ལྟེ་བ་དབུ་མ་གཅོད་པའམ་དབུ་མ་རླུང་གྲིས་འདོར་ཏེ། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་
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སྟོབས་ཀྲིས་དབུ་མར་རླུང་འཆང་མྲི་ནུས་པ་རྣམས་འཆྲིའོ། །དེ་ལ་འགེལ་པར། འཆྲི་

ལྟས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང༌། རྩ་གཉྲིས་དང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ནྲི། ཟླ་བ་སྔ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུས་པའྲི་ཞག་གང་སོང་བ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཟླ་

བ་དེའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ཞག་ཀང་བསན་ཏེ། བསོམས་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་གངས་ཡྲིན་གྲི། 

ཟླ་བ་དེ་རང་ལ་རྒྱུས་པའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ཞག་གངས་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་

ནྲི་མྲི་འབབ་བོ། ཞེས་པ་འགྱུར་མ་དག་པ་སྟེ། རྩ་མྲི་སོགས་ཀྲི་འགྱུར་ལ་བཞྲི། ཞེས་

ཡོད་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །དེ་ནྲི་གཡོན་པའྲི་རྩ་ལ་འོག་ཏུ་ཟླ་བའྲི་རླུང༌། ཞེས་པ་ཐུར་

སེལ་གྲི་རླུང་ཆ་མྲི་མཉམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

སྙྲིང་སྟོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པའྲི་དབྱེ་བས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། རྩ་འདབ་བཅུ་

གཅྲིག་པ་ཡན་ཆད་གཅོད་པ་ལ་རྩ་འདབ་རེ་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ཞག་གསུམ་གསུམ་

འཕེལ་བ་དེ་དག རྡུལ་མྲིན་སྙྲིང་སྟོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་སྦྱར་བའོ། །ཟླ་བའྲི་

འཆྲི་ལྟས་ཀྲིས་རྩ་འདབ་འདོར་ཚུལ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་དུ། ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་

ལོ་དགོས་པ་གསུངས་པ་ནྲི་ལོགས་སུ་དཔེ་ཆུང་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་གོ་སའོ། །ད་ནྲི། 

ལྔ་ནྲི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་དེས་པའོ། །ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་གསུངས་ཏེ། འདྲིའྲི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། འཆྲི་

ཞག་དང་ཚེ་ལྷག་ཇྲི་ཙམ་ཡོད་དཔད་པ། རྩ་འདབ་འདོར་བའྲི་ཞག་གྲི་རྒྱུ་ཚུལ། རྩ་

འདབ་འདོར་བའྲི་ཞག་དང་ཞག་ལྷག འཆྲི་ཞག་རྣམས་རྩ་འདབ་གཅོད་པའྲི་ཞག་ལ་

གཏོགས་མྲི་གཏོགས། འཆྲི་ཞག་རྣམས་སྔ་མའྲི་སྟེང་དུ་ཕྲི་མ་བསོན་པ་ཡྲིན་མྲིན་

དཔད་པ་དྲུག་གོ །
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དང་པོ་ནྲི། ལྟེ་བ་ན་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་འདབ་

མ་དང་པོ་ལ་རླུང་ས་བུག་གཡས་ནས་བར་མ་ཆད་པར་ཞག་གྲི་ཞག་ལྔ་རྒྱུས་ན་ལོ་

གསུམ་ལས་མྲི་ཐུབ་ཅྲིང་། དེ་ནྲི་ཐུབ་བོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདབ་མ་གཉྲིས་པ་ལའང་བཅུ་

དང༌། གསུམ་པ་ལ་བཅོ་ལྔ་དང༌། བཞྲི་པ་ལ་ཉྲི་ཤུ་དང༌། ལྔ་པ་ལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་། 

དྲུག་པ་ལ་ཉེར་དྲུག་དང༌། བདུན་པ་ལ་ཉེར་བདུན་དང༌། བརྒྱད་པ་ལ་བཅོ་ལྔ་དང༌། 

དགུ་ལ་བཅུ་དང༌། བཅུ་པ་ལ་ལྔ་དང༌། བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་གསུམ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་

པ་ལ་གཉྲིས་རྣམས་ས་བུག་གཡས་ནས་བར་མ་ཆད་དུ་རྒྱུས་ན། རྲིམ་པ་བཞྲིན། ལོ་

གཉྲིས་དང༌། ལོ་གཅྲིག་དང༌། ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ཟླ་བ་གསུམ་དང༌། ཟླ་བ་གཉྲིས་དང༌། 

ཟླ་བ་གཅྲིག་དང༌། ཞག་ཉེར་གཅྲིག་དང༌། ཞག་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཞག་བཅུ་གཅྲིག་

དང༌། ཞག་གསུམ་དང༌། ཞག་གཅྲིག་ན་འཆྲིའོ། །གཉྲིས་པ་རྩ་འདབ་འདོར་བའྲི་ཞག་

གྲི་རྒྱུ་ཚུལ་ནྲི། །འདབ་མ་དང་པོ་ནས་ས་བུག་གཡས་ལ་ཐོག་མར་བར་མ་ཆད་པར་

འཆྲི་ཞག་ལྔ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཞག་རང་བཞྲིན་པ་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ། དེ་བཞྲིན་དུ་འདབ་

མ་གཉྲིས་པ་ལ་ཐོར་མར་རང་བཞྲིན་པ་ཉེར་ལྔ། དེ་ནས་འཆྲི་ལྟས་ཞག་བཅུ། དེ་ནས་

རང་བཞྲིན་པ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ རྩ་འདབ་གསུམ་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་བཞྲིན་པ་བཞྲི་ཅུ། 

དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་བཅོ་ལྔ། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པ་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ། བཞྲི་པ་ལ་ཐོག་མར་

རང་བཞྲིན་པ་ལྔ་བཅུ། དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་ཉྲི་ཤུ། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པ་བཅུ་གཉྲིས། 

ལྔ་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་བཞྲིན་པ་སོ་གཉྲིས། དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་ཉེར་ལྔའོ། །དྲུག་པ་ལ་

ཐོག་མར་རང་བཞྲིན་པ་གཉྲིས། དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་ཉེར་དྲུག 

བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་ནྲི་རྩ་འདབ་རེ་རེ་འདོར་བའྲི་ཞག་གངས་ལ། འཆྲི་ཞག་
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དང་རང་བཞྲིན་པའྲི་ཞག་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་ཀྲི། སྔར་བཤད་པའྲི་འཆྲི་

ལྟས་རྒྱུ་བའྲི་ཞག་གངས་དེ་ཉྲིད་རྩ་འདབ་འདོར་བའྲི་ཞག་གངས་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་

ཅྲིག་རྩ་འདབ་གསུམ་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་བཞྲིན་པ་ཉེར་ལྔ། དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་བཅོ་ལྔ་

དང་། ལྔ་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་བཞྲིན་པ་ཉེར་བརྒྱད། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པ་ཉེར་བརྒྱད། 

དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་ཉེེར་ལྔ། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པ་བཞྲི་དང་། དྲུག་པ་ལ་ཐོག་མར་རང་

བཞྲིན་པ་གཅྲིག དེ་ནས་འཆྲི་ཞག་ཉེར་དྲུག དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པ་གཅྲིག་རྒྱུའོ། ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། །དེ་ལྟ་ན་རྩ་འདབ་གསུམ་པའྲི་འཆྲི་ཞག་ཚེ་ལྷག་ལ་གཏོགས་

ན། རྩ་འདབ་གསུམ་པ་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཐོག་མར་རྒྱུས་པ་ནས་ཚེ་ལྷག་ལོ་གཅྲིག་ལས་

མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། ལོ་གཅྲིག་དང་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས། རྩ་འདབ་གསུམ་

པའྲི་འཆྲི་ཞག་ཚེ་ལྷག་ལ་མྲི་གཏོགས་པར་ཐལ་བ་དང༌། རྩ་འདབ་ལྔ་པ་ལ་ཚེ་ལྷག་

གྲི་ཞག་དགུ་བཅུ་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། གོ་ལྔ་དང་དྲུག་པ་ལ་ཚེ་ལྷག་གྲི་ཞག་ཞག་དྲུག་

ཅུ་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། རེ་བཞྲི་འོང་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་རྩ་འདབ་འདོར་བའྲི་ཞག་དང་ཞག་ལྷག་ནྲི། སྤྲིར་ལོ་གསུམ་ལ་ཞག་

སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྟེང་ནས་འདབ་མ་དང་པོ་འདོར་བ་ལ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་

སོ་ལྔ། ཞག་ལྷག་མ་བདུན་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་འདབ་གཉྲིས་པ་འདོར་བ་ལ་

ཞག་སུམ་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ། དེ་ཕྲིན་ཆད་ཀྲི་ཚེའྲི་ལྷག་ཞག་བཞྲི་བརྒྱ། རྩ་འདབ་གསུམ་

པ་འདོར་བ་ལ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ། ཞག་ལྷག་ཉྲིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ། རྩ་འདབ་བཞྲི་པ་འདོར་

བ་ལ་ཞག་ག་གཉྲིས། ཞག་ལྷག་བརྒྱ་ཞེ་བརྒྱད། རྩ་འདབ་ལྔ་པ་འདོར་བ་ལ་ཞག་ལྔ་

བཅུ་རྩ་བདུན། ཞག་ལྷག་གོ་གཅྲིག རྩ་འདབ་དྲུག་པ་འདོར་བ་ལ་ཞག་ཉེར་བརྒྱད། 
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ཞག་ལྷག་རེ་གསུམ། བདུན་པ་མན་ཆད་རང་རང་གྲི་འཆྲི་ཞག་གྲི་གངས་ཀྲི་འདབ་

མ་འདོར་ཞྲིང༌། ལྷག་ཀང་དེས་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །

བཞྲི་པ་འཆྲི་ཞག་རྣམས་རྩ་འདབ་གཅོད་པའྲི་ཞག་ལ་གཏོགས་མྲི་གཏོགས་

དཔད་པ་ནྲི། འཆྲི་ཞག་རྣམས་རྩ་འདབ་གང་ལ་རྒྱུས་པ་དེ་དང་དེ་གཅོད་བྱེད་ཀྲི་གཙོ་

བོ་ཡྲིན་པས་འདབ་མ་དེ་དག་འདོར་བའྲི་ཞག་ཏུ་མྲི་གཏོགས་པ་མྲི་རྲིགས་ཤྲིང༌། མྲི་

གཏོགས་པ་བྱས་ན། འདབ་མ་རེ་རེ་འདོར་བ་ལ་སྔར་བཤད་པའྲི་ཞག་གངས་དེ་མྲི་

ཚང་ངོ༌། །དཔེར་ན། འདབ་མ་དང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་འཆྲི་ཞག་ལྔ། དེ་

ནས་རང་བཞྲིན་པ་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔར་བྱས་ནས། དེ་ལྟ་ན་འདབ་མ་གཉྲིས་

པ་སོགས་ལའང་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱེད་དགོས་པས། འདབ་མ་གཉྲིས་མན་ཆད་ལ། ཞག་

བདུན་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ་ལས་ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། །ཚེ་ལྷག་གྲི་གངས་

རྣམས་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

ལྔ་པ་འཆྲི་ཞག་རྣམས་ཚེ་ལྷག་ལ་གཏོགས་མྲི་གཏོགས་དཔད་པ་ནྲི། ས་བུག་

འདྲི་ལ། རྩ་འདྲི་ནས་བར་མ་ཆད་པར་ཞག་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་རླུང་རྒྱུས་ན། དེ་ནས་འདྲི་

ཙམ་ན་འཆྲི་ཞེས་ཟེར་བས། འཆྲི་ཞག་རྣམས་ཚེ་ལྷག་ལ་མྲི་གཏོགས་པ་འད་བ་ཞྲིག་

སང་ནའང༌། འདབ་མ་དང་པོ། གཉྲིས་པ། གསུམ་པ། བཞྲི་པ་རྣམས་ཀྲི་སབས་སུ་ནྲི། 

འཆྲི་ཞག་གྲི་གངས་རྣམས་ཚེ་ལྷག་ལ་གཏོགས་དགོས་པར་སང་སྟེ། འདབ་མ་དང་

པོ་ནས་ས་བུག་གཡས་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་ཞག་ལྔ་ལས་མེད་ལ། འཆྲི་ཞག་ཚེ་ལྷག་ལ་

མྲི་གཏོགས་ན། ཞག་ལྷག་བདུན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འོང་བ་སོགས་མྲི་འགྲིག་པ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་བས་སོ། །འདབ་མ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ལ་ནྲི་མུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལྟར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འདབ་མ་ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། རང་རང་གྲི་འཆྲི་ཞག་

རྣམས་རང་རང་གྲི་ཚེ་ལྷག་ལ་མྲི་གཏོགས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཏོགས་ན། ལྔ་པ་ལ་ཚེ་ལྷག་

ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། ཟླ་བ་བཞྲི་འོང་བ་ནས། བརྒྱད་པ་ལ་ཚེ་ལྷག་ཞག་

ཉེར་གཅྲིག་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། དྲུག་འོང་བའྲི་བར་གྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །

དགུ་པ་ནྲི། འཆྲི་ཞག་བཅུ་པོ་ཚེ་ལྷག་གྲི་ཞག་བཅུ་དྲུག་པོའྲི་གངས་ལ་རྲིལ་

པོ་གཏོགས་པར་བྱས་ནས། ཚེ་ལྷག་བཅུ་དྲུག་ལས་ཐལ་ནས་ཞག་ཉེར་གཅྲིག་ཏུ་

འགྱུར་ཏེ། ཁོ་རང་གྲི་འཆྲི་ཞག་བཅུ། འདབ་མ་བཅུ་པ་གཅོད་པའྲི་འཆྲི་ཞག་ལྔ། བཅུ་

གཅྲིག་པའྲི་གསུམ། བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་གཉྲིས། དབུ་མ་གཅོད་པའྲི་ཞག་གཅྲིག་རྣམས་

ཡོད་པས་སོ། །གཅྲིག་ཀང་མྲི་གཏོགས་པ་བྱས་ན་ཚེ་ལྷག་ཞག་བཅུ་དྲུག་ཀང་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར། རྩ་འདབ་ལྷག་མ་གཅོད་པའྲི་འཆྲི་ཞག་

ལྔ་དང༌། གསུམ་དང༌། གཉྲིས་དང༌། གཅྲིག་སྟེ། བཅུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ལས་མེད་པས་

སོ། །དེས་ན་དགུ་པའྲི་འཆྲི་ཞག་བཅུ་པོ་ལས་ཕེད་ཚེ་ལྷག་ཏུ་བགང་ཞྲིང་བྱེད་མྲི་

བགང་ངོ༌། །བཅུ་པའྲི་ཚེ་ལྷག་ཞག་བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལ་ནྲི། ཁོ་རང་གྲི་འཆྲི་

ཞག་ལྔ་པོ་རྲིལ་པོ་གཏོགས་དགོས་ཏེ། དེ་ནྲི་མྲི་གཏོགས་པ་ལ་ལྷག་ཞག་དྲུག་ལས་

མེད་པས་སོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་དང་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ཚེ་ལྷག་ཞག་གསུམ་

དང༌། གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལ་ནྲི། རང་རང་གྲི་འཆྲི་ཞག་གསུམ་དང༌། གཉྲིས་བཤད་

པ་དེ་དག་མྲི་གཏོགས་ཏེ། གཏོགས་ན་རྲིམ་བཞྲིན། ཚེ་ལྷག་ཞག་དྲུག་དང༌། གསུམ་

དུ་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་འདྲི་དག་ལ་རང་གྲི་འཆྲི་ཞག་རང་གྲི་ཚེ་ལྷག་ལ་རྲིལ་པོ་

གཏོགས་པ་དང༌། རྲིལ་པོ་མྲི་གཏོགས་པ་དང༌། ཕེད་གཏོགས་ཤྲིང་ཕེད་མྲི་གཏོགས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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པ་སྟེ་མུ་གསུམ་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འཆྲི་ཞག་དང་ཚེ་ལྷག་གྲི་ཞག་གངས་གོང་

དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་

འདྲི་སྙམ་དུ་འཆྲི་ཞག་དང་རང་བཞྲིན་པའྲི་ཞག་གྲི་རྒྱུ་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

བྱས་ཀང༌། འདབ་མ་བཞྲི་པ་མན་ཆད་ལ་ཚེ་ལྷག་ཟླ་བ་དྲུག་ཡོད་ཅྲིང༌། ལྔ་པ་མན་

ཆད་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ཡོད་པས། བཞྲི་པ་ལ་ལྔ་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་མ་སོང་བའྲི་ཚེ་

ལྷག་ཟླ་བ་གསུམ་འོང་དགོས་པ་ལ། ག་དགུ་ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་བརྩྲིས་པས་

ལྔ་པ་ལ་དྲུག་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་མ་སོང་བའྲི་ཚེ་ལྷག་ཞག་སུམ་ཅུ་འོང་རྒྱུ་ལ་ཉེར་

བརྒྱད་དང༌། དྲུག་པ་ལ་བདུན་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་མ་སོང་བའྲི་ཚེ་ལྷག་ཞག་སུམ་

འོང་རྒྱུ་ལ་ཉེར་བདུན་དང༌། འདབ་མ་བཞྲི་པ་ལ། ཚེ་ལྷག་འདབ་མ་ལྷག་མ་རྣམས་

དང་ཐུན་མོང་བ་ཞག་དགུ་བཅུ་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། གོ་གཅྲིག་དང༌། འདབ་མ་ལྔ་པ་

ལ། ཚེ་ལྷག་ཞག་དགུ་བཅུ་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། གོ་གཅྲིག་དང༌། དྲུག་པ་ལ་ཚེ་ལྷག་

འདབ་མ་ལྷག་མ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཞག་སུམ་ཅུ་ལས་མྲི་འོང་རྒྱུ་ལ། སོ་དྲུག་སོགས་

མྲི་འགྲིག་པ་འདྲི་ལྟར་འོང་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའྲི་

ཚེ་ལྷག་གྲི་གངས་དེ་དག་ནྲི། འདབ་མ་བཞྲི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐུན་མོང་

མྲིན་པའྲི་ཚེ་ལྷག་ལ་ཞག་དྲུག་མ་ཚང་བ་དེ་ཉྲིད་འདབ་མ་དྲུག་པའྲི་ཚེ་ལྷག་ལ་ཞག་

དྲུག་ལྷག་པས་ཁ་བསང་བ་ན། ཐོབ་ཐང་ལ། ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་གངས་འགེལ་

པ་ལ་དགོངས་པས་སྐོན་མེད་ལ། འདབ་མ་དྲུག་པའྲི་སབས་སུ་སོ་དྲུག་བྱུང་བས་

འདབ་མ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་ཞག་གསུམ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་དང༌། དབུ་

མའྲི་ཞག་གཅྲིག་རྣམས་བྱུང་བ་ཡྲིན་གྲི། དྲུག་པའྲི་སབས་སུ་ཞག་ལྷག་སུམ་ཅུ་ཁོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ན་བྱས་ན། དེ་འདབ་མ་བཅུ་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་རོགས་པས་བཅུ་གཅྲིག་པ་མན་གྲི་

ཞག་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཞག་གངས་དེ་ལྟར་མྲི་འོང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་

གྲི། ངེས་པར་འོང་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བཅུ་དགུ་འོང་རྒྱུ་ལ་གོ་གཅྲིག་བྱུང་བ་ནྲི། 

མཐའྲི་དབུ་མ་གཅོད་པའྲི་ཞག་གཅྲིག་ཏུ་བརྩྲིས་པས་གོ་གཅྲིག་ཏུ་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི། 

རྩ་འདབ་གཅོད་པའྲི་ཞག་གངས་གོ་གཅྲིག་ཏུ་སོང་བ་མྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །དྲུག་

པ་འཆྲི་ཞག་གྲི་གངས་རྣམས་སྔ་མའྲི་སྟེང་དུ་ཕྲི་མ་བསོན་པ་ཡྲིན་མྲིན་དཔད་པ་

ནྲི། འཆྲི་ཞག་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔར་བྱེད་པ་སོགས་རྣམས་འདྲིར་ནྲི་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་

ཀྲི་སབས་ལྟར། སྔ་མའྲི་སྟེང་དུ་བསན་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་ཞག་གངས་མ་ཡྲིན་གྲི། རྩ་

འདབ་གཉྲིས་པ་གཅོོད་པ་རང་གྲི་སབས་སུ། འཆྲི་ཞག་བཅུ་བར་མ་ཆད་པར་རྒྱུ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། བཤད་པ་ལྟར་གྲི་རྩ་འདབ་གཅོད་པའྲི་ཞག་

གངས་རྣམས་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ། 

འདྲིར་ཁ་ བུ་ཆོས་རེ་དམ་པ། ཅྲིག་ན་རེ། ནཱ་རོ་པས། རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་མན་

ཆད་གཅོད་པ་ལ་འཕོ་བ་ལྔས་ཉྲིན་ཞག་བཅོ་ལྔ་འཕོ་བ་བཞྲིས་ཉྲིན་ཞག་བཅུ། འཕོ་

བ་གསུམ་གྲིས་ཉྲིན་ཞག་ལྔ༌། འཕོ་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཉྲིན་ཞག་གསུམ། ཞེས་གསུངས་

པས་ནྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། ཉྲིན་ཞག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པོ་འདྲི་རྣམས་རྩ་བརྒྱད་པ་དང་། 

དགུ་པ་དང༌། བཅུ་པ་དང༌། ཁྲིམ་གྲི་རྩ་བཅུ་གཅྲིག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འབབ་པར་

བྱེད་པ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བས་འདོར་ཏེ། ཞེས་གཡས་གཅྲིག་པུ་ནས་འབབ་པར་

གསུངས་པས་དེ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས་གསུངས་པ་

དེའྲི་དོན་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་གཅོད་པ་མན་ཆད་ལ། རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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བཅད་ཚར་ནས་དགུ་པ་གཅོད་པ་ལ་འཕོ་བ་དང༌། དེ་ནས་རྩ་འདབ་བཅུ་པ་གཅོད་པ་

ལ་འཕོ་བ་སོགས་ཀྲི་འཕོ་བ་ལྔ་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས་

གསུངས་པ་ནྲི་ས་བུག་གཡས་གཅྲིག་པུ་ལ་རྒྱུ་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། དེས་ན་

རྩ་འདབ་དང་ས་བུག་གྲི་འཕོ་བ་མ་ཕེད་པར་ཚད་ལྡན་གྲི་པཎྜྲིཏ་ལ་ཉེས་པ་འཛིན་པ་

ལ་རྲིངས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག དེ་ལྟ་མྲིན་ན། འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་

ཀྲི་སབས་སུ། འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་ཞག་ཉྲི་ཤུ་སོགས་ས་བུག་གཡོན་གཅྲིག་པུ་ནས་རྒྱུ་

བར་བཤད་པ་དང༌། འཕོ་བ་བཅུས་ཉྲིན་མཚན་བྱེད་དེ། ཅེས་སོགས་བཤད་པའང་

ནང་འགལ་ལོ་ཞེས་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ལྟར་བཤད་པ་དག་གྲིས་ཚིག་དོན་ཀང་

ཤེས་པར་ནུས་ལ། ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་དགོད་པ་དཔེ་ཆུང་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཉྲི་

མའྲི་འཆྲི་ལྟས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །འདྲིར་ཁ་ བུ་སོགས་ ཅྲིག ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་

འདྲི་གཉྲིས་ནང་གྲི་སྙེ་མ་ལས་དུས་འཆྲིར་བྱས་པ་པཎྜྲི་ཏའྲི་ནོར་པ་ཆེན་པོའ།ོ ཞེས་

ཟེར་མོད་ཀང༌། བྲི་བྷུ་ཏྲིས་མཛད་པའྲི་ནང་གྲི་སྙེ་མ་ལས་ནྲི། ནད་མེད་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཁམས་སྙོམས་པ་ཡྲིན་ལ། མྲི་སྙོམས་པའྲི་ཚེ་སྲོག་མྲི་སྙོམས་པར་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བའྲི་

སྐོན་གྲིས་དུས་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲིའོ། ཞེས་དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཆྲི་ལྟས་སུ་གསལ་

བར་བཤད་པས། དཔེ་མ་དག་པས་འཁྲུལ་པའམ་མ་བརགས་པར་གསལ་ལོ། །ད་ནྲི་

གསུམ་པ་དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་འཆད་པ་ལ། མུ་སྟེགས་པས་བཏགས་པའྲི་

མྲི་འཐད་པའྲི་ཕོགས་དགག་པ་དང༌། འཐད་པའྲི་ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དགག་པར་དམ་བཅའ་བས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། གཞན་ལུགས་

དགོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བ་དང་བཞྲིར་རྲིག་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྲི། 
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ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ད་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་དབུ་མའྲི་འཆྲི་

ལྟས། ཞེས་སོགས་འདྲི་ལ། ད་ནྲི་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི། དུས་ཀྲི་ལོའྲི་རྲིམ་པས། ཉྲི་

མའྲི་ལོ་བརྒྱའྲི་མཚམས་སུ། ཞེས་བསྒྱུར་ན་རྒྱ་དཔེ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། ཞེས་ བུ་ 

གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འདོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། འདྲིར་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

རྣམས་བརོད་པ་གག་སྟེ། ཞེས་པ་རྭ་འགྱུར་ལས། རྣམས་ལ་གགས་པ་བརོད་པར་

བྱེད་དེ། ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང༌། ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོས། གཡོན་དང་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས། 

གཏན་ནས་ཁས་མྲི་ལེན་པར། གཡས་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་འབའ་ཞྲིག་གྲིས། བྱྲིས་པ་

བཙས་མ་ཐག་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཡྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་གྲི་འཆྲི་བའྲི་དུས་ངེས་པར་

བྱེད་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་སྟེ། འདོད་པ་བརོད་པའྲི་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་

དེ་དགག་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། ཞེས་པ་ནས། མྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཚིག་གོ །ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཡང་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ལོ་གསུམ་ལས་ཕན་ཆད་

ཀྲིས་འཆྲི་བར་ངེས་པར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ཚུན་ཆད་དུ་ངེས་པར་བྱེད་ཚུལ་དང༌། ལོ་

གསུམ་ཚུན་ཆད་དུ་འཆྲི་བ་ནྲི་གཡོན་པ་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲིས་ཀང་ངེས་པར་བྱེད་

པ་དང༌། དུས་འཆྲི་ནྲི་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཚུལ་བཤད་

ནས། འདྲི་དང་མཐུན་པར་ཉྲི་ཟླ་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་གསུམ་དང༌། ཉྲི་ཟླའྲི་འཆྲི་ལྟས་

ཀྲི་ལོ་གསུམ་གྲི་མཐར་འཆྲི་བ་ཙམ་ཚུན་ཆད་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་ཁེད་རང་

ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་གཞུང་ལས་ཀང་བཤད་པས། དེས་ན་ཁེད་
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རང་གྲི་སྟོན་པའྲི་གཞུང་དང་འགལ་ཞྲིང། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་མེད་ལ། སྲོག་

རླུང་མ་སྙོམས་པས་འཆྲི་ལྟས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཁས་ལེན་ན། ཐུར་

སེལ་མ་སྙོམས་པའྲི་འཆྲི་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀང་ཁས་ལེན་དགོས་

པར་མཚུངས་པས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་དགག་པའྲི་དོན་མདོར་

བསྡུས་པའོ། །དེས་ན་འདྲིར་རང་ལུགས་ལ་ཟླ་ཉྲི་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་གསུམ་ཡོད་

ཚུལ་བཤད་ནས། དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ། ཅེས་པ་འཆད་

པ་ལ། དུས་འཆྲིའྲི་ལྟས། དབུགས་དང༌། ཆུ་སྲང་དང༌། ཆུ་ཚོད་དང༌། ཉྲིན་ཞག་ཏུ་

འཕེལ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ནས། རྲིགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །

རྲིགས་པར་འདྲི་ལས་ནས། མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། དུས་འཆྲིའྲི་

ལོ་བརྒྱའྲི་མཚམས་སུ་འཆྲི་བ་ལའང༌། སྐེས་མ་ཐག་པ་ནས་འཆྲི་ལྟས་དབུགས་སུ་

ལོངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བར་ལ་ལོ་མང་པོ་དགོས་ཚུལ་འདྲི་རྲིགས་པའམ། འཐད་

པས། དུས་མྲིན་པར་ལོ་གསུམ་དང་ལྔ་དང་བཅུ་གཉྲིས་སོགས་ན་འཆྲི་བ་ནས། ལོ་

བརྒྱའྲི་དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་བར་གྲི་འཆྲི་ལྟས་ལ། ལོ་བརྒྱ་ན་འཆྲི་བ་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཐོག་

མར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་རྒྱུ་བ་སོགས་སུ་དམ་འཆའ་བར་མྲི་རྲིགས་སོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཉྲི་

མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ལུགས་འབྱུང་ནྲི་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པས་འདྲིར་ལུགས་ལྡོག་འཆད་པ་

ལ། དེ་ཡང་འདྲིར། འདྲིར་གལ་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། བྱྲིས་པ་སྐེས་པའྲི་ཟླ་བ་

གཅྲིག་གྲི་རེས་སུ་ཞེས་པ་རགས་པར་བརྩྲིས་པའྲི་གངས་ཡྲིན་པས། ཟླ་བ་གཅྲིག་

དང་ཞག་དྲུག་ན་འཆྲི་ན། མངལ་ནས་སྐེས་པ་སྲོག་རླུང་རོགས་པའྲི་མཚམས་དེ་
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ནས། འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་ཚེས་ཕོགས་མདའ་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་

ནས། དང་པོར་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་ལ་ཞག་བཅོ་ལྔ། དེ་ནས་རྩ་འདབ་དགུ་པ་ལ་འཆྲི་

ཞག་བཅུ། དེ་ནས་རྩ་འདབ་བཅུ་པ་དང༌། བཅུ་གཅྲིག་པ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་པ་དང༌། 

དབུ་མར་ཞག་ལྔ་དང༌། གསུམ་དང༌། གཉྲིས་དང༌། གཅྲིག་རྒྱུས་ནས་འཆྲི་བ་སྔར་

ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་སྔར་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་ལ་ཚེ་ལྷག་ཞག་ཉེར་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ལ། 

འདྲིར་ཟླ་བ་གཅྲིད་དང་ཞག་དྲུག་ཏུ་བྱེད་པ་མྲི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། བརྒྱད་པའྲི་འཆྲི་

ཞག་བཅོ་ལྔ་པོ་དེ། ཚེ་ལྷག་ལ་མ་གཏོགས་པ་ཉེར་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ལ། གཏོགས་པ་

ཟླ་གཅྲིག་དང་ཞག་དྲུག་ཏུ་བྱས་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྔར་ལུགས་འབྱུང་

དུ་བཤད་པ་ལས་དཔགས་པས་ལྷག་མའང་ཤེས་ས་ལ། འདབ་མ་ལྔ་པ་ལ་འཆྲི་ཞག་

རྒྱུས་པ་ནས་ཚེ་ལྷག་ཟླ་བ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ། སྔར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བཤད་

པ་སོགས་དང་མྲི་མཐུན་པའང༌། འཆྲི་ཞག་ཚེ་ཞག་གྲི་ནང་དུ་བགངས་པ་དང་མ་

བགངས་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལའང་

ཤེས་པར་བྱའོ། །ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ལུགས་ལལྡོག་ཏུ་འབྱུང་ཚུལ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བར། ཟླ་

བའྲི་འཆྲི་ལྟས་ལུགས་ལྡོག་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་བར་བསྟན་པ་ནྲི། 

འདྲི་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ངེས་པ་སྟེ་ཉྲི་མའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཀང་བཤད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་

སོགས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཁོད་རང་གྲི་སྟོན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་

བཤད་པས་ཁོད་ནྲི་རང་གྲི་སྟོན་པའྲི་གཞུང་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

འདྲི་ལྟར་མངལ་ནས། ཞེས་པ་ནས། རྲིགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། དེས་ན་
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ལས་ཀྲི་དུ་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ལ་ཟླ་བ་དང་ཞག་དང་ལོའྲི་གངས་གཅྲིག་ཏུ་

ངེས་པ་མེད་ཀང༌། སྐེས་མ་ཐག་འཆྲི་བ་ནས་ལོ་གསུམ་ན་འཆྲི་བའྲི་བར་གྲི་ཚེའྲི་

ལྷག་མ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཉྲི་ཟླའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་སོགས་

འདྲི། དམ་བཅའ་བར་རྲིགས་པའོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་

འདྲི་དེའྲི་ལྡོག་ཕོགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་གཞན་འགོག་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཉྲིམའྲི་དབུ་མར་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་

ཁོ་ནས། དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཆྲི་ལྟས་སུ་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་

པའྲི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། སྲོག་རླུང་མྲི་སྙོམས་པས་དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་སུ་འགྱུར་ན། ཐུར་སེལ་མ་སྙོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་དུས་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་སུ་འགྱུར་བར་ཡང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའོ། །བཞྲི་

པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། འདྲིར་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་འཐད་པའྲི་ཕོགས་བཞག་པ་ལ། བ་མ་སྔ་མ་དག་གྲི་ལུགས་བརོད་པ་

དང༌། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དུས་འཆྲིའྲི་ལྟས་འདྲི་ཡང༌། སྔ་རབས་པ་དག་བསབས་ཀང་མྲི་

ཤེས་པ་སུམ་ཆའྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་ལོ་བརྒྱའྲི་མཐར་ལོ་

གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་རེས་སུ་ཞག་སོ་བཞྲི་གནས་དགོས་པ་འདྲི་ལོ་གསུམ་

ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་ལ་ཕེད་བཅས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་བགོས་ནས་ཚལ་བའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་དཔད་དཀའ་བར་བྱེད་པར་སང་ངོ༌། །དེ་ལ་ཐང་སྟོན་ལོཙྪ་ན་

རེ། འདྲིར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཐོབ་པ། ཞེས་སོགས་དོན་དུ་
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བསམས་ནས། ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་སྟོང་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ། སུམ་ཅུ་

ཕེད་དང་གསུམ་གྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར། ཞག་སོ་བཞྲི། ཆུ་ཚོད་སོ་དྲུག །ཆུ་སྲང་

”ང་
1
ལྔ་དབུགས་ཕེད་དང་གསུམ་རྣམས་འཆྲི་ལྟས་འཕེལ་བའྲི་ཞག་གངས་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཙམ་རེ་ནས་འཆྲི་ལྟས་ཞག་རེ་འཕེལ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོན་ཀང་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་

ཞག་འཕེལ་བ་ཐམས་ཅད་ནྲི་དེའྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་མཐའྲི་དབུ་མའྲི་འཆྲི་ཞག་གཅྲིག་པུ་

དེ་ལ། སོག་བྱེད་ཀྲི་ཞག་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ཕེད་བཅས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་

བགོས་པས་ཐོབ་ནོར། སོ་བཞྲི་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་དེ་ཉྲིད་སོག་བྱེད་ཀྲི་ཞག་ཏུ་

ཁས་ལེན་དགོས་པས། དུས་འཆྲིའྲི་ཞག་གྲི་འཁོར་ལོ་སྟོང་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་གསུངས་

པ་ལས་ལྷག་ནས་སྟོང་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཆུ་ཚོད་ང་ལྔ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་

ལ། སོག་བྱེད་མེད་ན་ཞག་སྟོང་བརྒྱ་ཞེ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་དུས་འཆྲིའྲི་ཞག་གྲི་

འཁོར་ལོ་དང་འགལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡང་དག་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ལུགས་དེས། དབུ་མའྲི་ཞག་གཅྲིག་ལ་སོག་བྱེད་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ཀང་

ཞག་ཕེད་བཅས་སོ་གཉྲིས་པོ་ཉྲིད་དེའྲི་སོག་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་གྲི། ཞག་སོ་བཞྲི་རེས་

འབང་དང་བཅས་པ་དེ་དེའྲི་སོག་བྱེད་དུ་ཁས་བངས་པའང་མེད་ལ། ལེན་དགོས་

པའང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་གནོད་བྱེད་དེ་མྲི་འབྱུང་ཡང༌། ལུགས་དེ་འཐད་

པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཐོབ་ནོར་དེ་མཐའྲི་ཞག་སོ་བཞྲི་ལས་གཞན་པའྲི་ཞག་སོ་

བཞྲི་རེས་འབང་དང་བཅས་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ན། ཐོབ་ནོར་གྲི་དེ་དག མཐའྲི་ཞག་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༣༢ན༦ན།    ང་   ཞོལ། ༣༨ན༥ན།    -ང་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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དག་གྲི་གོང་གྲི་ཞག་ཕེད་བཅས་སོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བགོ་བའྲི། གཞྲི་དེ་དག་གྲི་ནང་དུ་

འཕེལ་བའྲི་འཆྲི་ཞག་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། གཞན་ཡྲིན་ན་ལོ་

གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ལས་ཞག་སོ་བཞྲི་པ་ཚར་གཉྲིས་ལྷག་པས། དུས་འཆྲིའྲི་རྣམ་

གཞག་ཉམས་པས་སོ། །ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་རོགས་ནས་མཐའྲི་ཟླ་བ་གཅྲིག་

འབྱུང་བ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེས་འདྲི་བ་ལའང༌། གཞན་དག་ན་རེ། མངལ་གྲི་

དང་པོའྲི་ཟླ་བ་གཅྲིག་དང༌། དག་པ་སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ནྲི་མཐའྲི་

ཟླ་བ་གཅྲིག་པུ་དེ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའང་སྟོན་རྒྱུ་མྲི་སང་ལ་ཟླ་བ་དེ་གཉྲིས་སྔ་

མའང་མཐའྲི་དེ་དག་མ་ཡྲིན་ལ། མཐའྲི་དེའང་མངལ་གྲི་དེ་དག་མ་ཡྲིན་པས་འདེལ་

བ་གང་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། དག་པ་སྦྱོར་བ་ཅེས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀང་མྲི་ལེགས་སོ། །སྐེས་

བུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བ་དུས་སུ་འཆྲི་བ་ནྲི་སྐེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་མ་སོང་བར་མྲི་འཆྲི་ཞྲིང༌། 

སོང་ནས་ལྷག་པོ་མྲི་སོད་པས་མཚམས་དེར་འཆྲི་བ་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། གཞན་དུ་ན། 

དུས་སུ་མ་སོབ་པའམ། དུས་ལས་ཐལ་ནས་ཤྲི་བས་དུས་འཆྲིར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལ་སྐེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ནྲི་མཐའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་རོགས་པ་དེའྲི་ཚེ་རོགས་

པས། དེ་ནས་ཀང་ཟླ་བ་གཅྲིག་དང་ཞག་གཅྲིག་ནྲི་དུས་ལས་ལྷག་པར་བསད་པའྲི་

ཕྲིར་དུས་འཆྲིར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ལོ་བརྒྱར་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲིས་མ་ལོངས་པར་

ཤྲི་ན་དུས་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲི་བར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་འདྲི་བཅད་

དགོས་ཤྲིང་དཔད་དཀའ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། དུས་འཆྲིའྲི་ལྟས་རོགས་ས་བ་དང༌། རོགས་

དཀའ་བར་ཁས་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང༌། དོགས་པ་འདྲི་ལྟར་དཔད་དགོས་པ་

མ་གོ་བར་སང་ངོ༌། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། དུས་འཆྲིའྲི་རྣམ་བཞག་འདྲི་དག་ཀང༌། 

བསྡུས་པའྲི་དོན་གསུམ་གྲིས་རྲིག་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་སྐེས་ནས་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་

རླུང་རྲིམ་པས་འཕེལ་བའྲི་ཚུལ། འཆྲི་ལྟས་ཞག་ཏུ་ལོངས་ནས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་

གསུམ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་ཚུལ། ལོ་

གསུམ་ཕོགས་གསུམ་རོགས་པའྲི་མཐར་ཡང་ཞག་སོ་གཅྲིག་འོང་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའྲི་སྐེས་བུ་མངལ་ནས་སྐེས་པ་ནས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་

བཅུ་གཅྲིག་ལ་བགོད་པ་གཉྲིས་སུ་བྱས་པ་ཕོགས་གསུམ་གྲིས་དམན་པའྲི་ལོ་དང་

པོ་ལ་ནྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་མྲི་རྒྱུ་ལ། དེ་ནས་ལོ་གཉྲིས་པའྲི་དུས་བགོད་པ་གསུམ་པ་

ལ་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་དབུགས་གཅྲིག་རྒྱུའོ། །དེ་ཡང་སྐེས་མ་ཐག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་

ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་ཐོག་མར་རྒྱུ་ཞྲིང༌། དེ་རོགས་པའྲི་རེས་ནས་དུས་སྦྱོར་

གྲི་རླུང་ཐོག་མར་རྒྱུ་བ་དེ་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་གྲི་རྩ་འདབ་ནས་ཐོག་མ་རྒྱུས་པ་

ཡྲིན་ན། འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་གྲི་ཐོག་མའང་གཡས་ནས་རྒྱུ་ལ། གཡོན་མྲི་མཉམ་པའྲི་

དུས་སྦྱོར་ལ་ཐོག་མར་རྒྱུས་པ་ཡྲིན་ན་འཆྲི་ལྟས་ཐོག་མར་གཡོན་ནས་མགོ་རྩོམ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ལོ་གསུམ་པའྲི་དུས་བགོད་པ་ལྔ་པ་ཞེས་པ། སྐེས་པ་ནས་བརྩྲིས་

པའྲི་བགོད་པ་ལྔ་པ། ལོ་གསུམ་པ་རང་ལ་བགོད་པ་གཉྲིས་ཡོང་པའྲི་དང་པོ་སྟེ། དེ་ལ་

འཆྲི་ལྟས་དབུགས་གཅྲིག་རྒྱུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལོ་རེ་ལ་རེ་རེ་རྒྱུས་པས། མཐར་ལོ་

བདུན་པའྲི་དུས་ཀྲི་བགོད་པ་དང་པོ་སྐེས་པ་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་བགོད་པ་བཅུ་གསུམ་

པ་ལ་དབུགས་གཅྲིག་རྒྱུས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་འཆྲི་ལྟས་དབུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ལོངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དབུགས་དྲུག་ནྲི་ཆུ་སྲང་ཡྲིན་པས་འཆྲི་ས་ཆུ་སྲང་དུ་ལོངས་

ཏེ། འདྲི་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུའྲི་བར་དུ་ལོ་རེ་ལ་བགོད་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་བྱས་པའྲི་

བགོད་པ་དང་པོའྲི་ཐོག་མར་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་ཆུ་སྲང་རེ་རྒྱུ། བགོད་པ་གཉྲིས་པ་ལ་

མྲི་རྒྱུ། དེ་ལྟར་སེལ་ནས་རྒྱུས་པས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ནྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རླུང་ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་

”ལོངས
1
་པས་ཆུ་སྲང་གྲི་འཁོར་ལོ་རོགས་ཤྲིང༌། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་དུ་ལོངས་ཏེ། དེ་

ཡང་ལོ་སུམ་ཅུའྲི་བར་དུ་ལོ་རེ་ལ་བགོད་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་བགོད་པ་རེའྲི་ཕེད་

སྔ་མ་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་རྒྱུ། ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་མྲི་རྒྱུ། །ཡང་བགོད་པ་གཉྲིས་

པའྲི་ཕེད་སྔ་མའྲི་ཐོག་མར། འཆྲི་ལྟས་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་རྒྱུ། །ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་མྲི་རྒྱུ་བའྲི་

རྲིམ་པས་ལོ་སུམ་ཅུ་ན་འཆྲི་ལྟས་ཆུ་ཚོད་དུ་ལོངས་པ་དྲུག་ཅུ་རོགས་པས། དེ་ནས་

ཉྲིན་ཞག་ཏུ་ལོངས་པར་རྒྱུ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་རྲིང་ལ་ཞག་

གསུམ་ཅུ་”སོ
2
་ཕེད་དང་གསུམ་ན་འཆྲི་ལྟས་ཞག་རེ་དང༌། ཆུ་ཚོད་རེ་དང༌། ཆུ་སྲང་

ལྔ། དབུགས་བཅུ་གསུམ་ཆ་བཅུ་གཉྲིས་དེའྲི་བཅུ་བདུན་ཆ་དྲུག་རེ་དང་བཅས་པ་རྒྱུ་

བ་ཡྲིན་ལ། སྔར་ལོ་རེ་ལ་དབུགས་རེ་དང༌། བགོད་པ་རེ་ལ་ཆུ་སྲང་རེ་དང༌། བགོད་

པ་ཕེད་རེ་ན་ཆུ་ཚོད་རེ་འཕེལ་བ་ལྟར། ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་སྟོང་བརྒྱ་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོའྲི་ནང་ནས་ཀང༌། ཞག་སུམ་ཅུ་རྩ་ཕེད་དང་གསུམ་གསུམ་ན་འཆྲི་ལྟས་

ཞྲིག་ཏུ་ལོངས་པ་རེས་འབང་འདྲི་ཙམ་རེ་དང་བཅས་པ་རྒྱུའོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ། ཞག་སྟོང་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ་སུམ་ཅུ་སོ་ཕེད་དང་གསུམ་གྲིས་བགོས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༡ན།    ལོངས   ཞོལ། ༣༩བ༥ན།    འོངས

2  མ་ཕྱི། ༣༣བ༣ན།    སོ   ཞོལ། ༤༠ན༡ན།    ཡྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་”དགོད
1
་པའྲི་ཐོབ་ནོར། ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་མཐའྲི་ཞག་

སོ་བཞྲིར་བྱེད་འདོད་ནས་”དགོད
2
་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་ཞག་སོ་བཞྲི་ལས་

ཆུ་ཚོད་སོ་དྲུག་སོགས་ཀྲིས་ལྷག་ཅྲིང༌། མཐའྲི་ཞག་སོ་བཞྲིས་རྩ་ཐམས་ཅད་རོགས་

པར་བཅད་ཚར་བའྲི་ཕྲིར། ལོ་བརྒྱ་རོགས་ཤྲིང་རྩ་ཐམས་ཅད་བཅད་ཚར་ནས་ཀང༌། 

ཆུ་ཚོད་སོ་དྲུག ཆུ་སྲོང་ང་དྲུག དབུགས་གཉྲིས། དབུགས་ཀྲི་བཅུ་གསུམ་ཆ་བཞྲི་

རྣམས་ཀྲི་ཡུན་ཚད་མ་ཤྲི་བར་གནས་དགོས་པས་དུས་འཆྲི་ཡྲིན་པ་ཉམས་ཤྲིང༌། 

དུས་ལས་ལྷག་པར་གནས་པ་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། 

དབུ་མ་བཅད་ཚར་ནས་མྲི་འཆྲི་བར་གནས་པའྲི་ཐ་མལ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཡང་ཡང་

བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལོ། །

དེས་ན། ཞག་ཕེད་བཅས་སོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་གྲི་ཞག་སོ་

བཞྲི་དང༌། མཐའྲི་ཞག་སོ་བཞྲི། ཞྲིག་གྲི་གངས་སོ་བཞྲི་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་དོན་མྲི་

གཅྲིག་ཅྲིང༌། རེས་འབངས་ཡོད་མེད་སོགས་མྲི་མཚུངས་ལ། ཕེད་བཅས་སོ་གཉྲིས་

ཀྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་སོ་བཞྲི་རེས་འབང་དང་བཅས་པའང་། ཞག་སྟོང་བརྒྱ་

དང་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོའྲི་ཞག་གངས་ལ་གཏོགས་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་

གྲི་སབས་སུ་འཆྲི་ལྟས་འཕེལ་བའྲི་དབུགས་ཆུ་སྲང་ཆུ་ཚོད་རྣམས་ཀང་ལོ་དེ་དང་

དེའྲི་ཞག་གངས་ལ་གཏོགས་ཤྲིང༌། དེ་དག་ལ་མྲི་གཏོགས་ན་དུས་འཆྲིའྲི་དུས་ལས་

ལྷག་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་སོ་ན་གནས་སོ། །འོན་ཀང་འཆྲི་ལྟས་འཕེལ་ཞེས་པ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།    དགོད   ཞོལ། ༤༠ན༤ན།    བགོད

2  མ་ཕྱི། ༣༣བ༦ན།    དགོད   ཞོལ། ༤༠ན༤ན།    བགོད



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ལོ་དང་ཟླ་བ་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་དབུགས་རྒྱུ་བའྲི་ཡུན་ཚད་

ལས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་དབུགས་ཡུན་ཆད་རྲིང་བར་རྒྱུ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། 

འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ཞག་ལས་སོགས་པ་རྣམས། ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་སོགས་ཀྲི་ཞག་

གངས་ལ་མྲི་གཏོགས་པའྲི་ཞག་ལྷག་པོ་འཕེལ་བའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །དབུགས་དང་ཆུ་

སྲང་སོགས་སུ་འཕེལ་ཚུལ་འདྲི་དག་གཞུང་དུ། དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་གཅོད་ཚུལ་

གྲི་འོག་ཏུ་གསུངས་ཀང༌། “འདྲི
1
་རོགས་ས་བའྲི་དོན་དུ་སྔར་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་

གྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། དང་པོ་གཡོན་ནས་འཆྲི་ཞག་མགོ་

”བརྩམ
2
་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། དང་པོར་ས་བུག་གཡོན་ནས་འཆྲི་ལྟས་ཞག་གཅྲིག 

རང་བཞྲིན་པ་ཞག་གཅྲིག དེ་ནས་ས་བུག་གཡས་ནས་འཆྲི་ལྟས་ཞག་གཉྲིས། རང་

བཞྲིན་པ་ཞག་གཉྲིས། དེ་ནས་གཡོན་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཞག་གསུམ་རྒྱུ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་

གཡོན་ལ་རང་བཞྲིན་པ་ཞག་གསུམ་རྒྱུས་ནས་འཕོ་སྟེ། དེ་ནས་གཡས་ལ་འཆྲི་

ལྟས་ཞག་བཞྲི་དང༌། རང་བཞྲིན་པ་ཞག་བཞྲི། དེ་ནས་གཡོན་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཞག་ལྔ་

དང༌། རང་བཞྲིན་པ་ཞག་ལྔ། རྒྱུས་པས་གཡོན་གྲི་ས་བུག་ལ་ས་བུག་གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་

བའྲི་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཕོ་བ་འདོར་

ལ། དེ་ནས་གཡས་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཞག་དྲུག་དང༌། རང་བཞྲིན་པ་ཞག་དྲུག་གྲིས། འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ས་བུག་གཡས་ལ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་འཕོ་བ་འདོར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་ལ་མྲི་མཉམ་པའྲི་ཞག་བདུན་པ། དགུ་པ། བཅུ་གཅྲིག་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༥ན།    འདྱི   ཞོལ། ༤༠བ༤ན།    འདྱིར

2  མ་ཕྱི། ༣༤ན༥ན།    བརམ   ཞོལ། ༤༠བ༥ན།    བརམས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལྟ་བུའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་གསུམ་དང༌། གཡས་ལ་བརྒྱད་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཉྲིས་པ་

ལྟ་བུའྲི་མཉམ་པའྲི་ཞག་གྲི་སེ་ཚན་གསུམ་གསུམ། གཡོན་ལ་ཞག་ཉེར་དགུ་པ་དང༌། 

གཡས་ལ་ཞག་སུམ་ཅུ་པའྲི་བར་རྒྱུ་བའྲི་འཆྲི་ཞག་དང༌། རང་བཞྲིན་པའྲི་ཞག་དང༌། 

གཡས་གཡོན་སེལ་ཚུལ་གོང་གྲི་རྲིགས་པ་ལྟར་སྦྱར་བས་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

ནང་ནས། ས་བུག་གཡོན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཕོ་

བ་དང༌། གཡས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཕོ་བ་

རྣམས་འདོར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ས་བུག་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་འཕོ་བ་འདོར་བ་

ལ་ཞག་བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌། ས་བུག་གཡས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་འཕོ་བ་འདོར་

བ་ལ་ཞག་བཞྲི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་སྟེ་གྲིལ་བས་ཞག་དགུ་རྒྱ་སུམ་ཅུའོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ས་བུག་

གཉྲིས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུའྲི་འཕོ་བ་འདོར་བ་དེ་ནས། གཡོན་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྩ་

ལ་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་གཅྲིག་དང༌། རང་བཞྲིན་པའྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་གཅྲིག་ས་

བུག་གཡོན་ནས་རྒྱུས་པས་སྙྲིང་སྟོབས་ཀྲི་ཁམས་སམ། བད་ཀན་གྲི་ཁམས་ཟད་

པར་བྱེད་ལ། དེ་ནས་གཡས་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་ཞག་སོ་གཉྲིས་དང༌། རང་བཞྲིན་པ་སོ་

གཉྲིས་ཀྲི་རྡུལ་ལམ་མཁྲིས་པའྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ནས་སར་ཡང་གཡོན་

ལ་འཆྲི་ལྟས་ཉྲིན་ཞག་སོ་གསུམ་དང༌། རང་བཞྲིན་པ་སོ་གསུམ་རྒྱུས་པས་མུན་

པའམ་རླུང་གྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་དེ། དེ་བས་ནས། ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་ཁམས་

ཟད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཞག་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྲིས་དང༌། “ལྔར
1
་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༦ན།    ལྔར   ཞོལ། ༤༡བ༡ན།    སྔར   *སྔར



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ལ་ཞག་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྟེ། ལོ་གསུམ་དང་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་སྟོང་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་

རྩ་ལྔ་ལས་གསུམ་ཀྲིས་དམན་པ་སྟོང་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཉྲིས་སོང་ངོ༌། །དེས་ན་གསུམ་

པོ་དེ་དང༌། ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་རོགས་པའྲི་མཇུག་ཏུའང་ཞག་

སོ་གཅྲིག་སྟེ། ད་དུང་འཆྲི་བའྲི་བར་ལ་ཞག་སོ་བཞྲི་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་རོགས་པའྲི་མཐར་ཡང་ཞག་སོ་གཅྲིག་

འོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་

རོགས་པ་ན་སྐེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་སོང་ཞྲིང༌། དེ་ནས་ཀང་ཞག་སོ་གཅྲིག་འོང་དགོས་

པ་དང༌། བྱུང་ཡང་དུས་འཆྲིར་མྲི་འགྱུར་བར་དུས་ལས་ཐལ་ནས་འཆྲི་བར་ཐལ་བ་

སོགས་ཀྲི་ཉེས་པ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་དོན་ནྲི་

སྐེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་”ལོན
1
་པ་རང་གྲི་མཚམས་སུ་འཆྲི་བ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི། རྩ་རོགས་

པར་འཆགས་པའྲི་མཚམས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ། རྩ་རྲིམ་གྲིས་བཅད་པས་མཐར་

རྩ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བཅད་མ་ཚར་བར་དུ་མྲི་འཆྲི་ཞྲིང༌། དེ་ནས་འཆྲི་བ་ནྲི་

དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར། རྩ་འཆགས་པ་མ་རོགས་པར་གཅོད་པ་

མྲི་རྩོམ་པ་ཡྲིན་པ་ལ། མངལ་ནས་སྐེས་ཙམ་ནས། རྩ་འཆགས་པ་རོགས་པའང་མ་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། བཅུ་གཅྲིག་དང༌། བཅུ་དང༌། 

དགུ་གནས་པའྲི་ཚུལ་བཞྲི་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལ། བཅུ་གཉྲིས་གནས་པ་ལ་

མཚོན་ན། རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་འཆགས་པ་ནྲི་ཞག་རེ་ལ་རྩ་ཉྲིས་བརྒྱ་རེ་འཆགས་

པས་འཆགས་པ་མགོ་བརྩམས་ནས་རོགས་ཀྲི་བར་ལ་ཟླ་བཅུ་གཉྲིས་དགོས་ཤྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༢ན།    ལོན   ཞོལ། ༤༡བ༤ན།    ལྱེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་བསད་ཀང༌། མངལ་འཆགས་པའྲི་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་ནྲི་ལུས་

ཀྲི་རྩ་འཆགས་པ་མྲི་རྩོམ་པས། དེའྲི་ཕྲིར་མངལ་ནས་སྐེས་ནས་ཀང༌། ད་དུང་རྩ་ཟླ་

བ་གཅྲིག་གྲི་བར་དུ་འཆགས་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཤུགས་བརྒྱ་བ་”པས
1
། མངལ་ནས་

སྐེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་སོང་བ་ན་ཡང༌། རྩ་འཆགས་པའྲི་མགོ་བརྩམས་ནས་ལོ་བརྒྱད་

ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲིས་མྲི་ལོངས་ཤྲིང༌། “ཚེ་ལོ
2
་བརྒྱ་བ་དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའྲི་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་གཅོད་པ་ལ་ནྲི། ལོ་བརྒྱ་དགོས་ཏེ། རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་

གྲི་ནང་ནས། ཞག་རེ་ལ་གཉྲིས་གཉྲིས་ངེས་ཅན་དུ་གཅོད་ཀྲི་དེ་ལས་མངས་པའམ་

ཉུང་བར་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་ལོ་བརྒྱ་དགོས་པས་སོ། །དེ་བས་ན་མཐར་ལོ་

གསུམ་ཕོགས་གསུམ་རོགས་ནས་ཀང་ཟླ་གཅྲིག་འོང་བ་ནྲི་རྩ་གཅོད་པའྲི་ལོ་བརྒྱར། 

དེ་ནས་ཀང་ཟླ་བ་གཅྲིག་མ་ཐྲིམ་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་མྲི་ཐྲིམ་པ་ཡང་

མངལ་ནས་སྐེས་ནས་ཟླ་བ་གཅྲིག་རྩ་གཅོད་པའྲི་མགོ་མ་བརྩམས་པའྲི་དབང་གྲིས་

བྱུང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་རྩ་འཆགས་པ་མ་བརྩམས་པའྲི་

དབང་གྲིས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་དགོངས་ནས་འགེལ་ཆེན་དུའང༌། དེ་ནས་གཞན་

ནྲི་སུམ་ཅུ་དག་དང་སྟེ། མངལ་བཟུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་ཉྲིན་ཞག་གྲི་ཚོགས་ཉྲིན་ཞག་སུམ་

ཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅྲིག་པུ་དེའྲི་རྲིང་ལ་མ་ཤྲི་ཡང༌། དེའྲི་རྲིང་ལ་རྩ་མ་ཆད་པས་

དུས་འཆྲི་ཉམས་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་ཟླ་བ་གཅྲིག་པུ་རོགས་ནས་ད་དུང་ཞག་

གཅྲིག་ཡོད་པས། དེ་ནྲི་དུས་ལྷག་པར་བསད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། རྩ་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༦ན།    པས   ཞོལ། ༤༢བ༡ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༣༥ན༦ན།    ཚེ་ལོ   ཞོལ། ༤༢ན༢ན།    ཆ་ལ



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་རོགས་པར་བཅད་ཀང༌། དབུ་མ་ནྲི་རྩ་དེ་དག་ལ་མྲི་གཏོགས་

པས། དབུ་མ་རླུང་གྲིས་འདོར་བ་ལ་ཞག་གཅྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་མཐའྲི་

ཞག་གཅྲིག་ཡྲིན་པས། རྩ་ཆད་ཚར་ནས་ཀང་ཞག་གཅྲིག་བསད་པ་མ་ཡྲིན་པས་

སོ། འདྲིས་མཚོན་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དགུ་ལས་མ་བསད་པ་ཡྲིན་ན། སྐེས་ནས་

ཟླ་བ་བཞྲིའྲི་བར་རྩ་འཆགས་དགོས་པས་རྩ་ཆད་པ་རོགས་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་འགོ་བ་ལ། 

སྐེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་སོང་བའྲི་མཐར་ཡང༌། ཟླ་བ་བཞྲི་འོང་དགོས་པ་སོགས་ཤེས་

པར་བྱའོ། དེ་ལ་མཐའྲི་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་བར་ལ་རླུང་ས་བུག་གཡོན་ལ་ཞག་གཅྲིག 

དེ་ནས་གཡས་ལ་ཞག་གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་སེལ་ནས་རྒྱུ་ཞྲིང༌། དང་

པོ་གཡོན་ནས་རྒྱུས་པ་ཡྲིན་ན། ཉྲིན་ཞག་སུམ་ཅུ་པ་ལ་གཡས་ནས་རྒྱུ་བས་ཕུང་

པོ་ལྔ། ཁམས་ལྔ། དབང་པོ་ལྔ། ཡུལ་ལྔ། ལས་དབང་ལྔ། ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་ལྔ་

རྣམས་གཅོད་ལ། འཕོ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅྲིང་མཐར་དབུ་མ་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བ་ཞག་

གཅྲིག་ཡྲིན་པས་སོ། །ཕུང་པོ་དྲུག་པ་ནས་ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་དྲུག་པའྲི་བར་དྲུག་

གཅོད་དོ། །དེ་ལྟར་ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་དྲུག་པ་བཅད་ནས། ཟླ་བ་བདུད་རྩྲིའམ་ཁུ་བ་

འོག་ཏུ་འགོ་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྙྲིང་ཁ་ནས་འཆྲི་འཕོ་ཞྲིང་སྲྲིད་

པ་གཞན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དག་གྲིས་ཚིག་དོན་ཀང་ལྷག་མ་

མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། དགོས་པའྲི་གནས་དཔད་པར་བྱ་བ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་རྩ་

བཤད་ཀྲི་སབས་སུ་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་དགོས་པར་སང་བས་དེར་བཤད་པར་

བྱའོ། །དུས་འཆྲིའྲི་ལྟས་ཀྲི་རྣམ་པ་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་གནས་པ་བཅུ་བཞྲི་པ་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཆད་པའྲི་གནས་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དུ། ཕོགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །འདྲི་དག་གྲི་དོན་

གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། དཔད་པར་བྱ་བའྲི་དགོས་པའྲི་གནས་དགོད་པ་དང༌། དགོས་

པ་དེ་དག་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་རྩ་ཆད་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲི་སྙམ་དུ། སྐེས་བུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའྲི་ཚེའྲི་མཐར་འོང་བའྲི་ལོ་

གསུམ་ཕོགས་གསུམ་པ་འདྲི་ལ། དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ཞེས་ཟེར་བའྲི་

དོན་གང་ཡྲིན། ས་བུག་གཡས་གཡོན་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་རྣམས་སུ་

ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་དབུ་མར་རྒྱུས་པས། ཞག་རེ་ལ་དབུ་མར་དབུགས་

དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་རེ་རྒྱུས་པ་དེ་ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ་བརྒྱུ་བ་བགས་པས། ལོ་

གསུམ་ཕོགས་གསུམ་དུ་ལོངས་པའང་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་རྒྱུས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་

ཚོགས་ནས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་རྩོམ་ན་དབུ་མར་རྒྱུས་པའྲི་དབུགས་རྣམས་

རག་པར་འགྱུར་བས་མྲི་འཐད་ལ། ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ་དེ་ལྟར་རྒྱས་པ་རྣམས་ཞག་

ཏུ་གྲིལ་བའྲི་གངས་དང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་སུ་ལོངས་པ་ལ། 

ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་དགོས་པས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་རྲིང་ལའང་

དེ་ལྟར་རྒྱུས་པ་དགོས་པ་ལ། ལོ་གསུམ་གྲི་མགོ་ཚུགས་ནས་རླུང་ས་བུག་གཡོན་

ཁོ་ན་ལ་ཞག་གཅྲིག གསུམ། ལྔ་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཡས་ཁོ་ན་ལ་ཞག་གཉྲིས་

ལ་སོགས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཉྲིས་འགྱུར་རེ་ཙམ་གཡོན་ཁོ་ན་ལ་ཡང་རྒྱུ་

བས། ཞག་རེ་ལ་ས་བུག་གཡས་གཡོན་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་

འཕོ་མཚམས་ཀྲི་རླུང་བསགས་པའྲི་ཞག་དང་གངས་མཉམ་ཇྲི་ལྟར་བརྩྲིར་ཡོད། དེ་

བས་ན་དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ཞེས་པ་འདྲི་དངོས་སུ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།

 807  

པ་དང་སྦྱར་ས་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ཞག་རེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་དོན་ལྔ་རེ་

ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ། ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱུས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་དེའྲི་ཞག་གངས་ལ་ལོ་

གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་བརག་པ་མཐའ་གཟུང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་བཞག་

ཏུ་མྲི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་གྲི་ནང་ནས་གཉྲིས་གཉྲིས་ཞག་རེ་ལ་

གཅོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཞག་རེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་དོན་ལྔ་རེ་དབུ་མར་རྒྱུ་

བ་དེ་ལ། ཆུ་སྲང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞྲི་ཆ་རེ་ལ་ཆུ་ཚོད་དུ་བྱས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་

རེ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ཆུ་ཚོད་དེ་འད་བ་གཉྲིས་རེ་ཞག་རེ་ལ་དབུ་མར་རྒྱུས་

པའྲི་དབང་གྲིས། ཞག་རེ་ལ་རྩ་གཉྲིས་རེ་ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ་གཅོད་པར་བཤད་པ་ལ། 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ཐོབ་ཐང་བརྩྲི་བ་མྲིན་པ་དངོས་སུ་རྒྱུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རླུང་རྒྱུས་པའྲི་དབང་གྲིས་རྩ་ཆད་པས་ཞག་ཏུ་མེད་པས་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་ལས་

ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ་ཞག་རེ་ལ་རྩ་གཉྲིས་རེ་ཆད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཉམས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་བཤད་པར་

བྱ་དགོས་སོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོགས་པ་འདྲི་བཅད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་འདྲི་སྙམ་དུ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་གྲི་མགོ་

ཚུགས་ནས་ཞག་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུའྲི་རྲིང་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་ཐམས་ཅད་

འདོར་བར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་ཞག་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོང་ནས་དེ་ཕྲིན་ཆད་ས་

ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རླུང་གང་ཡང་རྒྱུ་བ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་པ་ལ། འགེལ་

ཆེན་ལས། ལོ་གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ་ཕོགས་གསུམ་རྒྱུས་པ་དང༌། གསལ་བྱེད་རྣམས་

རྒྱུས་པ་ན་ཉྲིན་ཞག་དྲུག་གྲི་བར་དུ་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་སྟོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནྲི་དབུགས་རྒྱུ་བས་ངེས་པར་གནས་ཏེ། 

ཞེས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ཀྲི་མཐའྲི་སབས་སུ་ཡང་སྟོང་པ་དང་སའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབུགས་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་བཅད་པ་

དེའྲི་རེས་སུ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ཚེ། རླུང་རྣ་བུག་གཡོན་

ཁོ་ན་ནས་ཞག་སོ་གཅྲིག་པ་གཉྲིས་དང༌། གཡས་ནས་སོ་གཉྲིས་པ་གཉྲིས་སོགས་

རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དེ་དག་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་རླུང་གང་ཡང་མྲིན་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ནས་

ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་དབུགས་རྒྱུ་བ་ཡོད་ན། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དོར་བའྲི་དོན་ཇྲི་

ལྟར་བ་ཡྲིན་པ་བཤད་དགོས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཡང་དཔད་པར་བྱ་བའྲི་དོགས་པའྲི་

གནས་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་འདྲི་སྙམ་དུ་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སྟོང་ནྲི། ཞག་རེ་ལ། གཉྲིས་གཉྲིས་ལོ་

བརྒྱའྲི་རྲིང་ལ་གཅོད་པར་གསུངས་ལ། ཡང་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བཅུ་དྲུག་ནྲི། རེ་རེ་ཡང་ཞག་

བཅོ་བརྒྱད་རེས་གཅོད་དགོས་པ་དང༌། ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ནྲི། རེ་རེ་ཡང་ཞག་གསུམ་རེས་གཅོད་དགོས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་འདྲི་

དག་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་འདྲི་ཡང་དཔད་པར་

བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དོགས་པ་དེ་དག་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས། ཇྲི་ལྟར། རྩ་ཆད་པའྲི་

རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ནྲི། དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ཞེས་པ་ནྲི། ལོ་བརྒྱའྲི་

བར་དུ་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་འཕོ་མཚམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་

རྐང་བཅས་རེ་དངོས་སུ་རྒྱུ་བའྲི་གངས་ཞག་ཏུ་གྲིལ་ནས་བརྩྲིས་པ་དང༌། ལོ་གསུམ་

ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་མཉམ་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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གསུམ་ཞེས་བྱའྲི། །དེའྲི་རྲིང་གྲི་དབུགས་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བའང་མྲིན་

ལ། སྔར་རྒྱུས་པའྲི་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཐམས་ཅད་བསགས་ནས་མཐའྲི་ལོ་གསུམ་

ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་རྩོམ་པའང་མྲིན་ཞྲིང༌། དངོས་སུ་མྲི་རྒྱུ་བར་ཐོབ་ཐང་ཙམ་

བརྩྲི་བའང་མྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་མགོ་བཙུགས་ནས་རླུང་

ས་བུག་གཡས་ཁོ་ན་དང༌། གཡོན་ཁོ་ན་ལ་ཞག་དུ་མ་འཐུད་ནས་རྒྱུ་ཞྲིང༌། གཡས་

ཁོ་ན་ལ་ཞག་བཞྲི་བརྒྱུས་ནས་གཡོན་ལ་འཕོ་བ་ལྟ་བུའྲི་འཕོ་མཚམས་སུའང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་མེད་ཀང༌། དེའྲི་ཚེ་གང་ཟག་དེའྲི་ས་བུག་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

ཀྲི་འཕོ་མཚམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ཞྲིག་རེ་བཞྲིན་སྔར་ལོ་དགུ་བཅུ་

རྩ་དྲུག་ཟླ་བ་ཕེད་དང་བཅུ་གཅྲིག་གྲིས་སབས་ལྟར་རྒྱུ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་གྲི། ལར་གང་

ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་ཞག་རེ་ལ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། འཕོ་མཚམས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་དངོས་སུ་རྒྱུ་བ་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་ཞེས་པའང༌། གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་འདོར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ས་བུག་གཡས་གཡོན་

གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ཞག་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུའྲི་རྲིང་ལ་

རྲིམ་གྲིས་འདོར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཕྲིན་ཆད་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་གང་གྲིའང་རླུང་རྒྱུ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་དོ། །

འོ་ན། བཅུ་གཉྲིས་རྩྲིབས་ཀྲི་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རྲིམ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་

ཡོངས་སུ་འདོར་བའྲི་སད་དུ་སྟེ། གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཟད་པའྲི་དོན་དུ་འཕོ་བར་བྱེད་ཅྲིང་། གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་ས་ལ་སོགས་པའྲི་
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དཀྲིལ་འཁོར་ཟད་པའྲི་དོན་དུ་འཕོ་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་འཕོ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བར་བཤད་པ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བའྲི་ཚུལ་དེ་

ས་བུག་གྲི་འཕོ་བ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བ་མྲི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། 

ས་བུག་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་རྒྱུ་པའང༌། ལྟེ་བའྲི་རྩ་ཆེན་

བཅུ་གཉྲིས་ལས་འོངས་ནས་ས་བུག་གྲི་སྒོར་རྒྱུ་བ་ཡྲིན་པས། དེས་ན་ལྟེ་བའྲི་ཁྲིམ་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་རྩ་ལས་འོངས་ནས་ས་བུག་ཏུ་རྒྱུ་བའྲི་ས་སྒོའྲི་འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ལྟེ་བའྲི་རྩ་ལ་རྩ་འདབ་

འཕོ་བའྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཞག་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུའྲི་རྲིང་ལ་

འདོར་བར་སྟོན་པ་མྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག ཟླ་བ་ཕེད་བཅས་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་རྲིང་ལ། ཉྲིན་ཞག་

རེ་ལ་ས་བུག་གཡས་གཡོན་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་”རེ
1
་དང༌། འཕོ་བ་རེ་རེ་ལ་དབུགས་

སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཞེས་གསུམ་དང༌། ཞེ་གསུམ་རེ་རེ་དང༌། འཕོ་མཚམས་སུ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་རླུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་རྒྱུ་བའྲི་རྲིམ་པ་དེ། དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་གྲི་

མགོ་ཚུགས་ནས་ས་བུག་གཡོན་ཁོ་ན་ལ་ཞག་གཉྲིས་རྒྱུ་བའྲི་མགོ་བརྩམས་པ་ལྟ་

བུའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་དོར་ཟྲིན་ཀང༌། ད་དུང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ས་བུག་ལ་རྒྱུ་བ་ཙམ་

ནྲི་མ་དོར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ལོ་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅྲིའྲི་བར་ལ་ས་བུག་གཡས་གཡོན་གྲི་འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྲིས་ཚར་གཅྲིག་རོགས་ལ། དེ་ཡང་ས་བུག་གཡོན་ཁོ་ན་ལ་ཞག་གཉྲིས་

རྒྱུ་བ་དང༌། དེ་ནས་གཡས་ལ་ཞག་བཞྲི་དང༌། དེ་ནས་གཡོན་ལ་ཞག་དྲུག་དང་། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༦ན།    རྱེ   ཞོལ། ༤༥ན༣ན།    བ
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ནས་གཡས་ལ་ཞག་བརྒྱད་དང༌། དེ་ནས་གཡོན་ལ་ཞག་བཅུ་རྒྱུས་པའྲི། གཡོན་

རང་ལ་རྒྱུས་པ་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེའྲི་རྲིང་ལ་གཡོན་ལ་གང་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ནམ་

མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རླུང་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། དེ་རོགས་ནས་ཕྲིན་ཆད་ས་བུག་གཡོན་

ལ། ས་བུག་གཡོན་རང་ཉྲིད་ནས། ནམ་མཁའྲི་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རྲིམ་པས་དཀྲིལ་

འཁོར་འཕོ་བ་ལྔའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་འབབ་པས། དེའྲི་ཚེ་ས་

བུག་གཡོན་ལ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ཚན་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདོར་ཞེས་

བྱའོ། །དེ་ནས་གཡས་སུ་འཕོས་ནས་འཆྲི་ཞག་དྲུག་དང་རང་བཞྲིན་པ་ཞྲིག་དྲུག་སྟེ། 

བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྒྱུས་པས་གཡས་གཡོན་འབའ་ཞྲིག་ལ་རྒྱུས་པ་ཉྲིན་ཞག་ཉེར་གཉྲིས་

པོ་དེ་དག་གྲི་རྲིང་ལ།  གཡས་ལ་གང་རྒྱུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁོ་ན་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་

ནས་དེ་ཕྲིན་ཆད་ས་བུག་གཡས་ལ། ས་བུག་གཡས་རང་ཉྲིད་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་

མཁའྲི་རྲིམ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་འཕོ་བ་ལྔའྲི་ནང་ཚན་གྲི་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདོར་བ་

སྔར་ལྟར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཕོ་བ་དང་པོ་ལ་ཞག་བཅོ་བརྒྱད། གཉྲིས་པ་ལ་ཉེར་བརྒྱད་

ཡོད་པ་ནས། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་ཞག་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པའྲི་བར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་

ལ། འཕོ་མཚམས་སུ་ས་བུག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཞག་གགས་

རྣམས་གཡས་གཡོན་སེལ་མར་རྒྱུ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་།  འདོར་རྒྱུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བཅུ་གཡས་གཡོན་སེལ་མར་འདོར་དགོས་པས། འདོར་བྱེད་ཀྲི་ཞག་ཀང་སེལ་ནས་

འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་སེལ་ནས་འདོར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། 

དང་པོར། ས་བུག་གཡས་གཡོན་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་རྒྱུ་བ་ན། གཡོན་གྲི་ལྔ་

རོགས་པར་རྒྱུས་ནས་གཡས་ལ་རྒྱུ་བ་མ་ཡྲིན་པར། གཡས་དང་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར་རེ་རེ་སེལ་ནས་རྒྱུ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ས་བུག་གཡས་ཁོ་ན་དང་གཡོན་ཁོ་ན་

ལ་རྒྱུ་བ་ཞག་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་སུའང་ལྟེ་བའྲི་རྩ་ཆེན་བཅུ་

གཉྲིས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་རྩ་འདབ་འཕོ་བའྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། རྩ་

འདབ་འཕོ་མཚམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་དབུ་མར་རྒྱུ་

བའང་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དེའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དེ་དག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་

སབས་ཤྲིག་ནས་འོག་ཏུ་ལྡོག་གྲི སྟེང་དུ་ས་སྒོར་འབྱུང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་

ཞག་རེ་ལ་ས་སྒོར་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་རྒྱུ་བའྲི་སབས་སུའང༌། ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་

བཅས་རྒྱུ་བའྲི་བཞྲི་ཆ་བ་དེ་ནྲི། ས་སྒོར་མྲི་སེབ་པར་དབུ་མའྲི་ནང་གྲི་སབས་ཤྲིག་

ནས་འོག་ཏུ་ལྡོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་སབས་སུའང༌། ཞག་

རེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དབུགས་གསུམ་གསུམ་དབུ་མའྲི་ནང་གྲི་མཚམས་ཤྲིག་བར་

དུ་འོངས་ནས། ས་སྒོར་མྲི་འོང་བ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དབུ་མ་

ནས་རྒྱུ་བ་ལ་ས་སྒོར་མ་ཉམ་རྒྱུ་བྱེད་པས་མ་ཁབ་ཅྲིང༌། ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་སབས་

སུ་འདྲིར་ཁྲིམ་གྲི་འདབ་མ་ཡོངས་སུ་འདོར་ཡང་དབུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་དམན་

པ་མེད་དོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་གཡོན་པ་རྣམས་རླུང་གྲིས་

དོར་ནས་མྲི་རྒྱུ་ཡང་ས་བུག་གཡོན་ལ་རྒྱུ་བ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ས་བུག་

གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིམ་པ་མེད་ཀང་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་ལ་ཡོད་པའང་མྲི་འགལ་

ལོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་དེས་ན་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་གངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རླུང་ལོ་བརྒྱར་ཞག་རེ་ལ་དྲུག་བརྒྱ་དོན་ལྔ་རྒྱུས་པའྲི་ཞག་གངས་ཏུ་བསོམས་པ་

དང༌། སྦྱོར་བ་མྲི་འགྲིག་པའྲི་སྐོན་དེ་དག་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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དེ་ལྟ་མྲིན་པར་མཉམ་པ་དང་མྲི་མཉམ་པའྲི་ཞག་སེ་ཚན་གསུམ་གསུམ་དུ་བྱས་

པ། གཞན་དགུ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བར་གསུངས་པ་དེ། ལྟེ་

བའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བ་ལ་བཞེད་པ་དག་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

མྲི་འཐད་དེ། ལྟེ་བའྲི་རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་གེས་པའྲི་ལྟེ་བ་རྩ་འདབ་

དྲུག་ཅུ་པོ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་འདོར་བ་ལ་ནྲི། རྩ་རེ་རེ་འདོར་བ་ལ་ཞག་བཅོ་

བརྒྱད་བཅོ་བརྒྱད་དགོས་པར་གསུངས་པས། ཞལ་སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་དགོས་ལ། དེ་

དག་གང་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་”ཚན
1
་བཅུ་གཉྲིས་འདོར་བ་ལ་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ལས་

མ་སོང་བས། གང་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་ཆེན་རླུང་གྲིས་དོར་ནས། དེ་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་

ལ་ད་དུང་རླུང་རྒྱུ་བ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཡོན་ལ་འཆྲི་ཞག་གཅྲིག་རྒྱུ། དེ་ནས་རང་བཞྲིན་པའམ་

འཕོ་བའྲི་ཞག་གཅྲིག དེ་ནས་གཡས་ལ་འཆྲི་ཞག་གཉྲིས། རང་བཞྲིན་པ་གཉྲིས་ལ་

སོགས་པ་སེལ་ནས་བྱེད་པ་ནྲི་གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། གཡོན་ལ་འཆྲི་

ཞག་དང་རང་བཞྲིན་པའྲི་ཞག་གཅྲིག་གསུམ་ལྔ་རྣམས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བབས་

ནས། དེ་ནས་གཡས་ལ་གཉྲིས་”བཞྲི
2
་དྲུག་རྣམས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་འབབ་པ་གཞུང་

གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་

འགེལ་བར་སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས། མཉམ་པའྲི་དུས་སྦྱོར་ལ་སྐེས་པའྲི་དང་པོའྲི་ཉྲིན་

ཞག་གཉྲིས་པ་ལ་འབབ་”བོ
3
། སར་ཉྲིན་ཞག་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། །དེ་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༣༨བ༧ན།    ཚན   ཞོལ། ༤༦བ༡ན།    ཆྱེན

2  
3  མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།    བོ   ཞོལ། ༤༦བ༣ན།    གོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གཡོན་པ་ལ་འབབ་བོ། །ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། །དེ་

ནས་ཉྲིན་ཞག་བཞྲི་གཡས་པ་ལའོ། །བཞྲི་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་དུའོ། །གསུམ་གཡོན་པ་

ལའོ། །གསུམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། །དྲུག་གཡས་པ་ལའོ། །དྲུག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། 

ལྔ་གཡོན་པ་ལའོ། །ལྔ་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་དུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་གཡས་

པ་ལའོ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གཡོན་པ་

ལའོ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་དུའོ། ཞེས་སེལ་ཚུལ་

དེ་ལྟར་ཆེས་གསལ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུའོ། ཞེས་

པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་པའྲི་མྲིང་ངོ༌། །

འོ་ན་ས་བུག་འཕོ་བ་དང་རྩ་འདབ་འཕོ་བ་གང་གྲི་སབས་སུའང༌། འཕོ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་ཡོད་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་ལས་མེད་ཅྲིང༌། གཡོན་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རོགས་པར་རྒྱུས་མཚར་བར་གཡས་སུ་འཕོ་ན་གཡས་ཀྲི་ཐོག་མར་ཡང་

ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རླུང་གྲི་འཕོ་དེ་རྒྱུས་ནས་དེ་རེས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རླུང་རྒྱུ་དགོས་ལ། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཡང་གཡས་ནས་རོགས་པར་རྒྱུས་མ་ཚར་

བར་གཡོན་དུ་རྒྱུ་དགོས་པས། གཡོན་གྲི་རླུང་གྲི་ཐོབ་མར་སའྲི་རླུང་དེ་རྒྱུ་དགོས་པ་

སོགས་འཆོལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ས་བུག་གཡོན་ལ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རོགས་པར་རྒྱུས་ནས། ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་དབུ་མར་རྒྱུས་ཏེ། དེ་ནས་

གཡས་སུ་འཕོས་ཤྲིང་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པར་རྒྱུས་ནས་སར་ཡང་ལྔ་བཅུ་

རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུས་ཏེ། ས་ཅུག་གཡོན་ལ་འཕོས་ནས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་རླུང་རོགས་པར་རྒྱུ་བ་སོགས་ཡྲིན་ན་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་ལས་མེད་པ་ལྟར་འཕོ་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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བའང་བཅུ་ལས་མེད་པའམ། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བྱེད་ན་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པ་

དཀྲིལ་འཁོར་གང་གྲིའང་རླུང་དང་སྦྱར་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དོགས་པ་

འདྲི་ལྟར་བངས་ནས་སྐོན་སོང་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ཡང་སྔ་མ་དག་གྲིས་མ་

དཔད་དོ། །འོན་ཀང་དེ་ཉྲིད་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་

ལས་མེད་ཀང༌། གཡོན་ལ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཕོ་བ་ལན་གཉྲིས་དང༌། 

གཡས་ལ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཕོ་བ་ལན་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གཡོན་ལ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུས་ནམ་མཁའ་དང༌། 

གཡས་ལ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ས། ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ལའང༌། གཡོན་གྲི་དྲུག་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའ་

རླུང་མེ་ཆུ་ས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པ་དང༌། གཡས་ཀྲི་དྲུག་ནྲི་ས་ཆུ་མེ་

རླུང་ནམ་མཁའ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པའོ། །གཞན་དུ་ན་རྩ་འདབ་གཡས་ཀྲི་

གཅྲིག་དང་གཡོན་གྲི་གཅྲིག་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ཡང་འབབ་རྒྱུ་མེད་པས་འཕོ་

ཆེན་གྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་འགལ་ལོ། །འོན་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་ལས་གངས་མང་བར་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཡོན་གྲི་དང་པོར་རྒྱུས་པའྲི་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་མཇུག་

གྲི་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་རྩ་འདབ་སོ་སོ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡྲིན་ཀང༌། དཀྲིལ་

འཁོར་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་སོ། །འོ་ན་གཡས་ལ་ས་གཉྲིས་དང༌། གཡོན་ལ་ནམ་མཁའ་

ལ་གཉྲིས་བྱེད་ཀྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུ་གཉྲིས་དང་མེ་གཉྲིས་སོགས་མྲི་བྱེད་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། གཡས་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལན་གཉྲིས་གཉྲིས་མ་བྱས་ན་འཕོ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཅུ་གཉྲིས་མྲི་ཡོང་ཞྲིང༌། རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི། གཉྲིས་”གཏོར
1
་བར་འགྱུར་

ལ། གཡས་པ་དང་གཡོན་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལན་གཉྲིས་མ་བྱས་པར། དཀྲིལ་འཁོར་

གཞན་ལ་ལན་གཉྲིས་བྱས་ན། གཡོན་ལ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས། ཞེས་དང་པོ་ནམ་

མཁའ་ནས་རྩོམ་པ་དང༌། གཡས་ལ་དང་པོ་ས་ནས་རྩོམ་པའྲི་གོ་རྲིམ་འཆོལ་བར་

འགྱུར་བས་སོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་འགེལ་པར་སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་

པས་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། གཡོན་པ་དང་གཡས་པ་དང་དབུ་མའྲི་རྩ་འདྲི་རྣམས་

ལ་ཉྲིན་མཚན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་འབབ་བོ། །དེ་ལ་ལྟེ་བའྲི་པདྨའྲི་འདབ་མའྲི་

གཡོན་གྲི་འདབ་མ་དྲུག ལུག་དང་”འཁྲིག
2
་པ་དང༌། སེང་གེ་དང༌། སྲང་དང༌། གཞུ་

དང༌། བུམ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་

འཁོར་སུམ་ཅུ་རྣམས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་ཀྲི་འདབ་མ་དྲུག གླང་དང༌། ཀར་ཀཊ་དང། བུ་མོ་

དང་། སྲིག་པ་དང༌། ཆུ་སྲྲིན་དང༌། ཉའྲི་བདག་ཉྲིད་རྣམས་ལ་སོ་སོར་ས་ལ་སོགས་

པ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་རྣམས་སོ། ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང༌། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན། འདབ་མ་དྲུག་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་

ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་ལྔ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས་

མྲི་འབྱུང་བས་སོ། །གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན་དྲུག་ལྔ་སུམ་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུར་གསུངས་པ་འདྲི་ནྲི། རྩ་ཆེན་རེ་རེ་ལ། གཙོ་བོ་

ས་ལྟ་བུ་རེ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལའང་འཁོར་འབྱུང་བ་ཆུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༧ན།    གཏོར   ཞོལ། ༤༧བ༣ན།    སོྟར

2  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།    འཁྲྱིག   ཞོལ། ༤༧བ༥ན།    འཁྲྱིགས



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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བཞྲི་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེས་ན་འབྱུང་ཆེན་གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀང། འབྱུང་ཆུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ནོ། །རྩ་སྟོང་ཕག་དོན་གཉྲིས་གཅོད་ཚུལ་དང༌། “རྩ་རེ
1
་གཅོད་པ་ལ། ཞག་བཅོ་

བརྒྱད་དགོས་པའང་བཤད་པ་སོགས་ཀྲི་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་འགའ་

ཞྲིག་ནྲི་འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་དཔད་པ་བྱས་

ནས། ད་ནྲི། རྩ་ཆད་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ལོ་གསུམ་གྲི་རྲིང་ལ་ལྟེ་བ་

དང་ཚིགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་རྩ་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གཅོད་ཚུལ། ཕོགས་གསུམ་གྲི་

རྲིང་ལ་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་རྩ་གཅོད་ཚུལ། འཆྲི་བའྲི་གོང་གྲི་ཉྲིན་ཞག་དྲུག་གྲི་

རྲིང་ལ་ལྷག་པའྲི་རྩལ་རླུང་རྒྱུ་ཚུལ། ལོ་བརྒྱའྲི་ཉྲིན་ཞག་ཚོགས་སུམ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་

ལ་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་དོན་གཉྲིས་གཅོད་པའྲི་ཚུལ། དུས་ཀྲི་རྩའྲི་ངེས་པ་བཤད་

པ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་ཆ་ཤས་དང་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ཕྲི་ནང་ལ་སྦྱར་བ་སྟེ། 

དྲུག་གྲི་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ལྟེ་བ་ལ་ཁྲིམ་གྲི་རྩ་བཅུ་གཉྲིས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་

འབབ་པར་བྱེད་པ་དྲུག་ཅུ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། ལོ་གསུམ་གྲི་རྩ་དང་ཡྲི་གེ་གཅོད་

པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཆད་དེ། དེ་ཡང་དགུ་ཡྲིས་བསན་པའྲི་ལག་

འགོ། ཞེས་པ་བརྒྱད་ལ་དགུ་ཡྲིས་བསྒྱུར་བས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་

རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། དེ་ལས་གེས་པ་དྲུག་ཅུ་བསོམས་པའྲི་གངས་སོ། །དེ་ལ་

རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་གེས་པ་དྲུག་ཅུ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་དྲུག་ཅུ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།    ར་རྱེ   ཞོལ། ༤༨ན༣ན།    རའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པོ་རེ་རེ་གཅོད་པ་ལ། ཕོགས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཅན་ཉྲིན་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་རེ་དགོས་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་དྲུག་ཅུ་ལ་ལོ་གསུམ་གྲི་ཉྲིན་ཞག་གྲི་ཚོགས་སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་

འོང་ངོ༌། །སབས་འདྲིར་འགེལ་ཆེན་དུ། ཐམས་ཅད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩ་རྣམས་

ལས་ལོ་གསུམ་གྲི་ཕོགས་རྣམས་ཀྲིས་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་དོར་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་ལྔ་འབབ་པར་བྱེད་པ་འདོར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ལ། ཁ་ཅྲིག ལྟེ་བའྲི་དོན་

གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་འདོར་རམ་སྙམ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། ཉྲིན་ཞག་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་

འཆྲི་བ་ལས་ལྷག་པའྲི་རྩ་རྣམས་སུ་རླུང་བཅུ་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་ལ་དགོངས་པས། དོན་

གཉྲིས་པོ་དེའྲི་དྲུག་ཆ་ནང་གྲི་རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་གཅོད་པ་ཡོངས་སུ་དོར་བ་སྟེ། 

མ་བཅད་པར་བཞག་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འབབ་པར་བྱེད་པ་གཞན་དྲུག་ཅུ་པོ་

ཐམས་ཅད་རླུང་གྲིས་འདོར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་དང་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་ལའང་དྲུག་ཆ་འཇོག་པ་ཤེས་

པར་བྱའོ། ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྔར་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་དགུ་

བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ལ། ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འདོར་བར་བཤད་པ་

དེ་ཉྲིད་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་འདོར་བར་བྱས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་

ལ། འཆྲི་བའྲི་མཐར་ཞག་དྲུག་གྲི་རྒྱུ་བ་ནྲི། སྔར་བཅད་ཚར་བའྲི་རྩ་ལའང་རྒྱུ་བ་

མྲི་འགལ་ཏེ། ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྔར་ལོ་གསུམ་གྲི་

དུས་སུ་བཅད་ཚར་ཡང་འཆྲི་བའྲི་གོང་གྲི་མཐའྲི་ཞག་དྲུག་གྲི་རྲིང་ལ་དེ་དག་ཏུའང་

རླུང་རྒྱུ་བར་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། གཞན་ཡང་འོག་ནས་ཚིགས་

ཆེན་དང་། སོར་ཚིགས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་དྲུག་ཆ་རེ་ལ་འཆྲི་རླུང་མྲི་རྒྱུ་ཞྲིང༌། ལྷག་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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མ་རྣམས་ལ་འཆྲི་རླུང་རྒྱུ་བར་བཤད་པས། ཁོད་ཀྲིས་འདྲིར་དྲུག་ཆ་རེ་ཞག་དྲུག་

གྲི་རྲིང་ལ་འཆྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་ཆེད་དུ་འཇོག་པར་འདོད་པ་དངོས་སུ་བཀག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་དེའྲི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་མྲི་གཅོད་པར་འཇོག་པའྲི་དོན་མེད་ལ། རྩ་ཆེན་བཅུ་

གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གཏན་ནས་མ་དོར་བར། དེ་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་དྲུག་པོ་རྣམས་

རླུང་གྲིས་དོར་བའང་མྲི་འཐད་དོ། །

ཁ་ཅྲིག ཕོགས་”བཅུས
1
་རྩ་དྲུག་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོ་སོ་ལ་དྲུག་ཆ་རེ་རླུང་

གྲིས་གཅོད་པ་ཡོངས་སུ་འདོར་བ་སྟེ་མྲི་གཅོད་པར་འཇོག ཅེས་པར་འཆད་པའང་

མྲི་འཐད་དེ་རྩ་རྣམས་ཀྲི་དྲུག་ཆ་རེ་ལ་རླུང་རྒྱུ་ན་རྩ་དེ་ལ་རླུང་རྒྱུ་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་ལ། རྩ་དེ་རླུང་གྲིས་དོར་ན་ད་ལྟ་རྩ་དེ་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་མེད་དགོས་པས། རྩ་དེ་

བཅད་ཚར་བ་དང༌། རྩ་དེའྲི་དྲུག་ཆ་རེ་ལ་རླུང་ནར་མར་རྒྱུ་བ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་འོག་ཏུ་མགྲིན་པ་ལ་ཡུད་ཙམ་འབབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། རོ་དང་ཞེས་

སོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་མྲི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྲི་རྩ་རྣམས་

ཀྲི་དྲུག་ཆ་རེ་བཞག་པ་དེ་ལ་མཐའྲི་ཞག་གྲི་རྲིང་ལ་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་དོན་མྲིན་ཏེ། འོག་

ཏུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེས་ན་གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། ལོ་གསུམ་

གྲི་ཕོགས་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་རྩ་དོན་གཉྲིས་ཀྲི་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་རེ་དྲུག་ཆ། རྩ་

ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་ཡོངས་སུ་དོར་བའྲི་སྒོ་ནས། དེ་དག་ལས་གྲིས་པའྲི་

རྩ་དྲུག་ཅུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འབབ་པར་བྱེད་པ་རྣམས་འདོར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཡྲིན་ནོ། དེ་ལ་རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། དེ་ལས་གེས་པ་དྲུག་ཅུ། ཚིགས་ཆེ་ཆུང་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༢ན།    བཅུས   ཞོལ། ༤༩ན༢ན།    དྲུག་ཅུའྱི
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གྲི་རྩ་དང་བཅས་པ་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྟེ་བའྲི་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོར་རེ་རེ་ལས། ལྟེ་བའྲི་རྩ་ལྔ་ལྔ་གེས་ལ། ལྟེ་བའྲི་རྩ་”སེ
1
་ཚན་

བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་གྲི་རྩ་བརྒྱུད་རྐང་ལག་ལ་སོང་བས། ཚིག་ཆེན་རེ་རེའྲི་ཐད་

དུ། ལྔ་ཚན་རེའྲི་རྩ་རེ་རེ་ལས་དྲུག་”བྱེས
2
་པས་ཚིགས་ཆེན་རེ་རེའྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་

འདབ་སུམ་ཅུ་རེར་འགྱུར་རོ། །ཚིགས་ཆེན་གྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་རྩ་བརྒྱུད། རྐང་ལག་གྲི་

སོར་མོ་རྣམས་ལ་སོང་བས་ཚིགས་ཕན་གྲི་རྩ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་ལག་པ་

གཡས་པའྲི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའྲི་བར་གྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་རྩ་སུམ་ཅུ་པོའྲི་རྒྱུན་ལག་

པ་གཡས་པའྲི་སོར་ཚིགས་འོག་མ་ལྔར་སོང་བས། སོར་ཚིགས་རེ་ལ་རྩ་དྲུག་སྟེ། 

སོར་ཚིགས་ཀྲི་འཕེང་བ་འོག་མའྲི་རྩ་སུམ་ཅུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དཔུང་བ་དང་ཉེ་བའྲི་དཔུང་བ་ཞེས་པ་གྲུ་མོ་གཡས་པའྲི་བར་གྲི་རྩ་

བརྒྱུད་སོང་བས་ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོའྲི་ཚིགས་འཕེང་དབུས་མའྲི་རྩ་སུམ་ཅུ་

དང༌། གཡས་པའྲི་ལག་མགོ་དང་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་མཁྲིག་མའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་རྩ་སུམ་

ཅུ་པོའྲི་རྩ་བརྒྱུད་སོང་བས་ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོའྲི་ཚིགས་འཕེང་སྟེང་མ་

སེན་མོའྲི་མཚམས་ཀྲི་ཚིགས་ལྔའྲི་རྩ་སུམ་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ལག་པ་གཡོན་

དང༌། རྐང་པ་གཉྲིས་ལའང་རྲིགས་བསྒེས་པས་ཤེས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་

གཉྲིས་རེ་རེ་ལ་རྩ་སུམ་ཅུ་རེ་ཡོད་པས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། ཚིགས་ཕན་དྲུག་

ཅུ་པོ་རེ་རེ་ལ་རྩ་དྲུག་དྲུག་ཡོད་པས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་ཅྲིང༌། “ཚིགས
3
་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    སྱེ   ཞོལ། ༤༩བ༡ན།    ལྔ

2  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    བྱྱེས   ཞོལ། ༤༩བ༡ན།    གྱེས

3  མ་ཕྱི། ༤༡བ༤ན།    ཚིགས   ཞོལ། ༤༩བ༦ན།    ཚོག
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གྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ནྲི། རྐང་པ་དང་ལག་པའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་བྱ་བ་འགོ་བ་དང་

ལེན་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྲི་དང་པོར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་ལ། 

སོར་ཚིགས་ཀྲི་རྩའྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ནྲི་ལེན་པ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་བྱ་བའྲི་

འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་ཕྲིའྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་

སྦྱར་ན། ལག་པ་གཡས་པའྲི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའྲི་བར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་སུམ་ཅུ་

ནྲི་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་སུམ་ཅུ་དང༌། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའྲི་

བར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་སུམ་ཅུ་ནྲི་དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་སུམ་ཅུའོ། ཞེས་སོགས་སུ་

སྦྱར་ཏེ། གཞུང་ཉྲིད་ན་གསལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་སྟོང་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྲིང་ལ་ལྟེ་བ་དང་ཚིགས་

ཆེ་ཆུང་གྲི་རྩ་དེ་དག་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་པོ་རེ་རེ་གཅོད་པ་ལ་

ཕོགས་ཀྲི་མྲིང་ཅན་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་རེ་དགོས་ཤྲིང༌། རྩ་དེ་དག་རེ་རེ་བཅད་པ་

ན། དེ་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་དྲུག་གཅོད་པས། ཞག་བཅོ་བརྒྱད་པོའྲི་རྲིང་ལ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་

གཅྲིག་དང་དེ་ལས་གེས་པའྲི་ཚིགས་ཆེན་གྲི་རྩ་དྲུག་གཅོད་ཅྲིང། དེས་ན་ཚིགས་

ཆེན་རྣམས་ཀྲི་རྩ་རེ་རེ་གཅོད་པ་ལ་ཉྲིན་ཞག་རྩེ་མོ་ཅན་ཞེས་ཉྲིན་ཞག་གསུམ་

གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། ཚིགས་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་རྩ་རེ་རེ་བཅད་པ་ན་དེའྲི་རྩ་

བརྒྱུད་ཀྲི་སོར་ཚིགས་ཀྲི་རྩ་རེ་རེའང་གཅོད་དེ། དཔེར་ན་ལྟེ་བའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུའྲི་ནང་

ནས་གཡས་ཀྲི་སུམ་ཅུའྲི་དང་པོ་ནག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བཅད་པ་ན། དེ་ལས་གེས་པ་

ལག་པ་གཡས་པའྲི་ཕག་པ་དང་དཔུང་བའྲི་བར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་དྲུག་དང༌། དྲུག་པོ་

དེའྲི་རྩ་བརྒྱུད་ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོའྲིཚིགས་འཕེང་འོག་མའྲི་ནང་ནས་མཐེ་
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བོང་གྲི་ཚིགས་འོག་མའྲི་རྩ་དྲུག་ཀང་གཅོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིགས་

བསྒེས་པས་ཤེས་ལ། ལྟེ་བའྲི་རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་གཅོད་ཚུལ་གྲི་ཞག་གངས་དངོས་

སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། ལྟེ་བའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུའྲི་ནང་ནས་རེ་རེ་དོར་བའྲི་སྒོ་ནས། དེ་ལས་

གེས་པའྲི་ཚིགས་ཆེན་གྲི་རྩ་དྲུག་དྲུག་འདོར་ཞྲིང༌། ཚིགས་ཆེན་གྲི་རྩ་དྲུག་དྲུག་

དོར་བའྲི་དབང་གྲིས་དེའྲི་རྩ་བརྒྱུད་སོར་ཚིགས་ཀྲི་རྩ་དྲུག་དྲུག་འདོར་བ་བཞྲིན་དུ། 

རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རེ་རེ་འདོར་བའྲི་དབང་གྲིས་དེ་ལས་གེས་པའྲི་ལྟེ་

བའྲི་རྩ་ལྔ་ལྔ་འདོར་བ་ཡྲིན་དགོས་ཏེ། རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ལྟེ་བའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུའྲི་ནང་ནས་ལྔ་འདོར་བ་ལ་ནྲི། ཕོགས་ལྔ་དགོས་པས་

ཞག་དགུ་བཅུ་དགོས་ལ། དེ་ཉྲིད་རྩ་ཆེན་གཅྲིག་འདོར་བའྲི་ཡུན་ཚད་དུ་རྲིགས་

སོ། །དེ་བས་ན། ཞག་དགུ་ཅུ་སོང་བ་ན་རྩ་ཆེན་གཅྲིག་དང༌། དེ་ལས་གེས་པའྲི་ལྟེ་

བའྲི་རྩ་ལྔ་དང༌། ལྔ་པོ་དེ་ལས་གེས་པའྲི་ཚིགས་ཆེན་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་དང༌། དེའྲི་

རྩ་བརྒྱུད་སོར་ཚིགས་ལྔ་ཡྲི་རྩ་རླུང་གྲིས་འདོར་བ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་བྱས་པས་རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་འདོར་བ་ལ་ཞག་སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་དགོས་པ་ནས། 

ཚིགས་ཕན་དྲུག་ཅུའྲི་རྩ་འདོར་བ་ལའང༌། ཞག་སྟོང་བརྒྱད་ཅུ་དགོས་པའྲི་བར་

དུ་ཞག་གངས་མཚུངས་ཤྲིང༌། ལོ་གསུམ་དང་རྩ་དེ་དག་གཅོད་པ་གཉྲིས་སྦྱར་བ་

ལེགས་པར་འགྲིག་པར་འགྱུར་ལ། རྩ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་ལ་མྲི་གཏོགས་པས། རྩ་འདྲི་དག་གཅོད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བྱས་

པ་དང༌། རྩ་སྟོང་ཕག་དོན་གཉྲིས་ལས་ཞག་རེ་ལ་གཉྲིས་གཉྲིས་གཅོད་པ་འགལ་བའྲི་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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སྐོན་མེད་དོ། །འོ་ན་རྩ་སྟོང་ཕག་དོན་གཉྲིས་གང་ལས་གེས་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། “འདྲི་ལ
1
་

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་ནྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འདབ་འབའ་ཞྲིག་ལས་གེས་པར་

གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་ལས་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་དང༌། 

རླུང་འབབ་པའྲི་རྩ་གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་པས་ཉེར་བཞྲི། དེ་རེ་རེ་ལ་གསུམ་གསུམ་

དུ་གེས་པས་དོན་གཉྲིས། དེ་རེ་རེ་ལ་སྟོང་ཕག་རེར་གེས་པས་སྟོང་ཕག་བདུན་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་དག་ལས་སྟོང་ཕག་ཉེར་བཞྲི་ནྲི་ཁུ་བ་འབབ་པ་དང༌། སྟོང་ཕག་

ཉེར་བཞྲི་ནྲི་རྡུལ་འབབ་པ་དང༌། སྟོང་ཕག་ཉེར་བཞྲི་ནྲི་རླུང་འབབ་པར་གསུངས་ལ། 

འདྲིར་ཡང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ལ་ཁད་པར་དུ་གཅོད་པའྲི་དབྱངས་གསལ་གྲི་

རྩ་འདྲི་དག་ལས་གེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན། གང་ལས་གེས་

པའྲི་གཞྲིའྲི་རྩ་རླུང་གྲིས་དོར་ནས། དེ་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་ཕན་རླུང་གྲིས་མ་དོར་བ་

འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་བས་ན་དབུ་མ་ཉྲིད་ནས་རྩ་ཕན་སྟོང་ཕག་དོན་

གཉྲིས་སུ་གེས་པ་ལྟ་བུ་ཉྲིད་དུ་བྱ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །

ད་ནྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷའྲི་ཡྲི་གེ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ། ལྷག་

པའྲི་ལྷའྲི་དོན་ནྲི། ཡྲི་གེ་འདྲི་དག་རྩ་དེ་དང་དེ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་ནམ། རྩ་དེ་དག་

གྲི་ནང་ན་ཡྲི་གེ་དེ་དག་གྲི་”གཟུགས
2
་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྩ་འདྲི་དག་སྦྱོང་

བའྲི་དོན་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ས་བོན་གྲིས་རྩ་དེ་དང་དེ་

དག་མཚོན་ནས་བསྟན་པས་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་པས་ལྷག་པའྲི་”ལྷའྲི
3
་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༧ན།    འདྱི་ལ   ཞོལ། ༥༠བ༥ན།    འདྱིས

2  མ་ཕྱི། ༤༢བ༤ན།    གཟུགས   ཞོལ། ༥༡ན༣ན།    བཟུགས

3  མ་ཕྱི། ༤༢བ༥ན།    ལྷའྱི   ཞོལ། ༥༡ན༤ན།    ལའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲི་གེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་འདྲི་ནས་མདོར་བསྟན་ཅྲིང༌། འོག་ཏུ། ད་ནྲི་སེ་པ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྲི་

དོན་མདོར་བསྡུས་ན། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀྲི་ཚིགས་རྣམས་ཀྲི་རྩ་ནྲི་བྱང་

བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་ཚེས་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་སྦྱོར་ལ། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚིགས་

ཆེན་དྲུག་གྲི་རྩ་རྣམས་ནྲི་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་ཚེས་རྣམས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་

དང་སྦྱོར་ཞྲིང༌། 

ཐོག་མར་ལག་པ་གཡོན་ལྟ་བུ་ནས་མཚོན་ཏེ་བརོད་ན། ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་སའྲི་

སེ་བ་སྟེ། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སེ་ཚན་དྲུག་ཡོད་ལ། སེ་ཚན་དྲུག་པོ་དེ་སྲོག་གྲི་

དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བ་དང༌། རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་སྒོ་ནས་སེ་ཚན་བཅུ་གཉྲིས་སུ་

འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལ་སྲོག་གྲི་དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ཀ་ཙ་ཊའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་ལག་

པ་གཡོན་པའྲི་”ཚིགས
1
་ཆེན་གསུམ་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། སྲོག་གྲི་དབྱངས་

རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་ཀ་ཙ་ཊ་པའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་ནྲི་ལག་པ་གཡས་ཀྲི་ཚིགས་ཆེན་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ཡྲི་གེ་དང། ཡང་སྲོག་གྲི་དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ཏ་པ་སའྲི་སེ་ཚན་

གསུམ་རྐང་པ་གཡོན་གྲི་ཚིགས་ཆེན་གསུམ་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། ཡང་སྲོག་

གྲི་དབྱངས་རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་ཏ་པ་སའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་ནྲི་རྐང་པ་གཡས་ཀྲི་ཚིགས་

ཆེན་གསུམ་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་ལག་གྲི་སོར་མོའྲི་

ཚིགས་འཕེང་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། གཡོན་གྲི་སོར་མོའྲི་ཚིགས་ཕེང་འོག་

མ་བར་མ་སྟེང་མ་གསུམ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན། དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ཀ་ཙ་ཊའྲི་སེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༣ན༡ན།    ཚིགས   ཞོལ། ༥༡བ༡ན།    ཚིག



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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ཚན་གསུམ་དང། གཡས་ཀྲི་གསུམ་ལ་དབྱངས་རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་ཀ་ཙ་ཊའྲི་སེ་ཚན་

གསུམ་དང༌། རྐང་པ་གཡོན་གྲི་གསུམ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ཏ་

པ་སའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་དང༌། རྐང་སོར་གཡས་ཀྲི་ཚིགས་ཕེང་གསུམ་ལ་འོག་ནས་

རྲིམ་པས་དབྱངས་རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་ཏ་པ་སའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་སྟེ་ཚིགས་ཆེན་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སེ་ཚན་དྲུག་གྲི་སེ་ཚན་རེ་རེ་ལའང༌། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་

ལྔ་ཡོད་དེ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་དག་གང་གྲི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པའྲི་སྲོག་གྲི་དབྱངས་ལ་སེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་དེ། 

ཨ་ཨྲི་རཾ་ཨུ་ལ། ཞེས་པ་རང་བྱུང་གྲི་དབྱངས་དང༌། ཨ་ཨེ་ཨར་ཨོ་ཨལ། ཞེས་པ་

ཡོན་ཏན་ནམ་འཕེལ་བའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ། ཞེས་པ་ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེའོ། །འདྲི་

དག་ཀང༌། ཐུང་རྲིང་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་དབྱེ་བས་རྲིང་པོའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་དང༌། ཐུང་ངུའྲི་

སེ་ཚན་གསུམ་སྟེ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཐུང་ངུ་གསུམ་གྲི་མཐར་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཨཾ་

ཨ་ལཾ་ཧཾ། ཞེས་པ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་གསུམ་དང༌། རྲིང་པོའྲི་སེ་ཚན་གསུམ་གྲི་མཐར་ནྲི་

རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཨཿ ཨལཿ ཧཿ ཞེས་པ་ཚེག་དག་ཅན་གསུམ་བཞག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་

ལྟར་ན་སེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡྲི་གེ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ང་

ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཀང༌། རང་བྱུང་གྲི་ཡྲི་གེ་ཐུང་ངུ་དྲུག་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་དབང་གྲིས་

ཕེ་བས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ང་ངྲི་�་ངུ་ངླ་ངཾ༌། ཞེས་པའོ། །དེས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་”བཞྲིན
1
་ཐམས་ཅད་ལའང་རྲིགས་འགེའོ། །དེས་ན་གསལ་བྱེད་ཡྲི་གེ་རྲིང་བ་

སུམ་ཅུ་དང་ཐུང་ངུ་སུམ་ཅུ་པོ་དེ་དག་རང་བྱུང་གྲི་ཡྲི་གེ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་དང་ཚེག་དག་

1  མ་ཕྱི། ༤༣ན༧ན།    བཞྱིན   ཞོལ། ༥༢ན༢ན།    གཞན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཅན་དང་བཅས་པའྲི་རྲིང་པོ་དྲུག་དང་ཐུང་ངུ་དྲུག་གྲིས་ཕེ་བའྲི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བྱེད་ཐུང་རྲིང་དྲུག་ཅུ་པོ་དེ་ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བའྲི་

ཡྲི་གེ་ཐྲིག་ལེ་དང་ཚེག་དག་ཅན་དང་བཅས་པའྲི་ཐུང་རྲིང་དྲུག་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་

དབང་གྲིས་ཕེ་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། ཡང་གསལ་བྱེད་ཐུང་རྲིང་དྲུག་ཅུ་ལས་ཡ་

ཎའྲི་ཡྲི་གེ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་དང་ཚེག་དག་ཅན་དང་བཅས་པའྲི་ཐུང་རྲིང་དྲུག་དྲུག་སྲོག་

ཏུ་ཞུགས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕེ་བས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ལོ་གསུམ་གྲི་

ཞག་སྟོང་བརྒྱད་ཅུའྲི་གངས་སུ་འགྱུར་ལ། ཚིགས་ཆེན་དང་ཚིགས་ཕན་གྲི་རྩ་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུ་པོ་དག་ལ། རྩ་རེ་རེ་ལའང༌། མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་

ཡྲི་གེ རང་བྱུང་གྲི་ཡྲི་གེ་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པས་ཕེ་བ་དང༌། ཡོན་ཏན་ནམ་འཕེལ་བའྲི་

ཡྲི་གེས་ཕེ་བ་དང༌། ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེས་ཕེ་བ་སྟེ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གསུམ་

སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། རང་གྲི་ཨ་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ང་དང༌། ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ་

ཨ་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ང་དང༌། ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེ་ཧ་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ཧ་ང་གསུམ་ཀ་ལག་

པ་གཡོན་གྲི་ཚིགས་”ཆེན
1
་གྲི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཕག་པ་དང༌། དཔུང་པའྲི་བར་གྲི་རྩ་

སུམ་ཅུའྲི་ནང་ནས་རྩ་དང་པོའྲི་ཡྲིན་པར་སྦྱོར་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་གཡོན་

པའྲི་མཐེ་པོའྲི་ཚིགས་འོག་མ་ལ་རྩ་དྲུག་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་རྩ་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེར་ཡང་

དེ་གསུམ་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཡང་ལག་པ་དང་རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་རྩའྲི་འཁོར་ལོ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ། 

དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བ་རྣམས་ཀྲི་སེ་ཚན་ལུགས་འབྱུང་དང། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༤ན།    ཆྱེན   ཞོལ། ༥༢བ༡ན།    ཅན



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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གེ་ལུགས་ལྡོག་དང་སྲོག་གྲི་ཡྲི་གེ་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། རྩ་སུམ་ཅུའྲི་

དང་པོ་ལ་ང་དང༌། སུམ་ཅུ་པ་ལ་ཀ་ལྟ་བུའོ། །གཡས་པ་རྣམས་ལ་དབྱངས་རྲིང་པོས་

ཕེ་བ་དག་སེ་ཚན་དུ་མ་ཟད་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡང་ལུགས་འབྱུང་དང་སྲོག་གྲི་

དབྱངས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། རྩ་སུམ་ཅུའྲི་དང་པོ་ལ་ཀཱཿ རྲིང་པོ་དང༌། 

སུམ་ཅུ་པ་ལ་ང་རྲིང་པོ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་རྐང་པ་གཡོན་དང་གཡས་ལའང་རྲིག་པར་

བྱ་ཞྲིང༌། ཚིགས་ཆེན་གྲི་རྲིགས་པས་ཚིགས་ཕན་རྣམས་ལའང་རྲིག་པར་བྱ་ལ། 

དབྱངས་”རྲིང་
1
ཐུང་གྲིས་ཕེ་བའྲི་སེ་ཚན་དེ་དག་ཀང་ཚིགས་ཆེན་དང་པོར་ཚིགས་

གཡས་ལ་སྦྱར་བ་དབྱངས་རྲིང་པོས་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་ནྲི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་

ཡེ་ཤེས། ཞེས་པའྲི་རྲིམ་པས་སྡུད་རྲིམ་དང་གཡོན་ལ་དབྱངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བ་

ཐམས་ཅད་ནྲི་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་སྤོ་བའྲི་རྲིམ་པས་”སྐར
2
་བར་བྱ་ལ། 

དབྱངས་རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་སེ་ཚན་དྲུག་ལྟ་བུ་ནྲི་རྲིགས་དྲུག་དང༌། དེའྲི་ནང་ནས་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ནྲི། ཆུ་སྲྲིན་གྲི་འཕོ་བའྲི་

རྩ་ལག་པ་གཡས་པའྲི་ཕག་པ་དང༌། དཔུང་བའྲི་བར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྟེ། མྲི་བསྐོད་པ་

དེ་ཉྲིད་ལ་རྲིགས་ལྔར་ཕེ་བ་ནྲི་འཁོར་ལོ་དེའྲི་རྩ་དྲུག་ཚན་ལྔའོ། །

དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལའང་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ནྲི། 

འཁོར་ལོ་དེའྲི་རྩ་སེ་ཚན་ལྔའྲི་དང་པོ་ལའང་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའོ། ཞེས་དེའྲི་རྲིམ་པས་

ཚིགས་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཀའྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། རེ་རེ་ནས་

སྦྱོར་བ་འགེལ་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྲིང་ཤེས་སའོ། །དེ་ལྟར་རྐང་ལག་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༡ན།    - རྱིང་   ཞོལ། ༥༢བ༤ན།    རྱིང་    * རྱིང་

2  མ་ཕྱི། ༤༤ན༢ན།    སྐར   ཞོལ། ༥༢བ༥ན།    སྦྱར
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ཀའྲི་གཡས་པ་རྣམས་ལྷོ་བགོད་དང༌། གཡོན་པ་རྣམས་བྱང་བགོད་དུ་མྲི་མཛད་པར། 

སྟེང་གྲི་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀ་བྱང་བགོད་དང་འོག་གྲི་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀ་ལྷོ་

བགོད་དུ་གསུངས་ནྲི། སྟེང་སྲོག་གྲི་རླུང་དང༌། འོག་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་གཉྲིས་ལས། 

སྲོག་འཛིན་གྲི་རླུང་གྲི་དབང་གྲིས་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་དང༌། ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་གྲི་

དབང་གྲིས་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་འབྱུང་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྟེང་གྲི་གཡས་གཡོན་

གཉྲིས་ཀ་ཉྲི་མའྲི་ཆོས་བྱང་བགོད་དང༌། འོག་གྲི་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀ་ཟླ་བའྲི་

ཆོས་ལྷོ་བགོད་དུ་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་རྲིང་ལ་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་དང་རྩ་གཅོད་ཚུལ་ནྲི། དེ་ནས་ལོ་ནྲི་ཆད་པར་གྱུར་ན། ཞེས་པ་ནས། རྩ་གཅོད་

པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་ལ་”དཔད
1
་པར་

བྱ་བའྲི་དབྱངས་ནྲི། དབྱངས་ཐུང་ངུས་བཅོ་ལྔ་དང༌། རྲིང་པོས་བཅོ་ལྔ་དང༌། ཤྲིན་

ཏུ་རྲིང་པོས་བཅོ་ལྔ་སྟེ། ཞེ་ལྔ་ཡོད་ལ། ཕོགས་གསུམ་གྲི་རྲིང་ལ་བཅད་པར་བྱ་བ་

དབྱངས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རྩ་ནྲི། དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་ལས། མགྲིན་པའྲི་སྟོང་

པའྲི་རྩ་བཞྲི་དང༌། དཔྲལ་པའྲི་སྟོང་པའྲི་རྩ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པ་རྩ་བཞྲི་བཅུ་ཡོད་

ཅྲིང༌། མངལ་གྲི་ཟླ་གཅྲིག་རྩ་མ་འཆགས་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་མཐའྲི་ཟླ་བ་

གཅྲིག་གྲི་རྲིང་ལ། གལས་བྱེད་སུམ་ཅུའྲི་ཆོས་ཅན་གསང་བའྲི་རྩ་སུམ་ཅུ་ཡོད་དེ། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲིའང་སྟོང་པའྲི་རྩ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་སོ། །

དེ་ལ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་”ལ
2
་ཉྲིན་ཞག་ཏུ་བྱས་པ། །ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་ཞེ་

ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད། ཆུ་ཚོད་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྲི་ཆ་རེ་ལ་ཞག་ཏུ་བྱས་པའྲི་ཞག་ཞེ་བརྒྱད་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༧ན།    དཔྱད   ཞོལ། ༥༣ན༤ན།    བཅད

2  མ་ཕྱི། ༤༤བ༢ན།    ལ   ཞོལ། ༥༣བ༡ན།    པ
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འགྱུར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་མཐའྲི་ཞག་སུམ་ཅུ་པོ་དེ་ཡང་ཆུ་ཚོད་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་ལ་ཞག་

ཏུ་བྱས་པའྲི་ཞག་སོ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བས། ཕོགས་གསུམ་དང་མཐའྲི་ཟླ་གཅྲིག་

གྲི་ཞག་དོན་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཆུ་ཚོད་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆའྲི་ཞག་བརྒྱད་ཅུར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

མཐའྲི་དོན་དུ་མའྲི་ཞག་གཅྲིག་སྟེ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་གོ །དེ་དག་ལས་དཔྲལ་བ་ལ་

དབྱངས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རྩ་བཅུ་བཞྲི། མགྲིན་པ་ལ་ཉེར་བརྒྱད་དེ་ཞེ་གཉྲིས་ཕོགས་

གསུམ་གྲི་ཞག་ཞེ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ནས་ཞེ་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིང་ལ་གཅོད་ལ། དེ་ནས་སྙྲིང་

ཁའྲི་རྩ་གཅོད་ཚུལ་ནྲི། དེ་ནས་མགྲིན་པ་ལ་ཉྲིན་ཞག་བཞྲི་དང༌། དཔྲལ་བ་ལ་ཉྲིན་

ཞག་གཉྲིས་དང༌། འཚོ་བའྲི་མཚན་སོ་གསུམ་མོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་

དཔྲལ་བའྲི་རྩ་ལ་གཉྲིས་སྟོང་པ་དང༌། མགྲིན་པའྲི་བཞྲི་སྟོང་པར་སོང་བས། དེ་དག་

”སྤོད
1
་པ་ལ་སྦྱར་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ཞག་དྲུག་པོ་དེ་དག་དང༌། གསང་བའྲི་རྩ་གཉྲིས་

སྟོང་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རྩར་སོང་བའྲི་དེ་གཉྲིས་གཅོད་པའྲི་ཞག་ཏུ་སྦྱར་ས་མ་བྱུང་

བའྲི་ཞག་གཉྲིས་ཏེ། ཞག་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བརྒྱད་གཅོད་པའྲི་ཞག་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་དག་སྟོང་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་གཅོད་པའྲི་ཞག་བརྒྱད་ནྲི་འཁོར་ལོ་དེ་དག་གྲི་

རྩ་འདབ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྙྲིང་ཁའྲི་པདྨ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཞྲིང་རྩ་བརྒྱད་གཅོད་དེ། ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྟོང་པའྲི་རྩའྲི་དོན་ནྲི། རླུང་གཏན་མྲི་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་ལ་ཟེར་ཞྲིང༌། 

རྩ་གཅོད་པའྲི་དོན་ནྲི། རྩ་དེ་ལ་སྔར་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གྲིས་རྩ་དེ་ཉྲིད་དོར་བ་ལ་ཟེར་

བས། སྟོང་པའྲི་རྩ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསང་བའྲི་ཞག་

1  མ་ཕྱི། ༤༤བ༥ན།    སྤྱོད   ཞོལ། ༥༣བ༤ན།    གཅོད
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ཆུ་ཚོད་ལྔ། ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་ལ་ཞག་ཏུ་བྱས་པ་སོ་གཉྲིས་ལས། སུམ་ཅུ་མ་གཏོགས་

པའྲི་ལྷག་གཉྲིས་དང༌། དབུ་མ་གཅོད་པའྲི་ཞག་གཅྲིག་རྣམས་ལ་འཚོ་བའྲི་མཚན་མོ་

ཞག་གསུམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལས་འཚོ་བའྲི་མཚན་མོ་གཉྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་གཅོད་བྱེད་

ལ་སོང་ཞྲིང༌། གཅྲིག་དབུ་མ་གཅོད་དོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །

གསུམ་པ་འཆྲི་བའྲི་གོང་གྲི་ཉྲིན་ཞག་དྲུག་གྲི་རྲིང་ལ་ལྷག་པའྲི་རྩ་ལ་རླུང་རྒྱུ་

བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྟེ་བ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་གསུངས་སོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཉྲིན་ཞག་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་

འཆྲི་བ་ལས་ལྷག་པའྲི་རྩ་ལ་རླུང་བཅུ་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ནྲི། སྔར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ལྷག་མ་མ་བཅད་པར་བཞག་པའྲི་རྩ་ལ་རླུང་བཅུ་

རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིར་ཞག་དྲུག་པོའྲི་བར་ལ། 

ཚིགས་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཚིགས་སོ་སོ་ལ་རྩ་ལྔ་ལྔ་ནྲི་རླུང་བཅུ་རྒྱུ་བར་བྱེད་

པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚིགས་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་རྩ་ཐམས་ཅད་ལའང་

རླུང་རྒྱུ་ལ། རྩ་དེ་དག་སྔར་ལོ་གསུམ་གྲི་རྲིང་ལ་རོགས་པར་བཅད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། དེ་ནས་ཉྲིན་ཞག་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་འཆྲི་བའྲི་ཞག་དྲུག་པོ་དེའྲི་རྲིང་ལ། རླུང་

བཅུ་ལྷག་པར་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིར་ལྟེ་

བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པའྲི་རྩ་ཟད་པ་ཡོངས་སུ་དོར་བ་

ལས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ལོ་གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ་ཕོགས་གསུམ་རྒྱུས་པ་དང༌། 

གསང་བའྲི་རྩ་གཅོད་པའྲི་གསལ་བྱེད་རྣམས་རྒྱུས་པ་ན་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྲི་རོལ་

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པའྲི་རྩ་ཟད་པ་སྟེ། རྩ་དེ་དག་སྔར་ནས་
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ནར་མར་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དོར་ཟྲིན་པ་ལས། འཆྲི་བའྲི་ཞག་དྲུག་གྲི་བར་

དུ། སྔར་ནར་མར་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གྲིས་དོར་ཟྲིན་པའྲི་རྩ་དེ་དག་ཏུའང་ལྷག་པའྲི་རླུང་རྒྱུ་

སྟེ། ཇྲི་ལྟར་ན། ལྟེ་བར་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་དང༌། མགྲིན་པ་ལ་རོ་

ཞེས་པ་ཡུད་ཙམ་དྲུག་གྲི་རླུང་དང༌། དཔྲལ་བ་ལ་མེ་ཞེས་པ་ཐུན་ཕེད་གསུམ་གྲི་

རླུང་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་ལ་ཐུན་ཚོད་ཕེད་དང་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རོ་དང་མེ་དང་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་རྩ་ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི་རྩ་འཁོར་དེ་

དག་གྲི་རྩའྲི་དྲུག་ཆ་རེའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། རྩ་དྲུག་དང་གསུམ་དང་རྩ་ཕེད་དང་

གཉྲིས་ཞེས་བྱ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་རྩ་དེའྲི་དྲུག་ཆར་ཡང་མྲི་

འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན། ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་རྩ་ཞེས་པ་ཡང༌། ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་

ཐུན་ཚོད་ཀྲི་རླུང་འབབ་པའྲི་རྩ་ཞས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

དང་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ལྷག་པའྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཚིགས་ཆེན་རེ་རེའྲི་རྩ་ལྔ་ལྔ་

ལ་རླུང་འབབ་ལ། རྩ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་མུན་པ་ཆེན་པོའྲི་རླུང་

འབབ་ཅྲིང༌། སོར་མོའྲི་ཚིགས་རེ་རེའྲི་རྩ་དྲུག་དྲུག་ལ། རྩ་རེ་རེ་ལ་རླུང་བཅུ་འབབ་

ཅྲིང༌། ལྷག་མ་རྩ་ལྔ་ལྔ་ལ་དུས་འཆྲིའྲི་མྲིན་པའྲི་རླུང་འབབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཞག་དྲུག་གྲི་

བར་ལ་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་རྩ་ཐམས་ཅད་དུ་རླུང་བཅུ་དང་མུན་པའྲི་རླུང་དེ་ལྟར་རྒྱུ་

ཞྲིང༌། དེས་ན་སྔར་རྩ་བཅད་པའྲི་དོན་རྩ་དེ་དག་སྔར་ནས་ནར་མར་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གྲིས་

དོར་ཞྲིང་རྒྱུ་བ་ཆད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲིས། རྩ་དེ་དག་བསམས་ནས་རླུང་ཕྲིན་ཆད་འགོ་

འོང་བྱས་མེད་པར་སོང་བ་མྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཞག་དྲུག་པོ་རོགས་པའྲི་རེས་སུ་དབུ་

མར་ཞག་གཅྲིག་རྒྱུས་པས་དབུ་མ་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། །
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བཞྲི་པ་ལོ་བརྒྱའྲི་ཉྲིན་ཞག་གྲི་ཚོགས་སུམ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ལས་རྩ་སྟོང་ཕག་

བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ད་ནྲི་སུམ་ཅུ་དྲུག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས། 

ཞེས་པ་ནས། རྩ་གཅོད་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ལོ་བརྒྱའྲི་རྲིང་ལ་ཞག་

རེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་རེ་དབུ་མར་རྒྱུས་པས། རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་གཉྲིས་གཉྲིས་ཞག་རེ་ལ་གཅོད་ལ། དེ་ཡང་ཆུ་ཚོད་ནྲི། 

ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་དུ་བྱས་པ་གཉྲིས་མྲིན་གྲི། ཆུ་སྲང་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་ལ་ཆུ་

ཚོད་དུ་བྱས་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་དུ་བྱས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་

གཉྲིས་ཀྲི་དབུགས་བདུན་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ལས་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཕྲི་བའྲི་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་

ཅུ་རྩ་ལྔ་ནྲི་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་ལ། ཕྲི་བའྲི་ལྷག་མ་དབུགས་ཞེ་ལྷ་ནྲི་འཕོ་བ་གཡས་

གཡོན་གྲི་རླུང་གྲི་ཐོབ་སལ་གནས་སོ། །དེ་བས་ན་ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་དུ་

བྱས་པའྲི་སྟེང་ནས་ཞེ་ལྔ་བྲི་བས་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་ལས་བྱས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་དུ་སོང་བ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །

ལྔ་པ་དུས་ཀྲི་རྩའྲི་ངེས་པ་བཤད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཟོས་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། 

ཞེས་པ་ནས། དུས་ཀྲི་རྩའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །དྲུག་པ་ཟླ་བ་དང་

ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ཕྲི་ནང་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ལ། ཟླ་བའྲི་བརྒྱ་ཉྲི་

ཤུ་ཕྲི་ནང་བ་སྦྱར་བ་དང༌། ཉྲི་མའྲི་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ཕྲི་ནང་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཕྲིའྲི་

ཟླ་བའྲི་རྐག་པའྲི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ནང་ལ་སྦྱར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་པདྨ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས་དེ་ལྟར་

བྱྲིས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚད་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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བར་གྲིས་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ལ་རྲིམ་རྐང་རྲིམ་གཉྲིས་དང༌། དེ་རེ་རེ་

ལའང་སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་གཉྲིས་དང༌། སྔ་རྐང་ལ། འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་མདའ་རྲིག་

བྱེད། །མེ་དང་ལག་པ་རྲི་བོང་ཅན། ཞེས་པ་རྐང་པ་བདུན་དང༌། ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་

དང༌། ཕྲི་རྐང་དེ་ལས་གོ་རྲིམ་ལྡོག་པའྲི་རྐང་པ་བདུན་དང་ཆུ་ཚོད་ཉེར་ལྔ་ཡོད་ཅྲིང། 

དེ་ལྟར་སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་གང་རུང་གཅྲིག་ལའང་རྐང་པའྲི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ཉྲི་ཤུར་

འབྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་ཉྲིད་གནས་སབས་ཅན་དུ་བྱས་པ་

ལ། དེའྲི་ཚེ་གནས་སབས་བྱྲིས་པ་གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་རྒན་པོ་སྲིན་པའམ་ཤྲི་ལ་ཐུག་

པའྲི་གནས་སབས་ལྔར་འགྱུར་བ་ལྟར། གནས་སབས་ཅན་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ཙམ་པོ་ལ་

གནས་སབས་རྲིམ་རྐང་དང་རྲིམ་མྲིན་གྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི། རྲིམ་རྐང་དེ་ཉྲིད་

གནས་སབས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཡང་གནས་སབས་སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་

ལ། དེའྲི་”སེ
1
་རྐང་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཉྲིད་གནས་སབས་ཅན་དུ་བྱྲིས་པ་ལ། གཞོན་ནུ་དང་

ལང་ཚོ་དང་རྒན་པོ་དང་སྲིན་པའྲི་གནས་སབས་ལྔར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་དག་ཀང་རྐང་

པ་དང་སྦྱར་ན། སྔ་རྐང་ལ་རྐང་པ་བདུན་ཡོད་ཅྲིང་། བྱྲིས་པ་སོགས་བཤད་མ་ཐག་

པའྲི་གངས་ལྔ་ལྔ་ལས་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ལང་ཚོ་ལ་ལང་ཚོ་ཙམ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་

ལང་ཚོ་གཉྲིས་དང༌། རྒན་པོ་ལའང་རྒན་པོ་ཙམ་དང་ཤྲིན་ཏུ་རྒན་པོ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་

བས་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་སྔ་རྐང་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲི་རྐང་ལ་བདུན་དང་སྦྱར་རོ། །

དེ་ཡང་དང་པོར་ཟླ་བ་ཡར་ངོའྲི་ཚེས་གཅྲིག་ནས་བརྩམས་པའྲི་ཚེས་བདུན་

བདུན་ལ། རྐང་པ་བདུན་གྲི་ཆ་ཤས་སམ། གནས་སབས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རོགས་པར་

1  མ་ཕྱི། ༤༦ན༥ན།    སྱེ   ཞོལ། ༥༥བ༣ན།    སྔ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྐང་པ་དང་པོ་ནྲི་བྱྲིས་པའྲི་གནས་

སབས་དང༌། རྐང་པ་གཉྲིས་པ་གཞོན་ནུ་གསུམ་པ་ལང་ཚོ། བཞྲི་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོ། 

ལྔ་པ་རྒན་པོ། དྲུག་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྒན་པོ། །བདུན་པ་སྲིན་པ་ཡྲིན་པར་ངེས་ལ། རྐང་

པ་གསུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་རང་དུས་བྱྲིས་པར་མྲི་བྱེད་པར། དེ་ནས་ཡར་དང་པོའྲི་

གནས་སབས་སུ་ལོག་ནས། དེ་ནས་བྱྲིས་པ་ཞེས་བརྩྲིས་འོངས་པས་རྐང་པ་གསུམ་

པ་རང་ཉྲིད་ལང་ཚོ་གནས་སབས་སུ་འོངས་ཏེ། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པ་

ཞྲིག་གྲི་ལོ་དུ་ལོན་བརྩྲིས་པ་ན། ཡར་ལོག་ནས། །དང་པོ་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་བྱྲིས་པའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་ལོ་དང༌། དེ་ནས་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལོ་དང༌། 

དེ་ནས་ལང་ཚོར་རང་དུས་ཀྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལོ་རྣམས་བསོམས་པས་འདྲི་ཙམ་

ཞེས་བརྩྲི་བ་ལྟར་རོ། །

དེ་ཡང་སྐེས་བུ་ཞྲིག་གྲི་ལོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལོན་པ་ན། དངོས་པོ་ལ་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལས་

མ་ལོན་ཀང༌། སྐེས་བུ་དེ་ལོ་ཉེར་ལྔ་རང་དུས་ན་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྐེས་

བུ་དེ་སྔར་བྱྲིས་པའྲི་དུས་སུ་ལོ་ལྔ་ཡང་ལོན་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ལོ་ལྔ་ཉེར་ལྔའྲི་སྟེང་

དུ་བསན་པས་ལོ་སུམ་ཅུ་དང༌། ཡང་སྐེས་བུ་དེ་གཞོན་ནུའྲི་དུས་སུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལོན་

པ་ཡང༌། བཅོ་ལྔ་པོ་དེ་བསན་པས་བཞྲི་བཅུར་འགྱུར་བ་སོགས་ནྲི་གནས་སབས་

ཀྲིས་ཕེ་བའྲི་ལོའྲི་གངས་ཀྲིས་ལྡོག་པ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུར་དབྱེར་རུང་བ་ལྟར། འདྲིར་རྐང་

པའྲི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུར་འབྱེད་པའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་ཚེས་

གཅྲིག་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་ནྲི་བྱྲིས་པ་སྟེ་ཆུ་ཚོད་ལྔའོ། །ཚེས་གཉྲིས་པ་ལ་རྐང་པ་

གཉྲིས་པ་ནས་ཡར་ལོག་སྟེ་མགོ་ནས་བགངས་པའྲི་བྱྲིས་པ་རྐང་པ་དང་པོ་ཡྲིན་པས་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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དེའྲི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང༌། རྐང་པ་དང་པོ་བྱྲིས་པར་བྱས་ནས་བགངས་པའྲི་གཞོན་ནུ་རྐང་

པ་གཉྲིས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། གཞོན་ནུ་རང་དུས་ཀྲིས་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པོ་དེ་བྱྲིས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་གཉྲིས་ལོག་པོར་འགོ་བས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་སྟེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཚེས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་

གསུམ་པ་ལ། རྐང་པ་གསུམ་པ་ནས་ཡར་ལོག་སྟེ་མགོ་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ནྲི་

སྔར་གྲི་རྐང་པ་དང་པོ་ཉྲིད་ཡྲིད་པས། དེའྲི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང༌། དེ་ལ་ལྟོས་པའྲི་གཞོན་

ནུ་རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་”་རེ
1
་ལ་ལྟོས་པའྲི་ལང་ཚོ་རྐང་པ་གསུམ་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔ། ཐམས་ཅད་བསོམས་པས་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུའོ། །

དེ་ལྟར་འོག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་རྐང་པ་བཞྲི་པ་ལ་རང་གྲི་

ཆུ་ཚོད་བཞྲི་ལས་མེད་པས། དེ་ལང་ཚོའྲི་བཅོ་ལྔ་ལ་བསོན་པས་བཅུ་དགུར་འགྱུར་

ལ། རྐང་པ་ལྔ་པ་ལ་རང་གྲི་གསུམ་ལས་མེད་པས། དེ་བཅུ་དགུའྲི་སྟེང་དུ་བསན་

པས་ཉེར་གཉྲིས་དང༌། རྐང་པ་དྲུག་པ་རང་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་ལས་མེད་པས་དེ་ཉེར་

གཉྲིས་ལ་བསན་པས་ཉེར་བཞྲི་དང༌། རྐང་བདུན་པའྲི་གཅྲིག་ལྔ་ལ་བསན་པས་ཉེར་

ལྔ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན། རྐང་པ་དང་པོ་བྱྲིས་པ་ལ་ཆུ་ཚོད་ལྔ། རྐང་པ་གཉྲིས་པ་གཞོན་ནུ་ལ་

བཅུ། རྐང་པ་གསུམ་པ་ལང་ཚོའྲི་དུས་སུ་བཅོ་ལྔ། རྐང་པ་བཞྲི་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོའྲི་

དུས་སུ་བཅུ་དགུ རྐང་པ་ལྔ་པ་རྒན་པོའྲི་དུས་སུ་ཉེར་གཉྲིས། རྐང་པ་དྲུག་པ་ཤྲིན་ཏུ་

རྒན་པོའྲི་དུས་ཉེར་བཞྲི། རྐང་པ་བདུན་པ་སྲིན་པའྲི་དུས་སུ་ཉེར་ལྔ་སྟེ། ཐམས་ཅད་

བསོམས་པས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུའོ། །དེ་ལྟར་ཕྲི་རྐང་ལའང་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཕྲི་རོལ་དུ་ཟླ་

བའྲི་རྐང་པ་ལ་ནྲི། རེད་པ་མཉམ་དང་མྲི་མཉམ་ལས། །བསོན་འབྲིང་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༤༦བ༧ན།    ་རྱེ   ཞོལ། ༥༦བ༡ན།    ། དྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ནོར་དང་བུ་ལོན་དུ་འགྱུར་པ་ཤེས་དགོས་ཀྲི་མཐའ་

གཅྲིག་ཏུ་སྔ་རྐང་ལ་ནོར་དང་ཕྲི་རྐང་ལ་བུ་ལོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ངེས་པ་མེད་ཀང༌། 

འདྲིར་སྔ་རྐང་ལ་ནོར་དང་ཕྲི་རྐང་ལ་བུ་ལོན་སུ་འགྱུར་བ་ངོས་བཟུང་གསུངས་པ་ནྲི་

ནང་ལ་སྦྱར་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ནང་ལ་སྦྱར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཚེས་བདུན་རྣམས་ཀྲིས་རྐང་པའྲི་ཆ་

ཤས་བཟུང་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སྟོན་ཏེ། ད་ནྲི་གནས་པ་གསུམ་པ་ལས་

གྲི་རྣམ་སྲིན་གྲིས་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་སྐེ་བའྲི་གནས་པ་སྟོན་པ་ལ། དང་པོར་ཀུན་རོབ་

ཙམ་དུ་འཇྲིག་རེན་བསྐེད་པ་དང་སྡུད་པའྲི་བྱེད་པ་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་པ་ནྲི། ད་

ནྲི་སྐེ་བ་དང་ནྲི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ཀུན་རོབ་ཀྲི་བྱེད་པ་པོའྲི་

ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བསྐེད་པའྲི་སྒས་བསྟན་པ་ཟླ་བ་སྟེ་

ཁུ་བ་དང་རྡུལ་གྲི་སྒས་བསྟན་པ་ཉྲི་མ་སྟེ་ཁུ་རྡུལ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ། མའྲི་མངལ་

དུ་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་སྒས་བསྟན་པ་བག་ཆགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

མཚམས་སྦྱར་བ་ན་རྣམ་ཤེས་དེས། སེམས་ཅན་མངལ་ན་གནས་པ་དེའྲི་ལུས་ངག་

སེམས་རྣམས་རོགས་པའྲི་རྒྱུར་ཁུ་རྡུལ་དང་ས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ཟོས་པ་སྟེ་བཟུང་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབང་པོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་རོགས་པར་བྱེད་ལ། གང་གྲི་ཚེ་ཚེ་རབས་ཕྲི་མའྲི་གནས་འཇྲིག་

རེན་གཞན་དུ་འགོ་བར་རྩམ་པ་ན། རྣམ་ཤེས་དེས་ཁུ་རྡུལ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚོགས་པ་

རྣམས་བཏང་སྟེ་འགོ་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་དམ་པར་དེ་འད་བའྲི་བྱེད་པ་པོ་ཟད་པའམ་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་



༡༡ འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་ནང་ལྲེའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས།
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པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། བྱེད་པ་པོ་ཟད་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཡང་རྲིགས་པས་དཔད་ན་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་སྡུད་

པའྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད་ལ། སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་དུས་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་དེ་ཉྲིད། འཆྲི་བའྲི་

དུས་ཀྲི་སྡུད་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། བྱེད་པ་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་དེ་

གཉྲིས་གང་རུང་ཞྲིག་ལས་མ་འདས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་བྱེད་པ་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དེ་ནྲི་མཁའ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་

གནས་ལུགས་ཡྲིན་པས་མཁའ་ཁབ་མཁའྲི་རོ་རེ་ཅན་ཏེ། དེས་ན་འཁོར་བའྲི་བྱེད་པ་

པོར་མ་ཟད་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་བྱེད་པ་པོའམ། གོལ་བ་པོ་ཡང་

དོན་དམ་པར་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

ད་ནྲི་དྲི་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཚོགས་པའྲི་ངེས་པའྲི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཀྲི་འགོ་བ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ཡང་། ལུས་དང་ལུས་ཅན་

མྲིན་པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཕུང་ཁམས་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་གཅྲིག་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པའྲི་འགོ་བ་མྲི་སྲྲིད་དོ། ཞེས་

བྱ་བའོ། །ད་ནྲི་བདག་ཉྲིད་འཆྲིང་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། ལས་ཀྲི་འཆྲིང་བའྲི་ངེས་

པ་གསུངས་དེ། དེ་ཡང་རང་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲིས་ཚོགས་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་

ཞེས་བྱ་ལ། དེའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། ཕུང་སོགས་དེ་དག་གྲི་དྲི་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྐེ་བ་

དང་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་དག་ལ་དངོས་པོར་བདེན་པ་དང༌། དངོས་མེད་དུ་

བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་མཐར་འཛིན་གྲི་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་དབང་གྲིས། རང་གྲི་ཕུང་
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སོགས་ལ་བརེན་ནས་”བཏགས
1
་པ་ཙམ་གྲི་ང་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་ཟེར། རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པའམ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ངར་འཛིན་པའྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་

སྐེས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་བདག་ཉྲིད་འཁོར་བར་འཆང་བར་བྱེད་པའྲི་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་དེ་དག་མཐར་འཛིན་པའྲི་རྣམ་རོག་སངས་ན། ངར་

འཛིན་དེ་ཡང་སངས་ནས་འཁོར་བར་བཅྲིངས་པའྲི་སྡུབ་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྲིས་ནྲི་འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་བདེན་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་དང༌། འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་བདེན་མེད་”དུ་
2
རོགས་པ་ལ་རག་ལས་པར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་བལ་བ་སུ་ཞྲིག་བྱེད་པ་པོ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་མྲི་

སྲྲིད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

མྲི་ཤེས་འཇྲིག་རེན་ལོག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱེད་པ་པོ་ཡོངས་སུ་བརགས་

པ་རྨོངས་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང༌། ཕུང་སོགས་ལས་བཏགས་

པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་བྱེད་པ་པོའམ་གང་ཟག་བདེན་པ་བ་མེད་ལ། འོན་ཀང་

བྱེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲིས་མྲི་ཤེས་པ་སྟེ། 

མ་རྲིག་པ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་”སད
3
་པའྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རེན་པ་དག་

འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱའྲི། ཁ་ཅྲིག་དབང་ཕྱུག་སོགས་

ཀྲི་བྱེད་པ་པོདོན་གཞན་བརགས་པས། ཞེས་སྦྱོར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མ་འབེལ་ཏེ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་འཁོར་བར་འཆྲིང་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༧ན།    བཏགས   ཞོལ། ༥༧བ༤ན།    བརགས

2  མ་ཕྱི། ༤༨ན༢ན།    - དུ་   ཞོལ། ༥༧བ༥ན།    དུ་    * དུ་

3  མ་ཕྱི། ༤༨ན༤ན།    སླད   ཞོལ། ༥༨ན༡ན།    བསླད
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ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབང་ཕྱུག་སོགས་འགོ་བའྲི་བྱེད་པོར་གཟུང་བའྲི་དབང་གྲིས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་བཅྲིངས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དབང་ཕྱུག་

བྱེད་པོར་འཛིན་པའྲི་མུ་སྟེགས་པ་གཅྲིག་པུར་མ་ཟད། བདག་ཉྲིད་ཀང་འཁོར་བར་

གང་གྲིས་བཅྲིངས་པ་བསམ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ད་ནྲི་ས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པ་བཞྲིའྲི་ངེས་

པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པ་བརྒྱད་

དེ། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང༌། ཡྲིད་ཤེས་རོག་པ་དང༌། 

བོ་དབང་ཤེས་དང༌། ངར་འཛིན་པ་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཏེ་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྲིན་

ལ། ཡྲིད་དང་ངར་འཛིན་ནྲི། ཡྲིད་ཤེས་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་པ་ཡྲིན་གྲི། ངར་འཛིན་ཞེས་

པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཉོན་ཡྲིད་ལ་མྲི་གཟུང་ངོ༌། །

དེ་ལྟར་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་ཡང་བསྡུས་ན་སེམས་རགས་པ་དང་ཕ་བ་དང་

མཆོག་གྲི་གནས་སབས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། རགས་པ་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སབས་

སྙྲིང་སྟོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་སེམས་དང༌། 

ཕ་བ་ལ་གཉྲིས་ལས། གཅྲིག་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སེམས་རྡུལ་གྲི་

ཡོན་ཏན་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་པདྨ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་རྒྱུ་ཚུལ་སྟོན་

པ་ལ། རྒྱུད་དུ། སྙྲིང་ཁ་དང་དཔྲལ་བར་འབྱུང་བ་ཕོགས་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་རྒྱུ་བ་དང༌། 

མགྲིན་པ་ལྟེ་བར་དགུ་ལྡན་བཅུ་དྲུག་པ་ཟུང་བརྒྱལ་བ་དེ་ཉྲིད། ཅེས་སོ་སོར་བཅད་

ནས་གསུངས་པ་ནྲི། འགྱུར་གྲི་དབང་གྲི་ས་ཅུང་མྲི་འགྲིག་ནའང༌། འགེལ་པར། ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་རྒྱུ་བ་དང༌། ཟླ་རྐང་རྣམས་རྒྱུ་མཁན་དུ་གསུངས་
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པས་སྤྲིར་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ན། ཟླ་རྐང་ལ་རྲིམ་པ་དང༌། རྲིམ་མྲིན་

གཉྲིས། དེ་རེ་རེ་སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་རེ་རེ་སྟེ། བཅུ་བཞྲི་རེའོ། །དེ་ལ་རེད་པ་མཉམ་པས་

བགོད་པ་འཕེལ་བས་ཏེ་རྲིམ་པའམ། །མྲི་མཉམ་པར་བགོད་པས་འགྲིབ་པ་སྟེ། རྲིམ་

པ་མྲིན་པ་དེ་ནྲི། ཡུལ་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་བྱྲིས་པ་སོགས་ལྔར་ཕེ་ཡང༌། འདྲི་ནྲི་”ཚེས
1
་

སྦྱར་དགོས་པའྲི་གནད་ཀྲིས། ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་རྒན་པོ་གཉྲིས་བསན་

ནས་བདུན་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་རྐང་པ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རོགས་པར་བྱ་ཚུལ་ནྲི། བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་

ལ་བཅུ་བཞྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་མཉམ་ཞྲིང༌། ལྷག་མ་རྐང་པ་གཅྲིག་མཐོང་ན། 

རྐང་པ་དང་པོའྲི་ཆུ་ཚོད་ལྔའྲི་ཆ་ཤས་ནྲི་མཉམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ནོར་རམ་ལྷག་པར་

འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་དཀར་ནག་གང་ཡྲིན་ཡང་རུང༌། མྲི་མཉམ་ན་འགྲིབ་པའམ་བུ་ལོན་

དུ་འགྱུར་རོ། །

ཉྲིན་ཞག་གཉྲིས་པ་ལ། གཞོན་ནུ་དང་པོར་བྱས་ནས་ཡར་ལོག་སྟེ་བགངས་

པའྲི་གཉྲིས་པ། བྱྲིས་པའྲི་དུས་ཀྲི་ལྔ་དང༌། གཞོན་ནུ་རང་དུས་སུ་སྔ་མ་དེ་ཉྲིས་

འགྱུར་དུ་སོང་བས་བཅུ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྲིན་པ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་རྒན་པོ་དང་རྒན་

པོ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོ། །ལང་ཚོ་རྣམས་རང་དུས་དང་ལོར་བྱས་ནས་སྲིན་པ་ནས་

ཡར་བགངས་པའྲི་བྱྲིས་པ་བདུན་པ་དང༌། གཞོན་ནུ་དྲུག་པ་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། ཤྲིན་ཏུ་རྒན་པོ་ནས་ཡར་ལོག་སྟེ་བགངས་པའྲི་བྱྲིས་པ་དྲུག་པ་དང༌། གཞོན་

ནུ་ལྔ་ལྔ་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་པ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྔ་རྐང་

གྲི་བྱྲིས་པ་ལྔ། གཞོན་ནུ་ལ་བཅུ། ལང་ཚོ་ལ་བཅོ་ལྔ། ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོ་ལ་བཅུ་དགུ 

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༤ན།    ཚེས   ཞོལ། ༥༨བ༣ན།    ཆོས
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རྒན་པོ་ལ་ཉེར་གཉྲིས། ཤྲིན་ཏུ་རྒན་པོ་ལ་ཉེར་བཞྲི། སྲིན་པ་ལ་ཉེར་ལྔས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་

རོགས་ལ། འགྲིབ་པའམ་འཕེལ་བ་ཅེས་གསུངས་པས། སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་གཉྲིས་ལའང་

རྲིམ་པ་དང་རྲིམ་མྲིན་གཉྲིས་ཀ་འོང་ངོ༌། །དེ་ནང་ལ་སྦྱར་ན། ཟླ་བས་མཚོན་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་པོ་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་བ་ན། འདབ་

མ་བརྒྱད་ལ་རྐང་པ་དང་པོའྲི་ལྔ་དང༌། གཉྲིས་པའྲི་གསུམ་སྟེ་བརྒྱད་རྒྱུ་ལ། དཔྲལ་

པའྲི་རྩ་འདབ་དྲུག་ལ་རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་ལྷག་བདུན་དང༌། རྐང་པ་གསུམ་པའྲི་སོམ་

རྒྱུ་བཅོ་ལྔའྲི་སྟེང་ནས་དགུ་རྒྱུ། དེས་ལྷག་མ་སོམ་རྒྱུ་བ་དགུ་སོགས་ལའང་ཤེས་

པར་བྱའོ། །ད་ནྲི་ཕྲི་རྐང་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཞག་བདུན་ནས་ནྲི་སར་ཡང་རྲི་བོང་

མཚན་མ་རྲིམ་པ་མྲིན་པས་འདོར། ཞེས་པའྲི་དོན། སྔ་རྐང་གྲི་སབས་སུ་ལོངས་སྤད་

པ་བསོམས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ལྔ། བཅུ། ཞེས་ནས་ཉེར་ལྔའྲི་བར་བསོམས་ལ། 

འདྲིར་ནྲི་ཉེར་ལྔ། ཉེར་བཞྲི། ཞེས་པ་ནས། ལྔའྲི་བར་དུ་ལྡོག་སྟེ་བསོམས་པས་རྲིམ་

མྲིན་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། སྤྲིར་རྲིམ་པ་རྲིམ་མྲིན་གྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡྲིན་པར་ཡང་འགེལ་པར་དང་པོའྲི་ཆའྲི་ཆ་ཤེས་ཉེར་ལྔ་སྲིན་པར་

འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན་པ་སྟེ་དེ་ཉྲིད་ཉྲིན་ཞག་བརྒྱད་པ་ལ་ལྟེ་བར་ལྷག་པའྲི་ལྷར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཉྲིན་ཞག་བརྒྱད་པ་ལ་ཆ་ཤས་ཉེར་ལྔ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

ཉྲིན་ཞག་བརྒྱད་པ་ཕྲི་རྐང་གྲི་ཐོག་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཉེར་ལྔ་པ་སྔ་རྐང་གྲི་ཐ་མར་བྱུང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཉེར་ལྔ་ནས་བརྩམས་ཏེ། ལྔའྲི་བར་དུ་ལོག་སྟེ་བགངས་

པས་ཕྲི་རྐང་ལ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནང་ལ་སྦྱར་ན། ལྟེ་བ། སྙྲིང་ཁ། མགྲིན་པ། 

དཔྲལ་བའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ལ། ཕྲི་རྐང་གྲི་ཐོག་མ་ཉེར་ལྔ། དེ་ནས་ཉེར་བཞྲི། ཉེར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས། བཅུ་དགུ  བཅོ་ལྔ། བཅུ། ལྔས་མཚོན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྒྱུའོ། །དེ་

ལ་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ཏེ་ནོར་གྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས། མར་ངོའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

སྟོན་པ་ལ། སྔར་རྐང་ཕྲི་རྐང་གཉྲིས་ལས་སྔ་རྐང་ནྲི། སྙྲིང་ཁ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་

བའྲི་བར་ནྲི་སྔར་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་སྔ་རྐང་བཞྲིན་དང༌། བཅུ་དྲུག་ནས་ཉེར་གཉྲིས་ཀྲི་

བར་ལ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རོགས་ས་ལ། སརཡང་ནག་པོ་དག་ལ། ཞེས་པས་ཕྲི་རྐང་བསྟན་

ཏེ། ཉེར་གསུམ་ནས་ཉྲི་ཤུ་དགུའྲི་བར་དང༌། ལྟེ་བ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་

རོགས་པ་ཡར་ངོའྲི་ཕྲི་རྐང་བཞྲིན་ནོ། །སྔ་རྐང་ལ་དཀར་ཕོགས་ཞེས་པ་འགེལ་བར་

ནོར་དང༌། ཕྲི་རྐང་གྲི་སབས་སུ་ནག་པོ་ཞེས་པ་བུ་ལོན་ལ་གསུངས་པ་ནྲི། མཚོན་པ་

སྟེ། སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་རྲིམ་པ་དང༌། རྲིམ་མྲིན་གཉྲིས་ཀ་འོང་བ་སྔར་

བཞྲིན་ནོ། །རླུང་ས་ཆུ་མེ་ཞེས་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་གོ་རྲིམ་གཞན་དང་མྲི་མཐུན་པར་

གསུངས་པ་ནྲི། སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི། ནག་ཕོགས་ཀྲི་རོགས་མཐའ་དང་བརྒྱད་པ་

གཉྲིས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ལ། ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་དང་

བརྒྱད་པ་གཉྲིས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པའྲི་ཚད་དོ། །

ད་ནྲི་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྒྱུ་བ་

གསུངས་ཏེ། བརྒྱད་པ་གཉྲིས་ནྲི་ལྟེ་བ་མགྲིན་པ་ལ་སྟེ་མགོ་དང་སྙྲིང་ཁ་ལ་ཡང་

དཀར་ནག་རོགས་པའོ། །དེ་ཡང་དཀར་ནག་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་བརྒྱད་ཚན་གཉྲིས་

དང་། དཀར་ནག་གྲི་མངའ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་ཚིགས་བཞྲིའྲི་གནས་གསུངས་

ཏེ། དེ་ཡང་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་བརྒྱད་པ་ནྲི་མགྲིན་པའྲི་ལྟེ་བ་ལ་སྟེ། བརྒྱད་པ་ལ་ཕེད་

ཕྲི་མ་ལ་ལྟེ་བར་ཨར་རཾ་ཞེས་པ་དང༌། ནག་ཕོགས་ཀྲི་བརྒྱད་པ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་ལྟེ་བ་སྟེ། 
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བརྒྱད་པ་ལ་ཨཱརཿ ཨཱར་ཞེས་དང༌། དཀར་ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་ནྲི་སོགས་ཏེ་དཔྲལ་བའྲི་

ལྟེ་བ་ལ་རོགས་ཏེ། ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་ལྟེ་བར་ལཾ་ཞེས་པ་དང༌། ནག་ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་ནྲི་

སྙྲིང་ཁའྲི་ལྟེ་བ་ལ་རོགས་ཏེ། བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཨཱཿ ཨཱའོ། །སར་ཡང་སྙྲིང་ཁའྲི་པདྨའྲི་

གེ་སར་གྲི་རྩེ་མོ་ལའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལར་ལྡན་ཨ་སོགས་

སུམ་ཅུའྲི་དབྱངས་གང་ཐྲིག་ལེ་དཔལ་ལྡན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡྲིས། ཕེ་བ་དྲུག་ཅུར་

འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའྲི་དོན་དབྱངས་ལྔ་དང༌། ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་དང༌། ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་

གེ་ལྔ་སྟེ་བཅོ་ལྔ། ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་བཅོ་ལྔ། མེད་པ་བཅོ་ལྔར་ཕྲི་བས་སུམ་ཅུ། ཡང་དེ་

ལ་རྲིང་པོ་རྣམ་བཅད་ཡོད་པ་བཅོ་ལྔ། མེད་པ་བཅོ་ལྔར་ཕེ་བས་སུམ་ཅུ་པ་སྟེ་ཐམས་

ཅད་བསོམས་པས་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་རོ། །ཡར་གྲི་ཚེས་གཅྲིག་ནས་བཅོ་ལྔའྲི་བར་ལ་

སྔ་ཆ་ཕྲི་ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་སུམ་ཅུ་ལ་ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་བཅོ་ལྔ་མེད་པ་བཅོ་ལྔ་

སྟེ་སུམ་ཅུ་རྒྱུ་བའྲི་དཀར་པོའྲི་བརྒྱད་པ་མགྲིན་པའྲི་ལྟེ་བར་ཨར་རམ་དང༌། དཀར་

པོ་རོགས་པ་ཉའྲི་ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་དཔྲལ་བའྲི་ལྟེ་བར་ལམ་རྒྱུ་བ་གཉྲིས་གེ་སར་གྲི་རྩེ་

མོ་ལ་རྒྱུ་བ་མྲིན་པས་དེ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། སྙྲིང་མགྲིན་

དཔྲལ་བའྲི་རྩ་འདབ་ང་དྲུག་གྲི་རྩ་འདབ་གཉྲིས་གཉྲིས་ལ་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བྱས་པའྲི་གེ་

སར་ཉེར་བརྒྱད་ལ་རྒྱུའོ། །བརྒྱད་པའྲི་ཕེད་ཕྲི་མའྲི་མགྲིན་པའྲི་ལྟེ་བར་ཨར་རཾ་སོང་

བས། མགྲིན་པའྲི་གེ་སར་གྲི་རྩེ་མོ་ལ་ཡྲི་གེ་བཅོ་ལྔ་ལས་གོང་དུ་མ་བྱུང་ཀང༌། ཉའྲི་

ཕེད་ཕྲི་མའྲི་གེ་སར་གྲི་རྩེ་མོར་ལ་ལ་ཡོད་པ་ཡར་བངས་ནས་འདྲིར་སྦྱར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མར་ངོ་ལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དེ་ལ་ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་སུམ་ཅུ། 

ཡྲི་གེ་བཅོ་ལྔ། རྲིང་པོ་རྣམས་ཡོད་མེད་ཀྲིས་ཕེ་བ་སུམ་ཅུ། ཡྲི་གེ་རེ་རེ་རྩ་འདབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་གཉྲིས་ལ་བཀོད་པས་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་ལས་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ལྟེ་བའྲི་དབུས་

དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་ལྟེ་བ་ལ་སོང་བས་རྩ་འདབ་བཞྲིའྲི་གེ་སར་སྟོང་པ་གཉྲིས། ལྟེ་བ་

སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་འདབ་མའྲི་སབས་སུ་ལས་པས། ཉྲི་མའྲི་སབས་ཀྲི་གནམ་སྟོང་

གྲི་ཕེད་སྔ་མའྲི་ཡྲི་གེ་ྊྤ་ྊྤཾ་གཉྲིས་འདྲིར་ལོངས་སྤོད་དང༌། ད་ནྲི་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཉྲི་མའྲི་ཡྲི་གེ་རྒྱུ་བ་གསུངས་ཏེ། ད་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་ཉྲི་མའྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་གསུངས་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན། ཡར་ངོ་

ལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་བས་དྲུག་ཅུ། སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་

ལོ་ལ་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ། སེ་པ་དྲུག་གྲི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལ་རྣམ་བཅད་ཡོད་མེད་

ཀྲིས་ཕེ་བས་དྲུག་ཅུ་རྒྱུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ལ་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དེ་

བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་བས་དྲུག་ཅུ། མགྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་འདབ་མ་

ང་དྲུག ཐྲིག་ལེ་ལ་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་ལས། གནམ་སྟོང་གྲི་ཕེད་སྔ་

མའྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཟླ་བའྲི་སབས་གསུང་ངོ༌། །ཚེས་བཅུ་བཞྲི་ཡན་གྲི་ཡྲི་གེ་འདབ་མ་

ང་དྲུག་ལ་”འགྲིག
1
་པས། ཕེད་ཕྲི་མའྲི་ས་སཾ་གཉྲིས། ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་སྟོང་པ་བཞྲིའྲི་

གེ་སར་གཉྲིས་ལ་དགོད་དོ། །

འོ་ན་དེ་སྟོང་པར་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། རྩ་འདབ་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་

ལ། ཡྲི་གེ་རྒྱུ་བ་གེ་སར་གྲི་དབང་དུ་བྱ་སྟེ། གོང་དུ་མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བའྲི་སྟོང་པ་

གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ན་གནས་པ་སེམས་

ཅན་གྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་གྲི་ལེའུའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༦ན།    འགྲྱིག   ཞོལ། ༦༠བ༥ན།    འགྲྱིགས
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བརེད་བྱང་དུ་བྲིས་པ་འདྲི་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའྲི་

དཔལ་གྲི་གསུང་བགོས་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་ཐོར་ལོངས་སུ་བོ་ལ་ཟྲིན་པ་རྣམས་དཀའ་བཅུ་བ་

དགེ་ལེགས་དཔལ་གྲིས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བྲིས་པའོ། །    ། །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྤྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །    སརྦ་མངྒལཾ། །   ། །
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༄༅།  །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ 

ཨྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ 

རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་ 

དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ 

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔའ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་

པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་

ཆེན་དཔའ་བོ་འཇྲིག་པའྲི་བསལ་པ་སྟོན་པའྲི་འོད་ཅན་ཐོད་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་རྣམ་པར་

སྒེག ཤེས་རབ་ཕག་མོའྲི་པདྨར་རོལ་པས་དགའ་བའྲི་ཉམས་ལྡན་རྣམ་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཞལ་མངའ་བ། །ཞྲི་བའྲི་ཐུགས་ཅན་དག་པོའྲི་ཧཱུཾ་སྒས་བདུད་ཀྲི་མགོ་ན་ས་

གསུམ་གཡོ་བའྲི་གར་མཛད་པའྲི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེ་དང་གཉྲིས་མེད་བ་མ་མཆོག་

ལ་གུས་པས་འདུད་ཀྲིས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་འདུ་བར་མཛོད། །

དེ་ཡང་རྒྱུད་རོ་རེ་”ཕེང
1
་བ་ལས། ཐོག་མར་སོབ་མ་གང་གྲི་ཚེ། །བོ་ལྡན་

ཡང་དག་དབང་བསྐུར་ན། །རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །དེ་ཡྲི་ཚེ་ན་སོད་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།   བླ།༼ཅ༽ ༡ན༤ན།    ཕྱེང   ཞོོལ།༼ཆ༽ ༡ན༣ན།    འཕྱེང



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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དུ་འགྱུར། །ཡང་དག་དབང་བསྐུར་གྲིས་དབེན་ན། །སྒྲུབ་པོས་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཤེས་

ཀང༌། །སོབ་དཔོན་སོབ་མ་མཚུངས་པར་ནྲི། །མྲི་བཟད་དམལ་བ་ཆེན་པོར་འགོ། 

ཅེས་དབང་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་ན་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་སོད་དུ་རུང་ལ། དབང་རྣམ་

དག་མ་ཐོབ་ན་རྒྱུད་དོན་ཤེས་ནས་བསྒྲུབས་པས་དངོས་གྲུབ་ཕ་མོ་ཐོབ་ཀང་དཔོན་

སོབ་གཉྲིས་ཀ་དམལ་བར་འགོ་བར་གསུངས་ལ། རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་དེ་དང་

མཐུན་པར་མང་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་གུར་ལ་སོགས་པ་ནས་དབང་རྣམས་གོ་

རྲིམ་རྲིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་དགོས་པར་གསུངས་པས། དབང་འོག་མ་མ་ཐོབ་པ་ལ། གོང་

མ་ཁོ་ན་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱར་མྲི་རུང་ངོ་། །བུམ་དབང་ལ་ཡང་སྔོན་

དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་པ་ཞྲིག་ངེས་པར་དགོས་སོ། །དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་

པས་བསྒྲུབས་ཀང་ཅྲི་ཡང་མྲི་འགྲུབ་པར་མཉམ་སྦྱོར་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། གྲུབ་

ཆེན་དྲིལ་བུ་པས། དབང་བསྐུར་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་འགོ་བར། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

གསུངས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་དུ་ཞུགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་ཡང༌། ཕྲི་དང་ནང་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་དང༌། ཕྲི་ལ་ཡང་རྡུལ་ཚོན་དང་

རས་བྲིས་དང་བསམ་གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གསུངས་པས་བཞྲིར་ངེས་

སོ། །དབང་གོང་མ་གང་དུ་བསྐུར་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བྷ་ག་

དང༌། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཏེ་སྤྲིར་

དབང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བདུན་དུ་ངེས་སོ། །

དེ་ཡང་བསམ་གཏན་ནྲི། སོབ་དཔོན་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པ་དང༌། 

སོབ་མ་རྡུལ་ཚོན་སོགས་ཀྲི་ཡོ་བྱད་མ་རེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྲིགས་བསལ་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་

འཁོར་འདྲིར་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་ཅྲིང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་རྩ་

ལྟུང་དང་མྲི་ལྡན་པ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་ལ་མཁས་ཤྲིང༌། བསྒོམ་པ་དང་བཟླས་པ་རོགས་

པའྲི་སྒོ་ནས་ལྷ་མཉེས་པར་བྱས་པའྲི་སོབ་དཔོན་ལ། སོབ་མ་ལམ་ཐུན་མོང་པས་

རྒྱུད་”སྦྱངས
1
་ཤྲིང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་འཛིན་པར་འདོད་པ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་

མོས་པ་བརན་པ་ལ་སོགས་པ་སོད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས། གསོལ་བ་ལན་

གསུམ་དུ་བཏབ་པའྲི་ཚེ། སོབ་དཔོན་གྲིས་རྨྲི་ལམ་བརགས་པས། ལྷས་གནང་

བའམ་མ་བཀག་པར་ཤེས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་བརྩམ་

པར་བྱའོ། །ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སའྲི་ཆོ་ག སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་ག དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། 

ས་བརག་པ། ས་བསང་པ། ས་སྦྱར་བ། ས་བཟུང་བ། བསྲུང་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། གོང་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་བྱེད་ན་ཕོགས་གཞན་བདུན་སངས་ལ་དེའྲི་དབང་ལྡན་གྲི་ཆར་

བྱ། དེ་དག་གྲི་ནང་དུ་བྱེད་ན་ཡྲིད་གང་དགའ་བར་བྱའོ། །ས་བརག་པ་རྒྱས་པར་ཕེང་བ་དང་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ས་བསང་བ་ལ། མངོན་པ་ལས་

བསང་བ་དང༌། མྲི་མངོན་པ་ལས་བསང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་གསར་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན། བརགས་

པས་རུང་བར་ཤེས་པའྲི་ས་དེ་ཉྲིད་བདག་པོ་གཞན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་དབང་བདེ་ལ་གནང་བ་ཞུ་

བའོ། །གཉྲིས་པ་ལ། སའྲི་ལྷ་མོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་བ། ས་ཆོག་དང༌། སྟ་གོན་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡོད་

པ་དང༌། ས་ཆོག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། སྟ་གོན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་ཀང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༢བ༢ན།    སྦྱངས   བླ། ༢བ༦ན།   ཞོལ། ༢ན༦ན།    སྤྱངས
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འདྲིར་ཕལ་ཆེ་བས་སབས་གཉྲིས་ཀར་མཛད་དོ། །དེས་ན་ཞྲིང་སྐོང་ལས་བསང་བ། བདེ་གཤེགས་

ས་བསང་”
1
། ས་ལྷ་ལས་བསང་བ་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ནྲི། གང་དུ་དཀྲིལ་འཁོརབྱ་བའྲི་གཞྲི་དེར་བདག་དང་ཞྲིང་སྐོང་དབུལ་བའྲི་ཉེར་སྦྱོད་

ཆུ་གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཚར་གཉྲིས་ཀ་གཡོན་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་བཀོད་པའྲི་མཐར་གཏོར་མ་

བཤམས། ནང་མཆོད་རོར་དྲིལ་སོགས་ཀང་བཀོད་ནས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་

ལ། །ཞེས་པ་ནས། གོ་འཕང་མཆོག་ལ་དགོད་པར་བགྲི། ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་སྐབས་

འགོ་སེམས་བསྐེད་བྱ། ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ ཧེ་ནྲི་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་

ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་བའྲི་སྔགས་”ཕེང
2
་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ལྟར་བྱ། 

དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཕ�་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། 

ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། །བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་གྲི་ལྷ་

དང་བཅས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཡུམ་བཞྲི་ཕག་མོ་དང་ལྔས། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་

ཀ་ཏས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཞྲིང་དབང་བསྐུར་བས་ཡབ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་

ཡུམ་ལ་རྣམ་སང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ནས་ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ། དེ་ནས། མཆོད་གཏོར་མངོན་རོགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསང་སྦྱངས་བསྐེད། དེ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ། ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ཤཔ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པས་མཆོད། ༀ་ཧྲཱྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ཡེ་བཛྲ་

1  ཞོལ། ༢བ༥ན།    + བ

2  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།   བླ། ༣བ༡ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༣ན༡ན།    འཕྱེང
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ཝ་ར་ནཱྲི་ཡེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། ཆོས་དབྱྲིངས་རྣམ་དག་

དབྱྲིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀང། །ཐབས་ཀྲིས་ཁོར་བོའྲི་སྐུར་སྟོན་གདུག་པ་འདུལ། ཆེ་

བའྲི་ཆེ་མཆོག་ལྷ་ཡྲི་ལྷར་གྱུར་པ། །ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པས་

བསྟོད་དོ། །

རྲིང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞྲིང་སྐོང་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། 

ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་གཏོར་མ་དབུལ། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རྲི་ཝཱ་ར་

ཨརྒྷ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཆོད། ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང༌། གང་དག་འདྲིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་

སྦྱྲིན་སྲྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །ས་འདྲི་བདག་གྲིས་བསང་བར་བགྲི། དཀྲིལ་

འཁོར་དོན་དུ་ཁེད་ཀྲིས་སྩོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསལ་བ་བཏབ། ཞྲིང་སྐོང་འཁོར་

བཅོས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱེད་པའྲི་ས་

དེ་ལ་བ་བྱུང་ལྔས་བྱུགས། དེར་མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་དང༌། དུར་ཁོད་ཀྲི་

སར་ཕོགས་སྐོང་ཞྲིང་སྐོང་ཀླུ་དང་བཅས་པའྲི་ཚོམ་བུ་ཚང་བར་བཀོད། མཐར་མཆོད་པ་གཏོར་

མ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་བཤམས། ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསང། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ཀྲིས་སྟོང་པར་གྱུར། །སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་སྔོན་པོ། ཞེས་པ་ནས། 

དབང་བསྐུར་རྒྱས་བཏབ་ཀྲི་བར་འོག་གྲི་ལྷ་སྟ་གོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱ། མཆོད་གཏོར་སྒྲུབ་ཐབས་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། །ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་རྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་

མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དབུལ། ལྷ་སོ་སོའྲི་སྔགས་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཏགས་ལ་

ནང་མཆོད་དབུ་ལ་རྐང་བརྒྱད་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྟོད། གཏོར་མ་འདས་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དབུལ། 
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ལག་པ་གཡས་རོ་རེ་དང་སོས་སོད་ཐོགས། །གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང༌། བུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་ལྷ་

ལ་གནང་བ་གསོལ་བ་ནྲི། དུས་གསུམ་འབྱུང་བའྲི་མགོན་པོ་རྣམས། །བདག་ལ་བརྩེ་

བར་དགོངས་སུ་གསོལ། །མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་སྲས་མཆོད་ཅྲིང༌། །སོབ་མ་རྣམས་

ལ་སན་སད་དུ། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཧེ་རུ་ཀའྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་འབྲི་འཚལ་

བས། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས། །བདག་ལ་བྱྲིན་རླབས་མཆོག་གནང་

མཛོད། །ཅེས་ལན་གསུམ། གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཅྲི་དགའ་བར་བྱོས་

ཤྲིག ཅེས་གསུངས་ཏེ་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་འབར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བསོར་ནས། ཕ�་ ཞེས་བརོད་དེ། འདྲི་མན་ཆད་དུ་ཕ�་

བརོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་རྒྱ་དེ་འཆའ་བ་དན་པར་བྱའོ། །རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་ཉྲི་གདན་ལ་

གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་འཕོས་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དུར་ཁོད་ན་གནས་པའྲི་ཕོགས་

སྐོང་དང་ཞྲིང་སྐོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲིན་དངས་ཏེ་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་

དུ་འཁོད་པ་སད་ཅྲིག་གྲིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བདེ་མཆོག་གྲི་ལྷ་ཡབ་

ཡུམ་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁོར་པའྲི་རོ་རེའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་སྦུ་གུས་དངས་ནས་

གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཁ་ཁ་ ཞེས་པ་ནས། ཡྲིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག ཅེས་

པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱས་ནས། སྤོད་ལམ་སྔརལྟར་བྱས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གནས་པའྲི་

ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱྲིན་དྲི་ཟ་ལྷ་མ་ཡྲིན། །གང་དག་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ལྡན་ཞྲིང༌། །འབྱུང་

པོ་བསྟན་པ་ལ་དགའ་བ། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་དོན་དུ། །ས་ཕོགས་དགེ་

གནས་འདྲི་ཉྲིད་དུ། །དམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེ་འབྱུང་བ། །ཇྲི་ལྟར་བསམ་པའྲི་ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བྱེད་པ། །ཁེད་ཀྲིས་བར་ཆད་མ་བྱེད་པར། །དགེ་བའྲི་གོགས་པོ་ཉྲིད་དུ་མཛོད། །དེ་

ལྟར་ཁེད་ལ་བདག་གྲིས་ནྲི། །དོན་རྣམས་གསོལ་གྲིས་མ་བསླུ་བར། །རྨྲི་ལམ་ལ་

སོགས་མཚན་མ་དང༌། །ལེགས་ཉེས་ལྟས་རྣམས་བསྟན་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ། 

གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཱཿ སོགས་བརོད། རྣམ་

ལྔ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་སུ་བསོར་བ་བྱས་པའྲི་མཐར་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་

པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་གྲི་ས་བུག་གཡོན་པ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙྲིང་

ཁའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་རྒྱབ་ཕར་བསྟན་པས་སེ་གོལ་ལན་

གསུམ་བྱས་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ འཇྲིག་རེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་

པར་གྱུར། ཅེས་བརོད། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཚོམ་བུ་སོགས་རྲིང་པ་རྣམས་བསྡུས་ཤྲིང་ཚོམ་

བུ་གཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བཀོད་དེ། །ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་བཤམས་

ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བཾ་ལས། ཞེས་སོགས་འོག་ས་ལྷ་ལྷག་གནས་ཀྲི་སབས་

ཇྲི་བཞྲིན་བྱས་ནས། དེ་ནྲི་བདག་གྲིས་བྱེད་པར་བརྩོན། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་གནང་བ་

བྱྲིན་ནས་ནམ་མཁར་གནས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ས་

སྦྱང་བ་ལ། །བརྐོས་པས་སྦྱང་བ། །རས་སྔགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲིས་སྦྱང་བ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་གསར་དུ་བྱེད་པ་དང་ཕྲི་རོལ་དུ་བྱེད་པ་མྲིན་

པ་ལ་མྲི་དགོས་པ་འདྲིར་མ་བརོད་ཀྲི་ཕེང་བ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ལས་

སྔགས་བརོད་ཅྲིང་ཉུངས་ཀར་ཆུ་ཐལ་བ་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་གཡོན་སོར་གྲིས་དཀྲིལའཁོར་གྲི་ས་

ལ་གཏོར་ཏེ་སྦྱང་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ས་ལ་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་སྟེ། ལག་པས་གནོན་བྱས་པའྲི་སོར་མོའྲི་
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རྩེ་མོས་ལ་རེག་ནས། ༀ་བྷུ་ཁཾ་ས་གཞྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང། །རང་བཞྲིན་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དུ་གྱུར། །ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། །ༀ་

མེ་དྲི་ནྲི་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་བཛྲ་བྷནྡྷ་ཧཱུཾ། །ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཅྲིངས་ཏེ་བརན་

པར་བྱས། །ༀ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ། །རོ་རེ་ཁོ་བོས་བགེགས་རྣམས་

བཅོམ། །ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་བཀོད། །ལག་པས་

པད་ཀོར་བྱ་ཞྲིང༌། ནམ་མཁར་བཏེག་པའྲི་སའྲི་ལྷ་མོ་མདུན་དུ་གནས་པར་གྱུར། མཆོད་

པ་ནས། དེ་ནྲི་བདག་གྲིས་བྱེད་པར་བརྩོན། ཞེས་གནང་བ་བྱྲིན་ཏེ་དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམ་པར་

གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་དང་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཡྲིག་བརྒྱ་བརོད་

ནས་བརགན་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ས་ཚོགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་རོ་གཅྲིག་པར་

གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་མོས་པ་བརན་པོ་བྱའོ། །བཞྲི་པ་ས་བཟུང་བ་ནྲི། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་

གང་དུ་བྱེད་པའྲི་ས་དེའྲི་དབུས་དང་ཕོགས་བཞྲིར་རང་དང་སྒོའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲི་འཁོད་དེ། སྔོན་

འགོ་གཏོར་མ་ནས་བདག་བསྐེད་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་ལྡན་བཟླས་པ་དང་བཅས་པའྲི་མངོན་རོགས་

རོགས་པར་བསྒོམས་ལ། གསོལ་གདབ་ཀྲི་སྤོད་ལམ་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱ་སྟེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེར་གྱུར། མ་ལུས་ཕོགས་ན་བཞུགས་པ་ཡྲི། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ནྲི་བདག་ལ་དགོངས། །བདག་མྲིང་རོ་རེ་ཆེ་གེ་ཡྲིས། །རོ་རེ་ཅན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དེང་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་འདྲིར་ནྲི་སྩལ་

དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་སྙན་མནན་ནོ། །དེ་ནས་སྒོའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲིས། ཆུ་གཉྲིས་

ཉེེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ནས། །བསང་སྦྱངས་བསྐེད་དེ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་
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ནས། བཞྲི་ཀས་ཐུན་མོང་དུ། སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དབུལ། བཞྲི་ཀ་འགེང་སྟེ། ཤར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་

ཏེ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པར་མོས་ལ། 

རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་མཁའ་འགོ་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་

གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་གཉྲིས་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊཱཾ་ག་འཛིན་པ། ནམ་

མཁར་གནས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཀུན་ཞྲི་བ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས། །ཆོས་ཀུན་བདག་མེད་པ་ཡྲི་

མཆོག དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང༌། བྱང་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། རང་

ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ལཱ་མ་ལང་ཁུ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཇུག་ཏུ། སེམས་”ཅད
1
་ཀུན་གྲི་

སེམས་ཆེན་པོ། །རང་བཞྲིན་དག་ཅྲིང་དྲི་མ་མེད། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་མཆོག་ཁ་

ལོ་བསྒྱུར། །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང༌། ནུབ་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་

ཏེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་དུ་མ་སྐེས་མ་དམར་མོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཇུག་ཏུ། ཞྲི་

བའྲི་ཆོས་ནྲི་མཆོག་ལས་བྱུང༌། །ཡེ་ཤེས་སྤོད་པ་རྣམ་སྦྱང་མཛད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་

པོ་གསུང་གྲི་མཆོག དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང༌། ལྷ་ནས་མཎྜལ་

ཕུལ་ཏེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་གཟུགས་ཅན་མ་སེར་མོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཇུག་

ཏུ། མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་རོགས། །མཚན་མྲིན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

སངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་ཡྲི་མཆོག དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་

བ་མ་ལ་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། སོབ་མ་བཞྲི་མེད་ན་གཅྲིག་གྲིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་

སོང་ལ་བྱ། གཅྲིག་ཀང་མེད་ན་རང་གྲིས་བསྒོམས་ནས་བྱ་བ་མན་ངག་ཡྲིན་པར་ཕེང་བ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།    ཅད   བླ། ༦ན༣ན།   ཞོལ། ༥བ༡ན།    ཅན
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བཤད་དོ། །དེ་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་བརྐངས་ནས་རྩེ་

སྦྱར་བ། །འོག་ཏུ་ཕགས་པས་སྟེང་དུ་བཟུང་ཞྲིང། ཧཱུཾ་བཛྲོ་ཏྲིཥྛ། ཞེས་བརོད་དེ། བསྒོམས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མེད་ན་བཏེག་གོ །དེ་ནས་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཤྲིག་ནས་ལངས་ཏེ། མཉམ་པའྲི་

རྐང་སྟབས་བྱས་ནས་ཐལ་མོ་སྤྲི་བོར་སྦྱར་ཏེ། ༀ་པྲ་ན་མ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ན། ཞེས་པས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་ཀྲིས་ཕག་བྱའོ། །

དེ་ནས་རོ་དྲིལ་འཛིན་པས་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། སེམས་ཅན་མ་རྲིག་

པའྲི་མུན་པས་བསྒྲིབས་ཤྲིང་བདུད་ཀྲི་དབང་དུ་སོང་བ་རྣམས་ཀྲི་བདུད་བསལ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་བྱེ་བའྲི་ཁོ་བོ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་

སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སྔོ་སེར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་གདངས་ཤྲིང༌། མཆེ་བ་གཙིགས་

པ། ལགས་འདྲིལ་བ། ཞལ་རེ་རེ་ཞྲིང་སྲིན་མ་འཁོག་ཅྲིང་ཁོ་གཉེར་དང་བཅས་པ། 

སྤན་གསུམ་དམར་ཞྲིང་ཟླུམ་པ། འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། 

དཔྲལ་བར་ཐོད་པ་ལྔས་བརྒྱན་ཅྲིང་ཁག་འཛག་པའྲི་མགོ་འཕེང་མགུལ་པ་ལ་འཕང་

བ། མགོ་བོ་དང་བཅས་པའྲི་ས་རགས་ཅན། སྟག་ལྤགས་གཉྲིས་ཀྲི་ན་བཟའ་འཆང་

བ། མཐའ་ཡས་སྔོན་པོས་བཅྲིངས་པའྲི་དབུ་སྐྲ་ཁམ་པ་གེན་དུ་འབར་བ། འཇོག་པོ་

ལ་སོགས་པ་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་

རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་གྲི་ཕག་རྒྱས་རང་འོད་ཀྲི་ཤེས་

རབ་མ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ། ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་

པ། གཡོན་གཉྲིས་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། གཡས་བརྐང་གྲིས་པདྨ་དང་ཉྲི་མ་

ལ་གནས་པའྲི འཇྲིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་ནམན་པ། རབ་ཏུ་ཁོས་པའྲི་བསལ་

བའྲི་མེ་ལྟར་འོད་ཟེར་གྲི་ཕུང་པོ་འབར་བ། འགོ་བ་མ་ལུས་པའྲི་བགེགས་ཐམས་
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ཅད་ཟ་བ་ལྟ་བུ། །ཧཱུཾ་གྲི་སྒ་དག་པོ་སྒོག་པའྲི་མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉྲི་མ། གཡོན་

པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ། མྲིག་འབས་ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའྲི་མེ་ལྟར་འབར་ལས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་

ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པར་གྱུར། །བདག་ནྲི་རང་

ཉྲིད་རོ་རེ་ཅན། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་རང་ཉྲིད། །བདག་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་

ཆེ། །བདག་ཉྲི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ། །བདག་ནྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་བརན། །བདག་

ནྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་ཆེ། །དེང་བདག་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྲུབ། །རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་

ཨཱཿ ཨཱཿ ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འབར་བ་རེ་རེས་མཚན་པར་གྱུར། །

ཧཱུཾ་ ཞེས་དག་པོར་བརོད་དེ། །པད་ཀོར་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང་

འགྲིང་བ་དང་བཅས་པས་དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་སུ་སོང་སྟེ། སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རོ་རེའྲི་འགོས་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་སོར་བ་གཅྲིག་བྱས་ནས། དབང་ལྡན་ནས་ཁ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་

ནང་བུ་ཕོགས་པས། བདེ་མཆོག་གྲི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བྷུཊ་ལས་གསུངས་པའྲི་བཀའ་བསྒོ་འདྲིས་

སོབ་དཔོན་གྲིས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བར་བྱ་སྟེ། གང་སུ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་དང་གནོད་

སྦྱྲིན་དང་སྲྲིན་པོ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་ཤ་ཟ་དང་བརེད་བྱེད་དང་འབྱུང་པོ་དང་མཁའ་

འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་དང་གྲིབ་གནོན་དང་རྒན་པོ་དང་རྒན་མོ་དང་གཡོག་འཁོར་

དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་དང༌། མྲིའམ་ཅྲི་དང་རྲིག་སྔགས་གྲུབ་པ་ཁོད་རྣམས་དེངས་

ཤྲིག ས་ཕོགས་འདྲིར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བ་ན་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སོབ་མཆེ་གེ་

མོ་ཞེས་བྱ་བའམ། སྦྱྲིན་པའྲི་བདག་པོ་རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བྲི་
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བར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་བཀའ་འདྲི་ཐོས་ནས་མྱུར་དུ་དེངས་ཤྲིག 

གང་དག་མྲི་འགོ་བ་དེའྲི་མགོ་བོ་བདག་”གྲི
1
་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་རོ་རེ་རབ་ཏུ་འབར་བ། 

གསལ་ཞྲིང་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་ཆེན་པོ་འདྲིས་རྣམ་པ་བརྒྱར་འགས་

པར་བྱའོ། ཞེས་ལན་གསུམདང་། ༀ་སུམྦྷ་ནྲི་སུམྦྷ་ ཞེས་སོགས་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ང་རོ་དག་པོས་

བརོད་ཅྲིང་ཚམ་”རྔམས
2
་དག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕོགས་བཅུར་

སྤོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པར་འགྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་དཔོན་སོབ་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་བསོར་བ་བྱ་སྟེ། སོར་བ་རེ་རེ་ལ། 

སོབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སོབ་མ་ཕག་མོར་བསྒོམས་ནས། ཤར་དུ་གཡས་བརྐང༌། ལྷོར་གཡོན་

བརྐང་། ནུབ་ཏུ་ས་ག བྱང་དུ་ཟླུམ་པོ། དབུས་སུ་མཉམ་པའྲི་རྐང་སྟབས་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ལ་

གཡས་བརྐང་ནྲི། རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་བྱྲིན་པ་བསྐུམ་ནས་མཐོ་ལྔའྲི་བར་དུ་གཡས་པ་འགྲིང་བ་

དང་བཅས་པས་དག་པོར་བརྐང་བའོ། །གཡོན་བརྐང་ནྲི་ལྡོག་པའོ། །ས་ག་ནྲི་སོར་མོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

དྲུག་གྲི་བར་རྐང་པའྲི་སོར་མོ་ལོགས་སུ་བསྟན་ཅྲིང༌། པུས་མོ་གཉྲིས་དང་པོར་བྱས་པའོ། །ཟླུམ་

པོ་ནྲི་ས་ག་ཉྲིད་བར་དུ་ཁྲུ་དོ་པ་དང་བའྲི་གཤོག་པ་ལྟར་བྱས་པའོ། །མཉམ་པ་ནྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་

ཀྲི་སོར་མོ་ཕན་ཚུན་སྦྱར་ཏེ། རྐང་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་རྲིང་བའྲི་ལོགས་གཉྲིས་བཅེར་བའོ། །ཤེས་

ཤྲིང་ནུས་ལ་སྤོ་ན་ཁ་སྦྱོར་བཞྲིའམ་བཅུ་དྲུག་དང༌། རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འགོས་

རྣམས་དང༌། ཀུན་བཀོད་དང༌། གདན་སོགས་དང༌། ཚུལ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པའྲི་རྐང་སྟབས་

རྒྱས་པར་བྱ་ལ། དེ་དག་མྲི་ཤེས་པའམ་ཤེས་ཀང་མྲི་སྤོ་ན་རྐང་སྟབས་ཅེས་ཀང་མ་བྱས་ནའང་

ཆོ་ག་ཆད་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། འཕེང་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མྲི་ཤེས་པའམ། མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   བླ། ༧བ༢ན།    གྱི   ཞོལ། ༦བ༦ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།   བླ། ༧བ༣ན།    རྔམས   ཞོལ། ༦བ༦ན།    རྔམ
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ནུས་པའམ། བྱ་བ་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའམ། མྲི་འདོད་ཀང་རུང་སྟེ། རོ་རེའྲི་རྐང་སྟབས་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དམ། ཅུང་ཟད་མ་བསྒྲུབས་ནའང་སབས་སུ་བབ་པ་ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་

ཏེ། བགེགས་བསལ་བ་ནྲི་སོར་བ་ལ་སོགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །དེ་ཡང་རྐང་སྟབས་སོགས་ཀྲི་ཚེ་སོར་བ་གཡོན་སོར་ངེས་བཟུང་དུ་མྲི་དགོས་ཏེ། ལྭ་བ་

པས། དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་ནས་ལན་གསུམ་གྲི་བར་དུ་བསོར་བར་

བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲི་དང་འད་བར་དཱ་རྲི་ཀ་པ་དང་ཨ་བྷྱས་ཀང་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་

ཏེ་བསོར་བ་དང༌། དེ་ནས་བཀའ་བསྒོ་བར་གསུངས་པས། བྲི་བྷུ་ཏྲིས་མེ་མཚམས་ནས་བྱེད་པར་

བཤད་ཀང་དེ་ངེས་པར་དགོས་པ་མྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་ དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ཡང་དབང་ཆེན་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་

གྲི་བར་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །ལྔ་པ་ནྲི། སེང་ལྡེང་གྲི་ཕུར་བུ་སོར་

བཅུ་གཉྲིས་པ་སྟོད་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པའམ་སྒོ་མཚམས་མ་རྣམས་ཀྲི་གཟུགས། །སད་རོ་རེ་རྩེ་

གཅྲིག་པ་ལྟ་བུ། ཙནྡན་དམར་པོས་བྱུགས་ཤྲིང་དར་དམར་པོ་དང་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་མགུལ་

བར་བཅྲིངས། སྲད་བུ་དམར་པོས་དཀྲྲིས་པའྲི་ཕུར་བུ་བཅུ་ཕོགས་མཚམས་བཅུར་སོད་ཇྲི་ལྟར་

རྲིགས་པའྲི་ནང་དུ་བཀོད། ཆུ་གཉྲིས་དང་བཅས་པའྲི་ཉེར་སྤོད་བཤམས་ཏེ། བསང་སྦྱངས་ནས། 

སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཤར་དང་སྟེང་དུ་ཁྭ་གདོང་མ་ནག་མོ་གཉྲིས། བྱང་དུ་འུག་གདོང་

མ་ལང་ཁུ། ནུབ་དང་འོག་ཏུ་ཁྲི་གདོང་མ་དམར་མོ་གཉྲིས། ལྷོར་ཕག་གདོང་མ་སེར་

མོ། །ཤར་ལྷོར་གཤྲིན་རེ་བསྟན་མ་གཡས་སྔོ་གཡོན་སེར་བ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གཤྲིན་

རེ་ཕོ་ཉ་མོ་གཡས་སེར་གཡོན་དམར་བ། ནུབ་བྱང་དུ་གཤྲིན་རེ་མཆེ་བ་མ་གཡས་

དམར་གཡོན་ལང་བ། བྱང་ཤར་དུ་གཤྲིན་རེ་འཇོམས་མ་གཡས་ལང་གཡོན་སྔོ་

བ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཌཱ་མ་རུ། 
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གཡོན་གཉྲིས་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ལྟེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་

དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཕུར་བུ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་བཅུར་གྱུར། ཕ�་རང་རང་དང་འད་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་གྲིས་ལྷ་རྣམས་སྦྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་རང་གྲི་”ཡེ་

ཤེས
1
་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་

བསྐུར། དོན་གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ༀ་

ཤཔ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་དང༌། ༀ་ཀཱ་ཀཱ་སྱེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་ནང་མཆོད་དབུལ། 

དེ་ནས་ལངས་ཏེ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྲི་སེ་གོལ་གཏོག་ཅྲིང༌། ༀསུམྦྷ་ནྲི་སུམྦྷ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ལན་གཉྲིས་བརོད་ལ། ཤར་དང་སྟེང་དུ་སྔགས་དེ་ཉྲིད་ཁ་དོག་ནག་པོ་

གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་”ཁ
2
་གདོང་མ་ནག་མོ་གཉྲིས། ཞེས་པ་ནས། གཤྲིན་རེ་

འཇོམས་མ་གཡས་ལང་གཡོན་སྔོ་བ། ཅེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་བཞྲིན། ཐམས་ཅད་

ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་གཉྲིས་

ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་ཅྲིང་རོའྲི་གདན་ལ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པ། དེ་

རྣམས་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་བགེགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཕོགས་སྐོང་བཅུ་འཁོར་དང་

བཅས་བཀུག་སྟེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་རྲིང་པོ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁོན་པ་འབྲུབ་

ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་བཅུར་བཅུག་པར་གྱུར། །ཐོ་བ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་རོ་རེ་གྲི་གུག་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེའྲི་ཐོ་བ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། 

དེ་ནས། སྒོ་མཚམས་མ་རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་གྲི་ཕུར་བུ་བངས་ཏེ་རང་རང་གྲི་ཕོགས་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།   བླ། ༨བ༤ན།    ཡྱེ་ཤྱེས   ཞོལ། ༨ན༡ན།    དམ་ཚིག

2  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།    ཁྲ   བླ། ༨བ༥ན།    ཁྭ   ཞོལ། ༨ན༢ན།    ཁ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀྲི་ཕོགས་སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་མགོ་བོར་བཙུགས་པར་གྱུར། །

ༀ་གྷ་གྷ་ སོགས་བརོད་དེ་ཤར་དང་མེ་མཚམས་ནས་བརྩམས་ནས་ཕོགས་གཡོན་སོར་

དང༌། མཚམས་གཡས་སོར་གྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་བཙུགས། ༀ་མུང་ག་

ར། སོགས་བརོད་ཅྲིང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་ཐོ་བས་བརྡུངས་ཟྲིན་པ་ན། ཁོ་

མོ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་ཐོ་བས་བརྡུངས་པས་སྤྲི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་

བར་དུ་སོན་པར་ཕུར་བུས་བཏབ་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་

ཀྲི་ངོ་བོར་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། བགེགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རྲིང་དུ་བོས་པ་དང་སྟེང་

འོག་དང་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོའྲི་བར་དུ་འགོ་བ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བགེགས་

དང་བལ་བར་གྱུར། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ཡང་ཨཱཿ ལས་སྐེས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་

རེར་གྱུར། ཧཱུཾ་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་དང་མདའྲི་ད་བ་སྟེང་དུ་རོ་

རེའྲི་གུར་དང་བ་རེར་གྱུར། སྒོ་མཚམས་རྣམས་ཀང་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་འོད་

ཟེར་ཕྲིར་འཕོས་པས་རོ་རེ་པདྨ་འཁོར་ལོའྲི་རྭ་བ་ཟླུམ་པོ་གསུམ་གྲི་བར་མཚམས་

མེད་པར་དུམ་བུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ངོ་

བོ་ༀ་ཧ་དཀར་པོ། ཞེས་པ་ནས། དཔྲལ་བར་ཉྲི་མ་ལ་ར་མཆོག་གྲི་ངོ་བོ་ཕཊ་ཧཾ་ལང་

ཁུ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གོ་བགོའ།ོ །ཕུར་བུ་དངོས་སུ་མེད་ན་བསམ་གཏན་གྲི་ཕུར་བུས་ཀང་

རུང་ངོ༌། །གཉྲིས་པ་སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་ག་ལ་བཞྲི། སའྲི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལྷག་

གནས། བུམ་པ་ལྷག་གནས། སོབ་མ་ལྷག་གནས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་གྲི་

ཚོམ་བུ་བཀོད་པའྲི་མདུན་དུ། །ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་གཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་
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”བཤམ
1
། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ལྟེ་བར་བཾ་ལས་བྱུང་

བའྲི་སའྲི་ལྷ་མོ་སེར་མོ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐུགས་ཅན་ཞྲི་བ་ན་བཟའ་དཀར་པོ་

བསམས་པ། རྒྱན་བཟང་པོ་ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་

གཡས་པས་སྐབས་སྦྱྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང། གཡོན་པས་གསེར་གྲི་བུམ་པ་བཟང་

པོ་བསམས་པ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་སོར་མོའྲི་རྩེ་མོ་ས་ལ་བསྣུན་པའྲི་སྒ་དང་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་བསྐུལ་བས་ས་གཡོས་པའྲི་གསེབ་ནས་སའྲི་ལྷ་མོ་ཡེ་ཤེས་པ་འཐོན་ཞྲིང་སྤན་

དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་དུ་མེད་པར་གྱུར། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། 

མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་

སྤན་དངས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འདྲི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པ་

ཐོགས་ཏེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་

དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག ཆུ་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་

གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། སོ་སོའྲི་སྔགས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་

པས། ༀ་པྲ་ཐྲི་ཝཱྲི་དེ་ཝྲི་ས་པཱ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔའྲི་བར་

དང༌། ༀ་པྲ་ཐ་ཝཱྲི་དེ་ཝྲི་ས་པཱ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས་ནང་མཆོད་དབུལ། དེ་ནས་ལྷ་

མོས། མགོན་པོ་བདག་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བགྲི། རོ་རེ་འཛིན་བཀའ་བདག་ལ་སྩོལ། །ཁེད་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།   བླ། ༩བ༣ན།    བཤམ   ཞོལ། ༨བ༥ན།    བཤམས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དོན་དུ་ནྲི། །བདག་ནྲི་བུམ་པ་འཛིན་པའོ། ཞེས་བཀའ་ནོད་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་སོས་དང་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། “སྐོབ
1
་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྤོད་

པའྲི་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་དང༌། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་ལ། །ལྷ་མོ་ཁོད་ནྲི་དབང་དུ་

གྱུར། །སྐོབ་པ་ཤཱཀ་སེངྒེ་ཡྲིས། །ཇྲི་ལྟར་བདུད་ཀྲི་སེ་བཅོམ་པ། །དེ་བཞྲིན་བདག་

གྲིས་བདུད་སེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་དྲི། ཞེས་ལན་གསུམ། གསོལ་

བ་བཏབ་པས། མགོན་པོ་ཁེད་ཀྲིས་ཤེས་མོད་ཀྲི། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་དྲི་མེད་

པ། །དེ་ནྲི་ཁེད་ཉྲིད་ལ་གཞོལ་ཞྲིང༌། །ཀུན་ནས་”ཁེད
2
་ཀྲི་དབང་དུ་གནས། །ཁེད་

ཀྲི་བཀའ་ནྲི་གང་གསོལ་བ། དེ་ནྲི་བདག་གྲིས་བྱེད་པར་བརྩོན། ཞེས་གསུམ་ཞྲིང་

གནང་བ་བྱྲིན་ནས་དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ལག་པ་རོ་རེ་ནང་བསམས་བཅྲིངས་པ་ས་ལ་

རེག་ནས། ༀ་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་འོད་ཟར་འབར་བ་འཕོས་པས་དབང་ཆེན་གྲི་བར་རོ་རེར་བྱས་པར་གྱུར། ༀ་

བཛྲདྲཱྲི་ཌྷ་ཏཱྲིཥྛ། ལན་གསུམ་བརོད་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་ལས་ཐྲིག་

གདབ་པ། ལྷག་གནས་བྱ་བ། གསོལ་བ་གདབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ལས་ཐྲིག་འདེབས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང་། ལས་ཐྲིག་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

ལས་ཐྲིག་སྔོན་དུ་བཏབ་ནས་ཡེ་ཐྲིག་རེས་སུ་འདེབས་པར། ས་ར་ཧ་དང་། ནག་པོ་སྤོད་པ་དང་། 

བྷཱ་ཝ་བྷ་ད་དང་། དོན་ཡོད་ཞབས་དང་། ཨ་བྱཱ་དང་། རྲིན་ཆེན་རོ་རེ་དང་། བྷྲི་བྷུ་ཏྲི་ལ་སོགས་པས་

བཤད་པ་ལྟར་ངེས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཡེ་ཐྲིག་ནྲི་ལས་ཐྲིག་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།   བླ། ༡༠ན༤ན།    སྐོབ   ཞོལ། ༩ན༦ན།    སྐྱེས

2  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   བླ། ༡༠ན༦ན།     ཁྱེད   ཞོལ། ༩བ༡ན།    བྱྱེད



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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རོ། །ལས་ཐྲིག་”བྱང1་ལྷ་སྟ་གོན་སོགས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ་འདེབས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་ཡེ་

ཐྲིག་དང་ལས་ཐྲིག་གཉྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་འདེབས་པ་སོགས་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་འདེབས་པའྲི་ཆོ་

ག་ཕལ་ཆེ་བ་མཚུངས་པས་སབས་ཞྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ལག་ལེན་ལ་བཤད་རྒྱུད་རོ་

རེ་”ཕེང
2
་བ་དང་ཀླུ་བྱང་སོགས་ཀྲི་ལྷ་སྟ་གོན་གྲི་སྔོན་དུ་ལས་ཐྲིག་འདེབས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་

བྱ་དགོས་ཏེ། དཔལ་འཛིན་དང། ལྭ་བ་པ་དང༌། ནག་པོ་སྤོད་པ་དང༌། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ་སོགས་ཀྲིས། 

རྡུལ་ཚོན་གྲི་ལྷ་མཚན་གང་དུ་འགོད་པའྲི་གནས་དེར་ལྷ་སྟ་གོན་གྲི་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱ་བར་གསུངས་

ལ། ཐྲིག་མ་བཏབ་ན་དེ་འད་བའྲི་ལྷ་གནས་ངེས་པ་མྲི་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ལས་ཐྲིག་གྲི་

རྒྱུ་ནྲི་མྲི་འཆྲི་བའྲི་ཁར་སྲད་བུ་བཅུག་ནས་ཤྲི་བའྲི་རོ་དུར་ཁོད་དུ་བསྐལ་བའྲི་རོའྲི་ཁའྲི་སྲད་བུ་ས་

ལ་མ་ལྷུང་བའམ། རོའྲི་སྐྲ་འམ། །མྲིའྲི་རྒྱུས་པ་ལས་བྱ་བར་བཤད་པ་ནྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཁད་པར་བ་ཡྲིན་

གྲི་ངེས་བཟུང་དུ་མྲི་དགོས་པས། འཇམ་ཞྲིང་གཙང་ལ་མ་ཉམས་པའྲི་རས་པ་ལ་”ས
3
་གཞན་དང་

མ་འདེས་པའམ། དཔའ་པོའྲི་རྲིན་གྲིས་ཉོས་པའྲི་རས་བ་ལ། གཞོན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པས་བཀལ་

བའམ། དམ་ཚིག་ཅན་གྲིས་བཀལ་བ་ཞེས་སྤྲི་”འགོ
4
་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་གྲིས་ཆོག་ལ། དཱ་རྲི་ཀ་

པས་ཀང་བཤད་དོ། །

དེ་ཡང་དཀར་པོ་སུམ་བསྒྲིལ་འཇུར་མདུད་མེད་པ་སོམས་སུ་སྒོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆ། དཔོན་སོབ་

གཉྲིས་ཀྲི་མཛུབ་མོ་ནས་སོར་མོ་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་བཅུག་ཅྲིང་དངས་ནས། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བྱས་པས་མཛུབ་མོའྲི་རྒྱབ་ས་ལ་སྦྱར་བ་མ་གཏོགས་པ། རྲིང་བ་དཀྲིལ་འཁོར་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༤ན།    བྱང   བླ། ༡༠བ༣ན།   ཞོལ། ༩བ༤ན།    ཀང

2  མ་ཕྱི། ༨ན༥ན།   བླ། ༡༠བ༤ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༩བ༥ན།    འཕྱེང

3  མ་ཕྱི། ༨ན༧ན།    སྐ   བླ། ༡༠བ༦ན།   ཞོལ། ༡༠ན༢ན།    སྐྲ

4  མ་ཕྱི། ༨བ༡ན།    འགོ །  བླ། ༡༡ན༡ན།   ཞོལ། ༡༠ན༢ན།    འགྲོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲི་ཉྲིས་འགྱུར། སྔར་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་དུ་ལོངས་མ་སྤད་པ། །དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ཆུ་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་

དང་བའྲི་རྣམ་ལྔས་བྱུགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དེ་ཡང་འདེབས་པའྲི་སྔོན་དུ། །བཤད་རྒྱུད་

རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ལས་ཐྲིག་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་སྦྱོང་བ་དང༌། དེ་ལ་བསང་གཏོར་དང་མེ་ཏོག་

སོགས་ཀྲིས་མཆོད་པ་དང༌། སྔགས་བཟླས་ནས་ལྷག་གནས་བྱ་བར་གསུངས་ལ། བྷཱ་ཝ་བྷ་དས་

ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་ཐྲིག་ཏུ་བཤད་ཅྲིང༌། དོན་ཡོད་ཞབས་ཀྲིས། དེ་ནས་ཁ་དོག་གཅྲིག་པའྲི་

སྐུད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས། སའྲི་ཐྲིག་གདབ་ལ། ཞེས་གསུངས་པས། 

གཤེར་ཐྲིག་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གང་ཡྲིན་དུ་བསྐེད་དགོས་ཏེ། ལས་བུམ་བཞྲིན་ནོ། །ཀླུ་བྱང་གྲིས་

ལས་ཐྲིག་འདེབས་མཁན་སོབ་དཔོན་དང་སྒྲུབ་གོགས་ཀྲིས་བྱ་བ་དང༌། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་སོད་

ས་དང་བལྟ་ཕོགས་ངེས་ཅན་དུ་གསུངས་ལ། ཕེང་བར་ཟླུམ་སོར་གྲི་ཉའྲི་མཚན་མ་བྱས་པའྲི་སྟེང་

དུ་ཐྲིག་འདེབས་པ་ལ་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀྲི་རྐང་སྟབས་དང་སོབ་མས་རྒྱབ་མྲི་སྟོན་པར་འགོ་བ་

སོགས་བཤད་པས་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་སོགས་ཐུན་མོང་བ་ཐམས་ཅད་འདྲིར་ཡང་

བང་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་གྲིས་ངེས་པར་འདེབས་དགོས་ཀྲི། སོབ་མ་ཁོ་ནས་ལས་

ཐྲིག་འདེབས་པ་གཏན་མ་རུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དྲི་བཟང་ལ་སོགས་པས་བགོས་

པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་སོད་དུ་བཞག་སྟེ། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ནང་གྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་

དབུས་སུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། རང་གཙོ་བོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་ལྡ་པས། ཁཎྜ་རོ་ཧྲིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་ཐྲིག་སྐུད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་

ངང་ལས་པཾ་ལས་གྲི་གུག་པཾ་གྲིས་མཚན་པ་ལས་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་དམར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་གཉྲིས་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

འཛིན་ཅྲིང༌། གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཕ�་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། རྲིན་འབྱུང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ནས་ ཤཔའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། གོས་དཀར་མོ་སྟེ་མེ་ཡྲི་

ཁམས། །ཆོས་རེས་དན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །པདྨ་རྲིགས་ཀྲི་མཁའ་འགོ་ཡུམ། །”དུམ
1
་

སྐེས་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པས་བསྟོད། ཁཎྜརོ་ཧྲིས་བསྲུང༌། མྲིག་གཡས་པ་མ་

ལས་ཉྲི་མ། གཡོན་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། བཛྲ་ད་ཥྚྲི་མ་ཊ། 

ཞེས་པ་བརན་པར་བྱས་ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ཆུ་དང་ཉུངས་ཀར་དང་

དྲིའྲི་ཆུས་གཏོར་ལ། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པས་རེག་སྟེ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་

ཏྲ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་བཟླས་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་

ལྷག་གནས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ཁག་ཆེན་གྲིས་བྱུགས། རང་བྱུང་གྲི་མེ་ཏོག་དང་བདུད་རྩྲི་

ལྔ་དང་ཙནྡན་དཀར་པོ་དང་བཅས་པའྲི་ཐྲིག་ཚལ་གྲིས་སངས་ལ། ཐྲིག་གདབ་པ་བརྩམས་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་འཕེང་བ་ལྟར་བྱས་ན། དང་པོར། ཤར་སོགས་ཕོགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྟེང༌། །སྲད་

བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་བཞྲིས། །ཉ་ཡྲི་མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་མཐར། །ཚངས་ཐྲིག་དང་ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་

གདབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀྲིལ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་ཇྲི་ཙམ་བྱེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཐྲིག་

སད་འཚམ་པ་ཞྲིག་གྲིས་དབུས་སུ་ཟླུམ་པོ་གཅྲིག་བསོར། དེའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

འཕྱུགས་པའྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཟླུམ་པོའྲི་རྲི་མོའྲི་སྟེང་དུ་ཐྲིག་ལེའམ་མཚན་མ་བཞྲི་བྱའོ། །དེ་ནས་

ཟླུམ་པོ་མ་སོར་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དང་རྲིང་ཐུང་མཉམ་པོ་གཅྲིག་གྲིས་ཟླུམ་པོ་གཞན་བཞྲི་བསོར་ན་

ཟླུམ་པོ་ཕྲི་མའྲི་མཐའྲི་རྲི་མོ་དང་ཚངས་ཐྲིག་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པའྲི་སེ་མོ་ཟད་མཚམས་མཉམ་པ་འོད་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   བླ། ༡༡བ༥ན།    དུམ   ཞོལ། ༡༠བ༥ན།    ངུ་མ
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མོད་ཀང༌། དགོས་པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་ཟླུམ་པོ་གཏན་མ་བསོར་བར། རྩ་ཐྲིག་ཁྲུ་གང་གྲི་ཚེ། ཚངས་

ཐྲིག་ཁྲུ་གསུམ་པ་གཅྲིག་ཐོག་མར་བཏབ་ནས། དེ་ལ་བྱ་རེས་བཙལ་ཏེ་མན་ངག་ཐྲིག་ཏུ་གགས་

པ་ལྟར་བཏབ་ན་ལས་ས་ལ། ཚངས་ཐྲིག་གྲི་འགོ་མཚམས་རོགས་སོའ།ོ །འོན་ཀང་ཟླུམ་པོའྲི་སོར་

ཐྲིག་རང་ཐུང་ཡེ་མེད་པ་བྱས་ན། ཚངས་ཐྲིག་འདེབས་པ་ལ་ཉའྲི་རྲི་མོ་ཡེ་མྲི་འབྱུང་བས། ཉ་ཡྲི་

མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་མཐར། ཚངས་ཐྲིག་གདབ། ཅེས་པ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ། །དེས་ན་

རོ་རེ་འཆང་གྲི་ལམ་རྲིམ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། ཟླུམ་པོ་སྔ་མ་སོར་བ་ལས་རྲིང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་གཅྲིག་

གྲིས་ཕོགས་བཞྲིའྲི་མཚན་མའྲི་སྟེང་ནས་བསོར་བས་ཟླུམ་པོ་བཞྲིར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕོགས་

མཚམས་ཀྲི་ཉའྲི་མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་མཐར་ཚངས་ཐྲིག་དང་ཟུར་ཐྲིག་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་

ཐྲིག་འདེབས་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲི་ཏེ། དང་པོར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སར་དྲིའྲི་ཆུས་བྱུགས་ཤྲིང་། 

བྱྲི་དོར་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ། ཟླུམ་པོ་ལྔ་བསོར་ཟྲིན་པར་སོབ་དཔོན་སྒྲུབ་གོགས་དང་བཅས་པས་

ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དང་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སར་འགེང་སྟེ། 

ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར། ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་

ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་དབུལ། ཆོས་དབྱྲིངས་

རྣམ་དག་ སོགས་ཀྲིས་བསྟོད། རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སོབ་མ་ཕག་མོར་གྱུར་པའྲི་མྲིག་

གཉྲིས་ཛཿ ཛཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་གྱུར། ཕོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པར་

མཉམ་པ་ཉྲིད་དོ། །�ཿ �ཿ �ཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་རང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་

སོབ་མ་ལ་གཏད། སོབ་མས་ཀང་�ཿ གསུམ་བརོད་ཅྲིང་དངས་ནས་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་བཟུང༌། སོབ་

དཔོན་ནུབ་དང་སོབ་མ་ཤར་དུ་གནས་པའྲི་ལག་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དུས་མཉམ་དུས་ལ་ཕབ་སྟེ། རང་

རྐང་པ་གཡོན་པ་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་དང༌། གཡས་པ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་བསད། །སོབ་མ་དེ་ལས་
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ལྡོག་ཏེ་བསད་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཚངས་ཐྲིག་གདབ། 

དེ་ནས། བདག་དང་སོབ་མའྲི་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་འབར་བ་

རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསྒོམས་ལ། གཡོན་སོར་གྲིས་སོབ་དཔོན་བྱང་དང་སོབ་མ་ལྷོར་གནས་

པས་ཚངཤ་ཐྲིག་གཉྲིས་པ་གདབ། དེ་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་རླུང་དུ་

གནས་པས་ཟེར་ཐྲིག་དང་པོ་གདབ། སོབ་དཔོན་བདེན་བལ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་

པས་ཟེར་ཐྲིག་གཉྲིས་པ་གདབ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་

ཤར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་དང༌། སོབ་དཔོན་རླུང་དང་སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་པས་ནུབ་ཀྲི་རྩ་ཐྲིག་

དང༌། སོབ་མ་དབང་ལྡན་དང་སོབ་དཔན་རླུང་དུ་གནས་པས་བྱང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་དང༌། སོབ་མ་བདེན་

བལ་དང་སོབ་དཔོན་མེར་གནས་པས་ལྷོའྲི་རྩྲི་ཐྲིག་གདབ། སོར་བ་འདྲི་ལྟར་ཐྲིག་ལྷག་མ་རྣམས་

ལའང་ཕོགས་གཡོན་སོར་དང་མཚམས་གཡས་སོར་དུ་འདེབས་པ་དང༌། རྐང་པ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་

པ་དང༌། སོད་ལུགས་དང་ཡྲི་གེ་གསུམ་བརོད་པ་རྣམས་བྱ་ཞྲིང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཆུར་གྲིས་ཐྲིག་སྐུད་

འཛིན་པ་རྒྱུན་དུ་མ་ནུས་ན་དང་པོ་ལ་བྱ་ཞྲིང་ལྷག་མ་ཅྲི་བདེར་བྱའོ། །ཐྲིག་སྐུད་ཆད་ན་བ་མ་འཆྲི་

ཞྲིང༌། སྔར་བཤད་པའྲི་ཚད་ལས་རྲིང་ཐུང་དུ་གྱུར་ན་བ་མ་ནད་ཀྲིས་འདེབས་པ་དང༌། སོད་སའྲི་

ཕོགས་འཕྱུགས་ན་སོབ་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པར་བཤད་པས། བག་དང་ལྡན་པས་ཐྲིག་

སྐུད་བསྒྲུབ་ཅྲིང་ཐྲིག་གདབ། མཚན་མ་ངན་ན་ལྡོག་པའྲི་ཐབས་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་སོབ་མས་

སོབ་དཔོན་ལ་རྒྱབ་སྟོན་པ་སངས་ནས་གདབ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཐྲིག་ལྷག་མ་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

ཟུར་དེ་སྒོ་ཚད་བདུན་དང་ཕོགས། །ཁྲུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩ་ཐྲིག་གྲི དབུས་སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕྲིས་པ་

དེ། །སྒོ་དེའྲི་བཞྲི་ཆ་ཆ་ཆུང་སྟེ། །རྩ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གཅྲིག་དང་གཉྲིས། །གཅྲིག་གཉྲིས་གཅྲིག་དག་

གཅྲིག་གྲི་མཐར། །ཐྲིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངོས་སུ་ཏེ། །ཚངས་ལས་རྲིམ་གྲིས་རྲིང་བར་ནྲི། ཆ་ཆུང་
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གསུམ་དུ་དང་པོའྲི་ཐྲིག གཉྲིས་ཐྲིག་ཆུ་ཆུང་གཉྲིས་རྩེར་རེག ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་སྟེགས་

བུའྲི། །ཐྲིག་ལས་དང་པོའྲི་ཐྲིག་བཞྲི་སྟེ། །གསུམ་ནྲི་ཆ་ཆུང་ལྔ་བཞྲི་ལ། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་དེའྲི་དང་པོ་

ནྲི། །ངོས་ཐྲིག་རྩེ་མོར་ཡང་དག་རེག གསུམ་ནྲི་ཆ་ཆུང་རེ་རེའྲི་བར། །བཞྲི་པའྲི་རྩེ་ནས་ངོས་སུ་

ཐྲིག ཆ་ཆུང་བཅུ་དང་ལྡན་པའོ། །རྩ་བའྲི་རྩེ་ནས་བྱུང་བའྲི་ཐྲིག ཆ་ཆུང་བཞྲི་པ་ངོས་སྟེང་དུ། །ཆ་

ཆུང་གཉྲིས་གཉྲིས་ཐད་”བར
1
་ནྲི། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁོག་པ། ཞེས་པ་མདའ་ཡབ་བར་

ཡྲིན་ལ། ར་བབས་ནྲི། ཀ་བའྲི་རྩེ་ནས་ཕྲི་ངོས་སུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་བར་ཐྲིག བཅུ་གཅྲིག་འདྲི་ལ་

ལྔ་པ་དང༌། །བདུན་པ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས། ཞེས་པ་གཉྲིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་དང༌། །ཡང་ན་

གསུམ་པ་བདུན་པ་དང༌། །དགུ་ཆ་ཆུང་རེ་རེའོ། །བཞྲི་པ་དྲུག་པ་བཅུ་བ་རྣམས། །སོ་སོར་ཆ་ཆུང་

ཕེད་ཕེད་དོ། །ལྔ་ནྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས། ཞེས་པ་ལྔ་མཉམ་གསུམ་མཉམ་དང༌། །དེ་གཉྲིས་

ཀའྲི་འང་ཞྲིང་ཚད། །དེ་ལ་ཕོགས་གནྲིས་སུ་ནྲི་རྒྱར། །ཚངས་པའྲི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ནྲི། །ཆ་

ཆུང་ཕྲིད་བཅས་མདའ་ཡྲི་མཐར། །སམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ། །ཐྲིག་ནྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་

བཞྲི། །ཆ་ཆུང་དྲུག་མཐར་གཉྲིས་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ཆ་ཆུང་གསུམ་པའོ། ཆ་ཆུང་བཞྲི་མཐར་

བཞྲི་པ་ནྲི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་སྟེ་མདའ་ཕེད་བཅས། །གསུམ་དོར་ནས་ནྲི་ཕེད་དང་ལྔ། །གསུན་ནས་

དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །བཞྲི་ནྲི་ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་ཏེ། །ཐྲིག་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །སམ་བུ་ལྔ་

བའྲི་སྟེང་གྲི་ནྲི། །ངོས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞྲི། །བདུན་པའྲི་འོག་ལ་ཆ་ཆུང་གསུམ། །སྟེང་ནྲི་ཆ་

ཆུང་དྲུག་སྟེང་དུ། །སམ་བུ་རྣམས་མཐར་སོན་པའྲི་ཐྲིག གཞན་གྲི་མཐའ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྟེ། །ཀོག་

པོ་གཅྲིག་གོ་འདྲི་ནང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ནས་དེ་བཞྲིན་གཞན། ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཆ་ཆུང་

རྲིག་བྱེད་མཐར། །ཐྲིག་ཟླུམ་དེ་ནས་གཉྲིས་ཡྲིན་ཏེ། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གཉྲིས་དོར་བར་རོ། །བཞྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༥ན།    བར   བླ། ༡༣བ༡ན།   ཞོལ། ༡༢ན༦ན།    ཀར



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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དང་བཞྲི་དོར་ཟླུམ་པོ་གཉྲིས། ཞེས་པ་ཕྲིའྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་དག་གོ །ར་བབས་སྒོ་ཚད་གསུམ་མ་གཉྲིས་

ཀྲི་ར་བབས་ཀྲི་གདན་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་ཐྲིག་ནྲི། རྭ་དབུས་མའྲི་སྲྲིད་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་

པ་ལྟར་རྭ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀང་སྲྲིད་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་པར་ངེས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆ་ཕན་

གཉྲིས་གུག་པའྲི་ཆ་ལ་སོང་བས་རྭ་དབུས་མའྲི་རྩེར་མ་སེབ་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ར་བབས་ཞེང་དུ་སྒོ་

ཚད་བཞྲི་མ་ལ་རྭའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་ཚངས་ཐྲིག་ལས་གཡས་གཡོན་དུ་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་གཉྲིས་སོང་བ་ལས་

འདར་མྲི་རུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་དེའྲི་རྭ་སོར་ལུགས་ནྲི། །ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་ཕད་པ་ནས། །ཆ་

ཆུང་བཞྲི་དང་བཞྲི་གསུམ་ནྲི། །སོང་བར་ཆ་ཆུང་དགུ་དང་ནྲི། །བཞྲི་ཆས་གཡས་གཡོན་ཕྲི་ནས་

བསོར། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་ནྲི། །ཕེད་བཅས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་གཡས།  །དྲུག་

ནས་བྱེད་བཅས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས། །གཡོན་སོར་གཡས་པ་དེ་ལས་ལྡོག ཅེས་པའོ། །ཡང་ན་

ར་བབས་དཔངས་སུ་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་མའང་འདྲི་ལ་རུང་བས། །དེའྲི་ཐྲིག་ནྲི། ར་བབས་སྒོ་ལས་

གསུམ་འགྱུར་ནྲི། །ངོས་ཉྲིད་དུ་སྟེ་སྟེང་མྲིན་པ། །དེ་ཚེ་ཐྲིག་ནྲི་དང་པོ་གསུམ། །སྟེགས་བུའྲི་ཐྲིག་

ལས་དེ་ལྟར་གཞལ། །ཕོགས་ནྲི་དེ་མ་ཐག་པ་ཡྲི། །ར་བབས་སམ་བུ་དག་པོའྲི་ལས། །ནོར་ལྷ་ནོར་

ལྷ་ཉྲི་མ་དང༌། །རྒྱལ་བ་ནོར་ལྷ་རྒྱལ་བ་དང༌། །ཉྲི་མ་ནོར་ལྷ་ཉྲི་མ་དང༌། །རྒྱལ་བ་ནོར་ལྷ་གོ་རྲིམ་

བཞྲིན། །འདྲི་རྣམས་ངོས་ཀྲི་བརོད་པར་བྱ། །ཚངས་པའྲི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ནྲི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་

དང་ལྔ་དོར་ནས། །སམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ། ཐྲིག་ནྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞྲི། །གཉྲིས་པ་དང་

ནྲི་གསུམ་པ་ནྲི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་ནས་ཆ་ཆུང་གསུམ། །བཞྲི་པ་ཆ་ཆུང་བཞྲི་དོར་ནས། །ཆ་ཆུང་གསུམ་

མདའ་ཆ་ཆུང་ནྲི། །”བྱེད
1
་དང་བཞྲི་ནས་ཕེད་དང་བཞྲི། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །དེ་ནས་

གསུམ་ནྲི་བརྒྱད་གཅྲིག་ནྲི། །ཆ་ཆུང་བདུན་ཏེ་ཐ་མ་དྲུག དེ་ཕྲིར་ཆ་ཆུང་རྲིག་བྱེད་མཐར། །ཟླུམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།    བྱྱེད   བླ། ༡༤བ༡ན།   ཞོལ། ༡༣ན༤ན།    ཕྱེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པོའ་ོདེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཐྲིག ཆ་ཆུང་གཉྲིས་མཐར་ཟླུམ་པོ་སྟེ། །ཐ་མ་ཆུང་བཞྲི་ཡྲི་མཐར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ར་བབས་སྒོ་ཚད་གསུམ་མ་ལ་རྭའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་ཚངས་ཐྲིག་ནས་གཡས་གཡོན་

དུ་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་གཉྲིས་ལས་འདར་མྲི་རུང་བ་ལྟར། ར་བབས་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་ཚངས་ཐྲིག་

ལས་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་ཆུང་དྲུག་དྲུག་ལས་རྭའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་འདར་མ་རུང་ཞྲིང༌། རྭ་དབུས་མ་ལ་ཆ་

ཆུང་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལྟར་རྭ་གཡས་གཡོན་ཡང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་བར་ངེས་ཤྲིང༌། ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གུག་

པའྲི་ཆ་ལ་སོང་བས་རྩེར་མ་སེབ་པའང་སྔར་དང་འདའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཀ་

བའྲི་རྩེ་ནས་འཐོན་རྩེ་མོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེ་འོད་ཆེན་པོ། ཞེས་རྭའྲི་”ཐྲིགས་པའྲི
1
་ཐྲིག་ལས་འཐོན་

དགོས་པར་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ར་བབས་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་མའྲི་

རྭ་ཐྲིག་སོར་ལུགས་ནྲི། ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་”ཕད
2
་པ་ནས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དོར་ཚངས་ཐྲིག་

གྲི སྟེང་ནས་ཐད་ཀར་གཡས་གཡོན་དུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་དོར་བ་ནས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་དྲུག་

པ་ཡྲི། །ཐྲིག་སྐུད་བཟུང་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། །གཡས་ནས་གཡས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ། །གཡོན་

ནས་གཡོན་གྲི་ཕྲི་རྭ་བསོར། །སར་ཡང་ཐྲིག་སྐུད་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། །གཡས་གཡོན་ལྡོག་ནས་ནང་རྭ་

བསོར། ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ནང་གྲི་ཐྲིག་ནྲི། དབུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་གདབ་པ། །ཚངས་

དང་ཟུར་ཐྲིག་གནས་པ་ལས། །གཞན་མྲིན་དེ་ཡྲི་ཚངས་ལས་ཕྲིར། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་དོར་རྩ་བའྲི་

བར། །ཐྲིག་གདབ་ཟུར་གྲི་འགམ་དག་ཏུའང་། དེ་བཞྲིན་ལྟེ་བའྲི་ལོགས་དག་ལས། །སྒོ་ནྲི་བཞྲི་

བཞྲི་དེ་ཡྲི་སྲྲིད། །ལྟེ་བའྲི་ཕྲི་རུ་ཆ་ཆུང་བཞྲི། །དོར་བར་ཆ་ཆུང་བཞྲི་པའྲི་ཐྲིག ཐད་ཀར་ཆངས་

དང་ཟུར་ལ་གནས། །འདྲིར་ནྲི་ཡང་ནྲི་ཐེག་ལྔ་ཡང༌། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གཉྲིས་དོར་བར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དེ་རྣམས་དང་དྲུག་པ། །མཚམས་སུ་ཡང་དག་སོན་པའོ། །ཚངས་པ་དང་ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་གྲི 

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།    ཐྱིགས་པའྱི   བླ། ༡༤བ༤ན།   ཞོལ། ༡༣བ༡ན།    ཐྱིག་ཀ་བའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།   བླ། ༡༤བ༥ན།    ཕད   ཞོལ། ༡༣བ༢ན།    འཕད



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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གཡས་དང་གཡོན་པའྲི་བདུན་རྣམས་ལས། །ལྔ་པ་གསུམ་པ་དང་པོ་ཡྲི། །ཆ་ཆུང་གཅྲིག་གྲི་མཐའ་

ལས་འཐོན། །རང་”གྲི
1
་གཉྲིས་པའྲི་རྩེར་སོང་ནས། །བདུན་པ་ཡྲི་ནྲི་དབུས་སུ་སོང༌། །ཐྲིག་གཅྲིག་

”སྐོག
2
་པོ་ལྔ་རུ་འགྱུར། །དེ་ནང་དུ་ཡང་ཆ་ཆུང་ཕེད། །དོར་ནས་དེ་བཞྲིན་གཞན་ཡྲིན་ནོ། །ཚངས་

ལས་རྲིམ་བཞྲིན་རྒྱལ་པོ་དང༌། །ཉྲི་ཀླུ་ཆུ་མྲིག་ཆ་ཆུང་ནྲི། །དོར་བར་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་ལྔའོ། །དང་པོ་

གསུམ་གྲི་ནང་དུ་ཡང༌། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་དོར་ནས་ཐྲིག ཟླུམ་པོ་གསུམ་མོ་རྩྲིབས་ཟླུམ་གྲི། །ཐྲིག་

ལས་གཞན་ནྲི་དབྱྲི་བར་བྱ། ཞེས་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོན་ཀང་དབུས་ཀྲི་པདྨ་

ལ། །ཕེང་བའྲི་ཐྲིག་རྩ་ལྷུག་པའྲི་སབས་ལས། བཞྲི་པ་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་

གྲི་བཞྲི་ཆ་ལས་ཕ་རོལ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ་པའྲི་འདབ་མ་དོར་བར་ལྟེ་བའྲི་དོན་དུ་གེ་སར་

གྲི་ཕེང་བའྲི་ངོ་བོ་ཐྲིག་གཅྲིག་གོ །ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་དུ། དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་

གཉྲིས་དོར་བར་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་བསོར་བར་བཤད་པ་གཉྲིས་ཚིག་ཟྲིན་ལ་འགལ་བ་ལྟར་སང་ཡང༌། 

ཚིགས་བཅད་རགས་རྩྲིས་ཡྲིན་པས། ལག་ལེན་ལ་ལྷུག་པས་ཞྲིབ་རྩྲིས་མཛད་པ་ལྟར་བྱའོ། །ཡང་

ན་དཱ་རྲི་ཀ་པས། ཚངས་པའྲི་ཐྲིག་གྲི་ངོས་དེ་རུ། །རེ་རེ་ལྔར་བྱ་ཉྲི་ཤུར་གདབ། །ཕོ་བང་ལ་གཉྲིས་

གེ་སར་གཅྲིག གསུམ་གསུམ་གྲིས་ནྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས། །ཀ་བ་རོ་རེ་གྲི་གུག་ཕེང༌། །པདྨ་འཁོར་

ལོ་རེ་རེ་བྱ། །གཅྲིག་གྲིས་ཕྲི་ཡྲི་ཁམས་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་

ཚངས་ཟུར་རྣམས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཉྲི་ཤུ་ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་དོར་བར། དབུས་ཀྲི་ཚངས་ཐྲིག་

གཉྲིས་”ཕད
3
་མཚམས་ནས་ཉྲི་ཤུ་ཆ་བདུན་ནང་དུ་དོར་བའྲི་ཐད་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ། ཉྲི་ཤུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༥ན།   བླ། ༡༥ན༤ན།    གྱི   ཞོལ། ༡༣བ༥ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༡ན༦ན།   བླ། ༡༥ན༤ན།    སྐོག   ཞོལ། ༡༤བ༦ན།    ཀོག

3  མ་ཕྱི། ༡༡བ༣ན།   བླ། ༡༥བ༣ན།    ཕད   ཞོལ། ༡༤ན༤ན།    འཕད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཆ་བཅུ་དགུ་པའྲི་མཐའྲི་”ཟན
1
་བར་དུ་ཐྲིག་དང་པོ་རེ་རེ་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཐྲིག་དང་པོ་

རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་གཡས་གཡོན་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་རྩེ་སྦེལ་བ་ནས་ཐྲིག་མཐའ་སྦེལ་བའྲི་བར་དུ། ཉྲི་

ཤུ་ཆ་བཞྲི་བཞྲི་སྲྲིད་ལ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་བར་དུ་དོར་བའྲི་ཐྲིག་བདུན་ཐད་ཀར་ཚངས་

དང་ཟུར་ལ་གནས་པ་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཐྲིག གཡས་དང་གཡོན་པའྲི་བདུན་རྣམས་

ལས། །ལྔ་པ་གསུམ་པ་དང་པོ་ཡྲི། །ཉྲི་ཤུ་ཆ་གཅྲིག་མཐའ་ལས་འཐོན། །རང་གྲི་གཉྲིས་པའྲི་རྩེར་

སོན་ནས། །བདུན་པ་ཡྲི་ནྲི་དབུས་སུ་སོང༌། །ཐྲིག་གཅྲིག་སྐོག་པོ་ལྔ་རུ་འགྱུར། །དེ་ནང་དུ་ཡང་

ཉྲི་ཤུ་ཆ། །ཕེད་དོར་ནས་ཀང་གཞན་ཡྲིན་ནོ། །ཀ་བའྲི་ཞེང་ཚད་ཆ་རེའོ། །གེ་སར་གྲིས་འདབ་མ་

ནོན་པས་དེའྲི་འོག་འདབ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདབ་མ་དང་ལྟེ་བ་མྲི་མཉམ་པའྲི་སྐོན་མེད་ན། །དཱ་རྲི་

ཀ་པས། སྒོ་ཡྲི་ར་བབས་ཀ་བར་བཅས། ཞེས་གསུངས་པས། ར་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ལ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །ར་

བབས་དངོས་ཀྲིདཔངས་ལ་བཞྲི་སྟེ་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་མ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ནས་ཕུར་བུ་དངོས་སུ་ཡོད་དམ་མེད་ན་བསྒོམས་ལ། བསང་སྦྱངས་ན། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕུར་བུ་སྟེང་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་འོག་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལྲི་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་བྲིགྷྣ�ན་ཧཱུཾ། ཞེས་པའམ། གྷ་གྷ་སོགས་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ། མུངྒར་སོགས་བརྡུང་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བརྡུངས་ལ། །དེ་ལ་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་

ཆུང་གོ་དྲུག་པ་ཉྲིས་བལྟབ་བྱས་ཏེ་བཏགས་ནས། །ཕྲི་ནང་གྲི་སོར་ཐྲིག་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཕུར་

བུ་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་ཕྱུང་ལ། །ཕུར་བུ་རང་གྲི་ལག་གྲི་རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་

པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་ཐྲིག་ཐམས་ཅད་ཐེབས་པའམ། ཐྲིག་ཆེན་བརྒྱད་ཐེབས་པའྲི་

སབས་གང་རུང་དུ་སྒོ་དབྱེ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ། རོ་དྲིལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༣ན།    ཟན   བླ། ༡༥བ༤ན།    ཟད   ཞོལ། ༡༤ན༥ན།    ཐད
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འཛིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སོང་ལ། ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་པས་རྐང་པ་གཡས་བརྐང་

བྱས། །ལག་པ་གཉྲིས་རོ་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཞག་སྟེ། བདག་ཉྲིད་

ཀྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཧྲིཿ ཧྲིཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོ་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

གྱུར། །ཧྲིཿ ཞེས་བརོད་དེ། །འགྲིང་བག་དང་བཅས་པས་ཐད་ཀར་བལྟ་ཞྲིང༌། སར་ཡང་གཡས་

གཡོན་དུ་འགྲིང་བ་རེ་བྱས་ལ། ཧྲིཿ ཧྲིཿ ཞེས་བརོད་དེ། ཤར་སྒོའྲི་ཚངས་ཐག་གྲི་གཡས་གཡོན་

གྲི་ཐྲིག་ཆ་ཕན་གཉྲིས་གཉྲིས་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་དབྱྲི་བར་བྱ་ཞྲིང། ཕོགས་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་དེ་

ལྟར་བྱས་ཏེ་སྒོ་ལྷག་མ་རྣམས་དབྱྲི་བར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐར་པའྲི་སྒོའྲི་

གེགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་དབྱྲི་བར་བྱའོ། །སྙམ་པའྲི་མོས་པ་བྱའོ། །

དེ ་ནས་ལས་ཐྲིག་ལ་སྔར་ལྟར་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་ནང་མཆོད་དང་བཅས་

པས་མཆོད་ཅྲིང༌། སྔར་ལྟར་བསྟོད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་

གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། གཉྲིས་པ་ལྷག་གནས་བྱ་བ་ནྲི། བདུད་རྩྲི་

ལྔ་དང་སགས་པའྲི་དྲིའྲི་ཆུས་གཙོ་བོའྲི་གནས་དང་ཕོགས་བཞྲིའྲི་པད་འདབ་གྲི་སྟེང་དུ་བྱུགས་པ་

གྲུ་བཞྲི་པ་དང༌། བུམ་གནས་དང་ལྷའྲི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་ཟླུམ་པོ་བྱས་ལ། དེ་དག་གྲི་སྟེང་

དུ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་དྲི་བཟང་གྲིས་སགས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྙྲིང་པོ་བརོད་ཅྲིང་

དགོད། དེ་ཡང་”ལྷབ
1
་གདན་གྲི་དོན་དུ་དགོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཚོམ་བུ་ལྷར་བསྐེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་ཆུ་བཞྲི་དང་ཉེར་སྤོད་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་གཡོན་སོར་གྲིས་

བཤམས་ཤྲིང༌། རོལ་མོ་དང་ནང་མཆོད་རོར་དྲིལ་སོགས་ཚོགས་པར་བྱས་ནས།  སྟ་གོན་གྲི་ལྷ་

བསྐེད་པ་ལ་ཚུལ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་བཤད་ཀང༌། འདྲིར་འཇུག་པ་བདེ་བ་ལྟར་བྱ་སྟེ། བདག་བསྐེད་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༥ན།    ལྷབ   བླ། ༡༦བ༣ན།   ལྷའྱི   ཞོལ། ༡༥ན༣ན།    ལའྱི
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རོགས་པར་བསྒོམས་ནས། ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ནང་མཆོད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝ་དང་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ གཉྲིས་ཀ་བརོད་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། 

སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པ་

ནས། གེ་སར་སེར་བ། ཅེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ས་ཚོགས་པདྨ་ཆུང་

ངུའྲི་དབུས་སུ། ཨ་ཨཱ ཞེས་པ་ནས། ཨཾ་ཨཿ སྟེ་དབྱངས་དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་

གཅྲིག་གཡས་སོར་དང༌། སར་ཡང་ཨ་ཨཱ ཞེས་པ་ནས། ཨཾ་ཨཿ སྟེ་དབྱངས་དཀར་པོ་

བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡོན་སོར་དུ་རྲིམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་འཁོད། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་

ཀ་ཁ་ ཞེས་པ་ནས། ཀྵ་སྟེ་གསལ་བྱེད་དམར་པོ་བཞྲི་བཅུ་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡས་སོར་

དང༌། སར་ཡང་ཀ་ཁ་ ཞེས་པ་ནས། ཀྵ་སྟེ་གསལ་བྱེད་དམར་པོ་བཞྲི་བཅུ་པ་ཕག་

གཅྲིག་གཡོན་སོར་དུ་རྲིམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་འཁོད། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་བཞྲིན་དུ་ཤར་བའྲི་ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་ལ་དམར་པའྲི་མདངས་ཅན་དུ་གྱུར། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་

ཧཱུཾ་ཡྲིག་དཀར་ལ་དམར་པའྲི་མདངས་ཅན་འཕོས་པ་ས་བུག་གཡས་པ་ནས་འཐོན་

ཏེ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་གནས་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་

པར་བཅས་པ་སྤན་དངས། ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནྲི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་

ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ༀ་བཛྲ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷ་རྨཱ་བཛྲ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཟླ་བ་

དབྱངས་གསལ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུ་པ་ལས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་

གྲི་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྲི། དེ་ཡང་
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ཁང་པ་བརྩེགས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ། ཞེས་པ་ནས། འཁོར་གྲི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀང་དཔལ་བར་རོ་རེའྲི་འཕེང་བ་འཛིན་པ། ཞེས་པའྲི་བར་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དག་

པ་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པ་མངོན་རོགས་བཞྲིན་ནོ། །ཕ�་ སྔར་ནམ་མཁར་བཏེག་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁར་སྤན་དངས། ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་སྭཱཧཱ། ནས་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་

བཅས་པས་མཆོད། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། བཛྲ་གྷཎྜཱ་ཧོཿ 

རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལྷ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་དཔྲལ་བར་བྷཱུཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་དཀར་པོ། ཞེས་སོགས་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་མངོན་རོགས་ལྟར་བྱ། གཙོ་བོའྲི་

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོ༌ༀ་ཧ་དཀར་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཡུམ་

གྲི་དཔྲལ་བར་ཉྲི་མ་ལ་ཙཎྜྲི་ཀའྲི་ངོ་བོ་ཕཊ་ཕཊ་དུད་ཀ ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གོ་ཆ་བྱ། ཕ�་ 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པ་དང་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་

དངས། གོང་ལྟར་མཆོད། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ སོགས་བརོད། ཡེ་ཤེས་པའྲི་རེན་དང་བརེན་

པ་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་དམ་ཚིག་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་གྲི་ལྷ་ལའང་གོང་ལྟར་མཆོད། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། དམ་

ཚིག་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་

མངོན་རོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས། མཆོད་པ་རྣམས་བསང་སྦྱངས་བསྐེད་ནས་བྱྲིན་ཀྲིས་བརླབ་

པ་མཆོད་འཕེང་ལྟར་བྱས་ནས། མཆོད་འཕེང་ལྟར་རྒྱས་པའམ། ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐར་

མཆོད་སྔགས་སྦྱར་ནས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོའྲི་མཆོད་པ་ལྟར་གངས་
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དང་མཉམ་པ་དབུལ་ཞྲིང༌། ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ནང་མཆོད་གསང་མཆོད་རྐང་བརྒྱད་གཉྲིས་ཀྲིས་

བསྟོད་པ་རྣམས་བྱས་པའྲི་མཐར། འཇྲིག་རེན་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མ་གཉྲིས་

མངོན་རོགས་ལྟར་དབུལ་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནྲི། སོས་དང་བཅས་པའྲི་རོ་དྲིལ་འཛིན་པས་པུས་མ་

འཛུགས་པ་སོགས་སྤོད་ལམ་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་

རྩེ་གཅྲིག་པ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །”རྲིག
1
་

སྔགས་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་རྣམས་ཀྲི། །དཀྲིལ་

འཁོར་བདག་ནྲི་བྲི་བར་འཚལ། །སོབ་མ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་དང༌། ཁེད་རྣམས་

ལ་ཡང་མཆོད་པའྲི་ཕྲིར། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ནྲི་གུས་པ་ལ། །དེ་ནྲི་གནང་བར་

མཛད་པར་རྲིགས། །འགོ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དོན་མཛད་པའྲི། །སངས་རྒྱས་བདག་

ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་བཅོམ་དང༌། །གང་གཞན་

གསང་སྔགས་ལྷ་རྣམས་དང༌། །ལྷ་དང་འཇྲིག་རེན་སྐོང་བ་དང༌། །གང་ཡང་འབྱུང་

པོ་མཐུ་ཆེན་དང༌། །སེམས་ཅན་བསྟན་ལ་དགའ་བ་རྣམས། །ཤ་དང་རོ་རེའྲི་སྤན་

མངའ་བ། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བགྲི་

བ་ཡྲིས། །ཧེ་རུ་ཀ་འབྱུང་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །ཡོ་བྱད་ཅྲི་འབྱོར་”པས་འབྲི
2
་ན། །དེང་

བདག་སོབ་མར་བཅས་པ་ལ། །ཐུགས་ནྲི་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས་སུ། །ཚོགས་པ་

ཐམས་ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ ལན་

གསུམ། གསོལ་བ་བཏབ་པས་དགེས་བཞྲིན་དུ་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༥ན།   བླ། ༡༨ན༣ན།    རྱིག   ཞོལ། ༡༦བ༡ན།    རྱིགས

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༧ན།    པས་འབྱི   བླ། ༡༨ན༦ན།    བས་འབྱི   ཞོལ། ༡༦བ༤ན།    བས་འདྲྱི



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།

 877  

ཅྲིང་བཅས། དེ་ནས། ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་

བཅུར་འཕོས་པས་འོག་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་

དུ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། སྟེང་དུ་རོ་རེའྲི་གུར་དང་བ་རེ། ཕྲིའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་

དུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་མདའྲི་ད་བ་དང་རོ་རེའྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་བར་

མཚམས་མེད་པར་འཁྲིགས་པར་གྱུར། ༀ་མེ་དྲི་ནྲི་སོགས་སྔགས་དྲུག་བརོད་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་བོ། །

གསུམ་པ་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ནྲི། བུམ་པའྲི་གངས་ཇྲི་ཙམ་བྱེད་པ་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་འཕེང་

བ་ལས་མང་དུ་གསུངས་པའྲི་ནང་ནས། འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་བུམ་པ་རེ་རེ་སྟེ་ལྔའམ། ཡང་ན་རྣམ་རྒྱལ་

དང་ལས་བུམ་གཉྲིས་སུ་ཡང་བསྡུས་པས་ཆོག་པས། བུམ་པ་རྩ་བ་མ་འབྱར་ཞྲིང་ནག་ནོག་མེད་ལ་

ཚད་དང་ལྡན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ། དྲི་བཟང་དང་བཅས་པའྲི་ས་དཀར་གྲིས་བྱུགས། བུམ་པ་

ལྔ་ཡོད་ན་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་བུམ་པ་ལ་རོ་རེ་དང་གྲི་གུག་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཐུགས་འཁོར་

གྲི་ལ་རོ་རེ་དང༌། གསུང་འཁོར་གྲི་ལ་པདྨ་དང༌། སྐུ་འཁོར་གྲི་ལ་འཁོར་ལོ་དང༌། དམ་ཚིག་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ལ་རལ་གྲིའྲི་མཚན་མ་འབྲི་བའམ་གདགས། བུམ་པ་གཉྲིས་ལས་མེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་

དེ་དག་བྲི་བའམ་གདགས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མཚན་མ་རོ་རེ་དང་གྲི་གུག་ཙམ་བྲིས་ཀང་རུང་

ངོ༌། །ལས་བུམ་ལ་དུ་མ་སྐེས་མའྲི་མཚན་མ་གྲི་གུག་བྲི་བའམ་གདགས། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། 

མགྲིན་པར་རས་ཟུང་གསར་པས་དཀྲྲི། ཞེས་པ་ལྟར། ཁ་ཚར་མ་ཉམས་པའྲི་གོས་གསར་པ་ཟུང་

གྲིས་བུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་མགྲིན་པ་བོག་གསུམ་པའྲི་ཚུལ་དུ་དཀྲྲི །ཀླུ་བྱང་གྲིས། གོས་ནྲི་དཀར་པོ་

ཆེན་པོ་ཡྲིས། །བུམ་པའྲི་མགྲིན་པ་བཅྲིང་བར་བྱ། །གོས་ཀྲི་སྟེང་དུ་སྲད་བུ་དག དཀར་པོ་ཆོ་ག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མཁས་པས་དགོད། ཅེས་པ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། ཁ་དོག་”བཅོས
1
་པའྲི་སྐུད་པས་བརྒྱན། 

ཞེས་པ་ལྟར་ཁ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གང་ཡང་རུང་བའྲི་སྲད་བུ་བདུན་གྲིས་བཅྲིང༌། དེ་དག་འཆྲིང་བའྲི་

སྔགས་ནྲི། ༀ་བཛྲ་ཤྲི་ཁ་ར་རུ་ཊ་མ་ཊ་དཱྲི་ཤཾ་བནྡྷ་ཧཱུཾ། ཞེས་པའོ། །

དེ་ནས་བུམ་པ་ལ་གུ་གུལ་གྲིས་བདུག ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའྲི་ཡུངས་ཀར་གྲིས་

བརེགས་ལ་བགེགས་བསྐྲད། ར་གླང་དང་བོང་བུ་སོགས་ཀྲིས་མ་བགོད་འྲི་ཆུ་གཙང་མ་སྲོག་

ཆགས་མེད་པ་སོད་གཞན་ལ་མ་རེག་པར་བངས་ལ་དྲི་བཟང་དང་བསྲེས་པས་རན་པར་བཀང་། 

དེ་དག་གྲི་ནང་དུ། རྩ་རྒྱུད་ལས། མུ་ཏྲིག་གསེར་དང་རྲིན་ཆེན་དང༌། །བྱུ་རུ་དངུལ་དང་ཟངས་མ་

སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྔ་དང། ག་བུར། ཀུར་གུམ། ཙནྡན་དཀར་དམར། གླ་རྩ་སྟེ་དྲི་

ལྔ་དང༌། ཧ་ས་དེ་བ། བ་ཧྲི་ཏཾྲི། ཀཎྜ་ཀ་རྲི། ཨ་པ་ར་ཙི་ཏ། དཎྜ་ཨུཏྤལ་གྲི་རྩ་བ་སྟེ་སན་ལྔ་དང་གོ་

ནས་ཏྲིལ། མོན་སྲན་གེའུ། མོན་སྲན་རེའུ་སྟེ་འབྲུ་ལྔ་དང་བདུད་རྩ་ལྔ་རྣམས་གཞུག རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་

མུ་མྲིན་ནོ། །འབྱོར་པ་ཆུང་ན་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་གཉྲིས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་དུ་བྱ་ཞྲིང༌། 

དེ་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་ངེས་པར་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་དུ་བྱ་བར་བཤད་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་

སོབ་མས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་དང་བྱ་བ་མང་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་གྲིས་

བསྔགས་པའྲི་དུང་ཆོས་སམ་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པའྲི་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་བཀང་བའྲི་སྟེང་

དུ། རོ་རེ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་དབུས་སུ་བཅྲིངས་པ་བཞག རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། ཁ་ནྲི་ཤྲིང་ལོ་

གསར་པས་དགང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་དང་འབས་བུ་དང་ལྡན་པའྲི་ཤྲིང་ལོ་

གསར་བས་ཁ་བརྒྱན། ལས་བུམ་མ་གཏོགས་པའྲི་བུམ་པ་ལྔ་བྱེད་ན་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་དང༌། བདེ་ཆེན་

འཁོར་ལོའྲི་བུམ་པ་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་དང༌། ལས་བུམ་ཤར་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༦ན།   བླ། ༡༨བ༦ན།    བཅོས   ཞོལ། ༡༧ན༥ན།    བཙོས
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གདན་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་སྟེང་གྲི་དུང་ཆོས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའྲི་ཐ་

སྙད་ནྲི་ཆོས་སུ་ལྷ་བསྐེད་པར་འདོད་པ་དག་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་གྲི། བདག་གྲི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ནྲི། དུས་འཁོར་གྲི་སོར་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། དུང་ཆོས་དེ་ཉྲིད་བུམ་

ནང་གྲི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའྲི་མཆོད་ཡོན་གྲི་སོད་དུ་བཞེད་ཅྲིང། མཆོད་ཡོན་གྲི་སོད་ལ་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་

པོའྲི་དོན་མེད་དོ། །

དེ་ནས་བུམ་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལ། དཱ་རྲི་ཀ་པས་བུམ་པ་བྷྲཱུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་

བསྐེད་པར་གསུངས་ཀང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་པའྲི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐེད་པ་དགོངས་པར་མངོན་གྲི། ལས་བུམ་སོགས་བུམ་པ་གཞན་རྣམས་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐེད་པ་དཱ་རྲི་ཀ་པའྲི་བཞེད་པ་ཡྲིན་མྲིན་དཔད་གཞྲིར་སང་ལ། འཇུག་པ་

བདེ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ། འདྲིར་ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་དང༌། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་སོགས་ཀྲིས་བཞེད་

པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བུམ་པ་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསངས་ཏེ། ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་

ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བུམ་པ་རྣམས་སྟོང་པ་ཉྲིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་བཾ་བཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་དཀར་པོ་

ལྟོ་བ་ཆེ་བ་མགྲིན་པ་རྲིང་པ་མཆུ་འཕང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་ཏཔེ་ཏཔེ་མཧཱ་ཏཔེ་སྭཱཧཱ། ལྷའྲི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་བུམ་པའྲི་ཆུ་

དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་ནང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པའྲི་དབུས་སུ་མཚན་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཨ་ཨཱ་ ཞེས་པ་ནས། ཨཾ་ཨཿ སྟེ་དབྱངས་

དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡས་སོར་དང༌། སར་ཡང་ཨ་ཨཱ་ ཞེས་པ་ནས། 

ཨཾ་ཨཿ སྟེ་དབྱངས་དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡོན་སོར་དུ་རྲིམ་པ་ཅྲིག་

གྲིས་འཁོད། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའྲི་ངོ་བོ་ཀ་ཁ་ ཞེས་པ་ནས། ཀྵཿ སྟེ་
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གསལ་བྱེད་དམར་པོ་བཞྲི་བཅུ་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡས་སོར་དང༌། སར་ཡང་ཀ་ཁ་ 

ཞེས་པ་ནས། ཀྵཿ སྟེ་གསལ་བྱེད་དམར་པོ་བཞྲི་བཅུ་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡོན་སོར་དུ་

རྲིམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་འཁོད། དེ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཅན་ལ་དབྱངས་སོ་གཉྲིས་དང་

གསལ་བྱེད་བརྒྱད་ཅུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞྲིན་དུ་སང་བའྲི་ཨཱ་ལྲི་དང་ཟླ་བའྲི་

ཁ་དོག་དཀར་བའྲི་ཆ་ནྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས། ཀཱ་ལྲི་དང་ཟླ་བའྲི་ཁ་དོག་དམར་

བའྲི་ཆ་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་

ཅན་གྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཧཱུཾ་ལས་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པའྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་

བའྲི་རྩེ་མོ་ལས་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འཐོན་ཏེ། འགོ་བ་རྣམས་འཁོར་

ལོ་ལྔའྲི་ལྷ་ཚོགས་ཀྲི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་དང་སྔོན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གྲུབ་པའྲི་

དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་ཁམས་ན་བཞུགས་པ་

རྣམས་ལྷན་ཅྲིག་སྤན་དངས་ཏེ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཞུ་བར་གྱུར་

ཏེ། ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་ནཱ་ད་ལ་ཐྲིམ། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་

པ་ནྲི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། བཛྲ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པའྲི་བར་

སད་ཅྲིག་མའྲི་སྔགས་བརོད། ཟླ་བ་དབྱངས་གསལ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་གདན་རྣམས་དང་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སད་ཅྲིག་གྲིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ནྲི། 

བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་རྲིམ་པ་ཕྲི་མའྲི་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་རོའྲི་གདན། དེའྲི་ནང་

དུ་སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་མུ་ཁྱུད་ལ་འཁོར་ལོའྲི་འཕེང་བ། དེའྲི་

ལྟེ་བར་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་དམར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་མུ་ཁྱུད་ལ་པདྨའྲི་འཕེང་བ། 
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དེའྲི་ལྟེ་བར་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྔོན་པོ་རྩྲི་བས་བརྒྱད་པའྲི་མུ་ཁྱུད་ལ་རོ་རེའྲི་འཕེང་

བ། དེའྲི་ལྟེ་བར་བདེ་ཆེན་གྲི་འཁོར་ལོ་ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་མུ་ཁྱུད་

ལ་གྲི་གུག་གྲི་འཕེང་བས་བསོར་བ། དབུས་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་རང་

ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ཀ་ ཞེས་པ་ནས། མྲི་རུས་ཀྲི་

ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པར། ཞེས་པ་ནས། མྲི་མགོ་སམ་པོ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་ཅན། པདྨའྲི་འདབ་མ་ལ་ཤར་དུ་

མཁའ་འགོ་མ་ནག་མོ་ ཞེས་པ་ནས། འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་དཔྲལ་བར་རོ་རེའྲི་

འཕེང་བ་འཛིན་པ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་མཚན་མ་ལྔའྲི་གནས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་

རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་བཾ་བྷྲཱཾ་ཨཾ་ཛྲ�་ཁཾ་རྣམས་ལས་རོ་རེ་གཉྲིས། འཁོར་ལོ། རྲིན་པོ་ཆེ། 

པདྨ་རལ་གྲི་རྣམས་ཧཱུཾ་ལ་སོགས་པས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་

དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ཁ་ཞལ་གཅྲིག་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ཡུམ་རོ་རེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡོན་ཐོད་ཁག་འཛིན་པས་ཡབ་ཀྲི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ། གཡས་

རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་སྲིགས་མཛུབ་མཛད་པ། དེའྲིའོག་གྲི་ཤར་དུ་རྣམ་སང་དཀར་

པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ། ལྷོར་རྲིན་འབྱུང་སེར་པོ་རྲིན་པོ་

ཆེ་དང་དྲིལ་བུ། ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ། བྱང་དུ་དོན་

གྲུབ་ལང་ཁུ་རལ་གྲི་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ལས་བུམ་གྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་

སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་རེ་རེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སྟེང་དུ་པཾ་པཾ་ལས་གྲི་གུག་
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བཾ་གྲིས་མཚན་པ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དུམ་སྐེས་མ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། 

སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཌཱུ་མ་རུ། 

གཡོན་གཉྲིས་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། གཡས་བརྐངས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཔྲལ་བར་བྷྲཱུཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་དཀར་པོ། 

ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ་གྲིས་དབུ་བརྒྱན། ཞེས་པའྲི་

བར་ལྷ་སྟ་གོན་ལྟར་བྱས་ནས། ལས་བུམ་གྲི་དུམ་སྐེས་མ་གཉྲིས་ལ་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། འདྲི་ནྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། བུམ་པ་ལྔ་ཡོད་ན་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྲི་ལྟེ་བར་འཇྲིགས་བྱེད་དུས་མཚན་

གྲི་གདན་དང་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་གསུམ་དང༌། ཕོགས་

མཚམས་སུ་རོ་གདན་ བསྐེད། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་

བཾ་དང༌། དེའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་ལཾ་མཱཾ་ལཾ་ཏཱཾ་དང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་བུམ་པ་གསུམ་

དུ་རྩྲིབས་ཀྲི་སྟེང་དུ། ཀཾ་ཁཾ་གཾ་གྷཾ་ངཾ༌། ཙཾ་ཚཾ་ཛཾ་ཛྷཾ་ཉཾ། ཊཾ་ཋཾ་ཌཾ་ཌྷཾ་ཎཾ། ཏཾ་ཐཾ་དཾ་དྷཾ་ནཾ། པཾ་

ཕཾ་བཾ་བྷཾ། སྒོ་མཚམས་མའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་བརྒྱད། དེ་

རྣམས་ལས་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་དང༌། དེ་ལས་རང་རང་གྲི་སྐུ་རོགས་པ་དང༌། 

གཙོ་བུམ་གྲི་ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཐོད་པ་བཞྲི་ བསྐེད་དོ། །

དེ་ནས། ཧཱུཾ་ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རོ་རེ་ལ་བཏགས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་ནས་གཡོན་པའྲི་ཁུ་

ཚུར་གྲིས་བཟུང༌། གཡས་པས་ཕེང་བ་བགང་ཞྲིང་བཟླས་པ་བྱ་སྟེ། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཚུལ་དམྲིགས་

ནས། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་བདུན་བཟླས་ལ། དུང་

ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་བྱྲིས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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གྱུར། སྔགས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་ནས་བུམ་པའྲི་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་

ཅྲིང་བསམས་ནས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་དང་ཉེ་སྙྲིང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ལྷ་གཞན་རྣམས་

ཀྲི་སྙྲིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ་ཉེར་གཅྲིག་རེ་བཟླས། 

བུམ་པའྲི་ཆུ་ལ། ཨུད་ཀ་ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ལས་བུམ་ལ་ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་དང་བུམ་

སྐེས་མའྲི་སྔགས་དང། བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་

ཏ་ས་མ་ཡེ་ཤྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་ཅྲི་མང་དུ་བཟླས་སོ། །དེ་ནས། ༀ་ཧྲཱྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་

དང༌། ཧཱུཾ་ ལན་བདུན་གྲིས་བུམ་པ་རྣམས་སུ་དུང་ཆོས་ཀྲིས་མཆོད་ཡོན་དབུལ། དེ་ནས། ༀ་

ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས་ཤྲིང་བུམ་པ་རྣམས་སུ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་གསུམ་གསུམ་

གཞུག དེ་ནས་ལས་བུམ་ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁ་རྒྱན་གྲི་ཡལ་འདབ་ཀྲིས་ཆུ་བངས་ཏེ་བུམ་པ་རྣམས་

ལ་གཏོར་ནས། ཇྲི་སྲྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་བྱ་བ་མ་རོགས་ཀྲི་བར་དུ་བགེགས་

རྣམ་པར་བཟློག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅྲིག ཅེས་བརོད། དེ་ནས་མེ་ཏོག་ནས་རོལ་མོའྲི་

བར་གྲིས་མཆོད། གཏོར་མ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་ཕུལ། ལག་པས་བུམ་པ་ལ་

རྲིག་སྟེ། བསྟོད་པས་བསྟོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། དེ་ནས། བུམ་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་

ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་

གྱུར། མཚན་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཞུ་སྟེ། ལྷ་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་ ནམ་ས་བོན་ གྲི་

རྣམ་པར་གནས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སོབ་མ་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ལས་བུམ་བཞག་

ལ། བུམ་པ་གཞན་རྣམས་ཨ་ཀ་རུ་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་བཟང་པོས་བདུགས་པའྲི་གོས་ཀྲིས་བཀབ་

སྟེ་དབེན་པའྲི་ཕོགས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞྲིང། བུམ་པའྲི་སྒོམ་བཟླས་དང་མཆོད་པ་ནྲི་ཉྲིན་རེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཞྲིན་ཐུན་གསུམ་མམ་གཅྲིག་ཏུ་བྱའོ། །བཞྲི་པ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་ལ་དྲུག བགོགས་སྲིག་དྲི་མ་

གསུམ་སྦྱང་བ། ཀུན་སོང་བཅོས་ཤྲིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་འཛིན་དུ་གཞུག་

པ། སོམ་པ་བཟུང་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། སོ་ཤྲིང་དོར་ཏེ་ཁོར་ཆུ་སོགས་སྦྱྲིན་པ། ཆོས་བཤད་

དེ་སྤོ་བ་བསྐེད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལེགས་པར་བརགས་ཤྲིང་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་སོབ་མ་གཅྲིག་ནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

ལྔའྲི་བར། ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ཁྲུས་བྱས་ཏེ། པུས་མོ་བཙུགས་ནས། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་

མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་འཁོད་པ་ལ། བགེགས་སྦྱང་བ་འོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་ལ་སྦྱང་བ་བྱེད་

པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་ལ། འོན་ཀང། དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ཤྲིང་བདག་

དང་ རོརེ་སོབ་མ་ཞེས་པ་ སོབ་མ་ཆེ་གེ་མོ་རྣམས་ ཞེས་པར་བསྒྱུར་རོ། །སོབ་མ་རྣམས་

ཀྲི་རྐང་པའྲི་འོག་ཏུ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོའྲི་མེ་འབར་བ། སྙྲིང་

ཁའྲི་པཾ་ནག་པོ་ལ་སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་གཏུམ་མོའྲི་མེའྲི་འོད་ཟེར་མ་བཟོད་

པས་ས་སྒོར་འཐོན་པ་སྲིག་པ་རྭ་ཅན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་མདུན་གྲི་ཏྲིལ་ནག་པོ་ལ་

ཐྲིམ་པར་གྱུར། སྟེ། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི ས་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་

ངང་ལས་རཾ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་འབར་བར་གྱུར་པའྲི་ནང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་

མཚན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསོལ་ཏེ་འཛིན་པ། ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་པའྲི་སྤྲི་

བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་བསྒོམས་པ་དང་འད་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་

ཧྲི་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བྷ་སྲི་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྲིས་ཏྲིལ་
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བཟུང་སྟེ་གཡས་དང་གཡོན་དུ་བསོར་ནས། གཡས་”ཀྲི
1
་མེ་ནང་གྲི་ཁོ་བོའྲི་ཞལ་དང༌། གཡོན་

གྲིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའྲི་ཆུར་དོར་བར་བསམས་ལ། ཏྲིལ་མེ་དག་ཆུར་”དོར
2
་བར་བྱ་སྟེ་སྲིག་པ་

སྦྱང་བའོ། །དེ་ནས་ལས་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ་བ་ནྲི་དྲི་མ་སྦྱང་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལ་ལ་གསང་སྔགས་གྲུབ་དོན་གཉེར། །འདྲི་ན་དཀྲིལ་འཁོར་འཇུག་

པར་བྱེད། །བསོད་ནམས་འདོད་པས་དེ་ལས་གཞན། །གཞན་དག་འཇྲིག་རེན་གཞན་

དོན་གཉེར། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་བའྲི། །དད་པ་མང་དུ་བྱེད་པ་ཡྲི། །བོ་

ལྡན་དཀྲིལ་འཁོར་འཇུག་བྱ་ཡྲི། །ཚེ་འདྲིའྲི་འབས་བུ་འདོད་མྲི་བྱ། །ཚེ་འདྲི་འདོད་

པར་གྱུར་པ་ལ། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་དོན་མྲི་འགྱུར། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་དོན་གཉེར་

སྐེས། །འཇྲིག་རེན་འདྲི་ཡྲི་འབས་བུ་རྒྱས། ཞེས་བརོད་ནས། ཚེ་འདྲིའྲི་མངོན་མཐོ་

ཙམ་འདོད་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང། འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མའྲི་མངོན་མཐོ་ཙམ་

འདོད་ནས་འཇུག་པ་དང༌། འཇྲིག་རེན་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་སྐུ་གསུམ་གྲི་གོ་འཕང་

འདོད་ནས་འཇུག་པ་གསུམ་ལས། སྔ་མ་གཉྲིས་ལྟར་མྲི་བྱ་བར་གསུམ་པ་ལྟར་བྱ་

དགོས་ པ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཤད་དེ་ཀུན་སོང་བཅོས་སོ། །

དེ་ནས་ནང་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། རང་ གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་སོབ་མ་དངས་ཏེ་རེ་རེ་ནས་རང་གྲི་ཞལ་དུ་བཅུག སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད་

རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བ་རྣམས། ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་

པར་བསྐེད། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤན་

དངས། རང་གྲི་ཞལ་ནས་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་རེས་ཆགས་ཀྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།   བླ། ༢༢ན༣ན།    ཀྱི   ཞོལ། ༢༠བ༦ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།   བླ། ༢༢ན༣ན།   ཞོལ། ༢༠བ༦ན།    ནོར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བབས་པས་སོབ་མ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་གནས་པ་རྣམས་

ལ་དབང་བསྐུར། རེ་རེ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོར་ 

བཞག་གོ །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། དགའ་ཆེན་ཁོད་བདག་སྟོན་པ་

བས། །སོབ་དཔོན་ཁོད་ནྲི་དགོངས་སུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་བརན་

པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉྲིད་བདག་ལ་སྩོལ། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀང་བདག་ལ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དེ། །སྐབས་

གསུམ་དག་ཀང་བདག་ལ་སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའྲི་གོང་མཆོག་ཏུ། །མགོན་པོ་

བདག་ནྲི་འཇུག་པར་འཚལ། །ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྲིས་གསལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་

སོབ་མ་གཅྲིག་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་འདྲི་སད་དུ། བུ་ཚུར་ཤོག་ཅྲིག་ཐེག་ཆེན་པོ། །གསང་

སྔགས་སྤོད་ཚུལ་ཆོ་ག་ནྲི། །ཁོད་ལ་ཡང་དག་བསྟན་པར་བྱ། །ཁོད་ནྲི་ཚུལ་

ཆེན་སོད་ཡྲིན་གྲི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ཅན། །དུས་གསུམ་འབྱུང་བའྲི་

སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་སྔགས་ཀྲི་མཐུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་ཡང་

དག་བརེས། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བ་མཉམ་མེད་པ། །གང་གྲིས་ཤཱཀ་སེངྒེ ་

སོགས། །མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བདུད་ཀྲི་སེ། །མྲི་བཟད་ཆེན་པོ་སྟོབས་ཆེན་

བཅོམ། །འཇྲིག་རེན་རེས་འཇུག་རོགས་ནས་ནྲི། །འཁོར་ལོ་བསོར་ནས་མ་ངན་

འདས། །དེ་བས་ཀུན་མཁེན་ཐོབ་བྱའྲི་ཕྲིར། བུ་ཡྲིས་བོ་གོས་འདྲི་གྲིས་ཤྲིག ཅེས་བྱ་

བའྲི་དོན་བཤད་ལ། སྔར་སྔགས་ལ་མོས་པ་སྐེས་པ་དེ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་”བརན་པོར
1
་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༤ན།   བླ། ༢༣ན༡ན།    བརན་པོར   ཞོལ། ༢༡བ༤ན།    བསྟན་པར
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བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་འཇུག་

སོམ་འཛིན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་དོན་ལེགས་པར་བར་སྤོད་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་

སྐབས་འཆྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའྲི་དགེ་ལ་རེས་ཡྲི་

རང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་བཟུང༌། ཞེས་ལན་གསུམ་རེས་སུ་བཟླས་པས་

སེམས་བསྐེད་པ་བཟུང་ཞྲིང། དེའྲི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་གྲིས། གོང་ནས་གང་གྲི་སོམ་པ་

ནྲི། །བུ་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི་བསྲུང་བྱ་སྟེ། །གོལ་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་དེ་ལས་གཞན། །ཐབས་ནྲི་ཅྲི་

ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་སོམ་པ་འཛིན་པར་བསམས་ནས། རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་གྲི་

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ལེགས་པར་བངས་ནས་བསྲུང་བའྲི་བོ་ཤུགས་དག་

པོ་བསྐེད་དུ་བཅུག་ལ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་དགོངས་

པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགོད། ཅེས་པའྲི་

བར་ལན་གསུམ་བ་མའྲི་རེས་སུ་བཟླས་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་བཟུང་ངོ༌། །དེ་

ཡང་སོམ་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་འཛིན་འདོད་མེད་ན་དབང་གཏན་ནས་མྲི་བསྐུར་ཞྲིང༌། སོམ་པ་ཕྲི་མ་

འཛིན་འདོད་མེད་ན་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡན་ཆད་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་བར་གསུངས་པས། 

སོབ་མ་ལ་སོམ་པ་འཛིན་འདོད་བསྐེད་པའྲི་བར་ལེགས་པར་འཕོད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་སོམ་ལྡན་

གྲིས་ཆོ་ག་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ལ། སོམ་བཟུང་གྲི་ཆོ་ག་ནྲི་གགས་ཆེ་བས་མ་བྲིས་སོ། །

དེ་ནས་ལས་སྔགས་ཀྲིས་བསྲུངས་ཏེ། སོབ་མའྲི་སྙྲིང་ཁར་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་

པར་ཧཱུཾ་ནག་པོ། །མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ཨཱཿ དམར་

པོ། །སྤྲི་བོར་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ༀ་དཀར་པོས་མཚན་པ 

ར་བར་སྤོད་ཅྲིང་བསམས་ལ། སོབ་དཔོན་གྲི་ལག་པ་གཡས་པ་རོ་རེ་དང་བཅས་པས་སོབ་མའྲི་

གནས་གསུམ་དུ་མས་རྲིམ་གྲིས་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱ་ཞྲིང༌། ཧཱུཾ་ཨཱཿ ༀ། ཞེས་བརོད་དེ་བྱྲིན་གྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བརླབ་བོ། །དེ་ནས། དུས་འདྲི་ནས་ནྲི་བཟུང་ནས་སུ། །འཁོར་བའྲི་ཉེས་པས་མ་གོས་

པར། །མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པས། །དུས་ཀུན་དུ་ནྲི་བདེ་བར་”མནས
1
། ཞེས་

བརོད་ལ། སོབ་མའྲི་མགོ་བོར་མེ་ཏོག མདུན་དུ་མར་མེ་དང་སོས། སྙྲིང་ཁར་དྲིའྲི་བྱུག་པ་རྣམས་

རང་རང་གྲི་མཆོད་སྔགས་ཀྲིས་སྦྱྲིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནྲི། འོ་མ་ཅན་གྲི་ཤྲིང་ཧ་ཅང་སོམ་པ་དང་ཕ་བ་

མ་ཡྲིན་པ། དང་ཞྲིང་ཚིགས་མེད་པ། མ་”གས
2
་ཤྲིང་རྨ་མེད་པ། མགོ་མཇུག་མཉམ་པ། དྲིའྲི་

ཆུས་བཀྲུས་ཤྲིང་བདུག་པས་བདུགས་ལ། སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་བཅྲིངས་པ་ལས་

ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ཏེ་སོབ་མ་ལ་བྱྲིན། ས་གཞྲི་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ཏེ་དྲི་བཟང་དང་བ་

བྱུང་གྲིས་པའྲི་ཀོ་བའྲི་སྲབ་མ་ཐུག་ཙམ་པ་”གྲུ
3
་བཞྲི་པ་གྲུ་བཞྲིར་བྱུགས་པའྲི་མཎྜལ་བྱས་ནས། 

སོབ་མ་ཁ་ཤར་རམ་བྱང་དུ་ཕོགས་པས་སོ་ཤྲིང་གྲི་རྩེ་མོ་ནས་ཅུང་ཟད་འཆོས་ཏེ་

སྐོན་དག་ པར་བསམས་ལ། ༀ་བཛྲ་ཧཱ་ས་ཧ། ཞེས་བརོད་དུ་གཞུག་ཅྲིང༌། མྲིག་གེན་དུ་

བལྟས་ཏེ་བལྟོས་པ་མེད་པར་མཎྜལ་གྲི་སྟེང་དུ་དང་པོར་འདོར་དུ་གཞུག དེའྲི་ཚེ་རྩེ་

མོ་བ་མ་ལ་བསྟན་ན་མཆོག ཤར་བྱང་ནུབ་ལྷོ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཕོགས་ན་རྲིམ་བཞྲིན་ཞྲི་

རྒྱས་དབང་དག་རྲིག་འཛིན་ས་འོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཅྲིང༌། ཕྲི་རོལ་དུ་ལྷུང་ན་

དངོས་གྲུབ་མེད་དོ། །

དེ་ནས། “གཾ
4
་ལས་བྱུང་ ཞྲིང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་བའྲི་དྲི་ཆུ་ཁོར་བ་གསུམ། ༀ་

ཧྲཱྲིཿ བྲི་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ སརྦ་པཱ་པཾ་ནྲི་ཙཱ་ཨ་སྱ་ཤོདྷ་ཡ་སརྦ་བྲི་ཀལྤཱན་ཨ་པ་ནཱ་ཡ་ཧཱུཾ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༤ན།    མནས   བླ། ༢༣བ༢ན།   ཞོལ། ༢༢ན༦ན།    མནོས

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༤ན།   བླ། ༢༣བ༣ན།    གས   ཞོོལ། ༢༢བ༡ན།    གསོ

3  མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།    གྲུ   བླ། ༢༣བ༤ན།   ཞོལ། ༢༢བ༢ན།    ཁྲུ

4  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།    གཾ   བླ། ༢༣བ༥ན།   ཞོལ། ༢༢བ༣ན།    བཾ



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།

 889  

ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བླུད་ལ། སྒོ་གསུམ་གྲི་སྐོན་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་

བསམ་མོ། །དེ་ནས། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ སོབ་མའྲི་ལུས་ཚད་གསུམ་བལྟ་བ་

བྱས་ཏེ་བསྒྲིལ་བ་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལན་བདུན་བཟླས་ལ། མདུད་པ་གསུམ་བྱས་ཏེ། སོབ་མའྲི་

དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། ༀ་བུདྡྷ་མྱཻ་ཏྲྲི་རཀྵཿ རཀྵཿ སརྦཱ་ན་སྭཱཧཱ། ཞེས་

བརོད་ཅྲིང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅྲིངས་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་པས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དེ་ནས། ཀུ་ཤ་རྩ་

བ་དང་རྩེ་མོ་མ་ཉམས་པ། མང་བ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་ཞྲིང། དེ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་

སྟན་གྲི་དོན་དང། ཀུ་ཤ་ཉུང་བ་དྷཱྲིཿ ལས་བྱུང་ ཞྲིང༌། དེ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་

སྔས་ཀྲི་དོན་དུ། ༀ་བཛྲ་ཏྲིཀྵ་ཎ་བཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་སོབ་མའྲི། ཐལ་མོ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་

དུ་སྦྱྲིན་པ་ནྲི་བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་རྨྲི་ལམ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་དོན་དུའོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། འཇྲིག་རེན་དུ་ནྲི་ཀུན་མཁེན་རྣམས། །ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའྲི་མེ་ཏོག་

བཞྲིན། །”རྒྱ
1
་ལམ་ན་ནྲི་རེས་འགའ་ཞྲིག འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནྲི་མྲི་འབྱུང་

ངོ༌། །གསང་སྔགས་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་འབྱུང་བ། །དེ་བས་ཀང་ནྲི་དཀོན་པ་སྟེ། །གང་

གྲིས་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན། །མ་ངན་མེ་འདའ་བྱེད་པར་ནུས། །བསལ་

པ་བྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །སྔོན་དུ་སྲིག་པ་བྱས་པ་གང༌། །དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་འད་མཐོང་

མ་ཐག དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཟས་འགྱུར་ན། །གགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤོད་

པའྲི། །ཚུལ་ལ་གནས་ན་སོས་ཅྲི་དགོས། །སྐོབ་པའྲི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་

ནྲི། །གོ་འཕང་བ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །གང་དག་སྤོད་པའྲི་མཆོག་འདྲི་ལ། །བོ་

གོས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་གཡོ་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡྲི། །ངན་འགོ་དེ་ཡྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༣ན།    རྒྱ   ཞོལ། ༢༣ན༢ན།    བརྒྱ
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གཅོད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །རེད་པ་མཉམ་མེད་

དེ་རྲིང་རེད། །གང་ཕྲིར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་པས། །བསྟན་པ་འདྲི་ལ་ཁེད་རྣམས་

ཀུན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྐེ་བཞྲིན་པར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་གནས་ཏེ། །དེའྲི་

ཕྲིར་ཁེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་ལ། །སང་ནྲི་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་

འབྱུང་བའྲི། །ལམ་མཆོག་འདྲི་ནྲི་དཔལ་དང་ལྡན། །ཁེད་རྣམས་དེར་ནྲི་དོང་བས་

ན། །རང་བྱུང་སལ་བ་ཆེན་པོ་པ། །འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲི། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར། ཅེས་པའྲི་དོན་བཤད་ལ་སྤོ་བ་བསྐེད་དོ། །

དེ་ནས་སོབ་མ་ལ་ཡབ་ཀྲི་གོ་ཆ་”དྲུད
1
་འགོད་ཅྲིང༌། ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསྲུང༌། 

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའྲི་དོན་དུ་བྱྲིན་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའམ། གཞན་དུ། ཀུ་ཤ་

ཆེ་བ་སྟན། ཆུང་བ་སྔས་སུ་ཆུག་ལ། སེངྒེའྲི་ཉལ་སྟབས་ཀྲིས། ཤར་ཕོགས་སམ། 

སོ་ཤྲིང་དོར་བ་མགོ་གང་དུ་བལྟས་པའྲི་ཕོགས་སུ་མགོ་སྟོན་ལ་ཉོལ་ཅྲིག དེ་ལྟར་

བྱས་ནས་ནམ་གྲི་ཆ་བཞྲིའྲི་ཐམ་ལ་རྨྲི་ལམ་བརགས་ཏེ་ནང་པར་ང་ལ་སྨྲོས་ཤྲིག 

ཅེས་བསྒོ། །རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པར་”ཞུགས
2
་ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ཤྲིང། 

ནང་པར་སྔ་བར་ལངས་ཏེ། སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྨྲི་ལམ་དྲིས་པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་

མཛའ་བཤེས་མཐོང་བ་སོགས་བཟང་ན་སྤོ་བ་བསྐེད། རྲི་ལས་ལྷུང་བ་སོགས་ངན་ན། མཁའ་

འགོ་དང་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། གོ་ཆ་དང་བསྲུང་འཁོར་

དང༌། ཞྲི་བའྲི་སྦྱྲིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་བྱས་ལ་ལྡོག་གོ །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་མཆོད་ཅྲིང་བསྟོད་ནས།  སྔར་ས་ཆོག་ཏུ་བཤད་པའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས། སྟ་གོན་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།    དྲུད   བླ། ༢༤བ༢ན།   ཞོལ། ༢༣ན༦ན།    དྲུག

2  མ་ཕྱི། ༡༨བ༢ན།   བླ། ༢༤བ༣ན།    ཞུགས   ཞོལ། ༢༣བ༢ན།    བཞུགས
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དཀྲིལ་འཁོར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བཏག་

གོ །ལྭ་བ་པས་ལྷ་སྟ་གོན་གྲི་སབས་ཀྲི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཟྲིན་མ་ཐག་འདེགས་པར་

གསུངས་ལ། འཕེང་བར་སོབ་མ་སྟ་གོན་བྱས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། དེའྲི་ནུས་པ་འདེགས་པར་བཤད་

པས་གང་བྱས་ཀང་རུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་དངོས་གཞྲིའྲི་ཆ་ག་ལ་གསུམ། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་ཅྲིང་ཚོན་

དགེ་བ། བུམ་པ་དགོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ། བསྒྲུབས་ཤྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་

བའོ། །དང་པོ་ལ། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་པ། ཚོན་དགེ་བ་བགེགས་བཟློག་ཐབས་སོ། །དང་པོོ་ནྲི། ཐྲིག་

སྐུད་ཀྲི་རྒྱུ་སྔར་དང་འད་བ་ལ་དྲི་བཟང་དང༌། ཡུངས་ཀར་གྲི་ཕེ་མ། བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པ་

བསྲེས་པའྲི་ཚོན་རྩྲི་ལྔས་ཁ་བསྒྱུར་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ལྔ་ཚན་ལྔ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

སོར་མོའྲི་རྩེམོ་ནས་མཐེ་བོའྲི་རྩ་བའྲི་བར་དུ་ནག་དཀར་སེར་དམར་ལང་བའྲི་རྲིམ་པས་བཀོད་

ལ། ཧཱུཾ་བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ�་ཁཾ། ཞེས་བརོད་ནས་བརྐང་བའྲི་སེ་མོ་ནས་སོབ་མས་ཀང་སྔགས་དེ་དག་

བརོད་དེ་དངས་ནས་བཟུང་ལ། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ནང་གྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་དབུས་སུ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། ཁཎྜ་རོ་ཧྲིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝ་”བ
1
་ཐྲིག་སྐུད་སྟོང་

པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཐྲིག་སྐུད་ནག་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། དཀར་

པོ་བྲུཾ་ལས་རྣམ་སང༌། སེར་པོ་ཨཾ་ལས་རྲིན་འབྱུང༌། དམར་པོ་ཛྲ�་ལས་འོད་དཔག་

མེད། ལང་ཁུ་ཁཾ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར། ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་

བའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྙྲིང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲིའྲི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ�་ཁཾ་ལས་

གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ 

ཨཀྵོ་བྷྱཿ བཛྲ་སཱུ་ཏྲ་མེ་པྲ་ཡཙྪ་མཧཱ་མཎྜལ་ལ་སཱུ་ཏྲ་ཎཱྲི་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང༌། ཨཀྵོ་བྷྱའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༧ན།    བ   བླ། ༢༥ན༢ན།   ཞོལ། ༢༤ན༢ན།    ས
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གནས་སུ། ཤཱ་ཤྭ་ཏ་དང༌། རཏྣ་སཾ་བྷཱ་ཝ་དང༌། ཨ་”མྲ་ཏ
1
་བྷཱ་ཝ་ དང་། ཨ་མོ་གྷ་སྲིངྡྷ་ 

ཞེས་སྦྱར་ནས། རྲིམ་པ་ལྟར་རྲིགས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛཿ ཛཿ 

ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོར་གྱུར། མྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་རྲི་མ་མྱུར་དུ་འདེབས་ཤྲིང་”རེབ
2
་

པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། ༀ་དྲི་བྷ་དྲིཥ� ླཱྲི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ འབར་བའྲི་ལྟ་སྟངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་

བུས་བཀུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཧེ་རུ་

ཀ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་ལག་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་

པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ ཨ་ནྱོ་ནྱ་ཨ་ནུ་ག་ཏ། སརྦ་དྷ་རྨཱཿ སྥ་ར་སྥ་ར། ཨ་ནུ་པྲ་བྲིཥྚ་སརྦ་དྷ་རྨཱཿ 

ཨ་ཏྱནྟ་ཨ་ནུ་པྲ་བཥྚཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ�་ཁཾ་ ཞེས་བརོད་ཅྲིང། དང་

པོ་ལྔ་ཚན་རེ་རེ་བསྒྲིལ། དེ་ནས་ལྔ་”ཚན
3
་ལྔ་ཀ་བསོམས་ཏེ་བསྒྲིལ་ནས་སོད་གཙང་མར་བཞག་

པའྲི་མདུན་དུ་ལེགས་པར་བཤམས་པའྲི་མཆོད་པ་བསང་སྦྱངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ༀ་

ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཆུ་གཉྲིས་ནས་རོལ་མོའྲི་བར་ཕུལ་ལ། ༀ་

ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ནང་མཆོད་ཕུལ་ཏེ། དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ཆོས་དབྱྲིངས་རྣམ་

དག་སོགས་ཀྲིས་བསྟོད། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི ས་བསྲུངས། མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉྲི་མ་ ཞེས་པ་

ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་ལྷག་གནས་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་

ཐམས་ཅད་ལས་ཐྲིག་གྲི་སབས་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་ཐམས་ཅད་དྲི་བཟང་གྲི་

ཆུས་བྱུག་ཅྲིང༌། ༀ་སརྦ་སཾ་ཤོ་དྷ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས། དེ་ནས་རང་དང་སོབ་མ་དཀྲིལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༢ན།    བླ། ༢༥ན༥ན།    མྲ་ཏ   ཞོལ། ༢༤ན༤ན།    མྱི་ཏོཏ

2  མ་ཕྱི། ༡༩ན༢ན།    བླ། ༢༥ན༥ན།    རྱེབ   ཞོལ། ༢༤ན༥ན།    བརྱེབ

3  མ་ཕྱི། ༡༩ན༤ན།   བླ། ༢༥བ༡ན།    ཚན   ཞོལ། ༢༤བ༡ན།    མཚན



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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འཁོར་གྲི་ནུབ་དང་ཤར་དུ་གནས་པས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་ལས་ཐྲིག་གྲི་

སབས་ལྟར་བྱ། རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སོབ་མ་ཕག་མོར་གསལ་བའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛཿ 

ཛཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། �ཿ �ཿ �ཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་

ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་རང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་སོབ་མ་ལ་གཏད། སོབ་མས་ཀང་ �ཿ གསུམ་བརོད་

ནས་དངས་ཏེ་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་བཟུང༌། རང་གྲི་ལག་པ་གཡས་པ་རོ་རེ་དང་བཅས་

པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་ཐྲིག་སྐུད་སྟེང་ནས་འོག་ཏུ་བཟུང་ལ། འོག་ཏུ་བཟུང་ནས་སྟེང་དུ་

གདབ་ཅྲིང། མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་སེ་གོལ་གྲི་སྒ་བྱས་ནས། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏཱཾ་མཱ་ཏྲི་ཀྲ་མ་

ཧཱུཾ་ཧཱཾ་བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ�་ཁཾ། ཐྲིག་གྲི་སྒས། སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཁེད་རྣམས་ཀྲི། །དུས་ཡྲིན་དེ་

ཕྲིར་འདྲིར་བྱོན་ཅྲིག ཅེས་བསྐུལ་བས། ནམ་མཁའ་ཁབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱོན་

ཏེ་ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ནས། དེ་མ་ཐག་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ལག་པ་ས་ལ་མཉམ་དུ་ཕབ་སྟེ། ཚངས་ཐྲིག་དང་པོ་དུར་ཁོད་ཀྲི་མཐའྲི་བར་དུ་ས་ལ་གདབ། 

ཐྲིག་གྲི་སྒས་སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་བྱྲིན་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང། ངོ་བོ་

ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སྲད་བུ་ཁ་དོག་ལྔར་སང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་རེ་ཆད་ནས་ལས་ཐྲིག་ལ་

ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས། ཚུལ་དེ་ཁོ་ནས་ལྷོ་བྱང་གྲི་ཚངས་ཐྲིག་གདབ། ཐྲིག་

ལྷག་མ་ནམ་མཁའ་ལ་མྲི་འདེབས་པར། ལས་ཐྲིག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་ཏུ་ས་ལ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རྐང་པ་བྱྲིན་རླབས། འདུག་སྟངས། སོར་ཕོགས་རྣམས་ལས་ཐྲིག་གྲི་སབས་

སུ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱ། 

དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་སྔར་ལྟར་མཆོད་ཅྲིང་བསྟོད་ནས། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་

མཁའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བསམ་པར་བྱ་ལ། ཐྲིག་སད་རྲིང་པ་མྲི་འགོམ་པའྲི་གནས་སུ་བཞག་གོ །ཡེ་ཐྲིག་ཐེབས་ནས་ཐྲིག་

ལ་འགོམ་པ་དང་ཚོན་བྱྲིན་རླབས་ཅན་ལ་འགོམ་དགོས་བྱུང་ན། ༀ་བཛྲ་བེ་ག་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་ངག་ཏུ་བརོད་ལ། ཡྲིད་”ཀྲི
1
་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ཚོན་ནམ་མཁའ་བཏེག་ལ་བྱ་ཞྲིང༌། རེས་སུ་

ཕབ་ལ་བསྟྲིམ་མོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ། 

ཕག་རྒྱ་དགོད་པའོ། དང་པོ་ནྲི། རབ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེ་མ། འབྲིང་འབས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕེ་མ། ཐ་

མ་སའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱས་པའྲི་ཚོན་ས་ལྔ་མྲི་རུས་ཀྲི་ཕེ་མ་དང་སགས་ཤྲིང༌། སོད་

གཙང་མར་སོ་སོར་བཞག་པའྲི་ནག་དཀར་སེར་དམར་ལང་ཁུ་རྣམས་ལ་རྲིམ་པ་བཞན། ཧཱུཾ་བྲུཾ་ཨཾ་

ཛྲ�་ཁཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་བྲིས་ཏེ། སོད་ལྔ་ཕོགས་མདོག་གྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་བཀོད་དེ། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི ས་བསང༌། 

ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། རྡུལ་ཚོན་ནག་

པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། དཀར་པོ་བྲུཾ་ལས་རྣམ་སང༌། སེར་པོ་ཨཾ་ལས་རྲིན་འབྱུང༌། 

དམར་པོ་ཛྲ�་ལས་ འོད་དཔག་མེད། ལང་ཁུ་ཁཾ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར། རང་

གྲི་མྲིག་གཉྲིས་�ཿ �ཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོར་གྱུར། ལྟ་སྟངས་སྔར་ལྟར་བྱ་ཞྲིང༌། 

ༀ་དཱྲིཔ་ད་ཥྚྲི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ འབར་བའྲི་ལྟ་སྟངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཚོན་རང་རང་གྲི་མདོག་ཅན་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་

སོགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་ཚོན་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཙི་

ཏྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས། འབར་བའྲི་ལྟ་སྟངས་ཀྲིས་གཟྲི་བརྲིད་བསྐེད་ཅྲིང། 

རྡུལ་ཚོན་རྣམས་ལ་ཧྲི་ཡྲིག་བཀོད་ལ། བདེན་པ་གང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་

མང་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང་རེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༥ན།   བླ། ༢༦ན༤ན།    ཀྱི   ཞོལ། ༢༥ན༥ན།    ཀྱིས



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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སུ་ཆགས་པའྲི་བདེན་པ་དེས་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་འབར་བར་གྱུར་ཅྲིག ཅེས་བདེན་པའྲི་

བྱྲིན་བརླབས་བྱ་ཞྲིང༌། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་མང་པོར་འཕེལ་ བར་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་ལ་སྔར་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་ལྟར་མཆོད་ཅྲིང་བསྟོད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་

རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ནྲི། སོར་ཐྲིག་གྲི་དུས་སུ་དབུས་སུ་ཕུར་བུ་དངོས་སུ་བཏབ་ན་ཧཱུཾ་བཞྲི་

པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱུང་ལ་ཚོན་གྲིས་”དོ་གང
1
་། བསམ་གཏན་གྲིས་བཏབ་ན་ཚོན་གྲིས་བཀང་

བར་མོས་པས་ཆོག་གོ །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་དབུས་སུ་འདུག་སྟེ། ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ནས། ལག་པ་

གཡས་པས་རོ་རེ་བཟུང༌། གཡོན་པས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་ཚོན་བཟུང་ལ། དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་

ཏེ་ཤར་གྲི་རྩྲིག་པ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྲྲིད་དུ་དང་ཞྲིང་མཐོ་ལ་སྙོམས་པར་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔོ་བའྲི་རྲིམ་པས་བྲི་བར་བྱ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་ཚོན་གྲི་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་

པའྲི་ཕྲིར་དུ། རྩྲིག་པ་ལྔ་རེ་རེ་ཞྲིང་”འབྲི
2
་བའྲི་ཐོག་མར་རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང། དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དན་པར་བྱས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་མེ་ལོང་དག་པ་སྟེ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནྲི་

རབ་སྒོལ་བྱེད། །དཔལ་ལྡན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་

གནས། ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རབ་གོལ་བ། །འཁོར་ལོའྲི་ནང་དུ་ཡང་དག་གནས། །ༀ་

བཛྲ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང་། མེ་ལོང་གྲི་གནས་སུ། མཉམ་ཉྲིད། སོར་རོག བྱ་བ་

སྒྲུབ། ཆོས་དབྱྲིངས་ སྦྱར་བ་ལྔ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརོད་པར་དཱ་རྲི་ཀ་པས་གསུངས་སོ། །ལང་

ཀ་རྒྱལ་བཟང་གྲིས་རྩྲིག་པ་ལྔ་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྔོ་སེར་དམར་ལང་དཀར་བར་བཤད་ལ། 

ཕེང་བར། རྩྲིག་པ་ལྔ་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལང་དཀར་དམར་སེར་སྔོ་བར་བཤད་དོ། །རྒྱུད་རོ་རེ་

མཁའ་འཁོར་ལས། རྲིམ་ལྔ་ཡོན་པོས་ནད་བསྐེད། དམའ་བས་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་པ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༤ན།    དོ་གང   བླ། ༢༦ན༤ན།   ཞོལ། ༢༥བ༥ན།    དགང

2  མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།   བླ། ༢༦བ༦ན།    འབྱི   ཞོལ། ༢༦ན༡ན།    འདྲྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གསུངས་པས་བག་དང་ལྡན་པར་དགེ་བར་བྱའོ། །རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་”འབྲི1་མ་ནུས་ན། ཐྲིག་

སྐུད་བཟུང་བ་ལ་དམྲིགས་བསལ་དུ་དང་པོར་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅས་ནས། །ཕྲིས་ཅྲི་བདེར་བྱ་བར་

གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པ་སྦྱར་དུ་རུང་བར་བཞེད་དོ། །དེ་ནས་རང་དང་སོབ་མའམ། རྲི་མོ་མཁན་

ལ་སོགས་པས་ཅྲི་བདེར་དགེ་བར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ཚོན་ས་ནྲི། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའྲི་ཁམས་ཀྲི་

ཕོགས་མདོག་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལང་བར། དཱ་རྲི་ཀ་པ། དྲིལ་བུ་པ། འཕེང་བ་

རྣམས་ཀྲི་བཤད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཕྲི་རོལ་ཤར་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་དཀར། ལྷོ་ན་

སེར་ཞྲིང་ནུབ་ནྲི་དམར། །བྱང་ནྲི་ལང་ཁུར་གསུངས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ལ། ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་

གྲིས། རྡུལ་ཚོན་ཤར་དང་བྱང་དང་ནྲི། །ནུབ་དང་ལྷོ་ཕོགས་ཉྲིད་དུ་ནྲི། །དེ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ཀྲི་

ཆ༌། །ཞལ་གྲི་མདོག་ཏུ་བྱ་བའོ། །དཀར་པོ་སྔོན་པོ་བསྲེས་པའྲི་མདོག དབུས་ཀྲི་ཆར་ནྲི་བྲི་བར་

བྱ། ཅེས་ཤར་མཐྲིང་ཁ་སོགས་ཞལ་བཞྲིའྲི་ཁ་དོག་གྲིས་དབྱེ་བས་བྱ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །བདེ་

ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་ཕོགས་བཞྲི་དམར། མེ་རླུང་སེར། བདེན་བལ་ལང༌། དབང་ལྡན་

ནག ལྟེ་བའྲི་རང་མདོག་ལང་ཁུ་ཡྲིན་ཡང་སྟེང་ན་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་པས་དམར་པོ། །གེ་

སར་སེར་པོ། །གྲི་གུག་གྲི་ཕེང་བ་སྔོན་པོ། ཐུགས་འཁོར་གྲི་རྩྲིབས་དང་མུ་ཁྱུད་དང་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་

རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་དང་ཀ་བ་སྔོན་པོ། །ཐུགས་འཁོར་གྲི་གཞྲི་གསུང་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ཡྲིན་པས་རྩེབས་

དང་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་བར་སྟོང་རྣམས་དམར་པོ། གསུང་འཁོར་གྲི་རྩྲིབས་དང་མུ་ཁྱུད་དང༌། དེའྲི་པདྨའྲི་

འཕེང་བ་དང༌། ཀ་བ་རྣམས་དམར་པོ། གསུང་འཁོར་གྲི་འོག་གཞྲི་སྐུ་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ཡྲིན་པས་

རྩྲིབས་སོ་སོའྲི་བར་རྣམས་དཀར་པོ། སྐུ་འཁོར་གྲི་རྩྲིབས་དང༌། མུ་ཁྱུད་དང༌། དེའྲི་འཁོར་ལོའྲི་

འཕེང་བ་དང༌། ཀ་བ་རྣམས་དཀར་པོ། །སྐུ་འཁོར་གྲི་འོག་གཞྲི་ནྲི། ཨ་བྱཱ་དང༌། ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༡ན།   བླ། ༢༧ན༢ན།    འབྱི   ཞོལ། ༢༦ན༤ན།    འདྲྱི
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གཉྲིས་ཀས་ཕོགས་མདོག་ཏུ་བཤད་པས། རྩྲིབས་སོ་སོའྲི་བར་སྟོང་རྣམས་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་

ནུབ་དམར་བྱང་ལང་བའམ། ཤར་ནག བྱང་ལང༌། ནུབ་དམར། ལྷོ་སེར་བར་བྱའོ། །བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་

ཅྲིག སྐུ་འཁོར་གྲི་འོག་གཞྲི་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས་སྐུ་འཁོར་གྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་བར་རྣམས་ལང་

ཁུའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སང་

འབའ་ཞྲིག་སྟེ། སྒོ་མཚམས་མ་རྣམས་གང་ན་འཁོད་པའྲི་འོག་གཞྲི་ཡང༌། ལང་ཁུར་བྱ་དགོས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དམ་ཚིག་གྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས་སོ། །སྙྲིང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་དགོད་པའྲི་གནས་

སེར་པོར་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་སོགས་ཆོས་མང་ངོ་། །ཕོགས་མདོག་ཀང་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་

ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་ལང་ཞེས་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བདག་གྲི་བ་མ་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནྲི་ཕོགས་དེ་གཏན་མྲི་བཞེད་དོ། །ཞྲིབ་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་འདོད་

འཇོའྲི་ཕོགས་མདོག་འགོ་མཚམས་སོགས་གསུངས་པའྲི་སབས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདོད་

སམ་དམར་པོ། །ཕ་གུའྲི་གཞྲི་དམར་པོ། །རྲིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་དང་གྲུ་བཞྲི་ལ་སོགས་པས་སྤས་

པ། ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་གཞྲི་ནག་པོ། །ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་དཀར་པོ་ལ། གཞྲི་སྔོན་པོ་དང་ནག་

པོ། །ར་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་དང་སྐོག་མོའྲི་ནང་རྣམས་ཕོགས་མདོག ཆ་ཆུང་ཕེད་པའྲི་སྐོག་པོ་ལ་རྲིན་

པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་བྲི་ཞྲིང༌། རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི་བ་རེ་དང་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཕེད་པ་འཕང་བ། ར་

བབས་དཔངས་སུ་སྒོ་ཚད་གསུམ་མ་དང་གཅྲིག་མ་གཉྲིས་ཀ་ལ་སམ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་གསེར་

སམ་སེར་པོ། །རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་ཕ་གུ་བཞྲིན། རྨྲིག་པ་དང་ཝ་རནྚ་དང་ཆུ་སྲྲིན་མཛེས་ཚོན། མུན་པ་

ནག་པོ། །ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་སྔར་བཞྲིན། མདའ་ཡབ་ཀྲི་སམ་བུའྲི་དབུས་སུ་པད་ཟླའྲི་གདན་

ལ་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ། དེའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དུ་རྲི་དྭགས་ཕོ་མོ་སེར་པོ། 

ཆ་ཆུང་གཅྲིག་ཏུ་མགྲིན་པ་དང་བཅས་པའྲི་གདོང་འགེང་ཞྲིང་མྲིག་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིར་བལྟ་བ། དེའྲི་

མཇུག་མའྲི་ཕྲི་ངོས་གཉྲིས་སུ་མདའ་ཡབ་གཉྲིས་གཉྲིས། ས་ཚོགས་རོ་རེ་རྭ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ན། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དབུས་རྭ་རང་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་མདོག གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་རྣམས་གློ་སོ་སོའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་མདོག་ཏུ་བྱ་བར་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པས། ཤར་ལ་མཚོན་ན། རྭ་དབུས་མ་དཀར་པོ། །དེའྲི་

ཁ་ནང་བལྟའྲི་གཡས་རྭ་ལང༌། གཡོན་རྭ་སེར་”བ
1
། རྭ་ལྔ་པ་ཡྲིན་ན། གཡས་རྭ་ལང་ཁུའྲི་ཕྲི་རོལ་

ཅུང་ཟད་ཕག་ཏུ་སོང་བའྲི་རྭ་ནྲི་འོག་རྭ་སྟེ་ནུབ་ཀྲི་རྒྱལ་བའྲི་མདོག་དམར་པོ་དང༌། གཡོན་རྭ་སེར་

པོའྲི་ཕྲི་རོལ་ཅུང་ཟད་ཕག་ཏུ་སོང་བའྲི་རྭ་ནྲི་སྟེང་རྭ་སྟེ། དབུས་ཀྲི་རྒྱལ་བའྲི་མདོག་མཐྲིང་ཀར་

བྱ་ཞྲིང༌། དེས་ཕོགས་གསུམ་གྲི་རྭའྲི་མདོག་ཀང་ཤེས་པར་བྱ་ལ། ལུགས་གཞན་ནས་ཕོགས་

རེའྲི་རྭ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་མདོག་ཏུ་བཤད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལང་ཁུ། འདབ་མ་ས་

ཚོགས། འདབ་མ་དང་ལྟེ་བའྲི་བར་གྲི་རེ་ཁ་ནྲི་གེ་སར་མཚོན་པས་སེར་པོ། །འདབ་མའྲི་གཞྲིའྲི་ཁ་

དོག་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་མཚོན་པས་དམར་པོ་ཤས་ཆེ་བའྲི་དཀར་

པོ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིའྲི་རེ་ཁ་”ན
2
་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ཕྲི་མཚོན་པས་དཀར་པོར་བཤད་ཀང༌། འདྲིར་བདག་

མདུན་གང་ལ་ཡང་ཆོས་འབྱུང་བསྒོམ་པ་མེད་ཅྲིང༌། ས་ཚོགས་པདྨའྲི་འོག་གཞྲི་རྲི་རབ་ཡྲིན་པས་

དེའྲི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པར། ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་སེར་བར་བྱེད་དགོས་ལ། དེའྲི་

རེ་ཁ་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་འཕེང་བར་བཀོད་པ་ལྟར་

འདོད་དགོས་པས་རོ་རེའྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་བཀོད་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པར་བྱའོ། །རོ་རེའྲི་

ཁོར་ཡུག་གྲི་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ་ལ། རོ་རེ་དཀར་ནག་སེར་བ་གང་རུང༌། ཡང་ན་བསྒོམས་པ་

ལྟར་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་རོ་རེ་རྣམས་ནག་པོ། །བྱང་ག་རྣམས་ལང་ཁུ། ནུབ་ཀྲི་རྣམས་དམར་པོ། །ལྷོའྲི་

རྣམས་སེར་པོར་བྱའོ། །འོད་འཕེང་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ། དེ་དང་རོ་རྭའྲི་བར་གྲི་རེ་ཁ་དཀར་པོ། །འོད་

འཕེང་གྲི་རྩེར་རེ་ཁ་མྲི་བྱ་སྟེ། འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ལ་ཚད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༥ན།    བ   ཞོལ། ༢༧ན༦ན།    པོ

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༧ན།    ན   བླ། ༢༨ན༦ན།   ཞོལ། ༢༧བ༣ན།    ནྱི



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།

 899  

ཤྲིང་སྤོ་ན་ར་བབས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་ལ་

རྒྱལ་སྲྲིད་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྒྱན་རྣམས་མངོན་རོགས་

ལྟར་དགོད་དོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱ་དགོད་པ་ནྲི། མངོན་བརོད་ལས། ཡྲི་གེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་པོ་

སྟེ། །གཉྲིས་པ་མཚན་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན། ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་པ་སྟེ། གཟུགས་བརན་

དགོད་པ་བཞྲི་པའོ། །མེ་ཏོག་དགམ་པ་ལྔ་པ་སྟེ། །དྲུག་པ་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ལས། འདྲིར་ཕག་མཚན་དགོད་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དབུས་སུ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་

དང་དམར་པོ། །བདེ་ཆེན་གྲི་པད་འདབ་ལ་ཕོགས་བཞྲིར་གྲི་གུག་དང་མཚམས་བཞྲིར་ཐོད་པ་

བདུད་རྩྲི་ལྔས་གང་བ། འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབུས་སུ་གྲི་གུག སྒོ་བཞྲི་དང་གྲྭ་བཞྲིར་རོ་གདན་

ཕོགས་མདོག་ལ་གནས་པའྲི་གྲི་གུག་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འོད་ཟེར་གྲིས་མཛེས་པའོ། །དཱ་རྲི་ཀ་

པས་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་དཔའ་པོ་ཉེར་བཞྲིའྲི་མཚན་མ་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ། །པདྨ་དམ་པོ། །རོ་རེ་

སྔོན་པོ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀང་དགོད་པར་བཤད་མོད་ཕག་ལེན་ལ་མྲི་མཛད་དོ། །འདོད་སམ་ལ་རྲིག་

མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་མ་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་གསོར་ཞྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ། ཆད་ལྷག་བརགས་ཏེ། ཆང་བ་བྲི། ལྷག་པ་དབྱྲི། མ་ཚོར་བ་

རྣམས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བ་བརོད་དེ་ཉེས་པ་སྦྱང༌། ཚོན་འཐོར་བ་རྣམས་རས་ལ་སོགས་པས་དབྱྲི་ཞྲིང༌། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་དྲི་བཟང་གྲིས་བྱུགས་ཏེ། ཚོན་ལྷག་མ་ལ་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་ལྟར་མཆོད་

ཅྲིང་བསྟོད་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ རྡུལ་ཚོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་

པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར་བར་མོས་པ་བྱས་ལ། 

ཚོན་ལྷག་མ་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞག་གོ །

གསུམ་པ་བགེགས་བཟློག་པའྲི་ཐབས་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་གསུངས་
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པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་བུམ་པ་དགོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ་ནྲི། སྔར་ལྷག་

གནས་བྱས་པའྲི་བུམ་པ་རྣམས་སོས་ཀྲིས་ས་དངས་ཤྲིང་རོལ་མོ་ས་ཚོགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་གཡོན་དུ་བསོར་ལ། རྣམ་རྒྱལ་ཁ་ནང་བལྟའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཤར་

སྒོའྲི་གཡས་ལ་སོགས་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དགོད། །ཁྲུས་བུམ་ཡོད་ནའང་ཕྲི་རོལ་དུ་བཞག 

མཆོག་པའྲི་ཡོ་བྱད་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའྲི་རྔ་ཡབ་དང༌། 

གང་བུམ་དང༌། རུས་རྒྱན་དང༌། ལྷ་རེ་རེ་ལ་ཉེར་སྤོད་ཚང་བ་རེའམ། དེ་མ་འབྱོར་ནའང་མཆོད་པ་

རེ་རེ་ཞྲིང་བཅུ་ལས་མྲི་ཉུང་བ་དང༌། ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་གོས་ཟུང་སྦྱར་བ་རེའམ། མ་འབྱོར་ན་ཐུན་

མོང་དུ་གཅྲིག འབྱོར་ན་ཞུན་ཆེན་གྲི་མར་མེ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་གྲི་མཆོད་པ་དང་བཅས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཧཱུཾ། དང་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བཟླས་ཤྲིང༌། ༀ་བཛྲ་སྥར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་དེ་

གཡོན་སོར་དུ་”བཤམ
1
། །ནང་མཆོད་དང༌། འཇྲིག་རེན་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མ་

ཤ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ་གཉྲིས་དང༌། ཕྲི་རོལ་པའྲི་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་ཡང་

བཤམ་མོ། །གསུམ་པ་བསྒྲུབས་ཞྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་

པ། དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ། དབང་བསྐུར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་མང་པོས་བདེ་མཆོག་ཞལ་ལྷོ་ལ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒྲུབ་པ་དང་སོབ་མ་གཞུག་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ལྷོ་སྒོ་ནས་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནྲི་

བདེ་མཆོག་ཞལ་ལྷོ་ལ་གཟྲིགས་ཞེས་པའྲི་ལྷ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷོ་སྒོ་ཞེས་པའྲི་ལྷོ་གཉྲིས་དོན་

གཅྲིག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་རྲིམ་དུ་ཟུར་ཙམ་གསུངས་པ་

ལྟར། བདེ་མཆོག་ཞལ་ལྷོ་ལ་གཟྲིགས་ཞེས་པའྲི་ལྷོ་ནྲི་གཤྲིན་རེ་གནས་པའྲི་ཕོགས་ལ་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༤ན།   བླ། ༢༩ན༦ན།    བཤམ   ཞོལ། ༢༨བ༣ན།    བཤམས
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པས་ཕྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དེ་ཡང་རྲི་རབ་ཀྲི་སྟེང་ན་བཞུགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། གཙོ་བོའྲི་མདུན་ཞལ་གྲི་ཐད་ཀྲི་སྒོ་ཤར་སྒོར་མ་བྱས་ན་གཙོ་བོའྲི་མདུན་གྲི་པད་འདབ་

ལ་གཟུགས་ཅན་མ་འགོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བྲིས་སྐུ་སོགས་ལ་གཙོ་བོའྲི་དབུ་འཕེང་ལ་

བསྟན་ནས་འབྲི་དགོས་པའམ། ཡང་ན་གཙོ་བོའྲི་མདུན་ཕོགས་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཕོགས་

མདོག་སེར་པོ་བྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བདག་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཕོགས་

སུ་གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་འདུག་སྟེ། བདག་བསྐེད་རྣལ་འབྱོར་རོགས་པ་བཟླས་པ་དང་

བཅས་པའྲི་མཐར་ཉེར་བསྡུ་བྱས་ཏེེ། རང་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས། ཀུ་ཤ་སྔོ་ལང་རྩ་བ་དང་

རྩེ་མོ་མཉམས་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་གཤྲིབས་པ་རྣམས། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ ངང་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་བསངས་

ནས། ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀུ་ཤ་རྣམས་སུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ༀ་ཀུ་ཤ་འདྲི་ནྲི་གཙང་

ཞྲིང་དགེ ཚངས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་དག་བྱེད་ཡྲིན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་མཉེས་

བྱེད་པ། ས་ལས་སྐེས་པའྲི་འདབ་མའྲི་སྙྲིང༌། །བདག་གྲི་བགེགས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ནྲི། །ཞྲི་དང་བཀྲ་ཤྲིས་མཛད་དུ་གསོལ། །སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ལ་ཀུ་ཤ་སྔ་མའྲི་རྩེ་མོས་

ཕྲི་མའྲི་རྩ་བ་ནོན་པ་བྱས་ཏེ། ཕོགས་གཡོན་སར་དང་མཚམས་གཡས་སོར་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

མཐའ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྦྱང་བ་བྱ་བ་ནྲི། གཏོར་མ་གསུམ། ཁཎྜ་རོ་ཧྲིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཨ་

ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་”བརླབ
1
། ༀ་སརྦ་བྲིགྷཱན་ནམཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ། བྲི་

ཤྭ་མུ་གེ་བྷྱཿ སརྦ་ཏང་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ། སྥར་ཎ་ཨྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ། ག་ཧྞེ་”ད
2
་བ་”ལ

3
་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།   བླ། ༣༠ན༡ན།    བརླབ   ཞོལ། ༢༩ན༦ན།    བརླབས

2  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།    ད   བླ། ༣༠ན༢ན།   ཞོལ། ༢༩ན༦ན།    དཾ

3  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤བ།    ལ   བླ། ༣༠ན༢ན།   ཞོལ། ༢༩ན༦ན།    ལྱིཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཚར་རེ་དང་གཏོར་མ་རེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་”ཕེར་བསོད
1
་ལ་བཏད། དེ་ནས་

ཆང་བུ་དང་ཏྲིང་ལོ་སྦགས་པ་ཆ་རས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསོར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཞལ་བཞྲི་པའྲི་

སྔགས་རེ་བརོད་པ་ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་དེ་དག་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དོར་ཞྲིང༌། རོ་རེ་གསོར་ཞྲིང་དྲིལ་

བུ་གསྲིལ་ཏེ། གང་དག་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ཤྲིང་བདག་དང་སོབ་མར་

བཅས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇྲིག་པར་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་བགེགས་ཀྲི་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦྱྲིན་གྲི་གཏོར་མ་འདྲིས་ཚིམ་པར་གྲིས་ལ། གནོད་པ་

དང་གདུག་པའྲི་སེམས་ཞྲི་ཞྲིང༌། ཞྲི་བ་དང་ཕན་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པས་རང་རང་

སོ་སོའྲི་གནས་སུ་སོངས་ཤྲིག ཅེས་བརོད་དེ། ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་བཟླས། གུ་གུལ་གྲི་དུ་

བས་བདུག་ཡུངས་ཀར་གྲིས་བབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཟུགས་བརན་མ་ལོང་ལ་

འཆར་དུ་བཅུག་ལ། ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔགས་དང་བཅས་པ་

བརོད་དེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ལ། མ་དག་པའྲི་དྲི་མ་སྦྱང་ངོ་། །

དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལས་བུམ་གྲི་བསངས་ལ། ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧེ་

དཀར་པོ། །རུ་དམར་པོ། །ཀ་མཐྲིང་ཁ་སྟེ། དེ་གསུམ་གྲི་དོན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པའྲི་རྒྱུ་དང༌། བརོད་པ་དང་བལ་བ་དང༌། གང་དུ་ཡང་མྲི་གནས་པ་ཉྲིད་དོ། །ༀ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། དཀྲིལ་འཁོར་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་

དག་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པས་”སྟོངས
2
་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཡྲི་གེ་གསུམ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ༀ་དཀར་པོ། ཨཱཿ དམར་པོ། ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གསུམ་སྟེང་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།     ཕྱེར་བསོད   བླ།༣༠ན༢ན།   ཞོལ། ༢༩ན༦ན།    ཕྱིར་བསྐོར

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༡ན།    སྟོངས   བླ། ༣༠བ༡ན།   ཞོལ། ༢༩བ༥ན།    སྟོང



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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སྟེང་དུ་བརྩེགས་པར་གྱུར། དེ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤོས། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་

ཏེ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་ཞུ་སྟེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ་ཐྲིམ་ཞྲིང༌། ༀ་ཡང་ཨཱཿ ལ། ཨཱ་ཡང་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། ཧཱུཾ་གྲི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་ནྲི་ཧ་

ལ། ཧ་ནྲི་ཧའྲི་མགོ་པོ་ལ། དེ་ཟླ་ཚེས་ལ། དེ་ཐྲིག་ལེ་ལ། དེ་ནཱ་ད་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང༌། ནཱ་ད་

ཡང་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་བརྒྱ་སྟོང་གྲི་ཆའྲི་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པར་གྱུར། 

ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ནཱ་ད་ཡང་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་

ཐམས་སྟོངས་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སྔོན་པོ། ཞེས་པ་ནས། གེ་སར་སེར་བ། ས་ཚོགས་པདྨ་

ཆུང་ངུའྲི་དབུས་སུ་མཚན་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ལྟར་ལ། ཨ་

ཨཱ་ ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བ་དབྱངས་གསལ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

ཞེས་པའྲི་བར་བུམ་བསྐེད་ལྟར་བྱས་ནས། རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁང་

པ་བརྩེགས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི སྒོ་བཞྲི་པ་། ཞེས་པ་ནས། འཁོར་གྲི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀང་དཔྲལ་བར་རོ་རེའྲི་འཕེང་བ་འཛིན་པ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་བཞྲིན་

ནོ། །ནམ་མཁར་བཏེག་པའྲི་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་ཤྲིཧེ་རུ་ཀ་

ཨཾ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། 

ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ སོགས་བརོད་ཅྲིང༌། སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པར་

བཅས་པ་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་
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 904  

བྱྲིན་བརླབས་དང་གོ་བགོ་བ་སྟ་གོན་ལྟར་བྱའོ། །ཕ�་ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་

བརེན་པར་བཅས་པ་སྤན་དངས། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་དང་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་ཕྲི་འབང་གྲིས་བགེགས་

བསྐྲད། སྔར་ལྟར་མཆོད། ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པ་

རང་རང་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་སྤྲི་གཙུག་ནས་”ཞུགས
1
། སྙྲིང་ཁར་ཆགས་པ་

ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་བབ་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་རེན་དང་

བརེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨ་

ནས་འཕོས། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ སོགས་བརོད། རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་

དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཕ�། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཉྲི་གདན་ལ་གནས་

པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། 

སྔར་ལྟར་མཆོད། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་

གསོལ། ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ལྟར་རོ། །གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག་པ་ནྲི། མཆོད་

པ་རྣམས་”བསང
2
་སྦྱངས་བསྐེད་ནས། ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་དང༌། རྲིག་མ་བཅུ་

དྲུག འདོད་ཡོན་ལྔ། གདུགས། རྒྱལ་མཚན།  བ་དན། བ་རེ། རྒྱལ་སྲྲིད་ས་བདུན། ནང་མཆོད། 

གསང་མཆོད། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་རྣམས་མཆོད་”འཕེང
3
་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལྷ་རང་རང་གྲི་

སྔགས་ནས་རྐང་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པས་མཛད་པའྲི་བསྟོད་པ་རྒྱུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༢ན།   བླ། ༣༡ན༣ན།    ཞུགས   ཞོལ། ༣༠བ༡ན།    བཞུགས

2  མ་ཕྱི། ༢༣བ༥ན།    བསང   བླ། ༣༡ན༦ན།    གསང   ཞོལ། ༣༠བ༤ན།    བསངས

3  མ་ཕྱི། ༢༣བ༥ན།   བླ། ༣༡བ༡ན།    འཕྱེང   ཞོལ། ༣༠བ༥ན།    ཕྱེང



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།

 905  

ཆགས་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བས་བསྟོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཤར་སྒོ་ན་གནས་པས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་མཚན་མ་ལ་ལག་པའྲི་རོ་རེས་རེག་ལ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་

ནས་དཔལ་གཤྲིན་རེ་འཇོམས་མའྲི་བར་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞབས་ལ་

འཇུས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླངས་པར་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ལ་དྲུག་ཡོད་པའྲི་

དང་པོ་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་”རློབ
1
་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ནས་གཤྲིན་རེ་

འཇོམས་མའྲི་བར་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྙྲིང་པོ། །ༀ་ཧྲཱྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནས། ༀ་ཡ་མ་

མ་ཐཱ་ནཱྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པའྲི་བར་དང༌། ཐོད་པ་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་ལྟར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བཞྲི་

བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་ “བརླབ
2
་པ་ནྲི། ༀ་སརྦ་

བུདྡྷ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ཡེ་བཛྲ་ཝར་ནཱྲི་ཡེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་བཞྲིའྲི་

སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་”བརླབ
3
་པ་ནྲི། ༀ་ཀཱ་ཀ་སྱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནས། ༀ་ཤཱུ་ཀ་རཱ་

སྱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།  ཅེས་པའྲི་བརོད་དོ། །བཞྲི་ཨ་ལྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། ༀ་ཨ་ཨཱ། ཞེས་པ་

ནས། ཨཾ་ཨཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་ཨ་ལྲི་བཅུ་དྲུག་བརོད་དོ། །

ལྔ་པ་ཀཱ་ལྲིས་བྱྲིན་གྲིས་”བརླབ
4
་པ་ནྲི། ༀ་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཞེས་པ་ནས། ཤ་ཥ་ས་ཧ་

ཀྵ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་བརོད་དོ། །དྲུག་པ་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། རྒྱུད་ལས། 

རང་མྲིང་བརོད་པའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི། །ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པས་བྱྲིན་གྲི་བརླབ། ཅེས་གསུངས་པས། ༀ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༧ན།   བླ། ༣༡བ༣ན།    རློབ   ཞོལ། ༣༡ན༡ན།    རློབས

2  མ་ཕྱི། ༢༤ན༡ན།   བླ། ༣༡བ༤ན།    བརླབ   ཞོལ། ༣༡ན༢ན།    བརླབས

3  མ་ཕྱི། ༢༤ན༡ན།   ༣༡བ༥ན།    བརླབ   ཞོལ། ༣༡ན༢ན།    བརླབས

4  མ་ཕྱི། ༢༥ན༢ན།    བརླབ   ཞོལ། ༣༡ན༣ན།    བརླབས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། ཧེ་རུ་ཀ་ཏྭེ་ནོ་པྲ་ཏྲི་ཥྛ། ད་ཌྷོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་

ཥྱོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་བྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་སྲིདྡྷྲི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ་སརྦ་ཀ་རྨཿ 

སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿ ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་མཱ་མེ་

མུཉྩ། ཧེ་རུ་ཀོ་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་གཙོ་བོ་དང༌། དེ་བཞྲིན་

དུ། ཧེ་རུ་ཀ་ ཞེས་པའྲི་གནས་སུ་ཡུམ་ནས་གཤྲིན་རེ་འཇོམས་མའྲི་བར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་

སྔགས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། བཛྲ་བཱ་ར་ཧྲི་དང༌། ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་དང༌། ལ་མ་དང༌། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་དང༌། རཱུ་

པཾ་ཎྲི་ཡེ་དང༌། ཁཎྜ་ཀ་པཱ་ལ་དང༌། པྲ་ཙ་ཎྜྲི་དང༌། མཧཱ་ཀངྐ་ལ་དང༌། ཙཎྜྲི་ཨཀྵྲི་དང༌། 

ཀངྐ་ལ་དང༌། པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏྲི་དང༌། བྲི་ཀ་ཊ་དཾ་ཥྚྲི་ཎ་དང་། མཧཱ་ན་སེ་དང༌། བྱཻ་རྲི་ཎ་དང༌། 

བཱྲི་ར་མ་ཏཱྲི་དང༌། ཨ་མྲི་ཏ་བྷཱ་ཝ་དང༌། ཁརྦ་རྲི་དང༌། བཛྲ་བ་བྷཱ་ཝ་དང༌། ལཾ་ཀེ་ཤྭ་རྲི་

དང༌། བཛྲ་དེ་ཧ་དང༌། དྲུ་མ་ཙྪཱ་དང༌། ཨངྐུ་རྲི་དང༌། ཨྱཻ་ར་བ་ཏྲི་དང༌། བཛྲ་ཛཱ་ཊ་ལ་

དང༌། མཧཱ་བྷྱཻ་ར་བཱྲི་དང༌། མཧཱ་བཱྲི་ར་དང༌། བཱ་ཡུ་བེ་གེ་དང༌། བཛྲ་ཧཱུཾ་ཀཱ་ར་དང༌། ཨུ་

རཱ་བྷ་ཀྵྲི་དང༌། སུ་བྷ་ད་དང༌། ཤྱཱ་མ་དེ་ཝཱྲི་དང༌། བཛྲ་བྷ་ད་དང་། སུ་བྷ་དེ་དང༌། མཧཱ་བྷྱཻ་

ར་བ་དང༌། ཧ་ཡ་ཀརྲི་དང༌། བྲི་རུ་པཱཀྵྲི་དང༌། ཁ་ག་ན་ནྲི་དང༌། མཧཱ་བ་ལ་དང༌། ཙཀྲ་

བེ་ཀེ་དང༌། རཏྣ་བཛྲ་དང། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་དང༌། ཧ་ཡ་གྷྲཱ་བ་དང༌། ཤཽཎྜྲི་ནཱྲི་དང༌། ཨ་ཀཱ་ཤ་

གརྦྷ་དང༌། ཙ་ཀྲ་ཝ་རྨྲི་ཎཱྲི་དང༌། ཤྲི་ཧཾ་རུ་ཀ་དང༌། སུ་བཱྲི་རྲི་དང། པདྨ་ནར་ཤྭ་ར་དང༌། 

མཧཱ་བ་ལེ་དང༌། བྱཻ་རོ་ཙ་ན་དང༌། ཙཀྲ་ཝ་རྟྟྲི་ནཱྲི་དང། བཛྲ་སཏྭ་དང༌། མཧཱ་བཱྲི་རྱྲི་དང༌། 

ཀཱ་ཀ་སྱ་དང༌། ཨུ་ལཱུ་ཀ་སྱེ་དང༌། ཤ་ནཱ་སྱེ་དང༌། ཤཱུ་ཀ་རཱ་སྱེ་དང༌། ཡ་མ་དཱ་ཌྷཱྲི་དང༌། 

ཡ་མ་དཱུ་ཏཱ་དང༌། ཡ་མ་དཾ་ཥྚྲི་ཎྲི་དང་། ཡ་མ་མ་ཐ་ནཱྲི། ཞེས་པའྲི་བར་མཚན་སྔགས་དྲུག་

ཅུ་རྩ་གཅྲིག་བཅུག་ལ་སྔར་བཞྲིན་ཡྲིག་བརྒྱ་བརོད་དེ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་བོ། །འདྲི་ཡང་ཕུན་སུམ་



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་གྲི། ཨ་བྷྱ་ལ་སོགས་པས་མ་བཤད་པ་ལྟར་མ་བྱས་ཀང་ཆོ་ག་ཆད་

པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་གསུང་ངོ་། །

དེ་ནས་ནང་མཆོད་ཀང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་ནང་དུ་གཏོར་མ་གཉྲིས་སྒྲུབ་

ཐབས་ལྟར་བྱས་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའྲི་ཕྲིར་སོང་སྟེ། ཕྲི་རོལ་བའྲི་གཏོར་མ་སྔར་ས་ཆོག་

གྲི་བདེ་གཤེགས་ས་བསང་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་གཏོར་མ་ལྟར་བྱས་ལ། རྐང་

ལག་བཀྲུས་ཙོག་པུར་འདུག་ཅྲིང་སྨྲ་བ་བཅད་ནས། ལག་པ་གཡོན་པར་ཆུ་གཙང་མ་བཟུང་བ་

ལ། གཡས་པའྲི་གུང་མོ་དང་མྲིང་མེད་བཀུག་པས་ཆུ་བངས་ཏེ། ཁ་རྣ་མྲིག་ས་ཁ་ལག་ལྟེ་མགོའྲི་

རྲིམ་པས་གནས་དེ་དག་ཏུ་ལན་གཉྲིས་སམ་གསུམ་རེག་པའྲི་ཉེ་རེག་བྱས་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་

རྲིང་མནན་ནས་རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ། ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་ནང་དུ་འོངས་ཏེ། 

རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཧཱུཾ་མཛད་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ་གཡོན་བརྐངས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲིས་འཇུག་པས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཞུགས་པར་གྱུར། ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་

རྩྲིག་པ་བཏེག་པའྲི་འོག་ནས་འཛུལ་ཏེ་ཞུགས་ནས། ལྷ་སམ་གྲི་སྟེང་ནས་སོར་བ་བྱས་པར་མོས་

ལ། རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་བ་ལ་བརྩོན་པས་ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་བཟླས་ཤྲིང་སོབ་མ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གཡོན་ཕོགས་ནས་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ། ༀ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའྲི་

སེམས་ནྲི་རོལ་པར་ལྡན། །སྒེག་པའྲི་ཕག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁྲིལ། །ཛཿ 

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི། མགོན་པོ་སྙྲིམ་པའྲི་མེ་ཏོག་བཞེས་སུ་གསོལ། ཞེས་མེ་ཏོག་

གྲི་”འབེང
1
་བ་གཙོ་བོའྲི་དབུ་ལ་ཤར་སྒོ་ནས་ཕུལ་ནས་གཡོན་སོར་གྲིས་ནུབ་ཏུ་སོང་སྟེ། རྐང་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༦ན།    འབྱེང   བླ། ༣༢ན༤ན།   ཞོལ། ༣༢ན༤ན།    འཕྱེང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཡོན་བརྐངས་དང་ལག་པ་གཉྲིས་ ཧཱུཾ་ མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། ༀ་བཛྲོད་གྷ་ཊ་ས་མ་

ཡ་པྲ་བ་ཤཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཕག་རྒྱ་དེ་བཀྲོལ་ནས་ཤར་སྒོ་ནང་ནས་ཕེ་བར་བསམ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཕོགས་སུ་གནས་ནས་ལྷོ་སྒོ་དང༌། ཤར་ཕོགས་སུ་གནས་ནས་ནུབ་སྒོ་དང། ལྷོ་

ཕོགས་སུ་གནས་ནས་བྱང་སྒོ་ཕེ་བར་བསམས་ལ། ༀ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤཱ་ཡ་མྲི། ཞེས་བརོད་

ནས། མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་ཕུལ་བ་སར་གར་བྱེད་ཅྲིང་བངས་ལ། རང་གྲི་མགོ་ལ་བཅྲིངས་ཏེ། དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཕག་བྱས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཀའ་

དྲིན་སྩོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། བདག་ཉྲིད་ཞུགས་

ཤྲིང་དབང་བངས་ཏེ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བ་དང༌། སོབ་མ་བཅུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བ། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཇུག་གྲི་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་ཉྲིད་འཇུག་པ་དང༌། ཞུགས་ནས་དབང་བང་བ་དང༌། སོབ་མ་གཞུག་

པའྲི་དོན་དུ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གདོང་”གཡགས
1
་དང་བཅས་ཏེ་

འཇུག་པ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་མཐོང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཡོལ་

བའྲི་ཕྲི་འཇུག་དང༌། ནང་འཇུག་གོ །དང་པོ་ནྲི། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའྲི་བརོད་ཚུལ་ཙམ་

གྲི་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཚུལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བྱེད་འོས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། དེ་ཙམ་རང་གྲིས་ཤེས་པ་

ཞྲིག་འོང་བས། འདྲི་ནྲི་བོ་དམན་པ་དག་ལ་ཕན་པའྲི་ཆེད་དུ། གཙོ་བོར་བདག་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་ཏེ་མཆོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ལས་ཕེ་ནས་ཤར་སྒོ་ནས་འཐོན་ཏེ། བ་མ་དང་

གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བྱས་ལ། བ་མའྲི་བྱ་བ་རྣམས་གཙོ་བོས་མཛད་པར་བསྒོམ། སོབ་མའྲི་བྱ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།    གཡགས   བླ། ༣༣ན༤ན།   ཞོལ། ༣༢བ༢ན།    གཡོགས
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རྣམས་རང་གྲིས་བྱས་ལ། ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཐོགས། མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ནས། 

དགའ་ཆེན་ཁོད་བདག་ ཅེས་སོགས་ཀྲིས་སྔར་ལྟར་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུད་ཏཱ་ར་བོ་དྷྲི་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ཝ་སྟ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་

ཤྲི་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་རཀྵ་ཧཾ། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྲི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

སད་གཡོགས། སྟོད་གཡོགས། གཙུག་ཏོར་བཅྲིང༌། ༀ་ཙུཀྵ་བན་དྷྲི་བ་ར་མ་ནཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་

པས་མྲིག་དར་བཅྲིང༌། ཨ་ཁཾ་བཱྲི་ར་ཧཱུཾ། གྲིས་མེ་ཏོག་”ཕེང
1
་བ་བཟུང༌། རང་ཉྲིད་ ལས་བུམ་གྲི་

ཆུས་བསང་ཞྲིང༌། ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་

སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསོལ་ནས་

འཛིན་ཅྲིང་གཡས་བརྐང་གྲི་སྟབས་ཀྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་ལ་

ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། །མགྲིན་པར་ཉྲི་མ་ལ་ཨཱཿ དམར་པོ། །སྤྲི་བོར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་དཀར་པོ། །ཡྲི་

གེ་གསུམ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ལུས་འོད་གསལ་བར་བྱས། ༀ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀཱ་ཡ་བྲིད་མ་

ཧ། བྲིདྱཱ་རཱ་ཛཱཿ ཡ་དྷཱྲིཿ མ་ཧེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་དཔའ་བོ་བསྐུལ་བའྲི་སྔགས་བརོད། སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་སྐུ། །སོབ་དཔོན་ལ་ནྲི་སྐབས་སུ་མཆྲི། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་

འཁོར་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་གནས་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །དོན་དམ་སྨྲ་བའྲི་སེང་གེ་རྣལ་

འབྱོར་ཞེས་བྱ་བ། །ཉོན་མོངས་གཅོད་པའྲི་དོན་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་གྱུར་པ། །སྲྲིད་

པའྲི་ཉེས་བརྒྱ་བསྐེད་རྩ་ཉོན་མོངས་ཆོད་མཛོད་ལ། །རྣལ་འབྱོར་དོན་དམ་རྒྱལ་པོ་

དེ་ཉྲིད་བདག་གྲུབ་མཛོད། ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། 

བ་མས། བུ་ཁོད་སུ་ཡྲིན་ཅྲི་ལ་དགའ། ཞེས་དྲིས་པ་ལ། སལ་བཟང་བདག་བདེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༦ན།   བླ། ༣༣བ༡ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༣༢བ༦ན།    འཕྱེང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བ་ཆེན་པོ་ལའོ། ཞེས་ལན་བཏབ། དེས་བུ་ལ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། ཅེས་དྲིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་

མཆོག་གྲི་དམ་ཚིག་བགྲི་འཚལ་ལོ། ཞེས་ལན་བཏབ་ནས་རྲིགས་དང་མེས་པ་ཤེས་པར་

བྱ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་འཆྲི། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མ་ངན་

འདས་ལ་དགོད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་སོམ་པ་གཉྲིས་འཛིན་པ་སོབ་མ་སྟ་གོན་གྲི་སབས་ལྟར་

བྱ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་སོན་

པའྲི་སེམས་ཀུན་རོབ་པ་དེ་ཉྲིད་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང༌། རང་

གྲི་སེམས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་སྟེང་

དུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏ་པཱ་ཏ་ཡ་

མྲི། བ་མས་རོ་རེ་སྙྲིང་ཁར་བཟུང་ནས། ༀ་སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧོཿ སྲིདྡྷྲི་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་

ཁཾ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་བརན་པར་བྱས་པར་བསྒོམ། རོ་རེ་མགོ་བོར་བཞག་ལ། དེང་ཁོད་ལ་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པར་འགྱུར་གྲིས། ཁོད་ཀྲིས་

ཀང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གསང་བའྲི་དཀྲིལ་”འཁོར་
1
འདྲི། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱ་ཞྲིང་མ་དད་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསང་བར་གདམ་མོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་དུ་གཞུག་ཅྲིང་བསོར་

ནས་ཕག་བྱ་བ། དམ་ལ་བཞག་པ། ཡེ་ཤེས་ཕབ་ནས་བདེན་སྟོབས་བརོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་ལ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཇུས་ཏེ། ཧཱུཾ་ཛཿ ཧཱུཾ་ ཞེས་བརོད་ནས། ཡོལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༦ན།   བླ། ༣༤ན༣ན།    - འཁོར་   ཞོལ། ༣༣བ༢ན།    འཁོར་    * འཁོར་
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བའྲི་ནང་དུ་འཇུག ༀ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡ་བྲིད་མ་ཧེ། ཞེས་སོགས་དཔའ་”བོ
1
་བསྐུལ་བའྲི་

སྔགས་བརོད། མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་ད་བའྲི་འདེན། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་

འདྲིར། །བདེ་བ་མཆོག་གྲི་ཕོ་བང་དུ། །བུ་ཁོད་བདག་གྲིས་དངས་པའོ། ཞེས་གསུངས་

ནས་སྒོ་ཕེེ་སྟེ་ནང་དུ་ཞུགས་པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ནས། མཧཱ་ར་ཏ་སུ་ད་ཌྷ་སུ་ཏྭ་ཥོ་སུ་སུ་ཥོ་

བཛྲ་སཏྭ་ཨཱ་དྱ་ཡྲི་དྷྱ་མཾ། ཞེས་བརོད་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་གཡོན་དུ་བསོར། ༀ་

ན་མཿ ཏེ་ཧཱུཾ། ན་མཿ མྲི་ཧཱུཾ། ན་མོ་ན་མཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཐལ་

མོ་དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ལ་ཤར་སྒོ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲིས་ཕག་བྱ། དེ་ནས་ཀང་ཡན་

ལག་ཐམས་ཅད་འདུད་པའྲི་ཕག་བྱ་ཞྲིང༌། ༀ་པཉྩ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་པཱུ་ཛ་ཨུ་པ་སྠ�་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲི་

རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་གཙོ་བོ་ལ་ཤར་སྒོ་ནས་ཕག་བྱ། 

དེ་ནས། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ལཾ་ལས་གྲི་གུག་ལཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་

བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི་བྷྱ། པཱུ་ཛ་ཨུ་པ་སྠ�་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྣཱ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བཱྲི་ར་

ཡོ་གྲི་ནཱྲི་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ནྲི་རྱཱ་ཨ་དྷྲི་ཏྲིཥྛ་ནྟུ་མཾ། དེ་ལྟར་ཤར་སྒོ་ནས་མཁའ་འགོ་མ་ལ་ཕག་

བྱས་པས། མཁའ་འགོ་མ་ལས་མཁའ་འགོ་མ་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་

ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐྲིམ་པས་རང་མཁའ་འགོ་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། རང་གྲི་

དཔྲལ་བར་ཏཱཾ་ལས་གྲི་གུག་ཏཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི་བྷྱ། པཱུ་

ཛ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་མ། ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི་ལཱ་མ་ཏྱ་ཨ་

བྷྲི་ཥྲི་ཉྩ་ཏུ་མཾ། དེ་ལྟར་བྱང་སྒོ་ནས་ལཱ་མ་ལ་ཕག་བྱས་པས་ལཱ་མ་ལས་ལཱ་མ་མར་

མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་རང་ལཱ་མའྲི་རང་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༧ན།    བློ   བླ། ༣༤ན༤ན།   ཞོལ། ༣༣བ༤ན།    བོ
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བཞྲིན་དུ་གྱུར། རང་གྲི་ལོག་མར་པཾ་ལས་གྲི་གུག་པཾ་གྲིས་མཚོན་པར་གྱུར། ༀ་

སརྦ་བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི་བྷྱཿ པཱུ་ཛ་པྲ་བར་ན་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཱྲི་

ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཏྱ་པྲ་བར་ནཱ་ཡ་ཏུ་མཾ། དེ་ལྟར་ནུབ་སྒོ་ནས་དུམ་སྐེས་མ་ལས་

ཕག་བྱས་པས། དུམ་སྐེས་མ་ལས་དུ་མ་སྐེས་མ་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་

ཀྲི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ཐྲིམ་པས་རང་དུ་མ་སྐེས་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། རང་གྲི་

སྤྲི་བོར་མཾ་ལས་གྲི་གུག་མཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི་བྷྱཿ པཱུ་ཛ་

ཀརྨ་ཎེ། ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏཱ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཱྲི་ར་ཡོ་གྲི་ནཱྲི། རཱུ་བྲི་ཏྱ་ཀརྨཿ ཀརྱ་

ནྟུ་མྲི། དེ་ལྟར་ལྷོ་སྒོ་ནས་གཟུགས་ཅན་མ་ལ་ཕག་བྱས་པས་གཟུགས་ཅན་མ་ལས་

གཟུགས་ཅན་མ་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐྲིམ་

པས་རང་གཟུགས་ཅན་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། འདྲི་དག་ལ་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁའྲི་གཡོན་དུ་

སྦྱར་ཏེ་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་རེག་པའྲི་ཕག་བྱའོ། །འདྲིའྲི་ཕག་དང་པོ་ལྷོ་སྒོ་ནས་འཚལ་བར་

འདོད་པ་དག་གྲིས་མཁའ་འགོ་མ་སྒོ་གང་གྲི་ཐད་ན་ཡོད་སོམས་ཤྲིག 

སར་ཡང་ཤར་སྒོ་ནས། ༀ་གུ་རུ་ཙ་ར་ཎ་པཱུ་ཛ་ཨུ་པ་སྠ�་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏཱ་ཡཱ་

མྲི། ༀ་སརྦ་སཏྭ་པ་རྲི་ཌཱ་ནཱ་ཡ། ཨཱཏྨ་ནཾ་ནྲི་རྱཱ་ཏཱ་ཡཱ་མྲི། ཞེས་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེང་ཁོད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིགས་སུ་ཞུགས་

ཀྲི། དེས་ན་ངས་ཁོད་ལ་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པར་བྱ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གང་གྲིས་ཁོད་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན། དངོས་

གྲུབ་གཞན་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། ཁོད་ཀྲིས་ཀང་འདྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་

མཐོང་བ་རྣམས་ཀྲི་མདུན་དུ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱ་སྟེ། ཁོད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། 
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ཞེས་བརོད་དེ། ཕན་ཡོན་གྲི་སྒོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། །འདྲིའྲི་དུས་སུ་སོབ་མའྲི་ལག་པ་ནས་

བཟུང་ནས་བྱེད་པར་ལྭ་བ་པ་དང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་བཤད་ལ། བོད་ཀྲི་བ་མ་རྣམས་མགོ་བོར་རོ་རེ་

བཞག་སྟེ་བྱེད་དོ། །

དེ་ནས་མགོ་བར་རོརེ་བཟུང་ནས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང༌། ཁོད་ཀྲི་དམ་ཚིག་རོ་རེ་

འདྲི། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྲིས་འགའ་ཞྲིག་ལ། འདྲི་སྨྲས་ན་ནྲི་མགོ་བོ་འགེམས། ཞེས་བརོད་

དོ། །སྙྲིང་ཁར་རོ་རེ་བཟུང་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེང་ཁོད་ཀྲི། །སྙྲིང་ལ་ཡང་དག་ཞུགས་

པར་གྱུར། །གལ་ཏེ་ཚུལ་འདྲི་སྨྲས་ན་ནྲི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དལ་ཏེ་གཤེགས། ཞེས་བརོད་

དོ། །དམ་ཚིག་མ་”བསྲུངས
1
་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། ཐོད་པར་གནས་

པའྲི་བདུད་རྩེ་ལྔ་ལ་ཡྲི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་

ཐོད་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱྲིན་ཞྲིང། འདྲི་ནྲི་བུ་ཁོད་བདུད་རྩྲི་སྟེ། །མ་བསྲུང་བསྲེག་པར་བྱེད་

པའྲི་དུག བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་འགྱུར་བ་སྟེ། །བདུད་རྩེ་ལྔ་ཡྲི་ཆུས་འགྲུབ་བོ། །ༀ་

པཉྩ་ཨ་མྲཏ་ཨུ་ཏ་ད་ཀ་ཋཿ ཋཿ ཋཿ ཞེས་བརོད་དེ་དམ་ཚིག་བསྲུངས་མ་བསྲུངས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་

དང་ཉེས་དམྲིགས་གཉྲིས་ཀའྲི་སྒོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། །

དེ་ནས། ཁོད་ཀྲིས་སད་པར་མྲི་བྱ་ཞྲིང༌། །དམ་ཚིག་འགལ་བར་མྲི་བྱ་

སྟེ། །དམལ་ལ་སོགས་པར་འགོ་འགྱུར་རོ། །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཁོད་ཀྲི་ཕག་ན་

རོ་རེ་ང་ཡྲིན་གྲིས། ངས་འདྲི་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་གང་བསྒོ་བ་དེ་ཁོད་ཀྲིས་བྱ་དགོས་

སོ། །ཁོད་ཀྲིས་ང་ལ་བརས་པར་ཡང་མྲི་བྱ་སྟེ། ཡ་ང་བ་མ་སངས་པར་འཆྲི་བའྲི་དུས་

བྱས་ནས་དམལ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་”ཏེ
2
་རེ། ཞེས་བརོད་དེ་བ་མའྲི་བཀའ་ཉན་པའྲི་སྒོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   བླ། ༣༥ན༦ན།    བསྲུངས   ཞོལ། ༣༤བ༥ན།    བསྲུང

2  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།    ཏྱེ   བླ། ༣༥བ༣ན།   ཞོལ། ༣༥ན༣ན།    ཏ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། །འདྲི་བརོད་པའྲི་དུས་སུ་སོབ་མའྲི་ལག་པ་ནས་བཟུང་ནས་བྱེད་པར་ཀླུ་

བྱང་གྲིས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་དབབ་པའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནྲི། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་བདག་ལ་དབབ་

པར་མཛོད་ཅྲིག ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་གཡས་བརྐང་

གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་

ཐུགས་ཀར་བསོལ་ནས་འཛིན་པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་གནས་པའྲི་རྐང་པའྲི་འོག་

ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུ་ལྟ་བུ་གཡོ་བའྲི་བ་དན་གྲིས་མཚན་

པ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཛྷིཿ དམར་པོ་རེ་རེ། ལྟེ་བར་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ་རཾ་གྲིས་མཚན་པ། སྙྲིང་ཁར་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སེར་པོ་གྲུ་བཞྲི་པ་ཟུར་བཞྲིར་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པས་མཚན་པ། སྤྲི་བོར་བཾ་ལས་ཆུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པས་མཚན་པ། སྙྲིང་གྲི་ནང་དུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་

ཡུམ་མཚོན་གང་བ་གཅྲིག་གནས་པར་གྱུར། བ་མད་ང་གཙོ་བོ་ཐ་མའྲི་དད་པའྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རླུང་ལ་ཕོག ཛྷྷཻཿ ཡྲིག་གཉྲིས་འོག་གྲི་

རླུང་གྲིས་བསྐོད་པས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བུ་ག་ནས་ཞུགས་པ་ལྟེ་བའྲི་མེ་དང་ཕད་ནས་

གེན་དུ་འབར་བས་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་བསྲེགས་ཤྲིང་སྤྲི་བོའྲི་ཆུ་ཁོལ་བ་ལས་བདུད་རྩྲི་

འཛགས་པས་ཚིམ་པ་དང་། འོག་གྲི་རླུང་གྲིས་བར་སང་ལ་”བཏག
1
།སྙྲིང་ཁའྲི་ཧེ་རུ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༧ན།    བཏག   བླ། ༣༦ན༢ན།    བཏྱེག ཞོལ།  ༣༥བ༢ན།    བཏྱེགས



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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ཀ་ཡབ་ཡུམ་མཚོན་གང་པ་གློག་འཁྱུག་པ་ལྟར་གར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཡབ་ཡུམ་གྲི་གསང་

གནས་བསྐོད་པས་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ལུས་གང་བར་གྱུར། བ་མའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པར་སྤན་དངས། རང་གྲི་

ལུས་ལ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞྲིན་དུ་བ་སྤུའྲི་སྒོ་ཐསམ་ཅད་ནས་ཞུགས་ཤྲིང་གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐར། ༀ་ཏྲིཥྛ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་

བེ་ཤཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡ། བྲིད་མ་ཧེ། བུདྱཱ་རཱ་ཛ་ཡ་དྷེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྔགས་བརྲིད་བག་

དང་བཅས་པས་འདོན་ཞྲིང༌། རོལ་མོའྲི་སྒ་དང་བདུག་པས་”བདུགས་ལ
1
་དབབ་པོ། །བདུག་པའྲི་

རས་ནྲི། བུད་མེད་ཀྲི་འདོམས་དཀྲྲིས་ཟླ་མཚན་གྲིས་གོས་པ་གཏུབས་པ་ལ། ཤ་ལྔ་དང༌། བདུད་

རྩྲི་ལྔ་དང༌། བྱྲི་ལའྲི་བྲུན་གྲིས་བྱུགས་ཤྲིང་གུ་གུལ་དང་བསྲེས་པའོ། །བདུག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཐོད་ཕོར་

དུ་བཞག་པའྲི་རོ་སོལ་གྲི་མེ་ལ་བསྲེགས་པས་སོ། །

དེ་ནས་མགོ་བོར་རོ་རེ་བཞག་ལ། ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ ཞེས་བརོད་དེ། བབ་པ་བརན་པར་བྱའོ། །དེ་

ནས་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ལ། ཁོད་ཀྲི་མྲིག་

ལ་ཇྲི་ལྟར་སང་ཞེས་དྲིས་ལ། དཀར་པོ་སོགས་སུ་སང་ཟེར་ན། ཞྲི་སོགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་སལ་

བ་དང་ལྡན་པར་གོ་བར་བྱ་ཞྲིང༌། འདྲི་བདག་འཇུག་ལ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་རང་ངམ་སོབ་མའྲི་

མཐེ་བོང་གཉྲིས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་བ་མའྲི་ལག་པ་གཡས་ཀྲིས་བཟུང་སྟེ། རོ་རེའྲི་རྐང་སྟབས་

ཀྲིས། ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ བརོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གཡོན་སོར་ལན་གསུམ་དངོས་སུ་བྱས་པའམ་

བྱས་པར་བསྒོམས་ལ། བ་མས་ཤར་སྒོ་ནས་གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བྱས་ཏེ། ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༢ན།   བླ། ༣༦ན༥ན།   བདུགས་ལ   ཞོལ། ༣༥བ༥ན།    བདུག་་་་བར
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དག་པ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར། །བདག་གྲིས་སོབ་མ་བཅུག་པ་འདྲིའྲི། །ལྷ་རྣམས་

རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། །བསོད་ནམས་ཇྲི་ལྟ་དེ་ལྟར་ཤོག འདྲི་ཡྲི་དངོས་གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་

འགྱུར། །རྲིགས་ནྲི་གང་གྲི་སོད་དུ་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མཐུ་ཡང་ཇྲི་འད་བ། །དེ་

འད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅྲིག ཅེས་བརོད་དེ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྔར་བཟུང་བའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་”ཕེང
1
་བ་ཏྲཾ་གྲིས་བསྔགས་པ་ལས་ཡང་

ཞྲིང་མ་རྲིངས་པའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་བཏོན་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་བའྲི་བར་དུ་བཟུང་སྟེ། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཞུགས། གཙོ་བོ་འཁོར་བཅས་ཀྲི་མདུན་ན་གསུམ་པར་གྱུར། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀུ་ལ་བྲི་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། པྲ་ཏཱྲིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་དེ་གཙོ་བོའྲི་དབུ་ལ་

ཕུལ་བར་བསམས་ནས་བལྟོས་མེད་དུ་དོར་རོ། །གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ན། རྩྲིག་པ་ལྔའྲི་ནང་གྲི་

ལྷ་གང་གྲི་མཚན་མ་ལ་ཉེ་བར་ལྷུང་བ་དེའྲི་རྲིགས་སུ་བར་སྤད་ཅྲིང༌། ལྷ་དེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་སྦྱྲིན་

ལ་དངོས་གྲུབ་ཀང་མཚོན་པར་བྱའོ། །རྩྲིག་པའྲི་སྟེང་ངམ་ཕྲིར་ལྷུང་ན་ལན་གསུམ་བསྐར་ལ་དོར་

རོ། །རོ་རེའྲི་རྭ་བའྲི་ནང་དུ་ལྷུང་ན་དངོས་གྲུབ་ཕ་མོ་འགྲུབ། རོ་རེའྲི་རྭ་བའྲི་ཕྲིར་ལྷུང་ན་སལ་བ་མེད་

པས་ཇྲི་སྲྲིད་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་མ་གྱུར་གྲི་བར་དུ་རེས་སུ་བཟུང་བར་མྲི་བྱའོ། །

དེ་ནས་བ་མས་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་དེ། ༀ་པྲ་ཏྲི་གཧྞ་སྟྭཾ་ཨཾ་མཾ་སཏྭ་མཧཱ་བ་ལ། ཞེས་བརོད་

དེ་སོབ་མའྲི་མགོ་ལ་བཅྲིང་། དེ་ནྲི། སེམས་དཔའ་སྟོབས་པོ་ཆེ། ཞེས་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྲི་ལྷ་ལ་

བོས་ནས། སོབ་མ་འདྲི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་རེས་སུ་ཟུངས་ཤྲིག ཅེས་ལྷ་ལ་

སོབ་མ་གཏད་པས། ལྷ་དེས་དེའྲི་བར་དུ་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་ཟབ་མོའ།ོ །དེ་ནས། རང་གྲི་

སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་ལ་ཧཱུཾ། དཔྲལ་བར་རཾ། མྲིག་གཉྲིས་སུ་ༀ་འོད་ཟེར་འབར་བ་རེ་རེ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༦ན།   བླ། ༣༦བ༣ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༣༦ན༤ན།    འཕྱེང
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ཧཱུཾ་གྲིས་བསྐུལ། རཾ་གྲིས་སྲིག་སྒྲིབ་བསྲེགས། ༀ་གྲིས་འོད་གསལ་བར་བྱས་ནས་

མ་རྲིག་པའྲི་སྒྲིབ་གཡོགས་དང་མྲིག་དར་ལྷན་ཅྲིག་བསལ་བར་བསམས་ལ། ཧེ་རུ་

ཀ་དཔལ་དེང་ཁོད་ཀྲི། །མྲིག་འབྱེད་པར་ནྲི་བརྩོན་པར་མཛད། ཕེ་བས་ཐམས་ཅད་

མཐོང་འགྱུར་བའྲི། །རོ་རེའྲི་མྲིག་ནྲི་བ་ན་མེད། །ༀ་བཛྲ་ནེ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་པ་ཊ་ལཾ་ཧྲཱྲིཿ 

ཞེས་བརོད་ལ་གདོང་གཡོགས་ཕེ་བར་བསྒོམ། 

ད་ནྲི་དད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་སུ། །དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་ལྟོས། །ཁོད་

ནྲིསངས་རྒྱས་རྲིགས་སུ་སྐེས། །ཕག་རྒྱ་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། །དངོས་

གྲུབ་ཀུན་ནྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་ཁོད་འགྱུར་གྲིས། །རོ་རེ་པདྨ་

རྩེ་རོལ་པས། །གསང་སྔགས་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་པ་གྲིས། །ཧེ་བཛྲ་པ་ཤྱ། དེ་ཡང་

དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་མེ་རྲི་དང་བཅས་

པའྲི་ནང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་ལ་གནས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བར་གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་འཁོར་ལོ་ལྔ་གདན་དང་བཅས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བར་དཔལ་

ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་ཤར་གྲི་པད་འདབ་ལ་མཁའ་འགོ་མ། བྱང་

དུ་ལཱ་མ། ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཤར་དུ་གཤྲིན་རེ་འཇོམས་མ། ཞེས་པའྲི་བར་ཕོགས་གཡོན་

སོར་དང་མཚམས་གཡས་སོར་གྲིས་བརོད་ལ། དེ་ལྟར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམ་ཞྲིང་བརོད་པར་

བྱའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

གཉྲིས་པ་ཞུགས་ནས་དབང་བང་བ་ལ་བཞྲི། བུམ་པའྲི་དབང༌། གསང་བའྲི་དབང༌། ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང༌། དབང་བཞྲི་པའོ། དང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་བ་རོ་རེ་སོབ་མའྲི་དབང་དང༌། ཐུན་
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མོང་མ་ཡྲིན་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། རྲིག་པའྲི་དབང༌། སྔགས་ཀྲི་དབང༌། 

བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲི་དབང༌། ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ངོ༌། །

དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ཆུའྲིདབང་ནྲི། ལུས་ཀུན་ནས་འདུད་པའྲི་ཕག་དང་མཎྜལ་བྱས་ལ། 

ཆོས་བདེན་བདག་ཉྲིད་བསམ་མྲི་ཁབ། །བདག་ལ་དབང་ནྲི་བསྐུར་བར་མཛོད། ཅེས་

ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། བུམ་པ་སོ་སོ་བ་ཡོད་ན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུ་

རྣམས་བསྡུས་ནས་ཐོད་པར་” བཞག
1
མེད་ན་མྲི་དགོས་སོ། །འདྲི་མན་ཆད་དུ་ཁཎྜཱ་རོ་ཧྲི་བརོད་

པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་བསང་བར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔའྲི་

སབས་སུ་བ་མ་རྲིགས་ལྔ་སོ་སོ་བ་དང་གཙོ་བོར་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས་ཕྲི་མ་ལྟར་བྱའོ་

ཞེས་བཞེད་ལ། རྲིགས་ལྔ་ཡང་སྤྲི་འགེ་ལྟར་དུ་བ་མ་སྔ་མ་དག་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་ཀྲི། བདེ་

མཆོག་ལ་ཕུང་པོ་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སབས་ལྟར་བྱེད་དགོས་པར་འདོད་པ་ལ་ཤེས་བྱེད་ཅྲི་ཡང་མེད་

དོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཱོཿ ྅ཧཾ། བདག་དང་དབང་རས་བུམ་ཆུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་

པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མྲི་

བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་གཡས་རོ་རེ། གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པས་མཱ་མ་ཀཱྲི་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་

དང་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཅྲིང༌། ཡབ་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་

དཔྲལ་བར་ༀ། མག་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༣ན།   བླ། ༣༧བ༢ན།    བཞག   ཞོལ། ༣༧ན༤ན།    བཞྱེས།



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས། ཕ�་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འདྲི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དབང་རས་ཀྲི་ལྷ་ལ་བུམ་པའྲི་ཆུས་སྤྲི་བོ་ནས་དབང་

བསྐུརརོ་རེས་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

སོགས་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཞུ་བའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུར་

གྱུར། འདྲིར་ཁ་ཅྲིག བུམ་ཆུ་ལྷར་མྲི་བསྐེད་པར་བུམ་པ་ལྷར་བསྐེད་པ་ཞུ་བ་ལས་བུཾ་ཆུར་བསྐོད་

པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རགས་པ་ལ་འཁྲུལ་བའོ། །

བ་མ་དང་གཙོ་བ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ལྷ་དྲུག་ཅུ་

རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས། སྔར་ལྟར་མཆོད། རོ་

རེ་ཅན་གྲིས་སངས་རྒྱས་ལ། །འགོ་བ་སྐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་དབང༌། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་

གནས་ཇྲི་ལྟར་སྩལ། །དེ་ལྟར་འདྲི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

སྒོ་”མཚམས
1
་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་བགེགས་བསྐྲད”

2
། དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་ཤྲིས་པ་

བརོད། དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་གླུ་ལེན། གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པས་

མཆོད། གཙོ་བོས་དབང་བསྐུར་བའྲི་དགོངས་པ་མཛད། ཡུམ་བཞྲི་ཕག་མོ་དང་

བཅས་པས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་བདུད་རྩྲི་ལྔས་བཀང་བ་བཟུང་ནས་སྤྲི་བོ་ནས་

དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། བཀྲ་ཤྲིས་གང་ཞྲིག་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་ངེས་བྱུང་བ། །ཧེ་

རུ་ཀ་དཔལ་འཇྲིགས་བྱེད་རྒྱལ་པོ་འབར་བའྲི་སྐུ། །ཤེས་རབ་ཕག་མོའྲི་པདྨར་རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༣ན།    མཚམས   ཞོལ། ༣༧བ༦ན།    འཚམས

2  ཞོལ། ༣༧བ༦ན།    + ་བ་སད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རོལ་མཛད་པའྲི། །བདེན་པ་དེས་ཀང་བདེ་མཆོག་ལ་གནས་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག ཅེས་པ་

ཙམ་མམ། སྤོ་ན་ཁ་ཆེ་རྲིན་ཆེན་རོ་རེ་མཛད་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་རྒྱས་པར་བརོད་ལ་བདག་འཇུག་གྲི་

ཚེ་རང་དང༌། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་སོབ་མ་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞྲིང་ཤྲིས་བརོད་བྱ། དབང་

བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་པོ་ནྲི། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྲིས་ཕག་བྱས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གྲི་གསང་གསུམ་གྲི། །གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། །ༀ་ཙ་ཀྲ་བཱྲི་ར་སྟཾ་ཨ་བྷྲི་

ཥྲིཉྩ་མྲི། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བུམ་ཆུ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་སྤྲི་བོར་བླུག་ཅྲིང་འཐུང་

དུའང་གཞུག་གོ །འདྲིར་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྲི་སྔགས་འདོན་པ་ནྲི་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ་

ཞེས་རེ་བ་མ་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུ་རྒྱུན་གྲིས་གང་

ཞྲིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར། །དྲི་མ་དག ཆུའྲི་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་

གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། །དེ་ནྲི་ཕྲིའྲི་

དབང་ངོ༌། །

བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་དབང་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་སྤན་དངས། རང་

གྲི་བ་སྤུའྲི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་པས་རང་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ངོ་བོར་

གྱུར། རང་ལ་སྔར་ལྟར་མཆོད། དེ་ལྟར་མྲི་བསྐོད་པ་ཆུའྲི་དབང་ཐོབ། ཞེ་སང་གྲི་དྲི་མ་

སྦྱངས། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་

དུ་བྱས། མྲི་བསྐོད་པ་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་

སོ། ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །དེ་ནྲི་བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་དང་པོའ།ོ །

གཉྲིས་པ་ཅོད་པན་གྲི་དབང་ནྲི། ༀ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྭ་བྷཱ་ཝས་བདག་དང་
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དབང་རས་ཅོད་པན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་

དུ། ཨཾ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྲིན་འབྱུང་སེར་

པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་རྲིན་པོ་ཆེ། གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རྲིན་

ཆེན་སྒོན་མ་སེར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་

དང་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཅྲིང༌། ཞེས་སོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། 

བུམ་པའྲི་ཆུར་གྱུར་ཅེས་པ། ཅོད་པན་དུ་གྱུར། ཅེས་བརོད་དོ། །

དེ་ནས། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ ཞེས་པ་ནས། གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱྲིན་

པར་བྱ། ཅེས་པའྲི་བར་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས། ཡུམ་གྲི་ཉེ་སྙྲིང་དང༌། དཔའ་བོ་ཉེར་བཞྲིའྲི་སྔགས་

དང༌། ༀ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི། སོགས་དཔའ་མོ་སོ་དྲུག་གྲི་སྔགས་སྦེལ་ནས་བརོད་དེ་དབུ་རྒྱན་མགོ་ལ་

བསོན། ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། །སོགས་ཀྲི་མཐར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་

ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་བུམ་པའྲི་ཆུས་ཀང་དབང་བསྐུར་བས་

ལུས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུ་རྒྱུན་གྲིས་གང་ཞྲིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར། དྲི་མ་

དག ཆུ་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ནྲི་ཕྲིའྲི་དབང་ངོ༌། །

དེ་ནས་དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་དང་མཆོད་པ། མྲི་བསྐོད་པ་དང་རྲིན་འབྱུང་བརེ་བ་མ་གཏོགས་

སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྲི་དབང་ཐོབ། ང་རྒྱལ་དང་སེར་

ས་སྦྱངས། །ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་

བྱས། རྲིན་འབྱུང་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་

སོ། ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་གཉྲིས་པའོ། །
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གསུམ་པ་རོ་རེའྲི་དབང་ནྲི། སྔར་ལྟར་བསང་སྦྱངས། བདག་དང་དབང་རས་རོ་རེ་

སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཛྲ�་ལས་པདྨ་ཛྲ�་

གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་པདྨ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་གྲི་

གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང༌། ཞེས་སོགས་གཞན་

ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། ཅེས་བརོད། དེ་ནས། བ་

མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ ཞེས་པ་ནས། གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། ཅེས་

པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན། དེ་ནས། བ་མས་རོ་རེ་ཕག་གཡས་སུ་བཟུང་ནས། ཧེ་རུ་

ཀ་དཔལ་དཔའ་སོགས་ཀྲིས། དེང་ཁོད་བདག་པོར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །འདྲི་དེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉྲིད། །རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕྲིར་རོ་རེ་ཟུངས། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་རོ་

རེས་རང་གྲི་སྙྲིང་མགྲིན་དཔྲལ་བར་རེག་སྟེ་ལག་པ་གཡས་སུ་བྱྲིན་པར་མོས་ལ་བཟུང༌། དེ་ནས་

ཆུ་དབང༌། དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ། མཆོད་པ་རྣམས་རྲིན་འབྱུང་གྲི་གནས་སུ་འོད་དཔག་མེ་ད་ཅེས་

གཞུག་པ་མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་འོད་དཔག་མེད་རོ་རེའྲི་དབང་ཐོབ། འདོད་

ཆགས་ཀྲི་དྲི་མ་སྦྱངས། །འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། །སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འོད་དཔག་མེད་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་

དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་བརོད། བུམ་པ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་གསུམ་པའོ། །

བཞྲི་པ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ནྲི། སྔར་ལྟར་”བསང
1
་སྦྱངས། བདག་དང་དབང་རས་དྲིལ་

བུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཁཾ་ལས་རལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༦ན།   བླ། ༣༩བ༤ན།    བསང   ཞོལ། ༣༩བ༡ན།    བསངས
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གྲི་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་རལ་གྲི་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་དམ་ཚིག་སྒོལ་མ་ལང་

ཁུ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང༌། ཞེས་སོགས་

གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུར་གྱུར། ཅེས་བརོད། དེ་

ནས། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱྲིན་པར་

བྱ། ཅེས་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན། འདྲི་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་གྲི། །དྲིལ་བུ་སྒ་ཀུན་རེས་

འགོར་བཤད། །ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རག་ཏུ་”བཅང་
1
། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་

བཞེད། །དཔའ་བོའྲི་ལག་ཏུ་རོ་རེ་དྲིལ། །བཟུང་ངོ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་བདག རང་

བཞྲིན་མཛེས་པས་དགའ་བ་ནྲི། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བྱྲིན་གྲིས་”བརླབ
2
། ཅེས་བརོད་

དེ་ལག་པ་གཡོན་དུ་བྱྲིན་ནས་བཟུང༌། རོ་རེ་དྲིལ་ཞེས་པ་ནྲི་དྲིལ་བུ་གཅྲིག་པུ་ལ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེ་ལག་ཏུ་བཟུང་བར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་རང་

བཞྲིན་གྲིས་མཛེས་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་ལ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་པའྲི་དོན་

ཏེ། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ན་དེ་ལྟར་གོ་བ་བསྐེད་དོ། །དེ་ནས་ཆུ་དབང༌། དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་

པ། མཆོད་པ་རྣམས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་གནས་སུ་དོན་གྲུབ་ཅེས་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ཐོབ། ཕག་དོག་གྲི་དྲི་མ་སྦྱངས། འདུ་

བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། དོན་གྲུབ་

དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་

བརོད། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་བཞྲི་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༠བ༡ན།    བཅང་   བླ། ༤༠ན༡ན།   ཞོལ། ༣༩བ༣ན།    བཅད

2  མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན།   བླ། ༤༠ན༢ན།    བརླབ   ཞོལ། ༣༩བ༤ན།    རློབས
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ལྔ་པ་མྲིང་གྲི་དབང་ནྲི་བསང་སྦྱངས། རང་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་

ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་སྟོང་དུ་བྷཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་བྷཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་འཁོར་

ལོ་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། སྤན་མ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་

འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། གནས་

ལས་བྱང་བ་སྦྱྲིན་པར་བྱ། ཅེས་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་སྟྭཾ་ཨ་བྷྲི་ཥཉྩྲི་མྲི། 

བཛྲ་ནཱ་མ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀྟཿ ཀྱཻ་དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའོ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རོར་དྲིལ་སྤྲི་བོར་མཉམ་དུ་བཟུང་ལ། བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་ཆེ་གེའྲི་གནས་

སུ་སྔར་གྲི་གསང་མཚན་དང། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྲི་རྲིགས་

དང་མཐུན་པའྲི་མྲིང་གསར་དུ་བཏགས་པ་གཞུག་པར་བྱའོ། །ཕོ་མོའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་མེ་ཏོག་ཕོག་

པའྲི་རྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་མྲིང་གདགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་ནས་ཆུ་དབང་དང༌། དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་དང༌། དོན་གྲུབ་ཀྲི་གནས་སུ་རྣམ་སང་གཞུག་པ་

མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་སང་མཛད་མྲིང་གྲི་དབང་ཐོབ། གཏྲི་མུག་གྲི་

དྲི་མ་སྦྱངས། །གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་

བྱས། རྣམ་སང་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་

དབང་གྲི་དག་པ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་ལྔ་པའོ། །དབང་ལྔ་རེ་རེའྲི་མཐར་

དབང་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་དཱ་རྲི་ཀ་དང་ལྭ་བ་པས་བཤད་ལ། བ་སྤུའྲི་སྒོ་ནས་བསྟྲིམ་པ་ལྭ་བ་པ་དང་བྷཱ་ཝ་

བྷ་དས་བཤད་ཅྲིང༌། བ་མའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་ནསབསྟྲིམ་པར་ལྭ་
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བ་པས་བཤད་ལ། ལུས་ཀྲི་གནས་ལྔ་སོ་སོར་འཁོར་ལོ་སོ་སོའྲི་ལྷ་བསྟྲིམ་པ་ཆད་ལྡན་སུས་ཀང་

མ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་དབང་ལྡན། སངས་རྒྱས་ལྔ་འགྲུབ་བའྲི་གེགས་ཀྲི་དྲི་མ་ལྔ་དག་པར་བྱེད་པ་

དང༌། མ་རྲིག་པ་དང་བལ་པ་ལས་རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་འཇོག་པས་

རྲིག་པའྲི་དབང་སྟེ། རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་ལྔ་ཐོབ་རྒྱུད་ལ་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ལྔ་

པོ་འདྲི་རྣམས་དག མ་རྲིག་པ་དང་བལ་བ་ལས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྲི་ཐོབ་པར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་རྲིག་པ་ནྲི་སྤན་མ་ལ་སོགས་རྲིག་མའོ། །དེས་བུམ་པ་བཟུང་སྟེ་བསྐུར་བས་

རྲིག་པའྲི་དབང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་སྔགས་དབང་ནྲི། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་

ཐུགས་ཀར་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་མཐའ་སོར་ལ། ༀ་ཤྲི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཧུཾ་

ཧུཾ་ཕཊ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི་ཛཱ་ལ་ཤཾ་བྷ་རཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་

ཆད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་ཐུགས་ཀ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཞལ་ནས་བྱུང༌། བདག་གྲི་ཁ་ནས་

ཞུགས། སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་མཐའ་ལ། གཡོན་སོར་དུ་འཁོད་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྲིག་

སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པར་གྱུར། འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྙྲིང་པོ་ཡྲི་

ནྲི་ཡེ་ཤེས་མཆོག སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནྲི། །ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རག་ཏུ་

བཅང༌། ཞེས་བ་མས་གསུང་ཞྲིང་སྔགས་ཀྲི་རེས་སུ་ཟློས་པར་བསྒོམས་ལ་སྔགས་དེ་ཉྲིད་ལན་

གསུམ་བརོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྲིས། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་རློབས། ཞེས་བརོད་དེ་མེ་ཏོག་བ་མ་ལ་ཕུལ། 

བ་མས་ཀང། བཅོམ་ལྡན་འདྲི་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྲིས། །བཅོམ་ལྡན་འདྲི་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་རློབས། །དཔལ་འཁོརལོ་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་

ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་གྱུར་ཅྲིག ཅེས་གསུང་ཞྲིང་མེ་ཏོག་སྦྱྲི་བོར་བཞག སོབ་མར་དབང་
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བསྐུར་བའྲི་ཚེ། དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྲི་དབང་ཐོབ་པས་སྔགས་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟེར་

བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བར་སྤད་དོ། །སྔགས་དབང་དཱ་རྲི་ཀཱ་པས་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔའྲི་སྔོན་དུ་བཤད་

ཀང༌། རྒྱུད་རོར་”ཕེང
1
་དང༌། དྲིལ་བུ་པས་སབས་འདྲིར་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་མཛད་པ་བཞྲིན་བཀོད་དོ། །འདྲི་ནྲི་བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་དྲུག་པའོ། །

གསུམ་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲི་དབང་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ཐུནམོང་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱྲིན་

པ་ནྲི་སྔར་ལྟར་བསང་སྦྱངས། བདག་དང་རོ་རེ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་

པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རང་དང་རོ་རེ་གཉྲིས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲི་གཡས་རོ་རེ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་རོ་རེ་”སྙེམས
2
་མ་དཀར་མོ་གྲི་

གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་

བརྒྱན་ཅྲིང་ཡབ་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་

ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས། ཕ�་

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་འདྲི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

བུམ་པའྲི་ཆུས་སྤྲི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། སྔར་

ལྟར་མཆོད། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། འདྲི་དེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དེ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔའ་ཕག་ན་གནས། །ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རག་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༢ན།   བླ། ༤༡ན༥ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༤༡ན༡༢ན།    འཕྱེང

2  མ་ཕྱི། ༣༡བ༤ན།   བླ། ༤༡བ༡ན།    སྙྱེམས   ཞོལ། ༤༡ན༤ན།    སྙམས
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ཏུ་བཅད། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་བརན། ཅེས་གསུང་ཞྲིང་སྔར་ལྟར་གནས་

གསུམ་དུ་རེག་ནས་ལག་པ་གཡས་སུ་གཏད་པ་སྙྲིང་ཁར་བཟུང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲིདྡྷྲི་

བཛྲ་ས་མ་ཡ། ཏྲིཥྛ་ཨེ་ཥ་”ཏྭཾ
1
་དྷ་ར་ཡ་མྲི་ༀ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧྲི། ཞེས་བརོད།  སྙྲིང་ཁར་

ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ཅྲིག་བཞུགས་པར་གྱུར། དེང་

ཕྲིན་ཆད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་ནང་གྲི་རོ་རེ་དང་མ་

བལ་བར་ཆོངས་ཤྲིག ཅེས་གོ་བར་བྱ་སྟེ་བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་བདུན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱྲིན་པ་ནྲི། བསང་སྦྱངས། རང་ཉྲིད་སྟོང་

པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་

ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་

ཁ་ ཞེས་པ་ནས། མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་མཆོག་ལྡན་འདས་མ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་མགོ་སམ་

པོ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཞལ་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དག་པ་བརོད་པ་མ་གཏོགས་

མངོན་རོགས་ལྟར་རོ། །རང་གྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། བ་མ་དང་

གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་པ་དང་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས། ཕ�་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་གྱུར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་

དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཡུམ་བཞྲི་ཕག་མོ་དང་ལྔས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་དབང་བསྐུར་བས་ཡབ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༧ན།   བླ། ༤༡བ༥ན།    ཏྭཾ   ཞོལ། ༤༡བ༢ན།    སྟྭཾ
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 928  

མྲི་བསྐོད་པ་དང་ཡུམ་ལ་རྣམ་སང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང༌། ཅང་ཏེའུ་

དང། ཐོད་པ་རྣམས་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་ལན་གསུམ་གསུམ་བཟླས་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་

ཕག་རྒྱ་འདྲི། །ཕྲི་དང་ནང་ན་ཡང་དག་གནས། །ཁ་ཊྭཱཾ་ཅང་ཏེའུ་ལྷུང་བཟེད་དག 

བྱྲིན་པ་དཔའ་བོས་བཟུང་བར་གྲིས། །ཁ་ཊྭཱཾ་ཅང་ཏེའུ་ལྷུང་བཟེད་བཟང༌། །ཧེ་རུ་ཀ་

དཔལ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་ཌཱ་མ་རུ། །རོ་རེ་ཁ་ཊྭཱཾ་རོ་རེ་བཅས། །དྲིལ་བུ་སྲིལ་

སྲིལ་སྒ་སྒོག་ཅྲིང༌། །ཚངས་པའྲི་སྐུད་ཐོགས་རྣལ་འབྱོར་བདག ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་རོ་རེ་

སོད། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོས་བང་བར་གྲིས། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡས་སུ་ཌཱ་མ་རུ་གཡོན་

དུ་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲིས་གང་བ། གཡོན་གྲི་གྲུ་མོར་ཁ་ཊྭཱཾ་ག སེ་རལ་ཁར་ཚངས་སྐུད་སྦྱྲིན་ལ། ཁ་ཊྭཱཾ་

ག་ལྷའྲི་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ། །ཌཱ་མ་རུ་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉྲིད། ཐོད་པ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་

མེད་དུ་སྐོང་བ། ཚངས་སྐུད་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་མཚོནབྱེད་དུ་ཤེས་པར་གྲིས་ལ་

དེ་དག་དང་མྲི་འབལ་བར་གྲིས་ཤྲིག ཅེས་བཤད་ལ། ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་བྱ། སྙྲིང་

ཁའྲི་ནང་དུ་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་མཚོན་གང་པ་གཅྲིག་བཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་

བསྒོམས་པའྲི་ནང་དབང་བྱའོ། །ལྷུང་བཟེད་སོད་ནྲི་ཐོད་པ་སྟེ། །བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་བརྒྱད་

པའོ། །བཞྲི་པ་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ནྲི། བ་མ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་ཆ་ལུགས་སུ་གནས་པའྲི་ལག་

པ་གཡོན་གྲིས་ཆོས་གོས་ཀྲི་གྲྭ་སེངྒེའྲི་རྣ་བ་ལྟར་སྙྲིང་ཁའྲི་གཡོན་དུ་བཟུང༌། གཡས་པས་མྲི་

འཇྲིགས་པ་སྦྱྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། འདྲི་ལྟར་ང་ཡྲི་ལུང་བསྟན་ཏེ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་

གྲི་བདག་ཉྲིད་ཁོད། །རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་རང་བཞྲིན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔའ་ཞེས་

བྱ་བའྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་སྲིདྡྷྲིཿ ས་མ་ཡ་སྟཾ། བྷུར་བྷུ་ཝ་སྭཿ ། ཁམས་གསུམ་གྲི་ནྲི་རྒྱལ་སྲྲིད་ཆེ། །དཔལ་



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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ལྡན་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བའྲི་གནས། །བདུད་ཚོགས་ཀུན་ལས་རྣལ་རྒྱལ་ཞྲིང། གོང་

ཁེར་མཆོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡྲིན། ཞེས་བརོད་དེ་བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་དགུ་པའོ། འདྲི་རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་མཐའ་བརེན་དུ་བྱེད་པའང་ཡོད། རེ་བ་མ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ན་གོ་རྲིམ་

འདྲི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྲིན་བྱའོ། །ཞེས་བཞེད་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ལ། དངོས་དང༌། མཐའ་”བརེན
1
་

རེས་གནང་ངོ༌། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་

པའྲི་དབང་བསྐུར་ཚེ། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་སྩོལ། །འགོ་བ་མཚན་མ་མེད་

བྱེད་པ། །དེ་ནྲི་ད་འདྲིར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། བསང་

སྦྱངས། རང་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། །སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་དབང་སྟེགས་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་ཁྲི་སེངྒེས་བཏེག་པའྲི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་

པོ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་སྐུ་མདོག་སྔོན་

པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། གཡས་རོ་རེ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ཡུམ་

རོ་རེ་བསྙེམས་མ་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡབ་ཕག་

རྒྱ་དྲུག་དང་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཅྲིང༌། ཡབ་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་

པའྲི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་

པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེཤེས་པ་སྤན་

དངས། ཕ�་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །སྟེང་དུ་གདུགས་

དཀར་པོ་གསེར་གྲི་ཡུ་བ་ཅན། །གཡས་སུ་རྒྱལ་མཚན། གཡོན་དུ་བ་དན། ཕོགས་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༤ན།   བླ། ༤༢བ༦ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༤༢བ༣ན།    རྱེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཐམས་ཅད་དུ་མཆོད་པའྲི་སྤྲིན་དང་བཅས་པར་གྱུར། བསང་སྦྱངས། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་

སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ངོ་

བོ་དང༌། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུ་རོ་རེ་བསྙེམས་མའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། སྔར་གྲི་རོ་རེའྲི་

བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱྲིན་པའྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་རེས་སུ། “ཐོག
1
་མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་

ནྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་ཀུན་བཤད་ཉྲིད། །རོ་རེ་

བསྙེམས་ཚུལ་བདག་པོའྲི་བདག བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་

བུའོ། །ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་དན་པའྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཟུངས་ཤྲིག ཅེས་བརོད་དེ་རོ་རེ་ལག་པ་གཡས་སུ་

སྦྱྲིན། སྔར་གྲི་དྲིལ་བུའྲི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ཨཱཿ སྲྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྲྲིད་བལ་བྱས། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་སེམས་དཔའ་མཆོག སྲྲིད་པའྲི་མཆོག་

ནྲི་མཛད་པ་ཡྲིན། །བཛྲ་གཎྜེ་ཨཱཿ ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ་དྲིལ་

བུས་སྒོག་པར་སེམས་པའྲི་སྒོ་ནས་དྲིལ་བུ་འཁོལ་བ་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་

ནས་ཟུངས་ཤྲིག ཅེས་བརོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཏེ་ལག་པ་གཡོན་དུ་གཏད་ལ་དཀྲོལ། ཡྲིད་

ཀྲི་ལུས་ནྲི་བརན་པའྲི་ཕྲིར། །ཕག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་རབ་ཏུ་བརོད། །གང་གྲི་ལུས་ནྲི་

ཐམས་ཅད་བརན། །དེས་ན་ཕག་རྒྱར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཡེ་སེས་ཕག་རྒྱར་བྱྲིན་

བརླབས་ནས། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྤོད་དེ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

བསྒྲུབས་པར་གྲིས། །རང་གྲི་ལུས་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྒོམ་པ་ནྲི་འདར་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༢ན།   བླ། ༤༣ན༥ན།    ཐོག   ཞོལ། ༤༣ན༢ན།    ཐོགས



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།

 931  

རུང་བའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་མཉམ་པར་

སྦྱར་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། ཞེས་གོ་བར་བྱ་ལ། ཤེས་རབ་བཅུ་

དྲུག་ལོན་”པ་ལ
1
། །ལག་པ་དག་གྲིས་ཡང་དག་འཁྱུད། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦྱོར་

བ། །སོབ་དཔོན་དབང་དུ་ཡང་དག་འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་

སྒོ་ནས་རོ་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་ལག་པས་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་བྱ་སྟེ། རང་རོར་སེམས་ཡབ་

ཡུམ་འཁྱུད་ པར་བསྒོམས་ པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང་སྟོང་ཉྲིད་སྦྱར་བ་དེ་

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་དངོས་གཞྲིའོ། །ཡྲིན་པས། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་

དོན་དེ་ཉྲིད་ལེགས་པར་བར་འཕོད་པ་ལག་ཆེའོ། །

དེ་ནས། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་

བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་

དངས། ཞེས་པ་ནས། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་ཆུ་དབང་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་ནོ། །དབང་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་བོ་ནས་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་སུ་པྲ་ཏྲིཥྛ་བཛྲེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་ཕབ་ནས། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ་

བར་བསམ་མོ། །ཆུ་གཉྲིས་སོགས་ཀྲིས་སྔར་ལྟར་མཆོད་ཅྲིང། དེར་འདུས་པའྲི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་མཆོད་པར་བྱའོ། །བུམ་

དབང་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་གཙོ་བོ་བཅུ་པ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དབང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་རེས་གནང་ནྲི། དཱ་རྲི་ཀཱ་པ་ལ་སོགས་པས་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་

རེས་གནང་སོགས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་མཐའ་བརེན་དང༌རེས་གནང་རྒྱས་པ་དང༌། ཨ་བྷ་ཡས། དེ་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༧ན།   བླ། ༤༣བ༤བ།    པ་ལ   ཞོལ། ༤༣བ༢ན།    པའོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཤད་པ། སྔགས་གཏད་པ། མྲིག་སན་མེ་ལོང་མདའ་འཕང་བ་སོགས་འབྲིང་དུ་བཤད་པ་དང༌། 

གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་སོགས་ཀྲིས། རེས་གནང་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ལས། ཕྲི་མ་འདྲི་

ལུས་དཀྲིལ་ཁོ་ནར་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྒོས་ཆོས་མ་ཡྲིན་ཏེ། །འདུས་པ་དང་བདེ་མཆོག་གྲི་ཐུན་

མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། ༀ་དང་སུ་པྲ་ཏྲིཥྛ་དང༌། །བཛྲ་སྭཱཧཱ་ཞེས་ནྲི་བརོད། །བོ་

བཟང་གྲིས་ནྲི་སྔགས་བརོད་ནས། །སོབ་མ་ལ་ནྲི་མེ་ཏོག་གཏོར། །དེ་ནས་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྲིས་

མཆོད། །སོབ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་འདྲི། །ཐུགས་རེས་ཁབ་པའྲི་བ་མ་ཡྲིས། །དེ་ནས་

སོབ་མ་རེས་གནང་བྱ། དེ་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། །མྲི་བྱ་བ་ནྲི་ཅྲི་ཡང་མེད། ཅེས་པ་

ནས། སེམས་ཅན་དོན་ནྲི་མཉམ་མེད་བྱོས། །བྱ་བ་བྱས་པའྲི་སོབ་མས་ནྲི། །དེ་ནས་བ་མ་ལ་

ཡོན་དབུལ། །བསྟོད་ཅྲིང་ཀུན་ནས་ཕག་ཀང་བྱ། །སྐེ་བོ་བཟང་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །དེ་ནས་སོབ་

མ་གསང་དོན་གཉེར། ཞེས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བསྐུར་ནས་སུ་པྲ་ཏྲིཥྛ་བརོད་ཅྲིང་མེ་ཏོག་

གཏོར་ནས་མཆོད་པའྲི་རེས་སུ། རེས་གནང་གསུམ་པོ་འདྲི་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་སོབ་མ་གསང་དབང་

དོན་དུ་གཉེར་བར་གསུངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་དེའྲི་གོང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་

ཚོན་གྲིས་བྲི་བའྲི་ཚུལ་བཤད་ནས། དེ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་འཆད་

པའྲི་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚུལ་དེ་འདྲིར་སྦྱོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་རུང་ཞྲིང། རྒྱུད་རོར་

”ཕེང
1
་ལས། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་གོང་མ་གསུམ་དང་དབང་བཅུ་བཞྲིར་གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་འཆད་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་སོབ་དཔོན་གྲིས། དེ་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། །མྲི་བྱ་བ་ནྲི་ཅྲི་

ཡང་མེད། །དེ་ཉྲིད་ཤེས་ནས་དེ་ནས་ནྲི། །དཔའ་བོས་འདོད་པ་རྣམ་ལྔ་སྤོད། །བདེ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༡ན།   བླ། ༤༤བ༣ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༤༤ན༦ན།    འཕྱེང
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སྟོང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་སྒོ་ནས་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལོངས་

སྤད་པར་བྱའོ། ཞེས་འདོད་ཡོན་ལ་སྤོད་པའྲི་རེས་གནང་དང༌། བདག་ཉྲིད་དཔའ་བོ་ཀུན་

གྲི་དངོས། །བདག་ཉྲིད་ལྷ་མོ་ཀུན་གྲི་དངོས། །དེ་ཕྲིར་བདག་གྲིས་ཐམས་ཅད་

བྱ། །བདག་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་མཆོད་བྱ། །བདག་ཉྲིད་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་འདུས་

པའྲི་ངོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀར་བལྟས་ལ། བདག་ཉྲིད་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། ཞེས་ལྷ་མཆོད་པའྲི་

རེས་གནང་དང༌། རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་ཆོས་ཅན། །སེམས་ཅན་སྒྱུར་མའྲི་རང་

བཞྲིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ནྲི། །སེམས་ཅན་དོན་ནྲི་མཉམ་མེད་

བྱོས། །སོད་བཅུད་སྒྱུར་མ་ལྟར་ཤེས་པར་གྲིས་ལ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱོས་ཤྲིག 

ཅེས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་རེས་གནང་བྱྲིན་ཏེ། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་པ་རེས་གནང་གྲི་

དབང་ངོ་། །

དེ ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྲི་ལས་ཕྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ། །དབང་རྣམ་པ་བཞྲི་ལས། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བས་

སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དང༌། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་རྣམས་ཀྲི་དབང་དང་འད་ཞྲིང། ཕྲིར་མྲི་

ལྡོག་པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཇོག་པས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དབང་ཞེས་བཤད་

པ་དང༌། དྲུག་ཀ་ལ་བུམ་པའྲི་ཆུའྲི་བྱ་བ་རེས་སུ་འགོ་བས་བུམ་པའྲི་དབང་ཤེས་

བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཐོབ། གཙོ་བོར་ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅྲིང་ལུས་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་

ཞེན་སྦྱོང༌། ལམ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་

བྱས། །འབས་བུ་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་དང་བག་ཆགས་ཁད་པར་ཅན་

བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་སྦྱྲིན་པར་བྱའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་པ་གསང་བའྲི་དབང་ནྲི། །དེ་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའྲི་དབང་

བསྐུར་བ་ཐོབ་པའྲི་བྱ་བ་བྱས་པ་ཡྲི་སོབ་མས། གཙོ་བོ་དང་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་བ་མ་དཔའ་བོ་ཆེན་

པོ་ལ་གསང་དབང་གྲི་དོན་དུ་ཕག་འཚལ། མཎྜལ་དང་རྲིག་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་བའྲི་

མོས་པ་བྱས་ལ། སྐོབ་མེད་སྐོབ་པ་སྐབས་མེད་སྐབས། །དཔལ་ནྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་

བའྲི་མཆོག རྒྱུ་མེད་པར་ནྲི་ཐུགས་རེ་ཆེ། །མགོན་མེད་བདག་གྲི་མགོན་མཛོད་

ཅྲིག བདག་ཉྲིད་ཆེ་ཁོད་ཇྲི་ལྟ་བར། །གཙོ་བོས་བདག་ཀང་དེ་འདར་མཛོད། །འཁོར་

བ་འདམ་གྲི་ཚོགས་ནང་དུ། །བྱྲིང་བ་བདག་ལ་སྐབས་མཛོད་ཅྲིག ཅེས་ལན་གསུམ་

གསོལ་བ་གདབ། ཡྲི་གེ་བདུན་པ་བརོད་ལ་”གདང
1
་གཡོགས་བཅྲིང༌། འབྲུ་གསུམ་བརོད་ཅྲིང་

ནང་མཆོད་གཏོར་ལ་བསྲུང༌། རང་ཉྲིད་ཛྲ�་ལས་པདྨ་ཛྲ�་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། འོད་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་པདྨ་

དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞྲི་ཕག་

བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསལ་བ་འགྱུར། བསང་སྦྱངས། རྲིག་མ་སྟོང་པ་ཉྲིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་བཅོས་ལྡན་འདས་མ་རོ་རེ་ཕག་མོ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་

མགོ་སམ་པོ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ལྟར་རོ། ཡབ་ཀྲི་

གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས། ཞེས་པ་ནས། རྩེ་མོར་དྱཱ་སེར་པོས་མཚན་

པ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མངོན་རོགས་ལྟར་རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་”བརླབ
2
། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་དགའ་བའྲི་སྒས་དཔའ་བོ་དང༌། དཔའ་མོ་རྣམས་སྤན་དངས་

ཏེ། དཔའ་བོ་རྣམས་ཡབ་ཀྲི་ཞལ་དང༌། དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཡུམ་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། 

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༣ན།    གདང   བླ། ༤༥བ༡ན།   ཞོལ། ༤༥ན༣ན།    གདོང

2  མ་ཕྱི། ༣༤ན༥ན།   བླ། ༤༥བ༤ན།    བརླབ   ཞོལ། ༤༥ན༦ན།    བརླབས
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ཐུགས་ཀར་འོད་དུ་ཞུ། སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད་ནས་དཔའ་བོ་ཐམས་ཅད་ཞུ་བ་འདུས་

པའྲི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་དང༌། ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་ཞུ་བའྲི་བྱང་སེམས་

དམར་པོ་གཉྲིས་འདེས་པའྲི་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་གྱུར། དངོས་སུ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པའྲི་ནང་མཆོད་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ལ། འདྲི་དེ་དཔའ་བོ་ལྷ་མོ་རྣམས། །དམ་

ཚིག་རྨད་བྱུང་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་ལྔ་ལྡན་པའྲི་རོ་རོགས་བྱེད། །བདེ་བ་གང་དེ་མང་

བར་བྱ། །ཇྲི་ལྟར་རོ་རེ་འཆད་སོགས་ཀྲིས། །སྔོན་ཆད་སྲས་ནྲི་དབང་བསྐུར་བ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བཟང་པོས་བུ་ཁོད་དབང་བསྐུར་རོ། ཞེས་བརོད་དེ་

བྱྲིན། ཀྱཻ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ ཞེས་བརོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཞུ་བ་འདུས་

པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་”མངས་པས
1
་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེས་པ་

དང་བདེ་བ་དེས་སྟོང་པ་ངེས་པའྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་སར་བ་དེ་གསང་དབང་

གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གོ་བ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧེ་

རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་འཕོས། རང་གྲི་མགྲིན་པར་ཐྲིམ་པར་གྱུར། འབྲུ་གསུམ་བརོད་ཅྲིང་

བདུད་རྩྲི་གཏོར་ལ་གདོང་གཡོགས་དབྱེ། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས། ཀུན་རོབ་པ་ཡྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །གསང་བ་གང་ཡྲིན་དེར་དབང་བསྐུར། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་

རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའྲི་དབང་ཐོབ། གཙོ་བོར་ངག་

གྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། བདག་བྱྲིན་བརླབ་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་རོགས་རྲིམ་བསྒོ་པ་ལ་དབང༌། 

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཐོབ་པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་

བྱས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦྱྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༡ན།   བླ། ༤༦ན༡ན།    མྱངས་པས   ཞོལ། ༤༥བ༤ན།    མྱང་བས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 936  

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ནྲི། ཕག་དང་མཎྜལ་ཕུལ། བཅོམ་ལྡན་ཞྲི་བ་ཆེན་

པོ་ཀྱཻ། །རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་བཞེད་པ། །མྲི་ཕེད་ཕག་རྒྱ་སྒྲུབ་པ་པོ། །རོ་རེ་རྣལ་

འབྱོར་ལས་བྱུང་བ། །ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེ། །མངའ་བདག་བདག་ལའང་

དེ་ལྟར་མཛོད། །འཁོར་བ་འདམ་གྲི་ཚོགས་ནང་དུ། །བྱྲིང་བ་སྐབས་མེད་བདག་

ལ་སྐོབས། ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། གདོང་གཡོགས་དང་བསྲུང་བ་སྔར་ལྟར་

བྱ། སྔར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གསང་དབང་གྲི་རྲིག་མའམ། རྲིག་མ་གཞན་ཡང་རུང་སྟེ། བ་

མས་བདག་ལ། ལྷ་མོ་འདྲི་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །མཐའ་ཡས་བདེ་བ་སྦྱྲིན་པ་མོ། །རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཕག་རྒྱ་”ལོང་
1
། །བུ་ཡྲིས་བ་མེད་མཆོད་པ་གྲིས། ཞེས་གསུང་ཞྲིང་ཤེས་རབ་

མ་གཏད་པས། ལྷ་མོ་དེས། དཔའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཟ་བ། །ཁོད་ནྲི་སྤོ་བ་ཡྲིན་ནམ་

ཅྲི། །རྲིགས་ལྔ་ལས་ནྲི་རང་བྱུང་བ། །རྲིག་མ་མཆོད་པ་ལ་གུས་སམ། །དྲི་ཆེན་དྲི་

ཆུ་སྟོབས་དང་ཁག སོགས་ཟ་ད་ལྟ་ཡྲིད་ཆེས་སམ། །རེས་སུ་མཐུན་”སྨྲོས
2
་དམ་

ཚིག་བཟང༌། །ཇྲི་ལྟར་དགའ་བ་སྨྲོས་ཤྲིག་བུ། ཅེས་”འདྲི
3
་བ་ལ། ཇྲི་ལྟར་གསུངས་

པའྲི་དམ་ཚིག་སོགས། །ལྷ་མོ་བདག་ནྲི་ཅྲིས་མྲི་སྤོ། །བུད་མེད་རག་གུས་ཅྲིས་མྲི་

བྱེད། །པདྨ་མཆོད་པ་ཅྲིས་མྲི་བགྲིད། ཅེས་བརོད་པས། ལྷ་མོ་དེ་དགེས་ཏེ། སྒ་

གོལ་ཞྲིང་གོས་དང་བལ་བར་བྱས། པདྨ་རྒྱས་པའྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་རྩ་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་འབབ་པ་བསྟན་ནས། །ཨེ་མ་ང་ཡྲི་པདྨ་འདྲི། །བདེ་བ་ཀུན་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །ཅྲི་སྟེ་ཆོ་ག་བཞྲིན་བསྟེན་ན། །དེ་ཡྲི་མདུན་ན་བདག་གནས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༦ན།   བླ། ༤༦བ༡ན།    ལོང་   ཞོལ། ༤༦ན༣ན།    ལོངས

2  མ་ཕྱི། ༣༥ན༧ན།   བླ། ༤༦བ༢ན།    སྨོས   ཞོལ། ༤༦ན༤ན།    སོས

3  མ་ཕྱི། ༣༥ན༧ན།    འདྱི   བླ། ༤༦བ༢ན།   ཞོལ། ༤༦ན༤ན།    འདྲྱི
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བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པ། །བྱ་བ་ཐམས་ཅད་པདྨར་བྱེད། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རང༌ཉྲིད་

ནྲི། །འདྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་ཡང་དག་གནས། །པདྨ་བྷ”ཉྫཱ
1
་ཧོཿ ཞེས་གསུང་བར་གྱུར། རང་

ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་

མདོག་མཐྲིང་ཁ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པ། 

ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རོགས་ལྟར་བརོད། རྲིག་མ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རོ་རེ་ཕག་མོ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་མགོ་སམ་པོ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་

ཅན་དུ་གྱུར། རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་གོང་ལྟར་བྱ། དེ་ལྟར་རང་དང་རྲིག་མའྲི་

ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྲི་ལུས་ལྷའྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་མཁའ་

གསང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ཡྲི་གེ་བཀོད་པ་སྔགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། ཐབས་

འདྲི་ལ་བརེན་ནས་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་ཏེ། 

འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་

པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བཀུག་

སྟེ་བདག་གྲི་ལུས་ལ་ཐྲིམ་པ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་སྦྱྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་སེབ་པ་ན་དགའ་བ། མགྲིན་པ་ནས་སྙྲིང་ཁར་སེབ་པ་

ན་མཆོག་དགའ། སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ། ལྟེ་བ་ཅན་

ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། དེ་འད་བའྲི་

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་དེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་དངོས་གཞྲིར་ངོ་

སྤད་དོ། །དབང་གྲི་དངོས་གཞྲི་དབང་དུས་སུ་ངོ་སྤོད་དགོས་པ་རྣམས་མོས་པ་ཡོད་བྱེད་ཚུན་ཆད་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༢ན།   བླ། ༤༦བ༥ན།    ཉྫཱ   ཞོལ། ༤༦བ༡ན།    ཉྩ
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ཀྲིས་ཀང་བསྐེད་ལ། དམྲིགས་ལེགས་པར་ཕེད་པར་བྱེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ནས་ཤེས་

རབ་མ་དེ་”དགེས
1
་ནས་བདག་གྲི་མགོ་བོར་ལག་པ་གཡོན་པ་བཞག་སྟེ། དེང་ནས་

བཟུང་སྟེ་བུ་ཁོད་ཀྲིས། །ཇྲི་སྲྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པོའྲི་བར། །རྨྲི་འདར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི། །དོན་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་གྲིས་”བགྲིས
2
། ཞེས་རེས་སུ་གནང་བ་

བྱྲིན་པར་གྱུར། སྔར་བཞྲིན་གདོང་གཡོགས་བསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ཐོབ། །གཙོ་བོར་ཡྲིད་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྲི་རོགས་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ཀུ་ཐོབ་པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦྱྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་དབང་བཞྲི་པ་ནྲི། ཕག་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། ཁོད་ཞབས་པདྨོའྲི་བཀའ་

དྲིན་གྲིས། །གཙོ་བོ་དབང་བསྐུར་རྣམ་གསུམ་ཐོབ། །དེ་རྲིང་རྲིན་ཆེན་བཞྲི་པ་

ཡང༌། །བཀའ་དྲིན་གྲིས་ནྲི་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། 

དེ་ལ་དབང་བཞྲི་པ་ནྲི། ངག་དབང་གགས་པས། ལོངས་སྤོད་རོགས་དང་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་

རང་བཞྲིན་མེད། །སྙྲིང་རེས་ཡོངས་གང་རྒྱུན་མྲི་འཆད་དང་འགོག་པ་མེད། །ཡན་ལག་བདུན་

བཤད་དོན་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་བྱ་འདྲིར། །བདག་འདོད་ཚད་མས་ཡོངས་བསྒོམས་བོ་ཅན་

གྲིས་ཀང་བསྔགས། ཞེས་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་

ལ་བཤད་ཅྲིང༌། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་བའྲི་དབང་ཆོག་ལས། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལྔ་པ་བསམ་

མྲི་ཁབ་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལས་དབང་བཞྲི་པ་ཤེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་ལ། རྲིམ་པ་དེ་ནྲི་འདུས་པ་

ལས་ཟུང་འཇུག་གྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་པས་དེའྲི་སྟེང་ནས་དབང་བཞྲི་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༧ན།   བླ། ༤༧ན༥ན།    དགྱེས   ཞོལ། ༤༧ན༡ན།    དགྱིས

2  མ་ཕྱི། ༣༦ན༡ན།   བླ། ༤༧ན༦ན།    བགྱིས   ཞོལ། ༤༧ན༡ན།    གྱིས
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བསྐུར་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སམྦྷུ་ཊ་ལས། ཟབ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་ལ་མོས་ནས། །ཚིག་གྲིས་

རྲིན་ཆེན་དབང་བསྐུར་བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། །ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་བ་མའྲི་

ཚིག་གྲིས་བར་སྤད་ནས་བསྐུར་བས། སོབ་མའྲི་རྒྱུད་ལ་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་བ་སྐེས་པ་དེ་ཉྲིད་སོད་

རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚིག་དབང་བཞྲི་པ་ཐོབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སོབ་མ་ལུས་གནད་འཆའ་བ་དང༌། 

དེ་ལ་ཧྭ་ཤང་གྲི་སྒོམ་དང༌། རོགས་རྲིམ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་གཏུམ་མོའྲི་དམྲིགས་པ་ཕོག་ནས་

བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྲིས་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་ཚུལ་རྣམས་ནྲི་ལོག་པའྲི་ལམ་ཆེན་པོའ ོ། །ཚིག་

གྲིས་བསྐུར་ཚུལ་ཡང༌། སམྦྷུ་ཊ་སོགས་ལས། བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་དབང་གསུམ་

པ་དང་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས། །བསྐུར་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། རྒྱུད་རོར་འཕེང་ལས། དབང་བཞྲི་

པའྲི་སབས་སུ། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྒོམ་པ་ཡྲི། །འདྲི་ནྲི་མན་ངག་ལས་ནྲི་ཤེས། ཞེས་བཞྲི་པ་

འདྲི་ནྲི་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའྲི་སབས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བར་

གསུངས་པ་ལྟར་བསྐུར་དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་དབང་གསུམ་པའྲི་སབས་སུ་རང་གྲི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སང་

བཞྲིན་པའྲི་དུས་ན། སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཞུགས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཡྲིད་

དོན་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། དོན་དེ་ཉྲིད་ཐབས་དུ་མས་གོམས་པར་བྱས་

པའྲི་མཐར། ཡུལ་བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང༌། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་

ཤེས་གཉྲིས་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་རོ་

གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ཐུགས་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ །སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་

བའྲི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་རང་སང་

གྲི་རྲིག་མ་དང་ཁ་སྦྱོར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རེན་

དང་བརེན་པར་ཚོགས་པའྲི་ཟུང་འཇུག་བསམ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་རྲིམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་བྱ་དོན་
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གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བར་འཕོད་ངེས་སུ་ངོ་སྤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞྲི་པ་ཚིག་

དབང་རྲིན་པོ་ཆེ་ཐོབ། །ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་སྒྲིབ་པའྲི་བག་ཆགས་འཁྲུད་པའྲི་

ནུས་པ་བཞག བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་བསམ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་

བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་མངོན་

དུ་འགྱུར་བའྲི་སལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦྱྲིན་ནོ། །དེ་ནས་འདྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་

མཛེས་མ་སྟེ། ཕྲི་རོལ་ཡུལ་ནྲི་སངས་པའོ། །རྲིག་འདྲི་བོར་ནས་དེ་ལས་ནྲི། །གཞན་

པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་མེད། །རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤོད་ཅྲིག་བུ། །བརྟུལ་

ཞུགས་རྣམས་ཀྲི་བ་མའྲི་བ། ཞེས་བརོད་དེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། སྟོང་པ་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

དོན་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདེན་པའྲི་ངེས་དོན་

གྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་བོར་ནས། ཐབས་གཞན་གྲིས་འཚང་མྲི་རྒྱ་བས། །རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་དེ་སྤོད་ཅྲིག དེ་ནྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་གོང་མའྲི་ཡང་གོང་

མར་གྱུར་པའོ། ཞེས་གོ་བར་བྱ་སྟེ། རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱྲིན་པའོ། །འདྲི་དྲིལ་བུ་བའྲི་དབང་

ཆོག་ན་དངོས་སུ་ཡོད་ཀང༌། རྒྱ་གར་བའྲི་མཁས་པ་གཞན་གྲིས་དབང་བཞྲི་བའྲི་མཐའ་བརེན་

དུ་རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་གསུངས་པ་ལྟར། སབས་འདྲིར་དོན་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་བརེན་ཏེ་བྱས་ན་

ལེགས་སོ་ཞེས་བ་མ་བཞེད་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །

གསུམ་པ་སོབ་མ་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བ་ནྲི། །དེ་ལྟར་བདག་

འཇུག་བྱས་པའྲི་མཐར། ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །དག་ཅྲིང་གསལ་ལ་

རོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅྲིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང༌། 



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།

 941  

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་ངེས་པར་སྐེ། །བདེན་པ་འདྲི་ཡྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། །གཟུགས་

བརན་གསལ་བར་སོབ་མ་རྣམས། །ཀུན་གྲིས་དྲི་མེད་མཐོང་བར་ཤོག ཅེས་ལན་

གསུམ་བརོད་དེ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་སོབ་མ་བཅུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཚོགས་སོབ་

མའྲི་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་ཙམ་མམ། སོབ་མའྲི་དབང་ཙམ་མམ། 

སོམ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལེགས་པར་བསྲུང་ནུས་ཤྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡྲིན་ན་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་

དང་གོང་མ་གསུམ་ཡང་སྦྱྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། །གསུམ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཇུག་གྲི་བྱ་བ་

ནྲི། ལྷག་ཆད་ཀྲི་ཉེས་པ་ཞྲི་བའྲི་དོན་དུ་གྲུབ་ན་ཞྲི་བའྲི་སྦྱྲིན་སྲེག་བྱས་ནས། རང་དང་སོབ་མར་

བཅས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྒྱས་པར་མཆོད་དེ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྔར་ལྟར་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས། ནང་

དུ་འོངས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕག་བྱས་ཏེ་སྔར་ལྟར་མཆོད་ནས། མཆོད་འཕེང་དུ་གསུངས་པའྲི་

སོན་ལམ་རྒྱས་པ་བྱ། དེ་ནས་ལན་གསུམ་བསོར་བ་བྱས་ཤྲིང༌། ཤར་སྒོ་ལ་ཕོགས་པས་འགེང་སྟེ། 

མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦྱར་ལ། ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརོད་

ནས། གང་ཡང་བདག་བོ་རྨོངས་པ་ཡྲིས། །ཉེས་བྱས་ཅུང་ཟད་གང་བགྲིས་པ། །གང་

ཕྲིར་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡྲིན་ཕྲིར། དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རེད་

ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་པས། །འདྲིར་ནྲི་བྱ་བ་བགྲིས་

པ་གང༌། དེ་ཀུན་ཁེད་ཀྲིས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། ཞེས་བཟོད་པར་གསོལ་ནས། ༀ་ཡོ་

ག་ཤུད་དྷཱཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ ཡོ་ག་ཤདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རྣམ་ལྔ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་སུ་བསོར་

བའྲི་པད་ཀོར་བྱས་ཏེ། ལག་པ་གཉྲིས་སྙྲིང་པར་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་བྱས་ལ། ༀ་བཛྲ་མུཿ ཞེས་སེ་

གོལ་བརབ་ཅྲིང། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་སྲྲིན་ལག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རེག་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་གྲི་ས་བུག་གཡོན་པ་ནས་ཞུགས། སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་

ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཅེས་གཤེགས་གསོལ་བྱ། དེ་ནས། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ། ཞེས་སོགས་ཟློས་

ཤྲིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་མོས་པས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཏེ། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་

གཡས་པས་ཤར་སྒོ་ནས་གཙོ་བོའྲི་བར་གྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་རྣམས་མེ་ལོང་གྲི་སྟེང་དུ་རྲིམ་པས་བསྡུ་

ཞྲིང༌། རང་གྲི་མགོ་ལ་ཅུང་ཟད་བླུག དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་པའྲི་རོ་རེས་ལྷའྲི་གདན་རྣམས་དང༌། 

སྒོའྲི་རྩོག་པ་དང་མཚམས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབྱྲི། དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གཞན་རྣམས་

བསྡུ། ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་ཐྲིག་རེས་མྲི་མངོན་པར་བྱ། རྡུལ་ཚོན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཅུང་ཟད་སྦྱྲིན་

ཞྲིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པར་བླུག་སྟེ། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་བཀུར་སྟྲི་ཆེན་པོ་དང་

བཅས་པས་ཆུ་ཀླུང་གྲི་འགམ་དུ་སྤན་དངས་ཏེ། མཎྜལ་དང་གཏོར་མ་དང་བཅས་པའྲི་”ཀྲུའྲི
1
་ཆོ་ག་

སབས་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ནས། རྡུལ་ཚོན་ཀླུ་ལ་གཏོད་པར་མོས་ཏེ་ཆུ་ཀླུང་དུ་དོར་

ཞྲིང༌། ཀླུ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་བཀུར་སྟྲི་ཆེན་པོས་ས་འོག་ཏུ་གདན་དངས་པར་མོས་པར་བྱའོ། །དེ་

ནས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ཤུལ་ཆུས་བཀང་སྟེ་ཁེར་འོངས་ནས། ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ལ་བསང་

གཏོར་བྱ་སྟེ། ཞྲི་བ་དང་ཤྲིས་པའྲི་དོན་དུའོ། །དེ་ནས་རང་ཉྲིད་གཡོན་བརྐངས་ཀྲིས་གནས་ཤྲིང་རོ་

དྲིལ་བཟུང་བའྲི་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ལྕགས་ཀྱུ་བཞྲིན་བྱས་

ཏེ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ། རྐམ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ།  རང་ཉྲིད་ཁོ་བོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་

དུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ། ཨུ་ཏ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱྲི་ལཱ་ན་བཛྲ་དྷ་རཱ་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏྲི་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཕུར་བུ་བཏོན་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏྲིཥྛ་སྲིདྡྷ་ལོ་ཙ་

ནྲི། སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་སངས་རྒྱས་སྤན་གྲི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པའྲི་འོ་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༣ན།    ཀྲུའྱི   བླ། ༤༩བ༣ན།   ཞོལ། ༤༩ན༤ན།    ཀླུའྱི



༡༢ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
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མས་ཕུར་བུ་རྣམས་བཀྲུས་ཏེ། བགེགས་ཀྲི་རྨ་དང་ཟུག་རྔུ་རྣམས་གསོས་ཤྲིང་སྒྲིབ་པ་

དག་སྟེ་སངས་རྒྱས་ནས་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་ཤྲིང༌། ཕུར་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་

པ་རྣམས་རང་གྲི་ལག་གྲི་རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། སྔར་ཕུར་བུ་བསམ་གཏན་གྲིས་བཏབ་

པ་ཡྲིན་ན་འདྲི་དག་ཀང་བསམ་གཏན་གྲིས་དབྱུང་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་བུམ་པའྲི་མགུལ་ཆྲིངས་ལ་

སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་དང༌། སྦྱྲིན་སྲེག་དང༌། རབ་གནས་དང༌། དབང་བསྐུར་སོགས་

ལས་གང་བྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བ་མ་ཁོ་ནས་ཅྲི་བདེར་སྤད་པར་བྱ་སྟེ། 

སོབ་མས་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་སྤད་ན་ཡང་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དག གང་ནས་གཤེགས་པའྲི་རྒྱལ་

བའྲི་ལམ་བཟང་མཆོག བྱྲིན་རླབས་གཏེར་ཆེན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གྲི དཀྲིལ་

འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པའྲི་ཆོ་ག་འདྲི། །སྤོས་ལ་དགའ་བའྲི་ཚིག་གྲི་ཁུར་དོར་

ཡང༌། །གནད་དོན་ཀུན་ཚང་འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མས་དབེན། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་བ་མའྲི་

དགོངས་པ་དང༌། །འགལ་མེད་འཇུག་པ་བདེ་བའྲི་རོལ་མཚོ་ཡྲིན། །དགེ་བ་འདྲི་

ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག རོ་རེ་འཆང་ཆེན་བ་མའྲི་ཞབས་བསྟེན་ཅྲིང༌། དཔའ་བོ་

དཔའ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་རྣམས་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་བདེ་བ་མཆོག་ལ་རོལ་གྱུར་

ཅྲིག དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་

འཇུག་ཅྲིང་དབང་བང་བའྲི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། འདུས་པ་

དང་བདེ་མཆོག་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། དབང་བཅུ་བཞྲིའྲི་

རྣམ་བཞག་གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཤྲིང༌། ལཱུ་དྲིལ་གཉྲིས་ཐུནམོང་གྲིས་

ཆོག་པ་རྣམས་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པའྲི་དྲིལ་བུ་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གཞྲིར་བཞག་ཅྲིང༌། ལཱུ་དྲིལ་གྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་

དབྱེ་དགོས་པ་རྣམས། དཱ་རྲི་ཀ་པ་དང༌། ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་

འཕེང་བ་དང༌། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་གསུངས་པ་དག་ལས། གང་

འཇུག་པ་བདེ་བ་དང༌། སབས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བབ་པ་བཞྲིན་བཀོད་དེ། དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ། རོ་རེ་འཆང་དང་

དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་ལ་སྦྱྲི་

བོས་རེག་པའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། གཙང་ཉང་སྟོད་རྲིག་

པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ། དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྤང་བའོ། ། 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤྲིད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །



 945  

༄༅། །བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས་འགའ་ཞྲིག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྲི་

ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། ངེས་པར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

བའྲི་དཀའ་གནས་ཀྲི་ཞལ་ཤེས་འགའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ཐབས་གོང་མ་བཞྲིན་ཟྲིན་བྲིས་

སུ་བསེབས་པར་བྱའོ། །ཐོག་མར་གནས་ཡྲིད་དུ་འོང་བར་ཁ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བལྟས་

པའམ། དེ་ལྟར་མོས་ནས་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། འདྲི་ཡྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲི་རབ་ཀྲི་སྟེང་

ན་ཡོད་པར་དམྲིགས་དགོས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་དང༌། དཔའ་བོ་

དང་རྣལ་འབྱོར་མ་གནས་པའྲི་ཡུལ་ཉེར་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་ན་

ཡོད་པས། དེ་རྣམས་ལ་ཞལ་བསྟན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒོ་གསུམ་དག་པར་བྱེད་

པའྲི་སབས་སུ། ས་སྐ་པའྲི་བཞེད་པས་ལུས་དག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དེ་ནས་ངག་

དང་ཡྲིད་དག་པའྲི་གོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་མཛད་ཀང༌། ལྭ་བ་པའྲི་འགེལ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

འགེལ་པ་གསུམ་དང༌། འཁྲུལ་སོང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་ཡྲིད། དེ་ནས་

ལུས། དེ་ནས་ངག་དག་པར་བྱེད་པའྲི་གོ་རྲིམ་འདྲི་ལྟར་འཐད་དེ། རྒྱུ་སེ་བཞྲི་ཀའྲི་

ལུགས་ལ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔོན་དུ་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་འགོ་དགོས་པ་མེད་

མྲི་རུང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁད་པར་བ་མེད་ཀྲི་སབས་འདྲིར་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་ཡུལ་ཅན་
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བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་དུ་མཆོད་

པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་སོང་བའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་

ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས། དེའྲི་དང་ལས་མ་གཡོས་པར་གཟུང་རྣམ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་

ལངས་པ་ཞྲིག་དགོས་པས། གོ་”རྲིམས
1
་ཀང་དེ་ལྟར་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་

ལྟར་ན། ཐོག་མར་ཡྲིད་དག་པར་བྱེད་པ་ནྲི། ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་

དོན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་

དགོས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཧེ་ནྲི་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི། 

རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་རྒྱུན་དུ་གནས་པའྲི་སེམས་འདྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་དང༌། འཛིན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བརག་པར་བྱ་བས་སྟོང་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུ་དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་བདག་མེད་དན་པར་བྱ་

བ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་སྟེ་ཧེ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའོ། །རུ་ནྲི་གང་ཟག་

གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་རོག་གྲི་ད་བས་བཀོད་པའྲི་བདག་དང་བལ་པའྲི་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་དང་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། །འཁོར་བར་འཆྲིང་བྱེད་ཀྲི་ད་བ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པའྲི་བདག་འཛིན་རྣམ་རོག་གྲི་ད་བས་བཀོད་པ་དེར་བཏགས་པའྲི་བདག་

ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་བལ་བའྲི་བདག་མེད་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་ཡྲིན་པས་དེ་དན་པར་བྱས་ཏེ་བསྒོམ་པ་ནྲི། རུ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའོ། །ཀ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༢ན༣ན།   བླ།༼ཅ༽ ༢ན༤ན།    རྱིམས   ཞོལ།༼ཆ༽ ༢ན༡ན།    རྱིམ
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དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་པར་སོ་སོར་གཉྲིས་སུ་མྲི་གནས་པ་

དང་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་བདག་མེད་གཉྲིས་པོ་ཡུལ་ཇྲི་ལྟར་

གནས་པ་ལྟར་ཡུལ་ཅན་གྲིས་ཀང་འཛིན་སྟངས་མྲི་མཐུན་པ་མེད་པར་རོགས་ཤྲིང་

འཛིན་ཅེས་པ་སྟེ་ཀ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའོ། །

ཤྲི་ནྲི་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཇྲི་འད་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རེས་སུ་ཞུགས་པའྲི་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། །བདག་མེད་གཉྲིས་པོ་དེ་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་

ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་འཛིན་སྟངས་མཐུན་པར་གཉྲིས་སང་

ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་དུ་རོགས་པར་མོས་པ་བྱེད་པ་

སྟེ། ཤྲི་ཡྲིག་གྲི་དོན་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི། ཨེ་ཝཾ་གྲི་བཤད་པ་མེད་ནའང་

སབས་འདྲིར་ཨེ་སྟོང་པ་ནྲིད་དང་ཝ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཐྲིག་ལེའྲི་དོན་ཆུ་ལ་

ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་སོང་བའྲི་མོས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཙམ་ལ་བཤད་དོ། །ཀ་ཡྲིག་དང་

ཤྲི་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་

གྲི་འཛིན་སྟངས་མཐུན་པ་ཙམ་ནྲི། བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལའང་

འོང་ཞྲིང་ཕྲི་མ་མྲི་འོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་

དུ་སོང་བའྲི་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་པས་ཡྲིད་དག་པར་བྱས་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ངང་ལས། སད་ཅྲིག་གྲིས་གཟུང་རྣམ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བཞེངས་ཏེ། ཤྲི་ཧེ་རུ་

ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་སྟོང་པར་ཞུགས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སེམས་ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་

དོན་དུ་གནས་པ་དེ་ཉྲིད། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་སྐུར་ཤར་བ་དེ་ངའོ་སྙམ་པའོ་

ང་རྒྱལ་བྱ་བ་ནྲི་ལུས་དག་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ནས་དབྱངས་གསལ་བརོད་ནས་ངག་
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དག་པར་བྱ་བའྲི་སབས་སུ་དབྱངས་གསལ་ཚར་གསུམ་བརོད་དེ། དེ་ཡང་ཁ་དོག་

སྔོན་པོ་དང༌། དམར་པོ་དང༌། དཀར་པོའྲི་རྣམ་པས་རང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་

ནང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་གཡོན་སོར་དུ་ནང་ནས་འཁོར་ཐེངས་གསུམ་དུ་གནས་པར་

བསམས་ལ། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ལྷ་ཚོགས་འཕོ་བར་བསམས་པའྲི་སྒོ་ནས་

ངག་དག་པར་བྱའོ། །ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་

ནྲི། ཨ་བྷ་ཡཱས། ཨུ་དོན་གྲུབ། ཧའྲི་ལུས་སང་མཐའ། ཧའྲི་མགོ་བོ་རྲིན་འབྱུང༌། ཟླ་

ཚེས་རྣམ་སང༌། ཐྲིག་ལེ་ནཱ་དང་བཅས་པ་མྲི་བསྐོད་པར་བཤད་པས། ཡེ་ཤེས་ལྔར་

འཇོག་ཚུལ་ཡང༌། ཨུ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཇོག་པ་སོགས་ཤེས་ནུས་སོ། །དེ་ནས་

ཆོས་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མེད་ལ། ཞེས་སོགས་ལ། “སྡུད
1
་རྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་

སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དངོས་དང༌། དེའྲི་དགོས་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། སོད་བཅུད་བསྡུས་པའྲི་རེས་སུ་རང་ཡང་འོད་ཀྲི་གོང་བུར་གྱུར་

པ་ལ་མེ་ལོང་ལ་ཧ་བཏབ་པའྲི་རླངས་པ་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་འདུ་བ་ལྟར། རང་གྲི་

ལུས་སྟོད་སད་རྒྱབ་བདུན་ནས་བསྡུས་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་ཐྲིམ་པར་དམྲིགས་

ཤྲིང༌། ཧཱུཾ་གྲི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་གྲི་ཧ་ལ་བསྡུ་བ་སོགས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་དགོས་པ་དྲུག་ཙམ་བཤད་ཀང༌། གཙོ་ཆེ་བའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ན། སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བ་དང༌། རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་

དང༌། འབས་བུ་ལམ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་

མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །

1  མ་ཕྱི ༣ན༤ན།   བླ། ༣བ༢ན།    སྡུད   ཞོལ། ༣ན༣ན།    བསྐྱེད



༡༣ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས།
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དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་དུས་སུ་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བ་ན། ཕྲི་

རོལ་གྲི་སོད་བཅུད་སོགས་ཀྲི་སང་བ་འུབ་ཀྲིས་སྡུད་པ་ལྟར་འདྲིར་སོད་བཅུ་འོད་

གསལ་དུ་སྡུད་པ་དང། དེ་ནས་དོད་དང་རླུང་རགས་པ་རྣམས་ཡར་མར་ནས་སྙྲིང་

ཀར་འདུ་བ་ལྟར། འདྲིར་རྲིང་གྲི་ལུས་སྟོད་སད་ནས་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལ་སྡུད་པ་དང༌། 

དེ་ནས་ཀུན་རོག་སང་བ་ལ་ཐྲིམ་པ་ནས། སང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐྲིམ། དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་

ཐྲིམ་ནས་འགོ་བ་ལྟར། འདྲིར་ཧཱུཾ་གྲི་ཞབས་ཀྱུ་ཧ་ལ་ཐྲིམ་པ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་ནཱ་ད་ལ་

ཐྲིམ་པ་བསྒོམ་པ་ནས། དེ་ནས་ཉེར་ཐོབ་ཀང་ཇེ་ཕར་གྱུར་ཏེ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་

ཉམས་སུ་མོང་ནས། གཉྲིས་སང་རགས་པ་རྣམས་ལོག་འགོ་བ་ལྟར། འདྲིར་ནཱ་ད་

ཡང་མྲི་དམྲིགས་པར་བསྒོམས་ནས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་དོན་དན་པས་འོད་གསལ་

ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ནས་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོགས་རྲིམ་གྲི་རོགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས། 

སྙྲིང་ཁར་རླུང་སྡུད་པའྲི་རྲིམ་པ་བྱས་པ་ན། འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གྲི་ཉམས་

འཆར་བས་དེའྲིསྲིན་བྱེད་དུའང་འགྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་གཞྲི་དུས་སུ་བདེ་སྟོང་

སྦྱོར་རྒྱུ་ནྲི་མེད་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཚེ་ནྲི་ཡོད་པས་ཁད་དེའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེས། 

ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་སོང་བ་བཞྲིན་དུ། 

ལམ་དུས་འདྲིར་ཡང་དེ་ལྟར་མོས་པ་བྱས་པས། འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་

ལམ་མྱུར་བའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རེན་དང་བརན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་སྟོང་པ་ཉྲིད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་སྟེ། དེའྲི་ངང་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་གྱུར་པར་མོས་པ་

བྱས་པས། ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཇྲི་

ལྟར་བསྒོམ་པ་སོགས་འདུས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་ལ་སོགས་པ་ནས་ཞྲིབ་

པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་འཆྲི་བ་ཆོས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་འཁེར་འདྲི་ལ། སྡུད་རྲིམ་སྙྲིང་ཁར་

བྱེད་པ་ནྲི། འོད་གསལ་འཆར་བའྲི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་སྙྲིང་ཁ་ཡྲིན་པ་དང༌། བདག་

བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཡང་སྙྲིང་ཁར་འཆར་བ་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་

ལྟར་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་སང་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལས་ལངས་ཏེ་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ། །ནཱ་ད་ནམ་མཁར་འཇོག་པ་ལ་སྦྱང་གཞྲི་སྦྱོང་བྱེད་ཀྲི་

དགོས་པ་ཆེ་སྟེ། གཞྲི་དུས་སུ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་ལངས་མ་ཐག་བར་དོ་ཤྲིན་

ཏུ་ཕ་བའྲི་ལུས་ཅན་གྲུབ་འོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར། སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་ནཱ་ད་

ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་འཛིན་པར་འཇོག་པས་སྦྱང་གཞྲི་དེའྲི་སྦྱོང་བྱེད་དུའང་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

རོགས་རྲིམ་གྲི་ཚེ་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་འོང་བའྲི་

སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། འབས་དུས་སུ་ཆོས་སྐུ་ལས་ལོངས་སྐུར་ལྡང་བ་དང་རྣམ་

པ་མཐུན་པས་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ས་སྐ་བའྲི་

བ་མ་རེ་བཙུན་པ་དང༌། འཕགས་པ་དང༌། ན་བཟའ་བག་ཕུག་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་

བ་མ་རྣམས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་པ་རྣམས་

སུ། ཚོགས་ཞྲིང་སོན་མཚམས་སུ་ཞུགས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་རང་ཧེ་རུ་ཀར་ལངས་པ་

དང༌། དེ་ནས་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་མ་གཏོགས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་སྡུད་རྲིམ་



༡༣ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས།
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གྲི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེ་ནས་ནཱ་ད་ནམ་མཁར་འཇོག་

པའྲི་རྣམ་གཞག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མྲི་མཛད་པར་སང་བ་དང༌། ཕྲིའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་ཕྲིའྲི་ལྷ་བསྒོམ་པ་དང་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་ཀྲི་རྲི་རབ་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་

པའྲི་ཡང་རྣམ་གཞག་མྲི་མཛད་པར་སང་ཞྲིང༌། ཆོས་རེ་བུས་ཀང༌། སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་

པ། ནཱ་ད་འཇོག་པ། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ། འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྲུང་

འཁོར་བསྒོམ་པ་སོགས་གང་གྲིའང་རྣམ་གཞག་མྲི་མཛད་པར་འདུག་གོ །ལུགས་དེ་

གཉྲིས་ཀའང་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། འཆྲི་བ་ཆོས་སྐུར་འཁེར་བ་དང༌། བར་དོ་ལོངས་

སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་འཁེར་གཉྲིས་ཀ་མ་ཚང་བས་བསྐེད་རྲིམ་ཡང་དག་ཏུའང་

བཞག་དཀའ་ཞྲིང༌། བདག་བྱྲིན་རླབས་དང༌། བསམ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་

བྱེད་མ་ཚང་བས། རོགས་རྲིམ་ཡང་དག་སྐེ་བའང་ཤྲིན་ཏུ་དཀའོ། །

འོ་ན་དེ་གཉྲིས་ཆད་པའྲི་འཁྲུལ་གཞྲི་གང་གྲིས་བྱས་ན། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་

”པའྲི
1
་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ན་དེའྲི་གསལ་ཀ་མེད་པས། དེ་ཁོ་ན་ལ་གཞྲི་

མཛད་པའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་འདུག་པས་ཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རང་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་

མཛད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དྲིལ་བུ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ཀ་དེ་ལ་བརེན་ནས་

མཛད་པའྲི་རྒྱུད་མངོན་བརོད་སོམ་འབྱུང་གཉྲིས་ན་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཞུགས་

པ་ལ་གཞྲི་མཛད་ཅྲིང༌། ཁད་པར་དྲིལ་བུ་བའྲི་རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་གུང་བསྒྲིགས་

ཏེ། དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ་ན་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང་ནཱ་ད་འཇོག་པ་གཉྲིས་ཀ་གསལ་བར་

བཞུགས་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ས་སྐ་པ་འདྲིར་ཕྲིའྲི་བསྲུང་འཁོར་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༦ན།   བླ། ༥ན༣ན།    པའྱི   ཞོལ། ༤བ༤ན།    བའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མྲི་འདོད་ཀང༌། སྤྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་བཞེད་ཅྲིང༌། དེ་

ཡང་སྦྱྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་མོས་པ་ཙམ་མཛད་དོ། །ཞྭ་ལུ་བ་ཕྲིའྲི་བསྲུང་

འཁོར་ལུས་དཀྲིལ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། སྤྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་བསྲུང་

འཁོར་ནྲི་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པས་མྲི་འཐད་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །ལུགས་དེ་གཉྲིས་

ཀའང་འཐད་པ་མྲིན། ལུས་དཀྲིལ་ཡོད་པ་ལ། ཕྲིའྲི་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་འགལ་

བ་མེད་པ་གསང་འདུས་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་སོ། །འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་དང་རྲི་རབ་

བསྒོམ་པའང་ལྷ་ལྔ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མྲི་འགལ་ལོ། །སྤྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་སོགས་

ནྲི་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་བསྒོམ་ལུགས་ལ་སྐོན་ཆགས་སོ། །ༀ་སུམྦྷ་ནྲི་

སུམྦྷ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ། ༀ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་བདུན་

འབྱུང་བར་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་གསུངས་ཏེ། མཆོག་དང་ནོར་གཏེར་དཔལ་

དང་དབྱངས། །སལ་བཟང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། དམ་བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་

དོན། །ནོར་བུ་འཛིན་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་དམ་བཅའ་བ་ནྲི་མགོ་འདེན་ཞེས་

པའྲི་དོན་ཏོ། །གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

ནོར་བུ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། ནོར་བུས་གཞན་གྲིས་འདོད་དོན་སོང་བ་ལྟར། 

སྙྲིང་པོ་འདྲིས་ཀང་ཡོན་ཏན་བདུན་གྲི་སྒོ་ནས་འདོད་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །ཕྲི་རོལ་པ་ཁ་

ཅྲིག ༀ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་མྲི་འཐད། འོ་ན་

གང་སྙམ་ན། ༀ་ལ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་ཡོད་པའྲི་ཨུ་ཨ་ལ་ཞུགས་པས་ཨོ་རུ་སོང་བའྲི་

སྟེང་དུ་མ་བཞག་པས་ༀ་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་རང་གྲི་

ལུས་ངག་ཡྲིད་མཚོན་ཞྲིང༌། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲིས་སྟོང་ཉྲིད་དང་དེའྲི་ཡུལ་



༡༣ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས།
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ཅན་སྙྲིང་རེ་གཉྲིས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་སོང་བའྲི་ངོ་བོར་བདག་ཉྲིད་འཇོག་པར་བཤད་པ་

ལྟར། དོན་དེ་དན་ནས། ངག་ཏུ་ༀ་ཞེས་བརོད་ནས་ཕན་ཡོན་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་

འབྱུང་”བར
1
། སངས་རྒྱས་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐུ་དང་ལྡན་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ཤྲིང་དེ་ལྟར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །སུམྦྷ་ནྲི་སུམྦྷ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྔགས་དོན་གོ་སའོ། རང་

ཕོགས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཅན་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ཞེས་པའྲི་དོན། ཤར་ཕོགས་ཀྲི་

རྭ་བའང་ས་ཚོགས་རོ་རེར་ཡོད་པར་འདོད་པ་མྲིན་གྲི། ཤར་ནག བྱང་ལང༌། ནུབ་

དམར། ལྷོ་སེར་བའྲི་རྭ་བ་རྣམས་བསོམས་པས་ས་ཚོགས་རོ་རེར་འཇོག་པའོ། །

ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་མཚོན་ཚུལ་

ནྲི། རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ཟླུམ་པོ་ཁོང་སྟོང་གྲི་ནང་དུ། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལངས་ནས་སྙྲིང་པོ་ལྟ་བུར་

ཡོད་པར་བསམས་པའོ། །རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་མདའྲི་དྲི་བ་དང་ཞེས་

སོགས་ལ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཁ་གེས་པ་ལ་མདའ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། འབྲིགས་

པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་མདའ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་སོ། །མདའྲི་ད་བ་ཞེས་པ་ཡང་

སྟེང་འོག་གཡས་གཡོན་ཀུན་ནས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་པར་མཚམས་

མེད་པར་ཁྱུག་ཁྱུག་ཁྱུག་འཁོར་བས། བགེགས་ལ་སོགས་པའྲི་སྤྲི་བོ། རྐང་མཐྲིལ་

གཡས་གཡོན་ནས་དུམ་བུར་བྱས་ཏེ་ཐོར་རེར་སོང་བ་སེམས་པ་ཡྲིན་གྲིས། མདའྲི་

ད་བ་ཞེས་པ། མདའ་མང་པོ་མྲིག་མང་རྲིས་སུ་བྱེད་བྱེད་བྱས་ཡོད་པར་སེམས་པ་

མྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་གྲི་གུར་ཡང་རྭ་བའྲི་རྒྱ་དང་མཉམ་པའྲི་གྲུ་བཞྲི་བྱས་པ་ལ། སྟེང་

མཆོད་རེན་གྲི་དབྱྲིབས་ལྟར་རྩེ་ཕ་བར་སོང་བ་དེའྲི་འོག་རྭ་བའྲི་སྟེང་དུ་བ་རེ་བྱེད་དེ། 

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།   བླ། ༥བ༦ན།    བར   ཞོལ། ༥བ༡ན།    བས
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དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན། རོ་རེ་ཆེ་བའྲི་རྭའྲི་ཁོང་”སེང
1
་རྣམས་ཀང་རོ་རེ་

ཆུང་བས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པ་སྲ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན། དེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་དུམ་བུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་”སེང
2
་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་

”འཇྲིག
3
་དུས་ཀྲི་མེ་དང་འད་ཞྲིང། ངོ་བོ་རོ་རེའྲི་མེ་ཡྲིན་པ། གཡོན་སོར་དུ་འཁྲིལ་

ཞྲིང་འབར་བ། དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་འོད་ཟེར་གྲི་ཕུང་པོར་མཐོང་ཞྲིང༌། 

བགེགས་རྣམས་ཀྲིས་སྲེག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་སོད་མྲི་ཕོད་པའྲི་རྣམ་པར་མཐོང་

པར་མོས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྔགས་དྲུག་ནྲི། ས་གཞྲི་དང༌། རྭ་བ། གུར། བ་བེ། མདའྲི་ད་བ། མེ་

རྲི་རྣམས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །སྔར་བཞྲིན་སེ་གོལ་བརབ་ནས་

གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསྐྲད་དེ་ཞེས་པའྲི་སབས་སུ། ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་བརོད་

པ་སྔར་བཞྲིན་བྱའོ། ཞལ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་ཞེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་

ཞལ་བཞྲི་ནས་གཡོན་སོར་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བྱུང་བའྲི། སུམྦྷ་ནྲི་སོགས་ལ་དེ་སད་

བྱའོ། །དེས་ན་མངོན་བརོད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ནས་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་པ་བསྒོམ་

པའྲི་ཚེ་བསྲུང་འཁོར་དང༌། འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་རྲི་རབ་དང་བཅས་པའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྒོམ་པར་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྒོམ་སྟེ། དེའྲི་སྟེང་

དུ་རྲི་རབ་ལྷུན་པོ་ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་སེར་བ། ཕོགས་མཚམས་

སུ་ལྕོག་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཕམ་མཐྲིང་བས་ངོས་རེ་རེ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།   བླ། ༦ན༦ན།    སྱེང   ཞོལ། ༥བ༦ན།    གསྱེང

2  མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   བླ། ༦བ༡ན།    སྱེང   ཞོལ། ༦ན༡ན།    གསྱེང

3  མ་ཕྱི།༥ན༦ན།    འཇྱིག   ཞོལ། ༦ན༡ན།    འཇྱིགས
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ལྕོག་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི། རྒྱ་གཞུང་དང་མྲི་མཐུན་པས་ཕོགས་

མཚམས་སུ་ཡོད་པ་ལེགས་སོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་སོ་གཉྲིས་

ཡོད་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་གདན་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། སྤྲི་བོའྲི་རྩེ་འདབ་སོ་གཉྲིས་

དང་དག་པ་སྦྱར་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདབ་མ་སྟོང་དང་འབུམ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྲི་ཟྲིན་སོ་

མེད་དོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ལྟེ་བ་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེའྲི་

སྟེང་དུ་ལྟེ་བ་དང་ཚད་མཉམ་པའྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ནྲི་ལྷའྲི་བཞུགས་

གདན་ཡྲིན་ནོ། །པདྨ་འདྲིའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ཕོགས་བཞྲི་དམར་པོ་སོགས་ཡྲིན་ན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་འོག་གཞྲི་ལ་ཕོགས་མདོག་ཇྲི་ལྟར་འོང་སྙམ་ན། ཤར་གྲི་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁོ་དོག་གྲི་འོད་ཀྲིས་གདན་གྲི་ཁ་དོག་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ཏེ་

དཀར་པོའྲི་མདངས་དང་ལྡན་པར་འོང་བས་ཕོགས་མདོག་འཆོལ་བའྲི་སྐོན་མེད་

ཅྲིང་རྲིགས་པ་འདྲིས་གཞན་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ས་ཚོགས་པདྨ་ཆུང་ངུའྲི་

དབུས་སུ་ཞེས་སོགས་ལ། པདྨ་འདྲིའྲི་དབུས་སུ་མཚན་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

ཅྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མཚོན་པའྲི་ཨཱ་ལྲི་དང༌། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་དཔེ་བྱེད་བརྒྱད་

ཅུའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་ཅྲིང་རྡུལ་མཚོན་པའྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་འཕེང་བ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཅན་གྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། དབྱངས་གསལ་རྣམས་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་

བཞྲིན་དུ་སང་བར་བསམ་མོ། །འདྲི་ནྲི་གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མ་མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་ཚེ། 

ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་བབས་ཏེ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་
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སྦྱོར་རྒྱུ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཨཱ་ལྲི་དང་ཟླ་བའྲི་ཁ་དོག་དཀར་བའྲི་ཆ་ནྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང༌། 

ཀཱ་ལྲི་དང་ཟླ་བའྲི་ཁ་དོག་དམར་བའྲི་ཆ་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་

པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རང་ནམ་མཁའྲི་ཞེས་སོགས་ལ། རང་ནམ་མཁའྲི་ནཱ་དའྲི་ང་རྒྱལ་

དང་ལྡན་པ་དེས་ཟླ་བ་དཀར་དམར་མཐོང་ནས་དེའྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་པ་དང༌། དེ་

ལས་རྲིམ་གྲིས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རོགས་པར་གྲུབ་སྟེ་སོར་རོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་པའྲི་

བར་ནྲི། གཞྲི་དུས་ལ་བར་དོ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་མཐོང་ནས་དེའྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་པ་

དང༌། དེ་ནས་མངལ་དུ་ལུས་རྲིམ་གྲིས་རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

དཔལ་འབས་རོ་རེས་འཇམ་རོར་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་དེར་ཞུགས་ཏེ་

སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་གཏོང་བ་ནྲི། སྦྱང་གཞྲི་ལ་སྐེ་བ་ལེན་

འདོད་ཀྲི་སྲེད་པ་མ་གཏོགས་ཀུན་སོང་དེ་འད་མེད་ཀང༌། ལམ་དང་འབས་བུ་དང་

སྦྱར་ནས་འཆད་པས་སྐོན་མེད་དེ། །འདྲི་ལྟར་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པའྲི་

ཚེ། བདག་གྲིས་ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱའོ་སྙམ་

པའྲི་འཕེན་པ་གཏོང་བས། འདྲི་དེའྲི་སྲིན་བྱེད་དང་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་

སྐུར་གྲུབ་པ་དེས་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ལུས་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་

འཕེན་པ་གཏོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྡུད་པའྲི་ཚེ་ཞེས་སོགས་ལ། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའྲི་སྐུར་ཤར་བ་དེའྲི་ངོ་བོར་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྲི་ལྷ་གང་

ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པ་ཡྲིན་པས། ཁ་ཅྲིག་འོག་མྲིན་དང༌། འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་

སོགས་ལྷ་ཕོགས་རེ་བ་ལ་འདོད་པ་ལྟར་མྲི་བྱའོ། དེ་ལྟར་དུ་སུས་འདོད་ཅེ་ན། ས་

སྐ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་ལ་གནས་ཉེར་བཞྲིའྲི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་



༡༣ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས།
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དང༌། འོག་མྲིན་ན་བཞུགས་པའྲི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་སོགས་བཀུག་ནས་གསུམ་པོ་

གཅྲིག་ཏུ་བསྲེས་པ་ལ་ཕོ་ཉ་གསུམ་བསྲེས་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅྲིང༌། དོགས་པ་

འདྲི་ལྟར་སོང་སྟེ། དེ་གསུམ་འདེས་པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ན། དེ་བསྒོམས་པ་ཙམ་གྲིས་

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཅྲིག་ཏུ་མ་གྱུར་ན་ལོག་ཤེས་སུ་འདུག་པས་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། ལན་འདྲི་ལྟར་བྱེད་དེ། ལོག་ཤེས་

ཡྲིན་ཀང་ཞེན་ཞུགས་ཐོབ་གསུམ་ཡོད་པས་སྐོན་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་

བྱེད་པར་སང་ནྲི་འགངས་ཆུང་བར་སང་ངོ༌། །

དེས་ན་བདེ་ཆེན་མཚོན་པའྲི་དཀར་ལ་དམར་པའྲི་མདངས་ཅན་གྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་

ང་རྒྱལ་བརན་པ་དང༌། བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སྟོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྲི་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བརན་པའྲི་ངང་ནས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་

མོས་པར་བྱའོ། །སྔགས་དོན་ནྲི་མཚན་ནས་གསལ་ལོ། །ཟླ་བ་དབྱངས་གསལ་ས་

བོན་དང་བཅས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ། རེན་དང་བརེན་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་སུ་མོས་པ་བྱེད་དགོས་གསུང༌། གཞྲི་དུས་ལ་བར་

དོ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དང་ལྷན་དུ་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲུབ་པ་མེད་པས་སྦྱང་གཞྲི་

དང་མྲི་མཐུན་ནོ་སྙམ་ན་བདེན་ཏེ། སྦྱང་གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་མྲི་སྦྱོར་གྲི། འདྲི་ནྲི་

འབས་དུས་སུ་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་

ཤེས་ལྔར་ཕེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་

པར་དུས་གཅྲིག་ལ་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་དོད་

ནྲི་འདྲིར་མངོན་བྱང་ལྔའོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་འཁེར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུབ་པའྲི་བར་འདྲི། སང་

ཕོགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུས་ཁམས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དང་ སྟོང་

ཕོགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་ལས་ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་

རུ་ཀ་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བས་ཉམས་སུ་ལེན་དུས་དལ་བུས་

དམྲིགས་ཕེད་པའྲི་གོ་བ་དང་བག་ཆགས་བརན་པོ་འཇོག་པ་ལ་བཤད་པར་”བྱ་

བའྲི
1
་ཤར་བྱང་བྱེད་དེ་མྲི་བྱའོ། །ཞབས་གཡས་བརྐངས་པས་འཇྲིགས་བྱེད་ནག་པོ་

ཞེས་སོགས་མངོན་བརོད་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པར་ལྟར། ཇོ་བོ་རེས་ཀང་གོང་

གྲི་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། བྲི་བྷཱུ་ཏྲིས་གོང་གྲི་འདྲི་དང་མྲི་མཐུན་པར་བཤད་པ་

ལྟར། ས་”ཞྲི
2
་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་མཛད་པའྲི་ནྲི་རྒྱུད་དང་དངོས་སུ་མྲི་མཐུན་

པས་མྲི་ལེགས་ཤྲིང༌། གཞན་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་

བཤད་པ་མེད་དོ། །

ཡོ་གའྲི་ལུང་དངས་ནས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རང་གྲི་རྒྱུད་ན་གསལ་བར་

ཡོད་པ་ལས་བརྒལ་ནས། རྒྱུད་སེ་རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པ་ནས་སྒྲུབ་པ་ནྲི་འདོད་པ་

མྲི་འགྲུབ་བཞྲིན་དུ་ངལ་བ་བྱས་པའོ། །རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་རགས་པ་དང༌། ཕ་བ་

རྩ་དང༌། ཁམས་རྣམས་ཞེས་སོགས། ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། སྤྲིར་ལུས་

དཀྲིལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མྱུར་བུལ་གྲི་ཁད་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། བྷྲཱུཾ་སོགས་ལས་

རེན་བསྐེད་པ་དང༌། ཧཱུཾ་དང་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་བརེན་

པ་ལྷ་བསྐེད་པ་སོགས་ནྲི་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་དངོས་གནས་ལ་མེད་པར་བོས་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།   བླ། ༨བ༢ན།    བྱ་བའྱི   ཞོལ། ༨ན༢ན།    བྱའྱི

2  མ་ཕྱི། ༧ན༡ན།   བླ། ༨བ༣ན།    ཞྱི   ཞོལ། ༨ན༣ན།    ཞྭ་ལ
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བཅོས་པ་ཙམ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། ལུས་དཀྲིལ་ནྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་སོ་སོ་

བ་ལས་བསྐེད་པ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ཡོད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་གཞྲི་དེ་རྣམས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀར་རོགས་པ་མྱུར་དུ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་

བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཁད་པར་བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལ་ནྲི་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཡོན་

ཏན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཉེར་བཞྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་ཉེར་

བཞྲི་དངོས་ཡྲིན་པར་བསྒོམ་ཞྲིང༌། རྩ་དང་ཁམས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོར་བསྐེད་

པ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་ཉེར་བཞྲིའྲི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་དངོས་ཡྲིན་པར་མོས་ནས་

བསྒོམས་པས། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བྱྲིན་གྲིས་”རློབ
1
་པ་དང༌། 

རང་གྲི་ལས་རྒྱ་མཛད་དེ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་ནས་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་རྐེན་མཛད་

པས་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བའྲི་བྱ་བ་མཛད་པའོ། །གཞན་ཡང་དཔྲིད་དང་ཐྲིག་

ལེ་གཉྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སྙྲིང་ཁར་བསྒོམས་པས་གཏུམ་མོའྲི་རོགས་པ་དང༌། 

བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀང་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྲིམ་ལྔའྲི་དང་པོ་བདག་བྱྲིན་

རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ། སྙྲིང་ཁར་འགྲུབ་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུའང་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། ཞྭ་ལུ་བ་ལུས་དཀྲིལ་

ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པ་མྲི་བསྒོམ་པར་ལུས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རྣམ་པ་དང༌། དེའྲི་དོད་ཐུབ་ཏུ་མོས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གསུང་བ་ནྲི་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར་ལུས་དཀྲིལ་འཆད་པའྲི་ཚེ། ལུས་ནྲི་གཞན་ཡས་ཁང་དུ་

འགྱུར་ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་ཡང༌། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཆད་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༦ན།   བླ། ༩ན༣ན།    རློབ   ཞོལ། ༨བ༢ན།    རློབས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པའྲི་ཚེ། གཞལ་ཡང་ཁང་ལྟར་སང་བ་ཡྲི། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲི་སྐུ་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་གཞན་ཡས་ཁང་དུ་སང་བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས། དྲིལ་བུའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཊཱྲིཀྐ་མཛད་པ་ན། 

རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ལུས་གདོད་མ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྲུབ་ཡོད་པ་གསལ་འདེབས་པ་

ཡྲིན་གསུང་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་མྲི་ལེགས་ཏེ། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། བོས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། རྩ་དང་ཁམས་དང་ལུས་

ཀྲི་ཆ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རེན་དང་བརེན་པར་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ཞྲིང༌། རང་གྲིས་ཀང་རེན་དང་བརེན་པར་གསར་དུ་སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྐེད་

པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་བདེ་མཆོག་ལ་ཁོང་རང་གྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་གསལ་འདེབས་དགོས་པ་མྲི་རྲིགས་སོ། །

རང་ལུགས་ནྲི་སྦྱངས་ཀ་ཟླ་བས། ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་དབུས་སུ་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་

པར་བཤད་ལ། དེ་བཤད་རྒྱུད་མངོན་བརོད་ཀྲི་ཡང་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མདོ་བསྲེ་

ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་ཡང་རྲིགས་པ་མཚུངས་པས། ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་དེའྲི་རྒྱུན་ད་གཟོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་མ་བསྡུས་བར་དུ་འཇུག་པར་མོས་

དགོས་ཤྲིང༌། སྔར་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེའྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་

བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལུས་ལའང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་མྲིན་

ནོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་ན། རྐང་པ་གཉྲིས་བགད་པ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་སུ་ཞེས་སོགས་

ངག་ཏུ་འདོན་པ་དང་མཉམ་དུ་ཕྲི་དཀྲིལ་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་ཀྲི་རླུང་དེའྲི་རྲིགས་

འད་སྔ་མས་ཉེར་ལེན་དང༌། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་བགད་པ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་



༡༣ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས།
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སུ་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་དེས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་རླུང་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་རྣམ་པའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་སྐེས་པར་མོས་

པ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིས་མཚོན་ནས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ལུས་དཀྲིལ་གྲི་གོ་རྲིམ་མངོན་རོགས་ལྟར་བྱ་ཡྲི། ལྷན་ཐབས་ལྟར་མྲི་བྱ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ན་ཕ་གུ་སོགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་གཞྲི་ངོས་མྲི་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དྲིལ་བུའྲི་དབང་

ཆོག་ལས། འགོ་བ་འདྲི་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་

མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། རས་བྲིས་དང་རྡུལ་ཚོན་ལས་ལྷ་བསྐེད་པ་ནྲི་སྒྲུབ་

གཞྲི་གསར་དུ་བསྐེད་དགོས་ལ། ལུས་དཀྲིལ་ལ་ནྲི་རྩ་དང་ཁམས་སོགས་གདོད་

མ་ནས་ཏེ་སྐེས་མ་ཐག་གྲུབ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ལྷ་བསྐེད་པས། དེ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་

ལྟར་གསུངས་ཀྲི། དེ་ལྟར་མྲིན་པར། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཧེ་རུ་ཀའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་གྲུབ་གྲུབ་པར་ཡོད་ན། དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་མྲི་ཤེས་རྣམས། །སོད་དུ་

བྱ་བར་བཞེད་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པས། རང་གྲིས་རང་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡ་

མཚན་ཆེའོ། །སྙྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཞེས་སོགས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

བསྐེད་པའྲི་ཚེ། ས་སྐ་པས་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པ་

དང༌། ཡང་ཁ་ཅྲིག་ཕག་མོ་ལྟེ་བར་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ས་ཚོགས་

ཞྲིག་བྱེད་པར་སང་ནའང༌། སྤྲིར་རྩ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། ཁམས་ལས་དཔའ་

བོ་རྣམས་བསྐེད་པར་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། ཡུལ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་བུ་མོ་གང༌། །རྩ་

ཡྲི་སོགས་ཀྲི་གནས་སུ་ཞེས། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སམྦྷུ་ཊྲི་ལས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་

བཤད་ལ། དྲིལ་བུ་པས། འདྲི་དག་གནས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྩ་ཡྲིན་དཔའ་བོ་ཉྲི་ཤུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཞྲི །ལུས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བརག་པར་བྱ། ཞེས་དང༌། ནག་པོ་པའྲི་དཔྲིད་ཐྲིག་ལས་

ཀང་གསལ་བར་གསུངས་པས། སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་བྱང་སེམས་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་

བསྐེད་དགོས་ཤྲིང༌། ཐྲིག་ལེ་དེ་ལ་དཔྲིད་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། ནམ་ཟླ་དཔྲིད་དུས་

སུ་མེ་ཏོག་རྒྱས་ཤྲིང༌། རྩྭ་སྔོན་པོ་དང་ལོན་ཤྲིང་སོགས་ཁ་འབུས་པ་ན་འཇྲིག་རེན་

པ་རྣམས་ཡྲིད་དགའ་བར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སོ། །ཧཱུཾ་

ཡྲིག་ལས་བསྐེད་པས་སྒྲུབ་གཞྲི་རོག་བཏགས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ངོ་བོ་ཐྲིག་ལེ་

ཡྲིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཅྲིང༌། ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་

སབས་ཀྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་མྲི་མཚུངས་སོ། །

རྲིགས་པ་འདྲིས་མཚོན་ནས་འཁོར་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུའང་ཤེས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། གཞྲིའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལས་ལུས་དཀྲིལ་དུ་བསྐེད་པའྲི་ཚེ། ངོ་བོ་རང་གྲི་ལུས་ཡྲིན་

པ་ལ་རྣམ་པ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་པ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔྲིད་ཐྲིག་ལས། རྒོད་མ་

ཁ་ནྲི་མེ་ཡྲི་གཟུགས། །ཕག་མོ་ཏྲི་ལ་ཀ་ཞེས་བརོད། །ལས་ཀྲི་རླུང་གྲིས་བསྐོད་ནས་

སུ། །ལྟེ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ནྲི་འབར། །ས་མནྟ་དང་ཕད་པས་མཉེས། །སྙོམས་

པར་འཇུག་པས་ཡང་དག་གནས། ཞེས་ཏྲི་ལ་ཀ་ལྟེ་བའྲི་དམར་ཆ་ལས་ཕག་མོ་

བསྐེད་ནས། ཡབ་ཡམ་གཉྲིས་སྙྲིང་ཁར་ཕད་ནས་སྙོམས་འཇུག་བྱེད་པའྲི་མོས་

པ་བྱེད་དགོས་པར་བཤད་ཀྲི། གནས་སོ་སོར་བཞུགས་པས་མྲི་འོང་སྟེ། རྲིམ་པ་

གཉྲིས་སབས་སུ། ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཞུ་བ་ལས་བདེ་

སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། རྩའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། རྩ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པ་དང༌། གནས་ཐ་དད་



༡༣ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀའ་གནས།
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དུ་བྱེད་པ་དང༌། སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པ་སོགས་ནྲི་དོན་མ་རོགས་

པའྲི་བཤད་པའོ། །ཕག་མོ་རྩ་ལག་མྲི་བསྐེད་པ་འདྲིའྲི་དམྲིགས་བསལ་ལོ། །སྤྲི་བོ་

ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཞེས་སོགས་འཁོར་བསྐེད་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་སྐྲ་མཚམས་སུ་པཱུ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྩྲིབས་ཁོང་སྟོང་རྩྲིབས་ཤུན་དང་ལྡན་པའྲི་གནས་པཱུ་ལྲིར་

མ་ན་ལས། ཁཎྜ་ཀ་པཱུ་ལ་དང༌། རྩ་ལས་རབ་གཏུམ་མར་གྱུར་པའྲི་མོས་པ་བྱ་དགོས་

ལ། འདྲིས་གཞན་ཡང་མཚོན་ནོ། །ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་རྩྲིབས་ལ་

མུ་ཁྱུད་ཀྲིས་བསོར་བ་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀར་དམར་སྔོ་བའྲི་ཁ་དོག་དང་ལྡན་

པའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ཁོང་སྟོང་པ་ལ་རེག་པ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་ཞྲིང༌། དེའྲི་སྟེང་

དུ་ལྷ་རྣམས་བཞུགས་པར་མོས་པ་ཡྲིན་ལ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ཚེ་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་

མུ་འཁྱུད་དང་ལྟེ་བ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་མེད་ཅྲིང༌། ཁ་དོག་རྣམས་ཀང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

བསྒྲིགས་པ་མེད་པས་རྩྲིབས་རྣམས་ཁ་ཆོལ་ལེ་བའྲི་རྣམ་པར་འོང་ངོ༌། །རྩྲིབས་ཀང་

ཁོང་སྟོང་རྩྲིབས་ཤུན་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པ་ལྟར་ཡོད་པའྲི་ནང་

ན། ལྷ་རྣམས་གཙོ་བོ་ལ་ཞལ་ཕོགས་པའྲི་རྣམ་པས་བཞུགས་པའྲི་མོས་པ་བྱ་ཞྲིང༌། 

རྩྲིབས་རྣམས་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་ངེས་ཕབ་ནས་བཞག་པ་ལྟར་ཡོད་ཀྲི་བསང་བ་

ལྟར་བསྒོམ་པ་མྲིན་ནོ། །ཁོང་སྟོང་བྱེད་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲིན་པས་རྣམ་པ་གསལ་པོར་བྱེད་དགོས་སོ། །

ཡབ་ཀྲི་གསང་གནས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚེ་ཡབ་ཀྲི་གསང་གནས་ཁ་དོག་

དཀར་པོར་བྱེད་པ་ནྲི། དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་གང་བ་མཚོན་པ་དང༌། ཡུམ་

གྲི་གསང་གནས་དམར་པོར་བྱེད་པ་ནྲི། དེ་རྡུལ་གྲི་ཁམས་ཀྲིས་གང་བ་དང༌། 
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དེའྲི་གནས་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །བྱཱ་སེར་པོ་དང༌། བྱཱ་སེར་པོས་མཚན་པ་

ནྲི། བྱང་སེམས་ཕྲིར་འཕོ་བ་ཐུར་སེལ་གྲིས་འགོག་པར་བྱེད་དགོས་ལ། རླུང་

དེས་རླུང་ཁ་དོག་སེར་བོར་ཡོད་པས་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཡྲི་གེ་

གཉྲིས་ཀྲི་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་པའྲི་དམྲིགས་པ་བྱས་ན། རླུང་འདུ་ས་བའྲི་དགོས་

པ་ཡོད་དོ། །ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་པདྨ་འདབ་མ་གསུམ་པ་བྱེད་པ་ནྲི། རོ་རྐང་དྷཱུ་

ཏཱྲི་གསུམ་མཚོན་པ་དང༌། གཞན་དག་ཏུ་འདབ་མོ་བརྒྱད་བྱེད་པ་ནྲི། བྱ་གདོང་མ་

ལ་རྩ་ཕན་བརྒྱད་འདུས་པ་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཕྲི་བྷ་གའྲི་དབྱྲིབས་

ལ་ནང་བྱ་གདོང་མའྲི་ལྟེ་བ་བྱས་པའྲི་འདབ་མ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་

དགོས་ཤྲིང༌། ལྟེ་བ་དཀར་པོར་བྱེད་པ་ནྲི་ཡུམ་ལའང་ཁམས་དཀར་པོའྲི་ཆ་ཡོད་

པ་གོ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་ཞེས་སོགས་ལ། བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་

ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། བྱེད་ལས་དང་དམྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་

གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ལྷ་སོ་བདུན་དུ་ཤར་བའྲི་མོས་པ་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། བྱང་ཕོགས་སོ་

བདུན་གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་དོན་མྲི་གཅྲིག་གོ །གོ་ཆ་འགོད་པ་ཞེས་སོགས་

ལ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་འགོད་པ། ཞེས་སོགས་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་

ཀྲི་ཐད་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་པགས་པའྲི་ནང་ཙམ་དུ་གོ་ཆའྲི་ལྷ་རྣམས་འགོད་པ་

ཡྲིན་པས་གནས་གཅྲིག་ཏུ་ལྷ་དུ་མ་འགོད་དུ་མྲི་བདེ་བའྲི་དོགས་པ་མྲི་བྱའོ། །དེ་

ནྲི་གསང་མཆོད་དོ་ཞེས་པའྲི་སབས་སུ། གཞྲིའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ང་རྒྱལ་བཟུངས་ནས་

སྙོམས་འཇུག་གྲི་མཆོད་པ་བྱའྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ངོས་གཟུང་དུ་མྲི་དགོས་
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སོ། །མཁས་གྲུབ་བ་མའྲི་གསུང་ངག་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན། །དད་པའྲི་སྙྲིམ་པས་བངས་

ཏེ་རྣམ་དཔོད་ཀྲི། །བོ་ཡྲི་བུམ་བཟང་གང་བར་བྱས་པ་མཚར། །བོ་གསལ་སལ་ལྡན་

ཡོད་ན་འཐུང་བར་རྲིགས། ཞེས་པ་བདག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྲི་ཡབ་གཅྲིག་བུ་རེ་བཙུན་ ༧ འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ། རེ་བཙུན་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པ་ཁད་པར་ཅན་འདྲི་ནྲི། །མང་དུ་ཐོས་པའྲི་

བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་གདན་ས་ཆེན་པོ་རྲི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དུ་ཐོགས་མེད་དུ་སྦྱར་བའོ། །    ། །

འཇུག་པའྲི་ཊཱྲིཀ་ཆེན་ལས། སབས་འདྲིར་གཟུགས་བརན་སོགས་དཔེར་

བཀོད་པ་ནྲི་འཛིན་པས་གྲུབ་ཟྲིན་དཔེར་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲིས། །དབུ་མ་པས་རྫུན་

པར་བཞག་པ་གྲུབ་ཟྲིན་པ་ཞྲིག་དཔེར་འགོད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བྱད་བཞྲིན་དུ་སང་

བའྲི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་དེ་ལ་སང་བའྲི་སྟེང་ནས་ཆ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་བྱད་བཞྲིན་དུ་

སང་ལ། །འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་བྱད་བཞྲིན་དུ་མྲི་སང་ངོ་ཞེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དབྱེ་བ་

མྲི་ནུས་ལ། བྱད་བཞྲིན་དུ་གང་སང་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་སང་བ་ལྟར་དུ་ཡོད་པས་

སྟོང་ཡང༌། རང་གྲི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་མྲི་འགལ་བ་དཔེར་བྱས་ན། དེ་བཞྲིན་དུ་

སྔོན་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སང་བ་ན་ཡང༌། སྔོན་པོའྲི་སྟེང་ནས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་སང་མྲི་སང་གྲི་ཆ་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པར་སང་ལ། དེ་ལྟར་

སང་བ་ཡང་གང་སང་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་སང་བ་ལྟར་དུ་ཡོད་པས་སྟོང་ཡང༌། རང་

གྲི་རྒྱུས་སྐེད་པ་དང༌། རང་གྲི་འབས་བུ་སྐེད་པ་མྲི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱད་

བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརན་ལ་དེར་གང་སང་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་སང་བ་ལྟར་དུ་
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མེད་ཀང༌། གཟུགས་བརན་མེད་པར་མྲི་འགོ་བ་གཅྲིག་དཔེ་སྟེང་ནས་འཆད་པ་ནྲི། 

དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་རེད་པ་ཞྲིག་འཇོག་ཤེས་ན། སྔོན་པོ་ལ་ཡང་རང་”མཚན
1
་གྲིས་གྲུབ་

པར་སང་བའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་སང་བ་ལྟར་གྲི་དོན་དུ་མེད་ཀང༌། སྔོན་པོ་ཡོད་

པར་ངེས་པར་འཇོག་ནུས་པ་འོང་ངོ༌། །ཞྲིབ་མོའྲི་བོས་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་སྟེང་

ནས་འདྲི་འགོག་འདྲི་མྲི་འགོག་ཅེས་པའྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་གཟུགས་བརན་གྲི་དཔེ་སྟེང་

ནས་འཆད་པ་ནྲི། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་རེད་པ་ལ་མེད་མྲི་རུང་དུ་དགོས་པས་ཚིམ་མྲི་ཉན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

1  ༡༠ན༡ན།    མཚན   བླ། ༡༢བ༥ན།   ཞོལ། ༡༡བ༦ན།    བཞྱིན
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༄༅།    །རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཛད་པའྲི་ 

དུས་འཁོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་ལུང་ལ་ 

ལོག་རོག་སེལ་ཚུལ་འདྲི་དཔེ་ཤྲིན་ཏུ་དཀོན་པས་ 

གསུང་འབུམ་འདྲིར་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བདུད་བཞྲིའྲི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཅུ་གཉྲིས་རླུང་གྲི་

རྒྱུ་བ་གཏན་བཅོམ་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན། །ཤེས་རབ་ཆགས་པའྲི་

ཉྲིན་བྱེད་ཟེར་གྲིས་རབ་རྒྱས་པདྨོར་སྦང་རྩྲིའྲི་ཆང་གྲིས་རབ་མོས་ཡྲིད་ཀྲི་བུང་

བ་ནྲི། །བདེ་བའྲི་ལུས་རྒྱས་རང་སྔགས་གླུ་ལེན་ཡེ་ཤེས་རླུང་གྲིས་གེན་དུ་བསྐོད་

དེ་གཙུག་ཏོར་བདུད་རྩྲིའྲི་གནས་སུ་སོང༌། །དྲི་མེད་མཁའ་ལྟར་”དྭང
1
་བའྲི་ལུས་

ཅན་མཚན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་ཕག་རྒྱའྲི་སྦྱོར་མཁས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་

འདུད། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བའྲི་མངལ་གནས་མངོན་པར་སྤྲུལ་བའྲི་ཟློས་

གར་མཁན། །རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་སྲྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྲིག་འཛིན་ཀུན་གྲི་རལ་བའྲི་

གཞྲིར། །ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་རྣམ་པར་བཀོད་ཏེ་ཡང་དག་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་

པ། །ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་དེས་སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་བདག་སྐོངས་ཤྲིག འཇམ་པའྲི་

དབྱངས་ཀྲི་མཁེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་དག་ཐུགས་ཀྲི་མཁར་འཕོས་པས། 

1  མ་ཕྱི།༼ཅ༽ ༡ན༢ན།   བླ།༼ཅ༽༡ན༣ན།    དྭང   ཞོལ།༼ཆ༽ ༡ན༢ན།    དྭངས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འཕྲིན་ལས་འོད་བརྒྱས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་ལམ་བཟང་མ་ལུས་འཇྲིག་རེན་

འདྲིར། །རོགས་ལྡན་བཞྲིན་དུ་གསལ་མཛད་རྲིགས་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་གགས་པ་

གཉྲིས་པའྲི་ཞབས། །དགེ་ལེགས་མཚན་ཅན་སྲྲིད་གསུམ་བ་མར་རྩེ་གཅྲིག་གུས་

པས་ཕག་འཚལ་ནས། །དེ་ཡྲིས་དཔལ་ལྡན་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །གོ་འཕང་

དམ་པར་བགོད་པའྲི་འཇུག་ངོགས་མཆོག པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་སྩལ་

བས། །སལ་བཟང་རྣམས་ཀྲི་རེ་བ་རོགས་པར་མཛད། །དེ་ནས་དུས་མཐར་ལས་ཀྲི་

བྱེད་པོ་ཡྲིས། ལོག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཡྲིད་ལ་བྲིས་པ་གང༌། །སྨྲ་བ་ངན་པའྲི་མུན་

པས་ལེགས་བཤད་ཀྲིས། །འོད་དཀར་སྒྲིབ་ཕྲིར་ངལ་བ་དེ་དག་ལ། །རྲིགས་པའྲི་

ཆད་པས་སྙྲིང་ལ་འཇྲིགས་བསྐེད་ནས། །བརྩེ་བས་ཡང་དག་ལམ་ལ་”གཟུད་པ
1
་

དང༌། །དམ་པའྲི་གཞུང་བཟང་ལེགས་བཤད་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར། །ངན་རོག་དྲི་མས་

སགས་པ་ལུང་རྲིགས་ཀྲི། །དག་བྱེད་ཆུ་ཡྲིས་ལེགས་པར་བཀྲུས་བྱས་ཏེ། །བོ་ལྡན་

དད་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆོད་པས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའྲི་རེ་བ་རོགས་བྱེད་

པའྲི། །སལ་བཟང་ཡྲིད་ཀྲི་དགའ་སྟོན་བདག་གྲིས་བྱ། །

དེ་ཡང་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་བཀའ་སྩལ་བ་

རྣམས་ཀྲི་རབ་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

ལ་ཡང་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་བདེ་སྟོང་གྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་དང༌། དེ་ལ་ཕ་མའྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་ཚུལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཇོག་བྱེད། ལམ་འདྲིར་འཇུག་པའྲི་གདུལ་བྱ་ངོས་བཟུང་

1  མ་ཕྱི། ༢ན༣ན།   བླ། ༢བ༡ན།    གཟུད་པ   ཞོལ། ༢ན༢ན།    གཟུང་བ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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བ། དེས་དབང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བས་སོད་རུང་དུ་བྱས་ཏེ། ཐོག་མར་བསྐེད་རྲིམ་

གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་པར་མ་བྱས་ན་རོགས་རྲིམ་ཡོངས་རོགས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པས་བསྐེད་

རྲིམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རོག་དགག་པ། རོགས་རྲིམ་

གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་འདྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་གསུངས་པའྲི་

ནང་ནས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྒོམ་དགོས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི། རྒྱས་པར་རེ་ཡབ་སྲས་

ཀྲི་གསུང་རབ་ཏུ་མཛད་ཟྲིན་པས་འདྲིར་མྲི་འཆད་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཟབ་མོ་རོ་རེའྲི་

རྣམ་འབྱོར་རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་”བའྲི
1
་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་

རོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་

བཤད་པའྲི་བཀའ་དྲིན། བདག་ཅག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པས་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་

ལ་ལོག་པར་རོག་པ་འགོག་པ་དང༌། དགོངས་པའྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་གསལ་

བར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲིའྲི་དོན་ལ་རྒོལ་ཞྲིང་། ལོག་

པར་རོག་པ་འདྲི་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། །རང་རང་གྲི་སོབ་དཔོན་སྔ་མའྲི་ལུགས་དང་

མྲི་མཐུན་པས་མྲི་འཐད་སྙམ་དུ་བཟུང་ནས། གཟུ་བོར་གནས་པའྲི་བོས་མྲི་དཔོད་

པར་དགག་པ་ལྷུར་ལེན་པར་ཟད་དོ། །

དེ་ལྟ་ན་རྒྱ་གར་གྲི་མཁས་པ་དག་ཀང་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་མྲི་མཐུན་པ་ས་

ཚོགས་སུ་གྱུར་པས། དེ་དག་གཅྲིག་དང་མྲི་མཐུན་པས་ཅྲིག་ཤོས་མྲི་འཐད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ལེགས་པར་གནས་པའྲི་ཕོགས་གང་ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་

ན། བོད་དག་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། དེ་བས་ན་རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སོ་སོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།    བའྱི   བླ། ༢བ༦ན།   ཞོལ། ༢བ༡ན།    པའྱི
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ལུགས་དེ་དག་ལའང་རང་གྲི་ཞེན་པས་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་པར། དེ་དག་གྲི་དོན་ལ་

རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན། འགེལ་ཆེན་གྲི་དགོངས་པར་གང་སོང་བ་དེ་ཉྲིད་

ཁས་བང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཕྲིས་ཀྲི་སྐེ་བོ་བོ་གོས་དང་སྦྱངས་པའྲི་སྟོབས་

དམན་པ་རྲིགས་པའྲི་འཇུག་པ་མ་ཤར་བདག་གྲིས་རང་སྟོབས་ཀྲིས་དཔད་ནས། 

རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་འདྲི་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་འདྲི་དག་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ལ་བརྩེ་

བ་ཡོངས་སུ་དོར་བ་ཡྲིན་པས། བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་ཚད་མར་གྱུར་

པའྲི་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱུད་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་རེས་སུ་འཇུག་དགོས་

ཤྲིང༌། འདྲིར་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་འགེལ་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་

པོ་དང་མཚུངས་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་

སུ་ལུང་བསྟན་པ་བརེས་པའྲི་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཉྲིད་དང༌། དེའྲི་

ལེགས་པར་བཤད་པ་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་བཀའ་དྲིན་དང༌། གསུང་གྲི་མན་ངག་ལ་བརེན་ཅྲིང༌། ཡབ་

སྲས་དེ་དག་གྲི་མདོ་སྔགས་ཀྲི་དགོངས་པ་འགེལ་”བའྲི
1
་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ལ་བྱང་

བའྲི་སྒོ་ནས་དགོངས་པ་འགེལ་”བ
2
་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་འདྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཆད་པ་ལ། བསྲུང་འཁོར་དང༌། 

སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་བསྲུང་འཁོར་སྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་དང༌། བསྲུང་

འཁོར་དངོས་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བ་མེད་ཀྲི་སབས་གཞན་དུ་འདྲི་ཉྲིད་སྦྱང་གཞྲི་

དང་སྦྱོར་བའྲི་ཚུལ་གསུངས་པའང་ཡོད་མོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཙམ་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།    བའྱི   བླ། ༣བ༢ན།   ཞོལ། ༣ན༢ན།    པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།    བ   བླ། ༣བ༢ན།   ཞོལ། ༣ན༣ན།    པ
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མ་གཏོགས་སྦྱང་གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་མྲི་སྦྱོར་ལ། འདྲི་དང་གཞན་དག་གྲི་སབས་

སུའང་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་གནོད་པ་དང༌། ནང་དུ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཡྲིད་

གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་བར་གཅོད་བསྲུང་བའྲི་

དོན་དུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུའྲི་ཐོག་མར་”སྔར
1
་བརོད་བསྲུང་བ་

བྱས་ནས་ཞེས་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་”བའྲི་བསྲུང་བའྲི་
2
་འཁོར་ལོ་ཐོག་མར་

བསྒོམས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། ལེའུ་དེར་བསྲུང་

འཁོར་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་བཤད་པས་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་བྱེད་དགོས་སོ། །

དེས་ན་བསྲུང་འཁོར་དངོས་ལ་གསུམ། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲི་བཤད་

ཚུལ། དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུང་ཚུལ། འགེལ་”བའྲི
3
་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་

རང་ལུགས་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། དུས་འཁོར་ཞབས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཡན་ལག་བཞྲི་བར། ཐོག་མར་དག་པ་གསུམ་དན་པར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་རང་

གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་དན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་

ནས། དང་པོ་ཁོ་ནར་ཆོས་སྐོང་ལ། །གཏོར་མ་དག་ནྲི་སྦྱྲིན་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་

པ་ནྲི་ཕོགས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་བར་གཅོད་ཞྲི་བའྲི་འཕྲིན་ལས་

འཆོལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་བཀོད་ནས་དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བགེགས་བསྲེགས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།   བླ།༣བ༥བ།    སྔར   ཞོལ། ༣ན༥ན།    སྤཌ

2  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།   བླ།  ༣བ༥ན།    བའྱི་བསྲུང་བའྱི   ཞོལ། ༣ན༥ན།    པའྱི་བསྲུངས་བའྱི

3  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།    བའྱི   བླ། ༣བ༦ན།   ཞོལ། ༣བ༡ན།    པའྱི
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ཏེ། འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་ལ་ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་བཀོད་པ་དང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སའྲི་

མཚམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར། རྲིང་བོ་རུ་ནྲི་མཐོང་གྲི་བར། །རོ་རེ་གསུམ་གྲི་རྭ་བ་

གསུམ། །ས་ཡྲིས་སོར་བར་སོང་བ་ནྲི། །ས་འོག་གནས་དང་ནམ་མཁར་རོ། །རོ་རེ་

ཁང་པ་བརྩེགས་པར་ནྲི། དབུས་སུ་འདམ་སྐེས་ཉྲི་མའྲི་ཁྲུ། །ལྟེ་བ་དང་ནྲི་གདན་ལ་

ནྲི། །དུས་དང་ལག་པའྲི་ཁྲུར་གྱུར་པ། །དེ་ཡྲི་སྟེང་དུ་བདག་ཉྲིད་ནྲི། དྲི་མ་དང་ནྲི་བལ་

བ་ཉྲིད། །འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་ཁོ་དབང་པོ། ཕག་ནྲི་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་ལྷག་པ། །དུས་

ཀྲི་ཞལ་ཏེ་རོ་རེའྲི་ཤུགས། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་འཁོར་ལོའྲི་

ཕྲི་རོལ་ཏུ་རྭ་བ་གསུམ་བསྒོམ། །འཁོར་ལོའྲི་ནང་དུ་ཁང་རྩེགས་པདྨ་དང་བཅས་

པའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་ཤུགས་སྒོམ་པ་འདྲི་ཙམ་གྲི་བསྲུང་འཁོར་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཞྲིག་

གསུངས་སོ། །

རྲིགས་དྲུག་དགོད་པ། ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ། ལུས་ལ་རོ་རེ་འགོད་ཚུལ། 

རྭ་བ་ལྔ་དང་བསྲུང་མ་གཞན་རྣམས་མ་གསུངས་སོ། །དུས་ཞབས་པས་མཛད་པའྲི་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་

ཆྲིངས་མཛད་ནས། །འདྲི་ལྟར། དངོས་གྲུབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཅྲིག་སྒོམ། །བསྲུང་

དང་ཁ་སོགས་དག་པ་དང༌། །བདག་ཉྲིད་དག་བྱ་བདག་བསྲུང་དང༌། །ཚོགས་གཉྲིས་

བསགས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་སྐེད། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་དང་དབང་བསྐུར་དང༌། །ཕ་

མོ་ཐེག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། མཆོད་བསྟོད་རེས་ཀྲི་བྱ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

བསྲུང་འཁོར་ལ་བསྲུང་དང་ཞེས་ཡན་ལག་དང་པོར་མཛད། བདུད་རྩྲི་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ནས་ཁ་དག་པ་ཡན་ལག་གཉྲིས་པ། བདག་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐེད་ནས་དེ་ལ་རྲིགས་དྲུག་བཀོད་

པ། །བདག་ཉྲིད་དག་པའྲི་ཡན་ལག་གསུམ་པ། །ཡན་ལག་དྲུག་འགོད་པ་བདག་

བསྲུང་བའྲི་ཡན་ལག་བཞྲི་པར་མཛད་ཅྲིང་ཡན་ལག་དྲུག་འགོད་པ་ལན་ཅྲིག་ལས་

མ་མཛད་དོ།

ཡན་ལག་གཉྲིས་པ་གསུམ་པ་བཞྲི་”བ
1
་རྣམས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་འོག་ཏུ་མཛད་

དེ། །ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་ཡན་ལག་ལྔ་པ། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ། ཡེ་

ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་སྒོ་གསུམ་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། དབང་

བསྐུར་བ། མཆོད་བསྟོད་རྣམ་དག་བསྒོམས་ནས་ཐྲིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བྱ་

བ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པའྲི་བར་དང༌། སྔགས་བཟླས་

ཤྲིང་སར་ཡང་མཆོད་བསྟོད། །ཁོ་བོ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པ། དགེ་བ་བསྔོ་བ། དཀྲིལ་

འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞྲིང་རང་ལྷའྲི་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་

བཀོད་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། སྔགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གཟུང་བ་རྣམས་རེས་ཀྲི་ཡན་ལག་

ཏུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་བསྐེད་ཟྲིན་མ་ཐག་སེམས་ཅན་ལ་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་བསྐུར་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་ཞུ་

བ་གླུས་བསྐུར་ཏེ་བཞེངས་པ་ན་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ས་བོན་ལས་ཕག་མཚན་དེ་ལས་སྐུ་

རོགས་པར་བཞེངས་ཤྲིང༌། དེ་ནས་རོ་རེ་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་སྙོམས་པར་

ཞུགས་ཏེ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ། སངས་རྒྱས་བཀུག་པ་ཡབ་ཀྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་

རོ་རེ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་སྤོས། ཡུམ་གྲི་ཞལ་ནས་སར་ཡང་ཡབ་ཀྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། 

1  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།    བ   བླ། ༤བ༤ན།   ཞོལ། ༤ན༣ན།    པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དེ་ནས་སར་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུགས་པའྲི་ཐྲིག་ལ་ལས་ལྷ་བསྐེད་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་ལས། ཡྲི་གེ་སྤོས་ནས་ཕོགས་ཕོགས་གནས། །དེ་ལས་ཕག་མཚན་

དེ་ལས་སྐུ། །དེ་ལས་ཕྲིར་སྤོས་གདན་ལ་དགོད། ཅེས་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་བྱེད་

པར་བཤད། དེའྲི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ལྷ་སྤོ་བའྲི་ཐོག་མར། །ཨ་དང་རོ་རེ་ལས་གྱུར་

པ། །མྲི་བསྐོད་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་སྔོ། །སྤོས་ནས་སར་ཡང་གཙོ་ལ་ཐྲིམ། །རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་སྔོ། །སྤོས་ནས་སར་ཡང་གཙོ་མོར་ཐྲིམ། ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང་མྲི་བསྐོད་ཡབ་ཡུམ་བསྟྲིམ་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བའོ། །དབང་བསྐུར་

གྲི་སབས་སུ་དབང་ལེའྲི་བསྲུང་འཁོར་དང་། དབང་གྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་ནས་

བྱུང་བའྲི་གསོལ་གདབ། དབང་བསྐུར་བ། ང་རྒྱལ་བཟུང་བའྲི་སྔགས་རྣམས་དང་

བཅས་པས་དབང་བདུན་དང་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བ་མཛད་ཅྲིང༌། སྔར་བསྐེད་ཟྲིན་

པའྲི་གཙོ་བོའྲི་རུས་རྒྱན། ཕག་མཚན། ཀླུའྲི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

སྔགས་གཉྲིས་ཀས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པར་གསུངས་པ་ནྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ལ་

དགོངས་པོར་བྱེད་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་སྤྲིའྲི་མཛད་ཚུལ་རགས་པ་ཞྲིག་བསྟན་ནས། བྱེ་བག་ཏུ་

བསྲུང་འཁོར་གྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་ཚུལ་ནྲི། གཉྲིད་སད་པའྲི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ནས་

དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རོལ་མོའྲི་སྒས་བསྐུལ་བས་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་ལས་

སད་པར་མོས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཕག་འཚལ། དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རེན་དགམ་

པ། མཆོད་པ་དང་གཏེར་མ་བཤམས་པ་རྣམས་བྱས་ནས། བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་

སུ་སྒོམ་པའྲི་ལུས་ལ་སྔགས་ཀྲིས་རོ་རེ་བཀོད་ཅྲིང༌། ཧཱུཾ་ལུས་ངག་སེམས་ལ་གནས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 975  

པ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོས་ནས། བསྲེག་སྔགས་བརོད། རོ་

རེའྲི་མེས་བསྲེགས་པའྲི་རེས་སུ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་”རཿ
1
བཛྲ་ཙཎྜ་སུར་ཡ་སོགས་བརོད་

དེ། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་གུར་མདའྲི་ད་བ་དང་བཅས་པ། ཐོ་རངས་ཀྲི་གྲིབ་མའྲི་

མཐའ་འམ། རང་གྲི་མཐོང་བའྲི་ཡུལ་དུ་ནམ་མཁའ་དང་ས་འབྱར་བ་ཟླུམ་”བོར
2
་སང་

བའྲི་མཚམས་སུ་སྒོམ་པ་དང༌། དེའྲི་ནང་དུ། ༀ་ཧཾ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་བཛྲ་ཨ་ཀ་ཤ་སོགས་

ཀྲི་སྔགས་བརོད་དེ། “ཧཱུཾ
3
་ཡཾ་སོགས་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྭ་བ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་གཞན་ཡས་

ཁང་སྟེ་ཁང་རྩེགས་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར། །ༀ་པཿ བྲི་ཤྭ་

བཛྲ་སོགས་ཀྲི་སྔགས་དང༌། ༀ་རཿ བཛྲ་སུརྱ་སོགས་ཀྲིས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་

བསྐེད་དེ། དེའྲི་སྟེང་དུ་རང་ཉྲིད་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་ནས་

ཁོ་བོ་བཅུའྲི་སྔགས་ཀྲིས་དེ་དག་སྤོས་ཏེ། རང་རང་གྲི་ཕོགས་སུ་གདན་ལ་འགོད་

ཅེས་པ་དང༌། དེ་ནས་ད་དཱ་ཉྲི་ཉཱྲི་སོགས་ཀྲི་ས་བོན་ལས་ཟད་པར་བཅུ་སྤོས་ཏེ། 

ཐུགས་ཀྲི་རྭ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་བསྲུང་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཕོགས་སྐོང་བཅུ། གཟའ་བཅུ། 

ཀླུ་བཅུ། འབྱུང་པོ་རྣམས་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་སྤོས་ཏེ། གསུང་གྲི་རྭ་བའྲི་ནང་

དང་ཕྲི་རོལ་དང༌། སྐུའྲི་རྭ་བའྲི་ནང་དང་ཕྲི་རོལ་བསྲུང་བར་བྱེད། ཅེས་པ་ཙམ་ལས་

གཞན་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ། དབང་བསྐུར། རྲིགས་བདག་

གྲི་རྒྱས་གདབ་མཆོད་གཏོར་སོགས་འདྲིར་མ་གསུངས་ཀང་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་ཐབས་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༧ན།   བླ། ༥བ༣ན།    རཿ   ཞོལ།  ༥ན༢ན།    -རཿ

2  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།    བོར   བླ། ༥བ༤ན།   ཞོལ། ༥ན༢ན།    པོར

3  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།    ཧཱུཾ   བླ། ༥བ༥ན།   ཞོལ། ༥ན༣ན།    ཧཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དངོས་གཞྲིའྲི་དབང་བསྐུར་གྲི་སྔགས་རྣམས་དང་སྦེལ་ནས་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

སྔགས་ཀྲི་རུས་རྒྱན་དང༌། ཕག་མཚན། ཀླུ་རྒྱན་སོགས་འགོད་པར་བཤད་ཅྲིང༌། 

འདྲིར་རོ་རེ་ཤུགས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་པ།  དེ་དག་གྲི་འགའ་

ཞྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་འགའ་ཞྲིག་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕག་མཚན་དང་རྒྱན་ཡྲིན་གྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞྲི་བ་ཕག་ཉྲི་ཤུ་

རྩ་བཞྲི་པ་དེ་ལ་སྦྱར་དུ་མྲི་རུང་བས། གོང་འོག་གྲི་འཁྲུགས་སེབས་ཏེ་དགོངས་པ་

ཤེས་དགོས་ལ་རྒྱ་གཞུང་དུ་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་འོས་

པས་འདྲི་ཙམ་གྲིས་དོན་གྲི་གོ་རྲིམ་སྒྲིག་ནུས་པར་དགོངས་ཀྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། 

ཚིག་འབའ་ཞྲིག་ལ་བརེན་ན་ཆོ་གའྲི་རྣམ་གཞག་ལོག་པར་འགྱུར་བ་ཤེས་སའོ། །ཆོ་

གའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཅྲིག་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ང་རྒྱལ་གཟུང་བ་རེ་རེ་ཡོད་པས། 

བསྲུང་མ་སྤོས་པའྲི་མཐར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྵཾ་ཙཀྲ་སོགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་

པ་མཛད་དོ། །

ས་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དང་པོར་

ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང། ཕྲིའྲི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་དབང་

པོ་མཉམ་པར་བཞག་པས་སྟེ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་དག་པར་བྱས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་

རྲིལ་བུ་སྲན་མ་ཙ་ན་ཀ་ཙམ་ཁར་བཅུག་ནས་ཞེས་པས་ཕག་འཚལ་བ་དང་སོགས་

ཀྲི་སྒས་སྲིག་པ་བཤགས་པ་སོགས་དང༌། མཆོད་པ་རྣམས་དང་བཅས་པའྲི་ཚོགས་

ཞྲིང་མཆོད་པ་བྱ་བར་བསྟན། དེ་ནས་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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བ། རྲིགས་དྲུག་དགོད་པ། ལག་པ་”དཀྲུ
1
་བ། ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྲིས་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་

བཟུང་བ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་དང༌། ལག་པ་”དཀྲུ
2
་བ་སོགས་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ཚུལ་དང་

བཅས་པ་འདྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་

པ་ཡང་ལན་ཅྲིག་ལས་མ་མཛད། དེ་ནས་དེ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཞེས་འགེལ་

ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་འཆད་

པར་གསུངས་པ་ནས། ནམ་མཁའྲི་དབུས་སུ་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ། 

དེ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། སྔ་དོའྲི་གྲིབ་མའྲི་མཚམས་དང༌། གོང་ཁེར་གྲི་

མཚམས་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞྲི་འདུས་པར་སང་བའྲི་མཚམས་

སུ་སྟེ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ། ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ནང་དུ་ཁང་བརྩེགས་དེའྲི་དབུས་

སུ་པདྨའམ་འཁོར་ལོ་ཁྲུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལྟེ་བར་ཉྲི་གདན་དང་བཅས་པ། དབུས་ནས་

ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ཀྲི་བར་དུ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཐམས་ཅད་ཀྲི་འོག་ཏུ་རོ་རེའྲི་

མདུང་དང༌། སྟེང་དུ་མདའྲི་ད་བ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཧཱུཾ་ཡྲིག་གཞལ་ཡས་

ཁང༌། ༀ་མཾ་བྷྲུཾ། པདྨ་པཾ་ཡྲིག ཉྲི་མ་རཾ་ལས་བསྐེད་པ་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་དག་བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་པའྲི་ཚུལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་རཿ སོགས་སོ་སོའྲི་སྔགས་རྣམས་གསུངས་ལ། 

འདྲི་དག་གྲི་འབྱེད་ཚུལ་རྣམས་ཀང་ཁད་པར་ཕ་མོ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།   བླ། ༦བ༢ན།    དཀྲུ   ཞོལ། ༥བ༦ན།    བཀྲུ

2  མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།   བླ། ༦བ༣ན།    དཀྲུ   ཞོལ། ༥བ༦ན།    བཀྲུ
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མཛད་པ་བཞྲིན་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲིའོག་ཏུ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་མངོན་བྱང་ལྔ་

ལས་བསྐེད་ལ། དེ་ཡང་རོ་རེ་ཤུགས་བསྐེད་པ་ན། སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་ལས། 

དེ་ནས་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཧཾ་ཡྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན། འོག་ནས་ཕག་འཚལ་བའྲི་སབས་

སུ་འཆད་པའྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྟེ། འོན་ཀང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། ཕག་

ལྷག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་འཛིན་པ་ལ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཞབས་བརྐང་

བསྐུམ་དུ་བཞུགས་པ། ཞལ་གཅྲིག་པ། སྤན་གསུམ་པ། ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གྲི་གུག་དང་

ཐོད་པ་བསམས་པ། ཕག་རྒྱ་ལྔས་སྤས་པའྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་

པ། སྤྲུལ་གྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། སྟག་གྲི་ཤམ་ཐབས་བཅྲིངས་པ། ཁོ་བོའྲི་དབང་

པོ་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བདག་ཉྲིད་སྒོམ་མོ། ཞེས་དང༌། དེ་མ་ཐག་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་

འགོད་པ་ན་རུས་རྒྱན་ཕག་མཚན། ཀླུ་རྒྱན་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་སྦེལ་ནས་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དགོད་པར་བྱས་ལ་ཞེས་དེ་དག་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་

སྔགས་གཉྲིས་ཀས་འགོད་པར་གསུངས། དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་དང་བཅས་

པའྲི་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པས། སང་བ་རྣམ་པར་བསྐྲད་པ་དང༌། བདུད་ལ་སོགས་པ་

བསྐྲད་པའྲི་སྔགས་རྣམས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྔགས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཟླས་

པ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ནས། རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་གསུངས། 

བདུད་རྲིས་བརྒྱའྲི་ཕེང་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་ནྲི། གོང་དུ་སྔགས་

བརོད་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་

ནྲི་གཞུང་ཆེས་ཀྲི་དོགས་པས་མ་བྲིས་སོ། ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་རོ་རེ་དགོད་པར་
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བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འགེལ་ཆེན་ནས་གསུངས་

པའྲི་རང་གྲི་ལུས་ལ་རོ་རེ་བཀོད་ནས། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བགེགས་བསྲེག་པ་དང༌། 

བསྲེག་སྔགས་བརོད་པར་གསུངས། དེའྲི་མཇུག་ཏུ་དེ་ནས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྲིད་

ཀྲི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། རྭ་བ་གསུམ་དང་རྭ་བ་ལྔ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་དང་ཕྲི་རོལ་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་ཁོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་པོར་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བདག་

ཉྲིད་སྒོམས་ལ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་རྣམས་

བརྩེགས་པའྲི་གཟུགས་སུ་བསམ་མོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཁོ་བོ་བཅུ་ཕག་མཚན་

འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་དང༌། ཁ་དོག་དང་གང་ནས་སྤོ་བའྲི་གནས་

གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྤོ་བ་དང་དེ་དག་ཟླ་གདན་ནམ་ཉྲི་གདན་ལ་

འགོད་པ་དང༌། 

ཡང་ན་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཉྲི་གདན་ལ་འགོད་

པར་བཤད། དེ་ནས་བསྲུང་མ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ང་ཉ་ཎ་མ་ན་བརྩེགས་པ་

སོགས་སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་ལ་བཀོད་པ་ལས་སྤོ་བ་དང༌། རྣ་བ་གཡོན་གཡས་སོགས་

ནས་སྤོ་བ་ཕོགས་གང་དུ་སྤོ་བ་རྣམས་གསལ་བར་གསུངས་ལ་ཟད་པར་དང་

གཟའ་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་མ་གསུངས། ཕོགས་སྐོང་རྣམས་ཀྲི་ཚངས་པ་དང་ཁབ་

འཇུག་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ། །བདེན་བལ་དང་རླུང་ལྷ་ནག་པོ། གཤྲིན་རེ་དང་མེ་ལྷ་

དམར་པོ། རྒྱ་མཚོ་དང་བདེ་བྱེད་དཀར་པོ། དབང་པོ་དང་གནོད་སྦྱྲིན་སེར་པོར་

གསུངས། ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕག་མཚན་མ་གསུངས། ཐམས་ཅད་སྤོས་ཟྲིན་པ་ན་དེ་
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རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡེ་

ཤེས་དང་ནམ་མཁའ་དང་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་ས་རྣམས་ཁམས་དྲུག་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང། གཟུགས་མེད་གཟུགས་དང་ཕོགས་བཅུ་སྐོང་བ་

དང་གཟའ་རྣམས་དང་ཀླུ་རྣམས་དང་འབྱུང་བོ་རྣམས་ཏེ་”ཚན
1
་དྲུག་”གྲི

2
་བདག་

ཉྲིད་བསྲུང་ཞྲིང་སྐོང་བ། ཕྲི་དང་ནང་རྣམས་སུ་ཁ་སྦྱོར་དུ་གནས་སམ་རྣལ་འབྱོར་དུ་

གནས་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་འགོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་

དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་སུ་ཕྲི་དང་ནང་ནས་སྦྱོར་བའྲི་དོན། དེ་

རྣམས་ཐབས་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་པ་འོང་རྒྱུ་འགྱུར་འཕྱུགས་པའམ། གང་

ཡྲིན་བརག་གོ །

དེ་ནས་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གདབ་པར་བྱ་བ་

ནྲི། དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལས་གཞན་པ་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་ཁུག་ཅྲིག རོ་རེ་ཞགས་པས་ཆྲིངས་ཤྲིག 

ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རོ་ཕུར་བུ་རྩེ་མོ་མདུང་གྲི་རྣམ་པ་རྣམས་གནས་བཅུར་སང་བ་ལ་

བཏབ་པར་བསམ་མོ། །སྔགས་རྣམས་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ 

ཧཾཀྵཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སོགས་ཕུར་བུ་འདེབས་པ་དང་བརྔུང་བའྲི་སྔགས་

དང། དེའྲི་མཇུག་ཏུ་དེ་ནས་ཁོ་བོ་རྣམས་ལ་སོ་སོའྲི་སྔགས་ཀྲི་རྐང་པས་བཀའ་

བསྒོ་བ། ༀ་ཧཾ་བཛྲ་མཧཱ་ཨུཥྲི་ཥ་ཞེས་པ་ནས་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་སྔགས་རྣམས་རོགས་

པ་དང༌། རཀྵཾ་ཙཀྲ་སོགས་ཀྲིས་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་མཛད་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   བླ། ༨ན༤ན།    ཚན   ཞོལ། ༧ན༥ན།    ཚེ་ན

2  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན། བླ། ༨ན༤ན།    གྱི   ཞོལ། ༧ན༥ན།    གྱིས



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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དེ་འདྲི་ནྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོརལོའྲི་ཆོ་གའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་

དེ་དག་གྲིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་མྲི་འད་བ་ས་ཚོགས་གསུངས་

པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དང་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། ཁ་

ཅྲིག་ཚིག་གྲིས་དངོས་སུ་མ་ཟྲིན་ཀང་དོན་ཐོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་

ཀྲི་དངོས་ཤུགས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འད་བ་ཡྲིན་

པར་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པར་སོང་མ་སོང་དོན་ལ་དཔད་ནས་

འཇོག་དགོས་ཀྲི། རང་གྲི་བོ་དང་མཐུན་པ་གཅྲིག་བཟུང་ནས་གཞན་མཐའ་དག་

མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱ་ཞྲིང༌། གྲུབ་ཆེན་དེ་དག་གྲི་མཐུན་

པར། སབས་འདྲིར་གནས་དེའྲི་གཞྲི་བདག་ལ་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས་གཞན་དུ་སྤོ་

བའྲི་སྔགས་བརོད་པ་མ་མཛད་ཅྲིང་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་ལན་གཉྲིས་མ་མཛད། 

བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་དང་དེའྲི་”རྒྱན
1
་ཕག་མཚན་རྣམས་སྔགས་

དང་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཀས་འགོད་པ་མཛད། སདྷུ་པུ་ཏྲས་ཀང༌། སབས་འདྲིར་ཡེ་

ཤེས་པ་གཞུག་པ་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་སོགས་མ་མཛད་པ་

ནྲི་འགེལ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པས་དོན་གྲི་ཐོབ་པར་གོ་ནུས་པ་ལ་དགོངས་

པས་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་ཁ་སོང་བ་དགོས་སོ། །ཕུར་གདབ་ཀང་དབང་ལེར་

གསུངས་པ་བཞྲིན་འདྲིར་ཡང་བྱེད་དགོས་པར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་རང་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཚོགས་ཞྲིང་

སྤན་འདེན་པའྲི་ཚུལ་འགེལ་པ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མཛད་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༣ན། བླ། ༨བ༥ན།    རྒྱན   ཞོལ། ༧བ༦ན།    -རྒྱན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནས། ཚོགས་ཞྲིང་གསལ་འདེབས་པ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཏེ། དེའྲི་རེས་སུ་མཆོད་པ་

དང་སྲིག་བཤགས་སོགས་ནས་རྣམ་ཐར་བཞྲི་སྒོམ་པའྲི་བར་དང། དེ་ནས། དངོས་

མེད་དངོས་པོར་མེད་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས། 

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དུ། ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་ཁམས་ཀྲི་གཉྲིས་སང་

རགས་པ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་ནས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་རེས་སུ་ཐ་མལ་

བ་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ངང་ནས། སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་དོན་དུ་མངལ་དུ་འཇུག་

པའྲི་ཚུལ་བཞྲིན་དུ། རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་དང༌། 

དེ་ཡང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དཔག་པ་ལས་འདས་པ་བལྟས་ལ། སྔོན་དུ་བརོད་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་བསམ་མོ། ཞེས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་བསྲུང་

འཁོར་བཞྲིན་དང༌། དེ་ནས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསམ་པ་

ནྲི་ཞེས་རྲི་རབ་ལ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ཞེས་གསུངས། དེའྲི་དབུས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གདན་བཅས་བསྐེད་ནས། དེའྲི་དབུས་སུ་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་ཚུལ་བསྲུང་འཁོར་དུ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་བཞྲིན་བྱ་སྟེ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྒས་མྲི་བསྐོད་

པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ལ་གཞུག་པ་དང༌། 

ཡུམ་གྲི་པདྨར་སྤོས་ལ་སར་སྤོས་ཏེ་རང་ལ་བཅུག དེ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་སྤོས་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་ཐོག་མར་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་ནས་རང་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ལ་འཇུག་པ། ལྷ་གཞན་རྣམས་ཕག་འཚལ་བའྲི་ཚིགས་བཅད་དུ་གསུངས་པ་བཞྲིན་

བསྐེད་ནས་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་དགོད་པ། སེམས་ཅན་ལ་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་བསྐུར་

བ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཞུ་བ། རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའྲི་གླུས་བསྐུལ་བ་ལས་བཞེངས་པ། དེ་ལ་ཐོག་མར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རྒྱས་གདབ་བྱས་ཏེ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་དགའ་བའྲི་སྒས་དཀྲིལ་

འཁོར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷ་སྔར་སྤོས་པ་རྣམས་རང་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ངོ་

བོར་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཞུགས་ཆགས་པའྲི་མེས་ཞུ་བ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕྱུང་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་

ལས་མྲི་བསྐོད་པ་བདག་པོར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་

པ་སྔར་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཏེ། སྙྲིང་ཁ་ནས་རོ་རེ་ཤུགས་སྤོས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་

གཞུག་སོགས་དང༌། དབང་བསྐུར་གྲི་ཚིག་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པར་རྒྱས་གདབ། 

ཕག་འཚལ་བའྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱེད་པར་གསུངས་ལ། དེར་རྣམ་སང་ལ་མྲི་

བསྐོང་བའྲི་རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་མཛད་དོ། །

དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས། མཁའ་གསང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་སྟེ་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཐྲིག་ལེའུ་རྣལ་འབྱོར། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར། དེའྲི་སབས་སུ་

སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕ་ཐྲིག་རྩ་རྒྱུད་

ཀྲི་ཚིག་དངས་ནས་དེ་དག་གྲི་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་དང་བཅས་པ་མཛད། དེ་ནས་

སྔགས་བཟླས་པ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་སྔགས་བཟླས་པའྲི་ཚུལ། འདྲིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྔགས་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ༀ་ཧྲཱཾ་ཧ་ཧྲཱ་ཧྲཱཾུ་ཧ
ལཱ
 ་ཧྲཱཿ སྭཱཧཱ་

ཞེས་པའྲི་སྔགས་འདྲིའྲི་མཐར་ན་མོ་བཅུག་པས་ཞྲི་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ཙམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལས་མ་གསུངས། ངེས་དོན་གྲི་སྔགས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྲོག་དགང་བ་དང༌། དབྱུང་

བ་དང༌། བུམ་པ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པར་བཤད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་མཆོད་

བསྟོད་བྱས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པའྲི་

ཆོ་ག་ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་མཛད་དོ། །འདྲིས་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་

དོན་གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མཛད་པར་དགོངས་ལ། འོན་ཀང་རེན་བརེན་པའྲི་རྣམ་

བཞག དབང་བསྐུར་གྲི་ཆོ་ག་རྣམས་དངོས་སུ་མ་མཛད་ཅྲིང༌། དངོས་སུ་མཛད་པ་

ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི་འགེལ་པ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

སོབ་དཔོན་འདྲིས་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་དང༌། ཚེས་ལྷའྲི་སྐུ་མདོག་སོགས་

གཞན་དང་མྲི་འད་བ་མཛད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི་འོག་ཏུ་དཀྱུས་མ་འཆད་པའྲི་སབས་

སུ་བཤད་པར་བྱ་ཞྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་ཐོག་མར་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་

དང༌། རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་སྤོས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་འཇུག་པ་ནྲི་འགེལ་

པའྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ཕག་མཚན་

སོགས་བསྐེད་པ་ན་སྔར་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་བཤད་པའྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་དང་ཀླུའྲི་

རྒྱན་སོགས་མྲི་བྱེད། ཕག་མཚན་རྣམས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་འགོད་པ་མྲི་བྱེད། 

གཞན་ཕག་མཚན་སོགས་ཁད་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་ནྲི་སྔར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་

སབས་སུ་དེ་ལྟར་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དགོད་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན་

རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཕག་མཚན་སོགས་སྔགས་ཀྲིས་འགོད་པར་འདྲིར་ཡང་བསྟན་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། འོག་ཏུ་གཏོར་མའྲི་སབས་སུ་ཁྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་གོང་གྲི་བདག་པོ་རྣམས་

ལའོ། །རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་རྒྱས་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལའོ། །གྲི་གུག་གྲི་ཕག་རྒྱས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཟད་པར་རྣམས་ལའོ། །རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ལའོ། །རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱས་

གཟའ་རྣམས་ལའོ། །པདྨའྲི་ཕག་རྒྱས་ཀླུ་རྣམས་ལའོ། །འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱས་འབྱུང་

པོ་རྣམས་ལའོ་ཞེས་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་གྲིས་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཅྲི་ཡང་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། མྲི་ཤེས་པ་ཁ་ཅྲིག་ཕག་རྒྱ་འདྲི་དག་སྤན་འདེན་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་གྲི་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱར་བྱེད་པ་ནྲི་བཞད་གད་དོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་འདྲི་དག་དང་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་བོད་

ཀྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་བདག་ཅག་གྲི་བ་མ་དམ་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཞད་གད་དང་

དབྱེ་བའྲི་གནས་སུ་བྱེད་པའོ། །བོད་ཀྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཞད་ཚུལ་ནྲི་བསྲུང་

འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་དང༌། ཡྲིག་བརྒྱ་སོགས་མཛད་པ་དང༌། མྲི་མཛད་

པའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་ལན་གཉྲིས་མཛད་པ་

དང༌། གཅྲིག་ཁོ་ན་མཛད་པ་དང༌། ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་བདུད་བགེགས་བསྲེག་པའྲི་

སྔོན་དུ་ཡུལ་བདག་གོང་བདག་གནས་བདག་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པ་དབང་ལེར་

གསུངས་པ་བཞྲིན་མཛད་པ་དང༌། བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་རྒྱན་

དང་ཕག་མཚན། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་འགོད་པ་དང་མྲི་འགོད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་

དང༌། རོ་རེ་ཤུགས་དང་དབང་ལེར་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིག་བྱེད་དོན་གཅྲིག་མྲི་

གཅྲིག་གྲི་ལུགས་གཉྲིས། ཟད་པར་དང་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་མྲི་མཐུན་པ་ལ་

སོགས་པ་ལུགས་ས་ཚོགས་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་བཞེད་

པ་མྲི་མཐུན་པ་རྣམས་ལས་གང་འཐད་པ་དང༌། སྔར་བཀོད་པའྲི་རྒྱ་གཞུང་དེ་དག་གྲི་

བཞེད་པ་རྣམས་ལས། འགེལ་པའྲི་དགོངས་པར་གང་སོང་བ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་
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མཛད་པ་འགེལ་པའྲི་དགོས་པ་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལ་གཞན་གྲི་ལོག་རོག་

འགོག་ཚུལ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་རང་རང་གྲི་ཐད་སོར་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་འགེལ་ཆེན་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

སོབ་དཔོན་གྲི་མན་ངག་ལ་མ་ལྟོས་པར། རྒྱུད་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་དགག་པའྲི་

ཕྲིར། ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་གོ་རྲིམ་འཁྲུགས་པ་དང་མྲི་

གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསུངས་པ། ཚད་མར་གྱུར་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་རྩ་

བཤད་སྦྱོར་བའྲི་མན་ངག་གྲིས་དགོངས་པ་བཀྲལ་ནས་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དང་ཆོ་

གའྲི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོས་ཀྲི། ཚིག་གྲི་རྲིམ་པ་གླེགས་བམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་གནས་

པ་བཞྲིན་བྱར་མྲི་རུང་བ་ནྲི་སྤྲིའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་འདྲིར་ཡང་དབང་ལེར་ཆོ་

གའྲི་རྣམ་གཞག་དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་ས་བར་མ་མཛད་པར་གོང་འོག་ཏུ་གོ་རྲིམ་

འཁྲུགས་མཛད་ཅྲིང་། དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་འགེལ་པ་ན། གཞུང་གྲི་ཚིག་གོ་རྲིམ་

འཁྲུགས་པ་དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་དོན་གྲི་གོ་རྲིམ་ལེགས་པར་

སྒྲིགས་ཏེ། དོན་ཚན་སོ་སོའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ཕོགས་རེར་བསྡུས་ནས་ཆོ་གའྲི་རྣམ་

གཞག་བྱེད་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྲུང་འཁོར་སྟོན་པ་ན་ཡང༌། དབང་ལེར་དཀྲིལ་

འཁོར་ལས་རྲིམ་གྲི་ཆོ་ག་རྣམས་དང་གོ་རྲིམ་སེལ་ཏེ། དང་པོའྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་

རྣམ་གཞག་རགས་པ་གཅྲིག་བསྟན། དེའྲི་འོག་ཏུ་ས་བཟུང་བ་དང་སྦྱངས་བ་སོགས་

ལས་རྲིམ་གྲི་ཐུན་མོང་ཡྲིན་པའྲི་ཆོ་ག་དུ་མ་ཞྲིག་བསྟན་པའྲི་འོག་ཏུ་སྔར་བཤད་

པའྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཆོ་གའྲི་གོ་རྲིམ་དང༌། ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་སྔགས་དང་བཅས་

པ་དང༌། མཚན་མ་ངན་ན་སར་ཡང་སྔར་བཤད་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་
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དང༌། མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པ་སོགས་”ཀྲི
1
་བགེགས་བཟློག་པར་

གསུངས། བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྔགས་ཀྲིས་འགོད་པ། 

ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག དབང་བསྐུར་བདུད་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའྲི་སྔགས་

རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་དང༌། བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་གོང་འོག་གཉྲིས་

ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པས། ཚིག་ཚོགས་སྐྱུང་བའྲི་ཕྲིར་འོག་ཏུ་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་

མཛད། སར་ཡང་བགེགས་བཟློག་པ་ན། མཁའ་འགོ་མའྲི་ཚོགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་

ཚིགས་རྣམས་ནྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་སྔགས་འདྲི་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དག་པོའྲི་ལས་ལའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་གནས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་ཀང་

བརོད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ལས་དབང་ལེར་གསུངས་པ། དཀྲིལ་འཁོར་ལས་

རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་དུ་སྒོམ་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་

ལ། ས་སང་བ་སྦྱངས་པ་སོགས་པར་བར་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་མྲི་དགོས་པས་དོར་

ཏེ། ས་ཆོག་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡན་ལག་

གོང་འོག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ནས་ཉམས་སུ་བང་བར་

བྱའོ། །གསུམ་པ་འགེལ་པའྲི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་རང་ལུགས་འཇོག་པའྲི་

ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགོ་ཚོགས་གཉྲིས་”བསག
2
་པ། དངོས་གཞྲི་བསྲུང་འཁོར་

བསྒོམ་པ། མཇུག་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན། བླ། ༡༡བ༤ན།    ཀྱི   ཞོལ། ༡༠བ༢ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན། བླ། ༡༢ན༣ན།    བསག   ཞོལ། ༡༡ན༡ན།    བསགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 988  

དང་པོ་ནྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཐོག་མར་འོག་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་

སབས་སུ་བཤད་པའྲི་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་སབས་འདྲིར་ཡང་བྱེད་པར། པདྨ་

དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་པ་ལ་ཁ་ཅྲིག་

སབས་འདྲིར་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། འོག་ཏུ་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་

བྱེད་པ་དང་ཟློས་པར་འགྱུར་བས་སོ་སྙམ་ན། དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དབང་ལེར་བསྲུང་

འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱས་ནས། སར་

ཡང་ས་བཟུང་བའྲི་སབས་སུ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སྔོན་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་བཤད་

པ་ལའང་ཟློས་པའྲི་ཉེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །མྲི་མཚུངས་ཏེ། སབས་འདྲིར་སྒྲུབ་

ལེར་བཤད་པ་བཞྲིན་བྱེད་དགོས་པས་སོ་སྙམ་ན་སྒྲུབ་ལེར། སྔར་བརོད་བསྲུང་བ་

བྱས་ནས་ཞེས་སྔར་དབང་ལེར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་བསྲུང་འཁོར་སྒོམ་ཚུལ་དེ་སྔོན་

དུ་བཏང་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་སར་ཡང་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་ལ་

འཇུག་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དབང་ལེར་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྲི་

གོ་རྲིམ་འཆད་པ་ན་འདྲིར་དང་པོར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་

རྲིམ་པས་ཁ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མཆོད་པ་དང༌། 

སྲིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། བསོད་ནམས་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་དང༌། གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དངོས་པོ་དབུལ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

བསྐེད་པ་དང༌། ལམ་ལ་བརེན་པར་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པ་བྱས་

ནས་ལྷ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་

སྦྱོང་བར་བྱེད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾཀྵཿ པྲ་ཛྙོ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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པ་ཡོ་སོགས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཀང༌། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་ཚོགས་

ཞྲིང་མཆོད་པ་བྱེད་པ་འགེལ་པ་ལས་བཤད་པས་འཐད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། སར་

དངོས་གཞྲིའྲི་མགོར་ཡང་མཛད་པས་མཁས་པ་སྔ་མ་དང་ཡང་མཐུན་ཞྲིང་ལེགས་

སོ། །དེས་ན་ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་དངས་པ་ནས། སྟོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བར་འོག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་ཞྲིང་ཡྲིག་བརྒྱའྲི་སྒོམ་བཟླས་བྱེད་པ། སབས་འདྲིའྲི་རྒྱུད་རྒྱ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་གྲི་

སབས་སུའང་རང་རང་གྲི་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་ལས་སབས་འདྲིར་བྱེད་པ་མ་བཤད་

ཀང༌། དམ་ཚིག་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་སྦྱོང་བའྲི་ཐབས་སུ་ཐུན་མཚམས་སུ་བྱེད་

པར་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་སོགས་ཀྲི་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དགོས་པ་སབས་འདྲིར་

བྱས་པས་ཀང་འགྲུབ་པ་དང༌། འཇུག་པ་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་སབས་འདྲིར་བ་མ་སྔ་མ་དག་

གྲིས་མཛད་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་གྲི་སབས་དང་འདྲི་གཉྲིས་ལ་རུང་མྲི་རུང་གྲི་

ཁད་པར་མེད་པས་འདྲིར་ཡང་བྱེད་པ་ལེགས་སོ། །

དེ་ཡང་ཆོས་རེ་བུས་རོར་སེམས་ས་བོན་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་པར་གསུངས་ཀང༌། 

སབས་འདྲིར་རོར་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དག་པའྲི་ས་བོན་ཀྵཿ ལས་བསྐེད་པར་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རེས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་དངོས་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾཀྵཿ པྲཛྙོ་པ་ཡོ་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་སྔགས་བརོད་ནས་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་སྔགས་དོན་ནྲི་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་བདག་པོ། བདག་གྲི་ལུས་ངག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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སེམས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལ་རོ་རེ་བདུད་རྩྲིའྲི་རང་བཞྲིན་མཛོད་མཛོད། ཕུང་པོ་ཁམས་

སྐེ་མཆེད་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཞྲི་ཚུགས་ཤྲིག ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། སྔགས་

འདྲི་བརོད་ནས་རང་གྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཝཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཞེས་པ་ནས། ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པ་ལའོ་ཞེས་འགེལ་ཆེན་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་

བཞྲིན་འདྲིར་སབས་སུ་བབས་པས་མཛད་ལ། དབང་དང་དགུག་པ་ལ་རཾ་ལས་ཉྲི་མ། 

བསད་བསྐྲད་གཉྲིས་ལ་ཡཾ་ལས་སྒ་གཅན། རེངས་རྨོངས་གཉྲིས་ལ་ལམ་ལས་དུས་

མེ། གསོ་བ་ལ་ཧཾ་ལས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒོམ་པར་བཤད་པ་རྣམས་འདྲིར་

སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲི་དག་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྲི་དོད་ཡྲིན་པས། འདྲི་

ལས་གཞན་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྲི་དོན་མ་རོགས་པ་སྟེ། འདྲིའྲི་དགོས་པ་ནྲི་

འོག་ཏུ་རྲིགས་དྲུག་འགོད་པའྲི་གཞྲི་ཐ་མལ་གྲི་སང་བས་དབེན་པའྲི་དག་པའྲི་སང་

བར་འཆར་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ལ། ལུས་དག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བ། དེའྲི་རེས་སུ་སྭ་བྷཱ་ཝའྲི་

སྔགས་དོན་དན་པས་ཀུན་རོབ་ཐ་མལ་གྲི་འཛིན་པ་བཀག་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་

རོགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་སྟེ་སེམས་དག་པར་བྱས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་

ལས་དག་པའྲི་རྲིག་དྲུག་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཕག་

རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྲིས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཕག་རྒྱ་”བཅྲིང་བའྲི
1
་དོན་དུ་ལག་

པ་བཀྲུ་བའྲི་སྔགས་ༀ་ཧཿ ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔགས་དོན་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཚོན་ཆའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   བླ། ༡༣བ༢ན།    བཅྱིང་བའྱི   ཞོལ། ༡༢ན༦ན།    གཉྱིས་པའྱི



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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རྒྱལ་པོ་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་མཐར་བྱེད་པ་རོ་རེ་རྣོན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གཅོད་པ་

བདག་གྲི་ལག་པ་རྣམ་པར་དག་པར་མཛོད་ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་

ཟླ་ཉྲི་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསྐེད་ཚུལ་འདྲི་དག་

འགེལ་པ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། བསྒོམ་དོན་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས་བྱྲིན་གྲིས་”རློབ
1
་པ་ཡྲིན་ལ། བྱྲིན་གྲིས་

”རློབ
2
་པའྲི་སྔགས་ནྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧྲིཀྵཿ ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔགས་དོན་ནྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མངའ་བདག་རོ་རེའྲི་སྐུ། བདག་གྲི་ལུས་ངག་སེམས་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་ལ་རོ་རེའྲི་སྐུའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མཛོད་མཛོད་ཅེས་པའོ། །

དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་སྐུའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་

བདག་ཉྲིད་ཅན་ངའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་སྔགས་བརོད། ཡན་

ལག་དྲུག་དགོད་པས་ཀང་བྱྲིན་གྲིས་”རློབ
3
་པ་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ༀ་ཧ

ལཱ
 ་ཞེས་སོགས་

དང༌། དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་གྲིས་ཀང་སྙྲིང་ཁ་ལྟེ་བ་ཞེས་སོགས་ལན་གཉྲིས་

གསུངས་པ་གདམ་ང་ཅན་ཡྲིན་པར་བཞེད་པས། ལུགས་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་དང་མྲི་

མཐུན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འདྲི་དག་གྲི་སྔགས་དང་གོ་རྲིམ་ནྲི་འགེལ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་མཛད་དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདུད་གཞོམ་པ་ནྲི་འགེལ་ཆེན་

ལས། སྔོན་དུ་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས་བྱ་བར་དབང་ལེ་ལས་གསུངས་པ་

བཞྲིན་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱེད་པར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༣ན།   བླ། ༡༣བ༤ན།    རློབ   ཞོལ། ༡༢བ༢ན།    རླབས

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༣ན།   བླ། ༡༣བ༤ན།    རློབ   ཞོལ། ༡༢བ༢བ།    རློབས

3  མ་ཕྱི། ༡༠ན༥ན།   བླ། ༡༣བ༦ན།    རློབ   ཞོལ། ༡༢བ༣ན།    རློབས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཏེ། དབང་ལེར་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་སྔོན་དུ་སོབ་

དཔོན་དང་སོབ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ས་

བརག་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་བྱེད་པའྲི་ཡོ་བྱེད་བུམ་པ་དང་ཕུར་བུ་དང་རྡུལ་

ཚོན་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ལུས་ལ་རོ་རེ་བཀོད་ནས་

བགེགས་བསྲེག་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་པ་དང་

དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ལས་བྱེད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཐོག་མར་བདག་

བསྲུང་བར་བྱེད་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་འབྲིང་དུ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་པ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་འོག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་

ཤེས་པའྲི་ཕྲིར། སྔོན་དུ་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས་བདུད་བགེགས་བསྲེག་

པར་གསུངས་པ་ནྲི། སྔོན་དུ་ཞྲིང་སྐོང་ལ་ས་སོང་བའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་པས། སབས་འདྲིར་

གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་ཨྲི་དཾ་སྠ�་ནྲི་ཏྱ་ཀ་ཏྭ་ཧྱེ་མཎྜ་ལ་བྷཱུ་མྱཱཾ་ཞེས་པའྲི་

དོན་གནས་འདྲི་དོར་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཞྲི་ལ་གནས་པར་མཛོད་

ཅེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་བྱེད་པའྲི་ས་བསང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྒྲུབ་ཐབས་

སྒོམ་པའྲི་སབས་གཞན་དུའང་བྱ་དགོས་པར་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སོགས་

བཞེད་པ་ལེགས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་པའྲི་སབས་ཐམས་

ཅད་དུ་ཞྲིང་སྐོང་གནས་འདྲི་དོར་ནས་གཞན་དུ་སོང་ཞེས་གཞན་དུ་སོ་དགོས་པར་

ཐལ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་འདོད་ན། འོག་ཏུ་ས་སྦྱང་བའྲི་སབས་སུ་ཨ་པར་སྠ་ནཾ་

གཙྪ་ཞེས་གཞན་དུ་སོ་བ་ཡྲིན་གྲི། །ས་བཟུང་ཟྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ་གནས་འདྲི་དོར་ནས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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སོང་ཞེས་མྲི་བརོད་པར། སྭ་སྠ་ན་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ནས་རང་གྲི་གནས་སུ་བྱོན་ཞེས་

བརོད་དགོས་པར་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགེལ་པའྲི་མཆན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བ་ཇྲི་ལྟར་སོང༌། གཞན་ཡང་འདྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་རྲིམ་གྲིས་ས་སོང་བ་མ་ཡྲིན་ན། 

འགེལ་པར་ཞྲིང་སྐོང་ལས་བསང་བ་སབས་གཞན་གང་དུ་གསུངས། དུས་ཞབས་

པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་བཞྲི་པ་ལས་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བྱས་ནས་བགེགས་

བསྲེག་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཁོད་རང་ཉྲིད་བུ་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་ཕག་ལེན་འཐད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཕག་ལེན་འཁྲུལ་སོང་སྟག་ཚལ་

བས་མཛད་པ་ལས་སབས་འདྲིར་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་མྲི་མཛད། ཞྲིང་སྐོང་གྲི་གཏོར་

མ་དང༌། བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུའྲི་གཏོར་མ་ཙམ་ཞྲིག་བཤམས་པའྲི་ཕག་ལེན་ཡོད་པར་

བཤད་ཅྲིང༌། འདྲི་ཉྲིད་བུ་ལུགས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཚད་མར་བྱེད་ལ། རྲིན་པོ་ཆེས་

མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །

དེས་ན་དུས་ཞབས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དོན་ནྲི་དེར་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ་དང༌། 

བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུའྲི་གཏོར་མ་མ་མཛད་པར་དེའྲི་དགོས་པ་ཕོགས་གཅྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་མཛད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་ནྲི་བསྒྲུབ་

པའྲི་བར་ཆད་ཞྲི་བའྲི་འཕྲིན་ལས་གཞོལ་བའྲི་ཕྲིར་ཕོགས་སྐོང་ལ་འབུལ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་གྲི་སབས་སུ་རང་རང་གྲི་ཕོགས་སྐོང་ལ་འབུལ་བ་དེ་

ལ་ཞྲིང་སྐོང་གྲི་གཏོར་མ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀང་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་མཛད་མོད། དེ་དང་

སབས་འདྲིའྲི་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་ཞྲིང་སྐོང་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། 

འདྲིའྲི་ཞྲིང་སྐོང་ནྲི་ས་ཕོགས་དེར་གནས་པའྲི་ཡུལ་བདག་གོང་བདག་གནས་བདག་
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གསུམ་ལ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་མཛད་ཀང༌། 

དེའྲི་དོད་བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུ་ལ་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས་ཕྲིན་ལས་འཆོལ་བ་ཡྲིན་པས། 

བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ་སྒོམ་པ་ལ་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་མྲི་མཛད་པ་བུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

ཕག་ལེན་བཞྲིན་ལེགས་པས་འདྲིར་ཡང་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་མྲི་མཛད་དོ། །

དེས་ན་དབང་ལེར་གསུངས་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་རྲིམ་གྲི་ཆོ་གའྲི་ཡན་

ལག་ཚང་བར་གསུངས་པ་དང༌། དེའྲི་ནང་གྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་ལས། ཞྲིང་སྐོང་ལ་ས་བསང་བ་སོགས་ས་ཆོག་གྲི་ཡན་ལག་

ཡྲིན་གྲི། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཡན་ལག་མ་ཡྲིན་ལ། ཞྲིང་སྐོང་ལ་ས་སོང་བའྲི་གཏོར་མ་

འདྲིར་གསུངས་པ་ཡང་ས་ཆོག་ཁོ་ནའྲི་ཡྲིན་པས་སྒྲུབ་ཐབས་རྐང་པ་སྒོམ་པ་ལ་བྱེད་

དོན་མེད་ཅྲིང་ཕུར་གདབ་ནྲི་གྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་དུ་བྱ་བའྲི་བསྲུང་འཁོར་ལའང་བྱེད་

པ་ཚད་ལྡན་གྲིས་མང་དུ་བཤད་པས་ངེས་པར་མྲི་དགོས་ཞེས་བྱའྲི་མྲི་རུང་ཞེས་མྲི་

གསུང་ངོ༌། །དེས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་པར་སྒོམ་པ་ལ་ཕུར་གདབ་ངེས་པར་མྲི་དགོས་

པས་འདྲིར་མ་མཛད་དོ། །ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་ནས་སྟོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བར་

ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་དང་བསྲུང་འཁོར་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་

བསྲུང་འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་ཡང་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འགེལ་པའྲི་ཚིག་གྲི་རྲིམ་པ་

ལ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྲིན་བྱ་བར་རྲིགས་སོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཆོ་གའྲི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་ནས་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་བས་བ་མའྲི་མན་

ངག་གྲིས་སྒྲིག་དགོས་པར་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སབས་འདྲིར་

རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནད་རྣམས་སུ་རོ་རེ་འགོད་པ་ན། རོ་རེ་དང་གསང་བ་དག་ལ་ཅེས་
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པའྲི་གསང་བ་ནྲི། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་འབས་བུ་ལ་འཆད་ཀང་བྲི་བྷུ་ཏ་ཙནྟྲས་ལྟེ་འོག་གྲི་

གསང་གནས་ལ་འཆད་པ་ལེགས་ཤྲིང༌། ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་སོར་སྒོམ་པའྲི་རོ་རེ་

རྣམས་ཀྲི་རྭའྲི་གངས་ཐ་དད་པ་གསུངས་པ་ནྲི། འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་སོར་ཚིགས་ལ་

སྒོམ་པ་རྣམས་གནས་དེ་དག་གྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་འདབ་མ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའྲི་གངས་

དང་མཐུན་པ་ཡྲིན་ལ། དབང་པོ་སོ་སོའྲི་སྒོར་སྒོམ་པ་ནྲི། སྒོ་རེ་རེ་ན་ཡུལ་དབང་

རྣམ་ཤེས་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པས་དེའྲི་གངས་དང་མཐུན་པར་རྩེ་མོ་གསུམ་པ་སྟེ། 

དེ་ཡང་དབང་པོ་སོ་སོའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་ཕྲིར་འཕོ་བ་སོ་སོར་སྡུད་པའྲི་

རོགས་རྲིམ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དབང་པོ་སོ་

སོའྲི་སྒོ་ནས་བདུད་དང་བགེགས་འཇུག་པ་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ལ། གནས་གཞན་

དུ་རྩའྲི་གངས་དང་མཐུན་པར་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀང་རྩ་དེ་དག་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དྷཱ་ཏཱྲིར་

འགོག་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དང༌། རྩ་དེ་དག་ནས་འཆྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་འགོག་པ་དང༌། ལུས་ལ་

བགེགས་ཀྲི་གནོད་པ་བསྲུང་བའྲི་གོ་ཆ་བསྒོ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་དེ་རྣམས་ལས་

ཕོགས་སོ་སོར་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་གདུད་དང་བགེགས་བསྲེག་པར་གསུངས་

ནས། དེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྔགས་འདྲིར་མ་གསུངས་པར་འོག་ཏུ་བཤད་ནས་གོང་

གྲི་སབས་འདྲིར་བྱ་བར་དེའྲི་སབས་ཀྲི་འགེལ་པ་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་སོ། །དེའྲི་

འོག་ཏུ་ནམ་མཁའྲི་རང་བཞྲིན་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དང་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་

བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་”ཏེ
1
། ཁང་བརྩེགས་རྭ་བ་བསྲུངས་མ་དྲུག་ཅུ་སྤོ་བ། དེ་དག་

ལ་གཏོར་མ་སྦྱྲིན་པའྲི་སྔགས། དེ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་བར་བཤད་ནས། 

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༦ན།   བླ། ༡༦ན༡ན།    ཏྱེ   ཞོལ། ༡༤བ༣ན།    སྟྱེ
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དེ་ནས་ས་བཟུང་བའྲི་སྔོན་དུ་སའྲི་ལྷ་མོ་ལ་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ། ཕུར་

བུ་བསྲུང་བའྲི་ཁོ་བོ་དགོད་པ་བསྟན། དེའྲི་རེས་སུ་སར་ཡང་ས་བརྐོས་ནས་སྦྱང་

བ་དང༌། དེ་ཉྲིད་རོགས་པ་དྲུག་གྲི་ཉྲི་མ་ལ་བྱ་བ། དེ་ནས་ས་བཟུང་བ། ཚེས་བཅུ་

གཉྲིས་ལ་ཐྲིག་གདབ་པ། བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྲི་ལ་རྡུལ་ཚོན་འགེད་པ། བཅོ་

ལྔ་ལ་དབང་སྦྱྲིན་པ་སོགས་དུས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ངེས་བཟུང་བ་སོགས་བྱས་ནས། དེའྲི་

རེས་སུ་སོབ་མ་སྟ་གོན་བྱ་བ། དེ་ནས་རས་ལྔ་ལྷག་གནས་ཡོངས་འཇོམས་སངས་

ཏེ་ཐྲིག་གདབ་པ། ཐྲིག་སྐུད་དང་རྡུལ་ཚོན་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་བཤད་ནས། དེ་རྣམས་

གླེགས་བམ་གནས་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་ཀང༌། ལག་ཏུ་བང་བའྲི་ཆོ་གའྲི་གོ་རྲིམ་བསྟན་

པའྲི་ཕྲིར། ད་ནྲི་སྔོན་གྲི་སའྲི་ལྷ་མོ་སྤན་དངས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཇྲི་སྲྲིད་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་འདྲིའྲི་བར་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་བརོད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ལྷའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་

བདུད་ཚར་བཅད་པའྲི་སྔགས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡན་

ལག་དགོས་པ་དང༌། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྦྱང་བ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། འདྲིར་

དང་པོར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པས་ཁ་རྣམ་པར་

དག་པ་དང། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་ནས་

སྟོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བར་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦྱོང་

བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པའྲི་བར་གྲི་གོ་རྲིམ་དང༌། དེ་ནས་བསྲུང་

འཁོར་རྒྱས་པ་སྒོམ་པའྲི་སབས་ཀྲི་རྭ་བ་སོགས་བསྐེད་པའྲི་སྔགས་དང༌། ཁོ་བོ་བཅུ་

ལ་བཀའ་བསྒོ་བའྲི་སྔགས་རྣམས་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་ལག་ཏུ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 997  

བང་བའྲི་རྲིམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་གསུངས་པ་ནྲི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས། 

བོ་གོས་ཆུང་ངུའྲི་ལོག་རོག་གྲི་མུན་པས་བསྒྲིབ་པར་མྲི་བྱའོ། །གོང་དུ་དངས་པ་

ལྷའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བདུད་ཚར་བཅད་པའྲི་སྔགས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡན་ལག་དགོད་པ་དང་ཞེས་སོགས་སྔར་བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་དག་པོའྲི་ཞེས་པར་གསལ་བས་འོག་ཏུ་རྒྱན་རྣམས་དགོད་པའྲི་གཞྲི་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བྱེད་དང་སྔར་གྲི་རོ་རེ་ཤུགས་དོན་གཅྲིག་པར་བསྟན་ནོ། །

འོ་ན་བསྲུང་འཁོར་དང་རྭ་བ་རྣམས་ཀྲི་སྒོམ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། ནམ་མཁའ་

དང་ས་འབྱར་བ་ཟླུམ་པོར་སང་བའྲི་མཚམས་ནས་རྭ་བ་གསུམ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་

བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ནས་རྭ་བ་ལྔ་བསྒོམ་པ་དང༌། རྭ་བའྲི་ནང་

དུ་ཁང་བརྩེགས་སྒོམ་པའྲི་དབུས་ནས་ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་གྲི་མཐར་ཐུག་པར་

འོག་གཞྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་འགེལ་”པ
1
་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྭ་བ་

རྣམས་ཟླུམ་པའྲི་འོག་གཞྲི་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་གཅྲིག་གནས་པར་བྱས་

པའྲི་རྭ་བ་ནང་མའྲི་དབུས་སུ་ཁང་བརྩེགས་སྒོམ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ཐོག་གསུམ་རྲིམ་

སོགས་སུ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་པས་མཐོན་པོར་བརྩེགས་པས་ན་ཁང་བརྩེགས་ཞེས་བྱ་

སྟེ། ཐོག་རྲིམ་པ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་འོག་གྲི་གཞྲི་དང་རྭ་བའྲི་མཐྲིལ་

རྣམས་ལ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་གྲི་དབུས་ཀྲི་བར་

སང་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའམ། །འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་གང་རུང་བྱས་

ནས་ལྟེ་བ་ལ་རོ་རེ་ཤུགས། ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཁང་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།   བླ ༡༦བ༥ན།    པ   ཞོལ། ༡༥བ༦ན།    པར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བརྩེགས་ཀྲི་ནང་གྲི་སྟེང་དུ་གཙུག་ཏོར་དང་འོག་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་གནོད་མཛེས་འཇོག་

པ་ནྲི་འགེལ་པར་གནོད་མཛེས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་འཇོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བྱས་པས་”འགེལ་པར
1
་བསྲུང་མ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཁང་བརྩེགས་དང་རྭ་བའྲི་ཕྲི་

ནང་དུ་འགོད་པར་གསུངས་པ་བཞྲིན་བྱ་ས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་འདོད་ཚུལ་ས་

ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས་གནོད་པ་གསུངས་པ་རྣམས་

བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །རྭ་བ་ཟླུམ་པོའྲི་སྟེང་གྲི་ཐོག་རྣམས་རོ་རེའྲི་གུར་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

ཡང་རྭ་བ་དང་བར་མཚམས་མེད་པ་འབེལ་”རྭ་
2
བའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མདའྲི་ད་བ་རྣོན་

པོས་ཁབ་པའོ། །འགེལ་པར་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་ལ་ཁོ་བོ་འགོད་པར་གསུངས་

པ་ནྲི། ཁང་བརྩེགས་སྒོམ་པ་”ལས
3
་ཡང་ན་རྭ་བའྲི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་གྲི། འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་དང་ཁང་རྩེགས་གཉྲིས་སྦགས་མར་བྱེད་པའྲི་དོན་

མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྭ་བ་ལྔའྲི་ཁ་དོག་ནྲི་ཁམས་ཀྲི་སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་ནང་ནས་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་དཀར་དམར་ནག་པོ་གསུམ་དང༌། ལང་ནག་དམར་དཀར་སེར་བ་ལྔ་ཡྲིན་

པས། ཕྲི་ནས་བགངས་པ་ན་རྲིམ་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་སབས་འདྲིའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ཇྲི་ཙམ་ཡྲིན་འགེལ་

པར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། ཐོ་རངས་དང་སྲོད་ཀྲི་མཚམས་སུ་ནམ་མཁའ་

དང་ས་འབྱར་བ་ཟླུམ་པོར་སང་བ་ལས་ཕྲིརོལ་ཏུ་ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་བྱ་

བར་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། རང་ཡུལ་འཁོར་ཇྲི་ཙམ་བསྲུང་བར་འདོད་པ་ཚུན་ཆད་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།   བླ། ༡༧ན༣ན།    འགྲྱེལ་པར   ཞོལ། ༡༥བ༤ན།    འདྲྱེལ་བར

2  མ་ཕྱི། ༡༢བ༥ན།   བླ། ༡༧ན༤ན།    - རྭ་   ཞོལ། ༡༥བ༥ན།    རྭ་    * རྭ་

3  མ་ཕྱི། ༡༢བ༥ན།   བླ། ༡༧ན༥ན།    ལས   ཞོལ། ༡༥བ༥ན།    འམ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 999  

ཀྲི་སྒོམ་པས་ཆོག་པར་གྲུབ་པས་ཚད་ངེས་པ་མྲི་དགོས་ཀྲི་འདྲི་ལྟར་གསལ་བར་

གསུངས་ཀང༌། ད་དུང་ཡུལ་འཁོར་གྲི་ཚད་དཀའ་འོ་ཞེས་ཟེར་བ་ན་བདག་གྲི་བོ་

གོས་ཀྲི་ཚད་ནྲི་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྟེ། འོན་ཀང་བསམ་པ་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྟོབས་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པས་རང་དབང་མེད་པར་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་སོ་

ཞེས་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །

འདྲིར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་”ལ་
1
ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཐོག་

མར་བསྲུང་འཁོར་དང་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་དབུས་སུ་བསྐེད་པར་གསུངས་པའྲི་རོ་

རེ་ཤུགས་ལ། སྔགས་ཀྲིས་རུས་རྒྱན་དང༌། ཀླུའྲི་རྒྱན་དང༌། ཕག་མཚན་སོགས་

འགོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་འགེལ་པའྲི་སབས་གང་དུའང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། 

འོག་ཏུ་མལ་སྟན་ལྷག་གནས་བྱས་ནས་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ན་ཀླུ་དང་རུས་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་

སོགས་སྔགས་ཀྲིས་འགོད་པ་དང་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་ཡན་ལག་སོ་སོའྲི་ཕེང་

སྔགས་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་བརོད་པ་སོགས་བྱེད་པར་གསུངས་པའྲི་རོ་

རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ནྲི་རོ་རེ་ཤུགས་དང་དོན་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཡུམ་

ཅན་ཡྲིན། རོ་རེ་ཤུགས་ལ་ཡུམ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རོ་རེ་ཤུགས་དང་འཇྲིགས་བྱེད་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་མྲི་གཅྲིག་གོ་ཞེ་ན། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་གཙོ་བོར་བྱས་

པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

མཁའ་འགོ་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཀོད་པའྲི་འཁོར་ལོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༢ན།   བླ། ༡༧བ༣ན།    ལ་   ཞོལ། ༡༦ན༤ན།    ལོ།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 1000  

སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ནྲི་སྒྲུབ་འབས་ཀྲི་ལེའུ་

ལས་གསུངས་པའྲི་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བར་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་

པ་རློན་པའྲི་གོས་འཛིན་”པ
1
་བསྒོམ་པ་གསུངས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པ་དེ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་

ཀྲིས་བསོར་བའྲི་འཁོར་ལོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལས་གཞན་པའྲི་ཡུམ་ཅན་གཙོ་བོར་བྱས་

པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ས་ཆོག་གྲི་སབས་འདྲིར་སྒོམ་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་

སབས་འདྲིར་སྒོམ་པ་འགེལ་པའྲི་སབས་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །སབས་འདྲིའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དེ་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་

པའྲི་གོས་འཛིན་པ་སྒོམ་པ་གསུངས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དེ་

ཡྲིན་པའང་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་པར་ཡང་འགེལ་པའྲི་སབས་གང་ལས་ཀང་

མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། སར་ཡང་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ལེར་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས་

བཤད་པའྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པའྲི་གོས་འཛིན་པ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དེར་གསུངས་པ་དེ་ཡུམ་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབང་ལེར་གསུངས་པ་དེ་ཡུམ་

མེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་མཁའ་འགོ་མའྲི་

འཁོར་གྲིས་བསོར་བ་དེ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་

བཤད་པ་དེ་རོ་རེ་ཤུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས། མ་གྲུབ་ན་ཡེ་ཤེས་

ལེའུའྲི་འགེལ་པ་ཀོག་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་ཟད་དོ། །དབང་ལེར་ཡུམ་དངོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༦ན།   བླ། ༡༨ན༢ན།    པ   ཞོལ། ༡༦བ༢ན།    པར



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 1001  

སུ་མ་གསུངས་ཀང་དོན་གྲི་ཐོབ་ཏེ། ལེའུ་དེར་མཁའ་འགོ་མའྲི་ཚོགས་ཀྲི་སྔགས་

ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ནྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་སྔགས་འདྲི་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དག་པོའྲི་ལས་

ལའོ་ཞེས་པས་འདྲི་ལེའུ་ལྔ་པའྲི་སོམ་ཆེན་གྲི་གཙོ་བོར་དོན་གྲིས་བསྟན། སྒྲུབ་

ལེར་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པའྲི་གོས་འཛིན་པའྲི་སབས་སུ་འདྲིའྲི་རྒྱས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ལེའུ་ལས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་དེ་ཡང་སོམ་ཆེན་གྲི་གཙོ་བོ་དེར་གསུངས་པས། 

དེ་དག་དོན་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འདྲིར་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དེ་

རོ་རེ་ཤུགས་སུ་ཐལ། དེ་དང་སྒྲུབ་ལེ་ནས་བཤད་པའྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པའྲི་གོས་

འཛིན་པ་ཞེས་གཉྲིས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ནས་བཤད་པའྲི་སོམ་ཆེན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་སོམ་ཆེན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་བསྐེད་ཟྲིན་པ་

ན། ཕོགས་གཉྲིས་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་གཉྲིས་ལྷག་རྒྱལ་བའྲི་ཕག་སྟེ། སྔར་བཤད་པའྲི་

རོ་རེ་ཤུགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དབང་ལེའྲི་ལུང་མཁའ་འགོ་མའྲི་ཚོགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་ནྲི་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཁོ་བོས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དེ་དག་གྲི་སྔགས་བརོད་པ་དག་པོའྲི་

ལས་ལ་བསྔགས་པར་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པས། བདུད་བགེགས་ཚར་གཅོད་

པའྲི་སབས་འདྲིར་སར་ཡང་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་དགོས་པ་ན། རོ་རེ་འཇྲིགས་

བྱེད་ཞེས་བྱ་བའྲི་མཚན་རྣམ་གངས་པ། སྔར་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་ཤུགས་བསྲུང་བའྲི་

འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་སྒོམ་པ་ལ་རྒྱན་རྣམས་བཀོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་བཤད་

པའྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་བརོད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཁོད་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་འབེལ་མེད་དོ། །ས་དྷུ་པུ་ཏྲས་སྔར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་
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གཙོ་བོ་ཡུམ་ཅན་བཤད་པ་ནྲི། བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་བསྐེད་པ་ན། 

སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་བཞྲིན་བསྐེད་པར་བཤད་པ་དེས། །སྒྲུབ་ལེ་ལས་

གསུངས་པའྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པའྲི་གོས་འཛིན་པ་དེ་དང་དོན་གཅྲིག་པར་བཞེད་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ནའང་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་དབང་

ལེར་ཡུམ་མ་བཤད་པས་མ་མཛད་ལ། རོ་རེ་ཤུགས་སྒྲུབ་ལེ་བཞྲིན་བསྐེད་པར་

བཤད་པས་ཡུམ་བསྐེད་དགོས་པར་མྲི་”འགྲུབ
1
་བོ། །གྲུབ་ཆེན་འདྲིས་བསྲུང་འཁོར་

གྲི་གཙོ་བོ་མངོན་བྱང་ལྔ་སྐེད་མཛད་ཚུལ་དེ། སྦྱང་གཞྲི་མངལ་དུ་ལུས་འགྲུབ་པ་

དང་སྦྱོར་ཚུལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་དང་ཁད་པར་མེད་པ་མཛད་པ་

ལྟར་སང་ནའང༌། འགེལ་པའྲི་ཚིག་དོན་ལ་”འགྲིག
2
་དཀའ་སྙམ་སྟེ། འོན་ཀང་གྲུབ་

ཆེན་གྲི་དགོངས་པ་དཔག་པར་དཀའ་མོད། །གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་

སྲས་ལུགས་དེ་མྲི་བཞེད་དོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ལེར་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དང༌། རོ་རེ་ཤུགས་

གཉྲིས་དོན་མྲི་གཅྲིག་ན། རོ་རེ་ཤུགས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་”གཞུག
3
་པ་དང༌། དབང་

བསྐུར་སོགས་ཀང་མ་བཤད་པར་འགྱུར་སྟེ། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་གསུངས་པ་

དེ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་སྔ་མ་ཁས་

བངས། འདོད་ན། རོ་རེ་ཤུགས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་”གཞུག
4
་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༣ན།   བླ། ༡༩ན༣ན།    འགྲུབ   ཞོལ། ༡༧བ༢ན།    གྲུབ

2  མ་ཕྱི། ༡༤ན༤ན།   བླ། ༡༩ན༤ན།    འགྲྱིག   ཞོལ། ༡༧བ༣ན།    འགྲྱིགས

3  མ་ཕྱི། ༡༤ན༥ན།   བླ། ༡༩ན༦ན།    གཞུག   ཞོལ། ༡༧བ༤ན།    གཞུགས

4  མ་ཕྱི། ༡༤ན༦ན།   བླ། ༡༩ན༦ན།    གཞུག   ཞོལ། ༡༧བ༥ན།    གཞུགས
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ལྟར་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་འཁོར་གསུམ་མོ། །གཙོ་བོའྲི་ཕག་མཚན་སྔགས་

ཀྲིས་འགོད་པ་ན་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ་འགེལ་པར། རྣལ་འབྱོར་མ་ནུས་པ་ཅན་རྣམས་

དང་ཕན་ཚུན་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་སྟོན་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་པའྲི་འགེལ་པ་

དེའྲི་ཚིག་དོན་མྲིན་ཞྲིང༌། འོན་ཀང་འགེལ་པ་ལས་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་མཁས་པ་

སྔ་མའྲི་ཕག་ལེན་ཡྲིན་པས་བྱེད་ནའང་འགལ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། འགེལ་པ་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ཤུགས་བསྟན་མཐའ་དག་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བའྲི་འབྱུང་

བ་མྲི་ཤེས་ཞྲིང༌། འགེལ་པ་ལས་བྱེད་པར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་མྲི་བྱེད་པར་

མ་བསྟན་ལ། བྱས་པ་ལ་སྐོན་མེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་ཞྲིང། རང་གྲིས་ཀང་སབས་

གཞན་དུ་དེ་འད་བ་དུ་མ་ཁས་ལེན་བཞྲིན་དུ། མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་ལ་གནོད་

བྱེད་ལྟར་སང་བརོད་པ་ལ་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་པ། ཁྲི་དག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་

གཟུགས་ལ་ཆུ་འཐོར་བས་དགའ་བར་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

ཟད་པར་དང༌། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་འཆད་པ་ན། མཁས་པ་སྔ་མ་

རྣམས་ཀྲི་བཞེད་པ་ལ། བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པ་མཛད་པའྲི་སབས་སུ། པདྨ་དཀར་

པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཟད་པར་རྣམས་གཟུགས་

མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཕོ་རགས་ཀྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པར་གསུངས་

པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་མཛད་པ་ལ་

སྐོན་བརོད་པ་ན། གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པ་ནྲི་འགལ་ཁབ་

ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཁབ་པར་སུས་ཀང་ཁས་མ་བངས་པས། དེ་འགལ་ཁབ་དུ་སྨྲ་བ་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི། བོ་གོས་ཆུང་ངུ་རྲིགས་པའྲི་འཇུག་པ་མ་ཤར་བས། དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་

ལ་རྲིངས་པར་ཆས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པར་སྨྲས་པའྲི་དོན་དེ་འགལ་ཁབ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་

ཡྲིན་ན། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་སུས་ཀང་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁབ་

དངོས། འདོད་ན། གཟུགས་མེད་པ་ཡྲིན་ན་ཕོ་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་པར་ཐལ། འདོད་

པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། གཟུགས་

མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཕོ་རགས་ཀྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། དེ་མྲི་འཐད་

པར་སྟོན་པ་ལ། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཁབ་པ་

འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན། གཟུགས་ཀྲི་མཚན་མ་མེད་པས་ཕོ་མ་

ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ལ་ལན་མྲི་ནུས། འདོད་ན་ཁས་བངས་འགལ་ཞེས་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཁས་བངས་འགལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན་ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་

པར་འགལ་ན། གཟུགས་མེད་ཡང་ཡྲིན། ལྷ་ཕོ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་

དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཀེ་མ་རྲིགས་པའྲི་བར་ལ་མ་བྱང་བ་དག་གོང་གྲི་ཚིག་དེ་ཙམ་

མ་རོགས་པས་མགོ་རྨོངས་པར་བྱས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ཕོགས་སྔམས། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ཞྲིང་ཞེས་པ་རགས་ཟུར་མྲིན་

གྲི། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། རགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་ཕོ་

རགས་ཀྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་ཞེས་པ་འདྲི་ཡྲིན་པས། དེས་ན་གཟུགས་

མེད་པ་ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པའྲི་རགས་སུ་མ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལྷ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཕོ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་འགལ་ཁབ་སྟེ། ཞེས་པ་ཁས་བངས་མེད་པའོ་ཞེ་ན། ཟད་པར་

རྣམས་གཟུགས་མེད་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ནས། ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་

བའྲི་ངོ་བོར། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན་ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་

འགལ་པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་མ་མེད་པས་ཕོ་མོ་གང་

རུང་མ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཕངས་ནས། འདོད་ན་གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན། 

ལྷ་ཕོ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ན། ཟད་པར་རྣམས་གཟུགས་མེད་ཡང་ཡྲིན། ལྷ་ཕོ་ཡང་ཡྲིན་

པ་འབུད། ཅེས་པའྲི་ཁས་བང་”སྟོང
1
་ཚུལ་ཙམ་ཡང་མྲི་ཤེས་པར། རྲིགས་པ་སྨྲ་བར་

ཁས་ལེན་པར་ཤྲིན་ཏུ་ངོ་མཚར་རོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན། ལྷ་ཕོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཁབ་པ་དེ། འགལ་ཁབ་དུ་ཁས་བངས་པ་ན། གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན་ལྷ་ཕོ་མ་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པ་མ་ཤེས་པའོ། །

གཞན་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སྐེས་བུ་མཚན་ཉྲིད་པར་ཁས་བངས་ན་ཐེག་ཆེན་

གྲི་གང་ཟག་ཏུ་འགལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། ཟད་པར་དང་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་

མཚན་ལ། འདོད་པ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་བྱུང་བའྲི་ནང་ནས། རྭ་ཆོས་རབ་ཟད་པར་

རྣམས་ལ་ཚངས་མ་ཁབ་འཇུག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་དང་ཕག་མཚན་བྱེད་པ་

དང༌། རོང་པོ་འགའ་ཞྲིག་ཁོ་མོ་བཅུའྲི་ཕག་མཚན་བྱེད་པ་དང༌། འགའ་ཞྲིག་ལས་ཀྲི་

ལྷ་མོའྲི་ཕག་མཚན་འཛིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལྟ་ཅྲི་སོས། 

ལྟར་སང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་གཟུགས་མེད་རྣམས་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གྲིས་པ་ཡྲིན་པས་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། མེ་ལྷ་གཟའ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༥ན།   བླ། ༢༠བ༤ན།    སྟོང   ཞོལ། ༡༨བ༦ན།    སྟོན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དག་པར་གསུངས་པས་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་མེ་ལྷ་བཞྲིན་བྱེད་པར་འདོད་

པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་མྲི་རྲིགས་པར་པདྨ་དཀར་

པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ཉྲིད་ལས་དངོས་སུ་ཞྲིབ་ཏུ་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ལ་སུས་ཀང་

བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པའྲི་གནས་མེད་པས། འདྲིར་ལོག་རོག་འགོག་པ་ཧ་ཅང་མངས་

པར་འགྱུར་བས་མ་བྱས་སོ། །ཟད་པར་རྣམས་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷར་བཞེད་པ་སྔར་

བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་

པ་འགེལ་པ་དང་བཅས་པས་ཟད་པར་རྣམས་ཡུམ་ལྔར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཡུམ་ལྔའྲི་

ཕག་མཚན་འཛིན་པར་”བཞད
1
་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་བདུན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

འཆད་པ་ན། ལུང་དེ་དག་གྲིས། ཡུམ་བཞྲི་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མེད་

བཞྲིན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་”ལ
2
། དེ་ཙམ་གྲིས་ཟད་པར་ཡུམ་བཞྲིར་འགྱུར་

ན། མའྲི་འཇྲིག་རེན་ཕོགས་བཅུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་ཁོ་སྐེས་རྣམས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པས། མྲི་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅུར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དག་ལའང༌། སར་རྒོལ་བའྲི་གནས་མེད་དོ། །

དེ་ནས་རང་གྲི་ལུགས་འཇྲིག་ཚུལ་གསུངས་པའྲི་དོན་གྲིལ་ན། ནང་གྲི་ལེའུ་

ལས། ཟད་པར་གྲི་ས་བོན། ང་ཉ་ཎ་མ་ནའྲི་ཡྲི་གེ་ཐུང་རྲིང་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་དང་གཟའྲི་ས་བོན་ག་ཛ་ཌ་བ་ད་ཐུང་རྲིང་རྣམས་མེའྲི་ཁ་སུ་བཤད་པ་དང༌། 

གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་ཚེའང་། ཟད་པར་རྣམས་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཨཾ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༤ན།    བཞད   བླ། ༢༡ན༤ན།   ཞོལ། ༡༩བ༡ན།    བཞྱེད

2  མ་ཕྱི། ༡༥བ༥ན།   བླ། ༢༡ན༥ན།    ལ   ཞོལ། ༡༩བ༡ན།    པ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གཟའ་རྣམས་མགྲིན་པའྲི་”རྲི
1
་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པས། ཟད་པར་རྣམས་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་དང༌། གཟའ་རྣམས་མེ་ཁམས་པ་ཡྲིན་པར་གྲུབ། དཀྲིལ་འཁོར་དང་

ལས་ཀྲི་ལྷ་ཕག་མཚན་དགོས་སུ་དམྲིགས་ཕུག་ནས་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་

མཚན་ཁམས་གྲི་དབྱེ་བས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་སྦྱྲིར་གསུངས་པ་ནྲི་སྒྲུབ་ལེའུ་མཚན་

མའྲི་ངེས་པ་སྟོན་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། “ཨཱཾ
2
་རཱྲི་ཨཱུ་ལཱྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ཞེས་པས་

ཏེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཨཱྲི་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རལ་གྲི་སྟེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ལྷའམ་ལྷ་མོ་ཕག་ན་རལ་གྲིར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རཱྲི་ཡྲིག་ལས་ནོར་

བུའམ་མདའ་སྟེ། དེ་ལས་མེའྲི་ལྷ་ཕག་ན་ནོར་བུའམ་མདར་འགྱུར་རོ། །

ཨཱུ་ཡྲིག་ལས་པདྨ་སྟེ། དེ་ལས་ཆུའྲི་ལྷ་ཕག་ན་པདྨར་འགྱུར་རོ། །ལཱྲི་ཡྲིག་

ལས་འཁོར་ལོ་སྟེ། དེ་ལས་སའྲི་ལྷ་ཕག་ན་འཁོར་ལོའ།ོ ཞེས་ཕག་མཚན་དམྲིགས་

བསལ་མེད་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ། ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རླུང་གྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་

མཚན་རལ་གྲི་དང་། མེའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་ནོར་བུའམ་མདའ། ཆུའྲི་ལྷ་ཡྲིན་

ན་ཕག་མཚན་པདྨ་དང༌། སའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་བྱ་བར་གསུངས་

ཞྲིང༌། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕག་མཚན་གྲི་གུག་བྱ་བར་

གྲུབ་པ་ལ། གཟའ་རྣམས་མེའྲི་ཁམས་དང་ཟད་པར་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ཡྲིན་པར་སྒྲུབས་ཟྲིན་པ་དེ་དག་གྲི་ཕག་མཚན་དམྲིགས་བསལ་མ་བཤད་པའྲི་

ཕྲིར། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་ནོར་བུའམ་མདའ་དང༌། ཟད་པར་རྣམས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༧ན།   བླ། ༢༡བ༢ན།    རྱི   ཞོལ། ༡༩བ༤ན།    རཾ

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།    ཨཾ   བླ། ༢༡བ༣ན།   ཞོལ། ༡༩བ༥ན།    ཨྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཕག་མཚན་གྲི་གུག་ཡྲིན་པ་སྙོན་དུ་མེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་གསུངས་ལ། བོའྲི་ནུས་

པ་ཆུང་བ་དག་གྲི་གོ་ས་བའྲི་ཕྲིར་ཞྲིབ་ཏུ་གསུངས་མོད། ད་དུང་རྲིགས་པའྲི་དོན་

གྲི་འགག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་མྲི་ཤེས་པར་ལོག་པར་རོག་པ་དག་གྲི་”ངོ་བོར
1
། རང་

ལུགས་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་དོན་སྦྱོར་”ངག
2
་ཏུ་སྒྲིལ་ན། སབས་འདྲིའྲི་ཟད་པར་གྲི་ཕག་

མཚན་གྲི་གུག་དང༌། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་ནོར་བུའམ། མདའ་གང་རུང་

བྱེད་པ་རྲིགས་ཏེ། སབས་འདྲིའྲི་ཟད་པར་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཡྲིན། གཟའ་མེའྲི་

ཁམས་ཡྲིན། སབས་འདྲིའྲི་ཟད་པར་དང་གཟའྲི་ཕག་མཚན་གསལ་བར་མ་བཤད་

པ་གང་ཞྲིག ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་དང༌། མེའྲི་ཁམས་པ་ཕག་མཚན་གསལ་བར་

མ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན། གྲི་གུག་དང་རྲིན་པོ་ཆེའམ་ནོར་བུ་ཡྲིན་པར་

རྒྱུད་འགེལ་གྲི་ལུང་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཕྲི་མ་སྔར་དངས་པའྲི་ནང་ལེའྲི་

ལུང་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་པས་འགྲུབ། ཟུར་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། སབས་འདྲིའྲི་ཟད་

པར་དང་གཟའ་རྲིམ་བཞྲིན། ནམ་མཁའ་དང་མེའྲི་ཁམས་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དག་

གྲི་ས་བོན་ང་ཉ་ཎ་མ་སོགས་སར་བཤད་པ་དེ་དག་ནམ་མཁའ་དང་མེའྲི་ཁམས་

ཡྲིན། ལྷ་དེའྲི་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ས་བོན་དང༌། ལྷ་དེ་ཁམས་མཐུན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

དག་གྲི་རགས་ཁབ་རྣམས་སྙོན་མེད་དུ་གྲུབ་པས། རྲིགས་པ་ཤེས་པ་དག་གྲི་”ངོ་

བོར
3
་དོན་དེ་དག་ལེགས་པར་འགྲུབ་”པོ

4
། །འདྲི་ལ་ཡང་ལུགས་འདྲི་ལ་བཞད་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༥ན།   ༢༢ན༡ན།    ངོ་བོར   ཞོལ། ༢༠ན༤ན།    ངོར

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༥ན།   བླ། ༢༢ན༢ན།    ངག   ཞོལ། ༢༠ན༤ན།    དག

3  མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།   བླ། ༢༢ན༦ན།    ངོ་བོར   ཞོལ། ༢༠བ༡ན།    ངོར

4  མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།    པོ   བླ། ༢༢ན༦ན།   ཞོལ། ༢༠བ༡ན།    བོ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གད་དུ་བྱེད་ཅྲིང༌། གྲི་གུག་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཕག་མཚན་དུ་བྱེད་ནའང་ཕག་

གཉྲིས་ཀས་གྲི་གུག་འཛིན་པ་མྲི་འཐད་དེ། །དེ་ལྟ་ན་གྲི་གུག་དང་གྲི་གུག་ཐབས་

ཤེས་སུ་ཐལ། ལྷའྲི་ཕག་གཡས་གཡོན་གྲི་ཕག་མཚན་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་ཡྲིན་

པ་གང་ཞྲིག ཟད་པར་རྣམས་ཀྲི་ཕག་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་

གུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་ལྷའྲི་ཕག་དང་ཕག་ཐབས་ཤེས་སུ་ཐལ། 

ལྷའྲི་ཕག་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག ཕག་གཡས་གཡོན་

གཉྲིས་ཀ་ཕག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །གཞན་ཡང་གཡས་གཡོན་གྲི་

ཕག་མཚན་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱོར་བའྲི་ཚུལ་སོགས་ནྲི་འདྲི་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་མ་

ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་གཞན་གྲི་སབས་སུའང་འདའོ། །དེས་ན་འདྲིས། ལྷའྲི་ཕག་གཡས་

གཡོན་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་སོགས་ཕག་མཚན་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་འཛིན་

པའང་མ་དན་ཅྲིང༌། ཕག་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀྲི་ཕག་མཚན་རྲིགས་གཅྲིག་

འཛིན་པ་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་རྣམས་མྲི་ཤེས་པར། དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་གར་འཇུག་པར་

བྱེད་དོ། །

དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་འདྲིར་སྤྲི་དོན་གྲི་བཤད་པ་མཛད་པ་ལ་ལོག་

རོག་འགོག་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་ནས། དཀྱུས་ཀྲི་དོན། བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་

བོ་བསྐེད་ཚུལ། བསྲུང་མ་རྣམས་སྤོ་བ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག དབང་བསྐུར་

རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་པ། བཟླས་པ་སོགས་རྒྱུད་འགེལ་ལས་དངོས་སུ་

གསུངས་པ་རྣམས་གོང་འོག་སྒྲིགས་ནས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི་

གོང་དུ་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པ་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པར་སྒྲིག་ཚུལ་སྦྱྲིར་བསྟན་པ་དང༌། 
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གཙོ་བོའྲི་སབས་ཀྲི་དོགས་གཅོད་བཤད་པས་རོགས་ནུས་ཤྲིང་འགེལ་པར་ཤྲིན་

ཏུ་གསལ་ལོ། །རྒྱ་བོད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་ཞྲིག་ཏུ་བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུའྲི་གཏོར་

མ་མཛད་པ་ནྲི་འགེལ་པ་ལས་བྱེད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ཉྲིད་བསྲུང་

འཁོར་སྤྲིའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་

མཛད་པ་ལྟར་ལེགས་ལ་འདྲིར་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གཏོར་མའྲི་ཆོ་ག མཆོད་བསྟོད་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ། །བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོག་པར་

རོག་པ་འགོག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་རེ་རེ་ཞྲིང་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱར་བའྲི་སྒོ་ནས་སྦྱང་གཞྲི་

སྦྱོང་བྱེད་དུ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ། ཐུན་གྲི་མཐར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཐུན་མཚམས་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་

ལ་ཚོགས་གཉྲིས་ཟུང་འབེལ་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས། སྐུ་གཉྲིས་ཟུང་

དུ་འཇུག་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་དགོས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། ཆོས་སྐུའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་

བོ་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དེ་ཡང་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དང་

འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་སོང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་ལ། 

དེ་ཡང་རོགས་བྱའྲི་སྟོང་ཉྲིད་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་དབུ་མ་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་མེད་དེ། 
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ཆོས་རྣམས་ལ་གནས་ལུགས་ཀྲི་དོན་མཐར་གཏུགས་པ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་

གཉྲིས་འཐད་ལྡན་དུ་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གནས་ལུགས་ཀྲི་

དོན་སྒོམ་བྱེད་ཀྲི་བོ་དང༌། བོ་དེས་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེའྲི་གོགས་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཁད་ཞུགས་པས། ལམ་

བགོད་པ་མྱུར་ཞྲིང་དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་གོང་མ་གོང་མ་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། བ་མེད་པས་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦྱོར་གྲི་བདེ་བས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་དང༌། ཡེ་ཤེས་དེའྲི་གཟུང་རྣམ་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་སྒོམ་པ་དང༌། དེ་ཡང་སྦྱང་གཞྲི་ཐ་མལ་གྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་

དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ཞྲིག་སྒོམས་ནས་རྒྱུད་སྲིན་

པར་བྱས་ཏེ་དེའྲི་འོག་ཏུ་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བངས་པས་སྐུ་གསུམ་

གྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་རྒྱུད་

སེ་འོག་མ་ལ་ཡང་མེད་པས། བ་མེད་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་ལ། འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་

གཞག་མཐའ་ཆོད་པར་རེ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆར་གསལ་བར་མཛད་ཅྲིང༌། འདྲིར་

བྱེ་བག་ཏུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལམ་བགོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རོགས་རྲིམ་པས་རྣམ་ཀུན་

མཆོག་ལྡན་གྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་མཆོག་མྲི་

འགྱུར་གྲི་བདེ་བ་ཉྲི་ཁྲི་ཚིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དངས་ཏེ། བདེ་བ་དེས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་

པའྲི་ལམ་གྲིས་སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་སོང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྟོང་གཟུགས་

ཀྲི་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་སྒོམ་པས། རོ་རྐང་གྲི་ལམ་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་དབུ་མའྲི་ལམ་དུ་འགོག་
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དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་པས་ནང་ལུས་ཀྲི་རྩ་ཁམས་རླུང་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ལས་རུང་དུ་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྲིན་པར་བྱེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྦྱང་གཞྲི་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྩ་

ཁམས་རླུང་གསུམ་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་བཀག་ནས། ལྷའྲི་ངོ་བོར་

སྒོམ་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ལ་ནང་ལུས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་རོགས་པར་ཤེས་དགོས། དེ་ཡང་ཕྲི་

རོལ་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་

པར་བྱ་དགོས་པས། ཐོག་མར་ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་འཇྲིག་རེན་ཁམས་

ལེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའྲི་ནང་གྲི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་

ནང་ལེས་གཏན་ལ་ཕབ། སྦྱང་གཞྲི་དེ་གཉྲིས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའྲི་སྒོ་ནས་

སྦྱོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོོར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུས་བསྟན། དེ་ལ་

ཐོག་མར་དབང་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱེད་དགོས་པས་དབང་གྲི་

རྣམ་གཞག་རྣམས་གཙོ་བོར་དབང་ལེས་བསྟན། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་

ནས་རོགས་རྲིམ་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ལེའུས་འཆད་ལ། དེ་ཡང་

ལེའུ་དེ་དག་གྲི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་ལེའུ་རེ་རེས་

ཀང་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་དང་གཞན་ལ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གཉྲིས་

ཀ་དང་དམ་ཚིག་དང་འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་ས་ཚོགས་པ་སྟོན་ནོ། །

དེས་ན་འདྲིར་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་དཔའ་

བོ་གཅྲིག་པ་དང་། ལྷན་སྐེས་ལ་སོགས་པ་ཙམ་སྒོམ་པས་མྲི་ཆོག་གྲི སྦྱང་གཞྲི་

སྦྱོང་བྱེད་ཀྲི་གནད་ཚང་བ་ཞྲིག་སྒོམ་དགོས་པས། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱོར་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཇྲི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་གྲིས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་ཁད་པར་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦྱོར་ཚུལ་རོགས་ས་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སྦྱང་

གཞྲིའྲི་ཆོས་གང་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་སྦྱོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་དང་། དེས་སྲིན་པར་

བྱས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཆ་དང་། དེ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་འབས་བུའྲི་ཆ་རྣམས་ལ་

ཐུན་མོང་དུ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་ལས་མངོན་

པར་འདུ་བྱས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྔོན་

འགོ་ཚོགས་གཉྲིས་བསག་པ་དང་། ཤྲི་ནས་བར་དོར་ཉྲིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྲྲིད་

པར་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་གཞྲི་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་

སྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་ལ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་”བསག
1
་པ་དང་། 

འཆྲི་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་ཐར་བའྲི་སྒོ་བཞྲི་སྒོམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

བསག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འཛམ་བུ་གླྲིང་བའྲི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་ལས་

”བསོག
2
་པ་དང་འད་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྲིའྲི་དོན་སྒོམ་པ་ནྲི་འཆྲི་བ་

འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་

བསྐེད་པ་མན་ཆད་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འགེལ་

པར། ཐོག་མར་ཁ་དག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས་དབང་ལེར་བཤད་པའྲི་བསྲུང་བ་

དང་བདུད་བསྐྲད་པ་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་

གས་བདག་ཉྲིད་ལྷའྲི་གཟུགས་སུ་སད་ཅྲིག་གྲིས་རྣམ་པར་བྱས་ནས། རང་གྲི་སྙྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༤ན།   བླ། ༢༤ན༤ན།    བསག   ཞོལ། ༢༢བ༣ན།    བསགས

2  མ་ཕྱི། ༡༨ན༥ན།    བསོག   བླ། ༢༤ན༥ན།    བསག   ཞོལ། ༢༢བ༣ན།    གསོག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཁར་པཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའོ། །ལྟེ་བར་

ཨཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནས། དབང་གྲི་ལེའུ་

ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་མཆོད་པ་བྱས་ནས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འདྲིར་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་བྱ་བར་

གསུངས་ལ། དེ་ཡང་སབས་འདྲིར་པདྨ་དམར་པོ་མཛད་པ་ནྲི་ལྷ་དབང་དུ་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་ཡྲིན་ལ། དབང་ལེར་ལས་ས་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ས་ཚོགས་

པདྨར་བཤད་དོ། །དེ་ནས། “ཐོག
1
་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའྲི་བར། ཞེས་པ་ནས། རོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བགྲི། ཞེས་པའྲི་བར་དང་། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕག་འཚལ་

བ་གཉྲིས་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་། མཆོད་པ་དང་། སྲིག་

པ་བཤགས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྟན་ལ། དེའྲི་སབས་ཀྲི་འདོད་པའྲི་ཟག་པ་

ནྲི་མ་རྲིག་པ་དང་ལྟ་བ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པའྲི་འདོད་ཁམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཐམས་

ཅད་ཡྲིན་ལ། སྲྲིད་པའྲི་ཟག་པ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པའྲི་གཟུགས་གཟུགས་

མེད་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཡྲིན་ཞྲིང་། མ་རྲིག་པའྲི་ཟག་པ་ནྲི་ཟག་པ་

སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པ་དང་། ལྟ་བའྲི་ཟག་པ་ནྲི་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་གང་རུང་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྦྱང་གཞྲི་ལ་ཐ་མལ་བ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་འབྱུང་བ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་

ཐྲིམ་ནས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་གཉྲིས་སང་རགས་པ་འགགས་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༡ན།   བླ། ༢༥ན༣ན།    ཐོག   ཞོལ། ༢༣ན༡ན།    ཐོགས



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གནས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར། རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྲི་ཡྲིད་ངོར་ཀུན་རོག་གཡོ་

བའྲི་རླུང་རྲིམ་གྲི་ཐུམ་ནས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སང་བ་འགགས་ཏེ་རང་གྲི་སེམས་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པར་མོས་པ་དེ། རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྲིའྲི་དོན་གྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

འཛིན་སྟངས་སུ་གནས་པའྲི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

སྟེ། དེའྲི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སང་བ་མ་ལོག་པར་ཡོད་ཀང་དེའྲི་རེས་སུ་མྲི་འཇུག་

པར། གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མཆོད་པའྲི་ཚུལ་གྲི་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཆོས་

ཀྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སྒོམ་པ་ནྲི་བ་མེད་པའྲི་ཆོས་

སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་སྒོམ་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རེན་དང་བརེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་སུ་བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གཞྲི་དང་ལམ་གྲི་ཆོས་དག་པའྲི་ཆ་སོ་སོ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་ས་

ཚོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དང་མཐུན་ཏེ། གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་དུ་

འགྱུར་ཞྲིང་དམྲིགས་པ་ལྷའྲི་རྣམ་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་རྣམ་པ་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་རོགས་པ་དང་། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས། 

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་བྱེད་ལམ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཚོགས་གཉྲིས་ཟུང་

འཇུག་གྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་པ་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྒོམ་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་

དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འཆྲི་བ་ཆོས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྔར་བཤད་

པའྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲིའྲི་དོན་སྒོམ་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དོན་འདྲི་དག་ཀང་འགེལ་ཆེན་དུ། ཁམས་གསུམ་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲིས་རྣམ་པར་”བཅད
1
་པར་བྱ་སྟེ། དངོས་པོ་མེད་པས་སྒོམ་པ་མེད། ཞེས་པ་ནས། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཡྲིན་

ལ། འདྲི་དག་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པའྲི་

དོན་བསྡུས་ན། ཁ་ཅྲིག་སབས་འདྲིར་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཆད་

སྟོང་ཡྲིན་པས་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་འདོད་པ་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་

དཔད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཆད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ལས་རྲིང་དུ་བྱ་བར་གསུངས་པས་འཁྲུལ་

”པ
2
་སྟེ་དེའྲི་དོན་ནྲི་ཕུང་པོ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་མ་སྙེད་པ་དེ་ཕུང་པོ་

གཏན་མེད་ཀྲི་དོན་དུ་བཟུང་ནས་སྒོམ་པ་ཆད་སྟོང་སྒོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རྲིགས་པས་དཔད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་ན། ཁམས་གསུམ་པོ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ཡྲིས་རྣམ་པར་”བཅད
3
་ནས་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པར་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ཞྲིང་། རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་འདོད་པ་མདོར་བསྟན་པ་ལས། གཅྲིག་དུ་བལ་

ལ་སོགས་པའྲི་རགས་ཀྲིས་སྟོང་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་

གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བྱེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

ཁ་ཅྲིག་འགེལ་ཆེན་དུ། ཁམས་གསུམ་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་

པ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། ཕག་རོར་

བསྟོད་འགེལ་ལས། དངོས་པོ་མེད་ལ་སྒོམ་པ་མེད། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སོར་སྡུད་བསྟན་

པས་སབས་འདྲིར་སྟོང་གཟུགས་སྒོམ་པར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་སབས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༣ན།   ༢༦ན༢ན།    བཅད   ཞོལ། ༢༣བ༤ན།    དཔྱད

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༤ན།    པ   བླ། ༢༦ན༤ན།   ཞོལ། ༢༣བ༦ན།    བ

3  མ་ཕྱི། ༡༩ན༥ན།   བླ། ༢༦ན༥ན།    བཅད   ཞོལ། ༢༤ན༡ན།    དཔྱད



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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འདྲིར་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སོར་སྡུད་བསྒོམ་རྲིགས་པར་ཐལ། “བསྟོད
1
་འགེལ་གྲི་དོན་

གོང་དུ་བཤད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚིགས་བཅད་འདྲིའྲི་དོན་བསྐེད་རོགས་

གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་དགོས་པ་ལས་བསྟོད་འགེལ་གྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦྱར་

ནས་བཤད་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་འདྲིར་སབས་སུ་མ་བབ་པོ། འགེལ་པ་དངས་པ་དེ་

ནྲི་རུཥྤ་ཞེས་ལ་གཟུགས་དང་རང་བཞྲིན་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སབས་འདྲིར་

རང་བཞྲིན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ལ་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་འགྱུར་སྐོན་ཅན་ཏེ། འདྲིར་ཤཱུནྱ་

ཏཱ་སོགས་ཀྲི་སྔགས་དོན་སྒོམ་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང་། སྔགས་དེ་དག་གྲི་སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཞེས་པའྲི་དོན་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་ཡྲིན་པ་དང་། འགྱུར་མངས་སུ་ཡང་སྟོང་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ན། སྔར་བཤད་པའྲི་བསྒོམ་

ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་བྱར་ཡོད་ཀྲི། གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱས་ན་འབས་

བུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་དང་འཆྲི་བ་ཆོས་སྐུ་འཁེར་

བའྲི་ཚུལ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྟོང་གཟུགས་དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་སབས་འདྲིའྲི་”ཤོང
2
་འགྱུར་དང་རྭ་འགྱུར་སོགས་མྲི་བདེའོ། །

གཉྲིས་པ་ཤྲི་ནས་བར་དོར་ཉྲིད་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་གཞྲི་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་ལ་སྦྱང་གཞྲི་

མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པ་

བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་ཏེ་ལས་དབང་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༡ན།    བསྟོད   བླ། ༢༦བ༢ན།    སྟོད  ཞོལ། ༢༤ན༤ན།    སྟད

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༤ན།   བླ། ༢༦བ༩ན།    ཤོང   ཞོལ། ༢༤བ༡ན།    ཤོད
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པར་ལས་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པ་གསུང་རོ་རེ་ཉེར་བསྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག དེ་ནས་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་སྤོ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་

པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་བདེ་བ་རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་བསྒྲུབ་ཆེན་གྲི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ། རེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་དང་། བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་

གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ། གང་གྲི་མངལ་

དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའྲི་མའྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ། དེར་སྐེ་བ་བངས་པའྲི་སྒྲུབ་

པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་འདྲི་

ལ། མངོན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་དང་། ས་སེ་སོགས་ནས་བཤད་པ་དང་། མདོ་སེ་

གཞན་ནས་བཤད་པ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་དང་། འདྲིར་བཤད་པ་སོགས་རྣམ་གཞག་མྲི་

མཐུན་པ་དུ་མ་གསུངས་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་བར་བྱ་བ་

ཡྲིན་གྲི། གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་འཐད་པ་དང་གཞན་མྲི་འཐད་པར་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་

ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དཔད་གསུམ་”གྲི
1
་དག་པའྲི་ལུང་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་མེད་

དང་། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་རྲིགས་པའྲི་གནོད་པ་འབབ་མྲི་འབབ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་མཚན་གཞྲིར་བཟུང་ནས་མྲི་མཐུན་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པ་མྲིན་གྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་འདྲིའྲི་”གོ་ས
2
་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།   བླ། ༢༧ན༦ན།    གྱི   ཞོལ། ༢༤བ༦ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།    གོ་ས   བླ། ༢༧བ༢ན།   ཞོལ། ༢༥ན༢ན།    གོས
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ན་སེམས་ཅན་སོ་སོའྲི་ལས་མྲི་འད་བའྲི་བདག་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་

ཁམས་རྣམ་གཞག་མྲི་མཐུན་པ་དེ་དག་ཡོད་ཅྲིང༌། སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་སོ་སོར་

སང་བ་དང༌། དེའྲི་དཔེར་ཕུག་ཁྲུ་ལྔ་པའྲི་ཚད་གང་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའམ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པའྲི་ཕུག་དེར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་སྟོན་པ་

དེའྲི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་སྟོབས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་སེ་དང་བཅས་པ་འོངས་

ཤྲིང་རབ་ཏུ་འཇུག་སྟེ་དེ་སུས་ཀང་མ་བསྐེད་ཅྲིང་ཕུག་དེར་བཞུགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་

བསྒྱུར་བའྲི་སེ་ཡང་”དོག
1
་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དཔེའྲི་སྒོ་ནས་འགེལ་ཆེན་ལས་

གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་གང་གྲི་གོ་སར་ལྷ་མྲི་ཡྲི་དྭགས་གསུམ་གྲི་

གནོད་མེད་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་བལྟས་པ་ན་བདུད་རྩྲི་དང་ཆུ་དང་སག་ཁག་གསུམ་

དུས་གཅྲིག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་བཞྲིན་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་མཐའ་དཔད་པ་

རྒྱས་པར་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་སང་བ་ལས་འཇྲིག་རེན་ཁམས་ལེའྲི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གྲི་ནང་

ནས་འདྲིར་ལམ་འདྲིའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རང་གྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའྲི་གཞྲི་

གང་ལ་ཡོད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་

མདོར་བསྡུས་པ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གླྲིང་བཞྲི་པའྲི་འཇྲིག་རེན་

གྲི་ཁམས་འདྲིའྲི་དཔངས་དང་ཞེང་གཉྲིས་ཀར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲི་བཞྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།   བླ། ༢༧བ༤ན།    དོག   ཞོལ། ༢༥ན༤ན།    དོགས
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ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྲི་རབ་ཀྲི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ལ་དཔངས་

སུ་འབུམ་ཕག་གཉྲིས། རྲི་རབ་དང་དེ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ལྷ་གནས་རྣམས་ལ་འབུམ་ཕག་

གཉྲིས། དེའྲི་ནང་ནས་འོག་གྲི་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་རེ་རེ་ལ་དཔག་

ཚད་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ། རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕེད་སྟོང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་

གོང་འོག་གཉྲིས་ལ་དམལ་བའྲི་གནས་རེ་རེ། དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་དང་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་ཡང་སྔ་མ་བཞྲིན་གཉྲིས་གཉྲིས། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕེད་འོག་མ་ལ་གཅྲིག་སྟེ་

དེ་དག་ལ་ས་འོག་བདུན་ཞེས་ཟེར། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕེད་གོང་མ་ལ། ཀླུ་དང་ལྷ་

མ་ཡྲིན་གྲི་གནས་ཡོད་དེ། རེ་རེ་ལ་སྟོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་

ལྷུན་པོ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅྲིག དེ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ལྷ་གནས་རྣམས་ལ་ལྷུན་པོའྲི་

མགྲིན་པ་དང་གདོང་དང༌། གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ནྲི། ནང་ལུས་

དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་དག་ལ་སྲྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་གྲི་ཐ་སྙད་མཛད་དེ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་

སྲྲིད་པ་བཞྲི་ལ་གཙུག་ཏོར་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་བར་དང༌། དེ་ནས་ཡས་རྲིམ་བཞྲིན་

གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་གནས་བཅུ་དྲུག་བཞྲི་ཚན་བཞྲིར་བྱས་པའྲི་སེ་ཚན་རེ་རེ་དང༌། 

རྲི་རབ་ཀྲི་དཔྲལ་བ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་གྲི་ཐ་སྙད་སྟེང་གྲི་ལྷའྲི་གནས་ལ་བྱས་

པའྲི་མགྲིན་པའྲི་སུམ་གཉྲིས་ཡན་ཆད་ཚན་པ་བཞྲིར་བྱས་ནས་རེ་རེ་ཞྲིང་སྦྱོར་

ལ། མགྲིན་པར་ཐ་སྙད་བྱས་པའྲི་སུམ་ཆ་མན་ཆད་རླུང་གྲི་མཐའྲི་བར་འདོད་པའྲི་

སྲྲིད་པ་བཅུ་གཅྲིག་དང་སྦྱོར། དེ་ཡང་འདོད་ལྷ་དྲུག་དང་མྲི་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་དང༌། ཡྲི་

དྭགས་དང་དུད་འགོ་དང་སྔར་བཤད་པའྲི་ས་འོག་བདུན་པོ་དམལ་བ་ཞེས་གཅྲིག་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཏུ་བགངས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །འཇྲིག་རེན་ཁམས་ཀྲི་ཞྲིང་གྲི་ཚད་ནྲི་རླུང་

གྲི་མཐའ་ནས་མཐའ་བར་ལ་འབུམ་ཕག་བཞྲི། དེའྲི་སྟེང་དུ་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

འབུམ་ཕག་གསུམ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འབུམ་ཕག་གཉྲིས། དེའྲི་

སྟེང་དུ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འབུམ་ཕག་གཅྲིག སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཞྲི་ལ་གླྲིང་

དྲུག རྲི་དྲུག རྒྱ་མཚོ་དྲུག དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འོག་གྲི་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་ནས་བསོར་བ་ལ་རྒྱ་མཚོ་བདུན་པར་བྱས་པས་མཚོ་བདུན་

ཞེས་ཟེར། སྔར་གྲི་རྲི་དྲུག་པོ་ལ་ཕྲིའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་གྲི་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

མཐའ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བསོར་བ་ལ་རག་གདོང་གྲི་མེའམ་རོ་རེའྲི་རྲི་ཞེས་ཟེར་

ཞྲིང་དེ་དང་བཅས་པས་རྲི་བདུན་ཞེས་བྱ། སྔར་བཤད་པའྲི་གླྲིང་དྲུག མཚོ་དྲུག རྲི་

དྲུག་པོ་རྣམས་རྲི་རབ་ཀྲི་རྩ་བའྲི་མཐའ་ནས་བསོར་ཏེ་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་བར་དུ་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་དུ་སེལ་ནས་གནས་ལ། དེའྲི་སྟེང་དུ་འཛམ་བུ་གླྲིང་བསན་པས་གླྲིང་བདུན་

ཞེས་བྱའོ། ལྷུན་པོའྲི་སྟེང་ཕོགས་ཀྲི་མཐར་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པ་

སར་མའྲི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་མཚན་དུ་འཁོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཕྲིའྲི་རྣམ་བཞག་དེ་དང་མཐུན་པར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་བསྐེད་པ་ན་ཕྲིའྲི་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང་མཚུངས་པར། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཆོས་

འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་”ཡྲི
1
ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནས། ལྷུན་པོ་ཆེན་པོ་

རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་འོག་གྲི་རྒྱར་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་དང༌། སྟེང་ལ་

དཔག་ཚད་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་བཞྲིན་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༣ན།    ཡྱི   བླ། ༢༩ན༢ན།   ཞོལ། ༢༦ན༥ན།    ཡཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ནོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་བསྐེད་པ་ནྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་ལྟེ་བ་དང་ཆོས་མཐུན། ཟླ་

ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེ་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གནམ་སྟོང་གྲི་མཐར་

དེ་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་

བསྐེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་ཕྲི་རོལ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་

གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་དང་སྟེང་གྲི་ལྷ་གནས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་སྟོང་པ་གཅྲིག་

པུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཆོས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་པའྲི་མངོན་པར་སབས་ཡོད་ཀྲི་གཟུགས་

འབྱུང་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚུར་མཐོང་གྲི་དབང་པོའྲི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཕན་ཚུན་

འདབ་མ་འབྱོར་བར་ནམ་མཁའ་ལ་སེལ་བུར་གནས་པའྲི་ངོ་བོ་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ། ཕྲི་རོལ་གྲི་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་ནས་མཐའ་བར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲི་ཡོད་པ་དང་མཐུན་

པར། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ཁྲུ་བཞྲི་དང༌། ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འབུམ་ཕག་

གཉྲིས་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར། གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁྲུ་དོ། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

འབུམཕག་གཅྲིག་པ་དང་མཐུན་པར་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁྲུ་གང་བའྲི་དབུས་སུ་

ལྷུན་པོ་སའྲི་ཕེད་དཔག་ཚད་སྟེང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པ་དང་མཐུན་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་ཁྲུ་གང་གྲི་ཕེད་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ། རྲི་རབ་ཀྲི་ལྟེ་བ་དང་མཐུན་པར་ས་ཚོགས་

པདྨ་སོར་དྲུག་པ། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེད་དང་མཐུན་པར་དེའྲི་དབུས་

སུ་ཡང་དེ་དག་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་ལུས་དང་སྦྱར་བ་ནྲི། ནམ་མཁའ་ནྲི་གང་

གྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་དང་ཆོས་མཐུན་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཞྲིང༌། མའྲི་སྤྲི་བོ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་བར་

ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་གསང་བའྲི་

པདྨའྲི་བར་ལྷུན་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། ལྷུན་པོའྲི་སྟེང་གྲི་པདྨ་ནྲི་མའྲི་གསང་བའྲི་

པདྨ་དང་ཆོས་མཐུན། པདྨའྲི་སྟེང་དུ་ཟླ་ཉྲི་དུས་མེ་གསུམ་བསྒོམ་པ་ནྲི་མའྲི་གསང་

བའྲི་པདྨར་བཤང་གཅྲི་ཁུ་བའྲི་རྩ་གསུམ་འཛོམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། པདྨའྲི་སྟེང་དུ་

རོ་རེའྲི་གུར་བསྒོམ་པ་ནྲི། མའྲི་པདྨར་ཕའྲི་རོ་རེ་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེར་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ་ནྲི་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་མངལ་དང་ཆོས་མཐུན། 

དེའྲི་དབུས་སུ་ཟླ་ཉྲི་དབྱངས་གསལ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཉྲིད་མའྲི་གསང་བར་ཕ་མའྲི་

ཁུ་ཁག་འདུས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རྲི་བོང་གྲི་མཚན་ལ་ལྟ་

བུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པའོ། །ཧཱུཾ་ཡྲིག་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་”ཧྲི
1
་ཡྲིག་ནག་པོ་བསྒོམ་པ་ནྲི་རྣམ་

ཤེས་དེའྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་སྲོག་གྲི་རླུང་གྲི་མཚོན་བྱེད་དོ། །དེ་ཐམས་ཅད་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ཧཾ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་བཅས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེར་སྐེ་བ་བངས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་

བ་ལ། སྦྱང་གཞྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་དང༌། སྦྱོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཚད་ལ་སྦྱར་བ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྲིན་བྱེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་

ཁམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་ཚུལ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༥ན།   བླ། ༢༩བ༦ན།    ཧྱི   ཞོལ། ༢༧ན༢ན།    ཧཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་པོ་ནྲི། ཐོག་མར་ཕྲི་ལ་སྦྱར་ན། ལུས་ཀྲི་སེད་པ་མན་ཆད་ཁྲུ་དོ། །རྲི་རབ་

ཀྲི་འོག་མན་ཆད་ཀྲི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉྲིས་དང་སྦྱོར། “སེད
1
་པ་ནས་མགྲིན་

པའྲི་འོག་མན་ཆད་རྒལ་ཚིགས་ཁྲུ་གང་རྲི་རབ་དང་སྦྱོར། དེ་ནས་མགྲིན་པ་ལ་

སོར་དྲུག གདོང་པ་ལ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་འདོད་གཟུགས་ཀྲི་ལྷའྲི་གནས་དང་

སྦྱོར་ལ། དེ་ཡང་མགྲིན་པའྲི་སོར་གོང་མ་བཞྲི་ཡན་ཆད་དུམ་བུ་བཞྲིར་བྱས་པ་ལ་

གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་གནས་བཞྲི་ཚན་བཞྲི་དང་སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དཔྲལ་བའྲི་ཡ་

མཐའ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་གནས་ཞེས་པ་སྐྲ་རྩེ་མན་ཆད་གཟུགས་མེད་ཀྲི་གནས་

བཞྲི་དང་སྦྱོར། གཟུགས་མེད་ཁམས་ལ་གནས་གཞན་མེད་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་དེ་

བཞྲིན་ནང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྲྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་

སྦྱར་བའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་གཟུགས་ཁམས་ལས་ཁམས་གོང་མར་འཇོག་པ་

བཞྲིན་དུ་གནས་གོང་ན་ཡོད་པ་བཞྲིན་མཛད་ནས་རྣམ་གཞག་བྱས་པའོ། །དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཚད་དང་སྦྱར་བ་ནྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་གནས་བང་གྲི་ཕེད་ཚུན་ཆད་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དང་སྦྱོར། མཚམས་དེ་ནས་སྟེང་དུ་མགྲིན་པའྲི་བར་དང་འོག་ཏུ་ལྟེ་

བའྲི་བར་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་སྦྱོར། དེ་ཕན་ཆད་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་

སྦྱོར་ཞྲིང༌། ཡར་མར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཞེང་དུ་ཡང་ལག་པའྲི་སོར་མོའྲི་རྩེ་བར་དུ་སྦྱོར་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་སོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཞྲིབ་ཏུ་འགེལ་པ་ལས་

རོགས་པར་བྱ་སྟེ་འདྲིར་མངས་སུ་དོགས་པས་མ་སྤོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྲིན་བྱེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཁམས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༡ན།   བླ། ༣༠ན༣ན།    སྐྱེད   ཞོལ། ༢༧ན༥ན།    རྱེད



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཀྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་ཚུལ་གཞན་བསྟན་པ་ནྲི། ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་

སོགས་སྔ་མ་རྣམས་ཞུ་ནས་�ཾར་གྱུར་པ་ལས་སར་ཡང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ 

རྲི་རབ་པདྨ་སོགས་བསྐེད་   པ་ནྲི། ཕྲི་མ་འདྲི་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ 

ཀྲི་ཁམས་དང་སྦྱར་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཀང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ལྟར་རེན་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་

མཚོན་བྱེད་དུ་སྔ་མ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེར་

གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྲི་རབ་ནྲི་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱ་བའྲི་

གཞྲི་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གཙུག་ཏེར་དང་དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁ་ལྟེ་བ་གསང་གནས་

སོ། །དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་རོ་རྐང་གྲི་རྩའྲི་མ་ས་གཉྲིས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་

དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་འགོག་པ་དང༌། ཡ་ས་གཉྲིས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་

དབུ་མའྲི་ནང་དུ་འགོག་པ་སྟེ། དེས་ན་རོ་རྐང་མཚོན་པའྲི་ཉྲི་ཟླ་གཉྲིས། དུང་ཅན་

མ་མཚོན་པའྲི་དུས་མེ་དང༌། དབུ་མ་མཚོན་པའྲི་སྒ་གཅན་གྲིས་མནན་པར་བསྒོམ་

པའོ། །རླུང་འགོག་པའྲི་བྱ་བ་དེ་གང་གྲིས་བྱེད་པ་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པས་

དེའྲི་མཚན་བྱེད་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་ཉྲི་དུས་མའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེའྲི་གུར་བསྒོམ་པའོ། །སྒྲུབ་

པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རེན་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་

རེན་ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་ལ། དེའྲི་འོག་ཏུ་མངོན་བྱང་ལྔ་

བསྐེད་པ་ལས་གཙོ་བོ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རོ་རྐང་གྲི་རྩའྲི་མ་ས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་

དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་བཀག་པས་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་གྲི་ཁམས་དམར་པོ་གཏུམ་མོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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མེ་འོག་ནས་འབར་”ཏེ
1
། ཁམས་དཀར་པོ་སྟེང་ནས་ཞུ་བའྲི་ཟླས་མཚོན་ལ། དེའྲི་

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་ཧྲི་ཡྲིག་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་རླུང་སེམས་གཉྲིས་

མཚོན། དེ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་ཁམས་དཀར་དམར་

རླུང་སེམས་བཞྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཚོགས་པའྲི་འདུ་འཕོད་ལ་བརེན་ནས་སེམས་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རྣམ་

བཅད་ནྲི་རྡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གཏུམ་མོ་འོག་ནས་འབར་བ་མཚོན་ལ། ཐྲིག་ལེ་

སྟེང་དུ་བྱས་པས་ཁམས་དཀར་པོ་སྟེང་ནས་ཞུ་བ་མཚོན་ཞྲིང༌། “ཧ
2
་ཡྲིག་སྲེག་

གྲི་ཨ་ཡྲིག་དང་བཅས་པ་དེའྲི་འོག་ཏུ་བཞག་པས་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་

ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་ལ། དེ་མངལ་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཐོག་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་ལྷར་བསྐེད་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམས་སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཤར་བ་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། །

དེ་ཡང་སྔར་གྲི་ཟླ་ཉྲི་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། དབྱངས་ཡྲིག་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་དང༌། གསལ་བྱེད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་ནྲི། 

འགེལ་ཆེན་ལས། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨ་སོགས་དབྱངས་སུམ་ཅུ་དང་ཐྲིག་ལེ་

དང་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་མཚོན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་

དོན་དུ་གཡོན་དང་གཡས་སུ་བསོར་བས་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཟླ་ཉྲིའྲི་

སྟེང་དུ་དབྱངས་གསལ་”དགོད
3
་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དབྱངས་གསལ་གྱུར་པ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།   བླ། ༣༡ན༢ན།    ཏྱེ   ཞོལ། ༢༨ན༤ན།    སྟྱེ

2  མ་ཕྱི། ༢༢བ༥ན།    ཧ   བླ། ༣༡ན༥ན།   ཞོལ། ༢༨ན༦ན།    ཧཾ

3  མ་ཕྱི། ༢༣ན༡ན།    དགོད   བླ། ༣༡བ༢ན།    འགོད   ཞོལ། ༢༨བ༢ན།    བགོད



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 1027  

ཀང་ཟླ་ཉྲི་བསྐེད་དགོས་ན། ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་ཉྲི་མ་གཉྲིས་བསྐེད་དགོས་པར་འགྱུར་

ནའང༌། དེ་ལྟར་སབས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། མཚོན་དོན་མེད་པས་དོན་ལ་

དཔད་ནའང་མྲི་འཐད་ལ་ཧཾ་ཡྲིག་སྒོམ་པའྲི་དུས་ན་སྐུ་རོགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི་ཆོས་མྲི་འཐད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས་འདྲི་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་

ས་བོན་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ལྷ་སྐུ་རོགས་པའྲི་ས་བོན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གཙོ་བོའྲི་གདན་ལ་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་གདན་

གྲི་སྟེང་དུ་ཞེས། སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་གདན་གཉྲིས་ཀ་བཤད་པ་ལ་བོད་ཁ་ཅྲིག་

དེ་མྲི་འཐད་པར་འདོད་པ་ནྲི། དབང་ལེ་ལས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་པདྨ་ས་ཚོགས་

མདོག་ལ་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་མེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་མེ་ནྲི་དུས་མེ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་འགེལ་པར། གནམ་སྟོང་གྲི་མཐར་འཛིན་པའྲིདུས་སུ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་

གཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་སྟེ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་མེ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གདན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། རྩ་བའྲི་མེ་ཞེས་པའྲི་སྒས་སྒ་གཅན་ཡང་

འཕངས་པར་སྟོན་གྲི། དུས་མེ་གདན་དུ་མེད་པར་སྟོན་པ་མྲིན་ནོ། །

འོ་ན་འདྲི་གདན་ཕྲི་ལ་སྦྱོར་བའྲི་སབས་ཡྲིན་པས་ཆོས་མཐུན་མྲི་འགྲིག་པའྲི་

སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གནམ་སྟོང་གྲི་མཐར་འཛིན་པ་ན་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེ་བཞྲི་

གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཆོས་མཐུན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འད་

བ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དགོས་ན་ཟླ་ཉྲི་འོག་ཏུ་བྱས་སྒ་གཅན་སྟེང་དུ་བྱས་ནས་སྒྲིབ་

པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་ཉྲི་རེས་འགའ་སྒ་གཅན་གྲིས་འཛིན་རེས་

འགའ་དུས་མེས་འཛིན་པ་ལ་སྒ་གཅན་ལ་ཕྲི་ནང་སྦྱོར་ཞྲིང་དུས་མེ་ལ་མྲི་སྦྱོར་བའྲི་
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རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་”སྨྲོས་ཤྲིག
1
གདན་གྲི་ཆོས་མཐུན་ནང་ལ་སྦྱོར་བ་ན། འགེལ་

ཆེན་ལས། གསང་བའྲི་པདྨ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་པདྨ་བཞྲིན་ནོ། །བཤང་བ་དང་

གཅྲི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའྲི་རྩ་གསུམ་ནྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཏེ་གསང་བའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་དེ་རྣམས་འདུས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་

གསང་གནས་ཀྲི་པདྨར་ཟླ་ཉྲིའྲི་རྩ་དང་འདུས་པ་དེ་དུས་མེའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མ་མ་ཡྲིན་

ནམ། ཡྲིན་ན་དུས་མེ་དང་མྲི་སྦྱོར་བ་འགལ་ལོ། །སབས་དེར་སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་ཞེས་

པས་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏཱྲི་དང༌། ལྟེ་བ་

མན་ཆད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དུས་མེའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མ་གཉྲིས་ཀ་བསྟན་པར་ཤེས་

པའྲི་ཕྲིར་དུང་ཅན་མའྲི་རྩ་ལ་སྒ་གཅན་གྲི་རྩའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་གདན་གྲི་སབས་སུ་ཡང་འགེལ་པར་སྒ་གཅན་གྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་དུས་མེའྲི་གདན་

ཡང་བསྟན་པར་ཁས་བང་བར་རྲིགས་སོ། །

འོ་ན་སྒ་གཅན་དང༌། དུས་མེའྲི་ས་བོན་སོ་སོར་མ་གསུངས་པ་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། 

གདན་གྲི་སབས་སུ་ཐྲིག་ལེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒ་གཅན་བསྐེད་པར་གསུངས་

པའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྟོང་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ས་བོན་ཡྲིན་ཡང་དེའྲི་ན་དཱ་ནྲི་

མཆོག་གྲི་ཆ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ས་བོན་དུ་སབས་སུ་མར་བཤད་པས་

ཐྲིག་ལེ་ན་དཱ་དང་བཅས་པ་ལས་གཉྲིས་ཀ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་

སབས་སུ་དབང་ལེར། ལྟེ་བའྲི་སྟེང་དུ། ༀ་ཨཿ ཨ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་

གདན་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། སྒ་གཅན་ཞེས་པས་དུས་མེ་ཡང་འཕངས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༧ན།   བླ། ༣༢ན༣ན།    སྨོས་ཤྱིག   ཞོལ། ༢༩ན༢ན།    སྨས་ཤྱིང་། །
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ལ། ཨ་ཡྲིག་གཅྲིག་པུ་གཉྲིས་ཀའྲི་ས་བོན་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་དང་པོར་སྟོང་ཆེན་ཡྲིག་

ལྔའྲི་སབས་སུ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་སེ་ཚན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་བསྡུས་ནས་མྲིང་

གྲི་དབྱངས་ཨ་ཡྲིག་གཅྲིག་པུ་ཐུན་མོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཙོ་

བོའྲི་གདན་ལ་དུས་མེ་མེད་པར་འདོད་པ་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ལེར་ཡེ་ཤེས་

པ་དང་རོ་མཉམ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་སྙྲིང་པོའྲི་པདྨ་ཞེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་

མེའྲི་སྟེང་དུ་སྟེ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྲི་སྟེང་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ལུང་གསལ་ཁ་ཅན་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་སུ་བསྙོན་པར་བྱེད་པའོ། །དེས་ན་གདན་

གྲི་སབས་སུ་རེས་འགའ་སྒ་གཅན་ཞེས་པ་དང་རེས་འགའ་དུས་མེ་ཞེས་པ་གཉྲིས་

ཀས་གསུངས་པའྲི་ཚིག་དེ་དག་གྲིས་གཉྲིས་ཀ་སྟོན་པར་འདྲིས་ཤེས་སོ། །གཞན་

ཡང་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་སྦྱོར་བ་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ་རྐང་གྲི་རྩའྲི་མ་

ས་གཉྲིས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དུས་མེའྲི་རྩར་འགོག་པ་དང༌། རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་སྟེང་ནས་

རྒྱུ་བའྲི་རླུང་སྒ་གཅན་གྲི་རྩའྲི་ནང་དུ་འགོག་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་སྒོམ་

དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་

དང༌། དེས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་ཚུལ་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

དང་སྦྱར་ཏེ་འཆད་པའྲི་མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཞུགས་པ་

མངལ་གྲི་ཟླ་བ་དང་པོ་གསུམ་ནྲི་གནས་སབས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དེའྲི་སྦྱོང་བྱེད་
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དུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་སྦྱང་གཞྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཆོས་གཉྲིས་

རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྦྱངས་པའྲི་འབས་བུར་གྱུར་”པའྲི
1
་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དངོས་

སུ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་བསྒོམ་པའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཧ་ཡྲིག་གྲིས་

མཚོན་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་ཆོས་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲིན་མོ་དང་མཚན་མོའྲི་ཆ་ནྲི་དུས་ཞེས་བྱ། དེ་ལ་ཁྲིམ་

གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས། འཕོ་བ་རེ་རེ་ལ་ཉྲིན་ཞག་སུམ་ཅུ། ཉྲིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་ཡང་

དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་ཚིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་ཡུན་ཚད་སོ་སོར་ཕེ་བ་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་

ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་ལ་ཡང་ཉྲིན་ཞག་རེ་ལ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་ནས་དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་

ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པའྲི་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་ནྲི་འཁོར་

ལོ་ཞེས་བྱ་ལ། ཕྲི་ནང་གྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པོ་དེ་སྦྱོང་བྱེད་རོགས་རྲིམ་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཉྲི་ཟླའྲི་རྩ་རོ་རྐང་གཉྲིས་ཀྲི་སྟེང་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་སྒ་གཅན་

གྲི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་འགོག་ཅྲིང༌། ཉྲི་ཟླའྲི་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མ་ས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་

དུས་མེའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་འགོག་པ་མཚོན་པས། ཉྲི་ཟླའྲི་སྟེང་དུ་སྒ་གཅན་

དང་དུས་མེས་མནན་པའྲི་གདན་དང༌། ཁག་དང་ཁུ་བའྲི་རྩ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་

འགོག་པས་དེ་གཉྲིས་མཚོན་པའྲི་འདོད་ལྷ་དང་དག་པོ་ཞབས་གཡས་གཡོན་གྲིས་

མནན་པ་དང༌། རླུང་འགགས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཡས་རོ་མ་ལ་གཙོ་བོར་བརེན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༣ན།    པའྱི   བླ། ༣༣ན༣ན།   ཞོལ། ༣༠ན༢ན།    བའྱི



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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རྡུལ་ཏེ་ཁགསྟེང་ནས་ཐུར་དུ་དངས་ཏེ་འོག་ཏུ་བརན་པར་བྱས་ཞྲིང། གཡོན་རྐང་

མ་ལ་གཙོ་བོར་བརེན་པ་ཁམས་དཀར་པོ་འོག་ནས་སྟེང་དུ་དངས་ཏེ་གཙུག་ཏོར་དུ་

བརན་པར་བྱས་པ་མཚོན་པའྲི་ཞབས་གཡས་པ་དམར་པོ་བརྐངས་པ་དང༌། གཡོན་

པ་དཀར་པོ་བསྐུམས་པ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་པའྲི་བརླ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་ཡན་

ཆད་ཀྲི་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་དང༌། དེ་ཡང་ལམ་དུས་སུ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་ནས། དེ་ཉྲིད་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་སེམས་བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་པ་ལས་

འབས་བུའྲི་སབས་སུ་སྐུ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ས་

ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐབས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

བཀག་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཁྱུད་

པ་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

གོང་གྲི་རོགས་རྲིམ་དེ་འད་བ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དང༌། ལམ་དང་འབས་བུ་དེ་འད་བའྲི་

མཚོན་བྱེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་ཡང་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམ་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་སུ་དབུགས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་མ་ལུས་པར་འགགས་

པའྲི་སྲོག་ཆེན་པོ་ནྲི་དུས་ཞེས་བྱ་ལ། ས་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལས་རླུང་སྟོང་

བརྒྱད་བརྒྱ་རེའྲི་རྒྱུ་བ་འགགས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་འགགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ལ་འདྲིར་འབས་བུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ཞེས་བརོད་དེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། དུས་ཆེན་པོ་ནྲི་སྲོག་ཆེན་པོ། །འདས་པའྲི་དབུགས་

བགོད་ཟད་པ་ལས། །སྟོང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང༌། །བརྒྱ་ཕག་དྲུག་གྲི་དབུགས་

རྣམས་ཏེ། །སྲྲིད་པ་གསུམ་དུ་དབུགས་འཁོར་ལོ། །འདྲི་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་

བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་

སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་འགགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནྲི་དུས་དང༌། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་

ལྡོག་ནས་འཁོར་ལོ་བཞག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲི་

ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་འཇོག་གོ །དེ་ཡང་དགའ་

བ་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་སངས་

རྒྱས་ཞེས་བྱ་ལ། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པས་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་དང་ལྡན་

པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །

འོ་ན་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པས་མཚོན་དོན་གང་ཡྲིན་སྙམ་ན། དེ་ཡང་དུས་སྦྱོར་

བཅུ་གཉྲིས་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་སུ་བྱས་པའྲི་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་དག་

པས་ཟུང་གྲི་ཞབས་དང༌། བཞྲི་བཞྲིར་བྱས་པའྲི་གསུམ་ཚན་དག་པས་མགྲིན་པ་

གསུམ་དང༌། གསུམ་གསུམ་དུ་བཅད་ནས་བཞྲིར་བྱས་པ་དག་པའྲི་ཞལ་བཞྲི་དང༌། 

གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་བཅད་ནས་དྲུག་ཚན་དུ་བྱས་པ་དག་པའྲི་ཕག་པ་དྲུག །རེ་རེ་ནས་

བགངས་པའྲི་བཅུ་གཉྲིས་དག་པའྲི་དཔུང་པ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། དུས་སྦྱོར་ཕེད་པ་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་གཉྲིས་བཞྲིར་བྱས་པ་དག་པའྲི་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི། ལོ་གཅྲིག་གྲི་དུས་སྦྱོར་ལ་

ཉྲིན་ཞག་གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་དག་པས་ཕག་ཉེར་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་སོར་མོ་ལྔ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ལྔ། སོར་མོ་རེ་རེ་ལ་ཚིགས་གསུམ་གསུམ་སྟེ། སོར་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་

པའོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་གྲིས་ས་བོན་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ཀྲི་ཚུལ་གཙོ་བོའྲི་

ཕག་མཚན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་འགེལ་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ཞྲིང༌། དོགས་

པ་དཔད་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་

ལུང་དུ་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ནང་དུ་ཁུ་བ་ཐབས་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་

དུ། འདྲིར་གཞན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕྲི་ནང་དེ་གཉྲིས་དག་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་བསྟན་ནས། ཕྲི་ནང་གཉྲིས་སུ་ཉྲི་མ་དང་རྡུལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་

པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ས་ཚོགས་ཡུམ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འགེལ་པ་

དང་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསལ་ཞྲིང་ནུས་མ་བཅུའྲི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་ནང་དུ་འདུས་པས་ཤེར་ཕྲིན་མ་དང་གཉྲིས་ཀ་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་

བཀོད་ནས། སྦྱྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་བརྒྱད་དག་པའྲི་ནུས་མ་བརྒྱད་འདབ་

མ་ལ་བཀོད་པ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་འགེལ་པར་གསལ་བར་

བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་ལ་དག་པ་རྣམས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ནྲི་དེ་ལྟར་མངལ་གྲི་ཟླ་བ་

དང་པོ་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞུགས་པ་དེས་ལུས་རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཟླ་བ་

བཞྲི་པ་ལ་མྲིང་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྔར་མངལ་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཟླ་བ་གསུམ་

ལས་རགས་པ་བསྐེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་མྲི་བསྐེད་པའྲི་

ངོ་བོར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་དེས། ལྷའྲི་ཚོགས་སྤོ་བར་མཛད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་

དང་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དག་པའྲི་ངོ་བོ་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དང་མྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་ཐོག་མར་སྤོས་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་ནང་དུ་

བསྡུས་ནས། ཕུང་པོ་བཞྲི་དང་ཁམས་བཞྲི་དག་པའྲི་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ། 

ལས་དབང་ལྔ་དག་པའྲི་ཁོ་བོ་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཐོག་མར་སྤོ་བར་མཛད་དོ། །དེ་

ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ལ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཚོགས་པ་དེ་ལ་བརེན་

ནས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་སྐེ་བ་དང་མཐུན་པར་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་སྤོ་བར་

བྱེད་ལ། དེ་ཡང་རླུང་གྲི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་དང་རེག་བྱའྲི་སྐེ་མཆེད་གཉྲིས་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་ནམ་སྙྲིང་དང་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་གཉྲིས་རླུང་གྲི་ཁམས་དག་པའྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་དོན་གྲུབ་དང་སྒོལ་མ་བཞྲིན་བསྐེད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མེའྲི་ཁམས་

ལས་སྐེས་པའྲི་མྲིག་དང་རོའྲི་སྐེ་མཆེད་གཉྲིས་དག་པའྲི་ས་སྙྲིང་དང་རོ་རོ་རེ་མ་ནྲི་

མེའྲི་ཁམས་དག་པའྲི་རྲིན་འབྱུང་དང་གོས་དཀར་མོ་ལྟ་བུ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུའྲི་ཁམས་

ལས་སྐེས་པའྲི་ལྕེ་དང་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་དག་པའྲི་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་གཉྲིས་ཆུའྲི་ཁམས་དག་པའྲི་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང་མཱ་མ་ཀཱྲི་ལྟ་

བུ། སའྲི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་དང་དྲི་དག་པའྲི་སྒྲིབ་སེལ། དྲི་རོ་

རེ་མ་གཉྲིས་སའྲི་ཁམས་དག་པའྲི་རྣམ་སང་དང་སྦྱན་མ་ལྟ་བུ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲིད་དང་སྒ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཀུན་བཟང་དང་སྒ་རོ་རེ་མ་གཉྲིས་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དག་པ་རོར་སེམས་ལྟ་བུ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྲི་

རྣ་བ་དང་ཆོས་ཁམས་དག་པའྲི་ཕག་རོར་དང་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་གཉྲིས་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་དག་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལྟ་བུ། འདྲི་དག་གང་དུ་འགོད་པའྲི་གནས་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་མཛད་པ་བཞྲིན་འགེལ་པར་གསལ་བར་ཡོད་ལ། ཀུན་བཟང་དུས་འཁོར་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ལྟ་བུར་བསྐེད་ཅེས་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཁམས་དག་པའྲི་རོར་སེམས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ངོ་བོར་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་

མྲི་མངོན་པར་བཞུགས་པས་རོར་སེམས་འད་བར་བསྐེད་པ་ལ་དུས་འཁོར་ལྟ་བུ་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་ཡུལ་ཅན་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་

དང༌། དྲུག་པ་ལ་རེག་བྱ་སོགས་ཡུལ་གྲི་སྐེ་མཆེད་སོགས་སྐེ་བ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་

རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་མཚན་མོ་ཟླ་

བའྲི་ཆོས་ཀྲི་ཐབས་དང་ཉྲིན་མོ་”ཉྲི
1
་མའྲི་ཆོས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཏུ་བྱས་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ནས་མཚམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཟླ་བ་ལ་གནས་པ་དང་ཕོགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཉྲི་མ་

ལ་གནས་པར་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ནམ་མཁའ་དང་རླུང་དང་ཆུའྲི་ཁམས་རྣམས་ཁུ་བ་

ཐབས་ཀྲི་ཆོས་ཡྲིན་པས་ཤར་དང་བྱང་དང་སྟེང་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཟླ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང་མེ་དང་སའྲི་ཁམས་རྣམས་རྡུལ་ཤེས་རབ་

ཀྲི་ཆོས་ཡྲིན་པས་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་འོག་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཉྲི་མ་ལ་

གནས་པ་སྟེ་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར་ཚུལ་དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་སྔ་མ་བཞྲིན་མཛད་ཅྲིང། ཉྲི་གདན་རྣམས་ལ་འོག་ཏུ་པདྨ་དཀར་པོ་དང་ཟླ་གདན་

རྣམས་ལ་འོག་ཏུ་པདྨ་དམར་པོ་བྱེད་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷ་

ཡབ་ཡུམ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དེ་གནས་

དེར་གཙོ་བོར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཤེགས་པ་གཤེགས་མ། སེམས་དཔའ་སེམས་

མ། ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༢ན།   བླ། ༣༥བ༥ན།    ཉྱི   ཞོལ། ༣༢བ༡ན།    ཉྱིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འགེལ་ཆེན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ལ། 

ཡང་ན་སྒོལ་མ་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་གཡོན་གསུམ་པར་ཨུཏྤལ་

འཛིན་པའང་རུང་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ཁུ་བ་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཟླ་བ་དང་

པོ་ལ་མ་རྲིག་པ། གཉྲིས་པ་ལ་འདུ་བྱེད། གསུམ་པ་ལ་རྣམ་ཤེས། བཞྲི་པ་ལ་མྲིང་

གཟུགས། ལྔ་པ་ལ་སྐེ་མཆེད། དྲུག་པ་ལ་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་

རྩ་འཁོར་སོགས་ཁམས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་མངལ་གྲི་གནས་སབས་

གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཚོར་བ་སྐེ་བའྲི་དུས་སུ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་འཁོར་རྲིམ་

པ་བཞྲིར་བྱས་པའྲི་གཉྲིས་པ་ལ་གསུང་གྲི་རྩ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་འབབ་པའྲི་རྩ་འདབ་

བརྒྱད་པ་དེ་ཉྲིད་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཏུ་མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་སྤོ་བར་བྱེད་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ཐུགས་

གསུང་སྐུ་རོ་རེ་གསུམ་ཐུན་མོང་གྲི་རྩ་འདབ་ཅེས་བྱའོ། །

རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྲུག་ཅུ་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པ་ཡྲིན་ལ་བཞྲི་སྟོང་པའྲི་རྩ་

ཡྲིན་ཞྲིང་། མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རྩ་འདབ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་སུམ་ཅུ་ཡུད་ཙམ་

འབབ་པ་གཉྲིས་སྟོང་པའྲི་རྩ་སྟེ་དེ་ལྟར་མགྲིན་པ་ནས་”སྤྲུལ་པའྲི
1
་འཁོར་ལོའྲི་བར་

གྲུབ་བཞྲིར་བྱས་པ་དེ་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་རྩ་དག་

པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སྤོ་བར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་པད་འདབ་

བརྒྱད་པ་རེ་རེ་བྱས་པའྲི་འདབ་མ་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ནྲི་ལྟེ་བ་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༣ན།   བླ། ༣༦བ༡ན།    སྤྲུལ་པའྱི   ཞོལ། ༣༣ན༣ན།    སྦྲུལ་བའྱི



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་ཁབ་པའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་དང་སྦྱོར། །པདྨ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་

གནས་པའྲི་གཙོ་མོ་”རྣམས
1
་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་གང་ལས་གེས་པའྲི་ཐུན་ཚོད་ཀྲི་རྩ་

བརྒྱད་དང་”སྦྱོར
2
། རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་རྣམས་ཟླ་ཉྲིའྲི་གདན་དང་བལ་ཞྲིང་བཞོན་པ་

ལ་གནས་པར་བཤད་ལ། བཞོན་པ་ནྲི་པདྨའྲི་འོག་ཏུ་བྱེད་པ་འདྲིར་དགོངས་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང་ལེགས་ལ། པདྨའྲི་ལྟེ་བའྲི་སྟེང་དུ་བཞོན་པ་དགོད་པར་འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

མེད་ཅྲིང་མྲི་བདེའོ། །གཙོ་མོ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གསལ་བར་བཤད་

ནས། འཁོར་རྣམས་གཙོ་མོ་དང་འད་བར་འགེལ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་འོག་ཏུ་གསུངས་པ་

བཞྲིན་སབས་འདྲི་ཉྲིད་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་སྲེད་པའྲི་ཡན་ལག་སྐུ་རོ་རེ་རོགས་པ་སྟེ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དཔྲལ་བ་ནས་གསང་བའྲི་པདྨའྲི་མཐར་གྲུ་བཞྲིར་

བྱས་པས་མཚོན་ཞྲིང༌། ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་བྱ་བའྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ཚིགས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་རྩ་འདབ་མ་ཉེར་བརྒྱད་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་སྤོ་བ་

དང་མཚུངས་པས། འདྲིར་པདྨ་འདབ་མ་ཉེར་བརྒྱད་པ་བཅུ་གཉྲིས་སྐུའྲི་ལྷ་རྣམས་

ལ་སྤོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཚེས་ཟླ་བཅུ་གཉྲིས་ཚེས་ཞག་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བྱས་པ་དང༌། ནང་གྲི་རྩ་རྣམས་དག་པའྲི་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

ཞེས་བྱ་སྟེ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཁམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐབས་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༤ན།    རྣམས   ཞོལ། ༣༣ན༤ན།    རྣམ་པ

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༤ན།    སྦྱོར   ཞོལ། ༣༣ན༤ན།    སྦྱར
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དེ་ལ་སྤྲིར་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་ཆོས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་

ཟླ་བའྲི་ཆོས་རྣམས་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རྲིམ་པས་ཁམས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྤོ་

བའྲི་ཚུལ་དང་སྦྱོར། ཉྲི་མའྲི་ཆོས་རྣམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་རྲིམ་པས་ཁམས་

ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་སྦྱོར། དེ་ཡང་”སྤྲིར་སྟང
1
་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ནང་ཚན་དུ་

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་སྦྱོར་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་ལ། 

དེ་ཡང་ལེའུ་སོ་སོ་ནས་སྦྱོར་ཚུལ་མྲི་འད་བ་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ལེའུ་

དང་པོར་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཆོས་རྣམས་གཙོ་བོར་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་ཞག་གྲི་དབང་དུ་མཛད་དེ་

ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ཐབས་དང༌། བྱང་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ཤེས་རབ་ཏུ་མཛད་

ནས་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་པོ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རྲིམ་པས་སྐེ་རྲིམ་དང་

སྦྱོར། བྱང་བགོད་དྲུག་པོ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྡུད་རྲིམ་དང་སྦྱོར། ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་

རེ་རེ་ཡང་རགས་རྩྲིས་སུ་བྱས་ན་ཁྲིམ་ཞག་སུམ་ཅུ་རེར་བྱས་པའྲི་སུམ་ཅུ་པ་རེ་

རེ་ཡང་དྲུག་ཚན་ལྔར་བྱས་པའྲི་དྲུག་ཚན་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་

ཁམས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དྲུག་ཚན་རེ་རེའྲི་ནང་གྲི་ཁྲིམ་ཞག་དྲུག་པོ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནམ་

མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་དང་སྦྱོར་བས། མདོར་ན་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་

ཟླ་བ་དང་ཞག་གྲི་སེ་ཚན་ཐམས་ཅད་ཁམས་ཀྲི་སྐེ་རྲིམ་དང་སྦྱོར་ལ། བྱང་བགོད་

ཀྲི་ཟླ་བ་དང་ཞག་གྲི་སེ་ཚན་རྣམས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁམས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་སྦྱོར་

བར་གསུངས། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ལ་ཐབས་ཀྲི་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་ནས་ལྷོ་བགོད་ལ་

གསལ་བྱེད་རྐང་པ་དབྱངས་ཐུང་དུ་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། བྱང་བགོད་ལ་གསལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།    སྤྱྱིར་སྟང   བླ། ༣༧ན༣ན།   སྤྱྱིར་བཏང   ཞོལ། ༣༣བ༤ན།    སྦྱྱིར་བཏང
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བྱེད་བརྩེགས་པ་དབྱངས་རྲིང་པོ་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་སྦྱོར་རོ། །ནང་ལེར་ཕྲི་ནང་

གཞན་གསུམ་གསུམ་ཀའྲི་དབང་དུ་མཛད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་སྦྱོར་ཚུལ་གསུངས་མོད་

ཀྲི་གཙོ་བོར་ནང་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། དེ་ཡང་ལུས་ཀྲི་རྐང་ལག་གཡོན་གྲི་ཆ་རྣམས་ལྷོ་

བགོད་དང༌། གཡས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་བྱང་བགོད་ལ་མྲི་སྦྱོར་བར་ལག་པ་གཡས་གཡོན་

གཉྲིས་ཀའྲི་ཚིགས་ཆེན་དྲུག་གྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་བྱང་བགོད་ཀྲི་ཁྲིམ་ཟླ་དྲུག་གྲི་

ཞག་དང༌། རྐང་པ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚིགས་ཆེན་དྲུག་གྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་

ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཁྲིམ་དྲུག་གྲི་ཞག་དང་སྦྱར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་མཛད་པའྲི་དགོས་པ་ཡང༌། 

སྟེང་དུ་སྲོག་རླུང་རྩ་རྣམས་ལ་བརྒྱུས་པས་ཉྲི་མའྲི་འཆྲི་ལྟས་འཕེལ་བ་དང༌། འོག་

ཏུ་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་རྩ་རྣམས་ལ་བརྒྱུས་པས་ཟླ་བའྲི་འཆྲི་ལྟས་འཕེལ་བར་ཤེས་

པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྐང་ལག་གཉྲིས་ཀ་ལ་གཡོན་ཐབས་དང་གཡས་ཤེས་རབ་ཏུ་

འཇོག ཤེས་རབ་ལ་ཐབས་ཀྲི་ཉྲིས་འགྱུར་ཡྲིན་པས་གཡོན་གྲི་རྩ་དང་རླུང་ལ་སྦྱར་

བའྲི་གསལ་བྱེད་རྐང་པ་སྲོག་གྲི་དབྱངས་ཐུང་ངུ་། གཡས་ལ་སྦྱར་བའྲི་གསལ་

བྱེད་བརྩེགས་པ་སྲོག་གྲི་དབྱངས་རྲིང་པོར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཡས་ཀྲི་རྐང་ལག་གྲི་

ཚིགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་ནྲི་གཡས་རོ་མའྲི་ནང་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་

ལྔ་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་གྲི་ཡྲི་གེ་ཡང་གསལ་བྱེད་

དང་སྲོག་གྲི་དབྱངས་སྡུད་རྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་སྦྱོར། གཡོན་གྲི་རྐང་ལག་གྲི་ཚིགས་

ཀྲི་རྩ་དང་རླུང་ནྲི་གཡོན་རྐང་མ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་སྤོ་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུ་བའྲི་ཆ་

ཡྲིན་པས་དེ་དག་གྲི་ཡྲི་གེ་ཡང་ཁམས་ཀྲི་སྤོ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་གསུངས། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་འདྲིར་ཚེས་ལྷའྲི་སབས་སུ་ཞག་ཐམས་ཅད་ཚེས་ཞག་གྲི་དབང་དུ་
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བྱས་ཀྲི་ཁྲིམ་ཞག་མ་ཡྲིན་ལ། ཁྲིམ་ཞག་ཉྲི་མའྲི་ཆོས་དང༌། ཚེས་ཞག་ཟླ་བའྲི་ཆོས་

ཡྲིན་པས། ཞག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བརྩེགས་པ་མེད་པར་རྐང་པ་

འབའ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། ཚེས་ཟླ་རེ་རེ་རགས་རྩྲིས་ཀྲིས་ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུ་རེར་

བྱས་པའྲི་སེ་ཚན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་ནག་པ་དང་ས་ག་གཉྲིས་རླུང༌། སྣོན་

དང་ཆུ་སྟོད་གཉྲིས་མེ། གོ་བཞྲིན་ཁྲུམས་སྟོད་གཉྲིས་ཆུ། ཐ་སར་སྲིན་དྲུག་གཉྲིས་

ས། མགོ་རྒྱལ་གཉྲིས་ནམ་མཁའ། “ཆུ
1
་དབོ་གཉྲིས་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱས་ནས། དེ་ལ་

ཡང་ནག་པའྲི་ཟླ་བ་ནྲི་རླུང་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་བྱས་པའྲི་ཐབས་དང་ས་ག་ནྲི་

དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པས་ནག་ཟླའྲི་ཚེས་སུམ་ཅུའྲི་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་

གེ་ཁམས་ཀྲི་སྦོ་རྲིམ་དང༌། ས་གའྲི་དབྱངས་གལས་རྣམས་ཁམས་སྡུད་རྲིམ་དང་

སྦྱོར་བར་མཛད་དོ། །

དེས་ན་ལེའུ་དང་པོར་གཙོ་བོར་ཁྲིམ་ཞག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ལྷོ་བགོད་དང་

བྱང་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱར། ནང་ལེར་ཉྲི་ཟླའྲི་འཆྲི་

ལྟས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྟོད་སད་ཀྲི་ཚིགས་ཆེན་དྲུག་དྲུག་བྱང་བགོད་དང་ལྷོ་

བགོད་ལ་སྦྱར་ནས་བྱང་བགོད་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་དང༌། ལྷོ་བགོད་ལའང་ཐབས་

ཤེས་གཉྲིས་སུ་བྱེད། སྒྲུབ་ལེར་ཚེས་ཞག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

དཔྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་དྲུག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་ལ་དུས་རེ་རེར་བྱས་པའྲི་

ཟླ་བ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱོར་ཏེ། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་ཆོས་དེ་

དག་གྲིས་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་སྦྱོར་ཚུལ་ནྲི། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཀ་ཙ་ཊ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༦ན།    ཆུ   བླ། ༣༨ན༤ན།   ཞོལ། ༣༤བ༤ན།    མཆུ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཏ་”སའྲི
1
་སེ་ཚན་དྲུག་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་

སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པ་ཡྲིན་ལ། སེ་ཚན་རེ་རེའྲི་ནང་གྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔ་པ་ཚན་པ་དྲུག་ལྔ་

ཚན་རེ་རེ་ཞྲིང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱས་ནས། ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་སྐེ་

རྲིམ་དང་སྦྱོར། དཔེར་ན། ང་གྷ་ག་ཁ་ཀ་ཅེས་པ་ཀ་སེའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་

བྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །སེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔར་བྱས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་ཡང་དབྱངས་

ཡྲིག་དྲུག་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲི་གེ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ་དེ་ཡང་སྲོག་གྲི་

དབྱངས་རྣམས་ཨ་ཨྲི་རྲི་ཨུ་ལྲི་ཨཾ་ཞེས་པ་ལུགས་འབྱུང་གྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནམ་

མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བྱས་པའྲི་སྐེ་རྲིམ་དང་སྦྱོར། དེ་ཉྲིད་སྐེ་

རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་ནྲི་དཔེར་ན། ང་ངྲི་�ྲི་

ངུ་ངླྲི་ངཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཀ་ཀྲི་ཀྲྲི་ཀུ་ཀྲི་ཀཾ་ཞེས་པའྲི་བར་དུ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལུགས་

ལྡོག་ལ་དབྱངས་ལུགས་འབྱུང་གྲི་རྲིམ་པས་སྲོག་ཏུ་བཅུག་པས། ཀ་སེ་ལ་ཁམས་

སྐེ་རྲིམ་དང་སྦྱར་བའྲི་ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུ། དེ་བཞྲིན་དུ་ས་སེའྲི་བར་གྲི་ཡྲི་གེ་སེ་ཚན་

དྲུག་རེ་རེ་ལ་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུར་བྱས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་འབྱུང་ལ། དེ་རྣམས་

སྔར་བཤད་པའྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་ཆོས་དེ་རྣམས་ཚེས་ཞག་དང་ཁྲིམ་ཞག་

གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་འད། ཁམས་ཀྲི་སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་རྣམས་

ཀྲི་ས་བོན་དུ་སྦྱོར། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཀ་ནས་བརྩམས་པའྲི་ལུགས་འབྱུང་གྲི་སེ་ཚན་

དྲུག་ཚེས་ཞག་ཁྲིམ་ཞག་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་ཁམས་སྐེ་རྲིམ་དང་སྦྱར་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༣ན། བླ། ༣༨བ༢ན།    སའྱི   ཞོལ། ༣༥ན༢ན།    པའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཟླ་བ་དྲུག་”ཡང
1
་བ་དེ་དང་སྦྱོར། སེ་ཚན་རེ་རེའྲི་ནང་གྲི་ཡྲི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱས་

པ་ལྔ་པོ་དེ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་ཞག་དྲུག་ཚན་ལྔར་བྱས་པ་དང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦྱོར། ཡྲི་

གེ་རེ་རེ་ལའང་དབྱངས་ལུགས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པས་དྲུག་དྲུག་

ཏུ་བྱས་པ་དེ་རྣམས་ཞག་དྲུག་ཚན་རེ་རེ་དང་སྦྱོར། ཁམས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་

ཡྲི་གེ་རྣམས་སྦྱོར་ཚུལ་ནྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་སྐེ་རྲིམ་གྲི་ཚུལ་ལས་བཟློག་སྟེ་སྦྱོར་བ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ས་སེ་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཀ་སེའྲི་བར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱས་པའྲི་

སེ་ཚན་དྲུག་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཡེ་ཤེས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་བྱས་པའྲི་

སྡུད་རྲིམ་དང་སྦྱོར། སེ་ཚན་རེ་རེའྲི་ནང་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལུགས་འབྱུང་དུ་བྱས་པ་ལྔ་

ཚན་དྲུག་པོ་དེ་རེ་རེ་ཞྲིང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་བྱས་པ་སྡུད་རྲིམ་ཡྲིན། 

ཡྲི་གེ་རེ་རེ་ལའང་དབྱངས་ཡྲིག་དྲུག་ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་སྲོག་ཏུ་བཅུག་པས་

དྲུག་དྲུག་ཏུ་བྱས་པས་སེ་ཚན་རེའང་ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། སཿ སྲི་སུ་

�ྲི་སྲི་ས་ཅེས་པ་ནས། ྈྈྐཿ ྈྐྐླྲི་ྈ̈́རཱ
 ྲི ་ྈྐྲི་ཀཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་ཨཿ ལྲི་ཨུ་རྲི་ལྲི་ཨ་

ཞེས་པ་རྣམས་སྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་དག་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཚེས་ཞག་དང་ཁྲིམ་ཞག་གང་

གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་འད་བའྲི་སྤྲིའྲི་སྦྱོར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པས་སྔར་བཤད་པའྲི་

ཁམས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་སྦྱར་བ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་ཞག་གྲི་སྦྱོར་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་དང་སྦྱར་ན། ལུགས་ལྡོག་གྲི་

སེ་ཚན་དྲུག་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བྱང་བགོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། སེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༧ན།    ཡང   བླ། ༣༥བ༡ན།   ཞོལ། ༣༥བ༡ན།    ཡོང



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གེ་ལྔ་ལྔར་བྱས་པ་ཟླ་བ་རེའྲི་ནང་གྲི་ཞག་དྲུག་ཚན་ལྔ་དང༌། ཡྲི་གེ་རེ་ལ་དབྱངས་

ལུགས་ལྡོག་གྲི་རྲིམ་པས་སྲོག་ཏུ་བཅུག་ནས་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བྱས་པ་རྣམས་དྲུག་

ཚན་རེའྲི་ནང་གྲི་ཞག་རེ་རེ་དང་སྦྱོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ལེའུ་འདྲིར་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཚེས་ཞག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲི་ནང་དང་སྦྱོར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་ནག་པ་

སོགས་ཐབས་ཀྲི་ཟླ་བ་དྲུག་དང་སྦྱོར་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན། སེ་པ་ལུགས་

འབྱུང༌། སེ་པ་རེ་རེའྲི་ནང་གྲི་ཡྲི་གེ་ལུགས་ལྡོག སྲོག་གྲི་དབྱངས་ལུགས་དབྱུང་

དུ་བྱེད་པ་སྔར་ལྟར་ཡྲིན་ལ། ཐབས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་ཡྲི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱེད་པ་ནྲི་ནང་

དུ་གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་རླུང་སྐེ་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུ་བ་དང་མཐུན། ས་གའྲི་ཟླ་བ་སོགས་དྲུག་

དང་སྦྱོར་བའྲི་ཚེས་ལྷའྲི་ས་བོན་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕོགས་ཡྲིན་པས་གསལ་བྱེད་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལུགས་འབྱུང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དེ་ཡང་ནང་དུ་གཡས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་རླུང་འབྱུང་བ་སྡུད་རྲིམ་གྲི་རྒྱུ་བ་དང་

མཐུན་པ་ཡྲིན་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་སྲོག་གྲི་དབྱངས་ལུགས་འབྱུང་དུ་བྱེད་པ་

ནྲི། གཞན་སྐེ་རྲིམ་ལ་མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར། ལྷ་རྣམས་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་

པ་དང་མཐུན་པར་སྦྱོར་བས། ཀཱ་ཀཱྲི་�ླཱྲི་ཀཱུ་ཀ�ྲི་ཀཾ་ཞེས་པ་ནས། པཱ་པཱྲི་�ླཱྲི་པཱུ་པླྲི�་པཾ་

ཞེས་པའྲི་བར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཁམས་དང་སྦྱོར། དེས་ན་ཁྲིམ་ཞག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲི་ནང་སྦྱོར་ཚུལ་དང་

མྲི་འད་བར། སབས་འདྲིར་ཚེས་ཞག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲི་ནང་དང་སྦྱར་བའྲི་

ལྷའྲི་ས་བོན་འགོད་ཚུལ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཡང་འགེལ་པ་ལས། འཆད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ས་བོན་དང་པོར་གྱུར་པ་རོ་རེའྲི་མཐའ་ཅན་ནྲི་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་མཚན་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་ཙ་རོ་རེ་མ་སོགས་ས་བོན་ཐོག་མར་སྦྱར་བར་

གསུངས། དེའྲི་རེས་ཐོགས་སུ་ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་བཞྲི་དང༌། གཙུག་ཏོར་

དང་བཤང་ལམ་གྲི་རྩ་རྣམས་སྐེ་བ་དང་མཐུན་པར་སྐུའྲི་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་

བསྐེད་པ་དང༌། དེ་ནས་མངལ་གྲི་ཟླ་བ་དགུ་པ་ལོན་པ་ལ་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ། རྐང་

ལག་གྲི་སོར་མོ་ཉྲི་ཤུའྲི་རྩ་རྣམས་སྐེ་བ་དང་མཐུན་པར། དེ་རྣམས་དག་པའྲི་ཀླུ་དང༌། 

རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་རྐང་སོར་གྲི་རྩ་འཁོར་བཅུ་དག་པའྲི་ཀླུ་བཅུ་དང༌། 

ལག་སོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བཅུ་དག་པའྲི་རབ་གཏུམ་མ་བཅུའོ། །

དེ་ནས་ལ་སྤུ་དང་སྐྲ་སྐེ་བ་དང་མཐུན་པར་དེ་དག་དག་པའྲི་འབྱུང་པོ་བྱེ་བ་

ཕགཕེད་དང་བཞྲི་སྤོ་ཞྲིང༌། མངལ་དུ་ཟླ་བ་དགུའྲི་མཐར་ལུས་རོགས་པ་དང་མཐུན་

པར་ལྷ་རྣམས་རོགས་པར་བསྐེད་པའོ། །ཐུགས་ཀྲི་མཆོད་ལྷ་རྣམས་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་

བཅུ་དག་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་གསལ་འདེབས་པ་ནང་འགྲུབ་པའྲི་དུས་ནང་

ལ་སྦྱོར་བའྲི་ཐུགས་འཁོར་གྲི་དག་པ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་ཟྲིན་གསལ་འདེབས་

པའོ། །འདོད་ཕྲིར་འདོད་རྣམས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་

ཤྲིང༌། རང་གང་གྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཁམས་དེ་དག་རེ་རེའམ། 

ཁམས་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་དེ་དག་པའྲི་ངོས་ནས་བཞག་

པ་ཡྲིན་པས། འདྲི་དག་”གྲི
1
་སྦྱང་གཞྲིའྲི་འགྲུབ་ཚུལ་ཡང་རོགས་པར་ནུས་སོ། །དེ་

ཡང་གོང་གྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་ནས་འདྲིའྲི་བར་གྲི་དོགས་པ་གཅོད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

མདོར་བསྡུས་པ་གསུངས་པ་ཙམ་གྲི་ཀང་རོགས་པར་ནུས་མོད། འོན་ཀང་ད་དུང་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༡ན།   བླ། ༤༠བ༡ན།    གྱི   ཞོལ། ༣༦བ༤ན།    གྱིས



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ལོག་པར་རོག་པ་ནན་གྲིས་འཆང་བར་བྱེད་པ་དག་གྲིས་སྨྲ་བ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གཏན་

ལ་ཕབ་ནས། གཟུ་བོར་གནས་པ་དག་གྲིས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། 

རྒྱ་གཞུང་སོ་སོ་དང་འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་ཐོག་མར་བརོད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་རང་

ལུགས་ཀྲི་འཐད་པ་སྒྲུབ་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོ་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་

ཀྲི་སབས་སུ། པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས། སདྷུ་པུ་ཏྲས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་རོ་རེར་

གྱུར་པ་སོ་སོར་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱང་ཆུབ་པར་བཤད་པ་དང་དུས་ཞབས་

པས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་རོ་རེར་གྱུར་པ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད་པ་ལ་

བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་སྔ་མ་མཐུན་ནོ་ཞེས་གསུང་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

སབས་འདྲིར་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་འགེལ་ཆེན་དང་འགལ་བ་དང༌། ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་

པ་དང་། ཕག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས། མངོན་བྱང་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་པ་རྒྱུད་སེ་

གཞན་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པས་མྲི་འཐད་པར་གསུངས་ལ། དེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་བཞྲིན་

ཏེ། སདྷུ་བུ་ཏྲས་བཤད་ཚུལ་ནྲི། དེས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་

གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་མངོན་བྱང་ལྔས་བསྐེད་ནས་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་གཙོ་བོ་

བསྐེད་པ་ཡང་མངོན་བྱང་གྲི་ཚུལ་སྔར་དང་འད་བར་གསུངས་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་

སབས་སུ། དེ་ནས་དེ་དག་གྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་རོ་

རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་བསྒོམ་མོ། །

དེ་ཡང་གསུམ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལ་ཧྲཱྲི་ཡྲིག་གྲི་སྤས་པ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས། དུས་ཞབས་པས། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཡན་ལག་བཞྲི་པར། ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་ཉྲི་མ་ཟླ། །རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་དང་ལྷན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཅྲིག་པ། །མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའང༌། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་འཕོ་བ། །འོད་ཟེར་

ལྔ་ནྲི་འགེད་མཛད་པ། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་བསྐེད་

ཚུལ་གཞན་མ་གསུངས་ཀང༌། དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཟླ་ཉྲི་བསྐེད་

པའྲི་རེས་སུ། བར་དུ་དྲི་ཟའྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ། །སོ་སོར་རོག་པ་གསུམ་པའོ། །”ཧྲི
1
་ཡྲིག་

གཅྲིག་གྱུར་རོ་རེར་གྱུར། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དག་གྲིས་

སྔར་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གསལ་བར་བསྟན་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས། དྲི་ཟའྲི་

སེམས་ཅན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་ལྡན་པ་ནྲི་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་

པོ་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་སང་བ་མཐའ་ཡས་སོ། །དེ་རྣམས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དང་སྲོག་གྲི་

རླུང་”ཧྲི
2
་ཡྲིག་དང་ལྡན་པ་ནྲི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་བསྐེད་

པར་བྱེད་པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་རྣམས་དང་འགལ་བར་མངོན་

སུམ་སུ་གྲུབ་པ་ན། གཞན་ཚད་མར་བྱས་ནས་འགེལ་ཆེན་ཉྲིད་སོང་ལ་འཇུག་གམ། 

ཏེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་འགེལ་ཆེན་གྲི་ལུང་གྲིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ས་བོན་ལས་བྱང་

ཆུབ་པ་དང་ཕག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་མངོན་བྱང་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་པ་རྒྱུ་སེ་

ཚད་ལྡན་གཞན་ནས་བཤད་པའང་དམྲིགས་རུང་མ་དམྲིགས་པ་ཁེགས་པས་སྒྲུབ་

ཐབས་འདྲིར་དྲི་ཟའྲི་རྣམ་ཤེས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རྲི་བོང་གྲི་མཚན་ལ་ལྟ་བུ་སོ་སོར་རོགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལྡན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་གྲི་བཞོན་པའྲི་སྲོག་གྲི་རླུང་

”ཧྲི
3
་ཡྲིག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སུ་མཛད་པའྲི་ལུགས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༡ན།   བླ། ༤༡ན༤ན།    ཧྱི   ཞོལ། ༣༧ན༦ན།    ཧཾ

2  མ་ཕྱི། ༣༠ན༢ན།   བླ། ༤༡ན༥ན།    ཧྱི   ཞོལ། ༣༧བ༡ན།    ཧཾ

3  མ་ཕྱི། ༣༠ན༥ན།   བླ། ༤༡བ༢ན།    ཧྱི   ཞོལ། ༣༧བ༤ན།    ཧཾ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གཙོ་བོའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་སབས་སུ་མེའྲི་མདའ་ཞེས་པ་མདའ་གསུམ་ལ་མཛད་

ལ། འདྲིར་ཕག་མཚན་སྔགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསྐེད་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་

འགེལ་ཆེན་ལས་ལྷ་རྣམས་སྐེ་བའྲི་དུས་སུ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པར་སྐེ་སྟེ། 

ཞེས་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་ཅྲིག་ཅར་རོགས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་གསུངས་

པ་དག་ནྲི་དེ་ཙམ་གྲི་རོགས་ས་བས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་འགོད་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། གཙོ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ། ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ན། འགེལ་ཆེན་ལས། ཟླ་བ་

ཞུ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་རང་གྲི་མའྲི་པདྨའྲི་ནང་དུ་རང་གྲི་རོ་རེ་ནས་སྤོས་ཏེ། དེ་དག་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེན་དང་བརེན་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། མྲི་བསྐོད་པ་བདག་པོར་བསྒོམས་ནས་དང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

སྐུ་ལ་གཞུག་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ། ས་

དྷུ་པུ་ཏྲ་ས་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་དེ་

མ་ཐག་ཏུ། ཨཾ་ཡྲིག་རོ་རེ་དག་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གང་ཡྲིན་ཡེ་ཤེས་

རྣམ་དག་པ། །སྔོ་དང་ཉྲི་མ་ཟླ་བའྲི་ཞལ་གསུམ་སྤན་དགུ་རོ་རེ་འདུག་སྟངས་གནས་

པའྲི་མངའ་བདག་ཉྲིད། །རོ་རེ་སྔོན་པོ་གྲི་གུག་དག་སྟ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་ཚངས་མགོ་

རྣམས་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཕག་དྲུག་ལ་ཡྲིན་རལ་པ་དང་ལྡན་སྐུ་ལ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ཡྲིས་འཁྱུད། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་”ལང་
1
། །ཨ་དང་རོ་རེ་དག་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་

བསྐོད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྣམ་པ་དང་ནྲི་མཚུངས། །མྲི་བསྐོད་རྣམ་པ་དང་མཚུངས་

1  མ་ཕྱི། ༣༠བ༣ན།   བླ། ༤༢ན༢ན།    ལྗང་   ཞོལ། ༣༨ན༣ན།    ལར
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ཨཱ་དང་གྲི་གུག་ལས་བྱུང་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ། །ཨཿ དང་གྲི་གུག་ལས་

བྱུང་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན་མ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྣམ་པ་བཞྲིན། །དག་པའྲི་ལུས་ལ་

ས་ཚོགས་པའྲི། །ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་འགོ་བའྲི་ཡབ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

གང་། །འཁོར་ལོའྲི་དབུས་གནས་ལ་ཕག་འཚལ། ཞེས་མྲི་བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་

ཡབ་ཡུམ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ལ་བཀོད་

པ་ལྟར་ཡྲིན་པས། ཕྲིས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། མྲི་བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་

ཡབ་ཡུམ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་འཇུག་པ་ཆད་པ་ནྲི་མ་དག་པ་ཆེན་པོའ།ོ །

ཚེས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས། སོབ་

དཔོན་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རས། མགོ་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་དང༌། དབོ་དང་མཆུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཕོགས་

མདོག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རོང་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། དེ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་ནས་རང་ལུགས་

ལ་དང་པོ་གཉྲིས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་པ་ཡྲིན་པས་སྔོན་པོ། ཕྲི་མ་གཉྲིས་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་པ་ཡྲིན་པས་ལང་ཁུ་ཡྲིན་ནོ་ཟེར་བ་ནྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དཔྲིད་དང་སོས་

ཁ་དང༌། དབྱར་དང་སྟོན་དང༌། དགུན་སད་དང༌། དགུན་སྟོད་ཀྲི་དུས་ཀྲི་དབྱེ་བས། 

རླུང་དང༌། མེ་དང༌། ཆུ་དང༌། ས་དང༌། ནམ་མཁའ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སོ་ཞེས་

གསུངས་པས་བསྟན་སྙམ་དུ་སེམས་པ་འདྲི་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་ལ། དེ་

ནྲི་ལུང་དེས་དེ་དག་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བསྟན་གྲི་ནམ་མཁའ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་པ་ཡྲིན་ན། ཁ་དོག་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ་ཡྲིན་པས་ཁད་པར་

གང་དུ་ཡང་མ་བསྟན་ཞྲིང༌། ད་ལྟར་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་ན་མགོ་རྒྱལ་སོགས་ཟླ་བ་

རེ་རེའྲི་ལྷ་ལ་ཡང་ཁམས་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་པར་གསུངས་པས་མགོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་
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ལྷ་སུམ་ཅུའྲི་ལྔ་དཀར་པོ། ལྔ་དམར་པོ། ལྔ་སེར་པོ། ལྔ་ནག་པོར་འགྱུར་བ་དང༌། 

གཙོ་བོའྲི་རྒྱབ་ཞལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས། སྔོན་པོར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་གནོད་པ་འབབ་པར་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་བྱེད་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལེགས་པར་

ཁེགས་ལ། རང་ལུགས་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡའྲི་ལུགས་བཞྲིན་དུ་མཛད་ནས། དེའྲི་

ཤེས་བྱེད་སྒྲུབ་ལེའྲི་སབས་འདྲིར་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་དང་མྲིང་དང་ཕོགས་

ངང་གྲི་འདབ་མ་ལ་གང་འགོད་པ་བསྟན་ནས། དེ་དག་གྲི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་

རང་རང་གྲི་གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཙོ་བོ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་

ཀྲི་སྐུ་མདོག་འདྲིར་མ་གསུངས་པ་ནྲི་དེ་དག་གྲིས་སྐུ་མདོག་སབས་གོང་འོག་གཞན་

དུ་གསུངས་པ་ལ་སྙོག་པ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་སོ། །

འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་སྨྲ་བ་ངན་པས་སུན་འབྱྲིན་པའྲི་ལོག་པར་

རོག་པ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། ལོག་པར་རོག་པའྲི་ཚུལ་དང་དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང༌པོ་

ནྲི། མགོ་རྒྱལ་གཉྲིས་དང༌། “ཆུ
1
་དབོ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚེས་ལྷའྲི་གཙོ་བོ་དག་པོ། གནོད་

སྦྱྲིན། ཁབ་འཇུག གཤྲིན་རེ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག སབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་འདྲིར་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྲི་རུང་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེས་ན་མགོ་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་སྔོན་པོ་ཡྲིན་པ་དང༌། 

མཆུ་དབོ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷ་ལང་ཁུ་ཡྲིན་པ་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལས་གཞན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་

ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུར། རྲིགས་དྲུག་གྲི་ལྷ་སྤོ་བའྲི་སབས་སུ། ད་ནྲིམྲི་བསྐོད་པའྲི་

རྲིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། གཙུག་ཏོར་དག་པའྲི་”སྟོད
2
་པ་ལས་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། 

ཁབ་འཇུག་དང༌། གཤྲིན་རེ་དང༌། ཀླུ་རྒྱལ་བ་སྟེ། འདྲི་དག་སྟེང་གྲི་ཞལ་ནས་སྤོས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༥ན།    ཆུ   བླ། ༤༣ན༡ན།   ཞོལ། ༣༩ན༡ན།    མཆུ

2  མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།    སྟོད   བླ། ༤༣ན༣ན།   ཞོལ། ༣༩ན༢ན།    བསྟོད
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ཡོན་ཏན་མང་པོའྲི་གནས་ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་རོ་རེའྲི་མཚན་

མ་ཅན་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལས་ལང་ཁུའོ་ཞེས་པའྲི་

བར་དང༌། ད་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ་ཞེས་པ་ནས། དག་པོ་

དང་ཛམ་བྷ་ལ་དང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། སྒ་རོ་རེ་མ་དང༌། ཀླུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྟེ། 

སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་འདྲི་དག་ནྲི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ཐར་པའྲི་རྒྱུ་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་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་སྔོན་པོ་དང། རོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་

པ་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་པས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང༌། དག་པོ་དཀར་པོ་སོགས་ཨ་”བྷ
1
་ཡའྲི་ལུགས་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་

དག་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་ཚིག་དེ་རྣམས་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། ཞེས་སྙྲིང་ཁམས་

བསྐེད་དེ་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །ད་ནྲི་དེ་ལ་དགག་པ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། སབས་འདྲིའྲི་ཁབ་

འཇུག་སོགས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་སབས་གཞན་ནས་ནག་པོ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་འདྲིར་

བྱར་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ནས་གསུངས་པ་བཞྲིན་བྱེད་དགོས་པ་ལ་ཤེས་

བྱེད་མེད་ན། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་པས་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་

གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཤེས་བྱེད་ཡོད་ན་སྨྲོས་ཤྲིག 

སབས་གཞན་ནས་བསྟན་པའྲི་”སྤྲིར
2
་བཏང་གྲི་ཁ་དོག་བཞྲིན་མྲི་རུང་”ཏེ

3
། 

འདྲི་དང་སབས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ནས་བསྟན་པ་བཞྲིན་བྱེད་དགོས་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༢ན།   བླ། ༤༣བ༡ན    བྷ   ཞོལ། ༣༩ན༦།    བྱ

2  མ་ཕྱི། ༣༡བ༤ན།   བླ། ༤༣བ༣ན།    སྤྱྱིར   ཞོལ། ༣༩བ༢ན།    སྦྱྱིར

3  མ་ཕྱི། ༣༡བ༤ན།   བླ། ༤༣བ༣ན།    ཏྱེ   ཞོལ། ༣༩བ༢ན།    སྟྱེ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་འདྲིའྲི་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་

སྟོན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་ན། འདྲི་ནྲི་མཚོན་བྱའྲི་ཐབས་སབ་ཉེས་པ་དང་འད་

བར་གཞན་ལ་བརོད་པའྲི་གནད་བྱེད་དེས་རང་གྲི་དམ་བཅའ་བཀག་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་རང་གྲི་དམ་བཅའ་གཞན་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་བྱས་པ་དང༌། མ་གྲུབ་པ་རགས་

སུ་བཀོད་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་གང་གྲིའང་གཞུང་གྲི་ཟྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མེད་པར་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སབས་གཞན་ནས་བསྟན་པའྲི་སྤྲིར་བཏང་གྲི་ཁ་དོག་འདྲིར་མྲི་རུང་

སྟེ། སབས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲས་པས་རང་ཉྲིད་བཀག་སྟེ། འདྲི་ལྟར་ཡེ་

ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཁབ་འཇུག་སོགས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཀང་འདྲིར་མྲི་རུང་

བར་ཐལ། སབས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །དེ་ལྟར་སྨྲས་

པས་རང་གྲི་དམ་བཅའ་བཞྲིན་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་བྱས་པ་ནྲི། འོ་ན་ཁེད་རང་རྣམས་

ཀྲིས་མཐུན་པར། གཤྲིན་རེད་དམར་པོ། དག་པོ་དཀར་པོ། གནོད་སྦྱྲིན་སེར་པོར་

བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་སྨྲས་པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་ཕག་མཚན་སབས་དེར་སྨྲས་

པ་དེ་དག འགེལ་པར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་དེར་མ་བསྟན་པས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་

ལ་ཤེས་བྱེད་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྤྲིར་བཏང་གྲི་ཁ་དོག་སོགས་སབས་

གཞན་དུ་བསྟན་པ་བཞྲིན་བྱར་མྲི་རུང་སྟེ། སབས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཁོད་ཀྲི་

སྨྲས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དང་ཁུངས་ཁོད་ལ་ཡོད་ན་དམྲིགས་སུ་རུང་

བ་ལས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་འགེལ་པ་སྔར་དངས་པ་དེ་དག་གྲི་

སྒྲུབ་ལེའྲི་སབས་འདྲིའྲི་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་སྟོན་པར་སྨྲས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་མྲི་རྲིགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པས་མ་གྲུབ་པ་རགས་སུ་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་སབས་དེར་གསུངས་

པ་དང༌། འདྲིར་བསྟན་པ་གཉྲིས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་མྲི་འད། གང་ནས་སྤོ་བའྲི་

གནས་མྲི་འད། །སྦྱང་གཞྲི་དང་སྦྱོར་ཚུལ་མྲི་འད་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སྟེ་ཡེ་

ཤེས་ལེའུའྲི་སབས་དེར་ཆུ་ཁམས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་པདྨའྲི་མཚན་མ་འཛིན་པ། 

རླུང་ཁམས་པ་ཐམས་ཅད་རལ་གྲིའྲི་མཚན་མ་འཛིན་པ། ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཁམས་པ་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་མཚན་མ་འཛིན་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པས། འདྲིར་

གསུངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། གང་ནས་སྤོ་བའྲི་གནས་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། 

འདྲིར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྲི་མངལ་ནས་སྤོ་བར་གསུངས།  ཡེ་ཤེས་ལེའུར་ཡབ་

ཀྲི་ཞལ་སོ་སོ་ལས་སྤོ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། སྦྱང་གཞྲི་དང་སྦྱོར་ཚུལ་མྲི་གཅྲིག་

སྟེ། འདྲིར་མངལ་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་གྲུབ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་སྟེ། ལས་དབང་བྱ་བ་ལ་འཇུག་

པ་དང༌། ཁམས་ཀྲི་ནུས་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་སབས་དང་མཐུན་པར། ལས་

རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་ཀྲི་ལྷའྲི་བསྐེད་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ལེའུར་ཁམས་

ཀྲི་ནུས་པ་རོགས་ཏེ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་ནས་བུ་དང་བུ་མོ་བསྐེད་པ་སོགས་ལས་ས་

ཚོགས་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པ་སྔོན་དུ་སོང་

ནས། ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཁེད་རང་གྲི་སྔར་དངས་པའྲི་ལུང་དེའྲི་མཇུག་ཉྲིད་དུ། དེ་ལྟར་

འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་དང༌འགོ་བའྲི་དོན་བྱེད་པས་ཏེ། ལོ་

བཅུ་དྲུག་གྲི་རེས་ལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའོ་ཞེས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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པ་ངེས་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན་དེ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། 

ཁོད་ཀྲི་འདོད་པ་འདྲི་ཨ་བྷ་ཡ་དང་འགལ་བ་ཡོན་ཏན་དུ་བྱེད་པ་མྲིན་པ། གྲུབ་ཆེན་

གཞན་གྲི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྲི་ཁུངས་གང་ཡོད། དུས་ཞབས་པས་མཛད་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད་དོ་ཞེ་ན། རྫུན་སྟེ། དེས་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

ཡོང་དོན་མེད་ལ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་དོ་ཞེ་

ན། དེར་ནྲི་ཁབ་འཇུག་དང༌། གཤྲིན་རེ་སྔོན་པོ། དག་པོ་ལང་ཁུར་བཤད་”དེ
1
། །ས་

དྷུ་པུ་ཏྲས་བཤད་དོ་ཞེ་ན། ས་དྷུ་བུ་ཏྲ་ས་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཁབ་

འཇུག་ལང་ཁུ། གཤྲིན་རེས་དང་དག་པོ་སྔོན་པར་བཤད་དོ། །འགྱུར་མ་དག་གོ་ཞེ་

ན། ཁོད་ཀྲི་ངན་རོག་གྲི་བཏགས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་གསུང་

རབས་མཐའ་དག་འགྱུར་འཆོས་པ་སོགས་ཀྲི་གཡོ་རྒྱུས། གཞུང་ལུགས་མཐའ་

དག་གྲི་རང་རང་གྲི་ལུགས་ཉམས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག གཞན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གྲི་ཁུངས་

རྣམ་དག་གང་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། ཚད་ལྡན་མྲིན་པའྲི་གཞུང་གང་ཡང་རུང་བའམ། རང་

གྲི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པའྲི་བོད་ཀྲི་ལུང་རེ་ཙམ་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ཏེ་འདྲི་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་སྨྲ་བ། “སྤད
2
་གསུམ་གྲིས་མ་དག་པའྲི་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པ། གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་མྲི་ཤེས་པའོ། ཚུལ་འདྲི་ཁོད་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་རེ་

བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་བོ་ཙངོ་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་ཁས་བངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་

སྟོན་པ་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་རྲིགས་པས་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༣ན།    དྱེ   བླ། ༤༤བ༦ན།    ཞོལ། ༤༠བ༤ན།    དོ

2  མ་ཕྱི། ༣༢བ༥ན།    སྤྱད   བླ། ༤༥བ༣ན།   ཞོལ། ༤༠བ༦ན།    དཔྱད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བསྒྲུབས་པ་ན། གཙོ་བོའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུའྲི་ཕྲིར། །གཞན་ལའང་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ཁོད་དང་མཚུངས་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་གཟུ་བོར་གནས་པའྲི་བོས་དཔོད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། 

རྒྱུད་འདྲིར་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་

ཤྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲིགེ་རྣམས་ལའང་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་

ཁ་དོག་ལ་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ། ཁམས་ཀྲི་གཙོ བོའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་དང༌། ནང་སེལ་གྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་ཚུལ་གཉྲིས། གཙོ་བོའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། ནག་པོ་

རླུང་གྲི་ཁམས། དམར་པོ་མེ། སེར་པོ་ས། དཀར་པོ་ཆུ། ལང་ཁུ་ནམ་མཁའ། སྔོན་

པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ནང་སེལ་གྲི་ཕེ་ན། ནག་པོ་རླུང་ཁམས་པ་བཞྲིར་

བྱས་ལའང་ཁམས་ལྔར་འབྱེད་པས། ནག་པོ་རླུང་ཁམས་པར་གྱུར་པའྲི་ནག་པའྲི་ཟླ་

བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་སུམ་ཅུའྲི་ལྔ་ལྔ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཁམས་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་ཞག་སུམ་ཅུ་གཙོ་བོའྲི་ཁམས་མཚུངས་

ཀང༌། ནང་སེལ་གྲི་ཞག་ལྔ་ལྔ་ཁམས་དྲུག་གྲི་རེ་རེར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འགྱུར་བ་དང༌། 

དེ་དག་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལའང་དེ་ལྟར་འབྱེད་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་པས་ཤེས་

སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ནང་སེལ་འབྱེད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྲི་དོན་གྲུབ་རླུང༌། རྲིན་འབྱུང་མེ། འོད་དཔག་

མེད་ཆུ། རྣམ་སང་ས། མྲི་བསྐོད་པ་ནམ་མཁའ། རོར་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཡྲིན་

ཡང༌། ནང་སེལ་གྲི་དེ་དག་རེ་རེའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ལྷ་ལའང་ཁམས་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་པ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཡྲིན་ལ། སྤྲིར་བཏང་ལ་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་པདྨའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ལྷ་ཁ་དོག་

དཀར་པོས་སྒྲུབ་པ་”བསྔགས
1
་ཤྲིང༌། དག་པོའྲི་ལས་ལ་རལ་གྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཁ་

དོག་ནག་པོ། དབང་དགུག་གྲི་ལས་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཁ་དོག་དམར་པོ། 

རྨོངས་རེངས་ཀྲི་ལས་ལ་འཁོར་ལོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ལས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་ལ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ལང་ཁུ་དང༌། སྔོན་པོ་རྣམས་གཙོ་བོར་

བསྔགས་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ཀྲི་ལས་བྱེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ལྷའྲི་

ཁ་དོག་དང༌། སྤྲིར་བཏང་གྲི་ལྷ་དེའྲི་ཁ་དོག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཐུན་མྲི་དགོས་

ཏེ་དགོས་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དག་པོ་དང་གནོད་སྦྱྲིན་སྔོན་པོ། ཁབ་འཇུག་

དང་གཤྲིན་རེ་ལང་ཁུར་ཐལ། ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ན། དེ་དག་གྲི་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོར་གོང་གྲི་ལུང་དེས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

རགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་གཤྲིན་རེ་དམར་པོ། དག་

པོ་དཀར་པོ། དབག་པོ་སེར་པོར་བཤད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་

ན། ཁོད་རང་གྲི་དངོས་སུ་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན་སྒྲུབ་ལེའྲི་སབས་

འདྲིར་ཕོགས་སྐྲིང་གྲི་ཁ་དོག་མ་གསུངས་པ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་སྤྲིར་བཏང་གྲི་ཁ་དོག་

ལས་སབས་འདྲིར་ལོགས་པ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་སབས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་ལས་

ཤེས་པས་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ནྲི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར། ལས་སོ་སོའྲི་སྒྲུབ་ཚུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ལྷའྲི་ཁ་དོག་སྟོན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༥ན།   བླ། ༤༥བ༥ན།    བསྔགས   ཞོལ། ༤༡བ༢ན།    བསྒགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲིན་པས། དེ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཨ་

བྷྱ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པའྲི་པཎ་གྲུབ་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་མཁས་པར་གགས་པ་རྣམས་

དང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་རྣམ་པར་”སྦྲུལ
1
་པ་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་

གཟྲིགས་པའྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་འདྲི་དག་”གྲིས
2
་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་འགེལ་

པའྲི་ཚིག་ཙམ་ཡང་མ་གཟྲིགས་སོ་ཞེས་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་བཏང་བའྲི་སྨྲ་བ་ངན་པ་

དེ་ལྟ་བུས་རང་ཉྲིད་ཉམས་པར་མ་བྱེད་པར། དུས་ཀྲི་ཆད་པ་མྱུར་དུ་ཕབ་སྟེ་འགོད་

པ་དང་ཡང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་དུ་”འོང
3
་གྲིས་བརྩེ་བས་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚིག་

འདྲི་དག་ལ་ཡྲིད་”གཏན
4
་པར་གྲིས་ཤྲིག 

ད་ནྲི་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་འདྲི་”སྤད
5
་པར་བྱ་སྟེ། ཡོངས་

རོགས་ཀྲི་ལྷ་འདྲི་དག་གྲི་ནང་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་”བ
6
་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། དགོངས་པའྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པ་བཤད་པར་བྱ་ཡྲིས་གཟུ་བོར་གནས་པའྲི་བོས་བསམ་པར་གྲིས་ཤྲིག འདྲི་

ལ་ཐོག་མར་འགེལ་བའྲི་ཚིག་བཀོད། དེའྲི་དོན་ལ་མཐའ་དཔད་པ་དང་རང་ལུགས་

འཇོག་ཚུལ་ཊཱྲིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་བཤད། དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་

གངས་ངེས་འཇོག་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༣ན།    སྦྲུལ   བླ། ༤༦ན༥ན།   ཞོལ། ༤༢ན༢ན།    སྤྲུལ

2  མ་ཕྱི། ༣༣བ༤ན།   བླ། ༤༦ན༥ན།    གྱིས   ཞོལ། ༤༢ན༢ན།    གྱི

3  མ་ཕྱི། ༣༣བ༤ན།   བླ། ༤༦ན༦ན།    འོང   ཞོལ། ༤༢ན༣ན།    འོད

4  མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།   བླ། ༤༦བ༡ན།    གཏན   ཞོལ། ༤༢ན༣ན།    བརན

5  མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།   བླ། ༤༦བ༡ན།    སྤྱད   ཞོལ། ༤༢ན༣ན།    དཔྱད

6  མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།   བླ། ༤༦བ༡ན།    བ   ཞོལ། ༤༢ན༤ན།    པ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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དང་པོ་ནྲི། ནང་གྲི་ལེའུ་ལས། ད་ནྲི་ནུས་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་གངས་གསུངས་ཏེ་འདྲིར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྩ་ས་ཚོགས་

པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་ལྷའྲི་ཚོགས་སོ། །ནུས་མ་ཁོ་བོ་རྣམས་ནྲི་རྲིམ་པས་བཅུ་རུ་

རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ནྲི་ནུས་མ་བཅུ་དང༌། གཙུག་

ཏོར་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་བོ་བཅུ་སྟེ་སོ་སོར་བཅུའོ། །ལྔ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཞེས་པ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལྔ་དང༌། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་

ཕྱུག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་ལྔ་སྟེ་སོ་སོར་ལྔའོ། །གཟུགས་སོགས་མྲིག་ལ་སོགས་

པ་དྲུག་སྟེ་ཞེས་པ་ནྲི། གཟུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། སའྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་

སོགས་པ་དྲུག་སྟེ་དེ་བཞྲིན་དུ་སོ་སོར་དྲུག་གོ །སར་ཡང་ལྷའྲི་ཚོགས་ནྲི་དྲུག་གཉྲིས་

སོ་ཞེས་པ་ནྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་དང་། 

ཀླུ་དང་གཏུམ་པོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་ནྲི་ཙར་ཙི་ཀ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་། མཐའ་ཡས་

ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་། ཁྲི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དེ་ལྷའྲི་ཚོགས་འདྲི་

དག་མཐའ་དག་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་སོ་སོར་མྲིང་གྲི་དབྱེ་བས་བརོད་པར་

བྱའོ། །སྲྲིད་པར་ཞེས་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དང་ནང་དུའོ། །

སར་ཡང་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་

ཏེ། འདྲི་དག་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལྷག་བརྒྱ་སྟེ་དེའྲི་ཕེད་ཀང་ལྷ་ལྔ་

བཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་གདན་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བའྲི་དབྱེ་བས་ཏེ། སར་ཡང་དེ་

དག་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྷ་ལྔ་རྩ་དྲུག་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་ཕག་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོར་རྲིག་པར་བྱའོ། །པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ངེས་པའོ། 
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ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་དོན་ལ་མཐའ་དཔད་ནས་རང་ལུགས་འཇོག་ཚུལ་ཊཱྲིཀ་ཆེན་

ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། ཊཱྲིཀ་ཆེན་ལས། འདྲིར་ནུས་མ་བཅུ་དང་ཁོ་བོ་

བཅུ། །གཤེགས་པ་ལྔ་དང་གཤེགས་མ་ལྔ། །རོ་རེ་མ་དྲུག་དང་ས་སྙྲིང་སོགས་དྲུག 

སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས། ཙར་ཙི་ཀ་ལ་སོགས་པ་

རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད། མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པའྲི་ཀླུ་བརྒྱད། ཁྲི་གདོང་མ་ལ་སོགས་

པའྲི་གཏུམ་མོ་བརྒྱད་དེ། སར་ཡང་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་

དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལ། ནུས་

མ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཡབ་དང་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་མེད་པས་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགང་རྒྱུ་

མེད་ལ། དེ་དག་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་མ་བགངས་ན་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་ཡང༌། 

བརྒྱ་ང་དྲུག་ཏུ་བཅུ་ཡྲིས་མྲི་ཚང་ངོ་། །དེ་ལ་ནུས་མ་རྣམས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་ཡྲིན་

པས། གཙོ་བོ་དེ་དག་ལ་ཡབ་ཏུ་སྦྱོར་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་གཅྲིག་པུའྲི་ནང་དུ་ལྷ་བཅུའྲི་གངས་སུ་བགང་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། བུམ་

པ་རྣམས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཡོད་ཀང་ལྷའྲི་རྣམ་པར་མེད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ལྷ་གངས་སུ་

བགང་བ་ལ་ནྲི་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲི་མྲི་ཆོག་གྲི་ཞལ་ཕག་སོགས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་

ལྷར་ཤར་བ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན་ནོར་བུ་དང༌། དུང་དང༌། གནྜེ་དང༌། དཔག་

བསམ་གྲི་ཤྲིང་གྲི་མཚན་མ་བཞྲི་དང༌། དེར་མ་ཟད་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡང་ལྷ་གངས་

སུ་བགང་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཇྲི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲིས་དོགས་པ་
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གཅོད་ཚུལ་ནྲི། འགེལ་པར་ཐབས་ཤེས་”བར
1
་གྲི་ཉྲིས་འགྱུར་གསུངས་པའྲི་ཐབས་

ཤེས་སོ་སོར་ལྷའྲི་གངས་རེ་རེར་བགངས་ན་ནུས་མ་བཅུ་ལ་ཡབ་ཐ་དད་པ་བཅུ་

མེད་པས་གངས་བཅུ་མྲི་ཚང་བའམ། གཙོ་བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལྷ་ཐ་དད་པ་བཅུར་ཐལ་

བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་བྱའོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་འཇོག་པ་ན། ཊཱྲིཀ་ཆེན་ལས། འདྲིར་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ནང་ནས་པདྨའྲིའདབ་མ་མྲིན་པར། རང་རང་གྲི་གདན་པདྨའྲི་

ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། གཙོ་ཆེ་བ་དག་བསྡུས་པ་བརྒྱ་ང་

དྲུག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པ་དང༌། གཤེགས་པ་

བཞྲི་ལ་ཡུམ་གྲིས་ཚུར་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་བགངས་པས་བརྒྱད། གཤེགས་མ་བཞྲི་

ལ་ཡབ་གྲི་ཕར་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་རྩྲིས་པས་བརྒྱད། གོང་དུའང་ལོ་གསུམ་དང་སྦྱོར་

བ་ན། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ལྷ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་དགོས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམས་པའྲི་ཚེ་ནའང་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་ཡབ་ལ་བསྟྲིམ་པ་

དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་ལ་བསྟྲིམ་དགོས་

པས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ཀང་རྩྲི་དགོས་པས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཤེས་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་

པ་དང༌། ཤེས་ཕྲིན་མ་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་རྩྲིས་པས་གཉྲིས། དེ་

ལྟར་རོར་སེམས་དང་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་ལའང་སྦྱར་བས་གཉྲིས། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུར་

ཁོ་བོ་གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ། ཐུགས་ཀྲི་ནང་དུ་སྟེང་གྲི་ཆ་ལ་འགོད་པར་དངོས་སུ་

གསུངས་ཤྲིང༌། སྐུ་དཀྲིལ་དུ་བཀོད་པ་དང་ཁོ་བོ་རྲིགས་གཅྲིག་ཀང༌། འགོད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༣ན།   བླ། ༤༧བ༤ན།    བར   ཞོལ། ༤༣ན༥ན།    རབ
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དཀྲིལ་འཁོར་ཐ་དད་ཡྲིན་པས་ལྷའྲི་གངས་སོ་སོར་བགང་དགོས་པས། ཐུགས་

དཀྲིལ་ལ་བཀོད་པའྲི་གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་སོ་སོར་རྩྲིས་པ་དང༌། ནུས་མ་

བརྒྱད་དང་ལྷག་མ་སྔར་བཤད་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པས་བརྒྱ་ང་དྲུག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་ནུས་མ་བརྒྱད་དང་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་མེད་པ་

ལ་འདྲིར་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ངེས་པའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། ཅེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའྲི་ལན་ལ་ཁ་ཅྲིག་ནུས་མ་རྣམས་ནྲི་གཙོ་

བོའྲི་ཡུམ་ཡྲིན་པས། རེ་མོས་ཀྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུ་བ་ལ་དགོངས་

ལ། ཀླུ་རྣམས་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ན་གནས་ལ་རབ་གཏུམ་མ་

རྣམས་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ན་གནས་པ་དང་ཆ་མཐུན་པ་

ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དང་ཆ་མཐུན་པ་ལ་གནས་པ་འོང་བས། དེ་དག་

ཀང་པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷར་བགངས་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་

པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པར་ཆེར་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་གཞྲི་མ་བཙལ་

ཀང་གནོད་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། སྒྲུབ་ལེར་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ལ་པདྨའྲི་

གདན་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། པདྨའྲི་གདན་བྱ་མྲི་རུང་བར་བཤད་པའང་མེད་

པས། འདྲིར་པདྨ་ལ་གནས་པར་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འོག་ཏུ་ཁ་བསངས་ཏེ། ཀླུ་དང་

རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ལའང་པདྨའྲི་གདན་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་འཁོར་ལོའྲི་

ལྟེ་བ་རྣམས་སུ་བྱ་བར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ལ་ལོག་པར་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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རོག་པ་གསལ་བར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལ་བོ་གོས་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག གོང་དུ་སོས་པའྲི་ནུས་

མ་བཅུ་གཙོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་རུ་བྱས་ན་གཙོ་

བོ་གཅྲིག་བུ་ལྷ་བཅུའྲི་གངས་སུ་བགང་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དེ། རྣམ་བཤད་

མཛད་”པ
1
་རང་ཉྲིད་ཀྲི་བཞེད་པར་གོ་ཞྲིང༌། འོག་ཏུ་རང་ལུགས་འཇོག་པའྲི་སབས་

སུ་གསུངས་པའྲི་ནུས་མ་བརྒྱད་དང་ཞེས་པ་ཡར་བཅད། ལྷ་ལྷག་མ་སྔར་བཤད་པ་

རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པས་བརྒྱ་ང་དྲུག་ཞེས་པ་མར་བཅད་ནས་ནུས་

མ་བརྒྱད་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་མ་ཡྲིན་པ་རྩོམ་པ་པོའྲི་དགོངས་

པར་བྱས་ནས། དེ་ལྟ་ན་པདྨའྲི་གདན་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་གངས་ངེས་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། 

ནུས་མ་རྣམས་ཉྲིས་འགྱུར་མ་རྩྲིས་པར་གོང་གྲི་ལྷར་བྱས་ན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་

བཞྲིས་མྲི་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར། ལུགས་འདྲིའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པར་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྲིག་

ཀང༌། ཊཱྲིཀ་ཆེན་གྲི་དགོངས་པ་གཞན་གྲིས་སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་

ལ། དེ་ལྟ་ན་གཞན་གྲིས་བརོད་པའྲི་ལྷའྲི་གངས་ངེས་མྲི་འགྲུབ་པར་ཐལ་བ་སུས་ཀང་

ལྡོག་པར་མྲི་ནུས་སོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་རེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནྲི། དེ་དག་

དང་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་པ་མེད་པར་བྱུང་རྒྱལ་ཏུ་སྨྲས་པའྲི་སྤྲི་”རོལ
2
་ཡྲི་གེར་འགོད་པའྲི་

སུག་ལས་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་པ་དག་དང༌། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་གཟྲིགས་པའྲི་སྤན་

དང་ལྡན་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལེགས་པར་བཤད་པ། བདེ་བར་

གཤེགས་པའྲི་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་གསལ་བར་མཛད་པ་འདྲི་དག་མགོ་སྙོམས་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༧ན།   བླ། ༤༨བ༥ན།    པ   ཞོལ། ༤༤ན༤ན།    པར

2  མ་ཕྱི། ༣༥བ༣ན།   བླ། ༤༩ན༣ན།    རོལ   ཞོལ། ༤༤བ༢ན།    བརོལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པར་གྱུར་ན་ཅྲི་མ་རུང་སྙམ་པའྲི་ལོག་པའྲི་སོན་པ་ཡྲིད་ལ་བྱ་སྟེ། གཞན་གྲིས་སྨྲས་

པའྲི་ཉེས་པ་དེ་དག་འབབ་པར་དོན་གྲིས་ཁས་བངས་ན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྨྲ་བ་ནྲི་སྙྲིང་པོ་

མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །

འོ་ན་དེ་དག་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སྐེད་བརོད་པའྲི་

ཚུལ་དེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། འགེལ་ཆེན་དུ་ནུས་མ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་

ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱེད་པར་གསུངས་པ་ལ། གཞན་གྲི་ལོག་རོག་སྐེ་ཚུལ་བརོད་པ་རང་

ལུགས་སུ་གོ་བས་ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། རང་གཞུང་མ་ཕེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འོག་གྲི་

སབས་སུ་སྐོན་བརོད་པ་ན། ནུས་མ་བརྒྱད་ཅེས་པ་ཡར་བཅད་ནས་ལྷ་ལྷག་མ་ཞེས་

པ་མར་བཅད་དེ་ནུས་མ་རྣམས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་མྲི་བྱེད་པར་སོང་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྲི། 

འཇྲིག་རེན་ན་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག ངན་ཞེས་པ་ཡར་བཅད། ཚ་མེད་ཅེས་པ་མར་བཅད་

ནས་ཡྲི་གེ་འདོན་པ་དང་མཚུངས་པར་སོང་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཚིག་དེ་དག་གྲི་

དོན་ནྲི། ནུས་མ་བརྒྱད་དང༌། ལྷ་ལྷག་མ་སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་

དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས་ནུས་མ་རྣམས་ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་རུ་གསུངསཔ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་གྲི། 

འགོག་པར་བྱེད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་རྣམ་བཤད་ཀྲི་དགོངས་པ་ལྟར་བྱས་ན་ལྷའྲི་གངས་འདེན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བར། གཙོ་བོ་ལ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་

ནུས་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་འཁྱུད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དགུ མྲི་བསྐོད་

པ་དང་རོར་སེམས་ལ་ཡུམ་གྲི་འཁྱུད་པའྲི་ཟུར་གཉྲིས་ཏེ།  ཟུང་བཅུ་གཅྲིག་ཐབས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཤེས་སོ་སོར་བགངས་པས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཉྲིས་སུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ་

གོང་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་མ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་བས། དེ་དག་

ཟུང་བཞྲིར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་ལ་ཡུམ་གྲིས་

འཁྱུད་པ་གཉྲིས་གཙོ་བོའྲི་སྐུའྲི་ནང་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཡུམ་གཉྲིས་ལ་ཡབ་ཀྲིས་འཁྱུད་

པ་གཉྲིས་ཡུམ་གྲི་སྐུའྲི་ནང་དུ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་གཙོ་བོའྲི་སྐུའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་པའྲི་

མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། རོར་སེམས་ལ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་གངས་སུ་བགངས་

ཤྲིང་། ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་སྐུའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་གཉྲིས་དེ་ལས་གངས་ལོགས་སུ་མྲི་

བགང་སྟེ། པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་གངས་ནྲི། པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་གཙོ་བོ་

ལ་ལྷ་གཞན་གྲིས་འཁྱུད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་བགང་བ་ཡྲིན་གྲི་གནས་དེར་ལྷ་

གང་ཡོད་མྲི་བགང་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་གཙོ་བོ་ལ་ཞུགས་པ་ནྲི་པདྨའྲི་

ལྟེ་བར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ནྲི་

པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དེར་གཙོ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐབས་ཀྲི་བདེ་པར་ཤེས་རབ་གཙོ་

བོ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཤེས་རབ་བདེ་བར་ཐབས་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པས་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་གཉྲིས་སུ་བགང་གྲི དེ་ལས་ལོགས་སུ་ཡུམ་ལ་ཡབ་

གྲིས་འཁྱུད་པ་གཉྲིས་སུ་མྲི་བགད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཊཱྲིཀྐ་མང་པོ་ཞྲིག་ཏུ་སབས་འདྲིར་མྲི་བསྐོད་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་

སོ་སོར་རྩྲིས་པ་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་མ་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་འཁྱུད་པ་སོ་སོར་རྩྲིས་པས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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བཞྲི་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི་བྲིས་ནོར་གྲིས་མ་དག་པ་རྲིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔར་

དངས་པ་ལྟར་སོ་སོར་རྩྲིས་པས་གཉྲིས་ཞེས་འབྱུང་བ་དག་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དོན་མྲི་

བསྐོད་པ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་མས་འཁྱུད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེར་ཕྲིན་མ་ལའང་འཁྱུད་

པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་མ་སོ་སོར་རྩྲིས་པས་གཉྲིས་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

རོར་སེམས་ལའང་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ནུས་མ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་ནས། །གནས་དེར་གཙོ་བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་བཅུར་བགང་རྲིགས་

པར་ཐལ་བ་འདྲི་གཞན་གྲི་དོགས་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ལན་རྣམ་བཤད་དུ་མ་གསུངས་

པ་ཅྲི་ཞེ་ན། གོ་བ་མཐའ་གཅོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་དོགས་པ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་

འདྲིའྲི་ལན་རོགས་ས་བས་དངོས་སུ་མ་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རོགས་ས་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་ནུས་མ་རྣམས་ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་

པར་སྦྱར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྲིམ་གྲིས་ནུས་མ་རྣམས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པ་ན། ས་

ཚོགས་ཡུམ་དང་ཐབས་ཤེས་སུ་གྱུར་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་སྦྱྲིན་

པའྲི་ཕར་ཕྲིན་མ་དང་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱར་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སོགས། ལྷ་སྔ་ཕྲི་

ཐ་དད་པ་དག་སོ་སོར་བགངས་པ་ན། གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་མར་

འགྱུར་མྲི་དགོས་པ་རོགས་སའོ། །འོ་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་གྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་

ཕྲི་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ལྷ་སོ་སོར་བགངས་ན་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀང་ལྷ་སོ་སོར་བགང་རྲིགས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། མྲི་མཚངས་ཏེ། ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་གཅྲིག་པོ་དེར་ཤེས་རབ་ས་ཚོགས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའྲི་ཐབས་སུ་མཚུངས་པས། ཤེས་རབ་མྲི་འད་བ་ལ་

ལྟོས་པའྲི་ཐབས་སོ་སོ་མ་ཡྲིན་ལ། ནུས་མ་མྲི་འད་བ་ལ་ལྟོས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

རྣམས་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དེར་ཤེས་རབ་མྲི་འད་བ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཐབས་ཀང་མྲི་འད་བ་སོ་

སོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྷ་གཅྲིག་གྲིས་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

གཅྲིག་ཏུ་བགང་བར་རྲིགས་སོ་སྙམ་པའང་མྲི་འཐད་དེ། ལྷ་ཞྲི་བ་གཅྲིག་གྲིས་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལྷ་དག་པོར་གྱུར་པ་ན་ལྷ་མྲི་འད་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་གངས་ངེས་འཇོག་ཚུལ་བསྟན་པ་ནྲི། དེས་

ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ། གཙོ་བོ་དང་མྲི་བསྐོད་

པ་རོར་སེམས་རྣམས་ཡུམ་དང་བཅས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་གསུམ། དེ་གསུམ་གྲི་

ཡུམ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྲི་ནུས་མ་བརྒྱད་རྲིམ་གྲིས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པའྲི་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་བརྒྱད་དེ་བཅུ་གཅྲིག འགེལ་ཆེན་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྒྱལ་བ་ལྔ། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུམ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་

པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་དང་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་སོང་ཟྲིན་པའྲི་ལྷག་མ། གཤེགས་པ་བཞྲི། 

གཤེགས་མ་བཞྲི། ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱེད་པའྲི་ཟུང་བརྒྱད་དང༌། སེམས་དཔའ་སེམས་

མ་ཟུང་བཅུ་གཉྲིས་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ཁོ་བོ་གཙུག་ཏོར་དང་བཅས་པའྲི་ཟུང་ལྔ་སྟེ། 

ཐུགས་དཀྲིལ་ཡན་ལ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་སོ་དྲུག གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད། 

སྐུའྲི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས། སྐུའྲི་ཁོ་བོ་དྲུག ཀླུ་བརྒྱད། རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་དང་

བཅས་པས་གསུང་སྐུ་གཉྲིས་ལ་ཞེ་གཉྲིས་ཏེ། སྔ་མ་སོ་དྲུག་དང་གྲིལ་བས་ཐབས་

ཤེས་ཟུང་དོན་བརྒྱད་དུ་འགྱུར། ཐབས་ཤེས་སོ་སོར་ཕེ་བ་བརྒྱད་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རོ། །ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་འགེལ་པའྲི་དགོངས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་དུ་

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོར་སེམས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་མ་སོས་པར་ནུས་མ་བཅུ་ཞེས་སོས་

པ་ནྲི། ནུས་མ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་སོང་ནས་ཡབ་དང་སྦྱོར་བ་བཅུ་ཞེས་

བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པས་གཙོ་བོ་ཡབ་བཅུ་གོ་བར་དགོངས་ཤྲིང་དེ་

ལས་ལོགས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། དབྱྲིངས་ཕྱུག་མའྲི་མཚན་སོས་པས་ཡུམ་བཅུ་

གཅྲིག  ཡབ་བཅུ་གཅྲིག་སྟེ། ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བཅུ་གཅྲིག་དངོས་སུ་བསྟན་ཅྲིང༌། 

གཙུག་ཏོར་ཅན་སྐུ་དང་ཐུགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་འགོད་དགོས་པར་སྒྲུབ་ལེར་དངོས་སུ་

གསུངས་པས་འདྲིར་གངས་གཉྲིས་སུ་བགང་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་

འཐད་ཅྲིང༌། ལྷག་མའྲི་གངས་རྣམས་འགེལ་པའྲི་ཚིག་གྲིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ནྲི་

གོང་དུ་འགེལ་པ་གངས་པ་ལྟར་རོ། །

འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་གངས་དང༌། དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་

གྲི་ཞག་གངས་སྦྱོར་བའྲི་སབས་སུ་གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། ཚེས་ལྷ། པདྨའྲི་

འདབ་མ་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང༌། མཆོད་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་གསུངས་ཀང༌། དེ་དག་ལ་ལྷ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཡབ་

མེད་པ་བཞྲིན་དུ། ནུས་མ་རྣམས་ལའང་ཡབ་དང་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་མེད་ཀང་ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ལ། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཉྲིས་འགྱུར་གྲི་

དོན་ནྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐབས་ཤེས་དབྱར་མེད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡུམ་དངོས་སུ་སྦྱར་བ་རྣམས་ཀྲི་ཡབ་ཡུམ་རེ་”རེའྲི
1
་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༢ན།   བླ། ༥༢ན༡ན།    རྱེའྱི   ཞོལ། ༤༧ན༢ན།    རྱེའང



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཐབས་ཤེས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་ཐལ། རེ་རེའང་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རེ་རེ་བཞྲིར་བགང་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ནུས་

མ་བརྒྱད་པོ་འདྲི་རྲིམ་གྲིས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་སོང་ནས་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

ནམ། འོན་ཏེ་མྲི་འགྱུར། དང་པོ་ལྟར་ན། “ལྷ་ཞལ
1
་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཐབས་མེད་

པ་འགལ་ལོ། །ལྷ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཐབས་ཡོད་ཀང་ལྷ་བརྒྱད་ཡོད་པར་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་གྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་

ན་དེའྲི་ཚེ་ནུས་མ་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་ཡོད་ཀང་ཐབས་བརྒྱད་ཡོད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ནུས་མའྲི་ཐབས་གཅྲིག་གྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲིར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ནུས་མ་སོ་

སོ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཐབས་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ནུས་མ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའྲི་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ཐ་དད་པས་མཚུངས་སོ། །ནུས་མ་རྣམས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་དུ་

མྲི་འགྱུར་ན། པདྨ་གདན་ཅན་གྲི་ལྷར་བགང་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་

མྲི་གནས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་འགེལ་ཆེན་

ལས་གསུངས་པས་སོ། །

དེས་ན་འགེལ་ཆེན་གྲི་དགོངས་པ་ཊཱྲིཀ་ཆེན་གྲིས་བཀྲལ་བའྲི་དོན་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་འཐད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བཤད་ན་ལུང་རྲིགས་ཀྲི་གནོད་མེད་དུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

དེ་ལས་གཞན་དུ་བཤད་ན་གནོད་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ཡང་འགེལ་པ་འདྲིར་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིས་འགྱུར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་མྲི་

འད་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་སབས་སྟོབས་མ་བལྟས་པར་གཅྲིག་ཁོ་ན་གོང་འོག་ཐམས་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༣ན།   བླ། ༥༢ན༣ན།    ལྷ་ཞལ   ཞོལ། ༤༧ན༣ན།    ལྷག་མ
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ཅད་དུ་ཁེར་ནས་མྲི་འགྲིག་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་འདྲིར་ནྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་གང་དུ་ལྷའྲི་

གཙོ་བོར་གྱུར་”པ
1
་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ཉྲིས་འགྱུར་ཡྲིན་པས་

འོག་ཏུ་བཤད་པ་དང་མྲི་འདའོ། །འདོད་ཕྲིར་འདོད་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་

ལ། ས་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མར་བཤད། ཤོར་བ་དག་ཤར་

གྲི་དགུ་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འཛིན་པ། ལྷོའྲི་དགུ་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ། བྱང་

གྲི་དགུ་དཀར་པོ་ཐོབ་དང་པདྨ་འཛིན་པ། ནུབ་ཀྲི་དགུ་སེར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དུང་

འཛིན་པ་ཞེས་འདོད། ཨ་བྱཱ་དང༌། བྲི་བྷུ་ཏ་ཙན་ཏྲས། འདྲི་རྣམས་རང་རང་གྲི་བསྐེད་

བྱེད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བཤད་པའྲི་གཞན་གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་འབལ་བ་གང་ཡང་

མ་མཐོང་ཞྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་ཕྲི་མ་འབེལ་ཆེ་བས་དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་

འདྲིར་མཛད་དོ། །འགེལ་པར་གསོད་འདོད་མ་དང་བསྐེད་འདོད་མ་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་

གྲིས་གཅྲིག་བསྡུས་པས་འདོད་མ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུ་བར་དགོངས་ནས་འདོད་མ་སོ་

བདུན་དུ་གསུངས་ཀང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ལོགས་སུ་མྲི་འགོད་པར། ལོགས་སུ་འགོད་པའྲི་འདོད་མ་སོ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་སོ། །

གསུང་གྲི་སྒོ་གསུམ་གྲི་གཡས་དང་གཡོན་རྣམས་དང༌། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་

སུ་ལྔ་ལྔ་དང༌། ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ཀྵ་གཅྲིག་པུ་སྟེ་དབང་ལེར་འདོད་མའྲི་ས་བོན་

འགོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་གསུངས་ལ། འདྲིར་ནྲི་རེ་ཤྲིག་ལ་སོབ་དཔོན་ཨ་བྱཱ་དང། ས་དྷུ་

པུ་ཏྲ་ས་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཡས་སུ་ལྔ་ལྔ་དང་། གཡོན་དུ་བཞྲི་བཞྲི་སྟེ་ཆ་མཉམ་དུ་

འགོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་སོ། །སྟེང་འོག་གྲི་ཀླུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡུམ་གྲི་ས་བོན་ཁ་

1  མ་ཕྱི། ༣༨བ༡ན།   བླ། ༥༢བ༢ན།    པ   ཞོལ། ༤༧བ༢ན།    བ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཅྲིག་གྲིས་ཧཿ ཧ་ཞེས་འདོད་ཀང༌། ས་དྷུ་པུ་ཏྲས་ཧ་ཧཿ ཞེས་བྱས་པ་ལེགས་པར་

མཐོང་ངོ༌། །ཁོར་ཡུག་གྲི་”ལྷ
1
་རབ་གཏུམ་མ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི། 

ཆ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ས་བོན་རང་རང་གྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། གཞན་རྣམས་ནྲི་རང་

རང་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་སྐེས་པར་བྱས་ལ། མྲིང་ཡྲིག་

རོགས་པ་ལས་སྐེས་པར་འདོད་པ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་དང་མྲི་མཐུན་པར་མཐོང་

ངོ༌། །དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་མྲི་བསྐེད་པར་སྤོ་ཞྲིང༌། 

ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་ས་བོན་བསྐེད་དེ་སྤོ་བར་འདོད་པ་དང༌། སབས་

གཉྲིས་ཀ་རུ་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་བ་མ་

སྔ་མ་དག་ལ་ཡོད་ཀང༌། སྤོ་ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པ་ལེགས་ཏེ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་

བའྲི་སབས་སུ་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་པདྨ་ལས་སྔོན་བཞྲིན་དུ་ཞལ་དང་ཕག་དང་

མཚན་མ་དང༌། དབྱྲིབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་རྣམས་ཡེ་ཤེས་དང་ཐུགས་དང་གསུང་

དང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ལ་སྤོ་བར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ལ་ནྲི་གཞན་དུ་ལོག་པར་

རོག་པ་དག་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་དགག་ས་བའྲི་ཕྲིར། ཚིག་སོར་བཞག་པ་འདྲི་

དག་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱས་སོ། །

དེ་ནས་རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་ཀྲི་སེམས་ཅན་ལ་སྙྲིང་

རེའྲི་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་ཀྲི་འགེལ་

པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༦ན།   བླ། ༥༣ན༣ན།     ལྷ   ཞོལ། ༤༨ན༢ན།    - ལྷ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་བཅུག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་ཞུ་བ་ལྷ་མོའྲི་གསང་བའྲི་པདྨར་

ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྐེད་ནས་སྦོ་བར་ཡང་

བཤད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་གྲི་གོ་འཕང་བརེས་པ་དེས་སེམས་ཅན་

ལ་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྦྱང་གཞྲི་

དང་མཐུན་པར་སྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་

པ་ལྔས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྐེད་པ་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་གོ །གཉྲིས་པ་

མངལ་ནས་བཙས་ཏེ་ལས་དབང་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པར་ལས་རྒྱལ་

མཆོག་སྒོམ་པ་གསུང་རོ་རེ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ལ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཏེ་བཞེངས་

པ། དེའྲི་མངལ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བ། ཡེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བྱ་བ། དབང་

བསྐུར་ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། རེན་དང་བརེན་

པའྲི་རྣམ་དག་བསྒོམས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་ཟླ་བ་བཅུ་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཡན་ལག་ལ་མངལ་

དུ་ལུས་རོགས་ཀང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་ནང་དུ་བཅྲིངས་ཏེ། སྟེང་གྲི་སྒོ་ལས་

ཕྲི་རོལ་ཏུ་འབྱུང་འཇུག་མྲི་བྱེད་པ་དེ། སྟེང་གྲི་སྒོ་ལས་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པའྲི་ངག་

གྲི་བྱ་བ་རོགས་པ་དང༌། དབང་པོ་སོ་སོའྲི་སྒོ་ནས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་

པ་དང༌། སྐེས་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་བདེ་བ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའྲི་དོན་

དུ། ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རླུང་གཡོ་བའྲི་སྒོ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་པའྲི་ཕྲིར་

བསྐུལ་བ་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་རྲིམ་པས་སྦྱོང་གཞྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཆོས་མཐའ་དག་

སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་དེས་ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངང་ལས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་ཚད་མེད་

བཞྲིས་བསྐུལ་བའྲི་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་བཞྲིན་དུ་ང་རྒྱལ་བྱས་ཏེ་ཚད་མེད་

བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིས་བསྐུར་བར་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ནང་དུ་

བྱྲིས་པའྲི་སྲོག་མྲི་གཡོ་བར་བཅྲིངས་པ་དང༌། སྲོག་གང་དུ་བཅྲིངས་པའྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་རྩ་གསུམ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཧོ་ཡྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ས་བོན་

དུ་གྱུར་”པ
1
་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་བཀོད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་ཞུ་ནས་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲི་གནས་པ་གཉྲིས་ཆོས་མཐུན། དེ་

ནས་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བ་དང༌། ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བསྐུལ་བ་ཆོས་མཐུན་པ་

ཡྲིན་ལ། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ཚིག་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་མདོར་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་དུ་

གསུངས་པ་ནྲི། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་གླུ་དག་མཛད་པ། བཅོམ་ལྡན་ཁོད་ནྲི་སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཕན་པ་མཛད་པའོ། །བདག་ཅག་བསྲུངས་ཤྲིག་ལྷ་མྲིའྲི་བ་མ་རོ་རེ་ལྡན་པ་

འདོད་པ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་འདོད་པ་མཛོད་ཅེས་པའོ། །དེའྲི་དོན་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་

ཁོད་ས་ཚོགས་པའྲི་”ཕྲིན
2
་ལས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་མཛད་པ་པོ་ལགས་

པས་བདག་ཅག་མགོོན་མེད་པ་རྣམས་བསྲུངས་ཤྲིག ལྷ་མྲིའྲི་བ་མ་རོ་རེ་བཞྲི་དང་

ལྡན་པ་ཁུ་བའྲི་གཟུགས་ལས་བཞེངས་ནས་ཁམས་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བར་འདོད་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་

རྣམས་ལ་འདོད་པ་བཞྲིན་མཛོད་ཅེས་པ་སྟེ། བྱམས་པའྲི་རང་བཞྲིན་སྒོལ་མས་

ཐུགས་རོ་རེ་དང༌། སྙྲིང་རེ་དང་དགའ་བ་དང༌། བཏང་སྙོམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། མཱ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།   བླ། ༥༤ན༤ན།    པ   ཞོལ། ༤༩ན༢ན།    བ

2  མ་ཕྱི། ༣༩ན༥ན།   བླ། ༥༤བ༡ན།    ཕྱིན   ཞོལ། ༤༩ན༤ན།    འཕྱིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀཱྲི་དང༌། གོས་དཀར་མོ་དང༌། སྤན་མས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། སྐུ་རོ་རེ། གསུང་རོ་རེ། ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་བསྐུལ་བར་བྱེད་པའོ། །

ཀླུས་བསྐུལ་བ་རྒྱས་པར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འདྲིར་བཀོད་པ་ནྲི། སྤན་

མ་བདག་ནྲི་འགོ་བའྲི་ཡུམ། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། ས་ཁམས་དག་

པའྲི་ངོ་བོ་སྤན་མ་བདག་ནྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་ཡུམ་ཡྲིན་ལ། སྤན་

མ་བདག་གྲི་ཁམས་པ་རླུང་ལྟེ་བར་བཅྲིངས་ཏེ་མྲི་གཡོ་བར་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་

འབས་བུ་རྣལ་འབྱོར་པས་ལམ་གྲི་སབས་སུ་ཁུ་བ་ནོར་བུ་ནས་ལྟེ་བར་བྱོན་པས་

མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་འདེས་པ་དང༌། བདག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་དོན་དུ། ཁུ་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་སྐུར་བཞེངས་ལ། བདག་གྲི་འདོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བར་

མཛོད། ཅེས་པའོ། །དེ་ནས་ཆུ་ཁམས་དག་པའྲི་ངོ་བོ་མཱ་མ་ཀཱྲི་བདག བདེ་ཆེན་གྲི་

སལ་བ་སྟོན་པས་སྲྲིང་མོ་སྟེ། བདག་གྲི་ཁམས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

རླུང་སྙྲིང་ཁར་མྲི་གཡོ་བར་བཅྲིངས་པའྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུ་ཁུ་བ་དེ་ཉྲིད། ལྟེ་བ་

ནས་སྙྲིང་ཁར་བྱོན་པས་མཆོག་དགར་གནས་པ་དང༌། བདག་གྲི་ཆུ་ཁམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར། སྐུ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་དུས་འཁོར་ཁོད་”ཁ
1
་

བ་ལས་བཞེངས་ལ་བདག་གྲི་འདོད་པ་མཛོད། ཅེས་པའོ། །

གོས་དཀར་མོས་བསྐུལ་བ་ནྲི། མེ་ཁམས་དག་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་གོས་

དཀར་མོ་བདག་ཡོན་ཏན་འཇོ་བའྲི་ཕྲིར་བུ་མོ་སྟེ། བདག་གྲི་ཁམས་མེའྲི་དཀྲིལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༤ན།    ཁ   བླ། ༥༥ན༢ན།   ཞོལ། ༤༩བ༤ན།    ཁུ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་མགྲིན་པར་རླུང་བཅྲིངས་པའྲི་སྐེས་བུས་བྱེད་པའྲི་འབས་

བུ། ཁུ་བ་དེ་ཉྲིད་སྙྲིང་ཁ་ནས་མགྲིན་པར་བྱོན་ནས་ཁད་དགའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་

པ་དང༌། མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར། གསུང་རོ་རེའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ཁོད་ཁུ་བ་ལས་བཞེངས་ལ་བདག་གྲི་འདོད་པ་མཛོད་ཅེས་པའོ། །སྒོལ་མས་བསྐུལ་

བ་ནྲི། རླུང་དག་པའྲི་ངོ་བོ་སྒོལ་མ་བདག་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་ཁུ་བ་བརན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་

ཚ་མོ་སྟེ། བདག་གྲི་ཁམས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སྤྲི་བོར་རླུང་

བཅྲིངས་པའྲི་བལ་བའྲི་འབས་བུར་གྱུར་པ། མགྲིན་པ་ནས་སྤྲི་བོར་ཁུ་བ་དེ་ཉྲིད་བྱོན་

པས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་གནས་པའྲི་དོན་དང༌། རླུང་

གྲི་ཁམས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཁོད་ཁུ་བ་ལས་བཞེངས་ལ། བདག་གྲི་འདོད་པ་རླུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བར་མཛོད། ཅེས་པའོ། །

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་དུ་བསྐུལ་བ་ནྲི། སྟོང་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ཁུ་བ་ཞུ་བའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཉམས་སུ་མོང་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །འགོ་བ་གདོན་པའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས། །འགོ་བ་སྐོབ་པའྲི་མགོན་

པོ་ཁོད་ཀྲིས་སྤོ་བར་མཛོད། ཅེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་དེ་དག་གྲི་ཀླུ་དབྱངས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་སད་པར་མཛད་དེ། ཁམས་

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་མྲིག་འཁྲུལ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་ནས། ཐྲིག་ལེ་ལས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང༌། 

དེ་ལས་རོ་རེ། དེ་ལས་སྔར་བསྐེད་པ་ལྟ་བུའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་

འཁྱུད་པ་བསྐེད་པ་ནས། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 1074  

རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས་ཏེ། རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་པ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་

ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་བསྐེད་པ་དང༌། དེ་ནས་སྔར་བཞྲིན་སྤོས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

འགོད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་འགེལ་པ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང། གླུས་

བསྐུལ་བ་ལས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནྲི། སྦྱང་གཞྲི་མངལ་དུ་སྲོག་

གྲི་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི། བྱྲིས་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་

མ་ཐག་སྟེང་གྲི་སྒོ་ནས་རླུང་ཕྲིར་སྤོས་ཏེ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པས། དེས་ན་རླུང་

བཅུ་ཕྲིར་སྤོ་བ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་ཏེ་ཕྲུ་མའྲི་ཆོས་གོས་འཛིན་པའྲི་ལུས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གསལ་བར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་ཡེ་

ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བྱ་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་དག་ཀང་འགེལ་པ་ལས་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་

གསུངས་ལ། དེ་ཡང་སྦྱང་གཞྲི་ལ་བྱྲིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་ལྟེ་བ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་

དབུ་མ་ནས་ཕྲི་འབྱུང་ཞྲིང་དེས་དབང་པོ་རྣམས་རབ་ཏུ་སད་པར་བྱས་ནས་ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཡུལ་དུ་འགུགས་

ཤྲིང་ཡུལ་ལྔའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དང་སར་རླུང་

ནང་དུ་འོངས་ཏེ་ལྟེ་བར་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དག་པའྲི་

རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲིས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

སྤན་འདེན་པ་དང་འཇུག་སོགས་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞུག་པ་དང་བཅྲིང་བ་དང༌། 

མཉེས་པ་དང་དབང་དུ་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས། རྨུགས་བྱེད། རེངས་བྱེད། 

ཁེངས་བྱེད། ཤྲིན་ཏུ་སྟོབས་རྣམས་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བྱེད་པར་གསུངས་པས། 
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ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཧཱྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་དང༌། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། རོ་རེ་དང༌། རོ་རེ་ཞགས་པ་

དང༌། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང༌། རོ་རེ་དབྱུག་པས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་དེ་དག་གྲི་

སྔགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾཧོཿ ཧཾ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦྱར་བ་དང༌། ལྕགས་

ཀྱུ་སོགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ནས་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་རོ་མཉམ་བྱ་བ་ནྲི། འགེལ་ཆེན་ལས། འདྲིར་རོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་ཤེས་པ། རོ་

རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། སྙྲིང་པོའྲི་པདྨར་ཞེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ལ། མེའྲི་སྟེང་དུ་སྟེ། ཟླ་བ་དང༌། ཉྲི་མ་དང༌། སྒ་གཅན་དང༌། དུས་མེའྲི་སྟེང་དུ་དམ་

ཚིག་སེམས་དཔའ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཤར་གྲི་འདབ་མ་ལ་ནག་མོ་འབར་མ་རོ་མཉམ་པའོ། ཞེས་པ་ནས་སྟེང་དུ་

གཙུག་ཏོར་དང་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོའོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་རོ་མཉམ་

གྲི་ཞར་ལ་སྐུའྲི་ཁོ་བོའྲི་རོ་མཉམ་གསུངས། གསུང་དང་སྐུའྲི་རོ་མཉམ་གཞན་རྣམས་

གོ་སར་མཛད་ནས་དངོས་སུ་མ་གསུངས། །ཐུགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་གཙུག་ཏོར། །སྐུའྲི་ཁོ་

བོ་གཙུག་ཏོར་དང་ཕོགས་གཅྲིག་གསུངས་ཀང༌། སྔར་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་ན་

ལོགས་སུ་གསུངས་པས་ལོགས་སུ་མེད་པ་མྲིན་ཞྲིང་སྐུའྲི་སྟེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་

རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཤར་ནུབ་ཀྲི་སྒོའྲི་སྟེང་འོག་ཏུ་འགོད་པར་གསུངས་

སོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འགེལ་བའྲི་དོན་དུ་གནས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

དབང་བསྐུར་ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་བ་ནྲི། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་སབས་འདྲིར་མ་
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གསུངས་ཤྲིང༌། །འོག་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་རོགས་པའྲི་མཇུག་ཏུ་གསོལ་

བ་གདབ་པ་གཞན་ནྲི། །དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་བྱའོ། །དེར་

མ་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོ་ག་འདྲི་ཡྲིས་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་

པའོ། ཞེས་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་ཆོ་

ག་སབས་དེ་ཉྲིད་དུ་མ་གསུངས་པ་དབང་ལེ་ནས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་མེད་པས་

གསོལ་བ་གདབ་པ་གཞན་ནྲི་ཞེས་པའྲི་དོན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་ལས་

གཞན། དབང་བསྐུར་གྲི་གསོལ་བ་གདབ་པ་སོགས་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པས་དེས་

ན་དབང་ལ་ལས་གསུངས་པ་བཞྲིན་བྱའོ། །དེ་ཡང་དབང་ལེར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་

སབས་མ་གཏོགས་བཞྲིན་དུ་དབང་བདུན་གྲི་གསོལ་གདབ་དང༌། དབང་གོང་མ་

རྣམས་ཀྲིས་གསོལ་གདབ་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་སྔགས་རྣམས་མ་གསུངས། དབང་

བདུན་བསྐུར་བའྲི་སྔགས་རྣམས་འོག་ཏུ་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དབང་བདུན་གྲི་

སབས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དག་འདྲིར་བངས་ཏེ་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱ་བར་གོང་གྲི་འགེལ་བའྲི་ཚིག་ངེས་བསྟན་ལ། སྔགས་དེ་

དག་གྲི་དོན་ནྲི། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། 

ད་ནྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལ་

འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚུལ། སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་མཛད་པའྲི་ཚུལ་བཀོད། དེ་

ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུའྲི་སབས་འདྲིར། ཕན་ཚུན་རོ་རེ་ཡྲི་ནྲི་རོ་རེར་

འགྱུར་ཏེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕན་ཚུན་ཡང་དག་པར་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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སྦྱོར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་

པས་ཡེ་ཤེས་ལ་སྟེ། གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་བོ་ལ་ཐུགས་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་

འཛིན་པ། རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་གནས་པ་ས་ལ་རེག་པའྲི་ཕག་རྒྱས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ལ་དབུགས་འབྱྲིན་པ་སྟེ། རྲིགས་ལྔའྲི་ཕག་རྒྱས་རྒྱས་གདབ་པའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ “གྲིས
1
། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱས་

འདེབས་པས། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་རོར་སེམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རྲིགས་རོར་སེམས་ལ། མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་འདེབས་ཤྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲིར་

བོར་ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་ཆོས་གོས་དང་གཙུག་ཏོར་འཛིན་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་

རྣམ་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང༌། ཡང་རྲིགས་ལྔ་ཀས་དེ་གཉྲིས་ལ་རྒྱས་འདེབས་

པར་གསུངས། དེའྲི་རེས་སུ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ནྲི་བཀག་སྟེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲི་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་པྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་རྒྱས་གདབ་བྱ།  

འདེབས་བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པ་མྲི་རུང་བར་བསྟན། དེ་ནས། ཡང་ན་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཅོད་པན་ནྲི་རེས་འགའ་

ནའོ། ཞེས་གསུངས་པས། གོང་གྲི་བསྐོད་པ་ལ་རོར་སེམས། རོར་སེམས་ལ་མྲི་

བསྐོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ་རེས་འགའ་དེ་གཉྲིས་

ལ་རྲིགས་ལྔ་ཀས་རྒྱས་འདེབས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དག་གྲིས། སྤྲིར་རོ་རེའྲི་

རྲིགས་ལ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང༌། དེའྲི་”བྱེད
2
་ཚུལ་ཡང༌། མྲི་

བསྐོད་ལོངས་སྐུའྲི་ཆ་བྱད་ཅན་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་གཙུག་ཏོར་ཆོས་གོས་འཛིན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༦ན།   བླ། ༥༧བ༡ན།    གྱིས   ཞོལ། ༥༡བ༦ན།    གྱི

2  མ་ཕྱི། ༤༡བ༣ན།   བླ། ༥༧ན༥ན།    བྱྱེད   ཞོལ། ༥༢ན༤ན།    -བྱྱེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་གཅྲིག དེ་གཉྲིས་ལ་རྲིགས་ལྔ་ཀས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་

ཚུལ་གཅྲིག་སྟེ་རྒྱས་འདེབས་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་བཤད་ནས་རྒྱས་གདབ་བྱ། འདེབས་

བྱེད་ཐ་མྲི་དད་པ་བཀག་གོ །

དེ་ནས་གཟུགས་ཀྲི་སྟེང་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ་སྐུའྲི་རྣམ་པས་ཐུགས་ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསལ་བར་པདྨར་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་ཏེ། ལུས་ནྲི་སོ་སོར་བརོད་པས་གསུང་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིན་

ཆེན་དབང་པོའྲི་ཆུ་སྐེས་འཛིན་ཏེ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་ཡོད་གྲུབ་

པའྲི་ཅོད་པན་ལ་ནྲི་རབ་མཆོག་ནོར་བུའྲི་ཕག་སྟེ། ཁག་ལས་ཤ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་གསུངས་པས་རྣམ་སང་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། འོད་དཔག་མེད་ལ་རྣམ་སང༌། 

རྲིན་འབྱུང་ལ་འོད་དཔག་མེད། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྒྱས་བཏབ་པར་

གསུངས་པ་ནྲི། འབས་བུ་ལ་རྒྱུས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་འདྲིར་དེ་མ་

ཐག་པ་སྟེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང༌། གཡོན་གྲི་ལྷ་སྟེ་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང༌། མྲི་

འཇྲིགས་པ་སྟེ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང༌། དེའྲི་སྐེས་བུ་སྟེ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དང༌། 

དབང་ལྡན་ཏེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། དུས་ཀྲི་མེ་སྟེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི། ས་

དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་མལ་པའྲི་ཕུང་

པོ་རྣམས་ཏེ། དག་པའྲི་ཕུང་པོ་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་

བཏབ་པའོ། །

དེ་ལྟར་དྲུག་གྲི་ཅོད་པན་རལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །ལྷག་མའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་

མོ་རྣམས་ཀྲི་ཅོད་པན་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་རང་རང་གྲི་རྲིགས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཀྲི་རྒྱས་བཏབ་པ་སྟེ། འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་གང་ཞྲིག་གང་གྲི་བསྐེད་པ་དེ་ནྲི་དེ་

ཡྲིས་རྒྱས་གདབ་པོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲིས་ནྲི་རྒྱས་གདབ་བྱ་རྣམ་སང་

སོགས་རྲིགས་དྲུག་རལ་བའྲི་ཅོད་པན་ཅན་ལོངས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལ། འདེབས་བྱེད་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུས་ལ་སོགས་པ་དག་པའྲི་རྣམ་སང་སོགས་དྲུག་པོ་གཙུག་ཏོར་དང་

ཆོས་གོས་འཛིན་པ་དང༌། ལྷག་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལོངས་སྐུའྲི་ཆ་བྱད་ཅན་གྲི་རྒྱས་འདེབས་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སབས་འདྲིར་གོང་དུ་བཤད་པ་གཉྲིས་དང་འབས་བུ་ལ་རྒྱུའྲི་རྒྱས་

གདབ་པའྲི་ཚུལ་ཕྲི་མ་དང་བཅས་པའྲི་གསུམ། རྣམ་སང་སོགས་ལོངས་སྐུའྲི་ཆ་བྱད་

ཅན་ལ། དེ་དག་སྤྲུལ་སྐུའྲི་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་མྲི་

འད་བ་བཞྲི་གསུངས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས། གཞྲི་དུས་སུ་བྱྲིས་པ་སྐེས་ནས་ལོ་

བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་མཐར་ལས་ས་ཚོགས་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལས་རྒྱལ་

མཆོག་དང་བཅས་པ་རོགས་པའྲི་མཇུག་ཏུ་ལས་ས་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ལྷ་

སྤོ་བའྲི་ཚུལ་སྔར་ཚེས་ལྷའྲི་སྐུ་མདོག་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའྲི་སབས་སུ་དངས་པ་

དེ་ཉྲིད་ལས། རྲིགས་དྲུག་གྲི་བཞྲི་དང༌། རོར་སེམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་གདབ། 

མྲི་བསྐོད་པ་ལ་རོར་སེམས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་བཤད་ལ། སབས་དེར་ཤོང་

འགྱུར་ལས། འདྲིར་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་ཁུ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་གཟུགས་སྔོན་པོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྔོན་པོ་ལའང་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་ཁུས་

རྒྱས་བཏབ་པའོ། ཞེས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པའང་གསུངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ལ། བུ་རྲིན་པོ་ཆེས་མྲི་བསྐོད་པ་དང་ཞལ་ཕག་སོགས་འད་བའྲི་རོར་སེམས་ཞེས་

པའྲི་འཆད་ཚུལ་མཛད་དེ། བརག་པར་བྱའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡང་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་གང་དུ་རྒྱས་གདབ་པ་དེར། ཟླ་བའྲི་

ཆོས་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་དཀར་པོ་དང༌། ཉྲི་མའྲི་ཆོས་ལས་སང་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་སེར་པོའྲི་ཞེས་བཤད་པས། སྔར་གྲི་རྣམས་དང་ཚུལ་མྲི་

འད་བ་གཅྲིག་བཤད། ཡང་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་རེན་

བརེན་པའྲི་”འབེལ་བས།
1
རྒྱས་གདེབ་སྟེ་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་སྟེ། ལེའུ་

འདྲིར་ཡང་རྒྱས་འདེབས་མྲི་འད་བ་གསུམ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་མཛད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འགེལ་ཆེན་དུ་སྔར་མྲི་འད་བ་

གསུངས་པ་དེ་དག་ལས་ཚུལ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ངེས་བཟུང་དུ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། 

སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བས། རྣམ་སང་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། འོད་དཔག་མེད་ལ་རྣམ་སང་སོགས་

ཀྲིས་རྒྱས་འདེགས་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་མཛད་ལ། དེ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ངེས་བཟུང་དུ་མྲི་

དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ། །རྲིགས་དྲུག་ལོངས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ལ། དེ་དག་

གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པས་རྒྱས་གདེབ་པ་མཛད་དོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་

ལོག་པར་རོག་པ་དགག་པ་ལ། ལོག་པར་རོག་པའྲི་ཚུལ་བགོད་པ་དང༌། དེ་མྲི་འཐད་

པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཚུལ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་

1  མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།    འབྱེལ་བས།   བླ། ༥༩ན༢ན།    འབྱེལ་བས་   ཞོལ། ༥༣ན༦ན།    འགྲྱེལ་པས། 



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ན་འདྲིར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་བཀག་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་གྲུབ་ལ་དོན་

གྲི་རྒྱས་འདེབས་སོགས་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱས་འདེབས་དེ་

མྲི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཀྲི་སྟེང་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་དང་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ནྲི་འོ་ན་འདྲིར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་

རྒྱས་འདེབས་བཀག་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་

རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་མ་གྲུབ་ཏེ། ཕན་ཚུན་རོ་རེ་ཡྲིས་ནྲི་རོ་རེར་འགྱུར་ཞེས་

པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། རོ་རེའྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པའྲི་རོར་སེམས་དང༌། རོ་རེའྲི་རྲིགས་

སུ་གྱུར་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་འདེབས་པར་ཁས་བངས་ཀྲིས། རོ་

རེའྲི་རྲིགས་ལ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་པར་མ་སྨྲས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁོ་བོ་

ཅག་གྲི་དོན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའྲི་རྣམས་པ་ཅན་ལ། དོན་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་གཙུག་ཏོར་དང་

ཆོས་”གོས
1
་འཛིན་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་སྨྲས་ཀྲི། དོན་གྲུབ་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱས་

འདེབས་པར་གང་དུ་སྨྲས། རྒྱས་གདབ་བྱ་གཙོ་བོ་དང་བདེ་གཤེགས་དྲུག་རལ་བའྲི་

ཅོད་པན་འཛིན་པ་ལ་འདེབས་བྱེད་དྲུག་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་ཡང་མ་ངེས་པར་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་སམ་གཞན་གྲིས་

ཁས་བངས་ཤས་པར་གྲིས་ཤྲིག ཐལ་བ་གཉྲིས་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། འོད་དཔག་མེད་ལ་རྣམ་སང་གྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་སོགས་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་

ཀྲི་ཚུལ་”དེ
2
་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཚུལ་གཞན་དེ་

ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༤༢བ༧ན།   བླ། ༥༩བ༣ན།    གོས   ཞོོལ། ༥༣བ༦ན།    སྐུ

2  མ་ཕྱི། ༤༣ན༢ན།   བླ། ༥༩བ༥ན།    དྱེ   ཞོལ། ༥༤ན༢ན།    དུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དེས་ན་ཁོ་བོས་ཁོད་ལ་བརྩེ་བས་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚིག་སྨྲ་ཡྲིས་ཉོན་ཅྲིག 

གཟུགས་ཀྲི་སྟེང་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་སྟེ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱས་འདེབས་

རུང་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་གྲི། འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་རྒྱས་

འདེབས་གཞན་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་ལྟ་ན་འགེལ་པའྲི་ལེའུ་སོ་སོར་

བཤད་པའྲི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ཁོ་ན་

ཁས་བངས་ནས་གཞན་རྣམས་འགོག་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པར་འགྱུར་གྲི། འདྲི་ལྟ་

བུའྲི་རྩོད་ཚུལ་ལ་ཞེན་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག འདྲི་ལ་ཡང་ཁ་ཅྲིག ཁེད་”ཀྲི
1
་གོང་དུ་

དངས་པའྲི་འདྲིར་དེ་མ་ཐག་”པ
2
་སྟེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས། 

རྣམ་སང་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་པ་ལ། རྣམ་སང་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་

འཛིན་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་སང་རལ་པའྲི་ཆོས་པ་

ན་འཛིན་པ་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པས་རྒྱས་འདེབས་

པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཁོད་རང་གྲི་འདོད་པ་དང་མཐུན་

པ་དང༌། ཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བྱེད་ཁོད་ཀྲི་འདོད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་པ་མྲིན་པ་གཞན་ཅྲི་ཡོད། རྣམ་སང་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་སང་

གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། རྣམ་

སང་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་དེ་རྣམ་སང་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་པའྲི་

སྐེད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཁབ་སྟེ། འདྲིར་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུས་འབས་བུ་ལ་རྒྱས་

འདེབས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །

1  མ་ཕྱི། ༤༣ན༤ན།   བླ། ༦༠ན༢ན།    ཀྱི   ཞོལ། ༥༤ན༥ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༤༣ན༤ན།   བླ། ༦༠ན༢ན།    པ།   ཞོལ། ༥༤ན༥ན།    བྱ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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འོ་ན་མྲི་བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་བོ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་གཙུག་

ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། མྲི་བསྐོད་པ་

གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་དེ་མྲི་བསྐོད་པ་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་པའྲི་

སྐེད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་རགས་ཁས་བངས། འདོད་ན་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་བོ་ལ་

ཐུགས་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་དང་”གཙུག་ཏོག
1
་འཛིན་པ་ཞེས་སོགས་གོང་དུ་དངས་པ་

དང་འགོལ་ལོ། །

བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག གཉྲིས་ཀའྲི་སྦྱྲི་བོ་ལ་ཞེས་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་

གཉྲིས་ཀའྲི་སྦྱྲི་བོ་ལ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བཞེད་མོད་དེ་ལྟ་

ན་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་སུ་མཛད་པར་སོང་བས་རང་རྲིགས་

ལ་འཁྱུད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་སྐོན་མེད་དེ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་སུ་གཅྲིག་ཀང་

བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པས། རྲིགས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་འགལ་སོང་

མཛད་པ་ནྲི། རྲིགས་གཅྲིག་ཀང་རྲིགས་ཐ་དད་པས་སྐོན་མེད་ཞེས་གསུངས་པས་

ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། དོན་ལའང་གནོད་པ་ཞུགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ནམ་སྙྲིང་

དང་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སོགས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བསྐེད་བྱ་སྐེད་

བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཁས་ཀང་བངས་ཤྲིང༌། གཞན་ཡང་དེ་དག་ལ་དོན་

གྲུབ་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འཁོར་གསུམ་ཀ་ཁས་བངས་སོ། །གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་བོ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་མྲི་མཛད་པར་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༡ན།   བླ། ༦༠བ༡ན།    གཙུག་ཏོར   ཞོལ། ༥༤བ༣ན།    ཆོས་གོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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གཉྲིས་ཀའྲི་ཞེས་པ་སོར་འཇོག་པའྲི་ལུགས་སུ་མཛད་དོ། འོ་ན་གནོད་པ་བརོད་

པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་མོད། ཁོད་ཀྲི་ལུགས་འདྲི་འགེལ་པའྲི་དོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲིར་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང༌། ཞེས་པ་ནས་ཐ་

མལ་པའྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཏེ། དག་པའྲི་ཕུང་པོ་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་འདྲིས་རྒྱས་གདེེབ་བྱ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་

རལ་པའྲི་ཅོད་པན་ནྲི་སྦྱང་གཞྲི་མ་དག་པའྲི་ཕུང་པོ་མཚོན་པ་དང༌། འདེབས་བྱེད་

དྲུག་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་ནྲི་དག་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་མཚོན་པར་ཚིག་

གྲིས་གསལ་བར་བསྟན་ཅྲིང༌། བུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་ཀང་དོན་དེ་ལྟར་མཛད་

ལ་ཁོད་ལྟར་ན་གཟུགས་ཕུང་དག་པ་མྲི་བསྐོད་པ། འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་

སང༌། ཚོར་བ་རྣམ་དག་འོད་དཔག་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམ་དག་རྲིན་འབྱུང༌། ཞེས་རོ་རེ་

འཆང་ནས་ད་ལྟའྲི་བར་རྒྱ་བོད་སུས་ཀང་”མཁས་
1
་ལེན་མཁན་མ་བྱུང་བའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཁས་བངས་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གཞན་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་སྐོན་བརོད་པར་བྱེད་

དམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སང༌། ཚོར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རྲིན་

འབྱུང་ཞེས་སོགས་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་ཀུན་དང་མཐུན་པར་སྨྲ། 

དང་པོ་ལྟར་ན་ཁོད་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྩོད་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་རྣམ་སང་

གྲི་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་མ་དག་པའྲི་གཟུགས་ཕུང་མཚོན་པའྲི་སྟེང་དུ་སྦྱར་གཞྲི་དེ་

དག་པ་མཚོན་པའྲི་རྣམ་སང་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པས་རྒྱས་འདེབས་

དགོས་ཀྲི་མ་དག་པའྲི་གཟུགས་ཕུང་མཚོན་པའྲི་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་ལ་མྲི་བསྐོད་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༡ན།    མཁས  བླ། ༦༡ན༣ན།   ཞོལ། ༥༥ན༥ན།    ་་་་་ཁས



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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པ་བཀོད་པ་འདྲི་གཟུགས་ཕུང་དག་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་སུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། རྲིགས་

གཞན་རྣམས་ལའང་དེས་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན། དོན་གྲུབ་རལ་

པའྲི་ཅོན་པན་འཛིན་པ་ལ། དོན་གྲུབ་གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པས་རྒྱས་

འདེབས་པ་སོགས་འགེལ་པ་འདྲིའྲི་དོན་དུ་བསྙོན་དུ་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་

རྒྱས་འདེབས་མྲི་འད་བ་འདྲི་དག་ལས་གཅྲིག་ཁོ་ན་བསྒྲུབས་ནས་གཞན་མཐའ་དག་

བཀག་སྟེ། འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་སྨྲའོ་ཞེས་མངོན་སུམ་ལ་བསྙོན་པར་མ་བྱེད་

པར་གཟུ་བོར་གནས་པའྲི་བོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་དང་དུ་ལོངས་ཤྲིག མཁས་

པ་སྔ་མ་དག་ནྲི་འོད་དཔག་མེད་ལ་རྣམ་སང་གྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་སོགས་རྒྱུའྲི་རྒྱས་

འདེབས་ཀྲི་ཚུལ་དེ་འདྲིར་མཛད་ཀང་རྒྱས་འདེབས་གཞན་རྣམས་ལ་དགག་པ་

མ་མཛད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་གཞུང་འགེལ་འདྲི་དག་ལ་རྲིང་དུ་སྦྱངས་ཤྲིང༌། དྲིང་

སང་ལུགས་འདྲི་ལ་མཁས་པར་གགས་པ། བོ་གོས་ཀྲི་ནུས་པ་མྲི་དམན་པ་ཁ་ཅྲིག 

མགྲིན་པ་གཟེངས་བསྟོད་དེ། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་དགག་པ་དེ་དག་”ག་
1
ལུགས་

འདྲི་འགོག་པར་བྱེད་པ་ནྲི། དཔེར་ན་བྱྲིས་པ་གཞོན་ནུ་རྩེད་མོས་བྲིད་དེ་བཀྲེས་

པས་ཉེན་པ་ན། ཁ་ཟས་དུས་སུ་མ་རེད་པས། རང་གྲི་མ་ལ་ངུ་ཞྲིང་དམོད་པར་བྱེད་

པ་བཞྲིན་དུ། རང་རང་གྲི་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་དག་གྲི་ཡྲི་གེར་བཀོད་པའྲི་བཤད་པ་

ཕོགས་གཅྲིག་ཙམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་སེམས་ཡུན་རྲིང་དུ་བྲིད་པས། འགེལ་

པས་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་དོན་དེ་དག་ཀང་མ་རེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་ཡུས་པར་གྱུར་ཏེ། 

བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོས་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕན་གདགས་པར་མཛད་པ་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༦ན།    ག   བླ། ༦༡བ༤ན   ཞོལ། ༥༥བ༥ན།    གྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཉྲིད་ལ་རྒོལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོན་ཀང་འདྲི་དག་སྲིག་པའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པར་

མྲི་བྱེད་ཀྲི། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ལུགས་འདྲིའྲི་རེས་འབང་དུ་ཁས་བངས་ནས། 

རྲིགས་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཚུལ་ཅྲི་ཡང་མྲི་ཤེས་བཞྲིན་དུ། དམ་པའྲི་ལམ་འགོག་པའྲི་ངལ་

བ་འབའ་ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་པ་དེ་དག་ནྲི་སྲིག་པའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་སྟེ། དགག་

སྒྲུབ་ཀྲི་ཡུལ་རྨྲི་ལམ་ཙམ་དུ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །མྲི་བསྐོད་པའྲི་སབས་སུ་གཉྲིས་ཀའྲི་

སྤྲི་བོ་ལ་ཐུགས་རོ་རེ་ཆོས་གོས་དང་གཙུག་ཏོར་འཛིན་པ། རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་

གནས་པ་ས་ལ་རེག་པའྲི་ཕག་རྒྱས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་དབུགས་འབྱྲིན་པ་སྟེ། 

ཞེས་ས་གནོན་གྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པར་བཤད་པ་དེས་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་རྣམ་སང་

སོགས་གཞན་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དང༌། མཆོག་སྦྱྲིན་སོགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་

མཚོན་ནས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རྒྱས་འདེབས་མྲི་འད་བ་རྣམ་གངས་སུ་མཛད་པ་དག་ལས་འདྲིར་དག་

པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་བསྟནནས། སྔར་བཤད་པ་ལས་གཞན་ཡང་ཡེ་ཤེས་

ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་འདྲི་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་དང༌། ལས་

སྒྲུབ་པའྲི་སབས་ལྟ་བུ་བྱེ་བག་པ་མ་ཡྲིན་པར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་གྲི་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། གཙུག་ཏོར་ནས་ནྲི་ཆུ་སྐེས་མཐའ་རུ་མྲི་མཉམ་མཉམ་

པའྲི་རྲིགས་ལ་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཀྲི་གདན་ལའོ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་གཙུག་ཏོར་གྲི་

འཁོར་ལོ་ཐྲིག་ལེ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ཨའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཨྲིའོ། །དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སང་བ་མཐའ་

ཡས་ཨུ་སྟེ། མྲི་མཉམ་པའྲི་འཁོར་ལོ་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྟེ་

བར་དུས་ཀྲི་མེ་ལ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལའོ། །མགྲིན་པར་ཉྲི་མ་ལ་རྲིན་ཆེན་དབང་

པོ་རའོ། །གསང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཨཾ་ཞེས་པ་

སྟེ། སྐུའྲི་རྒྱས་གདེབ་པ་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་གདེབ་པའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །སྲོག་

གྲི་རྒྱས་གདེབ་པ་ལ་ནྲི་ལྟེ་བར་ལའོ། །སྙྲིང་ཁར་ཨུའོ། །མགྲིན་པར་རྲིའོ། །དཔྲལ་

བར་ཨྲིའོ། །གཙུག་ཏོར་ལ་ཨ་སྟེ། ས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་པར་

བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་རྒྱས་གདབ་པ་ལ་ནྲི། དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ༀ། མགྲིན་པར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་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་ཨྲི་ཡྲིག་ནྲི་གདོད་མ་ནས་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་”སྒོ་བོ
1
་ཞེས་པས། རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་ཨ་ཞེས་པ་གྲུབ་བོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་

དག་གྲིས་གསལ་བར་བསྟན་ལ། སྐུའྲི་རྒྱས་གདབ་ཀྲི་མྲི་མཉམ་པའྲི་འཁོར་ལོ་མྲི་

མཉམ་པའྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་མྲི་མཉམ་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཀྲི་རྲིགས་གསུམ་ལ། 

མྲི་མཉམ་པ་ཡབ་ཀྲི་ས་བོན་གསུམ། ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། མཉམ་པ་ཞེས་པ་ཡུམ་ལའང་

དེ་བཞྲིན་དུ་སྦྱོར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འགེལ་ཆེན་ལས་ལེགས་པར་

གསུངས་སོ། །སབས་འདྲིར་འགེལ་ཆེན་དུ། བྱྲིས་པ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་མ་

1  མ་ཕྱི། ༤༥ན༢ན།    སོ་བོ   བླ། ༦༢བ༥ན།   ཞོལ། ༥༦བ༤ན།    སོའ ོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཤྲི་བའྲི་བར་ལ་སྐུ་བཞྲིར་བྱས་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་སྐུ་བཞྲིར་བྱས་པ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་བ་དང༌། མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་

བཙས་པའྲི་བར་ལ་སྐུ་བཞྲིར་བྱས་ནས་དེ་དང་ཐུགས་དཀྲིལ་ལ་སྐུ་བཞྲིར་བྱས་པ་

སྦྱོར་བ་དང༌། བཙས་མ་ཐག་པ་ནས་མ་ཤྲི་བར་ལ་སྐུ་བཞྲིར་བྱས་པ་དང༌། གསུང་

དང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྐུ་བཞྲིར་བྱས་པ་སྦྱོར་བ་དང༌། བྱྲིས་པའྲི་སྐུ་བཞྲི་དང་

རོ་རེ་བཞྲི་ཟུང་དུ་སྦྱོར་བ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་སྦྱོར་བར་གསུངས་པ་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་རོགས་ས་བས་མ་སྤོས་སོ། །

དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་དང༌འདྲི་གཉྲིས་

ཀར་གསུངས་ལ། བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པ་འདྲི་གཞྲི་དུས་ལ་བྱྲིས་པ་སྐེས་པའྲི་ལུས་

དང༌། ངག་དང་སེམས་གསུམ། སད་པ་དང་རྨྲི་ལམ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་བཞྲིན་དུ། ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་

གྲིས་རློབས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བྱྲིས་པ་མས་འཁྲུད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར། སད་

རྨྲི་གཉྲིད་མ་ཐུག་བསྐེད་པའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་དྲི་མ་བཀྲུ་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཞེས་པ་ནས་

བརྩམས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འགེལ་པར་གསུངས་ལ། 

བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་དཔལ་ལྡན་སྐུའྲི་

རོ་རེ་འཛིན་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་

ལུས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་སྐུ་རྣམ་རོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ། དེ་རང་གྲི་ངོ་བོར་
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འཛིན་པ་ཞེས་བོས་ནས། བདག་གྲི་ལུས་སྐུ་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པའྲི་གནས་

སུ་དེང་མཛོད་ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་རོགས་ས་ཞྲིང༌། གསུང་དང་ཐུགས་

ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་པའྲི་མཐར་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་

ནྲི། ཨ་དང༌ཨུ་དང༌མ་གསུམ་གྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེ་རེ་བ་མཚོན། དེ་གསུམ་

གཅྲིག་ཏུ་སྦྱར་བ་ༀ་ཞེས་པས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་

མཚོན། མཚོན་དོན་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་ༀ་ཞེས་བརོད་པས་བསོད་ནམས་

ཆེན་པོ་ལེན་པར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་གསུངས་པ་སྔགས་ཀྲི་མགོ་འདེན་དུ་མཛད་དོ། །

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། ཀཱ་ཡ་སྐུ། ཝཱ་ཀ་གསུང༌། 

ཙིཏྟ་ཐུགས། སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞྲིན། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ་བདག་ཉྲིད་ངའོ་ཞེས་པ་སྟེ། ཁུ་བའྲི་

ཆོས་ལས་ཐབས་རྲིགས་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྟེ་བར་ཧོ་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང༌། ང་

རྒྱལ་བཟུང་བ་བྱ་སྟེ། རྡུལ་གྲི་ཆོས་དང་ཁུ་བའྲི་ཆོས་གཉྲིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཤེས་

རབ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་མངལ་དང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྱྲིས་པའྲི་ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ནུས་པ་རོགས་པ་དང་མཐུན་པར་ལས་

རྒྱལ་མཆོག་ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་བསྟན་ནས་དེ་ལྟར་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་དག་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམས་པས། ཐ་མལ་གྲི་སང་

ཞེན་འགོག་དགོས་པས་དང་པོར་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་དག་ནྲི། ལུས་ཀྲི་

ཁམས་དང་སྦྱར་བའྲི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་དང༌། ལེའུ་འདྲིར་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྣམ་དག་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དངས་ནས་གསུངས་པ་གཉྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཀྲི་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཆོས། །ཐུགས་

གསུང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། ཞེས་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་

ནྲིྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྟན། ཚངས་པའྲི་གནས་

བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། །རོ་རེའྲི་ཐྲིག་ནྲི་བཞྲི་པོ་ཉྲིད། །དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་རྣམས་

ཀྲིས། །ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་གོ་ས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པ་

ཡྲི། །སྒོ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་རེན་འབེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པས་སྒོ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཏེ། ཞེས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་ས་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་དག་པས་ར་བབས་བཅུ་གཉྲིས་དག་ནྲི་མཛེས་པ་

རྣམས་སོ། །ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་རྣམས་

དག་པས། ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ནྲི་དུར་ཁོད་རྣམས་སོ། །སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པས་ཀ་བ་

བཅུ་དྲུག་རྣམས། །ཁམས་ལྔ་དག་པས་གཞལ་མེད་ཁང་ཕྲི་ནང་ཀུན་ཏུ་བརྩེགས་

པའོ། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྲི་རྣམ་ཐར་སོགས་བརྒྱད་དག་པས་སྒོ་

འཁྱུད་རྣམས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞྲི། དྲི་གཟུགས་རོ་རེག་བྱ་སྟེ། གཟུགས་ཅན་གྲི་ཡོན་

ཏན་བརྒྱད་དག་པས་སྒོ་འགམ་བརྒྱད་རྣམས་དང་ནྲི། ཉྲི་ཟླའྲི་ཡོན་ཏན་རྡུལ་མུན་

སྙྲིང་སྟོབས་གསུམ། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྔ་སྟེ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་རྣམས་དག་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ལོགས་བརྒྱད་བརྒྱད་རྣམས་ཉྲིད། འགྱུར་མངས་སུ་གཟུགས་སོགས་

བརྒྱད་དང་ཡོན་ཏན་གྲི་ཞེས་འདོན་པ་བདེའོ། ཞེས་མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གསུང་

ངོ༌། །སྒོ་འཁྱུད་སྒོ་འགམ་སྒོ་ལོགས་རྣམས་རེ་རེ་ཡང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་བརྒྱད་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ལ་སོགས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁ་དོག་ལྔ་ནྲིའོ། །ཉན་

རང་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་རྩྲིག་པར་

རྲིམ་པ་གསུམ། དད་པའྲི་དབང་པོ་སོགས་ལྔ། དག་པས་གསུངས་གྲི་རྩྲིག་པ་ལྔ། 

དད་སོགས་ཀྲི་སྟོབས་ལྔ་དག་པས་སྐུའྲི་རྩྲིག་པ་ལྔ། དཔའ་བར་འགོ་བ་ནམ་མཁའ་

མཛོད། དྲི་མ་མེད་པའྲི་ཕག་རྒྱའམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཞྲི། ཚོག་དོན་གཟུངས། གསང་སྔགས་ཀྲི་གཟུངས་བཞྲི་

དག་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་ཁ་ཁེར་ཏེ། ཕ་རོལ་ཕྲིན་བཅུ་རོགས་པ་སྟེ་དག་

པ་ཡྲིས་རྲིན་ཆེན་སམ་བུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པས་འཆྲིང་བས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དག་པས་དོ་ཤལ་དང༌། དོ་ཤལ་ཕེད་

པ་དེ་རྣམས་ཉྲིད་དང་། ཚེ་ལས་ཡོ་བྱད། མོས་པ་སོན་ལམ། ཆོས། སེམས། སྐེ་

བ། རྫུ་འཕྲུལ། ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་སྟེ། དབང་བཅུ་དག་པས་བ་ཀུ་ལྲི། དགེ་བ་བཅུ་

དག་པས། ཀྲམ་ཥྲིརྵའོ། །སྟོང་ཉྲིད་ལ་སོགས་རྣམ་ཐར་བཞྲི་དག་པས་དྲི་བུའྲི་སྒ་ནྲི་

རོགས་པ་སྟེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྐང་པ་བཞྲི་དག་པས་སེང་གེ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་

མས་མཚན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་ས་ཚོགས་པས་ཀྲམ་ཤྲིརྵའྲི་བར་བར་གཏམས་ཤྲིང་

དཀྲྲིགས་པའོ། །

ཡང་དག་སོང་བ་བཞྲི་དག་པས་མེ་ལོང་རབ་ཏུ་འབར་བས་སྤས་པ་དང༌། བྱང་

ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་དག་པས་རྔ་ཡབ་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ་གཡོ་བ། གསུང་རབ་

ཡན་ལག་དགུ་དག་པས་ཕེང་བ་ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་དང། བསྡུ་བ་བཞྲི་དག་

པས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཟུར་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེས་མཚན་པའོ། །བདེན་པ་བཞྲི་
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དག་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་བཞྲིས་སྒོ་དང་སྒོ་འཁྱུད་མཚམས་སུ་སྤས་པ་དང༌། ལྷའྲི་མྲིག་

གྲི་མངོན་ཤེས་སོགས་ལྔ་དག་པ་ཡྲིས་རག་ཏུ་ནྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཟླུམ་སོར་ཆེན་

པོ་ལྔ་ཡྲིས་བསོར། རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པས་ཕྲི་རོལ་

ཏུ་རོ་རེའྲི་ཕེང་བས་ལེགས་པར་བསོར་ཞྲིང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་གནས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་ལྕགས་རྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་རོ་རེའྲི་མེ་ལྕེ་འབར་བས་བསོར་བའོ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་

དག་པ་ཡྲིས་དབང་ལྡན་ནས་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་འཆར་བ་དང། བདེན་བལ་དུ་ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ནུབ་བཞྲིན་པ་སྟེ་ནང་གྲི་དཀར་ཆ་རོགས་པ་དང་། ནག་ཆ་འགྲིབ་

པའོ། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་ནྲི་ཡང་དག་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྣམས་དག་པ་ནྲི། སྐུ་

དཀྲིལ་གྲི་ར་བབས་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། བུམ་པ་དང༌། རྔ་བོ་ཆེ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་རོ་རེ་བཞྲི་པོ་དེ་ནྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་

བུ་སོགས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་མཚམས་ན་གནས་པ་བཞྲི་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ས་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་འདྲི་དག་ནྲི། དཔལ་ལྡན་

དུས་འཁོར་གྲི་ངེས་དོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་

སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་དང་ལྡན་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་སོ། རེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་འཆད་པའྲི་

སྔོན་དུ། ལེའུ་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་བརེན་པ་ལྷའྲི་རྣམ་དག་འཆད་ལ། དེ་ལ་ཐོག་

མར་རྩའྲི་དག་པ་ནྲི་བུམ་པ་རྣམས་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་

ཁར་ཆོས་ཀྲི་འཁོརལོ་རབ་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། སོར་མོའྲི་ཚིགས་ཀྲི་མཚམས་
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ལ་བྱ་བ་ཞེས་བྱར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་སྟོན་སྟེ། ཚིག་རྐང་དང་པོས་བུམ་པ་

བརྒྱད་དང༌། དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྟེ། རྣམས་ཀྲི་དག་པ་ནྲི་སྙྲིང་

ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་བརྒྱད་དག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྩ་འཁོར་བཞྲིའྲི་དག་པ་སྐུ་

བཞྲི་དང་སྦྱོར་བའྲི་ཚེ་ན། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་རྩ་འཁོར་དེ་ལ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཚིག་རྐང་གཅྲིག་ནྲི། རྲིག་མ་སྤན་མ་སོགས་བཞྲི་དང༌། སངས་

རྒྱས་རྣམ་པར་སང་མཛད་སོགས་བཞྲི་ནྲི། མགོ་བོའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་དག་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ་ཞེས་སོ། །དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་དོན་གྲི་

ཐོབ་པ་དུང༌། གཎྜྲི། ནོར་བུ། དཔག་པས་གྲི་ཤྲིང་རྣམས་ནྲི། གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

འདབ་མ་བཞྲི་དག་པའོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དྲུག་དང༌། 

སོགས་པ་སེམས་མ་དྲུག ཐུགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་པ་སོ་གཉྲིས་ནྲི། ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་པའྲི་མྲི་བདག་ཅེས་བྱ་

སྟེ། མྲི་བདག་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གྲི་གངས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་མགྲིན་པའྲི་འཁོརལོའྲི་རྩ་

འདབ་སོ་གཉྲིས་དག་པ་སྟེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་པའོ། །

དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི། གསུང་གྲི་པདྨའྲི་འདབ་མ་ལ་གནས་པ། འཇྲིགས་མ་

ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་ནོར་སྟེ་བརྒྱད། གདེངས་ཅན་ཏེ་བརྒྱད་”ཀྲི
1
་བསྒྱུར་བའྲི་གངས་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་རྣམས་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་རེ་བཞྲི་དག་པ་སྟེ། སྤྲུལ་བའྲི་སྐུའྲི་འཁོར་

ལོ་ཞེས་པའོ། །རྩ་བར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། ཙ་མུཎྜ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་

དང༌། སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་པ་ནྲི་གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་

1  མ་ཕྱི། ༤༧ན༧ན།   བླ། ༦༦ན༡ན།    ཀྱི   ཞོལ། ༥༩བ༤ན།    ཀྱིས
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དག་པའོ་ཞེས་པ་དོན་གྲིས་ཐོབ་པོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི། ལག་པ་དང་རྐང་

པའྲི་ཚིགས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། །རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་པ་བཅུ་གཉྲིས་

ཡོད་པའྲི་རྩའྲི་གངས་དགུ་བཅུ་དུས་ཏེ་བཞྲིས་”བསྣུན་ཞྲིང་
1
བསྒྱུར་བའྲི་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་དག་པ་ནྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའོ། །དེ་ནས་མ་དག་པའྲི་དུས་སྦྱོར་

བ་དང༌། རེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་དག་པའྲི་ལྷ་སྟོན་པ་ནྲི། དུས་ཀྲི་ཞེ་སོགས་ཏེ། ཕྲི་

ནང་གྲི་དུས་སྦྱོར་དང་རེན་འབེལ་ནྲི་དུས་ཞེས་བྱ། དེ་ཉྲིད་ལོ་དང༌། ཟླ་བ་དང༌། རེན་

འབེལ་གྲི་ཡན་ལག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་འཁོར་ལོ། །དེ་དག་འགོག་ཅྲིང་དག་པ་ནྲི་དཔལ་

ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཏེ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །དེའྲི་ཐུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི་ཉྲི་མ་སྟེ་མ་དག་པའྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། བྱེ་བག་ཏུ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སྦྱོར་དང༌། རེན་འབེལ་དག་པ་ནྲི་ས་ཚོགས་

ཡུམ་ཤེས་རབ་མའོ། ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་དུས་སྦྱོར་ཡང༌། འཆར་

བ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་ནྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །

སབས་འདྲིར་འགེལ་པར། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་རྒྱས་བཏབ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་

རྒྱས་བཏབ་ཀང་ཅུང་ཟད་གསུངས་སོ། །རླུང་གྲི་དག་པས་དུ་བ་ལ་སོགས་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། མཉམ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་གྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་

པདྨར་ཕོགས་ཀྲི་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་དུང་ཅན་མ་རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་རླུང་

དང་མཆོག་གྲི་ཆ་ཐྲིག་ལེ་དང་རྡུལ་རྣམས་དག་པས་པདྨ་ལ་གནས་པའྲི་ཡབ་ཡུམ་

བཅུའོ། །ཉོན་མོངས་བཞྲི་དག་པས་དག་པོ་ཆུང་མར་བཅས་པ་ཞབས་གཡོན་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༢ན།   བླ། ༦༦ན༣ན།    བསྣུན་ཞྱིང་   ཞོལ། ༥༩བ༥ན།    -བསྣུན་ཞྱིང་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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མནན་པ་དང༌། བདུད་ཀྲི་ཚོགས་དག་པས་ཞབས་གཡས་ཀྲི་འོག་ཏུ་འདོད་ལྷ་ཆུང་

མར་བཅས་པ་མནན་པའོ། །ལུས་ངག་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དག་པས་སྐུ་རོ་

རེ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ནྲི། དུང་དང་གཎྜྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་གྲི་ལོན་

པའོ། །བུམ་པ་བརྒྱད་ནྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི། ཤར་དུ་རྐང་དག་

པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས། ལྷོར་ཁག་དག་པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས། བྱང་དུ་དྲི་ཆུ་དག་པའྲི་བུམ་

པ་གཉྲིས། ནུབ་ཏུ་དྲི་ཆེན་དག་པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས། སྟེང་འོག་ཏུ་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་དག་

པའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁག་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བདུད་རྩྲིས་གང་

བ་དང༌། ལུས་ཀྲི་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རྐང་ལ་སོགས་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་བ་དག་པའོ། །ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཀྲི་དག་པ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འདུ་བྱེད་ཀྲི་

ཕུང་པོ་དག་པས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཞེས་སོགས་གོ་ས་ཞྲིང་སར་ཡང་སངས་རྒྱས་

ལྔ་ནྲི། རྲི་བོང་ཅན་ཞེས་པ་ཁུ་བ་དང་སྟོབས་ཏེ་ཤ་དང་ཁག་དང༌། བཤང་བ་གཅྲི་བ་

རྣམ་པར་དག་པའོ། །ལྷ་མོ་ས་ཚོགས་ཡུམ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ། སྒོལ་

མ། གོས་དཀར་མོ། མཱ་མ་ཀཱྲི། སྤན་མ་དྲུག་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །

དེ་ནས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང༌། ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་པའྲི་དག་པ་ནྲི། ཡུལ་

དང་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དྲུག་དག་པས་ཕག་

རྒྱ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། ཡུལ་ཅན་མྲིག་སོགས་དྲུག་དག་པས། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་སྙྲིང་སོགས་དྲུག གཙུག་ཏོར་དང་བགེགས་མཐར་བྱེད་

ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་བོ་ལྔ་ནྲི་དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོབས་ལྔ་དག་པ། གནོད་མཛེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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དང་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་བོ་ལྔ་ནྲི་བྷ་ག་དང༌། ངག་དང༌། ལག་པ་དང༌། 

རྐང་པ་དང༌། བཤང་ལམ་གྲི་ལས་ཀྲི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། དག་ཅན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཁོ་མོ་ལྔ་ནྲི་ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་དག་པའོ། །ཙ་མུཎྜ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི། 

ཙ་མུཎྜ་སོགས་གསུང་གྲི་པདྨའྲི་གཙོ་མོ་བརྒྱད་ནྲི་ཐུན་བརྒྱད་ཀྲི་རྩ་དག་པ་དང༌། 

འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་དྲུག་ཅུ་ནྲི། ཉྲི་མ་སྟེ་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

རླུང་འབབ་པའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་དག་པ་ལྷ་མོ་ལྷག་མ་བཞྲི་ནྲི་སྟོང་པའྲི་རྩ་བཞྲི་དག་པ་

སྟེ། ལྟེ་བའྲི་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ཐུན་ཚོད་ཀྲི་རྩ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་

དག་པའོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི་ལྷ་མྲིན་བདེན་བལ་དང༌། རླུང་དང༌། མེ་དང༌། 

གདོང་དྲུག་དང༌། རྒྱ་མཚོ་དང༌ཚོགས་ཀྲི་དབང་པོ་དང༌། བརྒྱ་བྱྲིན་དང༌། ཚངས་པ་

དང༌། དག་པོ་དང༌། གནོད་སྦྱྲིན་དང༌། ཁབ་འཇུག་དང༌། གཤྲིན་རེ་སྟེ་ཉྲི་མའྲི་ཟླ་བ་

ཞེས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། ནག་པའྲི་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་

ཅྲིང་དག་པའོ། །དེ་དག་གྲི་ཡུམ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། པདྨ་འདབ་མ་ཉེར་བརྒྱད་པ་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་ལྷ་མོ་སུམ་བརྒྱ་སོ་དྲུག སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་དང་བཅས་པའྲི་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནྲི་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་གྲི་དབུགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་གངས་ཀྲི་ཞག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་སྒྲིབ་པ་དག་པའོ། །

གསང་བར་མྲི་བདག་ཉྲིས་འགྱུར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་འབབ་

པའྲི་རྩ་རྣམས་དག་པས་ཀླུ་བརྒྱད་དང༌། གཏུམ་མོ་བརྒྱད་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་

ཉྲིས་འགྱུར་དུ་བྱས་པ་སོ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི། འདོད་མ་སོ་དྲུག་

དང༌། ཕྲིར་འདོད་མ་སོ་དྲུག་ནྲི། ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲི་
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ལུས་ཀྲི་བྱ་བས་རློག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་ཅྲིང་དག་པའོ། །སྐྲ་རྣམས་དག་

པས་གྲུབ་པ་མཐའ་དག་གོ །བ་སྤུ་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་གསུམ་པོ་སྒྲིབ་

པ་དང་བལ་ཞྲིང་རྣམ་པར་དག་པས་དུར་ཁོད་ཀྲིས་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་འབྱུང་པོའྲི་

ཚོགས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་ཞྲིང་དག་པས། གཙོ་བོའྲི་མཚོན་

ཆ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ནྲི་རོ་རེ། ས་

འཁོར་ལོ། ཆུ་པདྨ། མེ་ནོར་བུ། རླུང་རལ་གྲི། རྣ་བ་ཌ་མ་རུ། ས་དག་སྟ། 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་ཨུཏྤལ་ཡྲིན་

ཡང༌། 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་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་དོན་གྲིས་”ཐོབ
1
་བོ། ཞེས་མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གསུང་ངོ༌། །མཁས་པ་ཁ་

ཅྲིག་དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། དུས་མེ་མེ་ཁམས་པ་ཡྲིན་ལ། མེ་ལོང་རཱྲི་ཡྲིག་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། 

ལྕགས་སྒོག་ལཱ་ཡྲིག་ལས་སྐེ་ལ། ས་ཉྲི་མ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང། ཐོད་པ་རཱ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཟླ་བ་ཁུ་བའྲི་ཁམས་

ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །རང་བཞྲིན་ནྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་

ཀྲི་ཚོགས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི་ཡུལ་དྲུག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

ཟད་པས་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང༌། སད་རྨྲི་གཉྲིད་མ་ཐུག་”བཞྲི
2
་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྒྲིབ་

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༦ན།   བླ། ༦༨ན༡ན།    ཐོབ   ཞོལ། ༦༡བ༡ན།    འཐོབ

2  མ་ཕྱི། ༤༩ན༡ན།   བླ། ༦༨ན༣ན།    བཞྱི   ཞོལ།    ༦༡བ༣ན།    པ་ཞྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པ་དང་བལ་ཞྲིང་དག་པས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྟེ་ནང་གྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་

རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་རྣམས་དག་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཡང་དག་གནས་པའོ། །

དཔལ་ལྡན་ཞེས་སོགས་ལྔའྲི་དོན་ནྲི། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་དང་ས་ཚོགས་

ཡུམ་གཉྲིས་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་སྲྲིད་པ་ལ་གནས་པ་སྟེ། སྲྲིད་པ་འཁོར་བའྲི་ཕུང་

སོགས་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པས་དུས་གསུམ་གྲི་སྲྲིད་པ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པས་འགྱུར་བ་མེད་

པའྲི་བདེ་བ་དང༌། རོག་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་

ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་སྔ་མ་ཡབ་དང༌། ཕྲི་མ་ཡུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྐུ་བཞྲིར་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། མངལ་དུ་ལུས་འགྲུབ་པ་

ནས་བཅའ་བའྲི་བར་གྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་ནྲི་རྣམ་པ་

བཞྲི་རུ་འགྱུར་ཏེ། ཐོག་མར་མངལ་དུ་ཁུ་བ་ལྷུང་ནས་འཇུག་པ་ནྲི་བཞྲི་པའྲི་གནས་

སབས་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་ནས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་འབྱུང་

བའྲི་བར་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྲི་སྐུའོ། །སྐེ་མཆེད་གྲུབ་པ་

ནས་བཙས་པའྲི་བར་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་གནས་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ལོགས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་ལས་སྐྲ་སྦུ་སོར་མོ་སོགས་རོགས་ནས་

ཕྲིར་འབྱུང་བའྲི་བར་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ལ་གནས་པ་ཞེས་

བྱ་བ་དེ་ལྟར་ནའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་རོགས་ཏེ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་ནས་སྲོག་འབྱུང་

བའྲི་དུས་ནས་སར་ཡང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སད་རྨྲི་གཉྲིད་མ་ཐུག་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སྐུ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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བཞྲིར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

བྱུང་བའྲི་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲིའྲི་སྒྲིབ་པ་

དང་བལ་བ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་བཞྲི་བའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

བས་དཔལ་ལྡན་དག་པ་སྟེ། བདེ་པ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ། །གཉྲིད་མ་

ཐུག་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང། རྨྲི་ལམ་

གྲི་གནས་སབས་དག་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དང༌། སད་པའྲི་གནས་

སབས་དག་པས་སྤྲིལ་བའྲི་སྐུའྲི་དབྱེ་བས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོས་སེམས་ཅན་གྲི་

དོན་དུ་སྤྲུལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྐུ་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

སྦྱངས་གཞྲིའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་རྲིམ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་

སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་བསྒོམ་པར་བསྟན་ནས། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲིའྲི་བྱེད་

ལས་དང༌། དེ་དག་གྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཕྲིར། 

རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲུལ་པར་

ཞེས་པ་སད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཡྲིད་ནྲི་ལུས་དང་ངག་གྲི་དབང་པོའྲི་བྱེད་ལས་

ལ་བརེན་ནས་ཕྲི་རོལ་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་

རོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཞེས་པ། རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཡྲིད་ནྲི་ལུས་ངག་

གྲི་དབང་པོའྲི་བདག་རྐེན་ལ་བརེན་པའྲི་ཤེས་པས་ཡུལ་མ་མཐོང་བར། ཡོན་ཏན་

དབང་གྲིས་ཏེ། ཡུལ་མཐོང་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་སེམས་

ཤྲིང་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་པ་གཉྲིད་མ་ཐུག་གྲི་གནས་སབས་སུ་ནྲི་

ཡྲིད་ལུས་ལ་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དག་པ་ཞེས་པ་བཞྲིའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཡྲིད་ནྲི་བདེ་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དུས་ནམ་གྲི་ཚེ་ན། འདྲིར་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་དུས་

སུ་ཐྲིག་ལེ་གོལ་བ་གསུམ་གྲི་མཐར་ཏེ། ཁམས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཕོས་པས་འཛག་བདེ་

རོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྦྱང་གཞྲི་མ་དག་པའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་ཐྲིག་

ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱས་ནས། འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་

གྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གཡོན་དུ་སྲོག་ནྲི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་བ། ཞེས་

སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་གྲིས་གཞྲི་དུས་སུ་གཡས་གཡོན་དབུ་མ་གསུམ་

ལ་སྲོག་རྒྱུ་བ་དག་པས་ལྷའྲི་”སྟང
1
་སྟབས་དང་འདུག་སྟངས་རྣམས་སུ་གྱུར་པ་སྟོན་

ཏེ། གཡོན་ཁོ་ན་ནས་སྲོག་རྒྱུ་ཞྲིང༌། གཡས་པ་བསྐུམས་པ་སྟེ་གཡས་ནས་མྲི་རྒྱུ་བ་

དག་པས་གཡོན་བརྐང་དང༌།  དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྟབས་དང་སྔ་མ་ལས་གཞན་པ་

གཡས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་མེ་སྟེ། དུས་མེའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་ཏེ་མཉམ་

རྒྱུ་དང་ཉ་མའྲི་རྩ་གཡས་རོ་མ་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བ་དག་པའོ། །གཡས་གཡོན་གང་ཡང་

རུང་བའྲི་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དག་པ་ནྲི་ས་གའྲི་སྟབས་

སོ། །རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྒྱུ་བ་དག་པས་ཟླུམ་པོའྲི་སྟབས་སོ། །མེའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ནྲི་རོལ་པའྲི་སྟབས་སོ། །ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་

ནྲི་པདྨའྲི་གདན་ནོ། །སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ནྲི་རོ་རེའྲི་གདན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་མཉམ་པ་རྩ་གཡས་དང་མྲི་མཉམ་པ་རྩ་གཡོན་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་བགོད་

པ་དག་པའྲི་སྟང་སྟབས་གསུམ་དང༌། འདུག་སྟངས་གཉྲིས་ཏེ་ལྔའོ། །

ལེའུ་འདྲིར་གོང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དག་པ་སྟོན་པ་ན་ཁམས་ཀྲི་དག་པ་

1  མ་ཕྱི། ༤༩བ༦ན།   བླ། ༦༩ན༦ན།    སྟང   ཞོལ། ༦༢བ༤ན།    སྟྱེང



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 1101  

ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་ལེའུ་དེའྲི་ཐོག་མར། སྒྲུབ་

ཐབས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ནྲི་ཤེས་རབ་

ཀྲིས་སར་ཡང་ཟླ་བ་བཟང་པོ་བདག་ནྲི་ཉན་པར་འཚལ་ལོ། །གང་ན་རུས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དང༌། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ཉན་པར་འཚལ་ལོ་

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་འོག་ཏུ་ཁམས་ཀྲི་དག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ཕུང་པོ་

དྲུག་དག་པས་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ས་བོན་དུ་བྱས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་རྲིགས་དྲུག་དང༌། 

ཁམས་དྲུག་དག་པས་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ས་བོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཡུམ་ལ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་

ཚུལ་གསུངས་པའྲི་དང་པོ། རུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་དག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། །ལུས་ཀྲི་རུས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སྐུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཀ་བ་རྣམས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཕེང་བ་དང༌། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། 

རྩྲིག་པ་རྣམས་མཛོད་ཅེས་མཛོད་དྲུག་”གྲི
1
་དག་པ་སྟོན་པའྲི་དང་པོར་གསུངས་

ཤྲིང༌། དེ་ནས་འགེལ་པའྲི་ཚིག་ལས་རྣམ་པར་དག་པ་འདྲིས་རུས་པའྲི་ཕེ་མ་ལ་

སོགས་པ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ནང་དུ་བླུག་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་ཤ་ཁག་ཆུ་དང་བཤང་བ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་

ཤར་ལྷོ་བྱང་ནུབ་རྣམས་སུ་རྡུལ་ཚོན་གདབ་པ་དང༌། ཁུ་བ་དག་”པའྲི
2
་དབུས་སུ་

རྡུལ་ཚོན་གདབ་པ་དང༌། གང་དུ་རྡུལ་ཚོན་དྲུག་པ་ཡྲིན་པ་དེར་ནྲི་རྡུལ་རྣམ་པར་

དག་པས་རྡུལ་ཚོན་གདབ་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཤ་ལ་སོགས་དྲུག་རྣམ་པར་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༦ན།   བླ། ༧༠ན༢ན།    གྱི   ཞོལ། ༦༣ན༥ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༥༠ན༧ན།   བླ། ༧༠ན༣ན།    པའྱི   ཞོལ། ༦༣བ༡ན།    པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 1102  

དག་པ། དོན་གྲུབ་སོགས་དྲུག་ཏུ་འཇོག་པས་རྡུལ་ཚོན་སོགས་ཀྲིས་བྲིས་པ་དང༌། 

བསྒོམ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་བཅས་པའྲི་ཁ་དོག་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྲི་ཁ་དོག་བཞྲིན་བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པས། 

ཤར་ནག་པ་སོགས་དབུས་ཀྲི་ཁ་དོག་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། རོར་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དབང་”གྲི
1
་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་དང་”སྲྲིན

2
་པོའ།ོ །གདན་གྲི་དག་པ་ནྲི་འགེལ་པ་ལས། 

མཁྲིས་པ་ཞེས་པ་མཁྲིས་པའྲི་ཁསམ་ཀྲི་ཉྲི་མའྲི་གདན་རྣམས་དང༌། བད་ཀན་གྲི་

ཁམས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་གདན་རྣམས་ཏེ། ཉྲི་མ་རྲི་བོང་ཅན་ཡང་ཞེས་སོ། །ཆུ་རྒྱུས་རྣམས་

ཀྲི་ཆུ་སྐས་རྣམས་ཏེ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་གྲི་འོག་ཏུའོ། ཞེས་སོ། །རྩྲིག་པ་

རྣམས་ནྲི་འགེལ་པ་ལས། རེ་ཁ་དང་པོ་ནྲི་ས་ལས་སྐེས་པའྲི་མཐེ་བོ་རྣམ་པར་དག་

པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་ཆུ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཛུབ་མོ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི་

མེ་ལས་སྐེས་པའྲི་གུང་མོ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །བཞྲི་པ་ནྲི་རླུང་ལས་སྐེས་པའྲི་

མྲིང་མེད་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །ལྔ་པ་ནྲི་ནམ་མཁའ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཐེ་ཆུང་རྣམ་

པར་དག་པས་སོ། །དེ་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྭ་བ་ལྔའྲི་རེ་ཁ་མཛོད་

ཅེས་པའོ། ཞེས་དང༌། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་པདྨ་སྟོན་པ་ན། དུས་ཀྲི་རྩ་ཡྲིས་གཙོ་

བོའྲི་ཆུ་སྐེས་ཤེས་པ་ནྲི། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་རྣམ་པར་དག་པས་གཙོ་བོའྲི་པདྨའོ། །ལྷག་མ་

རྣམས་ལ་ནྲི་ལ་ལ་ནཱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྟེ་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་

མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། ཞེས་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་དག་པ་ནྲི། གཡོ་

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༡ན།   བླ། ༧༠ན༦ན།    གྱི   ཞོལ། ༦༣བ༢ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༥༠བ༢ན། སྱིན   བླ། ༧༠ན༦ན།   ཞོལ། ༦༣བ༢ན།    སྔོན
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བ་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པགས་པ་ལ་སོགས་ཀྲིས་ཤེས་པ་ནྲི། འདྲིར་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་པགས་པས་སོ། །མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ཁག་དང་དོད་ཀྲི་ཁམས་

ཀྲིས་སོ། །ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་རྡུལ་གྲིས་”སོ
1
་ཞེས་དང༌། སྒོའྲི་དག་པ་སྟོན་པ་ན་

ཉྲི་མའྲི་སྒོ་རྣམས་ཤེས་པ་སྒོ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་བུག་པ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲི་

སྟེ། རྣ་བ་ལ་གཉྲིས་དང༌། ས་ལ་གཉྲིས་དང༌། མྲིག་ལ་གཉྲིས་དང༌། ཁ་ལ་གཅྲིག་དང༌། 

གཅྲི་བ་དང༌། བཤང་བ་དང༌། ཁུ་བའྲི་བུག་པ་གསུམ་དང༌། ནུ་མ་གཉྲིས་ལ་གཉྲིས་

སོ། །དེ་ལྟར་བུག་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། བུག་པ་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་པར་དག་པས་རྡུལ་

ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནོར་བུའྲི་རང་

བཞྲིན་བཀོད་པ་དོ་ཤལ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སོའྲི་”ཕེང
2
་བས་མཛོད་ཅྲིག 

དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་འཁོར་ལོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་ནྲི་སོར་མོ་རྣམས་ཀྲི་སེན་མོ་

ཡྲིས་ཤེས་པ་ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་སེན་མོ་རྣམ་པར་དག་པས་མཛད་ཅྲིག བ་སྤུ་

རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་མེ་ལྕེ་ཞེས་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་རོ་རེའྲི་”ཕེང
3
་བ་དང༌། རོ་རེ་འབར་བ་བ་

སྤུ་རྣམས་ཀྲི་མཛོད་ཅྲིག་སྟེ། དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་མཐའ་རུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དག་

ལ་གནས་པའྲི་བ་སྤུ་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་མེ་ལྕེའོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་སྐུའྲི་རོ་རེ་ཁམས་

དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ས་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་མཆོག་གྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནྲི་རྣམ་པར་གསུངས། ཤེས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ངེས་པའོ་ཞེས་གསུངས་

ལ། གོང་གྲི་མཚམས་སྦྱོར་ཁ་ཅྲིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་འགེལ་བའྲི་ཚིག་

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༦ན།   བླ། ༧༠བ༥ན།    སོ   ཞོལ། ༦༤ན༡ན།    ས

2  མ་ཕྱི། ༥༡ན༡ན།   བླ། ༧༡ན༡ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༦༤ན༣ན།    འཕྱེང

3  མ་ཕྱི། ༥༡ན༢ན།   བླ། ༧༡ན༢ན།    ཕྱེང   ཞོལ། ༦༤ན༤ན།    འཕྱེང
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ཤྲིན་ཏུ་རོགས་ས་བས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རེ་ཁ་རྣམས་ཀྲི་དག་པ་སྟོན་ཚུལ་ནྲི། ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་དང་སྦྱོར་བས་རེ་ཁ་ཕྲི་མ་སེར་པོ་དེ་ཉྲིད་དང་པོར་བྱས་པའོ། །ལ་ལ་

ནཱ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དག་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་པའྲི་ཟླ་ཉྲིའྲི་

འོག་གྲི་པདྨ་ལས་གཞན་པའྲི་པདྨ་ལྷག་མ་རྣམས་”ཞེས
1
་པ་གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་

དང༌། སྐུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གདན་གྲི་པདྨ་རྣམས་ཞེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞན་རྣམས་ནྲི་

རོགས་སའོ། །དེ་ཡང་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོ་རེ་བཞྲིར་བྱས་པའྲི་རེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་སྐུ་རོ་རེ། འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་གསུང་རོ་རེ། རྲིགས་དྲུག་ཐུགས་རོ་

རེ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་མཛད་ལ། དེ་ཡང་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་

ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས། ཡྲི་གེ་དེ་དག་ས་བོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཕོང་

པོ་དྲུག་དག་པའྲི་སངས་རྒྱས་དྲུག་དང༌། ཁམས་དྲུག་དག་པའྲི་ཡུམ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་

དང་རྲིགས་ཅན་གྲི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་བསྟན་པ་རྣམས་ནྲི་མངས་པར་”གྱུར
2
་པས་

མ་སྤོས་སོ། །

ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་བཤད་པ་ལ། སྦྱང་གཞྲི་

དང་སྦྱོར་ཚུལ་དང༌། རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཉམས་སུ་བང་བའྲི་ཚུལ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སྦྱང་གཞྲི་ལ་བྱྲིས་པ་སྐེས་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་ཚེ། 

ཁམས་ཀྲི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཏེ། བག་མ་ལེན་པ་དང་། ལག་པ་ནས་འཛིན་

པ་སོགས་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར་དབང་གྲི་དུས་སུ་སོབ་དཔོན་གྲི་སོབ་མའྲི་ལག་ཏུ་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༤ན།   བླ། ༧༡ན༥ན།    ཞྱེས   ཞོལ། ༦༤བ༡ན།    ཤྱེས

2  མ་ཕྱི། ༥༡ན༦ན།   བླ། ༧༡བ༢ན།    གྱུར   ཞོལ། ༦༤ན༣ན།    འགྱུར



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཕག་རྒྱ་གཏོད་པ་དང༌། རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕག་རྒྱ་”བརེན
1
་པར་བྱེད་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞྲི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱ་དང་སྦྱར་བས་གཏུམ་མོ་གསང་བ་ནས་གེན་དུ་

འབར་བས་ཁམས་ཞུ་བ་སྤྲི་བོ་ནས་རྲིམ་གྲིས་རགས་ཀྲི་རྩེ་བར་དུ་བབ་པས་བདེ་བ་

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡས་”བབས
2
་ཀྲི་

དགའ་བ་བཞྲི་དང༌། གཞྲི་དུས་ན་དེའྲི་འོག་ཏུ་རགས་ཀྲི་རྩེ་ནས་ཕྲིར་འཕོས་པའྲི་བདེ་

བ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

པས་ཁམས་དེ་ཉྲིད་སར་གེན་དུ་ལོག་ནས་སྤྲི་གཙུག་གྲི་བར་དུ་སོང་བས་མས་

བརན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་དངོས་སུ་འདེན་པ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་པས་དེ་ལྟར་མོས་པའྲི་

ཚུལ་གྲི་བསྒོམ་པ་ནྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཉམས་སུ་བང་བའྲི་ཚུལ་ལ་ཕག་

རྒྱའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། དེ་ཇྲི་ལྟར་བརེན་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་

རྣལ་འབྱོར་པ་གཉྲིས་ཀས་”བརེན
3
་པར་བྱ་བ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་དང༌། རོགས་རྲིམ་པ་ཁད་པར་ཅན་ཁོ་ནའྲི་”བརེན
4
་པའྲི་རྣམ་ཀུན་

མཆོག་ལྡན་གྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའ།ོ །དང་པོནྲི། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་

པ་ནྲི་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲིས་

ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྲི་བུད་མེད་ཀྲི་ལུས་སུ་འཕངས་པས་ཏེ། “བརེན
5
་པའྲི་ཐབས་

1  མ་ཕྱི། ༥༡བ༡ན།   བླ། ༧༡བ༤ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༦༤བ༥ན།    བསྟྱེན

2  མ་ཕྱི། ༥༡བ༢ན།   བླ། ༧༡བ༥ན།    བབས   ཞོལ། ༦༤བ༦ན།    བབ

3  མ་ཕྱི། ༥༡བ༤ན།   བླ། ༧༢ན༡ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༦༥ན༢ན།    བསྟྱེན

4  མ་ཕྱི། ༥༡བ༤ན།   བླ། ༧༢ན༢ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༦༥ན༣ན།    བསྟྱེན

5  མ་ཕྱི། ༥༡བ༥ན།   བླ། ༧༢ན༢ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༦༥ན༤ན།    བསྟྱེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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ཁད་པར་ཅན་གྲིས་མ་ཟྲིན་ན། ཕག་རྒྱ་དེའྲི་རང་སྟོབས་ཀྲིས་འཛིག་པའྲི་བདེ་བ་

སྟེར་བར་གསུངས་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། ཕག་རྒྱའྲི་གཟུགས་སུ་རང་གྲི་བོས་

བཏགས་ནས་བསྒོམ་པ་ཙམ་མྲིན་པ་དེར་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང༌། ཡྲིད་

ཀྲིས་བསྒོམ་པའྲི་ལྷ་མོ་སྟེ། དེས་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་སྟེར་བར་གསུངས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་ནྲི་བོས་བཏགས་ནས་བཟོས་པ་ཙམ་མྲིན་པར། ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པར་དངོས་གནས་ལ་

གྲུབ་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཕག་རྒྱ་དེའྲི་རང་སྟོབས་ཀྲིས་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྟེར་བར་གསུངས་སོ། །ཐ་མ་འདྲི་རེས་དན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོབ་

ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་

སུ་བརེན་པར་བྱ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་”བརེན
1
་པར་བྱ་

བའྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་དང་གཞན་ནས་ཀང་གསུངས་པའྲི་པདྨ་ཅན་ལ་

སོགས་པའྲི་ལུས་རེན་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ། དེ་ཡང་འདྲིར་རྩ་རྒྱུད་དངས་ནས་

བསྟེན་ཚུལ་གྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ལ། 

དང་པོ་བསྟེན་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་སྟོན་པ་ནྲི། བཅུ་དྲུག་ལོའམ་རྲིགས་ལྡན་

མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་ལ། །དང་པོར་ལེགས་པར་བསབ་བྱས་

ནས། །དབང་བསྐུར་ནས་ནྲི་བསྒྲུབ་པ་བརྩམས། ཞེས་པས་ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་དངོས་

སུ་གསུངས་ཀང༌། སབས་གཞན་ནས། བཅུ་གཉྲིས་མ་ནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མའྲི་བར 

དང་། སུམ་ཅུ་མའང་རུང་བར་བཤད་པ་ཡོད་ལ། ཡུལ་དེ་ཉྲིད་དང་པོར་འཁྲིག་ཐབས་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ལ་བསབ་པའྲི་འོག་ཏུ་དབང་བསྐུར། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྲུང་བ་

1  མ་ཕྱི། ༥༢ན༡ན།   བླ། ༧༢ན༥ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༦༥བ༡ན།    བསྟྱེན



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ལ་བརྩོན་པ། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བྱང་ཞྲིང་བདེ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེའྲི་ཚེ་

བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པ་ཞྲིག་དགོས་པ་རྣམས་ཀང་མཚོན་ནས་བསྟན། དེ་

ནས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཀ་”བརེན
1
་པའྲི་ཚུལ་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་

བསྟན་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཆགས་པ་ནྲི། །དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ལ་དགོད། །སྭཱཧཱ་གསང་བ་གཙུག་ཏོར་ཆེར། །དེ་ནས་པདྨ་རྣམ་པར་སྦྱང༌། ཞེས་

པས་གནས་དྲུག་ཏུ་ༀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་དྲུག་བཀོད་ནས་མཁའ་གསང་སྦྱོང་

བར་བསྟན། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཨཱཿ ཡྲིག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་རོ་རེར་

ལྡན། །དེ་ལྟར་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི། །ཤེས་རབ་པདྨ་བསྐོད་རྒྱུ་ལས། །ཧཱུཾ་གྲིས་རང་

གྲི་རོ་རེ་ནྲི། །རྩེ་མོ་ལྔ་པར་རྣམ་པར་བསྒོམ། །དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཨཱཿ 

ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་རབ་ཏུ་རག དེ་ལྟར་རོ་རེ་པདྨ་དང༌། །བཅས་པ་བྱས་ནས་པདྨོར་གཞུག 

དེ་ལྟར་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་བསྙེམས། །འཛིན་ཅྲིང་རྣལ་འབྱོར་ཧཱུཾ་ཕཊ་བྱ། །བྷ་གར་ལྲིངྒ་

རབ་བཀོད་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་སྤོ་མྲི་བྱ། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡབ་ཀྲི་

གསང་གནས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེར་བསྐེད་པའྲི་ལྟེ་བ་ལ་པདྨས་མཚན་པ་དང༌། 

ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་ཨཱཿ ལས་པདྨར་བསྐེད་པའྲི་ལྟེ་བར་རོ་རེས་མཚན་

པར་གསུངས་པ་ནྲི། །རོགས་རྲིམ་པས་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པས་མཚོན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརེན་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འཇུག་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་གྲི་གནད་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཉམས་

སུ་ལེན་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འཇུག་པ་སྲོག་རྩོལ་མྲི་

བྱེད་ཀང༌། དེ་”འད
2
་བའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསྒོམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༤ན།   བླ། ༧༢བ༣ན།    བརྱེན   ཞོལ། ༦༥བ༤ན།    བསྟན

2  མ་ཕྱི། ༥༢བ༡ན།   བླ། ༧༣ན༢ན།    འདྲ   ཞོལ། ༦༦ན༢ན།    འདྲྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རུང་མོད་ཀང༌། བསྐེད་རྲིམ་པས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་བའྲི་དགའ་བཞྲི་

བསྐེད་པ་ལ་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་གཞན་ནས་

འབྱུང་བའྲི་མཁའ་གསང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཚུལ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རུང་བར་དགོངས་

ཤྲིང༌། སོད་དང་མྲི་ལྡན་པ་དག་ལ་མན་ངག་གྲི་གནད་ཟབ་མོ་ས་བའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་

ཐབས་འདྲིར་དེ་དག་མ་མཛད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲི་ལ་ཆད་པའྲི་ཉེས་པས་རེག་སྙམ་དུ་

མྲི་བཟུང་སྟེ། །རྒྱུད་འདྲིར་གསུངས་པ་ཡང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཉམས་ལེན་དངོས་སུ་

བསྟན་ནས། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཕ་ཐྲིག་བསྒོམ་པ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྒོམ་ཚུལ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་སུ་བསྟན་པས་

མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྲི། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལྔ་བསྲེག་ཅྲིང༌། །སྤན་མ་མྲིག་ལ་སོགས་པ་ཡང༌། །བསྲེགས་ནས་རྲི་བོང་ཅན་

ཧཾ་འཛག །བདུད་རྩྲི་ཁུ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་ནྲི། །ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་འཛག་

པར་བྱེད། ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པར་གགས། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡས་”བབས
1
་ཀྲི་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་མཐར། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

བསྒོམ་ཚུལ་ནྲི། བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྲིག་ལེ་འཆང་། །ཆ་མེད་ཆ་ལས་འདས་པ་

སྟེ། །བསམ་གཏན་བཞྲིའྲི་རྩེ་མོ་འཆང་། །ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པར་གགས། 

ཞེས་པས་བདེ་བའྲི་རེན་གྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་གཙུག་ཏོར་

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༥ན།   བླ། ༧༣བ༡ན།    བབས  ཞོལ། ༦༦བ༡ན།    བབ



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གྲི་བར་དུ་ཕྲིན་པའྲི་མས་བརན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་རོགས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་མཐར་

ཐུག་པའྲི་བར་དུ་བསྐེད་པ་ནྲི། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བཤད་དོ། །ཐྲིག་ལེ་སྟེང་དུ་

བགོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྒྱུ་མཐུན་ལ་སོགས་སྟེང་དུ་འགོ ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེའྲི་

ཚུལ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསལ་བར་མཛད་དོ། །ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་ལམ་གང་ནས་བགོད་

པ་ནྲི། དུང་ཅན་མ་འདྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །དེ་ནྲི་གཏུམ་མོར་རབ་ཏུ་བརོད། །ལྟེ་བའྲི་སྟེང་

དུ་”རོལ
1
་མོ་གང༌། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་མྲི་ཡྲི་ས། །འོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་སྲོག དཀྲིལ་

འཁོར་ལྔ་ནྲི་འབབ་བྱེད་པ། །ས་རྩེར་ཡུངས་ཀར་དུ་གགས་པ། །དེ་ཡང་སྲོག་གྲི་

རྩོལ་བར་བཤད། །ཁམས་གསུམ་པ་ནྲི་མ་ལུས་ནས། །སྲྲིད་པ་གསུམ་ནྲི་ཡོངས་

ཤེས་པ། །ཡུངས་ཀར་སྲོག་ལ་རྒྱུ་བཅས་དང༌། །རྒྱུ་མེད་འགོག་པ་དེ་ཡང་ངོ༌། ཞེས་

པས་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲི་དུང་ཅན་མའྲི་”རྩ
2
་ནས་གཏུམ་མོ་འབར་བས། ལྟེ་བའྲི་

སྟེང་ཡན་ཆད་ཀྲི་”རོལ་བ
3
་མོ་ཞེས་པ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས། སྟེང་དུ་སོང་བའྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས། །གཡས་གཡོན་གྲི་རྩ་ལས་འབབ་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། ཁམས་ལྔའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་རྒྱུ་བ་མེད་པར་བྱས་ཏེ། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་རྩ་འཁོར་

གྲི་ས་རྩེར་སྲོག་ཐུར་གཉྲིས་འདེས་པར་བྱེད་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་

པས། ཐྲིག་ལེ་ཡང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་སྟེང་དུ་བགོད་ལ་བསྟན་ལ། འདྲི་དག་གྲིས་ཀང་

དངོས་སུ་རོགས་རྲིམ་པས། མས་བརན་གྲི་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྟན་པ། དེས་མཚོན་ནས་བསྐེད་རྲིམ་པས་ཀང་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲིས། 

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༧ན།   བླ། ༧༣བ༤ན།    རོལ   ཞོལ། ༦༦བ༤ན།    གདྱེལ

2  མ་ཕྱི། ༥༣ན༡ན།   བླ། ༧༣བ༥ན།    ར   ཞོལ། ༦༦བ༥ན།    རྱེ

3  མ་ཕྱི། ༥༣ན༡ན།   བླ། ༧༣ན༦ན།    རོལ་བ   ཞོལ། ༦༦བ༥ན།    གདོལ་པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་”གྱུར་པའྲི
1
་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚུལ་ཡང༌། སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ཡས་བབས་དང༌། མས་བརན་གྲི་དགའ་བཞྲི་སྐེས་པར་མོས་པ་དང༌། དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་

ཅན་ཁམས་ཞུ་བའྲི་བདེ་བ་དེས་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་རེན་”
2
བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་མོས་པ་དག་པོ་བྱ་ཞྲིང༌། 

ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པའྲི་མཐར་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་དངོས་སུ་འདེན་ནུས་པ་

འབྱུང་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་སྔར་ལྟར་ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པ་

ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཕལ་པ་ནྲི་ཐུན་མོང་

གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་མངོན་

གྱུར་མགོ་མནན་ནས། རོགས་རྲིམ་ཡོངས་རོགས་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་སྒོ་

ནས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཐ་

མལ་གྲི་སང་ཞེན་ས་བོན་སངས་ནས་སར་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པ་མྲིན་ཡང༌། 

རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་དེའྲི་རྲིང་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་གང་ཡང་མྲི་

འཆར་བར། དག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པ་འབའ་ཞྲིག་གསལ་བར་འཆར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༥༣ན༣ན།   བླ། ༧༤ན༢ན།    གྱུར་པའྱི   ཞོལ། ༦༧ན༡ན།    འགྱུར་བའྱི

2  ཞོལ། ༦༧ན༣ན།    +  དང་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།

 1111  

དང༌། ཐ་མལ་གྲི་འཛིན་པ་མེད་པར་རང་ལ་དག་པའྲི་རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དངོས་”ཀྲི་ང
1
་རྒྱལ་བརན་པོ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་རྒྱུར་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་

དགག་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་སོབ་པ་དང༌། ཞེན་པ་འགོག་པའྲི་ཐབས་ང་

རྒྱལ་བརན་པ་ལ་སོབ་དགོས་ལ། དེ་གཉྲིས་ལ་ཡང་ཞེན་པ་འགོག་པ་ཉྲིད་གཙོ་བོར་

བྱེད་དགོས་སོ། །འོ་ན་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་

ཉྲིད་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་བསྟན་པ། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཚོན་ཁ་བ་

ཡབ་སྲས་གསུམ་གྲི་དགོངས་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་མཐུན་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་པར་རོག་

པ་བསལ་ནས། 

དགོངས་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལ་ཐོག་མར་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་རོག་དགག་པ་དང༌། དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གསལ་བར་

བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། ལོག་པར་རོག་པའྲི་ཚུལ་དང་དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

ལུགས་འདྲིའྲི་རེས་འཇུག་ཁ་ཅྲིག་ཡབ་སྲས་གསུམ་དགོངས་པ་མྲི་མཐུན་པར་

འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་གྲི་དགོངས་པ། ང་རོ་རེ་འཆང་ངོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་

པར་བཞེད་པའྲི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས། དེ་འདའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་མྲི་འཐད་དེ། ཞེན་ཡུལ་

ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པས། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་བཞྲིན། དེས་ན་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་བཞེད་པ་ལྟར། མ་

འོངས་པ་ན་རང་གྲི་ཐོབ་བྱའྲི་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉྲིད་ངའོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་

1  མ་ཕྱི། ༥༣བ༡ན།   བླ། ༥༣བ༡ན།    ཀྱི་ང   ཞོལ། ༦༧བ༡ན།    གྱིས
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ལ། ཁ་ཅྲིག་དགོངས་པ་མཐུན་མྲི་མཐུན་ཅྲི་ཡང་མྲི་སྨྲ་ཞྲིང༌། ང་རོ་རེ་འཆང་སྙམ་དུ་

བསྒོམ་པ་མྲི་རུང་ཞེས་གསལ་པོར་མྲི་སྨྲ་བར། ད་ལྟའྲི་དུས་ཀྲི་ང་འདྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་

བསྒོམ་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་ན་ཐོབ་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དེ། ད་ལྟའྲི་དུས་ཀྲི་ངར་བསྒོམ་

པ་མྲི་འཐད་དེ། གཉྲིས་ཀའང་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་བས། ཐག་

ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་ལྟར། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་རང་

གྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་འོངས་པ་ན་ཐོབ་བྱའྲི་རོ་རེ་འཆང་

དེ་ངའོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་ཞྲིང། འདྲི་ལོག་ཤེས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ།  དེ་ཉྲིད་ངའྲི་མཚན་

གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའྲི་དགོངས་པར་བྱས་ནས་

ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲིས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང། བསམ་དོན་ལ་ང་རོ་རེ་འཆང་

དུ་བསྒོམ་པ་འགོག་པར་འདོད་དོ། །འདྲི་དག་ཀང། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་སྦྱོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་གྲི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སོབ་ཚུལ་འཆད་པ་ན། འདྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་སུ་

ང་རྒྱལ་འཇོག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འདྲིའྲི་

མཚན་གཞྲིར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་

པའྲི་བར་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྲི་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྲི་གང་ཟག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་

རང་གྲི་ཐེག་ཆེན་ན་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་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། ང་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་

སྙམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་དུས་ཀྲི་ང་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་པ་སོགས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱར་མྲི་རུང་སྟེ། ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་ལྟར་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་
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བའྲི་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་ནས། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་བསམས་ནས་དངས་སོ། །

དེ་དགག་པ་ནྲི། ཐོག་མར་འདྲི་དྲི་བར་བྱ་སྟེ། གོང་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་གྲི་དོན། 

ང་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་སྙམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱར་མྲི་རུང་སྟེ། ཞེན་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་བཞྲིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་

ཡྲིན་ནམ། འདྲི་ལས་གཞན་པའྲི་འཆད་ཚུལ་ཡང་དག་པ་གཞན་ཡོད། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་

བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་ཡང་འདྲི་དག་ནྲི་དོན་དེ་ལྟ་བུ་ཚོལ་བ་ལ་བོ་ཁ་ཙམ་ཡང་མ་

ཕོགས་པས། སྔ་མ་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་དོ། ། དེ་ལྟ་ན། རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་སྔར་

དངས་པའྲི་ལུང་དེའྲི་གོང་དུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པའྲི་སབས་

སུ། སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སང་ནུབ་པའྲི་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་

ལྟར་མོས་ནས། དེ་ལྟར་ང་རྒྱལ་འཇོག་པར་གསུངས་པ་ལ། ད་ལྟ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་

གཉྲིས་སང་ནུབ་པའྲི་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་”སྔོན
1
་དུ་གྱུར་པར་མོས་པ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་བྱར་མྲི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན། ལན་ཇྲི་ལྟར་འདེབས། གང་ལ་དམྲིགས་ནས་ཀང༌། ང་རོ་

རེ་འཆང་སྙམ་དུ་བསྒོམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་བ། ལུང་དེའྲི་དོན་ཡྲིན་ན། 

སྔར་དངས་པའྲི་ལུང་དེ་དག་གྲི་གོང་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་ཚུལ་འཆད་པའྲི་སབས་

སུ། བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་དང༌། སོབ་མ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་

བསྲུང་བ་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་པ་དང༌། འཁོར་བསྲུང་

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༧ན།   བླ། ༧༥བ༥ན།    སྔོན   ཞོལ། ༦༨བ༣ན།    མངོན
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མ་དྲུག་ཅུ་རོགས་པར་སྤོ་པ་སོགས་བྱའོ། །

བསྡུས་ན་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་པ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུས་བསོར་བ་ཙམ་

དང༌། རང་རོ་རེའྲི་སྐུར་བསྒོམས་ནས་མེ་འོད་སྤོས་པས་བདུད་བསྲེག་པ་དང་ཞེས། 

རང་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྒོམ་པ་དང། རོ་རེའྲི་སྐུར་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ཁས་བང་

སྔ་ཕྲི་འགལ་ལོ་ཞེས། གཞན་དག་གྲིས་རྒོལ་བར་གྱུར་ན། དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྨྲ། འདྲི་ནྲི་

ཁོད་བདེན་ཏེ། ཁས་བང་འགལ་བའྲི་གནོད་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དམ། དམ་

པའྲི་མགོན་དང་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་ཡྲིད་ཀྲི་དད་པ་རྲིང་མོ་ཞྲིག་ནས་སངས་པ་

ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་བཟང་ངན་དུ་མྲི་ལྟ་བའྲི་ཡངས་པའྲི་བོ་ཅན་ཁོད་ཀྲི་ངང་

ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའོ། །

གཞན་ཡང་དམྲིགས་རེན་གང་ལ་དམྲིགས་ནས་ཀང་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒོམ་དུ་

མྲི་རུང་གྲི ཐོབ་བྱའྲི་རོ་རེ་འཆང་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་ངའོ་སྙམ་

པ་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ནྲི། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མཐའ་དག་

དང་འགལ་སྟེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་མཇུག་ཏུ། ང་རྒྱལ་འཇོག་ཚུལ་སྟོན་པ་ན། སབས་འདྲིར་

གཙོ་ཆེར་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང༌། ང་ལྷ་དེའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་བསྐེད་

དེ། ལྷ་དེར་ང་རྒྱལ་འགྱུར་བ་ལ་བསབ་བོ། ཞེས་གསུངས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བྱེད་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། །དེ་ལྟར་རེ་རེ་ནས་གསལ་འདེབས་པའྲི་

དཔད་ནས་བསྒོམ་པ་དང༌། རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་པའྲི་བསྒོམ་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་གསལ་སང་བསྒྲུབ་ཅྲིང༌། བདག་ཉྲིད་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དོ་སྙམ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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པའྲི་ངེས་པ་ཤུགས་ཅན་བསྐེད་པ་ལ་འཇོག་པའྲི་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བྱེད་པ་གཉྲིས་

བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་བསབ་པའོ། ཞེས་པ་དང༌། བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་སུའང༌། ཚིག་གཅྲིག་ཀང་མྲི་འད་བ་མེད་པར་དེ་བཞྲིན་དུ་གསུངས། དཔལ་

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་དྲིལ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཚིག་རྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

མཐུན་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟར། འདྲི་ལ་སོབ་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། རྒྱ་ཆེ་བ་

གསལ་བ་ལ་དང་པོར་རྣམ་པ་དུ་མར་དཔད་ནས་སྐོང་བ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཐོག་མ་

ནས། འདྲིའྲི་བར་གྲི་དམྲིགས་པ་རྣམས་ལ་སབས་གང་ཡྲིན་གྲི་དམྲིགས་པ་དེ་ལས་

གཞན་དུ་གཡེང་བ་བཀག་ནས། བྱྲིང་རྒོ་དང་བལ་བར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བེང་”ཆགས
1
་

སུ་བསྒོམ། ཐ་མལ་བའྲི་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་ནྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་བསྒོམ་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དེ་དང་དེ་དངོས་ཡྲིན་སྙམ་པའྲི་

དག་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རེ་བསྐེད་ལ་བསྒོམ། རེན་བརེན་པ་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་

བ་འཆར་བའྲི་གཉེན་པོར་ནྲི་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པའྲི་སང་བ་བསྒོམ་

པ་ན། རྲིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། སབས་གང་ཡྲིན་གྲི་སང་བ་ཁད་པར་ཅན་དུ་རེ་

རེ་ནས་གསལ་འདེབས་ཏེ། སྔ་མ་མ་གསལ་བར་དུ། ཕྲི་མ་མྲི་བསྒོམ་པ་དང༌། ཕྲི་

མ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། སྔ་མ་མ་བརེད་ཙམ་བྱའོ། །དམྲིགས་པ་དུ་མ་ལ། རྣམ་པ་དུ་མར་

མྲི་དཔོད་པར་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་བསྒོམ་བྱེད་པ་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པས། དེ་བསྒོམ་པ་ན། དང་པོར་ཡབ་རྐང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་གསལ་

གདབ་ལ་དེ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ། གང་གསལ་བཏབ་པ་དེའྲི་སོར་མྲིན་པར་དེ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༢ན།   བླ། ༧༦བ༤ན།    ཆགས   ཞོལ། ༦༩བ༡ན།    ཆག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽

 1116  

གཞན་དུ་གང་ཤར་ཡང། དེའྲི་རེས་སུ་མྲི་འབང་བར་རྩ་བའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་སེམས་

བཟུང༌། གསལ་བཏབ་པའྲི་སོར་ནས་ཆ་གཅྲིག་གསལ་ན་དེ་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་

མྲི་གསལ་དུ་སོང་བའམ། འགོ་བར་སང་ན་སྐུའྲི་སྤྲི་ལ་བཟུང༌། དེ་འད་བའྲི་སང་བ་

བསྒོམ་པ་དང༌། རང་ལྷ་དེའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རེ་བསྐེད་ནས། དེ་ཀའྲི་

ངང་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་སྒོམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་པ་སེལ་མར་བྱ། འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་

ལ། ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་མ་བཅོས་པ་སྐེ་ཡང། རེན་བརེན་པའྲི་རྣམ་པ་གསལ་བོ་མེད་པ་དང༌། 

ཁ་ཅྲིག་ལ་རེན་བརེན་པའྲི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཡོད་ཀང། བཅོས་མྲིན་གྲི་ང་རྒྱལ་མེད་

པ་དང། ཁ་ཅྲིག་ལ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་མེད་པ་སྟེ་མུ་བཞྲི་འོང་བར་སང་

ངོ་། །དེ་ཡང་ཁད་པར་གྲི་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ཁད་པར་བའྲི་སང་

བ་བསྒོམ་པ་ནྲི་དེའྲི་ཡན་ལག་གོ །ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ལ་པ་ལོབ་པ་ན། ཞལ་

ཕག་རོགས་པ་དང༌། རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སོགས་རོགས་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གསལ་

གསལ་བསབ། དེ་ལ་ལོབ་པ་ན། ལྷ་གཞན་གཅྲིག་དང་གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་བསན་

ཞྲིང་དེ་རྣམས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གསལ་ནས་གནས་པ་ལ་བསབ། དེ་ནས་གོ་ཆ་གཉྲིས་

དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པའྲི་གསལ་སང་ལ་བསབ་བོ། །ཐུན་རེ་རེ་ལ་ང་

རྒྱལ་འཕོས་པ་བརན་པ་དང། ཁད་པར་ཅན་དུ་སོང་ནས་ཡྲིད་ངོར་ཐ་མལ་བའྲི་སང་

བ་ལོག་པ་དང༌། དེ་ལ་སེམས་ཀྲི་གནས་ཆ་སྙེད་ན་རགས་པ་ལ་ལོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ལ་སོབ་པ་ནྲི། གསལ་སང་ཐོབ་པ་དང། 

དམྲིགས་པ་རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དམྲིགས་ནས། རྣམ་པ་རང་བཞྲིན་མེད་

པར་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པར་སྐོང་བ་སྟེ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཟབ་གསལ་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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གཉྲིས་མེད་ཅེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ལྷ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་མ་

གཏོགས་པ་སེམས་དམྲིགས་པ་ལ་གཏོད་པའྲི་དན་ཤེས་བརེན་པ་དང༌། བྱྲིང་རྒོད་

གཅོད་པ་དང༌། ཞྲི་གནས་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པར་སོང་མ་སོང་ནྲི་ཐེག་པ་ཐུན་

མོང་གྲི་ལམ་རྲིམ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ང་ལྷ་དེ་དང་དེའོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་པ་གསལ་བར་བསྟན་

ནོ། །རེ་ཙོང་ཁ་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་

རྣམ་པ་གསལ་བ་དང༌། ང་རྒྱལ་བརན་པ་ལ་སོབ་ཚུལ། བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉྲིས་པོ་འདྲི་ཉྲིད་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་ལ། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སབས་འདྲིར་

ཡང༌། རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དམྲིགས་རེན་སོ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་འདྲི་ཁོ་

ན་བཞྲིན་དུ་བསབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ལུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འདྲིར་དངས་སོ།  །

གཞན་ཡང་སྔར་གྲི་ལོག་རོག་མཁན་པོ་འདྲི་དག་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པ་ལ་

འཇུག་པ་ན། རང་མྲི་བསྐོད་རོ་རེར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་ཞེས་སོགས་དང༌། རང་

ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞེས་སོགས་དང༌། རང་ཉྲིད་དཔལ་རོ་

རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཞེས་སོགས་སད་གསང་མཐོན་པོར་སྨྲ་ཞྲིང༌། རང་ཉྲིད་རོ་

རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དུ་བསྒོམས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཁོ་བོ་ནྲི་

མྲི་རུང་བ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་པོའ་ོཞེས་རང་གྲིས་འཛེམ་མེད་དུ་སྨྲས་ཏེ། ངོ་ཚ་བའྲི་

གནས་ཀྲིས་ཁེངས་པར་བྱེད་པའོ། །ཡང་དེ་དག་ལ་འདྲི་དྲི་བར་བྱ་སྟེ། མ་འོངས་པ་

ན་ཐོབ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབའ་ཞྲིག་དམྲིགས་རེན་དུ་བྱས་ནས་བསྒོམ་པ་དེའྲི་ཚེ། 

ད་ལྟ་རང་གནས་པའྲི་གཞྲི་འདྲི་ཉྲིད་དུ། དེ་དག་ཡོད་པར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནམ། མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། ཞེན་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

གཉྲིས་ལྟར་ན། ཐོག་མར་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པའྲི་ཚེ་ན། མ་འོངས་པ་ན་ཐོབ་

བྱའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཆོད་ལྷ་རྣམས་སྤོས་ནས་མཆོད་པར་འགྱུར་

བར་བསྒོམ་པ་དང༌། བསྲུང་འཁོར་སྟེང་ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ནས། འོག་གསེར་

གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ་ཁད་པར་བསྒོམ་པ་ནའང༌། མ་འོངས་པ་ན་ཁབ་པར་

འགྱུར་བར་བསྒོམ་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་ཀྲི་སབས་ཐམས་ཅད་

དུ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བ་འབའ་ཞྲིག་བསྒོམ་གྲི་ད་ལྟ་རེན་བརེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་

པར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཁ་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་པ་ནའང༌། མ་

འོངས་པ་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་

བར་བསྒོམ་དགོས་ཀྲི། ད་ལྟ་ཟག་མེད་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་བསྒོམ་དུ་

མྲི་རུང་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། ད་ལྟ་རེན་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་

པར་བསྒོམ་ཚུལ་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་བྱེད། ད་ལྟ་དག་པའྲི་ཞྲིང་

ཁམས་གཞན་དང༌། གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བསྡུས་པ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་པར་

བྱེད་དམ། ཁོད་ལྟར་ན། སྦྱང་གཞྲི་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གང་ལ་འདོད། ད་ལྟའྲི་ལུས་

ལོངས་སྤོད་སོགས་ལ་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་འདྲི་ཡྲིན་ནམ། མ་འོངས་པ་ན་རང་རྒྱུད་ལ་

འབྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མ་འོངས་པ་ན་རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ང་ཡྲིན་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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པར་བསྒོམ་པས། ད་ལྟའྲི་ང་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བ་ལ་འབེལ་ཅྲི་ཡོད། མ་འོངས་པ་

ན་རང་ཉྲིད་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པ་དེ་ང་ཡྲིན་པར་བསྒོམ་པས། ད་ལྟ་ང་དབུལ་པོར་ཞེན་པ་

ཟློག་པར་འགྱུར་རམ་སོམས་ཤྲིག 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཐ་མལ་དུ་སང་ཞྲིང་ཞེན་པ་ཁོད་ཀྲི་ཐ་མལ་གྲི་

སང་ཞེན་ཐབས་གང་གྲིས་ཀང་ཟློག་པར་མྲི་ནུས་ཀྲི། སྐབས་འགོ་ཙམ་ཡང་ཁོད་ལ་

མེད་པར་ཁས་ལོངས་ཤྲིག 

གཉྲིས་པ་དགོངས་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་

ཀྲི་དགོངས་པ་གྲིལ་ཏེ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་པའྲི་ཐབས་བསྒོམ་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའྲི་གཞུང་གྲི་དགོངས་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྦྱང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་ནྲི། ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་གོམས་པའྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་མ་རྲིག་པས་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས། ད་ལྟ་

རང་གྲི་སེམས་ལ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་ཀྲི་སང་བ་ཤར་ཙམ་ནས། བདེན་

པར་སང་ཞྲིང་ཞེན་ལ། གཞྲི་དེ་ལ་བརེན་ནས་ངའོ་སྙམ་དུ་འདོགས་པ་ནའང༌། བོ་དེའྲི་

ཞེན་པའྲི་ང་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་སང་ཞྲིང༌། སང་བ་ལྟར་ཞེན་པའྲི་སྒོ་ནས་ངའོ་སྙམ་དུ་

བཟུང་སྟེ། དེ་ཉྲིད་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་མོང་བ་

པོར་ཞེན་པ་འདྲི་ཡྲིན་ལ། ལམ་འདྲིའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་མཆོག་གྲི་སྔོན་དུ་རག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་

དང་བལ་བའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་ངོས་ཟྲིན་པ་དེས། ཐོག་མར་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུ་བདེན་འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལས་

ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་རང་གྲི་སེམས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་
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པ་ན། དངོས་གནས་ལ་རང་གྲི་སེམས་བདེ་བའྲི་ངོ་བོར་མ་སྐེས་ཞྲིང། གཉྲིས་སང་

བལ་བའྲི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་བོར་མ་སོང་ཡང༌། མོས་པས་རང་གྲི་སེམས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་

ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན། སར་མྲི་ལྡང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

སྐུར་འགྱུར་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས། དེའྲི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སང་ཞེན་བཀག་ནས་

འཇོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་འོག་ཏུ་རང་གྲི་སེམས་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་

ངོ་བོ་དེ་ཉྲིད། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དག་པའྲི་ལྷ་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་

པའྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་བསྒོམ་པ་”ནྲི
1
། སྦྱང་གཞྲི་ལ་གདགས་གཞྲི་ཕུང་སོགས་

བདེན་པར་སང་ཞྲིང་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་བར་མཆོད་

པར་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། དེ་དག་

གདགས་གཞྲིར་བྱས་ནས་ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་འཇོག་པ་ནྲི། སྦྱང་

གཞྲི་མ་དག་པའྲི་ཕུང་སོགས་བདེན་པར་སང་ཞྲིང་ཞེན་པ་དེ་གཞྲིར་བྱས་ནས་ངའོ་

སྙམ་དུ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལྷའྲི་ཞལ་ཕག་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ན་དེ་

ལ་བརེན་ནས་ངའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པའྲི་བོ་དེའྲི་ཞེན་པར་གྱུར་བའྲི་ང་དེ་ལ་དམྲིགས་

ནས་ང་རོ་རེ་འཆང་དང་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའོ་སྙམ་དུ་ཡང་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། 

སྔར་དངས་པའྲི་བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དེ་འད་བའྲི་སང་བ་བསྒོམ་པ་དང༌། 

རང་ལྷ་དེའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རེ་བསྐེད་ནས་དེ་ཀའྲི་ངང་ལ་རྩེ་གཅྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༥༦བ༦ན།   བླ། ༧༩ན༦ན།    ནྱི   ཞོལ། ༧༡བ༥ན།    ན
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ཏུ་བསྒོམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་སྦྱང་གཞྲི་

མ་དག་པའྲི་ཕུང་སོགས་ལ་བརེན་ནས་བརགས་པའྲི་ང་དེ་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་

ནས། ང་ལྷ་བྱྲིན་ནོ་སྙམ་པ་སོགས་ཀྲི་ཞེན་པ་འགོག་པའྲི་གཉེན་པོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། རང་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལས། དག་པའྲི་ལྷར་ཤར་བ་ལ་ངའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་

བཞག་པ་དེས། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། 

བགེགས་ཚར་གཅོད་པ་དང༌། ལས་ས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་མཛད་པའྲི་གསུང་རབ་དེར་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་

པར་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའོ། །རེ་འདྲིས་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་

འཇོག་པའྲི་སབས་སུ་སྟོང་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སང་ནུབ་པའྲི་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་མངོན་

དུ་གྱུར་པ་ལྟར་མོས་ནས། དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང༌། རང་

གྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སང་ནུབ་པའྲི་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་

ལྟར་སོང་བར་མོས་ནས་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ཞྲིང། ཁོད་འདོད་

པ་ལྟར། འདས་མ་འོངས་ཀྲི་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་བཞྲིན་དུ། མ་འོངས་པ་ན་ཐོབ་བྱའྲི་

ཆོས་སྐུ་དེ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་དེ་ལྟར་བུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་ཚུལ་ནྲི། 

བདག་ཅག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དེ་དག་གྲི་དགག་བྱའྲི་མཐྲིལ་དུ་མཛད་ཅྲིང༌། 

མཁས་པ་གཞན་དག་ཀང༌། སྟོང་ཉྲིད་རང་གྲི་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་ཤར་བའྲི་

བསྒོམ་ཚུལ་དེ་འད་བཞེད་པ་སྔོན་མ་བྱུང་ངོ༌། །

འོ་ན་གོང་དུ་དངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་

ནྲི་ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་པས་ཞེས་པ་ཡར་བཅད་ཀྲིས། 
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ད་ལྟའྲི་དུས་ཀྲི་ཐ་མལ་གྲི་ང་དང་ང་སྤྲི་ཙམ་པ་སོགས་དང་དེར་མ་ཟད་སོན་སེམས་

ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་རང་གྲི་ཐོབ་བྱ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉྲིད་ཀང་ངའྲི་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་

པས། སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་ཅེས་སྟོན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་

ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། ངའོ་སྙམ་དུ་ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་ང་རྒྱལ་བཞག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི་

ཞེས་པས། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཇོག་ཚུལ་སྟོན་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་

སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་པའྲི་ངང་ནས། རང་ཐོབ་བྱ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ལངས་པ་དེ་

ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། མ་འོངས་པ་ན་ཐོབ་བྱ་དེ་ངའོ་

སྙམ་དུ་དུས་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་བསྒོམ་པར་སྟོན་པ་མྲིན་ནོ། །ང་སངས་རྒྱས་

ཡྲིན་སྙམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་སོ་སྐེའྲི་དུས་ཀྲི་ང་ཡྲིན་སྙམ་པ་སོགས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་སྟེ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཞེན་པའྲི་ང་

འདྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་སོ་སྙམ་པའྲི་མྲི་རུང་སྟེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐ་མལ་

གྲི་སང་ཞེན་འགོག་པའྲི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་གང་ལ་བརེན་

ནས་ཞེན་དོན་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་གྲི་ལོག་ཤེས་བཞྲིན་ཞེས་

བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། ལོག་ཤེས་ཡྲིན་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཞུགས་པས་འདོད་དོན་མྲི་འགྲུབ་

པས་ཁབ་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་འདྲི་དག་གྲིས། ལོག་པའྲི་ཤེས་པར་ཁད་མེད་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་དོན་

བྱེད་ལ་ཁད་ཡོད། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་དང། བསྐེད་རྲིམ་ལ་བཅོས་

མའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། བཏགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ་བོ་ཁ་

མ་ཕོགས་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །བཞྲི་བརྒྱ་བར་རྒྱུན་ལ་བལྟ་ཉེས་ན་རག་དངོས་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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ཁས་ལེན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནྲི། གང་ཟག་གཅྲིག་འཁོར་བར་འཁམས་པ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྲི་བར་གྲི་གང་ཟག་དེའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད། གང་

ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངའྲི་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་པས། ངས་ལས་བྱས་པའྲི་འབས་བུ་ངས་

མོང་བ་འཐད་པ་ཡྲིན་ཡང། སངས་རྒྱས་ཐོབ་དུས་ཀྲི་ང་དེ་ད་ལྟའྲི་ངར་འཛིན་པ་དང༌། 

ལས་བསོག་པ་པོའྲི་ང་འདྲི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་དུས་ཀྲི་ངར་བཟུང་ན། རག་དངོས་ཀྲི་

འཛིན་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བས། མ་འོངས་པ་ན་ཐོབ་བྱའྲི་སངས་རྒྱས་དེ། ད་ལྟར་གྲི་ང་

ཡྲིན་པར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་རང་ལ་ལམ་བསྒོམ་པ་པོའྲི་ཐ་མལ་

དུ་འཛིན་པ་བཀག་ནས། ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་པའྲི་ངང་ནས་གཟུགས་སྐུར་

ལངས་པ་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པས། སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་འཛིན་དུ་མྲི་འགྱུར་བས། རོག་

པ་སེལ་འཇུག་གྲི་ཚུལ་དང༌། དོན་ལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པར་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་འཛིན་པ་དང༌། དོན་ལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མྲི་འཛིན་

ཀང། བོས་བཅོས་ནས་བསྒོམ་པའྲི་ཁད་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ནས་བསྐེད་

རྲིམ་པས་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་དུ། རྣམ་པ་གསལ་བ་དང༌། 

ང་རྒྱལ་བརན་པ་གཉྲིས་ལ་སོབ་ཚུལ་ནྲི། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་གོང་དུ་དངས་པ་དེ་ཉྲིད། སབས་འདྲིའྲི་རེན་དང་

བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ལ་ཁ་སོས་ནས་བསྒོམ་ཚུལ་སྔར་མཐའ་དཔད་

ནས་བཤད་པ་ལྟར། བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་

བཞག་པ། དེའྲི་ངང་ནས་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གཟུང་རྣམ་རེན་བརེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་དམྲིགས་ནས། ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཇོག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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པ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ཏེ་བསྒོམ་པས། མཉམ་གཞག་དེའྲི་རྲིང་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་

འགགས་ནས་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཡན་ཆད། མྲིག་

གྲིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལས་ཀང་ཆེས་གསལ་བར་ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ལ་མངོན་

སུམ་དུ་སང་བ་དང༌། དེའྲི་རྲིང་ལ་ཐ་མལ་གྲི་ཞེན་པ་འགགས་ནས་རེན་བརེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གསལ་བར་སང་བ་དེ་ལ་དམྲིགས་ནས། ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤྲིན་

ཏུ་བརན་པ་འབྱུང་གྲི་བར་དུ་ཐུན་བཞྲིར་འབད་ནས་བསབ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་

སོབ་པའྲི་སབས་སུ་བསྒོམ་པས་སྐོན། བཟླས་པ་སོགས་དང་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་རྣལ་

འབྱོར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཉྲིད་ལས་བཟླས་པ། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་

བ། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བྱ་བ་དང་བཞྲིར་བསྡུས་ནས། མདོར་

བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། དེ་དག་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་

ཧ་ཅང་མངས་པར་འགྱུར་བས་རེ་ཤྲིག་འདྲིར་མ་བརོད་ལ། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་

ནས་མཆོག་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྲིངས་པར་”ཆས
1
པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་

གཙོ་བོས་ནྲི། འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་སེམས་གཡེངས་པར་

མྲི་བྱེད་པར། མཆོག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོགས་པའྲིརྲིམ་པ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། 

དེ་ལས་དམན་པའྲི་གདུལ་བྱས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་

འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །    ། །

ཚོགས་གཉྲིས་རྲིན་ཆེན་ལྷུན་པོའྲི་རྩེར་གཤེགས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའྲི་

མཆོག་བརེས་པས། །དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ཐུགས་རེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༨ན༧ན།   བླ། ༨༡བ༣ན།    ཆས   ཞོལ། ༧༣བ༦ན།    ཆྱེས



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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རླུང་ཤུགས་ཀྲིས་དངས་ཏེ། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་སྤྲུལ་བའྲི་གར་མཛད་བོ་

བཟང་ཉྲིད་བྱེད་དབང་པོ་གང་། གསུང་རབ་མཁའ་ལ་མངོན་པར་བགོད་པའྲི་ལེགས་

བཤད་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་ཡྲིས། ཤེས་བྱའྲི་གནས་ཀུན་གསལ་བར་མཛད་ཅྲིང་རྣམ་

དག་རྒྱུད་སེའྲི་སྐེད་ཚུལ་དུ། །ཟབ་དོན་གེ་སར་གསལ་བར་རྒོད་བྱེད་རྲིམ་གཉྲིས་

འདབ་སྟོང་ལྡན་པའྲི་ཚོགས། །རྣམ་པར་རྒྱས་ཤྲིང་སལ་བཟང་རྐང་དྲུག་ལྡན་རྣམས་

མཐའ་དག་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །སྦང་རྩྲིའྲི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་མོང་བས་ཡྲིད་ཀྲི་རེ་བ་

རོགས་པར་མཛད། དེ་སྲས་པདྨ་དཀར་པོ་ཇྲི་བཞྲིན་དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་སྤན་མངའ་

བས། གསུང་རབ་དགོངས་དོན་ཚུལ་བཞྲིན་འབྱེད་ལ་འཁྲུལ་མེད་དག་པའྲི་ཐུགས་

མངའ་བ། །དགེ་ལེགས་མཚན་ཅན་ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་འདྲི་སྩལ་བ་

ན། །བོ་ངན་ཉེས་བཤད་དུག་ཆུས་མོས་ཤྲིང་ཆོས་བརྒྱད་གདོན་གྲིས་ཡྲིད་དཀྲུགས་

པས། །ལེགས་བཤད་མཐོང་ནས་གདུག་པའྲི་སྤྲུལ་གྲིས་གླ་རྩྲིའྲི་དྲི་བཞྲིན་མྲི་བཟོད་

པར། །ལོག་རོག་སྐོན་གྲི་ཕེང་བ་སེལ་ཕྲིར་སྨྱུག་གུའྲི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་གང༌། །དེ་

དག་ཡྲིད་ལ་དན་པ་བསྐེད་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་བདག་གྲིས་སྨྲས། །

ལུང་དོན་འབྱེད་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་གང༌། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡྲིས་རེས་བཟུང་དེ་

དག་གྲི །ལུགས་བཟང་ཉམས་པར་བྱེད་པའྲི་ཁུར་བཟུང་ནས། །རྣམ་དཔོད་རྲིགས་

པའྲི་སྟོབས་དང་མྲི་ལྡན་ཡང། །ལོག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་སེལ་བྱེད་པ། །དེ་

དག་རང་བཞྲིན་ཉམས་པར་མ་བྱེད་པར། །སྲིག་པའྲི་བསམ་པ་རྲིང་དུ་འདོར་བར་

མཛོད། །གངས་མེད་དུས་སུ་དྲིན་གྲིས་བསྐངས་པའྲི་མ། །དམ་པའྲི་ལུགས་བཟང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཅ༽
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འགོག་པའྲི་སྲིག་སེམས་ཀྲིས། །རག་ཏུ་ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་དེ་དག་ལ། །བརྩེ་བས་

མྲི་དགེའྲི་ལས་ལས་ཟློག་པའྲི་ཕྲིར། སྐོན་གྲི་རོག་པ་སེལ་བའྲི་དག་བྱེད་ཆུས། 

ལེགས་བཤད་རྲིན་ཆེན་བྱྲི་དོར་བྱས་པ་ལས། །བདག་གྲིས་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་གང་

ཐོབ་དེས། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའྲི། །ཞབས་པད་བསྟེན་ཅྲིང་དགེས་

བཞྲིན་རེས་བཟུང་སྟེ། །རྒྱུད་སེའྲི་བང་མཛོད་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྲིང༌། མགོན་

དེ་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བཀོད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་

དུ། །དབང་པོ་མཆོག་གྲི་གདུལ་བྱར་བདག་གྱུར་ཏེ། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བ་

རབ་རོགས་ནས། །སྐུ་བཞྲིའྲི་གོ་འཕང་མགོན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། །ཇྲི་སྲྲིད་འཁོར་བའྲི་

རྒྱ་མཚོ་མྲི་སྟོངས་པར། ཡང་དག་ལམ་འདྲིས་འགོ་ཀུན་སྒོལ་པར་ཤོག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། །རྒྱུད་དང་

སེམས་འགེལ་སོར་གསུམ་གྲི་དགོངས་པའྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་

པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ། ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གསུང་ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུང་རབས་སུ་

གསལ་བར་བཀོད་དེ། སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་པདྨ་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ཞེས་པ་མཛད་

པས། སལ་བ་དང་ལྡན་པ་ལེགས་པའྲི་ལམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་ལ་བཀའ་དྲིན་

མཛད་པ་ལ། ལོག་པར་རོག་པ་སེལ་བའྲི་ཚུལ། རགས་པ་ཙམ་བཀོད་པ་འདྲི་ནྲི་རེ་

ཡབ་སྲས་གསུམ་གྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་དྲི་མ་མེད་པ་གུས་པའྲི་གཙུག་གྲིས་ཡང་དག་

པར་བངས་པ། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། 

གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་འབོག་རྲི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦྱར་



༡༤ རྗེ་བཙུན་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།
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བ་འདྲིས་ཀང༌། བསྟན་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག །འདྲིའང་དཔེ་ཤྲིན་ཏུ་

དཀོན་པས་བསྟན་པའྲི་རྒྱུན་ལ་ཕན་ཕྲིར་དུ་གསུང་འབུམ་ནང་དུ་བཀོད་པའོ། །    ། ། 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྱྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །  སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །    ། །
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

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་སྟོང་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་སྟོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའྲི་རྲིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའྲི་དགེ་བསྔོའྲི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་

དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །

༄༅། ། ནམཿསམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱྲིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

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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