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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་སོད་ལྕང་རའྲི་གདན་ས་མཛད་པས་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་

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

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

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

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



མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

 iv  

ཕོགས་སུ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བསན་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་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དེ་ཉྲིད་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།



 v 

ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདྲི་གཉེར་བཞྲིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

མཆན་བྲིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྲི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 
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དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྲི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *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། བསབ་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞྲིང་།  *བསྒྲུབས  ནྲི་མ་ཕྲིའྲི་

ཡྲིག་ནོར་བསབ་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་སོན་གྲི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྲིན། 

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

ཕྲི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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 ༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་ 

འདུས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་བསྐེད་པའྲི་

རྲིམ་པ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚུལ། བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ། དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱ་

མཚོ་ཞེས་བྱ་བ། རེ་བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་

པ་དེ་ཡྲི་ཞབས་ཀྲི་པད་མོ་དང༌། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་

བཅས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ལོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང༌། །དམྲིགས་མེད་བརྩེ་བས་བསྐོད་པའྲི་

རྣམ་རོལ་གྲིས། །གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་འཛིན་པ། །བཀའ་དྲིན་

མཉམ་མེད་དེ་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །དག་ཅྲིང་འོད་གསལ་མཁའ་ལྟར་དྲི་མ་

མེད། །དབང་པོའྲི་གཞུ་ལྟར་“དྭང
1
་རོ་རེའྲི་སྐུ། །ཟུང་འཇུག་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད། །འཁོར་ལོའྲི་བདག་པོ་དེ་ཡྲིས་བདག་སྐོངས་ཤྲིག །མགོན་དེས་ཐབས་

1  མ་ཕྱི།  སྐུ་འབུམ་པོད་༼པ༽ དྭང     ཞོལ་པོད་༼ཇ༽ བླ་བྲང་པོད་༼ཆ༽  དྭངས
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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མཁས་མཆོག་གྲི་ལམ་བསན་ཕྲིར། །འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་གྲི་ཏྲིང་འཛིན་

གྲིས། །ཁོད་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་སྤྲུལ་ལ་

བདག་ཕག་འཚལ། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་མཐར་ཐུག་པ། །མཐའ་དྲུག་

འཆྲིང་བས་བཅྲིངས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན། །གསལ་མཛད་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་བརེས་

པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྲས་དང་བཅས་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་

གསུམ་དུ། །སྒྱུར་བྱེད་རོགས་རྲིམ་ཟབ་མོའྲི་སྲིན་བྱེད་ལམ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་

བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས། །རྒྱུད་དོན་གྲུབ་ཆེན་གཞུང་བཞྲིན་འདྲིར་བཤད་བྱ། །ལྟར་

སང་ལམ་གྲིས་ཆོག་ཤེས་མྲི་བྱེད་པར། །རྒྱུད་དོན་རྲིགས་པས་གྲུབ་པའྲི་ཟབ་མོའྲི་

ལམ། །གྲུབ་པ་མཆོག་བརེས་འཕགས་པའྲི་མན་ངག་བཞྲིན། །ཤེས་འདོད་སལ་ལྡན་

ཡོད་ན་གུས་པས་ཉོན། །

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གྲི་སོན་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་འཁོར་བ་ལས་དངས་

ཏེ། རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་ཁང་བཟང་མཆོག་ལ་བཞག་པར་བཞེད་ནས། རང་རང་གྲི་

སལ་བ་དང་”འཚམ
1
་པར། ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་སོ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བཀའ་སྩལ་

པ་རྣམས་ནྲི་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་ཡང༌། སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་ངེས་

ཤྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ལས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཁད་པར་གང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་དང༌། སྔགས་ལའང་རྒྱུད་སེ་རྲིམ་པ་བཞྲིར་ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་ཚུལ། དེ་དག་འོག་མ་

འོག་མ་ལས་གོང་མ་གོང་མ་ཁད་པར་གང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ། བ་མེད་

1  ཞོལ།  ༢ན༣ན། འཚམས
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ལ་ཡང་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཇྲི་ལྟར་ཕེ་བའྲི་ཚུལ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཚུལ། བ་མེད་ཀྲི་

ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་

ནྲི་མཐའ་དག་པར། བདག་གྲི་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

གསུང་རབ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང༌། འདྲིར་ནྲི་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྲིས་ལ། རྒྱལ་བས་ལམ་གྲི་འཇུག་སོ་དང༌། ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེའྲི་རྲིམ་པ་མྲི་འད་

བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་བརོད་པ་ན་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་

གནད་ཐམས་ཅད་འདྲིར་འདུས་པར་བསན་ཅྲིང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ཨེ་མ་ཧོ་ཤྲིན་

ཏུ་རེད་དཀའ་བ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་འདྲི་ཡྲིན། །རྒྱུད་ཀྲི་ཕྲི་མའྲི་ཕྲི་མར་

གྱུར། །གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱའྲི་རྒྱུད། ཅེས་དང༌། འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཞྲིང་

དོན་ཆེ་བས། འདྲིའྲི་བསྐེད་རོགས་ལ་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་པ་དང༌། ཉན་པ་

དང་འདྲི་བ་དང་འདོན་པ་དང༌། མཆོད་པ་བྱེད་པ་དང༌། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལམ་སོམ་པའྲི་

སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་དང༌། དེ་གང་གྲིས་མཐོང་བའམ། ཐོས་པའམ། དན་ཅྲིང་རེག་པ་དང༌། 

དད་ཅྲིང་རྒྱུད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ཙམ་ཞྲིག་ཡན་ཆད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། བྱང་

ཆུབ་རོ་རེ་སེ་རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བར་བལྟས་ནས་བདག་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་རྒྱུད་

ཕྲི་མ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་ལས་ཀང༌། དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། རོ་རེ་འཆང་གྲི་ས་བརེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། འདུས་



 4  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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པའྲི་ལམ་མ་ནོར་བར་སོན་པའྲི་སོབ་དཔོན་དང་”འཕད
1
་ན། མཆོད་ཅྲིང་ཕག་འཚལ་

བ་དང༌། འདྲི་ནྲི་བདག་ཅག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕའོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཚིག་འབྱྲིན་པར་གསུངས་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདུས་པའྲི་ལམ་ལ་མ་

བརྟེན་པར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཐབས་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 

དབང་བསྐུར་མཆོག་ཐོབ་རོ་རེ་ཡྲི། །སོབ་དཔོན་ལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །ཕོགས་

བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་དུ་ནྲི་མངོན་ཕག་འཚལ། 

ཞེས་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་དང་པོ་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་བ་མ་ལ་

ཕྲིས་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་ཕག་འཚལ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་མ་ཡྲིན་གྲི་

འདུས་པའྲི་ལམ་མ་ནོར་བར་སོན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

གཞན་ཡང་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

འདུས་པའྲི་རྒྱུད། །གསང་ཆེན་གསང་བ་ཆེས་གསང་བ། །གོང་ན་མེད་པའྲི་ལུང་

ཆེན་པོ། ཞེས་བསྔགས་ཤྲིང༌། བསན་པའྲི་སྙྲིང་པོ་གནས་མྲི་གནས་ཀང་འདྲི་ཉྲིད་

ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་བྱེད་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས། འདྲི་དོན་རྣ་བར་འཕོ་བྱེད་

པ། །གང་གྲི་དུས་སུ་གནས་པ་དེར། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྲིན་ཆེན་ཀང༌། །གནས་

པར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན། །བརྒྱུད་པའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ཆད་པས། །སངས་རྒྱས་བསན་

པ་ནུབ་པ་རུ། །ཀུན་གྲིས་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་སོ། །གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་

ཀང༌། དཔལ་ལྡན་འདུས་ལས་མཆོག་གཞན་མེད། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་རྲིན་ཆེན་

གྱུར། །སྙྲིང་པོ་ལས་ནྲི་སྙྲིང་པོ་མཆོག །རྒྱུད་ཀུན་གྲི་ནྲི་བ་མའྲི་བ། །བསན་དང་བཤད་

1  སྐུ། ༣ན༥ན།  ཕྲད
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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པ་རྣམ་གནས་ན། །རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད། །འདུས་པ་གང་གྲིས་

མྲི་ཤེས་པ། །དེ་ཡྲིས་དངོས་གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ། །ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་བྱེད་

ཅྲིང༌། །མྲི་ཤེས་རབ་རྲིབ་སེལ་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །དཔལ་

ལྡན་འདུས་པ་ཡོངས་སངས་ནས། །རྣམ་རྟོག་དུ་མས་བརྟགས་པ་ཡྲིས། །རྨོངས་

པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་གྱུར་པ། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་བརེག་པ་དང༌། །སྲིག་སྒྱུའྲི་ཆུ་ལ་

འཐུང་བ་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་ལ། སྒོན་གསལ་ལས་ཀང༌། རྒྱུད་སེ་གཞན་ཀུན་གྲི་

རྩ་བ་དང༌། མདོ་སེ་ཀུན་གྲི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པས། རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩེ་མོའམ་

མཆོག་ཡྲིན་པར་གསུངས་ལ། རྒྱུད་འདྲི་རང་གྲི་སོར་དུ་མ་ཟད། རྒྱུད་སེ་གཞན་ལས་

ཀང་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ཏེ། དམར་ནག་གྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀ་ལས། རྒྱུད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་

འདུས་པ་སེ། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་ནག་པོ་སྤོད་པས་ཀང༌། དཔལ་ལྡན་འདུས་རེས་ལམ་གྲིས་ནྲི། །རྲིམ་པ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ངོ་བོ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལྷག་ཡྲིད་འོང༌། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་སོན་གཙོ་བོ་

ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྒྱུད་སེ་དང་མཁས་གྲུབ་ཀྲི་གཞུང་མཐའ་ཡས་པ་

”གཅྲིག
1
་ལས། གསང་བ་འདུས་པ་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང༌། འདྲི་ཡྲི་

ལམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་མེད་པ་དང༌། རྲིམ་

པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་འདྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ལ། ཚིག་ཙམ་

མ་ཡྲིན་པར་ངེས་པ་རེད་པའྲི་སོ་ནས་ལམ་འདྲི་ལ་དད་པ་བརྟན་པོ་སྐེ་བ་ལ་ནྲི། རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྲི་ཆེ་བ་དབྱུང་བའྲི་ཁ་ཟྲིན་རེ་འོང་བ་

1  སྐུ། ༤ན༤ན།  ཞྱིག
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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སྤྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས། འདྲིའྲི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་ཡང་ཚུལ་དེ་ཡྲིན་ནོ”། །
1
སྙམ་

པའྲི་མ་བརྟགས་པའྲི་ཕོ་ཚོད་དང༌། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་”ལོགས
2
་པ་ཞྲིག་ཡོད་དོ་ཞེས། རྒྱ་གར་མཁས་

པ་སུ་ལ་ཡང་མ་གགས་པའྲི་བོད་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སང་རང་འབའ་ཞྲིག་གྲིས། རང་

ཉྲིད་རྒྱུད་གང་ལ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་”ལེགས
3
་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྙྲིང་པོ་

མེད་པའྲི་བཤད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་སངས་ཏེ། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་

དང༌། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དགའ་བ་བཞྲི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་

དང༌། དེ་དག་བསོམ་”པའྲི
4
་ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་ཡྲིད་

ཚིམ་པའྲི་ཆོག་ཤེས་མྲི་བྱ་བར། དགའ་བ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་

མེད་མྲི་རུང་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ནྲི། ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་

ལྡན་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཚེ་འདྲིར་འགྲུབ་དགོས་

ལ། དེ་ཡང་སྔ་མའྲི་ལས་ཉོན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ལུས་འདྲི་སྐུ་དེར་འགྱུར་འགོ་བ་ནྲི་འོང་

ས་མེད་ཅྲིང༌། འདྲི་སངས་ནས་སྐུ་དེ་ཐོབ་པ་ལ་ནྲི། ཚེ་བརེས་ནས་ལུས་འདྲི་སངས་

ཏེ་སྐུ་དེ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ན། ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཉམས་ལ། ཚེ་མ་

འཕོས་པར་ལུས་འདྲི་སངས་ཏེ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་དེ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། སྐུ་

དེ་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མེད་པར་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་པས། རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ལས་

1  བླ།  ༤བ༤ན།   །

2 མ་ཕྱི། ༣བ༣ན།  ཞོལ།  ༣བ༤ན།  ལོབས  *ལོགས     སྐུ། ༤བ༡ན།  བླ།  ༤བ༤ན།  ལོགས

3 མཕྱི། ༣བ༤ན།  ཞོལ། ༣བ༥ན།  ལེགས     སྐུ།  ༤བ༡ན།  ལོགས     བླ།  ༤བ༥ན།  དུ་ལེགས

4  མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།  བླ། ༤བ༦ན།  ཞོལ། ༣བ༦ན།  པའྱི    སྐུ།  ༤བ༢ན།  པས
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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སྒྲུབ་པ་དང༌། མ་དག་པའྲི་ལུས་འདྲི་གཉེན་པོ་གང་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འདོར་བ་དང༌། 

འདྲི་དོར་ནས་ལོངས་སྐུ་དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་ཤེས་

པར་བྱས་ནས། ལམ་དེ་དག་སྒྲུབ་དགོས་ཀྲི། རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་

འགྲུབ་པའྲི་གཞྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པར། སེམས་བདེ་གསལ་མྲི་རྟོག་པ་ལ་གནས་པ་འདྲི་

ཀ་གོམས་པར་བྱས་པས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་

འཚང་རྒྱའོ། ཞེས་བརོད་ཀང༌། མཚན་དཔེ་དང་ལོངས་སྤྲུལ་སོགས་གང་ཡང་མེད་

པའྲི་ཆོས་སྐུ་རྐང་བའྲི་སངས་རྒྱས་སོ་སྐེའྲི་ལུས་ཅན་ཞྲིག་ཁས་ལེན་དགོས་མོད་

ཀྲི། ཚེ་འདྲིར་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་མ་དག་པའྲི་ལུས་འདྲི་སངས་ནས་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་ཆེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་མན་ངག་གྲིས་གསལ་བར་ཕེ་བ། ཡང་དག་པའྲི་བ་མ་གཉེས་

པར་བྱས་པའྲི་དྲིན་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་ཀྲི། རྒྱུད་སེ་གཞན་ལས་བདེ་སོང་སྦོར་

བ་སོགས་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང༌། མ་དག་པའྲི་ལུས་འདྲི་སངས་ནས། ཚེ་འདྲིར་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་གསལ་ཞྲིང་མྲི་རྒྱས་

པས་རྒྱུད་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ལ་མཐའ་

ཆོད་པའྲི་ངེས་པ་རེད་དགོས་ཏེ། དེ་རེད་ན་ནྲི་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་གསུང་རབ་ཀུན་

གྲི་མཆོག་དང༌། ལམ་འདྲི་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་པར་མྲི་ཕེད་པའྲི་དད་པ་རེད་

པར་འགྱུར་ལ། ཚུལ་དེ་མ་གོ་ན་ནྲི། སྔགས་བ་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདྲིར་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྲི་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བར་སྔགས་བ་མེད་



 8  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 8  

ལ་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་སྨྲས་ཀང༌། རང་ལ་ཡྲིད་བརྟན་”ཅྲིའང
1
་མེད་པར། གཞན་

གྲི་ཚིག་རེས་འབངས་པའྲི་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་ཙམ་ཡྲིན་པས། སྙྲིང་པོ་ཅྲིའང་མེད་པ་

གསལ་བར་བྱས་སོ། །

དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་ལམ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལ་ནྲི། བདག་གྲི་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ངོ་བོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། སྲིན་བྱེད་ཀྲི་དབང་གྲི་ཆོ་ག་དང༌། 

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག །དེ་ཉྲིད་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་ཚུལ་གསལ་བར་

མཛད་པ་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པའྲི་རྣམ་བཤད། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་

གསལ་བར་སོན་པའྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་ངོ་སྤོད་དང་བཅས་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཀང༌། 

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་རེ་རེ་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཞྲིབ་

ཏུ་ཕེ་བ་མ་མཛད་པས། བོ་དམན་པ་དག་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང༌། བོ་མཆོག་

ཏུ་རློམ་པ་དག་གྲིའང་དོགས་པ་བཅད་པ་དང༌། སལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ངེས་པ་

བསྐེད་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀང་རེ་བ་མའྲི་གསུང་ངག་མྲི་བརེད་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་རེ་རེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས། དམྲིགས་པ་ཡྲིད་

ལ་བྱེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་བཅས། མན་ངག་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དང་བཅས་ཏེ་

བཤད་པར་བྱའོ། །

འདྲི་ལ་དྲུག །བསྒྲུབ་པ་པོ་རྟེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེས་རོགས་རྲིམ་གྲི་གོང་དུ་

བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། གང་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག །དེ་ལྟར་བསབས་པས་བསྐེད་རྲིམ་

1 མ་ཕྱི། སྐུ།  ཞོལ།  ཅྱིའང     བླ།  ༥བ༥ན།  ཅྱི་ཡང
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 9  

མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཚད། མཐར་ཕྲིན་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་རོ་རེ་”འཕེང
1
་བ་ལས། སོབ་མ་ཡོན་ཏན་གང་ལྡན་

ན། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲི་སོད་དུ་འགྱུར། ཞེས་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་

པའྲི་རྟེན་ལ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་དགོས་པ་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། དད་ཅྲིང་བ་མ་ལ་ཡང་

གུས། །རྟག་ཏུ་དགེ་བའྲི་ལམ་ལ་གནས། །རྟོག་པ་ངན་པ་རྣམ་པར་སངས། །ལུང་

ནྲི་མང་དུ་ཐོས་པ་དང༌། །གསོད་པ་དང་ནྲི་འཚེ་བ་སངས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་

གདོན་པའྲི་བོས། །ཀུན་ཏུ་བརྩོན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །དེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་

ལྡན། །དད་པ་ཆེན་པོའྲི་སོབ་མ་བཟང༌། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་འདྲི་རྣམས་

ནྲི་དང་པོ་ནས་རང་འཁྲུངས་སུ་མྲི་འབྱུང་བས། བོ་ལེགས་པར་སྦངས་ནས་བསྐེད་

དགོས་ལ་བོ་སྦོང་བའྲི་རྲིམ་པ་ཡང༌། དང་པོར་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་

དང༌། དེ་ནས་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བ་དང༌། རེད་དཀའ་བ་དང༌། རྲིང་དུ་མྲི་གནས་པ་

དང༌། ཤྲི་ནས་ཀང་ལས་དབང་གྲིས་ངན་སོང་དུ་འཁམས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་གོ་བ་

རྐང་པར་མ་ལུས་པའྲི་མོང་བ་རེ་མ་སྐེས་བར་དུ་བསོམས་ནས། དེའྲི་མཐུས་དངས་

པའྲི་སྐབས་འགོ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རེ་ལེགས་པར་སྦངས། དེ་ནས་ལས་འབས་ལ་

ཞྲིབ་ཏུ་སེམས་པ་ལ་འབད་ནས་དགེ་སྲིག་ལ་བང་དོར་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་ནས་བསབ། དེ་

ནས་འཁོར་བ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་གྲི་ཉེས་དམྲིགས་ལ་ལེགས་པར་བསམས་ནས་ཐར་བ་

དོན་གཉེར་གྲི་བོ་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་”ཅྲིག
2
་སྐེ་བར་བྱ། དེ་ནས་རང་ཉྲིད་སྲྲིད་པའྲི་

1 མ་ཕྱི།  བླ།  ཞོལ།  འཕྲེང     སྐུ། ཕྲེང

2 མ་ཕྱི། བླ།  ཞོལ།  ཅྱིག     སྐུ།  ཞྱིག
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 10  

སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གདུངས་པ་ལྟར་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་མནར་

ཚུལ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་དྲིན་ཅན་གྲི་མ་ཤ་སག་ཡྲིན་ཚུལ་སོགས་ཞྲིབ་ཏུ་སེམས་

པའྲི་མན་ངག་ལ་བོ་རྲིང་དུ་སྦངས་ནས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་གདོན་པར་འདོད་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་གོ་ཡུལ་དུ་མ་ལུས་པ་ཅྲིག་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་

བར་དུ་འབད་དགོས་ཏེ། འདྲི་སྐེས་ན་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེས་ཟྲིན་པའྲི་དགེ་

བ་གང་བྱས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་དུ་འགྱུར། འདྲིའྲི་མོང་བ་ཅྲིག་རྣལ་མ་མ་སྐེས་ན་གང་

ཟག་དེ་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་བའྲི་སབས་མེད་ཅྲིང༌། དེས་མ་ཟྲིན་ན། སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་

བ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་ཐེབས་པའྲི་སོ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་

པ་དང༌། སྔགས་བཟླས་པ་དང༌། རྩ་རླུང་གྲི་ལམ་སོམ་པ་སོགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་འབད་

ཀང༌། གསང་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་ཞོག །ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

ལམ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་བཞག་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་སེ། སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་

ནྲི་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས། ལམ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་དུ་སོང་

མ་སོང་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐེད་འདྲིས་བཞག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་

པ་ལ། སེམས་འདྲི་ནྲི་ཡུན་རྲིང་དུ་བོ་སྦངས་ནས་བསྐེད་དགོས་ཀྲི། བོ་མ་སྦངས་

པར། དབང་བསྐུར་སོགས་ཀྲི་ཐོག་མར། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་བཟུང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་རེས་”བཟློས
1
་ཙམ་གྲིས་སེམས་འདྲི་”བསྐེད

2
་ན། ལམ་

གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འད་བས། ཉྲི་མ་གཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་བོ་དེ་མོང་བ་མ་སྐེས་ཀྲི་བར་དུ་སྦངས་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བཟོས    སྐུ།  ཟོས

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསྐེད     སྐུ།  སྐེ
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ནས། དེའྲི་མཐུས་དངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་སོབ་འདོད་

སྙྲིང་ཐག་པ་ནས་སྐེས་པ་ན། བྱང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཆོ་གས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བཟུང་

སེ། སྤོད་པ་ཕྲིན་དྲུག་ལ་ལེགས་པར་སོབ་པ་ཉྲིད་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་

པའྲི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་སྔགས་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ན་ཐོག་མར་

ལམ་ཐུན་མོང་བ་ལ་བོ་སྦོང་བ་ཉྲིད་མན་ངག་གྲི་མཆོག་ཏུ་”བཟུངས
1
་ཤྲིག །སྔགས་

བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཟབ་མོ་སོབ་མ་སོད་དུ་མྲི་རུང་བ་ལ་བཤད་ན། སོབ་མ་འདྲི་ཕྲིར་

ཕུང་བ་དང༌། སོབ་དཔོན་རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་ལམ་སྐེ་བ་དང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཆེས་

རྲིང་དུ་འགང་བར་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་རོ་རེ་”འཕེང
2
་བ་ལས། ཇྲི་ལྟར་སེང་གེའྲི་འོ་མ་

ནྲི། །ས་ཡྲི་སོད་དུ་བཞག་མྲི་བྱ། །དེ་བཞྲིན་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད། །སོད་མྲིན་

དག་ལ་སྦྲིན་མྲི་བྱ། །སོབ་མ་སད་ཅྲིག་དེ་ལ་འཆྲི། །འདྲི་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ནྲི་ཕུང༌། །སོད་

མྲིན་མན་ངག་རབ་བཤད་ན། །སོབ་དཔོན་དངོས་གྲུབ་ཉམས་པར་འགྱུར། ཞེས་

སོ། །གཞན་ཡང་ལག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་རོགས་པར་མ་གྱུར་པ་ལ་དབང་མྲི་བསྐུར་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། སྤོད་བསྡུས་

སུ་ཡང༌། སྔགས་ཀྲི་ལམ་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པ་དགོས་ཀྲི་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཇུག་ཏུ་

མྲི་རུང་བར་གསུངས་པའྲི་འོག་ཏུ། རྲིམ་གྲིས་འཇུག་ཚུལ། དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཐེག་པའྲི་བསམ་པ་ལ་བསབས། དེ་ལ་ལོབས་པ་ན་བསྐེད་རྲིམ་དང༌། དེ་ལ་ལོབས་

ནས་རོགས་རྲིམ་ལ་སོབ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་ནྲི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ།ོ །གཞན་ཡང་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་

1 མ་ཕྱི།  བླ།  ཞོལ།  བཟུངས    སྐུ།  ཟུངས

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  འཕྲེང    སྐུ།  ཕྲེང
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཚུལ་འདྲི་ལ་ངེས་པ་རེད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་སྦངས་པ་དེས་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡང་ཐོག་མར་དབང་

བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ། རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ། ལམ་

བསོམ་པ་དང༌། རྒྱུད་དང་མན་ངག་”ཉན
1
་པ་སོགས་ཀྲི་སོད་རུང་དུ་འགྲུབ་ངེས་པ། 

བ་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ལས་བངས་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ངེས་པར་དགོས་

ཏེ། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་ལས། དང་པོར་རེ་ཤྲིག་གང་ཚེ་སོབ། །ལན་ཅྲིག་དབང་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི་བསྐུར། །དེ་ཚེ་གསང་ཆེན་བཤད་པ་ཡྲི། །ངེས་པར་སོད་དུ་གྱུར་པའོ། །དབང་

མེད་ན་ནྲི་དངོས་གྲུབ་མེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ཡང་མར་མེད་ལྟར། །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 །དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བ་

མ་ལས་ནྲི་དབང་ནོད་ཞུ། ཞེས་དང༌། རྒྱུད་རོ་རེ་”འཕེང
2
་བ་ལས་ཀང༌། དབང་བསྐུར་

བ་ནྲི་གཙོ་བོ་སེ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་གནས། །ང་ཡྲིས་ཇྲི་བཞྲིན་དོན་

བཤད་ཀྲིས། །དེ་ཕྲིར་ཐོག་མར་ཡང་དག་ཉོན། །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་དུ་འགྱུར། །ཡང་དག་དབང་བསྐུར་གྲིས་དབེན་ན། །སྒྲུབ་པོ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཤེས་

ཀང༌། །སོབ་དཔོན་སོབ་མ་མཚུངས་པར་ནྲི། །མྲི་ཟད་དམལ་བ་ཆེན་པོར་འགོ། ཞེས་

དང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་

1 མ་ཕྱི། བླ།  ཉན    སྐུ། གཉན    ཞོལ། མཉན

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  འཕྲེང    སྐུ། ཕྲེང  *ཁྱད་པར་འདྱི་འདྲ་བ་ལ་མཆན་ཡང་ཡང་བྲྱིས་མེད་པས་ཚུལ་འདྱིས་པར་མ་སོ་

སོར་རྱིགས་བསྒེ་བར་བྱའོ།།
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་གསུངས་པས། ཐོག་མར་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་དབང་ནོད་

པ་གལ་ཆེ་ལ། དབང་ཡང་ཐོག་མར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། དེ་ནས་བུམ་

”པ
1
་ལ་སོགས་དབང་བཞྲི་རྲིམ་ཅན་དུ་བངས་པ་དགོས་ཀྲི། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

མ་ཞུགས་ཤྲིང༌། བུམ་དབང་མ་བསྐུར་བར། དབང་གོང་མ་གསུམ་ཙམ་བསྐུར་བ་ནྲི་

ཤྲིན་ཏུ་སང་བར་བྱ་སེ། མཉམ་སྦོར་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་མ་ཞུགས་ཤྲིང༌། །དམ་

ཚིག་རྣམས་ཀང་སངས་པ་དང༌། །གསང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པས། །བསྒྲུབས་ཀང་

ཅྲིའང་མྲི་འགྲུབ་བོ། ཞེས་དང༌། གུར་ལས་ཀང༌། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་མ་ཞུགས་

དང༌། །དབང་བསྐུར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ། །གང་གྲིས་རབ་གནས་མ་མཐོང་

ཞྲིང༌། །གང་གྲིས་སྦྲིན་སྲེག་མ་བྱས་ན། །འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་དང་གཞན་དུ་ཡང༌། །དེ་

ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཉྲིད་མེད། ཅེས་དང༌། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྔགས་པས་

དཀྲིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བར། །གང་ཞྲིག་རྣལ་འབྱོར་བ་ཉྲིད་འདོད། །མཁའ་ལ་ཁུ་

ཚུར་བརེག་པ་དང༌། །སྲིག་སྒྱུའྲི་ཆུ་ནྲི་འཐུང་དང་མཚུངས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་མཐའ་ཡས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པར་

སྔགས་ལ་འཇུག་ཏུ་མྲི་རུང་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་གང་དུ་ཞུགས་ནས་ལྷ་ངོ་

སོན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། བྷ་ག་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་ལ་བཤད་

དུ་མྲི་རུང་བས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྲིང་བུམ་དབང་རོགས་པར་བསྐུར་བ་མ་

བྱས་པར་དབང་གོང་མ་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་བ་ནྲི་གཞུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་

ལོ། །རང་གྲིས་དང་པོར་དབང་ཞུ་བའྲི་ཚེ། སོབ་དཔོན་གྲིས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ། པ    སྐུ། དབང
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གསང་བ་འདྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་

སྨྲ་བར་མྲི་བྱ་སེ། ཁོད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་དམ་ལ་བཞག་ཅྲིང༌། 

ཚུལ་དེ་རྒྱུད་དང་དཀྲིལ་ཆོག་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་གསུངས་པས། ཚུལ་དེ་དང་

འགལ་བའྲི་དམ་ཚིག་ཉམས་པའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་བྱེད་པའྲི་

སོབ་དཔོན་དེ་ལ་སྔར་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ཡོད་ན། ཡོངས་སུ་མ་སྲིན་སེམས་ཅན་

ལ། གསང་བ་”སྒགས
1
་པའྲི་རྩ་ལྟུང་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། བུམ་དབང་མ་

བསྐུར་བ་ལ་གསང་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་ན། གསང་དབང་མ་བསྐུར་བ་ལ་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་དང༌། དེ་མ་བསྐུར་བ་ལ་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་དུ་རུང་བ་དང༌། རྲིག་

པའྲི་དབང་ལྔ་མ་བསྐུར་བ་ལ་”རོ་སོབ་ཀྲི
2
་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་བ་སོགས་སུ་ཧ་ཅང་

ཐལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་ཤྲིང༌། བུམ་དབང་རོགས་པར་མ་

ཐོབ་པ་ལ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་ཀང༌། དེས་དབང་གོང་མ་ཐོབ་པའྲི་གོ་ཡང་མྲི་ཆོད་

ཅྲིང༌། དེ་ལ་རོགས་རྲིམ་བསན་ན་དབང་གཏན་མ་ཐོབ་པ་ལ་རོགས་རྲིམ་བསན་པ་

དང་ཁད་མེད་པས། དཔོན་སོབ་ཐམས་ཅད་དམལ་བ་མྲི་བཟད་པར་འགོ་བའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་མཆོག་ཡྲིན་པས། ཟང་ཟྲིང་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་དང༌། སོབ་མ་བསྡུ་བར་འདོད་པའྲི་

བསམ་པས་”དབེན
3
་བཅོས་ནས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕུང་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །དེ་

བས་ན་དང་པོར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་བསམ་པ་ལེགས་པར་སྦངས་པ། བྱྲིན་རླབས་

ཕ་མོ་རེ་ཙམ་དང༌། སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་མ་མྲི་མཁས་ཤྲིང༌། བསྙེན་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  སྒགས    སྐུ། བསྒགས

2 མ་ཕྱི། བླ།  རོ་སོབ་ཀྱི    ཞོལ།  རོ་རེ་སླཽན་ཀྱི    སྐུ།  རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི

3 མ་ཕྱི། སྐུ། བླ།  དབེན    ཞོལ།  དབྱེན
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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སོགས་དག་པར་མ་བྱས་པས། ཆོ་ག་གང་བྱུང་བྱུང་བྱས་པའྲི་གཟུགས་བརན་ལ་

དབང་དུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི། དབང་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པ་གོ་རྲིམ་

ཇྲི་ལྟ་བར་ཐོབ་པས་རྒྱུད་སོད་དུ་རུང་བར་བྱས་པ་ཉྲིད་བསྐེད་རྲིམ་ལེགས་པར་

”བསོམ
1
་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་མེད་མྲི་རུང་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་དགོས་པར་བསན་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དབང་ཐོབ་པའྲི་གང་ཟག་དེས། ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་

སྙམ་ན། དབང་ཐོབ་ཕྲིན་ཆད། ལམ་གང་ལ་སོབ་ཀང༌། དབང་གྲི་དུས་སུ་ཇྲི་ལྟར་

ཁས་བངས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས། 

ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར། སྲོག་ལྟར་དུ་གཅེས་པར་བསྲུང་པ་ཉྲིད་

གཞྲིར་བཞག་ནས། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་མན་

ངག་བསོམས་ན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཀྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་བསྲུང་སོམ་ཡལ་བར་

དོར་ནས། “སལ
2
་པ་མང་པོར་འབད་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སེ། སོམ་འབྱུང་ལས། ཇྲི་ལྟར་ཉེ་

བར་བསན་པ་བཞྲིན། །ཕྲི་ནས་དམ་ཚིག་སྤོད་པར་བརྩོན། །སོད་དུ་བྱས་པའྲི་རྒྱུན་

ལས་ནྲི། །འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་བསོམ་རྲིམ་གྲིས། །ཡང་དག་མན་ངག་ཕུན་ཚོགས་

ཀྲིས། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་གཞན་དུ་མྲིན། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་ཀང༌། 

“སལ
3
་པ་བརྒྱ་ཕག་དག་ཏུ་ནྲི། །ཅྲི་སེ་མངོན་པར་བརྩོན་བྱས་ཀང༌། །གང་ཟག་བཞྲི་

ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དུ། །བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པ་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་མ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ    སྐུ། སོམ

2 མ་ཕྱི། ཞོལ།  སྐལ    བླ། སྐུ།  བསྐལ

3 མ་ཕྱི། ཞོལ།  སྐལ    བླ། སྐུ།  བསྐལ
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སྐེས་དང༌། །ཐེ་ཚོམ་ལྡན་པ་ཉྲིད་དང་ནྲི། །བཀའ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་མྲི་སྤོད་པ། །དད་པ་

མེད་ཉྲིད་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པས། སོམ་འབྱུང་

ལས། ཇྲི་ལྟར་ཉེ་བར་བསན་པ་བཞྲིན། །ཅྲི་སེ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདོད་ན། །སྲོག་ནྲི་

ཡོངས་སུ་གཏོང་ཡང་ས། །འཆྲི་བའྲི་དུས་ལ་བབ་ཀང་ས། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྲུང་

བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་ལ། དེ་ལྟར་

འབད་ན་ནྲི། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་ལས། གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་གྱུར་ན། །སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་

ན་འགྲུབ། ཅེས་དང༌། རྣམ་གོལ་ཟླ་བས། མ་བསོམས་གྱུར་ཀང་ལྟུང་མེད་ན། །སྐེ་བ་

བཅུ་དྲུག་དག་ན་འགྲུབ། ཅེས་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་པ་དེས། ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་

སོམ་པའྲི་སྔོན་དུ། རྲིམ་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་སོམ་ཚུལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོས་

བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་མཐའ་ཆོད་པར་སྦང་དགོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་

སུ་ལེན་ཚུལ་གོལ་ས་དང་བཅས་པ་གང་ཡང་མྲི་ཤེས་པས། ཉམས་སུ་བངས་ཀང་

འབད་པ་འབས་བུ་མེད་པའམ། འབས་བུ་མྲི་འདོད་པ་འབྱྲིན་པ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན། ཀྱཻ་རོར་གྲི་དཀའ་འགེལ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལས། བོ་གོས་

མེད་ལ་ཐོས་མེད་མ་ཐོས་པ་ལའང་བསམ་པ་མེད། །གཉྲིས་བལ་རྣལ་འབྱོར་མེད་

ཅྲིང་རྣལ་འབྱོར་བལ་ལའང་དངོས་གྲུབ་མེད། ཅེས་དང༌། རྲིམ་ལྔའྲི་དཀའ་འགེལ་

དོན་གསལ་ལས། ཐོས་པ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་སེ། །བསམ་པ་དང་ནྲི་

གཉྲིས་པོ་ཡོད་གྱུར་ན། །སོམ་པ་ལ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་ཡྲིན། །དེ་ལས་དངོས་གྲུབ་བ་

ན་མེད་པའོ། །བོ་དང་ལྡན་པས་འདྲི་ལྟར་བསམས་ནས་ནྲི། །ཐོག་མར་ཐོས་པའྲི་དོན་
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ལ་འབད་པ་ཡྲིས། །རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ཡྲི་ལག་ཏུ་དངོས་

གྲུབ་ངེས་པར་འཐོབ། །གང་ཞྲིག་ཚིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་གྱུར་པ། །དེ་ཡྲིས་དོན་ནྲི་ཇྲི་

ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། རྲིམ་ལྔ་ལས་ཀང༌། གང་ཞྲིག་བ་མ་ལ་གུས་དད་

དང་ལྡན། །མོས་པས་བསྙེན་བཀུར་ལ་ནྲི་རྟག་ཏུ་བརྩོན། །ཐོས་པ་འཛིན་གང་སོབ་མ་

དམ་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་གནད་ལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་རང་དགར་རྟོག་གེ་ལ་སྦངས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཆེ་

བ་སོགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཞུགས་ཀང༌། སོབ་དཔོན་ལ་རག་ལས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་རྒྱུད་དུ་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཟབ་མོས་སྦས་པ་རྣམས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས། རང་

གཞན་ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས། རྒྱུད་དོན་ལ་མཁས་པའྲི་བ་མ་དམ་པ་བསེན་

ནས། དེ་ཉྲིད་མཉེས་པར་བྱས་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་གནད་ལ་མཁས་

པར་བྱ་དགོས་ཏེ། རྲིམ་ལྔ་ལས། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་འདྲི་

དག་རྒྱས་བཏབ་གནས། །བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་འབངས་ནས། །བ་མའྲི་ཁ་ལས་

རྟོགས་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་བས་ན་རྩ་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་གནད་རྒྱས་བཏབ་པ་དེ། བཤད་

རྒྱུད་ཀྲི་སོ་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་གསལ་བར། གྲུབ་ཆེན་གྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན་དུ་

འབྱེད་ཤེས་པའྲི་བ་མས་དེ་ལྟར་བསན་པའྲི་ཞལ་གྲི་མན་ངག་ལས་ཤེས་དགོས་པ་

ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་རྣམས་ཕྲིའྲི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་དུ་བྱས་ནས། དེ་རྣམས་སུ་བྲི་ཕངས་

པའྲི་སྙྲིང་པོ་འགའ་ཞྲིག་རྣ་བ་ནས་བརྒྱུད་པའམ། དེ་ཤོག་”གྲིལ
1
་ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་

1 མ་ཕྱི། སྐུ།  གྱིལ    བླ། ཞོལ།  དྲྱིལ
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གཅྲིག་ཏུ་བཀོད་ནས་ཟུར་དུ་སྦས་པ་ལ་མན་ངག་ཏུ་གོ་ཞྲིང༌། དེ་འད་གང་ལ་ཡོད་

པ་བ་མའྲི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་སེ། འབད་པས་”བརྟེན
1
་ནས། མན་ངག་དེ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་

གཞུང་རྣམ་དག་དང་བསྟུན་པ་ན་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་ཡང་། འདྲི་ཉྲིད་མན་ངག་ཡྲིན་

པས་དེ་རྣམས་སུ་བཤད་པ་ལས་མཆོག་གོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་

ཆེ་མཐའ་དག་མྲིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ནུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ཆེ་ཤོས་ཡྲིན་པས་

དུག་བཞྲིན་དུ་སང་བར་བྱ་ཞྲིང༌། མན་ངག་བ་མས་བསན་པ་དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་

པ་ན་རྒྱུད་དོན་ཟབ་མོ་སྔར་མ་རྟོགས་པ་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པའྲི་གོགས་སུ་འགོ་

ཡྲིན་འདུག་ན་མན་དག་མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་གྲིས་ལ། ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ཟབ་

ཤོས་ཀུན་རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དག་ན་བཞུགས་པ་རྣམས། བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟོགས་པའྲི་ཆེད་དུ། སོ་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱུད་དོན་ལ་མཁས་པའྲི་བ་མ་

མཉེས་པར་གྲིས་ལ་ཐོས་བསམ་ལ་འབད་པར་གྲིས་ཤྲིག །

དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱས་པའྲི་འོག་

ཏུ། འབས་བུ་མེད་པའྲི་སྦུན་པ་འཕར་བ་ལྟར་དོན་མེད་པའྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བཙན་

ཆོད་དུ་སངས་ནས། སྐེས་བུའྲི་རྩལ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཉམས་སུ་བང་བ་

ལ་འབད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་དུ་བསོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་

ཅྲིག །བསྐེད་རྲིམ་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་ཕྲིར་དུ། རྒྱལ་

བས་གདུལ་བྱ་བོ་དམན་པ་དག་ལ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་

1 མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ།  བརེན    བླ།  བསེན
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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འདོད་པས་ནྲི། དང་པོ་ནས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་ན། རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་གྲི་ལྷ་ཡྲི་རྣལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས་ཤྲིང༌། 

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་རོགས་རྲིམ་ནྲི་མེད་པས། སངས་རྒྱས་ཐོས་པའྲི་རྒྱུ་ལ་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་

ཅྲིའང་མེད་དོ། ཞེས་སྨྲ་དགོས་པས་དེ་འད་བའྲི་གསང་སྔགས་པ་ནྲི་བཞད་གད་ཀྲི་

གནས་སོ། །བསྐེད་རྲིམ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་ན་བུམ་དབང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེས་ན་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔས་རྒྱལ་བ་རྲིགས་

ལྔ་ཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་འཇོག་ཅྲིང༌། དེའྲི་གེགས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་པ་དང༌། དུས་འཁོར་

གྲི་དབང་བདུན་གྲིས་ས་བདུན་ཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་འཇོག་པ་སོགས་སུ་རང་ཉྲིད་ཀང་

སྨྲ་ཞྲིང༌། རྒྱུད་སེ་ལས་ཀང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་དན་པ་

རྣལ་དུ་མ་བཞག་པའོ། །ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་བསོམས་པ་ལ་ཡེ་

ཤེས་པ་བཅུག་ཅྲིང་རྒྱས་བཏབ་ནས་མཆོད་པ་དང་བསོད་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་ན། “ལུགས
1
་མ་དང་བྲིས་སྐུ་སོགས་ལ་མཆོད་པ་སོགས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་འགོ་བ་གནས་མེད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སོམ་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགོ་ན། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཟུགས་བརན་རས་བྲིས་དང་བསང་

བ་སོགས་བཞེངས་པ་དེ་བས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་ག་ལ་འགྱུར། ལྷ་བསོམས་

ནས་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོའྲི་བཟླས་བརོད་བྱེད་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ལུགས     སྐུ།  བླུགས
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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མྲི་འགྱུར་ན། བསོམ་རྒྱུ་ཅྲི་ཡང་མེད་པར་གསུང་རབ་ཀོག་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་དུ་རེ་བ་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་པས། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་

གང་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ལ། ཀྱཻ་རོར་དང་བདེ་མཆོག་

དང༌། དུས་འཁོར་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཞེས། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀྲི་མྲིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་ཤྲིང༌། སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པ་ཕལ་ཆེ་བའྲི་སྔོན་

དུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསོམ་

ཞེས་རང་ཉྲིད་ཀང་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ངའྲི་མ་མོ་བཤམ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཁད་མེད་

པ་དང་། བདག་མདུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཤྲིང་མཆོད་པའྲི་རེས་སུ། 

དགེ་བ་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་རོ་རེ་འཆང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་སོན་ལམ་འདེབས་

པ་ཐམས་ཅད། དགེ་བ་འདྲི་ལས་རྲི་བོང་གྲི་མགོ་ལ་རྭ་སྐེ་བར་གྱུར་ཅྲིག་དང་ཁད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། འདྲི་ལས་རང་ཉྲིད་གསལ་བར་བྱ་བ་ཅྲི་ཡོད། བརྟག་

གཉྲིས་ལས་ཀང༌། རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད། །དེ་ཡྲི་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་

བརོད། །རོགས་པ་བསོམ་པ་མེད་པ་སེ། །བསྐེད་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་འཚལ། ཞེས་རོ་

རེ་སྙྲིང་པོས་རོགས་རྲིམ་གྲིས་”མཆོག
1
་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཅྲི་ཞྲིག་འཚལ་ཞེས་ཞུས་

པའྲི་ལན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཆེ། །དད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཉམས། །ལུས་ཀྲིས་དངོས་མེད་ག་ལ་བདེ། །བདེ་

བ་སྨྲ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །ཁབ་དང་ཁབ་བྱེད་ཚུལ་གྲིས་ནྲི། །བདེ་བས་འགོ་བ་ཁབ་པ་

ཉྲིད། །ཇྲི་ལྟར་མེ་ཏོག་ལ་གནས་དྲི། །མེ་ཏོག་དངོས་མེད་ཤེས་མྲི་འགྱུར། །དེ་བཞྲིན་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  མཆོག    སྐུ།  ཆོག



 21  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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གཟུགས་སོགས་དངོས་མེད་པས། །བདེ་བ་ཉྲིད་ཀང་དམྲིགས་མྲི་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་རྟེན་མེ་ཏོག་མེད་ན་བརྟེན་པ་དེའྲི་དྲི་མྲི་འབྱུང་བ་ལྟར། རྟེན་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་མེད་ན། བརྟེན་པ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཐུགས་ཀང་མྲི་འབྱུང་

བས། རོགས་རྲིམ་རྐང་པས་མྲི་ཆོག་པར་བསྐེད་རྲིམ་དགོས་པར་གསུངས་ལ། འདྲི་

ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་གཟུགས་སྐུའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཤད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་རྒྱུད་དང་

མཁས་གྲུབ་ཀྲི་གཞུང་མཐའ་ཡས་པ་དང་འགལ་ནའང་འདྲིར་མངས་པས་མ་བྲིས་

ལ། འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་འདྲི་དག་ནྲི་རོགས་རྲིམ་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་ངེས་དོན་བསོམ་

པ་ལ་ཟེར། ངེས་དོན་བསོམ་པའང་ཅྲིའང་མྲི་སེམས་པར་འཇོག་པ་ལ་ཟེར་བར་སང་

བས། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྲི་སོམ་མྲིན་པ་གཞན་གང་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་

བར་འདོད་པ། ཧ་ཅང་མྲི་འཚམ་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཁམ་ཅན་ཡྲིན་པས་མཁས་པ་རྒྱུད་

དོན་ཤེས་པ་དག་གྲིས་འབད་ནས་དགག་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་དངོས་

རྒྱུ་མྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་བརོད་ཚུལ་འཆོས་པར་བྱེད་མོད་ཀྲི། དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་མྲིན་གྲིས་

བསྐེད་རོགས་ཀྲི་བཟང་ངན་འབྱེད་པར་འདོད་པ་དེ་བས་ཀང་རྣམ་པ་མ་ཤར་བ་ཡྲིན་

ཏེ། རོགས་རྲིམ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལྟ་བུའྲི་ཡང་ཡན་ལག་དང་པོ་ལྔ་ག་དངོས་

རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་གྲི་ཡང༌། སད་ཅྲིག་ཐ་མ་རང་མ་གཏོགས་

དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འདོད་

པས་ཀང་ངེས་པར་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྒོན་གསལ་ལས། དེ་

ལྟར་རྟག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐུན་བཞྲིར་བསབ་པ་བྱས་ན། དགེ་བའྲི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་སྲིན་

པས་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མངོན་པར་རྟོགས་ནས། ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྐེད་རྲིམ་ཐུན་བཞྲིར་

བསོམས་པས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་ནས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་ན་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་

འགྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བརྟག་གཉྲིས་ལས། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། །བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་གྲིས་སྤོས་པ་བསོམ། །སྤོས་པ་རྨྲི་ལམ་ལྟར་བྱས་ནས། །སྤོས་པ་ཉྲིད་

ཀང་སྤོས་མེད་བྱ། ཅེས་དང༌། རྲིམ་ལྔ་ལས། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་ལ་ལེགས་གནས་

ཤྲིང༌། །རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་འདོད་རྣམས་ལ། །ཐབས་འདྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཀྲིས། །སས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། ཞེས་དང༌། སྤོད་བསྡུས་ལས། སེམས་

ཅན་དང་པོའྲི་ལས་ཅན་རྣམས། །དམ་པའྲི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། །ཐབས་འདྲི་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །སས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལྟ་བུར་བཞག །ཅེས་དང༌། གྲུབ་ཆེན་ཌོཾ་

བྷྲི་ཧེ་རུ་ཀས། བོ་བཟང་དང་པོ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསོམ་པར་བྱེད་དང་ལག་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་དང༌། །སྔགས་ནྲི་རྣམ་དག་གུག་སྐེད་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་དན་པ་

འབལ་མྲི་བྱ། །ཕྲི་ནས་བོ་བཟང་རངས་ཤྲིང་སད་ཅྲིག་རྒྱུན་དུ་དེ་ཉྲིད་ཅྲིག་གྲི་སེམས་

དང་ལྡན། །རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་བསོམ་པས་སྲྲིད་པ་རྣམ་སང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་རྟག་

ཏུ་བསམ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་རྲིམ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་

དགོས་པར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལས་མཐའ་ཡས་པ་”གཅྲིག
1
་གསུངས་

པས། རྲིམ་པ་དང་པོ་ལ་མ་ཁྲིད་པར་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་ལ་འཁྲིད་པ་རྒྱུད་སེ་དགོངས་

འགེལ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་དང་འགལ་ཞྲིང༌། འོ་ན་རྲིམ་པ་དང་པོ་མ་བརྟན་བར་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  གཅྱིག    སྐུ། ཅྱིག
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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དུ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་མྲི་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནམ། ཐུན་སོད་ལ་རྲིམ་པ་དང་པོ་བསོམས་

ནས་ཐུན་གཞུག་ལ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་བསོམ་“པ
1
་དང་པོ་ནས་ཟུང་འབེལ་དུ་བསབ་

པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་སྙམ་ན། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ནྲི་སྔ་མ་ཉྲིད་བཞེད་དེ། སྤོད་

བསྡུས་ལས། གང་གྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་བསམ་པ་ལ་ལོབས་པར་གྱུར་པ་

དེའྲི་ཚེ། ཐེག་པ་གསར་པ་ལ་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་སོབ་བོ། །གང་

གྲི་ཚེ་ཐེག་པ་གསར་པ་ལ་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལོབས་པ་དེའྲི་ཚེ་རྟོག་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་བོ། །གང་གྲི་ཚེ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ལོབས་པ་“དེའྲི
2
་ཚེ་

ལས་དང་པོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་ལས་

དང་པོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་དེའྲི་ཚེ་རྲིགས་བརྒྱའྲི་དབྱེ་བ་ལ་འཇུག་“གྲི
3
། 

གང་གྲི་ཚེ་རྲིགས་བརྒྱའྲི་དབྱེ་བས་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཤེས་པ་དེའྲི་ཚེ་སྐུ་རོ་

རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལ་གནས་ནས་

ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་སོ་ནས་ངག་དབེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །གང་གྲི་ཚེ་རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་རྲིམ་

གྲིས་སྲོག་དང་རྩོལ་བ་ཤེས་པ་དེའྲི་ཚེ་གསུང་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། རྲིམ་པ་དང་པོ་ལ་ལོབས་པ་ན་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་

དང༌། རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་ཡང་ལུས་དབེན་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ལོབས་ནས་ཕྲི་མ་

ཕྲི་མ་ལ་བསབ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྲིམ་པ་སྔ་མ་ལ་ལོབས་ནས་ཕྲི་

མ་ལ་སོབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་པ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་བོད་ཀྲི་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  པ    སྐུ། མམ

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  དེའྱི    སྐུ། འདྱི

3 མ་ཕྱི།  གྱི     སྐུ། བླ། ཞོལ།  གོ
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་གྲི་ཕག་ལེན་ལ་ཐུན་སོད་ལ་བསྐེད་རྲིམ་བསོམས་ནས་ཐུན་སད་

ལ་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་བྱེད་པར་སང་ངོ་། །

དེ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། 

ལྷག་པའྲི་ལྷས་རྒྱུད་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང༌། ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྦོང་

ཞྲིང༌། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་སོ་ནས། རོགས་

རྲིམ་ཟབ་མོ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་ཅྲིང་འགལ་རྐེན་སེལ་བའང་ཡྲིན་མོད་

ཀྲི། གཙོ་བོ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་དངོས་སུ་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲིས། ཐ་མལ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་སང་ཞེན་གྲི་ས་བོན་མ་ལུས་

པར་སྦངས་ནས། སྐུ་གསུམ་དུ་དངོས་སུ་སྒྱུར་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྔོན་དུ་

གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་མ་སོང་ཡང་ཡྲིད་

ངོར་མཚུངས་པ་དང༌། དངོས་སུ་སྐུ་གསུམ་མཚན་ཉྲིད་པར་མ་སོང་ཡང༌། ཡྲིད་

ངོར་དེ་དང་མཚུངས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན། རོགས་རྲིམ་དང་རྣམ་པ་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་གྲིས། ཐ་མལ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་སང་ཞེན་མངོན་གྱུར་མགོ་མནན་པའྲི་སོ་

ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང༌། ད་ལྟ་རང་གྲི་ལུས་

སྤྲི་དང་ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་གནས་སོ་སོ་རྣམས་སུ་ལྷ་བཀོད་པ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་

སྐེ་མཆེད་དེ་དང་དེའྲི་ངོ་བོར་མོས་ཤྲིང༌། དེ་དག་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་མོས་པ་

ཡང་ཡང་བསོམས་པས། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཚེ་ལུས་ཀྲི་རླུང་ཐམས་ཅད་གནས་དེ་དང་

དེ་ནས་སྡུད་ས་བ་དང༌། འདུས་ནས་འོད་གསལ་འཆར་བ་སོགས་ཆེས་ས་ཞྲིང་མྱུར་

བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བ་མ་གྲུབ་པར་རོགས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་མྲི་འབྱུང་བ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པ་བརྟན་”པ
1
་མེད་ན། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལུས་དབེན་གྲི་

ཚེ་རྲིགས་བརྒྱ་ནས་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་བར་གྲི་ལྷའྲི་སྐུར་གང་སང་ཐམས་ཅད་འཆར་

བ་དང༌། སེམས་དབེན་མན་ཆད་ཀྲི་སོང་པ་”བཞྲི
2
་མཐར་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་རེས་མཐུན་

པར་ཡྲིད་ངོར་སད་ཅྲིག་གྲིས་ལྡང་བ་དང༌། དེ་མན་ཆད་དུ་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤོད་

པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞྲི་མེད་ཅྲིང༌། དེ་མེད་ན་དེ་བས་མཐོ་བའྲི་རོགས་རྲིམ་

རྣམས་དེ་བས་ཀང་མྲི་འོང་བས། རོགས་རྲིམ་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པ་བཞྲིན་སྐེ་

བར་འདོད་ན་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལ་བསབ་པར་བྱ་”ཅེ
3
་ན། 

རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲིར་བཤད་

པའྲི་དོན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་

བར་ལ་སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་དོ། །ཡང་ལེའུ་དེ་ཉྲིད་དུ། ཡང་ན་རོ་རེ་བཞྲི་དག་

གྲིས། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པས་བསྙེན་པ་བྱ། ཅེས་པས་བསན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དེ་

བསྐེད་རྲིམ་མདོར་བསྡུས་སུ་སྒོན་གསལ་ལས་གསུངས་ལ། དེ་ནྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། 

དང་པོ་སོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་སེ། །གཉྲིས་པ་ས་བོན་བསྡུས་པའོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་

ཉྲིད་རོགས་པ་སེ། །བཞྲི་པ་ཡྲི་གེ་དགོད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་ལ། 

དེའྲི་དོན་ནཱ་རོ་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་

1 མ་ཕྱི།  པ    སྐུ། བླ། ཞོལ།  པོ

2 མ་ཕྱི།  བཞྱི     སྐུ། བླ། ཞོལ།  བཞྱིའྱི

3 མ་ཕྱི། ཞོལ།  ཅེ     སྐུ། བླ།  ཞེ
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བར་ལ་བཤད་པ་ནྲི། རོ་རེ་བཞྲིས་བསྐེད་རྒྱས་པ་ལ་དགོངས་ལ། བསྡུས་པ་ནྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནས། ཡབ་ཡུམ་གྲི་རོ་རེ་དང་པདྨ་ལ་ཡྲི་གེ་དགོད་པའྲི་བར་

རོ། །དེ་ཡང་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་རེས་སུ་ཕ་མོ་དང་བཟླས་པ་

སོགས་ཀང་སྦར་དགོས་སོ། །ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་སྒོན་གསལ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ས་བསོམ་པ་ནས་སེམས་དཔའ་”གསུམ
1
་བརྩེགས་”གྲི

2
་བར་རྲིགས་དྲུག་གྲི་དན་པ་

གཅྲིག་པ་དྲུག་བཤད་ནས། དེ་ལ་ཐུན་བཞྲིར་བསབས་པས་རྒྱུད་སྲིན་པར་གསུངས་

པ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་མདོར་བསྡུས་འདྲི་དང་གཅྲིག་གོ །འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་

གཞུང་ལས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྔོན་དུ་བསོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་འདྲི་ལས་བསྡུས་

པ་གཞན་མ་བཤད་པས། མར་ལུགས་ཀྲི་གདམས་ངག་པ་དག །རྲིམ་ལྔའྲི་རོགས་

རྲིམ་གྲི་སྔོན་དུ་བསོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྐང་བའམ། དཔའ་

བོ་གཅྲིག་པ་ཙམ་བསོམས་པས་ཆོག་པར་འདོད་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་ནྲི། འཕགས་པ་

ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རེ་”མར་པ
3
་རང་གྲིས་མཛད་པའྲི་

རྲིམ་ལྔའྲི་རྩ་ཚིག་རྲིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་བ་མ་

དང༌། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྣལ་འབྱོར་ཆེ། །རེས་སུ་

རྣལ་འབྱོར་བཅས་པ་དག །ཏྲིང་འཛིན་རྲིམ་པ་ལྡན་པ་ཉྲིད། །བསྙེན་པ་ཉེར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་

པ་ཆེ། །སྒྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ། ཞེས་དང༌། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་འདྲི་ལྷ་ཡྲི་སྐུ། །རོགས་སངས་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  གསུམ     སྐུ།  སུམ

2 མ་ཕྱི། སྐུ།  གྱི     བླ། ཞོལ།  ཀྱི

3 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  མར་པ     སྐུ།  ནཱ་རོ་པ  *བསན་འགྱུར་ཁོད་ཀྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་མཛད་བྱང་ན། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པས་

མཛད་ཅྱིང་པཎ་ཆེན་དེ་ཉྱིད་དང་རེ་མར་པས་བསྒྱུར་བར་གསུངས་འདུག
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རྒྱས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག །རྣམ་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་གང༌། །ལེགས་པར་བསབས་

པས་མཐར་ཕྲིན་འགྱུར། ཞེས་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ། བསྙེན་སྒྲུབ་

ཡན་ལག་བཞྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལྷའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པར་བསོམས་ནས་བསྐེད་

རྲིམ་མཐར་དབྱུང་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ། དེ་འདའྲི་ལྷ་སོམ་པ་ལ་སྐེ་

ཤྲི་བར་དོའྲི་སྦོང་བྱེད་ཚང་བ་མེད་པས། རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསོམ་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དོན་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་དེ་

ཙམ་ལ་མ་མཐའ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པར་བསོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་

རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་ནས། གདོད་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་གང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་

གཉྲིས་པ་ལས། དགོན་པ་ཆེན་པོའྲི་ས་ཕོགས་ནྲི། །མེ་ཏོག་འབས་བུ་སོགས་པས་

བརྒྱན། །རྲི་བོ་དབེན་པའྲི་ས་ཕོགས་སུ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་བསྒྲུབ། 

ཅེས་གསུངས་པ་འདྲི་ལ། དངོས་བསན་དང་དོན་གྲི་བཤད་པ་གཅྲིག་དང༌། བཤད་

རྒྱུད་དགོངས་པ་ལུང་སོན་གྲིས། ཕུང་པོ་དགོན་པ་ཆེན་པོར་འདོད། ཅེས་པ་ནས། 

དངོས་མེད་དབེན་པ་ཉམས་དགའོ། །རོ་རེ་ཞེས་བྱ་དེར་བསྒྲུབ་བྱ། ཅེས་པའྲི་བར་

གྲིས་བཤད་པའྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ལ་སྦར་བ་གཉྲིས་ལས། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་

འདྲིར་སྒས་ཟྲིན་ཚོད་ལྟར་གྲི་དང་དོན་གྲི་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་

གནས་ཉྲིད། བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེའྲི་

ཕྲིར་འཕགས་པས་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ་འདྲི་གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་སྦར་རོ། །

བཞྲི་པ་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་
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ནས་འཆད་པ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་དུ་མ་ཞྲིག་སོབ་

དཔོན་ལ་རག་ལས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྦས་ནས་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་དང༌། ཆ་

དུ་མ་ཞྲིག་རྒྱུད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་མ་བསན་པར། དབུ་ཞབས་ཀུན་ཏུ་ཅྲི་རྲིགས་

པར་འཐོར་ནས་གནས་པ་རྣམས། བཤད་པའྲི་རྒྱུད་རྒྱུད་ཕྲི་མ་དང་རོ་རེ་འཕེང་བ་

ལ་སོགས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་བསྐེད་རྲིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་

ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་དོན་མཐའ་དག་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཤེས་དགོས་པ་ལ། དེ་

ལྟར་རྩ་བཤད་སྦར་ནས་ལེགས་པར་རེད་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཚུལ་སོན་པ་འཕགས་

པས་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་དང་མདོ་བསྲེ་གཉྲིས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲིས། 

གཙོ་བོར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་སྦོར་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་འཆད་ཅྲིང༌། 

རོགས་རྲིམ་ཀང་ཅུང་ཟད་སོན་པ་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་

པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་མཛད་དེ། ཕྲི་མ་འདྲི་ལ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྲི་

ཏ་དང༌། ལ་ལྲི་བཛྲ་གཉྲིས་ཀྲིས་འགེལ་པ་མཛད་ཅྲིང༌། མ་ག་ཏའྲི་པཎྲི་ཏ་ཐུབ་པ་

དཔལ་བཟང་པོ་དང༌། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རེ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ཟླ་བའྲི་ཞབས་ཀྲིས་

མཛད་པར་བྱེད་པས། དེ་ལྟར་དུ་གཟུང་བར་བྱའྲི། ཕྲིས་ཀྲི་ཁ་ཅྲིག་འཕགས་པས་

མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་བཞྲིན་དུ། དེ་ལྷུག་པར་བཏང་ཙམ་ལས་གཞན་མེད་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་འདྲི་འད་ཟླ་བས་མཛད་པ་ག་ལ་འོང་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། མདོར་

བྱས་ན་དངོས་སུ་མྲི་གསལ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་འདུ་བྱ་བ་ལ་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་མ་རེད་ན་ཡེ་



 29  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྙྲིང་”ཁ
1
་ནས་ཕྱུང་ནས་བྱ་བ་ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་མང་པོ་ཞྲིག་དང༌། 

མདོ་བསྲེ་ན་མེད་པའྲི་མདོ་དང་སྦོར་ཚུལ་ཡང་ཅྲི་རྲིགས་པ་ཞྲིག་བསན་རྒྱུ་ཡོད་

པས། འཕགས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བོགས་དབྱུང་རྒྱུ་མེད་པའྲི་རྟགས་མྲི་འགྲུབ་ལ། 

སྒྲུབ་ཐབས་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་འཕགས་པས་མཛད་པ་ལས་ལོགས་པ་མྲི་འདུག་པའྲི་

ཕྲིར་ཟེར་ན་ནྲི་ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞན་ཟླ་བས་མཛད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཤེས་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་སོ། །དེས་ན་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

བཞྲི་པོ་དེ་དང༌། འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་དང་བཅས་པས་རྒྱུད་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། འཕགས་

པས་མཛད་ཟེར་བའྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་དང༌། ཀླུང་བྱང་གྲིས་

མཛད་ཟེར་བའྲི་ནོར་བུའྲི་ཕེང་བ་དང༌། དོན་གསལ་དང༌། རྲིམ་པ་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་

དང༌། ཟླ་བས་མཛད་ཟེར་བའྲི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩ་བ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་ཁ་གཡར་བའྲི་རྫུས་མ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ལ་ཡྲིད་བརྟན་པར་

མྲི་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་རྣམ་དག་གྲིས་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་

དོན་བཀྲལ་བའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དེ་དག་གྲིས་དངོས་ཤུགས་སུ་བསན་པ་དང༌། 

དེ་དག་ན་མྲི་གསལ་བའྲི་ཡན་ལག་རེ་ཙམ་སྔགས་སྤྲི་འགོའྲི་རུང་མཐུན་སྦར་བའྲི་

སོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། དང་

པོའྲི་སྦོར་བ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག །ལས་རྒྱལ་མཆོག །བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ཞོལ།  ཁ    སྐུ། བླ།  ག
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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དམྲིགས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱ་བས་ཇྲི་ལྟར་གོམས་པར་བྱེད་ཚུལ་ལོ། ། 

དང་པོ་ལ། མངོན་རྟོགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་ཡན་ལག་དང༌། མངོན་རྟོགས་དངོས་

སོ། །

དང་པོ་ལ། ཐོག་མར་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ཅྲིང་སོམ་པ་སོགས་བཟུང་བ་དང༌། འགལ་རྐེན་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་

བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་དུ་སྔོན་འགོ་གཏོར་མའྲི་བཤད་པ་མ་བྱུང་

ཡང༌། བདེ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་ཁད་པར་གསལ་བྱེད་ལས། སྔོན་དུ་གཏོར་མ་བྱ་

བར་བཤད་པ་ལྟར། མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་སྦྲིན་པར་

གསུངས་ཤྲིང༌། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཐོག་མར། 

དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གནས་སུ་འདུག་ནས་མཆོད་པ་དང་གཏོར་

མ་ལ་སོགས་པ་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་ནས་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་སོགས་

བྱ་བར་གསུངས་སོ། །གཏོར་མ་དེ་གང་ལ་སེར་བ་ཡང༌། དེའྲི་འགེལ་པར་གྲུབ་ཆེན་

ཛཱ་ལན་དྷཱ་རྲི་པས། དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གནས་སུ་གནས་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བསངས་ནས། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་གཏོར་མ་དང་མཆོད་པ་

བྱས་ནས། ཞེས་འོག་ཏུ་གསུངས་པའྲི་ཕོགས་སྐོང་སོགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

གཏོར་མ་དེ་འདྲིར་བྱ་བ་དང༌། དེ་ཡང་རང་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས་བསངས་ནས་

བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་དང་གཞན་ནས་སྔོན་དུ་གཏོར་

མ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ཅྲི་རྲིགས་པ་ཡོད་པས། དེའྲི་རྲིགས་འགོས་འདྲིར་ཡང་སྦར་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ནས་སྔོན་དུ་གཏོར་མ་བྱེད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅྲིང༌། བ་མ་དག་གྲི་ཕག་ལེན་ལའང་

སང་ངོ༌། །དེའྲི་བྱེད་ཚུལ་ནྲི། ཤེས་བྱེད་དངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་འོག་གྲི་ཕོགས་སྐོང་

གྲི་གཏོར་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་རང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བསང་

སྦང་སོགས་བྱེད་དགོས་པས། རང་ཉྲིད་ཆོ་ག་གསུམ་མམ་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཞེ་སང་

རོ་རེར་བསྐེད་ནས་ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། དེས་སྔོན་འགོའྲི་གཏོར་མ་

རྣམས་བསང་བ་དང་སྦང་བ་བྱས་ནས། འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཕོགས་སྐོང་གྲི་གཏོར་

མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཏོར་མ་བྱྲིན་ཏེ་”བསྒྲུབ
1
་པའྲི་གོགས་བཅོལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་

མདོར་བྱས་ལས། འཇམ་པའྲི་སན་ལ་འདུག་ནས་ནྲི། །སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་”ཀྲུང
2
་

ལེགས་གནས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། 

ཡྲིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གནས་སུ་ཤར་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་པས་སེམས་

དཔའྲི་སྐྲིལ་”ཀྲུང
3
་གྲིས་གནས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇམ་པའྲི་སན་ལ་ཁ་

ཤར་དུ་ཕོགས་པས་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་”ཀྲུང
4
་གྲིས་འདུག་ནས། འོག་ཏུ་བདག་ཉྲིད་

ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་དབུལ་བར་བྱ་བའྲི་མཆོད་པ་རྣམས་འདྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་

ནྲི། བྷྲིར་བ་པས། དེ་རེས་ཡྲི་གེ་གསུམ་སྔགས་ཀྲིས། །མངོན་པར་“བསྔགས
5
་པའྲི་

དམ་ཚིག་ཆུས། །མཆོད་རས་དག་ལ་བསང་གཏོར་བྱ། ཅེས་དང༌། བྷུ་བ་བོ་ལྡན་

གྲིས། བྲི་མུ་མ་ར་འདྲི་ལེགས་བཀང༌། །བགེགས་ཀུན་རྣམ་པར་སེལ་བར་བྱེད། 

1  མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསྒྲུབ    སྐུ།  སྒྲུབ  *པར་མ་བཞྱི་གར་འགོས་འདྱི་སྦྱར་དགོས།

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ཀྲུང    སྐུ།  དཀྲུང

3 མ་ཕྱི།  བླ། ཞོལ།  ཀྲུང    སྐུ།  དཀྲུང

4 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ཀྲུང    སྐུ།  དཀྲུང

5 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསྔགས     སྐུ།  སྔགས
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ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། མཆོད་རས་རྣམས་ལ་བགེགས་བསང་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རང་

རང་གྲི་ལས་སྔགས་ཀྲིས་བྱེད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པའྲི་

ནང་མཆོད་ཀྲིས་གཏོར་ནས་བགེགས་མཐར་བྱེད་ཀྲིས་བསངས་ཏེ། དེ་ནས་སྦང་བ་

ནྲི་སྭ་བྷཱ་ཝའམ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་གང་གྲིས་བྱས་ཀང་རུང་བས་དེའྲི་སྔགས་དོན་དན་པའྲི་སོ་

ནས། མཆོད་རས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངང་

དུ་བཅུག་སེ་ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རྟོག་སྦངས་ནས། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངང་ལས་རྣམ་

པ་མཆོད་རས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསོམས་ཏེ། ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་རྣམས་

ཀྲི་ནང་དུ། རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་

རས་རྣམས་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོ། །རྣམ་པ་མཆོད་རས། 

བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པར་བསམས་

ལ། མེ་ཏོག་སོགས་རང་རང་གྲི་མྲིང་སྔགས་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སེལ་བས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སེལ་བ་ནྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ལ། པྲཏཱྲིཙྪ་སོགས་ནྲི་འབུལ་བའྲི་སྔགས་ཡྲིན་པས་བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་པའྲི་ཚེ་བྱེད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ་སབས་

འདྲིར་བསང་སྦང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་ལེན་དུ་སང་ལ། 

མདོར་བྱས་ལས། འདོད་པ་ལྔ་ནྲི་ཡོངས་སངས་ནས། །དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་ནྲི་གདུང་

མེད་པར། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་འབངས་ལ། །བདེ་བས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདོད་ཡོན་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པའྲི་སོ་ནས་ལོངས་སྤོད་པ་

དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གྲིས་མ་བསད་པ་དང༌། གང་ཤར་དང་
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གང་ལོངས་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་འབར་བའྲི་གོགས་སུ་འགོ་བ་ཅྲིག་དགོས་

པ་རྣམས་ལམ་འདྲིའྲི་ཁད་ཆོས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡྲིན་པས། ཉེར་སྤོད་དང་འདོད་ཡོན་

ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་ཤར་བར་བསོམས་ནས། 

རང་ཡང་ལོངས་སྤོད་ཅྲིང༌། ལྷ་དང་བ་མ་སོགས་ཀང་མཆོད་ལ། དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་

པས་རང་དང་དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་

མོང་བར་བསོམ་པ་ལ་བོ་སྦོང་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཆོད་རས་སྤོད་པའྲི་

དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དེས་ན་བརྟག་གཉྲིས་ལས། ས་ཚོགས་ཧཱུཾ་ལས་

རོགས་པ་དང༌། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་དབུལ་བར་བྱ། ཅེས་པ་དང༌། དེའྲི་འགེལ་པ་པདྨ་

ཅན་ལས། ས་ཚོགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནྲི། སོ་སོར་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་

ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའོ། ཞེས་བཤད་པའང༌། ཧཱུཾ་ནྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཐུགས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཚོན་བྱེད་ཡྲིན་ལ། མཆོད་རས་རྣམས་དེའྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་དུ་

ཧཱུཾ་ལས་མཆོད་རས་རྣམས་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་མཆོད་

རས་རྣམས་ཅྲི་མེད་ཀྲི་སོང་པར་སྦངས་ནས་དེ་ནས་བར་སང་ལ་ཐོལ་སྐེས་སུ་བྱུང་

བ་ལྟ་བུར་བསོམ་པ་ལས་མ་ཤེས་ན་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པ་ལས་མེད་

དོ། །དེ་ནས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བའྲི་བཟླས་པ་ནྲི། སྙྲིང་པོ་“བརྒྱན
1
་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་

གྲི་སྐུ་གཅྲིག་པོ། །པད་དཀར་ཟླ་བའྲི་དབུས་གནས་ཤྲིང༌། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་རྒྱན་སྤས་

པའྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལེགས་དམྲིགས་ཤྲིང༌། །ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ཆོ་ག་བཞྲིན། །ཉྲི་

ཤུ་རྩ་ནྲི་རེ་རེ་བཟླས། །ལྟུང་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་གྱུར་པས། །འཕེལ་བ་རུ་ནྲི་

1 མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ།  བརྒྱན     བླ།  རྒྱན
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མྲི་འགྱུར་ཞེས། །གྲུབ་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ནྲི་སྤད་

པར་བྱ། །འབུམ་ཕག་ཏུ་ནྲི་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ནས་ཀང་ཐུན་དངོས་གཞྲིའྲི་མཇུག་

ཏུ་བྱ་བར་གསུངས་པ་མང་ན་ཡང༌། བ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་ལེན་ལ་སབས་འདྲིར་

མཛད་པར་སང་བ་ལྟར་བྱེད་ནའང་མྲི་རུང་བ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་མཐུན་རྐེན་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ཅྲིང་སོམ་པ་

སོགས་བཟུང་བ་ནྲི། བདེ་མཆོག་སོགས་གཞན་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་

སོགས་རྒྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྲིར་མདོར་བྱས་མདོ་

བསྲེ་གཉྲིས་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་བསྐེད་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་

པས་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྙྲིང་རེས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་བཟུང་

བ་སོགས་ཀང་མཚོན་ནུས་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་ཀྲི་འགེལ་པ་ཨ་བྷ་”ཡས
1
་

མཛད་པ་དང༌། བྷ་བྱ་ཀཱྲིརྟྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་ཆུང་ལས། རང་གྲི་པདྨའྲི་ཉྲི་མ་ལ་

གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་དཀར་པོའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་ནས། མཆོད་པ་དང་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་བྱས་ནས། སོང་པ་ཉྲིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སོན་པ་མེད་པ་རྣམས་རྲིམ་

གྲིས་བསོམས་ཏེ། ཞེས་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་མཆོད་པའྲི་ཚུལ་བཤད་ཅྲིང༌། དཔལ་ལྡན་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ། ཡས     སྐུ། ཡཱས
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ཟླ་བས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་བ་མའྲི་གནང་བ་ཐོབ་ནས་

རང་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་དྲུང་དུ་”ཨརྒ
1
་ཕུལ་ཏེ། ཞེས་པ་འདྲིས་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་མཆོད་

ཡོན་འབུལ་བ་དངོས་སུ་གསུངས་པས་མཆོད་པ་གཞན་རྣམས་མཚོན་ནུས་སོ། །དེ་

ལ་རང་གྲི་སྙྲིང་”ཁ
2
་ནས་ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་འདེན་པའྲི་འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུ་དང༌། མཆོད་

པའྲི་ལྷ་མོ་སྙྲིང་”ཁ
3
་ནས་སྤྲུལ་བ་སོགས་བྱེད་པ་ལ་ནྲི། སྤྲུལ་བ་པོ་རང་ཉྲིད་ཐ་མལ་

བའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་ལ། མཆོད་ཡུལ་མཆོད་རས་མཆོད་

པ་པོ་གསུམ་”ཀ
4
་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་མེད་པ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཐེག་ཆེན་ལ། རྒྱལ་བ་མཆོད་པའྲི་འཁོར་གསུམ་”ཀ
5
་ལ་བདེན་མེད་ཀྲི་རྩྲིས་ཀྲིས་

ཟྲིན་པ་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ཀ་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་ལྷར་

གསལ་བ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྙྲིང་’ཁར་’བཀོད་པའྲི་ཧཱུཾ་དེ་རང་གང་དུ་བསོམས་པའྲི་

ལྷའྲི་ས་བོན་དུ་བྱེད་དགོས་པས། ཧཱུཾ་དཀར་པོར་བྱེད་ན་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དཀར་

པོར་བྱེད་དགོས་ནའང་དེ་ལྟ་ན་ཧཱུཾ་གྲི་གདན་ཟླ་བར་རྲིགས་ཀྲི། ཉྲི་མ་མྲི་འཐད་ལ། 

མངོན་རྟོགས་ཀྲི་སབས་གཞན་དུའང་རང་གྲི་ལུས་ལས་ལྷ་སྤོ་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ། 

རང་མྲི་བསྐོད་པའམ་ཞེ་སང་རོ་རེ་གང་རུང་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་སྤོ་བར་གསུངས་པས། 

འདྲིར་ཡང་རང་སད་ཅྲིག་གྲིས་མྲི་བསྐོད་རོ་རེར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་ས་ཚོགས་

པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བ་མ་

1 མ་ཕྱི། བླ།  ཨརྒ     སྐུ། ཞོལ།  ཨཾ

2 མ་ཕྱི། ཞོལ།  ཁ    སྐུ། ཀ    བླ། ག

3 མ་ཕྱི། ཞོལ། ཁ    སྐུ། བླ། ག  *འདྱི་ལྟར་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ལ་རྱིགས་བསྒེ་བར་བྱ།

4 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ཀ    སྐུ། ག

5 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ཀ    སྐུ། ག  *འདྱིས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ལ་རྱིགས་བསྒེའོ།།
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དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་

དངས་ནས། འོད་ཟེར་རང་གྲི་སྙྲིང་’ཁར་’བསྡུའོ། །ཕོགས་གཞན་ལས་ནྲི་སྙྲིང་’ཁའྲི’་

པད་མ་དམར་པོར་བཤད་པའང་ཡོད་དོ། །

དེ་ལ་ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་འདེན་པ་ན་བ་མ་ཡང་སྤན་འདེན་པར་རྒྱུད་མངོན་

བརོད་བ་མ་དང་སོམ་འབྱུང་གཉྲིས་ལས་བཤད་ལ། བ་མ་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། 

བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནོར་ལས། ཤར་ཕོགས་ཀྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་དབང་

པོའྲི་མདུན་ན། བ་མ་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པར་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མངོན་བརོད་ལས། བ་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་རོ་རེ་རྲིགས་དྲུག་པར་བཤད་པ་དང༌། དཔལ་འཛིན་གྲིས་ཀང༌། རོ་རེ་འཆང་

བདག་རྣམ་པ་ཅན། །བ་མ། ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བས། སྔགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

ལས་ཆེས་ཆེར་འཁམས་པའོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་བྱེད་པ་པོའང་ལྭ་བ་པ་མ་ཡྲིན་

པར་ངེས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མ་ངེས་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་བཀག་པས་ཤྲིན་

ཏུའང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ལས་ཀང༌། བ་མ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལྟར་འགྲིང་

བག་ཅན་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་ནས་བཞུགས་པ་གསལ་བར་བལྟས་ལ། ཞེས་

བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསོམ་པར་གསུངས་པས། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བལྟ་བར་བཤད་

པ་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་འདེན་པ་འབེལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དུར་ཁོད་དུ་བཞུགས་པ་

དང་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསོམ་པ་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། དེ་ནྲི་དེ་བས་ཀང་སྔགས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་མ་ཆགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསོམ་པའྲི་དུར་ཁོད་ནྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ཤས་དུར་ཁོད་ཀྲི་རྣམ་
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པར་ཤར་བར་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དུར་ཁོད་ལ་དག་པ་

སྦར་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྐོན་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །མངོན་བརོད་ལས་དུར་ཁོད་ན་

གནས་པ་བཤད་པའྲི་སབས་སུ། དཔའ་བོ་འདུས་པའྲི་མཆོག་དག་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་

མ་ནྲི་མཆོག་ས་ཚོགས། ཞེས་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་མཆོག་རྣམས་ཀང་དེ་ན་

གནས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། སོམ་འབྱུང་ལས། གྲུབ་ཆེན་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་དག་ཐོབ་སོབ་

དཔོན། །ཚོགས་ནྲི་དུར་ཁོད་དབུས་སུ་བལྟ་བར་བྱ། ཅེས་གསུངས་པས་ཚུལ་དེ་ལ་

མྲི་རྲིགས་པ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །དེས་ན་བ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའམ་རོ་རེ་འཆང་

དང་ཐ་མྲི་དད་པར་མོས་པ་དང༌། གཙོ་བོའྲི་རྲིགས་བདག་ཏུ་མོས་པ་དང༌། དུར་ཁོད་

དུ་བཞུགས་པ་གསུམ་’ཀའང’་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་པས་སྤྲིར་

གང་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མེད་ལ། འདྲིར་ནྲི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་པར་མོས་ནས་

བྱའོ། །

གང་ནས་སྤན་འདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ཞེས་པ་ནྲི། མངོན་བརོད་ལས། 

སྔོན་གྲུབ་པ་ནྲི་བསྐུལ་ནས་ནྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དང་པོ་གང་དུ་སངས་རྒྱས་

པའྲི་གནས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བྱ་ཞྲིང༌། རང་

བཞྲིན་ཞེས་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

སྐུ་ལ་བྱས་ནས། དེའྲི་ངང་ལས་བཞེངས་ནས་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྤན་འདེན་པ་

ལའང་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་སྤན་འདེན་པར་འཆད་པ་ཡོད་ལ། འོག་མྲིན་ནས་

སྤན་འདེན་པ་ནྲི་གནས་བྱེ་བག་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤན་དངས་པའྲི་འོད་ཟེར་རང་གྲི་སྙྲིང་

’ཁར་’སྡུད་པར་ལྭ་བ་པ་དང་མན་སྙེ་སོགས་ཀྲིས་བཤད་དོ། །
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཕག་དང་མཆོད་པ་སོགས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ལ་མྲི་འད་བ་མང་པོ་ཞྲིག་

ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགེལ་པ་དག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མཆོད་པ་དང་

པོར་བྱས་ན། རང་གྲི་སྙྲིང་’ཁའྲི་’ཧཱུཾ་ལས་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བྱད་དེ་དང་དེ་འཛིན་པའྲི་

ལྷ་མོ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བ་སྤོས་ཏེ་མཆོད་པར་མོས་ནས། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་

དང་བཅས་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་སྔགས་ནྲི། བཤད་

རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། དེ་ནས་ཆོ་ག་བཞྲིན་ལེགས་མཆོད། །སྲིལ་སྙན་གླུ་སོགས་

མཆོད་པ་དང༌། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །རང་རང་སྔགས་དང་གོ་རྲིམ་

བཞྲིན། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། པུཥྤ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་དང༌། །ས་མུ་ཊ་དང་སྥ་ར་ཎ། །ས་མ་ཡ་

དང་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ། །ཧཱུཾ་མཆོད་པའྲི་སྔགས་ནྲི་རེས་སུ་བརོད། །རས་རྣམས་ཀུན་ལ་རང་

མྲིང་ནྲི། །གཟུང་བ་ལ་སོགས་སྔ་མ་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ལ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ནྲི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །པུཥྤ་ནྲི་མེ་ཏོག །”པུཙྪ
1
་ནྲི་མཆོད་

པ། མེ་གྷ་ས་མུ་ཊ་ནྲི་སྤྲིན་གྲི་རྒྱ་མཚོ། སྥ་ར་ཎ་འཕོ་བ། ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ནྲི་དམ་ཚིག་

བཞྲིན་དུ་བཞེས། ཞེས་པ་སེ། དེས་ཉེར་སྤོད་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ་གཞན་རྣམས་ལའང་

རྲིགས་”འདེའོ
2
། །དེ་ལྟ་ན་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་སྔགས་ནྲི། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤ་

”པུཙྪ
3
་མེ་གྷ་ས་མུ་ཊ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ། 

དེ་ཡང་ༀ་ཞེས་བརོད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྷ་མོ་རྣམས་སྤོ་ཞྲིང༌། ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་

ཅྲིང༌། ཕག་རྒྱའྲི་མཐར་སེ་གོལ་རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཚུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྷ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  པུཙྪ     སྐུ།  པུ་ཛ

2 མ་ཕྱི། འདྲེའོ     སྐུ། བླ། ཞོལ། འགེའོ

3 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  པུཙྪ     སྐུ།  པུ་ཛ
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མོ་རྣམས་རང་གྲི་སྙྲིང་’ཁའྲི་’ས་བོན་ལ་བསྡུ་བར་བྱའོ། །མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་

པའྲི་ཚེ་ནྲི། ༀ་པུཥྤ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་བརོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་མཆོད་ཆོག་ལས། དེ་ནས་ༀ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཞེས་བྱ་བའམ་ཡྲི་གེ་

གསུམ་བཟླས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་མཆོད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་མཆོད་ནས་ཕག་བྱ་བ་ནྲི། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། གང་ཞྲིག་གཟུགས་དང་

ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་དང༌། །རྣམ་པར་ཤེས་དང་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་དབང་

པོ་དྲུག །ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ནྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འད་

རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཏྲི་མུག་ཉེས་པ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ཆོས་བཅས་

གང༌། །རྲིག་པའྲི་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་རྟག་ཏུ་རབ་འབེལ་བར། །རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

དགའ་བ་མོང་བའྲི་དངོས་གྱུར་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འད་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །སྡུད་དང་དགའ་དང་རྣམ་པ་དེ་བཞྲིན་མྲི་འགྱུར་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་རང་

བཞྲིན་སེམས་སུ་རེས་ཐོགས་ཆོས། །རྨོངས་དང་ཞེ་སང་འདོད་ཆགས་སྒྲིབ་པ་རོ་རེ་

སེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འད་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་བྱའོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན། གང་

ཞྲིག་དེ་ལའོ། ཞེས་སྦོར་རོ། །ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

རོ་རེ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་སངས་རྟོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འད་ཞྲིང༌། ཟབ་

གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོར་ཤར་བ་དེ་

དག་ལའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་དང༌། 
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རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་

དང༌། སྐེ་མཆེད་དྲུག །ཅེས་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་དབྱྲིངས་

རོ་རེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་དང་རོ་རེ་མ་དྲུག་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི། གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་

ལྔ་དང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ །དབང་པོ་དྲུག་ནྲི། མྲིག་དབང་དག་པ་ས་སྙྲིང༌། རྣ་བ་

ཕག་རོར། ས་ནམ་སྙྲིང༌། ལྕེ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག །ལུས་སྒྲིབ་སེལ། ཡྲིད་བྱམས་

པའོ། །བྱམས་པ་རྩ་རྒྱུས་དང༌། ཀུན་བཟང་ཚིགས་དག་པར་བཤད་པ་དང་མྲི་འགལ་

ལམ་ཞེ་ན། དག་པ། ལྷ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཕོགས་

རེ་རེ་དང་སྦར་བ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་དང༌། ཞེས་པ་རྲིམ་

བཞྲིན་དེ་དག་དག་པའྲི། སྤན་མ། མཱ་མ་ཀཱྲི། གོས་དཀར་མོ། སྒོལ་མ་རྣམས་ཡྲིན་

ལ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དག་པ་འཇམ་དཔལ་ལོ། །གཏྲི་མུག་ཅེས་པས་གཏྲི་མུག་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དང༌། ཉེས་པ་ཞེས་པའྲི་སྤྲི་མྲིང་དེ་སབས་འདྲིར་

བྱེ་བག་ང་རྒྱལ་ལ་སྦར་བས། ང་རྒྱལ་དག་པའྲི་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ཤེས་

རབ་མཐར་བྱེད་དང༌། འདོད་ཆགས་ཆོས་བཅས་ཞེས་པས། འདོད་ཆགས་དག་པའྲི་

འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དང༌། རོ་རེ་ཞེས་པ་དོན་གྲུབ་ཡྲིན་ཏེ། 

བཛྲ་ར་ཏྲི། ཞེས་པ་ལ་དང་དོན་གྲི་བཤད་པའྲི་སབས་སུ་སྒོན་གསལ་ལས། ར་ཏྲི་

དགའ་མ་ཞེས་པ་དང༌། སུ་ལ་དགའ་ན། རང་གྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་

ལའོ། ཞེས་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་དེས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་

བགེགས་མཐར་བྱེད་བསན་ནོ། །རྲིག་པ་ཞེས་པ་དོན་མང་པོ་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཡོད་ཀང༌། 

འདྲིར་སྤན་མ་སོགས་ལྔས་བུམ་པ་འཛིན་པ་པོ་བྱས་ནས་བསྐུར་བའྲི་དབང་ལ་རྲིག་
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པའྲི་དབང་ལྔ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཕག་རྒྱ་ལ་རྲིག་པར་བྱས་ནས་དེ་དང་མཉམ་པར་

སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དང་རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་འབེལ་བར་གྱུར་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའྲི་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་བདེ་སོང་གྲི་དགའ་

བ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་དངོས་པོ་ཉྲིད་དུ་ཤར་བར་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

འད་ཅེས་སྦར་རོ། །སྡུད་དང་ཞེས་པས་འདོད་རྒྱལ། དགའ་དང་ཞེས་པས་དབྱུག་

སྔོན་ཅན། རྣམ་པ་ཞེས་པས་སོབས་པོ་ཆེ། དེ་བཞྲིན་མྲི་འགྱུར་ཞེས་པས་མྲི་གཡོ་བ། 

རྒྱུའྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་པས་རྒྱུ་ལམ་གྲི་ཆོས་འོག་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཡར་འཕེལ་བས་

མཚོན་པའྲི་གནོད་མཛེས། འབས་བུའྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་པས་འབས་བུ་མཐར་ཕྲིན་

པས་མཚོན་པའྲི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་བསན་ལ། ཐ་མ་དེ་གཉྲིས་

ཀ་ཡང་རྣམ་ཤེས་དག་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སེམས་སུ་རེས་ཐོགས་ཆོས། ཞེས་

སོས་སོ། །དེ་ནས་ཁོ་བོ་ལྷག་མ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་དབྱེ་བ་ནྲི། རྨོངས་དང་ཞེས་པས་

མྲི་གཡོ་བ་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་དང༌། ཞེ་སང་ཞེས་པས་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་དང༌། འདོད་ཆགས་ཞེས་པས་དབྱུག་སྔོན་ཅན་འོད་དཔག་

མེད་ཀྲི་རྲིགས་དང༌། སྒྲིབ་པ་ཞེས་པ་སྔར་ཉེས་པ་ཞེས་བཤད་པ་དང་དོན་གཅྲིག་

སེ། དེས་འདོད་རྒྱལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་དང༌། རོ་རེ་ཞེས་པས་སོབས་པོ་ཆེ་དོན་

གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་སུ་སོན་ནོ། །འདྲི་དག་ནྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས་བཤད་པ་

བཞྲིན་དུ་བཤད་པའོ། །

དེ་ནས་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་སོན་པ་

དང་འཇུག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་འཛིན་པ་ལ། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་ནས་
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ཚིག་གཞན་མྲི་འབྱུང་བས། གསང་འདུས་འཇམ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་འབྱུང་

བའྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་བྱ་སེ། གང་ཞྲིག་ཐོག་མེད་སྲྲིད་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་དུ། །མ་ལུས་

ཀུན་རྟོག་གྲིས་བསགས་རོག་པ་རྣམས། །ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་སྤན་སྔར་དེ་དག་ནྲི། །ཆོ་

ག་བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྲི། །རོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང༌། །འཕགས་པ་གཞན་གྲིས་དགེ་བ་གང་མཛད་པ། །དེ་དག་ཀུན་ལ་

ཡང་དག་པའྲི་ཡྲི་རང་ཞྲིང༌། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྲི། །ཡྲིད་ཀྲི་རོལ་

བ་དྲི་མེད་ཟླ་འདས་བསྒྲུབས། །སྙྲིང་རེ་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་མྲི་ཐབས། །རང་གྲི་ཡྲིད་

ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་ཡྲི། །བདེར་གཤེགས་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་སྐབས་སུ་མཆྲི། །རྟོག་

པ་མ་ལུས་པ་ལས་ངེས་གོལ་ཞྲིང༌། །སེམས་དཔའ་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕུན་ཚོགས་

གཞྲི། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རོ་གཅྲིག་ངོ་བོ་ཉྲིད། །དམ་པའྲི་ཆོས་ལ་རྟག་ཏུ་སྐབས་

སུ་མཆྲི། །འཆྲིང་བ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་གོལ་གྱུར་ཅྲིང༌། །སྙྲིང་རེ་མཆོག་གྲིས་

བསྐྲུན་པའྲི་དཔལ་དང་ལྡན། །རབ་ཏུ་དགའ་སོགས་ས་ལ་རབ་བཞུགས་པ། །བརྟུལ་

ཞུགས་དབང་པོའྲི་ཚོགས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲི། །བསམ་དང་རྣམ་པར་སྲིན་པ་དག་

གྱུར་པས། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་གྲི་བག་ཆགས་ཡང་དག་འབྱྲིན། །ལྷག་པར་མོས་པས་

རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཡྲི། །སེམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྐེད་པར་བགྲི། །བདེར་

གཤེགས་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྲི་ལམ་གཅྲིག་པུ། །སྦྲིན་སོགས་རྣམ་བཅུ་དཀར་པོའྲི་

ཡོན་ཏན་ཚུལ། །རོགས་སངས་རྒྱས་བདག་མ་ལུས་ངོ་བོའྲི་བོས། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་

ད་ནྲི་གནས་པར་བགྲི། ཞེས་པའོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཐོག་མར་བཤགས་པ་ནྲི་བཤགས་པར་
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བགྲི། ཞེས་པ་བཤད་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་ནས། དེ་འཆད་པ་ནྲི་གང་ཞྲིག །དུས་ཐོགས་

མེད་ནས། གནས་སྲྲིད་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་དུ། ཀུན་སོང་མ་ལུས་ཀུན་རྟོག་གྲིས་བསགས་

པའྲི་ངོ་བོ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའྲི་རོག་པ་རྣམས། ཡུལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་བ་མ་དང་དཀྲིལ་

འཁོར་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་སྔར། རྣམ་པ་རེ་རེ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་དེ་དག་ནྲི་ཐམས་

ཅད་ཡྲིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། ཚུལ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་སོབས་

བཞྲི་ཚང་ཞྲིང་འཁོར་གསུམ་དུ་བདེན་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་སོ་ནས་བཤགས་པར་

བགྲིའོ། །

ཡྲི་”རང
1
་ནྲི། རོགས་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། འཕགས་

པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང༌། འཕགས་པ་ལས་གཞན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་

ཀྲི་དགེ་བ་གང་མཛད་པ་དེ་དག་ཀུན་ལ་ཡང་དག་པར་དགའ་བས་ཡྲི་”རང
2
་ཞྲིང༌། 

རང་གྲིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའྲི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་ཡོངས་སུ་

བསྔོ་བར་བགྲིའོ། །

སྐབས་འགོ་ནྲི། བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །བདེ་

གཤེགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། ཡྲིད་ཀྲི་རོལ་པའམ། བཀོད་པའམ། རྣམ་འགྱུར། གཉྲིས་

སང་གྲི་དྲི་མ་མེད་པ་ཟླ་བ་འད་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བས་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་

པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྙྲིང་རེ་དམ་པ་དང་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཐབས་རྣམས་

མཐར་ཕྲིན་པས། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

བདེ་གཤེགས་རང་གྲི་ཡྲིད་ལ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་གནས་པར་གྱུར་པ་ཡྲིས་ཁད་

1 མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ།  རང     བླ། རངས

2 མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ།  རང     བླ། རངས
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པར་དུ་བྱས་པའོ། །གཉྲིས་སང་གྲི་རྟོག་པ་མ་ལུས་པ་ལས་རང་དུས་ན་ངེས་པར་གོལ་

ཞྲིང༌། སེམས་དཔའ་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་སངས་རྟོགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྲི་གཞྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལམ་བདེན་དང༌། ཆོས་ཅན་ས་

ཚོགས་པའྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་ཀྲི་ངང་དུ་རོ་གཅྲིག་པར་གྱུར་པའྲི་

ཆོས་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་སེ། དེ་འདའྲི་དམ་པའྲི་

ཆོས་ལ་རྟག་ཏུ་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །སའྲི་ངོས་སལ་གྲི་འཆྲིང་བ་རྣམས་ལས་ཡང་

དག་གོལ་གྱུར་ཅྲིང༌། སྙྲིང་རེ་མཆོག་གྲི་མ་མས་བསྐྲུན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་

”དཔལ
1
དང་ལྡན་པ། རབ་ཏུ་དགའ་སོགས་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའྲི་སོ་ནས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སོ་སྐེའྲི་བྱང་སེམས་ལས་དབང་པོའམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

ཚོགས་སམ་དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །

སེམས་བསྐེད་པ་ནྲི། སོན་པའྲི་བསམ་པ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་

རྣམ་པར་སྲིན་པའམ་འབས་བུ་སྦོར་བ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་

གྲི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་འབྱྲིན་པ་འཇུག་པའྲི་སེམས་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

གཞན་དོན་ལ་ལྷག་པར་མོས་པས་བརྒྱན་པའྲི་སེམས་ནྲི་ཐོབ་བྱ་བྱང་ཆུབ་དམ་

པར་དམྲིགས་ཏེ་བསྐེད་པར་བགྲིའོ། །ལམ་ལ་བརྟེན་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྲི། བདེར་

གཤེགས་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྲི་ལམ་གཅྲིག་པུ་སེ། ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་གྲི་གཞུང་

ཤྲིང་སྦྲིན་སོགས་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་དང་། དཀར་པོའྲི་ལས་ལམ་རྣམ་པ་བཅུའྲི་ཡོན་ཏན་

གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་ད་ནྲི་གནས་པར་བགྲིའོ། །གནས་ཚུལ་ཕར་ཕྲིན་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  དཔལ     སྐུ། དབང
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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གྲི་ཐེག་པ་ལས་འདྲིར་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། ལམ་གྲི་གནས་སབས་སུ་ཡང་སྦྲིན་

སོགས་མ་ལུས་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དག་གྲི་ངོ་བོར་མོས་པ་རྣམ་པ་ལམ་དུ་

བྱེད་པའྲི་བོས་བསྒྲུབ་པར་བགྲིའོ། ཞེས་པ་སེ། འདྲི་དག་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་

གྲི་འགེལ་པ་རྣམས་ཀྲི་བཤད་པའོ། །

དེ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་བཟུང་བ་ནྲི། 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་གྲིས་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྔར་སོམ་

པ་ཐོབ་ཟྲིན་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། དབང་གྲི་ཆོ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་དབང་

ལེན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་བཟུང་འདྲི་འད་བས་སོམ་པ་སྔར་

མེད་ཐོབ་པ་དང༌། སྔར་ཡོད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་འགལ་རྐེན་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་ནྲི། 

མདོར་བྱས་ལས། ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གནས། ཞེས་པ་ལས། དེའྲི་སྔ་རོལ་

ཏུ་འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་སོགས་གང་ཡང་དངོས་སུ་མ་བཤད་དོ། །ཨ་”བྷྱ་ཡས
1
། 

བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཐོག་མར་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་སོང་པར་བསོམས་

པའྲི་སོང་པའྲི་ངང་ལས་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་མགོགས་པར་འཁོར་བའྲི་རྩྲིབས་ལ་ཁོ་

བོ་འགོད་པར་བཤད་པ་ལ། ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲི་

ལུགས་ཡྲིན་གྲི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོང་པ་སྔོན་དུ་

བཏང་ནས་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ནྲི། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བྷྱ་ཡས     སྐུ། བྷ་ཡཱས
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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བསོམ་པའྲི་ལུགས་གཞན་ཡྲིན་གྲི། འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པས་

བསོམ་པ་མེད། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྲུང་འཁོར་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ས་བསོམ་པ་ཡྲིན་པས། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སྔོན་ལ་སོང་པ་བསོམས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ས་ལན་གཉྲིས་བསོམ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་ལོ་ཡང་འདྲིའྲི་ལུགས་ལས་མ་

བཤད་ཅྲིང༌། འཁོར་ལོ་མགོགས་པར་འཁོར་ན་ཕོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་ངེས་པས་ཁོ་

བོ་རྣམས་ཕོགས་བསྲུང་བར་མྲི་འགྲུབ་བོ་ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་སོད་སོང་པའྲི་བསལ་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་སྦར་བའྲི་ཆེད་དུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་དེའྲི་ཆེད་དུ་

བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བསྲུང་འཁོར་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་དུ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་བསལ་

ནས། ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ངང་ལས་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཞེངས་པའྲི་

ཆེད་དུ་བསོམ་པ་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་

ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་དུ་མཆོད་པ་བསང་སྦང་བྱེད་པའྲི་སོང་ཉྲིད་བསོམས་པ་དང༌། 

འོག་ཏུ་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་སོགས་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམས་པར་འགྱུར་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་ལན་དུ་མ་བསོམ་

དགོས་པར་ཐལ་བ་ཁེད་རང་ལ་འབྱུང་ངོ༌། །དེས་ན་བྱ་སྤོད་ཀྲི་ལྷ་རྐང་པ་གཅྲིག་ཙམ་

བསོམ་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔོན་དུ་སོང་པ་རེ་བསོམ་པ་ཡྲིན་པ་ལ། འདྲིར་

བསྲུང་འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་སོང་པ་བསོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆེས་མྲི་རྲིགས་

སོ། །ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་དང་རྩ་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། བཤད་

རྒྱུད་ལས་གསལ་བར་བཤད་དེ། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ཀུན་ནས་སེར་བའྲི་འཁོར་ལོ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ནྲི། །རྩྲིབས་བཅུ་དེ་དབུས་རྣམ་པར་བསོམ། །རྩྲིབས་ཀུན་ལ་ནྲི་ཁོ་བོ་བཅུ། །ཡེ་ཤེས་

བདག་ཉྲིད་བཅུ་ལས་བྱུང༌། །འགོག་པའྲི་རོ་རེ་བསོམ་བྱ་ཞྲིང༌། །མཆོག་ཏུ་མཛེས་

པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །རོ་རེ་འབར་བའྲི་སྤྲིན་སྤོས་པས། །མྲི་གཡོ་བ་དང་མཚུངས་

པར་འཁོར། ཞེས་འཁོར་ལོ་སེར་བོ་དང་འཁོར་བ་གཉྲིས་ཀ་གསུངས་ལ། རྒྱུད་ཕྲི་

མ་ནྲི་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྲིས་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་དངས་ཤྲིང༌། སྒོན་གསལ་དུ་

ཡང༌། རོ་རེ་བཞྲི་བསྐེད་ལ་སོགས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་དུ་མ་ཞྲིག་དང༌། སྦོར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སོགས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཆེས་མང་པོ་ཞྲིག་རྒྱུད་

ཕྲི་མ་ཉྲིད་དངས་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་བཤད་པས། འཕགས་ལུགས་པ་རྒྱུད་ཕྲི་མ་

གཙོ་བོར་མྲི་བྱེད་དོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མ་བརྟགས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །འཁོར་ལོ་འཁོར་ཡང་

ཁོ་བོས་ཕོགས་བསྲུང་བ་མྲི་ངེས་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། མྲི་གཡོ་བ་

དང་མཚུངས་པར་འཁོར། ཞེས་པའྲི་དོན། ཁོ་བོ་རྣམས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་མྲི་གཡོ་

བ་སེ་མྲི་འཁོར་བར་གནས་ལ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་པར་འཁོར་ལོ་འཁོར་ཞེས་པ་

ཡྲིན་པས། འཁོར་ལོ་འཁོར་ཀང་ཁོ་བོ་འཁོར་མྲི་དགོས་པས་སོ། །དེས་ན་འཁོར་

ལོ་འཁོར་བ་ལ་དེ་ལྟར་སྐོན་འཛིན་པ་ནྲི་རྒྱུད་ལ་སྐོན་འཛིན་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགེལ་པར་ཡང་འཁོར་ལོ་བསོམ་པར་བཤད་པ་དང་

ཨ་”བྷྱ་ཡས
1
་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་ཀྲི། བོད་སྔ་མ་མང་པོ་དང་ཕྲིས་ཀྲི་མཁས་པ་

དག་འཁོར་ལོ་མྲི་བསོམ་པ་ལེགས་པར་འདོད་པ་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་སྭ་བྷཱ་ཝའྲི་

སྔགས་དོན་སེམས་པའྲི་སོ་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་སོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སོང་པའྲི་ངང་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བྷྱ་ཡས     སྐུ།  བྷ་ཡཱས
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ལས། པཾ་ལས་ས་ཚོགས་པདྨ་དང༌། ཨཱཿལས་ཉྲི་མའྲི་སེངདུ་བྷྲུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་སེར་

པོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་གཡས་ཕོགས་སུ་མགོགས་པར་འཁོར་བ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཕྲི་

མ་ལས། རོ་རེ་འབར་བའྲི་སྤྲིན་སྤོས་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་འབར་བའྲི་

སྤྲིན་གྲི་ཕེང་བ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བ་བསོམ་པར་བྱའོ། །འོ་ན་འཁོར་ལོ་དབྱྲིབས་ཇྲི་

ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་སྙམ་ན། འདྲི་ལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གཞན་རྣམས་ནས་གསལ་བ་

རང་དུ་བཤད་པ་མེད་ཀང༌། མན་སྙེ་ལས། འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་

དབུས་ཀྲི་ནང་དུ། ཞེས་གསུངས་ལ། སྤྲིར་ནང་དུ་ཞེས་པ་ཙམ་གྲིས་ལྟེ་བ་སྦུབས་

ཅན་དུ་མྲི་འགྲུབ་སེ། སྤོད་རྒྱུད་ལས། རྩྲིབས་ཀྲི་ནང་ནྲི་ཐམས་ཅད་ན། །བཞུགས་

པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སོགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོན་ཀང་འདྲིར་ནྲི་དེ་

དང་མྲི་འད་སེ། མན་སྙེ་ལས། འཁོར་ལོ་སེར་པོ་གཡས་བསོར་དུ་འཁོར་བ་རྩྲིབས་

བཅུ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་ཀྲི་བར་སབས་སུ་གནས་པའྲི་བདག་ཉྲིད། ཅེས་ལྟེ་བ་ཁོང་

སོང་གྲི་ཕན་ཚུན་གྲི་བར་སབས་སུ་རང་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པར་གསུངས་པས། ལྟེ་བའྲི་

ཁོང་”གསང
1
་གྲི་ཡར་རྩེ་དང་མར་རྩེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་དུ་སེང་འོག་གྲི་ལྷ་བསྐེད་པར་

ཤེས་སོ། །དེས་ན་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་དང་སེང་འོག་གྲི་རྩྲིབས་ནྲི། མདུང་སོ་གཉྲིས་

“
2
མཇུག་སྤད་པ་ལྟ་བུའྲི་དབུས་ཀྲི་”སྦོམས་ཀྲི

3
་ནང་དུ་གཙོ་བོ་བསྐེད་ཅྲིང༌། ཡར་

རྩེ་མར་རྩེའྲི་ནང་དུ་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་བསྐེད་པའོ། །རྩྲིབས་བརྒྱད་ཀྲི་ནྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་

རྩེ་མོའྲི་སེང་དུ་ཁོ་བོ་དགོད་པར་གསལ་བར་བཤད་ལ། རྩྲིབས་ཀྲི་སེང་དུ་དགོད་

1 མ་ཕྱི། བླ། གསང་    ཞོལ། གསེང     སྐུ།  སེང

2 སྐུ། +པ་

3 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  སོམས་ཀྱི     སྐུ།  སོམ་གྱི
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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པར་བཤད་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པས། ཁོ་བོའྲི་འོག་ཏུ་གནས་པ་སྦུབས་མེད་པ་

ཡྲིན་གྲི། འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་ཐམས་ཅད་ཁང་པ་ལྟ་བུའམ་གུར་ཐབས་སུ་བྱེད་པ་དང༌། 

ཁོ་བོ་རྣམས་དེའྲི་ནང་དུ་བསྐེད་པ་ནྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་ཅྲིང༌། ཁོ་བོ་རྣམས་རྩྲིབས་ཀྲི་ནང་དུ་བྱས་ནས་ཁོ་བོ་མྲི་འཁོར་ཞྲིང་འཁོར་ལོ་

འཁོར་ན། འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲིས་ཁོ་བོ་ལ་གཅོད་དགོས་ལ། ཁོ་བོ་ཡང་འཁོར་ན། 

ཁོ་བོ་འདྲི་ཕོགས་འདྲི་ན་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཁོ་བོ་

རྩྲིབས་དང་ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་འགོད་ན། རྩྲིབས་རྣམས་ཁོ་བོའྲི་གནས་སུ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཁས་བངས་པ་དང༌། ཁོ་བོ་རྩྲིབས་ལ་དགོད་པར་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་

དག་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནྲི་སྔགས་རྲིང་མ་བ་དག་གྲི་

ལུགས་ཡྲིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་འཁོར་ཞྲིང་ཁོ་བོ་མྲི་འཁོར་བ་ནྲི། ཁོ་བོ་རྣམས་ནྲི་ཅུང་

ཟད་འཁོར་ལོ་ལ་མ་རེག་པར་བྱ་སེ། འཁོར་ལོ་འཁོར་བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། འཁོར་ལོའྲི་

རྩྲིབས་ཀྲིས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་གཅོད་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ལྷ་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མདོ་བསྲེ་ལས། 

ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་ནས། 

གཟུགས་ནྲི་དབུས་སུ་བསོམ་པར་བྱ། ཅེས་མདོར་བསྡུས་པར་གསུངས་པ་འདྲིས། 

དང་པོ་ཁོ་ནར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བསྐེད་པར་བྱ་

སེ། ལེའུ་གཅོ་ལྔ་པ་ལས། རྣམ་པར་སང་མཛད་འོད་འད་ཞྲིང༌། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

རྒྱལ་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་རོ་རེ་གསུམ་འཛིན་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་རོ་

རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མོས་པར་བྱའོ། ཞེས་དང༌། 
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རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་སུ་ཁ་

དོག་དཀར་པོས་ལྷག་པར་མོས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པས་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་

སུ་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དཀར་པོར་བསྐེད་པར་གྲུབ་ལ། དཀར་པོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

ཏུ་བསྐེད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཨ་”བྷྱ་ཡས
1
་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསྐེད་པར་

བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ”བྷྱ་ཡས
2
་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང༌། ཐུབ་

པ་དཔལ་གྲི་འགེལ་པ་ལས། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པས་ཐ་མལ་བའྲི་ང་རྒྱལ་

བསལ་ལ། སད་ཅྲིག་གྲིས་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཁ་དོག་དཀར་

པོ་ཕག་གཉྲིས་པ། ཞལ་གཅྲིག་པ། པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། ཞེས་

བཤད་པས་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་རྲིགས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཐུབ་པ་དཔལ་

གྲི་ལུང་གྲིས་ཨ་”བྷྱ་ཡ
3
་འགོག་པ་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་”པ

4
། རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ལ་

ཡྲིད་བརྟན་མེད་པར་ངེས་ཏེ་འདྲི་ལྟར། མདོ་བསྲེ་ལས། དེ་ནས་ལེའུ་དང་པོ་ལས་

ཡེ་ཤེས་སྒོན་མ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མྲི་བསྐོད་

པ་བསྐེད་པ་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ཞེ་སང་རོ་རེར་གྱུར་ནས། ཞེས་རང་བསྲུང་འཁོར་

གྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་འཆང་དཀར་པོར་བསྐེད་པ་དེ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒོན་མ་རོ་

རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཅུག་ནས་ཞེ་སང་རོ་རེར་བསྒྱུར་བར་

བཤད་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཡེ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བྷྱ་ཡས     སྐུ།  བྷ་ཡཱས

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བྷྱ་ཡས     སྐུ།  བྷ་ཡཱས

3 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བྷྱ་ཡ     སྐུ།  བྷ་ཡཱ

4 མ་ཕྱི། ཞོལ།  པ    སྐུ། བླ།  ལ
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ཤེས་སྒོན་མ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཚུལ་ནྲི་རྒྱུད་ལས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་རེ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། རྲིག་པ་ཆེན་པོའྲི་སྐེས་བུའྲི་

གཟུགས་འདྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་སོ། །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་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གཟྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་

ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་པ་དེ་

ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཆེད་དུ་བརོད་

ཅྲིང་མཆོད་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ་འདུས་པ་སོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚེ། རོ་རེ་

འཆང་གྲིས་ལེགས་སོ་གནང་སེ། འོན་ཀང་འདྲི་ནྲི་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་ལྟ་

ཅྲི་སོས། ཞེས་གསུངས་པས། འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་

གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

པ་མཛད་དེ་ཡང་དག་པར་བསན་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ་ནྲི་དབང་བསྐུར་བ་སེ། དབང་བསྐུར་ནས་འདུས་པ་བསན་དུ་གསོལ་ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །འདྲིས་ནྲི་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་དབང་མ་བསྐུར་བར་རྒྱུད་

བསན་དུ་མྲི་རུང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། སྒོན་
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གསལ་ལས། དེ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོོར་སྤྲུལ་

བར་མཛད་དེ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་དབང་

བསྐུར་བར་བཞེད་དེ། རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེར་བསྒྱུར་བའྲི་ཆེད་དུ། ཡེ་

ཤེས་སྒོན་མ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་མྲི་བསྐོད་པ་ཕྱུང་ནས་

རང་ལ་བཅུག་པར་གསུངས་པ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་མཁེན་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒོན་

མ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

སྔགས། མཆོག་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་སྙྲིང་པོ་འདྲི། ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངོ༌། །བཛྲ་དྷྲིཀ །དེ་ནས་འདྲི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་སྐེས་བུ་དེ་ཉྲིད། 

མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྦོར་བའྲི་ཐབས་ཀྲིས། ནག་པོ་དཀར་པོ་དམར་

པོའྲི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་

ལ་ཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་མྲི་བསྐོད་པ་ཕྱུང་ནས་བཅུག་པ་ནྲི། སྔར་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དེ་

ལ་བཅུག་པ་ཡྲིན་གྲི་ཡང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་བར་སབས་སུ་བསྒྱུར་ནས་

དེ་ལ་བཅུག་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེས་ན་དེ་ལྟར་སྨྲ་བས་ནྲི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་

སབས་འདྲིར་རོ་རེ་འཆང་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་མཇུག་ཚུལ་རྒྱུད་ལས་ཡེ་ཤེས་སྒོན་མ་

རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་ཕྱུང་བ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བར་གསུངས་པ་
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མཐོང་ཡང༌། རྒྱུད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བརྟགས་པས་འཁྲུལ་ལ། པཎྲི་ཏ་ཐུབ་པ་

དཔལ་གྲིས་བཤད་པ་ཡང་དེའྲི་ཕྲིར་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རོ་རེ་འཆང་དཀར་

པོ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོན་གསལ་

ལས། ཕྱུང་ངོ་ཞེས་པ་ནྲི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ཡང་དག་པར་འབྱྲིན་པར་མཛད་

པ་སེ། ཞེས་མྲི་བསྐོད་པ་འབྱྲིན་ལུགས་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་མངལ་འབྱྲིན་བྱེད་

པར་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་ཡུམ་ནྲི། ཐུབ་པ་དཔལ་གྲིས་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་

ཕྱུག་མར་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་པས། རེས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་བཅུག་སེ་ཡབ་ཞེ་སང་རོ་

རེར་བསྒྱུར་བ་ན། ཡུམ་ཡང་རེག་བྱ་རོ་རེ་མར་བསྒྱུར་དགོས་སོ། །གོང་དུ་དངས་

པའྲི། སངས་རྒྱས་འབར་བའྲི་འོད་དང་མཉམ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། 

སངས་རྒྱས་འབར་བའྲི་འོད་དང་མཉམ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། རང་གྲི་བདག་པོའྲི་སྐུ་མདོག་

དང་འད་བའོ། ཞེས་བཤད་པས་སབས་འདྲིར་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་མཚུངས་པ་བྱེད་

དགོས་ལ། ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །རྣམ་པར་སང་

མཛད་མཚུངས་པའྲི་འོད། ཅེས་པ་འདྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དང་པོའྲི་

མགོན་པོ་བསྐེད་པ་དང་སྦར་ཞྲིང༌། མདོ་བསྲེ་ལས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་

འཆང་བསྐེད་པ་དང་སྦར་ལ། སྒོན་གསལ་ལས། དེ་ཉྲིད་སྤོད་པ་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡོན་

ལ་སྦར་ཀང༌། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། ཚིག་གཅྲིག་ལ་ཡང་ས་ཚོགས་དོན། ཞེས་

པ་ལྟར་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེ་ཡང་དོན་མྲི་འད་བ་དུ་མ་སོན་པས་འགལ་བར་མྲི་

བསམ་ལ། འདྲིའྲི་རོ་རེ་འཆང་དང་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕག་འད་བས་

གཉྲིས་ཀ་ལ་དང་དུ་རུང་བ་ལ་དགོངས་ཤྲིང་། འདྲིར་དངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་
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ན། སངས་རྒྱས་རོ་རེ་གསུམ་འཛིན་འགྱུར། ཞེས་པ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐེད་པའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ལ་བཤད་

དགོས་སོ། །རང་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐེད་པ་དེ་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་”གསུམ
1
་བརྩེགས་

སུ་ཡང་བྱེད་དགོས་ཏེ། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ལོངས་སྤོད་བཞྲི་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རྲིག་

པའྲི་སྐེས་བུ་རོ་རེ་ཅན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །གྲུ་གསུམ་དུ་ནྲི་རྣམ་

པར་བསོམ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་ནས། ཀུན་ནས་སེར་བའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི། ཞེས་

སོགས་སྔར་དངས་པ་དེ་དག་ཡོད་དོ། །དེ་ལ། རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་པ་ནྲི། 

བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བསོམ་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལོངས་སྤོད་བཞྲི་

དང་ཡང་དག་ལྡན་པ་ནྲི་རོ་རེ་གསུམ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་བཞྲི་ལྡན་པ་ལ་

ནཱ་རོ་པས་བཤད་ཅྲིང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་པ་ལས། འོད་འཕོ་འཁྲུག་ཅྲིང་

མདངས་བཟང་བའྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔར་མཉམ་གཞག་ལ། །རོ་རེ་སྐུ་ནྲི་གསུམ་གྲི་

མཐར། །གཟུགས་བརན་བསམས་ལ་སྦར་བར་བྱ། ཅེས་གསུངས་པའྲི་རྐང་པ་དང་

པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཞེ་སང་རོ་རེ་བསྐེད་པ་སོན་ལ། རོ་རེ་སྐུ་ནྲི་གསུམ་གྲི་མཐར། ཞེས་

པ་གཉྲིས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་སེམས་དཔའ་”གསུམ
2
་བརྩེགས་ཀྲི་སྐུའྲི་མཐར་”སེ

3
་འོག་

ཏུ། གནོད་མཛེས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་བསམས་ལ་བགེགས་འགུགས་པ་སོགས་ལ་

སྦར་བར་བྱ། ཅེས་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེས་ན་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་

འཆང་དཀར་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཡུམ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དཀར་མོ་ཞལ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  གསུམ     སྐུ།  སུམ

2  མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  གསུམ     སྐུ།  སུམ  *འདྱི་ཡང་སོ་སོར་རྱིགས་བསྒེ།

3 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  སེ     སྐུ། ཏེ
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གསུམ་ཕག་དྲུག་མས་འཁྱུད་པར་བསྐེད་པའྲི་གནས་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བྱས། དེ་ནས་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཁོ་བོ་

བཅུས་བསོར་བ་སྤན་དངས། སྤྲི་བོའམ་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་བསྐེད་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཐུགས་ཀར་

དངས། བཛྲ་”རདྷྲིཀྲིས
1
་ཕྱུང༌། ཕོགས་བཅུར་སྤོས་པས་སྤྲི་དགོས་ཀྲི་མཛད་པ་

མཛད། སར་འདུས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འདེས་ནས་རང་ལ་ཞུགས་པས། སྔར་གྲི་ཟླ་བ་

ཉྲི་གདན་དུ་གྱུར་པའྲི་སེང་ན་རང་ཞེ་སང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་

དང༌། ཡུམ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མར་གྱུར་པར་བསོམས་ནས། དེ་ནས་ཁོ་བོ་རྣམས་རང་རང་

གྲི་འབྱྲིན་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱུང་སེ། རྩྲིབས་བརྒྱད་ཀྲི་རྩེ་མོ་དང༌། སེང་འོག་གྲི་རྩྲིབས་ལ་

ཅུང་ཟད་མ་རེག་པའྲི་ནང་གྲི་གནས་རྣམས་སུ་པད་ཉྲིའྲི་གདན་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །

འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཁོ་བོ་བཅུ་རྩྲིབས་བཅུའྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་བསམས་

པ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་གྲི། མངལ་འབྱྲིན་བྱེད་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་

ལས་མ་བཤད་པས་མྲི་འཐད་དོ། ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ་མདོར་བྱས་ལས། 

ཁོ་བོ་བཅུ་ནྲི་སྤོ་བར་བྱ། ཅེས་གསུངས་པའྲི་སྤོ་བའྲི་དོན་མངལ་དུ་བསྐེད་པ་ཐུགས་

ཀར་དངས་ནས་ཕྱུང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཧཱུཾ་གྱུར་པ་ལས་ཁོ་བོ་བསྐེད་པ་ཙམ་ལ་ནྲི་

སྤོ་བའྲི་དོན་མེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་བསྲེ་ལས། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། ཁོ་བོ་ཞེ་

1 མ་ཕྱི། བླ། རདྷྱིཀྱིས    ཞོལ། དྷྱིཀྱིས     སྐུ། དྷྱིཀ་གྱིས
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སང་གནས་ལས་སྐེས། །གསོད་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་དག །གྲུབ་པ་མཆོག་གྲི་ཆོས་

ཅན་ལ། །གསོད་པའྲི་དོན་གྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པས། ཡྲི་གེ་

ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་བཅུ་ཕྱུང་ལ། ཞེས་དང༌། གོང་དུ་དངས་པའྲི། འོད་

འཕོ་འཁྲུག་ཅྲིང་མདངས་བཟང་བའྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། 

སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་སྦོར་བ་

དང་ལྡན་པས། མྲི་བསྐོད་པ་དབྱུང་ཞྲིང་རེས་སུ་ཞུགས་པས། འོད་འཕོ་འཁྲུག་ཅྲིང་

མདངས་བཟང་བའྲི། ཞེས་བྱ་བ་སེ། ཞལ་ཅུང་ཟད་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། འོད་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོའྲི་དབུས་སུ་ཚུད་པར་བདག་ཉྲིད་བསོམས་ལ། ཁོ་བོ་བཅུ་

ཕྱུང་སེ། ཕོགས་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་བཞག་ནས། ཞེས་ཁོ་བོ་ཕྱུང་ནས་རྩྲིབས་ལ་

དགོད་པར་ཡབ་སྲས་གཉྲིས་ཀས་དངོས་སུ་བཤད་པས། ཡབ་སྲས་ཀྲིས་མ་བཤད་

པར་འདོད་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་པའོ། །དེས་ན། ཨ་”བྷྱ
1
་དང༌། རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་དང༌། 

འགེལ་པ་རྲིན་ཕེང་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཀྲི་འགེལ་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ཁོ་བོ་མངལ་འབྱྲིན་བྱེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །རྒྱུད་ཀྲི། ཁོ་བོ་ཞེ་སང་

གནས་ལས་སྐེས། ཞེས་པ་འགེལ་པས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་ལ། མདོར་

བྱས་ལས་ཀང༌། འབར་བའྲི་འོད་འཕོ་འཇྲིགས་པར་བྱེད། །ཉྲི་མ་ལ་གནས་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང༌། །གཡོན་བརྐང་པ་ཡྲི་གནས་པས་གནས། ཞེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ། མདོ་བསྲེ་

དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་ཀྲི་ཕག་

མཚན་ལས་བསྐེད་པར་ཡབ་སྲས་གང་གྲིས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བྷྱ    སྐུ། བྷྱཱ
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ལས་ཀང་མ་བཤད་པས། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཁོ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་བྱེད་པ་

ལ་ཤེས་བྱེད་ཅྲིའང་མེད་དོ། །

ཁོ་བོ་རྣམས་ཕྱུང་ནས། མཛད་པ་མ་མཛད་པར་གདན་ལ་འགོད་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་

རྣམས་ཀྲི་མཛད་པ་ཡང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུའྲི་གདོན་འཇོམས་པ་

ཡྲིན་ལ། མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་གདན་ལ་བཀོད་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པས་ཕྱུང་མ་ཐག་གདན་

ལ་དགོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རང་ཞེ་སང་རོ་རེར་བསྒྱུར་བའྲི་དགོས་པ་ནྲི་ཁོ་བོ་ལ་བཀའ་

བསོ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་བཅུག་པའྲི་སོ་ནས་བསྒྱུར་བ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་

པ་ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པས་སོ། །དེ་ལ་སེང་གྲི་ཁོ་བོ་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་དབུའྲི་ཐད་སོ་

ལས་ཅུང་ཟད་ཤར་དུ་ཡོ་བའྲི་སེང་དུ་ཞལ་ནུབ་ཏུ་གཟྲིགས་པ་དང༌། འོག་གྲི་ཁོ་བོ་

ནྲི་གཙོ་བོའྲི་སྐུའྲི་འོག་ཐད་དང་ལས་ཅུང་ཟད་ནུབ་ཏུ་ཡོ་བའྲི་རྒྱབ་ཀྲི་ཆར་ཞལ་ཤར་

ལ་གཟྲིགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་དང་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཁོ་བོ་ལས། གཙོ་བོ་དང་

སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་བར་ཐག་ཅུང་ཟད་རྲིང་ངོ༌། །རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གྲི་ཕྲིར། སེང་འོག་

གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་སམ་དེའྲི་མཚན་མ། རས་བྲིས་སམ། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

འགོད་པ་ན། སེང་འོག་གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་ཤར་གྲི་ཤར་དང༌། ནུབ་ཀྲི་ནུབ་ཏུ་འགོད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། བགེགས་ཀུན་

རྣམ་པར་གཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། །གནོད་མཛེས་བཀའ་སྩལ་ཕུར་བུས་གདབ། །ༀ་སུཾ་བྷ་

ནྲི་སུཾ་བྷ་ཧཱུཾ། གྲིཧྣ་གྲིཧྣ་ཧཱུཾ། གྲིཧྣཱ་པ་ཡ་གྲིཧྣཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝ་ན། བྲིདྱཱ་རཱ་

ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཁོ་བོའྲི་གཟུགས་ཅན་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །བགེགས་ཀྲི་བདག་པོ་ཉྲིད་བཀུག་
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ནས། །བོ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་ཕུར་བུས་གདབ། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གནོད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསོས་ནས་བགེགས་རྣམས་དགུག་པར་

བྱ་སེ། དེའྲི་ཚུལ་ཡང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས་འོག་ན་གནས་

པའྲི་གནོད་མཛེས་ལས་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྤྲུལ་པ་གཉྲིས་པ་འོངས་ནས། གནོད་

མཛེས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲིས་མདུན་དུ་གནས་ཏེ་བཀའ་ནོད་པར་བསམས་ནས། ལེའུ་

བཅུ་བཞྲི་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཧཱུཾ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བཀའ་བསོ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་འོག་གྲི་གནོད་མཛེས་ལ་བལྟས་པས། དེས་སྤྲུལ་

པའྲི་གནོད་མཛེས་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་མདུན་དུ་འོངས་ཏེ་བཀའ་ནོད་པར་བསམས་ལ། 

དེ་ལ་ཧཱུཾ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བགེགས་རྣམས་མྱུར་དུ་བཟུང་ལ་ཁུག་ཅྲིག་ཅེས་

བཀའ་བསོ་བར་བྱའོ། །སྔགས་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཨ་དང་ཨུ་དང་མ་ཡྲིག་

གསུམ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དང་པོ་གཉྲིས་འདུས་

པ་ལས་ཨོ་ཞེས་པར་གྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལ་མ་ཡྲིག་གྲིས་བརྒྱན་པས་ༀ་ཡྲིག་གཅྲིག་ཏུ་

གྱུར་པ་ནྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་

བའྲི་ཡྲི་གེ་དེས་མཚོན་པའྲི་དོན་དེ་ལྟ་གོ་ནས་བརོད་པས་བསོད་ནམས་ལེན་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ནོར་བུ་འཛིན་པའྲི་སྔགས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། རོ་རེ་རྩེ་མོར། ༀ་

ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་བཤད། །མཆོག་དང་ནོར་སེར་དཔལ་དང་གཡང༌། །”བསལ
1
་

བཟང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་དོན། །ནོར་བུ་འཛིན་པའྲི་

སྔགས་སུ་བརོད། ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲི་ཉྲིད་འོག་གྲི་སབས་ཀུན་ཏུའང་ཤེས་པར་

1 མ་ཕྱི། ཞོལ།  བསྐལ     སྐུ། བླ།  སྐལ
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བྱའོ། །སུཾ་བྷ་ཅེས་པ་ངེས་པར་འདུལ་བ། ནྲི་སུཾ་བྷ་ཅེས་པ་མ་ལུས་པ་ངེས་པར་འདུལ་

བ་སེ། དེ་གཉྲིས་ནྲི་གནོད་མཛེས་ལ་བོད་པའོ། །ཧཱུཾ་ནྲི་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །ག�ཧྣ་

ག�ཧྣ་ནྲི་བཟུང་བཟུང་ཞེས་པ་སེ་གནོད་བྱེད་འབོས་པ་ལ་”བཟུངས
1
་ཤྲིག་པའོ། །ག

�ཧྣཱ་པ་ཡ་ག�ཧྣཱ་པ་ཡ་ནྲི་འཛིན་དུ་ཆུག་འཛིན་དུ་ཆུག་ཅེས་པ་སེ། འཁོར་ཡང་འཛིན་དུ་

ཆུག་ཅྲིག་པའོ། །ཧཱུཾ་ནྲི་བསྐུལ་བའོ། །ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ། བྷ་ག་ཝ་ན། ཞེས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཁུག་ཅྲིག །ཅེས་པ་སེ། སྒོན་གསལ་ལས། རོ་རེ་ཞགས་པས་ཆྲིངས་རོ་

རེ་ལྕགས་ཀྱུས་སྙྲིང་ཕུག་སེ་ཁུག་ཅྲིག་པའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །བྲིདྱཱ་རཱ་ཛ་ནྲི་རྲིག་

པའྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གནོད་མཛེས་ལ་དབུགས་འབྱྲིན་པའོ། །ཧཱུཾ་ཕཊ་ཞེས་པ་ནྲི་གསོད་

པའྲི་ཕྲིར་བསྐུལ་བའོ། །གནོད་མཛེས་འདྲིའྲི་ཕག་མཚན་ལ། རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་

ལས། དང་པོ་”
2
རོ་རེ་དྲིལ་བུ། བར་བ་གཉྲིས་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། ཐ་མ་གཉྲིས་

རལ་གྲི་དང་རོ་རེ་ཐོ་བ་འཛིན་པར་བཤད། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་ཉྲིས་པ། 

གཡས་རོ་རེ་ཐོ་བ། གཡོན་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པའྲི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་བཞེད། 

བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས་པའྲི་ཕག་གཉྲིས་པར་བཞེད་ཀང་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་བརྟན་ཅྲིའང་མྲི་རུང་བར་སང་ཞྲིང༌། རྒྱུད་ལས། རོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་ཞབས་ཀྲིས་མནན། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་བདག་པོ། །རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་

ཞགས་པ་ཡྲིས། །བུ་མོ་རྣམས་ནྲི་འགུགས་པའྲི་མཆོག །ཅེས་པའྲི་སབས་སུ། གནོད་

མཛེས་ཀྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་དེ་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུར་གྱུར་པས་བསྒྲུབ་བྱ་འགུགས་པར་

བཤད་པ་ལྟར། ཕག་དྲུག་གྲི་ཕག་མཚན་གཞན་འད་བ་ལ། གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་རོ་

1 མ་ཕྱིས། བླ། ཞོལ།  བཟུངས    སྐུ།  ཟུངས

2 སྐུ།  +གཉྱིས་
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རེ་དེ་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུར་བསྒྱུར་ནས། བགེགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཕོགས་སྐོང་བཅུའྲི་སྙྲིང་

ནས་ལྕགས་ཀྱུས་ཕུག །མགྲིན་པ་ཞགས་པས་བཅྲིངས་ཏེ་བཀུག་ནས་ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་

གཏད་པར་མོས་པ་བྱ་ཅྲིང༌། དེ་ནས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་འོག་ཏུ་མནན་པ་དང༌། 

ཁ་ཅྲིག་མདུན་དུ་བཞག་པར་མོས་པ་བྱ་ཅེས་ཟེར་ཡང་། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེས་

ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁོན་པ་འབྲུབ་ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

བཅུར་བཅུག་པར་བསམ་པར་བཤད་པ་བཞྲིན་བྱའོ། །དེ་ལ་སེང་འོག་གྲི་བགེགས་

ནྲི་ཤར་གྲི་ཤར་དང༌། ནུབ་ཀྲི་ནུབ་ཏུ་བཅུག་པར་བསམ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་ཕུར་བ་

གདབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། རོ་རེ་བདུད་རྩྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྲི་

འདབ་མའྲི་མདོག །འབར་ཕེང་འཁྲིགས་པའྲི་འོད་ལྡན་པས། །རོ་རེ་ཕུར་བུ་རྣམ་པར་

བསོམ། །ལྟེ་བའྲི་ཕོགས་ནས་སད་ཀྲི་ཆ། །རྩེ་མོ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་བསམ། །སོད་ནྲི་ཁོ་

བོའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་ཏེ། །ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ལྟ་བུར་བསོམ། །དེ་ཡྲི་གསང་སྔགས་

ལེགས་བརོད་ལ། །བགེགས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་འོག་གཟྲིགས་པས། །རོ་རེ་ཕུར་བུས་

ངེས་བཏབ་ན། །བགེགས་ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་མྲི་གཡོ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིའྲི་

དོན་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག །ཕོགས་སྐོང་བཅུ་བོ་རང་རང་གྲི་མགོ་བོར་ཧཱུཾ་རེ་རེ་བསོམ། 

དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་ཕུར་བུར་གྱུར་པར་བསམ་ཞེས་བཞེད་ཀང༌། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བ་གཉྲིས་པ་བྱང་

ཕོགས་ཀྲི་སོར་སྤྲུལ་ཏེ་བཞག་ནས། རང་ཉྲིད་ཕུར་བུའྲི་རྣམ་པ་བཅུར་མངོན་པར་

སྤྲུལ་ཏེ། བགེགས་ཀྲི་བདག་པོ་བཅུའྲི་མགོ་བོར་གནས་པར་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་

དང༌། དེར་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དངས་པ་ཡང༌། འདྲིའྲི་མདོ་ནྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། 
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རོ་རེ་བདུད་རྩྲི་ཁོ་བོ་ཆེ། །རོ་རེ་ཕུར་བུ་རབ་བསོམ་བྱ། །ཤྲིན་ཏུ་འབར་ཞྲིང་ལེགས་

པའྲི་འོད། །ཕོགས་བཅུའྲི་རྩེ་མོར་སྤོ་བར་བྱ། ཅེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱང་

གྲི་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བས་སྤྲུལ་བའྲི་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བ་གཉྲིས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། སོད་ཁོ་བོ་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བ་ལ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་དབྱྲིབས་

ཅན་གྲི་ཕུར་བུ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། མེ་སག་འབར་བ་འད་བ་ཡྲིས། །ཕོགས་བཅུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གདབ་པར་བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་བཅུར་གྱུར་

ཏེ་ཕོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ཟུག་པར་མོས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ༀ་གྷ་གྷ་

སོགས་ཀྲི་སྔགས་རང་གྲིས་“གཏོན
1
་ནས་གནོད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསོ་བར་བ་མ་སྔ་

མ་དག་བཞེད་ཀང༌། དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔགས་དེའྲི་དོན་སྒོན་གསལ་གྲིས་བཤད་པ་

ན། བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སོགས་ཀྲིས་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ལ་འབོད་པར་བཤད་ཀྲི། གནོད་མཛེས་

ལ་བོད་པར་མ་བཤད་ལ། གནོད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསོ་བ་ཡྲིན་ན་གནོད་མཛེས་ལ་

བོད་པར་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་

ནས་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ལངས་ནས་སྔགས་བརོད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་ཐོ་བས་བརྡུང་

བར་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནོད་མཛེས་ཀྲིས་སྔགས་འདོན་

ཅྲིང་ཕུར་བུ་བརྡུང་བར་བསམ་པར་བྱ་སེ། གནོད་མཛེས་ཀྲིས་ཕུར་བུ་ལ་བཀའ་

བསོ་བའྲི་སྔགས་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་བསྲེ་ལས། ༀ་གྷ་གྷ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྔགས་ཀྲིས། གནོད་མཛེས་ལ་བསོ་སེ་ཕུར་བུ་གདབ་བོ། ཅེས་པ་དང་མྲི་འགལ་

ལམ་ཞེ་ན། དེའྲི་དོན་ཡང༌། རང་གྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གནོད་མཛེས་ལ་ཕུར་བུ་བསྐུལ་ཞྲིག་

1 མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ།  གཏོན     བླ། བཏོན
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཅེས་བསོས་པས་གནོད་མཛེས་ལངས་ཏེ། གྷ་གྷ་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ཕུར་བུ་གདབ་

བོ། ཅེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་བསྲེ་ལས་ཀང༌། ཁོ་བོ་བདུད་རྩྲི་ཐབས་སྦོར་གྲི་ཕུར་

བུ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས། ཞེས་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བའྲི་ངོ་བོ་ཕུར་བུ་རྣམས་བསྐུལ་བའྲི་

སྔགས་སུ་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་སྔགས་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ༀ་ཞེས་བྱ་

བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གྷ་གྷ་ཅེས་པ་ནྲི་གྷ་ཏ་ཀ་སེ་གསོད་བྱེད་ཅེས་བོད་པའོ། །གྷ་ཏ་ཡ་

སརྦ་དུཥྚན་ཞེས་པ་ནྲི་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོམས་ཤྲིག་ཅེས་”སྦད
1
་པའོ། །ཕཊ་

ཕཊ་ཅེས་པ་ནྲི་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་ས་བོན་ནོ། །ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཞེས་པ་ནྲི་

ཕུར་བུས་བཏབ་པ་ལ་མྲི་འགུལ་བར་གྲིས་ཤྲིག་པའོ། །སརྦ་པཱ་པཾ་ཞེས་པ་ནྲི་སྲིག་

པ་དང༌། སྲིག་པའྲི་བསམ་པ་ཅན་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདྲི་ཕྲི་མ་སེ། སྲིག་

པའྲི་བསམ་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། །ཕཊ་ཅེས་པ་ནྲི་དགས་པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་

གསུམ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྐུལ་བའོ། །བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་

ཡ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བྱ་བའྲི་སོ་ནས་རོ་རེ་ཕུར་བུ་ལ་བོད་པའོ། །བཛྲ་དྷཱ་ར་ཨཛྙཱ་བ་ཡ་ཏྲི་

ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀའ་ཉོན་ཅྲིག་ཅེས་པ་སེ། བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་ང་

རྒྱལ་བྱས་ནས་བསོ་བའོ། །ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཞེས་པ་ནྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་རོ་རེ་སེ། 

བགེགས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཅེས་པ་ནྲི་སར་ཡང་བསྐུལ་

བའོ། །སབས་འདྲིར་རྒྱུད་དང་སྒོན་གསལ་གྲི་དཔེ་རྣམས་ལ་མྲི་འད་བ་ཅྲི་རྲིགས་

པ་ཡོད་དོ། །སྔགས་འདྲིའྲི་མྲིང་ནྲི་གང་”རུང་
2
དུ་བརོད་པར་བྱ་ཅེ་ན། བཟླས་པའྲི་

སྔགས་ཐམས་ཅད་རྲིགས་བཞྲིར་བསྡུས་ནས། རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་དང་བཤད་རྒྱུད་རོ་

1 མ་ཕྱི། སད    སྐུ། རོད    བླ། རད    ཞོལ། བོད

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ། རུང     སྐུ།  -རུང་
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རེ་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་སྒོན་གསལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བཞྲི་སེ། ༀ་ཐོག་མར་ཡོད་

ལ་མཐར་སྭཱཧཱ་མེད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་མྲིང་ནྲི་མཐའ་མེད་དང༌། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནྲི་མགོ་

མེད་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པ་ནྲི་སྦྲུལ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་མེད་པ་ནྲི་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ལས། འདྲིར་ནྲི་མྲིང་མཐའ་མེད་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་སབས་གཞན་རྣམས་སུའང་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མདོར་བྱས་ལས། རོ་རེ་མེ་ནྲི་བསྲིགས་བཅས་པས། །རྣམ་པར་

འཕོ་བ་ངེས་པར་བསོམ། །གདུག་པ་ཚིག་པས་ཕན་ཚུན་དུ། །བོས་པར་གྱུར་པར་

རྣམ་པར་བསམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སར་ཡང་ཁོ་བོ་དང་ཕུར་བུ་ལས་རོ་རེའྲི་མེ་

འོད་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས། འཁོར་གྲི་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་

རྣམས་ཚིག་ཅྲིང་ཕན་ཚུན་དུ་བོས་པར་བསམ་པར་བྱའོ། །གནོད་མཛེས་གཅྲིག་

གྲིས་སྔགས་ལན་བཅུ་བརོད་ཅྲིང༌། ཕུར་བུ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་བརྡུང་བ་ཡྲིན་གྲི་

གནོད་མཛེས་བཅུ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། སབས་འདྲིར་གནོད་མཛེས་གཉྲིས་པ་”
1
འོག་

གྲི་གནོད་མཛེས་ལ་བསྡུ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདོར་བྱས་ལས། ཕོགས་བཅུར་ཕུར་བུ་བཏབ་ནས་ནྲི། །སེང་འོག་

ཡང་དག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། ཅེས་གསུངས་པའྲི་སེང་འོག་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་

ཚུལ་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་སྔགས་

ཀྲིས་ལྕགས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྲི་རྭ་བ་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བསམ་

པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྔགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཊཀྲི་ཧཱུཾ་ཛཿ  དེ་ནས་ཧཱུཾ་གྲིས་སེང་དུ་རོ་རེའྲི་

གུར་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུ་ལྕགས་ཀྲི་རྭ་བའྲི་སེང་དུ་གནས་པའོ། །ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་གོ་

1 སྐུ།  +སེང་
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ཆ་ལའོ། །ཧཱུཾ་གྲིས་སའྲི་ཆ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཊཀྲི་ཧཱུཾ་ཛཿ  ཞེས་ལན་བཞྲི་བརོད་པས་རྲིམ་བཞྲིན། ཁོ་བོ་རྣམས་

ཀྲི་ཕྲི་རུ་ལྕགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་སེ་དེ་ཡང་རོ་རེ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ཁོང་སེང་ཡང་རོ་རེ་

ཆུང་ངུའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲིས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པས་གོ་སབས་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཆུའྲི་རྭ་བ་ནྲི་ཆུའྲི་ཟེགས་མ་འཐོར་བ་ལྟ་བུའྲི་

འོད་ཟེར་གྲིས་བསོར་བའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མེའྲི་རྭ་བ་ནྲི་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ་ཤྲིན་ཏུ་

འབར་བ་གཡས་བསོར་དུ་འཁྲིལ་བའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཤྲིན་ཏུ་རྩུབ་ཅྲིང་དག་པོའྲི་

སྒ་དང་བཅས་པ་མེ་དང་མཐུན་པར་འགོ་བའྲི་རླུང་གྲི་རྭ་བ་བསམ་མོ། །ལྕགས་ཀྲི་

རྭ་བའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེའྲི་གུར་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུ་བསམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་མདོ་

བསྲེ་ལས། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་ད་བ་ཅེས་འབྱུང་བ་དང་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་སད་དོད་ཧཱུཾ་

ཀ་ར་ཡྲིན་པ་ལ་བསམས་ནས། བ་མ་དག །ཧཱུཾ་ཀ་ར་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལས་འོད་འཕོས་

པས་རོ་རེའྲི་ད་གུར་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞེས་འཆད་མོད་ཀྲི། ཀ་ར་མཛད་པ་དང་ཡྲི་

གེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། སབས་འདྲིར་ཡྲི་གེར་བསྒྱུར་དགོས་པ་མཛད་ཅེས་

པར་བསྒྱུར་བའྲི་འགྱུར་སྐོན་ཡྲིན་པས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཏུ་བྱེད་དགོས་སོ། །གུར་གྲི་འོག་

རྭ་བའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེའྲི་བ་རེ་སེ། རྭ་བ་གུར་བ་རེ་རྣམས་བར་མཚམས་མེད་

པའོ། །དེ་ལ་རྭ་བ་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་རྩེ་ལྔ་པའམ་རྩེ་གསུམ་པ་གདམ་

ང་ཅན་དུ་བཤད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་རྩེ་ལྔ་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ཕོགས་གཞན་ནས་ས་

ཚོགས་རོ་རེར་བཤད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས་ལྕགས་ཀྲི་རྭ་བ་ཅེས་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་རོ་རེ་སྔོན་
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པོའྲི་རྭ་བར་བྱེད་དགོས་སོ། །རྭ་བའྲི་དབྱྲིབས་ནྲི། བདེ་མཆོག་སོགས་ལ་གྲུ་བཞྲིར་

བཤད་པ་ཡོད་ཀང༌། དེ་དག་“དང་
1
རྭ་བའྲི་བསྐེད་ཚུལ་མྲི་འད་བས་འདྲིར་ཟླུམ་པོར་

བྱས་ན་ལེགས་ལ། བསྲུང་འཁོར་གྲི་”སངས
2
་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་པས་མཛད་པའྲི་

བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྲིག་ཏུ། སེང་ཚངས་པའྲི་གནས་

ནས་འོག་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། 

སེང་འོག་མྲིན་ནས་འོག་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བར་ལ་བཤད་དོ། །རྒྱར་ནྲི་ཇྲི་ཙམ་

འདོད་པར་ལྭ་བ་པས། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་བཀའ་འགེལ་སོགས་སུ་གསུངས་

ཤྲིང༌། ནག་པོ་བའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། ལྕགས་རྲིའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲི་བར། །རོ་རེའྲི་

ཕེང་བས་མངོན་བསོར་ཞྲིང༌། ཞེས་ཀང་གསུངས་ལ། འདྲིའྲི་གཞུང་རྣམས་ནས་རྒྱ་

”སངས
3
་ཀྲི་ཚད་ལ་སོགས་པ་མ་བཤད་དོ། །དེ་ནས་འོག་གཞྲི་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་

རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཕྲིའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་མདའྲི་ད་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་

འབར་བ་བསམ་པར་བྱ་སེ། མདའ་ནྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན། སེང་འོག་ཕོགས་

མཚམས་ཀུན་ཏུ་གློག་འཁྱུག་པ་ལྟར་བསོལ་མར་བརྒྱུག་པ་སེ། མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་

རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་མདེའུ་ཅན་གྲི་མདའ་ལ་བཞེད་དོ། །དེ་དག་ནྲི་གནས་བསྲུང་བ་དང༌། 

ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ནྲི་རང་བསྲུང་བའོ། ཞེས་བ་མ་

དག་འཆད་ལ། མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡྲི་གེ་གསུམ་

གྲིས་གོ་ཆ་བྱ་བར་གསུངས་པ་བཞྲིན་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་གསུམ་ཡྲི་གེ་གསུམ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  དང་     སྐུ།  -དང་

2 མ་ཕྱི།  སྤངས     སྐུ། བླ། ཞོལ། དཔངས

3 མ་ཕྱི།  སྤངས     སྐུ། བླ། ཞོལ། དཔངས
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གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་ངག་ཏུ་བརོད་པས། རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་རོ་རེ་

གསུམ་གྲི་ངོ་བོར་མོས་ལ་གོ་བགོ་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲིའྲི་སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསོམས་པའྲི་དགོས་

པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། བསམ་གཏན་ལས་བྱུང་དམ་བཅས་

པས། །གནས་གང་དུ་ནྲི་ཡང་དག་སྤད། །བསམ་གཏན་སྦོར་བ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །གནས་

ནས་སངས་རྒྱས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ། ཅེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། བསམ་

གཏན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྲི། ལས་དང་པོ་བའྲི་དགེ་བའྲི་བྱ་བའྲི་ཡན་ལག་

ཏུ་གྱུར་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། བསམ་གཏན་གྲི་

སྦོར་བ་དེས་གནས་ན། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའྲི་སྦོར་བ་ལ་སོབ་པ་ན། 

སངས་རྒྱས་”སེ
1
་རང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ཅྲིང་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་དང༌། བསྲུང་འཁོར་ཕུར་གདབ་དང་བཅས་པ་འདྲི་གསུང་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

མྲིང་དོན་བཤད་པ་ན་སྒོན་གསལ་ལས། འགོ་བ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་

ལོག་པར་བསྒྱུར་ཞྲིང་སེམས་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པས་འཁྲིད་ཅྲིང་འདེན་པར་བྱེད་

པས་ན། འགོ་བ་འདུལ་བ་སེ་བགེགས་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ཞྲི་བ་ནྲི་ངེས་པར་ལྡོག་

པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲི་ཐུན་བཞྲིར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

ལ་འཇུག་པ་ནྲི། བསྲུང་འཁོར་གྲི་མཐུས་རང་ཉྲིད་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ལྷ་

དང་ནུས་པ་མཚུངས་པའམ་གཅྲིག་པ་ཞེས་པ་ནུས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། བགེགས་

རྣམས་ཀྲིས་ཡྲིད་བསྒྱུར་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མྲི་སྤོ་བ་དང༌། འདུ་

1  
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འཛི་ལྷུར་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། ལུས་སེམས་ལ་ནད་དང་

གནོད་པ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གླགས་མྲི་རེད་པར་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་མཐར་ཕྲིན་པར་འགྱུར་བའྲི་སོ་ནས། ལས་དང་པོ་པ་སེ་བསྐེད་

རྲིམ་ལ་སོབ་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གཞྲི་བསོམ་པའྲི་དགེ་བའྲི་ཡན་

ལག་གམ་གོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འགལ་རྐེན་འགོག་པའྲི་

བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དང་པོ་སྦོར་བའྲི་མངོན་རྟོགས་དངོས་བཤད་པ་ལ། འཆྲི་བ་ཆོས་

སྐུར་འཁེར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་མོས། བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་

སེམས་སུ་བསྒྱུར་པ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་བཀོད་ནས་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་

སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བྱ་བ། དེ་འདའྲི་སྐུ་གསུམ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྲི་

ཆོས་ཀྲིས་ཐོབ་པར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིག་མ་འདུ་བྱས་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

སོགས་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ལ། གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ། དེར་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ། ཇྲི་ལྟར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་ལྷག་མོས་འོད་

གསལ་དུ་གཞུག་པའོ། །

དང་པོ་ལ། སོད་སྔ་མ་ཞྲིག་ནས་སོང་པའྲི་”སལ
1
་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པ། སོད་ཕྲི་མ་”འཆགས
2
་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རོ་རེའྲི་ས་

1 མ་ཕྱི། སྐལ     སྐུ། བླ། ཞོལ།  བསྐལ

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  འཆགས     སྐུ། ཆགས
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བསྐེད་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པའོ། །

དང་པོ་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་མྲི་དགོས་པའྲི་དོགས་པ་

དགག །སོང་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་བཤད། སོང་ཉྲིད་བསོམས་པའྲི་དགོས་པ་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ལེགས་པར་མ་སྦངས་པ་བོའྲི་ནུས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དམན་པ། ཡང་

དག་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་བལ་བ་དག་འདྲི་སྙམ་དུ་དོགས་ཏེ། རྲིམ་པ་

དང་པོའྲི་སབས་སུ་སང་ཕོགས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ཙམ་ཞྲིག་”བསོམ
1
་ནས། སོང་ཕོགས་

ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་

ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་

པ་འདྲི་འད་བ་ནྲི། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་རེད་ནས་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དག་པའྲི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་སང་བ་འཆར་བ་ལ། ཐ་མལ་གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་སང་བ་འདྲི་མྲི་འཆར་

དགོས་པས། དེའྲི་ཆེད་དུ་ད་ལྟའྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་སང་བ་འདྲི། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ལ་སོགས་

པའམ། དངོས་པོ་མེད་པས་བསོམ་པ་མེད། །ལ་སོགས་པ་བརོད་པའྲི་སོ་ནས་ནམ་

མཁའ་བཞྲིན་ཅང་མེད་དུ་སོང་བར་བསོམ་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །འདྲི་

ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་ཆེད་དུ་འབད་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ངལ་བ་

འབས་བུ་མེད་པར་བྱེད་པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཡྲིན་པས་བཤད་པར་བྱའོ། །འདྲི་ལྟར། 

འདྲི་སད་སྨྲ་བ་འདྲི་དག་ནྲི། རྲིགས་པ་དང་འགལ། ཁས་བངས་དང་འགལ། ལུང་དང་

འགལ་ལོ། །རྲིགས་པ་དང་ཇྲི་ལྟར་འགལ་ན། སོད་བཅུད་རྣམས་ཅང་མེད་དུ་སོང་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ། བསོམ      སྐུ། བསོམས
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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བར་བསོམ་པ་ནྲི། སོད་བཅུད་འདྲི་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་བཞྲིན་པ་ཅང་མེད་

དུ་སོང་བར་བསོམས་པས་ཆད་ལྟ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། ཆད་ལྟ་ནྲི་སྐེས་

ཙམ་ནས་དམལ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་འབད་པས་འགོག་པར་རྲིགས་ཀྲི་འབད་

ནས་བསོམ་པར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་འད་བའྲི་དོན་བསོམ་པ་ན། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་

སོགས་བརོད་པ་ཡང༌། སྔགས་དེས་སོད་བཅུད་རྣམས་ཅང་མེད་དུ་བཏང་བར་སོམ་

པ་ཡྲིན་ནམ། སོད་བཅུད་རྣམས་ཅང་མེད་ཡྲིན་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་ཡྲིན་ནས་དེ་དག་

བརོད་པ་ཡྲིན་ནམ། གང་འདོད་”དང
1
། དང་པོ་ལྟར་ན། སྔགས་དང་ཚིགས་བཅད་དེ་

དག་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འཇྲིག་རྒྱུར་བསོམས་པ་ཡྲིན་པས། དབང་ཕྱུག་འགོ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱེད་པ་པོར་བསོམ་པ་ལས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་ཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་

པ་ལྟར་ན། དངོས་པོ་མེད་པའྲི་བསོམ་པ་མེད། ཅེས་སོགས་དེ་ཡྲིག་དོན་དང་སྤྲི་དོན་

དུ་བཤད་པས་སོད་བཅུད་ཅྲི་ཡང་མེད་པར་བསན་དགོས་ནའང༌། དེ་ཉྲིད་ཡྲིག་སྤྲིར་

བཤད་པས་སོད་བཅུད་ཅང་མེད་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་འད་བའྲི་ལོག་

རྟོག་གྲི་གནས་མེད་ལ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་དོན་ལས་ཀང་ཆེས་རྲིང་དུ་གྱུར་མོད་ཀྲི་

དེ་དག་གྲི་དོན་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཁས་བངས་དང་ཇྲི་ལྟར་འགལ་ན། འདྲིར་

སོད་བཅུད་ཅང་མེད་དུ་བསོམ་པ་དང༌། དེ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་དགག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

བསོམ་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་དགག་པར་བྱ་བའྲི་ཐ་མལ་གྲི་ཞེན་པ་ཆེན་པོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་ཆད་ལྟ་ཡྲིན་པས་

སོ། །གཞན་ཡང་ཁེད་རང་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འདྲིར་འདྲི་ལྟར་བསོམ་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  དྲང      སྐུ། གང་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཀྲི་ཚོགས་དང༌། གོང་དུ་ཚོགས་”ཤྲིང
1
་མཆོད་པ་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་

ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཡྲིན་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པ་

མ་ཡྲིན་པ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་ལ། སོད་བཅུད་ཅང་མེད་དུ་བསོམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

ཡྲིན་ན། སོད་བཅུད་ཅང་མེད་ཡྲིན་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་དགོས་

ལ། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པ་དང༌། ད་ལྟའྲི་སང་བ་འདྲི་མེད་པ་གནས་ལུགས་སུ་སྨྲ་ན་

ནྲི། རྒྱང་པན་ལས་ཀང་བླུན་པ་གོ་བར་བྱེད་དོ། །ལུང་དང་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་

ན། སྤྲིར་བསྐེད་རྲིམ་པས་སོང་ཉྲིད་བསོམ་དགོས་པ་དང༌། ཁད་པར་སབས་འདྲིར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་ཅྲིང་གཏན་ལ་ཕབ་

པའྲི་ཟབ་མོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་བསོམ་དགོས་པར་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་ཏེ། དཔལ་སཾ་བྷུ་

ཊའྲི་རབ་བྱེད་དང་པོ་ལས། དང་པོ་སོང་ཉྲིད་རྣམ་བསམས་ལ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

དྲི་མ་བཀྲུ། །གཟུགས་ཁམས་ཞེས་བྱ་སོང་པ་སེ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་སྒ་ཡང་བྱ། ཅེས་

སོགས་ཀྲིས། མངོན་རྟོགས་བསོམ་པའྲི་ཐོག་མར་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་སོང་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསོམ་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་གདན་བཞྲིའྲི་ལེའུ་གསུམ་

པར་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་ལ། ཡང་སཾ་བྷུ་ཊའྲི་རབ་བྱེད་བཞྲི་པ་ལས་ཀང༌། དེ་

ནས་བསམ་གཏན་གྲི་ཁང་པར་གནས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་

བལྟ་བར་བྱ་སེ། ཕྲི་དང་ནང་གྲི་དངོས་པོ་འདྲི་དག་སེམས་ཉྲིད་ཀྲིས་བཞག་པ་སེ། 

སེམས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ན་མེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སྐེ་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའོ་ཞེས་ཡྲིད་ལ་བརོད་ལ། ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ཤྱིང     སྐུ། བླ། ཞོལ།  ཞྱིང
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ཀང་མདོར་བྱས་ལས། དམ་

པའྲི་དོན་དུ་དངོས་པོ་རྣམས། །སྲྲིད་གསུམ་དངོས་པོ་མེད་པར་བསོམ། །དངོས་

པོ་མེད་པས་བསོམ་པ་མེད། །བསོམ་པར་བྱ་བ་བསོམ་པ་མྲིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་

དངོས་མེད་པས། །བསོམ་པ་དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཚིགས་བཅད་འདྲི་”ཡྲིས་

བརྒྱུ་མྲི་བརྒྱུའྲི
1
། །བདག་ཉྲིད་ཆེ་རྣམས་སོང་པར་བསོམ། །ཆོ་གའྲི་སྦོར་བ་འདྲི་ཡྲིས་

ནྲི། །ཡེ་ཤེས་ས་གཞྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། ཅེས་ཚིགས་བཅད་འདྲིའྲི་དོན་བསོམས་

ནས། “བརྒྱུ་བ་བཅུད་དང་མྲི་བརྒྱུ
2
་བ་སོད་ཐམས་ཅད་དམ་པའྲི་དོན་དུ་དངོས་པོ་

མེད་པར་བསོམ་པར་གསུངས་ཀྲི། སོད་བཅུད་མེད་པར་བསོམ་པར་མ་གསུངས་

ལ། ཚིགས་བཅད་དེའྲི་དོན་ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་པ་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་

གསུམ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དང༌། སྤྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ན་རྣམ་

ཐར་སོ་གསུམ་ལ་སྒོན་གསལ་གྲིས་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་འདྲིར་སབས་སུ་བབས་

པ་ཡྲིན་ལ། སོད་བཅུད་ཅང་མེད་དུ་བསོམ་པ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ན་

ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས་ཀང༌། སྙྲིང་རེས་འཇྲིག་རྟེན་

འདྲི་ནྲི་མ་ལུས་པ། །ལྟ་བའྲི་ད་བས་བཅྲིངས་ལ་དམྲིགས་ནས་ནྲི། །ཡང་དག་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ནྲི་མཉམ་མེད་པ། །སྔགས་པས་ཆོ་ག་འདྲི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ། ཅེས་

སྔོན་དུ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསོམ་པར་གསུངས་ནས། དེ་བསོམ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་བྱ་ན། ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་བལ་ཕྲིར་སོང་པ་སེ། །དེ་བཞྲིན་རྒྱུ་དང་བལ་བས་མཚན་

མ་མེད། །རྟོག་པ་རྣམས་དང་བལ་ཕྲིར་དངོས་པོ་ནྲི། །མ་ལུས་སོན་པ་ལས་ནྲི་ངེས་

1  མ་ཕྱི། སྐུ།  ཡྱིས་བརྒྱུ་མྱི་བརྒྱུའྱི    ཞོལ། ཡྱི་བརྒྱུ་མྱི་བརྒྱུའྱི    བླ།  ཡྱིས་རྒྱུ་མྱི་རྒྱུའྱི

2 མ་ཕྱི། སྐུ། ཞོལ། བརྒྱུ་བ་བཅུད་དང་མྱི་བརྒྱུ     བླ། རྒྱུ་བ་བཅུད་དང་མྱི་རྒྱུ
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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པར་གོལ། ཞེས་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་བཤད་པའྲི་མཐར་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྔགས་གསུངས་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་དེ་སྔགས་དེའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་དེ་

བསོམ་པའྲི་དོན་ནོ། །གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཀང་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། ༀ་

ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་ཀྲི་མཐར། དེའྲི་རེས་ལ་སྔགས་ཀྲི་དོན་བདག་དང་ཁམས་གསུམ་

པོ་དག་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་བལ་བར་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས་ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲིས་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་དང་ཁམས་གསུམ་ཡང་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་གཞུག་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མ་བསོམ་པར་

ཅང་མེད་དུ་བསོམ་པས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་བཅུག་པར་འགྱུར་ན་ནྲི་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་བདེན་མེད་དང་སོང་ཉྲིད་དང་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། རྣམ་ཐར་སོ་

གསུམ་སོགས་བསོམ་པར་གསུངས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གཅྲིག་ཡོད་ལ། ཁད་པར་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སང་ཕོགས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་གང་”བསོམ
1
་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་ངེས་པར་བསོམས་ནས། 

སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བོའྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་སང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུ་ལ་བསབ་དགོས་པའྲི་ཚུལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲིས་ཆེས་རྒྱས་པར་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་པ་

འདྲི་ཉྲིད། ཕོགས་ཙམ་གོ་ནའང༌། རྟོག་དཔོད་དང་ལྡན་པའྲི་མཁས་པ་དག་དགའ་བ་

བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་བཤད་པར་བྱའོ། །

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ།  སོམ
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས། ཐ་མལ་རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་ལས་གཞན་པ་

ཡྲི། །སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གཞན་ཅྲིའང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དེ་དང་རྣམ་པ་འགལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་སེམས། །འདྲི་ནྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །གང་ཡྲིན་དེར་ནྲི་ཀུན་རྟོག་སང་མྲི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། འདྲིས་དོགས་པ་གང་གཅོད་ན། དེའྲི་འགེལ་པར་སོབ་དཔོན་ཐ་ག་ནས། སྔར་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་

གོལ་བའྲི་ཆེད་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བསོམ་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ནྲི་བདག་

འཛིན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བསྐེད་རྲིམ་ཇྲི་ཙམ་བསོམ་ཀང་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་དང་འཛིན་

སངས་འགལ་བའྲི་ལམ་བསོམ་པ་མྲི་འདུག་པས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མྲི་གནོད་པའྲི་ཕྲིར། བསྐེད་རྲིམ་ཇྲི་ཙམ་”བསོམ
1
་ཀང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་མྲི་

འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་དེ་བསུ་ནས། དེའྲི་ལན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པ་ཐུན་

མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་གྲི་རྒྱུར་བསོམ་པ་ཡྲིན་གྲི་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་

བསོམ་པ་མྲིན་པས་ཇྲི་ཙམ་”བསོམ
2
་ཀང་འཁོར་བ་ལས་མྲི་གོལ་བར་འདོད་པའྲི་

ལན་དང༌། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་ལམ་བསོམ་

པ་མེད་ཀང༌། འདྲི་བསོམ་པས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་བ་འཐད་ཅེས་ཁབ་པ་

མ་ངེས་པའྲི་ལན་གང་ཡང་མ་བཏབ་པར། བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པ་ལའང་འཁོར་བའྲི་

རྩ་བ་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ལམ་བསོམ་པ་ཡོད་པས་

འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ལ་མྲི་གནོད་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྲི་ལན་བཏབ་པ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། བསོམས

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། བསོམས
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པར་བཤད་དོ། །གཞུང་དེའྲི་མཚམས་སྦར་དུ། སོབ་དཔོན་སན་པའྲི་ཞབས་ཀྲིས་

ཀང༌། ད་ནྲི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པའྲི་ཕྲིར། གོང་དུ་གསུངས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད། སྲྲིད་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་གཉེན་པོར་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས་ལ། ཐ་མལ་རྣམ་རྟོག་

རྒྱུན་ལས་གཞན་པ་ཡྲི། ཞེས་པའྲི་ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རྟོག་ནྲི་མ་དག་པའྲི་གནས་ལུས་

ལོངས་སྤོད་དུ་ཞེན་པ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི། སབས་འདྲིར་བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་

པའྲི་རྣམ་རྟོག་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འགེལ་པར་ཐ་ག་ནས། ཐ་མལ་བའྲི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་ནྲི་བདག་དང་བདག་གྲིར་རྣམ་པར་རྟོག་པའོ། ཞེས་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

པའྲི་འགེལ་པར་ཤནྲི་པས་ཀང༌། འདྲིར་ཐ་མལ་བའྲི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་

བདག་དང་བདག་གྲི་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་བརོད་པ་

ལ་བྱ་བར་བཤད་ན། སྲྲིད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བྱ་བར་ཉེ་བར་

གདགས་པས། སྲྲིད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་”སེ
1
། དེ་ཡང་བདག་འཛིན་ནྲི་སྲྲིད་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། དེ་ལས་གཞན་པ་ཡྲི་སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་གཞན་ཅྲི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་གདགས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་དག་གྲིས། ཐ་

མལ་རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་ལས་གཞན་པ་ཡྲི། །སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གཞན་”ཅྲི་ཡང
2
་ཡོད་

མ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་དང་རྣམ་པ་འགལ་བར་གྱུར་བའྲི་”སེམས་

1 མ་ཕྱི།  སེ    སྐུ། བླ། ཞོལ། ཏེ

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ཅྱི་ཡང     སྐུ། ཅྱིའང
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1
འདྲི་ནྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། བདག་འཛིན་དེ་

དང་འགལ་བར་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཞེས་པ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་གྲི་སེམས་ལ་འགེལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བཤད་ལ། འགལ་ལུགས་ནྲི་རྣམ་པ་

འགལ་བར་གྱུར་པ་སེ། འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བར་གྱུར་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སེམས་དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་སོམ་པ་པོའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བ་རང་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བས་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་

བ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །གང་ཡྲིན་དེ་ནྲི་ཀུན་རྟོག་སང་མྲི་འགྱུར། ཞེས་པ་སེ། དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སེམས་དེ་སྐེས་པའྲི་དུས་ན་

བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པའྲི་ཀུན་རྟོག་སང་བར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་མྲི་མཐོང་ཞེས་

“པའོ
2
། །འདྲི་ལ་ཁོ་ན་རེ། བསྐེད་རྲིམ་སོམ་པའྲི་བོ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པ་སང་

བ་དེའྲི་ཚེ་བདག་འཛིན་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས། དེ་བདག་འཛིན་དང་འགལ་བའྲི་

གཉེན་པོར་མྲི་འགྲུབ་སེ། གཞན་དུ་ན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀང་བདག་

འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་ཐལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། ཤཱནྲི་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་

པ་ཅན་གྲི་སེམས་ནྲི་མྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་ལ་འཇུག་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་སང་བ་ཙམ་གྲིས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། 

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ནྲི་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པར་འཇུག་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  སེམས་      སྐུ།  སེམས།།

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  པའོ     སྐུ།  བྱའོ
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པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལས་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེའྲི་རྒྱུ་ཅན་

སྡུག་བསྔལ་ཡང་ལྡོག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ན་སྐེ་བ་ནས་སྐེ་བར་བརྒྱུད་པའྲི་

རྒ་བ་དང་འཆྲི་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པའོ། །དེའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པའོ། །དེའྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་གྱུར་པ་ནྲི་ལམ་གྲི་བདེན་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་

ཤྲིན་ཏུ་མེད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། གནས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ནྲི་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་སེ་འདྲིར་དོན་དམ་པའོ། ཞེས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་

ནྲི་བདག་མེད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པས་དེ་བསོམ་པས་བདག་འཛིན་ལ་མྲི་གནོད་པའྲི་

ཕྲིར་དེ་བསོམས་ཀང་སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མྲི་གོལ་བ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སེམས་ནྲི་བདག་འཛིན་གྲི་ཡུལ་བཀག་པའྲི་བདག་མེད་

ལ་འཇུག་པས་དེས་བདག་འཛིན་ལྡོག་ནུས་པའྲི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཕེ་ནས་གསུངས་

སོ། །

བདག་འཛིན་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་

སོ་ནས་འགོག་ནུས་པ་ཡང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་བོ་ཡྲིན་མྲིན་གྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་

པ་ཡང་ཁོས་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་དོན་ལ་གནས་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་

ཡོད་མེད་ལ་ཐུག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས། དེ་དག་གང་ལ་ཚད་མ་

ཡོད། །དེ་ནྲི་གཞན་ལ་གནོད་བྱེད་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྟོགས་ལྡན་

མཁས་པ་ལ་སྐེ་བའྲི་དོགས་པའྲི་གནས། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ལ་དངོས་

སུ་གནོད་པའྲི་བདག་མེད་ཀྲི་ལྟ་བ་མེད་ན་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་
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སྙྲིང་པོ་སོར་བར་བརྩད་པ་འདྲི་དང་འདྲིའྲི་ལན་བྱས་ཚུལ་འདྲི་འད་བ་རྣམས་བསྐེད་

རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་སུ་བོ་ལྡན་དག་གྲིས་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་དམྲིགས་

པ་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་ནས་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ལ་གཅྲིག་ལ་རྒྱབ་རྟེན་

ཚད་མ་ཡོད་ཅྲིང༌། གཅྲིག་ལ་མེད་པའྲི་སོ་ནས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ནྲི། 

གཉེན་པོ་དེ་གོམས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་བར་གོམས་པར་བྱས་ན། དེ་ཇྲི་

ཙམ་འཕེལ་བ་ཙམ་གྲིས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་དེ་རྲིམ་གྲིས་འགག་པའྲི་སོ་ནས་མཐར་

རྩ་བ་ནས་འབྱྲིན་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས། གང་ཞྲིག་གང་དང་

མྲི་མཐུན་པ་དག་ཏུ། །ལན་ཅྲིག་འགྱུར་བའང་དེ་དོད་རྒྱས་འགྱུར་བར། །མཐོང་དང་

བསབ་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དག །རང་གྲི་མྲི་མཐུན་ཤྲིན་ཏུ་འགག་པར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། འགྲིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བརྟེན་པ་ཀུན། །མྲི་མཐུན་

ཕོགས་དང་བཅས་ཉྲིད་ཕྲིར། །དེ་གོམས་པ་ལས་བདག་འགྱུར་བས། །ལ་ལ་ཟག་

པ་ཟད་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ཤཱནྲི་པས་གནས་གྱུར་

སར་མྲི་ལྡོག་པ། རྣམ་འགེལ་གྲི། འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པས་”བསྒྲུབས་ཤྲིང
1
་། འདྲིར་དཔལ་འབས་རོ་རེས། བདག་ཡོད་ན་ནྲི་གཞན་དུ་

ཤེས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དུ་”བསྒྲུབས
2
་ལ། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀུན་བཟང་གྲི་ལྟ་བ་གཏན་འབེབས་ཀྲི་སབས་སུ། ཐ་ག་ན་དང་དཔལ་འབས་

རོ་རེས། རྣམ་འགེལ་གྲི་ལུང་མང་དུ་དངས་ནས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །གཞན་

ཡང་སྔགས་ཀྲི་པཎྲི་ཏ་མཁས་པ་མང་པོས་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་རྣམ་འགེལ་གྲི་ལུང་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསྒྲུབས་ཤྱིང     སྐུ།  སྒྲུབ་ཅྱིང

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསྒྲུབས     སྐུ།  སྒྲུབ
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ཁུངས་སུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་

གཉྲིས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་སྤྲིར་ནང་རྲིག་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌ཁད་པར་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་

དོན་མེད་དོ་ཞེས། རང་གྲིས་རྲིགས་པ་མྲི་ཤེས་པའྲི་ལན་དུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་མྲིག་སུན་

འབྱྲིན་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

དེས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་སེམས་བདག་མེད་པའྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་སུ། དང་པོ་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པ་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ཀའྲི་སྤྲི་འགོར་དཔལ་འབས་རོ་རེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས། 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་སྦང་བ་དང་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་སབས་

ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཉྲིས་སང་ནུབ་པར་མོས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཙོ་བོར་བསོམ་པ་ཡྲིན་

ཀང༌། དེ་དག་མ་གཏོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་ཕལ་ཆེར་དུ་སང་ཕོགས་

ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོར་བསོམ་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དེ་འད་བའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་

ཅད་ཀང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་ཤུགས་ཅན་

བསྐེད་ནས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ལ་བསབ་ཅྲིང༌། དམྲིགས་པ་ལྷ་ལ་

དམྲིགས་ནས། རྣམ་པ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དོན་ངེས་པའྲི་བོ་དེའྲི་གཟུང་རྣམ་རྟེན་

དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་”བསོམ
1
་པའྲི་ཟབ་

གསལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྐེད་རྲིམ་

གྲི་སབས་སུ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་གང་”བསོམ
2
་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་

དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ལམ་དུ་སོང་ནས་སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ།  སོམ

2 མ་ཕྱི། བླ།  བསོམ     སྐུ། ཞོལ། བསོམས
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མཐའ་དག་ལས་གོལ་བའྲི་རྒྱུར་འགོ་བ་ཡྲིན་པས་དོན་ཆེན་པོ་དཔག་པར་དཀའ་བའྲི་

གནས་འདྲི་ལ་ངེས་པ་རེད་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་”བསོམ
1
་པས་བདག་འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་མྲི་འགྱུར་ན། མ་དག་པའྲི་

སང་བ་འདྲི་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་”བསོམ ”བསོམ
2
་པ་ཡང་བདེན་འཛིན་དང་

འགལ་བའྲི་གཉེན་པོར་ཅུང་ཟད་ཀང་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ལ། མ་དག་པའྲི་སང་བ་འདྲི་བདེན་

མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་”བསོམ
3
་པའྲི་བོ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཤེས་རབ་རྐང་

པ་ཡྲིན་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་དམྲིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་བཞྲིན་མེད་

པར་”བསོམ
4
་པའྲི་བོ་དེ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཆ་ནས་

བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་འཛིན་སངས་ཅན་དུ་སྐེས་པའྲི་

ཆ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་

ཚོགས་ཡྲིན་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལས་ཆེས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་ལ། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཇྲི་ཙམ་ཁད་ཞུགས་པ་ཙམ་གྲིས་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཁད་ཞུགས་པར་འགོ་བ་ཡྲིན་པས། དམྲིགས་པ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་

ལ་དམྲིགས་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ངེས་པའྲི་བོ་དེ། མྱུ་གུ་ལ་དམྲིགས་ནས་རང་

བཞྲིན་མེད་པ་ངེས་པའྲི་བོ་ལྟ་བུ་ལས་བདེན་འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་འགོ་བའྲི་ནུས་པ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། བསོམས

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། སོམ

3 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། སོམ

4 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། སོམ
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བརྒྱ་འགྱུར་གྲིས་ལྷག་པ་ཡྲིན་པས། བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པ་ལ་

ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་གྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་ངོ་བོར་སྐེ་བ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ལམ་

ལ་ལེགས་པར་འབད་ནས་དལ་བའྲི་རྟེན་ལ་སྙྲིང་པོ་ལོན་པར་གྲིས་ཤྲིག །

དོན་གྲི་དབང་འདྲི་གཟྲིགས་ནས། བརྟག་གཉྲིས་ལས་ཀང༌། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་སྤོས་པ་བསོམ། །སྤོས་པ་རྨྲི་ལམ་

ལྟར་བྱས་ནས། །སྤོས་པ་ཉྲིད་ཀང་སྤོས་མེད་བྱ། ཅེས་དང༌། གུར་ལས་ཀང༌། དཔེར་

ན་ཆུ་ནང་ཟླ་བ་ནྲི། །གོགས་དག་བདེན་མྲིན་བརྫུན་པའང་མྲིན། །དེ་བཞྲིན་དཀྲིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་འདྲིར། །དྭངས་ཤྲིང་གསལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། 

དེ་ལྟར་ངེས་པ་སོང་ཉྲིད་ལ་དངས་ཤྲིང་གཟུང་རྣམ། ལྷར་ཤར་བའྲི་ཟབ་གསལ་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲིས་བཤད་པ་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱ་

གར་གྲི་གྲུབ་ཆེན་དག་གྲིས་ཀང་ཁུངས་སུ་བྱས་ནས་བཤད་དེ། གྲུབ་ཆེན་དཔལ་

འཛིན་གྲིས་དག་ནག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། འདྲི་ལས་དེ་ཉྲིད་གཞན་དུ་མེད། །ཡེ་

ཤེས་ཞབས་སོགས་མཆོག་རྣམས་ཀྲིས། །འདྲི་དག་ཉྲིད་ནྲི་གསལ་བར་བཤད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་གང་”བསོམ
1
་རོགས་

རྲིམ་དུ་འདོད་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཕོགས་པའྲི་བབ་

ཅོལ་ཡྲིན་ལ། ཁད་པར་གྲིས་ཀང་ལྷའྲི་སྐུ་ཆུ་ནང་གྲི་ཟླ་བའམ། ནམ་མཁའྲི་འཇའ་

ཚོན་དང་འད་བའྲི་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ་འོང་”ཀང
2
་། དེས་བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་མྲི་ཤེས་པར་འཕགས་པ་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། སོམ

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  ཀང     སྐུ། ཡང
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ཡབ་སྲས་ཀྲིས་དངོས་སུ་གསུངས་པས། དེ་འད་བའྲི་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དེ། བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སྒྱུ་ལུས་སུ་འདོད་པ་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཟབ་མོའྲི་

གནས་འདྲི་རྟོགས་པའྲི་སལ་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ལས་ཀྲི་ནུས་པས་”སྒྲིབས
1
་པར་

ཟད་དེ། སྤོད་བསྡུས་ལས། གང་མདོ་སེའྲི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་

པ་ལ་གནས་པའྲི་”བསོམ
2
་པ་པོ་རྣམས་ཀང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌། རྨྲི་

ལམ་ལྟ་བུ་དང༌། གཟུགས་བརན་ལྟ་བུའོ་ཞེས་དཔེར་བརོད་ཅྲིང་ལྷག་པར་མོས་ཀང༌། 

དེ་རྣམས་དཔེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་མན་ངག་ཡེ་ཤེས་ཙམ་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཤེས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་བྱ་སྤོད་

ལ་མེད་མྲི་རུང་དུ་གསུངས་པས། དེ་བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སྒྱུ་ལུས་ཡྲིན་ན། བྱ་སྤོད་

ལ་བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་མཐར་ཐུག་པ་དག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་དྲུག་

བསོམ་དགོས་པའྲི་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷ་ཞེས་པ་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ལྷར་གསལ་

བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་རྟོགས་ནས་བསོམ་པ་ནྲི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་བཞེད་པས་ཉན་རང་ལ་

ཡང་ཡོད་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལྷ་སྐུ་སང་ལ་རང་

བཞྲིན་མེད་པའྲི་དོན་བསོམ་པ་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་ལ་

ཡང་ཡོད་ལ། དེར་མ་ཟད་བསམ་གཏན་ཕྲི་མ་ལས། མེ་ཡྲི་ནང་གནས་ཞྲི་བ་

སེ། །ཚིག་རྣམས་དག་པ་ཡང་དག་ལྡན། །སྲོག་དང་རྩོལ་བ་བཀག་པའྲི་བདག །གཉྲིད་

1 མ་ཕྱི། བླ། སྒྱིབས     ཞོལ། སྒྱིབ     སྐུ། བསྒྱིབས

2 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། སོམ



 82  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 82  

སངས་ནས་ནྲི་རྣམ་པར་བསམ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མེ་གནས་ཀྲི་བསམ་གཏན་

གྲི་སབས་སུ་མེ་བསོམ་པ་དང་སྲོག་རྩོལ་བསོམ་པའྲི་རླུང་སྦོར་དང་བཅས་པ་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་”བསོམ
1
་པས་བདེ་དོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེས་ནས་དེའྲི་ཚེ་

སེམས་མྲི་རྟོག་པར་གནས་པའྲི་བདེ་གསལ་མྲི་རྟོག་པ་ཡང་འཇྲིགས་སུ་རུང་བ་བྱ་

སྤོད་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲིང༌། ཞུ་བདེ་དང་སོང་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་བ་

མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་པ་ལའང་སབས་ཤྲིག་ནས་ངེས་པར་འོང་བས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ལ་བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པར་

བྱ་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་

བསབ་དགོས་པ་འདྲི་ནྲི་དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ཀང་གསལ་བར་

གསུངས་ཏེ། རྲིམ་ལྔ་ལས། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱའྲི་སྦོར་བ་དང༌། །དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་རྣམ་རྟོག་དང༌། །སྦྲིན་སྲེག་གཏོར་མའྲི་བྱ་བ་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་དུ་

བྱ། །ཞྲི་བ་དང་ནྲི་རྒྱས་པ་དང༌། །དེ་བཞྲིན་དབང་དང་མངོན་སྤོད་དང༌། །དགུག་

སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཀུན། །དབང་པོའྲི་གཞུ་དང་མཚུངས་པར་བྱ། །སེག་སོགས་

ཉེ་བར་སྤོད་པ་དང༌། །གླུ་དང་རོལ་མོ་སོགས་བསེན་དང༌། །སྒྱུ་རྩལ་རྣམས་ལ་རབ་

འཇུག་པ། །ཆུ་ཟླ་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱ། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་དེ་བཞྲིན་དྲི། །རོ་དང་

རེག་བྱ་ཉྲིད་དག་ལ། །མྲིག་ལ་སོགས་པ་རབ་འཇུག་པ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཉེ་བར་

བརྟག །འདྲིར་ནྲི་མང་དུ་བཤད་ཅྲི་དགོས། །རོ་རེ་ཐེག་པར་རྣལ་འབྱོར་པས། །དེ་ཉྲིད་

གང་གང་དམྲིགས་བྱ་བ། །དེ་དེ་སྒྱུ་མ་ཁོ་ནར་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། བླ། ཞོལ།  བསོམ     སྐུ། བསོམས
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རོ། །གཞན་ཡང༌། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ནྲི་དང་པོར་ཆོས་

རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལེགས་བར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེ་རྟོགས་པའྲི་རེས་སུ་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པར་གསུངས་པས་སེམས་མ་བསྐེད་པའྲི་གོང་རོལ་ནས་སོང་

པ་ཉྲིད་ལེགས་པར་ངེས་པ་འོང་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་གདུལ་བྱ་

དབང་རྣོན་ལས་ཀང་སྔགས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་ཆེས་རྣོ་བ་ཡྲིན་ལ། 

བ་མེད་ཀྲི་དབང་ཐོབ་ཕྲིན་ཆད་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་ལྟ་བ་མ་བཙལ་བའམ། རེད་

ཀང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མ་བསྐངས་ན། མྲིང་སོགས་བལ་བའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ། །དེར་རྟོག་པ་

ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་པ། ཞེས་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ལྟུང་བ་དེ་འབྱུང་བ་

ཡྲིན་པས། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་མྲི་བསོམ་མོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་གནས་མ་

ཡྲིན་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་འཚང་བར་བྱེད་པའོ། །གཉྲིས་པ་སོང་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་སོམ་

པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། འོ་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སོང་པ་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་ལ་སྤྲིར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་གཞན་རྣམས་སུ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་

དང་སོང་ཉྲིད་”ཉྲིས
1
་ཚོགས་སུ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི་སྔར་བཤད་ཅྲིང༌། འཆད་པར་ཡང་

འགྱུར་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པའྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་”བསོམ
2
་ཚུལ་

བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་

ལས། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་འདྲི་བརོད་ནས། དེའྲི་དོན་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཚུལ་

བཞྲིར་བཤད་པའྲི་སྦས་མཐརགཉྲིས་ཀྲི་དོན་བསོམ་པ་འདྲིར་སབས་སུ་མ་བབས་

1 མ་ཕྱི། ༣༢བ༥ན།   ཉྱིས།    སྐུ ༣༥ན༤ན།    གཉྱིས།

2 མ་ཕྱི། ༣༢བ༦ན།   བསོམ།    སྐུ། ༣༥ན༥ན།   སོམ
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པས། ཡྲིག་སྤྲིར་བཤད་པའྲི་དོན་གཉྲིས་བསོམ་པ་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་འཆད་

དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། དངོས་པོ་མེད་པས་བསོམ་པ་མེད། 

ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སོད་བཅུད་ཀྲི་དངོས་པོ་ལ་རྲིགས་པས་

དཔད་ན་ཅྲི་ཡང་མ་རེད་པའྲི་ཚེ། དེ་ཉྲིད་སོད་བཅུད་མེད་པའྲི་དོན་དུ་བཟུང་ནས། 

ཚུལ་དེ་ལྟར་བསོམ་པ་དེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་མེད་པ་སེ། སོམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ལྟ་ན་སོམ་པ་པོ་དང་བསོམ་བྱ་ལ་སོགས་པ་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

བསོམ་པའང་མེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་ཡང་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ལ་བྱ་བྱེད་མྲི་

རུང་བར་མཐོང་སེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཡོད་པར་བཟུང་

ནས། དེ་ཉྲིད་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པར་འདོད་ན་ཚུལ་དེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་བྱ་བྱེད་གང་ཡང་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྩ་ཤེས་

ལས། ལམ་ལ་རང་བཞྲིན་ཡོད་ན་ནྲི། །བསོམ་པ་འཐད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གཏན་ནས་མེད་པ་དང༌། དངོས་པོ་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་དང༌། གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་

གསུམ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན། གང་བསོམ་པར་བྱ་བ་དང༌། གང་གྲིས་

’’བསོམ
1
་པ་པོ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་སོམ་པ་གསུམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དམྲིགས་སུ་

མེད་པ་སེ། ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དེའྲི་སྒས་ཟྲིན་གྲི་ཚིག་རང་གྲི་

ནུས་པས་ཐོན་ཚོད་པོ་བཤད་པས་ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་པའོ། །སྤྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། 

ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སེང་འོག་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་ཆ་དང༌། ཤེས་པ་རྣམས་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༣༣ན༥ན།   བསོམ།    སྐུ། ༤༥བ༥ན།   སོམ།
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དུས་ཆ་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་གཞན་དང་འབེལ་བའྲི་སོ་

ནས་ཆ་དུ་མར་དབྱེ་ནུས་ལ། དེའྲི་ཚེ་དེ་རྣམས་བདེན་ན་རང་གྲི་ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཅན་

རྣམས་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་

ཡྲིན་ན་ཆ་ཐ་དད་ཡེ་མེད་པའྲི་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་ཐ་དད་

ཡྲིན་ན་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་དགོས་པའྲི་རྲིགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་བསལ་ནས། དེ་ལྟར་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆོས་

གཞན་རྣམས་བདེན་པས་སོང་ཡང༌། བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་

བདེན་པར་གྲུབ་པོ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན། དེ་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་མེད་དེ། སོང་

པ་ཉྲིད་ལ་ཡང་བདེན་པར་ཞེན་པ་ནྲི་གསོར་མྲི་རུང་བའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲིའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། སེང་འོག་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསལ་ནས། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ནྲི་

སོང་པའོ་ཞེས་ཀང་བསོམ་པ་ནྲི་མེད་དེ། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་ལྟ་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསན་

ནོ། །གང་ཡང་བསོམ་པར་བྱ་བ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ལ་བདེན་

པར་བཟུང་ནས་བསོམ་ནའང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་མྲིན་ཏེ། མཐའ་བཞྲི་ལས་སྐེ་བ་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

པས་མཚན་མ་མེད་པ་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་

གཞན་པའྲི་འབས་བུའྲི་དངོས་པོ་སོན་པར་བྱ་བ་བདེན་པའྲི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད་

དེ། གང་ལ་སོན་པ་དང་གང་གྲིས་སོན་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་གང་གྲི་སོ་ནས་ཀང་



 86  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 86  

བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་སོན་པ་མེད་པ་བསན་ནོ། །དེ་བས་ན་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་བསོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡང་

དམྲིགས་སུ་མེད་པའོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་འད་བའྲི་སོང་ཉྲིད་ནྲི་སྔགས་དང་ཕར་ཕྲིན་

གཉྲིས་ཀ་དང༌། སྔགས་ཀྲིའང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཀ་དང༌། བ་མེད་ཀྲིའང་བསྐེད་རོགས་

གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དོན་ཡྲིན་པས་སྤྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་

སོང་ཉྲིད་སོམ་པ་ནྲི། འདྲི་འད་བའྲི་དོན་སྔོན་དུ་ལེགས་པར་ངེས་པ་བྱས་ནས། སབས་

འདྲིར་ངེས་ཤེས་དེ་ཤུགས་ཅན་གསོས་བཏབ་སེ། སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདེན་

པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པས་བསོམ་པར་བྱ་བ་དང༌། བསོམ་པ་དང་སོམ་པ་པོ་མྲི་

དམྲིགས་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སོན་པ་མེད་པའྲི་དོན་བསོམ་

པར་བྱ་ལ། སན་ཞབས་དང་དཔལ་འབས་རོ་རེས་ཀང༌། སབས་འདྲིར་གཅྲིག་དུ་བལ་

གྲི་རྲིགས་པས་སོང་ཉྲིད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསོམ་པར་གསུངས་སོ། །སབས་འདྲིར་

སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་མང་པོར་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའྲི་

སྔགས་ཀྲིས་བསོམ་པར་གསུངས་པ་མང་ཞྲིང༌། སྔགས་དེའྲི་སྔགས་དོན་ཤེས་ན་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་དུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་དང༌། འོག་ཏུ་ལྷག་མོས་འོད་

གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་ཚེ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སབས་ཀྲི་སོང་

ཉྲིད་བསོམ་ཚུལ་ལ་གོ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་ཞྲིང༌། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་

པའྲི་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ལ་ནྲི་རྒྱུད་འདྲི་རང་ལས་ཀང་སྔགས་འདྲི་ཉྲིད་གསུངས་

སོ། །དེ་བས་ན་དེའྲི་སྔགས་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ༀ་ཞེས་བྱ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཤཱུ་

ནྱ་ནྲི་སོང་པ། ཏཱ་ནྲི་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ནྲི་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་སེ། རོ་རེའྲི་དོན་ཡང་མྲི་ཆོད་



 87  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 87  

པ་དང་མྲི་ཕེད་པ་དང་འཇོམས་པ་སོགས་མང་པོ་ལ་འཇུག་ཀང༌། སབས་འདྲིར་མྲི་

ཕེད་པ་སེ། ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་

བཞྲིན་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་མ་ཆོད་པར་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པའོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་

ནྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་དུས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚེ་ཁད་

པར་མེད་པར་ཡོད་པར་སོན་པའོ། །’’ཨད་མ་ཀ
1
་ནྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ་

ཞེས་པ་སེ། ཀོ་ཧཾ་ཞེས་པ་ལ་ཨ་མྲི་མངོན་པར་བྱས་ནས་མཚམས་སྦར་བ་ཡྲིན་ལ། 

ཕལ་བ་ན་ཀ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་འད་བའྲི་སབས་ཀུན་ཏུ་ཤེས་

པར་བྱའོ། །མདོར་བསྡུས་ན་སྔགས་དེའྲི་དོན་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

སོང་པ་ཉྲིད་དང་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་དེ་ངའོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་སབས་འདྲི་འད་བ་རྣམས་སུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་ཚེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པའྲི་ཐེག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་’’སོམ
2
་ཚུལ་ལས་ཆེས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་

གྲིས་ནྲི་དང་པོར་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་སོང་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་རེད་པའྲི་ཚེ། ངེས་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་བྱྲིང་རྒོད་སོགས་ཀྲི་སྐོན་དང་བལ་བར་སོམ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། 

འདྲིར་ནྲི་བོའྲི་མཐུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིགས་པས་ཞྲིབ་ཏུ་དཔོད་པ་དང་། བོའྲི་

མཐུ་ཆུང་བ་དག་གྲིས་ཀང་བ་མས་བསན་པའྲི་ངག་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐག་བཅད་དེ། དེ་འད་བའྲི་ངེས་པ་ཤུགས་ཅན་

དེ་ཡུན་མྲི་ཐུང་བར་བསྐངས་ནས། དེ་ནས་གཙོ་བོར་སོང་ཉྲིད་རྐང་པ་བསོམ་པ་མ་

1 མ་ཕྱི། ༣༤ན༤ན།   ཨད་མ་ཀ    སྐུ། ༤༧ན༤ན།   ཨཱད་མ་ཀ

2 མ་ཕྱི། ༣༤ན༦ན།   སོམ།    སྐུ། ༤༧ན༦ན།   བསོམ
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ཡྲིན་གྲི། སྔགས་དོན་བཤད་པ་ལྟར་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་དང་ཡུལ་ཅན། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་ངའོ། །སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་

འཇོག་པ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། ད་ལྟ་ནས་གཟུགས་སྐུ་ལ་རྣམ་པ་མཐུན་པ་དང་ང་

རྒྱལ་འཇོག་པ་གཉྲིས་ཀ་དགོས་ན་ཆོས་སྐུ་ལའང་དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། སྔགས་དོན་ལས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

གཞན་དུ་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་ཆོས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་མ་ཚང་

བས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཟུགས་སྐུའྲི་

རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་ཀང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཅྲིག་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུའྲི་

རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གཅྲིག་ལ་ནྲི་ཆོས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་ངེས་

པར་དགོས་པའྲི་ཚུལ་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་ཁུངས་དང་བཅས་པ་ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་འོག་ཏུ་བཤད་

པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་སོང་ཉྲིད་དང་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་

བཞྲིན་དངོས་སུ་སོང་བ་ཡྲིན་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་རང་གྲི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དེ་ཉྲིད་

ཡུལ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་པར་མ་ཆོད་པར་རོ་

གཅྲིག་ཏུ་སོང་ཡོད་པར་མོས་པ་བྱས་ནས་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བསོམ་བྱའྲི་

སོང་ཉྲིད་ལ་ཁད་མེད་ཀང་ཇྲི་ལྟར་སོམ་པའྲི་དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་ཚུལ་དང༌། སོམ་བྱེད་

ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལས་འདྲིའྲི་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་

སབས་སུ་ཆེས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཤེས་དགོས་སོ། །འདྲིའྲི་
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སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་སོམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་’’ན
1
། བོ་དེའྲི་སང་ངོར་གཉྲིས་སང་མྲི་

ལྡོག་ཀང་ངེས་ངོར་གཉྲིས་སང་རགས་པ་ལྡོག་པས་སོད་བཅུད་སྡུད་པའྲི་དམྲིགས་

པ་ཟུར་བ་མ་བྱས་ཀང་ཆོག་ལ། འོན་ཀང་ཡྲིད་ངོར་གཉྲིས་སང་ལྡོག་པའྲི་ཆེད་དུ་

སྡུད་རྲིམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་བྱེད་ན། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་

ཀང་སབས་འདྲིར་སོད་བཅུད་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པར་བཤད་པས། རྲིལ་འཛིན་དང་

རེས་གཞྲིག་གྲི་ཚུལ་དུ་སོད་བཅུད་འོད་ཀྲི་གོང་བུར་བྱས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་རྲིམ་

གྲིས་ཡལ་ནས་མྲི་སང་པར་མོས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་དེའྲི་ངང་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་ཡུན་ཅྲི་རྲིང་དུ་བསོམ་པར་

བྱའོ། ཞེས་བ་མ་དམ་པའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པ་སེ། འདྲི་ལ་གནད་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་

དོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནྲི་དགོས་པ་ཡྲིད་ངོར་གཉྲིས་སང་རགས་པ་ལྡོག་ས་བའྲི་ཆེད་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕྲིར་དུ། སོད་བཅུད་རྣམས་རང་གྲི་བོ་ལ་མྲི་སང་བར་གྱུར་པའྲི་མོས་པ་

བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་སོད་བཅུད་ཅང་མེད་དུ་སོང་བར་བསོམ་པ་མྲིན་པས། སོད་

བཅུད་ཅང་མེད་དུ་སོང་བར་བསོམ་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་འདྲི་ལ་ཆད་སོང་བསོམ་པར་སོང་གྲིས་དོགས་ན་བོ་གོས་ཤྲིན་ཏུ་རྩྲིངས་པས་

ཁད་པར་ཆེས་ཆེ་བ་མྲི་རྲིག་པར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་སབས་འདྲིར་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་

བསྐེད་པའྲི་སྔོན་དུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་སྙམ་ན། ཇོ་བོ་ཆེན་

པོ་རེས། ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགེལ་པར། དེ་ལྟར་སྔགས་རྣམ་པ་གཉྲིས་ལན་

1 མ་ཕྱི། ༣༤བ༧ན   ན    སྐུ། ༤༨ན༣ན   ནྱི།



 90  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 90  

གསུམ་དུ་བརོད་པ་ནྲི། སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་ནུས་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དན་པ་གསོ་

བ་དང༌། གནས་པ་བརྟན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་རོགས་པ་དང༌། ཐ་མལ་བའྲི་

ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་རྟོག་པ་སོང་བ་དང༌། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་སོང་

པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་ལོ་ཆེན་རྲིན་བཟང་

གྲི་འགེལ་ཆུང་ལས། དང་པོ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐུས་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་སོང་པ་ཉྲིད་

རྟོགས་ནུས་པ་དང༌། གཉྲིས་པ་ནྲི་འབྲིང་པོས་སོང་ཉྲིད་བརེད་པའྲི་དན་པ་གསོ་ནུས་

པ་དང༌། དགོས་པ་ལྷག་མ་བཞྲི་ནྲི་དབང་པོ་རབ་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་

ཡང་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་གཞྲི་གང་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་

ཁང་ལ་སོགས་པར་བསོམ་པའྲི་གཞྲི་དེ་མཆོག་གྲི་སང་བ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

ན་གཞྲི་དེ་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་ལྡོག་དགོས་ཏེ་སང་བ་དེ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་དུས་གཅྲིག་

ཏུ་བོ་ངོར་མྲི་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་འདྲི་བོ་ངོར་འགོག་དགོས་

ལ། དེ་འགོག་པ་ཡང་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་འདྲི་ཅང་མེད་དུ་བསོམ་ནས་འགོག་པ་མ་

ཡྲིན་གྲི། ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་ཀུན་རོབ་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་བོ་འདྲི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས། 

དོན་དམ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སེམས་བཟུང་བའྲི་སོ་ནས་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་བོ་ཡུལ་དུ་

འཆར་བ་འགོག་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དུའང་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐ་མལ་གྲི་

སང་བ་བོ་ལ་འཆར་བ་འགོག་པ་དང་དོན་ལ་ཡོད་པ་འགོག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་

ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །དགོས་པ་གཙོ་བོ་གཅྲིག་ནྲི། ཇོ་བོས་གསུངས་པ་ལྟར། འོག་

ཏུ་སང་ཕོགས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་

འཆར་བར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་
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མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་

ཆོས་ཅན་ས་ཚོགས་པ་འདྲི་ཐམས་ཅད་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

མཉམ་བཞག་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འཆར་བ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་སྔོན་དུ་སོང་ཉྲིད་བསོམས་

ནས་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་བོ་དེའྲི་རྩྲི་མ་ཡལ་བ་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་

བསོམ་པ་ན། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ལྷའྲི་

འཁོར་ལོར་འཆར་བ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཆེད་དུ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །སོང་ཉྲིད་དུ་ཞུགས་

པའྲི་སང་མེད་ནྲི་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དེ་ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྲུང་

འཁོར་བསོམ་པའྲི་སང་བར་ལངས་པ་ནྲི་དག་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཀྱཻ་རོར་

གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སོང་ལས་བཤད་པའྲི་དོན་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ། དགོས་པ་

ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ལ་

སོགས་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་

སྐུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དང་ཐུགས་བསྐེད་པའྲི་

འཕེན་པའྲི་དབང་གྲིས་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟའྲི་ཐ་མལ་གྲི་

ལུས་སེམས་བཞྲིན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་མེད་

དོ། །དེས་ན་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གནས་སབས་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་

ད་ལྟ་ནས་བསོམས་ནས་འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐེག་པ་ཡྲིན་པས་འབས་བུའྲི་

ཐེག་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་སབས་སུ་སོང་

ཉྲིད་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས། ཆོས་སྐུའྲི་ངང་

ལས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་སོན་ལམ་དན་པའྲི་དབང་གྲིས་གཟུགས་སྐུའྲི་རྟེན་
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དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ། ཆོས་སྐུའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

གཟུང་རྣམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བར་བསོམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། བདག་དང་ཁམས་གསུམ་པོ་དག་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་བལ་

བར་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་རེས་སུ་དན་པ་ལས། ནམ་མཁར་

རཾ་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ། ཞེས་དང༌། ཌོཾ་བྷྲི་ཧེ་རུ་ཀས། 

རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་བསོམ་སྔོན་གྲི་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་པས་”ན
1
་སོན་ལམ་

རེས་སུ་དན་པར་བྱ། ཅེས་དང༌། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བས་ཀང་འདྲི་ལྟར་བཤད་

ལ། འདྲི་མ་ཤེས་ན་གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསོམ་པ་དང༌། འབས་

བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་སོགས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་མྲི་འོང་ལ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་

བརྟེན་པ་ལྷ་”དང་ལྷའྲི
2
་སོད་བཅུད་བཞྲིན་དུ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལྷ་གཙོ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀང་ད་ལྟའྲི་ཐ་མལ་གྲི་གཙོ་འཁོར་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་ཐ་དད་དང་ངོ་བོ་

ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་མེད་པ་གཅྲིག་སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་གལ་

ཆེ་སེ། དེ་ཡང་ཆོས་སྐུའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བར་བསོམ་པ་འདྲི་མེད་ན་འོང་བའྲི་གནས་མེད་དོ། །བདེ་

མཆོག་ཀྱཻ་རོར་སོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་དང༌། ཤཱནྲི་པའྲི་དག་ནག་གྲི་མངོན་

རྟོགས་དང་མན་སྙེ་སོགས་ལས། ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་དང་སོམ་པ་བཟུང་བ་ལ་

སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང༌། འདྲིར་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚོགས་གསོག་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི། གཙོ་ཆེར་སྔོན་དུ་ཚོགས་

1 མ་ཕྱི། ༣༦ན༤ན།   ན    སྐུ། ༤༩བ༦ན།   ནྱི།

2 མ་ཕྱི། ༣༦ན༥ན།   དང་ལྷའྱི    སྐུ། ༥༠ན༢ན།   ད་ལྟའྱི
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གཉྲིས་གསོག་པ་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་དང་འད་

བར་སྦོར་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། དེ་དག་གྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་

སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལས་དང༌། སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། 

འདྲིར་ནྲི། འབྱུང་བཞྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་རྣམས་སོད་

”འཆགས
1
་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམས་ནས་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྦོང་བ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་སྔོན་དུ་སོད་སྔ་མ་ཞྲིག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པ་

ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། གང་གྲི་ཚེ་འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་དུ་འཇྲིག་པ་ཐོབ་

པར་གྱུར་ཅྲིང༌། ཞེས་པ་ནས། ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་བྱེད་དོ། །དོན་འདྲི་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསོམ་པས་ཀང༌། དངོས་

པོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརོད་ཅྲིང་བསོམ་པར་

བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་སལ་པ་སྔ་མ་ཞྲིག་པའྲི་ཚེ་སོད་ཀྲི་སང་བ་

མེད་པ་དང་འདྲིར་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་ངེས་ངོར་སོད་ཀྲི་སང་བ་མེད་པ་གཉྲིས་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་བ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་ཚེ་སོད་མེད་པར་སོང་བ་ལྟར་དུ། འདྲིར་ཡང་སོད་ཅང་

མེད་དུ་སོང་བར་བསོམ་པའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས། འདྲི་ཡང་དོན་དམ་པའྲི་བསྲུང་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་ཡང་

མང་པོ་ལས་བཤད་དེ། སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་བགེགས་བཟློག་”པར
2
་ཡང་མཆོག་ཏུ་

འགྱུར་བའོ། །འདྲིར་སོང་པ་ཉྲིད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བསོམ་པ་འདྲི་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ས་ཞེས་བྱ་ཅེ་ན། ཨ་བྷ་ཡཱས། ཡེ་ཤེས་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའོ། །ས་ནྲི་རྟེན་ཏེ་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༣༦བ༢ན།   འཆགས    སྐུ། ༥༠ན༦ན།   ཆགས

2 མ་ཕྱི། ༣༦བ༥ན།   པར    སྐུ། ༥༠བ༤ན།   པའྱི
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འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་སོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མྲི་

ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས། སོད་བཅུད་ཀྲི་སང་བ་མ་ལུས་པ་

ཡྲིད་ངོར་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་འདྲི་ནྲི། ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་པ་རྲིམ་པས་འཆགས་པའྲི་སོ་ནས་ནམ་མཁའ་འཇྲིག་རྟེན་འཆགས་པའྲི་རྟེན་

ཡྲིན་པ་ལྟར། འདྲི་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆགས་པའྲི་རྟེན་དུ་ཆོས་མཐུན་པས་ས་

ཞེས་བརོད་དེ། སའྲི་སད་དོད་བྷུ་མྲི་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒ་ལས་དངས་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་

བཤད་ན་རྟེན་བྱེད་པས་ས་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་སོད་ཕྲི་མ་འཆགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རོ་རེའྲི་ས་

བསྐེད་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པ་ནྲི། སབས་འདྲིར་མདོར་བྱས་སོགས་ཡབ་

སྲས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ནས། སོང་པ་ཉྲིད་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོགས་སུ་བསྲུང་

འཁོར་གསལ་འདེབས་པའྲི་གསལ་ཁ་ཅྲིའང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་བསམས་ནས་

བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་དག་ཕལ་ཆེ་བས། སོང་པ་ཉྲིད་ལས་ལངས་པའྲི་ངང་ནས་འབྱུང་

བཞྲི་བསྐེད་ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་གསལ་འདེབས་པ་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། 

བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་

བགེགས་ཀྲི་བར་ཆད་བསྲུང་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

པའྲི་བསྲུང་བ་གཉྲིས་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པ་དོན་དམ་པའྲི་བསྲུང་བ་ཡྲིན་

པས་དེའྲི་བར་ལ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སང་བ་བསྡུས་ཀང་དགོས་པ་དེ་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་

སྐོན་མེད་མོད་ཀྲི། སོང་ཉྲིད་ལས་ལངས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་”གཞྲི
1
་བསོམ་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༥ན།   གཞྱི    སྐུ། ༥༡ན༦ན།   བཞྱི
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ཚེ་བསྲུང་འཁོར་གསལ་མ་བཏབ་ན་བར་ཆད་”ལྡོག
1
་པའྲི་དགོས་པ་དེ་མྲི་འགྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པའྲི་ཚེ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་མྲི་བསོམ་ན། བྲི་བྱ་

ལའང་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་འོང་དོན་མེད་པས་རོ་རེ་རྭ་བ་མེ་རྲི་དང་བཅས་པ་བྲི་མྲི་དགོས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནྲི་ཚད་ལྡན་དུ་མའྲི་གཞུང་དང་འགལ་ཞྲིང༌། ཁེད་རང་ཡང་མྲི་

འདོད་པར་སང་བས་ཚུལ་དེ་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ངང་ལས་

སད་ཅྲིག་གྲིས། རོ་རེ་རྭ་བ་མེ་རྲི་དང་བཅས་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་

ཤར་བར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། འཕགས་ལུགས་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྲུང་བའྲི་

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་བསྐེད་པ་མེད་པས་ཁོ་བོ་དང་འཁོར་ལོ་

རྩྲིབས་བཅུ་པ་གསལ་འདེབས་མྲི་དགོས་སོ། །བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀྲི་འགེལ་པ་གསུམ་དུ་ཡང༌། གང་གྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེའྲི་

ཚེ་དམ་ཚིག་གྲི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་ཡང་

རོགས་པས་སོ། ཞེས་གཙོ་བོ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་རོ་རེ་རྭ་བ་ཡང་རོགས་པར་གསལ་འདེབས་དགོས་པར་བཤད་དེ་ཚུལ་དེ་

འདྲིར་ཡང་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་མདོར་བྱས་ལས། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་

དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཀྲི་དབུས་སུ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ཆོས་འབྱུང་བསྐེད་པ་མྲི་གསལ་

ལོ། །དེ་ལ་བསམས་ནས་བ་མ་སྔ་མ་དག །ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ནམ་

མཁའྲི་དབུས་སུ། ཞེས་པ་མ་གཏོགས་ཆོས་འབྱུང་བསོམ་པ་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༥ན།   ལོག    སྐུ། ༥༡ན༦ན།   བཟོག
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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འཐད་དེ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། མདོ་བསྲེ་གཉྲིས་ཀ་ལས། དོན་འདྲི་

ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། ནམ་མཁའ་རོ་རེ་དབུས་སུ་བསམ། ཞེས་

པས་བསན་པར་གསུངས་ལ། དེའྲི་ནམ་མཁའྲི་དབུས་ཞེས་པ་ནྲི། ལེའུ་གསུམ་པ་

ལས། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་དང་འད་སེ། དེ་ཡང་གཞལ་

ཡས་ཁང་གང་དུ་བསྐེད་པའྲི་གནས་སོན་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་འགེལ་

པ་སྒོན་གསལ་དུ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཆོས་

འབྱུང་ལ་གནས་པའོ། ཞེས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དེ་ཆོས་འབྱུང་དང་དོན་གཅྲིག་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་གྲི། དབྱྲིབས་གྲུ་གསུམ་པ་ཅན་གྲི་ཆོས་འབྱུང་དུ་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་

འད་བ་ནྲི་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་སྦོར་མྲི་ཤེས་པ་དག་ལ་འབྱུང་བ་བདེན་ནོ། །འོན་ཀང་རྩ་

རྒྱུད་དུ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པར་གསུངས་པའྲི་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་དོན་ཞུ་བར་བཞེད་ནས། རྒྱུད་ཕྲི་མར། བྱམས་པ་སོགས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ། གསང་བ་

འདུས་པ་ཞེས་བྱའྲི་རྒྱུད། །སྦས་པ་དེ་ནྲི་རྟོགས་ཕྲིར་དང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཕན་འདོད་པས། །ཡང་དག་གསུངས་པས་གང་གསུངས་པ། །མགོན་པོ་ཁོད་ལ་

གསོལ་བར་འཚལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། རྩ་རྒྱུད་དུ་སྦས་པའྲི་དོན་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྲི་དྲི་བ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་ཞུས་པའྲི་སབས་སུ། ཆོས་འབྱུང་བ་ནྲི་ཇྲི་

ལྟར་བསོམ། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །གྲུ་གསུམ་

དུ་ནྲི་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་ཆོས་འབྱུང་དབྱྲིབས་ཇྲི་འད་བའྲི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པ་གསལ་བར་བསན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་འབྱུང་གྲི་

དབྱྲིབས་ནྲི་ཟུར་གསུམ་པ། གེན་དུ་ལངས་པ། ཟུར་ཕ་བ་འོག་ཏུ་ཟུག་ཅྲིང༌། ཟུར་

གཉྲིས་སེང་ན་གནས་པ། ཤེས་རབ་མའྲི་སྐེ་གནས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་ཁོག་པ་སོང་པ་

སེ། དེ་འད་བའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་འོག་ཕོགས་ཕ་བ་ནྲི་ལས་དང་པོ་བའྲི་སར་ཡོན་ཏན་

གྲི་ཚོགས་ཆུང་བ་དང༌། སེང་ཇེ་རྒྱས་སུ་སོང་བ་ནྲི་མོས་སྤོད་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡོན་

ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང༌། གྲུ་གསུམ་གྲིས་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སོ་གསུམ་

མཚོན་པ་ཡྲིན་པར་ཤཱནྲི་པས་བཤད་ལ། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་

བ་ཡྲིས། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཟུར་གསུམ་པོ་དེ་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་

མཚོན་པར་ཡང་བཤད་དོ། །རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་སབས་སུ། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་

ག་ལ་ཞུགས། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིག་དོན་དང་སྤྲི་དོན་དུ་བཤད་པས་ཀང༌། རྒྱུད་ཀྲི་

སོན་པ་རོ་རེ་འཆང་གང་དུ་བཞུགས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ཉྲིད་གང་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་

པའྲི་ཆོས་འབྱུང་དེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་གའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་དུ་གསལ་བར་བསན་ཏེ། འདྲིས་

ཀང་རེས་འཇུག་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པའྲི་ཚེ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་

གསུམ་སྐེ་གནས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་དུ་བསོམ་དགོས་པ་ཆེས་གསལ་བར་ཤེས་

སོ། །དེ་ཡང་འདུས་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ལྷའྲི་དབང་པོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཨེ་ནྲི་

ཤེས་རབ་ཉྲིད་གྱུར་ལ། །ཝ་ནྲི་རབ་དགའྲི་བདག་པོའ།ོ །ཐྲིག་ལེ་མྲི་ཤྲིགས་དེ་ཉྲིད་

དེ། །དེ་ལས་ཡྲི་གེ་ཉྲིད་ཀང་སྐེ། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲི་གེ་གཉྲིས། །དེ་ཉྲིད་ཤེས་པ་

གང་གྲིས་ཤེས། །དེ་’’ནྲི
1
་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་

1 མ་ཕྱི༣༨ན༧ན།   ནྱི    སྐུ། ༥༣ན༡ན།   ནས
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བྱེད་འགྱུར། །འགོ་བ་གང་གྲིས་ཡྲི་གེ་གཉྲིས། །མྲི་ཤེས་རྟག་ཏུ་འདོན་པ་དག །དེ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ལས། །ཕྲི་རོལ་སྦོར་སངས་ཐུབ་པ་བཞྲིན། །ཨེ་ཝཾ་ཡྲིག་

གཉྲིས་སྒྱུ་མ་ལ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འདྲིར་བཞུགས་པས། །དམ་ཆོས་བསན་པའྲི་

ཐོག་མར་ནྲི། །ཨེ་ཝཾ་དེ་ཕྲིར་རབ་ཏུ་བཤད། །དེ་བས་བརྒྱ་བྱྲིན་ལྷ་ཡྲི་བདག །གལ་ཏེ་

རྟག་པའྲི་གནས་འདོད་ན། །ཡྲིག་གཉྲིས་སྒྱུ་མ་དན་བྱ་ཅྲིང༌། །དམ་པའྲི་ཆོས་ལ་བ་

མར་གྲིས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་སེ་གཞན་ཡང་དུ་མ་ལས་ཨེ་ཝཾ་གྲི་

ཡྲི་གེ་གཉྲིས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱའྲི་གནད་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་པར་

གསུངས་པས། ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་མཐའ་དག་པར་ཤེས་ན་རྒྱུད་དོན་རོགས་པར་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཕྲིར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་དོན་ལ་གཞྲི་ལམ་

འབས་བུའྲི་ཨེ་ཝཾ་མང་པོ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲིས་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་

དང༌། ཝཾ་ཡྲིག་གྲིས་དེ་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

མཚོན་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། བདེ་སོང་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་འད་བ་དེ་ལམ་གྲི་ཨེ་

ཝཾ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ཟུར་

གསུམ་གྲིས་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་དོན་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སོ་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སོང་པ་

ཉྲིད་མཚོན་པར་བྱེད་ལ། ཆོས་འབྱུང་དེ་ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་གའྲི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པས་ཝཾ་

ཡྲིག་གྲི་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དེའྲི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསོམས་པས་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲི་

གནས་ལུས་འཁོར་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདེ་

སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསོམ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་སོན་ལ། མདོར་ན་ལམ་དང་འབས་
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བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་སྤྲུལ་པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་

ཡྲིན་པས། སྔགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དེའྲི་ནང་དུ་འདུས་པར་གོ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་

ཏེ། གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་གྲིས། །སེམས་ཅན་

ཀུན་གྲི་བདེ་འབྱུང་བྱེད། །རྣམ་དག་ཤེས་རབ་ལུས་ལ་འབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

གནས་ཞྲི་བ། །ལྷ་རས་ཆོས་འབྱུང་མྲི་འགྱུར་བ། །སངས་རྒྱས་དེ་ནྲི་བདག་གྲིས་

བསེན། །ཨེ་ཡྲི་ཆ་“བྱད
1
་བཟང་པོ་ལ། །དབུས་སུ་ཝཾ་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །བདེ་བ་

ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་སུ། །སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །ཅེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་

ལས། ཆོས་འབྱུང་མྲི་འགྱུར་ཞྲི་བ་ཉྲིད། །ཤེས་རབ་རང་གྲི་དངོས་དེ་སྲྲིད། །ཀུན་ཏུ་

ལྷ་རས་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས། །སྤོས་པ་མེད་ཅྲིང་དག་པ་ལས། །འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པར་སྤྲུལ། །མཆོག་ཏུ་ཤེས་ཤྲིང་རྣམ་དག་གང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་ཕག་བྱས་

པ། །བརོད་མྲིན་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྲི་གནས། །ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡྲིན། ཞེས་

གསུངས་པ་འདྲིའྲི་གནད་ཤེས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་དང༌། མཆོད་པ་སོགས་

ནྲི་དེ་དག་མྲི་ཤེས་པར་བསོམ་པ་དང་མཆོད་པ་སོགས་ལས་ཆེས་ཆེར་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཡྲིན་པས། ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ཆུད་པར་བསོམ་པ་རྣམས་ཀྲི་

ངེས་དོན་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ཁ་དོག་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་

རེ་ཕེང་བ་སོགས་མང་པོ་ལས་ཁ་དོག་དཀར་པོར་བཤད་པ་ལྟར་ན་རང་བཞྲིན་རྣམ་

དག་གྲི་ཆ་མཚོན་པར་བྱེད་ལ། ཡང་གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ལས་ཕྲི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་

ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་ན་བྷ་གའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཁ་དོག་དཀར་དམར་དེས། ཕག་རྒྱའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༩ན་༡ན།   བྱད།    སྐུ། ༥༣བ༤ན།   བྱེད
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པདྨར་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་ཟུར་གསུམ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་རྟོགས་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་མཚོན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཁ་དོག་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལྟར་ཡང་

མྲི་རུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་འབྱུང་བསོམས་པའྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་རོ་རེའྲི་ས་

བསྐེད་པ་ལ། ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་ནས་དངོས་སུ་པདྨ་བསྐེད་པ་མྲི་གསལ་བ་ལ་

བསམས་ནས། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཀང་པདྨ་བསྐེད་པ་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་

དེ། བསོམ་བྱ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གདན་པད་མ་མྲི་བྱེད་ན། བྲི་བྱ་ལ་པདྨ་དེ་བས་

ཀང་འོང་དོན་མེད་པས། པདྨ་འབྲི་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །བྲི་བྱ་ལའང་པདྨ་མྲི་

བྱེད་དོ་སྙམ་ན། སོབ་དཔོན་ཨ“བྷྱས
1
།རྒྱུད་དང་མདོར་བྱས་ལས། ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཆོས་

འབྱུང་དང༌། དེའྲི་དབུས་པདྨ་ལ་འཆད་དེ། རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་

གཞྲི་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་ངོ༌། །དེའྲི་དབུས་ནྲི་པདྨའོ། །དེར་གནས་

པའྲི་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་འདེས་པར་གྱུར་པས་སའྲི་ཆ་ས་

ཚོགས་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་ནས། དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བྷྲུཾ་ལས་

གཞལ་ཡས་ཁང་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་འདྲིར་པདྨ་མེད་པར་ས་ཚོགས་རོ་རེའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་ཆེར་འཁྲུལ་ལོ། ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡབ་སྲས་ཀྲིའང་དགོངས་པར་བྱེད་

དགོས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། སྤྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་གྲིས་བྲི་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ལ་གཞུང་ཚད་

ལྡན་དག་ནས་ཚུལ་གཉྲིས་བཤད་དེ། བདེ་མཆོག་སོམ་འབྱུང་ལས། ཐྲིག་གྲི་མཚན་

1 མ་ཕྱི། ༣༩ན༧ན།   བྷྱས    སྐུ།༥༤ན༦ན།   བྷྱཱས
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མ་དྲུག་ཅུ་བཞྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྲིག་

སྐུད་ཆ་ཆུང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲིས་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པ་ལས། ཐྲིག་སྐུད་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིས་འགྱུར་ཏེ། །སྦོམ་མྲིན་དེ་བཞྲིན་ཕ་

བ་མྲིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་

སོ། །འདྲི་ལས་གཞན་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཚད། ཚད་ལྡན་གྲི་ཆེན་པོ་སུས་ཀང་མ་

བཤད་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་ཚད་ལྡན་དག་གྲིས་

བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་རེ་བཞྲི་པ་ནྲི། རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་དཀྲིལ་

འཁོར་དངོས་གཞྲི་ཡྲིན་པས་དེའྲི་དབངདུ་བྱས་ནས་རྭ་རྩེ་ནས་རྭ་རྩེའྲི་བར་ལ་ཉྲིས་

འགྱུར་དང༌། ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ནས། མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྲི་བར་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། 

ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་རེ་བཞྲི་པ་ནྲི། རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་དང་ཆོས་འཁོར་

རྭ་རྩེ་དང་བཅས་པ་ལ་སོ་ཚད་གཅྲིག་སེ་སོ་ཚད་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། 

ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པ་ནྲི་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གསུམ། ཆོས་འཁོར་རྭ་

རྩེ་དང་བཅས་པ་ལ་སོ་ཚད་གཅྲིག་སེ་སོ་ཚད་བཞྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཞྲིང༌། པད་རྭ་ལ་

ཆ་ཕན་གཉྲིས། རོར་རྭ་ལ་ཆ་ཕན་གཉྲིས། མེ་རྲི་ལ་སོ་ཚད་གཅྲིག་རྣམས་ལས་གཞན་

པའྲི་དེ་དག་གྲི་ཞེང་ཚད་དུར་ཁོད་མེད་པ་ལ་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་མ་བཤད་དོ། །དེ་

ལྟར་བྱས་ན་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་གྲི་ཚེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྲི་

བར་ལ་སོ་ཚད་བཅུ་གཉྲིས། མདའ་ཡབ་ཕན་ཆད་མེ་རྲིའྲི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ལ་ཕོགས་

རེར་སོ་ཚད་དྲུག་དྲུག་སེ་སོ་ཚད་ཉེར་བཞྲི་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་
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བྱང་གྲིས། བུམ་པ་ཀ་བའྲི་སེང་གནས་པ། །རྟ་བབས་སོ་ཡྲི་སུམ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་རྟ་

བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གསུམ་མ་ཐྲིག་སྐུད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་

བཤད་ལ། དེའྲི་ཚེ་པད་རྭ་མེད་ན། མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྲི་བར་ལ་སོ་ཚད་

བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལ། མདའ་ཡབ་ནས་མེ་རྲིའྲི་བར་ལ་ཕོགས་རེ་ལ་སོ་ཚད་ཕེད་

དང་དྲུག་དྲུག་ལས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཤར་ནུབ་ཀྲི་མེ་རྲི་ནས་མེ་རྲིའྲི་མཐའྲི་བར་གྲི་

ཐྲིག་སྐུད་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་གྲིས་མ་ལོངས་པའྲི་

ཕྲིར། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲིས། ཐྲིག་སྐུད་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིས་འགྱུར་སེ། ཞེས་བཤད་

པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པས། ཀླུ་བྱང་ལ་རྒོལ་བའྲི་སྙྲིང་ཁམས་

བསྐེད་པར་མྲི་སོབས་ན་པདྨ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་བང་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ནས་

པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཐོག་མར་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྐེད་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། ཧཱུཾ་གཉྲིས་ས་བོན་ཡཾ་ལས་བྱུང༌། །རོ་རེ་གཉྲིས་དང་

ཡང་དག་ལྡན། །རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ། །ཧཱུཾ་གཉྲིས་ས་བོན་རཾ་ལས་

བྱུང༌། །རོ་རེ་གཉྲིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །མེ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་ཀང་ནྲི། །དེ་ཡྲི་

སེང་དུ་བསམ་པར་བྱ། །ཧཱུཾ་གཉྲིས་ས་བོན་བཾ་ལས་བྱུང༌། །རོ་རེ་གཉྲིས་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །ཆུ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་ཀང་ནྲི། །དེ་ཡྲི་སེང་དུ་རྣམ་པར་བསམ། །ཧཱུཾ་གཉྲིས་

ས་བོན་ལཾ་ལས་བྱུང༌། །རོ་རེ་གཉྲིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ས་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་

ཀང་ནྲི། །དེ་ཡྲི་སེང་དུ་བསམ་པར་བྱ། ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་ཀང༌དེ་ཁོ་ན་བཞྲིན་དུ་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་ཡྲི་གེ་ཡཾ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ནྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ཡྲིན་ལ་ཧཱུཾ་རྣམས་ནྲི་
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དཀྲིལ་འཁོར་རེའྲི་ལོགས་གཉྲིས་སུ་རོ་རེ་རེ་རེས་མཐའ་བརྟེན་པ་དག་གྲི་ས་བོན་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ཡང་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་ཡྲི་ངོ་

བོར་མོས་པ་བྱ་སེ། འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་འདྲི་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་དུ་ལེའུ་

བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་རོ་རེ་ཀུན་ལས་སྐེས། །ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་དབུས་

སུ་བསམ། ཞེས་པས་བསན་པར་མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉྲིས་སུ་གསུངས་ལ། དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་དབུས་

དེར་ཆུད་ཅྲིང་གནས་པར། དཀྲིལ་འཁོར་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བསྐེད་པ་བསམ་པར་བྱ་སེ། 

རོ་རེ་ཀུན་ནྲི་སྤན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་བཞྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ་བའོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ནས་

མདོར་བྱས་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་པོ་ཡང་དག་བསྡུས། །རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དཀྲིལ་

འཁོར་བཞྲི་ཆར་བསྡུས་པ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབའ་ཞྲིག་བསམ་མོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་དང༌། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ས་ཚོགས་

རོ་རེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་བྱང་གྲིས། རྟ་བབས་རོ་རེའྲི་རྩེ་མོ་ཅན། ཞེས་བྲི་བྱ་

ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་

པ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐེད་པ་དེ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ཞྲི་བ་རོ་རེ་

འཛིན་འདོད་ན། །བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་དེས་བསན་པར་མདོ་

བསྲེ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། སྒོན་གསལ་གྲིས་ནྲི་དེའྲི་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པའྲི་
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ཐུན་གྲི་མཐར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རང་གྲི་ལུས་ལ་“སྡུད
1
་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་

དོ། །འོན་ཀང་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེ་ལའང་དོན་མྲི་འད་བ་དུ་མ་བསན་རྒྱུ་ཡོད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ཡབ་སྲས་དག་གྲིས་དོན་ས་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་

འགལ་བར་མྲི་བསམ་ལ། མདོ་བསྲེ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐེད་པ་དང་སྦར་བའྲི་

དོན་ནྲི། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་མཆོད་

པ་སོགས་ཀྲི་ངེས་དོན་བཤད་པའྲི་སབས་སུ། ཞྲི་བ་རོ་རེ་འཛིན་འདོད་ན། །བསྡུ་བ་

དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱ། ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་དངས་ནས་བཤད་པ་ལས་འདྲིའྲི་ངེས་དོན་

ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

སྤན་སོགས་ཏེ། །དབང་ཆེན་སོགས་པར་འདྲི་སྦར་རོ། །དངོས་མེད་གོ་འཕང་ལ་

འགོད་པས། །ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་སྐུར་སྦོར་བ། ཅེས་གསུངས་པ་འདྲི་དངོས་སུ་མེ་ཏོག་

བཞྲིའྲི་མཆོད་པའྲི་ངེས་དོན་འཆད་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཞྲི་བ་རོ་རེ་འཛིན་འདོད་ན། །བསྡུ་

བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱ། ཅེས་པའྲི་ངེས་དོན་ཡང་འདྲི་དང་དོན་འད་བས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་

འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དགོངས་པ་ལུང་སོན་དུ། ཚིག་རྐང་གཉྲིས་པོ་དེ་བཤད་བྱར་དངོས་

སུ་བཀོད་པ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་འཆད་བྱེད་མ་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེའྲི་

དོན་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ས་རླུང་སྤན་མ། ཆུ་རླུང་མཱ་མ་ཀཱྲི། མེ་རླུང་གོས་དཀར་མོ། 

རླུང་གྲི་རླུང་སྒོལ་མ་སེ། འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་རླུང་སོ་སོར་བརྒྱུ་བ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད། ཟབ་མོ་རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་བསྡུས་ནས་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས། དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༤༠བ༦ན།    སྡུད    སྐུ། ༥༦ན༥ན།   བསྡུད
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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མེད་གོ་འཕང་འོད་གསལ་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་

འཁོར་བཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐེད་པའྲི་ངེས་དོན་ཏེ། དེ་འད་

བའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ལྡོག་པའྲི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་ཡོད་པས། 

ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དག་པར་གསུངས་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་ནྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྟེན་ཡྲིན་པས་ངེས་

དོན་དེ་འད་བ་མཚོན་པའྲི་སད་དུ་འདྲིར་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྟེན་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་

བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་སྒོན་གསལ་ལས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་མོ་བཞྲི་

དང་སྦར་བའྲི་དགོངས་པ་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་འདྲི་འད་བའྲི་ངེས་དོན་ཟབ་མོ་

མཚོན་པ་མ་གོ་བར། དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་བསོམ་པ་དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་བོར་ནས། ཡབ་སྲས་དང་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་གང་གྲིས་

ཀང་མ་བཤད་པའྲི་བ་དན་དང་མེ་འབར་བ་དང་བུམ་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྲི་

མཚན་མ་ས་ཚོགས་བསོམ་པ་དང༌། རླུང་གྲིས་མེ་སྦར་མེས་ཆུ་ཁོལ། ཆུས་ས་བཞུ་

ནས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ཞེས་སོགས་ནང་གྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་དོན་

མེད་པའྲི་སྤོས་པས་རྒྱུད་དོན་མྲི་ཤེས་པ་གསལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །གལ་ཏེ་འདྲིར་

འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ནྲི་སོད་འཆགས་པའྲི་དུས་སུ་རླུང་དང་ཆུ་དང་ས་

ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཆགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ན། སྦང་གཞྲི་ལ་

མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཆགས་པ་མེད་པ་ལ་འདྲིར་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། སྦང་གཞྲི་ལ་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལོགས་སུ་འཆགས་པ་མེད་ཀང༌། ཆུའྲི་ཁམས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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རླུང་གྲིས་བསྲུབས་པ་ལས་ཆུའྲི་སེང་རྲིམ་གྲིས་“དཀྲྲིས་
1
མ་ལྟར་བསའ་བར་གྱུར་

ནས་ལེགས་པར་སྲིན་ཏེ་གསེར་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ལ་ནྲི་མེས་སྲིན་པར་བྱེད་པ་

སོགས་ཀྲི་བྱེད་ལས་ཡོད་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ནང་ན་མེའྲི་ཁམས་

མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཁབ་ནས་གནས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མེའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསོམ་པ་དང་སྦར་བར་བྱ་བའྲི་སྦང་གཞྲི་མེད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ།དེའྲི་ཕྲིར་

རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ཉྲིད་དུ་གནས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསོམས་ནས། དེའྲི་ལྟེ་བར་ཡྲི་གེ་བྷྲུཾ་

དཀར་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་བསམ་པར་བྱ་སེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་

ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། ནམ་མཁའ་རོ་རེའྲི་དབུས་གནས་པར། །དཀྲིལ་འཁོར་རོ་

རེ་ཀུན་ལས་སྐེས། །རོ་རེ་སྤྲིན་ནྲི་འཕོ་བསྐེད་པ། །དེ་རུ་ཡྲི་གེ་བྷྲུཾ་བསམ་མོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པར་བཤད་པ་འདྲི་

འད་དང༌། ཀྱཻ་རོར་ལ་སོགས་པ་སབས་གཞན་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་འཁོར་ལོ་ལས་བསྐེད་པ་

དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པ་སོགས་བཤད་པ་

རྣམས་དོན་འད་སེ། འཁོར་ལོ་རྣམ་སང་གྲི་ཕག་མཚན་དང༌། བྷྲུཾ་རྣམ་སང་གྲི་ས་བོན་

ཡྲིན་པས་སོ། །དེའྲི་མཚོན་དོན་ཡང༌། སྦང་གཞྲི་ལ་སེམས་ཅན་གནས་པའྲི་རྟེན་

སོད་ཡྲིན་ལ། སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ནང་ནས་གཟུགས་ཕུང་ཡྲིན་པ་ལྟར་

སྦོང་བྱེད་ལ་ཡང༌། ལྷ་དགོད་པའྲི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་ཕུང་པོ་

ལྔའྲི་ནང་ནས་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་བཞག་པའྲི་རྣམ་སང་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༤༡བ༣ན།   དཀྱིས    སྐུ། ༥༧བ༡ན།   སྤྱིས
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ས་བོན་ནམ་ཕག་མཚན་ནམ་སྐུ་ལས་བསྐེད་དེ། གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམ་སང་གྲི་ངོ་

བོར་བསོམ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང༌། བྷྲུཾ་

བསོམ་པ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་གོང་དུ་དངས་མ་ཐག་པ་འདྲི་ཉྲིད་དང་སྦར་རོ། །དེ་འད་

བའྲི་བྷྲུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པ་ནྲི། མདོ་བསྲེར། ལེའུ་

བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། ཡྲི་གེ་བྷྲུཾ་གྲིས་གནས་བསོམ་སེ། ཞེས་པ་དང་སྦར་ཏེ། གནས་

ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ངོ༌། །དེ་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནྲི་སོད་འཆགས་པའྲི་

དུས་ཀྲི་སེང་གྲི་རྲི་གླྲིང་སོགས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཆོས་

མཐུན་པར་སྦོར་བ་ཡང་སྦང་གཞྲི་ལ་སེང་གྲི་རྲི་གླྲིང་སོགས་འཆགས་པ་སྤྲི་ཙམ་

དང༌། འདྲིར་སྦོང་བྱེད་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ཙམ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡྲིན་

གྲི། རྲི་གླྲིང་སོགས་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་རྟ་བབས་སོགས་རེ་རེ་ནས་འད་ཆོས་

སྦོར་བ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམས་ནས་མ་དག་པའྲི་སོད་

སྦོང་བའྲི་དོན་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པས་ད་ལྟའྲི་མ་དག་པའྲི་

སོད་འདྲི་“དག་པའྲི་
1
གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་མ་འོངས་པ་

ན་མ་དག་པའྲི་སོད་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ནུས་པ་སྦངས་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ནུས་པ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་

བྱེད་དུ་བསོམ་ནས་སྦོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སོ་

བཞྲི་པ་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསམ་པར་བྱ་

སེ། དེ་ལ་ཚད་ཇྲི་ཙམ་བྲི་ཞྲིང་བསོམ་པ་བཤད་པ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུར་བྲི་ཞྲིང་

1 མ་ཕྱིས། ༤༢ན༥ན།  དག་པའྱི་    སྐུ། ༥༨ན༥ན།   _དག་པའྱི་
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བསོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ཚད་ཇྲི་ཙམ་དུ་བྲི་བ་

ཡང༌། ལྷའྲི་སོ་ནས་བཞག་པ་དང༌། སྦྲིན་བདག་གྲི་སོ་ནས་བཞག་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་

བཤད་དེ། འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པར། ཐུགས་དང་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ཁྲུ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། བཅུ་དྲུག་

དང༌། ཉྲི་ཤུར་གསུངས་པ་དང༌། གུར་ལས། རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཁྲུ་གསུམ་སེ། །སངས་

རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཞྲི་པ། །ཁྲུ་ལྔ་པ་ནྲི་སང་བྱེད་ལའོ། །གར་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཁྲུ་

དྲུག་པ། །རྟ་ཡྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ཁྲུ་བདུན་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྲིགས་སོ་སོར་ཚད་

ངེས་པ་ཅན་དུ་བྲི་བར་བཤད་པ་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར་རྒྱུད་དངས་པ། 

འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་ཡྲིས། །ཀུན་ནས་དཔག་ཚད་མཐའ་རུ་ནྲི། །དཀྲིལ་

འཁོར་རབ་ཏུ་བྲི་བར་བྱ། །མཁས་པས་གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོ་ཡྲི། །སེམས་རྣམས་ཡང་

དག་བལྟས་ནས་ནྲི། །འདོད་པས་ཚད་ནྲི་བྱས་ན་ཡང༌། །ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་

ཡྲིན། །རང་གྲི་འདོད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན། །ལག་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་བྲིས་བྱས་

ནས། །བསན་བཅོས་ལས་གསུངས་དོན་བྱེད་དེ། །ས་སེང་སོགས་སུ་སོས་ཅྲི་དགོས། 

ཞེས་གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲིས་ཆེ་ཆུང་ངེས་པ་མེད་པར་ཡང་གསུངས་ལ། སོབ་དཔོན་

ཀླུ་བྱང་གྲིས་ཀང༌། སྔགས་པས་སོབ་མའྲི་ནུས་པ་དང༌། །རེས་སུ་བསྟུན་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་དེ། །ཁྲུ་གང་བ་ནས་བརྩམས་བྱས་ནས། །ཁྲུ་སོང་བར་དུ་བྲི་བར་བྱ། ཅེས་

གསུངས་ཤྲིང༌། སོམ་འབྱུང་ལས། ཁྲུ་ཕེད་སོགས་ནས་ཡང་དག་བརྩམས། ཞེས་

ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མར་མེ་མཛད་ཀྲིས། སེམས་ཅན་བསམ་པ་ལ་བརྟེན་

ནས། །ཚད་ལ་སོགས་པ་ངེས་བཤད་ཀྲི། །ཐབས་ཤེས་ལས་བྱུང་དངོས་གྲུབ་
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ལ། །ཚད་སོགས་ངེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གངས་ཀྲི་ངེས་པ་ལ་

དགའ་བའྲི་བསམ་ངོ་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་ཀྲི་དངོས་པོ་ལ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཚད་འདྲི་

ཙམ་འབྲི་བ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསོམ་པའྲི་ཚད་ནྲི། 

རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། དཔག་ཚད་བརྒྱའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ། །འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་དང༌། དཔག་ཚད་བྱེ་བའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ། །གྲུ་བཞྲི་ཤྲིན་ཏུ་

མཛེས་པ་ཡྲི། །མཆོད་རྟེན་རྲིན་ཆེན་ས་བཞྲི་པ། །གསལ་ཞྲིང་རང་བཞྲིན་དྲི་མ་མེད། 

ཅེས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་དཔག་ཚད་བྱེ་བའྲི་ཁོན་ཙམ་དུ་ཡང་བསོམ་པར་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་མཆོད་རྟེན་ཞེས་པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་མཆོད་རྟེན་དང་འད་བས་

མཆོད་རྟེན་ཞེས་གསུངས་པར་སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། ཁ་ཅྲིག་འབྱུང་བཞྲིའྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་ཡུམ་བཞྲི་དག་པས་རྲིན་ཆེན་ས་བཞྲི་པ་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་བསོམ་པར་བཤད་པ་དང་གཞལ་

ཡས་ཁང་བྷྲུཾ་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་མ་གོ་བར་གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་པའྲི་ཕོ་ཚོད་ཀྲི་དག་པ་སྦར་བའོ། །གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུར་བྲི་ཞྲིང་

བསོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། ཟུར་བཞྲི་དང་ནྲི་སོ་བཞྲི་

དང༌། །རྟ་བབས་བཞྲི་ཡྲིས་མཛེས་བྱས་པ། །ཐྲིག་བཞྲི་དང་ནྲི་ཡང་དག་ལྡན། །ཀ་བ་

བརྒྱད་ཀྲིས་ཉེ་བར་མཛེས། །ད་བ་ད་བ་ཕེད་པ་དང༌། །རོ་རེ་ནོར་བུ་ཟླ་ཕེད་

བརྒྱན། །སོ་དང་སོ་ཁྱུད་མཚམས་རྣམས་སུ། །རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་

སྤས། །བུམ་པ་ཀ་བ་རོ་རེ་ཆེ། །བེ་ལ་བྱ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་གནས། །བ་དན་དྲིལ་བུས་

མཛེས་བྱས་ལ། །རྔ་ཡབ་ལ་སོགས་རྣམ་པར་བརྒྱན། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིའྲི་དོན་
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གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། འོད་ཕེང་ནས་རྟ་བབས་ཀྲི་བར་བཤད་པ་དང༌། གཞལ་ཡས་

ཁང་དངོས་གདན་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འོད་ཕེང་ནས་ས་ཚོགས་རོ་

རེའྲི་བར་བཤད་པ་དང༌། རྟ་བབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འོད་ཕེང་

ཞེས་པ་མེ་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འབར་བ། གདུག་པ་

ཅན་རྣམས་ཀྲིས་བལྟ་བར་མྲི་བཟོད་པ་ཡྲིན་ལ། རོ་རེའྲི་རྭ་བ་དང་གུར་ལ་སོགས་པ་

ནྲི་སྔར་བཤད་ཅྲིང༌། ཆུའྲི་རྭ་བ་ནྲི་སྔར་ཡོད་ཀང་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས། སར་

འོད་གསལ་ལས་བཞེངས་པའྲི་ཚེ་ཟུར་དུ་མ་བྱས་པའོ། །འོད་ཕེང་གྲི་ནང་གྲི་པདྨ་ནྲི་

ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་ཏེ། པདྨ་དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཁ་དོག་ནྲི་ལང་ཁུ། ལྟེ་བ་དང་འདབ་

མའྲི་བར་མཚམས་ཀྲི་གེ་སར་ནྲི་སེར་པོ། འདབ་མ་རྣམས་ནྲི་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པར་

ཕེང་བ་ལས་བཤད་ལ། པདྨ་དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་མཐའ་ནས་མཐའྲི་བར་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་

ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་རྭ་རྩེ་ནས་ཕོགས་ཅྲིག་ཤོས་ཀྲི་རྭ་རྩེའྲི་བར་གྲིས་ནོན་པའྲི་ཁ་ད་

ཆད་དོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭའྲི་གངས་ནྲི་ཕོགས་རེར་རྭ་གསུམ་གསུམ་སེ་རྭ་བཅུ་

གཉྲིས་མ་དང༌། ཕོགས་རེར་རྭ་ལྔ་ལྔ་ཡོད་པའྲི་རྭ་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་བཤད་པ་

ལས་འདྲིར་གང་བྱས་ཀང་རུང་ལ། ཁ་དོག་ནྲི། རོར་འཕེང་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་

ནྲི་ནག་པོའམ། ཡང་ན་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་གཙོ་བོའྲི་ཁ་དོག་ཏུ་བྱ་བར་བཤད་པའྲི། 

ཕྲི་མ་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་ཁ་དོག་དང་གཙོ་བོའྲི་ཁ་དོག་གཉྲིས་མཐུན་ན་

དེས་ཆོག་ལ། གསང་འདུས་འཇམ་རོར་ལྟ་བུ་མྲི་བསྐོད་པ་རྲིགས་བདག་ཡྲིན་ཀང་

གཙོ་བོའྲི་སྐུ་མདོག་གུར་ཀུམ་མདོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི། རྲིགས་བདག་དབང་

བཙན་པར་བྱ་སེ། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ནག་པོར་བྱ་དགོས་སོ། །འདྲིར་ནྲི་གཙོ་བོ་
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དང་མཐུན་པར་ནག་པོའ།ོ །ཕོགས་ཀྲི་རྭའྲི་ཁ་དོག་ལ། འཕེང་བར། དབུས་ཀྲི་རྭ་

རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མདོག་གོ །དེ་ལས་གཞན་པ་

རྣམས་ནྲི་དེའྲི་“བོ་
1
དག་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མདོག་གོ །རྭ་ལྔ་པ་ལ་ནྲི་དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་ཕོགས་དང་དབུས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མདོག་སེ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་

པར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སེ། དེའྲི་དོན་ཡང༌། རྭ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ཤར་

ཕོགས་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཤར་གྲི་དབུས་རྭ་དཀར་པོ། དེའྲི་ཁ་

ནང་ལྟའྲི་གཡས་ལང༌། གཡོན་སེར། རྭ་ཉྲི་ཤུ་པ་ལ་དེའྲི་སེང་གྲི་རྭ་དབུས་ཀྲི་མྲི་

བསྐོད་པ་དང་མཐུན་པའྲི་མདོག་སྔོན་པོ། །འོག་རྭ་ནྲི་ནུབ་ཀྲི་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་

མེད་ཀྲི་མདོག་དམར་པོར་བྱ་ཞྲིང༌། ཕོགས་གཞན་ལའང་དེ་ལྟར་ཅྲི་རྲིགས་པར་

རྲིགས་བསྒེའོ། །འཕེང་བར་ཡང་ན་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་རྭ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གྲི་

ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མདོག་གོ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་ཏུའོ། ཞེས་གཞན་གྲི་

འདོད་པ་བཀོད་པ་ནྲི་བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནོར་སོགས་ན་ཡོད་དེ། ཤར་

གྲི་རྭ་ཐམས་ཅད་དཀར་པོར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྭའྲི་ཕོགས་མདོག་ལ་གཙོ་བོ་བདེ་

མཆོག་ཞལ་བཞྲི་པ་སོགས་ཀྲི་ཞལ་གྲི་ཕོགས་མདོག་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ལུགས་ཀང་

ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབྱྲིབས་ནྲི་གྲུ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱ་

ཚད་ནྲི། འཕེང་བར། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ནྲི་སོ་ཚད་བཅུ་གཉྲིས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ལྟེ་བའྲི་ཕོགས་རེའྲི་ཞེང་ཚད་སོ་ཚད་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། ལྟེ་བ་

ལས་འཐོན་པའྲི་རྭའྲི་སྲྲིད་ནྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཕན་གོ་དྲུག་པ་དང་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་

1 མ་ཕྱི། ༤༣བ༣ན།   བློ    སྐུ། ༦༠ན༥ན།   གོ
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ཚད་གསུམ་མའྲི་ཕོགས་ལ་རྭ་སོ་ཚད་བཞྲི་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཕན་རེ་བཞྲི་པ། 

རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་ནྲི་རྭ་ཆ་ཆེན་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། ལུགས་དེ་

གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་ཕེང་བར་བཤད་དོ། །དེས་ན་རྟ་བབས་སོ་ཚད་གསུམ་མ་དག་ལ་

རྭ་རེ་རེའྲི་སྲྲིད་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕོགས་ཀྲི་རྭ་རྣམས་དང་དབུས་རྭ་

རྲིང་ཐུང་མཉམ་ཡང༌། ཕོགས་རྭ་རྣམས་ཀྲིས་དབུས་རྭ་ལ་ཟུག་པའྲི་ཚེ་ཆ་ཕན་

གཉྲིས་རྩེར་མ་སེབ་པ་ནྲི་ཆ་ཕན་གཉྲིས་གུག་པའྲི་ཆ་ལ་སོང་བའོ། །དེ་བས་ན། 

འགམ་ལོགས་སོ་དང་མཉམ་པ་ལ་གཡས་གཡོན་གྲི་རྭའྲི་ཐྲིག་ཀ་བའྲི་རྩེ་ནས་འཐོན་

པ་དང༌། འགམ་ལོགས་སོ་དང་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྟ་བབས་སོ་ཚད་གསུམ་མ་རྣམས་ལ་

གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་ཐྲིག་དར་དཔངས་ཀྲི་ཐྲིག་གྲི་རྩེ་ནས་བསོར་བ་ལ་རྭ་ཐྲིག་ནང་

མའྲི་སེང་དུ་སྲད་དུ་ཁྲིད་ནས་ཚད་ན་ཆ་ཕན་བཅུ་དྲུག་ཆད་ལྷག་མེད་པ་འོང་གྲི །ད་ལྟ་

གང་དག་གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་ཐྲིག་དེ་ལས་རྲིང་བ་ནས་བསོར་བ་དག་ལ་ནྲི་དེ་ལྟར་

བྱས་ནས་ཚད་ན། ཆ་ཕན་བཅུ་དྲུག་ལས་ཆེས་རྲིང་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །འཕེང་བ་

ལས། རྟ་བབས་ཀྲི་གློ་རྣམས་སུ་དར་དཔངས་ཀྲི་སམ་བུའྲི་སེང་དུ། ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཁ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་རྣམས་ནྲི། ཅུང་ཟད་ཕོགས་སུ་སོང་ནས་ཕྲིར་

བྱུང་བ། དབུས་ཀྲི་རྒྱར་ཆ་ཆུང་གསུམ་དང་ལྡན་པ། སྲྲིད་དུ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་པའོ། 

ཞེས་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གསུམ་མའྲི་འགམ་ལོགས་སོ་དང་མྲི་མཉམ་པ་ལ་

རྭ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྭའྲི་རྩ་བའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་དར་དཔངས་ཀྲི་སམ་བུའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་ལས་

འདར་མྲི་རུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར། འགམ་ལོགས་སོ་དང་མཉམ་པ་ལ་ཡང་ཀ་བའྲི་

རྩེའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་ལས་རྭའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་གྲི་བསོར་མཚམས་འདར་མྲི་རུང་བ་ཡྲིན་པས་རྭའྲི་
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ཕྲི་ཐྲིག་དེ་ལས་རྲིང་བའྲི་མཚམས་ནས་བསོར་བ་ནྲི་འཕེང་བའྲི་ལུང་དེ་དང་འགལ་

ཞྲིང༌། རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་རྭ་རྣམས་ཀྲི་

སྲྲིད་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་རེ་ཡྲིན་ལ། བསོར་མཚམས་ཀང༌། དབུས་ཀྲི་རྭ་རྩེའྲི་ཆ་ཆུང་

གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་སུ་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་རྩེ་ཟུག་པའྲི་རྭའྲི་ནང་ཐྲིག་གྲི་སེང་ནས་སྲད་

བུས་བཅལ་ན་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་འོང་བའྲི་མཚམས་ནས་བསོར་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་

ན་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོའྲི་རྒྱུད་ལས། ཀ་བའྲི་རྩེ་ནས་འཐོན་རྩེ་མོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེ་

འོད་ཆེན་པོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་གྲི། གཞན་དག་“གྲི་
1
རྭ་

བསོར་མཚམས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དེ་དང་ཡང་དངོས་སུ་འགལ་བར་

འགྱུར་རོ། །རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གསུམ་མ་ལ་རྭ་ཆ་ཆུང་བཅུ་

དྲུག་པ་དང༌། སོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་རྭ་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མར་ཁས་བངས་ནས། ཡང་རྭ་

བསོར་ས་དར་དཔངས་དང་ཀ་བའྲི་ཐྲིག་ལས་རྲིང་བའྲི་མཚམས་ནས་བསོར་བར་

འདོད་པ་ལ་ནྲི། བསོར་ས་དེ་ལྟར་འདོད་པའྲི་མཚམས་ནས་རྭའྲི་ནང་ཐྲིག་གྲི་སེང་

ནས་སྲད་བུ་ཁྲིད་དེ་བཅལ་ན་ཆ་ཕན་ཉྲི་ཤུ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བས་ཁས་བངས་

ལ་ནང་འགལ་མངོན་སུམ་དུ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བསོར་མཚམས་དེ་ལྟར་

བྱས་ཀང༌། དབུས་ཀྲི་རྭ་ལ་ཆ་ཕན་གཉྲིས་ལྷག་གྲིས་མ་རེག་པར་བསོར་ན་ཆ་ཕན་

བཅུ་དྲུག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་བསོར་བ་ནྲི་དེ་དག་རང་གྲི་བ་མའྲི་བཞེད་པ་ཡང་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་རྒྱུད་དང་འཕེང་བའྲི་ལུང་དང་འགལ་བ་སོང་མྲི་ནུས་

མོད་ཀྲི། ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཚད་ལ་ཕན་དུ་རེ་བས་དེ་ལྟར་བྱེད་ན། ཁེད་རང་ཉྲིད་

1 མ་ཕྱི། ༤༤བ༡ན།   གྱི    སྐུ། ༦༡བ༡ན།  གྱིས
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ཀྲི་བ་མའྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། ཉེར་བདུན་པ་དང་གཉྲིས་འཛོམས་

པར། །ཉྲི་ཤུ་གཉྲིས་པའྲི་ཐྲིག་ནས་ནྲི། །རྭའྲི་ཐྲིག་ལ་རེག་གྲི་བར། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་

ཀྲིས་བསོར་བར་བྱ། །ཉེར་བདུན་ཉེར་བརྒྱད་དབུས་དང་ནྲི། །དྲུག་པའྲི་སེང་ནས་

ཕེད་དང་དགུས། །སྔར་བཞྲིན་རྭ་ལ་རེག་པར་བསོར། ཞེས་ཕྲི་རྭ་ནང་རྭ་གཉྲིས་ཀ་རྭ་

དབུས་མ་ལ་རེག་པར་བསོར་བར་དངོས་སུ་བཤད་པ་འདྲི་བླུན་པོ་ཁེད་རང་ཉྲིད་ཀྲི་

ལག་པས་སུབ་པར་གྲིས་ཤྲིག །འདྲི་འདའྲི་ཕོངས་པ་ལྷུར་བྱེད་པ་ནྲི། བླུན་པོ་དག་བྲི་

བྱ་ལ་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཁ་རོགས་པར་མཐོང་ན་མྲིག་སྔར་ཅུང་ཟད་མཛེས་སོ་སྙམ་པ་

འབའ་ཞྲིག་གྲིས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དང་རང་གྲི་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཁད་དུ་བསད་ནས་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཀང༌། མྲིག་སྔར་མཛེས་མྲི་མཛེས་ལྷུར་

བྱེད་ན་དཀྲིལ་འཁོར་བསང་བ་ལ་རྭ་མ་རེག་པ་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕོགས་བཞྲིར་སྲིག་

པའྲི་རྭ་ལྟ་བུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། བསོར་ས་དེ་ལྟར་བྱས་པས་བསང་

བའྲི་ཚེ་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་དབྱྲིབས་གུག་པ་ཙམ་ཡང་ཆེན་པོ་མེད་པར་ཕད་ཕད་ཞྲིག་འོང་

བ་ལ་བསམ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཏང་བར་ཟད་དོ། །འོ་ན་རྭ་རྣམས་ཀྲི་ཞེང་ཚད་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ལྟེ་བ་ལ་ཟུག་པའྲི་མཚམས་གང་ནས་ཡྲིན་སྙམ་ན། རྭ་ཆ་ཕན་བཅུ་དྲུག་པའྲི་

ཕོགས་ཀྲི་རྭ་རྣམས་ཀྲི་སྦོམ་སའྲི་ཞེང་ཚད་ལ། འཕེང་བར། དབུས་ཀྲི་རྒྱར་ཆ་ཆུང་

གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཞེས་བཤད་ལ། དབུས་རྭའྲི་སྦོམ་ལ་ཇྲི་ཙམ་ཡོད་དངོས་སུ་

བཤད་པ་མེད་ཅྲིང༌། ཕོགས་རྭ་དང་འད་བའམ། བ་མ་སྔ་མ་དག་ཆ་ཆེན་གཅྲིག་བྱེད་

པར་བཞེད་དོ། །རྭ་རྩེའྲི་ཞེང་ཚད་ནྲི་ཆ་ཕན་གཅྲིག་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་འཁོར་ཡན་ཆད་ལ་

རྭ་རྩེའྲི་དཔངས་ཆ་ཕན་གཉྲིས་གསུངས་པས། ཞེང་ལའང་ཆ་ཕན་གཉྲིས་བྱས་ན་
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བྱྲིན་གྲིས་ཕ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་རྭ་རྩེ་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་མཉམ་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། མགོའྲི་ཞེང་ཚད་ཆ་ཕན་གཉྲིས་ཡན་ཆད་བྱས་ན་རྭ་དབུས་མའྲི་

དབུས་ཀྲི་སྦོམ་ས་ཆ་ཆེན་ལས་ཆེས་ཆེ་བའྲི་མྲི་འཚམ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །རྟ་

བབས་སོ་ཚད་གཅྲིག་མའྲི་རོ་རེའྲི་རྭའྲི་སྦོམ་ལ་དངོས་སུ་བཤད་པ་མེད་ཀང༌། རྭ་སོ་

ཚད་བཞྲི་མ་དང་འད་བར་བཞེད་དོ། །རྭའྲི་ཟུག་མཚམས་ནྲི། རྭའྲི་ཚད་སོ་ཚད་བཞྲི་

པ་ལྟར་ན། གཡས་གཡོན་དུ་སོ་ཚད་བཞྲི་བཞྲི་དོར་བའྲི་མཚམས་ནས་ཡྲིན་ཏེ། 

འཕེང་བ་ལས། རྟ་བབས་ཀྲི་གློ་རྣམས་སུ་ཞེས་སོགས་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་དེས་

དར་དཔངས་ཀྲི་སམ་བུའྲི་སེང་ནས་རྭའྲི་རྩ་བའྲི་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཁ་ནས་རྭ་འཐོན་པར་

བཤད་ཅྲིང༌། རྟ་བབས་སོ་ཚད་བཞྲི་མའྲི་དར་དཔངས་ནས་དར་དཔངས་ཀྲི་བར་ལ་

སོ་ཚད་བཞྲི་ཡོད་པས་སོ། །རྭ་གསུམ་མ་ལ་མདུན་རྒྱབ་དུ་རྭ་མྲི་དགོས་ཀང༌། རྩེ་ལྔ་

པ་ལ་ནྲི་དབུས་རྭའྲི་སེང་འོག་ཏུ་ཡང་རྭ་དགོས་ལ། དེའྲི་ཟུག་མཚམས་ཀང༌། དབུས་

རྭའྲི་ནང་གྲི་དབུས་ནས་སེང་འོག་ཏུ་ཆ་ཆེན་རེ་རེ་སོང་བ་ནས་ཟུག་པ་དགོས་ཏེ། 

གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་དང་སེང་འོག་གྲི་རྭ་ཟུག་མཚམས་རྒྱང་རྲིང་ཐུང་མཉམ་དགོས་

པས་སོ། །རྟ་བབས་སོ་ཚད་གཅྲིག་མའྲི་རྭའྲི་“ཐོན་
1
མཚམས་ནྲི། ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་

གྲིས་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་འཕེང་བར་ལུང་དངས་པ། ཆུ་སྲྲིན་ཁ་ནས་ཆུ་

སྲྲིན་བར། །རྟ་བབས་སོ་ལས་སུམ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ལྟེ་བའྲི་གཡས་

གཡོན་དུ་ཆ་ཆུང་བཅོ་བརྒྱད་རེ་བཞག་པའྲི་དབུས་སུ་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་

མཚམས་ནས་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་ཐོན་པར་གསལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་རྟ་བབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

1 མ་ཕྱི། ༤༥བ༡ན།  ཐོན།    སྐུ། ༦༢བ༥ན། འཐོན
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བཤད་པ་ནྲི། རྟ་བབས་སོ་ལས་ཇྲི་ཙམ་སོང་བ་ན་གནས། རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུར་གནས་

སྙམ་ན། རྩྲིག་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་རྲིང་ཐུང་གང་ཡྲིན་ཀང་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་

ལས་མྲི་འདའ་བ་བཞྲིན་དུ། རྟ་བབས་ཀྲི་རྒྱ་ཚད་དང་དཔངས་ཚད་གང་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་ཀང་རྟ་བབས་འདེགས་པའྲི་ཀ་བའྲི་འཛུགས་ས་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་ལས་མྲི་

འདའོ། །དེ་ཡང་བྲི་བྱ་ལ་སོ་དང་རྟ་བབས་ཀྲི་བར་གྲི་མུན་སམ་ཡོད་པ་ལྟར་ན། བསང་

བ་དང༌། བསོམ་དོན་ལ། སོ་ལོགས་ཀྲི་རྩྲིག་གདོང་ནས་ཆ་ཕན་གཅྲིག་སོང་བ་ན་ལྟེ་

བའྲི་ཟད་མཚམས་སུ་སེབ་འོང་བས། རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ཡང་ལྟེ་བའྲི་ཟད་མཚམས་

ཀྲི་རྭ་སེང་ནས་“ཡོད་དོ
1
། །བྲི་བྱ་ལ་མུན་སམ་མེད་པ་ལྟར་ན། སོ་ལོགས་ཀྲི་འོག་

ཟུར་གྲི་རྩྲིག་མཚམས་དང་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་མཐའ་གཉྲིས་ཁད་ཆད་དུ་ཡོད་

པས། ལྟེ་བའྲི་ཟད་མཚམས་ནས་ཆ་ཕན་གཅྲིག་ཕྲིར་སོང་བའྲི་མཚམས་ཀྲི་རྭ་སེང་

ནས་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་འགམ་ལོགས་སོ་དང་མཉམ་པ་ལ་བྲི་“བྱ
2
་

ལ་སོ་དང་རྟ་བབས་བར་གྲི་མུན་སམ་བྱས་ན་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རྩ་ཐྲིག་

ནས། མདའ་ཡབ་ཀྲི་ཐྲིག་གྲི་བར་ལ་སོ་ཚད་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་པ་དང་

འགལ་ཞྲིང༌། ཀ་བའྲི་དཔངས་ལ་ཆ་ཕན་ལྔ་ལས་མེད་པས། རྟ་བབས་ཀྲི་སམ་བུ་འོག་

མ་ཀ་བ་ལ་མྲི་ཁེལ་བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པས་བྲི་ཆ་ལ་མུན་པ་ཆད་པ་ཡྲིན་ལ། རྟ་

བབས་དཔངས་སུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་ཡང༌། ཚངས་ཐྲིག་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་

ཕན་དྲུག་དྲུག་སོང་བའྲི་མཚམས་ནས་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་འཐོན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་སོ་

དང་རྟ་བབས་ཀྲི་བར་དུ་མུན་སམ་བྱས་ན། རྭ་ཀ་བའྲི་ཐྲིག་ལས་ཐོན་པ་བྱར་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༤༥བ༤ན།   ཡོད་དོ    སྐུ། ༦༣ན༣ན།  ཡོང་ངོ་

2 མ་ཕྱི། ༤༥བ༥ན།   ཆ    སྐུ། ༦༣ན༤ན། བྱ
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པས། ཀ་བའྲི་རྩེ་ལས་ཐོན་རྩེ་མོ། །ས་ཚོགས་རོ་རེ་འོད་ཆེན་པོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱུད་དང་

འགལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་བས། བྲི་བྱ་ལ་མུན་པ་ཆད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

བསོམ་བྱ་ལ་སོ་དང་རྟ་བབས་ལ་བར་སོང་མེད་ནས་མུན་པ་མ་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་པས། 

བསོམ་བྱ་དང་བསང་བ་ལ་ནྲི་འགམ་ལོགས་སོ་དང་མཉམ་མྲི་མཉམ་དང༌། རྟ་བབས་

གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་མུན་པ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་མུན་སམ་ནྲི་སོ་དང་རྟ་བབས་ཀྲི་

བར་སོང་གྲི་མཚོན་བྱེད་ཡྲིན་གྲི། ཀ་བ་ཕན་ཚུན་གྲི་བར་མ་ཡྲིན་ལ། ཚད་ནྲི་འཕེང་

བར་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་བཤད་པ་དེ་བྲི་བྱ་དང་བསོམ་བྱ་བསང་བ་གསུམ་གའྲི་སབས་སུ་

འདའོ། །འཕེང་བ་ལས། རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་རྩྲིག་པའྲི་ཐྲིག་ལས་ཐོན་ཞྲིང་ཆ་ཆུང་

བདུན་པའོ། ཞེས་པའྲི་ཕོགས་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལས་ཅུང་ཟད་རྲིང་

བར་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་རྣམས་རེ་རེ་ཞྲིང་སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ས་མཉམ་པ་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེགས་བུ་དང་འབེལ་བ་བཞྲིན་མཐོང་བས་

སེགས་བུའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་འདྲི་རྣམས་བྲི་བར་རྲིགས་སོ། ཞེས་ཀ་བའྲི་ཐྲིག་རྩྲིག་པའྲི་

ཐྲིག་ལས་འཐོན་པ་འགོག་པ་ནྲི། ཀ་བ་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལས་ཅུང་ཟད་རྲིང་

བར་གནས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྤྲི་ལ་རྟ་བབས་གཞལ་

ཡས་ཁང་ལས་རྲིང་བར་གནས་པར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། སྨྲྲི་ཏྲིས་གསང་ལྡན་གྲི་ཐྲིག་

ཆོག་ལས་ཀང༌། རྟ་བབས་ཡ་ཕུབས་དག་ལས་ནྲི། །ཆ་གཅྲིག་དོར་བའྲི་ཆ་ཆེན་

ཚད། །སོའྲི་མཚམས་དང་ཏ་ར་དང༌། །ཤྲིན་ཏུ་གཅྲིག་ཉྲིད་མྲི་བྱའོ། ཞེས་རྟ་བབས་སོ་

ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་རྟ་བབས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སྦོར་བ་བཀག་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་

ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་རྟ་བབས་སོ་ལ་སྦོར་བ་མ་བཤད་ལ། རྲིགས་པས་ཀང་མྲི་
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ཐོབ་པས་རྟ་བབས་སོ་ལ་སྦོར་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསང་བ་ལ་བྱས་པ་དག་ནྲི་ཆེས་

ཤྲིན་ཏུ་འཁྲུལ་བའོ། །ཤྲ་དྷས་ཀང༌། རྟ་བབས་ཡ་ཕུབས་དག་ལས་ནྲི། །ཆ་གཅྲིག་

དོར་བའྲི། ཞེས་སོའྲི་ཡ་ཕྲིབས་ལས་ཆ་གཅྲིག་དོར་བར་རྟ་བབས་བྱ་བར་བཤད་

དོ། །ཁ་ཅྲིག་རྟ་བབས་སོ་ལོགས་ཀྲི་སེང་དུ་རྟ་ཞོན་པ་ལྟར་བྱས་ནས། གཞལ་ཡས་

ཁང་མཆོད་རྟེན་མགོ་ལྔ་ལྟ་བུར་འདོད་པ་ནྲི། ཕྲི་དབྱྲིབས་མཆོད་རྟེན་མཁར་ཐབས་

དང༌། ཞེས་པའྲི་ལུང་རྫུས་མ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བོ་གཟོ་བྱས་པས། རྟ་བབས་

འདེགས་པའྲི་ཀ་བའྲི་དཔངས་ཚད་ཆ་ཕན་ལྔ་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་

ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་དུ་མ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། ལུང་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་གནོད་

པ་དུ་མ་འབབ་ལ། རྩོད་མེད་ཀྲི་ལུང་དང་རྲིགས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་

མེད་པས། ཚིག་དེ་ལ་ཡྲིད་“བརྟོན་
1
པ་ནྲི་བླུན་པོ་ལས་གཞན་དུ་བསན་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་

ཡོད། གཞན་དུ་ན་མཁར་ཐབས་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཚིག་དེས་བསན་པས་དཔེའུ་

ཟུར་མངས་དང་རྲི་སེང་གྲི་རོང་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡང་

འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་ཁང་ཕྲི་ཟུར་བཞྲི་པོ་ལ། །ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲིས་གདུང་

ས་ནྲི། །བརྒྱད་བརྒྱད་བཏེག་པ་རྟ་བབས་རྨང་། །ཀ་གདན་ཀ་གཞུ་ཅྲི་རྲིགས་པའོ། 

ཞེས་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད་པས་སོ་ལོགས་ཀྲི་ཟུར་བཞྲིར་ཀ་བ་བཞྲི་

བཙུགས་ནས་རྟ་བབས་སོ་སེང་དུ་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པ་ནྲི། ལུང་དེ་སངས་

རྒྱས་གསང་བའྲི་ཡྲིན་པ་རྫུས་མར་སང་ཞྲིང༌། རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ལ་ཆ་ཕན་ལྔའྲི་

དཔངས་ལས་མེད་པས་དེ་རྩྲིག་འགམ་དུ་བཙུགས་ནས་བཏེག་པའྲི་རྟ་བབས་སོ་སེང་

1 མ་ཕྱི། ༤༦བ༡ན།   བརོན།    སྐུ། ༦༤ན༥ན། རོན
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དུ་མྲི་སེབ་ལ། སེབ་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དཔངས་ལ་ཆ་ཆུང་ལྔ་ལས་མེད་པར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ཡང་འདོད་ན་ནྲི་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་གྲི་བཅུ་གསུམ་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ལ་ནང་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་སེང་དུ་པད་ཉྲི་སོགས་ཀྲི་གདན་ལ་

བཞུགས་པའྲི་ལྷའྲི་དབུ་ཐོག་འོག་ཏུ་ཆུད་ས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷ་བཞེངས་པའྲི་

དཔངས་ལ་སོ་ཚད་ལས་དམའ་བ་བྱར་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་

ཉྲི་ཤུ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་ནང་མ་ལྟེ་བའྲི་སུམ་ཆ་སུམ་ཆ་གཡས་

གཡོན་དུ་ཕྲིར་དོར་བའྲི་མཚམས་ནས་འཐོན་དགོས་ལ། སེང་འོག་དང་གཡས་

གཡོན་གྲི་རྭ་རྣམས་དབུས་རྭ་ལ་ཉེ་རྲིང་མཉམ་དགོས་པས། ལྟེ་བའྲི་དཔངས་ལ་ཆ་

ཕན་ལྔ་དང་སུམ་ཆ་ལྷག་ཙམ་ལས་དམའ་བ་བྱ་ས་མེད་ཅྲིང༌། རྩྲིག་པའྲི་དཔངས་

ལའང་ལྔ་ལས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་བྲི་བྱ་ལ་སོ་དང་རྟ་བབས་

བར་གྲི་མུན་སམ་དེ་བསོམ་དོན་ལ་འདྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་འོང་བའྲི་བར་སོང་ཡྲིན་ཞེས་

བསན་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཆེས་འཁྲུལ་བའོ། །འཕེང་བའྲི་ལུང་དངས་མ་

ཐག་པ་དེས་སེགས་བུ་ཞེས་པ་ནྲི་འདོད་སམ་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་

གཉྲིས་བར་ཐག་ཧ་ཅང་མྲི་རྲིང་བ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ཡང་འོག་གཞྲི་ཁད་མཉམ་ལ་

གནས་པས་ཕ་ཟད་ནས་“ལྟ་བ
1
་ན་འདོད་སམ་དང་འབེལ་བ་ལྟར་སང་བས་ཀ་བའྲི་

ཐྲིག་འདོད་སམ་གྲི་ཐྲིག་ལས་འཐོན་པར་འབྲི་བ་འཐད་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་སམ་ལྟེ་བའྲི་སེང་དང་ཀ་བ་ལྟེ་“བ་ཐོན་ནས་
2
་ཡོད་ཀང༌། མཐོ་དམའ་ཆེན་པོ་

བྱར་མྲི་རུང་བར་ཡང་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་རྭ་གསུམ་མ་ལ་ནྲི་ལྟེ་བ་དཔངས་

1 མ་ཕྱི། ༤༧ན༡ན།   ལྟ་བ    སྐུ། ༦༥ན༡ན།  བལྟས་པ

2 མ་ཕྱི། ༤༧ན༢ན།   བ་ཐོན་ནས    སྐུ། ༦༥ན༡ན།  བའྱི་མཐའ་ན
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དམའ་བས་ཆོག་པས་མཐོ་དམན་མེད་པ་འོང་ལ། རྭ་རྩེ་ལྔ་པ་ལ་ལྟེ་བ་དཔངས་མཐོ་

བ་དགོས་པས་འདོད་སམ་དང་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ལ་མཐོ་དམའ་ཅུང་ཟད་འོང་ཀང༌། 

ཕ་ཟད་ནས་བལྟས་པ་ན་མཐོ་དམའ་ཆེན་པོ་མྲི་མངོན་པར་འབེལ་བ་ལྟ་བུར་སང་བ་

བྱར་རུང་ཞྲིང༌། ལྟེ་བའྲི་དཔངས་ཚད་ངེས་པ་ཅན་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་

མེད་པས། རྭ་རྩེ་གསུམ་མ་དང་རྩེ་ལྔ་པའྲི་དབང་གྲིས་མཐོ་དམའ་ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པ་

བྱས་པས་ཆོག་གོ །དེ་ལ་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ནྲི། འཕེང་བའྲི་ལུང་གོང་དུ་དངས་པ་དེ་

དང༌། “ལམ་
1
ཀ་རྒྱལ་བཟང་གྲིས། སེགས་བུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའྲི། །རྟ་བབས་ཀ་བ་

དང་པོར་བྱ། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་བུམ་པ་ལས་འཐོན་

པའྲི་ཀ་བ་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པའྲི་དཔངས་ལ་ཆ་ཆུང་ལྔའོ། །རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་

བའྲི་གངས་ལ། བོད་སྔ་མ་རྣམས་ཕོགས་རེའྲི་རྟ་བབས་ལ་ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲི་འདོད་པ་

ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་དེ་མྲི་འཐད་དེ། རོ་རེ་འབྱུང་བར། རྟ་བབས་བཞྲི་དང་ཀ་བ་བརྒྱད། 

ཅེས་དང༌། མན་སྙེ་ལས། འཕགས་པའྲི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་

བ་བརྒྱད་དོ། ཅེས་བཤད་པས་སོ། །ཐམས་ཅད་གསང་བའྲི་རྒྱུད་ལས། ཡང་དག་

སོང་བ་བཞྲི་པོ་ནྲི། །རྟ་བབས་རྣམས་དང་ཀ་བ་བྱུང༌། ཞེས་ཀ་བ་བཞྲིར་བཤད་པ་དང་

མྲི་འགལ་ཏེ། དེའྲི་འགེལ་པར་ཤཱནྲི་པས། །ཡང་དག་སོང་བ་བཞྲི་པོ་ནྲི། །རྟ་བབས་

དང་ཀ་བ་ཟུང་གྲིའོ། ཞེས་རྟ་བབས་རེ་རེ་ལ་ཀ་བ་ཟུང་རེ་རེར་གསལ་བར་གསུངས་

པས་སོ། ཞེས་ཟེར་མོད་ཀང༌། མན་སྙེ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྐང་པ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་

པས་སོ་ཁྱུད་རྣམས་སོ། ཞེས་ཀླུའྲི་བོའྲི་ཞབས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན། ཀླུ་བྱང་

1 མ་ཕྱི། ༤༧ན༤ན།   ལམ    སྐུ།  ༦༥ན༤ན། ལན
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་རེའྲི་སོ་ཁྱུད་གཉྲིས་ཕོགས་དེའྲི་སོ་

ཁྱུད་ཅེས་གཅྲིག་ཏུ་བགངས་པ་ལ་དགོངས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་

པ་སོ་ཁྱུད་བཞྲིར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང༌། རྟ་བབས་རེ་ལ་ཀ་བ་

བཞྲི་བཞྲི་ཡོད་ཀང༌། གཡས་ཀྲི་ཀ་བ་གཉྲིས་གཡས་ཀྲིས་ཀ་བ་ཅེས་གཅྲིག་ཏུ་

བགངས། གཡོན་གྲི་ཀ་བ་གཉྲིས་གཡོན་གྲི་ཀ་བ་ཅེས་གཅྲིག་ཏུ་རྩྲིས་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ནས། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྲི་དག་པ་རྟ་བབས་

ཀྲི་ཀ་བ་དང་སྦར་བ་གསུངས་ལ། ཡང་རྟ་བབས་ཤར་གྲི་ཀ་བ། ལྷོའྲི་ཀ་བ་ནུབ་ཀྲི་ཀ་

བ། བྱང་གྲི་ཀ་བ་ཅེས་བཞྲིར་བསྡུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཡང་དག་སོང་བ་བཞྲི་དག་

པས་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀ་བའྲི་གངས་ཀྲི་དབྱེ་བསྡུ་

ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཀ་བ་གཉྲིས་ཁོ་ནའྲི་སེང་དུ་རྟ་བབས་

འཆགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ཞྲིང༌། མྲི་མཛེས་པས། ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲིར་བྱེད་པ་ལེགས་

སོ། །རྟ་བབས་ཀྲི་རྒྱ་ཚད་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། སོ་ཚད་གཅྲིག་མ་ལ་ལམ་ཀ་རྒྱལ་བཟང་

གྲིས། ཆུ་སྲྲིན་ཁ་ནས་ཆུ་སྲྲིན་པར། །རྟ་བབས་སོ་ལས་སུམ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གཡས་གཡོན་གྲི་རྒྱ་ཚད་སོ་ཚད་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ནྲི་རྟ་བབས་

ཀྲི་ཐོག་ངོས་ཀྲི་སམ་བུའྲི་རྒྱ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོ་ཚད་གཅྲིག་མའྲི་སམ་བུ་འོག་མའྲི་

གཡས་གཡོན་གྲི་རྒྱ་ཚད་ལའང་ཆ་ཆུང་བཅུ་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ནྲི་

རྟ་བབས་ཀྲི་རྨང་གྲི་རྒྱ་ཚད་ཡྲིན་ལ། རྨང་ལ་ཡང་རྩྲིག་པ་མེད་པས་ཀ་བ་ཉྲིད་རྨང་དུ་

བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། ཀ་བ་ཕན་ཚུན་གྲི་བར་ལ་སོ་ཚད་གསུམ་ཡོད་དོ། །རྟ་བབས་སོ་

ཚད་གསུམ་མ་ལ་ནྲི། འགམ་ལོགས་སོ་དང་མཉམ་པ་ལ་ཀ་བ་ནས་ཀ་བའྲི་ནང་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 122  

བར་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་རྟ་བབས་ཀྲི་མཐྲིལ་གྲི་རྒྱ་ཚད་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འགམ་

ལོགས་སོ་དང་མྲི་མཉམ་པ་ལ་ཀ་བ་གཡས་གཡོན་གྲི་ཕན་ཚུན་ནང་མཐའ་ལ་ཆ་

ཆུང་བཅུ་བཞྲི་ཡོད་པ་རྟ་བབས་ཀྲི་མཐྲིལ་གྲི་རྒྱ་ཚད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཡང་ཆུ་སྲྲིན་ཁ་

ནས་ཆུ་སྲྲིན་ཁའྲི་བར་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང༌། ཀ་བའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་

ཆུང་རེ་རེ་ནྲི་དར་དཔངས་ཀྲི་ས་ཡྲིན་ལ། དར་དཔངས་ཀང་རྟ་བབས་ཀྲི་ཐོག་ལས་

ཀ་བའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་འཕང་བའྲི་རྒྱན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་གོ་ས་རྟ་བབས་ཀྲི་མཐྲིལ་

གྲི་རྒྱ་ཚད་ལ་མྲི་གཏོགས་སོ། །དར་དཔངས་སམ་ཀ་རྒྱན་ནྲི། རྟ་བབས་ཀྲི་སམ་བུ་

འོག་མ་ཀ་བས་འདེགས་པ་ལ་བར་དུ་གདུང་ཡོད་པ་ལྟར་ན་དེའྲི་གདུང་ས་དང༌། མེད་

ན་རྲིན་ཆེན་ཤར་བུའྲི་ས་ལས་འཕང་སེ། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་དར་དཔངས་ཀྲི་སམ་བུ་ལ་

གླང་པོ ་ཆེའྲི ་སེང་དུ་སེངེའྲི ་ཁ་ནས་རྲིན་པོ ་ཆེའྲི ་དོ ་ཤལ་འཕང་བ་གསུངས་

སོ། །འདྲིས་དར་དཔངས་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཁ་ནས་འཕང་བར་སོན་པ་མྲིན་གྲི། དར་

དཔངས་ཀྲི་ལོགས་ལ་དེ་འད་བྱེད་པའྲི་དོན་ནོ། །

རྟ་བབས་ཀྲི་སམ་བུ་ནྲི་མས་རྲིམ་ནས། གསེར་དང་རྲིན་ཆེན་ཤར་བུ་དང༌། 

རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྨྲིག་པ་དང༌། མུན་པ་དང༌། ཝ་རན་དང༌། མུན་པ་དང༌། ཤར་བུ་

དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྟ་རྨྲིག་དང༌། མདའ་ཡབ་ཅེས་བྱ་སེ། སམ་བུ་ལྔ་པ་དང༌བདུན་

པ་གཉྲིས་དཔངས་ལ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས་དང༌། གཞན་དགུ་དཔངས་ལ་ཆ་ཆུང་

རེ་རེ་བར་འད་བའྲི་གཉྲིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་གྲི་སམ་བུ་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་མས་

རྲིམ་ནས། ཤར་བུ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྨྲིག་པ་དང༌། གསེར་དང༌། ཆུ་སྲྲིན་དང༌། 

གསེར་དང༌། རྨྲིག་པ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྨྲིག་པ་དང༌། གསེར་དང༌། མདའ་ཡབ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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སེ། སོ་ཚད་གསུམ་མ་ལ། སམ་བུ་གསུམ་པ། བདུན་པ། དགུ་པ་རྣམས་དཔངས་

ཆ་ཆུང་རེ་རེ་བ་དང༌། བཞྲི་པ་དྲུག་པ་བཅུ་པ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་ཆ་ཆུང་ཕེད་པ་དང༌། 

ལྷག་མ་ལྔ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས་པར་མཉམ་པའྲི་ལྔ་མཉམ་གསུམ་མཉམ་གྲི་སམ་

བུ་རྣམས་སོ། །རྟ་རྨྲིག་དང་ཝ་རན་གྲི་མཐའ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་ཅྲི་

མཛེས་སུ་བྱ་ཅྲིང༌། སེངེ་དང་སེངེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་དང༌། རྨ་བྱ་དང༌། མྲིའམ་ཅྲི་དང་

མྲིའམ་ཅྲི་མོ་རྣམས་ཀང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་པས་སྲོག་ཆགས་དེ་རྣམས་ཀྲི་གཟུགས་

བརན་གྲིས་མུན་སམ་གྲི་སེང་གྲི་སམ་བུ་འདེགས་པ་བྱ་སེ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་

རོ། །འཕེང་བ་དཔང་འགྱུར་ལས། སག་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །རྟ་བབས་

ལ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི་བ་རེ་དང་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་ཕེད་པ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་

ཀོག་པོའྲི་ནང་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དོ་ཤལ་སོགས་ནྲི་སེང་དུ་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཁ་

ནས་འཐོན་པའྲི་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཆུན་འཕང་ལ་སོགས་པ་ཅྲི་མཛེས་སུ་བྱ་བར་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནོ། །ཀོག་པོའྲི་ནང་གྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་པ་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱན་

བཀོད་པའྲི་དོན་དུའོ། །སམ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་རྲི་དྭགས་ཁོ་ན་གནས་ཀྲི་མདའ་

ཡབ་མེད་དོ་ཞེས་རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཅྲིག་འདོད་པ་ལ། འཕེང་བར། བུམ་པ་ཀ་བའྲི་སེང་

གནས་པའྲི། །སོ་ལས་སུམ་འགྱུར་རྟ་བབས་ནྲི། །ཕོགས་ཅན་མདའ་ཡབ་དག་དང་

ལྡན། །དྲིལ་བུའྲི་སྒ་ནྲི་ཡང་དག་སྒོགས། ཞེས་ཀླུ་བྱང་གྲིས་གསུངས་པ་དངས་ནས་

བཀག་ཅྲིང༌། འདྲིས་ནྲི་གདན་གྲི་གཞོགས་ན་གནས་པའྲི་རྲི་དྭགས་ཕོ་མོའྲི་མཇུག་

མའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་མདའ་ཡབ་གཉྲིས་གཉྲིས་གསུངས་སོ། ཞེས་བཤད་དེ། ཕོགས་ཅན་

ཞེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ཚིག་གོ །དེས་ན་རྲི་དྭགས་ནྲི་མདའ་ཡབ་ལ་མྲི་གནས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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མདའ་ཡབ་ཀྲི་སམ་བུ་ལ་གནས་ཤྲིང༌། རྲི་དྭགས་ཀྲི་མཇུག་མའྲི་ཕོགས་སུ་མདའ་

ཡབ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་རྟ་བབས་རེ་ལ་མདའ་ཡབ་བཞྲི་བཞྲི་ཡོད་དོ། །ཕྲི་ཟུར་གཡས་

གཡོན་གྲི་མདའ་ཡབ་གཉྲིས་ཀྲི་སེང་དུ་སྤེའུ་གདུགས་བཟུང་བ་བྱ་སེ། ཟླ་ཚེས་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་དང་རོ་རེའྲི་རྩེ་མོ་“ཅན།
1
རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཡུ་བ་ཆ་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ་དར་

ལྕེའྲི་ཤམ་བུ་དང་བཅས་པའྲི་གཡོགས་ལ་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་གདུགས་དཀར་

པོ་གཉྲིས་སོ། །ལུགས་གཞན་ཡང་བཤད་དོ། །མདའ་ཡབ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སེང་དུ་

ཆ་ཆུང་གཅྲིག་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བྱའོ། །སམ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་དབུས་

སུ་གསེར་གྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་རྒྱ་ཚད་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་པ་རྩྲིབས་བཅུ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་

པ་པད་ཟླའྲི་གདན་ལ་བསང་ནས་གནས་པ་སེ། འཁོར་ལོའྲི་གདན་གྲི་གཡས་གཡོན་

དུ་རྲི་དྭགས་ཕོ་མོ་ནྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཁ་བལྟ་ཞྲིང་འཁོར་ལོ་ལས་ཆ་ཆུང་ཕེད་ཙམ་གྲིས་

བར་ཐག་རྲིང་བར་གནས་པ། ཆ་ཆུང་གཅྲིག་གྲི་ཚད་གེན་དུ་མགྲིན་པ་དང་བཅས་

པའྲི་གདོང་འགེང་ཞྲིང༌། མྲིག་འཁོར་ལོའྲི་རྩེ་མོ་ལ་བལྟ་བའོ། །རྲི་དྭགས་ཀྲི་ལུས་

ལའང་དཔངས་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་དགོས་སོ། །བྲི་བྱ་ལ་ནྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་བར་བར་ནས་རྭ་

དབུས་མ་མཐོང་བ་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི་འཕེང་བར་བཤད་པ་བཞྲིན་བྲིས་པའོ། །

རྟ་བབས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་དུ་རྟ་བབས་ལས་ཧ་ཅང་མྲི་རྲིང་བར་བུམ་པ་བཟང་

པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་རྣམས་ཏེ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིན་པོ་

ཆེ་བདུན་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ལ་འཁོར་ལོ་ནྲི་རྩྲིབས་བརྒྱད་སེར་པོ་དང༌། གླང་པོ་ཆེ་

མཆེ་བ་དྲུག་པ་དཀར་པོ་དང༌། རྟ་ལང་ཁུ་དང༌། བུད་མེད་ལོ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྣམ་པ་སྔོ་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༥ན།   ཅན།    སྐུ། ༦༧ན༦ན།  དང་།
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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བསངས་དང༌། ནོར་བུ་རྩེ་དྲུག་པ་སེར་པོ་དང༌། ཁྲིམ་བདག་དམར་པོ་མཛོད་མྲི་ཟད་

པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དམག་དཔོན་ནག་པོ་གོ་ཆ་དང་བཅས་པ་མདུང་དང་རལ་གྲི་

འཛིན་པར་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་བཤད་ལ། མདོ་ལས་ནོར་བུ་སྔོན་པོ་ཟུར་

བརྒྱད་པར་བཤད་དོ། །བར་བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་དང༌། སྤྲིན་གྲི་སྦུབས་ལས་

བྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་ལུས་ཅན་མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་བཟུང་བ་རྣམས་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་གཞལ་

ཡས་ཁང་དངོས་གདན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ནྲི། རྩྲིག་པ་ལྔ་པོ་ཕྲི་ནང་དུ་ལྔ་སྦྲག་

ཏུ་འདོད་པ་དང༌། སེང་ནས་སེང་དུ་བརྩེགས་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་ལས་ཕྲི་

མ་མྲི་ལེགས་ཏེ། བྲི་བྱ་ལ་ཡོད་པ་བཞྲིན་བསོམ་དོན་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་

ལ་གནོད་པ་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བརྩེགས་པའྲི་ལུགས་ལ་རྩྲིག་ཞེང་ཆ་ཕན་ལྔ་

ཆ་གཅྲིག་ལས་མེད་པས་ཧ་ཅང་ཆུང་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕ་གུ་སོགས་

འགེལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྩྲིག་པ་རེ་རེའྲི་འོག་གྲི་ཞེང་ཚད་ལ་

སོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆ་རེ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་དཀྲིལ་ཆོག་བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། རྲི་མོ་

ཕན་ཚུན་ནས་གང་གྲིས། །མ་རེག་པར་ནྲི་བྲི་བར་བྱ། ཅེས་གསུངས་ཤྲིང་རེ་རེ་སོའྲི་

ཉྲི་ཤུ་ཆར་ཡང་གསུངས་པ་ལ། ཕྲིས་ཀྲི་བོད་ཁ་ཅྲིག །རྩྲིག་པ་ལྔ་ཀའྲི་ཞེང་ཆ་ཆུང་

གཅྲིག་ལས་མེད་པས་རེ་རེ་ལ་སོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆར་བྱས་ན་བར་སོང་ཡེ་མྲི་འོང་བའྲི་ཕྲིར་

ནས་རེའྲི་བར་སོང་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་ལོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། རང་གྲི་བོ་གོས་

ཀྲིས་འདྲི་ཙམ་ཡང་མ་གོ་བཞྲིན་དུ་མཆོག་བརེས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་

ན་ཉྲི་མ་ལྟར་གགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སྐོན་འཛིན་པ་ནྲི་སྨྲ་ཁམ་ཆེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་ན་སོམ་འབྱུང་ལས། རྲི་མོ་ཕན་ཚུན་དག་གྲི་བར། །ནས་ཙམ་དུ་ནྲི་གདབ་པར་
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བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་ལ་ཡང་ནང་འགལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྩྲིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་

གཅྲིག་གྲི་ཞེང་ལས་མེད་པ་དེའྲི་ཡང་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆ་ཆུང་གཅྲིག་

ལྔར་བགོས་པ་ན་སོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ནང་འགལ་ཡོད་དོ་ཅེས་འཛེམ་པ་མེད་པར་སྨྲོས་

ཤྲིག །དེས་ན་སོམ་འབྱུང་དང་བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི་རྩ་

ཐྲིག་ཁྲུ་གང་བའྲི་དབང་དུ་མཛད་ལ། ཁྲུ་རེ་ལ་སོར་མོ་ཉེར་བཞྲི་རེ་དང༌། སོར་ཚིགས་

རེ་ལ་ནས་བདུན་རེ་ཡོད་པའྲི་རགས་རྩྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། རྩྲིག་པ་རེའྲི་འོག་

གྲི་ཞེང་ཚད་ལ་ནས་གང་རེ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མ་རེག་པའྲི་དོན་ཡང༌། 

དཱ་རྲི་ཀ་པས། ནས་གང་གྲིས་ནྲི་མ་འདེས་པས། །རྲི་མོ་ཀུན་ཏུ་བྲི་བར་བྱ། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྲིས་བྲི་བ་ལ་མ་འདེས་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཕན་

ཚུན་མ་རེག་པའྲི་བར་སོང་ཡོད་པར་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །ཤཱནྲི་པས། ནས་གང་གྲིས་མ་

རེག་པ་ཞེས་པ་ནྲི་འོག་གྲི་ཆའྲི་ཚད་དེ་སེང་དུ་ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པར་བྱའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི་ཚོན་གྲིས་བྲི་བ་ལ་དགོངས་ཀྲི། བསང་བ་དང་བསོམ་དོན་ལ་རྩྲིག་

པའྲི་འོག་སྦོམ་པ་དང་སེང་ཞེང་ཚད་ཕ་བའྲི་ཁད་པར་མེད་དོ། །རྩྲིག་པ་ལྔའྲི་ཁ་དོག་

གྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁ་དོག་གསལ་

བར་ཡོད་ན་དེ་བཞྲིན་དང༌། མེད་ན་ཕོགས་དེའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་ཁ་དོག་དང་

བསྟུན་ནས། ཤར་ནས་དབུས་བར་གཡས་སུ་བསོར་བའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་

ནས་ནང་གྲི་བར་གྲི་ཁ་དོག་བྱ་བར་འཕེང་བ་ལས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔའྲི་དེ་
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བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁ་དོག་གྲི་རྲིམ་པས་ཕྲི་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀར་སེར་དམར་

ལང་སྔོ་བར་བྱ་སེ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲིས། རྲི་མོ་སོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆ། །དཀར་དང་དེ་

བཞྲིན་སེར་དང་དམར། །ལང་ཁུ་དེ་བཞྲིན་སྔོན་པོ་ནྲི། །སྙོམས་པར་ཡང་དག་བགེ་

བར་བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྩྲིག་པ་ལྔ་ནྲི་ཕོགས་མདོག་གྲིས་མྲི་འབྱེད་ལ། 

ལོགས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་ཐད་ཀར་ཇྲི་ཙམ་དུ་འགོ་བ་ནྲི། འགམ་ལོགས་སོ་དང་མཉམ་པ་

ལྟར་ན་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་དང་ཁད་ཆད་དུ་འགོ་ཞྲིང༌། རྩྲིག་གདོང་ལྔ་ཡང་མཉམ་

མོད་ཀང༌། འགམ་ལོགས་སོ་དང་མྲི་མཉམ་པ་ལ་ནྲི། འོག་གྲི་རྩྲིག་གདོང་ནས་ས་

ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཟད་མཚམས་བར་ལ། ཆ་ཆུང་གཅྲིག་ཡོད་ཅྲིང༌། འོག་གྲི་སོ་

ལོགས་ཀྲི་གདོང་ངོས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་ལྔ་རྲིང་ཐུང་དུ་ཡོད་ལ། དེ་རྣམས་ཅུང་ཟད་རེ་ངོས་

སུ་འོང་བ་བྱས་ན་མཛེས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སོ་ལོགས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་ནང་མའྲི་རྩེ་ནས། 

དེའྲི་རྩེ་གཞན་གྲི་བར་དང༌། རྩྲིག་པ་ཕྲི་མའྲི་རྩེ་ནས་རྩེ་གཞན་གྲི་བར་གྲི་རྩྲིག་ཞེང་

ལ་ཆ་ཕན་གཅྲིག་བྱུང་བ་དེ་བྲི་བྱ་ལ་ཡྲིན་གྲི་བསོམ་བྱ་ལ། སོ་ལོགས་ཀྲི་གདུང་ཆ་

ཆུང་བརྒྱད་པའྲི་སེང་དུ་ཡོད་པས། སོ་དང་རྟ་བབས་ཀྲི་བར་ན་བར་སོང་ཆ་ཆུང་

གཉྲིས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡ་ཕུབས་འདེགས་པའྲི་གདུང་སོ་

ལོགས་ཀྲི་གདོང་དུ་བྱས་ནས་བྲི་བྱ་ལ་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ་བཞེངས་པ་ལ་ཡང་དེའྲི་

སར་རྩྲིག་པ་ཡོད་པ་བྱས་ན་གདུང་གྲིས་ཀ་བའྲི་རྩེར་མྲི་སེབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕེང་བ་

དང་སོམ་འབྱུང་འགེལ་པ་དང༌། བྲི་བྷུ་ཏྲིའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་སོ་ལོགས་ནང་མའྲི་རྩེ་

ནས་རྩེ་གཞན་གྲི་བར་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པའྲི་ཐྲིག་ནྲི་གདུང་མཚོན་པར་བྱེད་པར་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་གདུང་སོ་ལོགས་ཀྲི་རྩྲིག་གདོང་དུ་མ་བྱས་པར་སོ་ལོགས་ཀྲི་
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ནང་གྲི་ཐད་ཀ་གཉྲིས་སུ་བཙུགས་པས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡ་ཕུབས་ཀྲི་

རྩྲིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྩྲིག་པ་བར་སང་ལ་ལྲིང་ངེ་སོད་དུ་མྲི་

འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲི་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གདུང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པར་

ངེས་པ་དང༌། ངོས་སུ་འོང་བའྲི་རྩྲིག་པ་ཆ་ཆུང་བཅུ་པར་རང་ཉྲིད་ཀང་འདོད་བཞྲིན་

དུ། གདུང་མེད་པའྲི་སར་རྩྲིག་པ་བར་སང་ལ་སོད་མྲི་ཉན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། 

སོ་ལོགས་ཀྲི་གདོང་ནས་གདོང་གཞན་གྲི་བར་དུ་གདུང་བྱེད་ན། གདུང་ལ་ཆ་ཆུང་

བརྒྱད་ལས་མེད་པས། དེའྲི་བར་དུ་དེས་མྲི་སེབ་པ་དང༌། སོ་ལོགས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་ནང་

མའྲི་རྩེ་ནས་རྩེ་གཞན་གྲི་བར་དུ་གདུང་ཡོད་པ་བྱེད་ན། རྩྲིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཡོད་

པས། གདུང་མེད་པའྲི་མཐའ་གཉྲིས་སུ་རྩྲིག་པ་ཆ་ཕན་རེ་རེ་བར་སང་ལ་སོད་དགོས་

པའྲི་སྐོན་རང་ལའང་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རང་ལུགས་ལའང་རྩྲིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་

ཡོད་ཅྲིང༌། གདུང་ལ་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་ལས་མེད་ལ།གདུང་གྲིས་མ་བཏེག་པའྲི་རྩྲིག་པ་

ཡང་མེད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ནྲི་གདུང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པར་བཤད་

པས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་འདུག་པས། དེའྲི་དོན་ནྲི། སེང་གྲི་སོ་ལོགས་གཉྲིས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་

ལྔ་པོ་རྲིང་ཐུང་དུ་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ། ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་པའྲི་གདུང་ཡང་བསེག་

ཁར་བྱ་དགོས་ལ། དེའྲི་ཚེ་གདུང་གྲི་ནང་གྲི་མཐའ་ནས་མཐའྲི་བར་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་

དང༌། དེའྲི་ཕྲི་མཐའ་ནས་ཕྲི་མཐའྲི་བར་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཅུང་མེད་ཅྲིག་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་

འཕེང་བར་སོ་ལོགས་ཕྲི་མའྲི་རྩེ་ནས་གཞན་གྲི་རྩེའྲི་བར་གྲི་ཐྲིག་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་

ཡོད་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཚོན་ས་ལྔའྲི་སར་ཡང་གསུངས་པ་ལ། ཚོན་ས་ཕྲི་མ་

མ་གཏོགས་པ་ནང་མ་བཞྲིའྲི་ས་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཡོད་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་དུ། གདུང་
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ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པ་ཡང་ནང་གྲི་འགོ་མཚམས་ཡྲིན་གྲི་ཕྲི་མ་ལ་ཚད་དེར་ངེས་མྲི་

དགོས་སོ། །སོམ་འབྱུང་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པའྲི་སེང་དུ་གདུང༌། །ཆ་

ཆུང་བཅུ་པར་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་གདུང་ཆ་ཆུང་བཅུ་པར་བཤད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །སོ་

ལོགས་ཀྲི་གདུང་གྲི་འོག་གྲི་ཀ་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་ནྲི་ཐྲིག་ལ་མ་ཤར་ཡང་དོན་ལ་ཡོད་

པར་བཤད་དེ། ཕེང་བ་ལས། གདུང་གྲི་འོག་ཏུ་ཀ་བ་གཉྲིས་མ་བྲིས་ཀང་བསོམ་བྱའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྲིག་པར་བྱ་སེ། གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོ་བཞྲི་པ། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཉེ་བར་

མཛེས། ཞེས་པའྲི་ལུང་གྲིས་སོ། །འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་ནྲི་མ་

གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མེད་ལ། ཀ་བ་

བརྒྱད་ཀྲིས་ཉེ་བར་མཛེས་ཞེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་པས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲི་ལ་བོད་ཁ་ཅྲིག །དཀྲིལ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་གསུང་པ་ནྲི། པཎྲི་ཏས་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་

སེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་སོ་གཅྲིག་པ་དང་ཟླུམ་པོ་སོ་བཞྲི་པ་སོགས་བཤད་ཅྲིང༌། 

མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་ཀ་བ་སྦྲིན་པ་དང༌། མངོན་བརོད་

ལས། རེའུ་མྲིག་དགུ་པའྲི་བདེ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་བཤད་པས། བདེ་

མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཡང་ནང་དུ་ཀ་བ་འོང་དགོས་པ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུང་བ་ནྲི་ཕོགས་སྔ་མ་མ་ལོན་པར་སང་བས་རྲིགས་པར་མ་མཐོང་

ངོ༌། །ཕེང་བའྲི་ལུང་དེས་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་གྲི་ཁབ་བྱེད་དུ་བཤད་པ་ནྲི། ཀ་བ་

བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་པ་གཅྲིག་པུ་བཤད་ཀྲི། སོ་བཞྲི་དང་གྲུ་བཞྲི་པ་ཁབ་བྱེད་དུ་

བསན་པའྲི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ་ཁབ་བྱར་བསན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་ཞེས་
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པ་ཡང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཙམ་མྲིན་གྲི་གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོ་བཞྲི་པ། ཞེས་བཤད་པའྲི་གྲུ་

བཞྲི་སོ་བཞྲི་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་ལ་བྱེད་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བས། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲུ་བཞྲི་སོ་གཅྲིག་པ་སོགས་རྒྱུད་ལས་བཤད་པས་ཅྲི་ཡང་མྲི་གནོད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་

ཡྲིན་ན་ཕེང་བ་ཉྲིད་ནས་ཆོས་དབྱྲིངས་གསུང་དབང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་པ་ཟླུམ་

པོར་བཤད་པ་ཡང་དེས་མ་དན་པར་འགྱུར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་པ་ལ་

ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་པས་ཁབ་ཀང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི་སོ་ལོགས་ཀྲི་གདུང་གྲི་འོག་

གྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་བཤད་མྲི་དགོས་ཀྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་

བྱའོ་སྙམ་པ་ལ། དེ་དག་ནྲི་བདེ་མཆོག་ལ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནྲི་བདེ་མཆོག་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ན་ཀ་བ་བརྒྱད་གཏན་མེད་པར་སྨྲ་བ་མྲིན་གྲི། ལྷ་

དྲུག་ཅུ་རེ་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོངས་སོ། །དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་འཁོར་

ལོ་གསུམ་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང༌། དེ་ནྲི་གཞྲིའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་པ་སོ་བཞྲི་པ་དེའྲི་དགོས་ཀྲི་ཀ་བ་མྲིན་ལ། གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོ་

བཞྲི་པ། ཞེས་པ་ཁབ་བྱར་བྱས་པའྲི་ཁབ་བྱེད་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་པའྲི་ཀ་བ་

བརྒྱད་ནྲི། གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་པ་དེའྲི་དགོས་ཀྲི་ཀ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་རྩོད་པའྲི་སབས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདེ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་པ་གཞན་ལ་དེའྲི་

དགོས་ཀྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་བྱུང་བ་དང༌། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ཐོག་འདེགས་པའྲི་ཀ་བ་

བརྒྱད་བྱུང་ཡང་ཅྲི་ཡང་མྲི་གནོད་དོ། །དེས་ན་གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དེའྲི་དགོས་ཀྲི་ཐོག་འདེགས་པའྲི་ནང་གྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་མེད་པ་གཅྲིག་བྱུང་ན་དེས་

ཆོག་པ་ཡྲིན་གྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་མེད་པར་དགོས་པ་
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མྲི་འདོད་དོ། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་ཞེས་པའྲི་མཛེས་ས་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་

བཞྲི་པ་ཡྲིན་ལ། རྟ་བབས་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་མྲི་གཏོགས་པས། སོའྲི་གཡས་

གཡོན་དུ་ཐྲིག་ལ་ཤར་བའྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡང་བཤད་དུ་མྲི་རུང་སེ། དེ་རྣམས་རྟ་

བབས་ཀྲི་ཀ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཐའ་གཞན་ཁེགས་པས། ཀ་བ་བརྒྱད་

ཀྲིས་ཉེ་བར་མཛེས། ཞེས་པའྲི་ཀ་བ་ནྲི། སོ་ལོགས་ཀྲི་གདུང་གྲི་འོག་གྲི་ཀ་བ་ལ་

ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །སོ་ལོགས་ཀྲི་གདུང་ཀ་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲིས་འདེགས་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སོ་ཁྱུད་དང་འགམ་པ་དང༌། ལོགས་གསུམ་སེང་

ནས་སེང་དུ་ལངས་པར་འདོད་པ་ཕེང་བར་བཀག་པ་ནྲི། འགམ་པ་བར་སང་ལ་སོད་

མྲི་ཉན་པས། དེའྲི་སེང་དུ་སོ་ལོགས་གེན་དུ་ལྡང་རྒྱུ་མེད་པས་སོ་ལོགས་ཀྲི་གདུང་

མེད་དོ། །དེ་མེད་པས་གདུང་དེ་འདེགས་པའྲི་ཀ་བ་མེད་པས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་

སོ། །རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་འདོད་སམ་ནྲི་རྩྲིག་པའྲི་འོག་མཐའ་ནས་བསོར་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་ཡོད་ལ། འོན་ཀང་སོའྲི་ཐད་ཀར་ཆད་ནས་མེད་པར་རོ་རེ་མཁའ་འགོར་བཤད་

པ་ལྟར་གཞན་ཡང་མང་བས་གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ལས། དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་པོ་ནྲི། །ཁ་

ཁེར་བཞྲིར་ནྲི་ཤེས་པར་བྱ། ཅེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཁེར་དང་སེགས་བུ་དང་

གཟུངས་དང༌། འདོད་པའྲི་སམ་བུ་ཅེས་པ་རྣམས་རྣམ་གངས་སོ། །དེའྲི་ཁ་དོག་ནྲི་

ཕེང་བ་ལས། འདོད་ཡོན་སམ་བུ་ཤེལ་དང་གསེར་དང་པདྨ་རཱ་གའམ་རྲིན་པོ་ཆེ་

གཞན་ལས་བྱས་པ་ཞེས་ཁ་དོག་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ནྲི་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་སྐུ་

མདོག་ས་ཚོགས་པ། རྒྱན་དང་། གོས་ས་ཚོགས་པ་དང༌། བཞུགས་སབས་ས་ཚོགས་

པ་དང༌། ཕག་ན་མཆོད་རས་ས་ཚོགས་པ་ཐོགས་པ་རྣམས་འཁོད་དེ། གངས་ནྲི་བཅུ་
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དྲུག་ཏུ་སྡུད་པ་ལྟར་རོ། །སམ་བུ་དེ་ནྲི་ཕེང་བར་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བ་གནས་པའྲི་གཞྲི་

དང༌། མཐོ་དམའ་མཉམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེས་ནྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་

རྣམས་ཀང་གསལ་བར་དོད་པ་ཙམ་དུ་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །ཕ་གུ་ནྲི། བོད་ཀྲི་བ་མ་

གོང་མ་རྣམས་གཞྲི་སེར་པོར་བཞེད། འཕེང་བར་རྩྲིག་པ་ལྔ་སྦྲག་ཏུ་བྱེད་པ་ལྟར་ན། 

གཞྲི་དམར་པོ་དང༌། དེ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སམ་བུ་ལ་ནྲི་ཟུར་གསུམ་དང་ཐྲིག་ལེ་དང༌། 

གྲུ་བཞྲི་དང༌ཟླུམ་པོ་རྣམས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་རྲིན་པོ་ཆེས་སྤས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ད་བ་ད་ཕེད་ནྲི། གསེར་གྲི་ས་རགས་བཞྲིའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲྲིན་

མ་ཀ་རའྲི་ཁ་ནས་འཕང་བ་སེ། དེ་ཡང་གཞྲི་ནག་པོར་བཤད་པས་བར་སོང་ལ་བར་

སབས་སུ་ས་རགས་འདེགས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བེ་ཕུལ་བྱ་ཞྲིང་སེང་གྲི་དཔངས་བྲི་བྱ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལ་དོ་ཤལ་ནྲི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ལ་རྒྱུས་པའྲི་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཕེང་བ་གློ་

གཉྲིས་དང་སེང་དང་འོག་ཏུ་གསེར་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ནོར་བུ་དབུས་ན་ཡོད་

པའོ། །དོ་ཤལ་ཕེད་པ་ནྲི་དོ་ཤལ་གྲི་གློ་གཉྲིས་སུ་དོ་ཤལ་ལས་ཅུང་ཟད་ཐུང་བར་

འཕང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་བ་དང་པོ་བྱ་བར་གསུངས་པས། དོ་ཤལ་ནྲི་ཁུག་པར་

ཡོད་པར་བསན་ནོ། །དོ་ཤལ་ཕེད་པའྲི་རྩེ་མོ་ལ་གསེར་གྲིས་བསམས་པའྲི་ནོར་བུ་

སྦོམ་པོ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཡུ་བ་ཅན་གྲི་རྔ་ཡབ་དང་དྲིལ་བུའྲི་མཐར་རྔ་

ཡབ་འཕང་བའྲི་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་པས་རེ་རེའྲི་རྩེ་མོ་ལ་དེ་གསུམ་གང་རུང་རེ་

བྱས་ཏེ་སེལ་ལོ། །དོ་ཤལ་གྲི་ནང་དུ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་པདྨ་ལ་ཟླ་ཚེས་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་

ཉྲི་མ་ལ་རོ་རེ་ཕེད་པས་མཚན་པའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་པདྨ་

ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེ་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། ཕྲི་མ་འདྲི་རོ་རེ་རོགས་པའོ། །ཤར་བུའྲི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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སམ་བུ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་ཤར་བུ་འབྲི་བ་གདམ་ང་ཅན་དུ་བཤད་པའྲི་སྔ་མ་ནྲི་ཕ་གུ་

དང་འད་བར་མངོན་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་དཔལ་གྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་ཀླུ་བྱང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་

ལས། ཟ་ར་ཚགས་དང་བེ་འཕེང་སོགས། ཞེས་ཤར་བུ་ཟ་ར་ཚགས་སུ་བསྒྱུར་པ་

དང་མཐུན་ནོ། །འདྲི་བྲི་བྱ་ལ་ད་བའྲི་སམ་བུའྲི་སེང་ན་ཡོད་ཀང་དོན་ལ་ནྲི་སམ་བུ་

དེའྲི་ཐད་ཀྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་བྱ་འདབ་ཀྲི་“ལྕམ་
1
ས་ལས་འཕང་བའོ། །བྱ་འདབ་ནྲི་བོད་ཀྲི་

བ་མ་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་གཞྲིའྲི་ཐོག་བཀབ་པའྲི་ཕྲི་མཚམས་ནས་གུད་

དུ་འདོགས་པ་དང༌། ཞེང་འདོད་སམ་གྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་ཙམ་དུ་བཞེད་པ་ལ། སོ་

ཁྱུད་དང་སོ་འགམ་གྲི་ཐད་དུ་ཚད་དེ་བྱ་ས་མྲི་བདེ་བས་བཞེངས་པ་ལ་གཅྲིག་ཕག་ཏུ་

གཅྲིག་སོང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཅྲི་མཛེས་བྱ་གསུང་ངོ༌། །མདའ་ཡབ་ནྲི་

རྩ་ཐྲིག་ནས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་སོང་བའྲི་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པ་ལ་ཡོད་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་

མཛེས་ཀྲི། བདུན་པ་ཚུན་ཆད་དུ་བྱས་ན་ཤར་བུ་རྣམས་མགོ་བཅད་པ་ལྟར་འགྱུར་

བས་མྲི་མཛེས་པར་གསུངས་པས། འོག་གྲི་ཤར་བུ་གང་ན་ཡོད་པའྲི་སེང་ཉྲིད་ན་

ཡོད་པ་བྱའོ། །འདྲིའྲི་སད་དོད་ཀྲ་མ་ཤྲིརྵ་ཞེས་པ་དང་པོར་བསྒྱུར་ན་མགོ་བོའྲི་རྲིམ་

པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་བྲི་བྱ་ལ་དར་དཔངས་ཀྲི་ཐྲིག་གྲི་བར་ལས་མེད་ཀང༌། བསོམ་

བྱ་ལ་སོ་ལོགས་ཀྲི་སེང་གྲི་བར་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པས། དེའྲི་འོག་གྲི་ཤར་བུ་

དང་ད་བ་ད་ཕེད་དང་ཕ་གུ་རྣམས་ཀང་དེ་ཙམ་དུ་ཡོད་དོ། །མདའ་ཡབ་ཀྲི་དབྱྲིབས་

ནྲི་པདྨ་འདབ་མ་ཕེད་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་དུ་ཕེང་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་རྒྱལ་

མཚན་དང་བ་དན་ནྲི། ཕེང་བ་ལས། ཕོགས་རྣམས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་ཕེད་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༥༢ན༦ན།   ལྕམ།    སྐུ།  ༧༢བ༢ན། ཅམ
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་མདའ་ཡབ་རྣམས་ལ་གསེར་གྲི་བུམ་པའམ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་

ལ་གནས་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བ་དན་བརྒྱད་དེ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཟུག །འཛུགས་ས་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་མདའ་ཡབ་ཀྲི་སམ་བུ་ལ་བྱའྲི། མདའ་ཡབ་མྲིན་

པའམ་ཡང་ན་མདའ་ཡབ་ཀྲི་དཔུང་པ་ལ་བཞེད་མོད་ཀང༌། པདྨ་“
1
ཕེད་པའྲི་

དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་མདའ་ཡབ་ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་པས་མདའ་ཡབ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དེའྲི་ཡང་དཔུང་བ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་མ་ལ་བུམ་པ་ཡོད་པའྲི་ཁར་གཟུག་གོ །རྒྱལ་

མཚན་ནྲི་ཟླ་ཚེས་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་རོ་རེ་དང་ལྡན་པའྲི་རྩེ་མོ་ཅན་གྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

དབྱུག་པ་ལ་བཅྲིངས་ཤྲིང༌། དྲིལ་བུ་“འཁོལ་
2
བ་བཅྲིངས་པའྲི་དར་ལྕེ་གསུམ་པ། རྩེ་

མོ་ལ་རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དང༌། ངང་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དང༌། ཀླུ་ཟ་བ་དང་ཉ་སྤུ་རྒྱས་པ་

དང༌། ཆུ་སྲྲིན་གྲིས་མཚན་པ། རླུང་གྲིས་བསྐོད་པས་སུམ་ཁུགས་སུ་འཁོག་ཅྲིང་

འགྲིང་བའྲི་ཆ་བྱད་ཅན། དྲིལ་ཆུང་གྲི་སྒ་སྒོགས་པ་ལས་སྲིལ་སྲིལ་ཞེས་ཟེར་བ་རྔ་

ཡབ་དང་བཅས་པའོ། །སྲོག་འཆགས་ཀྲི་མཚན་མ་བྱེད་པའྲི་རྩེ་མོ་ནྲི་དར་ལྕེའྲི་རྩེ་

མོའ།ོ །བ་དན་ཡང་སྲོག་འཆགས་ཀྲི་མཚན་མ་མ་གཏོགས་པ་དེ་དང་འདའོ། །དེ་

རྣམས་ནྲི་ཕོགས་རེ་རེར་བཞྲི་བཞྲིའོ། །སོ་དང་སོ་ཁྱུད་ཀྲི་མཚམས་རྣམས་སུ་ཟླ་

ཚེས་ལ་གནས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་སེར་ལང་ནག་གང་རུང་ལ་སེང་དུ་རོ་རེ་ཕེད་

པའམ་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་རོ་རེས་མཚན་པ་བྱ་སེ། ཟླ་བ་རྲིན་ཆེན་རོ་རེ་གསུམ་ག་ལ་

དཔངས་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་གོ །འདྲི་འཕེང་བར་སོ་དང་སོ་ཁྱུད་ཀྲི་ཕྲིའྲི་མཚམས་སུ་བྱ་

བར་བཤད་ཀང༌། འཕེང་བར་ལུང་དངས་པ་ལས། སེགས་བུའྲི་ཕྲི་དང་ནང་གྲི་ཟུར་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༤ན།      སྐུ། ༧༣ན༢ན།  +འདབ་མ

2 མ་ཕྱི། ༥༢བ༥ན།  འཁོལ    སྐུ།  ༧༣ན༣ན།   ཁོལ
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རྣམས་སུ། །ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་དག །རོ་རེས་མཚན་པའམ་རྲིན་ཆེན་གཅྲིག་

པུ་ཉྲིད། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་ཡང་དག་བྲི། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

འདོད་སམ་དང་རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཟུར་རྣམས་སུ་ཡང་བྱེད་དགོས་སོ། །གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི། ཐོག་མར་ཐྲིག་གྲིས་བྲི་བའྲི་ཚུལ་ཅུང་

ཟད་བརོད་ན། བྱང་སེམས་བརྒྱད་དང་མཚམས་ཀྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་དགོད་པའྲི་ལྷ་སམ་

གྲི་དོན་དུ། ཚངས་དང་རྩ་ཐྲིག་ཕད་པ་ནས་ནང་དུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་དོར་བའྲི་སར། 

ཟུར་ཐྲིག་ཕན་ཚུན་གྲི་བར་ལ་ཕོགས་བཞྲིར་ཐྲིག་བཞྲི་སེ། འཕེང་བ་ལས། རྩ་བའྲི་

ཐྲིག་གྲི་ནང་དུ་སོའྲི་ལྷ་སམ་དོར་ནས་ངོས་ཐྲིག་གཅྲིག་ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའྲི་ནང་དུ་འཕེང་བའྲི་ཐྲིག་རྩ་ལྷུག་པའྲི་སབས་སུ། དེའྲི་

ནང་དུ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དགོད་པའྲི་དོན་དུ་སོའྲི་ཚད་དོར་ནས་ཚངས་

པའྲི་ལྟེ་བ་ན་གནས་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཚངས་པའམ་དབང་ལྡན་གྲི་ཐྲིག་ནས་བཟུང་

ནས་དབུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ཀྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་དང་པོའ།ོ །དེའྲི་ནང་དུ་

རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་ཆ་ཆུང་སངས་ནས་དེ་ལྟར་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་གཉྲིས་པའོ། ཞེས་པ་

གསང་འདུས་འཇམ་རོར་གྲི་སབས་སུ་གསུངས་ནས། དེ་ལས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་

ཁད་པར་འཆད་པ་ན། ཁད་པར་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་གཉྲིས་པའྲི་ནང་དུ་ཡང་རོ་རེ་འཕེང་

བའྲི་ཆ་ཆུང་དོར་བར་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་གསུམ་པའོ། །ཟླུམ་པོ་དང་པོའྲི་ནང་དུ་ནྲི་འོད་ཀྲི་

འཕེང་བའོ། །ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་དང་པོ་ལས་ཕྲི་ངོས་སུ་ནྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་མེད་དོ། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ན། ལྷ་སམ་དང་པོའྲི་ངོས་ཐྲིག་ལས་ནང་དུ་སོ་ཚད་གཅྲིག་དོར་བར་

ཟླུམ་པོ་གཅྲིག །དེའྲི་ནང་དུ་འོད་འཕེང་གྲི་ས་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་སངས་ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་
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གཉྲིས་པ། དེའྲི་ནང་དུ་རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་སངས་ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་གསུམ་

པ་གདབ་པར་བཤད་ལ། ཡང་འཕེང་བའྲི་ཐྲིག་རྩ་ཚིགས་བཅད་མའྲི་སབས་སུ། 

ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མཐར་དང༌། །བདུན་པའྲི་མཐའ་རུ་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག །དེ་

ནས་ཡང་དག་དངས་ནས་ནྲི། །ཕོགས་གཞན་ཐྲིག་གྲི་མཚམས་སོང་བའྲི། །ཐྲིག་

གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་ཚངས་པའྲི་ཕྲིར། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གསུམ་དོར་བར་རོ། །ཕྲི་ཟླུམ་

ཐྲིག་ལས་ཕྲི་ངོས་སུ། །ཆ་ཆུང་དོར་བར་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག །དེ་ནས་ཆ་ཆུང་གསུམ་དོར་

ནས། །ཟུར་ཐྲིག་བར་དུ་གནས་པའྲི་ཐྲིག །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རྩ་ཐྲིག་ལས་སོ་

ཚད་གཅྲིག་དོར་བར་ངོས་ཐྲིག་བྱེད་པ་སྔར་དང་འད་བ་ལ། དེ་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་

གསུམ་སོང་བར་ཟླུམ་ཐྲིག་དང་པོ་བྱེད་དགོས་སོ། །འོ་ན་དེ་གཉྲིས་མྲི་འགལ་ལམ་

སྙམ་ན། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲིས། ཚངས་ལས་སེགས་བུ་ཙམ་དུ་འགྱུར། །སེགས་

བུའྲི་ཕེད་དུ་གཉྲིས་པ་སེ། །གསུམ་པ་སེགས་བུ་ཕེད་དང་གཉྲིས། །སེགས་བུའྲི་ཕེད་

ཀྲིས་གཞན་ཡྲིན་ཏེ། །འོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲིས་རྣམ་བརྒྱན་པའྲི། །རོ་རེ་འཕེང་བ་གསལ་བར་

བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་འཕེང་བར་ཡང་དངས་པ་ལྟར་ན། ཚིག་ལྷུག་གྲི་སབས་ལྟར་བྱ་

དགོས་ལ། ཡང་ཀླུ་བྱང་གྲིས། དབུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲི་ནྲི་ཚད། །རྩ་བའྲི་ཐྲིག་གྲི་ཕེད་

ཀྲིས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་འཕེང་བར་ཡང་དངས་པའྲི་དགོངས་པར་བྱས་ནས་ཐྲིག་

རྩ་ཚིགས་བཅད་མའྲི་སབས་ལྟར་བྱས་པས་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་གང་བྱས་ཀང་

མཆོག་གོ །དེ་ཡང་འོད་འཕེང་གྲི་ཕྲིའྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཐྲིག་ཐྲིག་ཚོན་གྲིས་འབྲི་བ་ན་

དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་དགུ་སོང་བའྲི་མཚམས་སུ་བྱས་ཀང༌། བསོམ་དོན་ལ་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནང་མ་དང༌ཕྲི་མའྲི་ས་མཚམས་ནྲི་རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་ཕྲི་ཟླུམ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་འོད་
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འཕེང་མ་ཡྲིན་ཏེ། འོད་འཕེང་ནྲི་རོ་རེ་ལས་བར་སང་ལ་འཕོས་པའྲི་འོད་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐྲིལ་གྲི་ས་གཞྲིའྲི་ཆ་མ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འབྲི་བ་ན་འོད་

འཕེང་དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་སོང་བའྲི་ཕྲིར་བྱས་ཀང༌། དབུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ཚད་རྩ་བའྲི་ཐྲིག་གྲི་ཕེད་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་གཉྲིས་ཕད་པའྲི་

དབུས་ནས་ཕོགས་བཞྲིར་ཆ་ཕན་གཉྲིས་གཉྲིས་སོང་བ་ནས་ཕོགས་བཞྲིར་ཐྲིག་

དང་པོ་བཞྲི་དང༌། དེ་དག་གྲི་ཕྲིར་ཆ་ཕན་རེ་སོང་བར་ཐྲིག་དང་པོ་བཞྲི་སེ། དེ་ལྟར་

ཡོངས་སུ་བཅད་པས་རེ་མྲིག་དགུར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་

ལས། བསོར་ཐྲིག་གསུམ་ནྲི་སོ་བཞྲི་ལ། །རོ་རེ་ཕེང་བ་གསུམ་གྲིས་མཛེས། ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར་ན་ཕོ་བང་ནང་མ་ལ་ཡང་སོ་བཞྲི་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོ་སྦྲག་ཏུ་

བཤད་པ་ལྟར་སང་ཡང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་སོ་སྦྲག་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་

མཛད་དོ། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་འགྱུར་གཞན་ལས། སྙྲིང་པོར་ཡང་ནྲི་སོ་

བཞྲི་པ། །རྩེ་གསུམ་རོ་རེའྲི་འཕེང་བས་བསོར། ཞེས་འབྱུང་སེ། འདྲི་ལ་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་

རྒྱ་དཔེ་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་དམ། སོ་བཞྲི་པའྲི་སྙྲིང་པོར་ཡང༌། ཞེས་པར་ཡོད་བརྟག་པར་

བྱའོ་ཟེར་ཏེ། ཕྲི་མ་ལྟར་ཡོད་ན་སོ་སྦྲག་མྲི་དགོས་སོ། །འདྲིར་ཕྲིས་ཀྲི་བོད་ཁ་

ཅྲིག །ཟླུམ་ཐྲིག་ཕྲི་མའྲི་མཚམས་ནས་ཟུར་ཐྲིག་གྲི་བར་དུ་ཐོན་པའྲི་ངོས་བཞྲིར་ཐྲིག་

གྲུ་བཞྲི་པ་གཅྲིག་བྱས་ནས། དེའྲི་ཕྲིར་ལྷ་སམ་གྲི་ངོས་ཐྲིག་འདེབས་པ་ནྲི་རྒྱུད་དང་

རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞྲིང༌། ཤེས་བྱེད་ཅྲིའང་མེད་པས་མྲི་འཐད་དེ། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར། དེ་ལ་དང་པོ་ཕོ་བང་རྲིམ། །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་ཡང་དག་

ཐྲིག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་བཞུགས་གནས་གསལ། ཅེས་རྒྱལ་བ་ལྔའྲི་བཞུགས་གནས་
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རེ་མྲིག་དགུ་པ་ནྲི ་ཕོ ་བང་དང་པོར་བཤད་ལ། ཕྲི་རོལ་གཟུགས་ཀྲི་རོ ་རེ ་

སོགས། །མཚམས་ཀྲི་ཆར་ནྲི་རྣམ་པར་དགོད། ཅེས་པས་ཕོ་བང་ནང་མ་དེའྲི་ཕྲི་

རོལ་གྲི་མཚམས་བཞྲིར་རོ་རེ་མ་བཞྲི་དགོད་པར་གསུངས་ཀྲི། རྒྱལ་བ་ལྔ་དགོད་

པའྲི་གནས་དང་རོ་རེ་མ་བཞྲི་དགོད་པའྲི་གནས་ཀྲི་བར་ན་ལྷ་མེད་པའྲི་ལྷ་སམ་སོང་

པ་གཞན་ཡོད་པར་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་ལས། རྲིམ་པ་

དང་པོར་གཤེགས་པ་དང་། གཤེགས་མ་རྣམས་བཀོད་པའྲི་རེས་སུ། རྣལ་འབྱོར་

བས་ནྲི་རྲིམ་གཉྲིས་པར། །གཟུགས་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང༌། ཞེས་གསུངས་ལ། 

ཁེད་ཀྲི་ལྟར་ཐྲིག་བྲིས་ན་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དགོད་པའྲི་གནས་རྲིམ་པ་

གསུམ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཀླུ་བྱང་གྲིས། ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་རོལ་

ཏུ། །ཐྲིག་བཞྲི་ཡང་དག་བྲི་བར་བྱ། ཅེས་གསུངས་ཀྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མ་དང་རྩ་

ཐྲིག་གྲི་བར་དུ་ཐྲིག་གཞན་བྲི་བར་མ་གསུངས་ལ། ཁེད་ལྟར་ན་ཐྲིག་བརྒྱད་ཡང་དག་

བྲི་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རེ་མྲིག་དགུ་པའྲི་རོར་འཕེང་གྲི་སམ་བུ་ནྲི། དཔལ་

མཆོག་འགེལ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་མེད་པར་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་བས་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་འཕེང་

བ་ཟླུམ་པོས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལ་བསམས་ནས་ཐོག་གྲི་རོ་རེའྲི་

གདུང་ཟླུམ་པོ་ཁོ་ན་ལ་བྱས་ན་འོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་ནང་གྲི་མཚམས་མྲི་ཕེད་

པས་བྲིས་པའྲི་མཚམས་དེ་ནས་བཞེངས་པ་དང་བསོམ་དོན་ལ་ཡང་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་

པ་ཕེད་ལ་རྒྱུགས་པའྲི་རྩྲིག་པ་ཡོད་དེ། དེའྲི་དཔངས་ནྲི་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ལྷའྲི་

པུས་མོ་མན་ཆད་ཀྲི་ཚད་ཙམ་མོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་ལྷ་གནས་ལས་ཆ་ཆུང་
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གཅྲིག་འཕགས་པར་རྲིགས་སོ། །རེ་མྲིག་དགུ་པའྲི་དབུས་ཀྲི་གྲུ་བཞྲི་པ་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་

མཚན་མའམ་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་ཀྲི་སམ་བུར་ཕེང་བར་གསུངས་པས། འོག་གཞྲི་

ལ་རོ་རེས་བསོར་བའྲི་རེ་མྲིག་གྲུ་བཞྲི་པར་གནས་པའོ། །གཞན་རེ་མྲིག་བརྒྱད་

ཡོངས་སུ་བཅད་པའྲི་བར་གྲི་ཐྲིག་གཉྲིས་གཉྲིས་བྲིས་པའྲི་ཞེང་ལ་ཆ་ཆུང་རེ་དང་

བཅས་པ་བརྒྱད་པོ་ནྲི། བསང་བ་དང་བསོམ་དོན་ལ་རོ་རེའྲི་རྩྲིག་པའྲི་བར་བར་ནས་

འཐོན་པའྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་བྲིས་པ་ཡྲིན་གྲི་གདུང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཀླུའྲི་

བོས། རོ་རེས་མཚན་ཞྲིང་ལེགས་མཛེས་པའྲི། །ཀ་བ་བརྒྱད་ནྲི་ནང་དུ་བྲི། །དེ་ཉྲིད་དུ་

ནྲི་རེ་མྲིག་དགུ། རོ་རེ་ཀ་བའྲི་བར་བར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མན་སྙེ་ལས། 

དེའྲི་སེང་དུ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་གདུང་བཞྲི་སེ། 

གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཁུར་འཁུར་བར་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་ཀ་བའྲི་

སེང་དུ་གདུང་བཞྲི་རོ་རེའྲི་གདུང་ཟླུམ་ལ་རེག་པར་བསོལ་མར་བཏང་ཡོད་དོ། །ད་ནྲི་

འདྲི་དཔད་པར་བྱ་སེ། ཅྲི་ཕོ་བང་ནང་མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་འོག་གཞྲི་དང་

ཐོག་ལ་མཐོ་དམའྲི་ཁད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། འདྲི་ལ་གསལ་བར་བཤད་པ་གང་

ནའང་མྲི་སང་ཡང༌། ལྷ་སམ་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ལ་མཐོ་དམའ་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་བྲི་བྱ་ལ་ཐྲིག་གྲིས་མཚམས་ཕེ་ཡོད་ཀང༌། བསང་བ་དང་བསོམ་དོན་ལ། 

ཤར་གྲི་ལྷ་སམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའང་རྣམ་སང་གྲི་ཁ་དོག་ཏུ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་སོ་ནས་ཁ་དོག་གྲི་དབྱེ་བ་མེད་ཅྲིང༌། ཐྲིག་གྲིས་ཕེ་བའྲི་མཚམས་ཀང་མེད་ལ། 

མཚམས་གཅོད་བྱེད་གཞན་ཡང་མེད་པས་ལྷ་སམ་ཕྲི་ནང་གྲི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མཐོ་དམའ་ཇྲི་ཙམ་བྱ་སྙམ་ན། འདྲི་ངེས་པར་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་
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ཅེས་བཞག་དཀའ་མོད་ཀྲི། ཆ་ཆེན་ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་བྱས་ན་ཐོག་འབུབས་དཀའ་

བ་སོགས་ཁད་ཆེས་པའྲི་སྐོན་འོང་བར་སང་བས། བདེ་མཆོག་གྲི་དམ་ཚིག་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཞྲི་ལས་སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་འཕགས་པའྲི་དཔངས་ཁད་སོགས་ཀྲི་

རྲིགས་འགོས་སྦར་ན་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་ཙམ་གྲི་དཔངས་ཁད་འོང་བ་ལྟར་སང་ཡང་དེ་

དང་ཅུང་ཟད་མྲི་འད་བར་སང་བས་ཆ་ཆུང་བཞྲི་ཆ་ཙམ་གྲི་དཔངས་ཁད་བྱས་ན་

ལེགས་པར་སེམས་སོ། །ཕོ་བང་ནང་མའྲི་དཔངས་ཁད་ཇྲི་ཙམ་ཡྲིན་པ་ནྲི་འདྲི་ལས་

ཤེས་དགོས་ཏེ། སེང་གྲི་ཁོ་བོ་དང་འོག་གྲི་གནོད་མཛེས་གཉྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

དགོད་པའྲི་གནས་གང་དུ་བྱེད། གནོད་མཛེས་བྲི་བྱ་ལ་ནུབ་ཀྲི་ཁོ་བོའྲི་ནུབ་ཏུ་དགོད་

ཀང༌། བསང་བ་དང་བསོམ་དོན་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་འོག་ཏུ་འགོད་ན་ནྲི་ལྟེ་

བ་དང་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་བར་ན་འགོད་ས་མེད་པས་དེའྲི་ཡང་འོག་ཏུ་དགོད་དགོས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སེང་གྲི་ཁོ་བོའང་བྲི་བྱ་ལ་ཤར་གྲི་ཤར་དུ་བྱུང་ཡང༌། བསང་

བ་དང་བསོམ་དོན་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཐོག་འོག་ཏུ་མྲི་བྱེད་པར་ཐོག་ལས་སེང་དུ་

བརྒལ་བར་འགོད་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་མ་དགོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཐོག་ལས་བརྒལ་བའྲི་སེང་གྲི་

བར་སང་དང་ས་ཚོགས་པདྨ་ལས་ཀང་ཐལ་བའྲི་འོག་གྲི་བར་སང་ལ་བཀོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་མ་ཚང་བས་

ཀླུ་བྱང་དང་ཟླ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་བྱའྲི་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སུ་འབད་པས་བསྒྲུབ་

པ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་འགོད་ན་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་

འོག་དང་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་བར་ན་གནོད་མཛེས་དགོད་པའྲི་གནས་ཇྲི་ལྟར་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ཡོད་སྙམ་དུ་དཔད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ལྟེ་བའྲི་ཡང་འོག་ཏུ་བཀོད་ན་ནྲི་གོང་དུ་

བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཉེས་པ་“ལྡོག་
1
ཏུ་མེད་པས་དེ་མྲི་འདོད་དོ། །དེ་བས་ན་ས་ཚོགས་

རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་འགོད་ལ། དེ་ཡང་ལྷ་སམ་མང་མ་ལས་དབུས་ཀྲི་ཕོ་བང་སོ་ཚད་

གཅྲིག་ལྷག་ཙམ་གྲིས་མཐོ་བའྲི་ལྟེ་བ་ཟླུམ་པོའྲི་སེང་དུ་རོ་རེའྲི་རྩྲིག་པ་ཟླུམ་པོས་

བསོར་བའྲི་ཕོ་བང་ནང་མ་བྱས་ནས། ལྟེ་བ་ཟླུམ་པོ་དེའྲི་ནང་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་

བའྲི་སེང་གཙོ་བོ་ལས་རྒྱབ་ཏུ་ཅུང་ཟད་ཡོ་བའྲི་འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་དགོད་པ་ནྲི་

བདག་གྲི་བ་མ་དམ་པའྲི་གསུང་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མ་བྱས་ན་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་དགོད་

པའྲི་གནས་མྲི་རེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མའྲི་མཐོ་ཁད་ཡང་དེས་ཤེས་

སོ། །འོ་ན་སེང་གྲི་ཁོ་བོ་གང་དུ་དགོད་པར་བྱ་ཅེ་ན་། དེ་ལ་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

ཐོག་འབུབས་ལུགས་ལས་ཤེས་དགོས་པས་ཐོག་མར་ཐོག་འབུབས་པའྲི་ཚུལ་

བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འཕེང་བ་ལས་ཐྲིག་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང་

ཐོག་འབུབས་པའྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་གསལ་ལ། རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གཞན་ནས་ཀང་

གསལ་བར་མ་བཤད་པས་ངེས་པ་ཐོབ་དཀའ་བར་སང་ངོ་ཞེས་གསུང་མོད་ཀང༌། 

བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཀོ་ས་ལར། སོ་རེ་རེའྲི་ཐད་ཀར་ཀ་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་

མཐའ་གཅྲིག་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཐྲིག་ལ་བརྟེན་ལ། མཐའ་གཅྲིག་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ལ་

བརྟེན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བས། ཀ་བའྲི་དཔངས་ཚད་རྩ་བ་རྩྲིག་པ་ནས་རྩེ་མོ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སེབ་པར་བརྟེན་པས། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་ཐོག་དཔངས་ཀང་

དེ་དང་འད་བར་རྩྲིག་པའྲི་རྒྱའྲི་ཕེད་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྩྲིག་པ་ལྔའྲི་དཔངས་ལ་ཆ་ཆེན་

1 མ་ཕྱི། ༥༥ན་༦ན།   ལོག    སྐུ། ༧༦བ༥ན།  བཟོག
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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གསུམ་དང་ཆ་ཅུང་གཅྲིག །ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་སའྲི་དཔངས་ལ་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་ཏེ། དེ་

དང་ནང་གྲི་གདུང་ཚད་མཉམ་པར་བྱ། ཤར་བུ་ནྲི་ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་ཐད་ཀའྲི་ཕྲི་ངོས་

སུ་འཕང་བས་ནང་གྲི་ཐོག་དཔངས་ལ་མྲི་གཏོགས། མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་ཡྲིན་པས་

འོག་གྲི་ཐོག་དཔངས་ལ་མྲི་གཏོགས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལ། བདག་གྲི་བ་མ་རོ་རེ་

འཆང་བའྲི་བཀའ་ཡང་དག་པའྲི་ཚད་མས། ཀོ་ས་ལའྲི་ལུང་དེ་ཀ་བ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་

ཡོད་པའྲི་ལུང་མྲིན་ཀང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་ཟེར་བ་ལས། ཕུགས་ན་ཀ་

བ་བརྒྱད་པོ་ཡྲིས། །གདུང་ཆེན་བཞྲི་ཡྲི་རྩེ་ནས་བཏེག །རྲིན་ཆེན་བཞྲིའྲི་རེའུ་མྲིག་

ཀང༌། །ཕམ་རྩ་ཉྲི་ཤུ་བརྒྱད་ཀྲིས་བཀབ། །དེ་བཞྲིན་“གལ་
1
ཐོག་ཅྲི་རྲིགས་པའོ། 

ཞེས་བཤད་པ་དང༌། བོད་ཀྲི་བ་མ་དེ་དག་གྲི་བཞེད་པ་ལའང་འདུག་པ་དང་ཕལ་ཆེར་

མཐུན་པར་འདྲི་ལྟར་བྱའོ་ཞེས་བཞེད་དེ། ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཚངས་དང་རྩ་ཐྲིག་ཕད་པ་

ནས་ནང་དུ་ཆ་ཆེན་རེ་འོངས་པ་ནས། གཡས་གཡོན་གྲི་ངོས་སུ་ཆ་ཆུང་ལྔ་ལྔ་ཕྲིན་

པའྲི་སར་ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་གྲུ་བཞྲིའྲི་ཚད་དཔངས་སུ་ཆ་ཕན་བཅུ་བཞྲི་པའྲི་ཀ་

བ་རྣམས་བཙུགས། དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་བེ་ཕུལ་གྲིས་བཏེག་ཅྲིང་དཔངས་ཆ་ཆུང་

གཅྲིག་པའྲི་གདུང་ཐལ་མར་བྲིས། གདུང་དེ་དག་གྲི་སེང་ནས་གསེར་གྲི་ས་རགས་

བཞྲིའྲི་སེང་དུ་འགོ་བའྲི་ལྕམ་ཇྲི་ཙམ་འཚམ་པ་བྲིས་པའྲི་ལྕམ་ས་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཕྲིར་

ཐལ་བ་ལས་ཆུ་སྲྲིན་མ་ཀ་རའྲི་ཁའྲི་གཟུགས་བྱས་པ་ནས་ད་བ་དང་ད་བ་ཕེད་པ་

འཕང་བ། ལྕམ་དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་གལ་མ་སོགས་བཀོད་པའྲི་སེང་དུ་བྱ་འདབས་

བཀབ་པའྲི་ཤྲིང་ས་ཐོག་གྲི་ལྕམ་ས་ལས་ཅུང་ཟད་ཕྲིར་ཐལ་བ་ལས་ཤར་བུ་འཕང་

1 མ་ཕྱི།  ༥༥བ༦ན།   གལ    སྐུ། ༧༧བ༢ན།  གལ
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ཞྲིང༌། བྱ་འདབས་ཀྲི་མཐའྲི་སེང་དུ་མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་ལྟར་བསང་བའོ། །དེ་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཕྲི་མའྲི་ཐོག་ཡྲིན་ལ། ཕོ་བང་ནང་མ་ལ་དེ་ལས་ཐོག་ཟུར་དུ་བྱ་སེ། ཕོ་བང་ནང་

མའྲི་གཞྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ལྷ་སམ་ནང་མ་ལས་ཆ་ཆེན་གཅྲིག་ལྷག་ཙམ་གྲིས་

མཐོ་བའྲི་གནད་དང༌། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་བར་

བར་ནས་བཙུགས་པའྲི་ཀ་བ་རྲིང་ཐུང་དང་ཞེང་ཚད་སྔར་དང་འད་བ་ལ་ཤར་དུ་

འཁོར་ལོས་མཚན་པའྲི་དཀར་པོ་གཉྲིས། ལྷོར་རྲིན་པོ་ཆེས་མཚན་པའྲི་སེར་པོ་

གཉྲིས། ནུབ་ཏུ་པདྨས་མཚན་པའྲི་དམར་པོ་གཉྲིས། བྱང་དུ་རལ་གྲིས་མཚན་པའྲི་

ལང་ཁུ་གཉྲིས་ཏེ་བརྒྱད་ཀྲིས་བཏེག་པའྲི་བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པའྲི་སེང་དུ། རོ་རེའྲི་

གདུང་ཟླུམ་ཁོར་མར་བཏང་བའྲི་མཚམས་སུ་སེ་མོ་ཀ་གཞུ་ལ་བཀལ་བའྲི་གདུང་

བཞྲི་མྲིག་མངས་རྲིས་སུ་བྲིས་ནས། དེ་ལ་ལྕམ་དང་དལ་མ་དང་བཅས་པའྲི་ཐོག་

གཞན་མེད་པར་གདུང་འོག་ཏུ་རྣམ་རྒྱན་བྲིས། ཐོག་ཕྲི་མའྲི་ནང་གྲི་ཁ་གདང་ལ་

བཙུགས་པའྲི་ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པ་བར་ཐག་འཚམ་པ་སབས་སབས་སུ་

བཙུགས་པའྲི་སེང་དུ་གདུང་ཁོར་མར་ཕོགས་བཞྲིར་བཏང་བ་ལ་སེ་མོ་བཀལ་བའྲི་

ལྕམ་རྣམས། དབུས་ཀྲི་གདུང་ཟླུམ་སེང་ནས་འདེགས་བྱེད་མགོ་མཇུག་“བསེགས་
1
ཁ་ཡོད་པ་རྩ་བ་དབུས་ཀྲི་ལྷོ་བྱང་ལ་“བརྒྱུགས་

2
པའྲི་གདུང་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷོ་བྱང་གྲི་

མཚམས་ངོས་སུ་གཟུག་ཅྲིང༌། རྩེ་མོ་ཕན་ཚུན་ཆ་ཆེན་གཅྲིག་ལྷག་ཙམ་གྲིས་མ་

རེག་པའྲི་སོ་ནས། གདུང་ལྷོ་བྱང་ལ་བརྒྱུགས་པ་གཅྲིག་བཏེག་པའྲི་གདུང་དེའྲི་འོག་

མཚམས་ནས་དབུས་ཀྲི་གདུང་བཞྲི་བྲིས་པའྲི་བར་ལ་ཆ་ཆེན་གཅྲིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་

1 མ་ཕྱི།  ༥༦ན༦ན།   བསེགས།    སྐུ། ༧༨ན༤ན།  སེག

2 མ་ཕྱི།  ༥༦ན༧ན།   བརྒྱུགས།    སྐུ། ༧༨ན༤ན།  རྒྱུག
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པ་བྱས་པའྲི་གདུང་དེ་ལ་ལྕམ་རྣམས་ཀྲི་རྩེ་མོ་གཟུག་པ་བྱས་ནས་ཕྲིབས་པའྲི་རྒྱ་

ཕུབས་བྱས་པའྲི་བྱ་འདབས་ཀྲི་སེ་མོ་ཅུང་ཟད་གདུང་ལས་ཕྲིར་ཐལ་བས་ཐོག་འོག་

མནོན་པ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསང་བ་སོགས་ལ་ནང་གྲི་མཐོངས་ཤྲིན་ཏུ་དཀར་བ་

ཅྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཀང༌། ཕྲི་

དབྱྲིབས་མཆོད་རྟེན་མཁར་ཐབས་དང༌། །རྒྱལ་ཁབ་རྲི་བོའྲི་གུར་དུ་འདོད། ཅེས་

ཕྲིའྲི་དབྱྲིབས་མཆོད་རྟེན་དང༌། མཁར་ཐབས་ཞེས་པ་རོང་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་

ཕྲིབས་ཅན་དང༌། དབུས་མཐོ་བའྲི་ཟླུམ་པོ་གུར་འད་བ་དང་བཞྲི་གང་རུང་བྱ་བར་

བཤད་པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་རེས་འབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དགག་བསྒྲུབ་རྒྱས་

པར་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །དེ་རྣམས་གང་བྱེད་ཀང༌། རྩེ་རོ་རེ་དང༌། ནོར་བུ་དང༌། རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་ཏོག་གྲིས་མཚན་པར་བྱ་སེ། ཀོ་ས་ལར། རོ་རེ་ནྲི་ནོར་བུ་རོ་རེའོ། །ནོར་བུ་ནྲི་

ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུའོ། །རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་པདྨ་རཱ་ག་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་

རྩེ་མོ་རྒྱན་པའྲི་ཁང་བུ་བརྩེགས་པ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་ནོར་བུ་རོ་རེ་ལས་

བྱས་པའྲི་རོ་རེ་ལྔ་པ་རྩེ་མོར་བཞག །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་ཆ་དགུ་པ། 

དེའྲི་འོག་ཏུ་པདྨ་རཱ་ག་སོགས་ཀྲི་རྲིན་པོ་ཆེས་སྤས་པ་རྣམས་བརྩེགས་པའྲི་དཔངས་

ལ་ཆ་ཆེན་གཅྲིག་ཡོད་པའྲི་ཏོག་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ན། སེང་གྲི་ཁོ་བོ་ནྲི་བསང་བ་

དང་བསོམ་བྱ་གཉྲིས་ཀ་ལ་རྒྱ་ཕྲིབས་ཀྲི་ཐོག་གྲི་འོག་གཙོ་བོའྲི་སེང་གྲི་ཅུང་ཟད་

ཙམ་གྲི་ཤར་དུ་ཞལ་ནུབ་ལ་ཕོགས་པར་བཞུགས་པ་ལ་གོ་ས་བདེ་མོ་འོང་བ་ཡྲིན་

ནོ། །ནང་གྲི་ཁ་དོག་ནྲི། ཀླུ་བྱང་གྲིས། ཤར་ཕོགས་རེ་མྲིག་དཀར་པོ་སེ། ལྷོ་ནྲི་སེར་

པོ་རུ་འགྱུར་རོ། །ནུབ་ཏུ་དམར་པོར་རྲིག་པར་བྱ། །བྱང་ནྲི་ལང་ཁུར་འགྱུར་པ་
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སེ། །དབུས་ཀྲི་རེ་མྲིག་གང་ཡྲིན་དེ། །

“ཨྲིནྡྲ་སྙྲིལ་
1
མཚུངས་འོད་ཅན་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་མྲིག་དགུའྲི་

ཐོག་དང་སའྲི་ཁ་དོག་ཡྲིན་ལ། གཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་འཕེང་བར། རྩ་བའྲི་ཐྲིག་

གྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཡང༌། ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲིས་བཅད་པའྲི་ཕོགས་

བཞྲིའྲི་ས་གཞྲི་རྣམས་རང་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མདོག་གོ 

།བསོམ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཐོག་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །ཀ་

བ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྲིན་ཏེ་རང་གྲི་རེ་མྲིག་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཚན་མའྲི་

འཕེང་བས་མཚན་པའོ། །གཙོ་བོའྲི་ས་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་མདོག་གོ །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་སྔོ་

བའོ། །རྩྲིག་པའྲི་ནང་ནྲི་རང་མདོག་མྲིན་“
2
གྲི་ཕོགས་མདོག་མ་ཡྲིན་ལ། བ་མ་ཁ་

ཅྲིག །རྩྲིག་པ་ནང་མའྲི་རང་མདོག་སྔོན་པོ་ལ། ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

མདངས་ཀྲིས་ཕོག་པས། དཀར་སྔོ་དང་སྔོ་སེར་དང་སྔོ་དམར་དང་སྔོ་ལང་དུ་སང་

བའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །སྔགས་ཀྲི་ལུགས་ཀྲིས། དང་པོར་སོད་རུང་དུ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་

དཀྲིལ་འཁོར་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པར་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དགོས་ལ། བར་

དུ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

“བསོམ་
3
ནས་ལམ་བགོད་དགོས། མཐར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་པས། སྔགས་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་

1 མ་ཕྱི། ༥༦བ༦ན།   ཨནྡྱི་སྱིལ།    སྐུ། ༧༨བ༦ན། ཨནྡ་རྱིང་

2 མ་ཕྱི། ༥༨ན་༡ན།     སྐུ། ༧༩ན༣ན།  -ཡྱིན་

3 མ་ཕྱི། ༥༧ན༣ན།   བསོམ།    སྐུ། ༧༩ན༥ན།  བསོམས 
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གཞག་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བར་སང་ནའང༌། མ་ནོར་བར་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཆེས་དཀོན་

པའྲི་དུས་སུ་སང་བས་ཁོ་བོས་འཁྲུལ་བ་ཟད་པའྲི་བ་མའྲི་གསུང་བཞྲིན་དུ་ཅུང་ཟད་

ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། ད་དུང་ཞྲིབ་པར་ངག་ལས་མཉན་ནས་ཤེས་དགོས་སོ། །

ལྷའྲི་གདན་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་གདན་ས་ཚོགས་པདྨ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅྲིག །ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་གདན་ནྲི། ལྷ་ཞྲི་བ་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་ཤར་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་

བའྲི་གདན། མཱ་མ་ཀཱྲི་ལ་རོ་རེའྲི་གདན། དེ་མ་གཏོགས་པའྲི་ལྷོ་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གདན། ནུབ་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་པདྨ་དམར་པོའྲི་གདན། བྱང་ཕོགས་

པ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གདན། གཙོ་བོ་དང་ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་ཉྲི་མའྲི་གདན་

དུ་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་ལས་དངོས་

ཤུགས་ཀྲི་སོ་ནས་བཤད་དེ་ཁུངས་ཀྲི་ཚིག་འོག་ཏུ་འདེན་པར་འགྱུར་རོ། །བཤད་

རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། ས་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བ་ཡྲི། །གདན་བདུན་གཞན་གྲི་ཉྲི་མ་

གཉྲིས། །འཁོར་རྒལ་ཞེ་སང་དགའ་མར་བཤད། ཅེས་འོད་དཔག་མེད་དང་མཱ་མ་ཀཱྲི་

ལ་ཉྲི་གདན། གཞན་བདུན་ལ་ཟླ་གདན་དང༌། ཕག་ན་རོ་རེ་དྲི་མེད་པའྲི། །ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནྲི་གདན། །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཟླ་བའྲི་གདན། །ས་ཚོགས་པདྨའྲི་

སེང་ན་གསལ། ཞེས་ཕག་རོར་ལ་ཉྲི་གདན་བྱང་སེམས་གཞན་བདུན་ལ་ཟླ་གདན་

བཤད་དོ། །དེ་གཉྲིས་ནྲི་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་འགལ་བར་མྲི་བསམ་

ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྲི་སབས་

སུ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་“ཀྲུང་
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1
གྲིས་ཉེ་བར་གནས་པར་བསམ་མོ། ཞེས་གཙོ་བོའྲི་གདན་ལ་ཉྲི་མ་བཤད་པས་པད་

ཟླའྲི་གདན་དུ་བྱས་པ་དག་ནྲི་དེ་དང་འགལ་ལོ། །ནང་གྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཕྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་

པ་ལ་ཚངས་ཐྲིག་གྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་ཆུང་བཞྲི་བཞྲི་སོང་བར་དཔངས་ཆ་ཆུང་

བཞྲི་པའྲི་བུམ་པ་བརྒྱད་བྱེད་པར་འཕེང་བ་ལས་བཤད་དེ། བུམ་པ་བརྒྱད་གསེར་

དུ་བྱེད་པ་དང༌། རང་ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མདོག་ཏུ་བྱེད་པའྲི་ལུགས་

གཉྲིས་བཤད་ལ། དེ་དག་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བདུད་རྩྲིས་

གང་བའོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དེར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྟེན་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ། ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་དགོད་པ། 

ལྷག་མོས་ཀྲི་མཛད་པ། ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ། ལྷག་མོས་དོན་དམ་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་གཞུག་པའོ། །

དང་པོ་ལ། འགོ་བ་གང་དང་མཐུན་པར་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ། དེ་དང་མཐུན་པར་

ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། ཆོ་ག་ཇྲི་བཞྲིན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། །དེ་ལྟར་ལྷག་

པར་མོས་བསམས་ནས། ཞེས་དང༌། མདོ་བསྲེ་ལས། ལྷག་པར་མོས་པ་ཅན་གྲི་

སེམས་ཀྲིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་སོ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ས་བོན་དང་ཕག་

མཚན་སོགས་ལས་རྲིམ་གྲིས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པར། རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་ལྷ་ཐམས་

ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འཁོད་པར་མོས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ཉྲིད་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༧བ༢ན།   ཀྲུང་    སྐུ། ༧༩བ༩ན།  དཀྲུང་
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ཕག་སོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རྫུས་སྐེས་བཞྲིན་དུ་ཅྲིག་ར་གྲུབ་པར་མོས་པ་བྱ་

སེ། ཕོགས་གང་དང་གང་དུ་ཇྲི་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། བདག་ཉྲིད་

ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ་ནྲི། །ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ལྟ་བུ་ལ། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་འོད་མཉམ་

པ། །དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བསོམ་པར་བྱ། །རྣམ་སང་མཛད་དཔལ་རྲིན་ཆེན་

དང༌། །འོད་དཔག་མེད་དང་ལས་ཀྲི་རྒྱལ། །ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ལྟ་བུར་ནྲི། །མེ་ཡྲི་

མཚམས་ནས་བརྩམས་ནས་སུ། །རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་དགོད། །གཏྲི་མུག་

དགའ་སོགས་ལྷ་མོ་རྣམས། །ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ལྟ་བུར་ནྲི། །མེ་ཡྲི་ཕོགས་ནས་

བརྩམས་ནས་སུ། །རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་ངེས་པར་དགོད། །དེ་བཞྲིན་གཟུགས་རོ་རེ་ལ་

སོགས། །ཕྲི་ཡྲི་མཚམས་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲིར། །རེག་བྱ་རོ་རེ་ཉྲིད་དང་ནྲི། །རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དང་ལྡན་གནས། །བྱམས་པ་ས་ཡྲི་སྙྲིང་པོ་དག །ཤར་གྲི་སམ་བུར་དགོད་པར་

བྱ། །ཕག་ན་རོ་རེ་མཁའ་སྙྲིང་པོ། །“བརྟུལ་ཤུགས་
1
ཅན་གྲིས་ལྷོ་རུ་དགོད། །འཇྲིག་

རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །ནུབ་ཏུ་ཡང་ནྲི་དགོད་པར་བྱ། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་

ཅད་རྣམ་སེལ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བྱང་ཕོགས་སུ། །གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནྲི་ཤར་གྲི་

སོར། །གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་ལྷོ་ཕོགས་སུ། །ནུབ་ཕོགས་སུ་ནྲི་རྟ་མགྲིན་ཏེ། །བདུད་

རྩྲི་འཁྲིལ་བ་བྱང་དུའོ། །མྲི་གཡོ་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དང༌། །དབྱུག་སྔོན་དང་ནྲི་

སོབས་པོ་ཆེ། །ཤར་ལྷོའྲི་མཚམས་སོགས་ནས་བརྩམས་ཏེ། །རྲིམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་

བསོམ་པར་བྱ། །གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོ་ཆེ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་

བསམ། །གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་ཡང༌། །དེ་བཞྲིན་སེང་དུ་རྣམ་པར་བསོམ། 

1 མ་ཕྱི། ༥༨ན༣ན།   བརྟུལ་ཤུགས    སྐུ། ༨༠བ༣ན།  བརྡུལ་ཞུགས
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་འཆད་དོ། །ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་དགོད་པ་འདྲི་རྩ་རྒྱུད་

ཀྲི་གང་གྲིས་བསན་ན། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། འདྲིའྲི་མདོ་ནྲི་ལེའུ་

དང་པོ་ལས། གསལ་བ་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །ཀུན་ནས་ས་ཚོགས་གཟུགས་ལྡན་

པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲིན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །འོད་ཟེར་འབར་ཞྲིང་འཁྲུག་པ་པོ། །གསལ་

བ་ལ་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྡན། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས། ཞེས་བྱ་

བའོ། ཞེས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་བཀོད་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ་དངས་ལ། མདོ་བསྲེ་ལས། གསལ་

བ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དང་པོ་བཞྲི་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྲི་རེས་སུ་དངས་

ནས། འདྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བཀོད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་མོས་པར་བྱ་སེ། 

ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སྒོན་གསལ་ལས། གསལ་བ་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། ཅེས་བྱ་བ་ནྲི། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཕྲི་རོལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཤེལ་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་

གཟུགས་སང་བ་ལྟར། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མཐོང་བས་སོ། །ས་ཚོགས་

གཟུགས་ཀྲིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་རྣམ་པ་

ས་ཚོགས་པའྲི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པའོ། །སངས་རྒྱས་སྤྲིན་གྲིས་ཀུན་

ཏུ་ཁབ། ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ཁབ་པའོ། །འོད་

ཟེར་འཕོ་བ་མང་པོ་འཁྲུག །ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕོགས་བཅུར་ཁོ་བོའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་

རབ་ཏུ་འབར་བ་འཁྲུག་པའོ། །གསལ་བ་ལ་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྡན། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་

ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་ལ་སོགས་པ་ནྲི་གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་

རྣམས་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ཏེ། །རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྲི་འགེལ་པར་ཡང༌། སྒོན་གསལ་བཞྲིན་བཤད་སང་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་སྤྲིན་

གྲིས་ཞེས་པས་ལྷ་ཞྲི་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཁབ་པ་དང༌། འོད་ཟེར་འཕོ་བ་ཞེས་པས་ཁོ་བོ་

རྣམས་བསན་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉྲིས་ཀ་སོན་པ་སྒོན་གསལ་གྲིའང་དོན་ཡྲིན་

ལ། སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉྲི་གའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་པ་

ཡྲིན་གྲི། ལྷ་ཁོ་ནའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལྷག་མོས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་ཀྲི་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉྲིད་མཚུངས་པས། 

སངས་རྒྱས་སྤྲིན་གྲིས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། ཅེས་པའང་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་ལ་དང་དུ་རུང་

བའྲི་ཕྲིར་ན། སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ་ལྷག་མོས་ལ་སྦར་བ་དང༌། སྒོན་གསལ་དུ། ཕྱུང་

བའྲི་ལྷས་ཁབ་པ་ལ་བཤད་པ་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་

གཅྲིག་པ་ལས། ཡྲི་གེ་བྷྲུཾ་གྲིས་གནས་བསོམས་ཏེ། །རོ་རེ་གསུམ་འབྱུང་བསོམ་པར་

བྱ། ཅེས་གསུངས་པ་འདྲི་སྒོན་གསལ་ལས་སྔོན་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་ནས། དེ་

ནས་མངོན་བྱང་ལྔའྲི་སབས་ཀྲི་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་གསུམ་བསོམ་པའྲི་

དོན་དུ་བཤད་ལ། མདོ་བསྲེ་དང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་

བསྐེད་པའྲི་ཁུངས་སུ་མཛད་ལ། ཁད་པར་རོ་རེ་གསུམ་འབྱུང་བསོམ་པ་ནྲི་རོ་རེ་

འཆང་བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་མཛད་དེ། རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་དོན་མྲི་འད་བ་

དུ་མ་བསན་རྒྱུ་ཡོད་པས་འགལ་བར་མྲི་བསམ་པ་སྔར་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་

རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་མྲི་བསྐོད་པ་བསྡུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པའྲི་སབས་ཀྲི་དམ་ཚིག་
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ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་བཞག་པར་གྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་པ་དེ་དག་གྲིས་ལྷག་མོས་བསན་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། མདོར་བྱས་སུ་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རོར་སེམས་དང༌། མདོ་བསྲེ་དང་རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བཤད་པས་འདྲིར་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་

བོ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་རྲིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་

དགོས་ལ། དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་དན་པ་གཅྲིག་པ་དྲུག་བཤད་པ་དང༌། 

རྲིགས་སོ་སོའྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་མྲི་འད་བ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང༌། 

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་གཙོ་བོ་རྲིགས་གང་གྲིས་བྱེད་ཀང་ལྷག་

མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རྲིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་དུ་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྫུས་སྐེས་

བཞྲིན་དུ་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་འདྲི་ནྲི་སོད་འཆགས་པའྲི་རེས་སུ་བཅུད་

འཆགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྤྲིར་བཅུད་འཆགས་

པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། འོད་གསལ་ནས་ལྷ་གཅྲིག་ཚེ་འཕོས་ནས་ཚངས་པ་ཆེན་པོར་སྐེ་ལ། 

དེ་ནས་ཚངས་པའྲི་མདུན་ན་འདོན་དང༌། དེ་ནས་ཚངས་རྲིས་དང༌། དེ་ནས་འདོད་ལྷ་

དྲུག་ཡས་རྲིམ་གྲིས་འཆགས་ལ། དེ་ནས་སྒ་མྲི་སྙན་དང༌། བ་གླང་སྤོད་དང༌། ལུས་

འཕགས་པོ་དང༌། འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འཆགས་སོ། །དེ་ནས་

ཡྲི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་དང་དམལ་བར་སྐེ་སེ། མནར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་གཅྲིག་

སྐེས་པ་ན་བཅུད་འཆགས་པ་རོགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གང་མཇུག་ཏུ་ཞྲིག་པ་དེ་དང་

པོར་འཆགས་པ་ཆོས་ཉྲིད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐེ་གནས་བཞྲིའྲི་
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སོ་ནས་སྐེ་བ་ལེན་པར་ངེས་ཏེ། དེ་ཡང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། དེ་ལ་སྐེ་གནས་

བཞྲི་པོ་འདྲི་ལྟ་སེ། སོ་ང་ལས་སྐེས་པ་དང༌། མངལ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། དོད་གཤེར་

ལས་སྐེས་པ་དང༌། རྫུས་ཏེ་སྐེས་པའོ། ཞེས་པ་ནས་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་གང་ཞེ་ན། 

སེམས་ཅན་གང་དག་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་ཅྲིང་མ་རོགས་པ་མེད་པར། ཡན་ལག་

དང་ཉྲིང་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་ཅྲིག་ཆར་སྐེ་བ་སེ། དེ་གང་ཞེ་ན། ལྷ་དང༌། 

དམལ་བ་དང༌། སྲྲིད་པ་བར་མ་དང༌། བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བཅུད་འཆགས་པ་ལ་སྐེ་གནས་

བཞྲིས་བསྡུས་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་སྐེ་གནས་གཞན་དང་

འགོ་བ་གཞན་གང་དང་ཡང་ཆོས་མཐུན་མྲི་སྦོར་གྲི་མྲི་ཁོ་ན་དང་སྦོར་ལ། མྲིའྲི་ནང་

ནས་ཀང་གླྲིང་གཞན་གསུམ་དང་མྲི་སྦོར་གྲི། འཛམ་བུ་གླྲིང་པ་ཁོ་ན་དང་སྦོར་ལ། 

དེ་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། འོད་གསལ་

གྲི་ལྷའྲི་རྲིས་ལས་ཤྲི་འཕོས་ནས་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐེས་པའྲི་མྲི་རྣམས་

འབྱུང་སེ། དེ་དག་ནྲི་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་བརྒྱན་པ། ཞེས་པ་དང༌། མངོན་པ་དང་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲིས་བརྒྱན་པར་བཤད་པ་ལྟར། འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་དང་འད་བའྲི་

མཚན་དཔེ་རེས་མཐུན་པ་ཡོད་པ། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། རང་གྲི་ལས་ལས་

བྱུང་བའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་ཞྲིང༌། ལུས་ཀྲི་འོད་ཀྲིས་ཉྲིན་མཚན་གྲི་

ཁད་པར་མེད་པར་གསལ་ནུས་པ། ལོའྲི་ཚད་གངས་ཀྲིས་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཚེ་

ཐུབ་པ། ཁམ་ཟས་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་དགའ་བའྲི་ཟས་ཅན་དག་སེ། དེའྲི་ཚེ་ས་ཆེན་པོ་
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འདྲིའྲི་སེང་ན་འོ་མ་བསོལ་བ་གང་བའྲི་སྤྲིས་མ་འཆགས་པ་བཞྲིན་དུ་འཆགས་པའྲི་

སའྲི་བཅུད་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཁ་དོག་ནྲི་མར་གསར་ལྟ་བུ་རོ་ནྲི་

སྦྲང་རྩྲི་མ་བསོལ་བ་ལྟ་བུས་ཁབ་ནས་ཡོད་པ་དེ། བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་དེ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་ནས་ཟས་ལ་“སམ་
1
པའྲི་སྔོན་གྲི་བག་ཆགས་ཤས་ཆེར་སད་པ་ཞྲིག་གྲིས་སོར་

མོའྲི་རྩེ་མོས་བངས་ཏེ་མང་བར་བྱེད་ཅྲིང་དེ་ལ་འདོད་པ་བསྐེད་དོ། །དེ་མཐོང་ནས་

གཞན་གྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱེད་དེ། ཁམ་ཟས་ཟོས་པས་དེ་དག་གྲི་ལུས་སྲ་བ་དང་

ལྕྲི་བར་གྱུར་ཏེ། ལུས་ཀྲི་འོད་མྲི་སང་ཞྲིང་ནམ་མཁའ་ལ་སྔར་བཞྲིན་འགོ་མྲི་ནུས་

པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ལུས་ཀྲི་འོད་མེད་པས་མུན་པ་བྱུང་བ་ན། ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

ཉྲི་མ་དངཟླ་བ་དག་འཇྲིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ཞྲིང༌། རྒྱུ་སར་དང་ཉྲིན་མཚན་དང༌། ཟླ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དུས་ཚིགས་རྣམས་བྱུང་ངོ༌། །ཟས་དེ་ཉུང་དུ་ཟོས་པ་རྣམས་ཁ་དོག་

བཟང་ལ། མང་དུ་ཟོས་པ་རྣམས་ཁ་དོག་ངན་པ་ན། ང་ནྲི་ཁ་དོག་བཟང་ལ་ཁོད་ནྲི་ངན་

ནོ་ཞེས་ཁད་དུ་བསད་པའྲི་མྲི་དགེ་བའྲི་དབང་གྲིས་སའྲི་བཅུད་དེ་མེད་པར་གྱུར་

ཏོ། །དེ་དག་འདུས་ནས་དེ་ལ་མ་ངན་བྱེད་པ་ན། སའྲི་ཞག་ཁ་དོག་དོང་ཁའྲི་མེ་ཏོག་

ལྟ་བུ། རོ་སྔར་དང་འད་བ་ཞྲིག་བྱུང་ནས། ཁད་དུ་བསད་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན་བྱས་

པས་དེ་ཡང་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་སྔར་བཞྲིན་མ་ངན་བྱེད་པ་ན། མྱུ་གུའྲི་ཚལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཁ་དོག་ནྲི་ཀ་དམ་པའྲི་མེ་ཏོག་འད་བ། རོ་སྔར་དང་འད་བ་ཞྲིག་

བྱུང་ནས། ཁད་དུ་བསད་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན་བྱས་པས་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་

ཡང་དེའྲི་འོག་ཏུ་མ་རྨོས་མ་བཏབ་པའྲི་འབས་ས་ལུ་ཤུན་པ་དང་ཕུབ་མ་མེད་པ། རྩ་

1 མ་ཕྱི། ༥༩བ༧ན།   སྐམ    སྐུ། ༨༣ན༣ན།  བརྐམ
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བ་སོར་བཞྲི་པ། ནང་རྔས་པ་ནུབ་སྐེ། ནུབ་རྔས་པ་ནང་སྐེ་བ། རྔས་པར་མྲི་མངོན་པ་

ཞྲིག་བྱུང་བ་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །འབས་དེ་ཟོས་པ་ན་དེ་ཟས་ཆེས་རགས་པས་ཟས་ཞུ་

བའྲི་རྩྲིགས་མ་བཤང་གཅྲིར་གྱུར་ཅྲིང༌། ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དེ་འབྱུང་བའྲི་ལམ་ཕོ་

མོའྲི་དབང་པོ་སོ་སོར་དོད་ཅྲིང༌། དེ་ནས་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྲི་དབྱྲིབས་སོ་སོར་

གྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་མཐོང་བ་ན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་སད་

ནས་ཕན་ཚུན་ཆགས་པའྲི་སེམས་སྐེའོ། །དེ་ལྟར་ཆགས་ནས་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ལོག་

པར་ཞུགས་པ་ན། གཞན་དག་དེ་མཐོང་ནས་ས་ལ་སོགས་པ་འཐོར་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། 

སེམས་ཅན་ངན་པ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་བྱེད་པ་གཞན་གྲིས་མྲི་མཐོང་

བའྲི་དོན་དུ་ཁྲིམ་རྩྲིགས་ཏེ། འདོད་པ་བསེན་པ་དང་ཁྲིམ་གྲི་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་

འབས་ལུ་དེ་ནང་ཟ་བ་ནང་ལེན་ནུབ་ཟ་བ་ནུབ་ལེན་པ་ན། སེམས་ཅན་ལེ་ལོ་ཅན་

ཞྲིག་གྲིས་ནང་ནུབ་གཉྲིས་ཀའྲི་འབས་དུས་གཅྲིག་ལ་བངས་སོ། །དེ་ནས་གཞན་

དག་གྲིས་ཀང་ཉྲི་མ་གཉྲིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་འབས་དུས་གཅྲིག་ལ་བངས་

སོ། །དེ་མཐོང་ནས་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཟླ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་འབས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

བངས་པས། རྔས་པ་རྣམས་སར་མྲི་སྐེ་ཞྲིང༌། སོ་བ་དང༌ཤུན་པ་དང་བཅས་པར་གྱུར་

ཏོ། །ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་སྔར་བཤད་པའྲི་ལུས་ཁད་པར་ཅན་དེ་རྲིམ་གྲིས་འདྲིར་

གྱུར་པར་བཤད་པས་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་ལུས་ཐ་མལ་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཚམས་དེ་

ནས་འབས་ས་ལུ་ཕན་ཚུན་བརྐུ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བས། ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་

མྲི་རང་བཞྲིན་བཟང་བ་ཞྲིག་དཔོན་དུ་བསོས་པ་ནྲི་མང་པོས་བཀུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་

ཞེས་བྱ་སེ། དེའྲི་གདུང་རབས་ལ་ཤཱཀ་རྣམས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་ནྲི་གླྲིང་
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འདྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེས་ན་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་རྫུས་སྐེས་རྲིམ་གྲིས་ཕོ་

མོའྲི་དབང་པོ་དོད་པར་གྱུར་པའྲི་གནས་སབས་དང་མཐུན་པར་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་ཕོ་

མོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། དེ་ནས་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་བསྐེད་པར་མཛད་པ་པོས་

སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་བསྐེད་པའྲི་འོག་ཏུ་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་ངེས་པར་སྤྲུལ་བར་

མཛད་དེ། ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི། མ་དག་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་སྤྲུལ་པ་པོ་ཡྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ་བདག་པོ་ཡང་ཡྲིན་པ་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

སེམས་ཏེ། འདྲིས་ཐུན་མོང་གྲི་ལས་བསགས་ནས་སོད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ལས་བསགས་ནས་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པས་ན་

བདག་པོའམ་བྱེད་པ་པོ་ཞེས་བྱ་སེ། འཇུག་པ་ལས། ཇྲི་བཞྲིན་རང་གྲི་བསན་བཅོས་

དེ་དེ་ལས། །མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་གང་ཟག་སོགས་དེ་དག །སྨྲས་པ་དེ་དག་བྱེད་

པོར་མ་གཟྲིགས་ནས། །རྒྱལ་བས་སེམས་ཙམ་འཇྲིག་རྟེན་བྱེད་པོར་གསུངས། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ནྲི། དག་པའྲི་སེམས་ཅན་ལྷའྲི་

འཁོར་ལོ་བསྐེད་པར་མཛད་པ་པོ་ཡྲིན་ཏེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་དེར་སྤྲུལ་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣམ་གཞག་

རྲིམ་པར། གཞྲི་དུས་ཀྲི་བར་དོའྲི་སེམས་ལ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་བདག་པོ་

ཐུགས་རོ་རེ་ཞེས་གསུངས་པས། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་བདག་པོ་དང་རོ་རེ་འཆང་དོན་

གཅྲིག་མྲི་དགོས་ལ། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་འཁོར་བའྲི་སེམས་ཅན་བསྐེད་པར་འཆད་པ་

ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཁྲུལ་པའོ། །གཉྲིས་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་
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མཚན་བཤད་པ་ནྲི། འོ་ན་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་དང་དགོས་པ་སོགས་གང་ཡྲིན་སྙམ་ན། བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་

དེ་འདྲིར་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྲི་འད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་

གྲི། སྦང་བཞྲིར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བསལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་འདས་

ཟྲིན་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དེ་དག་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ད་ལྟ་

ལམ་བསོམ་ནས་སྦོང་བ་ལ་འབེལ་བ་དང་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་

ན་མཐུན་ཡུལ་དེ་ལ་བྱེད་པའྲི་དགོས་པ་ཅྲི་སྙམ་ན། རང་གྲི་ཐ་མལ་གྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་

གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དུ། དང་པོ་སྦོར་བའྲི་སབས་འདྲིར་གཞྲི་དུས་

ཀྲི་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསོམ་པ་ཡྲིན་པས་ལྷག་

མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ནྲི་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞྲིག་རྲིམ་

གྲིས་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཤྲི་ནས་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་བར་དོ་

གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བ་ནྲི་བར་དོ་

དེས་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་མོ་ཞྲིག་གྲིས་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བངས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འཆྲི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ལ་དེའྲི་སྔོན་དུ་

འཆྲི་བ་པོ་དང་འད་བའྲི་རྟེན་ཅྲིག་དགོས་པས་དེའྲི་དོན་དུ་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་དང་སྦར་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། ད་ལྟའྲི་འཆྲི་བ་པོ་དང་

ཆོས་མཐུན་པར་བསྐེད་པས་ཆོག་མོད་སྙམ་ན། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནྲི་སོད་

འཆགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ནང་དུ་ལྟ་ཐོག་མར་
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བསྐེད་པ་ཡང་སོད་ཆགས་པའྲི་འོག་ཏུ་བཅུད་ཀྲི་མྲི་ཐོག་མར་འཆགས་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་བསོམ་པར་རྲིགས་ཤྲིང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཐོག་མ་

ལྷག་མོས་ཡྲིན་པ་དང༌། འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་མྲི་ཆགས་པའྲི་ཐོག་མ་ཡང་བསལ་པ་དང་

པོའྲི་མྲི་སྔར་བཤད་པ། དེ་འད་བ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་

རོ། །འོ་ན་འཆྲི་བའྲི་རྲིམ་པ་ཡང༌། འཆྲི་བ་པོ་གང་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་པ་དེའྲི་འཆྲི་

རྲིམ་བཞྲིན་བྱེད་དགོས་པས་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་འཆྲི་རྲིམ་དང་བསྟུན་ནས་བསོམ་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲིས་རང་ལ་འོང་རྒྱུའྲི་འཆྲི་བ་སྦོང་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་

སྙམ་ན། བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་རྲིམ་གྲིས་ཐ་མལ་བ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་དུ་གྱུར་ནས། 

དེ་ཉྲིད་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བ་དང༌། ད་ལྟའྲི་མྲི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བའྲི་

འབྱུང་བ་ཕ་རགས་རྣམས་ཐྲིམ་ཚུལ་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་པས་

བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་རྲིམ་གྲིས་ཐ་མལ་བར་གྱུར་པ་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བའྲི་ཐྲིམ་རྲིམ་

དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་དང༌། ད་ལྟའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་རྲིམ་གྲིས་

འཆྲི་བའྲི་ཐྲིམ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་པ་ལ་

འགལ་བ་མེད་དོ། །

འོ་ན་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་སེ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་ཆོས་མཐུན་

ཐམས་ཅད་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་ཁོ་ན་དང་སྦོར་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་དགག་བཞག་

གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་སྐེ་གནས་བཞྲི་སྦོང་བྱེད་དུ་ལྷའྲི་སྐེད་ཆོག་བཞྲི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་

སོང་སྐེས་ནྲི་མངལ་ནས་སོ་ང་སྐེ་ཞྲིང་དེ་ལས་སེམས་ཅན་སྐེ་བ་ངང་བ་དང་ཁྲུང་
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ཁྲུང་ལ་སོགས་པ་སེ། དེའྲི་སྦོང་བྱེད་དུ། ཉྲི་ཟླ་ཁ་སྦོར་གྲི་དབུས་སུ་ས་བོན་ཆུང་བ་

ལས་ལྷ་བསྐེད་པ་གསུངས་ཏེ། དེས་མངོན་བརོད་བ་མར། སོང་སྐེས་གླུ་ནྲི་“མྲིན་
1
པ་

སེ། །སྒ་དང་སྒ་མྲིན་སངས་པའོ། ཞེས་སོ། །མངལ་སྐེས་ནྲི། མངལ་ནས་སེམས་ཅན་

ཉྲིད་སྐེ་བ་རྟ་དང་གླང་པོ་དང་མྲི་ལ་སོགས་པ་སེ། དེའྲི་སྦོང་བྱེད་དུ། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

མངལ་དུ་ས་བོན་ཞུགས་ཏེ་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་བསྐེད་པ་སེ། མངོན་

བརོད་བ་མར། མངལ་སྐེས་གླུའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །བསོམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་

བརྟག །ཅེས་སོ། །དོད་གཤེར་སྐེས་ནྲི་ཕྲིའྲི་དོད་དང་གཤེར་ལས་སྐེས་པ་སྲྲིན་བུ་

དང་ཕེ་མ་ལེབ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེའྲི་སྦོང་བྱེད་དུ་དོད་མཚོན་པ་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཀྲིས་

ཕེ་བའྲི་པདྨ་དང༌། གཤེར་མཚོན་པ་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་བར་དོའྲི་ཤེས་པ་མཚོན་པའྲི་

ས་བོན་ལས་བསྐེད་པའམ། དོད་གཤེར་གྲི་བདག་ཉྲིད་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་ས་

བོན་ལས་བསྐེད་པ་སེ། སོམ་འབྱུང་འགེལ་པར། ཟླ་བ་དང་ས་བོན་ཙམ་ལས་སྐེས་

པའྲི་སྐེ་གནས་དོད་གཤེར་ལས་སྐེས་པའོ། ཞེས་སོ། །རྫུས་སྐེས་ནྲི་སད་ཅྲིག་ལ་

ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་དང་དབང་པོ་རྣམས་ཚང་བར་སྐེ་བ་སེ། དེའྲི་སྦོང་བྱེད་དུ་

ལྷ་སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྐེད་པ་སེ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས། །སེམས་ཅན་རྫུས་

ཏེ་སྐེས་པ་བཞྲིན། །ས་བོན་མེད་པར་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་སོ། །དེས་ན་འདྲིར་

འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་རྫུས་སྐེས་སྦོང་བྱེད་དུ་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་དཀྲོང་བསྐེད་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་སོམ་འབྱུང་

དུ་ལེའུ་གཉྲིས་པར་སྦང་གཞྲིའྲི་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་འཆད་པ་ན། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་

1 མ་ཕྱི། ༦༡བ༦ན།   མྱིན་    སྐུ། ༨༥བ༥ན། མེད་
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འཛིན། །མྲི་རྣམས་ཀྲིས་རབ་མྲི་ཤེས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཕ་མའྲི་ཀུན་ཏུ་སྦོར་སོགས་

ནྲི། །སྲྲིད་པའྲི་སྐེ་བོས་མཐོང་གྱུར་ནས། །རྟ་ལ་ཞོན་བཞྲིན་རྣམ་ཤེས་ནྲི། །རླུང་གྲི་

བཞོན་པ་ཞོན་ནས་སུ། །སད་ཅྲིག་ཐང་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བར་འོངས་

གྱུར་ནས། །ཤྲིན་ཏུ་དགའ་དང་བཅས་སོབས་ཀྲིས། །ཁའྲི་ལམ་ནས་འཇུག་པར་

འགྱུར། །རྩ་ནྲི་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་གཉྲིས། །རབ་བསྐུལ་“དེའྲི་
1
སད་ཅྲིག་ལ། །ཨཱ་ལྲི་

ཀཱ་ལྲི་ཞུ་བྱས་པས། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐོབ། །ཁུ་བ་ཁག་དེའྲི་དབུས་སུ་

ནྲི། །ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཡང་དག་གནས། ཞེས་མྲིའྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་སྐེ་རྲིམ་

གསུངས་ནས། །དེ་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་སོན་པ་ན་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། 

ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་མེད་པར་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་ཁེད་ཀྲི་སོང་སྐེས་སྦོང་

བྱེད་དུ་འདོད་པའྲི་སྐེད་ཆོག་བཞྲིན་བཤད་པ་འགལ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། མངལ་

སྐེས་སྦོང་བྱེད་ལ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་དགོས་ན། འོག་ཏུ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་བསྐེད་

པ་མྲིའྲི་མངལ་སྐེས་སྦོང་བྱེད་དུ་རྣམ་གཞག་སོགས་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། ཁེད་རང་

གྲིས་ཀང་སབས་དེར་དེ་ཉྲིད་མངལ་སྐེས་སྦོང་བྱེད་དུ་ཁས་བངས་པས་དེ་ལ་ཞུ་བ་

གླུས་བསྐུལ་མེད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པ་སོགས་ལ་སོང་

སྐེས་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་སྐེད་ཆོག་ལས་མེད་པར་གྱུར་ནའང༌། དེར་ཟླ་ཉྲིའམ་ཟླ་བ་དཀར་

དམར་རམ་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཆགས་པའྲི་དབུས་སུ་ནམ་མཁའྲི་ནཱ་

ད་ཞུགས་པ་ནྲི་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཕ་མ་ཉལ་པོ་བྱེད་པ་

མཐོང་ནས་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བཤད་ཅྲིང༌། སོང་སྐེས་སྐེ་བ་ལེན་ཚུལ་

1 མ་ཕྱི། ༦༢ན༥ན།   དེའྱི    སྐུ། ༨༦ན༦།   དེ་ཡྱི
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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དེ་ལྟར་མྲི་བྱེད་པར་མངོན་པ་དང་ས་སེ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། སབས་འདྲིར་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་རྫུས་སྐེས་སྦོང་བྱེད་ཡྲིན་པ་གོང་དུ་

བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས། སེམས་

ཅན་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་བཞྲིན། །ས་བོན་མེད་པར་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་

དེ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་སྔགས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་བསྐེད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འོད་གསལ་

ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་རྫུས་སྐེས་ལྟར་ཞལ་ཕག་སོགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་སོན་པ་ཡྲིན་པས། བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་ཚུལ་གྲི་ཁུངས་

སུ་དེ་འདེན་པ་ནྲི། མཁས་པ་སྔགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་པ་

དག་གྲིས་མཐོང་ན་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་འདྲི་འད་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་བྱེད་པ་དག་ནྲི་

རང་ཉྲིད་སྤོས་པ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་སོན་པར་བྱེད་ཀྲི། རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་གནད་ཀྲི་གོ་

བ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པར་ངེས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པ་ནྲི་

བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསོམ་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པ་

ཡང༌། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱས་གཙོ་བོར་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་འཚང་

རྒྱ་བའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་

ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ནྲི་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གྲི་མངལ་སྐེས་ཞྲིག་ངེས་བཟུང་དུ་དགོས་པར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་
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བཤད་པའྲི་ཚུལ་ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡྲིན་པས། སོང་སྐེས་སོགས་

སྦོང་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དེ་ལྟར་འཆད་ན། རོགས་རྲིམ་ལའང་སྐེ་གནས་བཞྲིའྲི་སྐེ་ཤྲི་

བར་དོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་བཞྲི་དང༌། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་

གྲིས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་མགོ་ནས་ཐོག་མར་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་ཡང་སོང་སྐེས་སོགས་བཞྲི་ཡོད་པར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མངོན་བརོད་ལས། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་མེད་པ་བདེ་མཆོག་ལ་ལཱུ་

ཨྲི་པ་ལྟ་བུའྲི་བསྐེད་ཆོག་རྣམས་སོང་སྐེས་སུ་གསུངས་བ་དང་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་སང་

སྙམ་ན། དེ་ནྲི་མངལ་དུ་ས་བོན་འདེབས་པའྲི་ཕ་ལྟ་བུ་དང༌། མངལ་དུ་ས་བོན་འཛིན་

པའྲི་མ་ལྟ་བུའྲི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་མེད་ཅྲིང༌། ཟླ་ཉྲིའམ་

ཟླ་བ་ནྲི་སོ་ང་ལྟ་བུ་དང༌། དེའྲི་དབུས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་བྱེའུ་ཕྲུག་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལས་ལྷ་

སྐུར་གྱུར་པ་ནྲི་སོ་ང་བཅག་ནས་བྱེའུ་ཕྲུག་གུ་འཐོན་པ་ལྟ་བུའྲི་འད་ཆོས་ཡོད་པ་

ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པར་མངོན་བརོད་འགེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་དང་འད་ཆོས་ཡོད་པ་ལ་དེ་དང་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ལ། སོང་སྐེས་

དང་འད་ཆོས་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང༌། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་མཚོན་

པའྲི་ཟླ་ཉྲིའམ་ཟླ་བ་དཀར་དམར་གྲི་དབུས་སུ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ནཱ་ད་ཞུགས་པའྲི་

སོ་ནས་མངལ་སྐེས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་ནས་མངལ་སྐེས་སྦོང་བ་ཡྲིན་པ་

མྲི་འགལ་ཏེ། ཆོས་གཅྲིག་དང་འད་ན་གཞན་གང་དང་ཡང་མྲི་འད་མྲི་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སབས་འདྲིར་རྣམ་གཞག་ཏུ། སྐེ་གནས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་

པ་ཡང༌། བཅུད་འཆགས་པའྲི་འགོ་བ་ལ་སྐེ་གནས་བཞྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པའྲི་ནང་
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ནས། འཛམ་གླྲིང་གྲི་མྲིའྲི་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་ལྷག་མོས་དང་

རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་སྐེ་གནས་བཞྲི་སྦོང་བྱེད་དུ་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་མྲི་འད་བ་བཞྲི་བསན་

པར་བཟུང་ན་སབས་དོན་ལས་ཉམས་ཤྲིང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་འདྲི་ལས་འཕོས་

ནས། ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་འཛམ་གླྲིང་གྲི་མྲི་ཁོ་ན་དང་མཐུན་པར་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྲི་ཡྲིན་ཞེས་བརྟགས་པའྲི་དྲིས་ལན་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། འདྲིར་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས་སྤྲིར་

མྲིའྲི་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཁད་

པར་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིའྲི་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པའྲི་དོན་ཤེས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་མྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྲྲིད་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་གོ་འཕང་བརེས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དེས་ན་མྲིའྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་

རྲིམ་པ་བསན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་སྙམ་དུ། དུས་གསུམ་གྲི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མྲིའྲི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྟགས་མ་གྲུབ་“ཏེ
1
། འོག་མྲིན་གྲི་

རྟེན་ལའང་འཚང་རྒྱ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་གྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་མྲི་རུང་སེ། དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་སེམས་དེ་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༦༣བ༤ན།   ཏེ།    སྐུ། ༨༨ན༦ན།   སེ
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རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། འདྲིར་ལྷག་མོས་དང་རྣལ་

འབྱོར་བཞྲིའྲི་ལྷ་བསོམ་པའྲི་བསྒྲུབ་པ་པོས་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིའྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་

རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་དགོས་པ་ལ་ཁབ་འབེལ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

ཞེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་སྤྲིའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི།  སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་མགོ་ཚེ་དེ་ལ་བརྩམས་ནས་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་མྲིའྲི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སྔགས་བ་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་དེ་ཉྲིད་

ལ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་མྲིའྲི་སྲྲིད་པ་

སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་དགོས་པའྲི་ཁབ་འབེལ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་

ཏེ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མགོ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་

ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་མྲིའྲི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་པར་གང་གྲིས་སྒྲུབ་ཅེ་ན། དེ་འད་

བའྲི་སོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན་འདོད་པའྲི་རྟེན་ཅན་གྲི་མྲི་ཡྲིན་པས་

ཁབ་ཏེ། གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཆེད་དུ་

བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འཁྲིག་པའྲི་འདོད་ཆགས་

ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་

ཡང་ཁམས་དཀར་དམར་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཞུ་བདེའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་ཡྲིན་ལ། འདོད་པའྲི་རྟེན་ལས་གཞན་ལ་འཁྲིག་པའྲི་འདོད་ཆགས་མེད་ཅྲིང༌། 
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འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་ནྲི་ཕོ་མོ་འཁྲིག་པའྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་ཡོད་པ་རྣམས་ལའང༌། 

དབང་པོའྲི་སོ་ནས་རླུང་ཉྲི་ཚེ་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས། ཁམས་དཀར་དམར་དང༌དེའྲི་

རྟེན་རྩ་འཁོར་དག་མེད་པས། ཁམས་དཀར་དམར་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ་དང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་གཞྲི་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་

སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་ཡང༌། དཔལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་སྔོན་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པའྲི་

རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ཉེ་བར་མཚོན་

མྲི་ནུས་སོ། །བྷ་ག་དང་ལྲིང་། ཡང་དག་པར་སྦོར་མྲི་ནུས་པ་དེས་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མྲི་རེད་དོ། ཞེས་དང༌། གང་རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་

བདེ་བས་རང་བཞྲིན་སང་བ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་དང༌། མདོ་བསྲེ་ལས། ཇྲི་ལྟར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་གོ་འཕང་ནྲི་འདོད་ཆགས་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་

བར་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་དང་པོར་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། སྐེ་

བཞྲིན་པ་ལ་གནས་པས་ཀང་དང་པོ་སྦོར་བ་བྱ་སེ། འདོད་ཆགས་ལ་སྤོད་པའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པས་ཐར་པ་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དང༌། 

སྒོན་གསལ་ལས། ད་ནྲི་འདོད་པའྲི་ཁམས་ན་གནས་པའྲི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔའྲི་སོ་ནས་གོལ་བ་རབ་ཏུ་བསན་པའྲི་
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ཕྲིར། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། གང་གྲི་དོན་དུ་འདྲི་ཉྲིད་མཛད། །སྐེ་བོ་འདོད་

ཆགས་ཅན་དོན་དུ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འཁྲིག་པ་

ཡང༌། དུད་འགོ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་འདོད་ལྷ་འོག་མ་གཉྲིས་དང་མྲི་རྣམས་ལ་ཡོད་ཀྲི་

འགོ་བ་གཞན་ལ་མེད་ལ། དེ་ལ་ཡང་ངན་འགོ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ལམ་རྣམ་དག་བསོམ་

པའྲི་རྟེན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བར་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། འདོད་ལྷ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྟེན་

ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་མེད་པ་ཡང༌། སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས། དུད་འགོ་

རྣམས་དང་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་དང་མྲི་རྣམས་ལ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་

འདེས་མར་ཡོད་པས་འཁྲིག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡོད་དེ། སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་དེ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་གཉྲིས་ཀྲིས་གཉྲིས་སྤོད་པར་བྱེད་དེ། ཁུ་བ་ཡང་འབྱུང་ངོ༌། །འདོད་པ་ན་

སྤོད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་འཁྲིག་པའྲི་སྦོར་བ་ནྲི་ཡོད་ལ། ཁུ་བ་འབྱུང་བ་ནྲི་མེད་དེ། 

དེ་དག་ལ་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚེ་མཚན་གྲི་སོ་ནས་རླུང་ཉྲི་ཚེ་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང་། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་དག་ནྲི་ལུས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་གཙང་ཞྲིང་དྲི་ང་བ་མེད་དེ། དེ་

དག་ལ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། མྲི་གཙང་བའྲི་རས་རྡུལ་དང་དྲི་མ་དང་རུས་པ་དང་རྒྱུས་པ་

དང་རྩ་དང་མཁལ་མ་དང་སྙྲིང་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་མེད་དོ། ཞེས་

གསུངས་པས། རོགས་རྲིམ་པས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གཞྲི་རྩ་འཁོར་རྣམས་

ཀང་མེད་པར་བསན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་གླྲིང་གཞན་གསུམ་གྲི་མྲི་ཡང་ཡོད་

མོད། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འཛམ་བུ་གླྲིང་པ་ཁོ་ནའྲི་མྲིའྲི་རྟེན་ཅན་དུ་ངེས་ཞེ་ན། འཛམ་བུ་གླྲིང་

པ་ནྲི་ལས་ཀྲི་ས་པ་ཡྲིན་ལ། གླྲིང་གཞན་གསུམ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། འཛམ་བུ་
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གླྲིང་པ་ལས་ཀྲི་ས་པ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཡང་ཅྲི་ཞེ་ན། གླྲིང་གཞན་གསུམ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཅན་ཡྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ས་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ལས་ཀྲི་ས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གླྲིང་གཞན་གསུམ་དུ་སྐེས་པའྲི་སོ་སྐེ་དག་ནྲི་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་དབང་པོ་

བླུན་ཞྲིང་མྲི་རྣོ་བ་དང༌། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་མྲི་དཔོད་ཅྲིང༌། ཞྲིབ་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རབ་ཏུ་མྲི་འབྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲིས་འཕངས་

པའྲི་མཐུས་ཚེ་འདྲིར་ཚེ་རྲིང་ཐུང་དང་ལོངས་སྤོད་དང་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་

སྙྲིང་རེ་ལ་སོགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་མེད་པར། གླྲིང་དེ་དང་དེའྲི་མྲི་དེ་དག་

ལས་རྲིགས་མཐུན་གྲིས་འཕངས་པ་ཤས་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གླྲིང་གསུམ་པོ་དེར་ཚེ་

དེ་ཉྲིད་ལ་བྱས་པའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སྲིན་པར་“བསོག་
1
ནུས་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་དག་ནྲི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཛམ་བུ་གླྲིང་འདྲི་

ན་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཚེ་རྲིང་ཐུང་དང་ལོངས་སྤོད་ཆེ་ཆུང་དང་ནད་མང་ཉུང་

སོགས་ཆེས་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོད་ལ། སྔ་མའྲི་ཉེས་སྤོད་ཀྲི་

ལས་ཀྲི་འབས་བུས་ཚེ་འདྲིར་གཡོ་སྒྱུ་དང་རྒྱགས་པ་དང་དེགས་པ་དང་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེས་རགས་པ་དང་ནད་ལ་སོགས་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་དག་པོས་ཡོངས་སུ་གཟྲིར་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡུལ་དབུས་ཀྲི་མྲི་ལ་སོགས་

པ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་སྔོན་གྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་མཐུས། ཚིག་གྲི་མགོ་སོས་པས་དོན་

ཡང་རོགས་པར་གོ་ནུས་པ་དང༌། དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བ་དང༌། 

སྒྲིན་ཞྲིང་བརྟུལ་ཕོད་པ་ཡང་ཡོད་ཅྲིང༌། གླྲིང་གཞན་གསུམ་ན་ནྲི་དེ་འད་བ་མེད་ལ། 

1 མ་ཕྱི།  ༦༥ན༣ན།  བསོག    སྐུ།  ༩༠ན༥ན།  གསོག
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དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་ལྡན་ནས་འཕོས་ནས་མྲིའྲི་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་

བཅུ་གཉྲིས་སོན་པ་ན་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་ཡུལ་དབུས་ཁོ་ནར་བལྟམས་ནས་སོན་

གྲི་གླྲིང་གཞན་གསུམ་དུ་མྲི་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་ན་ནྲི་ཚེ་དེ་

ཉྲིད་ལ་བྱས་པའྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཀྲིས་འབས་བུ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སྲིན་པར་བྱེད་

ནུས་པའྲི་མཐོང་ཆོས་ལ་མོང་བ་མང་དུ་ཡོད་ཅྲིང་གླྲིང་གཞན་གསུམ་ན་ནྲི་དེ་འད་བ་

གཅྲིག་ཀང་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་འཛམ་བུ་གླྲིང་པ་ལ་ལས་ཀྲི་ས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་ཡང་སོམ་འབྱུང་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཤར་གྲི་ལུས་འཕགས་བ་གླང་སྤོད། །དེ་བཞྲིན་

བྱང་གྲི་སྒ་མྲི་སྙན། །གླྲིང་གསུམ་པོ་ཡྲི་མྲི་རྣམས་ནྲི། །ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོས་ཡང་

དག་འཚོ། །རྣམ་རྟོག་མེད་ཅྲིང་རྣམ་དཔོད་མེད། །བླུན་རྨོངས་བྱེ་བག་མྲི་ཕེད་པའོ། 

ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། འཛམ་བུ་གླྲིང་རྣམས་ལེགས་སྐེས་པའྲི། །ལས་ཀྲི་ས་

པར་རབ་ཏུ་གགས། །ལེགས་བྱས་དང་ནྲི་ཉེས་བྱས་ལས། །མཆོག་དང་འབྲིང་དང་ཐ་

མ་ཡྲི། །སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་རྣམ་སྲིན་འདྲིར། །སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་མཐོང་བར་འགྱུར། །རྒྱགས་པ་

སེར་ས་གདུག་སེམས་དང༌། །གཡོ་སྒྱུ་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་དང༌། །ཆགས་སང་གཏྲི་

མུག་སོགས་རྣམས་དང༌། །རྒ་དང་ནད་ཀྲིས་རབ་ཏུ་གཟྲིར། ཞེས་དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་

ལས། འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མཆོག་གཙོ་བོ། །ཡུལ་གྲི་དབུས་སུ་སྐེས་པ་དེ། །དབང་པོ་

རྟུལ་འབྲིང་རྣོན་པོ་རྣམས། །སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་དགེ་བ་ལྟོས། ཞེས་དང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་

པར། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སྨྲས་པ། ཤར་གྲི་ལུས་འཕགས་དང༌། ནུབ་ཀྲི་བ་གླང་

སྤོད་དང༌། བྱང་གྲི་སྒ་མྲི་སྙན་གྲི་མྲི་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་ལྟ་

མོད་ཀྲི་བླུན་ཞྲིང་རྨོངས་པས་མྲི་དཔོད་ཅྲིང་མྲི་འབྱེད་དོ། །འཛམ་བུ་གླྲིང་པ་འདྲི་ནྲི་
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ལས་ཀྲི་ས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་ལེགས་པར་སྤད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤད་པས་མཆོག་

དང་འབྲིང་དང་ཐ་མའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་སུ་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྲིན་པས་

འདྲིར་སང་བར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལྟ་སེ། ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་རྣམས་གཡོ་དང་

སྒྱུ་དང་དེགས་པ་དང་ཕག་དོག་དང་གདུག་པའྲི་སེམས་དང་རྲིམས་ནད་ལ་སོགས་

པས་ཡོངས་སུ་གཟྲིར་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་མགོ་སོས་པས་གོ་བ་དང༌། དབང་

པོ་རྣོ་ཞྲིང་སྒྲིན་པ་ཏེ། དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་སྐེ་

བོའྲི་གནས་ཀྲི་དབུས་སུ་འཁྲུངས་ཤྲིང་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། 

རྒྱུད་རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་པའྲི་འགེལ་པར་བྷཱ་ཝ་བྷ་“ཏྲས་
1
འདྲི་ལྟར་

འཛམ་བུ་གླྲིང་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་དང་གནས་དེ་དག་ན་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་བཞུགས་ཏེ། 

གླྲིང་འདྲི་ཉྲིད་ལས་ཀྲི་ས་པ་ཡྲིན་པས་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་གྲི། གླྲིང་གཞན་

རྣམས་ན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལས་ཀྲིས་དེར་འབས་བུ་སྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གྲི་

འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་ཏུ་ལས་མྲི་འགྲུབ་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་གླྲིང་

གཞན་དུ་མྲི་གཤེགས་སོ། ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ་གླྲིང་གཞན་གསུམ་ན་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཚེ་དེར་སྲིན་པ་མེད་པས་ཡུལ་ཉེར་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

གླྲིང་གཞན་དུ་མྲི་གཤེགས་པར་བཤད་དོ། །འདྲིར་རྣམ་གཞག་ཏུ་སོམ་འབྱུང་གྲི་ལུང་

དངས་པའྲི་དོན་ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་བཞྲིའྲི་བཤད་པ་སྒོན་

གསལ་གྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན་བཤད་དགོས་པ་ཡོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་

ཏེ་མ་བྲིས་ཀྲི། རེ་བཙུན་བ་མའྲི་གསུང་རབ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་འཛམ་

1  མ་ཕྱི།  ༦༥བ༧ན།  ཏྲས་    སྐུ།  ༩༡ན༦ན།  དྲས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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བུ་གླྲིང་ན་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་དབང་པོ་རྣོ་མྲི་རྣོ་དང་ཤེས་རབ་དང་དད་པ་

སོགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁད་ཆེར་ཡོད་པས་སྔགས་སྤོད་པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་གྲི་

ཁད་པར་ཡང་རུང་ལ། གླྲིང་གཞན་གསུམ་ན་དེ་འདའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། 

འཛམ་བུ་གླྲིང་ན་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་བསགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སྲིན་པ་

ཡོད་ཅྲིང་གཞན་གསུམ་ན་མེད་པས། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་བསོམ་

པའྲི་འབས་བུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་གང་

ཟག་ཀང་འཛམ་བུ་གླྲིང་པ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་

མྲི་ལ་ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུའྲི་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་བསོམ་པའྲི་གདུལ་བྱ་

ནྲི་སྒོན་གསལ་ལས། ཨུཏྤལ་དང༌། པད་དཀར་དང༌། པདྨ་དང༌། ཙན་དན་ལྟ་བུའྲི་གང་

ཟག་སེ་ཚོགས་བཤད་ཀྲི་སོད་བཞྲི་དང༌། སོབ་བཤད་ཀྲི་སོད་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་

ཟག་སེ་རྲིགས་ལྔ་གསུངས་ཀང༌། ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ལམ་བསོམ་པ་པོ་ཆེད་

དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་གོ །དེ་ལ་ཡང་ལམ་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྟེན་ཙམ་དུ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་གང་གྲི་

སབས་སུ་ཡང་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉྲིས་ཀ་རུང་མོད་ཀང༌། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་

དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་ལུགས་ལ་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྟེན་དུ་བུད་མེད་མྲི་

རུང་གྲི་སྐེས་པ་ཁོ་ན་དགོས་ལ། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཁད་ཆོས་ལ་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲིས་

ཀང་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡོད་དེ། རྩ་རྒྱུད་

ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། རྲིག་པ་ཆེན་མོ་སྤན་ལ་སོགས་པ། །རྟག་ཏུ་འདོད་པའྲི་

དོན་བརྩོན་པ། །འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་དག་གྲིས་ནྲི། །ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བསེན་ན་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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འགྲུབ། ཅེས་པ་དང༌། དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། འདོད་ཆགས་ལས་སྐེས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་ནྲི་སྐེས་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བསྒྲུབ་པར་མ་ཟད་ཀྲི། བུད་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་

པར་བྱེད་དོ་ཅེས་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྲིག་པ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལ་རྲིག་པ་ཆེན་མོ་ནྲི་ལེགས་པར་བསབས་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་དང༌། སྤན་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནྲི་པདྨ་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་བུད་མེད་རྲིགས་

བཞྲི་ལ་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། 

དགེས་པའྲི་རོ་རེ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། དུར་ཁོད་ལ་

སོགས་པ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གནས་སུ་འདུག་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྒྲུབ་པ་

པོ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བས་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པོ་ལ་སོབ་པ་ནས་

ཀང་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སོབ་ལ། བུད་མེད་ལམ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཚང་བས་ཀང༌། ཐབས་ཀྲི་གོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གནས་ནས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ལ་

མཚུངས་པར་སོབ་སེ། དམྲིགས་བསལ་ཅན་གྲི་སབས་འགའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་པ་

ཐབས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ལམ་ལ་སྦོང་ཚུལ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་མའྲི་ཡང་ལམ་ལ་

སྦོང་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་སུ་བུད་མེད་ཀྲིས་ལམ་

བསྒྲུབ་ཚུལ་ལོགས་སུ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡབ་

ཀྲི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བ་བཞྲི་བསྐེད་པ་བཞྲིན་དུ་ཡབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཡུམ་གྲི་རྒྱུད་

ལ་དགའ་བ་བཞྲི་བསྐེད་པ་དང༌། ཐབས་ཀྲིས་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་པ་བཞྲིའྲི་ཡེ་

ཤེས་བསྐེད་པ་ལྟར་དུ་རྲིག་མས་ཀང་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་པ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་

བསྐེད་པའྲི་མཐར་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྒྲུབས་ནས། ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་བུད་མེད་ཀྲི་ལུས་དེ་
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སངས་ནས་མཚན་དཔེས་རྒྱན་པའྲི་སྐུ་གྲུབ་སེ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གནད་རྣམས་ལེགས་

པར་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ནྲི་

ཚེ་མ་འཕོས་པར་བུད་མེད་ཀྲི་ལུས་བརེས་ནས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཐབས་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ལ། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་གཞན་ན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

བར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པས་བ་མ་རྒྱུད་དོན་ཤེས་པའྲི་ཞལ་ལས། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་དོན་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་གསལ་བར་མཛད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རྟོགས་པར་

གྲིས་ཤྲིག །དེ་ལྟར་ན་འདོད་པའྲི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཐམས་ཅད་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་

རྟེན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀང་འདོད་པའྲི་རྟེན་ཅན་ཡྲིན་པས་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་རྟེན་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་རྟེན་དེས་བཅུད་འཆགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པར་བྱ་བའྲི་

མཐུན་ཡུལ་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་

བསོམ་པར་བྱ་བ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་

དོན་བཤད་པ་ལ་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་སྦར་ནས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ་

དོགས་པ་བཅད་པ་དང༌། མངོན་རྟོགས་ལྷག་མ་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མ་

སྦར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། རྟོག་ལྡན་ལ་སྐེ་བའྲི་དོགས་པའྲི་གནས་དགོད་པ་དང་། དེའྲི་ལན་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲི་སྙམ་དུ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སོད་བཅུད་ཀྲི་སྲྲིད་པ་

འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ལྷ་བསོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ལ་ཆོས་

མཐུན་པའྲི་འད་ཆོས་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང༌། དེ་གཉྲིས་འད་བར་རྟོགས་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་
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སེ། འད་བར་མ་ཤེས་ཀང་མངོན་རྟོགས་བསོམ་པས་འདོད་པའྲི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་

ཅྲིའང་མྲི་སྒྲིབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྒྲིབ་ན་ནྲི་ཐམས་ཅད་འད་བ་གང་ནའང་མེད་ལ། ཕོགས་

རེ་ཙམ་མྲི་འད་བ་ཡང་མེད་པས། ཕོགས་རེ་ཙམ་འད་བ་ཐམས་ཅད་དང་འད་ཚུལ་

ཤེས་ནས་མངོན་རྟོགས་བསོམ་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་ཐམས་ཅད་དང་

འད་བ་ཤེས་མྲི་དགོས་ཀྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་ཆོས་མཐུན་ཤེས་ནས། དེ་དག་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་བསོམ་པས་ཐ་མལ་བའྲི་ལུས་དང་གནས་སུ་སང་བ་ལོག་ནས། སང་བ་

དེ་གཉྲིས་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བསོམ་པ་ལ་དེ་ཤེས་དགོས་སོ་སྙམ་

ན། དེ་ཡང་མྲི་དགོས་ཏེ། ཆོས་མཐུན་ཚུལ་དེ་འད་མ་ཤེས་ཀང༌རང་གྲི་ལུས་དང་

གནས་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་པར་བསོམ་པ་གོམས་པས་གནས་ལུས་ལ་

ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་ལོག་ནས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སང་བ་འཆར་བ་མོང་པས་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་སོད་བཅུད་འདྲི་དང་འདྲི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་དང་འདྲིས་སྦོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོང་བྱེད་

སོ་སོར་ངོ་འཕོད་པའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་ན་ནྲི། བསལ་པ་དང་པོའྲི་སོད་བཅུད་ད་ལྟ་དེ་དང་

ཆོས་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསོམ་ནས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འགགས་ཟྲིན་པ་དེ་དག་སྦོང་བ་

སོས་ཤྲིག་སྙམ་ན། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བསན་པ་ནྲི། སོད་བཅུད་ཀྲི་འཇྲིག་འཆགས་

དང་སྔགས་ཀྲི་ལམ་བསོམ་པ་ལ་དངོས་པོ་ལ་ཆོས་མཐུན་པའྲི་འད་ཆོས་གཅྲིག་ཡོད་

པ་དེ་ངོས་ཟྲིན་པ་ཙམ་གྲི་ཕྲིར་དུ་འད་ཆོས་སྒྲིགས་པ་ཙམ་བྱེད་པ་མྲིན་པས་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་དང་པོ་མེད་ལ། རང་གྲི་ལུས་དང༌། གནས་ལ་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སང་

བ་འཆར་བ་ལ་སྔོན་དུ་སོད་བཅུད་ཀྲི་འཇྲིག་འཆགས་དང་ཆོས་མཐུན་ཤེས་པ་ལ་
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ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་པར་མྲི་འདོད་པས་སྐོན་གཉྲིས་པའང་མེད་དོ། །བསལ་པ་དང་

པོའྲི་དུས་ཀྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ལམ་བསོམ་པའྲི་སྦང་གཞྲིར་བོད་

ཀྲི་འདུས་པ་ལ་སྦངས་པ་སྔ་ཕྲི་གཞན་དག་འཆད་མོད་ཀང༌། བདག་ཅག་གྲི་བ་མ་

དམ་པ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་གཉྲིས་མ་ཕེད་པར་ན་ནྲིང་འགགས་པའྲི་བུད་

ཤྲིང་ད་ལོའྲི་མེས་སྲེག་པའྲི་ཚུལ་དེ་མྲི་བཞེད་དོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། སྤྲིར་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་བཞེད་པས་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲིས་སྙྲིགས་དུས་ཀྲི་མྲིའྲི་ཚེ་

གཅྲིག་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི་གཞྲི་དུས་ན་ཆོས་

གསུམ་གནས་པ་དེ་ཇྲི་འད་བའྲི་སྐུ་གསུམ་གྲི་གོ་འཕང་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྐུ་

གསུམ་གྲི་གོ་འཕང་མཐར་ཕྲིན་པ་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་གསུམ་ཡྲིན་ཀང༌། 

དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལམ་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་ཞྲིག་ཀང་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་གཞྲི་དུས་

ཀྲི་འཆྲི་བ་ནྲི་ཕུང་སོགས་ཐྲིམ་ནས་སྤོས་པ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞྲི་བར་གྱུར་པས། 

ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་རེས་སུ་མཐུན་ཞྲིང༌། བར་དོ་ནྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་

པས་འཇའ་ལུས་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་ལུས་ཅན་ཡྲིན་པས་ལོངས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་རེས་

སུ་མཐུན་ལ། བར་དོ་དེས་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་སྐེ་བ་བཟུང་ནས་ཐ་མལ་བའྲི་

ཤའྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏེ་དེ་དག་དང་ཐུན་མོང་གྲི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ནུས་སུ་གྱུར་པ་

ནྲི་ལོངས་སྐུས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་ནས་

ཐ་མལ་བའྲི་སྐེ་བོ་དག་ལའང་དངོས་སུ་སང་བའྲི་སོ་ནས་དོན་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་ནོ། །དེས་ན་དེ་འད་བའྲི་ལམ་གསུམ་བསོམ་པས་ཐ་
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“མལ་
1
བ་ལ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་རང་དགའ་བ་འོང་བ་དེའྲི་དོད་ལ་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་

ནྲི་འོད་གསལ་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་ཆོས་སྐུ་དང༌། 

དེ་ལས་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་

ལོངས་སྐུ་དང་། དེས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་བསམས་བཞྲིན་དུ་ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་

བཟུང་ནས་དོན་བྱེད་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ལ། དེ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་

པའྲི་སྐུ་གསུམ་སེ། དེ་རེ་རེ་ལའང་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་དང༌། 

དངོས་ལའང་ཚེ་འདྲི་དང་བར་དོར་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་གྲི་ཁད་པར་རྣམས་

ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་འད་བའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་དེ་གོམས་

པར་བྱས་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་མཐར་ཐུག་གྲི་སྐུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་དེ་འད་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུའང་

གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་དང༌། 

བར་དོ་དང་མཐུན་པའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་དང༌། སྐེ་བ་དང་མཐུན་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་བསྐེད་པ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་ནྲི་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་

པའྲི་སྐུ་གསུམ་དང་ཚུལ་མྲི་འདའྲི། ལུགས་འདྲིའྲི་ཁད་ཆོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ལྟར་ན་ཐབས་མཁས་དང་བལ་བ་ལ་འཁོར་བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་

གསུམ་དུ་འོང་རྒྱུ་དེ། ཐབས་མཁས་ཀྲི་མཐུས་དེ་གསུམ་ཇྲི་འད་བའྲི་ལམ་གྲིས་སྐུ་

གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྤོད་བསྡུས་ལས། དེ་ལྟར་བྱྲིས་པ་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་སྲྲིད་

པ་བར་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་འཁོར་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྲིད་བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་རྲིམ་

1 མ་ཕྱི། ༦༨ན༣ན།  མལ་    སྐུ། ༩༤བ༡ན། ལམ་
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གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མན་ངག་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྲི། བདག་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ལྟར་རྩྲིག་པའམ་རས་བྲིས་མེ་ལོང་གྲི་ནང་དུ་ཉེ་བར་

སང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། རོ་རེའྲི་སྐུའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདག་ཉྲིད་སྤྲུལ་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་སྐུ་བལྟ་བས་ཆོག་མྲི་ཤེས་པ་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་མཚན་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པ་སེ། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་དུའོ། ཞེས་པས་ཐ་མལ་བ་ལ་

བར་དོ་འོང་བའྲི་དོད་ལ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་དང༌། 

ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་བས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་པ་ནྲི་རྐེན་མ་ཚང་བས་ཇྲི་སད་དུ་

བཤད་པའྲི་སྤོད་པ་གལ་ཏེ་མ་སྤད་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། ལྟ་བ་རྣམ་པར་སངས་ནས་འཆྲི་

བར་གྱུར་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་ལ། སྐེ་བ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པའོ་

ཞེས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་ནས། བརྒྱ་ལམ་ན་འོད་གསལ་བར་ཞུགས་ནས་ཐ་མལ་

བའྲི་ཕུང་པོ་བོར་ནས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་ལྡང་བར་བྱའོ་ཞེས་

བརྟན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་དེ། དེ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་གནས་པར་བྱེད་ན་དེ་སྐེ་བ་གཞན་

དུ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་འདོར་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི་ཚེ་འདྲིར་སྤོད་པ་བྱེད་པ་མ་བྱུང་བར་ཚེ་འཕོ་

དགོས་པ་བྱུང་ན་འཆྲི་བ་ལམ་དུས་ཀྲི་ཆོས་སྐུར་བསྒྱུར་ནས་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་

ལ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་

གྲི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་བཏང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཐ་མལ་བ་ལ་བར་དོ་

རང་དགའ་བ་འོང་བའྲི་དོད་ལ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བའྲི་



 176  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 176  

ཚུལ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བས་ལམ་དུས་ཀྲི་ཆོས་སྐུ་འཆྲི་བ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་བསྐེད་པ་དང༌། དེ་ལས་ལངས་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བར་དོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་

པར་བསྐེད་པ་ཡང་འདྲིས་ཤེས་སོ། །དེས་ན་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་ཞེས་པ་ཡང་བར་དོ་

མཚན་ཉྲིད་པ་གྲུབ་ནས་དེའྲི་རྟེན་ལ་ལམ་བསོམ་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་ནྲི་སྔགས་

བ་མེད་ཀྲི་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་འཆགས་པ་ཡྲིན་པས་པར་དོའྲི་དོད་ལ་

སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ཏེ་སྦངས་པས། དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང་

དེ་ལས་ལངས་པའྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གྲུབ་ནས་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་དེ་

ཉྲིད་སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་དེའྲི་རྲིགས་རྒྱུན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་

དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

ཏུ་གྱུར་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་ནྲི་མདོ་ཙམ་

ཞྲིག་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞྲིའྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་སྦང་གཞྲིར་བྱས་ནས་དེ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསོམ་ནས་སྦོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གྲིས་སྦང་གཞྲི་ལ་

འདྲི་འད་བ་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེའྲི་དོད་ལ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་ཚུལ་འདྲི་

འད་ཞྲིག་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྲྲིད་པ་སྐེ་འཆྲིའྲི་རྲིམ་པ་རེ་དང་

སྦར་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། འད་སྒྲིག་པ་ཙམ་གྲི་ཕྲིར་དུ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་

ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་དང༌། ཆོས་

མཐུན་དེ་དང་སྦར་ཀང་དེ་ཉྲིད་སྦང་གཞྲིར་མྲི་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་

ཟྲིན་ལ། མན་ངག་སྙེ་མའྲི་སྙེ་མ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་ལྷག་མོས་བར་སྲྲིད་དང་སྦར་བ་

ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་བྱང་གྲིས་ལྷག་མོས་ཀྲིས་ལྷ་བསྐེད་པ་སོད་འཆགས་པའྲི་འོག་ཏུ་
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བཅུད་འཆགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བཤད་པ་དང༌། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་

པ་བར་སྲྲིད་དང་སྦར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་པ་མང་དུ་

ཡོད་པས་མྲི་འཐད་དོ། །དེ་ཡང་བོད་ཀྲི་འདུས་པའྲི་བ་མ་སྔ་ཕྲི་ཕལ་ཆེ་བ་དག །སྤོད་

བསྡུས་ལས། སྐེ་བ་ཞེས་བྱ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སེ། །འཆྲི་བའྲི་མྲིང་ཡང་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡྲིན། །རྲིམ་གཉྲིས་འདྲི་དག་བ་མའྲི་དྲིན་གྲིས་ནྲི། །རེད་པ་འདྲི་ནྲི་མ་འོངས་

སངས་རྒྱས་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པས་སྐེ་བ་སྦོང་བ་བསྐེད་རྲིམ་དང༌། འཆྲི་བ་སྦོང་

བ་རོགས་རྲིམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་སྦང་གཞྲི་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་བསྐེད་རྲིམ་ཁོ་ནས་སྐེ་བ་མ་

ལུས་པར་སྦོང་ནུས་སམ་མྲི་ནུས། ནུས་ན་བསྐེད་རྲིམ་ཁོ་ནས་མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །མྲི་ནུས་ན་སྐེ་བ་མ་ལུས་པར་སྦོང་བ་ལ་སྦོང་བྱེད་

རོགས་རྲིམ་ཀང་དགོས་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རོགས་རྲིམ་ཁོ་ནས་འཆྲི་བ་མ་

ལུས་པར་སྦོང་ནུས་ན་དེ་ཁོ་ནས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་

བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་དོན་མེད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། རོགས་རྲིམ་ཁོ་

ནས་སྦོང་མྲི་ནུས་ན་འཆྲི་བ་སྦོང་བྱེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་ཀང་དགོས་པར་ཐལ་བས་

རྲིམ་གཉྲིས་སྦང་གཞྲི་སོ་སོར་ངེས་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤོད་བསྡུས་ཀྲི་

ལུང་དེ་ནྲི། རོགས་རྲིམ་པ་ཚེ་འདྲིར་སྤོད་པ་བྱེད་པ་མ་བྱུང་བ་ཞྲིག་ཚེའྲི་དུས་བྱས་

ནས་བར་དོར་མཆོག་འགྲུབ་པ་ལ་ནྲི། དེའྲི་འཆྲི་བ་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་

དུ་ཤར་ནས། དེ་ལས་ལངས་པའྲི་བར་དོའྲི་དོད་ཀྲི་སྐེ་བ་ནྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་

ལུས་སུ་ལྡང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། རྲིམ་གཉྲིས་འདྲི་དག་ཅེས་པའང་འཆྲི་བའྲི་རྲིམ་
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པ་དང༌། ཤྲི་ནས་བར་དོ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་དག་འཆྲི་བ་དང་བར་དོ་རང་དགའ་

བར་མ་སོང་བར་འོད་གསལ་དང་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་རེད་པ་ནྲི་མ་འོངས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གཉྲིས་

ལ་གཟུང་བའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་འདྲི་འད་བ་ནྲི་ད་དུང་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཟབ་མོའྲི་གནས་

རྣམས་ལ་ཕོགས་མཐོང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་བསྐེད་

རོགས་གཉྲིས་ནྲི་སྦང་གཞྲི་ཐུན་མོང་ལ། སྦོང་བྱེད་སྲིན་གོལ་གྲི་ལམ་སོ་སོར་ངེས་

པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་

གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ལམ་རྲིམ་གཉྲིས་བསོམ་པ་པོ་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིར་

གྲུབ་པ་ན་དེས་གང་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་རྲིམ་པ་ཡང་འཛམ་

བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཅྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་སེ། ཆོས་མཐུན་

པར་བསོམ་པ་ནྲི་འད་སྒྲིག་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་རང་གྲི་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་པོ་དེ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་གྲིས་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཆྲི་བ་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིའྲི་འཆྲི་བ་དང་མཐུན་པ་

དགོས་སུ་ཆུག་མོད། སྐེ་བ་དང་བར་དོ་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིའྲི་ངེས་བཟུང་དུ་ཅྲི་

དགོས་ཏེ། འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་ཤྲི་བ་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་ཁོ་ནར་སྐེ་བར་མ་ངེས་

པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ལམ་བསོམ་པ་ནྲི་འབས་བུ་

ལམ་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་སྦང་གཞྲི་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀྲི་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་དང་ཡང་

མཐུན་པ་རེ་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ལམ་གྲི་ཆ་དག་ནྲི་མར་

སྦང་གཞྲི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ། ཡར་འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ། བར་དུ་རོགས་
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རྲིམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་གསུམ་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་གྱུར་པའྲི་བསོམ་ཚུལ་རེ་

དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་སྐེ་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ནྲི་སྦང་གཞྲིའྲི་སྐེ་

བ་གཅྲིག་པུར་མ་ཟད་ཀྲི་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་སུ་མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུར་སྐེ་བ་

འཛིན་ཚུལ་དང༌ཡང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་གཅྲིག་དགོས་ཤྲིང༌། མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུར་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་སོན་པ་ནྲི་འཛམ་བུ་གླྲིང་པ་ཁོ་ནའྲི་མྲིར་སྐེ་བ་འཛིན་པའྲི་

ཚུལ་སོན་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིའྲི་སྐེ་བ་དང་

མཐུན་པ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་བར་དོ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ན་ཡང་འཛམ་

བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་བར་དོ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་དགོས་པ་གྲུབ་སེ། བར་དོ་ནྲི་

གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་དེའྲི་བར་དོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་འདྲིར་སྦོང་བྱེད་བསྐེད་

རྲིམ་གྲིས་སྦང་གཞྲི་གསུམ་པོ་དེ་སྦོང་བའྲི་གོ་དོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་སྙམ་ན་སྤྲིར་

ནྲི། རྲིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན། །ཡང་དག་མཐས་ནྲི་རྣམ་པར་སྦངས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཉེན་པོ་ཡང་སྦོང་བར་གསུངས་པའྲི་སབས་ཡོད་ཀང༌། 

འདྲིར་ནྲི་མདོར་བྱས་ལས། རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་ཉེས་པ་ཡྲིས། །འགོ་བ་གསུམ་པོ་

རྣམ་རྨོངས་ལ། །བོ་དང་ལྡན་པས་ལེགས་བལྟས་ཏེ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲིས་སྦང་

བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲི་མ་སེལ་བའྲི་སོ་ནས་སྦོང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་

སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་དྲི་མ་ལམ་གྲིས་སྦོང་བ་ནྲི་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་འད་གཉེན་པོས་རྒྱུན་

གཅོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སེམས་ཀྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་དྲི་བཅས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་

རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་དྲི་མ་དང་བལ་བར་བསྐེད་པའྲི་སོ་ནས་

སྦོང་བ་ཡྲིན་ལ། བདག་འཛིན་གཉེན་པོས་སྦོང་བ་ནྲི། རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་དྲི་བལ་དུ་
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བསྐེད་པའང་མྲིན་ལ། ཁོའྲི་དོད་ལ་ཁོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཞྲིག་བསྐེད་པའང་མ་

ཡྲིན་གྲི། སར་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་སྐེ་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་སྦོང་བ་ཡྲིན་

ནོ། །ཆོས་ཉྲིད་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་དྲི་མ་གཉེན་པོས་བསལ་བ་ལ་ཆོས་

ཉྲིད་སྦངས་པར་བཤད་པའང་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་སྦོང་ཚུལ་གསུམ་སྔགས་དང་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀ་ལས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་ནྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་

མ་དྲི་བལ་དུ་བསྐེད་པའྲི་སོ་ནས་སྦོང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་མཚན་ཉྲིད་པའང་

ཡྲིན་དྲི་བལ་ཡང་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་གསུམ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྒྲིབ་

པའྲི་དྲི་མ་སེལ་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

མངོན་དུ་གྱུར་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདག་འཛིན་སྦོང་བ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་

ནྲི་བདག་འཛིན་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསྐེད་མྲི་དགོས་ཤྲིང་བདག་འཛིན་

རྒྱུན་ཆད་པའྲི་དོད་ལ་གཞན་དེ་དང་རྣམ་པ་འད་བ་ཞྲིག་བསྐེད་པའང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་སྦང་གཞྲི་གསུམ་པོ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་གྲིས་

གསུམ་པོ་དེ་དངོས་མྲི་འབྱུང་བར་བྱས་ནས་དེའྲི་དོད་དུ་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་

ལམ་དུས་དང་འབས་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་སྦོང་བྱེད་རྲིམ་

གཉྲིས་ཀྲིས་སྦང་གཞྲི་གསུམ་སྦོང་བའྲི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་མངོན་རྟོགས་ལྷག་མ་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མ་སྦར་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ་ནྲི། འོ་ན་བསྲུང་འཁོར་དང་རྲིག་མ་འདུ་བྱ་བ་མན་ཆད་ལ་སྦང་གཞྲི་

དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་མྲི་འཆད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་གཞན་གྲི་འདོད་པ་དགག་པ་

དང༌། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་གཉྲིས་སོ། །
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དང་པོ་ནྲི། བ་མ་བཙུན་མོ་ཅན་གྲི་བཞེད་པས་ཕྲིའྲི་ལྕགས་རྲི་དང་བསྲུང་

འཁོར་གཉྲིས་སྦོར་བར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འགོས་ལུགས་པ་དག་འཆད་དོ། །དེ་

ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྦང་གཞྲི་ལ་སོད་བཅུད་གཉྲིས་ལས་མེད་ཅྲིང༌། སོད་འཆགས་པ་

དང་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་དང་དེའྲི་གོང་དུ་སོད་སྔ་མ་སོང་

པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་གཉྲིས་སྦོར་བར་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས་དངོས་

སུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐོག་མར་ལྕགས་རྲི་ཕྲི་མ་འཆགས། དེ་ནས་གླྲིང་བཞྲི་

རྲི་རབ་སྔ་མ་སོངས། དེ་ནས་གླྲིང་བཞྲི་རྲི་རབ་ཕྲི་མ་འཆགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག །ལྷག་མོས་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་

བ་ལ་བསམས་ནས། སྦོར་བ་ཚོགས་གསོག་ནྲི་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་ལན་

གངས་གཞན་ལ་མོང་གྱུར་གྲི་ལས་དང་འད། དེ་ནས་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ནྲི་དེ་འད་

བའྲི་ལས་གསོག་པ་པོ་དེ་ཤྲི་བ་དང་འད། དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཅོ་བོ་དང་པོའྲི་

མགོན་པོ་བསྐེད་པ་ནྲི་དེའྲི་བར་དོ་གྲུབ་པ་དང་འད། དེ་ཞེ་སང་རོ་རེར་བསྒྱུར་བ་ནྲི་

དེས་སྐེ་བ་བངས་པ་དང་འད། བསྲུང་འཁོར་གྲི་རྭ་བ་དང་ད་བ་དང་ཕུར་བུ་ནྲི་གདན་

གཞྲི་ལས་སྦྲིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ་གསུམ་ལ་གསུངས་པས། གཞྲི་གསུམ་

པོ་དེས་བསྡུས་པའྲི་དགེ་བ་གསོག་པ་ནྲི་བསལ་པ་དང་པོར་སྐེ་བའྲི་སྐེ་ནས་མོང་

འགྱུར་གྲི་ལས་གསོག་པ་དང་འད། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནྲི་སྐེས་ནས་

མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་གསོག་པ་པོ་དེ་ཤྲི་བ་དང་འད། དེ་ནས་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་བསོམ་

པ་ནྲི་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲིར་སྐེས་པ་དང་འད་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་རང་

གྲི་ཁས་བངས་དང་འགལ། ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་དང་འགལ། ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་



 182  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 182  

བའྲི་སྐོན། སབས་ཀྲི་དོན་མ་རྟོགས་པའྲི་ཉེས་པ་སེ་བཞྲི་དུས་ཅྲིག་ཆར་ཉྲིད་དུ་ཐོག་

ཏུ་བབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁས་བངས་དང་ཇྲི་ལྟར་འགལ་ན། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེས་

དང་པོའྲི་མགོན་པོས་མྲི་བསྐོད་པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་ཏེ་སར་རང་ལ་བཅུག་

ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བར་འདོད་པ་འགོག་པ་ན། བར་དོ་རང་གྲི་

ཁུ་བས་རང་གྲི་ལུས་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་མེད་པས་སྦང་གཞྲི་དང་མྲི་མཐུན་ནོ་ཞེས་

པའྲི་སྐོན་བརོད་ནས། ཡང་རང་གྲི་ལུགས་འཇོག་པ་ན། བར་དོའྲི་དོད་བསྲུང་འཁོར་

གྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་རང་ཉྲིད་ཡབ་ཡུམ་སྦར་བའྲི་ཁུ་བ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་བསྐེད་པ་

རང་ལ་བཅུག་པས་ཞེ་སང་རོ་རེར་བསྒྱུར་བ་སྐེ་བ་བངས་པའྲི་དོད་དུ་འདོད་པ་ནྲི་རང་

གྲི་ཚིག་ལ་ཅོ་འདྲི་བ་སེ་འཁོར་གསུམ་ག་དངོས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚད་

ལྡན་གྲི་གཞུང་དང་ཇྲི་ལྟར་འགལ་ན། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲིས། སོད་ཞྲིག་ནས་སོངས་

པའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་ཚར་བའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དོན་འདྲི་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་

པ་བསོམ་པས། དངོས་པོ་མེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

བརོད་ཅྲིང་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པ་སོད་ཞྲིག་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་བསོམ་པར་དངོས་སུ་བཤད་པས། བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲིའྲི་སྐེ་བ་སྔ་

མའྲི་སེམས་ཅན་ཤྲི་བ་དང་སྦོར་བ་ནྲི་གཞུང་དེ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། ཚོགས་

ཞྲིང་དང་བསྲུང་འཁོར་སོགས་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་ན། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་སུ་

ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་མ་བཤད་པས། སྦང་གཞྲིའྲི་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་མ་

ཚང་བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་

ན་བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་གསོག་
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པ་པོ་དེར་སྐེ་བའྲི་ལས་གསོག་པ་པོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཡང་

སྦར་དགོས་པ་དང༌། དེའྲི་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་མ་སོགས་དང་སྦར་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་

ཞྲིང༌། བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་

གསོག་པའྲི་སེམས་ཅན་ཤྲི་བའྲི་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ལ། སྐེས་ནས་མོང་

འགྱུར་གྲི་ལས་གསོག་པའྲི་སེམས་ཅན་ཤྲི་བའྲི་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་མྲི་སྦོར་བ་

འགལ་བས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའྲི་བར་སབས་

དེར་དེ་འདའྲི་བར་སྲྲིད་དང་སྦར་རྒྱུ་གཅྲིག་ཀང་འཆད་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །བཞྲི་པ་

སབས་དོན་མ་རྟོགས་པའྲི་སྐོན་ནྲི། འདྲིར་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་བ་ནྲི་རང་གྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་སྦང་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པར་མ་གོ་བར་

བསལ་པ་དང་པོའྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་སྐེ་བ་སྔ་མ་དང་ཡང་སྔ་མ་སོགས་ཀྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་

རྣམས་སྦང་གཞྲིར་ཁས་བངས་པས་ནྲི། མངོན་རྟོགས་བསོམ་པས་གང་བྱེད་པ་ཡྲིན་

བོ་རྩེ་གཏད་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །ཡང་བོད་ཀྲི་བ་མ་དག །རང་ཉྲིད་སྤྲུལ་

སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བ་ནས། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཀྲི་བར་མངལ་

དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་བ་ཕྲིར་འཐོན་ཏེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ལང་ཚོ་རོགས་པ་

དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་རྲིག་མ་འདུ་བྱ་བ་ནྲི་རྲིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་ལེན་པ་

དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་རོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱ་བ་ནྲི་གཞྲི་དུས་ལ་ཕོ་མོ་ཁྲིམ་ཐབ་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕོ་མོའྲི་དབང་པོ་རྒྱས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་ལས་ལ་གནས་ཏེ་

མཆོད་པ་བྱེད་པ་ནྲི་ཕོ་མོ་དེ་གཉྲིས་ཉལ་པོ་བྱས་པས་དགའ་བས་ཚིམ་པ་དང་ཆོས་

མཐུན། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྐེད་པ་ནྲི་ཕོ་མོ་དེ་གཉྲིས་ལས། བུ་
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དང་བུ་མོ་སྐེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་མཆོད་པ་སོགས་བྱེད་པ་ནྲི། བུ་དང་

བུ་མོ་དེ་དག་གསོ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་སེར་ཞྲིང་ལུས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་ཕ་ཐྲིག་བསོམ་པ་ནྲི་བུ་དང་ཚ་བོ་

དེ་དག་ལས་ཁ་ཅྲིག་སེམས་སྦང་ཞྲིང་ཤེས་རབ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རྲིག་པའྲི་གནས་

ལ་བསབས་ནས་རང་གཞན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་

ལ་ལོབས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་བསྙེན་པ་དང་སྦྲིན་སྲེག་གྲིས་ལྷ་མཉེས་པར་བྱས་

ནས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། བུ་དང་ཚ་བོ་དེ་དག་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་

པ་མཉེས་པར་བྱ་སེ་འདོད་པའྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་དོན་མ་ཤེས་པར་འཕགས་

པ་ཡབ་སྲས་གང་གྲིས་ཀང་མ་གསུངས་པའྲི་རྟོག་གཟོ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། བསྐེད་

རྲིམ་གྲིས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བ་ནྲི་བསྒྲུབ་པ་པོ་བདག་ཉྲིད་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་བསོམ་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་

ནས་སྦངས་པས་ཆོག་གྲི །བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བུ་དང་ཚ་བོ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲྲིད་པ་

སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་ནས་དེ་དག་ཀང་སྦང་དགོས་ན་བསྒྲུབ་པ་པོ་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་མ་འོངས་པའྲི་དུས་ན་འབྱུང་འགྱུར་གྲི་ཉེ་དུ་ཐམས་ཅད་སངས་མ་རྒྱས་པར་

བདག་ཉྲིད་འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཉེ་དུ་དེ་དག་ལམ་མ་བསོམ་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རང་ཉྲིད་གང་སྦངས་ནས་སྐུ་གསུམ་གྲི་

གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་རང་གྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའྲི་གང་ཟག་

གཞན་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རང་གྲི་ལམ་གྲི་སྦང་གཞྲི་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་
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ཕྲིར་དང༌། ཡང་ཚ་དང་དེའྲི་ཡང་བུ་དང་ཚ་བོ་སོགས་ཀྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་

མཐུན་པར་བསོམ་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། སྒོན་གསལ་ལས། བསམ་གཏན་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྲི་ལས་དང་པོ་པའྲི་དགེ་བའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་བསྲུང་

བའྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔོན་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་

པ་དང་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཡན་

ལག་གམ་སྔོན་འགོ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་དང་རེས་ཀྲི་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བྱ་བ་རྣམས་

སྦང་གཞྲི་དང་སྦར་མྲི་དགོས་པས་མ་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་རྣམ་གཞག་

རྲིམ་པར་འདྲི་དག་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་ཚུལ་མྲི་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་པ་སྨྲ་

དགོས་སོ། །

རྲིག་མ་འདུ་བྱ་བ་མན་ཆད་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་བ་མ་གསུངས་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་

ཏེ། སྤྲིར་མངོན་རྟོགས་དངོས་གཞྲིའྲི་དོན་ལ་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གནས་དང་དེར་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྟེན་དང་གང་གྲི་ངོ་བོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ནས་

མཛད་པ་ཅྲི་མཛད་པ་དང་བཞྲིར་ངེས་སོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་དང་རོ་རེའྲི་ས་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་གཞལ་ཡས་

ཁང་ངོ༌། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷའོ། །གསུམ་པ་ནྲི་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་

བསྡུས་པའྲི་ཆོས་སྐུ་དང༌། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ལོངས་སྐུ་དང༌། དེ་ཉྲིད་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོར་བསྒྱུར་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་སྐུ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོར་འཚང་རྒྱ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཞྲིང་སྦོང་བ་དང་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་སྦངས་ནས་སྐུ་གསུམ་དུ་
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བསྒྱུར་བའྲི་ཆེད་དུ་བསོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་རོགས་ཟྲིན་ཅྲིང༌། མ་དག་པའྲི་སོད་དང༌། སྐེ་

ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའྲི་སྦང་གཞྲི་ཟུར་བ་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རྲིག་མ་

འདུ་བྱ་བ་མན་ཆད་སྦང་གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་མ་གསུངས་ལ། སྒོན་གསལ་

ལས། ཕག་རྒྱ་འདུ་བྱས་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ལྷ་བསྐེད་པ་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་

རྲིམ་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ཕ་མས་བུ་བསྐེད་པ་དང་འད་བ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་

གྲི་སྦང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་གསུངས་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྲིག་མ་འདུ་བྱ་བ་མན་ཆད་ནྲི་སངས་རྒྱས་པའྲི་འབས་བུའྲི་གནས་

སབས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་གྲི་སྲྲིད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མྲི་སྦར་ཏེ། མདོ་བསྲེ་ལས། 

སོན་པས་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་

བཞྲིན་པ་ལ་གནས་པས་དང་པོའྲི་སྦོར་བ་བྱ། ཞེས་རྲིག་མ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་

པ་འབས་བུའྲི་སབས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་རོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་འབས་བུའྲི་དུས་ཀྲི་མཛད་པ་དང་སྦར་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་

རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྤོད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སོན་པས་

དགའ་ལྡན་ནས་བབས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུའྲི་སོ་ནས་ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པ་དང༌། ས་དང་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྤོད་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པ་གསུམ་བསན་པའྲི་སྤོད་པ་

ཕྲི་མས་འདུལ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་ཕྲིར་དུ་གཟུངས་དཀྲིལ་སྤྲུལ་ཞྲིང་དེ་རྣམས་ལ་དབང་

བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སྤྲུལ་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཀང་རང་ཉྲིད་

མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་སྐུ་གསུམ་གྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་འོག་ཏུ་

རྲིག་མ་འདུ་བྱས་ཤྲིང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སྦོར་བས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤོས་
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ཏེ་དོན་མཛད་པར་བསོམ་པ་ནྲི་སོན་པས། ཆགས་ཅན་གྲི་སྤོད་པས་དོན་མཛད་པ་

དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའོ། །སེམས་བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཕ་མོ་གཉྲིས་བསོམ་པ་

ནྲི་སོན་པས་ཐུགས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་བཞུགས་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་ནོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྔགས་བཟླས་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་

མཛད་པ་ཆོས་སོན་པ་དང་འདའོ། །གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡང་བསོམ་བཟླས་སོགས་

རོགས་པའྲི་མཐར་ཞུ་བ་ནྲི། ཞྲིང་དེར་སྐུ་དངོས་ཀྲིས་འདུལ་བའྲི་དོན་མཛད་ཟྲིན་

པ་ན་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པ་དང་འདའོ། །ཞུ་བ་ལ་ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོར་བཞེངས་ནས་མཆོད་བསོད་བདག་

གྲིས་མཛད་པ་ནྲི། ཞྲིང་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་མཛད་པ་བསན་པའྲི་རེས་

སུ་ཡང༌། སྐུ་དངོས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་ཚད་མེད་བཞྲིས་ཐུགས་བསྐུལ་

ནས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཡོན་གནས་མཛད་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་

པ་དང་སྦར་གྲི། འདྲི་དག་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་མ་སྦར་བས་སྔར་བརོད་པ་

ལྟར། གཞྲི་དུས་ཀྲི་བུ་དང་ཚ་བོ་སོགས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་སྦོར་བ་དང༌། ཁ་

ཅྲིག་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ནྲི་བུ་དང་ཚ་བོ་བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་མཐར་ཤྲི་བ་དང༌། དེ་ལ་ཉེ་

དུ་མ་ངན་བྱེད་ཅྲིང་ངུ་བ་དང༌། དེ་དག་ལ་འཆགས་པ་དང་ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་

བངས་ནས་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་དག་ནྲི་

སྙྲིང་པོ་མེད་པའྲི་བཤད་པས་བླུན་པོ་མགུ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་

སེ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་ལྷག་མོས་ཀྲི་མཛད་པ་ནྲི། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་འཇུག་པས་ཞུགས་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྦོར་

མཚམས་ནས་སྤོས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་སེ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་རང་

རང་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་གཤེགས་པར་མོས་པ་བྱེད་པ་སེ། འདྲི་མདོར་བྱས་

མདོ་བསྲེ་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལས་དངོས་སུ་

གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་དང་ནག་པོ་དམ་

ཚིག་རོ་རེ་སོགས་ཀྲིས་ལྷག་མོས་ཀྲི་མཛད་པ་མྲི་འདོད་ཀང༌། རྒྱུད་དང་སྒོན་གསལ་

ལས་འདྲི་གསལ་བར་ཤེས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

སབས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་འདྲི་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་

པར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་

བྱ་བ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་སུ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཏོ། ཞེས་པ་རྩ་འགེལ་གྲིས་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་དགོད་པ་བསན་ལ། དེའྲི་མཇུག་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའྲི་སེམས་

ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པ་
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དང༌། དེའྲི་འགེལ་པར། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བར་གྱུར་པ་དེས་ཅྲི་ཞྲིག་

མཛད་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་འཇུག་པས་ཞུགས་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉྲིད་

ཐོབ་པའོ། །དེ་བས་ན་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་

ཏེ་སྤྲིའྲི་དོན་ནོ། ཞེས་པ་རྩ་འགེལ་གྲིས་ལྷག་མོས་ཀྲི་མཛད་པ་བསན་ཏེ། སྤྲི་དོན་དུ་

སོང་བ་ནྲི་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དོན་ཡྲིན་པས་སྤྲི་དོན་དུ་སོང་བ་

ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཡང་ལྷག་མོས་ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་པར་གང་ལས་

ཤེས་ན། གཞུང་འདྲི་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་མཇུག་ཏུ་འགེལ་པ་ལས་དེ་ལྟར་ལྷག་པར་མོས་

པས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་བསྐེད་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་སོ། །

དེ་ལ་སྤྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་འཇུག་པ་བཞྲི་ཡོད་དེ། དབང་བསྐུར་

བའྲི་དོན་དུ་སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སོ་ནས་འཇུག་པ་དང་། དམ་

ཚིག་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སེང་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཐོག་ལ་ཐལ་བྱུང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། རྡུལ་ཚོན་སོགས་ལ་འགོམ་པའྲི་

ཉེས་པ་སངས་ཏེ་རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་སོ་དབྱེ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་བཏེག་ནས་འོག་ནས་འཛུལ་བར་མོས་

པའྲི་སོ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་འཇུག་པ་དང་། རོ་རེ་ལྟར་

ཐོགས་པ་མེད་པར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐལ་བྱུང་དུ་འཇུག་

པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་འཇུག་པ་དང་བཞྲི་ལས་འདྲིར་ཐ་མའོ། །དེ་ལྟར་འགོ་བ་ལ་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། སོན་པ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་རྒྱུད་གསུང་བའྲི་ཐོག་
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མར་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་མཛད་

པ་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པ། སྔོན་བྱུང་སོན་པའྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲིན་དུ་རེས་

འཇུག་གདུལ་བྱས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཡྲིན་གྲི་སྦང་གཞྲི་སྲྲིད་

པའྲི་རྲིམ་པ་དང་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། སར་ཡང་ཁ་སྦར་

སྦོར་བ་ཡྲིས། །རང་གྲི་ལུས་ལ་དེ་རྣམས་གཞུག །ལུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་རྟོགས་

སངས་རྒྱས། །རྲིམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ཡང་དག་བསམ། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སྤྲུལ་པར་

མོས་པ་བྱས་ནས། ཡང་འདྲི་རྣམས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕུང་པོའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་ལྔ་དང་། ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྲིག་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང༌། 

སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྲིའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་པར་

བྱ་སེ། དེ་ཡང་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ལ་ལྷ་དགོད་པར་བྱ་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་རྣམས་ལུས་ལ་བསྡུས་པ་

འདྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་ལུས་དཀྲིལ་

གྲི་སབས་སུ་འཆད་དོ། །ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་འདྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་གང་གྲིས་

བསན་ན། མདོ་བསྲེ་ལས། དམ་ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཆོ་ག་བཞྲིན། ཞེས་སོགས་དངས་པ་ནྲི་

ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་དང་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་ལ་བསྡུ་བ་དང་སྦར་
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རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་

ལས། ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི་མདོར་བསྡུས་ན། །སངས་རྒྱས་ལྔར་ནྲི་རབ་ཏུ་གགས། །རོ་རེའྲི་

སྐེ་མཆེད་ཉྲིད་ཀང་ནྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག །ས་ནྲི་སྤན་མ་

ཞེས་སུ་གགས། །ཆུ་ཁམས་མཱ་མ་ཀཱྲི་རུ་དན། །མེ་ནྲི་གོས་དཀར་མོ་ཞེས་བྱ། །རླུང་

ནྲི་སྒོལ་མར་རབ་ཏུ་གགས། ཞེས་གསུངས་པ་དངས་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་ལ་བསྡུས་

ཚར་བའྲི་ལྷ་རྣམས་རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མོས་པར་བྱ་བའྲི་

ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་པ་ཡྲིན་གྲི་སྡུད་པའྲི་ཁུངས་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་སྡུད་པའྲི་ཁུངས་

གང་ཡྲིན་ན། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་དང་པོ་ལས། གསལ་བ་ལ་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྡན། 

ཞེས་སྔར་དངས་པ་མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ལྷག་མོས་ཀྲི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བསྐེད་པའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་པ་དེའྲི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ནས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་ཆེན་དཔལ་

དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གདོན་

མྲི་ཟ་བར་གྲུབ་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་རྣམས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་ཐུགས་ལ་ཞུགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་

འདྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་

རེའྲི་ཐུགས་ལ་ཞུགས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། རྲིགས་ལྔ་བསྡུས་པའྲི་ལྷའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སར་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའྲི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་སེ། དང་

བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དང་བའྲི་དོན་ཞེས་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦར་བའྲི་

ཆ་ནས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ལྷག་མོས་ལས་གཞན་དང་སྦོར་བ་སབས་འདྲིར་མ་འབེལ་
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བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ནྲི་སྔོན་བྱུང་གྲི་འཁོར་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་

བསྐོད་པ་རང་ཡོད་ལ། རེས་འཇུག་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་ནྲི། སྒོན་གསལ་ལས། རྲིགས་

ལྔས་བསྡུས་པའྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྷར་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཁོ་

བོ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའོ། །ལུས་ལ་སྡུད་ཚུལ་ནྲི། སྒོན་གསལ་ལས། རང་གྲི་ས་བོན་

གྲི་ཡྲི་གེའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུས་དངས་ནས་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་

སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་

གྲིས་སྡུད་ལ། བསྡུས་ནས་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་རྣམས་སུ་

ལུས་དཀྲིལ་དང་། འགོད་པའྲི་གནས་མཐུན་པར་བཀོད་ནས། རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་

དང༌། ཁམས་བཞྲི་དང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེ་ལྷ་དེ་དང་དེ་དག་དང་གཅྲིག་

ཏུ་གྱུར་པར་མོས་པ་བྱའོ། །ཁ་སྦར་སྦོར་བ་ཡྲིས། ཞེས་པའྲི་དོན་ལ་དམ་ཚིག་རོ་

རེས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་བཤད་པ་དང༌། མདོར་བྱས་ཀྲི་འགེལ་པ་

རྲིན་འཕེང་དུ་ཁ་སྦར་བཞྲིའྲི་བཤད་པ་བྱས་པ་དག་ནྲི་འབེལ་མེད་ཀྲི་རྟོག་“བརྟགས་
1
ཡྲིན་པས་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ཐུན་གྲི་མཐར་

ལྷ་རང་གྲི་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་སོན་པའྲི་སབས་སུ། བརོད་ནས་རོ་རེ་སྤོ་བ་ནྲི། །རོགས་

ནས་བསྡུ་བ་རབ་ཏུ་བྱ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། ཁ་སྦར་བ་བསན་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བརོད་ནས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། རོ་རེ་སེ་སྤྲུལ་པའྲི་

ལྷའྲི་སྐུ་བརོད་པ་སེ་གནས་ནས་བསྐོད་ནས། སྤོ་བ་སེ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་བདག་ཉྲིད་དུ་བཞག་པར་བྱ་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༧༥བ༢ན།  བརགས    སྐུ། ༡༠༤བ༦ན།  བཏགས
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དང་རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བ་ཉྲིད་ཁ་སྦོར་གྲི་དོན་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་ལྟར་ལྷག་མོས་ལུས་ལ་སྡུད་པ་ནྲི་སྔོན་བྱུང་སོན་པའྲི་རྣམ་ཐར་དང་མཐུན་

པར་རེས་འཇུག་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཡྲིན་གྲི་འདྲི་ཉྲིད་རང་

དགོས་སུ་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་ཀང་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པའྲི་

གཞྲི་འདྲིངས་པའྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དོ། །

བཞྲི་པ་ལྷག་མོས་དོན་དམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་

ལས། དོན་དམ་པ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་གཞུག་བྱས་པས། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚོགས་བསད་ན། །དངོས་གྲུབ་རབ་མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲི་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦོར་བ་ན། མདོ་བསྲེ་ལས། དམ་

ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཆོ་ག་བཞྲིན། །འབས་བུ་འདོད་པས་བཏུང་བར་བྱ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་ཚོགས་བསད་ན། །དངོས་གྲུབ་རབ་མཆོག་འཐོབ་བར་འགྱུར། ཞེས་པ་འདྲི་དང་

སྦར་རོ། །གཞུང་འདྲི་སྒོན་གསལ་ལས་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་སབས་ལ་སྦར་ཞྲིང་། 

དེ་བཞྲིན་དུ་མདོར་བྱས་སུ། འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། གསལ་བར་ཇྲི་བཞྲིན་རྣམ་

ཕེ་སེ།  ཞེས་གསུངས་ནས་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་

པའྲི། གཟུགས་ཕུང་གཏོགས་དང༌། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་ལུང་དེ་

རྣམས་སྒོན་གསལ་གྲི་ལེའུ་བདུན་པར་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་སབས་ལ་སྦར་ལ། 

སྒོན་གསལ་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པར་ཚེ་འདྲིར་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་

སབས་ལ་སྦར་ཞྲིང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར། གཞྲིའྲི་འཆྲི་རྲིམ་གྲི་སབས་དང་ལམ་

གྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦར་མོད་ཀང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུད་
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ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེས་ཀང་དོན་མྲི་འད་བ་དུ་མ་སོན་པ་དང་ཁད་པར་དེ་ཐམས་ཅད་

གཞྲིའྲི་འཆྲི་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་ཕུང་སོགས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཤ་སག་ཡྲིན་

པས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སབས་སུ་དང་དུ་རུང་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཡབ་སྲས་རྣམས་

ཀྲིས་སོ་སོར་དངས་སོ། །དེ་ལ་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་སྦར་བའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་དེའྲི་དོན་བཤད་པ་ན། དམ་ཚིག་ནྲི་གཞྲི་དུས་

ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ཕ་མ་གཉྲིས་སོ། །ཁུ་བ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་སྙོམས་འཇུག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ས་བོན་ནོ། །ཕྱུང་བ་ནྲི་བཏོན་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་ས་བོན་ལ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་

ཞུགས་ནས་མེར་མེར་བོ་ལ་སོགས་“པ་
1
རྲིམ་གྲིས་འཕེལ་ཏེ་བྱྲིས་པ་དང་གཞོན་

ནུ་དང་དར་ལ་བབ་པའྲི་གནས་སབས་ཐོབ་པས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རོགས་པར་

འགྱུར་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར་པར་སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་དེ་

མངལ་སྐེས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཕ་མ་ལས་

རང་གྲི་ཕུང་སོགས་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དེས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཞེ་ན། བཏུང་བ་སེ་འོད་

གསལ་དུ་ཞུགས་པར་བྱའོ། །གང་ན་རང་གྲི་ཕུང་སོགས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་པ་དེའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་གཟུགས་ཕུང་གཏོགས་

དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུའོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་ན། མ་

འོངས་པ་ན་འོད་གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱས་པའྲི་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་ཐོབ་

པའྲི་འབས་བུ་དེ་འདོད་པས་སོ། །དེ་ལྟར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྒས་བསན་པའྲི་

ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ཚོགས་བསད་པ་ནྲི། རོགས་རྲིམ་པས་རླུང་གྲི་བརྒྱུ་བ་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༧༦ན༥ན།  པ    སྐུ། ༡༠༥བ༦ན།  པའྱི
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ངྷཱུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པར་བྱས་པ་ལས་བསད་པ་ཡྲིན་ཀང་འདྲིར་ནྲི་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་ཐྲིམ་

པར་མོས་ནས། མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་བསད་ན་དངོས་གྲུབ་རབ་མཆོག་

གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་སེ་འདྲི་དང་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་

བའྲི་སབས་ལ་སྦར་བའྲི་བཤད་པ་ཕལ་ཆེར་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པས་འདྲིའྲི་མཚམས་

སྦར་དུ་སྒོན་གསལ་དུ།  ད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དོན་དམ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྲིམ་གྲིས་ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་ལ་འཇུག་པ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་

རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ། གཟུགས་ཕུང་གཏོགས་དང་མེ་ལོང་དང༌། །ས་

ཁམས་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་དང༌། །གཟུགས་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སེ། །ཁོ་བོ་གཉྲིས་

དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་མཉམ་ཉྲིད་དང༌། །ཆུ་ཁམས་རྣ་བའྲི་དབང་པོ་

དང༌། །སྒ་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སེ། །ཁོ་བོ་གཉྲིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །འདུ་ཤེས་སོ་

སོར་རྟོག་པ་དང༌། །བྱྲིན་ཟ་སའྲི་དབང་པོ་དང༌། །དྲི་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སེ། །ཁོ་བོ་

གཉྲིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །འདུ་བྱེད་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། །རླུང་ཁམས་ལྕེའྲི་དབང་པོ་

དང༌། །རོ་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སེ། །ཁོ་བོ་གཉྲིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སེང་འོག་ཁོ་

བོར་ཤྲིན་ཏུ་བཅས། །རང་བཞྲིན་གྲི་ནྲི་སང་བ་ཉྲིད། །རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོར་ཞུགས་པ་

སེ། །རྣམ་ཤེས་ཀང་ནྲི་འོད་གསལ་བར། །མ་ངན་འདས་བཅས་ཀུན་སོང་དང༌། །ཆོས་

ཀྲི་སྐུར་ཡང་བཤད་པ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བའོ། །ད་ནྲི་དེ་དག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སེ། 

དེ་ཡང་འཆྲི་བ་ཆོས་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ལ་ནྲི་གཞྲིའྲི་འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་
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ཕུང་སོགས་ཐྲིམ་པའྲི་སོང་པ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་དགོས་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ་དེ་འད་བའྲི་རླུང་ཐྲིམ་རྲིམ་གྲིས་སོང་པ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་སྲིན་

བྱེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་འདྲིར་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་བསོམ་པ་

ཡྲིན་པས། འདྲིར་ཡང་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་རང་གྲི་ཕུང་སོགས་དང་

ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་པ་དེ་དག་ཅྲིག་ཆར་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན། 

རྲིགས་ལྔའྲི་སེ་ཚན་རྣམས་ཚན་ཚན་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་ངེས་པ་ཡང་མེད་པར། ནམ་སྙྲིང་

འོད་དཔག་མེད་དང་དུས་གཅྲིག་དང་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དོན་གྲུབ་དང་ཅྲིག་ཅར་

ཐྲིམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེས་ན་གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་

ཚེ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཁམས་བཞྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ཡུལ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སེ་རགས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

ལྔ་ཐྲིམ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་རང་གྲི་ཕུང་སོགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བའྲི་

ལྷ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མངལ་སྐེས་ཁམས་

དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་ཞྲིག་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བ་ན་ཐོག་མར་གཟུགས་ཕུང་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ཐྲིམ་པ་ན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྔར་ལས་ཕ་རུ་སོང་བ་དང༌། ལུས་ཉམས་

ཆུང་བ་དང༌ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞྲི་དུས་ཀྲི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སྤོད་

བསྡུས་ལས། མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་སང་བ་བཞྲིན་དུ་ཡུལ་དུ་མ་ཅྲིག་ཆར་སང་

བ་ལ་བཤད་དེ། དེ་ཐྲིམ་པ་ན་མྲིག་མྲི་གསལ་བར་རབ་རྲིབ་དུ་འགྱུར་རོ། །སའྲི་

ཁམས་ཐྲིམ་པ་ན་ལུས་ཐམས་ཅད་ཤས་ཆེར་སམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་མྲིག་

དབང་ཐྲིམ་པ་ན་མྲིག་འབྱེད་འཛུམ་མྲི་ཤེས་སོ། །དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡུལ་

གཟུགས་ཐྲིམ་པ་ན་ལུས་ཀྲི་མདངས་ཡལ་བ་དང་ཉམས་སོབས་ཟད་པར་འགྱུར་
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རོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིའྲི་གཟུགས་མ་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་

གཟུགས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དང་མཐུན་པར་ཐོག་མར་ལུས་ཀྲི་ལྷ་རྣམ་སང་སྤན་མ་

སའྲི་སྙྲིང་པོ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་བསམ་ཞྲིང༌། དེར་མ་

ཟད་ཁོ་བོ་གཉྲིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། ཞེས་པ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དང་མྲི་གཡོ་བ་གཉྲིས་

ཀང་ཐྲིམ་པར་བསམ་སེ་གཟུགས་ཕུང་དུ་གཏོགས་པ་ཡྲིན་པས་གཟུགས་ཕུང་ཐྲིམ་

པ་ན་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་སེ་བྱམས་པ་ཡང་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་དེ་

དག་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐྲིམ་པར་དོན་གྲིས་འཐོབ་བོ། །གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་དེ་

དག་གྲི་འོག་ཏུ་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་ཐྲིམ་པ་ན། རླུང་དང་མཁྲིས་པ་དང༌བད་ཀན་དང་

འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མོང་བར་མྲི་

འགྱུར་རོ། །གཞྲི་དུས་ཀྲི་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སྤོད་བསྡུས་ལས་རྐང་མེད་དང་རྐང་

གཉྲིས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་རྟོགས་པ་ལ་

གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཐྲིམ་པ་ན་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་ཚོར་བ་གསུམ་དན་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །ཆུའྲི་ཁམས་ཐྲིམ་པ་ན་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཁ་ཆུ་དང་རྔུལ་དང་གཅྲིན་དང་ཁག་དང་

ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཤས་ཆེར་སམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྣ་

བའྲི་དབང་པོ་ཐྲིམ་པ་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་སྒ་ཐོས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་སྒ་ཐྲིམ་པ་ན་རང་

གྲི་ལུས་ཀྲི་རྣ་བའྲི་ནང་གྲི་འུར་སྒ་གག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་དང་

མཐུན་པར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ལྷ་རྲིན་འབྱུང་མཱ་མ་ཀཱྲི་ཕག་རོར་སྒ་རོ་རེ་མ་རྣམས་དང༌། 

དེར་མ་ཟད་ཁོ་བོ་གཉྲིས་ཚོར་བར་གཏོགས་པ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཆ་ཤས་

ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དང་འདོད་རྒྱལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་
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བསམ་པར་བྱའོ། །གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་དེ་དག་གྲི་འོག་ཏུ། སྤོད་བསྡུས་ལས་

རྐང་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་རྣམས་སོ་སོར་དཔོད་པ་ལ་འདུ་

ཤེས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ཐྲིམ་པར་གྱུར་པ་ན་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་མྲི་སང་བར་འགྱུར་

རོ། །གཞྲི་དུས་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀང་མྲིང་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ལ་བཤད་པས་དེ་

ཐྲིམ་པ་ན་མྲིང་མྲི་དན་ནོ། །ལུས་ཀྲི་མེ་ཐྲིམ་པ་ན་ཁ་ཟས་འཇུ་བའྲི་ནུས་པ་ཉམས་

སོ། །དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སའྲི་དབང་པོ་ཐྲིམ་པ་ན། ས་སོའྲི་རླུང་ནང་དུ་སྡུད་པ་ཞན་

ཅྲིང་ཕྲིར་དག་ལ་རྲིང་བར་བརྒྱུའོ། །ལུས་ཀྲི་དྲི་ཐྲིམ་པ་ན་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དྲི་མྲི་ཚོར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ལྷ་འོད་དཔག་མེད་གོས་

དཀར་མོ་ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པོ་དྲི་རོ་རེ་མ་རྟ་མགྲིན་དབྱུག་སྔོན་ཅན་རྣམས་འོད་གསལ་

དུ་ཐྲིམ་པར་བསམ་མོ། །འདྲིར་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྤན་རས་གཟྲིགས་དང་

འཇམ་དཔལ་གཉྲིས་ཆད་ལ། རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ནམ་སྙྲིང་ལྷག་གོ་སྙམ་ན། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་བར་ནྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཀང་སྔ་མ་སྔ་

མ་རགས་ཤྲིང་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ཕ་བས་རགས་རྲིམ་ནས་འགག་གོ །དེས་ན་ཕུང་པོ་རེ་རེ་

ཐྲིམ་པ་ན་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་གང་

ཐྲིམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་མཛད་པས་ན། ཚོར་བ་ཐྲིམ་པ་ན་ས་

དབང་མྲི་ཐྲིམ་ཞྲིང་འདུ་ཤེས་ཐྲིམ་པ་ན་ས་དབང་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་བས། ནམ་སྙྲིང་

རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ཡང་ཐྲིམ་རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འོད་དཔག་མེད་

ཐྲིམ་པའྲི ་སེ ་ཚན་གྲི་ནང་དུ་གསུངས་ཏེ། གཞན་རྣམས་ཀང་དེས་རྲིགས་

འདེའོ། །གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་དེ་དག་གྲི་འོག་ཏུ་འདུ་བྱེད་ཐྲིམ་པ་ན། ལུས་ཀྲི་བྱ་
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བ་“བསྒུལ་
1
བསྐོད་སོགས་གང་ལའང་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཞྲི་དུས་ཀྲི་བྱ་

སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རང་གྲི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་བཤད་ལ་དེ་ཐྲིམ་པ་ན་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཕྲིའྲི་བྱ་བ་དང་དགོས་པ་གང་ཡང་མྲི་དན་ནོ། །དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

རླུང་གྲི་ཁམས་ཐྲིམ་པ་ན་སྲོག་འཛིན་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་བཅུ་རང་རང་གྲི་གནས་

ནས་འཕོའ།ོ །འདྲིར་ལུས་དབང་ཐྲིམ་དགོས་ཤྲིང་རེག་བྱའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་ངེས་པར་

བརྒྱུ་བའྲི་རླུང་ཐྲིམ་པར་གསུངས་པས། མྲིག་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ཐྲིམ་པའྲི་དུས་དེར་

གཟུགས་སོགས་ཡུལ་བཞྲི་ཐྲིམ་པ་ལྟར། འདྲིར་རེག་བྱ་ཡང་ཐྲིམ་དགོས་སོ། །དེ་

དག་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྕེའྲི་དབང་པོ་ཐྲིམ་པ་ན་ལྕེ་སྦོམ་པ་དང་ཐུང་བ་དང་ལྕེའྲི་རྩ་བ་

སྔོན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་རོ་ཐྲིམ་པ་ན་རོ་དྲུག་གང་ཡང་ཉམས་སུ་མྲི་མོང་ངོ༌། །དེའྲི་

ཕྲིར་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ལྷ་དོན་གྲུབ་སྒོལ་མ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་

ཕྱུག་རོ་རོ་རེ་མ་ཀུན་བཟང་བགེགས་མཐར་བྱེད་སོབས་པོ་ཆེ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་

ཐྲིམ་པར་བསོམ་མོ། །དེ་ཡང་ལུས་དབང་ཐྲིམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རེག་བྱ་ཐྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ་སྒྲིབ་སེལ་ཐྲིམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ཐྲིམ་དགོས་པས། 

དང་པོར་ལྷ་ལུས་ལ་སྡུད་པའྲི་ཚེ་རང་ལ་འཁྱུད་པའྲི་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་

བཅུག་ནས་རང་གྲི་རོ་རེའྲི་སོར་སྒྲིབ་སེལ་ལ་འཁྱུད་པར་བསོམས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་

ལུས་ཀྲི་རེག་བྱའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་མོས་དགོས་སོ། །སེང་འོག་

ཁོ་བོར་ཤྲིན་ཏུ་བཅས། ཞེས་པ་ནྲི་སྤྲི་གཙུག་དང་རྐང་མཐྲིལ་ལ་བཀོད་པ་གཉྲིས་ཏེ། 

ཤྲིན་ཏུ་ཅེས་པ་ནྲི་ཡང་དག་པར་ཞེས་པ་དང༌། བཅས་ཞེས་པ་ནྲི་ལྡན་པ་ཞེས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༧༨ན༢ན།   བསྒུལ་    སྐུ། ༡༠༨ན༦ན།  འགུལ་ 
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དོན་ཡྲིན་གྲི། བཅས་པའྲི་སྒས་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །རང་བཞྲིན་གྲི་ནྲི་

སང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ནྲི་རྟོག་པ་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུ་དང་རྟོག་མེད་ཀུན་ཏུ་སང་བ་

གསུམ་མོ། །རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོར་ཞུགས་པ་སེ། །རྣམ་ཤེས་ཀང་ནྲི་འོད་གསལ་བར། 

ཞེས་པ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་སྔར་གྲི་དེ་དག་ཐྲིམ་པའྲི་འོག་ཏུ་རང་བཞྲིན་

བརྒྱད་ཅུའྲི་རྟོག་པ་སང་བ་ལ་ཐྲིམ་དེ་སང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐྲིམ་དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐྲིམ་དེ་

ཡང་འོད་གསལ་བར་ཐྲིམ་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པ་སེ། འོད་གསལ་དེའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང་ཐམས་ཅད་སོང་པ་དང་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི། མ་ངན་འདས་

བཅས་ཀུན་སོང་དང༌། །ཆོས་ཀྲི་སྐུར་ཡང་བཤད་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའོ། །ལམ་དང་

འབས་བུའྲི་སབས་སུ་མ་ཟད་གཞྲི་དུས་ཀྲི་སབས་སུ་ཡང་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་

མང་འདས་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་སྦར་བ་

དང༌། གཞྲི་དུས་སུ་མ་ཟད་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་ལ་ཡང་སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་ཐ་སྙད་སྦར་

བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཞྲི་དུས་སུ་འཆྲི་བའྲི་

ཚེ་རྣམ་ཤེས་དང་སོང་པའྲི་ཐྲིམ་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ལྷ་གཙུག་

ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་གནོད་མཛེས་འཇམ་དཔལ་རྣམས་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་

བསམ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་སོང་པ་གསུམ་ཐྲིམ་པ་ནྲི་ཡྲིད་དབང་ཐྲིམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་ཆོས་ཀྲི་ཁམས་དང་ཆོས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ཐྲིམ་པ་མ་གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། 

ཆོས་ཀྲི་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་འདུས་བྱས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་སྔར་ཐྲིམ་པ་རྣམས་སུ་

འདུས་ལ། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་འདྲིར་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པས་
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མ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་སྔར་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཐྲིམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐྲིམ་

པ་མ་གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྤོད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་ལོགས་སུ་མ་གསུངས་ཏེ་དེ་ཡང་

རྣམ་ཤེས་ཐྲིམ་པ་ན་ཐྲིམ་ཚར་རོ། །གཙོ་བོར་འདྲི་འད་བའྲི་གཞྲིའྲི་འཆྲི་རྲིམ་དང་

རོགས་རྲིམ་གྲི་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་གཉྲིས་ཐུན་མོང་དུ་གསུངས་པ་ནྲི། 

མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་ཐ་མལ་པ་གཅྲིག་གཞྲི་དུས་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་འཆྲི་

བའྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་འད་བ་དེ་འད་གཅྲིག་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

སོབས་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་སབས་སུ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་

རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་བར། ཆོས་འདྲི་པ་ཁོ་ན་ལ་གགས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིའྲི་གནད་ཀྲིས་

སྒྱུ་མའྲི་ལོངས་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ཡང་བར་དོ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་འདྲི་

དག་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པས་ནྲི་ཆེས་ཟབ་པའྲི་

མན་ངག་གྲི་གནད་འདྲི་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱ་སེ། རོགས་རྲིམ་གྲི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པའྲི་

ལས་དང་པོ་བས་ཀང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་བཞྲིར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བསབས་ནས། 

གདོད་འཆྲི་བའྲི་སབས་ཉེ་བར་གྱུར་པའྲི་ཚེ། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའྲི་

གདམ་ངག་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོར་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་གོང་

དུ་བཤད་པའྲི་ཐྲིམ་རྲིམ་རྣམས་ལེགས་པར་ཡྲིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས། ལྷག་མོས་

ཀྲི་ལྷ་རང་གྲི་ལུས་ལ་བསྡུས་ཏེ་རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེ་ལྷ་དེ་དང་དེ་
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ཡྲིན་ནོ་སྙམ་པའྲི་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་། འོག་ཏུ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སབས་སུ་འཆད་པ་

ལྟར་ལུས་ཀྲི་གནས་དེ་དང་དེར་ལྷ་དེ་དང་དེ་དག་གྲི་རྣམ་པ་གསལ་འདེབས་པ་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ནས། དེ་ནས་གཟུགས་ཕུང་དང་མྲིག་དབང་སོགས་ཐྲིམ་པའྲི་རྟགས་

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་འོང་བར་རྩོམ་པ་ནས་འདྲི་ཐྲིམ་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པར་འདུག་

གོ་སྙམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། རྣམ་སང་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རང་གྲི་གཟུགས་ཕུང་

དང་ས་སྙྲིང་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རང་གྲི་མྲིག་དབང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་ཀྲི་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པས་སོང་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་གྲི་ངང་དུ་ཐྲིམ་སོང་

བ་སོགས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་མོས་པ་བརྟན་པོ་བྱས་ནས། མཐར་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་

གསལ་བའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བྱས་ཏེ། དེའྲི་སྐུ་འོད་ཀྲི་གོང་བུར་གྱུར་པའྲི་འོད་ཐམས་

ཅད་མེ་ལོང་ལ་ཕོག་པའྲི་བརླངས་པ་བཞྲིན་སོད་སད་ཐམས་ཅད་ནས་སྙྲིང་ཁར་

འདུས་ཏེ་རང་ཉྲིད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངང་དུ་ཐྲིམ་སོང་བའྲི་མོས་

པ་བྱས་ནས་དན་པ་མ་ཉམས་ཀྲི་བར་དུ་ཡེ་ཤེས་དེ་དན་པར་བྱས་ན་ནྲི་འཆྲི་འཕོ་

བའྲི་མན་ངག་མཆོག་སེ །ད་ལྟ་བོད་ལ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་འཕོ་བའྲི་མན་ངག་

འཇྲིགས་རུང་དུ་བརྩྲི་བ། གསེར་འབའ་ཞྲིག་གྲི་འབུལ་བས་མཉེས་པར་བྱ་དགོས་པ། 

མྲིང་ཆེ་ཆེ་སད་དུ་འདོགས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་སྒྲིན་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའྲི་སབས་སུ། དཔེར་མཚོན་ན། རང་རོ་རེ་འཆང་དུ་

གསལ་བའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་འབས་ཀྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་ས་སྙྲིང་གཟུགས་རོ་རེ་

མ་ལ་འཁྱུད་པ་བསོམ་ནས་དེ་གཉྲིས་རང་གྲི་མྲིག་དབང་དང་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་
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གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་པ་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་ས་སྙྲིང་ཡབ་

ཡུམ་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་སོང་ངོ་སྙམ་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ས་སྙྲིང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་

པར་ཤར་བའྲི་རང་གྲི་མྲིག་དབང་དང་རང་གྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་དེ་གཉྲིས་བདེ་

སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུར་ཞུགས་སོ་སྙམ་དུ་དམྲིགས་ཕེད་པར་བསོམ་

དགོས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། འདྲི་ལྟར་གོམས་

པས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ། མྲིག་གྲི་སོ་ནས་བརྒྱུ་བའྲི་རླུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

མྱུར་དུ་དབུ་མར་ཞུགས་ནས་འོད་གསལ་འཆར་བ་ཆེས་ས་བའྲི་སྲིན་བྱེད་ཁད་པར་

ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པའྲི་འོག་ཏུ་མདོར་བྱས་ལས། བརྟན་པར་

བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ནྲི། །གསང་སྔགས་འདྲི་ནྲི་བརོད་པར་བྱ། །ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨྰཏྨ་ཀོ ྅་ཧཾ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔགས་དོན་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བ་

མ་སྔ་མ་དག་བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཅེས་པ་ལ། དོན་དམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་

བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཅེས་འཆད་ཀང༌། སྔགས་ཀྲི་དགོས་པ་མ་གོ་བར་སང་

བས། བདག་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བྱ་

བའྲི་དོན་དུ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་སྔགས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། 

སྔགས་འདྲིའྲི་དོན་ལ་གཉྲིས་ཏེ། སྔགས་འདྲི་སད་དོད་ཀྲི་སེང་ནས་བསྒྱུར་ན་དོན་

གང་སོན་པའྲི་སྔགས་དོན་གཅྲིག་དང༌། སྔགས་ཀྲི་ཚིག་དེ་དང་དེ་བསྒྱུར་ན་དོན་དེ་

སོན་པའྲི་ངེས་པ་མེད་ཀང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གཞན་ལ་མ་གགས་པའྲི་བརའ་མཛད་པའྲི་དབང་གྲིས་

སྔགས་དེ་དང་དེས་དོན་དེ་དང་དེ་མཚོན་ནས་སོན་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་
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ནྲི་སྔར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསོམ་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཅེས་པ་

བསྒྱུར་ན་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་བསྒྱུར་ན་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་

པ་སེ། འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་སྒ་པ་དག་གྲིས་ཀང་ལེགས་པར་དཔད་ན་ཆ་ཙམ་ཤེས་པར་

ནུས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། ༀ་ནྲི་དང་པོ་གཅྲིག་དང་ལྡན། །ཤཱུ་

ནྱ་ཏཱ་ནྲི་གཉྲིས་པ་སེ། །ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་གསུམ་པ་ཉྲིད། །བཛྲ་ཞེས་པ་བཞྲི་པའོ། །སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀ་ལྔ་པ། །ཨ་ཧཾ་ཞེས་པ་དྲུག་པར་བརོད། །དེ་ལྟར་བདེ་གཤེགས་དྲུག་

པོ་ནྲི། །སྐེ་བོ་མཆོག་ལ་བསན་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔགས་ཚན་དྲུག་

པོ་དེས་རྲིམ་བཞྲིན་མགོན་པོ་ལྔའྲི་རླུང་རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔ་དང་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་

དང་དྲུག་པོ་དེ་མཚོན་ནས་བསན་པའྲི་སོ་ནས་ཟབ་མོ་རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་མན་ངག་

གྲི་གནད་ཆེས་ཟབ་པ་སོན་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ། སྔགས་དེ་ཟུང་གསུམ་

དུ་བཅད་པའྲི་སྔགས་ཚན་གསུམ་དུ་བཅད་པས་ནྲི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་

མཚོན་ནས་སོན་པའྲི་སོ་ནས་རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་གནད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་སོན་

པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་འད་བའྲི་སྔགས་དོན་ནྲི་སྒ་པ་དག་གྲིས་ཇྲི་ཙམ་དཔད་

ཀང་ཆ་ཙམ་ཤེས་པ་ག་ལ་སྲྲིད་དེ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཡང་སྤོད་

ཡུལ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་མདོར་བྱས་སུ་འདྲི་ལྟར་གསུངས་

པའྲི་སྔགས་དོན་འཆད་པ་ན་དགོངས་པ་ལུང་སོན་གྲི་ལུང་འདྲི་དག་དངས་ནས་དེ་

ལྟར་འཆད་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོ་སེ། བསྐེད་རྲིམ་པས་བསོམ་པའྲི་སྔགས་དོན་

རོགས་རྲིམ་པས་བསོམ་བྱའྲི་རོར་བཟླས་ལ་ཟེར་བ་ག་ལ་ཡྲིན། དེར་མ་ཟད་སྔགས་
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ཚན་དྲུག་དང་གསུམ་དུ་བཅད་པའྲི་ཚེ་གང་གྲིས་གང་མཚོན་ཡང་ལེགས་པར་མ་གོ་

སང་ན་ཡང་འདྲིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་དགག་སྒྲུབ་མ་བྲིས་སོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་

ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སྔགས་དོན་དེ་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྔགས་དེ་བརོད་

ནས། རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཡེ་ཤེས་

གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་ངའོ་སྙམ་དུ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་

བཞག་པ་བྱའོ། །དེའྲི་མཇུག་ཏུ་མདོར་བྱས་ལས། འདྲི་ནྲི་དོན་དམ་དཀྲིལ་འཁོར་

ཏེ། །སང་བ་མེད་ཅྲིང་མཚན་ཉྲིད་མེད། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་ངེས་ངོར་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་

པ་མེད་ཅྲིང༌། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་

ཞུགས་པའྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་ལ། འདྲི་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ལྷག་མོས་

འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དོན་དམ་པའྲི་ཆོས་སྐུ་ནྲི་ལོངས་སྐུ་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་བར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་

གནས་སོ། །ལྷག་མོས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་ལ། སྦང་གཞྲི་བར་དོའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེ་དང་

མཐུན་པར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། བར་དོའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དང་གནས་པའྲི་དུས། འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པའྲི་བར་

དོ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ། བར་དོར་སྐེ་བ་དང་བར་དོ་ཤྲི་ནས་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་
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སེམས་གསུམ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བར་སྲྲིད་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཚེ་སྔ་མའྲི་འཆྲི་སྲྲིད་དང་ཚེ་

ཕྲི་མའྲི་སྐེ་སྲྲིད་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་བྱུང་བའྲི་སྲྲིད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བར་སྲྲིད་ཞེས་

བྱའོ། །དེའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་དྲི་ཚོལ་བའྲི་ཕྲིར་འགོ་ཞྲིང་དྲིས་ལུས་

བརྟས་པར་བྱེད་པས་དྲི་ཟ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡྲིད་སྐེ་གནས་སུ་འགོ་

བའམ། ཁུ་ཁག་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཅྲིག་ཆར་དུ་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་ལས་

བྱུང་བ་ཅེས་བྱ་ཅྲིང༌། སྐེ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་པས་མངོན་གྲུབ་ཀྲི་སྲྲིད་

པ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྐེ་གནས་ཚོལ་བའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྲིན་པས་སྲྲིད་པ་ཚོལ་བ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །བར་དོ་དེའྲི་ལུས་ཚད་ནྲི་མཛོད་འགེལ་ལས། བོངས་ཚོད་ནྲི་

བྱྲིས་པ་ལོ་ལྔའམ་དྲུག་ལོན་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ཡང་དབང་པོ་གསལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ་འདྲི་ནྲི་མྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དེ་ཡང་ཤ་ཁག་སོགས་རགས་

པའྲི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་སངས་པའྲི་ཕ་བའྲི་ལུས་ཅན། དབང་པོ་ཀུན་ཚང་

ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །“ལས
1
་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། དབང་

པོ་མ་ལུས་པ་ཚང་ཞྲིང་། རོ་རེ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མྲི་བཟློག་པས་ཐོགས་པ་མེད་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་དགག་པར་མྲི་སྤོད་པའྲི་ལས་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་ཤུགས་དང་

ལྡན་ཞྲིང༌། བར་དོ་དེ་ཤྲི་ནས་གང་དུ་སྐེ་བ་བངས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ནྲི་སྐེ་སྲྲིད་

དང༌། དེའྲི་ཚེའྲི་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཐ་མ་ནྲི་འཆྲི་སྲྲིད་དང༌།  དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་

ཚེ་རྲིལ་པོ་ནྲི་སྔོན་དུས་ཀྲི་སྲྲིད་པ་ཞེས་བྱ་ལ། བར་དོ་དེ་ཡང་གང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༨༡ན༡ན   ལམ  *ལས    སྐུ། ༡༡༢བ༢ན།  ལས
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 207  

བའྲི་སྔོན་དུས་ཀྲི་སྲྲིད་པ་དེའྲི་བྱད་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པས། མཛོད་ལས་སྔོན་དུས་

སྲྲིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་

ཀང༌། གང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེའྲི་བྱད་གཟུགས་སོ། ཞེས་བཤད་པས། བོད་ཁ་

ཅྲིག་ཚེ་སྔ་མའྲི་ལུས་དབྱྲིབས་སུ་འོང་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌།  ཁ་ཅྲིག་བར་དོའྲི་ཚེ་ཕེད་

སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལུས་དབྱྲིབས་དང་ཚེ་ཕེད་ཕྲི་མའྲི་ལུས་དབྱྲིབས་སུ་འོང་ཞེས་ཟེར་བ་

སོགས་ནྲི་བླུན་པོའྲི་གཏམ་ཡྲིན་པས་སྙྲིང་པོ་མེད་དོ། །འགོ་བ་གང་དུ་སྐེ་བ་དེའྲི་བར་

སྲྲིད་གྲུབ་ནས་དེར་སྐེ་བ་མྲི་ལྡོག་པར་མཛོད་ལས་བཤད་ལ། འཕགས་པ་ཐོགས་

མེད་ཀྲིས། ཅྲི་སེ་ན་ལྡོག་གོ །ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལའང་བར་

དོར་འདའ་བ་འདོད་པས་བར་སྲྲིད་གྲུབ་ནས་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དོ། །ངན་

འགོའྲི་བར་སྲྲིད་ནྲི་ཕར་བ་ནག་པོའམ༌མཚན་མོའྲི་མུན་ནག་གྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

བདེ་འགོའྲི་བར་སྲྲིད་ནྲི་སམ་བུ་དཀར་པོའམ་མཚན་མོ་ཟླ་བའྲི་འོད་དང་བཅས་

པའྲི་སང་བ་ལྟ་བུར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་གསུངས་ལ། དམལ་བ་དང་དུད་

འགོ་དང་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ཀྲི་བར་སྲྲིད་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སོང་དུམ་“མེས་
1
ཚིག་པ་

དང༌། དུ་བ་དང༌། ཆུ་ལྟ་བུ་དང༌། འདོད་པའྲི་ལྷ་མྲིའྲི་བར་སྲྲིད་ནྲི་ཁ་དོག་གསེར་ལྟ་བུ་

དང༌། གཟུགས་ཀྲི་བར་སྲྲིད་ནྲི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་མངལ་འཇུག་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐེ་བ་ལ་བར་སྲྲིད་མྲི་འོང་ཞྲིང༌། གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་

ཁམས་གཞན་གཉྲིས་སུ་སྐེ་བ་ལ་ནྲི་བར་སྲྲིད་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ལྷ་དང་མྲི་དང་ངན་

འགོའྲི་བར་སྲྲིད་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་གེན་དུ་དང་ཐད་ཀ་དང་སྤྲིའུ་ཚུགས་སུ་འགོ་

1  མ་ཕྱི། ༨༡ན༧ན།  པས་  *མེས་    སྐུ། ༡༡༣ན༣ན།  མེས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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བར་སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས་བཤད་དོ། །བར་དོ་དེ་དག་ཀང་རང་དང་རྲིགས་མཐུན་པ་

རྣམས་དང་དེ་དག་གང་དུ་སྐེ་བའྲི་སྐེ་གནས་དང་བཅས་པ་མཐོང་ངོ༌། །བར་དོ་དེའྲི་

ཚེ་ཚད་ནྲི། སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས། བར་མ་དོའྲི་སྲྲིད་པ་དེ་ཡང་སྐེ་བའྲི་རྐེན་མ་རེད་

ཀྲི་བར་དུ་རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞག་བདུན་གནས་པར་ཟད་དོ། །རྐེན་རེད་ན་ནྲི་ངེས་པ་

མེད་དོ། །ཡང་མ་རེད་ན་ནྲི་ལུས་བརེས་ནས་ཡང་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་གྲི་བར་དུ་

ཡང་གནས་སོ། །དེ་ལས་འདས་ཕན་ཆད་ནྲི་གདོན་མྲི་ཟ་བར་སྐེ་བའྲི་རྐེན་རེད་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས་བར་དོར་ལོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གནས་

པའང་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

འགལ་བའྲི་འཁྲུལ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་པས་བླུན་པོའྲི་ཚིག་ལ་ཡྲིད་མ་བརྟོན་ཞྲིག །དེ་

ཡང་བདག་གྲི་སྔོན་གྲི་ལུས་དེ་དང་དེ་ནྲི་འདྲི་དང་འདྲི་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རབ་ཏུ་ཤེས་ཀང་

རྣམ་ཤེས་མྲི་གནས་པས་སྔོན་གྲི་ལུས་ལ་འདོད་པ་མྲི་འབྱུང་གྲི་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་

འབྱུང་བར་སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པའྲི་བར་དོ་ཁད་པར་དུ་

བཤད་པ་ནྲི། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཚན་ཐམས་ཅད་དང་དཔེ་བྱད་དང་ལང་ཚོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ་སྲྲིད་པ་བར་མར་གནས་པ་ཡང་མའྲི་རུམ་དུ་འཇུག་གོ །བྱེ་བ་བརྒྱ་ཡང་

འདྲིའྲི་འོད་ཀྲི་སང་བས་གསལ་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། མཛོད་འགེལ་

ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྲི་གཞོན་ནུ་ཐོར་བུ་ལྟ་བུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དང་

བཅས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སྲྲིད་པ་བར་མ་ལ་གནས་པ་ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་སུ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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འཇུག་པས་གླྲིང་བཞྲི་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་སང་བར་མཛད་དོ། ཞེས་བཤད་པ་དང་དོན་

འད་བས་བྱང་སེམས་དགའ་ལྡན་ནས་འཕོས་ནས་ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པའྲི་

བར་དོ་ནྲི་གཞོན་ནུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་འོད་ཀྲིས་གླྲིང་བཞྲི་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་

གསལ་བར་བྱེད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་རྣམ་གཞག་གྲི་འདྲིས་བར་དོ་མངལ་དུ་སྐེ་

བ་ལེན་ཚུལ་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །འདྲིར་མཛོད་འགེལ་ལས། ཡུམ་གྲི་རྨྲི་ལམ་ན་གླང་

པོ་ཆེའྲི་ཕྲུག་གུ་དཀར་པོ་ཞུགས་པར་གཟྲིགས་པ་དང༌། ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་གྲིས་

གླང་ཆེན་དཀར་པོ་མཆེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་གཅྲིག་ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་

བཤད་པ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྲྲིད་པ་བར་མ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ལུས་ཅན་

ཡྲིན་པའྲི་འགལ་སོང་དུ། དུད་འགོའྲི་སྐེ་གནས་ལྡོག་ནས་ཡུན་རྲིང་དུ་ལོན་པའྲི་ཕྲིར་

མཚན་མ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཀྲྲི་ཀྲྲིའྲི་རྨྲི་ལྟས་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

ལ། ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་གྲི་ཚིག་ནྲི་སེ་སོད་གསུམ་གང་“ཀང་
1
མྲིན་པས་ངེས་པར་

དང་མྲི་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་འདེན་ནའང་ཡུམ་གྲི་རྨྲི་ལམ་དང་མཐུན་པར་ཚིགས་

བཅད་བྱས་པའོ། ཞེས་དང་བར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་བར་དོར་སྐེ་བ་དང་བར་དོ་ཤྲི་ནས་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་སེམས་

གསུམ་བཤད་པ་ལ། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་དང༌། གཞན་གྲི་འདོད་པ་དགག་

པའོ། །

དང་པོ༌ནྲི། མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་ཞྲིག་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བ་ན། 

འབྱུང་བ་སོགས་ཐྲིམ་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། འཕགས་པ་ལྷའྲི་བདག་བྱྲིན་རླབས་ལས། སའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨༢ན༣ན།  ཀང་    སྐུ། ༡༡༤ན༣ན། ཡང་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཁམས་ནྲི་ཆུ་ལ་ཐྲིམ། །ཆུ་ནྲི་མེ་ལ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར། །མེ་ནྲི་ཕ་བའྲི་ཁམས་ལའོ། །རླུང་

ནྲི་སེམས་ལ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར། །སེམས་ནྲི་སེམས་ལས་བྱུང་ལ་ཐྲིམ། །སེམས་ལས་

བྱུང་བ་མ་རྲིག་པར། །དེ་ཡང་འོད་གསལ་བར་འགོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་

ལྟར་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། །སྔ་མ་སྔ་མའྲི་

ནུས་པ་བསྡུས་ནས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མའྲི་ནུས་པ་གསལ་དུ་སོང་བ་ན། སྔ་མའྲི་ནུས་པ་ཕྲི་

མ་ལ་འཕོས་པ་འད་བ་“ཅྲིག་
1
བྱུང་བ་ལ་དེར་“བརྟགས་

2
པའོ། །དེ་ལ་ས་ཆུ་ཐྲིམ་པའྲི་

ཚེ་སྲིག་སྒྱུ་ལྟར་སང་བ་དང༌། ཆུ་མེ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་ཚེ་དུ་བ་ལྟར་སང་བ་དང༌། མེ་རླུང་

ལ་ཐྲིམ་པའྲི་ཚེ་མཁའ་སང་མེ་ཁེར་ལྟར་སང་བ་དང༌། རླུང་ལ་ཕ་རགས་མང་དུ་ཡོད་

པའྲི་ནང་ནས་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྟོག་པའྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་སང་བ་ལ་

ཐྲིམ་པར་རྩོམ་པ་ན་མར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་འཆར་ལ། སང་བའྲི་སེམས་

རང་དུས་ན་གཉྲིས་སང་རགས་པ་གཞན་མེད་པར་སོན་གྲི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་

པ་ལ་ཟླ་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཐྲིམ་ནས་སང་བ་མཆེད་

པའྲི་སེམས་ཤར་བའྲི་ཚེ་དེ་འད་བའྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཉྲི་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཐྲིམ་ནས་ཉེར་ཐོབ་དུ་སོང་བའྲི་ཚེ། ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་སོད་ལ་ཡྲིད་

ངོར་སང་བ་གཞན་མེད་པར་སོན་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་མཚམས་ཀྲི་མུན་པས་ཁབ་

པ་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་འཆར་ཞྲིང་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་སད་ལ་དེ་ཡང་མྲི་ངེས་པའྲི་དན་མེད་དུ་

ནག་ཐོམ་གྲིས་སོང་བ་ཅྲིག་འབྱུང་ལ། དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཐྲིམ་པ་ན། དན་མེད་དེ་

སངས་ནས་གཉྲིས་སང་རགས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་སོན་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་སོད་

1  མ་ཕྱི། ༨༢ན༦ན།  ཅྱིག་    སྐུ། ༡༡༤བ༡ན། ཞྱིག་

2  མ་ཕྱི། ༨༢ན༦ན།  བརགས་    སྐུ། ༡༡༤བ༡ན།  བཏགས་
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བྱེད་ཀྲི་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པ་འད་བའྲི་སོང་གསལ་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་

ལ་ནྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་

རྲིག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གངས་སོ། །འཆྲི་བའྲི་དུས་སུ་གཞྲི་དུས་ལ་ཡང་རླུང་སྡུད་པའྲི་རྲིམ་པས་སོང་པ་

བཞྲི་འཆར་བའྲི་རླུང་གྲི་སྡུད་གནས་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་སྙྲིང་ཁ་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་འཕེང་བ་

ལས། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡྲིད་སྲོག་རླུང་ཉྲིད། །ཐོག་མར་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་ནྲི། །ཉ་ཡྲི་

རྣམ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར། ཞེས་འཕོ་བ་དང་པོའྲི་དུས་སུ་སྲོག་འཛིན་གྲི་རླུང་འཆགས་

པར་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་གནས་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལས། སྲོག་གྲི་རླུང་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་གནས། 

ཞེས་གསུངས་པས། འཆགས་པའྲི་ཚེ་དང་པོ་སྙྲིང་ཁར་སྲོག་རླུང་འཆགས་ལ། དང་

པོ་གང་དུ་འཆགས་པའྲི་ཐོག་མ་དེར་མཐར་སྡུད་པར་གསུངས་པས་སོ། །སྤོད་

བསྡུས་ལས་ཀང༌། ཡང་དེ་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ཐོབ་ནས་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་རླུང་ཐམས་ཅད་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་ནས་དངོས་པོ་མེད་པ་

འོད་གསལ་འཆར་བར་གསུངས་ཤྲིང་། མྲི་ཤྲིགས་པ་དེ་ནྲི་སྤོད་བསྡུས་ལས། སྙྲིང་

ཁའྲི་དབུས་ན་མྲི་ཤྲིགས་པ། །གསལ་ཞྲིང་མར་མེ་དག་དང་མཚུངས། །མྲི་འགྱུར་

མཆོག་ཏུ་ཕ་བ་སེ། །ཨ་ནྲི་གཙོ་བོ་དམ་པའོ། ཞེས་དངས་པ་ལས་སྙྲིང་ཁ་ན་གནས་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བརྒྱད་ལས་གེས་

ནས་རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། རྩ་འཆགས་པ་

ཡང་ཐོག་མར་སྙྲིང་ཁ་ནས་འཆགས་སོ། །དེས་ན་སའྲི་དངོས་གཞྲིར། བར་དོ་གང་

དུ་ཞུགས་པའྲི་ཁུ་ཁག་འདེས་པའྲི་གནས་དེ་ལུས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་ཡན་
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མན་དུ་ལུས་འཆགས་པ་དང༌། མཐར་འཆྲི་བ་ན་སྙྲིང་ཁ་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་ལུས་

འདོར་བར་བཤད་པ་དང༌། འདུས་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་

བཤད་པ་རྣམས་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་འཆར་

བའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་རྣལ་འབྱོར་པས་ལམ་བསོམ་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་གནས་དེར་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

ལམ་གྲི་འོད་གསལ་བསྐེད་པའྲི་མན་ངག་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་འབད་པར་

བྱའོ། །དེ་ལ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང༌། བར་དོ་ཤྲི་བའྲི་འཆྲི་བ་

འོད་གསལ་རྣམས་ལ་དོན་དམ་པར་བཤད་པ་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་

ཞྲི་ནས་སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་

མངོམ་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་གཉྲིས་རྣམ་པ་འད་བས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། 

དོམ་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་

པ་མེད་པར་གོལ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་

ནས་ལྡང་བ་ན་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་སེམས་སྔར་བཤད་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ་ལས་

ལྡོག་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འཆར་བ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་

མོང་བའྲི་ངང་ནས་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡོ་བར་རྩོམ་པ་ན་ཉེར་ཐོབ་འཆར་བར་རྩོམ་ཞྲིང་

བར་དོ་འགྲུབ་པར་རྩོམ་པ་ཡྲིན་ལ། ཉེར་ཐོབ་ཤར་བ་དང་བར་དོ་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ་

སེ། མདོ་རྒྱུད་དང་མངོན་པ་གོང་འོག་ས་སེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་འཆྲི་སྲྲིད་

འགག་པ་དང་བར་སྲྲིད་འགྲུབ་པ་གཉྲིས་སྲང་མདའྲི་མཐོད་དམན་གྲི་ཚུལ་དུ་དུས་

མཉམ་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བར་སྲྲིད་རྫུས་སྐེས་ཡྲིན་པས་དབང་པོ་དང་



 213  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 213  

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཆར་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བར་སྲྲིད་གྲུབ་མ་

ཐག་གྲི་སེམས་ནྲི་འཆྲི་སྲྲིད་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཤར་བའྲི་ཉེར་ཐོབ་ཡྲིན་པས་ལུས་

བར་སྲྲིད་ཀྲི་ལུས་སུ་གྲུབ་པའྲི་སེམས་ཉེར་ཐོབ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མཆེད་

པ་དང༌། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སང་བའྲི་སེམས་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་ལས་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་

རྟོག་པ་རྣམས་སྐེས་ཏེ་སྐེ་གནས་དང་དྲི་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མངོན་པར་

བརྒྱུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །བར་དོ་ཤྲི་ནས་མངལ་དུ་སྐེ་བའྲི་ཚེ་ནྲི། བར་དོའྲི་གནས་སབས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཡོ་བའྲི་རླུང་རྣམས་ཐྲིམ་ནས་སང་བ་དང་དེ་ཐྲིམ་ནས་མཆེད་པ་དང་

དེ་ཐྲིམ་ནས་ཉེར་ཐོབ་དང་དེ་ཐྲིམ་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་རྣམས་“སྐེམ་
1
རེ་འཆར་

ལ། བར་དོ་ཤྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཤར་བའྲི་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་སེམས་

ནྲི་སྐེ་བའྲི་སྲྲིད་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་སྐེ་གནས་སུ་དང་པོར་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་བའྲི་

སེམས་དེ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་མཆེད་པ་དང༌། དེ་ལས་སང་བའྲི་སེམས་སྐེ་ཞྲིང་དེ་ལས་

རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྟོགས་པ་རྣམས་སྐེ་ཞྲིང༌། སང་བའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ལས་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་རླུང་སྐེ་ལ། དེ་ལས་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་མེའྲི་ཁམས་དང༌། དེ་ལས་

དེ་འདའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་གྲི་ཆུའྲི་ཁམས་དང༌། དེ་ལས་དེ་འདའྲི་ནུས་པ་ཁད་

པར་ཅན་གྲི་སའྲི་ཁམས་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་ཞྲིང༌། འབྱུང་བ་བཞྲི་པོ་དེ་ལས་ཕུང་

པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འཕེལ་ཏེ་མངལ་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་གྲི་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། མན་སྙེ་ལས། 

1  མ་ཕྱི། ༨༣བ༢ན།   སྐེེམ་    སྐུ། ༡༡༦ན༤ན།  སྐེམ་
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ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཤྲི་བའྲི་འོད་གསལ་དེ་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བའྲི་སང་བ་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་

ཚེ་བར་སྲྲིད་གྲུབ་ལ། སང་བ་མཆེད་པ་ནྲི་བར་དོ་དེས་འདོད་པ་ལེན་པའྲི་སེམས་

དང༌། སང་བ་ནྲི་སྐེ་བ་བཟུང་བའྲི་སེམས་སུ་བཤད་པ་ལ་འདྲི་ལྟར་སུན་འབྱྲིན་པར་

བྱེད་དེ། ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་ཚེ་བར་སྲྲིད་གྲུབ་པ་མྲི་འཐད་དེ། བར་དོ་འགྲུབ་པ་ལ་སང་བ་

གསུམ་ཀ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། སང་བ་གསུམ་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཅན། །གང་འདྲིར་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཐོབ་པ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནྲི་མ་ལུས་

པའྲི། །རང་བཞྲིན་རྩ་བ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་འོད་གསལ་

ལས་ལྡང་བ་དང་བར་དོར་སྐེ་བ་སྲང་མདའྲི་མཐོ་དམའ་ལྟར་འབྱུང་བས། འོད་གསལ་

ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་འདོད་པའྲི་ལྡང་སེམས་ལ་གཉྲིས་ལས། མྲི་གསལ་བ་ནྲི་ཉེར་ཐོབ་

ཡྲིན་ལ། གསལ་བ་ནྲི་སང་བ་མཆེད་པའོ། །བར་དོར་སྐེས་པའྲི་སེམས་གསལ་བ་ནྲི་

སང་བའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བའྲི་ལྡང་

སེམས་གསལ་མྲི་གསལ་གཉྲིས་པོ་དེ་འཆྲི་སྲྲིད་ཡྲིན་ནམ་བར་སྲྲིད་ཡྲིན་ནམ་དེ་

གཉྲིས་གང་ལའང་མྲི་གཏོགས་པར་འདོད་གང༌། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་སོང་པ་

ཡྲིན་པས་ཉེར་ཐོབ་དང་མཆེད་པ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་བར་སྲྲིད་ཀྲི་

སྔོན་དུ་ཉེར་ཐོབ་དང་མཆེད་པ་འགོ་དགོས་པ་ཉམས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། འཆྲི་

སྲྲིད་དང་བར་སྲྲིད་ཀྲི་བར་ན་དེ་གཉྲིས་གང་ལའང་མྲི་གཏོགས་པའྲི་སེམས་གསལ་

མྲི་གསལ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་ན་འཆྲི་སྲྲིད་འགག་པ་དང་བར་སྲྲིད་སྐེ་བ་སྲང་མདའྲི་

མཐོ་དམའ་ལྟར་དུས་མཉམ་དུ་ཁས་བངས་པ་དངོས་སུ་ཉམས་སོ། །འཆྲི་སྲྲིད་དང་

བར་སྲྲིད་ཀྲི་བར་ན་སེམས་དེ་འད་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་ན་སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས། 
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བར་མ་དོའྲི་སྲྲིད་པ་ཕོགས་དེ་ནས་བར་ཆད་མེད་པར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་འགག་པ་

དང་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྲང་གྲི་ཐོར་ཏོ་མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་འཆྲི་སྲྲིད་དང་བར་སྲྲིད་བར་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་བར་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ། །རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། སང་བ་གསུམ་གྲི་སེམས་དེ་དག་

སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྟོག་པའྲི་རྩ་བ་འདྲི་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་འགྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔོན་དུ་སེམས་

གསུམ་འགོ་དགོས་པར་སོན་པ་མྲིན་པས་ལུང་དེ་འདེན་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ། གཞན་གྲིས་“བརྟགས་
1
པའྲི་ཕོགས་དགག་པ་དང༌། རང་གྲི་གནས་པའྲི་ཕོགས་

བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་བར་དོའྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་ཟྲིན་པའྲི་དེ་མ་

ཐག་ཏུ། འདྲིས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསོམ་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རྣལ་འབྱོར་

དང་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པས་ལྷའྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་བསན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་

ལ་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་ལ་མངོན་བྱང་ལྔ་ཡོད་པའྲི་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་

ཡན་ཆད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་དང་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བྱང་

ཆུབ་པ་གསུམ་ནྲི་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དུ་“མདོར་
2
བྱས་ལས་གསལ་བར་བཤད་

དོ། །རྣམ་གཞག་ཏུ་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསལ་བ་དང་པོའྲི་མྲི་ཤྲི་བའྲི་བར་དོ་དེ་རྣམ་

ཤེས་རླུང་གྲི་རྟ་ལ་ཞོན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་མྱུར་བར་འོངས་ཏེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་

1  མ་ཕྱི། ༨༤ན༦ན།  བརགས་    སྐུ། ༡༡༧ན༥ན།  བཏགས་

2  མ་ཕྱི། ༨༤བ༡ན།   མདོར་    སྐུ། ༡༡༧བ༡ན།  རོར་
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ཀྲི་སོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་མངལ་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་ནས་དེ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟྲིལ་

གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་གསུངས་པར་བཤད་ཅྲིང་ཤེས་རབ་ཀྲི་མདོ་ལས་

ཀང་གསུངས་པར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དེ་རྲིམ་གྲིས་འཕེལ་

ནས་གནས་སབས་ལྔ་གསལ་བར་འགྱུར་བར། དེའྲི་འོག་ཏུ་རྲིམ་གྲིས་འཕེལ་ཏེ་

དང་པོ་མེར་མེར་པོའྲི་རྣམ་པའོ། ཞེས་པ་ནས། གནས་སབས་ལྔ་གསལ་བར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གསུངས་ནས། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེའྲི་འོག་ཏུ་སྐྲ་དང་སེན་

མོ་དང༌། ཞེས་པ་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཟླ་བ་བཅུའྲི་མཐར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པའྲི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་བསན་པའྲི་རྲིམ་པས་

མའྲི་མངལ་ནས་འཐོན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དྲི་ཟ་ཉེ་བར་འཁོར་བའྲི་སེམས་

ཅན་ཤའྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་གཟྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །གསུངས་པ། ཆུའྲི་ཁམས་ནྲི་ས་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྲིན་

དངོས་ཞེས་བསན་པ་ཡྲིན། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་པ་ཞེས་

བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །གཞུང་འདྲིས་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་

ལས་བསྒྲུབས་པ་ནྲི་བདག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྔགས་པས་ང་རྒྱལ་བསྐེད་པར་བྱའོ། ཞེས་

བསན་ཏོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་

བརོད་པའོ། །

འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་གཞུང་འདྲིས་བར་སྲྲིད་དང་མཐུན་པར་དང་པོའྲི་
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མགོན་པོ་བསྐེད་པ་སོན་པ་བོ་ལ་མ་བདེ་བས། འདྲིས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་སོམ་པར་

བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རྣལ་འབྱོར་དང་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པས་ལྷའྲི་སྐུ་

བསྐེད་པ་བསན་ཏོ། ཞེས་པ་དེ་འོག་གྲི་གནས་སབས་ལྔ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པའྲི་མཇུག་ཏུ་དངས་ནས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་མངལ་གྲི་གནས་སབས་དང་

སྦར་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ནྲི་མཁས་པའྲི་གཞུང་སབས་གཞན་དུ་སྐོགས་ཏེ་འཆད་པ་

ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་བཤད་པ་སེ། རྣམ་གཞག་ཏུ་དང་པོར་བར་དོའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གསུངས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་རྣལ་འབྱོར་དང་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ལྷ་བསྐེད་

པར་གསུངས་པས་ནྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བར་དོ་དང་མཐུན་པར་བསོམ་པ་གསལ་

བར་བསན་ལ། དེའྲི་འོག་ཏུ་བར་དོ་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བའྲི་ཚུལ་བཤད་ནས་དེ་

དང་མཐུན་པར་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་མས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་སོགས་བྱེད་དགོས་པར་

བཤད་པས་ནྲི་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་དང་སྦོར་བར་ཤྲིན་

ཏུ་གསལ་ཞྲིང༌། མདོ་བསྲེ་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་བསོམ་པ་ནྲི་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེ་ནས་ལེའུ་དང་པོ་ལས་གསུངས་

པའྲི་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཅན་དུ་བསན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་ལུས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱ་བར་མྲི་ནུས་པས་ན། ཞེས་དང་པོའྲི་མགོན་

པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་སབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་རྣམ་གཞག་

ཏུ་ལོངས་སྐུས་མྲི་རྣམས་ཀྲི་དོན་མཛད་པར་མྲི་ནུས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའྲི་དོན་

དུ་བར་དོ་མའྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་དང་འད་བར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་

བསྒྱུར་བར་གསུངས་པ་དོན་འད་ལ། ལེའུ་དང་པོའྲི་སྒོན་གསལ་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་
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དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྲི་སེམས་ཅན་

གྲི་དོན་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་རེས་སུ་ཞུགས་པས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་འཛིན་

པར་མཛད་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སྐེ་བ་བཟུང་བའྲི་དོད་དང་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་

བ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་ཤྲིང༌། རྲིམ་ལྔ་ལས་ཀང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མ་

ཉྲིད། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཡང་དེ། །དེ་ཉྲིད་དྲི་ཟའྲི་སེམས་ཅན་ཉྲིད། ཅེས་

འབས་དུས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དང༌། ལམ་དུས་གྲི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། གཞྲི་

དུས་ཀྲི་བར་དོ་རྣམས་ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པས། དང་པོའྲི་མགོན་

པོ་ལོངས་སྐུ་དང༌དེ་ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་དགོས་པར་འདོད་བཞྲིན་དུ་དང་པོའྲི་

མགོན་པོ་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་མྲི་སྦོར་བར་མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་དང་སྦོར་

བ་ནྲི་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་པ་ལས་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའ།ོ །འདྲི་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་

དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྲི་གནད་མ་ཟྲིན་པར་“འཆུགས་
1
ན་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་

སུ་སེམས་དབེན་དང་འོད་གསལ་གྲི་མཐར་མ་དག་པ་དང་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་

བཞེངས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཞྲིག་རྒྱུད་འགེལ་

དང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་དུ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནད་

མྲི་ཤེས་པར་“འཆུགས་
2
ནས་ལམ་གྲི་སྲོག་སོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་

སྔོན་དུས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག །ཉྲི་མ་ཟླ་བ་པདྨ་དེའྲི་སེང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་

ཕ་དང༌། མ་དང༌། བར་དོ་དང༌། དེ་གསུམ་བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན། རང་

1  མ་ཕྱི། ༨༥བ༢ན།   འཆུགས་    སྐུ། ༡༡༩ན༡ན།   འཕྱུགས་

2  མ་ཕྱི། ༨༥བ༣ན།   འཆུགས་    སྐུ། ༡༡༩ན༣ན།   འཕྱུགས་
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བཞྲིན་གྲི་རྲིགས་ཡོད་པས་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་མེར་མེར་པོ་ལ་ༀ་དང༌། 

ནར་ནར་པོ་ལ་ཨྰཿདང༌། ལྟར་ལྟར་པོ་ལ་ཧཱུཾ་གྲི་དབྱྲིབས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་

ཟླ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན། འཁང་གྱུར་དང་ཕག་མཚན་རོ་

རེ་ཆོས་མཐུན། རྐང་ལག་འགྱུས་པ་དང་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྐུ་རོགས་པ་ཆོས་

མཐུན་པས་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ལྔ་པོ་དེ་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྦང་གཞྲི་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། ཡང་སྔོན་དུས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཕའྲི་རོ་རེ་རྒྱས་པ་ཉྲི་མ། ཕོ་མོ་

རེས་སུ་ཆགས་པ་ཟླ་བ། མའྲི་པདྨ་རྒྱས་པ་པདྨ། དེའྲི་སེང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་བར་

དོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ། དེ་ཐམས་ཅད་འདེས་པ་ནྲི་བར་དོ་དང་ཁུ་ཁག་གསུམ་

འདེས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་ཐོབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། གནས་སབས་དང་པོ་གསུམ་གྲི་

ཚེ་འབྲུ་གསུམ་གྲི་དབྱྲིབས་དང་། བར་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་

ཡྲིན་པས་ཕག་མཚན་གྲི་དབྱྲིབས་སུ་ཡོད་ལ། གནས་སབས་ལྔ་པ་སྔར་དང་འད་

བར་འཆད་པ་ཡང་། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་བར་དོ་དང་ལོངས་སྐུ་ཆོས་མཐུན་

སྦར་བའྲི་ཆོས་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་དོར་ནས་སང་རུང་མ་དམྲིགས་པས་ཁེགས་

པའྲི་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་གྲི་དབྱྲིབས་ལ་སོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སང་ལ་བརྟེན་

ནས་ནན་གྲིས་སྒྲུབ་བར་བྱེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་ཆོས་མཐུན་ལ་

ཤེས་བྱེད་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲི་རྲིགས་ཡོད་པ་དང་བདེ་བར་

གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡོད་པས་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་གྲི་དབྱྲིབས་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པར་འགྲུབ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ས་བོན་དང་ཕག་

མཚན་གྲི་དབྱྲིབས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བར་དོ་ཤྲི་ནས་སྐེ་
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སྲྲིད་དུ་སྐེས་པའྲི་སེམས་དང་པོ་དང་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་འདེས་པ་ཡྲིན་གྲི་བར་དོ་དང་

ཁུ་ཁག་འདེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཉྲི་མ་དང་པདྨ་ཕ་དང་མའྲི་རོ་རེ་དང་པདྨ་

རྒྱས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་ནས་དེ་དང་ཡྲི་གེ་གསུམ་འདེས་པ་ཁུ་ཁག་བར་དོ་

གསུམ་འདེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ན་གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མའྲི་རོ་རེ་དང་པདྨ་གཅྲིག་

ཏུ་འདེས་པའྲི་དབུས་སུ་བར་དོ་འཇུག་པ་དང༌། ཕ་མའྲི་གསང་གནས་དང་ཁུ་ཁག་

ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག །ཟླ་ཉྲི་པདྨ་གསུམ་

ནྲི་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སང་བ་གསུམ་སེ། དེ་དག་བསྐེད་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་སེམས་ཀྲི་

བཞོན་པའྲི་རླུང༌། པདྨའྲི་སེང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་བར་དོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ། 

འདེས་པ་ནྲི་བར་དོ་སྐེ་བ་བངས་པ། སྤོ་བསྡུས་ཟླ་བ་རོགས་པ་ནྲི་རྣམ་ཤེས་རླུང་གྲི་

བཞོན་པ་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་བར་དོའྲི་ཕུང་པོ་རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། ཞེས་

འཆད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ལུགས་དེ་ནྲི་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སང་བ་གསུམ་བར་དོ་སྐེ་བ་

ལེན་པའྲི་རྒྱུར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ལུགས་

སུ་སང་ལ། ཕོགས་དེ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་

ཡང་ལུགས་གསུམ་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་ལས་

བཤད་ཚུལ་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་དག་ལས་ཆེས་ཆེར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པས་མཁས་པ་

དག་གྲི་ཡྲིད་མགུ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་གནས་པའྲི་ཕོགས་བཞག་པ་ནྲི། དེ་ལ་རེ་ཤྲིག་སྦང་

གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བར་དོ་དེ་ཡང་ཤྲི་བའྲི་འོད་

གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལངས་པའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ། འབྱུང་ལུས་
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རགས་པ་སངས་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་ལུས་ཅན་ཡྲིན་པས། ཡྲིད་ཀྲི་ལུས་ཅན་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་ཅན་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ། ཤྲི་

བའྲི་འོད་གསལ་དང་འད་བ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དེའྲི་ངང་ལས་

ལངས་པ་ལ། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུར་སྔོན་དུ་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་སོན་པའྲི་དགོས་

པ་ནྲི། རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་ཤེས་ཉྲིད་རྣམ་པ་ཟླ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

སང་བ་ཙམ་ལས་བསྐེད་པའྲི་ལྷ་སྐུ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་ཅན་བར་

དོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ལོངས་སྐུར་ང་རྒྱལ་བཞག་པར་བྱ་བར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་

དོ། །དེ་ལ་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ནས་ལྡང་བའྲི་ཟླ་ཉྲི་པདྨ་གསུམ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་

བ་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལངས་པའྲི་སང་བ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན། 

གསུམ་པོ་དེ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང༌། བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་

རེས་སུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་སེང་ནས་སེང་དུ་བརྩེགས་པ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་པོ་ཚན་

པ་གཉྲིས་ཀའང༌། ལུགས་ལྡོག་གྲི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་པོ་དེའྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་

རླུང་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། ཚན་པ་གཉྲིས་བྱས་པ་ནྲི། རྣམ་ཤེས་གསུམ་པོ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང༌། སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རླུང་རེ་དང༌། རང་དུས་ཀྲི་རླུང་རེ་སེ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་

པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་རྣམས་འདེས་པ་ནྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་རླུང་སེམས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་

པ་མཚོན་ལ། འདེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཟླ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་འོད་

ཀྲིས་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཟླ་བ་ལ་ཐྲིམ་པར་བསོམ་པ་ནྲི། རྒྱུད་རོ་

རེ་འཕེང་བ་ལས། སྐེ་དང་གནས་དང་འཇྲིག་པ་དང༌། །སྲྲིད་པ་བར་མར་གནས་པ་

སེ། །ཇྲི་སྙེད་འཇྲིག་རྟེན་གྲིས་བརྟགས་པ། །སེམས་ཀྲི་རླུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོ། ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་ཤེས་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་དེ་ཉྲིད་སོད་བཅུད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རྩ་བར་མཚོན་པར་བྱེད་པའོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག །འདྲིས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་

དུ་ཤེས་པ་བྱེད་ཅྲིང་བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པ་རྟོགས་པའྲི་དོན་དུའོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། 

སྒོན་གསལ་མཁན་པོ་ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིའང་དགོངས་པར་སང་བའྲི་ཚུལ་མ་གོ་ལ། སྡུད་བྱ་སོད་བཅུད་དང༌། སྡུད་

བྱེད་རླུང་སེམས་ཟླ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡང༌། སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཕྲིན་

པ་གང་གྲི་ཐ་སྙད་དང་བསྟུན་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས་བདེན་གཉྲིས་

དབྱེར་མེད་མཚོན་པའྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་སྙྲིང་པོ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ནས་རྣམ་

ཤེས་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་ཉྲིད་ཟླ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེ་ལས་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་

རོལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་ས་བོན་ཡྲི་གེ་གསུམ་“སྐེས་
1
པ་ནྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་

པའྲི་བར་དོའྲི་ངག་དང་ཆོས་མཐུན། ས་བོན་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་དཀར་

པོ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྐེད་པ་ནྲི་བར་དོ་དེའྲི་ཡྲིད་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་

པོའྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་ནྲི་བར་དོ་དེའྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན། ས་བོན་ལས་འོད་འཕོས་

རྲིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་ནས་དེ་ལ་ཐྲིམ་པ་སོགས་

བྱེད་པ་ནྲི་བར་དོ་དེའྲི་བྱ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། འདྲི་དག་ཀང་ཆོས་མཐུན་རགས་

པ་ཙམ་སྦར་བས་ཆོག་གྲི །བར་དོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུས་མཉམ་ལ། འདྲིར་

ས་བོན་ཕག་མཚན་སྐུ་རོགས་པ་གསུམ་དུས་མྲི་མཉམ་པ་ལྟ་བུ་ཁད་པར་ཕ་མོ་མྲི་

མཐུན་ཀང་སྐོན་མེད་དེ། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་རྲི་གླྲིང་འཆགས་པ་ཆོས་མཐུན་སྦར་

1  མ་ཕྱི། ༨༧ན༢ན།    སྐེས་    སྐུ། ༡༣༡ན༢ན།  བསྐེད་
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བ་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་འདྲི་ནྲི། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་

གཞུང་གོང་དུ་ཇྲི་སད་དངས་པ་ལྟར། སྦང་གཞྲི་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་མ་ཟད་

འབས་བུ་ལོངས་སྐུ་དང་ཡང་ཆོས་མཐུན་པ་དགོས་པས་དེའྲི་མཐུན་ཚུལ་ནྲི། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ས་ན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འབའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས། 

སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་མེད་ཀང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་དེའྲི་རྒྱུར་སང་བ་

གསུམ་དང་དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་སོང་བས། ཟླ་ཉྲི་པདྨ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ནྲི་

དེ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་གསུམ་འདེས་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནྲི། ལམ་དུས་

ཀྲི་སང་བ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའྲི་འབས་དུས་ཀྲི་འོད་གསལ་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་དང་

དབྱེར་མེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་དེ་ལས་ས་བོན་དང༌། རྲིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་དཔག་

མེད་སྡུད་པའྲི་སྤོ་བསྡུ་དང༌། རོ་རེ་དང༌། སྐུ་རོགས་པ་རྣམས་ནྲི། འབས་དུས་ཀྲི་

དོན་གྲི་འོད་གསལ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་དེ་ཉྲིད། 

རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་པ་མཚོན་ལ། 

དེ་ཡང་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པར་བྱས་པས་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་ལ། རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་

གསུམ་གྲིས་མཚན་པ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་མཚོན་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན། དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བསྐེད་པའྲི་ཚེ། དག་པའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ཉྲིད་

ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་ཤར་བའྲི་རོ་རེ་འཆང་དེ་ངའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བརྟན་

ལ་རྒྱ྄ུན་རྲིང་བ་བསྐེད་པ་ནྲི་བར་དོ་སྦོང་བ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཟབ་མོའྲི་

སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གཅེས་པས་ཡང་ཡུད་བྱར་མྲི་རུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་གཞྲི་འབས་གཉྲིས་དང་ཆོས་མཐུན་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 224  

རེ་བཙུན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་ཐ་མྲི་དད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ཁོ་བོས་ཉམས་པ་མེད་པར་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་གཏམ་དུ་བྱས་སོ། །

དོན་འདྲི་ལྟར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པ་ཡང་མདོར་བྱས་ལས་གསུངས་པ་

ནྲི། འོད་གསལ་བར་ནྲི་རབ་ཞུགས་ནས། །ལྡང་བ་ཡང་ནྲི་བརྟག་པར་བྱའོ། །སྔགས་

ཀྲི་སྐུའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ལྷའྲི་གཟུགས་ལ་དམྲིགས་པར་བྱ། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་

ཀྲི་དབུས་གནས་པར། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ། །སྔགས་པས་ཀང་

ནྲི་དེ་སེང་དུ། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བསམ། །དེར་ཡང་པདྨ་འདབ་མ་

བརྒྱད། །ཁ་དོག་དམར་པོ་བསོམ་པར་བྱ། །པདྨའྲི་སེང་དུ་སྔགས་ཆེན་པོ། །ཡྲི་གེ་

གསུམ་ཡང་བསོམ་པར་བྱ། །སྔགས་དང་པདྨ་གཉྲིས་ཀ་དག །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་ཞུགས་པས། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་རོགས་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རྣམ་

པར་བརྟག །བརྒྱུ་དང་མྲི་བརྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །དེ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་རྣམ་བསམ་ཞྲིང༌། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི། སྔགས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་

པས་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་སྐུར་བོ་ངོར་ལངས་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་

སྐུ་ཞེས་བྱ་ལ། རོགས་རྲིམ་པས་སོང་པ་བཞྲིའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའམ་

ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་ལངས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །ནམ་

མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། ཞེས་པ་ནྲི། སྒོན་གསལ་དུ། འོད་གསལ་ལ་

གནས་པ་ལ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་སུ་གནས་པར་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལྟར་

ཡྲིན་པས། འདྲིར་འོད་གསལ་ལ་ཞུགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དེའྲི་

ངང་ནས། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །སྔགས་དང་པདྨ་ཉྲི་མ་དག །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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ལ་ཞུགས་པས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་བསམས་ནས། བ་མ་སྔ་མ་དག །བར་གྲི་

ཟླ་བ་ལ་པདྨ་དང་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡས་ཞུགས། ཉྲི་མ་མས་ཞུགས་པའྲི་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་

ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་བའྲི་ཟླ་བར་འདོད་པ་ནྲི་དོན་མྲིན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་

སྒོན་གསལ་ལས། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཐམས་

ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་བྱས་ལ། ༀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་ཟླ་བ་དང་

ཉྲི་མ་དང་པདྨ་བསྐེད་ལ། པདྨའྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་རྣམ་པར་བསམས་

ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བསམས་པར་བྱའོ། ཞེས་ཟླ་ཉྲི་པདྨ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་བསྐེད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་ལ། མདོ་བསྲེ་ལས་ཀང༌། 

དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འད་བར་ཡོངས་སུ་གྱུར་པར་བལྟས་

ལ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མདོར་བྱས་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡང་ཉྲི་མ་དང་

པདྨ་དབུས་ཀྲི་ཟླ་བ་ལ་ཞུགས་པའྲི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་འདེས་ཏེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཟླ་བ་ཕྲི་མ་བསྐེད་པའྲི་དོན་ནོ། །བརྒྱུ་དང་མྲི་བརྒྱུ། ཞེས་སོགས་ནྲི་སོད་བཅུད་

ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ལ་སྡུད་པའྲི་དོན་ཏོ། །བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ནྲི། །གསང་སྔགས་

འདྲི་ནྲི་བརོད་པར་བྱ། །ༀ་དྷརྨཱ་དྷ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨྰཏྨ་ཀོ་྅་ཧཾ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

བརྟན་པར་བྱ་བ་ནྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བྱ་བའོ། །སྔགས་དོན་ནྲི། ༀ་ཞེས་པ་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །དྷརྰྨ་ནྲི་ཆོས་སོ། །དྷ་ཏུ་ནྲི་དབྱྲིངས་སམ་ཁམས་ཏེ་མཐར་གཏུགས་པའྲི་རྩ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་རླུང་སེམས་སོད་བཅུད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
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ཀྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་འདའྲི་རླུང་སེམས་ཉྲིད་ཟླ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེ་

ངའོ་ཞེས་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་ནྲི་ཨྰཏྨ་ཀ་ཨྰ་ཧཾ། ཅེས་པའོ། །སྔགས་དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་ཏུ་

བཤད་པ་ནྲི། བཤད་པའྲི་རྒྱུད་དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས་གསུངས་པ་སྒོན་གསལ་

དུ་དངས་པ། ༀ་ནྲི་དང་པོར་ཤེས་པར་བྱ། །དྷརྰྨ་ཞེས་བྱ་གཉྲིས་པའོ། །དྷ་ཏུ་ཞེས་

བྱ་གསུམ་པར་བཤད། །སྭ་བྷཱ་ཝར་གགས་བཞྲི་པའོ། །ཨྰཏྨ་ཀ་ནྲི་ལྔ་པ་ཡྲིན། །ཨྰ་

ཧཾ་དུ་གྱུར་དྲུག་པར་འདོད། །སྔགས་འདྲི་བརོད་ནས་དེ་འོག་ཏུ། །བསོམ་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གྲིས་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་ངེས་དོན་དུ་འགོ་ཚུལ་ནྲི། 

སྔགས་ཚན་དང་པོ་ལྔས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་

ལྔ་བསན་ལ། ཨ་ཧཾ་གྲིས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ཉྲིད་བསན་ཞྲིང༌། སྔགས་འདྲི་བརོད་

པ་སེ། རླུང་ལྔའྲི་བཞོན་པ་ཅན་གྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དེ་བསྐེད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་

རོགས་རྲིམ་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་བསོམ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། འོད་གསལ་

ལས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྒྱུ་མའམ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུར་བསོམ་པ་

སེ་ལྡང་བར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། ད་ལྟ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སྔགས་དེ་ཉྲིད་

དང་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་དོན་བསོམ་ནས། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་

བསོམ་སེ། སྔགས་དེ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་དོན། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འོད་

གསལ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །བཤེས་གཉེན་སྔ་

མ་དག་གྲིས་སྔགས་འདྲི་ངེས་དོན་དུ་འཆད་ཚུལ་མང་དུ་བྱས་སང་མོད་ཀང༌། ཡྲིད་

བརྟན་མྲི་སང་ཞྲིང༌། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་འདུག་པས་སྙྲིང་པོ་མྲི་

སང་ངོ་། །དེ་དག་གྲིས་ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །
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གསུམ་པ་ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ལྟར་སྦོར་བ་

དམྲིགས་ནས་ནྲི། །རེས་སུ་སྦོར་བ་བརྩམ་པར་བྱ། ཅེས་གསུངས་ཏེ། མངོན་བྱང་

ལྔའྲི་ནང་ནས་དང་པོ་གཉྲིས་རྣལ་འབྱོར་དང༌། གསུམ་པ་ནས་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་

དུ་སོན་པ་སེ། དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་ཡྲིག་གསུམ་

ཡང༌། །ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་བསམ། ཞེས་པས་ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་

དངོས་སོན་ཏེ། སྔར་གྲི་ཟླ་བ་དེ་ལས་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རོལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ༀ་

དཀར་པོ། ཨཱཿདམར་པོ། ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཕག་མཚན་ལས་

བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ནས་ཡྲིག་གསུམ་ལས་བྱུང་བ། །ཀུན་ད་ཟླ་

བ་དཀར་དང་མཚུངས། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་། མདོ་བསྲེ་ལས། ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་བཀོད་ལ། རོ་རེ་ང་རྒྱལ་དེ་ལས་བྱུང་བ། ཞེས་

པས་ཕག་མཚན་རོ་རེ་དང་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་གཉྲིས་ཀ་བསན་ཞྲིང༌། ང་རྒྱལ་

འཇོག་པའྲི་ཚུལ། འགེལ་པ་རྲིན་ཕེང་ལས། བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧཾ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་

ཀྲིས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་ཡྲིག་འབྲུ་གསུམ་གྲིས་མཚན་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་ནྲི་སྐུ་རོགས་པ་ལས་

བྱང་ཆུབ་པ་སེ། མདོར་བྱས་ལས། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསམས་ནས་ཀང༌། ཞེས་

པས་བསན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་

ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རོ་རེ་མཆོག །ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོར་རྣམ་བསོམ་པ། །བྱང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དག་

གྲིས་བྱ། ཞེས་པས་བསན་པར་མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་
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གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ཡང༌། སྐུ་རོ་རེ་གསུང་རོ་རེ་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ས་བོན་གྲི་

ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་རོ་རེ་ཡྲིག་གསུམ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཉྲིད་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་

གནས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྔགས་ཀྲི་མཆོག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། འགོས་འགྱུར་ལས། རོ་

རེ་ཡྲིག་གསུམ་སྔགས་ཀྲི་མཆོག །ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོར་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེ་འབའ་ཞྲིག་ལས་བསོམ་པར་བྱའམ་ཞེ་ན། བྱང་

ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལྔ་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་

པར་བྱ། ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །སྒོན་གསལ་ལས་ཀང༌། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སེང་དུ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་བྱུང་བ། རོ་རེ་ཆེན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའོ། ཞེས་

དང༌། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་ཟླ་བ་དང་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་དང་སྐུའྲི་རྲིམ་གྲིས་བྱུང་

ནས། ཞེས་གསུངས་པས་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་ངེས་པར་དགོས་ཀྲི། མདོར་

བྱས་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས་ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་པ་མྲི་དགོས་སོ་སྙམ་

དུ་མྲི་བཟུང་ངོ༌། །དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོར་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་དངོས་སུ་

བཤད་ལ། ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་དང་འགེལ་པ་རྲིན་འཕེང་

གྲིས་བཤད་ཅྲིང༌། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་ཐུབ་

པ་དཔལ་གྲི་འགེལ་པར་བཤད་པས་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དོ་

ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སྔར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་རོ་རེ་འཆང་དཀར་པོ་

ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འདྲི་ཡང་དེ་དང་རྲིགས་མཚུངས་

པར་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་འདུས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་

གསུམ་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། ལུང་སོན་ལས་གསུངས་པའྲི་རོ་
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རེ་ཐལ་མོའྲི་ངེས་དོན་བཤད་པ་དངས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་དེ། ཀུན་

རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང༌། དོན་དམ་འོད་གསལ་གྲི་ཐུགས་དང༌། དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་

པར་སྦར་བ་མཚོན་དོན་དུ་བྱས་ནས། དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ལྷ་ཡང་ཞལ་གསུམ་

པར་བཤད་པ་ལ། ལོངས་སྐུ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་དང་པོའྲི་

མགོན་པོ་ཞལ་གསུམ་པར་བྱར་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་རྒྱུད་སེའྲི་དོན་ལ་བོ་ཁ་མ་

ཕོགས་པའོ། །གསུམ་པ་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་

སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་བཀོད་ནས་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་སེམས་

དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བྱ་བ་ལ། སྦང་གཞྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་

པ་དང༌། དེའྲི་ཆ་གང་དང་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་ཆ་གང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་བཤད་པ་

དང༌། ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་བྱ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་མྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཚེ་

མ་ནད་མེད་པར་ཉམས་བདེ་ཞྲིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་ཆགས་

པར་གྱུར་ཅྲིང་འདུས་པ་དང༌། དྲི་ཟ་ཉེ་བར་གནས་ཤྲིང་འཇུག་པར་འདོད་པ་སེ། 

གནས་གསུམ་པོ་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་མངལ་འཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མངལ་

དུ་འཇུག་པའྲི་མདོ་ལས། ཕ་མ་ཆགས་པར་གྱུར་ཅྲིང་ཕད་པ་དང༌། མ་ཡང་རུང་བར་

གྱུར་ཅྲིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང༌། དྲི་ཟ་ཡང་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིང་འཇུག་

པར་འདོད་ན་སེ། དགའ་བོ་དྲི་ཟ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྲྲིད་པ་བར་མའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཚིག་

བ་དྭགས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་མའྲི་མངལ་རླུང་མཁྲིས་བད་
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ཀན་གྲིས་བསགས་པ་དང༌། མངལ་གྲི་དབུས་ནས་འད་བ་དང༌། མངལ་གོག་མའྲི་

རྐེད་པ་འད་བ་ལ་སོགས་པ་མངལ་གྲི་ཉེས་པ་དང༌། ཕ་མ་གཉྲིས་ཀ་ལས་མངལ་

སོར་ཁུ་ཁག་དུས་མཉམ་དུ་མ་བྱུང་བའམ། བྱུང་ཡང་རུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ས་བོན་

ཀྲི་ཉེས་པ་དང༌། ཕ་མས་བུ་རེད་པ་དང་བུས་ཀང་དེ་གཉྲིས་ཕ་མར་འགྱུར་བའྲི་ལས་

མ་བསགས་པ་ལས་ཀྲི་ཉེས་པ་སེ། གསུམ་པོ་དེ་གང་རུང་དང་ལྡན་ན་མངལ་དུ་བུ་མྲི་

འཆགས་པར་མངལ་འཇུག་གྲི་མདོ་ལས་གསུངས་པས་ཉེས་པ་དེ་གསུམ་དང་བལ་

བ་དགོས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཕ་མ་ཉལ་པོ་བྱས་པས་ཕ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་སུམ་མདོའྲི་

མེ་གཏུམ་མོ་ཕལ་པ་རྣམས། དབང་པོ་གཉྲིས་བསྲུབ་པའྲི་སྦོར་བ་བྱས་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་གེན་དུ་གཡོས་པས་སྦར་ཏེ། དེའྲི་དོད་ཀྲིས་ཁམས་དཀར་

དམར་ཞུ་བ་རྣམས། ཕ་མའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་སྦུབས་སོང་

རྣམས་ནས་བབས་ཏེ་ཕ་མའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དབང་པོ་རྣམས་བདེ་བས་ཚིམ་པར་

བྱས་ནས། སར་མའྲི་གསང་བའྲི་པདྨར་ཐམས་ཅད་འདེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་

ཕ་མ་གཉྲིས་ལས་ཁུ་ཁག་གྲི་དྭངས་མ་ཤྲིན་ཏུ་བས་བ་ཐྲིགས་པ་རེ་ངེས་པར་མཇུག་

ཏུ་འབྱུང་ལ། དེ་གཉྲིས་འདེས་པའྲི་དབུས་སུ་བར་དོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་ཅྲིང༌། 

ཐོག་མར་རྣམ་ཤེས་གང་དུ་ཞུགས་པའྲི་གནས་དེ་ཉྲིད་ལུས་གྲི་སྙྲིང་ཁར་འགྱུར་ལ། 

ཐོག་མར་རྣམ་ཤེས་གང་དུ་ཞུགས་པ་དེ་ནས་མཐར་རྣམ་ཤེས་ཐོན་ནས་འཆྲི་འཕོ་བ་

ཡྲིན་པས་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བ་ལ་ངེས་པར་སྙྲིང་ཁ་ནས་འཕོ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕ་མ་

གཉྲིས་ཉལ་པོ་བྱེད་པ་དེ་དྲི་ཟ་ཉེ་བར་གནས་པས་མཐོང་སེ། འདོད་པ་ཉེ་བར་ལེན་

པའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས། ཉལ་པོ་བྱེད་
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པ་དེ་མཐོང་བ་ན་གཅྲིག་ལ་ཆགས་ཤྲིང་ཅྲིག་ཤོས་ལ་འབལ་འདོད་སྐེ་སེ། ཕོར་སྐེ་ན་

བུད་མེད་ལ་ཆགས་ཤྲིང་སྐེས་པ་ལ་འབལ་བར་འདོད་པ་སྐེ་ལ། མོར་སྐེ་ན་དེ་ལས་

ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེའྲི་རྐེན་གྲིས་གང་ལ་ཆགས་པའྲི་སྐེས་པའམ་བུད་མེད་

དེ་ཁོ་ན་མཐོང་གྲི་ཅྲིག་ཤོས་མྲི་མཐོང་ཞྲིང༌། དེ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་བསམ་པས་ཉེ་བར་

སྦོར་བ་ན་སྐེས་པའམ་བུད་མེད་དེའྲི་ལུས་གཞན་མྲི་སང་བར་ཕོ་མོ་གང་ཡྲིན་པ་

དེའྲི་དབང་པོ་འབའ་ཞྲིག་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞྲི་དེ་ལས་ཁོ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

ཁོ་བ་དེའྲི་རྐེན་གྲིས་བར་དོ་ཤྲི་ནས། དེ་མ་ཐག་རྣམ་ཤེས་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་

འཇུག་པར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཐོག་མར་མའྲི་གསང་བའྲི་སོ་འབའ་ཞྲིག་

ནས་འཇུག་པར་མ་ངེས་ཏེ། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། དབང་པོ་གཉྲིས་མཉམ་པར་

སྦོར་བ་མཐོང་བས། འདོད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། སྲྲིད་པ་བར་མ་འོང་སེ། རྟ་ཞོན་

པ་བཞྲིན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་བདག་པོ་ཐུགས་རོ་རེ་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ལ་ཡང་དག་

པར་ཞོན་ཏེ། ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བར་འོང་ཞྲིང༌། སད་ཅྲིག་ཐང་ཅྲིག་གམ་ཡུད་ཙམ་གྲིས་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལྟར་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་སོར་ཞུགས་ཏེ། ཞེས་རྣམ་པར་

སང་མཛད་ཀྲི་སོ་ནས་འཇུག་པར་གསུངས་ལ། འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་

“གཤང་
1
བ་ལ་རྣམ་སང་དུ་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་སང་གྲི་སོ་འོག་སོ་ལ་བྱས་

ཏེ། དེ་ནས་བར་དོ་འཇུག་པར་འདོད་ཀང་། ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། གཞུང་དེས་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་ལྟར་ཞེས། དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ལྟར་རྣམ་སང་གྲི་སོ་

ནས་འཇུག་པར་གསུངས་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་པའྲི་འོག་སོ་ནས་འཇུག་པ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༩༠བ༦ན།  གཤང་    སྐུ། ༡༢༦ན༣ན།   བཤང་
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ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་གང་དུ་འགོད་པའྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་

སྤྲི་བོའྲི་སོ་ལ་རྣམ་སང་གྲི་སོ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་པ་ལ་འཇུག་

པ་བཞྲིན་དུ་བར་དོ་ལུས་ལ་འཇུག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སོམ་འབྱུང་ལས། དང་

པོ་ཕ་མའྲི་ཀུན་སྦོར་ལས། །སྲྲིད་པའྲི་སྐེ་བོ་ཅན་དུ་མཐོང༌། །ཤྲིན་ཏུ་ངེས་པ་ཀུན་

དགའྲི་སོབས། །ཁའྲི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་ཁ་ནས་འཇུག་པ་ཡང་གསུངས་

ཤྲིང༌། དེ་ཡང་ཕ་མ་སུའྲི་ཁ་ཡྲིན་སྙམ་ན། རྒྱུད་རོར་འཕེང་ལས། སྔོན་ལས་རླུང་གྲི་

རྣམ་ཤེས་ནྲི། །བརྒྱ་ལ་གང་ཚེ་འགོ་འགྱུར་ན། །ཕ་ཡྲི་ཁ་ལ་མཚུངས་པར་ལྡན། །དེ་

ཚེ་ཆགས་པའྲི་དབང་དུ་འགྱུར། །གསང་གནས་ཟླ་མཚན་ལྡན་པའྲི་རྩ། །མེ་དང་ཉྲི་མ་

འཆར་བ་ན། །དེ་ཚེ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ནོན། །ཆགས་པས་མཆོག་ཏུ་འདོད་པར་

འགྱུར། །རོ་རེ་པདྨ་འདེས་པའྲི་གདོང༌། །འཇུག་པ་རྩ་ཡྲི་ཁ་ཡྲི་རླུང༌། །དེ་ཚེ་ས་བོན་དུ་

ནྲི་འགྱུར། །ས་བོན་ལས་ནྲི་སེམས་ཅན་འབྱུང༌། ཞེས་ཕའྲི་ཁ་ཡྲིན་པར་གསུངས༌ལ། 

དེས་ན་བར་དོ་ཤྲི་ནས་རྣམ་ཤེས་མའྲི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཐོག་མར་བར་

དོ་ཕའྲི་ཁའམ་སྤྲི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ། ཕའྲི་གསང་གནས་ནས་འཐོན་ནས། མའྲི་པདྨར་

ཞུགས་ཤྲིང༌། དེ་ནས་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་

བ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ལྷ་མངལ་འབྱྲིན་བྱེད་པ་དུ་མ་

ཞྲིག་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་པའམ། བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ནམ་

མཁར་བཞག་པ་སོགས་ཐོག་མར་ཡབ་ཀྲི་སྤྲི་བོའམ་ཞལ་ནས་ཞུགས། དེ་ནས་རོ་

རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕྱུང་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཆོ་ག་རྣམས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཛོད་འགེལ་ལས། སྲྲིད་པ་བར་མ་ནྲི་ལྟོ་བ་བརྟོལ་ཏེ་འཇུག་
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པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྐེ་གནས་ཀྲི་སོ་ནས་འཇུག་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་མཚེ་མ་ལས་གང་

ཕྲིས་བྱུང་བ་དེ་ནྲི་ཕུ་བོ་ཅེས་བྱའོ། །གང་སྔར་བྱུང་བ་ནྲི་ནུ་བོ་ཅེས་བྱའོ། ཞེས་མའྲི་

མངལ་སོ་ནས་འཇུག་པའང་བཤད་དེ། མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པར་

ཁས་བང་དགོས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །བར་དོ་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པས་འཇུག་པའྲི་སོ་

ལ་བུ་ག་ངེས་པར་མྲི་དགོས་ཏེ། ལྕགས་ཀྲི་ཐོ་ལུམ་གཤགས་པའྲི་ནང་ནས་སྲྲིན་བུ་

བྱུང་བར་གག་གོ །ཅེས་མཛོད་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་དེ་ཕོར་

འགྱུར་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི་མའྲི་དཀུ་གཡས་པར་བརྟེན་ཏེ་ཁ་མའྲི་སལ་བ་ངོས་ལ་

ཕོགས་པས་གནས་ཤྲིང༌། མོར་འགྱུར་བ་ཅྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི་མའྲི་དཀུ་གཡོན་པར་བརྟེན་

ཏེ། ཁ་མདུན་དུ་ཕོགས་པས་གནས་པར་བཤད་ལ། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡང་དང་པོ་ཕ་

མ་ཉལ་པོ་བྱེད་པ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་ཆགས་པ་སྐེས་ནས་འཁྱུད་པར་འདོད་པའྲི་བསམ་

པ་སྐེ་ཚུལ་གྲི་དབང་ལས་སོ། །ཕ་མ་ཉལ་པོ་བྱེད་པའྲི་སབས་སུ་ཕའྲི་ཁུ་བའྲི་ཐྲིགས་

པ་ཐ་མ་འབྱུང་བའྲི་ཚེ་ཕའྲི་རླུང་བརྒྱུ་ཚུལ་ལས་བུ་དང་བུ་མོ་སོགས་གང་དུ་འགྱུར་

བ་ཤེས་པར་གསུངས་ཏེ། སོམ་འབྱུང་ལས། ས་བོན་ལྷུང་དུས་ཡུད་ཙམ་ལ། །རྲིམ་

པ་མཚོན་བྱ་ལེགས་པའྲི་བོ། །གཡས་པར་བརྒྱུ་བའྲི་རླུང་དག་ལས། །ཐམས་ཅད་ཚེ་

ན་སྐེས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཡོན་པར་རླུང་བརྒྱུ་ན། །ངེས་པར་བུད་མེད་དག་ཏུ་

འགྱུར། །གཉྲིས་ཀའྲི་དབུས་བརྒྱུའྲི་རླུང་དག་ལས། །རྟག་ཏུ་མ་ནྲིང་དག་ཏུ་འགྱུར། 

ཞེས་སོ། །མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

ཞུགས་པ་ལས་འཕེལ་བའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་བར་དོའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཐོག་མར་མའྲི་གསང་བར་ཁུ་ཁག་འདེས་པ་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་རེས་སུ་མའྲི་མངལ་
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གྲི་སྐེ་གནས་སུ་སོང་ནས་དེར་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་གནས་དེ་ནྲི་མའྲི་ཕོ་བའྲི་

འོག་ལོང་ཁའྲི་སེང་གྲི་བར་ཡྲིན་པར་མངལ་འཇུག་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་

མངལ་གྲི་གནས་སབས་ལྔ་སེ། གནས་སབས་ལྔ་ནྲི། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་མེར་མེར་

པོ་དང་ལྡར་ལྡར་པོ་དང་གོར་གོར་པོ་དང་འཁང་གྱུར་དང་རྐང་ལག་འགྱུས་པ་དང་ལྔ་

ལ་གསུངས་ལ། མངལ་འཇུག་དང་མཛོད་འགེལ་ལས། གནས་སབས་དང་པོ་ནུར་

ནུར་པོ་དང་གཉྲིས་པ་མེར་མེར་པོར་བཤད་ཅྲིང༌། སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས་དེ་ལས་

ལྡོག་སེ་བཤད་ཀང༌། མྲིང་འདོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་མྲི་འད་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཐམས་

ཅད་ཀང་དོན་གྲི་རྲིམ་པ་འད་བར་སང་བས་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ལ་མེར་མེར་པོ་ནྲི་ཕྲི་

དཀྲྲིས་མ་ལྟ་བུས་གཡོགས་ལ་ནང་ཤྲིན་ཏུ་ས་བར་འདུག་པའོ། །དེ་ཉྲིད་རླུང་གྲིས་

སྲིན་པར་བྱས་པ་ལས་ལྡར་ལྡར་པོ་སེ་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀ་དཀྲྲིས་མ་ལྟར་གྱུར་ནས་

ཞོ་ལྟར་བས་བར་གྱུར་ཅྲིང་ཤར་ནྲི་མ་གྱུར་པའོ། །དེ་ཉྲིད་རླུང་གྲིས་སྲིན་པར་བྱས་

པ་ལས་གོར་གོར་པོར་འགྱུར་ཏེ། ཤར་ནྲི་གྱུར་ལ་མནན་མྲི་བཟོད་པའྲི་རློར་རློར་

པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་རླུང་གྲིས་སྲིན་པར་བྱས་པ་ལས་འཁང་གྱུར་ཏེ་མནན་བཟོད་པའོ། །དེ་

ཉྲིད་རླུང་གྲིས་སྲིན་པར་བྱས་པ་ལས་རྐང་ལག་འགྱུས་པ་སེ། བརླ་གཉྲིས་དང་དཔུང་

བ་གཉྲིས་དང་མགོ་བོའྲི་མཚན་མ་སེ་འབུར་པོ་ལྔ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྐྲ་དང་སེན་མོ་དང་བ་སྤུ་དང་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་རྣམས་དང་ཕོ་མོའྲི་མཚན་མ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་དུ་

མདོ་དངས་པ་ལས། སྐྲ་སྤུ་སེན་མོ་ལ་སོགས་དང༌། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

དང་ནྲི། །མཚན་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །མཚན་
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རྣམས་ཞེས་པ་རྒྱལ་པོ་སྲས་ཀྲིས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་རྟེན་རྣམས་ལ་འཆད་

དོ། །སོམ་འབྱུང་ལས་ཀང༌། དང་པོར་ནུར་ནུར་པོ་རྣམ་པ། །མེར་མེར་པོ་ནྲི་གཉྲིས་

པ་ཡྲིན། །ལྡར་ལྡར་པོ་སྐེས་གསུམ་པ་སེ། །བཞྲི་པ་གོར་གོར་པོ་ཉྲིད་དོ། །རླུང་

རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བསྐུལ་བས་ན། །ཉའྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །ཟླ་བ་ལྔར་གྱུར་ས་བོན་

ལས། །ཡན་ལག་ལྔ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྐེ། །སྐྲ་སྤུ་སེན་མོ་རྣམས་དང་རྟགས། །ཟླ་བ་བདུན་

གྲིས་སྐེ་བར་འགྱུར། །དབང་པོ་རྣམས་དང་གཟུགས་རྣམས་ནྲི། །ཟླ་བ་བརྒྱད་ལ་སྐེ་

བར་འགྱུར། །ཟླ་བ་དགུ་ཡྲིས་ཡང་དག་རོགས། །ཟླ་བ་བཅུ་ཡྲིས་སེམས་དང་ལྡན། 

ཞེས་ཟླ་བ་དགུ་ཡྲིས་ལུས་རོགས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ལ་ཕྲིར་འབྱུང་བའྲི་སེམས་དང་

ལྡན་པར་གསུངས་སོ། །མངལ་འཇུག་ལས་ཞག་བདུན་ཕག་སོ་བརྒྱད་རོགས་ནས་

བཙའ་བར་གསུངས་ལ། སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས། དེ་ནས་ཞག་བཞྲི་ལོན་ནས་བཙའ་

བར་གསུངས་ཏེ། ཟླ་བ་རྲིལ་པོ་དགུ་དང་ངོ་བཅུར་བྱས་ན་ཐམས་ཅད་འགྲིག་པར་

སང་ངོ༌། །མངལ་དུ་འཕེལ་བའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

མངལ་ནས་བཙའ་བའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་མངལ་ཡོངས་སུ་སྲིན་པ་

ན་ཞག་བདུན་ཕག་སོ་བརྒྱད་པ་ལ་སྔོན་གྲི་ལས་ལས་སྐེས་པའྲི་རླུང་ཡན་ལག་ཅེས་

བྱ་བ་ལངས་ནས། མངལ་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ནས། ལག་

པ་གཉྲིས་བཅུམ་སེ་མའྲི་རུམ་ནས་ཆོས་འབྱུང་གྲི་སོར་ཕོགས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ནས་

སྔོན་གྲི་ལས་ལས་སྐེས་པའྲི་རླུང་ཁ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཅེས་པ་ལངས་ནས། སེམས་

ཅན་དེའྲི་རྐང་པ་གེན་དང་མགོ་ཐུར་དུ་བསན་ནས། མའྲི་དྲི་ཆུའྲི་ལམ་དུ་འཕུལ་བར་

མངལ་འཇུག་ལས་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ཡང་ཞག་བདུན་ཕག་སོ་དྲུག་པ་ལ་མངལ་ན་
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གནས་པར་མྲི་དགའ་ཞྲིང་། འབྱུང་བར་འདོད་ལ། སོ་བདུན་པ་ལ་མངལ་གྲི་གནས་

དེ་ལ་མྲི་གཙང་བ་དང་དྲི་ང་བའྲི་འདུ་ཤེས་སྐེ་བར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་ཞག་བདུན་

ཕག་སོ་བརྒྱད་པའྲི་མཐར་རླུང་གྲིས་མངལ་གྲི་སོར་འཕུལ་བ་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཕྲིར་

འཐོན་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་དྲི་ཟ་སྲྲིད་པ་བར་མ་དོའྲི་ལུས་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་

ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་ཐ་མལ་བའྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡྲིན་ཀང༌། མངལ་དུ་

ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་སྲིན་པར་བྱས་ནས་ཕྲིར་འཐོན་པ་ན་ཐ་མལ་བ་དག་

གྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་དེ་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་

རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་བསན་པའྲི་རྲིམ་པས་གསུངས་པར་རྣམ་གཞག་

རྲིམ་པ་ལས་བཤད་དེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་རེས་ཐོགས་ཉྲིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྦང་

གཞྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན༌ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ཆ་གང་དང་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་ཆ་གང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པ་

བཤད་པ་ལ། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ཚུལ་བཤད་

པ་དང༌། བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་དགོད་པ་སོགས་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་ཚུལ་བཤད་

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

དང་པོ་ནྲི། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་ཚུལ་མདོ་བསྲེ་ན་མྲི་གསལ་

ཞྲིང་མདོར་བྱས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་རེས་སུ་ཞུགས་པས་བསྒྱུར་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་

གསུངས་པ་ལ། རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་དང་འགེལ་པ་རྲིན་འཕེང་དང་དམ་ཚིག་རོ་རེ་

རྣམས་ཀྲིས་རང་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་མྲི་བསྐོད་པ་སྤོས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱས་ཚུར་

འདུས་རང་ལ་ཐྲིམ་ནས་རང་མྲི་བསྐོད་པར་བསྒྱུར་བར་འདོད་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་ཕྲི་
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ཁ་ཅྲིག་ཀང་དེ་ལྟར་བྱེད་དོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། བར་དོ་ཁམས་རགས་པ་ཁུ་

ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཕར་འཇུག་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁུ་ཁག་ཚུར་བར་དོ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁུ་ཁག་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་ཡྲིན་གྲི་བར་དོ་རང་གྲི་ལུས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁུ་

ཁག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་གཞག་ལས་ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེའྲི་ཚུལ་ལྟར་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་

དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་གཞག་ལས། འདྲིར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་གང་དུ་བསྒྱུར་

བར་བྱ་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་མངལ་དུ་འདེས་པ་ལ་གནས་སབས་ལྔ་

ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་གནས་སབས་དང་པོ་མེར་མེར་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་བ་དང་

ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། འོ་ན་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་

བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་སྙམ་ན། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་སྦང་གཞྲི་དང་

སྦོར་བའྲི་སབས་སུ་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། རྒྱུད་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་། ཤེས་

རབ་ཀྲི་མདོ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཡང་དག་པར་

བསྐུལ་ཏེ། གཉྲིས་ཀ་ཡང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱའོ། ཞེས་

བར་དོས་གང་དུ་སྐེ་ལེན་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་

ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་གྲི་གཞུང་གྲིས་སོན་པར་

གསུངས་ལ། དེ་ཡང་སྦང་གཞྲི་ཁོ་ནར་མ་ཟད་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་ཚུལ་སོན་པ་ལ་ཡང་

སྦར་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་སྦང་གཞྲི་ཁོ་ན་བཤད་ནས་དེ་
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དང་ཆོས་མཐུན་པར་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་གཏན་ནས་མ་བཤད་པས་སྐེས་བུ་ལ་ཉེ་བར་

མཁོ་བའྲི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཟྲིལ་གནོན་རོ་

རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བསན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཅེ་ན། དེ་ཡང་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས། དེ་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བདག་པོ་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་འདྲི་ཐམས་ཅད་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་

ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལ་

སྒོན་གསལ་དུ་ཚུལ་བཞྲིའྲི་བཤད་པ་གསུངས་པ་ལ། སྤྲི་དོན་དུ་བཤད་པས་ལྷག་

མོས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་སོན་ཅྲིང་། དེའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་བརོོད་ཟྲིན་ལ། མཐར་

ཐུག་ཏུ་བཤད་པས་ནྲི། ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པར་བྱ་རྒྱུ་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྒས་བསན་པ་རྣམས། ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ཚུལ་འོད་གསལ་དུ་

བཅུག་ནས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་དག་པར་བྱས་པས་སོང་པ་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་

ཐྲིམ་ནས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་དོན་“གྲི་
1
འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་སོན་ལ། སྦས་

དོན་དུ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། འདྲི་ཉྲིད་ལམ་གྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་ལ་སྦར་

1 མ་ཕྱི། ༩༣བ༤་ན།  གྱི་    སྐུ། ༡༣༠ན༡ན།   གྱིས
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ནས་བཤད་ན་བསྒྲུབ་པ་པོ་དང་ཕག་རྒྱ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་བསྐེད་པ་སོན་ཞྲིང༌། གཞྲིའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ན་

དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་སྦང་གཞྲི་བར་དོ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་

གནས་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་འདེས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་སོན་ལ། ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་པས་

སྦོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་པས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་ཚུལ་དངོས་

སོན་ནོ། །དེ་ལ་སྦང་གཞྲི་སོན་ཚུལ་ཐོག་མར་བརོད་ན། གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མ་ཉལ་པོ་

བྱས་པས་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཁམས་དཀར་དམར་ཞུ་བ་ན། རྩ་སོང་ཕག་

བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་གྲི་སྦུབས་སོང་ཐམས་ཅད་ཁམས་ཞུ་བས་གང་ནས་འབབ་

པ་ནྲི་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་འདྲི་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། 

འབབ་པ་དེ་གང་གྲིས་ཀང་མྲི་“ལྡོག་
1
པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་ལ། ཁམས་ཞུ་བ་དེ་ཉལ་པོ་

བྱེད་པ་པོ་དེའྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་

བོར་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཏོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་རྩ་སྦུབས་ཀྲི་ཁམས་ཞུ་བ་འབབ་པ་

དེས་སེམས་ཅན་གྲི་ཐ་སྙད་གདགས་པའྲི་གཞྲི་ཕོ་མོ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ཕུང་ཁམས་

སྐེ་མཆེད་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སེ་ཐབས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། ༩༤ན༡ན།  ལོག་     སྐུ། ༡༣༠ན༦ན།  བཟོག་
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ཀུན་ད་ལྟ་བུའྲི་ཁམས་ཞུ་བ་དེས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་ཕོ་མོ་གཉྲིས་པོ་དེས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པ་སེ། ཕ་མ་གཉྲིས་

ཀྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་བདེ་བས་བརྒྱལ་བའོ། །འདྲི་ལ་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་རྒྱུ་ནྲི་ཕ་མའྲི་ཕུང་པོ་

ལྔ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པར་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དེའོ། །ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་པོ་ནྲི་

རྩ་ནང་གྲི་ཁམས་ཞུ་བ་དེའོ། །གནོན་ཚུལ་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་བདེ་བས་བརྒྱལ་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་སོ། །དེ་འད་བ་དེ་བཤད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་ལ་དགོངས་པ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་

པའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ཐུགས་ནྲི་ཟྲིལ་གནོན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་

སྒོན་གསལ་ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། 

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གང་གྲིས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་རྣམ་པས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ཞྲིང༌། གཅྲིག་ཏུ་མཛད་ལ། དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་ལྟར་

མྲི་ཕེད་པ་ཡྲིན་པས་དེ་སད་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའོ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། ནམ་མཁའྲི་

དབྱྲིངས་འདྲི་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བྱ་བ་ནྲི། འདྲིར་རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་

ཁོང་སོང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེ་ནྲི་འདྲིར་ཐབས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་སོ། །དེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །གནས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པ་ནྲི་བྱུང་

བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕུང་པོ་ལ་

སོགས་པའོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཤར་བས་སོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་

བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ལས་འདོད་
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ཆགས་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བར་གྱུར་ནས། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བར་

གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། སྦས་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

ད་ནྲི་ཡྲིག་དོན་དུ་བཤད་ནས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱ་སེ་

དེ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ན། སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་སེམས་ཅན་འདུལ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་རོ་

རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་དོན་ཏེ་གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མ་

ཉལ་པོ་བྱེད་པ་དང་འདའོ། །དེ་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་བསྒྲུབས་

པའྲི་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ངོ་བོ་མྲི་བསྐོད་པས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་

པར་བྱས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་འདྲི་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཏེ། དེ་ཡང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནྲི་གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མའྲི་རྩ་སོང་ཕག་བདུན་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁོང་སོང་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་མྲི་བསྐོད་པས་གང་བ་ནྲི་རྩ་སྦུབས་

ཁམས་ཞུ་བས་གང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པས་བདེ་བ་དང་ཡྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་

ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག །ཅེས་པ་ནས། ཐོབ་པར་

གྱུར་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ཏེ། གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མའྲི་ཕུང་སོགས་རྣམས་ཁམས་

ཞུ་བས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །མྲི་

བསྐོད་པ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ནྲི་ཕ་མའྲི་ཁུ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཁག་གསང་བའྲི་པདྨར་འདེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་

ཕར་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ནྲི་བར་དོ་ཤྲི་ནས་སྐེ་གནས་སུ་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་

པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེ་ཡང་མངལ་དུ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་

ཞུགས་ནས་ཟླ་བ་དགུའྲི་བར་དུ་འཕེལ་བའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་གནས་སབས་ལྔར་

བསྡུས་པ་དེ་ལ་ཁུ་བའྲི་གནས་སབས་ལྔ་དང་ཁག་གྲི་གནས་སབས་ལྔར་ཕེ་ནས། 

དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་དང་སྦར་ནས་གསུངས་ཏེ། རྣམ་

གཞག་རྲིམ་པ་ལས། དེ་ཡང་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལས། 

ས་བོན་གྲི་གནས་སབས་ནས་བརྩམས་ཏེ་གནས་སབས་ལྔ་ངེས་པར་སྐེའོ། །དེ་ལ་

མེར་མེར་པོ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་འོ། །ལྡར་ལྡར་པོ་ནྲི་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲིའོ། །གོར་

གོར་པོ་ནྲི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲིའོ། །འཁང་གྱུར་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡྲིའོ། །རྐང་

ལག་འགྱུས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའོ། །ཁག་གྲི་ཡང་

གནས་སབས་ལྔར་བསན་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཞུ་བ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་འོ། །དམར་པོ་

ནྲི་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིའོ། །གོང་བུ་ནྲི་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲིའོ། །“འཕང་
1
གྱུར་ནྲི་

དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡྲིའོ། །ཡང་དག་པར་འདེས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོམ་འབྱུང་ལས་ཀང༌འདྲི་དང་ཅུང་ཟད་

མྲི་འད་བའྲི་རྲིགས་ལྔ་དང་སྦོར་ཚུལ་ཞྲིག་གསུངས་སོ། །འདྲིར་མངལ་གྲི་གནས་

སབས་ལྔ་རྲིགས་ལྔ་དང་སྦར་བའྲི་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། གནས་སབས་ལྔ་པོ་

དེ་རྲིགས་ལྔའྲི་སྦང་གཞྲི་སོ་སོར་འཆད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མངལ་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༩༥ན༥ན།  འཕྲང་    སྐུ། ༡༣༢ན༢ན།  འཁང་
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ལུས་མངལ་དུ་འཕེལ་བའྲི་གནས་སབས་ལ་ལྔ་ལས་མྲི་འདའ་བ་ལྟར་དུ། མངལ་གྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་བར་བྱ་བ་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་

བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་དེ་ལ་དགོད་པར་བྱ་བའྲི་ལྷ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རྲིགས་

ལས་མྲི་འདའོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དང༌། མངལ་གྲི་གནས་སབས་ལྔའྲི་ཐོག་

མ། མེར་མེར་པོའྲི་གནས་སབས་དེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་སྦར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འདྲིར་

བར་དོ་དང་འད་བའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཐོག་མར་གང་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མྲི་བསྐོད་

པ་ལ་བྱེད་དགོས་པར་རྟོགས་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་མངལ་གྲི་གནས་སབས་

ལྔའྲི་ནང་ནས་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་འདེས་མ་ཐག་གྲི་མེར་མེར་པོའྲི་གནས་སབས་དེ་ནྲི་

ཆུའྲི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་ཡྲིན་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་ཡང་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་དག་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་ན་རྲིགས་ལྔའྲི་ནང་ནས་ཆུའྲི་ཁམས་ལ་བཞག་དགོས་པས། དེའྲི་ཕྲིར་སངས་

རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་སེམས་རྣམས་མྲི་བསྐོད་པར་བྱས་པ་འདེས་པ་ལ་དང་པོའྲི་

མགོན་པོ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་

སབས་སུ་ལོངས་སྐུ་ཐ་མལ་བའྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་དེ། གདུལ་བྱའྲི་དོན་

དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་སོན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་

ཆེད་དུ། ལོངས་སྐུ་དང་འད་བའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བ་དང་

འད་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པར་བསྒྱུར་བ་ཡྲིན་པས། མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་

བྱས་སོ། །འདྲི་ལ་ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་རྒྱལ་བ་

ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་

ལ་རང་ཉྲིད་བཅུག་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་



 244  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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རྒྱལ་མཆོག་སྤོས་ནས་མཛད་པ་མཛད་པ་སོགས་བསོམ་པ་རྣམས། སྔར་གྲུབ་ཟྲིན་

གྲི་སངས་རྒྱས་གཞན་གྲི་འཕྲིན་ལས་སུ་འགྱུར་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་བདག་ཉྲིད་

ཚོགས་རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཧ་ཅང་རྲིགས་

པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་ལྷ་རྣམས་སྤོས་རང་རང་

གྲི་མཛད་པ་མཛད་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་

འདེས་ཏེ། སར་བྱོན་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་རང་ལ་འདེས། ལྷ་གཞན་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ནང་གྲི་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་བཞུགས་པར་བསོམ་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་བཟླས་པ་

ལ་སོགས་པ་བྱེད་པར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། ཁེད་རང་

ཉྲིད་ཀང་དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ལ། བཟླས་པ་སོགས་སྔར་གྲུབ་ཟྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་

གཞན་གྲི་གསུང་གྲི་འཕྲིན་ལས་སུ་སོང་བས་རྣལ་འབྱོར་བ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དངོས་

གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ལས་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་ས་བོན་དང་

ཕག་མཚན་ལས་འོད་འཕོས་ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་དེ་ལ་ཐྲིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉྲིད་ལྷར་

བསྐེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཀའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བདེ་མཆོག་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སབས་སུའང་

དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ཕྲིན་ཆད་སོམ་བཟླས་སོགས་གང་བྱས་

ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཟྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་གཞན་གྲི་མཛད་པར་སོང་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་

བདག་ཉྲིད་ཚོགས་རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་
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ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་དང་པོར་གསང་གནས་སུ་སེབ་པ་དེ་ཕ་མའྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཡྲིན་

ཀང༌། དེ་ལ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་ནས་འདེས་པ་འཕེལ་བ་ལས་ཕྲིར་བཙས་

པའྲི་སྐེས་བུས་བྱ་བ་ཅྲི་བྱས་ཕ་མའྲི་བྱ་བར་མྲི་འགྱུར་གྲི་བུ་དེ་རང་གྲི་བྱ་བར་འགྱུར་

བ་ལྟར། དང་པོ་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བཀུག་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པར་བསོམས་ཀང༌། 

ཕྲིས་བདག་ཉྲིད་དེ་ལ་བཅུག་ནས་འདེས་ཕྲིན་ཆད་བདག་ཉྲིད་རོར་སེམས་སུ་ང་

རྒྱལ་བྱེད་པས་དེ་ཕྲིན་ཆད་ཀྲི་མཛད་པ་རྣམས་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་བྱེད་པའྲི་སྐོན་

གྲི་གོ་སབས་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་སོགས་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་ཚུལ་

བཤད་པ་ནྲི། སྔོན་གྲི་མཁས་པ་དག །གནས་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ཚུན་ཆད་

མངལ་ན་གནས་པ་དང་སྦོར་ལ། སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་ནྲི་མངལ་ནས་འཐོན་

པའྲི་ལུས་དང༌། དེ་ལ་གནས་པའྲི་རླུང་ཨ་ཐུང་དང་སྦོར་རོ། །ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་དག་ལུས་

དཀྲིལ་འགོད་པ་མངལ་དང་སྦོར་ལ། གནས་གསུམ་བྱྲིན་རླབས་དང་སེམས་དཔའ་

སུམ་བརྩེགས་གཉྲིས་ཀ་བཙས་པའྲི་གནས་སབས་དང་སྦོར་རོ།  །དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རོ་རེ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་ནས། རྲིག་པ་ཆེན་པོའྲི་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་འདྲི། དེ་བཞྲིན་བཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས“ཀྲི་
1
བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་སོ། །བྱྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༩༦བ༢ན།  ཀྱི་    སྐུ། ༡༣༣བ༥ན།  ཀྱིས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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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་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

གཟྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པ་འདྲིས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་དགོད་པ་

སོགས་ཀྲི་དོན་འདྲི་བསན་པར་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། ཡང་དེ་ལས། 

དེའྲི་འོག་ཏུ་ཟླ་བ་བཅུའྲི་མཐར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་

རོ་རེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་བསན་པའྲི་རྲིམ་པས་མའྲི་མངལ་ནས་འཐོན་པར་

གྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དྲི་ཟ་ཉེ་བར་འཁོར་བའྲི་སེམས་ཅན་ཤའྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏོ།  

།དེ་ལྟར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

ཡང་དག་པར་གཟྲིགས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེས་མངལ་ནས་བཙས་མ་

ཐག་པ་དང་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་པ་གཉྲིས་སྦར་བས། དེའྲི་གོང་གྲི་རྲིག་

པ་ཆེན་པོའྲི་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གསུངས་

པ་རྣམས་མངལ་ནས་མ་བཙས་པའྲི་གནས་སབས་དང་སྦོར་དགོས་པར་གྲུབ་ལ། 

སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དོན་ནྲི། དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། འདྲི་

སད་སོན་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་རྲིམ་གྲིས་

སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་གྲིས་ཇྲི་སྲྲིད་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར་

པའོ། ཞེས་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པའྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་ལ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སེམས་དཔའ་གསུམ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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བརྩེགས་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་མངལ་གྲི་སོར་ཕོགས་པ་ཡན་ཆད་དང་སྦར་བར་

བྱ་དགོས་སོ། །མངལ་དུ་ངག་སྨྲ་བ་མེད་ཀང་ངག་གྲི་གནས་ལྕེ་ཡོད་པས་ངག་བྱྲིན་

རླབས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན་མངལ་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྲིན་པར་འགྱུར་བ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་རྣམས་རྲིམ་ཅན་དུ་འགོད་

ལ། མངལ་གྲི་སྐེས་བུའྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་རོགས་པར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་

སྐུ་བྱྲིན་རླབས། ངག་གྲི་གནས་བརྒྱད་དང་ཁ་ལ་བརྒྱུ་བའྲི་དབུགས་རླུང་གྲུབ་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པར་ངག་བྱྲིན་རླབས། ཡྲིད་ཤེས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བའྲི་དན་པ་རོགས་པར་

འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་བྱེད་ལ། སེམས་དཔའ་གསུམ་

བརྩེགས་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་ནྲི་ཞྲིབ་པར་རོགས་རྲིམ་གྲི་གནད་ཁད་པར་ཅན་ཞྲིག་ཤེས་

པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། རགས་པ་འོལ་སྤྲི་ཙམ་ནྲི། སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུར་

བསོམ་པའྲི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ནྲི་མངལ་གྲི་སྐེས་བུའྲི་རགས་པ་གནས་སབས་

པའྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

ནྲི་དེའྲི་ཕ་བ་གཉུག་མའྲི་ལུས་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། གཞན་གྲི་ལུགས་

དགག་པ་དང༌། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས། འགོ་བ་

འདྲི་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་མེད་པའོ། ཞེས་དང༌། 

ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་པས། འགོ་བ་
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ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་གདོད་མ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ངོ་མ་ཤེས་

པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྔར་ཡོད་གསལ་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསོམ་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཧ་ཅང་ཡང་མ་བརྟགས་པའྲི་ལོག་པར་

རྟོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འགོ་བ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་བསྐེད་

པའྲི་སྡུག་བསྡུལ་བདེན་པ་མ་ཡྲིན་པའམ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ཉོན་

གྲི་དབང་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རོ་རེ་འཆང་དངོས་ཡང་ཡྲིན་

འཁོར་བ་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཁོར་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་མོང་བའྲི་སེམས་ཅན་ཡྲིན་ན་རོ་རེ་འཆང་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ལུས་

སེམས་ཀྲི་ཆ་གང་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆ་རེར་མ་བསོམ་པ་མེད་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་

ཆ་དེ་དང་དེ་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྲི་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་ན་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པ་

སོགས་སུའང་འདོད་དགོས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡྲིན་ན་

སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཡེ་ཤེས་རང་སང་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་མ་ཡྲིན་པ་འགལ་

བས་འཁོར་བ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པ་ལ་

ཡྲིན་པར་ངོ་མ་ཤེས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེས་ནྲི་རང་ཡང་མ་ཤེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ལྟ་ཞོག །དེ་བས་ན་ཤེས་བྱ་གང་ཡང་མྲི་མཁེན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཤྲིན་

ཏུ་བླུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཆེས་ཡ་མཚནནོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་འདོད་པས་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཡྲིན་པ་ལ་ཡྲིན་པར་ངོ་ཤེས་ཕྲིན་ཆད་ལམ་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཅྲིའང་མེད་

པར་འདོད་དགོས་པས་ལུས་དཀྲིལ་ལན་གཅྲིག་བར་འཕོད་ཕྲིན་ཆད་ལམ་གང་ཡང་

བསོམ་མྲི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར་ཡང་སྨྲ་ཞྲིང་ལམ་བསོམ་ནས་ས་
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ལམ་རྲིམ་ཅན་དུ་བགོད་དགོས་པར་འདོད་པ་རྲིག་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། 

ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པའྲི་བཅུ་གཅྲིག་ཀུན་ཏུ་

འོད་ཀྲི་ས་ཐོབ་ཀང་ད་དུང་སྔགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཆང་ལས་ཆེས་དམན་པར་ཁས་བངས་

ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དངོས་སུ་གདོད་མ་ནས་

གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་འདྲི་ལས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱར་ཡོད། གལ་ཏེ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་

མྲི་གསལ་ཞྲིང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་ལམ་བསོམ་

སོབས་ཀྲིས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའྲི་ཆ་ཐམས་

ཅད་གདོད་མ་ནས་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་དངོས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་གངས་

ཅན་གྲི་རྲིང་ལུགས་གྲྭ་མ་ཉམས་པར་འོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་གདོད་མ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དངོས་སུ་

ཡོད་ན་སྲོག་གཅོད་པའྲི་ལས་ཡྲིན་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དཀྲོངས་པའྲི་མཚམས་

མེད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མྲི་དགེ་བ་བཅུ་བྱེད་པ་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་

རྒྱས་སུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་མོད་ཟད་པར་བརོད་ཀྲིས་ག་ལ་ལང་། བླུན་

པོ་ཁ་ཅྲིག་བསྐེད་རྲིམ་གང་བསོམ་ཐམས་ཅད། ཕྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ནང་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གདོད་མ་ནས་

གནས་པ་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའང་

རྲིགས་པ་འདྲི་དག་གྲིས་དགག་པར་བྱ་སེ། ཕོགས་འདྲི་དག་ལ་སྦང་གཞྲི་མ་དག་

པའྲི་སོད་བཅུད་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་དགོས་པས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་
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གང་ཡང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་ཤ་སག་ཡྲིན་

པས་སྔགས་སྤོད་པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་མ་མོང་བས་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསོམ་པ་དོན་མེད་པ་

སོགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་འདྲི་འད་བའང་སྔགས་པ་མཁས་པར་ཁས་འཆེ་ན་མྲི་

མཁས་པ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་བྱ་བ་སྨྲོས་ཤྲིག །ཡང་ཁ་ཅྲིག་རང་ལྷར་བསོམ་པའྲི་དུས་ན་

ལྷ་དངོས་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ལྷ་མ་ཡྲིན་ཀང་ལྷར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ན་བོ་དེ་ལོག་ཤེས་སུ་

འགྱུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བའང་གོང་དུ་

བརོད་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་གྲིས་དགག་པར་བྱ་ལ། གཞན་ཡང་མངོན་རྟོགས་

བསོམ་པའྲི་སབས་སུ་ལྷག་མོས་ཀྲི་མཛད་པ་ལྟ་བུ་བསོམ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་དབང་བསྐུར། སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦངས། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གོ་འཕང་ལ་

བཀོད་པར་བསོམ་པ་སོགས་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ནས་སམ། མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་བསོམ་པ་

གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ཟྲིན་པས་

སངས་མ་རྒྱས་པའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲྲིད་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་པའྲི་སེམས་

ཅན་མྲི་སྲྲིད་པ་དང༌། སྲིབ་སྒྲིབ་དག་མ་ཚར་བའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་བསོམ་ན་ལོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་

འཐད་དོ་ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། གཞན་ཡང་བྲིས་སྐུ་ལུགས་སྐུ་སོགས་ཀང་རབ་གནས་

ཟྲིན་ནས་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྲིས་གང་བར་བསོམ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་ཚེ། 

བསོམ་པ་ལྟར་ཡོད་ན་དེའྲི་ཚེ་སང་དུ་རུང་བ་ལས་མྲི་དམྲིགས་པས་ཁེགས་ལ། མེད་
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ན་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འཐད་དོ། །ཅེས་སོགས་མཐའ་

ཡས་པར་མཚུངས་ཤྲིང༌། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་མྲི་བསྐོད་པ་ཆུའྲི་དབང་བསྐུར་བ་

ཉྲིད་ཀྲིས་སོབ་མ་མྲི་བསྐོད་པར་གྱུར་ཟྲིན་པས། ད་དེ་ལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དབང་ལ་

སོགས་པས་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་མ་སྦང་དགོས་པ་འགལ་ཞྲིང༌། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་

འཆང་དུ་བསོམ་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་དང༌། སེམས་ཀྲིས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་མོང་བས་གྲུབ་བཞྲིན་

དུ་དེའྲི་ཚེ་རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་སུ་ཁས་འཆེ་བ་ནྲི་མངོན་སུམ་ལ་“སྨོན་
1
པར་བྱེད་

པ་ཡྲིན་ལ། མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་མ་ཡྲིན་ན་ནྲི་རང་ཉྲིད་ལ་དེའྲི་ཚེ་སོབས་སོགས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་པར་ཤེས་བཞྲིན་དུ། རང་ཉྲིད་དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སུ་ཞེ་

བས་སྨྲས་པས། ཕམ་པ་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་གདོན་མྲི་ཟ་བས། གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་

དབྱེན་བཅོས་པས་བག་མེད་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །འདྲི་ལྟར་འདོད་བཞྲིན་དུ་གང་དག་

སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་རྟག་བརྟན་བལ་འབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་མྲི་བཟོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཁོ་བོ་ལ་རྲིགས་པའྲི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་གང་ཡང་དཔོད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ཀྲི། འོན་ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་

སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ནྲི་འདུན་པས་འགོ་བ། ཞེ་སང་གྲིས་འགོ་བ། གཏྲི་མུག་གྲིས་འགོ་

བའོ། ཞེས་སྒོགས་པའྲི་ཆོ་དེའོ། །གལ་ཏེ་མང་དུ་སྨྲས་མོད། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་འགོ་བའྲི་

ལུས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་དབྱེར་མེད་

པ་ལ་བསམས་ནས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྲུབ་པར་

1 མ་ཕྱི། ༩༨བ༥ན།  སྨོན་   སྐུ། ༡༣༦བ༥ན།  བསོན་
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སྨྲའྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དངོས་སུ་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། འོ་ན་

དེའྲི་སོ་ནས་བཅོས་མ་བཅོས་ཀྲི་ཁད་པར་འབྱེད་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་དང་

རས་བྲིས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀང་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་རང་བཞྲིན་དབྱེར་མེད་པ་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་པ་དེ་ལུས་གདོད་མ་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྲུབ་པ་གསལ་འདེབས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ན་གསང་འདུས་ཀྲི་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཚུལ་དེ་

དག་ནྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣ་བ་མཆོག་ཏུ་སྲིམ་པ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་བ་མ་སྔ་

མ་དག་ལུས་ལ་དགོད་པར་བྱ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་བསོམ་

ཞྲིང༌། ལུས་ཀྲི་ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེའྲི་ངོ་བོར་མོས་པའམ་དོད་དུ་མོས་པ་ཙམ་བྱེད་

ཀྲི། དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པར་མྲི་བསོམ་མོ། །དེ་ནྲི་འཐད་དེ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་རྣམ་

པར་བསོམ་མྲི་དགོས་པར་ངོ་བོའམ་དོད་དུ་བསོམ་པས་ཆོག་ན་ལྷ་ལའང་དེ་ལྟར་

བསོམ་པས་ཆོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལྷ་ལ་ལྷ་དེ་དང་

དེའྲི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལའང༌། ལུས་འདོམ་

གང་གྲུ་བཞྲི་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོ་བཞྲི་པའྲི་རྣམ་པ་སོགས་སུ་བསོམ་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་བྱང་གྲིས། ཚངས་པའྲི་ཐྲིག་ནས་ཡང་

དག་བརྩམ། །གྲུ་བཞྲི་པ་རུ་རྣམ་པར་དབྱེ། །གཞལ་ཡས་ཁང་ལྟར་སང་བ་ཡྲི། །རྣལ་

འབྱོར་བ་ཡྲི་སྐུ་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་དང༌། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་ཀང༌། 

ལུས་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་ཡང་དག་བརྟེན། ཞེས་
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དང༌། དེ་དག་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསོམ། ཞེས་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པར་

བསོམ་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་བོད་ཀྲི་འདུས་པ་བའྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

རང་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་འགོད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ནས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི། །དབྱེ་བ་ཤེས་པས་སང་

མཛད་སོགས། །གནོད་མཛེས་བར་དུ་ས་བོན་གྲི། །དགོད་པ་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་དགོད། 

ཅེས་ས་བོན་ཙམ་དགོད་པར་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལུས་ཀྲི་

གནས་དེ་དང་དེར་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ས་བོན་བཀོད་པ་ལྷ་དེ་དང་དེར་མོས་པ་བྱེད་པ་

ཡྲིན་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་བསོམ་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཡབ་ལ་རོ་རེ་མ་ལྔ་འགོད་པ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཡུལ་ལྔ་ནྲི་ཡུམ་གྲི་དབང་པོ་ལྔ་

ལ་བཀོད་ཅྲིང་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཡབ་ཀྲི་དབང་པོ་ལྔ་ལ་བཀོད་ནས་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦོར་བ་ན་སྐེ་མཆེད་བཀོད་པ་དེ་དག་ཀང་ཞལ་སྦོར་དུ་འོང་བ་ཡྲིན་པས་

དེ་ལ་དགོངས་ནས་མདོར་བྱས་སུ་ཡང་ཡབ་ཀྲི་ལུས་ལ་དགོད་པའྲི་སབས་སུ་རོ་རེ་

མ་ལྔ་མ་གསུངས་ལ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་ཀང་ལུས་དཀྲིལ་དགོད་པའྲི་

སབས་སུ་རོ་རེ་མ་ལྔ་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་ཡབ་ལ་ས་སྙྲིང་སོགས་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་དང་ཞལ་སྦོར་དུ་འགོད་ན་ཡུམ་ལའང་གཟུགས་རོ་རེ་མ་

སོགས་ས་སྙྲིང་སོགས་དང་འཁྱུད་པ་དགོད་དགོས་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡབ་ཀྲི་

ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཁོ་བོ་བཅུ་ཁོ་མོ་བཅུ་དང་འཁྱུད་པ་འགོད་དགོས་པ་དང༌། ཡུམ་

གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཁོ་མོ་བཅུ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུས་འཁྱུད་པ་འགོད་དགོས་པར་ཐལ་

ཏེ། རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་ཡུལ་ལྔའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་
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བཀོད་པ་ནྲི་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་དགོངས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ལྟེ་བ་སྙྲིང་ཁ་མགྲིན་པ་སྤྲི་བོ་རྣམས་སུ་འགོད་

པ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མདོར་བྱས་སུ། སྤན་དང་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་

གོས་དཀར་མོ། །སྒོལ་མ་ཡང་ནྲི་སྔགས་པ་ཡྲིས། །ས་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་

དགོད། ཅེས་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་གནས་སུ་ལྷ་མོ་བཞྲི་དགོད་པར་བཤད་པས། ས་རླུང་

གྲི་གནས་འདོམས་སུ་སྤན་མ་དང༌། རླུང་གྲི་རླུང་གྲི་གནས་ལྟེ་བར་སྒོལ་མ་དང༌། ཆུ་

རླུང་གྲི་གནས་སྙྲིང་ཁར་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང༌། མེ་རླུང་གྲི་གནས་མགྲིན་པར་གོས་དཀར་མོ་

དགོད་པར་རྲིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ལོག་པའྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་ཤ་

སག་སེ་འདྲི་ལྟར། མདོར་བྱས་ལས་ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་ལྷ་དགོད་པ་གསུངས་པའྲི་

སབས་སུ། ལྷ་མོ་རོ་རེ་གཟུགས་ལ་སོགས། །དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་རྣམ་བསམས་ལ། །ས་

སྙྲིང་ལ་སོགས་དེ་རྣམས་དང༌། །སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་པས་

ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་རོ་རེ་མ་ལྔ་ས་སྙྲིང་སོགས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་འགོད་པར་གསལ་བར་

གསུངས་པས་ཡབ་ཀྲི་ལུས་ལའང་ས་སྙྲིང་སོགས་རོ་རེ་མ་ལྔས་འཁྱུད་པ་དགོད་

དགོས་པར་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་རོ་རེ་མ་ལྔ་འགོད་པར་

བཤད་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡང་གཞུང་དེ་ཉྲིད་དང་

དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས་ལྷ་འགོད་པ་སོན་པའྲི་

མཚམས་སྦོར་དུ། དེ་ལྟར་གྱུར་པའྲི་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕུང་པོ་དང་

ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷ་རྣམས་དགོད་པའྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

གསུངས་པ། ཞེས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ལ་འགོད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་གསུངས་
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པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་འགོད་པའྲི་ལྷ་ཡང་སོན་ན་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀང་སོན་

རྲིགས་པ་ལ་མ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྩ་རྒྱུས་ལ་བྱམས་པ་སོགས་འགོད་པ་བཤད་

པའྲི་རེས་ཐོགས་ལ་རོ་རེ་མ་ལྔ་འགོད་པ་བཤད་ནས། དེའྲི་རེས་ཐོགས་ལ་ཡན་ལག་

ལ་ཁོ་བོ་བཅུ་འགོད་པ་བཤད་པས་ཡུམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་སྨྲ་བ་ལ་འབེལ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲིག་སོགས་ས་སྙྲིང་སོགས་ཡུམ་ལྔས་འཁྱུད་པ་བྱེད་ན་ཡན་ལག་ལ་

ཁོ་བོ་བཅུ་ཁོ་མོ་བཅུས་འཁྱུད་པ་དགོད་དགོས་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ནྲི་ལུས་དཀྲིལ་

གྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་སེ། རང་གྲི་ལུས་ལ་སྦང་གཞྲིའམ་ལྷ་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་

རང་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་སོ་སོར་ཡོད་ཅྲིང༌། ས་སྙྲིང་

སོགས་ལྔ་དང་རོ་རེ་མ་ལྔ་ཡང་དབང་ཡུལ་སོ་སོ་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། གཤྲིན་རེ་

གཤེད་དང་རོ་ལངས་མ་བསྒྲུབ་གཞྲི་ལག་པ་གཡས་སོ་སོ་བ་གཉྲིས་མེད་པ་སོགས་

ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་ཁེད་རང་གྲི་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡབ་ཀྲི་ལུས་ལ་རྲིགས་ལྔ་

འགོད་ཀྲི་ཡུམ་བཞྲི་མྲི་འགོད་པ་དང༌། ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་ཡུམ་བཞྲི་འགོད་ཀྲི་རྲིགས་

ལྔ་མྲི་འགོད་པར་འདོད་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡབ་གྲི་ལུས་ལ་ས་སྙྲིང་སོགས་

འགོད་ཀྲི་རོ་རེ་མ་ལྔ་མྲི་འགོད། ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་རོ་རེ་མ་ལྔ་འགོད་ཀྲི་ས་སྙྲིང་

སོགས་དགོད་དུ་མྲི་རུང་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་མཚུངས་པ་བརོད་ན་ཇྲི་ལྟར་ལན་འདེབས་

པ་སྨྲོས་ཤྲིག །གཞན་ཡང་ཡུམ་གྲི་ལུས་ནྲི་མདོར་བྱས་སོགས་ལས་གཙོ་བོར་ལས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ལས་རྒྱའྲི་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་ས་

སྙྲིང་སོགས་སུ་མྲི་བསྒྲུབ་ན། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་མྲིག་ས་སྙྲིང་དུ་བསྒྲུབ་པས་ཕག་རྒྱའྲི་

མྲིག་ས་སྙྲིང་དུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་
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གཟུགས་སོགས་རོ་རེ་མ་ལྔར་བསྒྲུབ་པས། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་

གཟུགས་སོགས་ལྔ་སྦོང་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །ཕྱུང་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པར་སོན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་དངས་ནས་རྣམ་གཞག་

དང་སྒོན་གསལ་གཉྲིས་ཀ་རུ་བསྒྲུབ་པའྲི་རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་ལུང་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་ལུས་འདྲི་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་གནས། ཞེས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་འགོད་

པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ལུས་ནྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལུས་སུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཡབ་

ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ལ། 

གཞན་ཡང་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་གངས་

ཀྲིས་ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གངས་སྒྲུབ་ན་ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་སོ་

གཉྲིས་ལས་ཆེས་མང་བ་“འགོད་
1
དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཀྲི་ལྷ་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་

ལྷ་སོ་སོར་བགང་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་དང་མདོར་

བྱས་ལས་ཡབ་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལ་རོ་རེ་མ་ལྔ་དགོད་པ་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། ལོངས་སྤོད་པ་པོ་དབང་པོ་ལྔ་ཡོད་ན་ལོངས་སྤད་བྱ་ཡུལ་ལྔ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་

ཡོད་པ་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་པའམ། ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའྲི་སབས་སུ་རོ་རེ་མ་

ལྔ་རང་གྲི་དབང་པོ་སོ་སོའྲི་སོར་དངས་ནས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་གཟུགས་སོགས་ལྔ་དང་

དབྱེར་མེད་དུ་མོས་པར་གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་གོ་ནུས་པ་ལ་དགོངས་

སོ། །ལུས་ལ་ལྷ་མྲི་འགོད་པར་ལྷའྲི་ས་བོན་འབའ་ཞྲིག་འགོད་པ་ནྲི་མདོར་བྱས་ལས། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༦ན།   འགོད་    སྐུ། ༡༣༩བ༢ན།  འདོད་
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ཐླྲིྃ་མྲིག་ཏུ་བཀོད་ནས་ནྲི། །ས་ཡྲི་སྙྲིང་པོ་རྣམ་པར་བསོམ། །ༀ་ནྲི་རྣ་བ་དག་ལ་

དགོད། །ཕག་ན་རོ་རེ་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལྷ་བསོམ་པར་དངོས་སུ་

བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་ཡང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་

བཀོད་པ་ལས་ཕུང་པོ་ལྔ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་དང༌། མྲིག་ལ་སོགས་

པའྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དགོད་པའྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལྷ་ཉྲིད་དགོད་པར་བཤད་ཅྲིང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང༌། 

ལུས་དཀྲིལ་འགོད་པ་དེ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ནུ་མའྲི་དབུས་བར་སྤྲི་

གཙུག་མཐའ་ཡྲི་བར། །ཆོ་ག་ཤེས་པས་ཡང་ན་རྐང་པའྲི་བར། །ལྟེ་བ་རྐེད་པ་གསང་

བར་རྒྱལ་བའྲི་སྲས། །རྲིགས་ལྔ་རྣམས་ནྲི་དགོད་པ་རབ་ཏུ་བྱ། ཞེས་པས་བསན་

པར་མདོ་བསྲེ་ལས་གསུངས་ལ། དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་

ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིམ་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་དང་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་བྱས་ལ། བདག་ཉྲིད་

དང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་ལྔར་བྱ་བ་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ནུ་མའྲི་དབུས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། ནུ་མའྲི་དབུས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་གནས་སོ། །བར་ཞེས་

བྱ་བ་ནྲི་དེ་སྲྲིད་ཀྲི་པར་འདྲིར་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་སེ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་དགོད་པའོ། །སྤྲི་

གཙུག་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྤྲི་གཙུག་གྲི་མཐའྲི་སྒས་སྐྲ་ཉེ་བར་མཚོན་ཏེ། སྐྲའྲི་

མཐའ་སེ་སྐྲའྲི་སྐེ་གནས་ཇྲི་སྲྲིད་པའྲི་བར་དུ་ཡྲི་གེ་ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྣམ་པར་སང་

མཛད་དགོད་དོ། །ཆོ་ག་ཤེས་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཤེས་པས་

སོ། །བར་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྙྲིང་ཁ་དང་སྤྲི་གཙུག་གྲི་བར་ཏེ། གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ལོག་མའྲི་

ཕོགས་ཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེར་ཡྲི་གེ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
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དགོད་པར་བྱའོ། །རྐང་པའྲི་བར་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྐང་པ་དང་བརླའྲི་“རྩའྲི་
1
བར་དུ་ནྲི་

རྐང་པའྲི་བར་རོ། །དང་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒ་ནྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་སུ་ཞེས་བསྡུ་བའྲི་དོན་ཏེ། 

དེར་ཡྲི་གེ་ཧཱ་ལས་བྱུང་བའྲི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་དགོད་པར་བྱའོ། །ལྟེ་བ་རྐེད་པ་

གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། འདྲིར་བདུན་པ་མྲི་མངོན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གནས་འདྲི་

དག་ཏུ་སྭཱ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དགོད་པར་བྱའོ། །རྒྱལ་བ་ནྲི་རྣམ་པར་

སང་མཛད་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ནྲི་དེའྲི་རྲིགས་ཏེ། རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་

བའྲི་སྲས་དག་ནྲི་རྒྱལ་སྲས་ཞེས་བྱ་སེ། རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པ་དང༌། 

དེའྲི་རྲིགས་རྣམས་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལས་བཤད་པའྲི་ཆོ་གས་རྲིགས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་

དགོད་པ་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་རང་རང་གྲི་ས་

བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷར་བསྐེད་པ་དངོས་སུ་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། རང་དང་ཕག་

རྒྱ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ལ་རྲིགས་ལྔ་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་འགོད་པར་

བཤད་པ་ཡྲིན་པས་ལྷ་འགོད་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་

པས་ནྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་མ་མཐོང་བ་གོ་བར་བྱས་སོ། །དེས་ན་མདོར་བྱས་

ལས། ས་བོན་གྲི། དགོད་པ་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་དགོད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་ཕུང་

སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་པས། ཐོག་མར་ཕུང་སོགས་རྣམས་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ས་བོན་དུ་

བསྐེད། དེ་ནས་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་གནས་དེ་དང་དེར་དགོད་ཅེས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་གྲི། ས་བོན་རྐང་བ་འགོད་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །ས་བོན་དགོད་པར་བཤད་པས་

ལྷ་མྲི་འགོད་པར་འདོད་པ་ནྲི་རྒྱུ་ཡོད་པས་འབས་བུ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་འད་སེ། 

1 མ་ཕྱི།. ༡༠༡བ༡ན།  རྩའྱི་    སྐུ།  ༡༤༠ན༦ན།  རྩ་བའྱི་
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ཤྲིན་ཏུ་རྩྲིང་བའོ། །དེ་ཡང་དངས་མ་ཐག་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་འདྲིས། རྣམ་སང་སྐྲ་

མཚམས་ནས་སྤྲི་བོའྲི་བར་དང༌། འོད་དཔག་མེད་ལོག་མ་ནས་སྐྲ་མཚམས་བར་

དང༌། མྲི་བསྐོད་པ་སྙྲིང་ཁ་ནས་ལོག་མའྲི་མ་མཐའ་བར་དུ་འགོད་པར་བཤད་པའྲི་

རྲིགས་འགོས་སྦར་ན་སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་ལ་རྲིན་འབྱུང་དང༌། ལྟེ་བའྲི་མ་མཐའྲི་

མཚམས་ནས་བརླའྲི་རྩ་བའྲི་བར་ལ་དོན་གྲུབ་བཀོད་པས་ཆོག་པར་སང་ལ། དངས་

མ་ཐག་པའྲི་སྒོན་གསལ་གྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར་ན་ལྟེ་བ་རྐེད་པ་གསང་གནས་གསུམ་ལ་

ཁབ་པར་རྲིན་འབྱུང་དང༌། བརླའྲི་རྩ་བ་ནས་རྐང་སོར་བར་ལ་དོན་གྲུབ་འགོད་པར་

སང་སེ་དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པར་བཞེད་དོ། །སྤན་མ་སོགས་བཞྲི་ས་ལ་

སོགས་པ་ལ་དགོད་པར་བཤད་པས་གསང་གནས་སོགས་སུ་དགོད་པར་འདོད་པ་

དེ་ནྲི་ཁེད་ཅག་རྒྱུད་དོན་ལ་ཞྲིབ་པར་འབྱེད་པའྲི་བོ་དང་མྲི་ལྡན་པ་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

དོགས་པ་འབྱུང་བ་བདེན་ནོ། །འོན་ཀང་དེ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རླུང་ལ་རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔར་

ཕེ་བའྲི་ས་རླུང་ཐུར་སེལ་གྲི་གནས་གསང་གནས་དང༌། མཉམ་གནས་རླུང་གྲི་རླུང་

གྲི་གནས་ལྟེ་བ་དང༌། སྲོག་འཛིན་ཆུ་རླུང་གྲི་གནས་སྙྲིང་ཁ་དང༌། གེན་རྒྱུ་མེ་རླུང་གྲི་

གནས་མགྲིན་པ་དང༌། ཁབ་བྱེད་ནམ་མཁའྲི་རླུང་གྲི་གནས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་

བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་སྤན་སོགས་བཞྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་བཞྲིར་བཤད་

པ་ནྲི། སྤྲིར་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རླུང་དང་སྤན་སོགས་བཞྲི་སྦོར་བའྲི་སབས་མང་དུ་ཡོད་

ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྲ་བའྲི་ཆ་དང༌། གཤེར་བའྲི་ཆ་དང་། དོ་བའྲི་ཆ་དང་། གཡོ་

བའྲི་ཆ་རྣམས་ལ་སའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བཞྲིར་བྱས་ནས། དེ་དག་ལྷ་མོ་བཞྲིར་

བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་བཞག་པ་ན་ནྲི། རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔ་ཀ་ཡང་རླུང་གྲི་ཁམས་
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གཅྲིག་པུར་བྱས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་སྒོལ་མའྲི་བསྒྲུབ་གཞྲིར་བྱེད་དགོས་ཀྲི་ས་རླུང་

ལས་སྤན་མ་བསྐེད་པ་སོགས་བྱར་མྲི་རུང་སེ། ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་ལ་སྲ་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་འད་བ་ནྲི་ས་དང་ས་རླུང་གྲི་ཤན་མ་ཕེད་པ་སེ། 

གཞན་དུ་ན་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་ནམ། ཐུར་སེལ་གྲི་

རླུང་ལའང་སྲ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་ན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞྲི་མྲི་འགལ་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་མོད་ཀྲི་འགལ་འབེལ་གྲི་བར་ལ་གཏན་མ་བྱང་བའྲི་བྱྲིས་པ་ཉྲིད་ནས་མདོ་

རྒྱུད་ཀྲི་དོན་འགེལ་པ་ལ་སྙྲིང་ལས་ཆུང་ངུར་གྲིས་ཤྲིག །འོ་ན་སབས་འདྲིར་སྲ་བའྲི་

ཆ་ལ་སར་བཞག་པ་སོགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་གང་ལས་ཤེས་“ཞེ་ན
1
། དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ལུས་ལ་སྤན་མ་སོགས་

འགོད་པའྲི་སབས་སུ། མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཞེས་བྱ་བ་སྤན་མ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་

བྱའོ། ཞེས་པ་ནས། བཛྲ་རཱ་ཏྲི་ཞེས་བྱ་བ་སྒོལ་མ་རླུང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

སོ། །བཀོད་ནས་སྲ་བ་ཉྲིད་དང༌། གཤེར་བ་ཉྲིད་དང༌། དོ་བ་ཉྲིད་དང༌། གཡོ་བ་ཉྲིད་དུ་

རབ་ཏུ་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་

ལས་ཀང༌། ཡང་འདྲིའྲི་ཤ་སོགས་ས་ཁམས་ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་སྤན་

བཞུགས་སོ། །ཁག་སོགས་ཆུའྲི་ཁམས་ལ་ནྲི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་མཱ་མ་

བཞུགས། །དོ་བ་ལ་སོགས་མེ་ཁམས་ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་གོས་དཀར་

བཞུགས། །བསྐོད་པ་ལ་སོགས་རླུང་ཁམས་ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་སྒོལ་མ་

བཞུགས། ཞེས་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ལུས་ཀྲི་ཤ་ས་རླུང་དང༌། ཁག་མེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༧ན།   ཞེ་ན    སྐུ། ༡༤༡བ༤ན།  ཤེ་ན
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རླུང་དུ་ཤེས་རྲིག་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་པར་བྱེད། དེས་ན་རགས་པ་ཉྲི་ཤུ་

རྩ་ལྔ་ཐྲིམ་པའྲི་སབས་སུ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སོགས་ཐྲིམ་པ་བཤད་པ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་སྲ་

བའྲི་ཆ་ལ་སོགས་པ་ལ་ས་ལ་སོགས་པར་བྱས་ནས། དེ་དག་གྲིས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རྟེན་

བྱེད་པའྲི་“དུས་
1
པ་ཐྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་དག་ཐྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ལུས་

ཀྲི་ལྷ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ཡང་ཐྲིམ་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། ཁམས་ཕ་བ་

ཐྲིམ་པའྲི་སབས་སུ། ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པས་སྲིག་“རྒྱུ་
2
ལྟ་བུའྲི་ཉམས་འཆར་བ་སོགས་

ནྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རླུང་ལ་ཕ་རགས་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་རགས་པ་ཐྲིམ་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་དབྱེ་དག་མ་ཤེས་ན་རགས་

པ་ཐྲིམ་པ་དང་ཕ་བ་ཐྲིམ་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཡང་མྲི་ཤེས་ན་རོགས་རྲིམ་གྲི་གནད་

ཟབ་“པོ་
3
དག་རྟོགས་པར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། ཕ་བ་ཐྲིམ་ཞེས་པ་ཡང༌། ས་ཆུ་མེ་གསུམ་

རགས་ཤྲིང༌། དེ་ལས་རླུང་གྲི་ཁམས་ཕ་བ་ཡྲིན་གྲི། རླུང་རང་གྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་

བ་ལ་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་རྲིམ་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དོ། །རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔའྲི་རང་དབང་

གྲི་ཁ་དོག་དང་བྱེད་ལས་སོགས་འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་དང་གནས་ལ་

སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་སོ་ནས་ས་རླུང་སོགས་སུ་བཞག་གྲི །ས་ཡང་ཡྲིན་རླུང་ཡང་

ཡྲིན་པས་ས་རླུང་སོགས་སུ་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ས་སེར་པོ་ཆུ་དཀར་པོ་རླུང་ལང་

ཁུར་བྱས་པ་ཡང་། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་འོག་གཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་ཁ་དོག་དང་

བསྟུན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། ས་སེང་གྲི་ས་ཆུ་རླུང་གསུམ་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༢བ༤ན།   དུས་    སྐུ། ༡༤༢ན༢ན།  ནུས་

2 མ་ཕྱི། ༡༠༢བ༥ན།   རྒྱུ་    སྐུ། ༡༤༢ན༣ན།  སྒྱུ་

3 མ་ཕྱི། ༡༠༢བ༦ན།   པོ་    སྐུ། ༡༤༢ན༤ན།  མོ་
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ཁ་དོག་དང་བསྟུན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ལུས་ཀྲི་ས་ཁམས་ཀྲི་གནས་གསང་གནས་ན་ཡོད་

པ་དང་ལྟེ་བ་ནའང་ཡོད་པ་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སམྦྷུ་ཊ་ལས། ལྟེ་བ་སའྲི་

གནས་སུ་སྤན་མ་དང་སྤྲི་གཙུག་རླུང་གྲི་གནས་སུ་སྒོལ་མ་འགོད་པར་བཤད་པ་ཇྲི་

ལྟར་འཆད་སོམས་ཤྲིག །ཡང་ཁ་ཅྲིག །མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཞེས་པ་ལས་སྤན་མ་དང༌། དྭེ་ཥ་

ར་ཏྲི་ལས་མཱ་མ་ཀཱྲི་བསྐེད་པ་སོགས་སུ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། མདོར་བྱས་ཀྲིས། ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བོན་དགོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལྷ་གཞན་

རྣམས་ཀང་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་ལས་བསྐེད་དགོས་པར་རྲིགས་པ་མཚུངས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལྷ་གཞན་རྣམས་ས་བོན་ལས་བསྐེད་ཅྲིང༌། ལྷ་མོ་བཞྲི་སོས་སུ་

མཚན་སྔགས་ལས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཞེས་བྱ་བ་སྤན་མ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་“འདྲི་
1
ཡྲིན་ཏེ། 

སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་ལས། གཏྲི་མུག་དགའ་སོགས་སྔགས་ཀྲིས་ནྲི། །ས་ལ་

སོགས་ལ་རབ་ཏུ་གཞུག །ཅེས་གསུངས་པ་ལ་གཏྲི་མུག་དགའ་མ་སོགས་ནྲི་སྤན་

མ་སོགས་ཀྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། མོ་ཧཱ་ར་

ཏྲི་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྤན་མ་སེ། དེ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་སེ། མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཞེས་པ་བོད་སད་དུ་གཏྲི་མུག་དགའ་མ་ཞེས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དཔེ་དག་པ་རྣམས་ལས། མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཞེས་བྱ་

བ་སྤན་མ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་འབྱུང་བས། མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༣ན༥ན།   འདྱི་    སྐུ། ༡༤༢བ༥ན།  དེ་
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བྱ་བས་སྤན་མ་ཞེས་བྱེད་ཚིག་ཡོད་པར་འདེན་པ་མ་དག་གོ །མདོར་བྱས་ལས། 

གཏྲི་མུག་དགའ་སོགས་སྔགས་ཀྲིས་ནྲི། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གཏྲི་མུག་དགའ་མ་

སོགས་དགོད་པར་བྱའོ། །གང་གྲིས་ན། ས་བོན་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་ནྲིའོ། ཞེས་པ་ཡྲིན་

གྲི། སྔགས་ཡྲིན་ན་མཚན་སྔགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་མ་འཛིན་ཞྲིག །ཡང་འགེལ་པ་

རྲིན་འཕེང་ལས། མྲིག་གཡས་ལ་སའྲི་སྙྲིང་པོ་དང༌། གཡོན་ལ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་

འགོད་པ་སོགས་སུ་འདོད་པ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། དེ་ཡྲི་མྲིག་དབང་

གཉྲིས་ལ་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ས་སྙྲིང་པོ། །དེ་ཡྲི་རྣ་བའྲི་དབང་གཉྲིས་

ལ། །བདེར་གཤེགས་ཕག་ན་རོ་རེའོ། ཞེས་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་མུན་

སྤྲུལ་ལོ། །

ཡང་བོད་ཀྲི་མ་སྦངས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བདེ་མཆོག་ལ་ལུས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་བསོམ་པ་བཤད་ཀང༌། གསང་འདུས་ལ་ལུས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

བསོམ་པ་མདོར་བྱས་མདོ་བསྲེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོན་གསལ་སོགས་

གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་པས་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། དང་

པོ་ཁོ་ནར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཚངས་པའྲི་ཐྲིག་ནས་ཡང་

དག་བརྩམ། །གྲུ་བཞྲི་པ་རུ་རྣམ་པར་དབྱེ། །གཞལ་ཡས་ཁང་ལྟར་སང་བ་ཡྲི། །རྣལ་

འབྱོར་བ་ཡྲི་སྐུ་དཀྲིལ་འཁོར། །དེ་སད་དུ། བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་དང༌། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། །དཀྲིལ་འཁོར་ལུས་སུ་གསུངས་པ་སེ། །དཀྲིལ་

འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བརྟག །ཅེས་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས་གསུངས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པ་མ་མཐོང་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རང་ཉྲིད་བླུན་པར་སོན་
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པའོ། །ཅྲི་སེ་ལུང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་རང་གྲི་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུབ་བཞྲི་པའྲི་ངོ་བོར་

མོས་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་རེ་རེ་བཞྲིན་ལུས་ཀྲི་ཆ་རེ་རེ་ནས་

ཞྲིབ་ཏུ་བསོམ་པ་མྲི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། ལུས་ནྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྲི་རྣམ་དག་པ། །རེ་ག་ལྔར་ནྲི་

ཡང་དག་བརོད། །ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི་ཡང་དག་པར། །རྣམ་དག་ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི་བྱེད། །དེ་

དག་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསོམ། །དང་པོའྲི་སྦོར་བར་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་

པ་འདྲི། གསང་འདུས་ལས་གཞན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་གྲི་དང་པོ་སྦོར་

བའྲི་སབས་སུ་བསོམ་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །དེ་བས་ན་བ་མའྲི་མན་ངག་དང་བལ་བ་དང༌། 

རྒྱུད་སེ་དང་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་ལ་རྲིང་དུ་མ་སྦངས་པ་དང༌། དྲི་མ་མེད་

པའྲི་རྲིགས་པས་གསུང་རབ་འབྱེད་པའྲི་ནུས་པ་དང་བལ་བ་དག་གྲིས་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་རེ་ཤྲིག་ངལ་བསོ་སེ་འདུག་ན་རང་ཉྲིད་

ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ་འཆད་པ་པོ་སྙྲིང་ཁམས་གང་ཆེ་འགན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དག་གྲི་

ཁ་ཙམ་ལ་བལྟ་བས་ཚིམ་པ་དག་དང༌། རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལ་ཡང་ཕན་གདགས་པ་

ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ལ། ལུས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་སྤྲིར་བཤད་པ་དང༌། ལུས་ཀྲི་གནས་གང་དུ་ལྷ་གང་ས་བོན་གང་ལས་

བསྐེད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་

སོར་ལྷ་བསོམ་པ་ཙམ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི། ལུས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་ལྷ་དེ་དང་དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་
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གཞྲིར་བྱས་ནས་ལྷ་བསོམ་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་

ལས་ཀང་ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་པ་དུ་མ་ཞྲིག་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྡུལ་

ཚོན་དང་རས་བྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གང་

ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་དང༌། ལྷ་གང་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་ས་བོན་ཕག་མཚན་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚོན་དང་རྲི་མོ་མཁན་ལ་སོགས་པས་གསར་དུ་བཅོས་ནས། 

དེ་དག་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་བཅོས་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་

དང་། ལུས་དཀྲིལ་ལ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་གསར་དུ་མ་བཅོས་པར་ཕ་མ་ལས་

སྐེས་པའྲི་དུས་ནས་རོགས་པར་གྲུབ་ཡོད་པ་དག་བསྒྲུབ་གཞྲིར་བྱས་ནས། དེ་དག་

ལས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པས་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་དེ་དག་རང་གྲི་ལུས་གྲུབ་

ཙམ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པས། འགོ་བ་འདྲི་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས། །གྲུབ་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གང་ལས་

བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་རྡུལ་ཚོན་སོགས་ཀྲིས་བྲིས་པ་དག་ལ་མ་བསྒྲུབ་པའྲི་གོང་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་དང་འདའོ། །བསྒྲུབ་ཟྲིན་ནས་ལྷར་བསོམ་པ་

ནྲི་ཕྲི་དང་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་བོས་བཅོས་པ་དང་བོས་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་ཁད་པར་མེད་པས། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་དང་། དཔྲིད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་སོགས་ལས་

བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཅོས་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་

བསྒྲུབ་བཞྲི་བཅོས་མ་བཅོས་ཙམ་ལས་ཁད་པར་མེད་ན། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

པས། བཅོས་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་གང༌། །དེ་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་དབང་ལས་འདོད། །མཁས་
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པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་མྲིན་ཏེ། །ཡང་དག་དོན་མཐོང་གོལ་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ལུས་དཀྲིལ་ཉྲིད་

བཅོས་མ་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ལས་མཆོག་ཏུ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་གཞྲི་

བཅོས་མ་བཅོས་ཀྲི་ཁད་པར་གྲིས་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་དེ་ཉྲིད་བྱུང་བ་ཡྲིན་

ཏེ། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསོམ་

པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོགས་རྲིམ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། ད་ལྟ་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྐེད་

ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡང་ཡང་གོམས་པས་ལུས་ཀྲི་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེ་རྣམས་

ལས་རུང་དུ་གྱུར་ཏེ། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསོམ་པའྲི་ཚེ་རོགས་རྲིམ་

གྲི་རྟོགས་པ་བདེ་བག་ཏུ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། རྡུལ་ཚོན་

དང་རས་བྲིས་སོགས་ལྷར་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀང༌། བསོད་ནམས་ཀྲི་

ཚོགས་དང་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ནྲི་ལུས་དཀྲིལ་དང་

འད་ལ། རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པར་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཁས་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་མྲིན་ཏེ། ཞེས་

པ་ཡང༌། མཁས་པས་ཐབས་བཅོས་མ་གཉྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་

གཙོ་བོར་མྲི་“གསུང་
1
ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཡང་དག་དོན་མཐོང་གོལ་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་སེ། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་ཡང་དག་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་ལས་

གོལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེའྲི་ཐབས་ལ་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་

པ་འདྲི་མཆོག་ཏུ་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་ཡང་ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་ལྷ་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་ནས། དེ་དག་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༤བ༧ན།  གསུང་    སྐུ།  ༡༤༥ན༡ན།  གཟུང་
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ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་དེ་དང་དེར་བསྐེད་དགོས་སོ། །འོ་ན་ས་བོན་ལས་བསྐེད་

པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དཔེར་མཚོན་ན་རང་གྲི་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡྲི་གེ་ཐླྲིཾ་དུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ས་སྙྲིང་དུ་གྱུར་པར་

བསོམ་པ་ཡྲིན་གྲི། དང་པོར་ཐླྲིཾ་རང་གྲི་བོས་གཞྲི་མེད་དུ་བསྐེད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་ས་

སྙྲིང་བསྐེད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ས་སྙྲིང་རང་གྲི་མྲིག་དབང་དང་དབྱེར་མེད་ཡྲིན་པར་

མོས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་སེ། ལྷ་ལུས་ལ་བཀོད་ཚར་ནས་རང་གྲི་ཕུང་སོགས་དང་

ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་དུ་བསོམ་པ་ཙམ་ནྲི་ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་

མོད་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་འོག་ཏུ་ཕག་རྒྱ་

དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སབས་སུ། ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཡང༌། ཕག་

རྒྱ་དེ་ལས་རྒྱ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ལུས་ཀྲི་ཕུང་སོགས་དེ་དང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ས་བོན་དང་དེ་ལས་ལྷ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ན་ཡུམ་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། 

ཡེ་རྒྱ་ལ་ནྲི་བསྒྲུབ་གཞྲིའྲི་ལུས་བོས་བཅོས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་གནས་ལ་

གྲུབ་པ་མེད་པས། དེའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ཀང་ལུས་དཀྲིལ་དུ་མྲི་

འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། ལུས་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་བསྐེད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། དེ་ཡང་སྔར་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པའྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་

དཔར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ནམ་བསོམ་པ་ནས། སྔར་གྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་དེ་བསྡུས་ནས་དེའྲི་ཤུལ་དུ་བསོམ་པའང་མ་ཡྲིན་ལ། སྔར་གྲི་གཞལ་ཡས་

ཁང་དེའྲི་ནང་གྲི་གཙོ་བོའྲི་གོ་སར། ལུས་ལས་བསྐེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གཉྲིས་
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པ་ཞྲིག་བསོམ་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་མདོ་བསྲེ་ལས། བྷྲུཾ་ཡྲིག་ལས་བསྐེད་

པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་སྤྲུལ་སྐུར་རོར་སེམས་སུ་བསྐེད་པའྲི་ལུས་ལ་

ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཚང་བར་དགོད་པ་གསུངས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། སྔར་བཤད་པའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་ན་གནས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སྔར་བཤད་པའྲི་གཞལ་ཡས་

ཁང་ཡང་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་བྱེད་དགོས་ཏེ། ལུས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་པ་དེར་

མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔར་བསོམ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྡུད་པ་དང༌། 

སྔར་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེའྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གཞན་བསྐེད་པ་མྲིན་པར་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་འགྲུབ་ལ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱུད་རོར་འཕེང་དང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་

ལས་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་པར་བསོམ་དགོས་པ་ཡང་བཤད་པས། ཚུལ་

འདྲི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་བསོམ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྒྱུན་ཡྲིད་

ངོར་མ་བསྡུས་པའྲི་ངང་ནས་ལུས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་རན་པ་ན། སྔར་

གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྒྱུན་ཕྲི་མ་རྣམས། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེར་གྱུར་པ་

ལས་སྐེས་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་སྔར་བསོམ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡྲིད་

ངོར་ཤར་བ་དེ་བོས་བཅོས་པ་འབའ་ཞྲིག་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཕྲིས་ལུས་

དཀྲིལ་བསོམ་ཕྲིན་ཆད་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྒྱུན་ཕྲི་མ་རྣམས་བོས་མ་བཅོས་

པར་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྲི་བསྒྲུབ་གཞྲི་ལས་བསྐེད་པར་འགོ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་

ན་རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་གཞུང་དང་མཐུན་པའྲི་

ལུས་དཀྲིལ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་དག་ནྲི་སབས་མ་ཡྲིན་པ་དང་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་འདྲིར་
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མ་བྲིས་ཀྲི། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་སོགས་

ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། བོད་དག་གྲིས་མ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་མང་པོར། སྤྲི་བོ་ས་

ཚོགས་རོ་རེ། རྐང་མཐྲིལ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། རྩྲིབ་མ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། པགས་པ་རོ་རེའྲི་

གུར་དང་བ་རེ། བ་སྤུ་མདའྲི་ད་བ། སེན་མོ་མེ་རྲི་རབ་ཏུ་འབར་བ། ཞེས་པ་དང༌། 

སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བཞྲི་པོ་སོ་བཞྲི། མྲིག་པཉྩ་རེ་གའྲི་རྩྲིག་པ། ས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕ་གུ། སོ་ད་

བ་ད་ཕེད། ལྕེ་དང་མཆུ་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན། ཞེས་སོགས་བྲིས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེས། སོམ་པ་བཤད་པར། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ལུས་སྐེས་

ནས། །རོ་རེ་ཕུར་བུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས། །བཅྲིངས་པ་ཐྲིག་སྐུད་རབ་ཏུ་ལྡན། །ཤྲིན་ཏུ་

མཚམས་མེད་བརྟན་པར་བཅྲིངས། །གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ཙམ་

མ་གཏོགས་རྒྱ་གཞུང་གང་ནའང་དེ་འད་བ་བཤད་པ་མྲི་འདུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མད་དེ། ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐེད་ཚུལ་དེ་འད་བ་དང༌། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་ལ་

སོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་འགོད་པ་དང་ཐུན་

མོང་གྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པ་སོགས། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་

མ་བཤད་ཅྲིང་དོན་ཐོབ་ལའང་མེད་ཀང༌། ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཙམ་

གྲི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕེད་པའྲི་བོས་བཏགས་ལ། མན་ངག་མཆོག་ཏུ་མྲིང་བཏགས་

པའྲི་མུན་སྤྲུལ་དུ་མ་ཞྲིག་བོད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྣམས་ལ་སང་སེ། འདྲིར་

དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མ་སྤོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལུས་ཀྲི་གནས་གང་དུ་ལྷ་གང་ས་བོན་གང་ལས་བསྐེད་པ་བྱེ་བག་ཏུ་
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བཤད་པ་ནྲི། ཐོག་མར་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་གང་དུ་བསྐེད་པ། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་”འཕེང་བ་ལས། ལུས་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྲིས་ཡང་དག་བརྟེན། །ཟུར་བཞྲི་པ་ནྲི་མདུན་རྒྱབ་དང༌། །གཡས་དང་གཡོན་

གྲི་དབྱེ་བས་སོ། །སེང་འོག་སོ་ཡྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །སོ་བཞྲི་ཞེས་ནྲི་བཤད་པ་ཡྲིན། །ས་

ཡྲི་རྩེ་མོའྲི་དབྱྲིབས་ཀྲིས་ནྲི། །རྟ་བབས་བཞྲིར་ནྲི་བརོད་པར་བྱ། །ད་བ་རྒྱུ་མར་ཡང་

དག་བཤད། །རྒྱུས་པར་གྱུར་པ་ད་བ་ཕེད། །ཆ་ནྲི་ཟླ་བ་ཕེད་པ་དང༌། །བུམ་པ་ལྟོ་

བར་ཡང་དག་བཤད། །རེ་ངར་བརླ་དཔུང་ལག་ངར་ནྲི། །ཀ་བ་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་

བཤད། །སྒ་ཡྲི་རྣམ་ཤེས་བ་དན་དང༌། ས་ཡྲི་རྣམ་ཤེས་མེ་ཏོག་”འཕེང༌། །རྲིན་ཆེན་

ཕ་གུ་ལྕེའྲི་རྣམ་ཤེས། །ལུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་དར་འཕན་དང་། །ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་རྲི་

དྭགས་སོ། །མྲིག་ནྲི་འཁོར་ལོའྲི་མཚན་མ་དང༌། །རྣ་བ་ཀུན་ནས་རོ་རེ་རྣམས། །ས་ནྲི་

བ་དན་དུ་ནྲི་བཤད། །ལྕེ་ནྲི་དྲིལ་བུ་རུ་ནྲི་གསུངས། །རྔ་ཡབ་ལ་སོགས་རྣམ་དག་

པ། །ལུས་ཀྲི་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བར་བཤད། །ཡྲིད་ནྲི་དབུས་ཀྲི་པདྨར་གསུངས། །རྣམ་

རྟོག་རླུང་ནྲི་ཡང་དག་རྟེན། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྲི་རྣམ་དག་པ། །རེ་ག་ལྔར་ནྲི་ཡང་དག་

བརོད། །ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི་ཡང་དག་ལྔ། །རྣམ་དག་ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི་བྱེད། །དེ་དག་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམ་པའོ། །དེ་ལ་ཆ་ཞེས་པ་བྱང་

སེམས་དཀར་པོའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གོ །རྣ་བ་ཀུན་ནས་རོ་རེ་རྣམས། ཞེས་པ་ནྲི་རྣ་བའྲི་

དབང་པོ་ལས་མཚམས་ཀྲི་ཟླ་ཕེད་རོ་རེ་རྣམས་བསོམ་པའོ། །ས་རྩེ་བཞྲི་ལས་རྟ་

བབས་བཞྲི་བསོམ་པའྲི་ས་རྩེ་བཞྲི་པོ་གང་ཞེ་ན། བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །ས་རྩེ་གསུམ་

གྲི་སེང་དུ་དོན་དམ་པའྲི་ས་རྩེ་བསན་པའོ། ཞེས་འཆད་ཀང༌། དོན་དམ་པའྲི་ས་རྩེ་
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ལུས་ཀྲི་སྒ་བཤད་གཞྲི་དང་འཇུག་གཞྲི་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པས་མྲི་འཐད་དོ། །དེས་ན་

ས་རྩེ་གསུམ་ནྲི། རྒྱུད་རོར་འཕེང་ལས། ས་རྩེ་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། །གསང་བ་

སྙྲིང་ཁ་གདོང་སའྲི་མྲིང༌། ཞེས་བཤད་པ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། བཞྲི་པ་ནྲི། པད་འདབ་དྲུག་

ཅུ་རྩ་བཞྲི་ལ། །རྩའྲི་འཁོར་ལོ་རྲིམ་བཞྲིན་འཆར། །དེ་ཡྲི་ལྟེ་བ་ས་རྩེར་བཤད། ཅེས་

པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རྟགས་ཀྲི་ས་རྩེ་གསང་བའྲི་བུག་པའྲི་སོ་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་

ས་རྩེ་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་དང༌། གདོང་གྲི་ས་རྩེ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་སའྲི་

བུག་པ་གཉྲིས་འདོམ་པའྲི་སོའྲི་སེང་དང༌། ལྟེ་བའྲི་ས་རྩེ་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་ལྟེ་

བ་རྣམས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་གོ་ས་ཞྲིང༌། འདྲིར་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསོམ་

པའྲི་ཚུལ་སོན་པ་ན་དབང་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་རེར་

བསོམ་པར་གསུངས་པ་ཅྲི་སྙམ་ན། ལུས་ཀྲི་སྒ་དོན་བསགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། 

རགས་པ་”བེམས
1
་པོའྲི་ལུས་འདྲི་ནྲི་ཤའྲི་ཁམ་ཚད་ལ་སོགས་པ་ནས་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཀྲི་བར་དུ་བསགས་པ་དང༌། ཤེས་པ་རྣམས་ནྲི་སད་ཅྲིག་དུ་མ་བསགས་པས་ལུས་

ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ། །འོན་ཀང་ལུས་ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་

གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་བོ། །དེའྲི་རེས་སུ་བརྟེན་པ་ལྷ་

བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། མྲི་བསྐོད་པ་ནྲི་རེས་ཞུགས་པས། །ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་ལྟ་བུར་ནྲི། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་འོད་འབར་བའྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་

པར་བསོམ། །རོ་རེ་འཁོར་ལོ་པདྨ་ནྲི། །གཡས་པའྲི་ཕག་ཏུ་བསམ་པར་བྱ། །དྲིལ་བུ་

རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་ནྲི། །གཡོན་པའྲི་ཕག་ཏུ་བསམ་པར་བྱ། །དེ་ནས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༦བ༦ན།. བེམས    སྐུ། ༡༤༧བ༣ན།. བེམ
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པའྲི། །དབྱེ་བ་ཤེས་པས་སང་མཛད་སོགས། །གནོད་མཛེས་བར་དུ་ས་བོན་

གྲི། །དགོད་པ་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་དགོད། །རྣམ་སང་མཛད་པའྲི་ས་བོན་ནྲི། །ཁ་དོག་

དཀར་པོ་ཡྲི་གེ་ༀ། །གཟུགས་ཕུང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི། །སྔགས་ཤེས་པས་ནྲི་སྤྲི་བོར་

དགོད། །ཨཱཿནྲི་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །འདུ་ཤེས་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །མདོག་

དམར་ཁ་ལ་བསམས་ནས་ནྲི། །ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཉྲིད་ཐོབ་འགྱུར། །མྲི་བསྐོད་པ་

ཡྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ། །རབ་ཏུ་བཟང་པོའྲི་མཐྲིང་ཤྲིང་མདོག །རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་

ཉྲིད། །སྔགས་པས་སྙྲིང་ཁར་རྣམ་པར་བསོམ། །རྲིན་ཆེན་མགོན་པོའྲི་ཡྲི་གེ་

སྭཱ། །ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །ཚོར་བ་དག་གྲི་རྒྱུ་ཅན་ནྲི། །ཁ་དོག་སེར་པོ་ལྟེ་

བར་དགོད། །རྐང་པ་གཉྲིས་ལ་ཡྲི་གེ་ཧཱ། །འདུ་བྱེད་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །ལས་ཀྲི་

མགོན་པོ་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །སྔགས་པས་ཁ་དོག་ལང་ཁུར་དགོད། །གཏྲི་མུག་དགའ་

སོགས་སྔགས་ཀྲིས་ནྲི། །ས་ལ་སོགས་ལ་རབ་ཏུ་གཞུག །སྲ་དང་གཤེར་དང་དོ་བ་

དང༌། །རླུང་སོགས་དེར་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། །ཐླྲིཾ་མྲིག་ཏུ་བཀོད་ནས་ནྲི། །ས་ཡྲི་སྙྲིང་

པོ་རྣམ་པར་བསོམ། ༀ་ནྲི་རྣ་བ་དག་ལ་དགོད། །ཕག་ན་རོ་རེ་བསོམ་པར་བྱ། །ༀ་ནྲི་

ས་ལ་རྣམ་དགོད་དེ། །ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པོ་རབ་ཏུ་བསོམ། །ཨཱཿནྲི་ལྕེ་ལ་བཀོད་ནས་

ནྲི། །འཇྲིག་རྟེན་དབང་པོ་བརྟག་པར་བྱ། །ཡྲིད་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསམ་ནས་ནྲི། །འཇམ་

པའྲི་དབྱངས་ནྲི་རབ་ཏུ་བསོམ། །ཡྲི་གེ་ༀ་ནྲི་ལུས་ཀུན་ལའང༌། །བསོམས་ནས་སྒྲིབ་

སེལ་དན་པར་བྱ། །ཡྲི་གེ་མྱཻཾ་ནྲི་རྩར་བཞག་སེ། །བྱམས་པ་ཉྲིད་དུ་ཡོངས་སུ་

བརྟག །ཚིགས་ཀུན་ལ་ནྲི་སཾ་བཀོད་དེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བསམ་པར་བྱ། །ལག་པ་

གཡས་པ་གཤྲིན་རེ་གཤེད། །གཡོན་པ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ། །རྟ་མགྲིན་ཁ་ལ་
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བསོམ་པར་བྱ། །རོ་རེ་ལ་ནྲི་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ། །དཔུང་པ་གཡས་པར་མྲི་གཡོ་

བ། །གཡོན་པར་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོའ།ོ །པུས་མོ་གཡས་པར་བསམ་པ་ནྲི། །དབྱྲིག་

པ་སྔོན་པོ་ཆེར་འབར་བ། །པུས་མོ་གཡོན་པར་སོབས་པོ་ཆེ། །སྤྲི་བོར་གཙུག་ཏོར་

འཁོར་ལོ་བསྒྱུར། །གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་བསམ་པ་ནྲི། །རྐང་པ་གཉྲིས་ལ་དགོད་

པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གཞྲི་གང་དུ་བསྐེད་པའྲི་ལུས་ལ་འགོད་པ་

དང༌། ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་ལས་ལྷ་གང་བསྐེད་པ་དང༌། ས་བོན་གང་ལས་བསྐེད་པ་

རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་གསལ་བར་བསན་ལ། ཚོར་བ་དག་གྲི་རྒྱུ་ཅན་ནྲི། ཞེས་པས། ཚོར་

བ་རྒྱུ་དང༌། སྭཱ་ཡྲིག་འབས་བུར་བཤད་པས། ཚོར་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྭཱ་

ཡྲིག་བསྐེད་པ་གསལ་བར་བསན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབས་སུ་གང་གྲི་སོ་

ནས་ཀང་གསུང་བའྲི་འབེལ་མེད་དོ། །འདྲིར་བྱམས་པ་ལུས་ཀྲི་རྩ་ལས་བསྐེད་པ་

ཙམ་གསུངས་ཀང༌། རྒྱུད་རོར་འཕེང་ལས། ལུས་ཀྲི་རྩ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་བྱམས་པའོ། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། 

བྱམས་པའྲི་ས་བོན་མྱཻཾ་རྒྱུས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་

པས་ལུས་ཀྲི་རྩ་དང་རྒྱུས་པ་”གཉྲི་ག
1
་ལས་བསྐེད་དགོས་སོ། །འདྲིར་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་

ས་བོན་མ་བཤད་ཀང༌། ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་དགོས་ཏེ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་ཁོ་བཅུ་ལག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་

ལ་རྲིམ་པ་འདྲིས་དགོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ལག་པ་གཡས་པར་གཤྲིན་རེ་གཤེད། 

ཅེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ཡུམ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་མ་ལྔའྲི་ས་བོན་གང་ཞེ་ན། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༤ན།. གཉྱི་ག.    སྐུ། ༡༤༨བ༤ན།. གཉྱིས་ཀ
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ཡུམ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ནྲི། རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་རོགས་འཕེང་དང༌། 

ནག་པོ་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མཆོད་ཆོག་རྣམས་སུ། ལྃ་མཱྃ་པྃ་ཏཱྃ་བཞྲི་ལ་བཤད་པ་

ལྟར། འདུས་པའྲི་ཕོགས་མཐུན་གྲི་རྒྱུད་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་བཤད་

པས་དེ་ལྟར་བྱ་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་ལ། བོད་ཀྲི་བ་

མ་སྔ་མ་དག་མོ་ཧཱ་ར་ཏྲི་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལ་

འདོད་པ་ལ་ཤེས་བྱེད་ཅྲིའང་མྲི་སང་ངོ༌། །རོ་རེ་མ་ལྔའྲི་ས་བོན་ནྲི། འཕགས་པ་ཡབ་

སྲས་ཀྲི་གཞུང་ནས་དངོས་སུ་མྲི་གསལ་ཡང༌། རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་

རོགས་འཕེང་དང༌། འགེལ་པ་རྲིན་ཕེང་རྣམས་ནས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿལས་བསྐེད་པར་

བཤད་པ་ལྟར། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་དང་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྲི་གཞུང་

རྣམས་ལས་འབྱུང་བས་ལེགས་ལ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་དང་བོད་དག་རང་རང་གྲི་

མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ། རུྃྃ་ཤྃ་གྃ་རྃ་ཞེས་པ་བཞྲི་ལ་འདོད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡབ་ཀྲི་ལུས་ལ་རོ་རེ་མ་ལྔ་འགོད་པ་དངོས་སུ་མ་

བཤད་ཀང༌། དེའྲི་འགེལ་པ་ལྲི་ལ་བཛྲས་མཛད་པར། ཡབ་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་འགོད་

པའྲི་སབས་སུ། དེའྲི་རེས་སུ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿཞེས་པ་བཞྲི་ལས་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་

སོགས་པ་ལྷ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་ལུས་ཀྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པར་

དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་རང་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསོམ་

པའྲི་ཚེ་བསོམ་པའྲི་སྤན་དྲུག་ཡོད་ཀང༌། གཡས་གཡོན་གྲི་ཞལ་གྲི་སྤན་ལ་ས་སྙྲིང་

བསོམ་མྲི་དགོས་ཀྲི། རྩ་ཞལ་གྲི་སྤན་གཉྲིས་ལ་བསོམ་པས་ཆོག་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་

ཕག་རོར་དང་ནམ་སྙྲིང་ཡང་རྩ་ཞལ་གྲི་རྣ་བའྲི་ནང་གཉྲིས་དང་ས་བུག་གཉྲིས་ལ་
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བཀོད་པས་ཆོག་སེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། དེ་མྲིག་དབང་པོ་གཉྲིས་ལ་

ནྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ས་སྙྲིང་པོ། །དེ་ཡྲི་རྣ་བའྲི་དབང་གཉྲིས་ལ། །བདེ་

གཤེགས་ཕག་ན་རོ་རེའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁོ་བོ་གཤེན་རེ་

གཤེད་དང་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཡང་རྩ་ཕག་གཉྲིས་ལ་བཀོད་པས་ཆོག་གོ །འདྲི་

དག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཡང་ན་སྦང་གཞྲིའམ་ལྷའྲི་བསྒྲུབ་གཞྲི་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་དེ་

དངོས་པོ་ལ་དུ་མར་ཡོད་ན་ལྷ་ཡང་དུ་མ་བསྐེད་དགོས་ཏེ། མྲིག་གཉྲིས་ཡོད་པས་ས་

སྙྲིང་གཉྲིས་བསྐེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་ལ་ཚིགས་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པའྲི་གངས་

དང་མཐུན་པའྲི་ཀུན་བཟང་གནས་དེ་དང་དེར་བསྐེད་དགོས་ཏེ། རྒྱུད་རོར་འཕེང་

ལས། ལུས་ཀྲི་ཚིགས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དངོས་པོ་ལ་མེད་པ་གཡས་ཞལ་དང་གཡོན་ཞལ་གྲི་

མྲིག་ལས་ས་སྙྲིང་ལྟ་བུ་བསྐེད་ཀང༌། བསྒྲུབ་གཞྲི་བཅོས་མར་སོང་བས་མ་བཅོས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་

དངོས་པོ་ལ་གངས་དེ་ཙམ་མེད་ཀང༌། ཡན་ལག་དེ་ལས་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ལྷ་ཡན་

ལག་དེའྲི་གངས་ལས་མང་བ་ལ་ནྲི་རྩ་ཕག་ལས་གཞན་པའྲི་བསོམ་པའྲི་ཕག་རྣམས་

ལ་ཡང་ལྷ་བསྐེད་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ། མངོན་བརོད་ཀྲི་

ལེའུ་དགུ་པ་ལས་གསུངས་པ་ཞྲིག་ལ། མ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་ལ་འགོད་

པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་དེ་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་ཚུལ་དུ་ཇྲི་

ལྟར་འགྱུར་སྙམ་ན། ལཱུ་དྲིལ་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ། སྙྲིང་ཁའྲི་གསུམ་སོར་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྩ་བཞྲི་ལས་མཁའ་འགོ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་ཕྲི་སོར་
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གྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་རྩ་བརྒྱད་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་རྣམས་སུ་སོན་པ་ལས་སོ་

མཚམས་མ་བརྒྱད་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཀང༌། མངོན་བརོད་ནས་བཤད་པ་དེ་ནྲི་དེ་དག་

དང་མྲི་འད་བར་ལག་པ་ལས་མ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཕག་བཅུ་

གཉྲིས་ལས་བསྐེད་པ་ཙམ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་བསྐེད་ཚུལ་དུ་མྲི་བྱེད་ཀྲི། དང་པོར་རང་

གྲི་ལག་པ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསོམས། དེ་ནས་

ཕག་མཚན་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཕག་མགོ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་

བསྐེད་དགོས་སོ། །འདྲིར་ནྲི་དངོས་པོ་ལ་ལག་པ་གཉྲིས་ལས་མེད་ཅྲིང༌། ལག་པ་

ལས་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ཁོ་བོ་ཡང་གཉྲིས་ལས་མེད་པས་བསོམ་པའྲི་ཕག་ལྷག་མ་

ལ་ལྷ་བསྐེད་མྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཁོ་བོ་གཉྲིས་རྩ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་ཕག་

མཐྲིལ་གྲི་ནང་ན་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞྲིན་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་

གཞན་ལའང་རྲིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསོམ་པ་ནྲི། ལུས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་པའྲི་ཆ་དེ་དག་གང་དུའང་མ་

འདུས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་ཡང་ལྷར་བསོམ་རྒྱུ་མེད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་ཕུང་

རྣམ་སང་དུ་བསྐེད་ཚར་ནས། གཟུགས་ཕུང་དུ་མ་འདུས་པའྲི་འབྱུང་བཞྲི་དང་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་སོགས། སྤན་མ་སོགས་དང་ས་སྙྲིང་སོགས་སུ་བསྐེད་རྒྱུ་མེད་

མོད། འོན་ཀང་དོན་ལ་སོ་སོར་མ་གྲུབ་ཀང་བོས་ལྡོག་ཆ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་བསྐེད་པ་

མྲི་འགལ་ལ། མྲིག་དབང་རྟ་བབས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་བསྐེད་པའྲི་རེས་སུ་ཡང་ཐ་མལ་

གྲི་མྲིག་དབང་གྲི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡོད་པས་སར་ཡང་མྲིག་དབང་ས་སྙྲིང་དུ་བསྐེད་

པ་ལ་མྲི་འཐད་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གཞན་དུ་ན་དེ་རྲིང་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་
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དུ་བསོམ་ན་སང་ཉྲིན་རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དུ་བསོམ་པ་མྲི་རུང་བ་སོགས་སུའང་འགྱུར་

བས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འདོན་པ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ཁ་ནང་དུ་

ཕོགས་ནས་བསོམ་པ་ཡྲིན་ན། འདྲི་འད་བའྲི་དངོས་པོ་ལ་གནས་ཚུལ་དང༌། བོ་ལ་

འཛིན་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པ་ལེགས་པར་ཕེད་པ་བྱས་ནས་བསོམ་

དགོས་སོ། །དེ་འད་བའྲི་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འདྲི་ཡང༌། སྦང་གཞྲི་

མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བ་དང༌། དེ་ཡང་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་

རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་འགོད་དགོས་པ་དང༌། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་མངོན་

བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་དགོས་པའྲི་མངོན་བྱང་དང་པོ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི་

ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་བྱེད་དགོས་པར་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་

སྲས་རྣམས་ཀྲིས་མཐུན་པར་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། 

འདུས་པ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་པ་བསོམ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། དེ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་གཞན་སླུ་བར་བྱེད་པའྲི་

བདུད་ཚིག་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པ་ལྟ་བུ་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་

པ་གྲུབ་ཆེན་གྲིས་ཟུར་དུ་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི། ལུས་དཀྲིལ་རྐང་པ་ལ་ཡང་སྐེ་ཤྲི་

བར་དོ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁེར་བའྲི་ལམ་གྲི་གནད་རོགས་པར་ཚང་བ་དང༌། དེ་

ཡང་རྒྱུད་ལས་ལེགས་པར་བསན་པ་ཡོད་ལ། བོད་ལ་གགས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་མང་

པོ་ཞྲིག་ལ་དེ་འད་བའྲི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་སྦར་རྒྱུ་མེད་པའྲི་བོས་བཏགས་འབའ་

ཞྲིག་ལ་མན་ངག་དང་ཟབ་ཆོས་སུ་བྱེད་པར་སང་བས། བླུན་པོའྲི་ཚིག་རེས་འབངས་

པས་རང་ཉྲིད་ཕྱུགས་སུ་གོ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །ལུས་དཀྲིལ་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་
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བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བྱ་

བ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། སོ་གསུམ་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར་སྤན་དངས། ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་

གཉྲིས་ཀྲིས་གསོལ་བ་བཏབ། ལེའུ་བདུན་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་རེ་

རེས་བརྟན་པར་བྱས། ལེའུ་དྲུག་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ང་རྒྱལ་གཟུང་

བར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སྤན་འདེན་པའྲི་ཚུལ་ལེའུ་

བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །ཧཱུཾ་ཞེས་བྱ་བ་རབ་

ཏུ་བསོམ། །གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །ཡྲི་གེ་ༀ་ནྲི་རྣམ་པར་

བསམ། །ཆོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །ཡྲི་གེ་ཨཱཿནྲི་རབ་ཏུ་བསམ། 

ཞེས་པས་བསན་པར་མདོ་བསྲེ་ལས་གསུངས་ལ། སྒོན་གསལ་དུ། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བསོམ་པའྲི་རེས་སུ། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སོགས་བསོམ་པ་ལ་སྦར་ཀང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་དོན་མྲི་འད་བ་དུ་

མ་བསན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བར་སྔར་ཡང་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ཡང་རང་གྲི་སྙྲིང་

ཁར་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་བསོམ་པ་སོགས་དངོས་སུ་བསན་ཅྲིང༌། དེ་

ལས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོས་སྤན་འདེན་པ་སོགས་འཕགས་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་མཛད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་སྐུ་བྱྲིན་གྲིས་
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བརླབ་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དགོད་བྱས་དེ་ནས་སྔགས་པ་ཡྲིས། །ཕུང་པོ་ལ་

སོགས་ཆོ་ག་བཞྲིན། །སྐུ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་གྱུར་ནས། །སྦོར་བ་ཆེན་པོ་

ཡང་དག་བརྩམ། ཞེས་པ་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་མཚམས་སྦར་བ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ནས་སྐུ་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་པོ་སྤན་དང་བ་ནྲི། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཡང་དག་རོགས། །སྤྲི་བོའྲི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་”བསམ
1
། །དེར་ནྲི་ཡྲི་གེ་ༀ་

དཀར་པོ། །འོད་ཟེར་ལྔ་ནྲི་རབ་འཕོ་བའོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་དབྱུང་བ་ནྲི། །བདག་པོ་དང་

ནྲི་རབ་སྦོར་བའྲི། །སྤན་ནྲི་དུ་མ་བསམས་ནས་ནྲི། །ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་རབ་

ཏུ་དགང༌། །དེ་ནས་སྐུ་ཡྲི་རོ་རེ་ནྲི། །ནམ་མཁའ་གང་བར་བཞུགས་བསམ་སེ། །དེ་

དབུས་བདག་པོ་བསོམ་པ་ནྲི། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་མཚན་འཆང་ཞྲིང༌། །དཔེ་བྱད་

བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན། །བདག་ཀང་དེ་ཡྲི་མདུན་གནས་ལ། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། དེ་ནས་ལྷ་མོ་དབྱུང་བ་ནྲི། བདག་པོ་དང་ནྲི་རབ་སྦོར་བའྲི། ཞེས་པའྲི་དོན་

ནྲི། ༀ་དེ་ནས་ཏེ་དེ་ལས་སྤན་མའྲི་ཚོགས་སྤོས་པས་རྣམ་སང་གྲི་ཚོགས་མཁའ་

གང་བ་སྤན་དངས་པའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའྲི་བདག་པོ་རྣམ་སང་སྤན་མ་དང་

སྦོར་བའྲི་མདུན་ན་བདག་ཉྲིད་གནས་པར་བསམས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་

པའོ། །འོག་མ་རྣམས་ལའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་

པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་ཀྲིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་

ནྲི། །མདོར་བྱས་ལས། དེ་ནས་སྔགས་པས་ཚིགས་བཅད་འདྲི། །གཉྲིས་བརོད་ནས་

ནྲི་གསོལ་བ་གདབ། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༦ན།  བསམ    སྐུ།  ༡༥༡བ༤ན། བསོམ
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བསོམས་པས། །དེང་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་སུ། །རོ་རེ་སྐུས་ནྲི་མཛད་དུ་

གསོལ། །ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་

བསོམས་པས། །དེང་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་སུ། །རོ་རེ་སྐུས་ནྲི་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་ནྲི་གཙོ་བོ་རྣམ་སང་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་ལ། ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་པས་དེའྲི་འཁོར་གྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤྲིང༌། དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲིས་བདེ་ཆེན་སེར་བར་

བྱེད་པའྲི་སྤན་མ་ལ་དཔལ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པས་དཔལ་ལྡན་

ནོ། །དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་

འཆང་བ་སེ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། ཞེས་རྣམ་སང་ལ་བོད་པའོ། །རོ་

རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་དེང་སེ་ད་

ལྟ་ཉྲིད་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། བདག་གྲི་ལུས་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་

སང་གྲི་ངོ་བོར་མཛད་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སར་ཡང་དེའྲི་འཁོར་དུ་གྱུར་

པ་ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས། ཞེས་བོས་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་

སྔར་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་ཇྲི་ལྟར་

བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། སྤན་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལྡན་པ་ཡྲི། །རྣམ་པར་སང་

མཛད་བསམ་ནས་སུ། །དེ་བཅུག་ནས་ནྲི་བྱྲིན་བརླབས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་

ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གསོལ་བ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་ལྷའྲི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་

བ་ཉམས་སུ་མོང་བས་འོད་ཟེར་དཀར་པོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་
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རང་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་སོ་ནས་ཞུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་ཐོབ་པས་ལུས་

ཐམས་ཅད་བཀང་སེ་ཚིམ་པར་བསམས་ནས། ལེའུ་བདུན་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བརྟན་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམ་པའོ། །དེ་ནས་

བརྟན་པར་བྱ་བ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྐུ་གང་ཡྲིན། །ཕུང་པོ་

ལྔ་ཡྲིས་རབ་བཀང་བས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས། །བདག་ཀང་དེ་དང་འད་

བར་ཤོག །ཅེས་ལེའུ་བདུན་པའྲི་ཚིགས་བཅད་འདྲི་གསུངས་ཏེ། འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སེ་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་རྣམ་སང་མཛད་དང་འབེལ་བའྲི་

ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྲིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་གང་ཡྲིན་པ་ལྟར། སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གྲི་

ལུས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་ངོ་བོ་”ཡྲི།
1
རྣམ་སང་དེ་དང་འད་བར་

ཤོག །ཅེས་པ་སེ། འགོས་འགྱུར་ལས། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྲིས་རབ་ཏུ་རྒྱས། ཞེས་འབྱུང་

ངོ༌། །དེ་ནས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས། 

ལེའུ་དྲུག་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་སེ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧཾ། ཞེས་བྱ་བས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཏེ། སྔགས་དོན་ནྲི། ༀ་ཞེས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སརྦ་ནྲི་ཐམསཅད། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ། ཀཱ་ཡ་ནྲི་སྐུའམ་ལུས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞྲིན། 

ཨཱཏྨ་”ཀ
2
་བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་ངའོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ངག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ལ། གསོལ་བ་གདབ་པའྲི་ཡུལ་སྤན་དང་བ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༤ན།  ཡྱི།    སྐུ། ༡༥༢བ༦ན།  ཡྱིས་

2 མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༦ན།  ཀོ    སྐུ། ༡༥༣ན༣ན།  ཀ
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ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། ཨཱཿནྲི་ཁ་དོག་དམར་ལྡན་པ། །ལྕེ་ཡྲི་པདྨར་གནས་བསམས་

ཏེ། །གོས་དཀར་ཞེས་བྱ་ནམ་མཁའ་རུ། །སྤོས་ནས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་རྣམས་

དགང༌། །སྔར་བཞྲིན་སྔགས་པས་གསུང་རོ་རེ། །ནམ་མཁའ་གང་བར་བཞུགས་པ་

ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། རང་གྲི་ལྕེའྲི་དབུས་སུ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་དམར་

པོའྲི་ལྟེ་བར་ཨཱཿཡྲིག་དམར་པོ་བསམ་པ་ལས་གོས་དཀར་མོའྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་

གང་བ་སྤོས་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་གསུང་རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ནམ་

མཁའ་གང་བ་སྤན་དངས་པའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའྲི་བདག་པོ་འོད་དཔག་མེད་

གོས་དཀར་མོ་དང་སྦོར་བའྲི་མདུན་ན་རང་ཉྲིད་གནས་པར་བསམས་ནས་གསོལ་

བ་འདེབས་པའོ། །གསོལ་བ་ཇྲི་ལྟར་གདབ་པ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ནས་སྔགས་

པས་ཚིགས་བཅད་འདྲི། །གཉྲིས་བརོད་ནས་ནྲི་གསོལ་བ་གདབ། །ཆོས་ཀྲི་གསུང་

ལམ་དཔལ་ལྡན་པ། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསོམས་པས། །དེང་བདག་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ནས་སུ། །རོ་རེ་གསུང་གྲིར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསོམས་པས། །དེང་བདག་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ནས་སུ། །རོ་རེ་གསུང་གྲིར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

གོས་དཀར་མོ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པས་དཔལ་ལྡན་ནོ། །ཆོས་ནྲི་འོད་དཔག་མེད་དོ། །དེ་

ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསུང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གསུང་ལམ་མོ། །ལྷག་

མ་རྣམས་སྐུ་རོ་རེ་དང་གསུང་རོ་རེ་བརེ་བ་མ་གཏོགས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོར་

བྱས་ལས། གོས་དཀར་མོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །རང་གྲི་གཙོ་བོར་ཡང་དག་ལྡན། །ལྕེ་
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ལ་ཞུགས་པར་རབ་བསམས་ནས། །གསུང་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་བརྩམ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་

སྔར་བཞྲིན་དབང་པོ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦོར་བས་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་མེས་

ལྷའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཞུ་བ་ལས། འོད་ཟེར་དམར་པོའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཞལ་དུ་ཞུགས་

པ་ལས། ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་བསམས་ནས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲིས་

”བརྟན
1
་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམ་པའོ། །དེ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པ་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནྲི། རོ་རེ་ཆོས་ཀྲི་གསུང་གང་ཡྲིན། །ངེས་པའྲི་ཚིག་ནྲི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །བདག་གྲི་ཚིག་ཀང་དེ་འད་ཞྲིང༌། །ཆོས་འཛིན་པ་དང་འད་བར་ཤོག །ཅེས་

པས་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རོ་རེ་ཆོས་ཞེས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ། དེའྲི་

གསུང་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི། ངེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་མཚོན་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་

བཞྲི་ཐོབ་པའྲི་འབས་བུར་གྱུར་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ལ། བདག་གྲི་ཚིག་

ཀང་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་གསུང་དེ་དང་འད་ཞྲིང༌། བདག་ཆོས་འཛིན་པ་འོད་དཔག་

མེད་དེ་དང་འད་བར་ཤོག །ཅེས་པའོ། །དེ་ནས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སྔགས་འདྲིས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་སེ། 

དེ་ལ་སྔགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧཾ། 

ཞེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔགས་དོན་ནྲི་བཱ་ཀ་ཅེས་པ་གསུང་ངམ་ངག་ཡྲིན་ལ་

ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །འདྲིར་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ཨཱཿཡྲིག་བསོམ་པ་གང་

དུ་འགོད་པའྲི་གནས། མདོར་བྱས་ལས། ལྕེ་ཡྲི་པདྨར་གནས་བསམས་ཏེ། ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༡ན༧ན།  བསན  *བརན    སྐུ། ༡༥༣བ༦ན།  བརན
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གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཨཱཿཁ་དོག་དམར་པོ་མགྲིན་

པའྲི་པདྨའྲི་སེང་དུ་བཀོད་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་

པར་འཆད་པ་ནྲི་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དག་ཀང་ཞྲིབ་པར་མ་

བལྟས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སེ། འཕགས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་མདོ་བསྲེ་ལས། 

མགོ་བོ་དང་ལོག་མ་དང་སྙྲིང་ཁའྲི་ཕོགས་སུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་རྣམ་པར་བཀོད་ལ། དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་བཀུག་ལ། 

ཞེས་ལོག་མར་འགོད་པར་བཤད་པས་སོ། །དེས་ན་གང་བྱས་ཀང་འད་བའྲི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལ། གསོལ་བ་གདབ་པའྲི་ཡུལ་སྤན་

དང་བ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། སྔགས་པས་སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་ཡྲི། །གཟུགས་བརན་

འབར་བ་བསམ་བྱ་སེ། །དེར་ནྲི་མཐྲིང་ཤྲིང་ལྟ་བུ་ཡྲི། །འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་ཧཱུཾ་དགོད་

དོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་མཱ་མ་ཀཱྲི། །ཚོགས་དང་བཅས་པ་དབྱུང་བར་བྱ། །དེ་བཞྲིན་ཐུགས་

ཀྲི་རོ་རེ་བསོམ། །དེ་ལ་སྔོན་བཞྲིན་གསོལ་བ་གདབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། རང་

གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་འོད་ཟེར་

ཁ་དོག་ལྔ་འཕོ་བ་ལས་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་ཚོགས་སྤོས་པས་ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

ལྷའྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དངས་པའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའྲི་བདག་པོ་

མྲི་བསྐོད་པ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་སྦོར་བའྲི་མདུན་ན་རང་ཉྲིད་གནས་པར་བསམས་ནས་

གསོལ་བ་འདེབས་པའོ། །དེ་ཡང༌། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། ཞེས་

པའྲི་དོན། འཕགས་པས་མདོར་བྱས་སུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཛད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས་ཡང་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ནག་
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པོ་བསམས་ནས། ཞེས་བཤད་ཀང༌། སྒོན་གསལ་ལས། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ཉྲི་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེའྲི་དབུས་སུ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་གནས་པར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། ཡྲི་གེ་

ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་པས་ཟླ་བ་གགས་པ་ཡང་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པ་མྲི་བཞེད་པ་མྲིན་ལ། རོ་

རེ་དང་ཉྲི་མ་གང་བྱས་ཀང་རུང་བར་བཞེད་པའོ། །འདྲིར་སྒོན་གསལ་ལས་ཉྲི་མ་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་ལས་བཤད་པ་འདྲིས་གོང་མ་གཉྲིས་ལའང༌། པདྨ་དང་ཟླ་བ་ཨཱཿདང་ༀ་

ལས་བྱུང་བ་བྱེད་དགོས་པར་གྲུབ་བོ། །

དེ་ནས་གསོལ་བ་ཇྲི་ལྟར་གདབ་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཐུགས་འཆང་

བ། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསོམ་པས། །དེང་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་

སུ། །རོ་རེའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་རྣམས། །རོ་རེ་མྲི་ཕེད་གསུམ་བསོམ་པས། །དེང་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ནས་སུ། །རོ་རེ་ཐུགས་ཀྲིས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཱ་མ་ཀཱྲི་རང་

གྲི་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པས་དཔལ་ལྡན་ནོ། །མཚན་མའྲི་སྤོས་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་མྲི་

གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཐུགས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

འཛིན་པས་ན་རོ་རེའྲི་ཐུགས་འཆང་བའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་སྐུ་རོ་རེ་ཞེས་པའྲི་གནས་

སུ་ཐུགས་རོ་རེ་ཞེས་པས་བརེ་བ་མ་གཏོགས་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། མཱ་

མ་ཀཱྲི་ཚོགས་མ་ལུས་པ། །རོ་རེ་ཐུགས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྙྲིང་ཁར་ཡང་ནྲི་

བཅུག་ནས་སུ། །ཐུགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བརྩམ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རོ་
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རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གསོལ་བ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་སྔར་བསན་པ་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བས་འོད་ཟེར་

ནག་པོའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཐུགས་ཁར་ཞུགས་པས་ཐུགས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་

བསམས་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲིས་”བརྟན
1
་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བསོམ་པའོ། །དེ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བརྟན་པར་བྱ་བ་ནྲི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་

ཐུགས་གང་ཡྲིན། །གསང་བའྲི་དབང་པོ་བོ་ལྡན་པ། །བདག་ཀང་དེ་དང་འདར་གྱུར་

ཏེ། །རོ་རེ་འཛིན་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཅེས་པས་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་

ནྲི། གསང་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་དབང་པོ་མཛད་ཅྲིང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སོན་པ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པས་ན་གསང་བའྲི་བདག་པའོ། །བོ་ལྡན་པ། ཞེས་བྱ་བ་ལ། བོ་ནྲི་རེག་བྱ་

རོ་རེའོ། །དེ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནྲི་བོ་དང་ལྡན་པའོ། ཞེས་སྒོན་གསལ་ལས་གསུངས་

ཏེ། ཐུགས་རོ་རེའྲི་ཡུམ་ལ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་རེག་བྱ་རོ་རེ་གཉྲིས་ཀ་འོང་བས་འདྲིར་རེག་

བྱ་རོ་རེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། བོ་དང་ལྡན་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དོན་

གཅྲིག་ཅྲིང༌། ཕག་རྒྱ་ལ་ཤེས་རབ་མ་ཞེས་ཟེར་བས་དེའྲི་དབངདུ་བྱས་ནས་བཤད་

པའོ། །ཀུན་ཏུ་སེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཟང་ཞྲིང་དྲི་མ་དང་བལ་བའྲི་དོན་གྲིས་ན་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སེ། དེ་འད་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཐུགས་གང་ཡྲིན་པ་ལྟར། བདག་གྲི་

སེམས་ཀང་དེ་དང་འད་བར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པའོ། །དེ་ནས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི། རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ནས་སྔགས་འདྲིས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྣམ་

པའྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་སེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧཾ། ཞེས་བྱའོ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༡༢བ༢ན།  བསན  *བརན    སྐུ། ༡༥༥བ༡ན།  བརན
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ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་སྔགས་དོན་ནྲི། ཙིཏྟ་ཞེས་པ་སེམས་སམ་ཐུགས་ཡྲིན་ལ་

ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་དུ་ང་རྒྱལ་བྱ་བ་ནྲི། མདོར་

བྱས་ལས། དེ་ལྟར་རྲིགས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །སོ་སོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ནས་ནྲི། །བོ་དང་ལྡན་པས་གསང་སྔགས་འདྲིས། །སར་ཡང་ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་

བྱ། །ༀ་སརྦ་ཏཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨཀོ་྅་ཧཾ། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་བྱ། ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མྲི་ཕེད་

པའྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་ང་རྒྱལ་བྱ་ཞེས་པའམ། རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་

པོ་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་དུ་བྱ། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚིག་ལྷག་མ་དང་སྔགས་དོན་ནྲི་གོ་བར་

ཟད་དོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མོང་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་རོ་རེ་འཆང་དུ་ང་རྒྱལ་

བྱ་བ་འདྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གང་གྲིས་བསན་ཞེ་ན། མདོ་བསྲེར་འདྲི་རྒྱུད་དང་སྦོར་བ་མ་

གསུངས་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པར། 

ཁེད་ཀྲི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང༌། ལུས་སེམས་ལྟ་བུ་དང༌། སེམས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་

ལྟ་བུར་བསྐེད་ཅྲིག །ཅེས་གསུངས་པ་འདྲིས་བསན་པར་བཤད་དེ། འདྲི་ལ་དང་ངེས་

ཀྲི་བཤད་པ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དང་དོན་དུ་བཤད་པས་སོན་ལ། དེ་ཡང་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་

རྣམས་རྣམ་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་

སེམས་ལུས་ཏེ་སྐུ་རོ་རེའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་ཅྲིག །རང་གྲི་ལུས་སེམས་སེ་ཐུགས་རོ་

རེའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་ཅྲིག །རང་གྲི་སེམས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སེ་གསུང་རོ་རེའྲི་རྣམ་

པར་བསྐེད་ཅྲིག །ཅེས་པ་སེ། དེ་ཡང་ལུས་སྐུ་རོ་རེ་དང་ངག་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་དུ་
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མྲི་རུང་ངམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་ཞྲིང༌། ཐོབ་བྱ་འབས་བུའྲི་ལུས་དང་ངག་

ཀང་གཞྲི་དུས་བཞྲིན་”བེམས
1
་པོ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སེམས་སྐུ་

རོ་རེ་དང་སེམས་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་ཅྲིག །ཅེས་གསུངས་ལ། སེམས་ཐུགས་རོ་

རེར་བསྐེད་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་ཞྲིང༌། ལུས་ཐུགས་རོ་རེར་

བསྐེད་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་བས་ལུས་སེམས་ལྟ་བུར་བསྐེད་

ཅྲིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་རེ་རེའྲི་མཐར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་

ཚིག་སྦར་ནས་བཤད་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ་སོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་བསན་ལ། 

སེམས་ལུས་ལྟ་བུར་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་སོགས་རེ་རེའྲི་མཐར་མ་སྦར་བར། གསུམ་

ཀའྲི་མཇུག་ཏུ་བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཐུན་མོང་དུ་ལན་གཅྲིག་སྦར་ནས་བཤད་

པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མོང་དུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སོན་པར་སྒོན་གསལ་ལས་

བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པས་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བྱ་བ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ལྟར་

བདག་ཉྲིད་བྱྲིན་བརླབས་ནས། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པའྲི། །མཚན་

མ་དྲུག་དང་ཡང་དག་ལྡན། །དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། མཚན་མ་དྲུག་ནྲི་ཕག་མཚན་དྲུག་གོ །རང་རོ་རེ་འཆང་སྔོན་པོ་ཕག་དྲུག་པར་

བསོམ་པ་འདྲི་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་སྤྲིའྲི་སྒ་དོན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། དམ་ཚིག་གྲི་སད་དོད་

ས་མ་ཡ་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་པས། ས་མ་ཏྲི་ཡང་དག་པར་

1 མ་ཕྱི།  ༡༡༣ན༥ན།  བེམས    སྐུ། ༡༥༦བ༡ན། བེམ
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འགོ་བ་དང༌། མྲི་ལ་ཏྲི་འདུ་བའོ། །དེས་ན་རང་ཉྲིད་ཐ་མལ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བསལ་ནས་

ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བྱས་པ་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འགོ་

ཞྲིང་འདུ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་སེ། མན་སྙེ་ལས། དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བྱས་པའྲི་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་

པར་འགོའ་ོའདུའོ་ཞེས་པ་དམ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སེམས་དཔའྲི་

སྒ་དོན་ཡང་མན་སྙེ་ལས། སེམས་དཔའ་ཡང་སེ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་དང༌། རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་ཡུལ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་

ཞེས་པའྲི་བྱེ་བག་གྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ལེའུ་དང་

པོ་ལས་གསུངས་པའྲི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཚུལ་ལས་བསྐེད་

པའྲི་ཕྲིར་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཞེས་བརོད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསོམ་པ་ལ། མདོར་

བྱས་ལས། སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་ན་གནས་པ་ཡྲི། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་

བསོམ། །ཏྲིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བའྲི། །ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ནྲི་དེ་རུ་དགོད། ཅེས་པ་

ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ལ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་བསོམ་པ་ལ། ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ་དམར་པོར་བསོམ་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་རང་འདའྲི་ཡེ་

ཤེ་སེམས་དཔའ་བསོམ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ངོ་མཚར་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་

རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་བརྩམས་ཏེ་རེ་ཞྲིག་མྲི་གླེང་གྲིས། ཐོག་མར་འདྲི་ཉྲིད་

ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ནས་རང་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་
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དཔའ་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་ཚིག་འབྲུ་གཅྲིག་བཙལ་བར་གྲིས་ཤྲིག །རང་འད་

ཞེས་པ་ཁ་དོག་མཚུངས་པ་ལ་བསམས་ཏེ་སྨྲ་ན་དེ་ལྟར་བརོད་ཀྲིས། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མཚུངས་པ་དགོས་ན་སབས་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ལུས་ལའང་ལྷ་སོ་

གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་འགོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སབས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རང་འདའྲི་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞེས་བཤད་པ་རྣམས་ཀང༌། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་དང་། རྣམ་

སང་གྲི་རྲིགས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་སུ་བྱེད་དགོས་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། སྒོན་གསལ་ལས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བདག་པོ་སེ། རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཅྲི་རྲིགས་

པར་བསོམ་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བདག་པོ་བསོམ་པ་“ཡྲིས
1
་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པས་སྔོན་པོར་བྱེད་དགོས་ན་གསང་འདུས་འཇམ་

རོར་གྲི་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོར་བྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་འད་བ་འབའ་ཞྲིག་བཤད་དོ་ཞེས་

སྨྲས་པས་ནྲི། འཇྲིགས་བྱེད་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་སེར་པོ་རལ་གྲི་

གླེགས་བམ་འཛིན་པ་དང༌། གཤེད་དམར་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དབྱུག་པ་དཀར་

པོ་མྲི་མགོ་རློན་པ་སེར་པོས་མཚན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། བདེ་མཆོག་ཁ་ཅྲིག་ལ་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་བཞྲི་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་ལྟེ་བར་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༤ན༥ན།  ཡྱིས    སྐུ། ༡༥༧བ༤ན།  ཡྱིན
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ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ཕག་གཉྲིས་པ་བསོམ་པར་བཤད་པ་སོགས་དུ་མ་

ཞྲིག་མ་ངེས་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བ་”བསལ
1
་བར་བྱས་སོ། །དེ་བས་ན་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་ཕག་གཉྲིས་པ། མདོག་དམར་པོ་ཁ་སྦོར་གྲི་སྦོར་བས་ལུས་ཐམས་

ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་པར་བསམས་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་མདོག་དམར་

པོ་རྲིགས་ལ། དེ་ཡང་བྷ་བྱ་ཀྲིརྟྲི་དང་ཨ་བྷྱཱས་མཛད་པའྲི་མདོར་བྱས་ཀྲི་འགེལ་པ་

ལས། དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་སང་

གྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ་པད་ཟླའྲི་གདན་ལ་གནས་པར་བཤད་པ་ལྟར་བསོམ་

པར་བྱའོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་མདོ་བསྲེ་ལས། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའྲི་ས་བོན་ལས་དགུག་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་བསམས་

ནས། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ་བསོམ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་རང་

འདའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཀུག་ནས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་བཞག་པར་འདོད་པ་ནྲི། 

གཞུང་གྲི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་སེ། ལུང་དེས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་

ས་བོན་ལས་དགུག་པར་བཤད་པ་ལ་ཁོད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ས་

བོན་ལས་དགུག་པར་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞུང་དེར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ས་

བོན་ལས་དགུག་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཁེད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ས་བོན་

ལས་དགུག་ཅེས་པར་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མདོ་བསྲེའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། 

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ས་བོན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དེ་ལས་འོད་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༤བ༡ན།  བསལ    སྐུ། ༡༥༨ན༡ན།  གསལ
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འཕོས་པས་དགུག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་

སྨྲ་བས་ནྲི། ལེའུ་བཅུ་པར། ཡེ་ཤེས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརྩེགས་སུ་བྱས་ནས་སྤན་དང་བར་གསུངས་པ་ལའང་མ་བརྟགས་ཏེ། རང་བཞྲིན་

གྲི་གནས་ན་བཞུགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

སུ་ཞྲིག་གྲིས་བཀུག་ནས་བཞག་པ་སོམས་ཤྲིག །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་ཞེས་བྱ་སེ། སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་སུ་ཕ་མོ་ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ནྲི་བསམ་པར་

བྱ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་ན་ཕ་བ་

སེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །སེམས་དཔའྲི་སྒ་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྲིས་ཆོག་གོ །དོན་འདྲི་ཡང་

རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས། རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ལྡན་པའྲི། །བདག་ཉྲིད་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི། །དམ་ཚིག་ཐུགས་ཁར་ཡེ་ཤེས་དང༌། །རོ་རེ་འཛིན་མཆོག་

ཅོད་པན་ལའོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་ཚིམ་བྱེད་པའྲི། །དམ་ཚིག་འདྲི་ནྲི་དམ་པའོ། 

ཞེས་པས་བསན་པར་མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ཀ་ལས་

གསུངས་སོ། །

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེའྲི་ཐུགས་ཁར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཇྲི་འད་བ་

ཞྲིག་བསོམ་ཞེ་ན། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་

ཐུགས་ཁར་ཉྲི་མ་ལ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་རྟག་ཏུ་འཆར་

བ་མར་མེ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་མྲི་ཤེས་པའྲི་མུན་པ་འཇོམས་པའྲི་དོན་དུ་སང་བའྲི་ཕུང་པོ་
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ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམ་པའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གནས་འདྲིར་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ཏེ་བསོམ་

པ་ལས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་ངེས་

པར་ལེགས་པ་ལ་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་སེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་

ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། ཡྲི་གེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚིག །ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགེལ་པ་སྒོན་

གསལ་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེའྲི་དབུས་སུ་ཆུད་ཅྲིང་ཐུགས་ཀྲི་ཟླ་བར་ཆུད་

པ་དེ་བཞྲིན་དུ། སོ་སོའྲི་ཡྲི་གེ་སེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། མྲི་

ཤྲིགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཚིག་ནྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་མོ། །རོ་རེ་

ཆེན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། །རྟག་ཏུ་སྦོར་བས་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། སྦོར་བས་ཞེས་

བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་ངེས་པར་ལེགས་པ་ལ་སྦོར་བར་བྱེད་པས་ན། སྦོར་བ་སེ་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསོམ་

པ་འདྲི་ཉྲིད། མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་

བཅུ་གཅྲིག་པ་ལས། སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །མྲི་བསྐོད་རོ་

རེ་རབ་བསོམ་བྱ། །སྙྲིང་ཁར་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་བསམས་ནས། །སེམས་ནྲི་ཐྲིག་ལེར་གྱུར་

པར་བཞག །ཅེས་པས་བསན་པར་གསུངས་ལ། གཞུང་དེ་ནྲི་ལེའུ་དེར། རོགས་

རྲིམ་པས་ཕུང་སོགས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཐབས་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་

གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་གསུངས་པ་ལས། རྲིལ་འཛིན་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་

འཛིན་གསུམ་གསུངས་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་སོན་པ་ཡྲིན་པས། ཁམས་གསུམ་

པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་དང་རང་གྲི་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས་
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དེ་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་བསོམ་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང༌། དེའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་

བསོམ་པ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང༌། ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་མགོར་རང་གྲི་སེམས་ཐྲིག་ལེར་

གྱུར་པ་བཞག་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔར་བྱ་དགོས་ཤྲིང༌། སྒོན་གསལ་ལས་

ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང་། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་གང་གྲིས་རོགས་རྲིམ་སོན་པའྲི་ངེས་དོན་

གྲི་བཤད་པ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དང་དོན་གྲི་བཤད་པ་ཡང་ངེས་པར་འཐོབ་པས། གཞུང་

འདྲི་ལ་ཡང་དང་དོན་དུ་བཤད་ན་བསྐེད་རྲིམ་པས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་

ཀར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསོམ་པ་སོན་པ་ལ་སྦར་དུ་རུང་བར་དགོངས་

ནས་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

ཅྲིང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་བྱས་ནས། སྤྲི་བོར་རྲིགས་བདག་བསོམ་པ་མདོར་

བྱས་ལས་མ་གསུངས་ལ། མདོ་བསྲེ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་དབུ་

རྒྱན་ལ་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ་བསམ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། ལེའུ་བཅུ་

གཉྲིས་པའྲི་རོ་རེ་འཛིན་མཆོག་ཅོད་པན་ལའོ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། 

དབུ་རྒྱན་ཏེ་སྤྲི་གཙུག་གྲི་གནས་སུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཟླ་

བའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་དང་འད་བའྲི་བདུད་རྩྲི་འཛག་པས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བར་གགས་པ་

ཚིམ་ཞྲིང་མཉེས་པར་འགྱུར་བར་བསམ་པར་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམ་

པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་དཀར་པོ་ཕག་གཉྲིས་པར་ཐུགས་རེ་ཞབས་ཀྲིས་བཤད་ཅྲིང༌། 

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ་བྱེད་དགོས་སོ། །

བཞྲི་པ་དེ་འདའྲི་སྐུ་གསུམ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲིས་འཐོབ་པར་བསན་
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པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིག་མ་འདུ་བྱས་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་སོགས་བྱ་བ་ལ། རྲིག་མ་

འདུ་བྱ་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་དང༌། རེས་ཆགས་དང་མཆོད་པ་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པས་ཆོས་སྐུ་

དང༌། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པས་ལོངས་སྐུ་དང༌། དེ་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་བསྒྱུར་

བས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་སོ་ནས། རང་དོན་སྐུ་གསུམ་བརེས་

པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམས་ནས། འབས་བུའྲི་གནས་སབས་སུ་རང་དོན་སྐུ་

གསུམ་ཐོབ་པ་དེས་གདུལ་བྱ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པ་

དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྤོད་པ་དང༌། ཟབ་

མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པ་གསུམ་བསན་ནས་འཕྲིན་

ལས་མཛད་པ་ལས། འདྲིར་ཐ་མ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་བསོམ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་

རྲིག་མ་འདུ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱུང་ལ་སོན་པས་ཕག་རྒྱ་

དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲུལ་ནས་འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛད་

པ་དང་མཐུན་པར་འདྲིར་ཡང་ཕག་རྒྱ་འདུ་བྱས་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཏེ་སྤྲི་སོས་ཀྲི་མཛད་པ་རྣམས་མཛད་པར་བསོམ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་བསྲེ་ལས། ཇྲི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་གོ་

འཕང་ནྲི་འདོད་ཆགས་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་རབ་ཏུ་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་དང་

པོར་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། སྐེ་བཞྲིན་པ་ལ་གནས་པས་དང་པོ་སྦོར་བ་བྱ་སེ། འདོད་
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ཆགས་ལ་སྤོད་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པས་ཐར་བ་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྤོད་པའྲི་དཔལ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་

འདྲིས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ལེའུ་དང་པོར་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། སྔོན་བྱུང་ལ་སོན་པས་རྲིག་མ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་

ནས། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་གསུང་བར་བཞེད་ནས། རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བར་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

རེས་འཇུག་གྲིས་ཀང་བསོམ་པ་སོན་ལ། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། སྔོན་བྱུང་ལ་སོན་པས་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ཏེ་མཛད་

པ་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་སོན་ནོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་ཀང༌། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིས་བདག་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བདག་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པོ་མཆོག་བསྐེད་ནས། “ད
1
་ནྲི་གཞན་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཕྲིར་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསན་པའྲི་སབས་ལ་འཇུག་

པར་བྱ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཐམས་ཅད་མཛད་དེ། དགའ་ལྡན་གྲི་

གནས་མཆོག་ནས་བབས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཛད་ནས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་

སྤྲུལ་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ས་ལ་བཀོད་དོ། །ཡང་ཐེག་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༦བ༥ན།  ད    སྐུ། ༡༦༡ན༢ན།  དེ
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ཆེན་པོའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་

མཛད་ནས། ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ལས་སྐེས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་འདྲི་བསན་པའྲི་དོན་དུ། འདྲིས་འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་འདྲིས་གནས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ནས་

ཕག་རྒྱ་འདུ་བྱ་བ་རྣམས་བསན་ནོ། །དེས་ན་དགོས་པ་དེ་འད་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིག་མ་

འདུ་བྱ་བ་ལ། རྲིག་མ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན། །དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ཆེར་བསྐེད་ནས། །ཆོ་གའྲི་སྦོར་བ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །ཕག་རྒྱ་

བསྒྲུབ་པ་བརྩམ་པར་བྱ། །གཟུགས་བཟང་བཞོན་པས་བརྒྱན་པ་ཡྲི། །རྨེ་ཤ་ཅན་ནྲི་

བདག་ཉྲིད་ཆེའྲི། །བུ་མོ་ཨུཏྤལ་མཐྲིང་ཁའྲི་མདོག །མྲིག་ཡངས་དམ་པ་རེད་ནས་

ནྲི། །མཉམ་པར་བཞག་ཅྲིང་ལེགས་པར་བསབས། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མོས། ཞེས་

དངོས་ཀྲི་རྲིག་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་ལ། མདོ་བསྲེ་ལས། ལེའུ་བཅོ་ལྔ་

པ་ལས་གསུངས་པའྲི་གདོལ་བའྲི་བུ་མོ་ལེགས་པར་བསབས་པའམ། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ་ལས། རྨེ་ཤ་ཅན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེ། །བུ་མོ་ལོ་

གངས་བཅུ་གཉྲིས་པ། །དབེན་པའྲི་གནས་སུ་ཁད་པར་དུ། །སྒྲུབ་པ་པོས་ནྲི་རྟག་ཏུ་

བསྒྲུབ། ཅེས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བཟང་ལ་བཞྲིན་ཡང་མཛེས། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་རོགས་པ། །བང་པར་བཞག་ནས་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

གཟུང་དགོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་

བ་ཡྲིན་ན། རྨེ་ཤ་ཅན་ཏེ་གདོལ་པའམ་རྲིགས་ངན་གྲི་བུ་མོ་སྔོ་སངས་དང༌། རྣམ་སང་

གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཙོ་བག་མཁན་གྲི་བུ་མོ་མདོག་དཀར་བ་དང༌། 
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རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཕེང་བརྒྱུད་མཁན་གྲི་བུ་མོ་དང་། འོད་

དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཕག་རྒྱ་གར་མཁན་གྲི་བུ་མོ་དང༌། ལས་ཀྲི་

རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་བ་པོ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཟོ་བྱེད་མཁན་གྲི་བུ་མོ་དགོས་པར་བཤད་རྒྱུད་རོ་

རེ་ཕེང་བ་ལས་གསལ་བ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཅྲི་རྲིགས་པར་གསུངས་ལ། འདྲིར་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྨེ་ཤ་ཅན་གྲི་བུ་མོ་

གསུངས་སོ། །དེ་དག་ཀང་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་

ཆེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོན་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཆེ་བའྲི་དོན་ནྲི་སྒོན་གསལ་ལས། 

དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་ན་བདག་ཉྲིད་ཆེའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སོགས་ཁོངས་ནས་བརྩོན་འགྲུས་དང་དན་པ་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གཟུང་ངོ༌། །ལོ་གངས་བཅུ་གཉྲིས་མ་ནྲི་ངེས་གཟུང་དུ་མྲི་

དགོས་ཏེ། སབས་གཞན་དུ་བཅུ་དྲུག་མ་ལ་སོགས་པའང་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་གཙོ་བོ་སོས་པའམ་མཚོན་པའྲི་ཆེད་དོ། །དབེན་པའྲི་གནས་སུ། ཞེས་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྒོན་གསལ་ལས། སྐེ་བོ་འདུས་པ་དང་ཤྲིན་ཏུ་བལ་བའྲི་དབེན་

པའྲི་གནས་དག་ཏུ་བསབ་པར་བྱའོ། །སྒྲུབ་པ་པོས་ནྲི་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྒྱུད་དང་སྔགས་

ལེགས་པར་སོབ་ཏུ་གཞུག་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་ནྲི། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའྲི་

སྒོན་གསལ་ལས། དཔལ་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བའྲི་བདེ་བས་འདོད་ཆགས་ལ་སྤོད་པར་

བསན་པའྲི་ཕྲིར། འཁྱུད་པ་དང༌། འོ་བྱེད་པ་དང༌། འཇྲིབ་པ་དང༌། ཐལ་མོ་བརབ་པ་

དང༌། སོ་དང་སེན་མོ་འདེབས་པ་དང༌། ཉེད་པ་དང༌། ཁྱུང་ལྡྲིང་དང༌། རབ་ཏུ་བརྐང་བ་
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དང་གོང་གྲི་བྱ་བས་མུ་ཏྲིག་གྲི་”འཕེང
1
་བ་དང༌། གདུ་བུ་དང༌། འཁོར་གདུབ་དང༌། 

རྐང་གདུབ་གྲི་སྒ་དང༌། ཡུལ་དང་དབང་པོ་སེ། རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦོར་ཞྲིང་

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རོ་རེ་

མཁའ་འགོའྲི་འགེལ་པ་ལས། དེ་ཡང་འཁྱུད་པ་དང༌། འོ་བྱེད་པ་དང༌། སེན་མོ་

འདེབས་པ་དང༌། སོ་འདེབས་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་བསྐོད་པ་དང༌། སེྲིད་ཀྲི་སྒ་

སྒོགས་པ་དང༌། སྐེས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང༌། སེང་ན་འདུག་པ་དང༌། བརྒྱད་ནྲི་རྣམ་

པར་རྟོག་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས་བརྒྱད་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་

སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་འདོད་པའྲི་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་རྒྱས་པར་སོན་པའྲི་

རྒྱུད་དགའ་བའྲི་བསན་བཅོས་ལ་ལེགས་པར་བསབས་ཤྲིང་སྦངས་པའོ། །སྔགས་ལ་

བསབས་པ་ནྲི། དབང་བསྐུར་ཞྲིང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་དང་ལེགས་པར་གནས་པ་བཞྲིར་བྱས་ནས། ལྷ་

བསོམ་པ་དང་བཟླས་པ་སོགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཤྲིན་ཏུ་བྱང་བར་གྱུར་པའོ། །རབ་

ཏུ་བཟང་བ་ནྲི་སྐེས་པ་གཞན་ལ་མ་ཆགས་པའོ། ཞེས་སྒོན་གསལ་ལས་གསུངས་ཏེ། 

མདོར་བྱས་ལས། སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མོས། ཞེས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་གོ །བཞྲིན་

ཡང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཉེ་བར་བལྟ་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གོང་མ་

དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གོ །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི་དགའ་བ་ལ་མཁས་པ་སེ། དེ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྲི་མ་ཚང་བ་མེད་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། དགའ་བ་སྤོད་

པའྲི་འཁྲིག་ཐབས་རེ་བཞྲི་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཤེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་སྔར་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༧བ༤ན།  འཕྲེང    སྐུ། ༡༦༢ན༤ན།  ཕྲེང
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རྒྱུད་ལ་བསབས་ཞེས་པས་སྦང་བ་བྱས་པ་སོན་ལ། འདྲིས་ཐམས་ཅད་མཁས་པར་

ཤེས་པ་སོན་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ཀྲི་ཁད་ཡོད་པས་བཟློས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མདོར་བྱས་

ལས། མཉམ་པར་བཞག་ཅྲིང་ལེགས་པར་བསབས། ཞེས་གསུངས་པའྲི། མཉམ་

པར་བཞག་པ་སྔགས་ལ་བསབས་པ་དང༌། ལེགས་པར་བསབས་པ་རྒྱུད་ལ་བསབས་

པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཕག་རྒྱར་བྱ་བར་གསུངས་ཀྲི། 

གང་ཡང་རུང་བ་བྱ་བར་མ་གསུངས་ལ། དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་

པོ་ཡང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་མ་ཞྲིག་

ཚང་དགོས་ཤྲིང༌། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་ཡང་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་བ་

ལས་ཁམས་ཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་བབས་པ་ན། འཕྲུལ་འཁོར་དང་རླུང་སྦོར་

སོགས་གཞན་གང་ལའང་ལྟོས་མྲི་དགོས་པར་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

འགོག་པར་ནུས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦོར་བ་བསོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཁམས་

ཞུ་བ་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམས་པས་འགོག་ནུས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་

བསྐེད་རྲིམ་ཐོག་མར་བསོམ་པ་ནས་ལྷ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་དང་གསལ་སང་བསྒྲུབ་

པ་ལྟར་ཕཊ་ཡྲིག་ལའང་དམྲིགས་ཕུག་ནས་སྦང་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་

གང་གྲི་སོ་ནས་བྱེད་ཀང༌། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཁམས་ཞུ་བ་བབས་ནས། ནོར་བུའྲི་ཕྲིར་འཕོ་བ་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམས་པས་བཀག་སེ། 

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་ལེགས་པར་མཚོན་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་བདེ་སོང་སྦར་ཏེ། 

ཡང་ཡང་གོམས་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེའྲི་སོབས་འཕེལ་བ་ཙམ་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་འཁོར་ལོ་དང་བཟླས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཡུལ་སང་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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རྣམ་རོལ་ཏུ་འཆར་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་ཞུགས་པར་འགོ་བ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

ལམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་དམ་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་པར་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་འབད་

པར་”བྱའྲི།
1
སྙྲིང་པོ་གང་ཡྲིན་པའྲི་བར་ཙམ་ཡང་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་མ་གྱུར་པར། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཙམ་གྲི་ཚིག་འདོན་པ་བྱང་བར་བྱེད་པ་དང༌། རྣམ་རྟོག་རྒྱ་

ཡན་དུ་བཏང་བའྲི་བཟླས་པའྲི་གངས་འདེན་པ་གཙོ་བོར་མ་འཛིན་ཞྲིག །འདྲི་ལྟར་

གོམས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ན། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲིས། བསྐེད་རྲིམ་

བསོམ་པའྲི་སབས་ཉྲིད་དུ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་འབད་མེད་དུ་དངས་པ་དུ་མ་

ཞྲིག་འོང་སེ། བསྐེད་རྲིམ་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡང་འདྲིའྲི་

སོ་ནས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཕག་རྒྱའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཡང་སྒྱུ་རྩལ་རེ་བཞྲི་ལ་མཁས་

པ་དགོས་པར་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་འཁྲིག་ཐབས་ཀྲི་སྒྱུ་རྩལ་རེ་

རེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་འདེན་པའྲི་ཁད་པར་མྲི་འད་བ་རེ་རེ་ཡོད་ལ། བདེ་བ་ཇྲི་ཙམ་

ཁད་ཞུགས་པ་ཙམ་གྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བོ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་ཞུགས་པར་

འགོ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་དོན་ནྲི་བདེ་བ་སྐེས་པ་ན་དེ་ལ་སྲེད་པ་སྐེས་ཀྲི་

དོགས་ནས། བདེ་བའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆེར་བལྟས་པས་འདྲི་ཡྲིན་མེད་དུ་ཡལ་སོང་བ་ལ་མྲི་

བྱེད་ཀྲི། བདེ་བ་ཉྲིད་སོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་འཛིན་སངས་ཅན་དུ་སྐེས་པ་བདེ་སོང་སྦོར་

བའྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་ཞུགས་

པ་ཙམ་གྲིས་བདག་འཛིན་མགོ་གནོན་པའྲི་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་བས་

འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ལ་གནོད་བྱེད་སོབས་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་བསྐེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༨བ༢ན།  བྱའྱི།    སྐུ།  ༡༦༣ན༦ན།  བྱའོ། །
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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རྲིམ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡང་སོ་འདྲི་ནས་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་མྲི་བརྟེན་པས་ཀང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་སྦར་བ་ལྟ་བུའྲི་བདེ་བ་འདེན་ཐུབ་པ་དགོས་ལ། དེ་

ལ་ཡང་བསོམ་པའྲི་རྲིག་མ་ལ་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་འད་བའྲི་གསལ་སང་ཡྲིད་ངོར་

འཆར་བ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསལ་སང་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པ་མ་རེད་

ཀྲི་བར་དུ་ལེགས་པར་སྦང་དགོས་སོ། བསྐེད་རྲིམ་པས་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བྱེད་པ་

དང་ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡང་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་འདྲི་ཉྲིད་ལ་

གོ་བ་ལེགས་པར་མ་རེད་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལམ་གྲི་གཞྲི་སོར་བ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟ་མོད་ཀྲི།་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་”བསེན
1
་པའྲི་ཡུལ་དང་རྟེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ད་

ལྟ་སྲྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། བསྐེད་རྲིམ་པས་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཁམས་དགག་པར་ནུས་པའྲི་གོ་བ་ཙམ་ཡང་རེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་བར་

སང་ངོ༌། །བསྐེད་རྲིམ་པས་ཀང་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམ་པ་ཙམ་གྲིས་དགག་ནུས་ན། 

རོགས་རྲིམ་པས་ཁམས་ཕྲིར་འཕོ་བ་འགོག་པ་འདེན་དང་འགེམས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་རླུང་སྦོར་སོགས་རྩོལ་བ་དག་པོ་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་

རྒྱུད་སེའྲི་དོན་ལས་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེ་

བས་ན་ཡུལ་རྟེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་དབང་

པོ་རབ། ཡུལ་རྟེན་གཉྲིས་ཀ་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་རྲིགས་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ངེས་པ། དགའ་བ་བཞྲིའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༩ན༡ན།  བསེན    སྐུ། ༡༦༤ན༢ན།  བརེན
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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བའྲི་ས་མཚམས་ལ་མཁས་པ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་པ་ཡྲིན་ན་བྱང་སེམས་ཕྲིར་མྲི་འཕོ་

བར་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཛིན་ནུས་ཤྲིང༌། རོགས་རྲིམ་པ་ཡྲིན་ན་

ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བའྲི་གནད་ལ་མཁས་པའྲི་སོ་ནས་རླུང་སོབས་ཀྲིས་འཛིན་

ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ནས་བཤད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཞྲིག་གྲིས་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟར་བཤད་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ལྟ་ཞོག །བར་ཆད་རགས་པ་ཙམ་གྲི་གོ་བ་ཡང་མ་ཆགས་

པར་ཟབ་མོ་ཡྲིན་ཟེར་བའྲི་མན་ངག་ལྟར་སང་རེ་ལ་ངེས་པ་དངས་ནས། ཐེ་ཚོམ་མེད་

པར་ལག་ལ་ལེན་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པའྲི་ངན་འགོ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་

ཡྲིན་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་ལས། རྣལ་འབྱོར་མེད་པར་རྣལ་འབྱོར་ཆོས། །ཕག་

རྒྱ་ལ་ནྲི་“བགོད
1
་འགྱུར་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཚུལ། །དམལ་བར་འགོ་

བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་འད་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་

མྲི་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བསོམ་པའྲི་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་

དགའ་བ་བརྩམ་ཞྲིང་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས། རོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡང་ན་སྙྲིང་ཁ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏེ་

དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱས་ནས། སྔགས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པས་སེམས་

ཅན་གྲི་དོན་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། སྙྲིང་ཁར་གནས་པའྲི་ལྷ་

མོ་ཆེ། །རྣལ་འབྱོར་རྣལ་འབྱོར་འབེབས་བྱེད་མ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སྦོར་

བསྐེད་མ། །རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་མོར་གགས། ཞེས་ཐམས་ཅད་གསང་བའྲི་རྒྱུད་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༩ན༧ན།  བགོད    སྐུ། ༡༦༤བ༢ན།  འགོད
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ལས་གསུངས་པ་དངས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར། རྨེ་ཤ་ཅན་གྲི་བུ་མོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་

སྙྲིང་ཁ་ནས་འབྱྲིན་དགོས་ཀྲི། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འབྱྲིན་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། མདོ་བསྲེ་ལས། མཚན་དང་ལྡན་པའྲི་གདོལ་བའྲི་བུ་མོ་ལེགས་པར་

བསབས་པའམ། ཡང་ན་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་ཕྱུང་སེ་མདུན་དུ་བཞག་ལ་ཞེས་པས་

ཀང་བུ་མོ་འབྱྲིན་པར་གསལ་ལ། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། སེམས་ལས་རང་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་བུ་མོ་སྤོ་བའམ། ཡང་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུ་མོ་བངས་ལ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དང་པོར་རང་རྲིགས་ཀྲི་བུ་མོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཕྱུང་ནས། དེ་ནས་

རེག་བྱ་རོ་རེ་མར་བསྐེད་དགོས་ཏེ། ལེའུ་བདུན་པའྲི་སྒོན་གསལ་ལས། རང་རང་གྲི་

རྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་ལྷ་མོ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་དང་སྤན་མ་སོགས་སུ་བསྐེད་པར་

གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་དགོད་པ་ནྲི་མདོར་བྱས་ལས། ༀ་

ནྲི་སྤྲི་བོར་བསམ་པར་བྱ། །ཨཱཿ ནྲི་ངག་གྲི་ལམ་ལ་དགོད། །ཧཱུཾ་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་བསམ་བྱ་

ཞྲིང༌། །ལྟེ་བར་སྭཱ་དང་རྐང་གཉྲིས་ཧཱ། །སྤན་དང་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་

གོས་དཀར་མོ། །སྒོལ་མ་ཡང་ནྲི་སྔགས་པ་ཡྲིས། །ས་ལ་སོགས་ལ་རྣམ་པར་

དགོད། །ལྷ་མོ་རོ་རེ་གཟུགས་ལ་སོགས། །དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་རྣམ་བསམས་ལ། །ས་སྙྲིང་

ལ་སོགས་དེ་རྣམས་དང༌། །སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བསོམ་པར་བྱ། །ལག་གཡས་རོ་

རེ་རོ་ལངས་མ། །གཡོན་ལ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་མ། །དེ་ཡྲི་ཁར་ནྲི་ཁོ་གཉེར་

མ། །གསང་བར་རལ་བ་གཅྲིག་མའོ། །གཞན་ཡང་དཔུང་པ་གཡས་པར་ནྲི། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་ཡུམ་རོ་རེ་མ། །གཡོན་དུ་ས་ཚོགས་རྲིན་ཆེན་གྲི། །ཕག་རྒྱ་དག་ནྲི་

བསོམ་པར་བྱ། །པུས་མོ་གཡས་ལ་གནས་པར་ནྲི། །ས་ཚོགས་པདྨ་དེ་བཞྲིན་
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གཤེགས། །གཡོན་པ་ལ་ནྲི་ས་ཚོགས་ལས། །སྤྲི་བོར་ནམ་མཁའྲི་རོ་རེ་མ། །རྐང་པ་

གཉྲིས་ལ་ས་ཡྲི་ནྲི། །ས་འཛིན་ལྷ་མོ་བཞག་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བསོམ་དགོས་པ་སྔར་དང་འད་ཞྲིང༌། ཁོ་མོ་རྣམས་ཀང་

སྔར་ལྟར་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་བསྐེད་དགོས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་

སོགས་ནྲི་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་འད་ལ། ས་སྙྲིང་སོགས་ལྔ་འགོད་དགོས་པ་ནྲི། ས་སྙྲིང་ལ་

སོགས་དེ་རྣམས་དང༌། །སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་པས་གསལ་

བར་བསན་ལ། འགེལ་པ་རྲིན་འཕེང་དུ། སྙྲིང་ཁར་རཾ་ལས་སྙྲིང་རེའྲི་ལྷ་མོ། རྩ་རྒྱུས་

ལ་མྱཻཾ་ལས་བྱམས་པའྲི་ལྷ་མོ་ཚིགས་ལ་གཾ་ལས་ཆོས་རོ་རེ་མ་བཀོད་ནས། འཇམ་

དཔལ་ལ་སོགས་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བསོམ་པར་འདོད་པ་ནྲི། འཕགས་

སོར་གྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་མུན་སྦྲུལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རེས་ཆགས་དང་མཆོད་པ་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་རོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱ་

བ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ལྟར་སྦར་བྱས་རྣལ་འབྱོར་བས། །རོ་རེ་པདྨ་ཡང་དག་

བརྩམ། །ཧཱུཾ་གྲི་སྔགས་སྐེས་རོ་རེ་ནྲི། །རྩེ་མོ་ལྔ་པ་བསམ་པར་བྱ། །དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་རྩེ་

དབུས་ལ། །ༀ་ནྲི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བྱ། །དེ་བཞྲིན་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །པདྨ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ནྲི། །འོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲིས་ཁབ་བསམས་ལ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་

ཡང་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། དབང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་མཉམ་སྦར་བས། །སངས་

རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་དང་ༀ་དག་དང༌། །ཨཱཿ དང་ཕཊ་ཀང་

རབ་བརྟག་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཧཱུཾ་གྲིས་རང་གྲི་རྟགས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམས་ནས། དབུས་ཀྲི་
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རྩེ་མོ་ལ་ༀ་དགོད་པ་ནྲི་རོ་རེ་འདུ་བྱ་བའོ། །དེའྲི་ཆོས་འབྱུང་ལ་ཨཱཿ བསམས་ནས། 

དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དམར་པོ་བསམ་པ་ནྲི་པདྨ་འདུ་བྱ་བའོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ལ། བོད་ཁ་ཅྲིག་པདྨ་དཀར་པོར་འདོད་པ་དང༌། 

ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེས་ཡྲི་གེ་ཧྲྲིཿ ལས་པདྨ་བསྐེད་པའྲི་ཟེ་འབྲུ་ལ་ཨཱཿ ས་མཚན་

པར་འདོད་པ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་གཞུང་འདྲི་དང་འགལ་ཞྲིང༌། སྒོན་གསལ་ལས་

ཀང་ཨཱཿ ལས་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་ལ། ཞེས་ཨཱཿ ལས་བསྐེད་པར་

བཤད་པ་དང༌མདོར་བྱས་རང་ལས། དེ་བཞྲིན་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་རང་གཟོའ།ོ །ཕཊ་ཀང་རབ་བརྟག་བྱ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་

པ་སྒོན་གསལ་ལས། ཡྲི་གེ་ཕཊ་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དབབ་པར་བྱའོ། ཞེས་

ཀང་བཤད་པས། ཕཊ་ཀང་རབ་བརྟག་བྱ། ཞེས་པ་ནྲི། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཚེ་

གསང་བའྲི་བུ་གར་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་པོ་མགོ་ནང་དུ་བསན་པ་བསོམ་པ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་

དབྱུང་བའྲི་ཚེ་ངག་ཏུ་ཕཊ་བརོད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་དངས་ནས་བཤད་དགོས་སོ། །དེ་

ནས་རང་དང་ཕག་རྒྱའྲི་རོ་རེ་དང་པདྨའྲི་ནང་འོད་ཟེར་ལྔས་ཁབ་པར་བསོམ་པ་ནྲི། 

འོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲིས་ཁབ་བསམས་ལ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བདུན་པ་

ལས་ཀང༌། འོད་ཟེར་རྣམ་ལྔས་ཁབ་པ་ཡྲི། །རོ་རེ་པདྨ་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་དང༌། 

དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། འོད་ཟེར་རྣམ་ལྔས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྲི། 

སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་དུས་སུ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་འོད་ཟེར་ལྔ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་

རེ་དང་པདྨའྲི་ནང་དུ་ཡོངས་སུ་གང་བར་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་

ལྟར་རོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱས་ནས་རེས་ཆགས་བྱ་བ་ལ། མདོར་བྱས་ལས། དེའྲི་འོག་
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བསྒྲུབ་པ་བརྩམ་པར་བྱ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ང་རྒྱལ་ལེགས་འཆང་སེ། །ཧཱུཾ་གྲི་གླུ་ཡྲིས་ཀང་ནྲི་བསྐོད་བྱ་

ཞྲིང༌། །རང་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉྲིད་ཕྱུང་བའྲི་ཚེ། །དེས་ནྲི་ཕཊ་ཀྲི་གསང་སྔགས་

བརོད་པར་བྱ། ཞེས་རོ་རེ་པདྨའྲི་ནང་དུ་བསྐོད་པའྲི་ལས་ལ་གནས་པའྲི་སབས་སུ་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་བས་ཧཱུཾ་གླུར་བང་བ་གསུངས་ཀང༌། སྔགས་སྔ་མ་བརོད་པའྲི་

ཚེ་ལྷ་གང་གྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་བ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་

ཕན་ཚུན་རེས་སུ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་འཁྱུད་པ་དང་འོ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

བྱས་ནས། ལེའུ་དྲུག་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ང་རྒྱལ་

བྱའོ། །དེ་ལ་སྔགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བྱ་བ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་གྲི་སོ་ནས་རེས་ཆགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བྱས་ནས། དེ་མ་

ཐག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕོས་ནས་ཧཱུཾ་གླུར་བང་བས་ལས་ལ་གནས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། དེ་མ་ཐག་ཐྲིག་ལེ་རང་གྲི་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་ནང་དུ་སེབ་པ་ན། རང་ཉྲིད་དོན་གྲུབ་

ཀྲི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕོས་ནས། ཕཊ་ཡྲིག་ངག་ཏུ་བརོད་ནས་དམྲིགས་པས་ཐྲིག་ལེ་ཡུམ་

གྲི་པདྨར་ཕྱུང་སེ། སྔགས་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོར་བྱས་

ལས། ཕྱུང་ནས་སར་ཡང་སྔགས་པས་ནྲི། །ཕོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མཆོད་ནས་ནྲི། །གསང་སྔགས་འདྲི་ནྲི་བརོད་

པར་བྱ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་དོན་
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གྲུབ་ཏུ་བསྐེད་པ་མྲི་གསལ་ཡང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ལྟ་བུའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་སབས་སུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ལ་

ལྷག་པར་མོས་པ་བྱས་ནས། ལེའུ་དྲུག་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་མཆོད་པའྲི་སྔགས་

ཀྲི་རྲིམ་པས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ང་རྒྱལ་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རེས་

ཆགས་དང་མཆོད་པའྲི་སབས་སུ་རྲིན་འབྱུང་དང་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་

མདོ་བསྲེ་ལས་ཀང་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། སྔོན་བྱུང་ལ། རེས་ཆགས་ཀྲི་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་སྔགས་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་གསུངས་པ་དང༌། མཆོད་པའྲི་སྔགས་དོན་

གྲུབ་ཀྲིས་གསུངས་པར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེས། རེས་འཇུག་གྲིས་སྔགས་

དེ་དང་དེ་བརོད་པའྲི་ཚེ་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ང་རྒྱལ་བྱ་དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་སྔགས་དང་པོའྲི་དོན་ནྲི། ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་ཞེས་པ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་

བ་སེ། སྔགས་ལྷག་མའྲི་དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་བཞྲིན་ཡྲིན་པས། མདོར་ན་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེས་སུ་ཆགས་པ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་

ངའོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

སྔགས་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ལའང༌། པཱུ་ཛ་ཞེས་པ་མཆོད་པ་སེ། མདོར་ན་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོད་པ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་ངའོ། ཞེས་

བྱ་བའོ། །སྔགས་འདྲི་གཉྲིས་ལ་དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས་ངེས་དོན་གྲི་བཤད་པ་

མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་རོགས་རྲིམ་ཁོ་ན་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་སབས་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག་ཕཊ་ཡྲིག་བརོད་པ་དང་མཉམ་དུ་ཐྲིག་ལེ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕྱུང་ནས། དེ་
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པདྨའྲི་ནང་ནས་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་བངས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ལྷ་སོ་སོའྲི་སྔགས་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མཆོད་པར་འདོད་པ་ལ། ཕྲིས་ཀྲི་བ་

མ་ཁ་ཅྲིག་ཀང༌། དེ་བ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་ལེན་དང་མཐུན་ཞྲིང་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་

སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་གནད་མ་གོ་བའྲི་འཁྲུལ་བ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ལྟར་ཕྱུང་ན་བདེ་བའྲི་

རྟེན་བྱང་སེམས་ལུས་ལ་གནས་པ་དང་འཕེལ་བའྲི་གེགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོར་གྱུར་

ནས་བདེ་ཆེན་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་སོར་བར་འགྱུར་བ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་

ཁམས་འབྱྲིན་པ་སྦངས་པས། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འཛག་གེགས་རང་ཤུགས་

ཀྲིས་འབྱུང་བ་དང༌། བུ་གར་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་རྒྱས་པ་ཐུན་“བཞྲིར
1
་བསོམ་པའྲི་ཚེ་ཉྲིན་རེ་ལ་

ཁུ་བ་བསམ་བཞྲིན་དུ་ལན་བཞྲི་བཞྲི་མ་ཆག་པར་འབྱྲིན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ལ་

སོགས་པ་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་དུ་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། བྱང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེར་ཕབ་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་དགའ་བས་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཀོད་

པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་པར་མོས་པའྲི་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལ། ཐྲིག་

ལེ་ནང་མཆོད་འཐོར་བ་བཞྲིན་བྱས་ནས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་མཆོད་པར་གོ་བའྲི་མུན་

སྤྲུལ་མྲི་བཟད་པའོ། །ཐྲིག་ལེ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་བ་ལ་ངེས་པར་

ཐྲིག་ལེ་དངོས་སུ་དབྱུང་དགོས་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ཕྱུང་བས་མྲི་ཆོག་ན། ལྷ་ཡང་དངོས་

སྤྲུལ་དགོས་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ་པས་མྲི་ཆོག་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་

སོ། །དེས་ན་ཐྲིག་ལེ་ཡྲིད་ཀྲིས་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕྱུང་བར་མོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༡བ༦ན།  བཞྱིར    སྐུ། ༡༦༧ན༥ན།  ཞྱིར
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པའྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་འབྱུང་གནས་སུ་མོས་པ་བྱེད་དགོས་ཏེ། མདོ་བསྲེ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་པའྲི་འབྱུང་གནས་སུ་

བསོམ་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དང་པོ་སྦོར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་

གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་དོན་སྐུ་གསུམ་བརེས་པ་ན། སྤྲུལ་པའྲི་

སྐུ་དེས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པས་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་ཚུལ་བསན་ནས། དཀྲིལ་ཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྤྲུལ་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

བསོར་བ་དང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་སོགས་རྣམ་

པར་སྦངས་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སོགས་ཀྲི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་མཛད་

པ་སོགས་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཆགས་ཅན་གྲི་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

བསོམ་པའྲི་སོ་ནས་འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རོགས་རྲིམ་པས་སོབ་པའྲི་

ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ན་ཟུང་འཇུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དངོས་སུ་སྤྲུལ་

ནས་སལ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་གདུལ་བྱའྲི་དོན་བྱེད་པ་སོགས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིག་མ་འདུ་བྱས་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དེ་

མ་ཐག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་མདོ་

བསྲེ་ལས། མྲི་བསྐོད་པ་འབྱྲིན་པ་མན་ཆད་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་པར་

བཤད་ལ། སྒོན་གསལ་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་འབྱྲིན་པ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་
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སང་མཛད་འབྱྲིན་པ་སོན་པའྲི་མཚམས་སྦོར་བ་ན། དང་པོ་སྦོར་བའྲི་འོག་ཏུ་འབྱྲིན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པས། ཞེས་གསུངས་པས་གཙོ་བོ་འབྱྲིན་པ་དང་པོ་སྦོར་བར་

བཤད་པ་གཉྲིས་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདུས་པ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ན་རེ། མདོ་བསྲེར་དེ་ལྟར་

བཤད་པ་ནྲི། དང་པོ་སྦོར་བ་རང་དོན་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཞན་དོན་

ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས། སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་འབྱྲིན་པ་དང་པོ་

སྦོར་བ་དང༌། འཁོར་འབྱྲིན་པ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པས་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་

པོ་མྲི་མཐུན་པས་འགལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་སོང་བ་ན། བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་པོ་

མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཀོད་ནས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་འགལ་བ་མེད་ཅེས་

ལན་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་བཤད་པ་དེ་གཉྲིས་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཅྲི་

ཡང་མེད་དེ། མྲི་བསྐོད་པ་འབྱྲིན་པ་དེ་དང་པོ་སྦོར་བ་ཙམ་ལ་ལྟོས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་ཀང༌། འཁོར་སོ་གཅྲིག་འབྱྲིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དང་པོ་སྦོར་བ་

ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་འབྱྲིན་དགོས་པ་དང་། མྲི་བསྐོད་

པ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ལྷ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་འབྱྲིན་

དགོས་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྐེད་པ་ན་ལྷ་

ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་སོ་བདུན་བདུན་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། འདྲི་ལྟར༌སྤྲུལ་སྐུ་

རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་

ནས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཆ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། དེའྲི་ཆ་གཅྲིག་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་
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བཅས་པར་བསྐེད། ཐྲིག་ལེ་ཆ་གཅྲིག་གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ཆ་སོ་གཉྲིས་སུ་

གྱུར། ཐྲིག་ལེ་ཆ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སེལ་བ་

སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་རོ་རེ་སོགས་ཕག་མཚན་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་རེ་རེ་ནས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ་བསྐེད་པ་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་སོའ།ོ །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ན་གནས་པའྲི་

ལྷ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་རང་གྲི་ཐུགས་ཁར་དངས་ཏེ། རང་རང་གྲི་འབྱྲིན་སྔགས་ཀྲིས་

ཕྱུང་ནས་ཕོགས་བཅུར་སྤོ་བ་ནྲི་སྤོ་བའྲི་སོའ།ོ །དེ་ནས་རང་རང་གྲི་སྤྲི་སོས་ཀྲི་འཕྲིན་

ལས་མཛད་པ་ནྲི་མཛད་པའྲི་སོའ།ོ །ལྷ་རང་རང་གྲི་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་རྣམས་རང་རང་གྲི་

སྐུ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པ་ནྲི་བསྡུ་བའྲི་སོའ།ོ །རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་སྤན་དངས་

པའྲི་རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ནྲི་འདེས་པའྲི་སོའོ། །རང་རང་

གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་དབང་

བསྐུར་བའྲི་སོའ།ོ །སར་བྱོན་ནས་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་

བཞུགས་པ་ནྲི་གནས་སུ་གནས་པའྲི་སོའ།ོ །

དེའྲི་དང་པོ་བསྐེད་པའྲི་སོ་བཤད་པ་ནྲི། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ན་རེ། ཐྲིག་ལེ་ཆ་

སོ་གཉྲིས་པོ་ལྷ་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཆ་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་

མཚན་སོ་གཉྲིས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སུ་བསྐེད་

པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་་མྲི་འཐད་དེ། ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་ཀྲི་རྒྱུད་ལས། ཆ་

གཉྲིས་པ་ནྲི་དགུ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཤད། །སུམ་ཅུ་བཅུ་པ་ལྔ་པའྲི་ས་བོན་ཉྲིད། །ཆ་
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གཉྲིས་ལྔ་པ་དྲུག་པས་ཕེ་བ་ལས། །བྱུང་བ་འདྲི་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡྲིན་ཞེས་བཤད། ཅེས་

ཐྲིག་ལེ་འབྲུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་ཀྲི། ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་གྱུར་པ་ལས་

འབྲུ་གསུམ་བྱུང་བར་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་

བྱས་ལས། རང་སྔགས་ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་བ། །རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་བརླབས་

བདག །པདྨའྲི་དབུས་སུ་བསྐེད་ནས་ནྲི། །སར་ཡང་ཞེ་སང་རོ་རེར་གྱུར། ཞེས་པས་

གཙོ་བོར་བསྐེད་པ་མདོར་བསན་ཏེ། དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ལྷ་རང་

རང་གྲི་སྔགས་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སེལ་བ་ཉྲིད་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། རང་རང་གྲི་སྔགས་ཡྲི་གེ་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །རྐང་པ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། 

བཛྲ་དྷ�ཀ་སྔགས་ལས་བྱུང་བའྲི། །མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཅན་བསམས་པའང༌། ཞེས་པ་ནས། 

སར་བྱོན་རོ་རེ་མགོན་པོ་ཡྲི། །སྤན་སྔ་རུ་ནྲི་འདུག་པར་གྱུར། །སྔགས་པས་དེ་ཡྲི་

སྙྲིང་ཁ་རུ། །རེས་ཞུགས་བདག་ཉྲིད་རྣམ་བསོམ་པས། །སྔ་མའྲི་གཟུགས་ནྲི་ཡོངས་

གྱུར་ནས། །ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་གནས་ལ་བཞུགས། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་འོད་འབར་བ། །ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་ན་བཞུགས། །དཔའ་བོ་རང་གྲི་ཕག་རྒྱས་འཁྱུད། །རྒྱན་རྣམས་

ཀུན་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །དྲུག་པོ་ཞྲི་དང་འདོད་ཆགས་ཆེ། །ཞལ་གསུམ་གྲི་ནྲི་

རྣམ་མཛད་པའྲི། །ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྤོ་

བར་བྱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཆད་དོ། །གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། སྔགས་པས་དེ་ཡྲི་

སྙྲིང་ཁ་རུ། །རེས་ཞུགས་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཕྱུང་བས་མཛད་པ་མཛད་

ཅྲིང༌། རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འདེས་ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ་སར་བྱོན་ནས་གཙོ་བོའྲི་
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མདུན་ན་འདུག་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ལ། ང་མྲི་བསྐོད་པ་དེའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་

ནས། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཁར་འཇུག་པའྲི་མོས་པ་བྱ་དགོས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོའྲི་ཞལ་ལས་ཕྱུང་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་དང༌། ཕག་

ལ་ཕག་སོགས་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་ཆུ་ལ་ཆུ་འདེས་པ་ལྟ་བུར་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

རང་ཉྲིད་ཕྱུང་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པར་བསོམས་པའྲི་སྐུའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཆར་གཙོ་

བོའྲི་སྙྲིང་ཁ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཞུགས་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལ་རོགས་རྲིམ་དང་

འབེལ་བའྲི་གནད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོད་དོ། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་ན་བཞུགས། 

ཞེས་པས་སྔར་གྲི་ཟླ་གདན་ཉྲི་མར་བསྒྱུར་བའམ། ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པར་བསོམ་དགོས་

པ་བསན་ནོ། །ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྤོ་བར་

མཛད། ཅེས་པས་ལྷ་རྣམས་འབྱྲིན་པའྲི་ཚེ། ལྷ་རང་རང་གྲི་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་

པར། རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ལྷ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་འབྱྲིན་དགོས་པར་

བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྷ་རྣམས་དང་པོ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་བསྐེད་པའྲི་ཚེ་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་ནས་རང་ཉྲིད་ལྷ་དེ་དང་དེ་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ངེས་པར་བྱ་

དགོས་ཏེ། མཱ་མ་ཀཱྲི་འབྱྲིན་པའྲི་སབས་ཀྲི་སྒོན་གསལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

འཆང་བ་དེ་ཉྲིད་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་གཟུགས་སུ་གྱུར་ནས། ཞེས་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དེ་

ཉྲིད་བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

རོ་རེ་འཆང་བ་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི་རེས་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་

བྱས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རང་སྔགས་ཡྲི་གེ་གསུམ་

དང་སེལ་བ་ལས་བསྐེད་པའྲི་རང་སྔགས་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་བྱ་སྙམ་ན། མདོར་བྱས་ལོ་
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ཆེན་གྲིས་བསྒྱུར་བ་དག་པ་རྣམས་ལས་རྲིགས་ལྔ་དང་ཡུམ་བཞྲི་དང༌། ཁོ་བོ་བཞྲི་

རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་ཀྲིས་འབྱྲིན་པར། ཛི་ན་ཛིཀ་སྔགས་ལས་ཕྱུང་བའྲི། །གཙོ་

བོ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དབྱུང༌། ཞེས་དང༌། མོ་ཧ་རཱ་ཏྲི་སྔགས་ལས་བྱུང༌། །ལྷ་མོ་

སྤན་ནྲི་དབྱུང་བར་བྱ། ཞེས་སོགས་དང༌། པྲཛྙཱན་ཀྲ�ཏ་སྔགས་ཀྲིས་དབྱུང༌། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བཤད་པས། ལྷ་ལྷག་མའྲི་འབྱྲིན་སྔགས་དངོས་སུ་མ་བཤད་

པ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་ཀྲིས་འབྱྲིན་པར་ཤུགས་ལ་ཤེས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ། མདོར་བྱས་ལས། མྱཻཾ་ཐྲིཾ་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ། །བྱམས་པ་ས་ཡྲི་སྙྲིང་པོ་

ཉྲིད། །བརྟུལ་ཤུགས་ཅན་གྲིས་ཤར་དུ་དབྱུང༌། །ༀ་གྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ། །ཕག་

ན་རོ་རེ་མཁའ་སྙྲིང་པོ། །ལྷོ་ཡྲི་ཕོགས་ཀྲི་སམ་བུ་ལ། །གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་དགོད་པར་

བྱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བྱང་སེམས་བརྒྱད་ཀྲི་བསྐེད་སྔགས་རང་རང་གྲི་ས་བོན་དུ་

དངོས་སུ་གསུངས་པས་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་སྔགས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་

པ་ཡང་། རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པར་ཤུགས་ལ་ཤེས་སོ། །མདོར་བྱས་

ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང༌། སྒོན་གསལ་ལས། རང་གྲི་སྔགས་བཛྲ་དྷ�ཀ་ཅེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཅན་ཏེ། ཞེས་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་ཀྲིས་

བསྐེད་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་གཞུང་དེ་གཉྲིས་དགོངས་པ་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་སོ་

གཉྲིས་ལས་བསྐེད་པ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷ�ཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་སོ་གཉྲིས་ལས་

བསྐེད་པ་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་གོ །མདོར་བྱས་ལས་གསུངས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་

མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་སོན་པའྲི་གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ཞྲིང༌། 



 316  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 316  

འདྲིར་གཞུང་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་དངས་ན་ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་མངས་པར་གྱུར་བས་

མ་བྲིས་ལ། མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་སབས་སུ། ཨུཏྤལ་སྔོ་དམར་ཞེས་བཤད་པ་

ནྲི་འདབ་མ་སྔོན་པོ་དང་རྩ་བ་དམར་པོར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་དོ། །སྒོལ་མའྲི་

ཕག་མཚན་གྲི་ཨུཏྤལ་ནྲི་མདོར་བྱས་ཀྲི་དཔེ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་དཀར་པོ་ཞེས་འབྱུང་

ཡང་ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་འགེལ་པར་སྔོན་པོར་བཤད་ཅྲིང༌། ཨ་བྷ་ཡཱས་སྔོ་སེར་

དུ་བཤད་པས། རྒྱ་དཔེ་ལ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་པར་སང་ཡང་སྔོན་པོ་ལ་ཅུང་ཟད་

སེར་བ་ནྲི་ལང་ཁུ་ཡྲིན་པས་ཨ་བྷ་ཡཱས་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། དོན་གྲུབ་ཀྲི་ཕག་

མཚན་གྲི་པདྨ་ལང་ཁུ་ཡྲིན་པར། དེ་བཞྲིན་པད་ལང་ནོར་བུའོ། ཞེས་པས་བཤད་

ཅྲིང༌། སབས་འདྲིའྲི་སྒོལ་མ་ཡང་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒོལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་སྤན་མའྲི་ཨུཏྤལ་དཀར་པོར་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཚུལ་འདྲིས་རོ་རོ་རེ་མའྲི་

ཕག་མཚན་གྲི་ཨུཏྤལ་ཡང་ལང་ཁུར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་ཕག་

མཚན་ལ། མདོར་བྱས་ཀྲི་གཞུང་ལ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། དབྱྲིག་པ་རོ་རེ་འཁོར་ལོ་བསམས། 

ཞེས་འབྱུང་ཡང་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་ལས་བསྒྱུར་བར་མངོན་ཞྲིང༌། རྣལ་འབྱོར་རོགས་

ཕེང་དུ། རོ་རེའྲི་ཐོ་བ་དང་འཁོར་ལོ་དང་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཤད་པ་ཉྲིད། རྒྱུད་ལས། 

ཐོ་བ་འབར་བ་འོད་གསལ་བ། །ཤར་ཕོགས་སོ་རུ་བྲི་བར་བྱ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ཀླུ་བྱང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དང་ཡང་མཐུན་པས་ལེགས་སོ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་འཆད་

མོད་ཀང༌། རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཁོ་བོ་འདྲིའྲི་ཕག་མཚན་འཆད་པ་ན་ཡང༌། དབྱུག་

པ་འཁོར་ལོ་རོ་རེ་ནྲི། །གཡས་ཀྲི་ཕག་ན་རྲིམ་ཇྲི་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱུད་

དང་ཀླུ་བྱང་གྲིས་དེའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཚན་མ་འགོད་ཚུལ་འཆད་



 317  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 317  

པའྲི་སབས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྡུལ་ཚོན་གྲི་མཚན་མ་དང༌བསོམ་པའྲི་ཕག་མཚན་མཐུན་

པའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། རྡུལ་ཚོན་གྲི་མཚན་མ་འགོད་པ་ན། སྤན་མའྲི་མཚན་མར་སྤན་

འགོད་པར་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདོད་རྒྱལ་གྲི་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་

ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་རྒྱབ་སྦར་ནས་མཐེ་ཆུང་གཉྲིས་ལྕགས་

སྒོག་ལྟར་འཁྱུད་ལ་སྲིགས་མཛུབ་གཉྲིས་རབ་ཏུ་བརྐང་བའོ། །གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་

བསྒྱུར་བའྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། ཨ་བྷ་ཡཱས། ལག་པ་གན་རྐལ་དུ་མཉམ་པར་

བརྐང་བའྲི་མྲིང་མེད་ཀྲི་སེན་མོ་དག་གྲི་སེང་དུ་མཐོ་བོའྲི་སེན་མོ་དག་བཟུང་བར་

བྱས་ནས་མཐེ་ཆུང་གཉྲིས་ཁབ་ལྟར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གུང་མོ་ཡང་མཉམ་པར་

ཡང་དག་པར་རྩེ་སྤད་ལ་མཛུབ་མོ་དག་དབུས་སུ་རྭའྲི་རྣམ་པས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་

གཙུག་ཏོར་གྲི་ཕག་རྒྱར་བརོད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དབྱུང་བའྲི་སོ་ནྲི། བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཛི་ན་ཛི་ཀ་ༀ། རཏྣ་དྷྲི་ཀ་སྭཱ། 

ཞེས་སོགས་འབྱྲིན་སྔགས་སུ་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་མྲི་བསྐོད་པ་འབྱྲིན་པའྲི་

སྔགས་ལ་ས་བོན་མ་སྦར་བར་བཛྲ་དྷ�ཀ་ཅེས་པའྲི་མཚན་སྔགས་རྐང་བ་བྱས་པ་

དང་ཁས་བངས་འགལ་ལ། རྒྱུད་དང༌། འགེལ་པ་དང༌། མདོར་བྱས་དང༌། རྣམ་གཞག་

རྲིམ་པ་བཞྲི་ཀ་རུ་མཚན་སྔགས་རྐང་པ་འབྱྲིན་སྔགས་སུ་བཤད་ཀྲི། ས་བོན་སྦར་

བ་གཅྲིག་ཀང་མེད་ཅྲིང་དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་ལེགས་སོ། །དེ་

ལྟར་མཚན་སྔགས་ཀྲིས་འབྱྲིན་པའྲི་ཚེ་ཀུན་སོང་ཇྲི་ལྟ་བུས་འབྱྲིན་པ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་

པ་འབྱྲིན་པའྲི་སབས་སུ་སྒོན་གསལ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་ལྔས་ཁབ་པའྲི་སེམས་

ཅན་གྲི་ཁམས་ལ་གཟྲིགས་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉྲིད་
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ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་བདག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མཁེན་ནས་གདུལ་

བྱ་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་རྣམ་པར་སྦང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

མཆོག་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་སྙྲིང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བསྐེད་དེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེ་སང་རྣམ་པར་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་བསྐོད་པ་དབྱུང་བར་

བྱའོ་སྙམ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཏྲི་མུག་རྣམ་པར་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་

རྣམ་སང་དབྱུང་བར་བྱའོ། །སྙམ་པ་སོགས་ཀྲི་ཀུན་སོང་གསལ་བཏབ་ནས་དེའྲི་རེས་

ཐོགས་སུ་ལྷ་དེ་དང་དེ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ན་གནས་པ་རང་གྲི་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་སྙྲིང་ཁར་

དངས་ཏེ། རང་ཞེ་སང་རོ་རེའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ནསལྷ་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་

བརོད་དེ་སྙྲིང་ཁ་ནས་ཕྲིར་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཛད་པའྲི་སོ་ནྲི། སྤོས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཆོས་

འཁོར་བསོར་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་ནྲི་སྤྲི་མཛད་”1ཡྲིན་ལ། སེམས་ཅན་ཞེ་སང་

ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞེ་སང་སྦངས་ནས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་ནས། གནོད་

མཛེས་ཀྲིས་བརྟན་པ་དང་གཡོ་བའྲི་དུག་དང༌། ཀླུ་དང་ས་བདག་གྲི་གདོན་བཅོམ་

པའྲི་བར་ནྲི། ལྷ་རང་རང་གྲི་སོས་ཀྲི་མཛད་པ་སེ། གོ་ས་ཞྲིང་སུའང་མྲི་མཐུན་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་རྒྱས་པར་མ་བྲིས་སོ། །

བཞྲི་པ་བསྡུ་བའྲི་སོ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་གངས་མེད་པ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

ཁབ་པར་སྤོས་པ་རྣམས་སར་འདུས་ནས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༥བ༡ན།     སྐུ། ༡༧༢བ༦ན།  +པ་
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སུ་བསོམ་པའོ། །

ལྔ་པ་འདེས་པའྲི་སོ་ནྲི། མདོ་བསྲེ་ལས། དེ་རྣམས་ཀྲིས་གཏྲི་མུག་ལ་སོགས་

པ་ལ་རེས་སུ་དགའ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་སྦངས་ནས་བསྡུས་ཏེ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རེས་སུ་བཅུག་ལ། སར་བཀུག་ལ། གནས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

གནས་པར་བྱས་ལ། ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་གདབ་པ་འདྲི་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཆོག་

ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་གཉྲིས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྲུལ་པ་རྣམས་

བསྡུས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་བསྲེས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་གནས་སུ་འགོད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྷ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོགས་པར་བཀོད་ཚར་

བའྲི་རེས་སུ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་པ་དང་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྲེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དྲུག་པ་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོ་ནྲི། བ་མ་ཁ་ཅྲིག དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་འདྲི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆུ་རྒྱུན་གྲིས་དབང་བསྐུར་ནས་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོས་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར། ཞེས་འཆད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། མདོར་བྱས་ལས། ཞྲི་བ་ཐོར་

ཚུགས་ཅོད་པན་འཆང༌། །མྲི་བསྐོད་པས་ནྲི་དབུ་རྒྱན་བྱས། །སེར་དང་ནག་དང་

དཀར་བའྲི་ཞལ། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱུང་སེ། །ང་རྒྱལ་གནས་ན་

གནས་པ་རྣམས། །ཡང་དག་སྦངས་ནས་ལྷོ་ཡྲི་ཆར། །རྲིན་ཆེན་དབུས་སུ་བཞུགས་

པར་གྱུར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཛད་པ་མཛད་པའྲི་གོང་དུ་དབུ་རྒྱན་

རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་ལྷ་རེ་རེ་ནས་སྦར་ནས་བཤད་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བའྲི་

རེས་སུ་རྒྱས་གདབ་བྱེད་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པར། སེམས་
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དཔའ་རོ་རེའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །རོ་རེ་འཛིན་རྣམས་མཉེས་པར་བྱ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་

འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། སེམས་དཔའ་རོ་རེ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའོ། །དེའྲི་སྦོར་བ་ནྲི་

སྤྲི་བོར་འཇོག་པའོ། །དེས་རོ་རེ་འཛིན་རྣམས་ཏེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་སོ། །མཉེས་པར་བྱ་བ་ནྲི་དབང་བསྐུར་བའོ། ཞེས་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་

དེ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། དཀོན་མཆོག་དཔལ་ནྲི་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་བྱ་བ་སེ། དབུ་རྒྱན་

དུ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་གྲིས་དབང་བསྐུར་བར་བྱའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རང་རང་གྲི་

རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་

བསྐུར་པར་བཤད་ཀྲི། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། དབང་

བསྐུར་བར་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྤྲུལ་བ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་

རེས་སུ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་

བསྐུར་བ་སར་བྱོན་ནས་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་འགོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གནས་སུ་འགོད་

པའྲི་སོ་ནྲི་གོ་བར་ཟད་དོ། །དེས་ན་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལྷ་ཐམས་ཅད་

གདན་ལ་བཀོད་ཚར་བའྲི་རེས་སུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་

ཐེབས་གཅྲིག་དང༌། དབང་བསྐུར་ཐེབས་གཅྲིག་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ལྷ་ཐམས་ཅད་

རེ་རེ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་བསྲེས་ཤྲིང༌། རེ་རེ་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་བདག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུས་ཀྲི་འདུས་

པ་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་བ་མ་དག་བཞེད་པ་ལྟར། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་

པ་ཡྲིན་གྲི། བྷ་བྱ་ཀྲིརྟྲི་དང་ཕྲིས་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་དང༌། 

དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཐུན་མོང་དུ་བྱེད་པར་འདོད་པ་དོན་མྲིན་ནོ། །མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་
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ཕག་རོར་གཉྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་འཛིན་པ་དང༌། འཇམ་

དཔལ་རོ་རེ་དང་པདྨའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་ཀ་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས། མཱ་མ་ཀཱྲི་ལ་སྒོན་

གསལ་ནས་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་རྒྱས་འདེབས་པར་བཤད་པ་དང༌། མདོར་བྱས་ནས་མྲི་

བསྐོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་བཤད་པ་སོགས་དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་ཆོག་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་གྲི་འགལ་བར་མྲི་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་སོ་བདུན་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

བཤད་ཟྲིན་ནས། ད་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་དག་བཤད་

པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་གོང་དུ་མདོ་བསྲེའྲི་ལུང་དངས་ཟྲིན་པ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་གདབ་དགོས་པར་གསུངས་ལ། ཕག་

རྒྱ་བཞྲི་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། 

གསོལ་བ། གལ་ཏེ་རྒྱུད་འདྲི་ལ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མེད་ན་ཇྲི་ལྟར་ན་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་

རྒྱས་བཏབ་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་བསྐེད་པར་འགྱུར། བཀའ་སྩལ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་མ་ལུས་པས་བརྒྱན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །བཙུན་

མོ་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །གཟུགས་ས་

ཚོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་ཅྲིང་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་

པ་ན་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་འདེབས་པར་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་འདྲི་ལས་ལྷ་བསྐེད་

པའྲི་དོན་དུ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ་མ་བཤད་པ་གཉྲིས་འགལ་ཏེ། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་

ཚེ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་འདེབས་ན། དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་སོགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར། 
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དམ་རྒྱ་དང་ལས་རྒྱ་དང༌ཕག་ཆེན་གསུམ་ལ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། བཙུན་མོ་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའྲི་ལྷ་སྐུ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། ཧཱུཾ་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་

ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གཟུགས་ས་ཚོགས་སྤོས་པས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་ཅྲིང༌། སྤྲི་སོས་ཀྲི་མཛད་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ནྲི་ལས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་བཙུན་མོ་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་

ཡྲིན་ན། རྲིགས་ལྔ་དང་ས་སྙྲིང་སོགས་ལྔ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་གདབ་ཚང་དུ་

ཆུག་ཀང༌། ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་བཙུན་མོ་མེད་པས་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་གདབ་མ་

ཚང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་བ་མ་ཁ་ཅྲིག ཡོ་ག་སོགས་ཀྲི་རྒྱུད་གཞན་ལས། 

བཙུན་མོ་ཕག་མཚན་གྲི་ཚུལ་དུ་སྦས་པར་བཤད་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་ལྷ་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀྲི་བཙུན་མོ་ཕག་མཚན་གྲི་ཚུལ་དུ་སྦས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་ལ། བདག་གྲི་

བ་མ་དམ་པ་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཞྲི་པར། དེ་ནས་ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་ནྲི། །མཐོང་བས་ཕག་

རྒྱ་དགོད་པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་དང༌། མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་གསུམ་སེ། ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །མྲི་

བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

སྐུ་དང་གསུང་དང་འཕྲིན་ལས་རྣམས་ཕག་རྒྱ་གཞན་གསུམ་དུ་བཤད་པའྲི་ཟླ་བོའྲི་

ཤུགས་ཀྲིས་ཀང་ཐུགས་མཚོན་པའྲི་ཕག་མཚན་དམ་རྒྱར་ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ་

ཞེས་བཞེད་དོ། །འོ་ན་ཕག་མཚན་གྲི་མྲིང་གྲིས་མྲི་སོན་པར་བཙུན་མོའྲི་མྲིང་གྲིས་
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སོན་པ་ཅྲི་ཡྲིན་སྙམ་ན། སྒོན་གསལ་ལས། རོ་རེ་བཙུན་མོ་ནྲི་ཤེས་རབ་སེ། ཞེས་

སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཤེས་རབ་བཙུན་མོར་གསུངས་ཤྲིང༌། ཕག་མཚན་

ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་

ཀྲི་མཚོན་བྱེད་ཡྲིན་ལ། ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་དམ་རྒྱ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཡྲིན་

པས་དེའྲི་ཕྲིར་དམ་རྒྱ་ལ་བཙུན་མོའྲི་སྒས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷ་སོ་གཉྲིས་པོ་

རེ་རེ་ཡང་ཡྲིག་འབྲུ་ལས་ཕག་མཚན་དང༌། དེ་ལས་ལྷའྲི་སྐུར་རོགས་ཏེ་འཕྲིན་ལས་

མཛད་པ་བཞྲིའྲི་རྲིམ་པ་ལས་མ་འདས་པར་བསྐེད་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཀང་ཕག་རྒྱ་

བཞྲིས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ལག་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ་ངེས་བཟུང་དུ་མྲི་དགོས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་ལ་

དོགས་པ་བཅད་པའོ། །ད་ནྲི་ལྷའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་བཤད་པར་བྱ་

སེ། དེ་ཡང་དོགས་པ་དང་དེ་ལ་ལན་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། 

གསོལ་བ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུད་ལས་ནྲི་ཞལ་

གཅྲིག་པར་རབ་ཏུ་གགས་ན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་སང་བར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པས་དོགས་པ་བསན་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་དང༌། 

སོགས་པས་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་སོགས་ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་དང༌། རྣམ་སང་མངོན་བྱང་

སོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ལྷ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞལ་གཅྲིག་པ་ལྟ་བུར་བསན་པ་

ཤས་ཆེ་བ་ལ། འདྲིར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སོན་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཡོད། ཅེས་བྱ་བའོ། །འདྲིས་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མར་མ་ཟད། ཀྱཻ་རོར་བདེ་

མཆོག་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཞལ་གཅྲིག་པ་ཤས་ཆེ་བར་བསན་པའྲི་བ་མེད་
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ཀྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་མཚོན་ནོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། བཀའ་སྩལ་

པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀྲིས་འདྲི་བཤད་པ་དགོངས་པ་ལུང་སོན་གྲི་རྒྱུད་ལས། 

གང་ཞྲིག་ཕྲི་ནང་བདག་འགྱུར་དང༌། །དེ་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀའྲི་རྟོག་པར་གནས། །གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་བཤད་པ་སེ། །དེ་ཡྲི་དེ་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཡྲིན། །ལག་པ་གཡོན་པར་གགས་

པ་ཡྲི། །མཐེ་ཆུང་མཐའ་ལྟག་གུང་མེད་དང༌། །དེ་བཞྲིན་མཛུབ་མོ་མཐེ་བོང་ནྲི། །རྲིམ་

བཞྲིན་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་བཟུང༌། །དེ་རྣམས་དངོས་པོ་མེད་སྦོར་བས། །ཤེས་

རབ་རྣམ་པར་འབྱེད་མཚན་ཉྲིད། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རུ་རྣམ་པར་བཤད། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

དང་གཉྲིས་མེད་མྲིང༌། །མྲི་བསྐོད་རྲིན་ཆེན་དཔག་མེད་དང༌། །དོན་ཡོད་རྣམ་སང་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས། །འདྲི་དག་ལག་པ་གཡས་པ་ཡྲི། །མཐེ་ཆུང་ལ་སོགས་རྲིམ་བཞྲིན་

གནས། །གཉྲིས་ཀ་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་བ་ཡྲི། །འདྲི་ནྲི་དེ་ཉྲིད་སྐབས་གསུམ་པ། །སངས་

རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །གཅྲིག་ཀང་གསུམ་དུ་བཏགས་པ་ཡྲིན། །ཕན་ཚུན་

སྦོར་བས་རོ་རེ་སེམས། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་གོ་འཕང་མཆོག །ཐལ་མོ་སྦར་བ་ཙམ་

གྲིས་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་འགུགས། །སྐབས་གསུམ་དེ་ཉྲིད་

གསུམ་ཡྲིན་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་རྣམ་པར་ཐར་གསུམ་གྲིས། །ཞལ་གསུམ་ཡྲིན་ཏེ་མདོག་

གསུམ་ཡྲིན། །སྦོར་གསུམ་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦོར་བས། །ཁམས་གསུམ་དུ་ནྲི་ལྷ་

གསུམ་གྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲིས་དུས་གསུམ་དུ། །ལམ་གསུམ་གྲིས་ནྲི་

མཆོག་གསུམ་གྲི། །ཇྲི་སྙེད་དུ་ནྲི་རྟོགས་པས་བསྐུལ། །གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡྲིད་

ལ་བྱེད། །འཇྲིག་རྟེན་རྣམས་ཀྲི་དོན་རྣམས་བྱེད། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེ་མཉེས་

འགྱུར། །དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ནྲི་ཐལ་མོར་གནས། །སེམས་ཅན་གང་དེ་སངས་རྒྱས་
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ཡྲིན། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་གཉྲིས་མེད་ཆོས། །གནས་མེད་གནས་པའྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞུག །ཅེས་གསུངས་སོ། ཞེས་དགོངས་

པ་ལུང་སོན་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་རོ་རེ་ཐལ་མོའྲི་ངེས་དོན་འཆད་པའྲི་གཞུང་

རྣམས་དངས་ནས་དེ་དག་གྲིས་དོགས་པ་དེ་ཡྲི་ལན་བསན་པར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་

གཞུང་དེ་དག་གྲིས་དོགས་པ་དེའྲི་ལན་བསན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། གཞུང་དེ་

དག་གྲི་ཚིག་གྲི་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་བཤད་ན་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་དོན་གྲི་གཙོ་

བོ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན། གཅྲིག་ཀང་གསུམ་དུ་བཏགས་པ་ཡྲིན། 

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་འོད་གསལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རོ་རེ་ཐལ་མོའྲི་ངེས་དོན་

འཆད་ལ། དེ་མན་ཆད་ཀྲིས་ཟུང་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རོ་རེ་ཐལ་མོའྲི་ངེས་

དོན་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། རྒྱུད་གཞན་ལས་ལག་པ་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ་

སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་བསོལ་བ་རོ་”རེའྲི
1
་ཐལ་མོར་བཤད་པ་དེ་ལ། རྒྱུད་འདྲིར་

དེ་འད་བས་མཚོན་པའྲི་ངེས་དོན་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དོ། །ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ལག་པ་

གཡོན་པའྲི་སོར་མོ་ལྔས་ནྲི་གཡོན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕོགས་ཡྲིན་པས། རོ་རེ་མ་ལྔའྲི་

སྒས་བསན་པའྲི་ཡུལ་ལྔ་དང་གཡས་ཐབས་ཀྲི་ཕོགས་ཡྲིན་པས་གཡས་ཀྲི་སོར་མོ་

ལྔས་རྲིགས་ལྔའྲི་སྒས་བསན་པའྲི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སོར་མོ་

རྣམས་ཚོགས་པས་ཡུལ་དབང་གཉྲིས་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྣམ་ཤེས་མཚོན་ཏེ། 

ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་པོ་དེ་ནྲི་གང་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བྱ་བའོ། །

ལག་པ་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ་སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསོལ་བས་མཚོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༨ན༦ན།  རེའྱི    སྐུ། ༡༧༦བ༣ན།  རེ
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བའྲི་དོན་ནྲི། དེ་གསུམ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོར་

གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་ནུབ་པར་གྱུར་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཟུང་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ངེས་དོན་ནྲི། ཤེས་རབ་དོན་གྲི་

འོད་གསལ་དང་ཐབས་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་

སྦོར་བ་བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་ནྲི་རོ་རེ་ཐལ་མོས་མཚོན་

པའྲི་ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གོ་འཕང་མཆོག་ཡྲིན་ལ། བདེན་

གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་ཐལ་མོ་དེ་སྦར་བའམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་

ཙམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་འགུགས་པའམ་ཐོབ་པར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་དེ་ལ་སྐབས་གསུམ་དང་སྐུ་

གསུམ་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་གསུམ་ཚན་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཚང་

བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སྐབས་གསུམ་དེ་ཉྲིད་གསུམ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཁམས་གསུམ་གྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཚང་སྙམ་ན། ཁམས་

གསུམ་ནྲི་འདོད་ཁམས་སོགས་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤོད་བསྡུས་ལས་ཟུང་འཇུག་

གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །སབས་ཀྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་འད་བའྲི་ཟུང་འཇུག་

གྲི་གོ་འཕང་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྲི་ཡ་གལ་

བདེན་པ་གཉྲིས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྔོན་དུ་རྒྱུད་ལ་སོ་སོར་བསྐེད་པ་དང༌། དེ་ནས་

བདེན་གཉྲིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་བསྐེད་པའྲི་ལམ་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་

པར་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོར་ཁོ་ན་ཡྲིན་
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གྲི། རྒྱུད་གཞན་གང་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་མྲི་འཆད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་འདྲི་ནས་བསྐེད་

རོགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་དང་དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བ་

མཚོན་པའྲི་ཞལ་གསུམ་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བཤད་ལ། རྒྱུད་གཞན་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ཞལ་གསུམ་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་བཤད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་གཡས་

ཞལ་ཐབས་ཡྲིན་པས་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང༌། གཡོན་ཞལ་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པས་

དོན་དམ་འོད་གསལ་དང༌། དེ་གཉྲིས་གང་ལ་སྦར་བའྲི་རྩ་ཞལ་ནྲི་བདེན་གཉྲིས་

དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་མཚོན་པའོ། །རྒྱུད་གཞན་ནས་སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་ཚུལ་རྩལ་དུ་

བཏོན་ནས་མྲི་འཆད་དུ་ཆུག་མོད། དོན་གྲི་འོད་གསལ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་རྩལ་དུ་

གཏོན་ནས་བཤད་མ་བཤད་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། མ་རྒྱུད་སོགས་སུ་ལུས་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་

གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་དང་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཆེས་

ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔོན་དུ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་

མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གྲུབ་ནས་དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་དག་པར་བྱས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དེ་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཡ་གལ་

གྲི། དོན་དམ་འོད་གསལ་ཡྲིན་གྲི། སྔོན་དུ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གྲུབ་ནས་དེ་ཉྲིད་

འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་མན་ངག་ལ་གོམས་པར་མ་བྱས་པར་རླུང་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏཱྲིའྲི་

ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

དང༌། གནས་ལུགས་སོང་པ་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་པ་སྦར་ཏེ་བསོམ་པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་རྩལ་
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དུ་བཏོན་པས་དེ་འད་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་དེ་ཉྲིད་བདེ་སོང་

སྦོར་བ་མཚན་ཉྲིད་པ་དང༌། འོད་གསལ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཙམ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཟུང་

འཇུག་གྲི་ཡ་གལ་གྲི་དོན་དམ་འོད་གསལ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་གོ་ཆོད་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་དག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་ཞྲིང༌། རྟོགས་ན་དོན་ཆེས་ཆེ་བའྲི་

གནས་རྣམས་འབད་པས་བརྩད་བཅད་དེ་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །འདྲི་ལྟར་རོ་

རེ་ཐལ་མོའྲི་ངེས་དོན་བཤད་ནས། འདུས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་པར་བྱེད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགོ་བའྲི་ཚུལ་ལ་གོ་བ་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་ཆགས་ན་ནྲི། དབང་པོ་

ཤྲིན་ཏུ་རྟུལ་པོ་བསོད་ནམས་དམན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་མ་གཏོགས་དཔལ་ལྡན་འདུས་

པ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་རྒྱུད་

གཞན་ནས་བཤད་པའྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ངེས་པ་སྙྲིང་

ནས་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཕག་དྲུག་གྲི་གངས་ངེས་ཚུལ་ལ། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་གང་ནས་

ཀང་དངོས་སུ་གསུངས་པ་མེད་ལ། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག ལུགས་འབྱུང་གྲི་སང་བ་

གསུམ་དང་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སང་བ་གསུམ་སེ་ལམ་གྲི་ཆོས་དྲུག་པོ་དེ་མཚོན་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག ཤ་ཁག་པགས་པ་སེ་མ་ལས་ཐོབ་པའྲི་ཆོས་གསུམ་དང༌། 

ཁུ་བ་རྐང་རུས་པ་སེ་ཕ་ལས་ཐོབ་པའྲི་ཆོས་གསུམ་དང་བཅས་པ་སྦང་གཞྲིའྲི་ཆོས་

དྲུག་པོ་དེ་ཉྲིད་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ལྷའྲི་རྣམ་པ་ལ་དོགས་པ་

བཅད་པ་བཤད་ཟྲིན་ནས། ད་ནྲི་ལྷའྲི་གངས་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། 
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དེ་ཡང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས། གསོལ་བ། འདྲིར་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ལྷ་རྣམས་དགོད་པ་སོབ་དཔོན་ས་ཚོགས་པའྲི་གཞུང་འཇྲིག་རྟེན་དུ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་སོམ་ཉྲི་མ་མཆྲིས་པར་འགྱུར། ཞེས་

དོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང༌། དཀྲིལ་འཁོར་

བའྲི་ལྷ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་བཅུ་གསུམ་པར་འདོད་དོ། །ཁ་ཅྲིག་ནྲི་བཅུ་དགུར་འདོད་

དོ། །ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དགོད་པར་འདོད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་དོན་

འཆད་པ་ན། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྲི་ཏས། 

དང་པོ་ནྲི་སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྲིགས་ལྔ་དང༌། ཡུམ་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་

གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་བཞྲིའྲི་ཁོ་བོ་བསན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་

སོ། །གསུམ་པ་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་དགུ་དང༌། དེའྲི་

ཕྲི་རོལ་ཏུ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ནས། ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མའྲི་བར་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་

དང༌། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁོ་བོ་བཅུའོ། ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་འདྲི་དང་འདྲིས་

འདོད་པའྲི་གསལ་ཁ་མྲི་སང་ངོ༌། །བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཨྲིནྡྲ་བོ་དྷྲི་ཆུང་བ་དང༌། ཡེ་

ཤེས་ཞབས་དང༌། པཎྲི་ཏ་མགྲིན་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པར་འཆད་མོད་ཤེས་

བྱེད་མ་མཐོང་ལ། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཟླ་བ་གགས་པ་ལས། དུས་ཕྲི་བས་ཟླ་བས་ཡེ་

ཤེས་ཞབས་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཀང་དེའྲི་སྔོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་དང་མཐུན་པའྲི་

ལྷ་བཅུ་དགུར་འདོད་པ་གཞན་བྱུང་ན་རུང་བ་ཙམ་མོ། །ཁ་ཅྲིག གསང་བ་གྲུབ་པར། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གྲི་གོ་རྲིམ་གྲིས་ངེས་པར་རོགས་པར་གྱུར་
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ནས། ཞེས་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རོགས་པར་བཤད་པས། སོབ་

དཔོན་པདྨ་རོ་རེའྲི་ལུགས་ཀྲིས་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གྲིས། ཞེས་

འབྱུང་བས་སོབ་དཔོན་དེའྲི་ལུགས་ལ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གཤེགས་པ་དང་

གཤེགས་མ་རྲིགས་ལྔ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲིར་ལྷ་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་གཉྲིས་སོས་པའྲི་མཚམས་སྦོར་དུ་སྒོན་གསལ་ལས། གང་གྲིས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་

རོགས་པར་འགྱུར་པ་དེ་ཙམ་ཉྲིད་ཅྲིག་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པས་ཟླ་བའྲི་

ཞབས་ཀྲི་ལུགས་ལའང་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཉེར་གཉྲིས་མར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་གསང་བ་གྲུབ་པའྲི་ལུང་གྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

མྲིང་གྲིས་བསན་པའྲི་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་འཁོར་རྣམས་བཅུ་བདུན་པོ་དེས་རོགས་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པའྲི་ལྷ་བཅུ་བདུན་པོ་དེས་རོགས་པར་སོན་

པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གོང་དུ་སོས་པའྲི་དོགས་པ་དེའྲི་ལན་སོན་པ་ན་རྣམ་གཞག་ལས། 

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ལུང་དང་རྲིགས་པས་སོ་སོར་བཤད་

པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་ཆེས་ཆེ་བའྲི་མཁས་པ་

མང་པོ་ཞྲིག་ཀང༌། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པའྲི་ལྷ་གངས་ལ། མྲི་མཐུན་

པར་རྩོད་པའྲི་གནས་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡྲིན་པས། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་ལྷ་

སོ་གཉྲིས་སུ་གངས་ངེས་མཛད་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ལ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་རེད་

དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་གཞག་དང་སྒོན་གསལ་ལས་ལུང་རྲིགས་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་
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རྲིགས་པ་ནྲི། ལྷ་སོ་གཉྲིས་འགོད་དགོས་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་པས་རེས་

དཔག་གྲིས་སྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་སྐོན་མེད་དགོད་

དགོས་སོ། །རྟགས་འགོད་པའྲི་ཚུལ་ལ། ཕྲིས་ཀྲི་འདུས་པའྲི་བ་མ་རྣམས་ནྲི་སྐུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་ན། ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་

དགོས་ཏེ། ལུས་དཀྲིལ་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཕྱུང་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བོད་

ཀྲི་འདུས་པ་བ་སྔར་བྱོན་པ་རྣམས་ནྲི་འདྲི་སད་སྨྲ་སེ། ཕྱུང་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ལ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་ལ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ། རྣམ་གཞག་དང་སྒོན་གསལ་གྲི་དགོངས་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་འབས་བུ་དཔོག་ན་ཁབ་པ་མ་ངེས་

པས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡྲིན་

ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐེ་བར། །རེས་སུ་

དཔོག་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དོན་གཞན་ལ་ནྲི་མྲི་ལྟོས་ཕྲིར། །དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་

བརོད། ཅེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡབ་ཀྲི་སྐུ་དཀྲིལ་ལ་ཡོད་པ་འགོད་ན། རྒྱུད་

རོར་ཕེང་ལས། རོ་རེ་མ་ལྔ་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་ལས་མེད་པས། གངས་

མངས་ལ། ཡུམ་གྲི་སྐུ་དཀྲིལ་ལ་ཡོད་པ་འགོད་ན། བྱང་སེམས་བརྒྱད་བོར་བའྲི་

ཉེར་བཞྲི་ལས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་གངས་མངས་ཤྲིང༌། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྐུ་དཀྲིལ་

ལ་ཡོད་པ་འགོད་ན་ལྷ་ང་གཅྲིག་ཡོད་པས་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་གངས་

ཉུངས་སོ། །དེས་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དཔེར་ན་བུ་བསྐེད་པ་ལ་ཕ་མ་
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གཉྲིས་ཀའྲི་ཁུ་ཁག་འདེས་པ་དགོས་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་ལྷ་མངལ་འབྱྲིན་ཡྲིན་པས་

ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ལ་ཡོད་པ་རྟགས་སུ་འགོད་ལ། འོན་ཀང་ལྷ་མངས་པའྲི་

སྐོན་མེད་དེ། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་ཚན་པ་གཉྲིས་དང༌། 

ཡུམ་བཞྲི་ཚན་པ་གཉྲིས་ནྲི་རྣམ་དག་གཅྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡབ་ཀྲི་ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་

ཁོ་བོ་བཅུ་དང༌། ཡུམ་ལ་བཀོད་པའྲི་ཁོ་མོ་བཅུ་རྣམ་དག་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་སོ་སོར་

བགང་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསོམས་པ་ལྷ་བཅུ་དགུའྲི་གངས་སུ་

བགང་ལ། དེའྲི་སེང་དུ་ཡབ་ལ་བཀོད་པའྲི་བྱང་སེམས་བརྒྱད་དང་ཡུམ་ལ་བཀོད་

པའྲི་རོ་རེ་མ་ལྔ་བསན་པས་སོ་གཉྲིས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སོ་གཉྲིས་ལས་མང་བ་ཡོད་

པའྲི་སྐོན་མེད་ལ། སོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་རྟགས་ལུང་གྲིས་སྒྲུབ་ཅྲིང༌། རྩ་བའྲི་ཁབ་པ་

དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་སེ། རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ལས་འབས་

བུ་འབྱུང་ངེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་འདའྲི་རྟགས་

ཀྲི་འགོད་ཚུལ། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐེ་བར། ཞེས་པའྲི་གཞུང་གྲི་དོན་གཏན་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ལ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དེ། ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་

སོ་གཉྲིས་ཀྲི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་རྟགས་སུ་འགོད་

ན། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་སོ་

གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ཁབ་འབེལ་བསྒྲུབ་པ་ན། ལུས་

ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན། ཕྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་མ་གྲུབ་སེ། དང་པོའྲི་སྦོར་བ་བསོམ་

ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་མྲི་བསོམ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྩ་བའྲི་
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རྟགས་སུ་ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ། སྤྲིར་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་

མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་འགོད་ན་ནྲི། རྩ་བའྲི་ཁབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་མ་ངེས་

སོ། །ལུགས་སྔ་ཕྲི་གཉྲི་གས་ཀང་རྒྱུའྲི་གངས་ཀྲིས་འབས་བུའྲི་གངས་དཔོག་པར་

ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས། རྒྱུ་ཕ་མ་གཉྲིས་ལས་འབས་བུ་བུ་གཅྲིག་སྐེ་བ་དང༌། རྒྱུ་

ས་བོན་གཅྲིག་ལས་འབས་བུ་ས་བོན་དུ་མ་སྐེ་བ་སོགས་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པས་

བསལ་ལོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྲི་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་གྲི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆོས་ཅན། ལྷ་སོ་གཉྲིས་དགོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་

ཏེ། འདུས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགོད་པའྲི་

གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རྟེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་བཞྲིན། ཞེས་བཀོད་ནས། དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་ནྲི། ཕྲིར་རྒོལ་ཡང་

ཁས་ལེན་པས་བསྒྲུབ་མྲི་དགོས་ལ། རྟགས་མཐུན་དཔེ་ལ་ངེས་པས་འགལ་བ་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྟགས་དེ་ཡང་ཡྲིན་ལྷ་སོ་གཉྲིས་མྲི་འགོད་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

ཡོད་པ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་དང་ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་རྒྱུའྲི་ལྷ་གངས་མང་ཉུང་

མགོ་མཚུངས་བྱས་ཏེ། ལྡོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་བསན་པའྲི་སོ་ནས་ལྡོག་

ཁབ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལུས་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པར་རོ་རེ་ཕེང་

བ་ལས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལུས་འདྲི་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་གནས། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་གཞག་ལས། ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་

ངེས་ལུང་རྲིགས་གཉྲིས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། སྒོན་
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གསལ་ལས། ཇྲི་ལྟར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དགོད་པ་འབྱུང་

བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པས་མཐུན་དཔེ་བསན་ཅྲིང༌། ཕྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང༌། 

ཞེས་པས་ཆོས་ཅན་བསན་ལ། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་འད་སེ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་བསན་པས། སྦོར་བའྲི་འགོད་ཚུལ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་

པ་གདོན་མྲི་ཟའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྩ་རྒྱུད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རོགས་པར་མ་བསན་

པ་ནྲི་རྣམ་གཞག་ལས། དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ལྷ་རྣམས་དགོད་པ་རོགས་

པར་མ་བསན་པ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་སོབ་དཔོན་མེད་པར་འཇུག་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག་སྙམ་དུ་

དགོངས་སོ། ཞེས་དང༌། སྒོན་གསལ་དུ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །སོབ་

དཔོན་ལ་རག་ལས་པར་བྱས་པའྲི་དགོས་པ་ཡང༌། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་འདྲིར་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་བསྙེན་བཀུར་ཞྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚོགས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་གཞན་མེད་ཅྲིང༌། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་རྩ་བ་བ་མ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་པས་སོབ་དཔོན་ཡུན་རྲིང་དུ་

བསྙེན་བསྐུར་བའྲི་སོ་ནས། རྩ་བཤད་སྦོར་ཤེས་པའྲི་སོབ་དཔོན་ལ་གུས་པ་བསྐེད་

ཅྲིང་རག་ལས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྩ་རྒྱུད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རོགས་པར་མ་

བསན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་

ཅེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ། ཐུན་དངོས་དང་འབེལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། 

ཐུན་མཚམས་དང་འབེལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ལ། ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར། བཟླས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར། །ཞུ་བ་ལ་གླུས་
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བསྐུལ་བའྲི་ངོར་བཞེངས་པ། དེ་ལ་བསོད་མཆོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ། ཉེ་བར་བསྡུ་བའྲི་

ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་རང་དོན་སྐུ་གསུམ་བརེས་པ་དེས། གཞན་

དོན་དུ་ཆགས་ཅན་གྲི་སྤོད་པ་བསན་ནས་དོན་མཛད་པ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

མཛད་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། སྐུས་སྤྲུལ་པ་ས་ཚོགས་པ་བསན་ནས་དོན་མཛད་པ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་ལ། ཐུགས་ཀྲི་

མཛད་པ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་བཞུགས་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ཕ་

ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་ནོ། །ཕ་ཐྲིག་དེ་དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་བསོམ་པ་ནྲི། ལས་

དང་པོ་བའྲི་སབས་སུ་བསོམ་པ་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་མཐར་ཕྲིན་ནས་བསོམ་

པའྲི་སབས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི་གཙོ་བོར་མངོན་རྟོགས་ཐུན་བཞྲིར་བསོམ་ནས་

རགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་པའྲི་སབས་སུ་བྱྲིང་རྒོད་སྐེས་པ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

བསོམ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་བྱྲིང་བ་ཤས་ཆེ་ན་སེང་གྲི་ས་རྩེར་ཕག་མཚན་ཕ་མོ་བསོམ་པ་

དང༌། རྒོད་པ་ཤས་ཆེ་ན་འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་བསོམ་པ་ལ་བསབ་པར་སན་

ཞབས་ལ་སོགས་པས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཕག་མཚན་དང་ཐྲིག་ལེ་ཙམ་

ཞྲིག་བསོམ་གྲི་དེ་དག་ཏུ་ལྷ་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལྷ་བསོམ་པ་དང་སྤོ་བ་སོགས་ནྲི་

ཕག་མཚན་དང་ཐྲིག་ལེ་ལ་སེམས་བརྟན་པའྲི་མཚན་མ་རེད་ནས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལས་དང་པོ་བས་མངོན་རྟོགས་ཐུན་བཞྲིར་བསོམ་པའྲི་སབས་སུ་ནྲི་

དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་བྱྲིང་རྒོད་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རེས་འགའ་སེང་གྲི་ས་རྩེར་ཕག་

མཚན་ཕ་མོ་བསོམ་པ་དང༌། རེས་འགའ་འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་བསོམ་པ་
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གཉྲིས་རེས་འཇོག་གྲི་ཚུལ་དུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བསོམ་པ་ཡྲིན་གྲི་གཙོ་བོར་བསོམ་པ་

མ་ཡྲིན་ལ། རགས་པ་མཐར་ཕྲིན་ནས་གཙོ་བོར་ཕ་ཐྲིག་གཉྲིས་ལ་ཉྲིན་མཚན་དུ་

དྲིལ་ནས་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་དགོས་པ་ནྲི་དམྲིགས་པ་ལ་སེམས་བརྟན་པ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོན་གསལ་ལས། ད་ནྲི་རང་

གྲི་སེམས་བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། རྲིན་ཆེན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕ་མོའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་དེའྲི་ཚེ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་

བརྟན་པའྲི་མཚན་མ་ཐོབ་ནས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་བསོམ་པ་ཡྲིན་གྲི་སྔ་མ་མ་བརྟན་པར་ཕྲི་

མ་བསོམ་པར་མྲི་བྱའོ། །དེའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཐ་མལ་བའྲི་སང་ཞེན་

གཉྲིས་རགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་གཅོད་ནུས་པ་ན་བསོམ་མོ། །སོམ་པ་པོ་མྲི་

བསྐོད་པའམ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྲིན་ན། རང་རོ་རེ་འཆང་ངམ་མྲི་

བསྐོད་པར་བསོམ་པའྲི་རྩ་ཞལ་གྲི་སེང་གྲི་ས་རྩེར་ཉྲི་གདན་ལ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་

ཉུངས་ཀར་གྲི་ཚད་ཙམ་པ་ཞྲིག་རང་གྲི་ལྷའྲི་ངོ་བོར་བལྟས་ལ་བསོམ་མོ། །དེ་ཡང་

མྲིག་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལས་ཀང་ཆེས་གསལ་བ་ལྟ་བུའྲི་གསལ་སང་

ཡྲིད་ངོར་ཤར་ནས་སང་བ་དེ་ཉྲིད་ཐུན་འཁོངས་ཀྲི་བར་དུ་སད་ཅྲིག་ཀང་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་མྲི་གཡོ་ཞྲིང་མྲི་འགྱུར་བར་གནས་པའྲི་མཐོང་བའྲི་མཚན་མ་བརྟན་དང༌། 

ལག་པས་བཟུང་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུའྲི་རེག་པའྲི་མཚན་མ་ཐོབ་ནས་སྤོ་བར་བྱ་ཡྲི། དེ་མ་

ཐོབ་བར་དུ་སྤོ་བར་མྲི་བྱ་སེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། རྲིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ། །ཉུངས་ཀར་

གྲི་ནྲི་འབྲུ་ཚོད་ཙམ། །ས་ཡྲི་རྩེ་མོར་ནན་ཏན་དུ། །རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ནྲི་རྟག་ཏུ་

བསོམ། །རྲིན་ཆེན་བརྟན་པར་གྱུར་ནས་སྤོ། །བརྟན་པར་མ་གྱུར་ཡོངས་མྲི་སྤོ། ཞེས་
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པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། དེ་ནྲི་ཡུངས་ཀར་གྲི་འབས་བུའྲི་ཚད་ཙམ་སའྲི་རྩེ་

མོར་རང་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཉྲིན་མཚན་དུ་རྟག་ཏུ་བསོམ་པར་བྱའོ། །རྲིན་ཆེན་

བརྟན་པར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་གང་གྲི་ཚེ་མཐོང་བའྲི་མཚན་མ་ཉེ་བར་སྐེ་བ་

དེའྲི་ཚེ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་བསོམ་པས་མྲི་འགྱུར་བར་ཤེས་ནས་བསོམ་པ་ལ་དབང་

དུ་གྱུར་པ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་སྤོ་བར་བྱའོ། །བརྟན་པར་མ་གྱུར་ཡོངས་མྲི་སྤོ། ཞེས་བྱ་

བ་ནྲི་བསོམ་པ་ལ་སོབ་བཞྲིན་པར་མྲི་སྤོ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕ་ཐྲིག་

བསོམ་པ་ནྲི་ཡོ་ག་དང་བ་མེད་གཉྲིས་ཀ་ནས་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་དགོངས་ནས་སྒོན་

གསལ་ལས་སྤྲི་དོན་དུ་གསུངས་ལ། ཕག་མཚན་ཕ་མོ་ལ་སེམས་བརྟན་པའྲི་མཚན་

མ་རེད་པ་ན་ལུས་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཐོབ་པར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤཱཀ་

བཤེས་གཉེན་གྲིས་བཤད་ཅྲིང༌། ས་སེ་སོགས་གཞུང་ཆེན་མོ་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་དེ་

ཉྲིད་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཚད་དུ་བཤད་པས་སབས་

འདྲིར་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་སེ་འདྲི་དག་ཏུ་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསོམ་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཞྲི་གནས་བསྒྲུབ་པ་མ་གསུངས་སོ། །དེའྲི་

ཚེ་ལྷའྲི་སྐུ་དང་ཕག་མཚན་གྲི་སྤོ་བསྡུ་སོགས་ལ་དམྲིགས་པ་སོགས་ལ་ཇྲི་སྙེད་པའྲི་

ལྷག་མཐོང་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་ཤུགས་ཅན་བསྐེད་ནས་གཙོ་བོ་དོན་དམ་དུ། 

གཞུག་པ་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་ཇྲི་ལྟ་བ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་

བ་འབྱུང་བས་སབས་འདྲི་ནས་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་

བ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཕག་མཚན་ལ་སེམས་བརྟན་ནས་སྤོ་བའྲི་

ཚུལ་ནྲི། སྒོན་གསལ་ལས། རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྤོ་བས་བརྟན་པར་བྱས་ནས་ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར་དང་པོར་རྩ་བའྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་སོགས་དེ་ཉྲིད་ལས་དེ་དང་

མཚུངས་པའྲི་ཕག་མཚན་གཉྲིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སྤོས་ཏེ་སར་རྩ་བའྲི་ཕག་

མཚན་ལ་སྡུད་པའྲི་སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབ། དེ་ལ་སེམས་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་རྲིམ་གྲིས་

རྲིམ་གྲིས་མང་དུ་བཏང་ཞྲིང་སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབ་ཅྲིང༌། མཐར་ནམ་མཁའ་ཁབ་པར་སྤོ་

ཞྲིང་བསྡུ་བ་ལ་བསབ། དེ་ལ་སེམས་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ན། སྒོན་གསལ་ལས། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཀང་སྤོ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་འབར་བ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕག་མཚན་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་

ནས་སྤོ་བསྡུ་སྔར་བཞྲིན་དུ་བྱ་ཞྲིང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷ་སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པའོ། །དེ་ལྟར་སྤོ་བསྡུ་ལ་སོབ་པའྲི་སབས་སུ་ཐུན་གྲི་མཐར་སྤོས་པ་

རྣམས་ས་རྩེར་བསོམ་པའྲི་རྩ་བའྲི་མཚན་མ་ལ་བསྡུ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ས་བུག་གཉྲིས་

གང་རུང་ནས་དངས་ཏེ། སྙྲིང་ཁའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཁར་བསོམ་པའྲི་

ཕག་མཚན་ཕ་མོ་ལ་བསྡུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སེང་གྲི་ས་རྩེར་ཕ་མོ་བསོམ་པ་ལ་ལོབས་

ནས་འོག་སོའྲི་ཕ་མོ་ལ་སོབ་ཚུལ་ནྲི། རང་གྲི་རོ་རེའྲི་བུག་པའྲི་ཁར་ཉྲི་གདན་ལ་ཐྲིག་

ལེ་སྔོན་པོ་ཡུངས་ཀར་ཙམ་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ་ཞྲིག་ལྷག་པའྲི་ལྷའྲི་ངོ་བོར་བལྟས་ལ་

རེག་མཐོང་གྲི་མཚན་མ་མ་རེད་བར་དུ་བསོམ་མོ། །ཤཱནྲི་པ་དང༌། དཔལ་འབས་རོ་རེ་

དང༌། སན་ཞབས་དང༌། ཐ་ག་ན་ལ་སོགས་པས་དེའྲི་ཚེ་སེམས་བརྟན་པའྲི་མཚན་མ། 

སྲིག་རྒྱུ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་ལྔ་མཐོང་བར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་སེམས་

བརྟན་པ་ན། སྒོན་གསལ་ལས། ཡུངས་ཀར་འདྲི་ཉྲིད་ལ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་
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“པོ་
1
ན་བརྒྱུ་བ་དང་མྲི་བརྒྱུ་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསམ་མོ། ཞེས་གསུངས་པས་

རང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱས་ནས་སྔར་གྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཡུམ་གྲི་

པདྨའྲི་ས་རྩེར་ཕབ་ནས་ཐྲིག་ལེ་དེའྲི་ནང་དུ་བརྒྱུ་བ་བཅུད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་དང༌། 

མྲི་བརྒྱུ་བ་སོད་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། སད་ཅྲིག་གྲིས་བསོམ་ནས་

དེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བཟུང་སེ། ཇྲི་སྲྲིད་རེག་མཐོང་གྲི་མཚན་མ་མ་རེད་བར་དུ་

བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནྲི་བུའྲི་ཚུལ་དུ་སྤོ་བའོ། །དེ་ལ་བརྟན་པ་ན་ཐྲིག་ལེའྲི་ནང་གྲི་ལྷ་

དེ་དག་ཀང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་

སྔར་བཞྲིན་དུ་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བ་ལ་ཇྲི་སྲྲིད་སེམས་བརྟན་པའྲི་མཚན་མ་མ་ཐོབ་ཀྲི་

བར་དུ་བསབ་པར་བྱ་སེ། དེ་ནྲི་ཚ་བོའྲི་ཚུལ་དུ་སྤོ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྒོན་གསལ་

ལས། སངས་རྒྱས་འབར་བ་འད་བའྲི་འོད། ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཕྱུང་བ་ལས་བུ་དང་ཚ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་སོན་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །བུ་དང་ཚ་བོ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་

དོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མདོར་བྱས་ལས། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་རང་

བཞྲིན་དུ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་བསྐེད་ནས་ནྲི། །འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་གནས་

གྱུར་ནས། །དེ་ནས་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བརྩམ། ཞེས་པས་རང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་

བོར་བསོམ་པའྲི་ས་རྩེར་ཕ་མོ་བསོམ་པ་བསན་ནོ། །ས་ཡྲི་རྩེ་མོར་ཡུངས་ཀར་

བསམ། །འགོ་དང་མྲི་འགོ་ཡུངས་ཀར་ལ། །གསང་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བརྟགས་པ་

ཡྲི། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲི་གནས་བསོམ་མོ། ཞེས་པས་འོག་སོར་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་དང༌། 

1 མ་ཕྱི། ༡༣༣བ༥ན།   པོ་    སྐུ། ༡༨༤ན༡ན། པ་
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དེའྲི་ནང་དུ་སོད་བཅུད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསན་

ལ། རྐང་པ་གསུམ་པས་དེ་ཉྲིད་སོད་མྲིན་ལ་གསང་བར་བྱ་བ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲི་སྔགས་ཀྲི་སྐུར་བསན་ཅྲིང༌། རྐང་པ་བཞྲི་པས་འོག་སོའྲི་ཕ་མོ་བསོམ་པ་དེ་ཉྲིད་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་གནས་སམ་རྟེན་དུ་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རྲིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ། །ཡུངས་ཀར་གྲི་ནྲི་འབྲུ་ཚོད་ཙམ། །ས་ཡྲི་རྩེ་མོར་

ནན་ཏན་དུ། །རྣལ་འབྱོར་རྲིག་པས་རྟག་ཏུ་བསོམ། །རྲིན་ཆེན་བརྟན་པར་གྱུར་ནས་

སྤོ། །བརྟན་པར་མ་གྱུར་དེ་མྲི་སྤོ། །སངས་རྒྱས་འབར་བའྲི་འོད་མཉམ་པའྲི། །རབ་

མཆོག་སྤྲིན་ནྲི་སྤོ་བར་བྱ། ཞེས་པས་སེང་གྲི་ས་རྩེར་ཕ་མོ་བསོམ་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། 

དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པས་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །འོ་ན་སྤོད་བསྡུས་ལས། 

བསྐེད་རྲིམ་ལ་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་སུ་

གསུངས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤོད་བསྡུས་ཀྲི་འགེལ་པར་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སད་

ཅྲིག་མ་གཅྲིག་གྲིས་སོབ་པ་དན་པ་གཅྲིག་པ་དང༌། སད་ཅྲིག་མ་མང་པོས་སོབ་པ་

རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བཤད་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སྒོན་གསལ་ལས། “རྣམ
1
་སང་ལ་

སོགས་པ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་དན་པ་གཅྲིག་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་སྒོན་གསལ་ལས། རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་རེ་

རེ་བསྐེད་པ་དན་པ་གཅྲིག་པར་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་ལྷ་གཅྲིག་ལ་སོབ་

པ་དན་པ་གཅྲིག་པ་དང༌། དེ་ལ་ལོབས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཚང་བ་ལ་སོབ་པ་རྟོག་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༡ན།  སྣམ  *རྣམ    སྐུ། ༡༨༤བ༦ན། རྣམ
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སབས་སུ་རྣམ་སང་སོགས་རེ་རེ་བསྐེད་པར་བཤད་པ་དེ་ལ་ཡང་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་

ལྷག་མོས་བསོམ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དན་པ་གཅྲིག་ཅེས་པ་ལྷ་དན་

ཐེབས་གཅྲིག་གམ། ལྷ་གཅྲིག་ཙམ་དན་པ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི། གཅྲིག་ཏུ་ལྷ་དན་པའམ་

རང་དང་ལྷ་གཅྲིག་ཏུ་དན་པ་སེ། དེའྲི་དོན་ཕ་རགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཚང་

ཡང༌། འདྲིར་སྤྲི་མྲིང་བྱེ་བག་ལ་སྦར་ནས་རགས་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་ལ་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པས་

བཏགས་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྤྲི་མྲིང་ཡྲིན་ཀང༌། འདྲིར་བྱེ་བག་

ལ་སྦར་ནས་སེང་འོག་གྲི་ཕ་མོ་བསོམ་པ་ལ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་སེ། ལེའུ་

དྲུག་པའྲི་སྒོན་གསལ་དུ། ཕ་མོ་ལ་སོབ་པ་ལ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་པར་

གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་སོན་པའྲི་མདོར་བྱས་ཀྲི་གཞུང་ལ་ཚུལ་

བཞྲིའྲི་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་མོད་ཀྲི། འདྲིར་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཕ་ཐྲིག་བསོམ་

ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་སབས་སུ་བབ་ཀྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཕ་མོ་བསོམ་པའྲི་སབས་སུ་

རོགས་རྲིམ་པའྲི་རོར་བཟླས་སོགས་སབས་སུ་མ་བབ་པའྲི་ཕྲིར་མ་བྲིས་སོ། ། 

གཉྲིས་པ་བཟླས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ། རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་དང༌། ངག་གྲི་བཟླས་པ་

གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། མདོ་བསྲེ་ལས། སོང་མོ་ཟ་ཞྲིང་མྲི་བཟླ་སེ། །མ་བསངས་པ་ལའང་

ཆགས་མྲི་བྱ། །འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅྲིང༌། །སྔགས་ཀྲི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་

བཟླས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པས་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་དན་པར་བྱ་ལ། ཞེས་

ལེའུ་བདུན་པའྲི་གཞུང་དེས་སབས་འདྲིའྲི་རོར་བཟླས་བསན་པར་བཤད་ཅྲིང༌། 
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མདོར་བྱས་སུ་ཡང་གཞུང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་སོར་བཞག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །གཞུང་དེ་ལ་

སྒོན་གསལ་དུ་དང་ངེས་ཀྲི་བཤད་པ་གཉྲིས་མཛད་པ་ལས། ངེས་ངོན་ནྲི་སོང་མོ་ཟ་

བའྲི་དོན་རླུང་སྔགས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ཡྲིན་པས་དེ་མྲི་བྱ་བར་རླུང་སྔགས་དབྱེར་

མེད་དུ་སྦར་ཏེ། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རོར་བཟླས་བྱེད་

པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་རོར་བཟླས་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པའྲི་དོན་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་འདྲིར་དང་དོན་དུ་བཤད་པ་ཉྲིད་སབས་

སུ་བབ་སེ། དེ་གང་ཞེ་ན། སྒོན་གསལ་ལས། སོང་མོ་ཟ་བ་ནྲི་ཉེ་བར་མཚོན་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་སོང་དུ་འགོ་བ་དང་འད་བར་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་

པ་དམན་པ་ལ་འཇུག་པ་གཞན་རྣམས་དང་ལྡན་པས་ཀང་བཟློས་པར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟའ་བཏུང་སོགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་ལོངས་སྤད་པས་དབང་པོ་

རྟེན་བཅས་ཀྲི་ལུས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བདེ་བ་འཕེལ་བའྲི་གོགས་སུ་འགྱུར་

བ་དེ་ཙམ་ལས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པ། ཧ་ཅང་བཟང་པོ་དང་མང་པོ་ལ་ལྷག་པར་སྲེད་

པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་གདུང་བ་དག་པོ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་སོང་བ་དང༌། དེས་

མཚོན་པ་ཞྲིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་

སངས་ཏེ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནྲི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནོ། །འདྲི་སྒོན་གསལ་དུ་

སྤོད་པའྲི་སབས་ལ་སྦར་ཀང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སབས་ལ་སྦོར་བ་ཡང་མྲི་འགལ་

བས་མདོ་བསྲེར་སབས་འདྲིར་སྦར་རོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྒོན་གསལ་

ལས། སྔགས་ནྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་མོ། །ཡན་ལག་མ་ཉམས་པ་ནྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་མྲི་

ཕེད་པའྲི་འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་སྔགས་པས་བཟླས་པར་བྱ་བའོ། ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར་རང་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་དང་མ་བལ་བའྲི་ངང་ནས་འདོད་ཡོན་

ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་སོ་ནས་ལོངས་སྤོད་བཞྲིན་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་

བཟླས་པ་བྱེད་པ་བསན་ཏེ། ཡྲི་གེ་གསུམ་དུ་མ་ཟད། བཟླས་པས་ལྷའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་

བསྐུལ་བ་ལ་ནྲི་བཟླས་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་

པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བལ་བ་དགོས་སོ། །ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་བཟླས་པ་ལ་ངག་

བཟླས་དང༌། རོར་བཟླས་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་ཀང༌། རྒྱུད་ཚིག་འདྲིའྲི་ངེས་དོན་རོགས་

རྲིམ་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རོར་བཟླས་ཡྲིན་པས་དང་དོན་གྲི་བཤད་པ་ཡང༌། བསྐེད་

རྲིམ་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རོར་བཟླས་ལ་སྦོར་དགོས་པར་དགོངས་ཏེ་མདོ་བསྲེ་

ལས་དེ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་རོར་བཟླས་ནྲི། ལྕེ་དང་མཆུ་

མྲི་འགུལ་ཞྲིང་སྒ་སངས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་བཟླས་པ་སེ། རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་བཟླས་བྱ་

སེ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་ནྲི་སྒ་སངས་པ། ཞེས་དཔལ་འབས་རོ་རེས་དངས་པ་ལྟར་རོ། །

ངག་གྲི་བཟླས་པ་ནྲི། མན་སྙེ་ལས་ཚུལ་བཞྲིར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་དམ་ཚིག་གྲི་

བཟླས་པ་ནྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ས་བོན་ལ་སྙྲིང་པོ་དང༌ཉེ་སྙྲིང་གྲིས་བསོར་བར་བསམས་

ལ། བཟློ་བའྲི་ཚེ་ས་བོན་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་སྤོས་ཏེ། འགོ་བའྲི་དོན་

བྱས་ནས་སྔགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་འཕེང་བའྲི་སྐུད་པ་འདེན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ནང་དུ་

འཇུག་པའྲི་རླུང་གྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་ལ་གཞུག་ཅྲིང༌། ལྷ་སོ་སོའྲི་སྔགས་བརོད་པ་

རོགས་པ་ན་སོ་སོར་སྤོ་ཞྲིང་སྡུད་པ་སེ། སྙྲིང་པོ་དང་ཉེ་སྙྲིང་གྲི་བཟླས་པའོ། །དོན་

འདྲི་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་བསྲེར་ཡང༌། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། བརོད་ནས་རོ་རེ་

སྤོ་བ་ནྲི། །རོགས་ནས་བསྡུ་བ་རབ་ཏུ་བྱ། ཞེས་བྱ་བས་ངག་གྲི་བཟླས་བརོད་བྱས་
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ལ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། མདོར་བྱས་སུ་ཡང་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་ཚིག་སོར་བཞག་ཏུ་

མཛད་དོ། །སྒོན་གསལ་ལས་གཞུང་འདྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་མཐར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ལྷ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུ་བ་ལ་སྦར་མོད། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རང་གྲིས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་རང་

གྲི་ལུས་ལ་སྡུད་པ་ཡྲིན་པར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦར་དུ་རུང་བར་

དགོངས་པ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ཡང་བཟླས་པ་ལ་སྦར་ན། ངག་ཏུ་བཟླས་

པའྲི་སྔགས་བརོད་ནས་སྤོ་བར་བྱའོ། །གང་ན། རོ་རེ་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་

སོ། །སྤོ་བ་དེ་རོགས་ནས་སར་ཡང་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་བསྡུ་བ་རབ་ཏུ་བྱའོ། ཞེས་

བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཉེར་བསྡུ་ལ་སྦར་ན། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་

བརོད་པ་སེ་རང་རང་གྲིས་གནས་ནས་བསྐོད་ནས། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་

སྐེ་མཆེད་རྣམས་ལ་སྤོ་བ་སེ་གཞུག་པར་བྱ་ཞྲིང༌། མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་སྤོས་པའྲི་ལྷ་

མོ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་པ་འབུལ་པའྲི་བྱ་བ་རོགས་ནས། སར་ཡང་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་

བསྡུ་བ་རབ་ཏུ་བྱ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དམ་ཚིག་གྲི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་

ཞེ་ན། བཟླས་པ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལས་འདའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་སད་

ཅེས་བྱའོ། །ཁོགས་ཀྲི་བཟླས་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་

སྔགས་ཕེང་རང་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་པ། རོ་རེ་ནས་འཐོན་ཏེ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་སོང་ཞྲིང༌། 

ཡུམ་གྲི་རྩ་དབུ་མ་ལས་གེན་དུ་བྱུང་སེ། ཡུམ་གྲི་ཞལ་ནས་བྱུང་བ་རང་གྲི་ཞལ་དུ་

ཞུགས་ཤྲིང༌། རང་གྲི་རྩ་དབུ་མའྲི་ནང་ནས་འཁོར་བར་བསོམ་པ་ཡྲི་གེ་ལྷོད་ཅྲིང་ཞྲི་

བའྲི་ཕེང་སྔགས་བཟློས་པ་སེ། རྩ་སྔགས་སམ་ཕེང་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པའོ། །ཁོས་

པས་བཟླས་པ་ནྲི། དང་པོར་ཡུམ་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ནས་སྔར་བཞྲིན་འཁོར་བ་སྟུག་
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ཅྲིང་རྩུབ་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཅན་ཏེ། འདྲི་ཡང་ཕེང་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པའོ། །ཁོ་བོའྲི་བཟླས་

པ་ནྲི། སྙྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་རང་དང་གཞན་གཉྲིས་གས་ཐོས་པར་དག་ཏུ་བརོད་པ་

སེ། འདྲི་ནྲི་སྙྲིང་པོ་ཉེ་སྙྲིང་རྩ་སྔགས་གསུམ་ཀའྲི་བཟླས་པའོ། །ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་

ལ་སྔགས་རྣམས་མགོ་གེན་དུ་བསན་པའྲི་རྣམ་པས་འགེང་སེ་ཟླུམ་པོར་བསོར་བ་

མར་མེ་ལྟར་འོད་འབར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་སེམས་ཀྲིས་བྲིས་པ་བཞྲིན་དུ་དམྲིགས་

ནས་བཟླས་པ་ནྲི་གོང་བུའྲི་བཟླས་པའོ། །བཟླས་པ་གང་བྱེད་ཀང་གཙོ་འཁོར་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཞལ་དུ་ཡོད་ཀྲིས་ཅྲིག་ཆར་དུ་འདོན་པར་དམྲིགས་ནས་བཟླས་ན་དེ་སྙེད་ཀྲི་

འགྱུར་འབྱུང་བར། དྲིལ་བུ་པ་དང༌། ལྭ་བ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་དུ་མ་ཞྲིག་

གྲིས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཐུན་གྲི་ངོ་བོ་ལ་སེམས་མ་ཡེངས་པར་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་པའྲི་ངང་ནས་ཚིག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་བཟླས་པ་རྣམས། བཟླས་

པའྲི་གངས་སུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡྲི། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སབས་སུ་བཟླས་པ་རྣམས་

བཟླས་པའྲི་གངས་ཀྲི་ཁ་སོང་ལ་མྲི་ཕན་ཡང༌། བར་ཆད་བསྲུང་བ་དང་ལས་སྒྲིབ་

སྦོང་བ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པས། བཤང་གཅྲི་བྱ་བ་སོགས་ཀྲི་སྤོད་

ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་བཟླས་པར་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ནས་

གསུངས་སོ། །

བཟླས་པའྲི་གངས་ནྲི། དབང་བསྐུར་བ་དང༌། བདག་ཉྲིད་འཇུག་པ་དང༌། རབ་

ཏུ་གནས་པར་བྱེད་པ་སོགས་ལ་དབང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བཟླས་པ་ལ། གཙོ་བོ་

ལ་འབུམ། འཁོར་རེ་རེ་བཞྲི་ཁྲི། བགེགས་མཐར་བྱེད་ཀྲི་ཕེང་སྔགས་ལ་ཁྲི་ཕག་

གཅྲིག་དང༌། ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྲི་སྔགས་ལ་འབུམ། དེའྲི་བཅུ་ཆའྲི་སྦྲིན་སྲེག་དང་
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བཅས་པ་རོགས་པའོ། །དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནྲི་བྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་འགྲུབ་པའྲི་

མཚན་མ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུའོ། །བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་ནྲི། འགེལ་པ་རྲིན་འཕེང་ལས། 

རྲིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞྲིའྲི་སྙྲིང་པོ་འབྱྲིན་སྔགས་ས་བོན་མེད་པ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཀྲི་

འབྱྲིན་སྔགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱའྲི་བར་དུ་བཅུག་པ་ལ་སྙྲིང་

པོ་དང༌། ས་བོན་རྐང་པ་དེ་དག་གྲི་བར་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཉེ་སྙྲིང་དུ་བཤད་ཀང༌། ཡྲིད་

བརྟན་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། ཉེ་སྙྲིང་གྲི་ངོས་འཛིན་རྒྱུད་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་མྲི་

འཐད་ལ། བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་དག་གྲིས་མྲི་འད་བ་འགའ་རེ་བཤད་ཀང་ཡྲིད་བརྟན་

མྲི་རུང་བ་ཤ་སག་ཏུ་སང་ངོ༌། །འདྲི་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་དངོས་སུ་གསལ་

བར་མ་གསུངས་ཀང༌། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱས་ལྷ་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སེལ་བ་ཉྲིད་སྙྲིང་པོར་གསུངས་པ་ལེགས་ལ། ཉེ་

སྙྲིང་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། མཆོག་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་སྙྲིང་པོ་འདྲི། ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རོ་རེ་ལས་”བྱུང་
1
ངོ་། །བཛྲ་”དྷཾཀ་

2
ཅེས་སོགས་ཀྲི། མཚན་སྔགས་རྐང་པ་

རྣམས་ཉེ་སྙྲིང་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ནྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྙྲིང་

པོར་གསུངས་སོ། །རྩ་སྔགས་སམ་ཕེང་སྔགས་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དུ་ཡུམ་བཞྲི་དང༌། ཁོ་

བོ་དགུའྲི་ཕེང་སྔགས་གསུངས་པ་རྣམས་དང༌། ལྷ་ལྷག་མའྲི་ཕེང་སྔགས་རྒྱུད་གཞན་

ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ངག་གྲི་བཟླས་པ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུས་ཆོས་

སོན་པའྲི་གསུང་གྲི་འཕྲིན་ལས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་འབས་བུ་ལམ་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༦བ༦ན།   བྱུང་    སྐུ། ༡༨༨ན༣ན།  ཕྱུང་

2 མ་ཕྱི། ༡༣༦བ༦ན།   དྷཾཀ་    སྐུ། ༡༨༨ན༣ན།  དྷ�ཀ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོར་བཞེངས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྤྲུལ་པའྲི་

སྐུས་ཞྲིང་དེ་ཉྲིད་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་མཛད་པ་རོགས་ནས། ཞྲིང་དེར་

སྐུ་དངོས་ཀྲིས་འདུལ་བའྲི་གདུལ་བྱ་མེད་པར་གྱུར་པ་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ནྲི། འདྲིར་གཙོ་བོར་ཡབ་ཡུམ་དོན་དམ་དུ་གཞུག་པ་

སེ། དེ་ཉྲིད་ལ་ཞུ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། རབ་ཏུ་སྒོན་གསལ་ལ་སོགས་པ་

རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཆགས་

པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་ནས་ཐྲིག་ལེར་གནས་པར་གྱུར་པར་འདོད་པ་ནྲི། འཕགས་པ་

ཡབ་སྲས་ཀྲི་བཞེད་པའྲི་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་

པར་ཟད་ལ། ཀྱཻ་རོར་དང་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་སོགས་ཀྲི་ལུགས་གཞན་ལ་ཞུ་

བ་གླུས་བསྐུལ་སྦང་གཞྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་བསྟུན་ཞྲིང༌། ཞུ་བ་པོའྲི་གཙོ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ནྲི་སྦང་གཞྲིའྲི་སབས་ཀྲི་ཕ་མ་གཉྲིས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་

སོགས་རྣམ་གཞག་གཞན་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་

སྦང་གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་མྲི་སྦོར་གྲི། འབས་བུའྲི་སབས་ཁོ་ན་དང་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྲིམ་གྲིས་

འཇུག་ན་ཡུམ་ཡབ་ལ་ཐྲིམ། ཡབ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ལ་ཐྲིམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐྲིམ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའྲི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་ནྲི་ཧ་ལ། ཧའྲི་ལུས་ནྲི་མགོ་བོ་ལ། མགོ་བོ་ཟླ་ཚེས་ལ། 

ཟླ་ཚེས་ཐྲིག་ལེ་ལ། དེ་ནཱ་ད་ལ། ནཱ་ད་ཡང་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་སོ་ནས་སྐུའྲི་ཆ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 348  

ཐམས་ཅད་རྲིམ་གྲིས་སྙྲིང་ཁར་བསྡུས་ནས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ལ། ཅྲིག་

ཆར་དུ་འཇུག་ན་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཅྲིག་ཆར་འོད་

གསལ་དུ་ཐྲིམ་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་

གཟུགས་སྐུའྲི་སང་བ་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ཡང་ཡང་བསོམ་པ་རྣམས་ནྲི། རོགས་

རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་དངོས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གཉྲིས། དོན་དང་དཔེའྲི་

འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་སོ་ནས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་

སྲིན་བྱེད་དུ་བསོམ་པ་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་འོད་གསལ་

མཐར་ཐུག་པ་འཆར་བའྲི་གནས་ཀང་སྙྲིང་ཁ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་

སྡུད་པའྲི་བསམ་གཏན་གྲི་རྲིམ་པ་དང་ཡང་ཆེས་མཐུན་པས། འདྲིར་ཡང་རྲིམ་ཅན་

དུ་སྡུད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་མཆོག་ཏུ་ལེགས་པར་བཞེད་དོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་སོན་པ་ན་

མདོར་བྱས་སུ། སར་ཡང་སྔགས་པས་བདག་ཉྲིད་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་གཞུག་པར་

བྱ། ཞེས་པ་ལས་གཞུག་པའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཀྲི་

སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དན་པར་བྱེད་པ་ནྲི་དོན་གྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །སྤྲུལ་པའྲི་སྐུས་ཞྲིང་དེར་སྐུ་དངོས་ཀྲིས་འདུལ་བའྲི་གདུལ་བྱ་མེད་

པར་གྱུར་པ་ན། ཚད་མེད་པ་བཞྲིས་བསྐུལ་བའྲི་དབང་གྲིས་སར་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་གཞན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་སོན་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་པ་ནྲི་

གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོར་བཞེངས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ལྷ་

མོ་བཞྲིས་བསྐུལ་བ་ནྲི། ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བསྐུལ་བ་ན་འོད་གསལ་ལས་སེམས་



 349  
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དཔའ་གསུམ་གྲི་ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུར་ཅྲིག་ཆར་དུ་བཞེངས་པར་བསོམ་པ་ནྲི་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དེའྲི་དབང་གྲིས་ཞྲིང་གཞན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་སོན་པ་དང་

མཐུན་པའོ། །ཚིག་གང་གྲིས་བསྐུལ་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཁམས་ན་གནས་ཀྲི་དབང་

ཕྱུག་ཁོད་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཐུགས། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྲི་སེ། 

དེ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་ཉྲིད་ཀྲི་སེང་དུ་རྟོགས་པར་བྱའྲི། འདྲིར་གཞུང་

མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལ་བསོད་མཆོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་གསུམ་ལས། བསོད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུས་ཞྲིང་གཞན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་བསན་པ་ན། སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་

སྔོན་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རྟེན་དུ་བྱུང་བའྲི་ཐོག་མར་བསྔགས་པ་བརོད་པ་

ལྷུར་ལེན་ཞྲིང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་མཆོད་པའྲི་བྱེ་བག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་བསྙེན་

བཀུར་བར་བྱེད་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་བསྙེན་བཀུར་བདག་གྲིར་མཛད་པའྲི་སོ་ནས་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཡོན་གནས་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བདག་ཉྲིད་ལ་བསོད་མཆོད་

བདུད་རྩྲི་མང་བ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ་རྲིགས་ལྔ་གའྲི་ཡོན་ཏན་ཚང་བར་བརོད་པའྲི་སོ་ནས་བག་ཆའྲི་

དབྱངས་བཞྲིན་དུ་བསོད་པར་མོས་ནས། རྩ་རྒྱུད་ཉྲིད་ལས་གསུངས་པའྲི། མྲི་བསྐོད་

རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔས་བསོད་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་

མདོར་བྱས་ལས་གསུངས་སོ། །ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་

ཉྲིད་ཀྲི་སེང་དུ་རྟོགས་པར་བྱའྲི། འདྲིར་གཞུང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་མཆོད་པ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་
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བསྐེད་པའྲི་མཆོད་པ་དེ་དག་འདྲིར་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ངམ་མྲི་བསྐོད་པར་ང་

རྒྱལ་བྱས་པ་ལ་འབུལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་མཚོན་ན། གཟུགས་

རོ་རེ་མ་ལག་པའྲི་པདྨ་འཇམ་པས་གསལ་ཞྲིང་དྭངས་པའྲི་མེ་ལོང་བཟུང་ནས་ཞྲི་

བའྲི་མྲིག་གྲིས་བདག་ལ་བལྟ་ཞྲིང༌། མུ་ཏྲིག་གྲི་ཆུན་པོ་འཕང་བ་ནུ་མ་རྒྱས་ཤྲིང་

མཁེགས་ལ་འབུར་བ། བར་དོག་ཅྲིང་གོས་ཅུང་ཟད་འཕར་བས་རོ་སད་མཛེས་

པ་སོན་པ་དེ་ལྟ་བུ་དུ་མས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བ་བསམས་ནས། དེ་དག་གྲི་

གཟུགས་ལ་བལྟས་པས་ནང་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེས་པར་བསོམ་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་

སང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་ངེས་པ་ཤུགས་ཅན་

བསྐེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཆོད་པའྲི་འཁོར་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་

རོལ་ཏུ་འཆར་བ་ལ་བསབ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། མཆོད་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་ཚུལ་ཡང་དེས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་བདུད་རྩྲི་མང་བ་ནྲི། བ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་སྦངས་

རྟོགས་སྦར་གསུམ་བྱས་ནས་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་“
1
མཆོད་ཅྲིང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་

མངས་ནས་ཚིམ་པར་བྱེད་པའྲི་ནང་གྲི་མཆོད་པ་ནྲི། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་

ཕལ་ཆེ་བ་ནས་གསུངས་ཤྲིང་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཤ་ལྔ་

བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ངོས་འཛིན་དང༌། དེ་དག་གཤེགས་པ་ལྔ་དང་གཤེགས་མ་ལྔར་འཇོག་

ཚུལ་དང༌། ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་བསྐེད་པ་དང༌། ས་བོན་གང་

ལས་བསྐེད་ཅྲིང་ཡྲི་གེ་གང་གྲིས་མཚན་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་སོ་སོའྲི་བཤད་པ་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༨ན༧ན།   སྐུ། ༡༩༠ན༥ན།  +ལ་
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མཐུན་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་སེ། སམྦྷུ་ཊའྲི་དགོངས་པ་མན་སྙེ་དང་རོ་རེ་ཕེང་བས་བཤད་པ་

ལྟར་ན། ཤ་ལྔའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་བྲུཾ་ཨཾ་ཧྲྲི་ཁཾ་དང༌། བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ས་བོན་བྲུཾ་ཧཱུཾ་ཧྲྲི་ཏཱཾ་རྣམས་

སུ་བཤད་ལ། ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་བསྐེད་པ། ཕེང་བ་དང༌། མན་སྙེ་དང༌། སམྦྷུ་ཊ་

དང༌། གདན་བཞྲི་དང༌། སོམ་འབྱུང་གང་དུ་ཡང་དངོས་སུ་མ་བཤད་དོ། །

གཤེད་དམར་གྲི་རྒྱུད་ལས་གཽ་ཀུ་ད་ཧ་ནའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་ཤ་ལྔ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་

རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བྱས་ནས། ཤར་

ལྷོ་ནུབ་བྱང་དབུས་སུ་རྲིམ་པས་འགོད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ཀང་རྲིམ་པ་བཞྲིན། བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲིཾ་

ཁཾ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའོ། །བྲི་ར་ཤུ་མ་མེའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་མེ་ནས་བརྩམས་

ཏེ། གཡས་བསོར་གྲིས་མཚམས་བཞྲི་དང་དབུས་སུ་འགོད་དེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་“ལྃ་

མྃ་བྃ་ཏྃ་
1
གྲི་ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་ཞྲིང༌། རང་རང་གང་གྲི་མྲིང་ཅན་དུ་བརོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་

དེ་དག་གྲིས་མཚན་པར་བཤད་དོ། །མན་སྙེ་ལས། ཕོགས་མཚམས་སོགས་གང་

དུ་བསྐེད་པ་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང༌། མན་སྙེ་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ཉྲིད་དུ་མོས་པ་རྣམས་ནྲི་སྒོན་མ་ལྔ་

རྣམས་དང༌། ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་རྣམས་སོ། ཞེས་སྒོན་མ་ལྔ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ལྔར་བཤད་ལ། མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། རྣམ་སང་དང༌། རྲིན་འབྱུང་དང༌། 

སང་མཐའ་དང༌། དོན་གྲུབ་རྣམས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་ཞེས་གོ་རྲིམ་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་

ཤུགས་ཀྲིས། ས་བོན་དང་པོ་ལྔ་ལས་ཤ་ལྔ་བསྐེད་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་

དབུས་ནས་གཡས་སོར་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕོགས་བཞྲིར་ཧཱུཾ་བྲུཾ་སོགས་ལས་ཤ་ཆེན་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༨བ༤ན།   ལྃ་མྃ་བྃ་ཏྃ་    སྐུ། ༡༩༠བ༤ན།  ལཾ་མཾ་བཾ་ཏཾ་
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སོགས་ལྔ་ཡྲི་གེ་དེ་དག་གྲིས་མཚན་པ་དང༌། མེ་ནས་དབང་ལྡན་གྲི་བར་མཚམས་

བཞྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བྲུཾ་སོགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལས་དྲི་ཆེན་སོགས་ཡྲི་གེ་དེ་དག་གྲིས་

མཚན་པ་བསྐེད་ཅྲིང༌། ཤ་ལྔའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཤ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ཡ་གལ་

ཡང་ཡྲིན་པས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་ས་བོན་བཞྲི་ལས་མ་བཤད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མན་སྙེ་

དང་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་དགོངས་པའོ། །

ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་དང་། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པའྲི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་དང་། གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཤ་ལྔར་མ་ཟད། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡང་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔར་བཤད་ལ། དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་མ་

དང༌། ཇོ་བོས་མཛད་པའྲི་ལོ་ཨྲི་པའྲི་འགེལ་པ་དང༌། ཛ་ཡ་སེ་ནའྲི་མཁའ་འགོ་རྒྱ་

མཚོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལས་རས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་

པོས་བསྐེད་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མའྲི་ས་བོན་ལས་

བསྐེད་པ་དང༌། རས་བཅུ་ཀ་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་ལས་བསྐེད་པ་སེ། ས་བོན་ལ་

ལུགས་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་དང༌། རས་བཅུ་ཀ་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔ་ཁོ་ནར་འགོད་

པ་དང༌། ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་དགུ་ཀར་འགོད་པ་སེ། གང་དུ་འགོད་

པའྲི་གནས་ལ་ལུགས་གཉྲིས་དང༌། དེའྲི་ཕྲི་མ་ལ་ཡང་ཤ་ལྔ་ཕོགས་དང༌། བདུད་

རྩྲི་ལྔ་མཚམས་སུ་འགོད་པ་དང༌། བདུད་རྩྲི་ཕོགས་དང་ཤ་མཚམས་སུ་འགོད་པའྲི་

ལུགས་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང༌། ཤ་གཤེགས་པ་དང་བདུད་རྩྲི་གཤེགས་མར་འཇོག་དང༌། 

བདུད་རྩྲི་གཤེགས་པ་དང་ཤ་གཤེགས་མར་འཇོག་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་རྣམས་སུ་

ཡོད་དོ། །བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ངོས་འཛིན་དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་ཁམས་དཀར་དམར་གཉྲིས་ཏེ་
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བཞྲི་ལ་མྲི་འད་བ་མེད་ཅྲིང༌། ལྔ་པའྲི་ངོས་འཛིན་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མང་སེ། ནཱ་རོ་པ་

དང་། སན་ཞབས་ལ་སོགས་པས་ཤ་ཆེན་ལ་བཤད། གདན་བཞྲིའྲི་འགེལ་པར་བྷཱ་ཝ་

བྷ་ཏྲས་ལུད་པ་སམ་པོ་དང་ངར་སབས་ལ་བཤད། སོམ་འབྱུང་དུ་ཐ་མ་ཤ་ལས་སྐེས་

པའྲི་ཚིལ་བུ། འབྲིང་སྦུབས་ལས་སྐེས་པའྲི་རྐང་མར་དང་གཞུངས་པ། རབ་མགོ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཀད་པ་རྣམས་ལ་བཤད་དོ། །

ཤ་ལྔའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ལ། ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་དང་སྒོན་མ་ལྔ་ཞེས་ཀང་བཤད་

དེ། དངོས་གྲུབ་འགུགས་པ་དང་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐོད་པ་ལྭ་བ་པས་

དུམ་བུ་གཅྲིག་པ་ཕྲི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བར་བཤད་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དུམ་

བུ་གསུམ་པ་དང་ཁ་དོག་དཀར་པོར་བཤད་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཁ་དོག་དཀར་

པོར་བཤད་ཅྲིང་དུམ་བུའྲི་གསལ་ཁ་མ་སོས་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་

གསལ་ཁ་མ་སོས་པ་དང་“
1
བཞྲི་ཡོད་ཅྲིང༌། ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་རས་བཅུ་གདན་ཅན་

དུ་བསྐེད་པ་དང༌གདན་མེད་དུ་བསྐེད་པ་གཉྲིས་དང༌། གདན་ཅན་ལ་པདྨའྲི་གདན་

དང༌། ཟླ་བའྲི་གདན་བྱེད་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་དང༌། རས་བཅུའྲི་སེང་ངམ་མཐའ་སོར་

དུ་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་འགོད་པ་དང༌མྲི་འགོད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་དང༌། དེ་དག་

གྲི་སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁ་ཊྲཱཾ་ག་འཇོག་པ་དང་མྲི་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་དང༌། 

སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ་རེས་མཚན་པ་བྱེད་པ་དང༌། ཉྲི་མ་ལ་

རོ་རེས་མཚན་པ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མྲི་བྱེད་པར་ཡྲི་གེ་ཙམ་འཇོག་

པ་སེ་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ལུགས་མྲི་འད་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། འཕགས་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༩བ༢ན།    སྐུ། ༡༩༡བ༥ན།   +ཚུལ་
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པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་སུ་བདུད་རྩྲིའྲི་བསྐེད་ཆོག་གང་ཡང་མ་གསུངས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱས་སམྦྷུ་ཊ་ལས་བཤད་ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་གསང་འདུས། 

བདེ་མཆོག །ཀྱཻ་རོར་གསུམ་ཀའྲི་བདུད་རྩྲི་བསྐེད་ཆོག་ཐུན་མོང་བར་བཞེད་ཅྲིང༌། 

དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག །གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་

ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བསྐེད་ཆོག་གྲི་ཚུལ་ལ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་བསྐེད་ཚུལ། སྔར་ཨ་བྷ་

ཡཱའྲི་ལུགས་བཀོད་པ་ལྟར་བྱས་ནས་རས་དེ་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ཡྲི་གེ་ཧ་སེར་པོ། 

ཧོཿདཀར་པོ། ཧྲྲིཿསྔོན་པོ་རྣམས་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འོད་དཔག་མེད། རྣམ་སང༌། མྲི་

བསྐོད་པ་གསུམ་བསྐེད་ནས་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་འདུས་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་

ཐྲིམ་པས། རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཁ་དོག་དྲི་རོ་གསུམ་གྲི་ཉེས་པ་སྦངས། དེ་ནས་རང་གྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར། ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་

རས་ཡྲི་གེ་དང་བཅས་པ་ཞུ་ཞྲིང་ཁོལ་བའྲི་རླངས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ལས་

སྐེས་པའྲི་རོ་རེས་མཚན་པའྲི་ཁ་ཊྲཱཾ་ག་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཉྲིད་འོག་གྲི་དོད་ཀྲིས་ཞུ་

ནས་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་ཐྲིམ་པ་ལན་གསུམ་བྱས་པས་བདུད་རྩྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་

པར་བསོམ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་ༀ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ༀ་

ཡྲིག་མགོ་ཐུར་བསན་གྲིས་མཚན་པའྲི་སེང་དུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་སེང་ནས་སེང་དུ་

བརྩེགས་པ། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་ལ་

སོགས་པ་བཀུག་སེ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། དེ་གསུམ་ཡང་རྲིམ་བཞྲིན་ཞུ་ནས་ཟླ་བ་ལ་

ཐྲིམ། ཟླ་བ་ཡང་ཞུ་ནས་ཐོད་པར་ཐྲིམ་པར་བསམ་ཞྲིང་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལན་གསུམ་

བརོད་པས་དངུལ་ཆུའྲི་རང་བཞྲིན་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པའྲི་བདུད་རྩྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་
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བོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །

བོད་“
1
རྣམས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་བསྐེད་ཆོག་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བྱས་པ་རྣམས་

ནྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་བོ་གཟོ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སང་ལ། རྩ་

བཤད་སྦོར་བའྲི་མན་ངག་དང་བལ་བ་ཁེད་ལ་འདུས་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་

ལྔའྲི་བསྐེད་ཆོག་ཅྲི་ཡྲིན་གཏོལ་མ་བྱུང་བ་ནྲི་བདེན་གྲིས། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

ཀྲིས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་ཁོ་བོས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་

རེའྲི་ཞལ་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལ་བརྟེན་ནས། རྩ་བ་དང་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་

འདུས་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བསྐེད་ཆོག་ལ་ངེས་པ་བ་ན་མེད་པ་སྦྲིན་པར་བྱ་

ཡྲིས་རྣ་བ་བགས་ཏེ་མཉན་པར་གྲིས་ཤྲིག །དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་

ལས། གླང་པོའྲི་ཤ་དང་རྟ་ཡྲི་ཤ །ཤ་ཆེན་དག་ཀང་བཟའ་བྱ་ཞྲིང༌། །སྔགས་རྣམས་

ཀུན་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་མགོན་པོ་མཉེས། །ཉྲིན་རེ་རོ་རེ་སོབ་མ་

ལ། །མཁས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་བསན་པར་བྱ། །བཤང་གཅྲི་ཤ་ཡྲི་བྱ་བ་དང༌། །རོ་རེ་

གསང་བའྲི་ཚིག་དག་གྲིས། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གྲི་ཡྲི་གེ་ༀ། །བསོམ་ན་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་འབར། ཞེས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་རང་གྲིས་བཟའ་ཞྲིང་སྔགས་ཀྲིས་ལྷ་ཀུན་ལ་

དབུལ་བར་གསུངས་པ་དེ་ལ། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་སྦངས་རྟོགས་སྦར་གསུམ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་བྱ་བ་དང༌། བྱས་ནས་བཟའ་ཞྲིང་བསེན་པའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱ་བར་བཞེད་

ནས། བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མར། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྲིས། བདུད་རྩྲི་ལྔ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བཟའ། །དེ་བཞྲིན་དཔའ་པོ་ལྔ་གང་ལགས། 

1 མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༤ན།    སྐུ། ༡༩༢བ༢ན། +གཞན་
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ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། ཐ་མལ་ལུས་ཀྲི་ཆོས་ལ་ནྲི། །དྲི་མ་ལྔ་རྣམས་སང་བ་ནྲི། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡྲིས་བྱྲིན་རླབས་པས། །བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཞེས་བྱ་བར་བཤད། །སྦར་དང་དེ་

བཞྲིན་བསྲེག་པ་དང༌། །སང་བར་བྱ་དང་གཟུགས་སང་ལ། །སྔགས་ཀྲི་ལུས་སུ་རབ་

སྦོར་བས། །བདུད་རྩྲི་ལྔ་ནྲི་བཟའ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྐང་པ་དང་པོ་བཞྲི་ཡྲི་

དོན་ནྲི་ལུས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་ཞེས་པ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྔ་ཐ་མལ་བ་ལ་དྲི་

མ་ཅན་ཡྲིན་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་ངོ་བོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་བདུད་རྩྲི་ལྔར་

བཤད་དེ། འདྲིས་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སེ་རྲིགས་ལྔའྲི་ས་བོན་ལས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་བསྐེད་

ཅྲིང༌། རྲིགས་ལྔའྲི་ས་བོན་གྲིས་དེ་དག་ལ་མཚན་པའྲི་སོ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ངོས་འཛིན་དང༌། བདུད་རྩྲི་ལྔ་རྲིགས་གང་དུ་

འཇོག་པ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡྲི་བཟའ་བ་ནྲི། །དངོས་

གྲུབ་ཀུན་བྱེད་དེ་ཉྲིད་མཆོག །ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། །རྣམ་སང་མཛད་

དང་མྲི་བསྐོད་དང༌། །དོན་ཡོད་གྲུབ་དང་འོད་དཔག་མེད། །རྲིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལྔ་

པོ་འདྲི། །བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །ཁག་ནྲི་རྲིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དང༌། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ནྲི་འོད་དཔག་མེད། །དེ་བཞྲིན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཤ །མྲི་བསྐོད་དེ་བཞྲིན་

རོ་རེའྲི་ཆུ། །དྲི་ཆེན་རྣམ་སང་མཛད་དུ་བཤད། །དེ་དག་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡྲི་མཆོག །ཅེས་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་གཤེགས་པ་ལྔར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་དང༌། བདུད་རྩྲི་ལྔ་པ་ཡང་ཤ་ཆེན་ལ་

བྱེད་པར་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །སྦར་དང་དེ་བཞྲིན་བསྲེག་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་ནྲི། བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་དེ་སྦང་རྟོགས་སྦར་གསུམ་བྱས་ནས། རང་

སྔགས་ཀྲི་ལྷའྲི་ལུས་སུ་རབ་ཏུ་སྦོར་བའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བཟའ་བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་
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དོན་ཏོ། །འོ་ན་སྦང་རྟོགས་སྦར་གསུམ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ལས། རོ་རེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི། །བར་སང་ལ་གནས་

བསམ་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཉྲི་གདན་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་པར་ནཱ་རོ་

པས་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགེལ་པར་བཤད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་དེ་ཡང་ཐུབ་པ་དཔལ་གྲིས་ཁ་དོག་

དཀར་པོ་དང༌། ཤཱནྲི་པས་སྔོན་པོ་གེན་དུ་འགེང་བར་བཤད་དོ། །ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་

པདྨ་ནྲི། །དེ་ཡྲི་འོག་ཏུ་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་པས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཨཱཿལས་

བྱུང་བའྲི་པདྨ་དམར་པོ་བསོམ་པ་དང༌། པདྨའྲི་སོད་ཅེས་པ་ཐོད་པ་ལ་སབས་དུ་མ་

ཞྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་བསོམ་པ་གཉྲིས་ཀ་

སོན་ནོ། །ༀ་གྲིས་མཚན་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ནྲི། །དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་བཞག་པར་བྱ། ཞེས་

པས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་པདྨ་ལ་འགོད་པ་དང༌། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཀ་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཚིག་རྐང་

དགུའྲི་འོག་ཏུ། དེ་བཞྲིན་དཔའ་བོ་ལྔ་རྣམས་བཟའ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིར་དངས་

ནས་བཤད་ན། དཔའ་བོ་ལྔ་ནྲི་ཤ་ལྔའོ། །དེ་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་རྲིགས་ལྔའྲི་ས་

བོན་ལས་བསྐེད་ཅྲིང༌། རྲིགས་ལྔའྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་དང༌། ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་

ཐོད་པའྲི་དབུས་སུ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་པདྨ་ལ་འགོད་པ་དང༌། རང་སྔགས་ཀྲི་ལུས་སུ་

སྦོར་བ་རྣམས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱས་ནས་བཟའ་བར་

བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྲིདོན་ཏོ་། །དེ་ལ་ཤ་ལྔ་རྲིགས་གང་དུ་འཇོག་པ་ནྲི། ལེའུ་དྲུག་པའྲི་

འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ཤ་ཆེན་བཟའ་བར་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་
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ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་གླང་བོའྲི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་

ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཤ་ལྔ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རྲིགས་སུ་འཇོག་པ་གསལ་

བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་གཉྲིས་ཀ་གཤེགས་པ་ལྔར་འཇོག་པར་

བཤད་ཅྲིང་། ལུགས་འདྲི་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཚམས་སུ་འགོད་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་བས།  ལྔ་ཚན་གཉྲིས་ཀ་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔར་འཇོག་

དགོས་པར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་ཐུབ་པ་དཔལ་གྲིས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་གཉྲིས་ཀ་བྲུཾ་ཨཾ་

ཛྲིཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པས། དང་པོར་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་

དང་ལྔར་ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལས་ཤ་ལྔ་བསྐེད་ཅྲིང༌། ཡྲི་གེ་དེ་དག་གྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

མཚན་པར་བྱས། དེའྲི་རེས་སུ་སར་ཡང་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔར་ཡྲི་གེ་དེ་དག་

ལས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་བསྐེད་ཅྲིང༌། ཡྲི་གེ་དེ་དག་གྲིས་མཚན་པར་བྱས་ནས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཐོད་པའྲི་འོག་ཏུ་རླུང་མེ་

གཉྲིས་བསྐེད་པ་རྒྱུད་དུ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་

པས་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་བསྐེད་ཚུལ་ཡང་ཐུབ་པ་དཔལ་གྲིས། ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་དང༌། ཧཱུཾ་རཾ་

ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། ལུགས་གཞན་ལ་ཡང་རྒྱུད་

དང་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྐེད་པའྲི་སབས་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ཤས་ཆེ་བར་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་

གོང་དུ་སྦར་དང་ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྦར་ཚུལ་ནྲི། རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་བསྐུལ་བས་རླུང་གཡོས་ཏེ་མེ་སྦར་བའོ། །བསྲེག་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་མེ་

དེས་ཐོད་པ་བརྡུངས་ཤྲིང་རས་རྣམས་བསོལ་བའོ། །སང་བར་བྱ་ཞེས་པའྲི་དོན་
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རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ༀ་གྲིས་མཚན་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ནྲི། །དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་བཞག་

པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། རོ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦོར་བ། །འབར་བས་རྣལ་འབྱོར་

ཚིམ་པར་བྱ། །ཤེལ་དང་མཚུངས་པར་སང་གྱུར་ཅྲིང༌། ཞེས་པ་སེ། གཟུགས་སང་བ་

ཞེས་པ་འཆད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཉྲི་མ་གཉྲིས་པར་གྱུར། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་བར་སང་

གྲི་རོ་རེ་པདྨའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་རས་རྣམས་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པ་

ཉྲིད་རོ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦོར་གྲི་དོན་དུ་པནྲི་ཏ་མཁས་པ་ཐུབ་པ་དཔལ་གྲིས་བཤད་

དོ། །དེ་ཡང་རས་བཅུ་ཞུ་ཞྲིང་ཁོལ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་

པར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མོས་པར་བྱས་

ནས་མངས་པ་དང་མཆོད་པས་རང་དང་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་འབར་

བར་བྱེད་པའྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་ཤེས་པ་ཉྲིད་གནད་དམ་པའོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་

རོ་རེ་ཉྲི་གདན་དང་བཅས་པ་ལྷུང་སེ་དཀྲུགས་པས་རས་རྣམས་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་

ཏེ་ཤེལ་དང་མཚུངས་པར་སང་བ་ནྲི། ཤེལ་དང་མཚུངས་པར་སང་གྱུར་ཞྲིང༌། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནོ། །དེ་ནས་ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་པདྨའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་མཚན་པའྲི་ཨཱཿཡྲིག་

ཞུ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་ཉྲི་མ་གཉྲིས་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་དམར་སེར་གྲི་གཟུགས་

སུ་སང་བ་ནྲི། གཟུགས་སང་བ། ཞེས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཉྲི་མ་གཉྲིས་པར་གྱུར། །ཞེས་

པའྲི་དོན་ནོ། །ཚིག་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་རྣམས་

ཀྲི། །མཚོན་ཆ་མཆོག་གྲིས་དངས་ནས་ནྲི། །བདུད་རྩྲི་དེ་རུ་ཕབ་ནས་ཀང༌། །བཟའ་

བའྲི་སྦོར་བས་བཟའ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ། མཚོན་ཆ་མཆོག་ནྲི་འོད་

ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གང་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་
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མཚན་པའྲི་ༀ་ཡྲིག་ལས་སྤོས་པར་ཐུབ་པ་དཔལ་གྲིས་བཤད་ལ། དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་

ལེགས་ཏེ། སྔགས་རྣམས་ཀུན་གྲི་ཡྲི་གེ་ༀ། །བསོམ་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབར། ཞེས་

པའྲི་རྩ་རྒྱུད་དང༌། དེའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་གཉྲིས་ཀའྲི་དོན་དུ་སང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ༀ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ན་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་ནས། 

དམ་ཚིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལ་བཅུག་པ་ནྲི་འབར་བར་བྱས་པ་སེ་མང་པོར་སེལ་བའོ། །དེ་

བཞྲིན་དཔའ་བོ་ལྔ་རྣམས་བཟའ། ཞེས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཡྲིག་གསུམ་ས་བོན་ལས་

བསྐེད་བྱ། །གཞན་དུ་དེ་ནྲི་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་ས་

བོན་ལས་སྦང་རྟོགས་སྦར་གསུམ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་བསྐེད་

པར་བྱ་ཡྲི་དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱས་ན། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཕན་ཡོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་

མྲི་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་སེང་གྲི་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་མཚན་པའྲི་

ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང༌། བར་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་མཚན་པའྲི་ༀ་ཡྲིག་དང༌། འོག་གྲི་

པདྨའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་མཚན་པའྲི་ཨཱཿཡྲིག་རྣམས་སོ། །སྔགས་ཀྲི་ལུས་སུ་རབ་སྦོར་

བས། ཞེས་པས་བདུད་རྩྲི་ལྔར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་ཚེ་རང་ལྷའྲི་སྐུར་བསྐེད་པའྲི་ལྕེ་དང༌ལོག་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་སོགས་ཀང་

བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདུད་རྩྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་འདྲི་ནྲི་ནང་མཆོད་དང་གཏོར་མ་

བྱྲིན་བརླབས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད། ལུགས་འདྲིའྲི་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྩ་

རྒྱུད་དང༌། ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་སོགས་ནས་གསུངས་པའྲི་རྲིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། བཅུད་

ལེན་དང༌། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་སབས་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་མེད་དུ་མྲི་
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རུང་བ་ཡྲིན་པས་ཞྲིབ་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་འབུལ་བའྲི་

གོང་དུ། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྦོམ་པོ་མཐའ་ལྟག་རྩེ་སྦར་བས། །རྣལ་འབྱོར་

རྲིག་པས་རྟག་ཏུ་སྤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཐེ་བོང་དང་སྲྲིན་ལག་སྦར་བས་

གཡས་སོར་དུ་ལན་གསུམ་གྲི་བར་དུ་བཀྲུག་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྔོན་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་

རྲི་རབ་ལ་“བསྲུབ་
1
ཤྲིང་བྱས་ནས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའྲི་དབུས་ནས་བདུད་རྩྲི་བྱུང་

བ་ལྟར་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་སུཾ་ལས་རྲི་རབ་དང༌། མྲིང་མེད་ཀྵུཾ་ལས་ས་ལ་

གནས་པའྲི་རྒྱ་མཚོར་བྱས་ཏེ་བཀྲུགས་པའྲི་དབུས་ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་སྙྲིང་པོ་བངས་

པར་མོས་ཏེ་དབུལ་བར་གདན་བཞྲི་ལས་བཤད་དོ། །གང་ལ་འབུལ་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། 

དང་པོར་བ་མ་དང༌། དེ་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་ཐོག་དངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕུལ་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་མཐེབ་སྲྲིན་སྦར་བས་བངས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་རྩེ་ལ་བཞག་ནས་མང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་པའྲི་

གཞུང་དུ་ཡང་དངས་པ། མཁས་པས་གྲུབ་པའྲི་བདུད་རྩྲི་མང༌། །དང་པོར་བ་མར་

དབུལ་བྱ་སེ། །དེ་ཡྲི་རེས་སུ་ཧེ་རུ་ཀ །རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཕྲིར་དབུལ་ལོ། །ཕག་རྒྱ་ལ་

ཡང་ཕུལ་ནས་ནྲི། །བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ཡང་དག་མང༌། །སྦོར་བ་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་པོ་

ཡྲི། །བདུད་རྩྲི་རྣམ་པ་ལྔར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལྟ་བུ་ཡྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དང་མཉམ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གང་དག་བདག་

བསྐེད་ཀྲི་སབས་སུ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་མང་བ་འབའ་ཞྲིག་བྱ་ཡྲི། བ་མ་དང་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་བྱར་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ལུང་རྲིགས་ཀྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༢བ༤ན།   བསྲུབ་     སྐུ།  ༡༩༦ན༢ན།  སྲུབ་
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ཤེས་བྱེད་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་བཞྲིན་དུ། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཞྲིང་མཆོག་ལ་ནང་གྲི་

མཆོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་མཉེས་པར་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་“སྡུད་
1
པ་ཉྲིད་ནན་གྲིས་འགོག་པར་བྱེད་པ་དགག་

རྒྱུས་ཕོངས་པར་ཟད་དོ། །དེ་ནས་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་བཞེས་ལ་འདུག་པ་

ལྟར་སྤྲི་སོས་ཀྲི་ཆོས་སྐོང་དང༌། གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་དང༌། དུར་ཁོད་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པའྲི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། ཕོགས་སྐོང་དང༌། ཞྲིང་སྐོང་དང༌། ཀླུ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། གཞྲི་བདག་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷར་མོས་ནས་བདུད་རྩྲིས་མཆོད་ཅྲིང་ཚིམ་པར་བྱའོ། །སབས་འདྲིར་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། བསོད་མཆོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་གསུམ་ཀ་མ་

གསུངས་ཤྲིང༌། མདོར་བྱས་སུ་ཡང་མ་གསུངས་ལ། མདོ་བསྲེ་ལས། ཆོ་ག་བཞྲིན་

ལེགས་པར་མཆོད་ནས། ཞེས་པ་འབའ་ཞྲིག་གསུངས་ཏེ། འདྲིས་ཕྲི་ནང་གསང་བའྲི་

མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་བསན་ནོ། །མདོར་བྱས་ལས། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསོད་གསོལ། །མཆོག་ཏུ་གསང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དོན་སྤད་ནས། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཚིག་རྐང་གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། 

དེའྲི་རེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་གསལ་བར་བྱས་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པར་བྱས་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། དེ་

གཉྲིས་ཀས་སབས་འདྲིར་གསང་མཆོད་བྱ་བ་སོན་པས། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་གསང་མཆོད་སབས་འདྲིར་ངེས་པར་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། རང་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༣ན༢ན།  སྡུད་    སྐུ།  ༡༩༦བ༡ན།  བསྡུད་
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གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱས་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་

གཅྲིག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཆར་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་པར་

བསམ་མོ། །

ལྔ་པ་ཉེ་བར་བསྡུ་བའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། རང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ནྲི་

འཁོར་ལོ་གཞུག །འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་པུ་བཞུགས། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་རྐང་པ་དང་པོས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུ་བར་

བསན་ཅྲིང༌། རྐང་པ་གཉྲིས་པས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཅྲིག་པུ་མྲི་སྡུད་པར་བསན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་བསྡུ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོ་བསྲེ་ལས། དེ་ནས་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། 

ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། །བཀོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་

བྱ། །དེ་ཡྲི་དབུས་གནས་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ། །རང་གྲི་གཟུགས་སུ་རབ་ཏུ་བརྟག །རོ་རེ་འོད་

ཟེར་རབ་ཏུ་འབར། །རྣམ་པར་འཕོ་བར་བསམ་པར་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས། །སྙྲིང་ལ་དེ་ཡྲིས་རྣམ་བསོམ་ན། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་བ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས། ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་གྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ཡོངས་སུ་གང་བ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་བསམས་ལ། ཉེ་བར་

བསྡུ་བར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སྔར་

བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཅུག་ནས། རྲིམ་པ་འདྲིས་ཉེ་བར་བསྡུ་

བར་བྱའོ། །རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་བརོད་ནས་དེས་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་
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བཟུང་ནས་དེ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པར་གནས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲི་

དོན་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མོས་

ལུས་ལ་བསྡུ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་ཅྲིང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

ཆ་སོ་སོ་ཡང་དང་པོ་ལུས་དཀྲིལ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་དང་གང་ལས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆ་གང་དང་གང་བསྐེད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་ལུས་

ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་ལ་གཞུག་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེའྲི་རེས་སུ་རང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པའྲི་སྦོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་སྒྲིབ་པ་སྦངས་ནས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར། 

དེས་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསམས་ཏེ་དེ་ཐམས་

ཅད་རང་གྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དངས་ནས་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་པར་བསམ་པ་ནྲི་

ཉེ་བར་བསྡུ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དེ་དག་སྒོན་གསལ་དུ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྙྲིང་

པོ་བསྐུལ་བ་ལ་སྦར་མོད། རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རེ་རེ་ཡང་དོན་དུ་མ་ལ་སྦར་དུ་རུང་

བ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་སེམས་

དཔར་གྱུར་ནས་རང་ལ་བསྡུ་བ་འདྲི་ནྲི་མདོར་བྱས་ལས། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་

བྱེད་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཧཱུཾ་གྲི་སྙྲིང་པོས་འཇྲིག་རྟེན་རབ་ཏུ་བསོམ། །དེས་འབྱུང་འགོ་

ཀུན་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསམ། །ལངས་ནས་འགོ་ལ་བལྟས་ཏེ་དེ་བཞྲིན་སྤད། ཅེས་

གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ། ལུས་བརྟས་པར་བྱ་བའྲི་ཆོ་ག་དང༌། 

ཁ་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། སྔགས་པ་ཏྲིང་འཛིན་
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དམྲིགས་པའྲི་ཚེ། །གང་ཚེ་ལུས་ནྲི་སམས་གྱུར་ན། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ནྲི་ཚིམ་བྱེད་

པའྲི། །སྦོར་བ་འདྲི་ནྲི་བསོམ་པར་བྱ། །མཐོ་གང་ཙམ་གྲིས་“སགས་
1
པ་རུ། །སྤྲི་

བོར་ཟླ་བ་བརྟག་པར་བྱ། །བདུད་རྩྲི་ལྔ་ནྲི་དེས་འབབ་པའྲི། །ༀ་ནྲི་དེ་རུ་བརྟག་པར་

བྱ། །རོ་རེ་སྦོར་བ་དེ་ཡྲིས་ནྲི། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་གཟྲི་ཅན་འགྱུར། །ལུས་ངག་ཡྲིད་

ནྲི་བདེ་བ་དག །ཐོབ་འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གསུངས་ལ། དོན་འདྲི་ནྲི་

རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། མཐོ་གང་ཙམ་གྲིས་“སགས་
2
པར་ནྲི། །སྤྲི་

བོར་དཀྲིལ་འཁོར་བརྟག་པར་བྱ། །ༀ་ནྲི་དབུས་སུ་གནས་བསམས་ནས། །བདུད་

རྩྲི་ལྔ་པོ་དབབ་པར་བྱ། །རོ་རེའྲི་སྦོར་བ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་གཟྲི་ཅན་

འགྱུར། །ལུས་དང་ངག་སེམས་བདེར་གནས་པར། །འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི་དོགས་པ་མེད། 

ཅེས་གསུངས་པ་བཀོད་པའོ། །འདྲི་ཉམས་སུ་བང་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཉྲིན་མཚན་དུ་

ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དྲིལ་ནས་བསོམ་པས་ལུས་སོབས་ཆུང་བ་དང་ལུས་ཉམ་

ཆུང་དུ་སོང་ན། རང་གྲི་སྤྲི་བོའྲི་མཐོ་གང་ཙམ་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཝ་ཡྲིག་དཀར་པོ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསམ་ཞྲིང༌། འོག་གྲི་དབུས་

སུ་ༀ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟ་བར་བསམས་ལ། ༀ་ཡྲིག་ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་

ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ངོ་བོའྲི་བདུད་རྩྲི་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བབས་པས་

སྤྲི་བོ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ན། རྲིང་པོ་མྲི་ཐོགས་

པར་ལུས་ཉམས་སོབས་དང་གཟྲི་བརྲིད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་

ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་གོམས་ན་ཚེ་རྲིང་ཞྲིང་སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༤ན༤ན།   སྤགས་    སྐུ། ༡༩༨ན༢ན།   འཕགས་

2 མ་ཕྱི། ༡༤༤ན༥ན།   སྤགས་    སྐུ། ༡༩༨ན༣ན།   འཕགས་
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ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཁ་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། མདོར་བྱས་ལས། དེ་ལྟར་སོབ་པའྲི་

སྔགས་པ་ཡྲིས། །སྦང་དང་དེ་བཞྲིན་རྟོགས་འབར་བྱ། །ལོག་མ་སྙྲིང་ཁ་ལེགས་སྦང་

ཞྲིང་། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱ། །ཧཱུཾ་གྲིས་ལེགས་པར་སྦངས་བྱས་

ལ། །ཡྲི་གེ་ཨཱཿཡྲིས་གཙོ་བྱས་ཏེ། །ༀ་གྲིས་མནན་ནས་འབར་བར་བྱ། །འདྲི་ནྲི་ཁ་

ཟས་སྦང་བའོ། །དང་པོ་མགྲིན་པའྲི་མཚམས་བསམས་པ། །དེར་ནྲི་ཧྲྲིཿལས་བྱུང་བ་

ཡྲི། །པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བསོམ། །པདྨའྲི་སེང་དུ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ། །ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་

རོ་རེ་ཆེ། །རྩེ་མོ་ལྔ་པ་རྣམ་པར་བསམ། །རྩེ་མོ་དབུས་མའྲི་སེང་དུ་ནྲི། །ༀ་བསམ་

ལོག་མ་སྦོང་བའོ། །འབྲུག་གྲི་སྒ་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་བསམ། །གྲུ་གསུམ་རྩེ་མོ་དེ་ལས་

སྤོ། །དེར་ནྲི་བཟའ་བ་སྲེག་པ་དག །འདྲི་ནྲི་ནང་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་ཡྲིན། །རླུང་གྲིས་མེ་

ནྲི་སྦར་བྱེད་པ། །དེར་ནྲི་ཆུ་དག་འཚེད་པར་བྱེད། །དབང་ཆེན་དཀྲིལ་འཁོར་གནས་

སུ་ནྲི། །གང་ནས་མེ་ནྲི་བྱུང་བ་དག །བཟའ་བ་དང་ནྲི་བཏུང་བ་རྣམས། །གང་ཅྲིའང་

རུང་སེ་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། །བཟའ་བ་ཁ་ཡྲི་པདྨ་ལས། །སྙྲིང་ཁའྲི་པདྨར་ཡང་དག་

གཞུག །ལྟེ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲིན་འོག་ཏུ། །ཁ་སྦར་བ་ཡྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །གསང་

བའྲི་པདྨ་ལས་བྱུང་བ། །ཐལ་བའྲི་མཐར་ནྲི་རྣམ་པར་བརྟག །རྲིམས་སོགས་མེད་

ཅྲིང་ནད་ཀང་མེད། །དུག་སོགས་པས་ནྲི་མྲི་འཆྲི་ལ། །དེ་ནྲི་དུས་མྲིན་འཆྲི་མྲི་

འགྱུར། །འཆྲི་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇོམས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི། 

ཟས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་ཁ་ཟས་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ལོག་མ་

སྦང་བ་ནྲི། རང་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིན་ན་མྲི་བསྐོད་པའམ་རོ་རེ་འཆང་
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དུ་བསོམ་པའྲི་མགྲིན་པའྲི་ནང་དུང་དམར་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ནང་དུ། ཧྲྲིཿལས་བྱུང་

བའྲི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ལས། རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་སྔོན་

པོ་རྭ་དབུས་མ་སྦུ་གུ་ཅན་གྲི་རྩེ་མོ་ལ་ༀ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་ཟས་ལ་འཕོ་བ་བསམ་

པར་བྱའོ། །སྙྲིང་ཁ་སྦང་བ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོ་མེ་ལྕེ་རྩེ་གསུམ་པ་འབར་བ་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་པ་དགང་

བླུགས་སུ་མོས་ནས་ༀ་གྲི་འོད་ཀྲིས་ཟས་རྣམས་དངས་ཏེ། ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསོམ་པའྲི་རྭ་དབུས་མའྲི་སྦུ་གུ་ནས་ཞུགས་ཏེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ལ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཟ་བ་ནྲི་ནང་གྲི་སྦྲིན་

སྲེག་གོ །དེ་ནས་གསང་གནས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང༌། ལྟེ་བར་རཾ་ལས་མེ། སྙྲིང་ཁར་ལཾ་

ལས་ས། མགྲིན་པར་བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་བསམ། རླུང་གྲིས་མེ་སྦར་

བས་ས་བསྲེགས། དེའྲི་དོད་ཀྲིས་ཆུ་ཁོལ་བས་ཟས་རྣམས་མགྲིན་པའྲི་པདྨ་ནས་

ཞུགས། སྙྲིང་ཁར་སེབས་པ་ན་དྭངས་མས་ལྷ་རྣམས་ཚིམ། ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་གཏུམ་

མོའྲི་མེས་བསྲེགས་པས། བརྩྲིགས་མ་རྣམས་ཐལ་བར་གྱུར་ཏེ་གསང་བའྲི་པདྨ་ལ་

བརྒྱུད་ནས་འོག་སོ་ནས་འཐོན་པར་བསམས་ལ། ཟས་ཅུང་ཟད་ཞུ་བའྲི་འོག་ཏུ་རླུང་

ཁ་སྦར་བྱས་ལ་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་བྱས་ན་ནད་དང་དུག་ལ་སོགས་པས་

མྲི་ཚུགས་ཤྲིང་དུས་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲི་བ་བཟློག་གོ །དེ་ཡང་ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་ཀྲི་

རྒྱུད་ལས། ཉོན་ཅྲིག་ཁོད་ཀྲི་ནང་གྲི་ནྲི། །པདྨ་བཞྲི་རྣམས་འབྱོར་བ་ནྲི། །ལུས་ཀྲི་

དབུས་ན་ཉེ་བར་གནས། །མེ་དང་དེ་བཞྲིན་རླུང་དང་ནྲི། །དབང་ཆེན་དང་ནྲི་ཆུ་དེ་

བཞྲིན། །རླུང་གྲི་མེ་ལ་སྦར་བྱ་སེ། །ཆུ་ཡྲིས་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བྱེད། །དབང་ཆེན་
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དཀྲིལ་འཁོར་ལས་བྱུང་བ། །གང་དུ་མེ་ནྲི་བསྐོད་པ་ཡྲི། །ར་ཡྲིག་མངོན་སྤོད་ཡྲི་གེ་

སེ། །ཡ་ཡྲིག་དབང་གྲི་ལས་ཁོ་ན། །ལ་ཡྲིག་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་སེ། །བ་ཡྲིག་ཞྲི་

བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་ཞྲིག་ཟས་དང་བཏུང་བ་ནྲི། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་

སེ། །པདྨ་ཀ་ཡྲི་ཁ་མར་བལྟ། །སྙྲིང་གྲི་པདྨར་གཞུག་པར་བྱ། །ལྟེ་བའྲི་པདྨར་འགོ་

ཕྲི་རོལ། །ཁ་སྦོར་ཚུལ་དུ་སྦར་བ་ཡྲིས། །གསང་བའྲི་པདྨར་འགོ་མ་ཐག །ཐལ་བས་

མཐའ་རུ་རྣམ་པར་བསན། །དེ་ལྟར་སྦྲིན་སྲེག་བདག་བཤད་པ། །ཉྲིན་དང་མཚན་དུ་

བྱ་བ་སེ། །རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ཟས་ཟོས་ན། །ཚེ་འདྲི་ཁོ་ནར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྒས་

པ་མེད་ཅྲིང་ནད་ཀང་མེད། །ཤྲི་བའང་མེད་ཅྲིང་འབས་རྣམས་མེད། །དེ་བཞྲིན་གློ་

བུར་འཆྲི་བའང་མེད། །འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་འགྱུར་ཞྲིང༌། །རྨྲི་ལམ་ངན་པའང་ཞྲི་

བར་འགྱུར། །བཟང་པོ་སལ་བར་གསོན་པ་སེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་

སྨྲ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་སྐུལ་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཉྲིད་མདོར་བྱས་སུ་བཀོད་

པའོ། །ར་ཡྲིག་མངོན་སྤོད་ཡྲི་གེ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཕྲིའྲི་སྦྲིན་སྲེག་གྲིས་

ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་བཞྲི་འགྲུབ་པ་ལྟར། ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་རྩའྲི་པདྨ་བཞྲི་ལ་

ཡྲི་གེ་བཞྲི་ལས་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་

བཅས་པའྲི་སོ་ནས་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ནང་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་གྲིས་ཀང་ལས་བཞྲི་

པོ་དེ་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །པདྨ་ཀ་ཡྲི་ཁ་མར་བལྟ། ཞེས་པ་ནྲི། སབས་འདྲིར་

རྒྱ་དཔེ་ལ་ཀ་ཡྲིག་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཡོད་པར་སང་ནའང༌། མདོར་བྱས་སུ། བཟའ་

བ་ཁ་ཡྲི་པདྨ་ལ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཀ་ཡྲིག་མེད་པ་རྒྱ་དཔེ་དག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ཡང་རྲིགས་གཞན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིན་ན་ལྕེ་འཁོར་ལོ་དང་པདྨ་དང་རྲིན་པོ་ཆེར་
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བསྐེད་པ་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ནང་མཆོད་མང་བའྲི་སབས་ཀྲི་ལྕེ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་པ་ལ་ཡང་རྲིགས་སོ་སོའྲི་དབང་གྲིས་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲི་

ལྟ་བུའྲི་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བལ་བའྲི་སོ་ནས་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ནྲི། བཟའ་

བཏུང་ཇྲི་སྙེད་ལོངས་སྤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཅྲིང་

མཆོད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཚེགས་

ཆུང་ངུས་སྡུད་ཅྲིང༌། དད་ཟས་ཀྲི་ཡོན་གྲི་ཕུང་པོ་ཇྲི་སྙེད་ལོངས་སྤད་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ལྷག་མ་མེད་པར་སྦོང་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གདན་བཞྲི་ལས། གང་ཞྲིག་ཅུང་ཟད་

བཟའ་བཏུང་རྣམས། །བསྔོ་བ་བྱས་ནས་བཟའ་བར་བྱ། །འདྲི་ལྟར་སྤོད་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བ། །བུ་ལོན་དུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བསྔོ་བ་བྱས་

ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། རང་ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་བསྔོ་བ་བྱས་ནས་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་

ལྟར་མ་བྱས་པར་ཁ་ཟས་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པ་སོགས་ཀྲི་

རྣལ་འབྱོར་དང་བལ་བའྲི་སོ་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་སྲེད་པའྲི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་

བསངས་ནས་རང་དོན་དུ་ལོངས་སྤད་ན་ཟས་ཁམ་རེ་དང་བཏུང་བ་ཧུབ་རེ་ལ་བྱང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་ཉེས་བྱས་རེ་རེ་དང༌། སྔགས་

ཀྲི་སབས་འདྲི་དག་ཏུ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་པའྲི་ཆར་གཏོགས་ཀྲི་སྦོམ་པོ་རེ་རེ་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད་ཉེས་དམྲིགས་གཞན་ཡང་སོམ་འབྱུང་ལས། ལྷ་གསུམ་

ལ་སོགས་དང་བལ་བས། །གལ་ཏེ་སྲེད་ལྡན་འཐུངས་གྱུར་ན། །དེ་ནྲི་དུག་འགྱུར་

ཐེ་ཚོམ་མེད། །སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྐེ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོ་བསྲེ་

ལས། ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། སྐུ་ཡྲི་རོ་རེ་
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ཁ་ཟས་དང༌། །ཕྲི་རོལ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དང༌། །མདོ་འདོན་ཆོ་གའྲི་བྱ་བ་ལ། །རྟག་པར་

རོ་རེ་ཆོས་སུ་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན་བྱ་བར་བཤད་ལ། དེའྲི་དོན་སྒོན་གསལ་

གྲིས་ཟས་ཀྲི་ཚེ་རང་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་བསྐེད་པ་ལ་བཤད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་རྣམ་སང་

དུ་བསྐེད་པ་དང༌། རང་རྲིགས་ཀྲི་ལྷར་བསྐེད་པ་གང་བྱས་ཀང་རུང་བར་བཞེད་

དོ། །འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ་དུ་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དེ་

གཉྲིས་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། 

ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་

སྡུད་པའྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྡུས་པའྲི་མཐར། སེམས་གཞན་དུ་མྲི་བཏང་

བར་དེ་ཉྲིད་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ནས་ཉལ་ཏེ་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་གཟུང་ཞྲིང༌། 

ལྡང་བ་ན་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་གླུས་བསྐུལ་བར་བསམས་ཏེ་འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་གཙོ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ལྡང་བ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མ་ནྲི་བགེགས་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་དང༌དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆེ་བར་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་མང་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

གྲུབ་ན་ཐུན་བཞྲི་ཀའྲི་མཐར་བྱ་བ་དང༌། མ་གྲུབ་ནའང་ཐུན་ཐ་མའྲི་མཐར་ངེས་པ་ཁོ་

ནར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་གཏོར་མའྲི་སོད་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་

ལས་པདྨའྲི་སོད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཐོད་པའྲི་སོད་ཡྲིན་ལ། མན་སྙེ་ལས། གཞོང་པ་

སོགས་ཀྲི་སོད་དུའང་བྱ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཤེད་དམར་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཁོགས་

སམ་ཟངས་གཞོང་དུ་ཡང་བྱ་བར་བཤད་པའྲི་ཁོགས་ནྲི་རས་དང་ལོ་མའྲི་ཁུད་ལ་

སོགས་པ་ཡྲིན་ལ། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་ཇེ་ཕེང་བར། ཁམ་ཕོར་དང་ལག་པའྲི་ཁོར་བའྲི་
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ནང་དུའང་སྦྲིན་པར་བཤད་པས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །གཏོར་མའྲི་རས་ནྲི། 

ཕེང་བ་སོགས་ལས། ཟན་དང་འབས་ཆེན་དང་སྲན་མ་དང༌། ཤ་དང་ཉ་ཤ་དང༌། ཆང་

དང་ཆུ་དང་བཙོང་དང་སོག་སྐ་དང༌། ཆན་ཐུག་དང་འཁུར་བ་དང་འོ་མ་ལ་སོགས་

པར་བཤད་ལ། མ་འབྱོར་ན་ཟན་དང་ཆུ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རུང་བར་བཤད་ཅྲིང༌། འོན་

ཀང་སོམ་འབྱུང་ལས། གཏོར་མ་མོས་བྱེད་མེད་པར་ལས། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མྲི་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །གཏོར་མ་རབ་ཏུ་བསྔགས་པར་

གསུངས། ཞེས་ཆང་མེད་ན་ལས་མྱུར་དུ་མྲི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་དེ་ཉྲིད་གལ་

ཆེའོ། །གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་སྔར་ནང་མཆོད་ལ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་ནོ། །འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མའྲི་མགོན་བསྐེད་

པ་དང༌། སྤན་དང་བའྲི་ཚུལ་ལ། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་

བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་

ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། 

ཕྲི་རོལ་ཏུ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་ཀླུ་རྣམས་དང༌། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་སད་ཅྲིག་གྲིས་འོད་གསལ་དུ་

བཅུག་པའྲི་རེས་ལ་འདུས་པའྲི་ལྷ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའྲི་ངོ་བོར་བསམས་

ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་དང་གཏོར་སྔགས་

ནྲི། ཕེང་བ་ལས། བདུན་དུ་ཞབས་བསྲིལ་ལ་སོགས་པ་དབུལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་

དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང་རོ་རེ་གསོར་ཏེ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་སུ་ལྷག་པར་མོས་པ་དང༌། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས་གཏོར་
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མ། ༀ་ཨཱཿཆེ་གེ་མོ་བཛྲ་ཞེས་བྱ་བས་རང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ། 

གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་གྲི་ལྷ་རྣམས་རེ་རེ་ཞྲིང་བོས་ནས་དེའྲི་ས་བོན་ཡང་བརོད་

དེ། སརྦ་དུཥྚན་ས་མ་ཡ་མུ་ཏྲཱ་པྲ་བཾ་ཛཀ་མ་མ་ཤཱནྲིཾ་རཀན་ཙ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་སྔགས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་རེ་རེ་ཞྲིང་

བོས་ནས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་ལྷ་རང་རང་གྲི་མཚན་སྔགས་བརོད་དགོས་པར་

བསན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ས་བོན་ཡང་བརོད་དེ་ཞེས་པའྲི་མཚན་སྔགས་རྣམས་ཀྲི་མཐར་ལྷ་

རང་རང་གྲི་ས་བོན་ཡང་སྦར་དགོས་པར་བསན་ནོ། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་སྔགས་

ནྲི། ཕེང་བ་ལས། ༀ་ཨཱཿསརྦ་ཏེ་དྷྭ་ཛ་ད་ཤ་དྲི་ཀ་ལོ་ཀ་དྷ་ཏུ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་རྣམས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནྲི། དུས་གསུམ་སྐེས་པ་ཀུན་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྲི། 

ཞེས་སོགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་དམྲིགས་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ནྲི། ཕེང་བ་ལས། དེ་རྣམས་ཀང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་དང༌། དེ་ནས་

དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཀླུ་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྕེ་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་ཅན་རྣམས། 

དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་སྦུ་གུ་རྣམས་སམ། ཡྲིད་ཀྲིས་བདུད་རྩྲི་དངས་པ་གསོལ་བས་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པར་ཇྲི་སྲྲིད་འདོད་པའྲི་བར་དུ་

བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ནྲི། ཕེང་བ་ལས། ཞལ་བསྲིལ་དང༌། ཕག་བཀྲུ་བ་

དང༌། སོ་རྩྲི་ལ་སོགས་པ་བྱྲིན་ནས་མཆོད་དེ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྷུར་བྱེད་པ་རྣམས་

ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ། སྔར་བརོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ནས། ༀ་ཡོ་ག་
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“ཤུདྷཱཿ
1
སརྦ་དྷརྨཱ་ཡོ་ག་“ཤུདྷོ྅ཧཾ།

2
ཞེས་བརོད་ཅྲིང་པད་ཀོར་དང་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་

རྒྱ་བྱེད་པས། ཞེས་དང༌། སེ་གོལ་གསུམ་གཏོག་ཅྲིང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

གནས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དབང་

པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་དང༌། ཕག་མཚན་

སོགས་ནྲི་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་བཤད་པ་རྣམས། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་དབང་པོ་ལ་རོ་རེ་མཚོན་ཆ་ཞེས་པ་

དང༌། ཚངས་པ་ལ་མྲི་སྨྲ་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་བཏགས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

ཕོགས་སྐོང་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བའྲི་དུས་ཀྲི་གསང་

མཚན་ཡྲིན་པར་བཤད་ལ། དེ་རྣམས་འོད་གསལ་ལས་བཞེངས་པ་ན་འདུས་པའྲི་

ལྷ་ཇྲི་ལྟ་བུར་བསྐེད་པ་ཡང་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཚངས་པ་དང་སའྲི་ལྷ་མོ་སྐུའྲི་རྲིགས་

སུ་བཤད་པས་རྣམ་སང་དང༌། ཉྲི་མ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་པས་རྲིན་འབྱུང་

དང༌། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དང༌། རོ་རེ་ཁོ་བོ་དང༌། རོ་རེ་ཀླུ་རྣམས་གསུང་གྲི་རྲིགས་སུ་

བཤད་པས་འོད་དཔག་མེད་དང༌། རླུང་ལྷ་ལས་ཀྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་པས་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པ་དང༌། ལྷག་མ་རྣམས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་པས་མྲི་བསྐོད་པར་

བསྐེད་པར་བྱ་ལ། བསྡུ་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྲིགས་གཅྲིག་

ཏུ་འདུ་བས་བཅོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་སྔོན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་རེག་

བྱ་རོ་རེ་མས་འཁྱུད་པར་བསྐེད་པར་བྱའོ་ཞེས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་ལས་ཐོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༧ན།   ཤུདྷཱཿ    སྐུ།  ༢༠༢ན༤ན།  ཤུད་དྷཱཿ

2 མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༧ན།  ཤུདོ྅ཧཾ།     སྐུ།  ༢༠༢ན༤ན།  ཤུད་དོ྅ཧཾ།



 374  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 374  

སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ཕ་ཐྲིག་བསོམ་པ་ནས་འདྲིའྲི་བར་དང༌། བསྐེད་རྲིམ་པས་ལས་རབ་འབྱམས་

དང༌། ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་

པར། མདོ་བསྲེ་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་སོ། །

ད་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉེ་བར་སྡུད་པའྲི་སྤྲིའྲི་ཆྲིངས་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་བ་

མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆྲིངས་ལ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་

ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་དང༌། རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་དང་། དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུའྲི་ཆྲིངས་གསུངས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣལ་འབྱོར་

བ་ཡྲིས་རྟག་ཏུ་བསྔགས། །བསྙེན་པའྲི་ཆོ་ག་དང་པོ་སེ། །ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་གཉྲིས་པ་

ཡྲིན། །སྒྲུབ་པ་ཡང་ནྲི་གསུམ་པ་ཡྲིན། །བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཞྲི་པའོ། ཞེས་གསུངས་

ལ། དེ་ལ་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལས། བསྙེན་པའྲི་ཏྲིང་འཛིན་

རབ་སྦོར་བ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ནྲི་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྲིར་

རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བསྙེན་པར་གསུངས་པ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ཐུན་མོང་གྲི་བསྙེན་

པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཡན་ལག་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་གྲི་བསྙེན་པའྲི་སད་དོད་ལ་ངེས་

ཚིག་གྲི་བཤད་པ་བྱས་པས། བསྙེན་པར་བྱ་བ་དང༌། དམྲིགས་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་

པའྲི་དོན། སྒོན་གསལ་ལས། མདོར་བསན་དུ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་བཤད་ཀང༌། རྒྱས་

བཤད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་བཤད་པས། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་བསྙེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་བསྙེན་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་
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འཇོག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། བསྙེན་པའྲི་ཏྲིང་འཛིན་རབ་སྦོར་བ། ཞེས་

པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་དོན་དཔད་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་ལ་སེམས་བཞག་ནས་བསོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་

སོན་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ནྲི་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་འདྲིར་བསྙེན་པ་

དངོས་ནྲི་ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་ཡྲིན་

ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནས་ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུས་པའྲི་བར་ནྲི་བསྙེན་པ་

དངོས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་བསྙེན་པའྲི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར། རབ་སྦོར་བ། ཞེས་

པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པས་འཕངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བསྙེན་པའྲི་སྒ་དོན་ནྲི། ཡུལ་ཅན་

དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས། ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བསྙེན་ཅྲིང་རོ་གཅྲིག་

ཏུ་ཞུགས་པའྲི་སོ་ནས་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་བསྙེན་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཡན་ལག་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་གྲུབ་མཆོག་ལ། །རོ་རེ་སྐེ་མཆེད་

རྣམ་པར་དཔད། ཅེས་པས་སོན་ཏེ། དེ་ལ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒ་དོན་ནྲི། གང་ལ་ཉེ་བའྲི་

ཡུལ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་

ལ། དེ་དང་ཁད་ཉེ་བ་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྐུར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཉེ་

བར་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་འོད་གསལ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ལངས་

པ་ནས་བཟུང་སེ། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་བར་ནྲི་ཉེར་སྒྲུབ་དངོས་ཡྲིན་

ལ། དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལུས་དཀྲིལ་རོགས་པར་

བཀོད་ཟྲིན་པའྲི་བར་དེའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས། ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བར་བྱ་

སེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཞབས་ཀྲིས་བཤད་པ་ཉྲིད་
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སྒོན་གསལ་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང༌། ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་

གྲུབ་མཆོག་ལའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་བོ། །ཡུལ་

གང་ལ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་ན། དངོས་གྲུབ་མཆོག་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུ་ལའོ། ཞེས་པའོ། །རོ་རེ་སྐེ་མཆེད་རྣམ་པར་དཔད། ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རོ་རེ་ཞེས་

པ་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་ནས། གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སོ། །སྐེ་མཆེད་ཅེས་

པ་རང་གྲི་གཟུགས་ཕུང་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་སོ་གཉྲིས་སོ། །དེ་

གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་ནས་ལུས་དཀྲིལ་འགོད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་དོན་

ནོ། །འདྲིར་ལུས་དཀྲིལ་འགོད་པའྲི་གཞྲི་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་འགོད་

པར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། རྒྱུད་ཀྲི་སབས་གཞན་ལས་ཤེས་ཏེ་གོང་དུ་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། སྔགས་ཀྲི་བདག་པོ་བསོམ་པ་

ཡྲིས། །བསྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ན་བསྐུལ་བར་གསུངས། ཞེས་པས་སོན་ལ། བསྒྲུབ་པའྲི་སྒ་

དོན་ནྲི། རང་གྲི་སོ་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སེམས་

དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་དེའྲི་

ཚིག་དོན་ནྲི། སྔགས་ཞེས་པ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་མོ། །དེའྲི་བདག་པོ་ནྲི་སེམས་དཔའ་གསུམ་

བརྩེགས་ཏེ། དེ་ལྟར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་གསུམ་དུ་བསོམ་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་

གྲི་སྤོ་བསྡུ་ཡྲིས་རང་གྲི་སོ་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ན་རྣམ་སང་འོད་

དཔག་མེད་མྲི་བསྐོད་པ་གསུམ་ལ་བསྐུལ་བར་གསུངས། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་སོ་

གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནས་རྲིགས་བདག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་བར་ནྲི་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་གོ །བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། །རྩ་རྒྱུད་ལས། བསྒྲུབ་པ་



 377  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 377  

ཆེན་པོ་བྱེད་པའྲི་ཚེ། །རང་སྔགས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་གཟུགས། །དབུ་རྒྱན་ལ་ནྲི་བདག་པོ་

བསམ། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པས་སོན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཚིག་དོན་ནྲི། 

བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱུང་བའྲི་

རོ་རེ་ཅན་གྲི་གཟུགས་ཏེ་ལྷའྲི་སྐུ་སོ་གཉྲིས་ལ་རང་རང་གྲི་དབུ་རྒྱན་ལ་ནྲི། རྲིགས་

ཀྲི་བདག་པོ་བསམ་པས་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སེ་རང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའྲི་སྔགས་པས་

རོ་རེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་བར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་པ་སེ་འདྲིས་རྲིག་མ་འདུ་བྱ་བ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་རོགས་པའྲི་

བར་སྒྲུབ་ཆེན་དུ་བསན་ཅྲིང༌། དེས་མཚོན་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་རྣམས་ཀང་སྒྲུབ་

ཆེན་གྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པར་སྒོན་གསལ་ལས་གསུངས་སོ། །སྒ་དོན་ནྲི། གཞན་དོན་

ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་འདུས་

པ་འཕགས་ལུགས་ལ། སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་དང་བསྲུང་འཁོར་གཉྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་

དངོས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་མ་ཡྲིན་པས། དེ་མ་གཏོགས་

པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྲིའྲི་ཆྲིངས་

བྱེད་པས། “བརྟན་
1
པ་རྐང་པ་དང༌། ལྷ་རེ་རེ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་མྲི་སྦོར་

རོ། །ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྲི་འདུས་པ་ལ་བསྙེན་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་དང༌། 

ཉེར་སྒྲུབ་ནྲི་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་པ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་

རླབས་དང༌། སྒྲུབ་ཆེན་ནྲི་དབང་བསྐུར་ནས་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༦ན།   བརན་    སྐུ། ༢༠༤བ༥ན།   བརེན་
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མཛད་ཅྲིང༌། གཙོ་བོ་དང་དེའྲི་ཡུམ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་བཞྲི་སོ་སོར་ཚང་བར་སྦར་ནས། དེ་དག་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་ཡན་ལག་བཞྲི་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོར་བཞེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་ཆྲིངས་ནྲི། དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ལས། དང་པོར་

བསོམ་པ་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། གཉྲིས་པ་རེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན། །གསུམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་

རྣལ་འབྱོར་ཏེ། །བཞྲི་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣལ་འབྱོར་

དང༌། རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་

བཞྲིའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་ཐབས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་ཆྲིངས་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ལས། རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་རོགས་པ་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པར་འདྲི་ལྟར་འདོད། །དེ་ཡྲི་རྒྱུ་མཐུན་ལྷ་ཡྲི་

སྐུ། །རེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པར་གགས། །འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་

པ། །ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པར་འདོད། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང༌། །ལྷ་

ཡྲི་མྲིག་སོགས་བྱྲིན་བརླབས་དང༌། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གཞུག་པ་དང༌། །མཆོད་

དང་བསོད་པ་ཆེན་པོ་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་འཕགས་པས་མདོར་བྱས་སུ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་པ་ནས་

ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའྲི་བར་རྣལ་འབྱོར་དངོས་ཀྲི་སྔོན་འགོར་བྱས་ནས། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་རྣལ་འབྱོར་དངོས་

གཞྲི་དང༌། མངོན་བྱང་ལྷག་མ་གསུམ་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། དེ་ནས་ལུས་དཀྲིལ་

གྲི་ལྷ་རོགས་པར་བཀོད་ཚར་གྲི་བར་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། སོ་གསུམ་བྱྲིན་
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རླབས་ནས་དང་པོ་སྦོར་བ་རོགས་ཀྲི་བར་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་གསུངས་ལ། དོན་

འདྲི་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རྣལ་འབྱོར་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །ཤྲིན་

ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྣལ་འབྱོར་ཆེ། །དང་པོའྲི་སྦོར་བ་མདོར་བསྡུས་པ། །དེ་བཞྲིན་དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་པོ་མཆོག །ལས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག །ཅེས་དང་པོ་སྦོར་བ་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང༌། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྲི་དང་པོ་

སྦོར་བ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིས་བསྡུས་པར་གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་ནྲི་དང་པོ་སྦོར་པ་ཁོ་

ནའྲི་ཆྲིངས་ཡྲིན་གྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཆྲིངས་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྣལ་

འབྱོར་བཞྲིའྲི་སྒ་དོན་ལུགས་གཞན་ལ་བཤད་པ་རྣམས་འདྲི་ལ་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བར་

སང་ཞྲིང༌། ལུགས་འདྲི་ལ་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་བཤད་པ་མྲི་སང་བས་མ་བཀོད་དོ། །

གསུམ་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲི་ཆྲིངས་ལ། དང་པོ་སྦོར་བ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་སྤྲུལ་བ་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤྲུལ་བའྲི་དང་པོ་སེ་སྔོན་དུ་

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་པོ་སྦོར་བའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་སྤྲུལ་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་རོགས་ནས་རང་གནས་སུ་བཀོད་པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་

བྱའྲི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཕ་ཐྲིག་ནས་ལས་རབ་

འབྱམས་བསྒྲུབ་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ནྲི། གཙོ་བོར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་ཕྲིན་ལས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་
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རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །འདྲི་ཡང་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱས་ཀྲི། ཕོགས་གཞན་ནས་ཚུལ་གཞན་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཉྲིད་སོ་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་དང༌། 

དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུར་བཤད་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་གཞུང་ལས་བྱུང་ཡང༌། ཕྲི་མ་རྒྱ་

དཔེ་དག་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཆྲིངས་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུར་འབྱེད་ཚུལ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ནཱ་རོ་པས་བཤད་པ་ལྟར། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

གསལ་བར་བཀོད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའྲི། འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་

མ་བྲིས་སོ། །

བཞྲི་པ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟར་གོམས་པར་བྱེད་ཚུལ་

ལ། ཐུན་བཞྲི་ལ་མངོན་རྟོགས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསོམ་པ་དང༌། དམྲིགས་པ་སྐོང་ཚུལ་

དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། མདོ་བསྲེ་ལས། ཐུན་བཞྲིར་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པས་

བདག་དང་གཞན་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དང༌། སྒོན་

གསལ་ལས། དེ་ལྟར་རྟག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐུན་བཞྲིར་བསབ་པ་བྱས་ན་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་

ཡོངས་སུ་སྲིན་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གཞན་དུ་མ་ཞྲིག་

ལས་ཀང་ཐུན་བཞྲིར་བསབ་པར་གསུངས་ལ། ཐུན་བཞྲི་ནྲི་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པས། ཐུན་

བཞྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཐོ་རེངས་དང༌། ཉྲི་མ་གུང་དང༌། 

ཕྲི་དོ་དང༌། མཚན་མོ་སེ་བསོམ་པའྲི་རྲིམ་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སན་ཞབས་ཀྲིས་

ཀང་བཤད་ཅྲིང༌། ཕེད་བཅས་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགེལ་པར། ཐུན་གསུམ་པ་ལ་ཉྲི་མཐའ་
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ཞེས་བཤད་དོ། །སབས་དེ་དག་ཏུ་མངོན་རྟོགས་ཇྲི་ཙམ་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཐུན་

ཐོག་མཐའ་གཉྲིས་རྒྱས་ཤྲིང༌། བར་བ་གཉྲིས་བསྡུས་པ་དང༌། དང་པོ་རྒྱས་ཤྲིང་ཐ་

མ་གསུམ་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་རྒྱ་གར་བའྲི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་བཤད་

པ་ནྲི། དལ་བེལ་གྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུན་པའྲི་བྱེད་ལུགས་ཡྲིན་ལ། དལ་བེལ་

གྲི་དབང་གྲིས་བེལ་ན་ཐུན་དང་པོ་ལ་ཡང་བསྡུས་པ་བྱེད་པར། མན་ངག་སྙེ་མའྲི་

སྙེ་མ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། །མངོན་རྟོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲི་ཚུལ་

ལ། བདེ་མཆོག་དང་བདག་མེད་མ་སོགས་གཞན་རྣམས་ལ་འཆད་ཚུལ་མྲི་འད་བ་

དུ་མ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ་རེ་བཞྲི་བསྐེད་རྒྱས་བསྡུས་གཉྲིས་

སུ་ངེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བསྐེད་

པ་ནས་མགོ་བཟུང་སེ་དང་པོ་སྦོར་བ་རོགས་པའྲི་མཐའྲི་མཆོད་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་

པ་ཡན་ཆད་བྱས་ནས། དེ་ནས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་ཐུགས་ཁར་རང་རང་གྲི་

ས་བོན་ལ་བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསོར་བ་བསོམ་པ་སོགས་བྱས་ནས་བཟླས་པ་

དང༌། བསོད་མཆོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་བྱའོ། །དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་སོ་སོ་

ཡང་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་སོ་སོ་ལ་བསྡུས་པའྲི་ཉེར་བསྡུ་བྱ་ཞྲིང༌། ཚུལ་འདྲི་ལ་སྔར་

ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའྲི་ཚེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་གདན་རྣམས་

མྲི་དམྲིགས་པར་བྱའོ། །འོན་ཀང་ད་ལྟ་ལས་དང་པོ་བའྲི་སབས་སུ་བསག་སྦང་

དང༌། བར་ཆད་བསྲུང་བ་གནད་ཆེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། སབས་ཡོད་ན་ཚོགས་ཞྲིང་

མཆོད་པ་སོགས་དང༌། བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་གཉྲིས་ཀང་མ་ཆག་ན་ཁད་ཆེ་བར་

བཞེད་དོ། །
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གཉྲིས་པ་དམྲིགས་པ་སྐོང་ཚུལ་དངོས་ནྲི། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་ཐུན་

བཞྲིར་སོབ་པ་ནྲི། གཙོ་བོར་རོགས་རྲིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་

དང༌། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གྲི་གཉེན་པོར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། རོགས་རྲིམ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བ་ལ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་བསོམ་

ཀང་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁེར་བའྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་གནད་

རོགས་པར་བསོམ་པ་དགོས་ཏེ། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གྲི་གཉེན་པོར་བསོམ་ཚུལ་ལ། ཐ་མལ་གྲི་ཞེན་

པའྲི་གཉེན་པོར་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་བསོམ་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དག་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཤྲིང་ཤེས་བྱ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་ལྷ་དེ་དང་དེ་དངོས་ཡྲིན་སྙམ་པའྲི་

དག་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རེ་བསྐེད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་དོན་ལ་བོ་དེའྲི་

འཛིན་སངས་ཀྲི་ཤུགས་མ་ཡལ་གྲི་བར་དུ་རྟོག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་ཅྲིང་

ཡྲིད་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཡེངས་པར་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་པ་དགོས་ཏེ། མདོ་

བསྲེ་ལས། དེ་ལྟར་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

དང་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པས་ཐ་མལ་བའྲི་ང་རྒྱལ་དང་བལ་བས། ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང༌། གཞུང་གཞན་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་ཐ་མལ་གྲི་ང་རྒྱལ་བསལ་དགོས་པར་ཡང་དང་

ཡང་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐ་མལ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲི་གཉེན་པོར་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ང་རྒྱལ་བསོམ་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ཐ་མལ་བའྲི་སང་

བ་འགོག་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པ་བསོམ་པ་ནྲི་དེའྲི་ཡན་
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ལག་ཡྲིན་ནོ། །

ཐ་མལ་གྲི་སང་བའྲི་གཉེན་པོར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། དང་

པོར་སྒྲུབ་ཐབས་རྲིམ་ཅན་དུ་བསོམ་པའྲི་ཚེ་ཡྲིད་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཡེངས་

པར་བྱས་ནས་སབས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དང་དེའྲི་དག་པའྲི་སང་བ་རེ་ཡྲིད་ཡུལ་དུ་དོན་

སྤྲི་ལེགས་པར་མ་ཤར་གྲི་བར་དུ་དལ་བུས་གསལ་བཏབ་ནས་བསོམ་པ་དང༌། དེ་

ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་རྲིམ་ཅན་དུ་བསོམ་པའྲི་མཐར་འཇོག་བསོམ་བྱེད་པ་ན། འཕགས་

པའྲི་ཡུལ་གྲི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་ཆེ་བའྲི་བཞེད་པས། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དོན་སྤྲི་ལམ་གྲིས་གསལ་

བཏབ་ནས། དེ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ཏེ་དན་ཤེས་བསེན་ཚུལ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

བྱས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཅྲིག་ཆར་དུ་དམྲིགས་ནས་གསལ་སང་རྲིམ་

གྲིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྐོང་ཚུལ་ཤེས་ན་སོབས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ལ། བོད་ཀྲི་

བ་མ་རྣམས་ཀྲི་མན་ངག་ལྟར་ན། དང་པོར་ཡབ་རྐང་པ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་

གསལ་བཏབ་ནས་དེ་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ན་གཞན་གང་གྲི་

རྣམ་པ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ཀང་དེའྲི་རེས་སུ་མྲི་འབང༌། རྩ་བའྲི་དམྲིགས་པ་མྲི་གསལ་ན་

བསྐར་ནས་གསལ་བཏབ་ཅྲིང་བཟུང༌། དེའྲི་ཡང་སྤན་ནམ་མཛོད་སྤུ་ལྟ་བུ་ཆ་གཅྲིག་

གསལ་གྲི་གཞན་མྲི་གསལ་ན་ཆ་གཅྲིག་པོ་དེ་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེ་བརྟན་པ་ན་སྐུའྲི་

ཆ་གཞན་རྲིམ་གྲིས་བསན་ཅྲིང་བསོམ་ནས་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་སྐུའྲི་ཆ་

ཐམས་ཅད་གསལ་བར་སང་བ་ལ་སེམས་བརྟན་པ་ན། ཞལ་དང་ཕག་གཞན་བསན་

ཞྲིང་བསོམ་ནས་གཅོ་བོའྲི་ཞལ་ཕག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསལ་བ་ལ་
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སེམས་བརྟན་པ་ན། ཡུམ་དང༌། དེ་ནས་རྣམ་སང་སོགས་ལྷ་རེ་རེ་ནས་བསན་ཅྲིང༌། 

མཐར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཆར་དུ་གསལ་བར་སང་

བ་ལ་སེམས་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་རྲིམ་ཅན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞེས་བཞེད་

དོ། །འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་ལ་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་སྐེ་ཡང༌། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་པ་

གསལ་པོ་མྲི་འཆར་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ལ་རྣམ་པ་གསལ་པོ་འཆར་ཡང་ང་རྒྱལ་ཤུགས་

ཅན་མྲི་སྐེ་བ་དང་། ཁ་ཅྲིག་ལ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ལ་གཉྲིས་ཀ་མེད་

པ་སེ་མུ་བཞྲི་འོང་བར་སང་ཞྲིང༌། གཞན་ཡང་གདུལ་བྱའྲི་བོའྲི་དབྱེ་བས་སྐེ་ཚུལ་

རྲིགས་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་འོང་བས་བོ་དང་བསྟུན་པའྲི་འཁྲིད་ཚུལ་གྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་

པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ནས་འབྱུང་བའྲི་བྱྲིང་རྒོད་གཅོད་ཚུལ་

དང༌། དན་ཤེས་བསེན་ཚུལ་གྲི་མན་ངག་གྲི་གནད་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས་སོང་

བའྲི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་ལྡན་དུ་བསོམ་པ་དགོས་སོ། །སང་བྱ་ཐ་མལ་གྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་

སང་བ་ནྲི་དབང་ཤེས་ལྔའྲི་སང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིད་ཤེས་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སོད་བཅུད་

དུ་སང་བ་འདྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་ཐ་མལ་གྲི་ང་རྒྱལ་གཉྲིས་བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་ནས་

འགོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གྲིས་སོང་བ་ལྟར་ས་བོན་སོང་

བའང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལམ་གྲིས་འདོད་

པའྲི་ཉོན་མོངས་སོགས་སོང་བ་ལྟར། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བཏབ་མ་བཏབ་གང་

ཡྲིན་ཀང༌། རེ་ཤྲིག་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་མངོན་གྱུར་སྐེར་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་ཀང་སོང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁམས་མྲི་སྙོམས་པ་སོགས་ཀྲི་གློ་བུར་གྲི་རྐེན་གཞན་

མེད་པ་ན། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གསལ་བཏབ་པ་ཙམ་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གསལ་



 385  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

 385  

བཏབ་པ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ངོར་མངོན་སུམ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བར་སང་བ་དང༌། ང་རྒྱལ་

གསལ་བཏབ་པ་ཙམ་གྲིས་རང་ཉྲིད་ལྷ་དེ་དང་དེ་དངོས་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་

བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་འབད་རྩོལ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཐུན་འཁོངས་ཀྲི་བར་དུ་རང་གྲི་ངང་

གྲིས་འཇུག་པ་སེ། མདོར་ན་ཡྲིད་ངོའྲི་མ་དག་པའྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་སང་ཞེན་གཉྲིས་པོ་

འདྲི། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བཏབ་པ་ཙམ་གྲིས་དག་པའྲི་སང་ཞེན་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

ཞྲིང་ཤུགས་དག་པར་འཕོས་ནས། དག་པའྲི་སང་ཞེན་དེ་ཉྲིད་འབད་རྩོལ་ལ་མྲི་ལྟོས་

པར་ཡུན་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་བའྲི་བར་དུ་རང་གྲི་དང་གྲིས་འཇུག་པ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་

བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

གོམས་པ་ཆེ་བས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན། དབང་ཤེས་ལྔའྲི་ཡུལ་

ཀྲི་སང་བ་ལྡོག་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་དེ་དག་གྲི་སང་བ་བཀག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིད་

ཤེས་དོན་དེ་ལ་ཞུགས་ཚབས་ཆེ་བས་དབང་ཤེས་ལྔ་སྐེ་བའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གྲི་

ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས། རྣམ་ཤེས་དོན་

གཞན་ཆགས་པ་ཡྲིས། །ནུས་མེད་དོན་གཞན་མྲི་འཛིན་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སོབ་པའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་སང་བ་ཡྲིད་ངོར་གང་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟར་སང་བ་བཞྲིན་

དུ་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་ངེས་པ་ཤུགས་ཅན་བསྐེད་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ལ་

སོབ་པ་དང༌། དེ་འད་བའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་རོལ་

ཏུ་བལྟ་བ་ལ་བསབ་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སེ་སྔར་ཡང་མང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཇྲི་སད་
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བཤད་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རགས་པ་དན་པ་གཅྲིག་པ་ལ་སོབ་

པའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། ཕ་བ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་སྔར་བསན་པ་ཉྲིད་

དོ། །དེ་ལྟར་བསབས་པས་རང་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་བརྟན་པ་ནས། རང་ལྷ་དེའོ་

སྙམ་པའྲི་འཛིན་སངས་མངོན་གྱུར་བར་མ་ཆད་དུ་མེད་ཀང༌། ང་རྒྱལ་གྲི་རྩྲི་མ་ཡལ་

ཞྲིང་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་མ་ཉམས་བར་དུ། ལུས་ཀྲི་འགུལ་བསྐོད་དང་ངག་གྲི་སྨྲ་

བརོད་ལུང་མ་བསན་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཕག་རྒྱ་བཅྲིངས་པ་དང་སྔགས་བཟླས་པ་དང་

འད་བའྲི་ཚོགས་རོགས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པ་བརྟན་པོར་སོང་

བ་ན། གཞན་གྲིས་བྱས་ན་མྲི་དགེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ཀུན་སྤོད་དུ་མ་

ཞྲིག་ཀང་དེ་འད་བའྲི་ཚོགས་རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་

སྤོད་ལས། ཤྲྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གོ་འཕང་གནས། །ཡན་ལག་གྲི་ནྲི་བསྐོད་པ་དང༌། །ཚིག་

གྲི་རབ་འབྱམས་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་སྙེད་ཕག་རྒྱ་གསང་སྔགས་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

ལྔ་པ་དེ་ལྟར་བསབས་པས་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཚད་བཤད་པ་ལ། ཕ་

མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཚད་ནྲི། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་སུ་

བཤད་ཟྲིན་པས་ཤེས་ལ། རགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཚད་ནྲི། དག་

ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་ལས། དེས་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ལག་མཐྲིལ་གྲི་ཤྲིང་ཐོག་

ལྟར་རང་དབང་དུ་མཐོང་བ་ན། དེ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཡྲིན་པས་ཐུན་མཚམས་

ངེས་པ་མེད་པར་བྱས་ལ། ཞེས་དང༌། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལས། དངོས་གྲུབ་ནྲི་སེམས་

བརྟན་པ་སེ་བདག་ཉྲིད་ལྷའྲི་རྣམ་པར་སང་བ་དང༌། དེའྲི་ང་རྒྱལ་བདག་ལ་ཉྲི་མ་རེ་རེ་
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ཞྲིང་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཇུག་པ་དེ་ཐོབ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟེན་དང་བརྟེན་

པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་དང་

ཞལ་ཕག་གྲི་གངས་དང༌། ཕག་མཚན་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། སྤྲི་

བོའྲི་རྲིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་འབས་ཀྲི་ནང་དུ་ས་སྙྲིང་ཡབ་

ཡུམ་བསོམ་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིའང་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་དང༌། ཞལ་ཕག་

གྲི་གངས་དང༌། སྤན་གྲི་དཀར་ནག་ཚུན་ཆད་ཀྲི་རྣམ་པ་མ་འདེས་པར་ཅྲིག་ཆར་དུ་

ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་སང་ཞྲིང༌། བདག་ཉྲིད་ལྷ་དངོས་ཀྲི་ང་

རྒྱལ་དུ་འཕོས་པའྲི་འཛིན་སངས་དང་བཅས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ཐ་མལ་

གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་ཇྲི་ཙམ་འདོད་ཀྲི་བར་དུ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཇུག་

པའྲི་གོམས་པ་དབང་དུ་གྱུར་པའོ། །སྔར་ཐུན་འཁོངས་པའྲི་ཚད་སོས་པ་ནྲི་བསྐེད་

རྲིམ་ལ་སེམས་བརྟན་པའྲི་ཚད་ཡྲིན་གྲི་དབང་ཐོབ་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ལ། མཐར་ཕྲིན་

པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དགོས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་རེས་འབང་དང་བཅས་པའྲི་

གཞུང་རྣམས་ལས། ལས་དང་པོ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་

ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་པའྲི་གནས་

སབས་བཞྲི་གསུངས་པའྲི་བཞྲི་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་རོགས་རྲིམ་ལ་

ནུས་པ་རེད་པའྲི་སབས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དང་པོ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཐོག་མར་སོབ་པ་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རགས་པ་ལ་ཡང་གསལ་སང་མ་ཐོབ་པའྲི་བར་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་

པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་རགས་པ་རྣམས་ཅྲིག་ཆར་ཡྲིད་ལ་མངོན་སུམ་

དུ་གསལ་བར་སང་ལ། མྲིག་ལ་བཀོད་པའྲི་ས་སྙྲིང་སོགས་ལྷ་ཕ་བ་རྣམས་དེ་ལྟར་
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གསལ་བར་སང་མྲི་ནུས་པར་རྲིམ་ཅན་དུ་བསོམ་པ་ལ་བསབ་དགོས་པའྲི་སབས་

དང༌། གསུམ་པ་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་ལྷ་ཕ་བ་རྣམས་ཀང་སྔར་བཞྲིན་གསལ་བར་སང་བའྲི་

གནས་སབས་ཏེ། ལུགས་དེའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཡུན་རྲིང་ཐུང་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་

གོམས་ན་ལྷ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་སང་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་སྙམ་ན། དེ་ཉྲིད་

བསྡུས་པའྲི་བསོད་འགེལ་ལས། དེ་ལྟར་ཇྲི་སྲྲིད་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་

པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེ་སྲྲིད་ཀྲི་བར་དུ་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་བསོམ་པར་

བྱའོ། །ཡང་ན་ཏྲིང་འཛིན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཟླ་བ་དྲུག་གམ་ལོ་གཅྲིག་གྲི་བར་

དུ་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། བསོམ་པའྲི་ཡུན་ཚད་བསན་པ་གཞན་

གྲི་སབས་སུ་ཡང་ལོ་གཅྲིག་ལས་ཡུན་རྲིང་བའྲི་ཚད་མ་གསུངས་པས། དབང་

བསྐུར་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅྲིང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་གཞྲིར་བཞག་ནས་

སྐོང་ཚུལ་གྲི་གནད་ལ་མཁས་པས་ཉྲིན་མཚན་དུ་འབད་ན་ཡུན་ཧ་ཅང་རྲིང་པོ་མྲི་

དགོས་སོ། །དེ་ཡང་གཙུབ་ཤྲིང་གཙུབས་པ་ལས་ཤྲིང་ལ་དོད་བྱུང་བ་ན་དོད་དེ་ཅུང་

ཟད་ཆུང་དུ་སོང་གྲི་བར་དུ་ངལ་བསོས་ནས་ཡང་གཙུབས་ཤྲིང༌། ཡང་ངལ་བསོ་

བ་དེ་ལྟར་བྱས་ན་མེ་འབྱུང་བ་མྲི་སྲྲིད་ཀྲི། དོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་ཀང་བར་མ་ཆད་

པ་གཙུབས་ན་དོད་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་མཐར་མེ་འབྱུང་བ་ལྟར། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

འབད་དེ་བསོམ་པས་གསལ་སང་ཅུང་ཟད་སྐེས་པ་ན། ཡང་བོ་དེའྲི་རྩྲི་ཡལ་གྲི་བར་

དུ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་བྱ་བ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བས་སེམས་གཡེངས་

ནས་སར་ཡང་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སེལ་མར་འཇུག་པ་ལ་ནྲི་སྔ་ཕྲི་རྣམས་དྲིལ་
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བས་ལོ་གངས་ཆེས་མང་པོ་འདས་སུ་ཟྲིན་ཀང་གསལ་སང་མཐར་ཕྲིན་པར་འགྱུར་

བ་མྲི་སྲྲིད་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་བོ་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་གསལ་སང་དང་ང་རྒྱལ་གྲི་ནུས་

པ་མ་ཉམས་པ་ལ་གོང་ནས་གོང་དུ་བརྩོན་པ་བསྐེད་དེ་བསོམ་ན་མྱུར་དུ་གསལ་སང་

མཐར་ཕྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས། རྒྱུན་མྲི་ཆད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲིས། །བསམ་གཏན་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། །ཡང་དང་ཡང་ཞྲིང་ངལ་བསོས་

ན། །གཙུབས་པས་མེ་ཕྲིན་མྲི་འགྱུར་ཏེ། །རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་ལའང་དེ་བཞྲིན་དུ། །ཁད་

པར་མ་ཐོབ་བཏང་མྲི་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ལྷའྲི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་

དུ་འཆར་བའྲི་གསལ་སང་བརྟན་པོ་སྐེ་བ་ལ། སྔོན་དུ་ཞྲི་གནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང༌། དོན་དེ་གོམས་

པར་བྱས་ན་ཡྲིད་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བ་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས། མྲི་གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། །ཡང་དག་མྲིན་

པའང་བསོམ་པ་ཡྲི། །སོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པ་རྟོག་མེད་དང༌། །གསལ་བར་སང་བ་ཅན་

དུ་མཐོང༌། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་རྟོག་པ་བསོམ་པས་བོ་དེའྲི་རྒྱུན་རྟོག་

མེད་དུ་འགྱུར་བ་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་རྟོག་པ་ཇྲི་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ཀང་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སང་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་དང་རེས་

འབེལ་གང༌། །དོན་གསལ་སང་བ་ཅན་མ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་

དེའྲི་རྣམ་པ་ཡུལ་དུས་མ་འདེས་པར་གསལ་བར་ཤར་ཀང་རྟོག་མེད་དུ་མྲི་འགྲུབ་ན། 

ཕྲི་རོལ་པ་དབང་ཤེས་རྟོག་པར་འདོད་པ་རྣམས་རྲིགས་པ་གང་གྲིས་ཀང་དགག་མྲི་

ནུས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྟོག་པ་ཇྲི་ཙམ་གོམས་ཀང་གོམས་ཡུལ་གསལ་བར་སང་
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བ་མྲི་སྲྲིད་ན་ཐར་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རེས་ཁབ་ངེས་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་མཐུན་དཔེ་མ་

རེད་ལ། འདོད་འཇྲིགས་མ་ངན་གྲིས་བརླབས་དང༌། །རྐུན་པོ་རྨྲི་སོགས་ཀྲིས་བསད་

པས། །མདུན་ན་གནས་པ་“བཞྲིན་
1
དུ་ནྲི། །ཡང་དག་མྲིན་པའང་མཐོང་བར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ་སྐུར་བ་གདབ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་

པར་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་རེ་ཞྲིག་བཞག་གོ །དེ་ལ་

བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་

བ་ཞེས་པ་དང༌། ཕ་བ་ཡང་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་ནང་ལ་མཆོག་ཏུ་བཞོལ་

བ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་སོ། །  

དྲུག་པ་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པ་ནྲི། སྤྲིར་སྔགས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་ལ། འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་ལས། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསྐེད་རྲིམ་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་ནྲི་དང་

པོའ།ོ །དེ་ལ་ཡང༌། ཞྲི་སོགས་བྱ་བའྲི་ཆོ་ག་དང་། །དེ་བཞྲིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་

ནྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཐ་མ་ནད་ཞྲི་བ་དང༌། ཚེ་དང་ཤེས་རབ་དང་

འབྱོར་བ་སོགས་རྒྱས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དང༌། བོན་པོ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་དང༌། ཕག་

རྒྱ་དང་སལ་ལྡན་གྲི་གདུལ་བྱ་དབང་དུ་བྱ་བ་སོགས་དང༌། གདུག་པ་ཅན་བསད་པ་

དང༌། བསྐྲད་པ་དང༌། རེངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བཞྲིའྲི་དངོས་གྲུབ་དང༌། དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༤ན༦ན།   བཞྱིན་   སྐུ། ༢༡༡བ༣ན།  གཞན་
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གྲུབ་འབྲིང་པོ། ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་ཀྲི་རྒྱུད་ལས། རས་བརྒྱད་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་པ་

བཤད། །རྲི་ལུ་མྲིག་སན་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ས་འོག་རལ་གྲིའྲི་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ནམ་

མཁར་འཕུར་དང་མྲི་སང་དང༌། །ཤྲི་བ་མེད་དང་ནད་འཇོམས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟ་བུའྲི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་རྲི་ལུའྲི་དངོས་གྲུབ་ནྲི། རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབ་ནས་ཉྲི་མ་རེ་ལ་རེ་རེ་རྒྱུན་དུ་ཟོས་ན་ལུས་འོད་ཟེར་གྲི་

གཟྲི་བརྲིད་དང་ལྡན་པ་དང༌། གསེར་བཙོ་མའྲི་མདངས་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྲེད་མེད་

ཀྲི་བུའྲི་སོབས་དང་ལྡན་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་སྤོ་ཤུགས་དག་པོའྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང་

ལྡན་པ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པའྲི་སོན་ལམ་འགྲུབ་པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་མངོན་

པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པ་སེ། ཕན་ཡོན་དྲུག་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །མྲིག་སན་

ནྲི། དུད་པའྲི་མྲིག་སན་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་རབ་མྲི་སང་བ་དང༌། 

འབྲིང་ས་འོག་ན་གནས་པའྲི་གཏེར་མཐོང་བ་དང༌། ཐ་མ་བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་གཞན་

དབང་དུ་བྱེད་པ་གསུམ་འགྲུབ་པར་སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་འོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ས་ཆེན་པོ་འདྲིའྲི་འོག་གྲི་དཔག་ཚད་དུ་མའྲི་བར་དུ་

ཆུ་ལ་ཉ་བཞྲིན་དུ་འགོ་བ་དང་འོང་བ་བྱེད་པ་སོགས་སོ། །རལ་གྲིའྲི་དངོས་གྲུབ་ནྲི་

རལ་གྲི་སོགས་ཀྲི་ཕག་མཚན་བསྒྲུབ་ནས་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ཙམ་གྲིས། མཁའ་སྤོད་

དང༌། རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་མོ་སོགས་དང༌། འོག་མྲིན་གྲི་བར་དུ་གང་འདོད་པའྲི་གནས་སུ་

ཡུད་ཙམ་གྲིས་ཕྲིན་པར་ནུས་པའོ། །དངོས་གྲུབ་ལྷག་མ་བཞྲི་ནྲི་གོ་སའོ། །དངོས་

གྲུབ་དེ་དག་ཀང་སྔགས་ལ་གཞོལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པས་བཟླས་པ་དང༌། སྦྲིན་སྲེག་

དང༌། རས་དང༌། འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ལ་བལྟོས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། ནང་ལ་
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གཞོལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པས་ནྲི་དེ་དག་ལ་མ་བལྟོས་པར་བསམ་གཏན་ཙམ་གྲིས་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཏེ། རྲི་ལུ་དང་ཕག་མཚན་གྲི་དངོས་གྲུབ་སོགས་ཀང་

རས་ལ་མ་བལྟོས་པར་བསོམ་པའྲི་རྲི་ལུ་དང་ཕག་མཚན་ཙམ་གྲིས་འགྲུབ་པར་

བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ནད་ཞྲི་བ་སོགས་ཀྲི་ལས་ཕན་ཚེགས་འགྲུབ་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་སྔགས་པ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཅུང་ཟད་བརྟན་ཞྲིང༌། བཟླས་

པ་སོགས་ཚད་དུ་རོགས་པས་ད་ལྟ་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། 

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ནས་བཤད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང༌། དངོས་གྲུབ་མཆོག་

དམན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ཀང༌། དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་

ཅན་དེ་ཉྲིད་འགྲུབ་པ་ལ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ནས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚེགས་ཆེན་པོ་དང་

ཡུན་རྲིང་པོ་མྲི་དགོས་པར། ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་ཤྲིན་

ཏུ་མྱུར་བ་ལ་འགྲུབ་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་གཉྲིས་གང་ཡང་རུང་བ་མཐར་ཕྲིན་

པའྲི་སྔགས་པས་སྤོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་སྤད་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྩ་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕྲི་མ་དང༌། སྒོན་གསལ་ལས་བསྐེད་རྲིམ་པས་ཀང་

སྤོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་

ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་བསྒྲུབ་པར་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་ན་འདྲིའྲི་

གོང་དུ་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ནང་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་

པའྲི་སྔགས་པས་སྤོད་པ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་སྤད་པས། དེ་

ནས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཀྲི། སོགས་ཆོག་
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དང་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་ལ་མྲི་བལྟོས་སོ། །སྔགས་ལ་གཞོལ་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཟླ་བ་

དྲུག་ཏུ་སྤོད་པ་བྱས་ཀང་དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་

མ་གྲུབ་ན། སར་ཡང་སྤོད་པ་བཟླ་བ་དྲུག་སྤོད་པའྲི་སོགས་ཆོག་དང༌། དེ་ནས་ཀང་

མ་གྲུབ་ན། ཡང་སྤོད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བྱེད་པའྲི་སོགས་ཆོག་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྤོད་པ་ཟླ་བ་

བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་ལན་གསུམ་སྤད་ཀང་དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་

བཤད་པ་བཞྲིན་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ནས་གསུངས་པའྲི་ལྷ་ལ་ཕུར་གདབ་དང༌། 

རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་ནས་གསུངས་པའྲི་ལྕགས་ཀྱུའྲི་སྦོར་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྙྲིང་པོ་

བསྐུལ་བ་ཞག་བདུན་གྲི་བར་དུ་བྱས་ན། དེ་ནས་གདོན་མྲི་ཟ་བར་དངོས་གྲུབ་ཁད་

པར་ཅན་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་སྔགས་ལ་གཞོལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པས་

ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ཇྲི་སྲྲིད་མཐོང་བ་དེ་སྲྲིད་

དུ། །རྣམ་གཉྲིས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསོམ། །འདོད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་པས། །ཐམས་

ཅད་དུ་ནྲི་རྟག་ཏུ་བྱ། །གལ་ཏེ་ཟླ་བ་དྲུག་གྲིས་ནྲི། །ཇྲི་སད་གསུངས་པ་མ་མཐོང་

ན། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཆོ་ག་དང༌། །སོམ་པ་ལན་གསུམ་བརྩམས་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་

བྱས་ཀང་སྒྲུབ་པ་པོས། །མཐོང་བ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅྲིང༌། །གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་མ་

གྲུབ་ན། །དག་ཤུལ་སྦོར་བས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །འགྲུབ་པ་

ངེས་པར་ཉེ་བར་འགྱུར། །རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བའྲི་སྦོར་བས་ནྲི། །རོ་རེ་ཕུར་བུས་ཕུར་

བུ་གདབ། །དེ་ནས་དབང་དུ་བྱ་བ་དང༌། །བསྲུང་བའྲི་སྦོར་བ་དག་ཀང་བྱ། ཞེས་

པ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་པའྲི་མགོ་ནས་བརྩམས་ཏེ། རོ་རེ་ཡྲི་ནྲི་ཚུལ་མཆོག་

འདྲི། །ཞག་བདུན་པར་དུ་བྱས་ན་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་གསང༌། །སྐུ་དང་གསུང་
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ཐུགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀྲི་བར་གྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་

སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་དེ་རྣམས་དུས་

ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བར་འགྲུབ་པ་ལ་སྤོད་པ་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་

ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་ནས། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷས་མངོན་

སུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་རག་ལས་ལ། གང་གྲི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པོ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བོ་

དང་དབང་པོའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་སྤོད་པ་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་སྤད་ཀང༌། ད་དུང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་གྲི་བདེ་སོང་

སྦོར་བའྲི་རྟོགས་པའྲི་ནུས་པ་མ་རེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ལྷས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་

མ་བརླབས་ན། མངོན་སུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བ་ནྲི་སྤོད་པ་སྤད་ཀང་མ་གྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་དང༌། དེ་ཡང་སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བའྲི་སྔགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་

པར། སྒོན་གསལ་ལས། སྤོས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོད་པ་གསུམ་ལ་

གོམས་པ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས། གང་གྲི་ཚེ་དངོས་གྲུབ་རེད་

པར་མ་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་རང་གྲི་ལྷ་ལ་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་རྒྱབ་ཀྲིས་ཕོགས་པར་གཟྲིགས་ནས་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་དེ་

རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྤན་རས་ཀྲིས་

འཚོ་བའྲི་ཐབས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། སྤོད་

པའྲི་དུས་ཀྲི་སོམ་བསམ་དང༌། སྙྲིང་པོ་ཇྲི་ལྟར་བསྐུལ་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
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ནྲི་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་རྲིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་དང་། རྒྱུད་ཀྲི་མཐའ་གཅོད་དུ་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་པས་ལས་བསྒྲུབ་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སོ་

ནས་ལས་དེ་དང་དེ་བྱ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་བསྔགས་ཏེ། མདོ་བསྲེ་ལས། དེ་ནས་ལེའུ་བཅུ་

པ་ལས། །སྔགས་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཇྲི་སྙེད་པ། །རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་རོགས། །དབང་

པོ་གཉྲིས་ནྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་

འདྲིས་རོ་རེ་དང་པདྨ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་བོ། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཕྲི་དང་ནང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་དང༌། ཡྲི་གེ་གསུམ་མམ་ཕེང་བའྲི་སྔགས་སམ། སྔགས་

དང་སན་གྲི་སྦོར་བས་ཀང་རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བ་བྱས་ནས་ལས་ཐམས་

ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་

བཤད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་ལས་གང་བསྒྲུབ་ཀང་ལས་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་

གང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་འཁོར་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་དེར་སང་

བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དན་པའྲི་སོ་ནས་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བས་

ལེགས་པར་ཟྲིན་པ་དགོས་ཀྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་ལས་སྦོར་རྣམས་བཤད་པ་བཞྲིན་

འགྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པའྲི་མཚམས་སྦོར་དུ་སྒོན་གསལ་

ལས། བཤད་པ་དང་མ་བཤད་པའྲི་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་

ནྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་བལ་བས་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ་ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་དང༌། 
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་རླུང་སྔགས་

དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་རོར་བཟླས་ཀྲིས་ཀང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ནུས་པ་

ཆེས་ཆེར་ཁད་པར་དུ་གྱུར་ནས་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྲི་གོགས་བྱེད་པར། 

རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་པ་ལས། འགོག་པའྲི་རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་ནྲི། །ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་མཛེས་མཆོག་གྲིས། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་གསུམ་ལས་བྱུང༌། །ཀུན་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

འགུགས། ཞེས་པས་བསན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་

དུ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཁད་པར་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ལས་བཞྲིའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་གང་དུ་ཁ་

ལྟ་བའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། གང་གྲི་ཚེ་བྱེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། ལྷ་

དང་ཆས་གོས་སོགས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཁ་དོག་གྲི་ཁད་པར་དང༌། ལས་

གང་བསམ་པ་གང་གྲིས་བྱེད་པ་བསམ་པའྲི་ཁད་པར་དང༌། ལས་གང་གནས་གང་

དུ་བྱེད་པའྲི་གནས་ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། ཡུལ་གང་ལ་ལས་གང་བྱེད་པའྲི་ཡུལ་གྲི་ཁད་

པར་དང༌། ལས་གང་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ཟས་ཇྲི་ལྟ་བུ་བསེན་པ་ཁ་ཟས་ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། 

ལས་གང་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བུས་བསྒྲུབ་པ་ཆོ་གའྲི་ཁད་པར་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་དང་

པོ་བཞྲི་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བར་གསུངས་པ་སྒོན་གསལ་དུ་དངས་ཤྲིང༌། ཁད་

པར་ཕྲི་མ་བཞྲི་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ཞྲིབ་ཏུ་འཆད་དེ། དེ་དག་

ཀང་རྒྱུད་ཉྲིད་ཀྲི་སེང་དུ་ཞྲིབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཡྲི་འདྲིར་ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ལས་དང་པོ་པ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཅུང་ཟད་གོམས་པ་

ནས་བཟུང་སེ། བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བར་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་པ་ཐམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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ཅད་ཀྲིས་ལས་གང་བསྒྲུབ་ཀང་སྔོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་བསྙེན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བྱས་ནས། །དེའྲི་རེས་སུ་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ཕེང་སྔགས་

དང༌། ཁོ་བོའྲི་ཕེང་སྔགས་སོགས་སྔགས་གང་གྲི་སོ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་སྔགས་དེ་

ལ་སོས་སུ་བཟླས་པ་འབུམ་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་པ་ལས། 

ཡང་ན་ཁོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནྲི། །དབེན་པའྲི་གནས་ནྲི་ཆེན་པོ་རུ། །སྔགས་པས་འབུམ་

དུ་བཟླས་བྱས་ནས། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་སོམ་འབྱུང་ལས། རོགས་ལྡན་ལ་ནྲི་བཟླས་བྱ་གཅྲིག །ཉྲིས་འགྱུར་

གསུམ་ལྡན་ལ་བཟླས་བྱ། །སུམ་འགྱུར་གཉྲིས་ལྡན་ལ་རབ་བརོད། །རྩོད་ལྡན་བཟླས་

པ་བཞྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་སྦོར་གྲི་སོས་ཀྲི་བཟླས་པའྲི་ཚད་ཇྲི་

ཙམ་གསུངས་པ་དེ་དང་དེ་ད་ལྟ་བཞྲི་འགྱུར་དུ་བཟླ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྐེད་

རྲིམ་པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ།། །།

གསུང་རབ་མཁའ་དབྱྲིངས་མཛེས་པའྲི་ལང་ཚོ་ལ། །རྲིགས་པའྲི་འོད་

སོང་རྩེ་དགས་རྣམ་རོལ་ཅྲིང༌། །ལེགས་བཤད་ཆུ་སྐེས་བཞད་པའྲི་དཔལ་སེར་

བ། །བསན་པའྲི་ཉྲི་མ་གཉྲིས་པ་གཞན་ཡོད་མྲིན། །དེ་ཡྲིས་ས་སེང་མཁས་རློམ་མེ་

ཁེར་ཚོགས། །ཕག་དོག་ཁུང་བུར་མྱུར་དུ་འཇུག་འགྱུར་ཞྲིང༌། །ལོག་སྨྲ་འབྱུང་པོའྲི་

བྱ་ཚོགས་ལོང་གྱུར་ཀང༌། །བདག་བོའྲི་ཉྲིན་བྱེད་སྐོན་དུ་འགྱུར་མ་ཡྲིན། །རྲིམ་

གཉྲིས་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའྲི་ནོར་བུ་དེ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཁོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་

པའྲི། །མཁས་མཆོག་གདེངས་ཅན་དབང་པོའྲི་ཅོད་པན་ལ། །གནས་ཀྲི་བ་ལང་

རྨྲིག་རེས་ཆུ་ལས་མྲིན། །ཁོ་བོ་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྲི་མཐར་སོན་ནས། །རྲིམ་གཉྲིས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཟབ་མོའྲི་དེ་ཉྲིད་འབྱེད་པ་ལ། །བོ་ངན་རྲིགས་བརྒྱུད་རྒན་པོའྲི་ལུགས་འཛིན་

རྣམས། །སང་བས་རང་ཉྲིད་དུབ་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་

ཆེ་དང་རྲིགས་ཚུལ་ལ། །ཅུང་ཟད་མ་སྦངས་ཆ་ཙམ་མྲི་ཤེས་ཀང༌། །ཕན་ཚེགས་

ཆོ་གའྲི་འདོན་པ་གོམས་ཙམ་གྲིས། །རྒྱུད་དོན་འཆད་པར་འདོད་པ་གད་མོའྲི་

གནས། །རྒྱུད་དང་བསྟུན་ཚེ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་གྱུར་ཅྲིང༌། །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་དཔད་

པས་འདོར་དགོས་ཀང༌། །རྒན་རབས་ཚིག་གྲི་ཞེན་པས་འཇུག་དགོས་པའྲི། །ལམ་

དེས་བླུན་པོ་མྲིན་པ་སུ་ཞྲིག་མགུ། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱྲིན་བར་ལ་མ་བྱང་ཡང༌། །བླུན་

པོའྲི་དཔུང་ཚོགས་ཚིག་ངན་བྱུང་རྒྱལ་གྲིས། །རང་ཕོགས་བསྒྲུབ་དང་གཞན་ཕོགས་

སུན་འབྱྲིན་པ། །དེ་དག་བདེ་གཤེགས་བསན་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་ཡྲིན། །དམ་ཚིག་སོམ་

པ་སངས་པའྲི་སོབ་མ་ནྲི། །བརྒྱ་ཕག་དབང་གྲིས་སྡུད་པའྲི་བརེ་ཚོང་མཁན། །ལྟོ་ཕྲིར་

ཆོས་འཚོང་དེ་དག་བསན་པ་ལ། །རེ་ཤྲིག་ངལ་བསོ་བྱས་ན་གནོད་པ་ཆུང༌། །མཐའ་

དྲུག་འཆྲིང་བས་བཅྲིངས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན། །ཇྲི་བཞྲིན་ཕེ་ནས་སྔོན་མེད་ལེགས་

བཤད་མཆོག །བསྐེད་རྲིམ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའྲི་དགའ་སོན་འདྲི། །སལ་བཟང་བོ་

གོས་ལྡན་ལ་བདག་གྲིས་བསྒྲུབས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །རོ་

རེ་འཆང་དབང་བ་མའྲི་ཞབས་བསེན་ཅྲིང༌། །ལམ་བཟང་འདྲི་ཡྲིས་བསན་པའྲི་སྙྲིང་

པོ་མཆོག །རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་མ་ལུས་ཁབ་བྱེད་ཤོག །

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་

སོབ་པའྲི་ཚུལ། བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
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པའྲི་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག །རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་ལ་སྤྲི་བོས་རེག་པས། སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་

དོན་མཐའ་དག །དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་ཕེ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

ལམ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲི་མདུན་སར་འཇྲིགས་པ་མེད་པ་ཁྱུ་

མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའྲི་གནས་ཐོབ་པ། ཕྲི་དང་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་སོན་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། གཙང་ཉང་སོད་རྲིགས་

པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ལེགས་བཤད་སྒོགས་པའྲི་ཚལ། 

དཔལ་འཁོར་སེ་ཆེན་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ལེགས་པར་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་

ནྲི། སེ་སོད་དང་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ལ་སྦངས་ཤྲིང༌། ཐུབ་པའྲི་བརྟུལ་ཤུགས་དྲི་མ་

མེད་པ་ལ་གནས་པའྲི་སན་གཅྲིག་པ་བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་བགྲིས་སོ། །འདྲིས་

ཀང་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་

པར་གྱུར་ཅྲིག། །།

སྭསྲི།  ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །



 400   400  

༄༅། །རྲིམ་ལྔའྲི་གསལ་བྱེད་མཁས་གྲུབ་རེས་སྔ་རྟྲིང་ 

ཟྲིན་བྲིས་སུ་སྩལ་བ་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་ 

བསོམས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་དོན། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་

རྲིམ་གཉྲིས་ཕྲི་མའྲི་ལམ། །ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེའྲི་གསུང༌། །སལ་

བཟང་ཐར་འདོད་འཇུག་པ་བདེ་ཕྲིར་བྲི། །འདྲི་ལ་གསུམ། རོགས་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་སོམ་

པའྲི་ཚུལ། རྲིམ་པ་ལྔའྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ་ངེས་པ། རྲིམ་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ངོས་

བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་པ་ནས། སྔགས་ལ་ངེས་རྟོག་ལུས་ཀྲིས་ནྲི། །ངག་

གྲིས་ཡྲིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པས། །བསྒྲུབ་བྱ་རབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཡྲིད་

ནྲི་དགའ་ཞྲིང་མགུ་བའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན། སྔགས་ལ་ངེས་རྟོག་ཅེས་

པས་རོར་བཟླས་དང༌། ལུས་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་པས་དེ་རྟེན་གང་ལ་གནས་ནས་བྱེད་

པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལུས་དབེན་དང༌། ངག་གྲིས་ཞེས་པ་རོར་བཟླས་ཀྲིས་མཚོན་

པའྲི་ངག་དབེན་གྲིས་ཡྲིད་ལ་སེ་སྙྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྐུལ་བར་གྱུར་པའྲི་

ཐབས་དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །གང་ན། རབ་མཆོག་སེ་ངག་དབེན་ལས་མཆོག་ཏུ་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།

 401  

གྱུར་པའྲི་སེམས་དབེན་དང༌། དངོས་གྲུབ་སེ་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་མ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང༌། ཡྲིད་དགའ་བ་ནྲི་སྒྱུ་མ་དེ་འོད་གསལ་དུ་དག་པར་བྱས་པའྲི་

དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང༌། མགུ་བ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ལས་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་ཟུང་འཇུག་སེ། རྲིམ་པ་དྲུག་ཏུ་རྒྱུད་དེའྲི་འགེལ་བར་

བཤད་ཅྲིང༌། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་ལ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་རོ་རེ་

ཕེང་བའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རོགས་རྲིམ་ལ་རྲིམ་པ་ལྔར་མཛད་ཅྲིང༌། ཀླུ་བྱང་

གྲིས་ཀང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་དེ་ལྟར་མཛད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་བསྐེད་རྲིམ་

རྲིམ་པ་དང་པོ་དང་སེམས་དམྲིགས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པར་བྱས་ནས་རོགས་རྲིམ་ལ་

རྲིམ་པ་བཞྲིར་མཛད་པ་རྣམས་རྲིམ་པའྲི་གངས་མྲི་མཐུན་པ་བྱུང་ཡང་དབྱེ་བསྡུ་

ཡྲིན་པས་འགལ་བར་མྲི་བཟུང་ངོ༌། །ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། རྲིམ་པ་དྲུག་ཏུ་མཛད་པ་

ནྲི། ངག་དབེན་གང་ལ་གནས་ནས་བྱེད་པའྲི་རྟེན་ལུས་དབེན་རོར་བཟླས་ཀྲི་རྲིམ་པ་

ལས་ལོགས་སུ་བགངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལྔར་མཛད་པ་ནྲི། དེ་རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་རྲིམ་

པར་བསྡུས་ནས་བསན་ནོ། །ཟླ་བས་བསྐེད་རྲིམ་བགངས་ནས་རྲིམ་པ་ལྔར་མཛད་

པ་ནྲི། རྒྱུད་དོན་ཀུན་རྲིམ་པ་ལྔར་བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར་མཛད་ཅྲིང༌། རོགས་རྲིམ་ལ་རྲིམ་

པ་བཞྲིར་མཛད་པ་ནྲི་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་གཉྲིས་སེམས་དབེན་གྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིན་པས་སེམས་དམྲིགས་སུ་བསྡུས་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིར་མཛད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་ལུགས་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ་དང༌། རང་ལུགས་

བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྒྱ་བོད་ཁ་ཅྲིག །དབེན་པ་གསུམ་གྲིས་སོ་གསུམ་དག་པར་

བྱས་ནས་རང་གྲི་ལུས་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ཅྲིང༌། 
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དེ་ལ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ཞེན་པའྲི་རྟག་ལྟ་སང་བའྲི་ཕྲིར་འོད་གསལ་དང༌། དེ་ལའང་གཉྲིས་

སང་ནུབ་པའྲི་ཆད་མཐའ་ཡོད་པས་དེ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཟུང་འཇུག་བསན་ལ། ལམ་

དེ་ཉྲིད་གོམས་པར་བྱས་པས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི། དབེན་པ་གསུམ་དང་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་དོན་མ་རྟོགས་ཤྲིང་རྟག་

ལྟ་སོང་བའྲི་ལམ་ཆད་ལྟ་ཅན་དུ་བསྐེད་པ་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཁྲུས་དང་འད་བར་འདུག་པས་

སྙྲིང་པོ་མེད་དོ། །ཡང་རེ་འགོས་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་སོགས་ནྲི། སེམས་དབེན་

བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཞྲི་གནས་དགོས་ཡྲིན་པས་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རོར་བཟླས་ཀྲིས་

རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་པར་བྱས་ནས་རྣམ་རྟོག་གྲི་སྤོས་པ་གཅོད་ཅྲིང༌། དེ་རྟེན་ལུས་

དབེན་ལ་གནས་ནས་བྱེད་དགོས་པས་དབེན་གསུམ་བསན་ལ། དེ་ལྟར་ཞྲི་གནས་

གྲུབ་ནས་ཕྲི་ནང་གྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་བསོམ་པ་གཉྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་དུ་

འདོད་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བྱས་ནས་ཚུལ་དེས་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞྲི་གནས་དངོས་

ཡྲིན་ན། སྔགས་བ་མེད་པ་ལ་དེ་བས་ལྷག་པའྲི་ལྷག་མཐོང་མེད་པས་ལྷག་མཐོང་

བཞག་ས་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཟུང་འཛིན་བདེན་མེད་དུ་བསོམ་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་གྲིས་ཕོགས་ནས་མ་འོངས་ཤྲིང༌། ལུགས་སྔ་ཕྲི་གང་ཡང་

མྲི་འཐད་པར་ནྲི་རང་ལུགས་བཞག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་རྟོགས་ནུས་

པས་མ་སྤོས་སོ། །
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། རྲིམ་ལྔའྲི་གོ་རྲིམ་དང་གངས་ངེས་པ་གཉྲིས་འཇུག་

པ་གཅྲིག་གྲིས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ལམ་འདྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་

འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ནྲི། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་

གཉྲིས་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མཆོད་པར་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ཐུགས་

དང༌། ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མཚན་དཔེས་རྒྱན་པའྲི་ལོང་

སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

ཚོགས་པའྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་དེ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འགྲུབ་པ་ལ་དེའྲི་

དངོས་ཀྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཐུགས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དང༌། སྐུ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཚོགས་པའྲི་སོབ་པའྲི་

ཟུང་འཇུག་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་སོ། །དེ་འགྲུབ་པ་ལ་སྔོན་དུ་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྲི་ཡ་

གཉྲིས་སོ་སོར་བསྐེད་དགོས་པས། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དང་ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་

གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་མཆོད་པར་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ཐུགས་དོན་དམ་བདེན་

པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཤྲིན་

ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་གཉྲིས་སོ་སོར་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ནྲི་མ་དག་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་སྦངས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་

ཀྲི་དེ་མ་ལ་བལྟོས་པར་དོན་ག་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པས་དེ་གཉྲིས་

ཀྲི་དང་པོར་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། །སྒྱུ་ལུས་དེ་ཡང་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་བར་དོ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རླུང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ལས་བྱུང་བའྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་

དབེན་གྲི་རྲིམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་རྲིམ་པ་འགྲུབ་

པ་ལ་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལ་ལ་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་གཅྲིག་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ནྲི་རོར་བཟླས་སོགས་

ངག་དབེན་གྲིས་བྱེད་དགོས་པས་སེམས་དམྲིགས་ཀྲི་སྔོན་དུ་ངག་དབེན་འགོ་

དགོས་སོ། །སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་གོལ་བ་ནྲི་རྩ་མདུད་འགོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་

ནས་དཀའ་ཤོས་ཡྲིན་པས་སྔོན་དུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་ས་སོགས་རྩ་འཁོར་གཞན་དུ་ཐྲིག་

ལེ་ཕ་མོ་སོགས་བསོམ་པས་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱུང་ན། དེའྲི་སོབས་

ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་འགོལ་བ་ཆེས་ས་བར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཆེད་དུ་ལུས་དབེན་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལ་ནྲི་སྔོན་དུ་

བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱ་དགོས་པས་ན་བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་མཐར་ཕྲིན་

པ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་རྲིམ་གཉྲིས་བསོམ་པ་ལ་སྔོན་དུ་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྲི་

དབང་རྣམ་དག་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གཅྲིག་ཐོབ་པ་ངེས་པར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་

དབང་གྲི་སོད་དུ་རུང་བ་ལ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་བའྲི་ལམ་སྐེས་བུ་གསུམ་གྲི་རྲིམ་

པ་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་བོ་སྦངས་པས་ཚེ་འདྲི་དང་འཁོར་བ་མཐའ་དག་དང་རང་དོན་དོན་

གཉེར་གྲི་བོ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ལོག་པ་སོགས་ལ་མཐུན་མོང་པ་ལ་བོ་ལེགས་བར་

སྦངས་པ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ལ་བལྟོས་ནས་

ལམ་གྲི་གོ་རྲིམ་དང་གངས་ངེས་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་འཆད་ཤེས་པ་དགོས་ཀྲི་གཞན་

དུ་བཤད་པར་མྲི་བྱའོ། །
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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གསུམ་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལུས་དབེན་བཤད་

པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་ལུགས་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ལུས་དབེན་ལ། གཟུགས་ཀྲི་ལུས་དབེན། རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་

དབེན། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་དབེན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལུས་དབེན་བཞྲིའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་

ལ། དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་མྲི་གཙང་བའྲི་རས་སོ་དྲུག་སོགས་སུ་བསོམ་པ་ནྲི། མུ་

སེགས་པས་བཏགས་པའྲི་ལུས་གཙང་བདེ་སོགས་སུ་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསོམ་

པ་སོ་སྐེ་ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལུས་དབེན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བཏགས་པའྲི་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་བསོམ་པ་ནྲི། རྟག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ་ཐེག་པ་

བར་པ་དང་ཐུན་མོང་གྲི་ལུས་དབེན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་རྒྱངས་ཆད་

དུ་སང་བ་དེ་སང་བ་ལྟར་ཉེ་བར་དམྲིགས་པས་སོང་པར་བསོམ་པ་ནྲི་གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསོམ་པ་རྣམ་རྲིག་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལུས་

དབེན་ནོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྲིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པར་

བསོམ་པ་ནྲི་ཐ་མལ་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་གཉེན་པོར་བསོམ་པ་སབས་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནམ་དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱ་སོགས་ཀྲི་ལུས་དབེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་གང་

ནས་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་སྤོད་བསྡུས་ཀྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་མ་ཡྲིན་པར་སྤོད་

བསྡུས་ཀྲི་དོན་བཤད་ནས་རང་ལུགས་བཞག་པས་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ། འདྲི་ལ་
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གསུམ། གང་དབེན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ལུས། མྲི་མཐུན་ཕོགས་གང་དབེན་པར་

བྱེད་པའྲི་སང་བྱ། ཐབས་གང་གྲིས་དབེན་པར་བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། 

ལུས་ཀྲི་སད་དོད་ཀཱ་ཡ་ཞེས་པ་བསགས་པ་དང་སྤུངས་པ་དང་ཚོགས་པ་ལ་འཇུག་

ཅྲིང༌། དེ་ཡང་རང་གྲི་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་འདྲི་ཤ་ཁག་རུས་པ་སོགས་མྲི་གཙང་

བའྲི་རས་དུ་མ་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་པ་ཡྲིན་པས་ལུས་ཞེས་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྤོད་

བསྡུས་ལས། ལུས་འདྲི་སྤུངས་པ་བཞྲིན་དུ་ཉེ་བར་གནས་ཏེ་ཤའྲི་ཁམ་ཚད་དང༌། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་ལུས་

ཀྲི་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་པ་ཡྲིན་པས་

ལུས་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལས། ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཞེས་པ་ནས་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་

ཉྲིད་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་པ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །འོ་ན་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་ཀང་ཡོད་པས་དེའྲི་སྤུངས་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ནྲི་ཡུལ་གོ་ས་གནོན་པའྲི་ལུས་

སུ་ཉེ་བར་དམྲིགས་སུ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་གནས་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་

ཀང་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བསགས་པ་ཞེས་

བྱ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤུངས་པ་ནྲི་ཉེ་བར་དམྲིགས་པར་མྲི་

འཁྱུར་ཏེ། གནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ལུང་ཚན་པ་གསུམ་

པོ་དེས་དབེན་གཞྲིའྲི་ལུས་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་ཡྲིན་གྲི་གང་གྲིས་དབེན་པར་བྱེད་

པ་གཟུགས་ཀྲི་ལུས་དབེན་སོགས་ལུས་དབེན་གསུམ་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལས། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་ཐ་མལ་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་གནས་
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པ་ཞེས་གསུངས་པས། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གཉྲིས་ནྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གང་དུ་

དབེན་པར་བྱ་རྒྱུའྲི་སང་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་གསུངས་པས། རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་

སོགས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བསོམ་པ་ནྲི་ཐབས་

གང་གྲིས་དབེན་པར་བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོའ།ོ །འདྲི་ལ་བཞྲི། དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱའྲི། དེ་

ཉྲིད་རྲིགས་ལྔའྲི། གསང་བ་རྲིགས་གསུམ་གྲི། གསང་ཆེན་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་

དབེན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཕུང་པོ་ལྔ་རྲིགས་ལྔ༌། ཁམས་བཞྲི་ཡུམ་བཞྲི། སྐེ་མཆེད་དྲུག་

སེམས་དཔའ་དྲུག །ཡུལ་ལྔ་རོ་རེ་མ་ལྔར་བསོམ་པ་སེ་ཉྲི་ཤུ་པོ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་སང་

གྲི་རྣམ་སང༌། རྣམ་སང་གྲི་རྲིན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནས་རེག་བྱ་རོ་རེ་མའྲི་རྣམ་སང་ཞེས་

ཉྲི་ཤུ་པོ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བ་ནྲི་དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ༌། ཁམས་བཞྲི། སྐེ་

མཆེད་དྲུག །ཡུལ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོར་འདུས་པ་བཞྲིན་དུ། རྲིགས་

ལྔ༌། ཡུམ་བཞྲི། སེམས་དཔའ་དྲུག །རོ་རེ་མ་ལྔ་སེ་ཉྲི་ཤུ་པོ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའྲི་

བརྒྱ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་སང་གྲི་རྣམ་ས་སོགས་སང་ཉྲི་ཤུ་པོ་རྣམས་རྣམ་སང་དུ་

འདུས་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་དེ་ཉྲིད་རྲིགས་ལྔར་གཞག་གོ །

གསུམ་པ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུ་འདུས་པ་

བཞྲིན་དུ། རྲིགས་ལྔའྲི་རྲིན་འབྱུང་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་སང་དང༌། དོན་གྲུབ་གསུང་རོ་རེ་

འོད་དཔག་མེད་དུ་འདུ་ཞྲིང་མྲི་བསྐོད་པ་ནྲི་ཐུགས་རོ་རེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་

གསང་བ་རྲིགས་གསུམ་མོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ཀང་སྒྲུབ་
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པ་པོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ལྟར་རོ་རེ་གསུམ་པོ་ཡང་རོ་རེ་འཆང་གཅྲིག་ཉྲིད་

ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་རོ་རེ་འཆང་གཅྲིག་པུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་

པས་གསང་ཆེན་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་

གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་རོ་རེ་

འཆང་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ལུས་དབེན་གྲི་དབྱེ་བའྲི་སོ་ལ་དམ་

པ་རྲིགས་བརྒྱ་ལས་མང་བའྲི་དབྱེ་སོ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། སྤོད་བསྡུས་སུ་གསུངས་

པ་ལ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་མོད། གཞན་ནྲི་དེར་མ་ངེས་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། 

ཡན་ལག་ཁོ་བོར་བསོམ་པའྲི་ལུས་དབེན་ཡང་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུས་དབེན་

རྲིམ་གཉྲིས་གང་དུ་འཇོག་སྙམ་ན། འདྲི་ལ་ཨ་བྷྱ་ཡ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་

པ་མང་པོ་ལུས་དབེན་ཐམས་ཅད་བསྐེད་རྲིམ་དུ་བཞེད་ཅྲིང༌། བ་མ་བཙུན་མོ་ཅན་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་ལུས་དབེན་ཐམས་ཅད་རོགས་རྲིམ་དུ་བཞེད་ལ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་

རེ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྲིགས་བརྒྱ་རྲིགས་ལྔ་རྲིགས་གསུམ་གྲི་ལུས་དབེན་བསྐེད་རྲིམ་

དང༌། གསང་ཆེན་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་དབེན་རོགས་རྲིམ་དུ་བཞེད་དོ། །ལུགས་

དང་པོ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སྤོད་བསྡུས་ལས། བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་མཐར་ཕྲིན་ནས་

རྲིགས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུས་དབེན་ཐམས་ཅད་བསྐེད་རྲིམ་ཡྲིན་ན་བསྐེད་

རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སར་ལུས་དབེན་ལ་སོབ་པར་གསུངས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ལུགས་གཉྲིས་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ཉྲིད་ལས། ལུས་དབེན་རྲིམ་པ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ་དང༌། ངག་དབེན་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་རོགས་རྲིམ་



 409  

རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།

 409  

པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། ལུས་དབེན་ཐམས་ཅད་རོགས་

རྲིམ་ཡྲིན་ན་དེ་ལྟར་འབྱེད་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུགས་གསུམ་པ་ཡང་མྲི་

འཐད་དེ། བསྡུ་བྱ་རྲིགས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྐེད་རྲིམ་ཡྲིན་ན་དེ་རྣམས་

བསྡུས་པའྲི་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་དབེན་ཀང་རོགས་རྲིམ་དུ་འཇོག་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། ལུས་དབེན་ལ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་ནྲི། ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་དང༌། ལུས་དཀྲིལ། དཀྲིལ་འཁོར་

ཉེར་བསྡུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་ལུས་དབེན་ལ་བ་མ་སྔ་མ་

རྣམས་ཀྲི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྲི་གང་ཤར་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་

རོལ་དུ་བལྟ་བ་ཙམ་དང༌། ཡང་ངོ་བོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་ཙམ་ལ། རྣམ་པ་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་ཤར་བའྲི་སང་སོང་ཚོགས་པ་བསོམ་པ་ཙམ་ཡང་རོགས་རྲིམ་གྲི་

ལུས་དབེན་དུ་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་སེ། དེ་ལྟར་བསོམ་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་དང་པོ་བསོམ་

པའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་ལ་འོང་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་རོ་རེ་འཆད་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བ་

ཡང་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལུས་དབེན་དུ་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་སེ། རང་ཉྲིད་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་ལྡན་པས་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་གང་རུང་དང་མཉམ་པར་སྦར་བས་ཁམས་དཀར་པོ་

ཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ན་ཕཊ་ཡྲིག་བསོམ་སེ་ཕྲིར་འཕོ་བ་བཀག་པ་ན་

བདེ་ཆེན་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་ཏེ་བསོམ་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་ཡུལ་དུ་གང་སང་ལ་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་བསྐེད་རྲིམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རོགས་རྲིམ་

གྲི་ཆའྲི་ལུས་དབེན་ནྲི་མཉམ་གཞག་ཏུ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་

སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསོམ་ནས་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་དེས་གང་སང་

ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་བཏབ་སེ་བསོམ་པས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་

པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་རྣམས་ནྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལུས་དབེན་དུ་བྱའོ། །འོ་ན་རོགས་

རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སབས་འདྲིར་”ནྲི
1
་སྐེ་བའྲི་ཐབས་

གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང༌། ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་ལུས་དབེན་སྐོང་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། 

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོར་རོགས་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ངོས་

བཟུང་བ་ལ་གསུམ། བདེ་བ་དང༌། སོང་པ་དང༌། དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནྲི་སེམས་དམྲིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་གནས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་

སྐེས་པའྲི་ལུས་སེམས་ཤྲིན་སྦངས་ཀྲི་བདེ་བས་མྲི་ཆོག་སེ། དེ་འད་བའྲི་བདེ་བ་

ཕྲི་ནང་གྲི་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་པ་གྲུབ་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དཔེར་ན་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལ་དགའ་བདེ་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་ཞྲི་

ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་

མྲི་ཆོག་སེ། དེ་ཉྲིད་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཡོ་དེ་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བས་ཀང་མྲི་ཆོག་སེ། དེ་ཡང་

རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་དང་པོ་ཐོབ་པའྲི་འཕགས་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   དེ    * ནྱི
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཁད་པར་ཅན་དང་འབེལ་བའྲི་རླུང་བསོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རླུང་

ལས་རུང་དུ་སོང་བའྲི་བདེ་དོད་ཅན་གྲིས་ཀང་མྲི་ཆོག་སེ། དེ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

གསུམ་གྲི་སྲོག་རྩོལ་བསོམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་

བ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ཕྲིར་འཕོ་བ་བཀག་པའྲི་ཞུ་བ་དེས་ཀང་མྲི་ཆོག་སེ། དེ་

ལྟ་བུ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་བདེ་ཆེན་གང་

ལ་བྱེད་སྙམ་ན། དེ་ལ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ཕྲིའྲི་གཏུམ་མོ་ཕལ་བ་འབར་བས་

རྩ་གཞན་གྲི་ནང་ནས་ཁམས་ཕལ་པ་ཞུ་བས་མྲི་ཆོག་གྲི །དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་གཏུམ་མོ་

ཁད་པར་ཅན་འབར་བས་དེའྲི་ནང་གྲི་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་ནས་བབས་པའྲི་བདེ་

ཆེན་དགོས་སོ། །དེ་ཐབས་གང་གྲིས་བསྒྲུབ་ན། དེ་ནྲི་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པས་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་བྱས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ནང་དུ་གཏུམ་མོ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་

འབར་ན་ཡང་ཁམས་དཀར་པོ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཞུ་ནས་བབས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཞུ་

བདེ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཡན་ཆད་སྐེ་བས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་

དགོས་ལ། དེ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ལ་ཕྲིའྲི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང༌། ནང་གྲི་རྐེན་ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་གཉྲིས་སུ་གངས་ངེས་སོ། །ནང་གྲི་རྐེན་ལུས་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་ལ། གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་གནད་ཆེས་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་གནང་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཨ་

བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྤྲི་གཙུག་ནས་ནོར་བུའྲི་རྩེ་བར་དུ་སྲོག་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་ཡོད་ལ། 
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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དེ་ལ་ཡང་མཚམས་མཚམས་ན་རོ་རྐང་གྲིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའྲི་རྩ་མདུད་རེ་

ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་གར་ཡོད་སར་དེ་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་འཁོར་རེ་ཡང་ཡོད་ལ། དེ་རྣམས་

དང་ངྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ཡར་ས་མར་ས་གཉྲིས་ནྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་

བསྣུན་ས་ཡྲིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་ནོར་བུའྲི་དབུས་ན་རྩ་འཁོར་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་

གཅྲིག་ཡོད་པ་དང༌། གསང་གནས་བདེ་སྐོང་གྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉྲིས་པ། 

ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་རེ་བཞྲི་པ། སྙྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་

བརྒྱད་པ། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པ། སྤྲི་བོ་བདེ་

ཆེན་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་འདབ་སོ་གཉྲིས་ཏེ་རྩ་འཁོར་དྲུག་ནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་སོ་ཕེས་

ཡྲིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཀང་གཏུམ་མོ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ན་ལྟེ་བ་དང་གསང་

གནས་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། ཐྲིག་ལེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུ་ནས་སྙྲིང་ཁ་དང་སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོ་

གཉྲིས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སྙྲིང་ཁའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་

སོ་དམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རླུང་འཛིན་པ་དང༌། དམྲིགས་པ་འཛིན་

ཚུལ་གཉྲིས་ཀྲི་སོ་ནས་བྱེད་དགོས་ལ། ཕྲི་མ་ལའང་གཙོ་ཆེ་བ་ཡྲི་གེ་དང་ཐྲིག་ལེ་

ལ་དམྲིགས་པ་འཛིན་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་སོ། །དེ་ལྟར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་དང་

དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་འགེལ་མཛད་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའྲི་སོ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་ཀང༌། རེ་རེ་ལ་གནད་ཆེ་ས་རེ་ཡོད་པ་ལ་

དགོངས་ནས་གསུངས་པས་མྲི་འད་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་

ལག་རེས་ལ་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་ནས་ཁམས་ཞུ་བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་ལ་ཁད་པར་

མེད་དོ། །

ཕྲིའྲི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་ལ། ལས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། 

དངོས་ཀྲི་རྲིག་མའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་བསོམ་པའྲི་རྲིག་མ་ལ་མང་དུ་བཤད་

ཅྲིང་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་གང་རུང་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་

དུ་འགོ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་མཐུས་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་ནས་ཁམས་

ཞུ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་བབས་པ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ལྷན་སྐེས་མཚོན་པའྲི་དུས་

དེའྲི་ཚེ་ནྲི། ཁམས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་འགོག་པའྲི་རྩོལ་བ་ཆེར་མྲི་དགོས་ཏེ། དེའྲི་

ཚེ་ཁམས་ཕྲིར་འཕོ་བའྲི་རྒྱུ་དེ་གཡོ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་མ་ལུས་པར་འགགས་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་ཀྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་གོ་རྲིམ་ནྲི། སྤྲིར་བཏང་ལ་ནང་

གྲི་ཐབས་བསོམ་པས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པས་

བདེ་ཆེན་འདེན་པ་ལ་བྱང་བའྲི་མཚམས་ནས་ལས་རྒྱལ་བརྟེན་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་གང་རུང་གྲིས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲི་བཞུགས་གནས་ཐྲིམ་

གསུམ་བྱས་པ་དེའྲི་མཐུས་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་བས་སྤྲི་བོའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་

དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ན་ཁམས་དཀར་པོ་ཧཾ་ཡྲིག་མགོ་ཐུར་བསན་གྲི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་ཞུ་བ་

དང༌། རྩ་གཞན་གྲི་ནང་གྲི་ཁམས་གཞན་ཞྲི་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་བབས་པ་མགྲིན་པའྲི་

རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན་དགའ་བ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་སོབ་པ་ན་མཆོག་

དགའ། ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་ཁད་དགའ། ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་
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དགའ་སེ་ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བཞྲི་སྐེའོ། །དེ་ཡང་སྤྲི་བོའྲི་ཁམས་ཞུ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་

ནས་མགྲིན་པ་སོགས་ཀྲི་གནས་དེ་དང་དེར་སེབ་པ་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་གཉྲིས་སང་རགས་པའྲི་སང་བ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དང༌། བདེ་བའྲི་འགྱུར་

བ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་འགོ་ཞྲིང་ཁད་པར་དུ་བྱང་སེམས་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སོབ་པའྲི་དུས་

སུ་ནྲི་གཉྲིས་སང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་ནུབ་ཅྲིང་ཤྲིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་བདེ་ཆེན་

སྐེའོ། །དེ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ལ་ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཟྲི་ཡང་ཡང་བསྐེད་པ་བྱང་

བ་དང༌། མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་རྩ་གནས་

གཞན་དུ་མ་གེས་པར་སྔར་འོངས་པའྲི་ལམ་ཉྲིད་ནས་ཡར་ལོག་ཏེ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་

གྲི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ནམས་བརྟེན་གྲི་དགའ་བ། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁར་སེབ་པ་ན་མཆོག་

དགའ། མགྲིན་པར་སེབ་པ་ན་ཁད་དགའ། སྤྲི་བོར་སེབ་པ་ན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་

བོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ཚན་གཉྲིས་པོ་དེ་ལའང་

བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་བས་བཅུ་དྲུག་སེ། དེའྲི་འབྱེད་ཚུལ་ནྲི། ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བ་ལ་

མཚོན་ན། སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་བར་ལ་ཆ་མཉམ་བཞྲིར་བྱས་པའྲི་ཆ་

དང་པོ་ཟད་པའྲི་མཚམས་སུ་བྱང་སེམས་ཀྲིས་སེབ་པའྲི་བར་ལ་དགའ་བའྲི་དགའ་

བ། ཆ་གཉྲིས་བཟད་པའྲི་མཚམས་སུ་སེབ་པའྲི་བར་ལ་དགའ་བའྲི་མཆོག་དགའ། 

དེ་ནས་གསུམ་པ་ཟད་མཚམས་སུ་སེབ་པའྲི་བར་ལ་དགའ་བའྲི་ཁད་དགའ། དེ་ནས་

མགྲིན་པར་སེབ་ཀྲི་བར་ལ་དགའ་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་ཏེ་དགའ་བའྲི་དགའ་

བཞྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་བཅུ་དྲུག་གོ །སྤྲིར་ཡས་

བབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ལས་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་
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ནང་ནས་ཀང་མས་བརྟན་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་ནྲི་དགའ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་

ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རོགས་རྲིམ་པས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ནྲི། སྤྲིར་དགའ་བ་བཞྲི་ཀ་དང༌། ཁད་པར་

དུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བའོ། །དེ་འད་བའྲི་

ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ལ་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གྲི་

དགའ་བཞྲི་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །མ་རྒྱུད་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར་ཟུར་ཙམ་འབྱུང་ཞྲིང༌། 

གཞན་གསང་འདུས་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་སད་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་

ལྡོག་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ལའང་ལུགས་འབྱུང་དང་

ལུགས་ལྡོག་གྲི་དགའ་བཞྲི་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སོང་

པ་བཞྲི་ལ་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་ཞེས་ནྲི་མྲི་བྱའོ། །བདེ་ཆེན་

བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་ཁམས་

དཀར་དམར་དུ་འཕོད་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་སྔོན་མེད་པའྲི་རེག་བྱ་

འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པའྲི་ལུས་ཤེས་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་བདེ་བ་འབྱུང་

ལ། དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བྱས་པ་ལས་ཡྲིད་ཤེས་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་སྐེའོ། །

གཉྲིས་པ་སོང་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནྲི། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་

བྱ་ཡྲིན་ན་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོ་ཤོས་ལས་ཀང་དབང་པོ་ཆེས་རྣོ་

ཞྲིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་སོང་ཉྲིད་ཕ་མོ་བསན་པའྲི་སོད་དུ་མྲི་རུང་བ་མྲི་སྲྲིད་ལ། དེས་ན་

དེ་འད་བའྲི་གདུལ་བྱས་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་སོང་པ་ནྲི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཇྲི་
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ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གྲི་སོང་ཉྲིད་ཕ་མོ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །འོན་ཀང་དེ་འད་བའྲི་

གདུལ་བྱ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ལ་མོས་པ་ཙམ་གྲི་ཕལ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ནྲི་

རངརྒྱུད་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གྲི་སོང་ཉྲིད་དང༌། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་

གྲིས་སོང་པོའྲི་སོང་ཉྲིད་དང་སྦོར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཕལ་པའང་ཡོད་ལ། གང་

ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་ཀྲིས་སོང་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དང་སྦོར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི་མེད་དོ། །བ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱས་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་སོང་

ཉྲིད་མཐར་ཐུག་ལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་སོང་ཉྲིད་ནྲི་མེད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་འདོད་པ་མདོར་བསན་ལས། 

ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་སོང་པ་ཉྲིད། །ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་

མཆོག་ལྡན་པའྲི། །སོང་ཉྲིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པས། གཅྲིག་དུ་

བལ་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་ཕུང་སོགས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་པ་

ནྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་ཀྲི་སོང་པ་ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོ་མེད་པར་གསུངས་པས་

བསོམ་བྱའྲི་སོང་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སོ་

སྐེས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། སོ་སྐེའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་

ནྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། གཅྲིག་དུ་བལ་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་ནྲི་ཆུ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོ་མེད་པ་བསོམ་བྱ་མ་ཡྲིན་

པར་འདུག་པའྲི་ཕྲིར། ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། ཕུང་སོགས་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་མ་རེད་

པ་ན་ཡེ་མེད་དུ་བཟུང་ནས་བསོམ་པ་ནྲི་ཆད་སོང་ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོ་མེད་པར་
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སོན་པའོ། །གསུམ་པར་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་ཚུལ་ལ་གཞན་ལུགས་ནྲི། འདྲི་ལ་བོད་

ཀྲི་རོགས་རྲིམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྲི་བདེ་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན་དེ་ལ་སྲེད་པ་སྐེ་

བའྲི་སོང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསོམ་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅྲིག་བདེ་བ་ཉྲིད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་ནས་སོང་པར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྲིགས་པས་

བརྟགས་ནས་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་བདེ་བ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ཅེར་གྲིས་བལྟས་ནས་

ཅྲིར་ཡང་མྲི་སེམས་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་

ཚུལ་ནྲི་སྙྲིང་པོ་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དང་བཅས་པ་དང༌། 

སྔགས་བ་མེད་པ་ལ་བསོམ་བྱའྲི་ཡུལ་སོང་ཉྲིད་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་བ་མེད་པ་ལ་

སོམ་བྱེད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་གཞན་ལ་མེད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཅྲིག་ཡོད་ལ། དེས་

སོང་ཉྲིད་བསོམ་པས་གཞན་ལས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ཆེས་མྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཡུལ་

ཅན་དེ་ནྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་དུ་སྦོར་བ་ནྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

ཡྲིད་ཤེས་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་དེའྲི་ཚེ་སྔར་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་

སོང་ཉྲིད་ཚད་མས་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པ་དེ་དན་པར་བྱས་ནས་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་

དེའྲི་ཚེ་ཡྲིད་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་དང་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ངོ་བོར་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

གཉྲིས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་གྲི་ངོ་བོར་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ལུས་དབེན་གྲི་ལྷ་བསོམ་པ་

ལ་ཡང་སབས་འདྲིར་སྒྱུ་ལུས་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པ་གང་ཡང་མེད་པས་མཉམ་
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གཞག་ཏུ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་སོང་དེ་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་ནས་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་དུས་སུ་རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་

གཞག་ཏུ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་བདེ་སོང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་ཏེ། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བར་བསོམ་

པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་སབས་འདྲིར་བསྐེད་རྲིམ་པ་ལས་ཁད་ཞུགས་པའྲི་རོགས་

རྲིམ་པའྲི་ལྷ་བསོམ་ཚུལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སབས་འདྲིར་དང་པོར་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སྡུད་པའྲི་ཐབས་བསོམ་དགོས་ཀྲི་

དང་པོ་ནས་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པར་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི། སབས་འདྲིར་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་ས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འཛུད་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང་ནོར་བུའྲི་དབུས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་ནང་དམ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་ས་ཟད་མཚམས་

ཀྲི་ནང་གང་རུང་དུ་མན་ངག་ལྟར་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་བསོམ་ནས་དྷུ་ཏཱྲིར་འཛུད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་དང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་བསོམ་པ་གཉྲིས་གསང་གནས་ཀྲི་

སང་རྩེར་བསོམ་པ་ལ་ཁད་མེད་ཀང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་དྷུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ཁོ་ནར་

དམྲིགས་པ་འཛིན་མྲི་དགོས་ལ། འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟར་དགོས་པས་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །དེ་

ལྟར་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འཇུག་པའྲི་མན་ངག་བསོམ་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འཇུག་པའྲི་མགོ་རྩོམ་

པ་དང༌། འཇུག་པ་དང༌། ཞུགས་པ་དང༌། འགོ་འོང་བྱེད་པ་དང༌། གནས་པ་དང༌། དེ་

ནས་ཐྲིམ་པར་རྩོམ་པ་དང༌། ཐྲིམ་པ་དང༌། ཐྲིམ་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་

འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་འཆར་བ་སོགས་རང་རང་གྲི་སབས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་རྟགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལེགས་པར་ཁད་ཕེད་པར་བྱའོ། །
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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གསུམ་པ་ནྲི། ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

མཉམ་གཞག་ཏུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐང་བར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་བསྐངས་པས་སབས་

འདྲིར་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ། །རེས་ཐོབ་ཏུ་ཐོག་མར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དབྱེར་མེད་

ཀང་ཆོས་ཐམས་མྲི་འད་བ་ས་ཚོགས་པར་ཤར་བའྲི་རོ་གཅྲིག་དུ་མ་དང༌། ཆོས་ཅན་

ས་ཚོགས་པ་མྲི་འད་བ་དེ་ཉྲིད་ཀང་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དུ་

མ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་བསོམ་ནས་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

སྙམ་དུ་བསོམ་པའྲི་གང་ཤར་བདེ་ཆེན་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་ལ་བསབ་བོ། །དེ་ལ་

ཅུང་ཟད་ལོབས་པ་ན་དེ་ཉྲིད་ཀང་ཐ་མལ་གྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་རྣམ་པར་མྲི་འཆར་བར་

བདེ་སོང་གྲི་ངོ་བོར་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

ནོ་སྙམ་དུ་བསོམ་པ་བདེ་ཆེན་ལྷའྲི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། །མཉམ་

རེས་སུ་དེ་ལྟར་བསོམ་པ་ལ་ལགས་པར་བྱང་བ་ནྲི་ལུས་དབེན་གྲི་རྟོགས་པ་རོགས་

པར་སྐེས་པའྲི་ཚད་ཡྲིན་ནོ། །ལུས་དབེན་མཐར་ཕྲིན་ནས་ངག་དབེན་བསོམ་པ་ལ་

འཇུག་ཅྲིང་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་གོ་རྲི་ནྲི། ངག་དབེན་ནྲི་གཙོ་བོར་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་ཀྲི་མྲི་

ཤྲིགས་པ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡྲིན་ལ། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུན་ནྲི་རྩ་མདུད་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ནང་ནས་དབྱེ་དཀའ་ཤོས་སུ་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པས་ཐོག་མར་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་

ཡང་ས་དང་མར་ས་གང་རུང་དུ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་

བྱས་ཏེ་དེ་ནས་སྙྲིང་ཁར་གནང་དུ་བསྣུན་ན་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་གོལ་བ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་

ས་པས་ས་བའྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ངག་དབེན་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་བཟླས་པ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ནྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཟླས་པ་མཆོག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བཟླས་པ་

དེ་ཡང་ལུས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུར་གསལ་བའྲི་ངང་ན་བཟླས་པ་དེའྲི་ནུས་པ་

རོགས་པར་འགྱུར་གྲི་དེ་ལས་གཞན་དུ་བཟླས་པས་ནུས་པ་མྲི་རོགས་ཏེ། དཔེར་

ན་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ངག་བཟླས་ཀྲི་ནུས་པ་རོགས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ལུས་བསྐེད་

རྲིམ་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུར་གསལ་དགོས་ཀྲི་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་མ་དོར་བར་བཟླས་པ་གང་

བྱས་ཀང་ངག་བཟླས་ཀྲི་ནུས་པ་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་

ངག་དབེན་གྲི་སྔོན་དུ་ལུས་དབེན་བསོམ་པའྲི་གོ་རྲིམ་ངེས་སོ། །དེ་ནས་རྲིམ་ལྔར་

གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་བྱ་རླུང་དང༌། བཟླ་བྱ་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཐོས་བསམ་གྲིས་

ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ངག་རྣམ་པར་དབེན་པ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་

བྱའོ། །

འདྲི་ལ་གསུམ། ཤེས་བྱ་རླུང་གྲི་དེ་ཉྲིད། བཟླ་བྱ་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད། ངག་དབེན་

ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རྣལ་འབྱོ་པ་

ཡྲིས་རླུང་བསོམ་ན། །སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་དང། བདེ་མཆོག་

སོམ་འབྱུང་ལས། རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཤེས་དང༌། །གང་གྲིས་ཤེས་ཀང་མྲི་བསོམ་

པ། །དེ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །འཁོར་བར་ཉེར་འཚོ་སྲྲིན་བུ་བཞྲིན། ཞེས་

རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་ཡང་བསྔགས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་རོ་རེ་བཟླས་པ་སོགས་རླུང་ལ་

དངོས་སུ་དམྲིགས་པ་གཏད་ནས་བསོམ་པའྲི་རོགས་རྲིམ་དུ་མ་ཟད་ལུས་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

བསོམ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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དེ་ལ་རླུང་གྲི་དབྱེ་བ་བསན་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་དང༌། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་རྒྱུད་ལས། ཀོ་ཊ་ཀ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

མྲིང་གྲིས་རླུང་བཅུ་བསན་ནོ། །རོ་རེ་པདྨོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ནྲི། སྲོག་འཛིན། 

ཐུར་སེལ། མཉམ་གནས། གེན་རྒྱུ། ཁབ་བྱེད། རྒྱུ་བ། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བ། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་སེ། རླུང་བཅུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དང་པོ་

ལྔ་ལ་རྩ་བའྲི་རླུང་དང༌། ཕྲི་མ་ལྔ་ལ་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ཞེས་གསུངས་སོ། །དགོངས་

པ་ལུང་སོན་ལས། ཕྲི་མ་ལྔ་ལ། ཀླུ་དང་རུས་སྦལ་རྩངས་པ་དང༌། །ལྷས་བྱྲིན་དང་ནྲི་

གཞུ་ལས་རྒྱལ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཕྲི་མ་ལ་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ནོར་ལས་རྒྱལ་

ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་རླུང་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ངེས་བཟུང་བ་དང༌། རྩ་བའྲི་རླུང་

ལྔའྲི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔའྲི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། སྲོག་འཛིན་གྲི་རླུང་ལ་རླུང་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཡོད་ལ། དེའྲི་ཕ་བ་དེས་དངོས་ཀྲི་

ཉེར་ལེན་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་རྩ་བའྲི་རླུང་གཞན་བཞྲི་དང་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བར་དོའྲི་སབས་སུ་ཕ་བའྲི་སྲོག་འཛིན་གྲི་རླུང་ལྷན་སྐེས་དང༌། 

ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་གྲུབ་བདེ་གཅྲིག་གྲི་ངོ་

བོར་སྐེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཉྲིད་མཚམས་སྦོར་བར་བྱེད་ལ། དེ་འད་

བའྲི་རླུང་སེམས་གཉྲིས་དང་ཁུ་ཁག་གྲི་དྭངས་མ་གཉྲིས་སེ་བཞྲི་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་

ཡུངས་ཀར་སྦེམ་པོའྲི་ཚད་ཙམ་པ་དེ་ཉྲིད་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་

ནང་དུ་གནས་པ་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤྲིག་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་བྱའོ། །སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ནྲི་ལུས་

ཀྲི་རྩ་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔར་ཤོས་ཡྲིན་ཅྲིང་རྩ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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གེས་ནས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཐུར་སེལ་གྲི་གནས་ནྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་རྒྱུ་བའྲི་ལམ་ནྲི་སྤྲིར་

སེང་འོག་གཉྲིས་ཀ་ནས་དང༌། གཙོ་བོར་འོག་གྲི་སོ་ནས་རྒྱུའོ། །རང་དབང་གྲི་ཁ་

དོག་སེར་པོ། །འབྱུང་བ་ལྔའྲི་ནང་ནས་ས་རླུང༌། མགོན་པོ་ལྔའྲི་ནང་ནས་རྲིན་ཆེན་

མགོན་པོའྲི་རླུང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཉམ་གནས་ཀྲི་གནས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར། རྒྱུ་

བའྲི་ལམ་གཙོ་བོར་སེང་དང༌། སྤྲིར་གཉྲིས་ཀ་རང་དབང་གྲི་ཁ་དོག་ལང་ནག་རླུང་

གྲི་རླུང༌། དོན་ཡོད་མགོན་པོའྲི་རླུང་ངོ༌། །སྲོག་འཛིན་གྲི་གནས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར། 

རྒྱུ་བའྲི་ལམ་གཙོ་བོར་འོག་སོ་དང་སྤྲིར་གཉྲིས་ཀ །རང་གྲི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཆུ་

རླུང༌། རོ་རེ་མགོན་པོའྲི་རླུང་ངོ༌། །གེན་རྒྱུའྲི་གནས་མགྲིན་པའྲི་རྩ་འཁོར། རྒྱུ་བའྲི་

ལམ་གཙོ་བོར་སེང་དང༌། སྤྲིར་གཉྲིས་ཀ །རང་དབང་གྲི་ཁ་དོག་དམར་པོ། །མེ་རླུང་

ངོ༌། །པདྨ་མགོན་པོའྲི་རླུང་ངོ༌། །ཁབ་བྱེད་ཀྲི་གནས་ཐམས་ཅད། གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་

བའྲི་ཚེ་མ་གཏོགས་མྲི་རྒྱུའོ། །རང་དབང་གྲིས་ཁ་དོག་སྔོན་པོ། །ནམ་མཁའྲི་རླུང༌། 

རྣམ་སང་མགོན་པོའྲི་རླུང་ངོ༌། །ཁབ་བྱེད་མ་གཏོགས་རྩ་བའྲི་རླུང་གཞན་རྒྱུ་བའྲི་

ཚུལ་ནྲི། དེ་ཡང་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཐུན་ཚོད་བཅུ་གཉྲིས། ཐུན་ཕེད་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བཞྲིར་བྱས་པའྲི་ཐུན་ཕེད་རེ་རེ་ལ། རླུང་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེ་ལ་རླུང་རེར་རྩྲིས་

པའྲི་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་རེ་རྒྱུ་ཞྲིང༌། བསོམས་པས་ཞག་རེ་ལ་རླུང་ནྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་

དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུའོ། །

དེ་ཡང་རྩ་བའྲི་རླུང་བཞྲི་པོ་འདྲི་རེ་རེས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་བ་ན་གཞན་གསུམ་

ཡང་འཁོར་དུ་རྒྱུ་བས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་གེན་རྒྱུས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན། ས་བུག་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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གཡས་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་ཞྲིང༌། རླུང་གཞན་གསུམ་གྲི་རང་དབང་གྲི་ཁ་དོག་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་ཡྲིན་ཡང༌། འདྲིར་གཙོ་བོར་ཁོ་དོག་དམར་པོའྲི་མདངས་ཕོག་པས་དཀར་

དམར་ལང་དམར་དམར་སེར་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེས་

འདེའོ། །སྲོག་འཛིན་གྲིས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན། ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་དང༌། མཉམ་

གནས་ཀྲིས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན་ས་བུག་གཡོན་ཁོ་ན་ནས་དང༌། ཐུར་སེལ་གྲིས་

གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན་ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་ནས་རྒྱུའོ། །སྲོག་ཐུར་གཉྲིས་མཉམ་རྒྱུར་

མཚུངས་ཀང་ཁད་པར་ནྲི་སྲོག་འཛིན་དལ་ཞྲིང་འཇམ་པར་རྒྱུ་ལ། ཐུར་སེལ་ནྲི་དག་

ཅྲིང་རྩུབ་པར་རྒྱུའོ། །འཆྲི་དུས་མ་གཏོས་གཞྲི་དུས་སུ་རླུང་གང་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་རོ་

རྐང་ནས་རྒྱུ་བས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ས་བུག་གཡས་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་ན་རོ་མ་ཁོ་ན་ནས་

རྒྱུ་བ་དང༌། གཡོན་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་ན་རྐང་མ་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་

ནས་རྒྱུ་ན་རོ་རྐང་གཉྲིས་ཀ་ནས་རྒྱུ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཞྲི་དུས་ཀྲི་མཉམ་རྒྱུ་ནྲི་གཡས་

གཡོན་གཉྲིས་ཤེད་མྲི་མཚུངས་པར་རྒྱུ་བས་ཁབ་ཅྲིང༌། ལམ་བསོམ་སོབས་ཀྲིས་

དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བའྲི་མཉམ་རྒྱུ་ནྲི་ས་བུག་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཤེད་མཚུངས་པས་

ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་རྒྱུ་ཚུལ་དེ་ལ་ནྲི། མགོན་པོ་བཞྲིའྲི་རྒྱུ་བ་དང་འབྱུང་

ཆེན་བཞྲིའྲི་རྒྱུ་བ་ཟེར་རོ། །ཡང་མགོན་པོ་རེ་རེའྲི་རླུང་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕག་རེ་རྒྱུ་བ་ན་

ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་རླུང་ཚན་པ་རེ་རྒྱུ་བས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་པདྨ་མགོན་པོའྲི་རླུང་གེན་

རྒྱུས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུན་ཐོག་མའྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་གོས་དཀར་མོའྲི་རླུང་ཡྲིན་ཏེ། 

གེན་རྒྱུ་མེ་རླུང་དང་གོས་དཀར་མོ་མེའྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས་སོ། །གཞན་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེས་རྲིགས་འདེའྲི། །དེ་ནས་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྒོལ་མའྲི་རླུང༌། དེ་ནས་དེ་
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ཙམ་ཞྲིག་རྒྱུ་བ་སྤན་མའྲི་རླུང༌། དེ་ནས་དེ་ཙམ་ཞྲིག་རྒྱུ་བ་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་རླུང་ངོ༌། །དེས་

མཚོན་ནས་མཉམ་གནས་ཀྲིས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན། ཐོག་མའྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་

སྒོལ་མའྲི་རླུང་དུ་འཇོག་པ་སོགས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གོས་དཀར་མོའྲི་

རླུང་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པོ་དེ་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེའྲི་སོད་སད་གང་ནས་རྒྱུ་ཡང་ས་བུག་

གྲི་སེང་ཡ་ཕྲིབས་ལ་བདར་ནས་རྒྱུ་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒོལ་མའྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་

ནྲི་ས་བུག་གྲི་ལོགས་ལ་བདར་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། སྤན་མའྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ས་བུག་

གྲི་དབུས་དངས་ཐད་ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ས་བུག་གྲི་འོག་

མས་རྐན་ལ་བདར་ནས་རྒྱུའོ། །དེ་འདའྲི་རྒྱུ་ཚུལ་དེ་ནྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་རྒྱུ་བ་འབྱུང་ཆུང་

གྲི་རྒྱུ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔའྲི་གནས་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ཟླ་བའྲི་ཆ་

དང་སང་བ་དང༌། །བསྙེན་བཀུར་ལོག་ཤལ་མཆྲིན་པ་མ། །རྩ་ནེ་ལྔ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། །རྩ་

ནྲི་ལྔ་ལས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང༌། །ཀླུ་དང་རུས་སྦལ་རྩངས་པ་དང༌། །ལྷས་བྱྲིན་དང་ནྲི་ནོར་

ལས་རྒྱལ། ཞེས་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་ལྔ་ནྲི་ཟླ་བའྲི་ཆ་ལ་སོགས་པའྲི་སྙྲིང་ཁ་ན་

གནས་པའྲི་རྩ་ལྔའྲི་ནང་ནས་རྒྱུ་བར་གསུངས་པས། གནས་སྙྲིང་ཁར་གནས་ཤྲིང་རྒྱུ་

བའྲི་ལམ་ནྲི། རྒྱུ་བ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་

བ་ལྔ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མྲིག་དབང་གྲི་དབུས་དང༌། རྣ་བའྲི་བུག་པའྲི་དབུས་

དང༌། སའྲི་བུག་པའྲི་ནང་དང༌། ལྕེའྲི་གཞུང་གྲི་རྩ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ལྕེ་རྩེ་དང་ལུས་ཀྲི་

རྩ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་བརྒྱུད་དེ་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱུའོ། །དེ་རྣམས་

ཀྲི་ཁ་དོག་ཀང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་དམར་སྔོ་སེར་དཀར་ལང་བའོ། །གཞན་ཡང་སྙྲིང་
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ཁ་ན། འཛིན་པའྲི་རླུང་དྲུག་དང༌། གཟུང་བའྲི་རླུང་དྲུག་གནས་པར་གསུངས་པ་ཡང་

རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། འོད་འཕེལ་འོད་ཟེར་གཟྲི་བརྲིད་མ། །གསལ་བ་འབར་བ་འོད་

འབར་མ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འོད་འཔེལ་མ་སོགས་ཀྲི་རླུང་དྲུག་ནྲི་འཛིན་པའྲི་རླུང་

དྲུག་སེ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་དབང་པོ་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གཡོ་བའྲི་བྱ་

བ་བྱེད་དོ། །ཡང་འོད་ཟེར་འོད་མ་སང་བ་མ། །གསལ་བྱེད་གསལ་འོད་ཉྲི་མ་གསལ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་འོད་ཟེར་མ་སོགས་རླུང་དྲུག་ནྲི་གཟུང་བའྲི་རླུང་དྲུག་སེ། །དེ་

རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་རྣམ་ཤེས་དྲུག་ལ་གསལ་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་

དོ། །དེ་འད་བའྲི་རླུང་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་དུས་སུ་གཟུང་

འཛིན་གྲི་སང་བ་རགས་པ་རྣམས་མྲི་འཆར་རོ། །རླུང་འདྲི་རྣམས་མངལ་དུ་འགྲུབ་

ཀང་དེར་ས་སོ་ནས་འབྱུང་འཇུག་མྲི་བྱེད་ལ། ཕྲིས་བཙས་མ་ཐག་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་ས་སོ་ནས་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་དོ། །

སྤོད་བསྡུས་ལས། རླུང་རྣམས་ཀྲི་རང་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་གདངས་དང་

སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱེད་པ་དང༌། རླུང་རྣམས་ཨའྲི་གནས་སུ་གྱུར་ནས་ཚིག་གྲི་

བརོད་པ་མ་ལུས་པ་འབྱྲིན་པར་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རྩ་བ་དང་ཡན་

ལག་གྲི་རླུང་གཉྲིས་ཀ་ལ་འདའོ། །ཡང་རླུང་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་

དངོས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མཐར་རླུང་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་

ལ་ཐྲིམ་ནས་འོད་གསལ་འཆར་བའྲི་དོན་ནོ། །རླུང་རྣམས་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བྱེད་ལས་

ནྲི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཡོ་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བའྲི་

བྱ་བ་གཅྲིག་བུར་མ་ཟད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་ནས་ཕྲི་མར་གཡོ་བའྲི་བྱ་བ་ཡང་བྱེད་
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དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་གཡོ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་

པར་གཟུགས་ལུས་གཡོ་བ་རང་དགོས་ན་གཟུགས་མེད་ན་གཡོ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

མེད་པ་དང༌། གཟུགས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་རླུང་དེ་རྣམས་ལ་འཕོ་བ་དུ་ཡོད་

སྙམ་ན། འདྲི་ལ་དུས་འཁོར་ནས། ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་གཡས་ནས་རྩ་འདབ་དྲུག་

ནས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་སེ་འཕོ་བ་དྲུག །གཡོན་གྲི་

རྩ་འདབ་དྲུག་ནས་ན་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་སེ་འཕོ་བ་

དྲུག་དང་གཉྲིས་ཀ་བསོམས་པས་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་གཡས་

ཀྲི་རྩ་འདབ་དང་པོ་ནས་ཐོག་མར་ས་རླུང་སོང་དགུ་བརྒྱ་ས་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུས། 

དེ་ནས་གཡོན་གྲི་རྩ་འདབ་དང་པོ་ནས་ནམ་མཁའྲི་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བུག་

གཡོན་ནས་རྒྱུ་ལ། དེ་ལྟར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སེལ་ནས་རྒྱུའོ། །འདྲིའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྩ་

འདབ་འཕོ་བ། ས་བུག་འཕོ་བ། དཀྲིལ་འཁོར་འཕོ་བ་གསུམ་གཅྲིག་འཕོ་ན་གཞན་

གཉྲིས་ཀང་འཕོ་བས་ཁབ་ཅྲིང༌། ཡང་ཐོབ་ཐང་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འཕོ་བ་

རེ་ལ་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཡྲིན་ནའང༌། དངོས་གནས་ལ་དེའྲི་སེང་ནས། 

འཕོ་མཚམས་སུ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྐང་བཅས་རེ་དབུ་མ་ནས་ཤེད་མཚུངས་སུ་ས་

བུག་གཉྲིས་ཀ་ནས་རྒྱུ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དུ་བཞེད་པ་འདྲི་ཨ་བྷྱས་དང་དོན་ཡྲིན་

གསུང་ངོ༌། །

སོམ་འབྱུང་ལས། ས་བུག་གཡས་སུ་རྒྱུ་བ་དོར་ནས་གཡོན་དུ་རྒྱུ་བ་དང༌། 

གཡོན་རྒྱུ་བ་དོར་ནས་གཡས་སུ་རྒྱུ་བའྲི་ས་བུག་འཕོ་བའྲི་འཕོ་བ་ས་བུག་གཉྲིས་

ཀ་ནས་རྒྱུ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་འཕོ་བ་བརྒྱད་དེ་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་གསུངས་སོ། །ཡང་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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བརྟག་གཉྲིས་ལས། མགྲིན་པའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྩ་རེའྲི་ནང་ནས་རླུང་རྒྱུ་

བ་འཕོ་ཐེབས་དེ་ལ་འཕོ་བ་རེར་བྱས་པའྲི་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲི་

དང་འོག་མ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་འཕོ་བ་རེ་ལ་རླུང་སོང་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རེ་

རྒྱུའོ། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོར་ཕེང་དང༌། 

དགོངས་པ་ལུང་སོན་གཉྲིས་ཀ་ལས། འཕོ་བ་ཉེར་བཞྲི་དང་རེ་རེའྲི་ཡུན་ལ་རླུང་

དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་རྒྱུ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་སྲོག་འཛིན་དང་ཐུར་སེལ་གཉྲིས་

ཀྲིས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུན། ས་བུག་མྲི་འཕོ་ཡང་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་བརྒྱུས་ཚར་བ་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་འཕོས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། 

གེན་རྒྱུ་དང་མཉམ་གནས་ཀྲིས་གཙོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་བ་ན་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་སོང་བ་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་དང་ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་འཕོས་ནས་རྒྱུ་བའྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། 

བསོམས་པས་འཕོ་བ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བ་ཞྲིར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་འདྲི་བའྲི་ལུགས་ཀྲིས་

འཕོ་ཆེན་འབྱུང་ཆེན་གྲི་རྒྱུ་བ་དགུ་བརྒྱ་ཕག་ཉེར་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་འཕོ་ཆུང་ངམ་

འབྱུང་ཆུང་གྲི་རྒྱུ་བ་ཉྲིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་བཞྲི་བཞྲི་སེ་བསོམས་པས་འཕོ་ཆུང་དགུ་

དྲུག་ཏུ་མཛད་དོ། །

ཡང་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་རླུང་གྲི་རྒྱུ་ཚུལ་ནྲི། ཡར་ངོའྲི་ཚེས་གཅྲིག་གཉྲིས་གསུམ་གྲི་

སྔ་དོ་དང་པོའྲི་མགོ་ཟུག་ནས་ས་བུག་གཡོན་ནས་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་བརྒྱུ་ལ། ཚེས་

གསུམ་པོ་དེའྲི་མཚན་མོའྲི་མགོ་ཟུག་ནས་ས་བུག་གཡས་ནས་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་

རྒྱུའོ། །ཡང་ཚེས་བཞྲི་ལྔ་དྲུག་གྲི་སྔ་དོ་དང་པོ་ལ་ས་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་ཞྲིང་མཚན་

མོའྲི་མགོ་ཟུག་ནས་ས་བུག་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བ་སོགས་བཅོ་ལྔའྲི་བར་དུ་སྦྲེལ་ནས་རྒྱུ་
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ཚུལ་སྔར་གྲི་རྲིགས་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། མར་ངོའྲི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྲི་སྔ་དོ་དང་པོའྲི་མགོ་ཟུག་ནས་ས་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་ཞྲིང༌། མཚན་མོའྲི་

མགོ་ཟུག་ནས་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བ་སོགས་གནམ་གང་གྲི་བར་དུ་སེལ་ནས་རྒྱུ་ཚུལ་

ཡང་སྔར་གྲི་རྲིགས་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཁམས་སྙོམས་པའྲི་དུས་སུ་རླུང་

རྒྱུ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ངེས་པས་དེའྲི་དུས་སུ་སྔར་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་ནས་རྒྱུ་ན་མྲི་དགེ་

བའྲི་ལྟས་སུ་སོམ་འབྱུང་དང་འཆྲི་སླུ་སོགས་ནས་བཤད་པས་དེ་དག་ནས་བཤད་

པའྲི་ཟློག་ཐབས་རྣམས་བྱའོ།  ཡང་རོ་རེ་ཕང་བ་ནས། རླུང་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་

གསུངས་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་མ་རྲིག་པ་དང་དེས་བསགས་པའྲི་ལས་ཉོན་གྲིས་

འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་རླུང་ངེས་པར་གོགས་སུ་དགོས་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། མ་

རྲིག་པ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་མྲི་བཞེད་པར་རླུང་ཁ་ན་དེར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གོགས་

སུ་དགོས་ཚུལ་ཡང༌། འཆྲི་བ་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ལས་དེའྲི་ལུས་འགྲུབ་

ཅྲིང༌། བར་དོ་ཤྲི་བའྲི་སེམས་རླུང་གྲི་བཞོན་པས་བསྐོད་པའྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་གནས་

སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་རླུང་འདྲི་རྣམས་ལ་བྱེད་ལས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ཕལ་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་

པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བྱེད་ལས་ནྲི། སྲོག་འཛིན་གྲིས་ནྲི་རླུང་རྣམས་དབང་

པོའྲི་སོར་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པ་དང་ཚེ་རྲིང་དུ་གནས་པར་བྱེད་དོ། །ཐུར་སེལ་གྲིས་

ནྲི་སོད་ཀྲི་རླུང་རྣམས་སད་དུ་འདེན་པ་དང་བཤད་གཅྲི་ཁུ་བ་གསུམ་འཕེལ་འཛིན་

གྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །མཉམ་གནས་ཀྲིས་ནྲི་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་དང་མཉམ་དུ་གནས་ནས་

བཟའ་བཏུང་རྣམས་རོ་མཉམ་དུ་འཇུ་བ་དང༌། སད་ཀྲི་རླུང་ལྟེ་བ་བར་དུ་འདེན་པའྲི་
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བྱ་བ་བྱེད་དོ། །གེན་རྒྱུས་ནྲི་སད་ཀྲི་རླུང་ལྟེ་བ་ནས་སོད་དུ་འདེན་པ་དང༌། ཁ་ཟས་

ལྡད་པ་དང་མྲིད་པ་སོགས་ལ་སྦོར་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་”དོ
1
། །ཁབ་བྱེད་ཀྲིས་ནྲི་ལུས་

ཀྲི་ཚིགས་རྣམས་འཕྲུལ་པའྲི་སོ་ནས་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་བསྐོད་པ་དང་

ལུས་ཐམས་ཅད་དོད་ཀྲིས་ཁབ་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པས་ནྲི། རྟོག་པ་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་བཤད་དེ། རྣལ་འབྱོར་བས་

རྩ་བའྲི་རླུང་བཞྲི་ལ་རོར་བཟླས་བྱས་པས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་

མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པས། འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

སོང་པ་བཞྲི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འདེན་པ་ནྲི་བྱེད་ལས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་

ལ། གཞན་ཡང་སྲོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་གེན་རྒྱུ་མཉམ་གནས་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་གཞན་

རོར་བཟླས་བྱས་པས་ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་བཞྲི་ཡང་འགྲུབ་པ་སོགས་མཆོག་

ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་ལ་རོར་

བཟླས་བྱས་པས་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་ཐམས་ཅད་ཐྲིམ་པས་གཟུང་འཛིན་

གཉྲིས་སང་ཕ་རགས་ཅྲི་རྲིགས་པར་ནུབ་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེ་ཆེན་འབར་ཞྲིང་

དེའྲི་མཐུས་རེས་ཐོབ་ཏུའང་ཡུལ་ལྔའྲི་སང་པ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གྲི་རྣམ་

རོལ་ཏུ་འཆར་བར་འགྱུར་བ་དང༌། རྒྱུ་བ་སོགས་དབང་ཤེས་ལྔའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ལྔ་

ལ་རོར་བཟླས་བྱས་པས་མྲིག་གྲི་མངོན་ཤེས་ནས་ལུས་ཀྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲི་བར་གྲི་

མངོན་ཤེས་འགྲུབ་པ་སོགས་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་ཀ་འགྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་བཟླ་བྱ་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ལ། སྔགས་བཏུ་བ། སྔགས་ཀྲི་བར། སྔགས་

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༡ན།   ད   *  དོ
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ཀྲི་དོན། སྔགས་ཀྲི་དོན་དམ་པ། སྔགས་ཀྲི་རྩ་བ་ཨ་ཐུང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་ལས། སྔགས་གང་ལ་བཏུ་བའྲི་གཞྲི་ནྲི། རྟོག་པ་གསུམ་པ་ལས། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་

ལྲིའྲི་གོང་ཁེར་ནྲི། གསང་སྔགས་འབྱུང་བའྲི་རྩ་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཨཱ་ལྲི་

བཅུ་དྲུག་དང༌། ཀ་ཡྲིག་སངས་པའྲི་ཀཱ་ལྲི་སོ་གསུམ་མོ། །གཉྲིས་པ་དེ་ལས་བཏུས་

པའྲི་སྔགས་ནྲི། མགོ་མེད་ལ་སོགས་པ་སྔགས་རྲིགས་བཞྲི་བཏུས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་

དང་འབེལ་བའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་བཏུས་པའྲི་སྔགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་པོར་གྱུར་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་

མོ། །དེ་གསུམ་སྙྲིང་པོར་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་བཞྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་

ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་གསུམ་དུ་འདུ་ཞྲིང༌། དེ་གསུམ་གྲི་སྔགས་ཐམས་

ཅད་ཀང་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་འབྲུ་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་

རོ་རེ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུ་འདུས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

སྤོད་བསྡུས་ལས། བུད་མེད་དང་སྐེས་པ་དང་མ་ནྲིང་གྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་

ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། བཏུ་གཞྲི་ལ་སྦར་ན་ར�་ལ�་མ་གཏོགས་པའྲི་དབྱངས་

བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲི་སྔགས་དང༌། གསལ་བྱེད་རྣམས་ནྲི་སྐེས་པའྲི་སྔགས་

དང༌། ར�་ལ�་བཞྲི་ནྲི་མ་ནྲིང་གྲི་སྔགས་སོ། །བཏུས་པའྲི་སྔགས་ལ་སྦར་ན། ལྷ་མོ་

རྐང་གྲི་སྔགས་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲི་སྔགས་དང༌། ལྷ་ཕོ་རྐང་གྲི་སྔགས་ནྲི་སྐེས་པའྲི་

སྔགས་དང༌། ཕོ་མོ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སྔགས་རྣམས་ནྲི་མ་ནྲིང་གྲི་སྔགས་

སོ། །བཏུས་པའྲི་སྔགས་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་སྦར་ན། ༀ་སྐེས་པ། ཨཱཿ བུད་མེད། 
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ཧཱུཾ་མ་ནྲིང་གྲི་སྔགས་སོ། །སྔགས་ཐམས་ཅད་ཡྲི་གེ་གསུམ་དུ་འདུ་བས་མཆོག་ཡྲིན་

པར་མ་ཟད། ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་བྱེད་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་ཀང་བཏུས་པའྲི་སྔགས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་མཆོག་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལ་གསུམ་ལས། བསྐེད་རྲིམ་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་

ཚུལ་ནྲི། དང་པོ་ལྷ་བསྐེད་པ་ཡང་ཡྲི་གེ་གསུམ་གང་རུང་དང༌། ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་

སེལ་བའྲི་སྔགས་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་ཅྲིང༌། བསྐེད་ཟྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ་ལུས་ངག་ཡྲིད་

གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ཡང་གནས་གསུམ་དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་བཀོད་ནས་བྱྲིན་གྲིས་

རློབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་བཟླས་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་ཐུགས་ཁར་ཡྲི་གེ་གསུམ་གང་

རུང་བཀོད་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་བཟླས་པ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་

ཡྲི་གེའོ། །བརོད་པའྲི་ཡེ་གེ་ལ་ཡང༌། ངག་ཏུ་བརོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་བཟླས་པ་

དང༌། ཡྲིད་ཀྲི་བཟླས་པ་ནང་གྲི་བརོད་པའྲི་བཟླས་པ་གཉྲིས་སོ། །གཞན་ཡང་ཐུན་

མཚམས་སོགས་སུ་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སོགས་ཀང་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཀྲིས་

བྱེད་ཅྲིང༌། ཁད་པར་དུ་བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་གསུམ་ཉམས་

འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བྱས་ཀང་སྙྲིང་པོ་ཉེ་སྙྲིང་ཕེང་སྔགས་སོགས་ཀྲིས་ལས་མ་གྲུབ་ན་

ཡྲི་གེ་གསུམ་ལ་བཟླས་པ་བྱས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་བསྐུལ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་

རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པས་བསྐེད་རྲིམ་པ་ལ་བྱེད་ལས་ཀྲི་མཆོག་གོ །

གཉྲིས་པ་རོགས་རྲིམ་པས་བྱེད་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། རོགས་

རྲིམ་པས་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱས་པས་

རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཐྲིམ་ནས་འོད་གསལ་འཆར་བར་བྱེད་

ཅྲིང༌། འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བ་སོགས་ནྲི་བྱེད་ལས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དང་རླུང་
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བཞྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་ཀྲིས་ནྲི་ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་

བཞྲི་འགྲུབ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡྲི་གེ་དང་སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་ཀྲིས་ལྷའྲི་ཐུགས་

རྒྱུད་བསྐུལ་བའྲི་སོ་ནས་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ནུས་པ་དང༌། ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ངག་བཟླས་སོགས་ལ་ནུས་པ་ཆེས་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས་བྱེད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །རོགས་རྲིམ་པས་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་

ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱས་པས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་མངོན་

ཤེས་འགྲུབ་པའྲི་བྱེད་ལས་ཀང་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་

ནྲི། རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་གཉྲིས་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་དུས་སུ་མཁའ་གསང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་གཉྲིས་

ཀས་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་དུས་སུ་སྦང་རྟོགས་སྦར་གསུམ་སོགས་ཀང་ཡྲི་གེ་

གསུམ་གྲིས་བྱེད་པས་ན་བྱེད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སྔགས་ཀྲི་བར་ནྲི། དེ་ཉྲིད་གསུམ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བར་སེ་དེ་ཡང་རླུང་

འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གྲི་དེ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་བརས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་

གསུམ་བསན་ལ། དེ་སོན་ནུས་པ་ཡང་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ། གནས་པ་ཨཱཿཕྲིར་

ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གྲི་གདངས་སུ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སོ། །གསུམ་པ་

སྔགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། དེ་ནྲི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །ལྷ་ཡྲི་

གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའོ། ཞེས་པ་འདྲིས་བསན་པར་སྤོད་བསྡུས་སུ་གསུངས་ལ། ཚིག་

རྐང་གཉྲིས་པོ་འདྲི་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཁེད་ཀྲིས་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་ཞེས་པ་ནས་
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བསྐེད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་ངེས་དོན་འཆད་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་སྒྱུ་ལུས་ལ་

བྱའོ། །དེ་ནས་རོར་བཟླས་ཀྲི་མཐུས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་

བྱས་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པ་དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་

འཇའ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་དངོས་སུ་སོང་བའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་ཏེ། 

མདོར་ན་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་སྐུ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་ནོ། །

བཞྲི་པ་སྔགས་ཀྲི་དོན་དམ་པ་ནྲི། རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཡུལ་

སོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་

ལྟར་བྱས་ནས་སྔགས་བཏུ་བས་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ནས་ཡྲི་

གེ་གསུམ་གྲི་བཟླས་པ་མཆོག་དང༌། དེ་ལ་ཡང་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཡོད་པ་

ལས། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་བཟླས་པ་མཆོག་ཏུ་བསན་ཞྲིང༌། སྔགས་

ཀྲི་བར་ནྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་དུ་སྦར་བའྲི་རོར་

བཟླས་བྱེད་ཚུལ་བསན་པའྲི་སོ་ནས་བཟླས་པ་དེ་བྱེད་ཚུལ་བསན་ལ། སྔགས་ཀྲི་

དོན་དང་སྔགས་ཀྲི་དོན་དམ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་བཟླས་པ་དེ་བྱས་པའྲི་མཐུས་དག་མ་

དག་གྲི་སྒྱུ་མའྲི་ལུས་གཉྲིས་དང༌། དཔེ་དང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལ་སོགས་པ་བསན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རྲིམ་པ་ལྷག་མ་བཞྲི་ཀ་རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་འབས་བུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་

ནོ། །ལྔ་པ་སྔགས་ཀྲི་རྩ་བ་ཨ་ཐུང་བཤད་པ་ནྲི། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། ཐུང་དུ་



 434  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 434  

མ་ལུས་ངག་ཏུ་འགྱུར། །གཅྲིག་མྲིན་དུ་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་སྤོད་བསྡུས་

སུ་དངས་ནས་དེའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། སྤེད་བསྡུས་སུ། ཨ་ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའྲི་རྩ་

བར་གྱུར་པའྲི་རྒྱུ་མཆེན་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། འདྲི་ན་གསུང་རབ་འཆད་པ་བྱ་ཀ་ར་ཎའྲི་

ཚིག་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་སྒའྲི་དོན་འཆད་པར་བྱེད་ལ། ཡང་ཡྲི་གེ་ལས་

བརོད་པ་གང་དང་གང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མྲི་ཤེས་སོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་གསུང་རབ་འཆད་པ་པོ་

རྣམས་ནྲི་སྒ་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལྟར་ཚིག་དེའྲི་སྒའྲི་ཐོན་ཚོད་ཀྲི་དོན་ཙམ་ཞྲིག་

འཆད་པར་བྱེད་ཀྲི། དགོངས་པ་ལུང་སོན་གྲིས་སྔགས་ཀྲི་ངེས་དོན་འཆད་པ་ལྟར་

གང་དུ་འཇུག་པ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པ་ཤེས་པར་མྲི་ནུས་སོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

འདྲི་ལ་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །གང་དུ་འཇུག་ན་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་

ཡྲི་གེ་རྣམས་སུ་འཇུག །གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་འཇུག་ན་ཨ་ཐུང་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་འཇུག །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དུ་འཇུག་ན། དེ་ལ་ཨ་ཐུང་དབྱངས་གསལ་གྲི་

སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་ཡྲི་གེ་དེ་ལས་མྲིང༌། དེ་ལས་ཚིག །དེ་ལས་ཤཽ་ཀ་དང༌། དེ་

ལས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུང་པ་མྲི་རྲིགས་

ཏེ། འདྲིའྲི་གང་དུ་འཇུག་པ་སོགས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དང་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་

པ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། ཨ་ཐུང་དབྱངས་གསལ་གྲི་སྲོག་

ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་དེ་རྣམས་འབྱུང་བ་སོགས་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ལེགས་པར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། གང་འཇུག་ན་

དབྱངས་ཀྲི་ངག་གྲི་ཡེ་གེ་རྣམས་ཀྲི་མཚོན་པ་རླུང་རྣམས་ཀྲི་རང་གདངས་དབྱངས་
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གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་སྒའྲི་གདངས་ཀྲི་རྣམ་པར་སང་བ་རྣམས་འཇུག་གོ །གང་

དུ་འཇུག་ན་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་འཇུག་གོ །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་འཇུག་

ན། སྤོད་བསྡུས་ལས། རླུང་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ཐོབ་ནས་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་མེད་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་

དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འཇུག་གོ །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་ན། ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ། ཆུ་མེ་ལ་ཐྲིམ། མེ་

རླུང་ལ་ཐྲིམ། ཀུན་རྟོག་གྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་སང་བ་ལ་ཐྲིམ། སང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐྲིམ། 

མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐྲིམ། ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇུག་གོ  

།དོན་འདྲི་འཆད་པ་ལ་དགོངས་པ་ལུང་སོན་གྲི་ལུང་དངས་པ་དེ་དང་ངེས་གཉྲིས་སུ་

བཤད་པའྲི་དང་དོན་ནྲི། ཨ་བྷྱས་དབྱངས་གསལ་གྲི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་འཆད་དོ། །

སྔགས་ཀྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་ངག་གྲི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་འགྲུབ་ཅྲིང༌། དངོས་གྲུབ་

མ་ལུས་པའྲི་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་སྔར་ལྟར་ངེས་དོན་

བཤད་པ་ན། །གསུང་རབ་འཆད་པ་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་སོ། །དོན་འདྲི་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྤོད་བསྡུས་སུ་ལུང་ཚན་པ་གསུམ་དངས་ཏེ། དང་པོ་ནྲི་མཚན་

བརོད་ལས། ཨ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ཀུན་གྲི་མཆོག །དོན་ཆེན་ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཡྲིན། །ཁོང་

ནས་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད། །ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་སེ། །བརོད་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲི་

མཆོག །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད། ཅེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སོ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། རོ་རེ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་རྒྱུད་ལས། སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་ན་མྲི་ཤྲིགས་པ། གསལ་ཞྲིང་མར་མེ་དག་དང་

མཚུངས། །མྲི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་ཕ་བ་སེ། ཨ་ནྲི་གཙོ་བོ་དམ་པའོ། ཞེས་དངས་ནས་
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དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཨ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ་དེའྲི་རྒྱུར་གྱུར་

པ་ཞེས་གསུངས་པས། ལུང་དེ་གསུམ་ཡང་སྔར་ལྟར་ངེས་དོན་འཆད་དགོས་པའྲི་

ཁུངས་སུ་དངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཨ་ཐུང་དབྱངས་གསལ་གྲི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་

གསུང་རབ་སོགས་འགྲུབ་པའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་ཁུངས་སུ་འགོ་

པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཨ་ཐུང་གྲི་ངེས་དོན་ནྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་དབུས་ཀྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ནང་གྲི་

སྲོག་རླུང་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། ཨ་ཐུང་དག་མ་ལུས་པའྲི་རྩ་བར་གསུངས་པའྲི་

ངེས་དོན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་སྲོག་རླུང་དེ་ཇེ་རགས་སུ་སོང་ནས་ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་

སོའྲི་རྩའྲི་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཕྲིན་པ་ན་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་གདངས་

མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྒོགས་པའོ། །སམ་བྷུ་ཊ་ལས། ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་

ཀྲི་ཨ་ཐུང་སྔགས་རྣམས་ཀྲི་མཆོག་དང༌། ངག་མ་ལུས་པ་ལ་ཁབ་པར་གསུངས་

ལ། ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་རྡུལ་གྲི་ནཱ་ད་དང་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པའྲི་རླུང་དེ་ཉྲིད་རྩ་སྦུབས་

རྣམས་སུ་ཕྲིན་པ་ན་རླུང་མ་ལུས་པ་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་རོ་རེ་

ཕེང་བ་ལས། རླུང་རྣམས་དང་པོ་གང་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། མཐར་གང་དུ་ཐྲིམ་པར་

འགྱུར་བ་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་དུས་སུ་དང་པོར་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་དབུས་ཀྲི་མྲི་

ཤྲིགས་པའྲི་ནང་གྲི་སྲོག་རླུང་ཕ་བ་དེ་ཉྲིད་ཆགས་ཤྲིང༌། དེ་ལས་རླུང་གཞན་རྣམས་

འབྱུང་བ་དང༌། མཐར་འཇྲིག་པ་ཡང་རླུང་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཐྲིམ་པར་གསུངས་པ་དེ་

ཡྲིན་ནོ། །

མཚན་བརོད་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཨ་ཐུང་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་སྲོག་རླུང་ནྲི་



 437  

རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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བསོམ་སོབས་ཀྲིས་རླུང་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཐྲིམ་པས་འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་འཆར་

བ་ཡྲིག་འབྲུ་སེ་རླུང་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཡྲིན་ལ། འོད་གསལ་དེས་མ་རྲིག་པ་རྩད་ནས་

གཅོད་པར་བྱེད་པས་དོན་ཆེན་ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཡྲིན་ཞེས་སོ། །ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་

ཞེས་པ་ལ། ཆག་འགྱུར་ལས། སྲོག་ཆེན་པོ་སེ་ཡྲི་གེ་མེད་ཅེས་འབྱུང་བ་དེ་བས། དེ་

ཡང་སྲོག་གྲི་རླུང་ཡྲིན་ཞྲིང་རླུང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཡྲིན་པས་ན་ཆེན་པོ། ཡྲི་གེའྲི་

གཟུགས་སུ་མེད་པས་ན་ཡྲི་གེ་མེད་ཅེས་པའོ། །ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་སེ་ཞེས་

པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་སོའྲི་རྩ་སྦུབས་རྣམས་སུ་མ་”ཕྲིན
1
་པ་ན་དབྱངས་

གསལ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གདགས་སུ་མེད་པའོ། །

དེ་ནས་ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་སོའྲི་རྩ་སྦུབས་སོ་སོར་ཕྲིན་པ་ན། དབྱངས་གསལ་

གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གདངས་མྲི་གྲིས་གསལ་བའྲི་རྣམ་པར་སྒོགས་ཤྲིང་དེ་རེས་བྱེད་པ་ལྕེ་

རྐན་སོགས་ཀྲི་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱངས་གསལ་གྲི་སྒ་སྒོགས་པའྲི་གདངས་

གསལ་བར་སྒོགས་པས་ན་བརོད་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲི་མཆོག་དང་ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །ཨ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོ་སེ། སྐེ་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན། ཨ་ཐུང་གྲི་དོན་མྲི་ཤྲིགས་པ་ནྲི་རླུང་ཐམས་ཅད་དང་པོ་

གང་ནས་འབྱུང་བ་དང་མཐར་གང་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་གནས་ཡྲིན་པས། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་

མན་ངག་བཞྲིན་རོ་རེ་བཟླས་པ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་འོད་གསལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་

མེད་དུ་སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི། བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   ཕན    * ཕྱིན
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པའྲི་སོ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་

ལ་རླུང་ཐམས་ཅད་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་

པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ནྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

ཨ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་བྱ་རླུང་དང་བཟླ་བྱ་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པར་བྱས་ནས་

ངག་དབེན་དངོས་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པའྲི་ཚུལ། 

དང་པོར་ངག་དབེན་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་

དབུས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །གོང་བུའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཕྱུང་ནས་སུ། །ས་

ཡྲི་རྩེ་མོར་རབ་ཏུ་བརྟག །རྲིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ། །སྲོག་གྲི་རྩོལ་བ་ཞེས་བྱར་

བཤད། །རང་སྔགས་སྙྲིང་ཁར་བསམས་ནས་ནྲི། །སྲོག་ནྲི་ཐྲིག་ལེར་གྱུར་པར་

བཞག །ཅེས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནས་རབ་ཏུ་བརྟག་ཅེས་པའྲི་

བར་གྲིས་གསང་བའྲི་ས་རྩེར་རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་དང༌། རྲིན་ཆེན་

ཞེས་པ་ནས་རང་སྔགས་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནྲི་གདོང་གྲི་ས་རྩེར་འོད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

བསོམ་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་དང༌། སྙྲིང་ཁར་ཞེས་པ་ནས་བཞག་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྙྲིང་

ཁའྲི་ས་རྩེར་སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་ངག་དབེན་

གྲི་སབས་སུ་བསོམ་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་གསུམ་མོ། །འོ་ན་སྲོག་རྩོལ་གསུམ་པོ་དེ་བསོམ་

པ་ན་གོ་རྲིམ་ཡང་འདྲི་ལྟར་བསོམ་མམ་སྙམ་ན། འདྲི་ནྲི་བཤད་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་

གྲི། ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གོ་རྲིམ་ནྲི། སྔོན་དུ་སྲོག་རྩོལ་གཞན་གཉྲིས་བསོམ་ནས་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།

 439  

དེ་ལ་བྱང་པའྲི་མཚམས་སུ་རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྲོག་རྩོལ་བསེམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་

གཉྲིས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ཀང་དང་པོར་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་རྩེར་སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་སེམས་བརྟན་

པར་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་འོད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྲོག་རྩོལ་རོ་རེ་བཟླས་པ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྩ་རྒྱུད་ལས། རྲིན་ཆེན་བརྟན་པར་གྱུར་ནས་སྤོ། །བརྟན་པར་མ་གྱུར་ཡོངས་མྲི་སྤོ། 

ཞེས་གསུངས་པའོ། །འོད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་རོར་བཟླས་ཀྲི་མཐུས་རླུང་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་

པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་ལ་བྱང་བའྲི་མཚམས་

ནས་གསང་བའྲི་ས་རྩེར་རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྲོག་རྩོལ་བསོམ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་དང་པོར་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་རྩེར་སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། སྙྲིང་ཁར་

བསམ་པ་ནྲི། སེམས་ནྲི་ཐྲིག་ལེར་གྱུར་པར་བཞག །ཅེས་པས་བསན་ནོ། །བཞག་

ཅེས་དང་ངོ༌། །གང་བཞག་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་སེམས་སོ། །གང་དུ་བཞག་ན། སྙྲིང་

ཁ་སེ་ནུ་མ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀྲི་བར་སལ་ཚིགས་དང་གསུམ་གྲི་དབུས་བང་

རྒྱབ་གཞུང་ལ་ཅུང་ཟད་ཉེ་བའྲི་ཐད་ན། དབུ་མ་ལ་རོ་རྐང་གྲི་མདུད་པ་གསུམ་རྩེགས་

བྱས་པ་ལ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དུ་གེས་པའྲི་སྙྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་

ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་བཞག་གོ །དམྲིགས་རྟེན་གང་ལ་ན། རྩ་འཁོར་གྲི་དབུ་མའྲི་ནང་ན་བོས་

བཅོས་ནས་བསོམ་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ཐྲིག་ལེ་དཀར་དམར་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་

སེམས་གཉྲིས་དང་འདེས་པའྲི་གོང་བུ་ཡུངས་ཀར་སྦོམ་པོའྲི་ཚད་ཅེམ་ལ་དམྲིགས་

ནས་བཞག་གོ །དེ་ཡང་མན་ངག་ཏུ་ཐྲིག་ལེ་དཀར་དམར་གའུ་ཁ་སྦོར་གྲི་དབུས་སུ་

རྒྱ་ཡྲིག་གྲི་ཨ་ཐུང་བོད་ཡྲིག་གྲི་དབུ་ཆེན་གྲི་ཤད་ཀྲི་རྣམ་པ་བསོམ་པར་གསུངས་

པའྲི་དཀར་པོས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་དམར་པོས་མའྲི་ཁག་དང་ཨ་ཐུང་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་
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བའྲི་རླུང་སེམས་གཉྲིས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པས་སེམས་ཟྲིན་པའྲི་

རྟགས་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་ནས་ཉྲིན་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བྱས་པའྲི་ཐུན་རེ་རེའྲི་

བར་དུ་རྟོག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མཆོད་པའྲི་ཐུན་འཁོངས་པ་ན་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

འཇུག་པའྲི་རྟགས་དང༌། ཞུགས་ནས་གནས་པའྲི་རྟགས་དང༌། དེ་ནས་ཐྲིམ་འགོ་བའྲི་

རྟགས་དང༌། ཐྲིམ་ནས་སོང་པ་བཞྲི་འཆར་བ་སོགས་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ལེགས་པར་

བྱང་བ་ན་འོད་ཀྲི་ཐྲིལ་ལེའྲི་སྲོག་རྩོལ་རོ་རེ་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་ཡང་རྟེན་གང་ལ་གནས་ནས་བྱེད་ན། སྔར་ལུས་དབེན་གྲི་སབས་སུ་

བཤད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་སྐུར་གསལ་བའྲི་རྟེན་ལ་གནས་ནས་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲིར་སྔགས་འཁོར་བསོམ་པ་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

ལྔའྲི་གཞུང་ན་མྲི་གསལ་ཡང༌། ནཱ་རོ་པས་མན་ངག་གྲིས་ཁ་བཀང་བ་ཡྲིན་པས་ཤྲིན་

ཏུ་ལེགས་སོ། །གདོང་གྲི་ས་རྩེར་འོད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་

ལྔ་པ། །སྲོག་གྲི་རྩོལ་བ་ཞེས་བྱར་བཤད། །རང་སྔགས་ཞེས་པས་བསན་ལ། དེ་ཡང་

རྐང་པ་དང་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་བསན་ཞྲིང༌། སྲོག་རྩོལ་གྲི་སད་དོད་ཨ་

ཡ་མ་ཞེས་པ་དོན་མང་པོ་ལ་འཇུག་ཀང་འདྲིར་བསྲྲིད་བ་ལ་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཚེ་བསྲྲིང་

བའོ། །རང་སྔགས་ཞེས་པས་ནྲི་རླུང་གྲི་རང་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སྦོར་བའྲི་རོ་

རེ་བཟླས་པ་བྱེད་ཚུལ་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲི་ལ་དྲུག །གང་ལ་གནས་ནས་བྱེད་

པའྲི་རྟེན། གང་ལ་བྱ་བའྲི་རླུང༌། གང་གྲིས་བྱེད་པའྲི་དགོས་པ། གང་ནས་བྱེད་པའྲི་

གནས། ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ། དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་མོང་བ་སྐེ་ཚུལ་ལོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་ས་རྩེར་སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པ་ལས་རླུང་རྣམས་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པས་སོང་པ་བཞྲི་ཤར་བ་ན་མན་

ངག་གྲིས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་ནུས་པས་རྟེན་དེ་ལ་གནས་ནས་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དང་པོར་རྩ་བའྲི་རླུང་ལ་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་རེད་

ནས་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལ་བྱའོ། །རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔའྲི་ནང་ནས་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ལ་ལམ་

མཐོན་པོར་སོང་བའྲི་སབས་མ་གཏོགས་དང་པོ་ནས་རོར་བཟླས་བྱེད་མྲི་ནུས་པས་

གཞན་བཞྲིན་ལ་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། རླུང་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་

ཐྲིམ་གསུམ་ཡང་ཡང་བྱས་པས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ལེགས་པར་གོལ་བ་ནྲི་དགོས་

པའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་ལས་སྒྲིབ་རྣམས་མཛད་པ་དང༌། ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་

རློབ་ཅྲིང་ལས་བཞྲི་འགྲུབ་པ་སོགས་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལ་རོར་

བཟླས་བྱས་པ་ལའང་དབང་པོ་ལྔའྲི་སོར་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཐྲིམ་

པས་སོང་པ་བཞྲི་འཆར་བ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་སྤོས་པ་གཅོད་ཅྲིང་

མངོན་ཤེས་ལྔ་བསྒྲུབ་པ་སོགས་དགོས་པ་མང་ངོ༌། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བོད་ཀྲི་འདུས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །ལུས་ཀྲི་ཁོང་བའྲི་ནང་ནས་བྱེད་པ་

མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་དང་ཉན་ས་སོགས་ནས་བཤད་པའྲི་རླུང་བགང་བ་གཉྲིས་ལ་དབུ་

མར་སྡུད་ཐུབ་མྲི་ཐུབ་ཀྲི་ཁད་པར་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག །ཐུར་

སེལ། མཉམ་གནས། སྲོག་འཛིན། གེན་རྒྱུ་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་ཚེ་ན། 

རང་རང་གྲི་གནས་གསང་གནས་དང༌ལྟེ་བ་དང༌ སྙྲིང་ཁ་དང༌། མགྲིན་པ་རྣམས་ནས་

འབྱུང་བ་དང༌། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང་གནས་དེ་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་དང་གནས་

པར་མོས་པའྲི་སོ་ནས་གནས་དེ་རྣམས་ནས་རོར་བཟླས་བྱེད་པ་ཡང་སབས་འདྲིར་
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མྲི་རྲིགས་ཏེ། འདྲིར་རོར་བཟླས་བྱས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི་རླུང་རྣམས་མྲི་ཤྲིགས་པ་

ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་སོང་པ་བཞྲི་མཚན་ཉྲིད་

པ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་དེ་ནྲི་དབུ་མའྲི་ནང་ནས་ལྡང་འཇུག་བྱེད་

པར་མོས་པའྲི་རོར་བཟླས་བྱེད་པའྲི་གསལ་ཁ་མྲི་འདུག་པས་དེས་”རླུང
1
་དབུ་མར་

སྡུད་ནུས་པའྲི་ངེས་པ་མྲི་འདུག་ཅྲིང༌། སྙྲིང་ཁ་ལ་གནས་པ་རྩ་འཁོར་རྣམས་སུ་རླུང་

སྡུད་ནུས་སུ་ཆུག་ཀང་དེས་ནྲི་སེམས་དབེན་གྲི་སོང་པ་བཞྲི་མཚན་ཉྲིད་པ་འདེན་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང་། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་

མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། གནས་ན་ཡང་དེར་གནས་པ་དང༌། འབྱུང་ན་

ཡང་དེ་ནས་འབྱུང་བར་མོས་པའྲི་སོ་ནས་བྱེད་དགོས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པར་

གསུངས་པ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱྲིའྲི་སྔགས་ཚན་པ་དྲུག་ཏུ་བཅད་ནས་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་ན། 

དང་པོ་སྔགས་གང་ལ་རོར་བཟླས་བྱ་བའྲི་རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔ་དང༌། དྲུག་པ་ལ་ཧཾ་གྲིས་

གང་ནས་བྱ་བའྲི་གནས་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཏྲིག་ལེ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་ལེའུ་དེའྲི་

གསལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པས་ཀང་གནས་དེ་ནས་

རོར་བཟླས་བྱེད་དགོས་པར་སྒོན་གསལ་ལས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། 

དེ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་པ་ལས་ཀང་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་

ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། སོང་མོ་ཟ་ཞྲིང་མྲི་བཟླས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ངེས་དོན་འཆད་

པ་ན། ཐ་དད་ཡྲི་གེ་སོང་མོ་སེ། །དེ་ལྡན་པ་ནྲི་ཟ་བ་ཡྲིན། ཞེས་རླུང་སྔགས་ཐ་དད་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༤ན།    རང    * རླུང
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ལ་སོང་མོ་དང༌། དེ་ལྟར་བཟུང་ནས་རོར་བཟླས་བྱེད་པ་ནྲི་སོང་མོ་ཟ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

མྲི་བྱའོ་ཞེས་རླུང་སྔགས་ཐ་དད་དུ་བྱེད་པ་ནྲི་རོར་བཟླས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། འདུས་པ་བསྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །རོར་བཟླས་བྱེད་པའྲི་

ཚེ་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་ཕེང་ཐག་ལྟ་བུ་ལ་ༀ་དཀར་པོ་ཨཱཿདམར་པོ་ཧཱུཾ་

སྔོན་པོ་ཕེང་རོག་བརྒྱུས་པ་ལྟར་བསམས་ནས་བྱེད་ལ། དེ་ནྲི་ཕེང་བ་དང་འཕེང་ཐག་

ལྟར་རླུང་སྔགས་དོན་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་རོར་བཟླས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

གནས་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག །རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་ན་ༀ་དང༌། གནས་པའྲི་ཚེ་ན་ཨཱཿདང༌། 

འབྱུང་བའྲི་ཚེ་ན་ཧཱུཾ་སྙམ་དུ་དན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་རོར་བཟླས་སུ་འདོད་པ་ཡང་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་སྔགས་དོན་གཞན་དུ་འཛིན་པ་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བསྐེད་

རྲིམ་པའྲི་ཡྲིད་བཟླས་ཉྲིད་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་”གྲི
1
་དུས་དང་”བསྟུན

2
་

པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ཁད་པར་ཅྲི་ཡང་མྲི་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་

ལུགས་ནྲི། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའྲི་རླུང་གྲི་རང་གདངས་ཉྲིད་ༀ་གྲི་གདངས་དང༌། 

ནང་དུ་གནས་པ་ཨཱཿའྲི་གདངས་དང༌། འབྱུང་བ་ཧཱུཾ་གྲི་གདངས་སུ་མོས་པའྲི་སོ་ནས་

རླུང་གྲི་གདངས་དང་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་གདངས་དབྱེར་མེད་པར་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི་

ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་

གསུམ་སྦོར་བ་རླུང་སྔགས་སྦོར་བའྲི་དོན་གཏན་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་དང་པོ་ནས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པ་མྲི་འོང་བས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༥ན།   ཀྱི    * གྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༩ན༥ན།   བཏུན    * བསྟུན
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གསུམ་གང་རུང་རེའྲི་ཚད་ཙམ་སེ། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུ་མའྲི་ནང་དུ་གནས་པ་

ནྲི་དམྲིགས་པས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བྱ་དགོས་སོ། །སེང་སོ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་འོག་སོ་

གཉྲིས་སུ་ཡང་རླུང་སྔགས་སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་བྱེད་ལ། དེས་ནྲི་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་

ནང་དུ་མྱུར་དུ་ལྡོག་ཅྲིང༌། དེའྲི་མཐུས་གསང་གནས་དང་ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་འབར་

བ་སོབས་ཆེ་ལ། སེང་གྲི་རོར་བཟླས་ཀྲི་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བས་ཁམས་དཀར་པོ་

ཞུ་ནས་འབབ་པ་སོབས་ཆེའོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་གསང་གནས། ལྟེ་བ། 

སྙྲིང་ཁ་རྣམས་སུ་བུམ་པ་ཅན་བྱེད་པ། གསང་གནས་དང་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་བསོམ་

པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དགོས་པ་རོ་རེ་བཟླས་པ་གཅྲིག་པུས་འགྲུབ་པས་འཕགས་

པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་སུ་རོར་བཟླས་མ་གཏོགས་པའྲི་རླུང་སྦོར་གཞན་མ་

གསུངས་སོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རོ་རེ་བཟླས་པ་བསོམ་པས་བསྐེད་རྲིམ་ལེགས་པར་གོམས་

པ་ན་ཡྲིད་གཏད་པ་ཙམ་གྲིས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སང་ཞེན་གཉྲིས་རྩོལ་མེད་དུ་འབྱུང་

བ་བཞྲིན་དུ་རོར་བཟླས་ལ་ལེགས་པར་གོམས་པ་ན་ཡྲིད་གཏད་པ་ཙམ་གྲིས་རླུང་

འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གྲི་རང་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རང་གདངས་སུ་རང་

ཤུགས་ཀྲིས་འཆར་བ་འོང་ལ། མཚམས་དེ་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའྲི་མགོ་

རྩོམ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ཞུགས་པའྲི་རྟགས་ནྲི། རླུང་ས་བུག་གཉྲིས་ཀ་ནས་མཉམ་རྒྱུ་

ཤེད་མཚུངས་སུ་བྱེད་པ་འོང༌། མཚམས་དེ་ནས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པ་ཡུན་ཇེ་རྲིང་

ཇེ་རྲིང་དུ་འགོ་ལ། དེའྲི་མཐུས་འཇུག་ལྡང་གཉྲིས་ཇེ་ཐུང་ལ་སོང་སེ། མཐར་རླུང་

ས་བུག་ནས་རྒྱུ་བ་ཕ་མོ་ཡང་མེད་པར་སོང་བ་ན་ནང་དུ་གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་



 445  

རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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ཐྲིམ་པའྲི་མགོ་རྩོམ་སེ། དེ་ཡང་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པ་ན། མྲིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་འཆར་བ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་མན་ངག་ནས་བཤད་པ་བཞྲིནདུ་འབྱུང་ངོ༌། །

དེ་ཡང་ཀུན་རྟོག་གཡོ་བའྲི་རླུང་མ་ལུས་པར་ཐྲིམ་ན་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སོན་

གྲི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་ཟླ་འོད་དཀར་པོས་ཁབ་པའྲི་སོང་སངས་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཅན་འཆར་ཞྲིང༌། དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཐྲིམ་པ་ན་མཆེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོན་གྲི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་སོང་སངས་ལ་ཉྲི་འོད་དམར་སེར་དང་འདེས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་

འཆར། དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཐྲིམ་པ་ན་ཉེར་ཐོབ་སོན་གྲི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་སོང་

སངས་དེ་ཉྲིད་སོད་བྱེད་ཀྲི་སག་མཐུག་པོས་ཁབ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སོང་སངས་

དེ་བ་འཆར་ཞྲིང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་སད་ལ་ནག་ཐྲིམ་གྲིས་སོང་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་དན་

མེད་དུ་འགོ །དེའྲི་རླུང་ཐྲིམ་པ་ན་སོན་གྲི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དེ་ཉྲིད་སོད་བྱེད་ཀྲི་

རྐེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་སོང་སངས་དེ་བ་ལ་རྒྱ་ཡོག་སུ་མ་ཆད་པའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་འཆར་བ་ནྲི་འོད་གསལ་ལོ། །སང་བ་གསུམ་གྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་རྣམས་ཀྲི་ནང་

ནས་སང་བའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཅུང་ཟད་རགས་ལ། དེ་ལས་མཆེད་པའྲི་བཞོན་པའྲི་

རླུང་ཕ། དེ་ལས་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ཕ། དེ་ལས་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པའྲི་

རླུང་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་ལ། འདྲི་ལས་བ་བའྲི་རླུང་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ནས་འོད་གསལ་རང་དུས་

ན་རླུང་གྲི་གཡོ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། སང་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སབས་སུ་ནྲི་རླུང་

གཡོ་བ་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་དོ། །འོད་གསལ་ལས་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡོ་བ་དང༌། མཉམ་དུ་

ཉེར་ཐོབ་འཆར། དེ་ལས་རླུང་ཇེ་རགས་སུ་སོང་བ་ལས་མཆེད་པ་སང་བ་མར་མེ་ལྟ་

བུ་འབར་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཀུན་རྟོག་བརྒྱད་ཅུའྲི་བར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ༌། །
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དེ་འད་བའྲི་སོང་པ་བཞྲིའྲི་དང་པོར་ལུས་དབེན་བསོམ་པ་དང༌། དེ་ནས་སྙྲིང་

ཁར་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པ་དང༌། རོ་རེ་བཟླས་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་

འབྱུང་ཡང༌། དེ་ནྲི་སོང་པ་བཞྲི་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཡང༌། སེམས་དབེན་གྲི་སོང་པ་

བཞྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སབས་འདྲི་དག་ཏུ་སོང་པ་བཞྲི་པ་འོད་གསལ་ལས་

ལྡང་བའྲི་ཚེ་འཕེན་པ་སོགས་མན་ངག་ཡྲིས་ཡྲིད་ངོར་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡང་སྒྱུ་

ལུས་རེས་མཐུན་པ་ཡྲིན་གྲི་དངོས་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་རྒྱུ་བ། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཡང་

དག་པར་རྒྱུ་བ། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་སེ་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་ལ་རོར་བཟླས་

བྱེད་ཚུལ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། མྲིག་འབས་ཀྲི་དབུས་དང༌། རྣ་བའྲི་བུག་པའྲི་དབུས་

དང༌། སའྲི་བུག་པའྲི་དབུས་དང༌། ལྕེ་གཞུང་ན་མར་བརྒྱུད་ནས་ཡོད་པའྲི་རྩའྲི་རྩེ་མོ་

དང་ལུས་ཀྲི་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ནས་རླུང་དེ་རྣམས་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་གྲི་གདངས། དྷཱུ་

ཏཱའྲི་དབུས་ཀྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ནང་དུ་གནས་པ་ཨཱཿའྲི་གདངས་དང༌། ཕྲིར་ལ་སྔགས་

དེ་རྣམས་ཀྲི་འབྱུང་བ་ཧཱུཾ་གྲི་གདངས་དང༌། དེ་ལྟར་རོར་བཟླས་བྱས་པས་རླུང་དེ་

རྣམས་དབུ་མའྲི་ནག་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ནང་དུ་ཞུགས་པ་ན་དབང་ཤེས་

ཡུལ་ལ་མྲི་འཇུག་ལ། ཐྲིམ་པ་ན་སྔར་བཤད་པའྲི་རྟགས་རྣམས་འདྲིར་ཡང་འཆར་

རོ། །

གསུམ་པ་གསང་བའྲི་ས་རྩེར་རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྲོག་རྩོལ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། 

ལམ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསོམ་པ་ཡྲིན་ན། རང་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལངས་བ་

དང༌། དེ་ལྟར་མྲིན་ན་སད་ཅྲིག་གྲིས་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ལངས་ཏེ། སྙྲིང་

ཁ་ནས་རླུང་དེ་དང་འདེས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ཞྲིག་དབུ་མའྲི་ནང་ནས་ཕབ་
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ཏེ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྩ་གཉྲིས་འཕད་མཚམས་སུ་བསོམ་མོ། །དེ་ནས་ཐུན་གྲི་མཐར་

སར་ཡང་ཡང་དངས་ཏེ། སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་པར་བསོམ་

མོ། །འདྲིའྲི་སབས་སུ་འདྲི་ལྟར་བསོམ་པ་སྙྲིང་ཁར་རླུང་སྡུད་པའྲི་ཐབས་སུ་འགོ་

དགོས་པ་དང༌། འགོ་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་པར་ཡོད་དོ། །སེམས་

རྣམ་པར་དབེན་པ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་དབེན་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་

བ། ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་དབེན་ཐོག་མར་སྐེས་པའྲི་ཚད། སེམས་དབེན་

གྲི་སོང་པ་བཞྲི་བཤད་པའོ། དང་པོ་ནྲི། རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་

སྲས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ལས་སྤྲིར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་གསུམ་དང༌། ཁད་

པར་དུ་རོར་བཟླས་ཏེ་ནང་གྲི་རྐེན་གསུམ་དང༌། ཕྲིའྲི་རྐེན་ནྲི་རྲིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་

དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁད་པར་འཕགས། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲི་

ཁད་པར་ནྲི། །གསལ་བར་འདྲི་ལ་མཚོན་པར་ནུས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕག་

རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་སོང་བ་སེ་ཕྲི་ནང་གྲི་རྐེན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་དབེན་གྲི་

ཡེ་ཤེས་བསྐེད་ནུས་ཀྲི་དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པའྲི་དམྲིགས་པ་བར་དུ་བརྒྱུད་མྲི་

དགོས་ཤྲིང༌། སྙྲིང་ཁར་སྔགས་འཁོར་བསོམ་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྡུད་པའྲི་

སྡུད་རྲིམ་ནྲི་རླུང་འདུ་ས་བའྲི་ཕྲིར་ནཱ་རོ་པའྲི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་གཙོ་བོར་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་

ལུས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའྲི་ཕྲིར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ཡང་སེམས་དབེན་དང་ངག་དབེན་

གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་བསོམ་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ངག་དབེན་ཐོག་མར་བསོམ་པ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མ་
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ལུས་པར་མ་གོལ་བར་གྲི་སོང་པ་བཞྲི་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ནྲི་ངག་དབེན་ཡྲིན་ལ། 

སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་མ་ལུས་པར་གོལ་བ་ལ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་

གཉྲིས་ཀ་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་སྙྲིང་ཁར་

རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གོལ་ཏེ་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་རླུང་

རྣམས་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའོ་སོང་པ་བཞྲི་ཐོག་མར་སྐེས་

པ་ནས་སེམས་དབེན་གྲི་སོང་པ་བཞྲིར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སང་པ་གསུམ་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས། སང་བ་གསུམ་

གྲི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་

སོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤེས་རབ། ཐབས། མ་ནྲིང་གསུམ། སེམས་ཡྲིད། རྣམ་ཤེས་གསུམ། 

ཀུན་བཏགས། གཞན་དབང༌། ཡོངས་གྲུབ་གསུམ། འདོད་ཆགས། ཞེ་སང༌། གཏྲི་

མུག་གསུམ། ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་རྣམསོ། །དེ་ལ་སང་བ་ནྲི་སོང་པ་ཤས་ཆེ་ཞྲིང་བདེ་བ་

ཤས་ཆུང་བས་ཤེས་རབ་དང༌། མཆེད་པ་ནྲི་དེ་ལས་ལྡོག་པས་ཐབས་དང༌། ཉེར་ཐོབ་

ནྲི་བདེ་སོང་ཆ་མཉམ་པར་འཇུག་པས་མ་ནྲིང་དུ་བཞག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། འདུས་པ་བ་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་ན་རེ། སེམས་ནྲི་འཇུགས་ཤེས་དྲུག་དང༌། ཡྲིད་

ནྲི་ཉོན་ཡྲིད་དང༌། རྣམ་ཤེས་ནྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འཕགས་པ་

ཡབ་སྲས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པར་ཀུན་གཞྲི་མྲི་བཞེད་ཀང་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་བཞེད་

དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་

སོ་སྐེས་མོང་སོབས་ཀྲིས་ངེས་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཉོན་ཡྲིད་དང་
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ཀུན་གཞྲི་ཡྲིན་པས་སོ། །ཡང་དེ་གཉྲིས་ལམ་བསོམ་སོབས་ཀྲིས་གསར་དུ་རྒྱུད་ལ་

བསྐེད་མྲི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྲིགས་རྒྱུན་སད་ཅྲིག་

ཀང་ཆད་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་སོ་ནས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་མཆེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

དེ་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐེས་དང་དམྲིགས་རྣམ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཉོན་ཡྲིད་ཡྲིན་པས་སོ། །

གཞན་ཡང་མཆེད་པས་ཉེར་ཐོབ་ལ་དམྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཆེད་པ་ཉོན་

ཡྲིད་དང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀུན་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཀུན་གཞྲི་ནྲི་ཕྲི་སོད་ཀྲི་རྣམ་

པར་རྲིག་པ་དང༌། ནང་ལེན་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་གཉྲིས་ལ་དམྲིགས་ནས་རྲིས་སུ་

མ་ཆད་པ་དང་མྲི་གསལ་བའྲི་རྣམ་པར་འཇུག་པ་དང༌། ཉེར་ཐོབ་ནྲི་སོན་གྲི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་མཚམས་ཀྲི་སག་མཐུག་པོས་ཁབ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཉེར་ཐོབ་ཀུན་གཤྲིར་མྲི་རྲིགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་

ཤེས་དང་སེམས་དབེན་གྲི་ཉེར་ཐོབ་དོན་གཅྲིག་ན་ཉེར་ཐོབ་དེ་མ་སྒྲིབས། ལུང་མ་

བསན་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དགེ་བའྲི་ནང་ནས་ཀང་སོང་ཉྲིད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པས་སོ། །ཡང་འཕགས་པས་རྲིམ་ལྔ་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་འགེལ་ལ་སོགས་སུ། འཆྲི་སེམས་ཐ་མ་དང་མངལ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་

མ་ཐག་པའྲི་སེམས་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་སུ་བཤད་པས། སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་ཡང་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀུན་གཞྲི་བཞེད་པ་གཏན་མ་ཡྲིནཏེ། ཀུན་གཞྲི་བཞེད་ན་

སེམས་གཉྲིས་པོ་དེ་ཀུན་གཞྲིར་བཞེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་སབས་

འདྲིར་ཀུན་གཞྲི་བཞེད་ན། འཆྲི་སེམས་ཐ་མ་ཡྲིན་ན་ཀུན་གཞྲི་བཞེད་དགོས། འདྲིར་
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ནྲི་དགེ་བའྲི་མཐར་ཐུག་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་འཆྲི་སེམས་ཐ་མ་

བསྐེད་པའང་བཞེད་པའྲི་ལུགས་འདྲི་ལའང་ཀུན་གཞྲི་བཞེད་པར་འདོད་པ་ནྲི་མུན་

སྤྲུལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། དེ་ལ་སྤྲིར་སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གྲི་སྒ་

བཤད་པ་ན། བསགས་པས་ན་སེམས། རྟེན་དུ་གྱུར་པས་ན་ཡྲིད། བརྟེན་པར་གྱུར་

པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་སྒ་

བཤད་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ནས་ཚང་བ་དང་མ་ཚང་བའྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས། སང་

བ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ནས་སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དུ་འཇོག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་

ན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ནས་སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་པོ་

འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བར་བསན་པ་ལས་འདྲིར་ནྲི་དེ་དག་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་ཁད་པར་བར་

སོན་པར་བཞེད་ནས། སང་བ་གསུམ་ལ་སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ཐ་སྙད་

བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གཞྲིའྲི་སང་བ་གསུམ་གྲི་རླུང་སེམས་ནྲི་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་

དང༌། ལམ་གྲི་སང་བ་གསུམ་གྲི་རླུང་སེམས་ནྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་ཀྲི་རྩ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པ་སྤོད་བསྡུས་སུ་དངས་

ནས་བཤད་པ་ནྲི། སེམས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡྲིན་པར་

གསུངས་ལ། ཡང་བཤད་རྒྱུད་རོར་ཕེང་ལས། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་ནྲི་ཡྲིད་དང་སེམས་ལའང་འདའོ། །དེས་ན་སང་བ་
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གསུམ་རེ་རེ་ལའང་སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཀའྲི་སྒ་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་སང་

བ་གསུམ་ལ་ཀུན་བརྟགས། གཞན་དབང༌། ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་གྲི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་

ནྲི། གཞན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་མངོན་དུ་

གྱུར་པ་ན་གཞན་དབང་དང་ཀུན་བརྟགས་གཉྲིས་ཀྲི་སང་བ་ལོག་ནས་འགོ་བ་བཞྲིན་

དུ། སང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོད་པ་འབྱུང་ཞྲིང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་གནས་སབས་ནས་སང་

མཆེད་གཉྲིས་ཀྲི་སང་བ་ལོག་ནས་འགོ་བས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་མཛད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་པོ་དེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བདེ་བ་ཤས་ཆུང་བ་

དང་ཆེ་བ་དང་བར་མར་འཇུག་པའྲི་སོ་ནས། དེ་གསུམ་ལ་ཞེ་སང་དང་འདོད་ཆགས་

དང་གཏྲི་མུག་གྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ནྲི། སང་བ་ནྲི་

སོང་པ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལ་སོང་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང༌། མཆེད་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཤས་ཆེ་

བས་སང་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང༌། ཉེར་ཐོབ་ནྲི་བདེ་སོང་ཆ་མཉམ་པར་འཇུག་པས་དེ་ལ་

སང་སོང་ཆ་མཉམ་དུ་འཇུག་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་སེམས་

ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་

བའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི། སེམས་ཡྲིད་སོགས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙེད་

དེ་ཉྲིད་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་བར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། སེམས་ཡྲིད་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་སང་བ་གསུམ་ལ་བཏགས་པ་ཐུན་མོང་བར་སོན་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་སབས་གང་དུ་ཡང་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་བསན་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་དགུ །སང་བ། མཆེད་པ། ཉེར་ཐོབ་དང༌། སོང་པ། ཤྲིན་ཏུ་སོང་པ། 
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སོང་ཆེན་དང༌། སེམས་དང༌། སེམས་བྱུང༌། མ་རྲིག་པ་དང༌། ཆགས་བལ། ཆགས་

པ། ཆགས་པ་བར་མ་དང༌། བུད་མེད། སྐེས་པ། མ་ནྲིང་དང༌། གཡོན། གཡས། 

དབུས་དང༌། ཉྲིན་མོ་མཚན་མོ། །ཐུན་མཚམས་དང་ཟླ་བ་ཉྲི་མ། མུན་པ་དང༌། འཇམ་

པ། རྩུབ་པ། བར་མའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་གང་གྲི་ངོ་ན་ནམ་མཁའ་སོང་གསལ་

ཟླ་འོད་ཀྲི་སང་བས་ཁབ་པ་ལྟར་ཤར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སང་བ་དང༌། སང་བ་དེ་ལས་

ཀང་གསལ་དུ་སོང་སེ་ཉྲི་འོད་ཀྲི་སང་བས་ཁབ་པ་ལྟར་ཤར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སང་བ་

མཆེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་སོང་གསལ་ལ་མཚམས་ཀྲི་སག་མཐུག་པོས་ཁབ་པ་

ལྟར་སང་ཞྲིང་འོད་གསལ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཉེ་བས་ན་ཉེར་ཐོབ་ཅེས་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །སང་བ་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་

ཏེ། རོར་ཕེང་དང༌། སྤོད་བསྡུས་དང༌། རྩ་རྒྱུད་རྩ་འགེལ་སོགས་ནས་སང་བ་གསུམ་

དང༌། སོང་པ་གསུམ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། འདྲིའྲི་སོང་པ་གསུམ་ནྲི་དགག་བྱ་བདེན་པས་སོང་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་རླུང་

གྲིས་སོང་པ་ལ་བྱ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཀུན་རྟོག་གཡོ་བའྲི་རླུང་གྲིས་སོང་པས་ན་

སོང་པ་དང༌། སང་བའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲིས་སོང་པས་ན་ཤྲིན་ཏུ་སོང་པ་དང༌། མཆེད་

བའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲིས་སོང་པས་ན་སོང་པ་ཆེན་པོ་དང༌། རླུང་གྲི་གཡོ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་སོང་བས་ན་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཞེས་བྱའོ། །ནམ་མཁའ་སོང་གསལ་ལ་

ཟླ་འོད་དང་འདེས་པ་ལྟར་སང་བས་སེམས་དང༌། དེ་ལས་ཀང་སང་བ་ཆེས་གསལ་

བས་སེམས་བྱུང་དང༌། དེ་ལས་མྲི་གསལ་བ་མུན་པ་ལྟ་སང་བ་མ་རྲིག་པ་དང༌། ཡང་

སང་བ་གསུམ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆུང་བས་ཆགས་བལ་དང༌། 



 453  

རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།

 453  

བདེ་བ་ཤས་ཆེ་བས་ཆགས་པ་དང༌། བདེ་བ་བར་མར་གནས་པས་ཆགས་པ་བར་

མའོ། །གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ངག་དབེན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་མ་ལུས་པར་

གོལ་ནས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་མྲིག་རྒྱུ་

ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་བཞྲི་འཆར་ཚུལ་དང༌། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་འོད་

གསལ་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་འཆར་ཚུལ་ནྲི་ངག་དབེན་གྲི་

སབས་དང་འད་ལ། ཁད་པར་ནྲི་དེ་ལས་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་བརྟན་པར་འཆར་བ་ཡྲིན་

ནོ། །འོ་ན་སང་བ་གསུམ་ལས་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྟོག་པ་རྣམས་སྐེ་བར་གསུངས་

པ་དེའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་ཡྲིན་སྙམ་ན། དེ་ཡང་ཐྲིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གྲི་སབས་སུ་སང་བ་

གསུམ་ལས་རང་བཞྲིན་རྣམས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟོག་པའྲི་བཞེན་པར་

གྱུར་པའྲི་རླུང་རྣམས་རོགས་པར་མ་ཐྲིམ་པར་སང་བ་གསུམ་གང་ཡང་མྲི་འཆར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྐེ་བ་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སབས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་

ཡང་དང་པོར་འོད་གསལ་ཉེར་ཐོབ་ཤར། དེ་ནས་རང་བཟྲིན་གྲི་རྟོག་པ་བདུན་སྐེ། 

དེ་ནས་མཆེད་པ་འཆར་བ་སོགས་ཀྲི་སྐེ་ཚུལ་བྱེད་པ་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་

ན་ཀུན་རྟོག་གྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གཡོ་བ་ཇེ་རགས་སུ་འགོ་བཞྲིན་པའྲི་ངང་ནས་སང་

མཆེད་རྣམས་སྐེ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་འད་འབྱུང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་འཐད་པའྲི་ཕོགས་ནྲི། དང་པོར་འོད་གསལ་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་ཉེར་

ཐོབ་ཤར། དེ་ནས་བར་མ་ཆད་དུ་མཆེད་པ་དང༌། སང་བ་འཆར། དེའྲི་རེས་སུ་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟོག་པ་རྣམས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་རང་བཞྲིན་བརྒྱད་ཅུའྲི་ནང་ནས་སོ་
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གསུམ་སང་བ། བཞྲི་བཅུ་མཆེད་པ། བདུན་ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་འབས་བུར་གསུངས་པའྲི་

དོན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། རྟོག་པ་ཚན་པོ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་རང་རང་གྲི་ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་ཕ་

རགས་བར་མ་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་པ་ཡང་རང་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་གྲི་

གཡོ་བ་ཕ་རགས་བར་མ་གསུམ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལམ་

དུས་ཀྲི་མཉམ་གཞག་ཏུ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན། རེས་ཐོབ་ཏུ་

རྟོག་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་པོ་དེ་ཕ་རགས་བར་མ་གསུམ་འབྱུང་བ་འགྲུབ་པས། མཉམ་

གཞག་གྲི་ཚེ་རླུང་གྲི་གཡོ་བ་དག་ཞན་བར་མ་གསུམ་གྲིས་བཞོན་པ་བྱས་པའྲི་

སེམས་གསུམ་ཡོད་པར་འགྲུབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་པ་རགས་པ་སོ་གསུམ་ནྲི་མཉམ་

གཞག་གྲི་ཚེ་རླུང་རགས་ཤོས་སང་བའྲི་སེམས་ཀྲི་འབས་བུ་དང༌། རྟོག་པ་བར་མ་

བཞྲི་བཅུ་པོ་རླུང་གྲི་གཡོ་བ་བར་མ་མཆེད་པའྲི་དང༌། རྟོག་པ་ཐ་མ་བདུན་ནྲི་རླུང་གྲི་

གཡོ་བ་ཕ་བ། ཉེར་ཐོབ་ཀྲི་ལག་རེས་ཡྲིན་པས་དེ་དག་གྲི་འབས་བུར་བཞག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །

གཞྲི་དུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་སྐེ་ཚུལ་ནྲི། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་རྲིམ་གྲིས་

འཆྲི་བ་ན་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བའྲི་ཚེ་བར་དོའྲི་རྒྱུད་ལ་

རང་བཞྲིན་གྲི་རྟོག་པ་རྣམས་སྐེ་ལ། བར་དོ་དེ་ཉྲིད་ཀང་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ལས་

ལངས་པའྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལ་སྐེ་སྲྲིད་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་ཕྲིན་ཆད་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟོག་པ་རྣམས་སྐེ་བའོ། །གསུམ་པ་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་ཚུལ་

བཤད་ན། རྲིམ་ལྔ་ལས། རོ་རེ་བཟླས་གནས་རྣལ་འབྱོར་བས། །སེམས་ལ་དམྲིགས་

པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་རོར་བཟླས་ཀྲིས་སེམས་དབེན་འདེན་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། 
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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སྤོད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། ངག་དབེན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་དབེན་འཐོབ་པ་དང༌། དེ་

མེད་ན་སེམས་དབེན་མྲི་འཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རོ་རེ་བཟླས་

པ་རབ་སྦོར་བས། ཞེས་སོགས་རོར་བཟླས་ཀྲིས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་མར་བཀག་པའྲི་

སོ་ནས་སེམས་དབེན་འདེན་པར་གསུང་སོ། །

དེ་ཡང་སབས་འདྲིར་ནང་གྲི་རྐེན་རོར་བཟླས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་རོགས་

པར་གོལ་ནས་རླུང་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་སྡུད་ནུས་པ་དང༌། ཕྲིའྲི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་

དུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་དབེན་མཚན་ཉྲིད་པ་སྐེ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིམ་ལྔ་

ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁད་པར་འཕགས། །ཡེ་ཤེས་

གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། །གསལ་བར་འདྲི་ལས་མཚོན་པར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡང༌། རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བ་མེད་པར་ནྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་མྲི་ནུས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་

བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་སྙྲིང་ཁར་སྔགས་འཁོར་བསོམ་པའྲི་སྡུད་རྲིམ་

བྱེད་པ་ནྲི་རླུང་འདུ་ས་པའྲི་ཆེད་དུ་ནཱ་རོ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་རླུང་རྣམས་

འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྡུས་ནས་སེམས་དབེན་མཚན་ཉྲིད་པ་བསྐེད་དགོས་

ཏེ། སེམས་དབེན་བསྐེད་པ་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བར་དོ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་

ཡྲིན་ལ། སེམས་དབེན་གྲི་སབས་སུ་རླུང་སྡུད་ཚུལ་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་མ་བྱུང་ན་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་བར་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྡང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སེམས་དབེན་གྲི་གོང་དང་སྙྲིང་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཁ་ལ་གནས་པའྲི་དྷུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་འདུས་པ་ལ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་མཚན་

ཉྲིད་པ་སྐེ་ཡང་སེམས་དབེན་དུ་མྲི་འཇོག་ཏེ། འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་གྲི་རླུང་འདུ་ཚུལ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་མཐར་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉྲིད་པར་ཡང༌ལྡང་མྲི་ནུས་

སོ། །དེ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུང་མ་ལུས་པར་གོལ་ནས་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་

རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལ་སེམས་

དབེན་མཚན་ཉྲིད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། འོན་ཀང་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉྲིད་པ་གྲུབ་ནས་ནྲི་སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་སབས་དེ་དང་དེའྲི་ཡེ་ཤེས་

སུ་འཇོག་གྲི་སེམས་དབེན་གྲི་ཐ་སྙད་མྲི་བྱའོ། །སེམས་དབེན་གྲི་ཟྲིན་བྲིས་མདོར་

བསྡུས་པའོ། །

བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་བསན་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་དང༌། 

དོན་དམ་འོད་གསལ་གྲི་དང༌། བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གྲི་རོགས་རྲིམ་

མོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་འགྲུབ་པའྲི་གཞྲི་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་

ལས་སྒྱུ་ལས་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། སྤྲིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་རགས་པ་དང་ཕ་བའྲི་ལུས་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལ། རགས་པ་ནྲི་མྲི་དང་དུད་

འགོ་ལ་སོགས་པར་སྐེས་པའྲི་སབས་ཀྲི་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཅྲིང་འདྲི་

ལ་གནས་སབས་པའྲི་ལུས་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། འཆྲི་འཕོ་བ་དང༌། ཉྲིང་མཚམས་

སྦོར་བའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུང་པོ་སྔ་མ་དོར་བ་དང་དེ་དང་མྲི་འད་བའྲི་ལུས་རེ་

ལེན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕ་བའྲི་ལུས་ནྲི། རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔའྲི་ནང་ནས་སྲོག་འཛིན་

གྲི་རླུང་དང༌། དེ་ལའང་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕ་ཤོས་དང༌། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་



 457  

རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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ལྷན་སྐེས་ལ་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕ་བ་དེ་གཉྲིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་ངོ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་འབལ་མྲི་ཤེས་སུ་སོང་བ་དེ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲི་ལ་གཉུག་མའྲི་ལུས་ཞེས་

ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། སྔར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའྲི་བར་དུ་རྲིགས་འད་སད་ཅྲིག་

ཀང་རྒྱུན་ཆད་མ་མོང་ཞྲིང་ད་དུང་འཁོར་བ་མ་སོངས་བར་དུ་རྒྱུན་ཆད་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ལུས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་དེ་འདའྲི་ལུས་དེ་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་ཡང་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ན་བེམ་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ན་རླུང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། སྐོན་

མེད་དེ། དེ་འད་བའྲི་རླུང་དེ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

སབས་འདྲིར་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྟེན་དགོས་པས་ཕྲི་དོན་ཡོད་ལ། དེ་

ལྟར་ན། དེ་འད་བའྲི་རླུང་དེ་བེམ་པོར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་ཁས་ལེན་

པས་ཀང་རླུང་བེམ་པོར་ཁས་ལེན་ཀང་རླུང་ཡྲིན་ན་བེམ་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཁས་

མྲི་ལེན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕྲི་རོལ་ཁས་ལེན་པས་གཟུགས་ཙམ་བེམ་པོར་འདོད་ཀང་

གཟུགས་ཡྲིན་ན་བེམ་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཁས་མྲི་ལེན་པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྲི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་རགས་པའྲི་ལུས་

ནྲི་ཁང་ཁྲིམ་དང་ཕ་བའྲི་ལུས་ནྲི་དེར་གནས་པའྲི་མྲི་ལྟ་བུ་དང་འདའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཕ་

བའྲི་ལུས་དེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་པར་གྱུར་པའྲི་ངར་ཐ་སྙད་བཏགས་

པའྲི་བཏགས་དོན་གྲི་ང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་འདོགས་པའྲི་གཞྲིའྲི་གདགས་

གཞྲིའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། རགས་པའྲི་ལུས་ནྲི་ཕལ་པའོ། །

གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་གཅྲིག་ལའང་ཕ་རགས་ཀྲི་ལུས་གཉྲིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པས་དེ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། སྐེས་བུ་དེའྲི་
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སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལས་ཀྲིས་ཕ་རགས་ཀྲི་ལུས་དེ་གཉྲིས་ལས་ཀྲི་ནུས་པ་

མ་ཟད་བར་དུ་འབལ་མྲི་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་པ་གཅྲིག་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འཕངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་གཉུག་མའྲི་ལུས་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་

ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕ་བ་དེའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་ཆད་མ་མོང་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་

རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕ་རགས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་དུས་གཅྲིག་

ཏུ་ཡོད་པས་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་རྒྱུད་རེ་རེ་བའོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ལུང་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡང་སོན་གནས་

སོ་ཞེ་ན། དེའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཇྲི་སྲྲིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རགས་པ་དེས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དམྲིགས་རྣམ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་ཡྲིད་ཤེས་

ཕ་བ་དེས་ཡུལ་གྲི་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་པར་བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཚུལ་དུ་གནས་པས་

ཁབ་ཅྲིང༌། འདྲིས་དམྲིགས་རྣམ་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ཡྲིད་ཤེས་རགས་པས་དམྲིགས་རྣམ་

མྲི་འཛིན་པར་འགགས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། སྐེ་དང་གནས་དང་འཇྲིག་པ་དང༌། །སྲྲིད་པ་

བར་མར་གནས་པ་སེ། །ཇྲི་སྲྲིད་འཇྲིག་རྟེན་གྲིས་བརྟག་པ། །སེམས་ཀྲི་རླུངགྲི་རྣམ་

སྤྲུལ་ལོ། ཞེས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཆྲི་བ་དང་བར་དོར་གནས་པ་

སོགས་ཐམས་ཅད་རླུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། དང་པོར་མངལ་

ནས་སྐེ་བ་ནས་བཟུང་སེ་ཉྲིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་གཞྲིའྲི་རོ་རེ་བཟླས་པ་དབུགས་

འབྱུང་འཇུག་རྒྱུན་མྲི་འཆད་དུ་བྱས་པའྲི་མཐར་སྙྲིང་ཁའྲི་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ལ་རོ་རྐང་གྲིས་

འཁྱུད་པའྲི་མདུད་པ་རོགས་པར་གོལ་སེ། རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་
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ཐྲིག་ལེའྲི་དབུས་ཀྲི་གཉུག་མའྲི་རླུང་ལ་འདུས་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ་ཤར་ཏེ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འོད་གསལ་

དེའྲི་བཞོན་པ་གཉུག་མའྲི་རླུང་ཕ་བ་དེའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་བར་དོའྲི་རྣམ་

པར་ལངས་ཏེ་སྐེ་གནས་ཚོལ་བ་སོགས་བྱེད་ཅྲིང་ཁར་དོ་དེ་ཤྲི་བའྲི་འོག་ཏུ་ཡང་

སྐེ་གནས་སུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་ནས་སྔར་ལྟར་འཁོར་བས་ན་འཁོར་བའྲི་འཁོར་

ལོ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་དུ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རླུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རླུང་

དེ་ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པས་སེམས་ཀྲི་རླུང་གྲི་རྣམ་

འཕྲུལ་ཞེས་ཟུར་ཕྲིན་པར་སྦར་བའོ། །

རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་རྣམ་ཤེས་རགས་པས་ཡུལ་གྲི་དམྲིགས་རྣམ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་མ་བསྡུས་པ་

དེ་སྲྲིད་དུ་གཉུག་མའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་སེམས་དེས་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་དངོས་སུ་

མྲི་བྱེད་ལ། གང་གྲི་ཚེ་རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་

ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣམ་ཤེས་རགས་པས་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་བསྡུས་པ་ན་

གཉུག་མའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་སེམས་དེ་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་དངོས་སུ་བྱེད་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ། རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ད་ལྟར་གྲི་ལུས་རགས་པ་འདྲི་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་གཉུག་མའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་རླུང་དེ་སྐེས་བུའྲི་བཞྲིན་ལག་

གྲི་རྣམ་པར་མྲི་ལྡང་ལ། གང་གྲི་ཚེ་རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་

ལ་ཐྲིམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ད་ལྟར་གྲི་ལུས་རགས་པ་འདྲི་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཀྲི་བྱ་
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བ་བྱེད་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་ན་གཉུག་མའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་རླུང་དེ་སྐེས་བུའྲི་བཞྲིན་ལག་

གྲི་རྣམ་པར་ལངས་ནས་འགོ་འོད་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །

འདྲི་རྣམས་ཀྲི་བཤད་པ་ནྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། རླུང་རགས་པ་ཁ་

ཅྲིག་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་འགའ་ཞྲིག་མ་ཐྲིམ་པའྲི་སབས་ནྲི་གཉྲིད་ཀྲི་

གནས་སབས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ནྲི་གཉུག་མའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་རླུང་སེམས་དེ་སྐེས་

བུའྲི་བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་མ་ལངས་ཀང་དེ་དང་ཆ་མཐུན་པར་ལངས་

པའྲི་ལུས་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་སོ། །རླུང་རགས་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་

ལེ་ལ་ཐྲིམ་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་སེ་དེའྲི་མཐར་གཉུག་མའྲི་རླུང་

སེམས་ཀྲི་རླུང་དེ་སྐེས་བུའྲི་བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་ལངས་པ་ནྲི་བར་

དོའྲི་ལུས་སོ། །དེས་ན་གཞྲི་དུས་ལ་ལུང་ཕ་རགས་གཉྲིས་སོ་སོར་འབལ་བ་ལ་འཆྲི་

བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་དགོས་ཤྲིང༌། རྣལ་འབྱོར་བས་ནྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་ལས་ལུས་ཕ་རགས་སོ་སོར་འབྱེད་ལ། དེ་ལ་ཡང་

འཕོ་བའྲི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་དང༌། དེ་ལས་ཞན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་ནས་འབྱེད་པ་

གཉྲིས་འོང་དོ། །སྤྲིར་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པའྲི་འཕོ་བ་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། རྣམ་

ཤེས་སྤྲི་གཙུག་གསེར་གྲི་སོ་ནས་མཐོན་ནས་མཁའ་སྤོད་ཀྲི་གོ་འཕང་དང་སྔགས་

སོན་པའྲི་རྲིག་འཛིན་གྲི་གོ་འཕང་འཐོབ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི་བདེ་འགོར་སྐེ་བ་ཙམ་ནྲི་

དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་འཐོབ་ནུས་པའྲི་འཕོ་བ་ལ་ནྲི་སྤྲིར་རླུང་

དྷཱུ་ཏཱྲིང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱེད་ནུས་པ་ཅྲིག་དང༌། ཁད་པར་གསང་གནས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་བྱ་བ་བྱེད་ཀྲི་རླང་ཡང་སྡུད་ནུས་པའྲི་བུམ་
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པ་ཅན་རབ་ཁེགས་པ་ཅྲིག་དགོས་པ་དང༌། གཞྲི་དུས་ལ་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁོར་ཁ་ཐུར་

བསན་གྲི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་དེ་ལམ་སོབས་ཀྲིས་ཁ་གེན་བསན་གྲི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

ནུས་པ་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བཅྲིག་དགོས་སོ། །

དེ་འདའྲི་འཕོ་བ་དེ་ཕྲི་ནང་གྲི་འཆྲི་ལྟས་ཀྲིས་ཟྲིན་ཅྲིང་དེ་བསླུ་བའྲི་ཐབས་བྱས་

ཀང་མྲི་ལྡོག་པར་མཐོང་ནས་རྲིམས་ནད་སོགས་ཀྲིས་ལུས་སེམས་ཀྲི་ནུས་པ་མ་

ཟད་ཙམ་ནས་ལས་ལ་སྦོར་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སབས་སུ་འཕོ་ན་ལྷ་

གསོད་པའྲི་སྲིག་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །གོང་འཇུག་བྱེད་པ་ནྲི། འཕོ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲི་སོབས་ཀྲི་ཕ་རགས་ཀྲི་རླུང་སོ་སོར་ཕེ་ནས་གཉུག་མའྲི་ལུས་དེ་ལུས་རགས་པ་

གཞན་གྲི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །འདྲི་ལ་ནྲི་ཚེ་མ་འཕོས་པར་རྟེན་བརེས་པ་

ཙམ་ཡྲིན་པས་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་གཏོང་པར་ཡང་མྲི་བྱེད་དོ། །འཕོ་བ་ལས་གཞན་

པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲིས་ལུས་གཉྲིས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་ནྲི་ནང་གྲི་རོར་བཟླས་དང་ཕྲིའྲི་

རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆོད་ཐོབ་གསུམ་

དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་སྐེས་ཀང་སྤོད་པ་མ་བྱས་ན་སྒྱུ་མའྲི་

ལུས་རེས་མཐུན་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་མཚན་ཉྲིད་པར་ལྡང་མྲི་ནུས་པས། དེས་ན་སྤོད་

པ་གསུམ་གང་རུང་སྤད་པའྲི་མཐར་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་

བ་ན། འོད་གསལ་དེའྲི་བཞོན་པ་གཉུག་མའྲི་རླུང་དེའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་དེ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་ལངས་པ་

ནྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚེ་འདྲིར་གྲུབ་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་

ལུས་དེ་ལུས་རགས་པ་ལས་སོ་སོར་བྱེ་བ་ཡྲིན་ཀང་གོ་ས་སོ་སོར་བྱ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཏེ། དེའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་དོན་

གྲི་འོད་གསལ་ཐོག་མར་མ་སྐེས་བར་གྲི་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དེའྲི་རྣམ་

པའྲི་རྲིགས་འད་སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པས་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པའྲི་ཚེ་ནའང་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཡོད་དོ། །

འོན་ཀང་དེ་འད་བའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པར་དངོས་གནས་ལ་

ལངས་པ་ཡྲིན་པས་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཡྲིན་ཀང་དུས་ནམ་ཡང་རྲིགས་

འད་རྒྱུན་ཆད་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་གྲི་འོད་

གསལ་ཐོག་མར་སྐེས་པའྲི་ཚེ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དག་མ་དག་གཉྲིས་ཀའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀང་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་

གྱུར་པའྲི་རླུང་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་རེས་མཐུན་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་རེས་

མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་སྙྲིང་ཁའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་

ཐྲིག་ལེའྲི་གོ་ས་ན་གནས་ཀང་གོ་ས་ཆུང་བར་གནས་པས་ལུས་ཀང་ཆུང་ཆུང་ངུ་

གནས་བསམ་ཁབ་སེ། སྒྱུ་ལུས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་ཅྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ལུས་རགས་པ་ཟ་མ་ཏོག་དང༌། །སྒྱུ་ལུས་དེའྲི་ནང་གྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་

ཡྲིན་ལ། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པ་དང༌། རང་འོད་ཀྲིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕག་

དུ་མའྲི་བར་དུ་ཁབ་པ་དང༌། དུས་ཅྲིག་ཆར་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་སོན་ནུས་པ་སོགས་སུ་

གསུངས་པས། ཆག་གྲིས། ཡྲིད་ངོར་ཤར་བའྲི་ལྷ་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཙམ་

ལ་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉྲིད་པར་ངོ་སྤོད་པ་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགོས་པའོ། །
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་དེ་དང་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་

རླུང་གཉྲིས་རྲིགས་གཅྲིག་ཅྲིང་ཕ་རགས་མེད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་

གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་དང་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་རླུང་གཉྲིས་རྲིགས་གཅྲིག་

ཅྲིང་ཕ་རགས་མེད་དོ། །

འོན་ཀང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་ལ་

བལྟོས་ཏེ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་དེ་ཅུང་ཟད་རགས་ཏེ། 

དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་དེ་ཇྲི་སྲྲིད་རང་དུས་ལས་ཕ་བར་

མ་སོང་བ་དེ་སྲྲིད་དུ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་གཡོ་བར་བྱས་པའྲི་ཤེས་པའྲི་ངོར་གཉྲིས་

སང་མྲི་ལྡོག་ཅྲིང༌། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་

དེས། ཡུལ་གཡོ་པར་བྱས་པའྲི་ཤེས་པའྲི་ངོར་གཉྲིས་སང་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ཐོག་མར་ཤར་བའྲི་ཚེ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་དེ་ཆེས་ཕ་བར་སོང་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་མ་དག་

པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཡང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

དེ་འད་བའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དོན་གྲི་འདོ་

གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ནྲི་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་

ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་བསོམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤྲིང༌། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་གྲུབ་ན་

”རྟེན
1
་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་བོ། །དེ་ལ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༡ན།   རན    * རེན
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་བདེ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཐོག་མར་སྐེས་པ་ནས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མར་སྐེས་པའྲི་སྔ་

ལོགས་ཀྲི་བར་གྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྦོར་ལམ་གྲི་གནས་སབས་སོ། །

བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་གྲི་སོ་ནས་རླུང་སྙྲིང་ཁར་སྡུད་པ་ནྲི། གཙོ་

བོར་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་བཤད་ཀང་སྙྲིང་ཁར་མྲི་

ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པ་དང་རོར་བཟླས་བྱས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཐོག་མར་རླུང་

སྙྲིང་ཁར་འདུ་བ་ཙམ་ནས་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་བྱས་ན་ཡང་རླུང་སྙྲིང་

ཁར་འདུ་བ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེར་མ་ཟད་ཕག་རྒྱ་ལ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལུས་ཀྲི་སོད་སད་ནས་ཐྲིག་ལེ་དཀར་དམར་དང་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁར་

སྡུད་པའྲི་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བ་ལ་ནྲི། བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་ལ་ལེགས་

པར་བྱང་བ་ཞྲིག་གྲིས་སྙོམས་པར་འཇུག་བཞྲིན་པའྲི་ཚེ་ན་སྡུད་རྲིམ་བྱེད་པ་ལ་

རག་ལས་པ་ཡོད་ལ། དེ་འད་བའྲི་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བ་ལ་གསང་བའྲི་ས་རྩེར་

རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྲོག་རྩོལ་བསོམ་པ་སོགས་ཀྲི་མན་ངག་གྲི་གནང་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་

དང་ལེགས་པར་”བྱང
1
་བ་ཅྲིག་དགོས་སོ། །སྒྱུ་ལུས་དང་འབེལ་བའྲི་བསྲེ་བ་ཞེས་པ་

འདྲི་ལ། གཞྲི་དུས་ལ་སྦོང་བྱེད་དང་སྦང་འབས་ཀྲི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་དང༌། སྦོང་བྱེད་

ལ་གཞྲི་དུས་དང་སྦང་འབས་ཀྲི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་གཉྲིས་འོང་ལ། 

དང་པོ་ལའང༌། འཆྲི་དུས་དང༌། གཉྲིད་དུས་གཉྲིས་ལས་སྔ་མ་ནྲི་འཆྲི་བ་ལ་

1  མ་ཕྱི།༢༧བ༦ན།   བྱད    * བྱང
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འོད་གསལ་དང་ཆོས་སྐུ། བར་དོ་ལ་སྒྱུ་ལུས་དང་ལོངས་སྐུ། སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་སྤྲུལ་

པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅྲིང༌། ཕྲི་མ་ནྲི། གཉྲིད་ལ་འོད་གསལ་དང་ཆོས་

སྐུ། རྨྲི་ལམ་ལ་སྒྱུ་ལུས་དང་ལོངས་སྐུ། སད་པ་ལ་སྤྲུལ་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་

བྱེད་དོ། །གཉྲིས་པ་ལ། བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦར་བ་དང༌། རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་བ་གཉྲིས་

ལས་སྔ་མ་ནྲི། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ལ་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་སྐུ། མངོན་བྱང་

ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བཞེངས་པ་ལ་བར་དོ་དང་ལོངས་སྐུ། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་

སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། །ཕྲི་མ་ནྲི་

དཔེ་དང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་ལ་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་སྐུ། དག་མ་དག་གྲི་སྒྱུ་ལུས་

གཉྲིས་ལ་བར་དོ་དང་ལོངས་སྐུ། སྒྱུ་ལུས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་

བཟུང་བ་ལ་སྐེ་བ་བངས་པ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱད་དོ། །

མདོར་ན་བསྲེ་བ་སོར་གསུམ། ཕེ་ན་བསྲེ་བ་སོར་དགུ །དེ་ལ་ལམ་གྲི་འོད་

གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནྲི། ལུས་དབེན་གྲི་སབས་སུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་སང་ཕ་མོའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བསོམ་པ་དང༌། སྙྲིང་ཁར་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། རོ་

རེ་བཟླས་པ་བྱས་པ་སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་གནད་

རྣམས་སུ་དམྲིགས་ནས་རླུང་འདུ་བའྲི་ཐབས་བྱས་པ་ན་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ཡང་ས་དང་མར་ས་

དང༌། དྷཱུ་ཏཱྲི་ལ་རོ་རྐང་གྲིས་འཁྱུད་པའྲི་རྩ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ན་ལུས་ཀྲི་གནད་ཆེ་

བ་རེ་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་སུ་རླུང་འདུས་ཏེ། ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་རྟགས་མྲིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་

དང༌། ཆུ་མེ་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་རྟགས་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། མེ་ལུང་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་རྟགས་མེ་ཁེར་

ལྟ་བུ་དང༌། ཀུན་རྟོག་གྲི་རླུང་ཐྲིམ་པ་ན་མར་མེ་ལྟ་བུའྲི་སང་བ་ཤར་ཏེ་སང་མཆེད་
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ཐོབ་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་ཤར་ནས་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན། སོང་པ་ཉྲིད་དང་

སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ནྲི་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེབ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་སྐུ་དེ་བདེ་སོང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ཅྲིང་གཉྲིས་སང་གྲིས་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྲིན་ལ། དཔེ་དང་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀང་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པ་དང༌། རྲིམ་པ་བཞྲིན་

གཉྲིས་སང་རགས་པ་ལོག་པ་དང༌། གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མཆོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །

གཉྲིད་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་འདྲི་ལ་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་གཙོ་ཕལ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། 

འོག་སོར་ཕ་མོ་བསོམ་པ་དང༌། མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བསོམ་པ་དང༌། རོར་བཟླས་

དང༌། ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་དམྲིགས་ཏེ་བསོམ་པ་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱེད་ནུས་པ་ཅྲིག་གྲིས། སྤྲིར་གཞྲི་དུས་ལ་གཉྲིད་དུ་འགོ་

བ་ན་ནོར་བུའྲི་དབུས་དང་སྙྲིང་ཁར་རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞྲིག་འདུས་ནས་རྣམ་ཤེས་

ཀྲི་བཞོན་པ་རྣམས་སྡུད་པར་འགྱུར་བས། དུས་དེར་གང་སྔོན་དུ་སྡུད་པའྲི་མན་ངག་

བྱང་ཤས་ཆེ་བ་དེ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བསོམ་ན་རླུང་སྡུད་པའྲི་ཐབས་གཉྲིས་སྦྲགས་པའྲི་

གནད་ཀྲིས་རླུང་འདུ་ཚབས་ཆེ་ལ་གནས་ཡུན་རྲིང་བ་འོང་ལ། དེའྲི་ཚེ་སེང་འོག་

གྲི་ས་སོ་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་ལོག་ནས་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་

རྣམས་དང༌། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཤར་ཏེ་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་

ཐམས་ཅད་སོང་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་

འཕོད་བྱས་པ་ལ་བརྟན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེའོ། །

ཡང་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཅྲིང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་
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བ། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཀང་ཅུང་ཟད་གོམས་པར་བྱས་པ། རླུང་སོབས་ཀྲིས་མ་ཡྲིན་

པར་གཉྲིད་འདུན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་ནྲི། གཞྲི་དུས་ལ་ནོར་

བུའྲི་དབུས་དང་སྙྲིང་ཁར་རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞྲིག་འདུས་ནས། གཉྲིད་མཐུག་གྲི་

སྔོན་དུ་སོང་པ་གསུམ་ཆ་འད་འཆར་ཡང་མྲི་གསལ་བས་མོང་སོབས་ཀྲིས་ངེས་

པ་དཀའོ། །ཉྲིན་པར་རྲིག་པ་དྭངས་པ་དང་ཁམས་སྙོམས་པའྲི་དུས་སུ་འདུན་པ་

ཤུགས་དག་ཡང་ཡང་སྦོར་བ་དང༌། གཉྲིད་དུ་འགོ་ཁར་མན་ངག་ཉམས་སུ་བངས་

ནས་འདུན་པ་སྦངས་ན་ཐོ་རངས་ལྟ་བུའྲི་རྲིག་པ་དྭངས་པ་ལ་གཉྲིད་ཀྲི་སྔོན་གྲི་སོང་

པ་གསུམ་ཆ་འད་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ངེས་པ་འོང་ངོ༌། །དེ་ལྟ་ནའང་གཉྲིད་འདུན་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བསྲེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བྱེད་པ་ལ་ནྲི། ཐོག་མར་རྨྲི་ལམ་འདུན་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་འཛིན་པ་ལ་བྱང་བ་བྱས། དེ་ནས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུར་

ལྡང་ནུས་པ་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བ་བྱས་པའྲི་མཚམས་ནས་མན་ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

ཉམས་སུ་བངས་ན་གཉྲིད་ཀྲི་སོང་པ་བཞྲི་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་ངེས་ནུས་པ་འོང་ཞྲིང༌། 

དེ་འད་བ་དེས་སྔོན་དུ་མྲིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་སང་བ་ཡང་ངེས་ནུས་སོ། །

རླུང་སོབས་ཀྲིས་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་འཛིན་པ་འདྲི་ལ། སྔོན་དུ་ལྟ་བ་མ་རེད་

པ་ཅྲིག་དང༌། རེད་ཀང་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་གོམས་པར་མ་བྱས་པའྲི་གང་ཟག་

གཉྲིས་ཀྲིས་རླུང་སོབས་ཀྲིས་གཉྲིད་ཀྲི་སོང་པ་བཞྲི་ཤར་བ་ན། དེའྲི་སྔོན་དུ་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་ལྟ་བུ་ལ་ཟླ་འོད་དང་ཉྲི་འོད་དང་མཚམས་ཀྲི་སག་གྲིས་ཁབ་པ་ལྟ་

བུ་དང༌། དེ་གསུམ་ཀ་དང་བལ་བའྲི་ནམ་མཁའ་སོང་སངས་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་སང་ཤར་

བའྲི་ཚེ་དྷཱུ་ཏཱྲིར་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་བྱས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་



 468  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 468  

ཉམས་སུ་མོང་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྲི་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའྲི་བདེ་སོང་སྦར་རྒྱུ་མེད་ལ། 

སྔོན་དུ་ལྟ་བ་བཙལ་ཞྲིང་རེད་ནས་ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་གང་

ཟག་གྲིས་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་ཉམས་རྣམས་རྲིམ་པར་ཤར་བའྲི་ཚོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་

ཤེས་དེས་སྔར་ངེས་ཟྲིན་མ་བརོད་པའྲི་ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་ཏེ་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ཡྲིན་

ནོ། །

འདུན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་འཛིན་པ་ལ་གཉྲིས། ལྟ་བ་མ་རེད་

པ་དང༌། རེད་ཀང་གོམས་པར་མ་བྱས་པའྲི་གང་ཟག་གཉྲིས་འོང་ལ། དེ་གཉྲིས་ལ་

ནྲི་དེ་འད་བའྲི་ཉམས་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཤར་བའྲི་ཚེ་ཡྲིད་དོར་དེ་ལྟར་སང་བའྲི་

རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་ནས་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་

གྲི་འདུ་འཕོད་བྱས་པའྲི་བདེ་བ་ཡང་མེད་ཅྲིང་ལྟ་བ་དན་པ་ཡང་མེད་དོ། །སྔོན་དུ་ལྟ་

བ་དེ་རེད་ནས་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་དེ་འད་བའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་མེད་ཀང་སྔར་ཟྲིན་མ་བརེད་པའྲི་ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་

རྐང་པ་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་སྔོན་

དུ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཤར་བ་ལ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་བྱེད་པར་རྨྲི་ལམ་མ་

ཤར་བའྲི་གོང་གཉྲིད་ཀྲི་སབས་དེར་སེམས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་རྟོག་པར་གནས་པ་ཙམ་ལ་

འོད་གསལ་ཟྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཀང་དེ་འད་བ་ལ་འོད་གསལ་བསོམ་པའྲི་དོན་

མེད་དེ། ཉྲིན་བར་གྲི་དུས་སུ་སེམས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་རྟོག་པར་འཇོག་པ་ལ་གོམས་ཤེས་

ཆེ་བར་བྱས་པ་དེས་གཉྲིད་དུ་འགོ་ཁར་སེམས་བསྡུས་ཏེ་མྲི་རྟོག་པར་གནས་པའྲི་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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ངང་ལ་གཉྲིད་དུ་སོང་བའྲི་ཚེ་གཉྲིད་”རངས
1
་པོ་མྲི་རྟོག་པར་གནས་ཐུབ་པའང་འོང་

བས་དེ་ཙམ་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། གཉྲིད་མཐུག་གྲི་སྔོན་དུ་མྲིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་རྣམས་

དང་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རྲིམ་པ་བཞན་དུ་ཤར་བའྲི་ཚེ་འོད་གསལ་གྲི་དུས་སུ་

ལྟ་བ་རེད་མ་རེད་ཀྲི་བྱེ་བག་གྲིས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་དང༌། བདེ་བ་རྐང་བ་དང༌། སོང་

པ་རྐང་པ་བསོམ་པའྲི་སབས་གསུམ་འབྱུང་ངོ༌། །འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་

བསྲེ་བ་ལ། འོད་གསལ་རླུང་སོབས་ཀྲིས་འཛིན་ནུས་པའྲི་གང་ཟག་མཆོག་དམན་

གཉྲིས་འོང་སེ། སྔ་མ་ནྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མེད་པར་གོལ་ཏེ། མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་

རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་ནས་སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་

དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་གྲུབ་ཀང་སྤོད་པ་མ་བྱུང་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་སྒྱུ་ལུས་མ་གྲུབ་པར་འཆྲི་བའྲི་དུས་བྱེད་པའྲི་གང་ཟག་དེས་འཆྲི་བའྲི་

དུས་ཀྲི་རླུང་སྡུད་པ་དང་མཉམ་དུ་རོར་བཟླས་སོགས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་ལ་རྩ་གཅྲིག་

ཏུ་སྒྲིལ་བའྲི་སབས་ཀྲིས་རླུང་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་

བྱས་ཏེ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་མོང་བ་ན་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་བྱས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སོང་པ་ཉྲིད་དན་

པའྲི་སོ་ནས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་སྤོད་པའྲི་དོད་ཐུབ་ཏུ་སེང་ནས། དེ་ལས་ལངས་པ་

ན་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། གང་ཟག་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༢ན།   རངས    སྐུ།༼པ༽ ༣༧ན༥ན།   རྱིངས
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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པར་མ་གོལ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་སོབས་ཀྲིས་

རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་སོང་པ་བཞྲི་འདེན་པ་ལ་ལེགས་པར་

བྱང་བ་དང༌། ཁད་པར་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་སབས་ཀྲི་སོང་པ་བཞྲི་རླུང་སོབས་ཀྲིས་

འཛིན་པ་ལ་བྱང་བར་བྱས་ཏེ་འཆྲི་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ན། ཡོངས་སུ་འཛིན་

པ་ཐམས་ཅད་བཏང༌། སྤོས་པ་དོར། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཉམས་པ་ཡོད་ན་བདག་

འཇུག་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་གསོས་ཤྲིང༌། རགས་པ་ཉར་ལྔའྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་རླུང་ཕ་

བ་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིམ་རྲིམ་ལ་མཁས་པར་བྱ་སེ། དེ་དང་དེ་བྱུང་བ་ན་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་

ནས་དགེ་སྦོར་བསྐང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་ཤུགས་དག་བསྐེད་པ་དང༌། ལྷའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བརྟན་པར་བྱས། རོར་བཟླས་དང་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་དམྲིགས་པ་

གཏོད་པ་སོགས་སྔོན་གང་ལ་གོམས་པ་ཆེ་བ་ཅྲིག་ལ་རྩྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲིལ་ན། འཆྲི་བ་

ན་ཚེ་སྔ་མའྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་ཟད་པའྲི་དབང་གྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་རོགས་

པར་གོལ་ཏེ་རླུང་མྲི་ཤྲིགས་པའ་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་ནས་

འཆྲི་བའྲི་སོང་པ་བཞྲི་ཤར་བ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་པ་ངེས་པའྲི་

བདེ་སོང་སྦར་ཏེ། འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེའོ། །འདྲི་ལའང༌། ལྟ་བས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་

ནྲི་ས་ཚོགས་འོང་བ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་སོང་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་བདེ་བ་དང་སོང་པ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་འོང་

ངོ༌། །འདུན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་སྐུ་བསྲེ་ཚུལ་ནྲི། ཚེ་འདྲིར་རགས་པ་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་རླུང་ཕ་བ་རྣམས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་དང་ཐྲིམ་རྲིམ། དེའྲི་སབས་ཀྲི་རྟགས་

འཆར་ཚུལ་རྣམས་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་སོ་ནས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས། 
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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རྟགས་དེ་དང་དེ་བྱུང་བ་ན་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་དགེ་སྦོར་བསྐང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་

འཕེན་པ་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བྱས། ཁད་པར་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་སོང་པ་བཞྲི་འཛིན་

པ་ལའང་ཤྲིན་ཏུ་བྱང་བར་བྱས་པ་དེ་འཆྲི་བ་ལ་ཕོགས་པ་ན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དོར་

བ་སོགས་གོང་ལྟར་བྱས་ཏེ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པའྲི་ངང་ནས་གོང་ལྟར་འཕེན་

པ་བཏང་ན། འཆྲི་བ་ན་ཚེ་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་ཟད་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རྩ་མདུད་རོགས་

པར་གོལ་ཞྲིང་སྙྲིང་ཁར་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་རྟགས་རྣམས་དང་

སོང་པ་བཞྲི་འཆར་བའྲི་ཚེ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ལྟ་བ་སྐོང་བ་ནྲི་བསྲེ་བའྲི་དོན་ནོ། །

ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནྲི། ཉྲིན་བར་དང༌། རྨྲི་ལམ་དང༌། བར་དེ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ལ། སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་དང༌། དངོས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་དང་བསྲེ་བ་

ནྲི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་

དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཤར་ཞྲིང་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་

རོགས་པར་མ་གོལ་བའམ། གོལ་ཡང་སྤོད་པ་བྱེད་པ་མ་བྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་

སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་གྲུབ་ཀང་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་

ན་ཡྲིད་ངོར་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་

རྣམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནྲི་ལོངས་སྐུ་

དང་བསྲེ་ཚུལ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་བ་ལ་སྔོན་དུ་

འཕེན་པ་འདྲི་ལྟར་སྦོར་དགོས་ཏེ། ལུགས་མཐུན་གྲི་སོང་པ་རྣམས་ཤར་བའྲི་ཚེ་

བདེ་སོང་སྦོར་བ་དང༌། ཁད་པར་ཐམས་ཅད་སོང་པའྲི་ཚེ་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཅྲི་ནུས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་མཐར་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དང་པོའྲི་

མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་ལང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་ཤུགས་

དག་བསྐེད་པ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དུ་དགོས་སོ། དེ་འད་བའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སང་བ་དེ་

ལུགས་ལྡོག་གྲི་སོང་པ་གསུམ་ལ་མགོ་རྩོམ་པ་ནས་རེས་ཐོབ་རང་དགའ་བར་མ་

སོང་བར་ལ་ཡོད་ཀང་རེས་ཐོབ་རང་དགའ་བར་སོང་ན་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྨྲི་ལམ་

གྲི་ལུས་ཀྲི་སང་བ་དེ་རྨྲི་ལམ་ཤར་བ་ནས་གཉྲིད་མ་སད་བར་ལ་ཡོད་ཀང་གཉྲིད་

སང་ནས་མེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་ལུས་དབེན་གྲི་སབས་ཀྲི་འོག་སོར་ཕ་མོ་བསོམ་སོབས་ཀྲིས་རླུང་སྙྲིང་

ཁར་ཞུགས་གནས་ཏྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སོང་པ་བཞྲིའྲི་མཐར་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

རེས་མཐུན་པ་ཞྲིག་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་རོར་བཟླས་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རླུང་མྲི་

ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སོང་པ་བཞྲིའྲི་མཐར་

གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་ཞྲིག་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་རོགས་པར་གོལ་

ཡང་སྤོད་པ་བྱེད་པ་མ་བྱུང་བའྲི་གོང་གྲི་སེམས་དབེན་གྲི་སོང་པ་བཞྲིའྲི་མཐར་

གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་ཞྲིག་རྣམས་ཏེ། སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་གྲུབ་པའྲི་

སབས་མང་བས་དེ་རྣམས་ལ་གསལ་མྲི་གསལ་དང་བརྟན་མྲི་བརྟན་སོགས་ཀྲི་སོ་

ནས་མཆོག་དམན་དུ་མ་ཡོད་པ། དེ་ལྟ་བུ་ཡྲིད་ངོར་སང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དངོས་

གནས་ལ་ལྷ་སྐུར་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་སྐུར་སང་བ་དང་ནྲི་

ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་སེ། འདྲི་ནྲི་རྟོག་པས་བརྟགས་པ་ཙམ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་རླུང་སེམས་

ཙམ་ལས་ལྷ་སྐུར་སང་བ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་སྐུར་སང་བ་དེ་ནྲི་རྟོག་པས་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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བརྟགས་པ་ཙམ་མོ། །འདྲི་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་དང་འདའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་སེམས་

དབེནགྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཉེར་ཐོལ་

གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་དངོས་གནས་ལ་བཞེངས་པ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པ་ནྲི་བསྲེ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་དེ། འདྲི་ལ་སྔོན་དུ་སྤོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱེད་

པ་ལ་བལྟོས་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རྨྲི་ལམ་དང་བསྲེ་བ་ལ་གཉྲིས། རླུང་སོབས་ཀྲིས་བསྲེ་བ་ནྲི། བོད་

ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྨྲི་ལམ་ལ་རྨྲི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེས་པར་

འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ཙམ་བསྒྲུབ་མྲི་དཀའ་ཞྲིང་སབས་འདྲིའྲི་སྒྲུབ་བྱ་མཆོག་ཀང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལམ་ཡེ་ནས་མ་སྦངས་པའྲི་གང་ཟག་ཁ་ཅྲིག་ལའང་རྨྲི་ལམ་

ལ་རྨྲི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་འོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་འད་”བ
1
་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་

གྲི་རྲིགས་གང་དུ་ཡང་འཇོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་སབས་འདྲིར་དེ་མྲི་

དགོས་པའང་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྤྲིར་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སོང་

པ་བཞྲི་འདེན་པ་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བ། ཁད་པར་གཉྲིད་ཀྲི་སོང་པ་བཞྲི་རླུང་སོབས་

ཀྲིས་ཟྲིན་པ་ཞྲིག་གྲིས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་གྲི་མཐར་རྨྲི་ལམ་རླུང་སོབས་

ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སབས་སུ་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་

ལྡང་བ་ནྲི་བསྲེ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་

བསོམ་སོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སོང་པ་བཞྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༧ན།   པ    * བ
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འདེན་པ་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བ་ཞྲིག་གྲིས། གཉྲིད་དུ་འགོ་ཁར་སྙྲིང་ཁར་དམྲིགས་

པ་གཏད་དེ་ཉལ་ན། གཉྲིད་ཀྲི་སོང་པ་བཞྲི་དངས་པའྲི་མཐར་རྨྲི་ལམ་རླུང་སོབས་

ཀྲིས་འཛིན་ནུས་པས་ཁབ་པས། དེའྲི་རྒྱུར་གཉྲིད་དུ་འགོ་ཁར་མགྲིན་པར་དམྲིགས་

པ་གཏོད་པ་སོགས་མན་ངག་གཞན་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། རྨྲི་ལམ་དུ་ལྡང་བ་ཡང་འོད་

གསལ་ལས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པར་ལྡང་བས་ཁབ་པས། 

དང་པོར་རྨྲི་ལམ་རང་ཁ་མ་ཤར་ནས་དེ་རེས་དེ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ལྷ་སྐུར་ལྡང་

བ་སོགས་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

རྨྲི་ལམ་འདུན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཛིན་པ་ནྲི། ལུས་ངལ་དུབ་དང་ཟས་གོས་

གྲིབ་ཅན་སངས་ལ་དབེན་པའྲི་གནས་སུ་བསད་དེ། ད་ལྟར་གྲི་སང་བ་འདྲི་ཐམས་

ཅད་རྨྲི་ལམ་ཡྲིན་སྙམ་དུ་འཕེན་བ་ཤུགས་དག་དང༌། ངག་གྲི་གདངས་མཐུན་པར་

སྦོར་ཞྲིང༌། བ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་ནས་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་

ཕུལ་ཏེ་རྨྲི་ལམ་ལ་རྨྲི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་དང་རྨྲི་ལམ་རྒྱུན་རྲིང་བ་སོགས་སུ་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཐོ་རངས་ལྟ་བུ་སྔ་དོ་རྲིག་པ་

དྭངས་པའྲི་སབས་སུ་རྨྲི་ལམ་ལ་རྨྲི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང༌། མགྲིན་

པར་དམྲིགས་པའྲི་མན་ངག་བསོམ་ས་ཉལ་ན་རྨྲི་ལམ་ཟྲིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འདྲི་

ལའང་གཉྲིད་མཐུག་པོ་དང་རྒྱུན་ཐུང་བ་དང་རྨྲི་ལམ་མྲི་འབྱུང་བ་གསུམ་ནྲི་གེགས་

ཡྲིན་པས་གཉྲིད་སྲབ་པའྲི་མན་ངག་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ཡང་སད་ན་སད་འབྱམས་

གཅོད་ལུགས་བྱེད་ཅྲིང་རྨྲི་ལམ་བྱུང་ཀང་མ་ཟྲིན་ན་སྟུག་འབྱམས་གཅོད་ལུགས་

བྱའོ། །རྨྲི་ལམ་ཟྲིན་པ་དེ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འོང་བ་ཙམ་ནས་དགེ་སྦོར་སྐོང་བ་ཡྲིན་
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གྲི་ཐེང་རེ་ཐེང་གཉྲིས་ཟྲིན་པ་ཙམ་ནས་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྨྲི་ལམ་ཟྲིན་པ་དེ་འཐོར་ཉེན་ཚེ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རྨྲི་ལམ་གྲི་དགེ་སྦོར་སྐོང་ལུགས་ལ། བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡུལ་

ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་ན། རྨྲི་ལམ་ཡྲིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་དེ་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་ཆགས་སང་འགོག་པ་དང། འཇྲིགས་སྐྲག་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་རྣམས་སང་བའྲི་

ཚེ་ཡང་ཆུར་སང་ན་དེར་མཆོད་པ་དང༌། མེ་འབར་བའྲི་འོབས་ཀྲིས་བསོར་བར་སང་

ནའང་དེ་ལ་ཇྲི་མྲི་སྙམ་པར་ཐོག་རྲིས་བྱས་ནས་མཆོང་བ་སོགས་གོམས་པར་བྱས་

ན་བར་དོར་ཡང་དེ་དང་དེར་ངོ་ཤེས་པ་ལས་ཆགས་སང་སྐེ་བ་འགོག་ནུས་པ་འབྱུང་

ངོ་ཞེས་འདོད་ཀང༌། དེ་ཙམ་ཞྲིག་སབས་འདྲིའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་མཆོག་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་

ཙམ་གྲིས་ནྲི་ལྟ་བ་བརྐངས་པར་ཡང་མྲི་འགོ་སེ། དཔེར་ན་མེ་ལོང་ནང་གྲི་བྱད་

བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརན་སང་བ་ལྟར་བྱང་གཞྲིན་གྲིས་སོང་པར་ངེས་པས་ལྟ་བ་

རྟོགས་པར་བཞག་མྲི་ནུས་པ་དང་འདའོ། །

བྱད་བཞྲིན་དུ་སང་བ་དེ་བདེན་མེད་དུ་ངེས་ན་ནྲི་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བཞག་ཏུ་

རུང་བས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཁང་ཁྲིམ་སོགས་སུ་སང་བ་དེ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་ངེས་ན་ལྟ་བ་

རྟོགས་པར་འགོ་ཞྲིང༌། ཉྲིན་པར་མེ་ལོང་ནང་གྲི་བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརན་དེ་

སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། གནས་ཚོད་ལྟར་མྲི་སང་བས་རྫུན་པ་ཡྲིན་པ་ལྟར། དེ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པའྲི་

རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་ནུས་པ་བཞྲིན་དུ་རྨྲི་ལམ་གྲི་རྲི་ཁང་ཁྲིམ་སོགས་སང་

བའྲི་ཚེ་འདྲི་ལྟར་སང་བ་འདྲི་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང་གཉྲིས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་དབང་
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གྲིས་འདྲི་ལྟར་སང་བ། དཔེ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སང་བ་ལྟར་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་ཀང་མ་རྲིག་པའྲི་བསད་པ་ཞུགས་པའྲི་དབང་གྲིས་བདེན་པར་སང་བ་

ཡྲིན་སྙམ་དུ་ངེས་པ་བྱས་ན་བར་དོར་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་ནུས་པ་འབྱུང་བས་དགེ་སྦོར་

སོབས་ཅན་དུ་འགོའ།ོ །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྲི་འད་བ་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་དུ་ནྲི་བཞག་མྲི་ནུས་ཏེ། ཕར་ཕྲིན་

ཐེག་པར། རྨྲི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུར་བལྟ་ལ་སོགས། ཞེས་

སོགས་ནས་བསན་པའྲི་དོན་ཙམ་དུ་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྨྲི་ལམ་འདུན་པས་འཛིན་

པའྲི་ཚེ་རོགས་རྲིམ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། ཐོག་མར་རེ་ཤྲིག་བར་ལ་རྨྲི་ལམ་རླུང་སོབས་

ཀྲིས་ཟྲིན་པ་ལྟར་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་མཐར་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་རྣམ་པར་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་མྲི་ནུས་པས་ཐོག་མར་རྨྲི་ལམ་རང་དགའ་བར་

འཆར། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྨྲི་ལམ་ལ་རྨྲི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་ནས། རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

རྣམ་པར་དམྲིགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ལངས་ནས་ཕག་རྒྱ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་

དམྲིགས་པ་བསོམ་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་འོང་ལ། དེས་སོང་པ་ཉྲིད་ཡུལ་དུ་བྱས་

པའྲི་སོ་ནས་བདེ་སོང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་ཅྲི་ནུས་སུ་སྦར་བ་དང༌། དེར་མ་ཟད་སོད་

བཅུད་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་སེ། བདེ་སོང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་

ན་ཉྲིན་པར་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གསལ་བའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་སོགས་དངོས་

སུ་སང་བ་ལྟ་བུའྲི་སང་བ་འཆར་བས་བོགས་ཆེའོ། །དེའྲི་ཚེ་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་

གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་སོད་བཅུད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ན་ཉྲིན་པར་

གྲི་སབས་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འོད་གསལ་དུ་དངོས་སུ་སོང་བའྲི་ཉམས་འཆར་ལ། 
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དེའྲི་མཐར་སར་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་ཤར་ནས་ཟྲིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང་དེའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཉྲིན་པར་གྲི་དགེ་སྦོར་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །རྨྲི་ལམ་འདུན་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ཏེ་དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་པར་ཕྲིན་པའྲི་ཉམས་ཤར་པ་ནྲི་ཉམས་

སང་རང་དགའ་བ་ཡྲིན་གྲི་དགའ་ལྡན་དུ་དངོས་སུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མ་འོངས་

པའྲི་ལུང་སོན་པ་སོགས་ཀང་ངེས་པ་མེད་པ་ཕལ་ཆེ་བར་སང་བས་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་

རུང་ལ། རླུང་སོབས་ཀང་ཟྲིན་པ་དང༌། མན་ངག་འགའ་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་པ་ལ་”ངེས
1
་

པ་ཅན་དུ་འོང་བའྲི་སབས་ཀང་ཡོད་དོ། །

སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནྲི། རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་

སོང་པ་བཞྲི་འདེན་ནུས་པ་ནས་སེམས་དབེན་གྲི་དཔེའྲི་འོད་གསལ་རོགས་པར་

ཤར་ནས་སྤོད་པ་མ་བྱས་པའྲི་གོང་ཚུན་གྲི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

རེས་ཐོབ་ཏུ་འབྱུང་གཟུགས་རགས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཡྲིད་ངོར་ལ་

ལངས་པར་མོས་པ་ནྲི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྲེ་བའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅྲིང༌། སེམས་དབེན་

གྲི་དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲུབ་ཅྲིང་སྤོད་པ་སྤད་པའྲི་མཐར་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལས་མཚན་

ཉྲིད་པ་གྲུབ་ནས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་མ་ཞུགས་ཀྲི་བར་ལ་སྐུ་དེའྲི་རྲིགས་འད་རྒྱུན་

མྲི་འཆད་པས་ན། མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་གོ་སར་འབྱུང་གཟུགས་རགས་པ་ལས་

རྣམ་པ་སོ་སོར་གནས་ཏེ་འབྱུང་གཟུགས་མ་དོར་བ་ལ་སྐེ་བ་བཟུང་བའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་

ལ། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་ན་ལུས་རགས་པ་

ལས་གོས་སོ་སོར་གནས་ནུས་ཀང༌། གཉུག་མའྲི་ལུས་དེ་སོ་སོ་སྐེ་བོས་མྲི་མཐོད་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༦ན།   ངས     * ངེས
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བས་དེ་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཁམས་རགས་པ་བསམས་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་

སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་པའོ། །མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་ནས་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུའྲི་

གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་དངོས་

གནས་ལ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀང་ཐ་དད་པའྲི་རྣམ་པར་གྲུབ་ཀང་

རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། གཉུག་མའྲི་རླུང་སེམས་གཅྲིག་པོ་དེ་ལས་

གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེའྲི་ཡུམ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ཀང་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་དང་མྲི་

འགལ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ཞྲིག་དང༌། རྟོག་པས་

བརྟགས་པ་ཙམ་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་མ་དག་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་པས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཐྲིག་ལེ་སོ་གཉྲིས་ལས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་བསྐེད་ནས་སྤོ་

བ་སོགས་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པས་དེ་ལྟར་སྤྲུལ་པ་ནྲི་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་ནྲི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀར་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དང་ཁད་མེད་དོ། །སེམས་དབེན་

ཐོབ་ནས་སྤོད་པ་མ་བྱུང་བའྲི་གང་ཟག་ལ་ནྲི། ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་འོང་བའྲི་དོད་དུ་

འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཞེངས་ནས་འོང་བ་ནྲི་བར་དོ་དང་

བསྲེ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་

སྡུད་རྲིམ་བསོམ་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤོད་པ་བྱས་པས་དོན་གྲི་

འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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རྟེན་དེ་ལ་འཐོབ་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་

སྐུ་བཟུང་བ་ནྲི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་རོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཟས་གཙང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པའྲི་ཚུལ་བསན་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

རླུང་སོབས་དང་འདུན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་ལ། བར་དོར་

འཚང་རྒྱ་བ་མ་ཟྲིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་འོད་གསལ་མ་བུ་བསྲེས་ནས་

འོད་གསལ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དངོས་གནས་ལ་

བར་དོའྲི་ལུས་སུ་ལྡང་ལ། དེའྲི་ཡྲིད་ངོ་ན་རོ་རེ་འཆང་ཡང་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་ལངས་

པའྲི་སང་བ་འཆར་རོ། །དུས་དེར་བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའྲི་མན་ངག་ཅྲི་ནུས་

སུ་ཉམས་སུ་བངས་ནས། བར་དོར་འཆྲི་བ་མཐོང་བ་ན་ཆགས་སང་སྐེ་བའྲི་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་ལ་སོང་པས་རྒྱས་གདབ་ཅྲིང༌། ཁད་པར་བར་དོ་སྐེ་གནས་ལ་ཁོས་ནས་

འཆྲི་བར་གསུངས་པས་ཕ་མའྲི་མཚན་མ་ཙམ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་ཆགས་སང་བཀག་

ཅྲིང་ལྟ་བས་ཟྲིན་པའྲི་དང་ནས་སྔར་ལྟར་རང་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་

པར་མོས་པ་དེ་གང་དུ་སྐེ་བའྲི་གནས་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་ལྟ་བུ་དེ་མྲི་བསྐོད་པར་བསྐེད་

ཅྲིང་མོས་ལ། གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་

པ་བཏང་ནས་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའོ། །འདྲི་ནྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་སྐེ་

གནས་གཞན་ལའང་དེས་རྲིགས་པ་སྒེས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

བསྲེ་བ་ནྲི། གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་རླུང་སོབས་དང་འདུན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཛིན་

པ་ལ་བྱང་བ་ཞྲིག་གྲིས་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བ་ན་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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གྲི་རྣམ་པར་ལངས་ནས་རྨྲི་ལམ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་ཞྲིང༌། སད་པར་རྩོམ་པ་ན་

དམྲིགས་པ་གོང་མ་ལྟར་བྱས་ནས་འབྱུང་གཟུགས་རགས་པ་འཛིན་པར་མོས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྲི་རོགས་རྲིམ་ནྲི། དེ་ལ་མངོན་པར་བྱང་

ཆུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་དང༌། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གངས་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལ་བཞྲི། བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་རྲིམ་པ་

དང༌། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ངེས་པ་དང༌། འོད་གསལ་འགྲུབ་

པའྲི་རྒྱུ་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་བཤད་པ། ཕྲི་ནང་གྲི་

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་བཤད་པ། འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སབས་སུ་སྒྱུ་འཛིན་གྲི་དྲི་མ་ཞྲིག་ཡོད་པས་དེ་སྦོང་བྱེད་དུ་འོད་

གསལ་བསོམ་དགོས་པས་གོ་རྲིམ་ཀང་དེ་ལྟར་དེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲིས་ནྲི་

སྒྱུ་ལུས་ལ་ལྷ་སྐུ་དངོས་སུ་སང་བ་ཡོད་པས་མཚན་འཛིན་མ་དོར་ལ། འོད་གསལ་

གྲི་ཚེ་ཅྲིར་ཡང་མྲི་འཛིན་པས་དེས་ཆོག་གོ་སྙམ་དུ་བསམས་འདུག་སེ། ལུགས་

འདྲི་ལ་བོས་གང་བཟུང་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་གོ་

དོན་ལྷ་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ལ་བྱེད་པ་དང༌། འོད་གསལ་གྲི་ངེས་དོན་གང་

དུ་ཡང་མྲི་འཛིན་པ་དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་གྲི་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་ནོར་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་

དུ་འདུག་པས་སང་བར་བྱ་ཞྲིང༌། ཡང་ཁ་ཅྲིག་དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་སབས་སུ་ཆད་

པར་ལྟ་བའྲི་ཉེས་པ་ཡོད་པས་དེ་སང་པའྲི་ཕྲིར་སྒྱུ་ལུས་མངོན་དུ་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་

རྟག་པར་ལྷུང་བའྲི་ཉེས་པ་ཡོད་པས་དེ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་འོད་གསལ་བསྒྲུབ་དགོས་
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རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ནྲི། རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་བཤད་པ་བྱེད་ལུགས་སུ་

འདུག་ཅྲིང༌། གླང་པོའྲི་ཁྲུས་དང་ཡང་འད་བར་སང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་རྲིམ་པ་དང་འོད་གསལ་གྲི་རྲིམ་

པ་གཉྲིས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབེལ་པ་ངེས་པ་ལས་གོ་རྲིམ་ཀང་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པས། དེའྲི་དོན་ནྲི། ལུགས་འདྲི་ལ་འོད་གསལ་གྲི་རྲིམ་པ་མངོན་དུ་བྱས་ན་

ཉོན་སྒྲིབ་ལྷག་མ་མེད་པར་སོང་བར་འགྱུར་བས། དེ་འགྲུབ་པ་ལ་གཟུགས་སྐུའྲི་ཉེར་

ལེན་དང་ཆོས་སྐུའྲི་ཉེར་ལེན་གཉྲིས་དུས་མཉམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དགོས་

ལ། དེ་ནྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་ལའང་རག་ལས་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་པས་བསལ་པ་གངས་མེད་

གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཚོགས་བསགས་པའྲི་དོད་ཐུབ་ངོ་ཤེས་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་

ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་དོད་ཐུབ་ངོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི། འོད་

གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་

བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་བའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་དང་དེའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གཉྲིས་

ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། ཆོས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཉེར་ལེན་གཉྲིས་ལམ་དུས་སུ་ཡང་

ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ནོ། །

དེ་ལ་སྤྲིར་ཐེག་པ་གང་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བདེན་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སོང་བ་སོབས་ཆེ་ཆུང་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ལས་ཡྲིན་པས་ཉན་རང་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་ཀང་སེམས་བསྐེད་སྤོད་

པ་སོགས་དམན་པའྲི་དོན་གྲིས་ཉོན་སྒྲིབ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་མྲི་ནུས་

ལ། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་པ་ལ་སེམས་བསྐེད་དང་སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅྲིང༌། 

གཟུགས་སྐུའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་

ཡོད་པས་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་ཡུལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པ་མེད་ཅྲིང་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་དང་

ཆོས་སྐུའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མེད་པས་

ཉོན་སྒྲིབ་ས་བོན་དང་བཅས་པས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་པར་དུ་སོང་མྲི་ནུས་པ་དང༌། 

ཆོས་གཟུགས་ཀྲི་ཉེ་རྒྱུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རེས་འཇོག་དགོས་པ་ཡྲིན་པས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་

པ་ཤྲིན་ཏུ་འགང་ངོ༌། །འདྲིར་ནྲི་ཡུལ་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་

སོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང༌། དེ་ཡང་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་

དང་དུས་མཉམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས་འོད་གསལ་གྲི་རྲིམ་པ་མཉམ་

གཞག་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སོགས་ནས་བཤད་པའྲི་

ཉོན་སྒྲིབ་དང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་འདོད་པའྲི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ས་

བོན་དང་བཅས་པ་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ནྲི་ཉོན་མོངས་པས་མ་དག་པས་མྲིང་ཡང་དེ་

སད་བྱ་ཞྲིང་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ཉོན་མོངས་ཟད་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་ནྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དང་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིམ་ལྔ་ལས། མགོ་བོ་ནས་ནྲི་རྐང་པའྲི་བར། །ཇྲི་སྲྲིད་



 483  

རིམ་ལྔའི་ཟིན་བིས་སྔ་ཕི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ།
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སྙྲིང་ཁར་ཕྲིན་གྲི་བར། །རྣལ་འབྱོར་ཡང་དག་མཐའ་ལ་འཇུག །རྲིལ་པོར་འདྲིན་

པ་ཞེས་བཤད་”དོ
1
། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རང་ཉྲིད་ལྷར་གསལ་བའྲི་ངང་ནས་མགོན་

པོ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་བར་དུ་ཕྲིར་བསྡུ་ཞྲིང༌། རྐང་པ་ནས་སྙྲིང་ཁ་བར་ཡར་བསྡུས་ལ། 

གཡས་གཡོན་དང་རྒྱ་བ་མདུན། དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་བསྡུས་ནས་འོད་གསལ་

དུ་འཇུག་པ་ནྲི་ཡང་དག་མཐའ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སོད་བཅུད་

སྔོན་དུ་མ་བསྡུས་པར་ཐོག་མ་རང་ནས་ལུས་རྲིལ་པོར་འོད་གསལ་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་

རྲིལ་འཛིན་གྲི་སྒ་དོན་ནོ། །རྒྱུ་པ་དང་ནྲི་མྲི་རྒྱུ་ཉྲིད། །ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་བར་

བྱ་ཏེ། །ཕྲི་ནས་བདག་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་བྱེད། །རེས་སུ་གཞྲིག་པའྲི་རྲིམ་པའོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་དོན་རྒྱུ་བ་བཅུད་དང་མྲི་རྒྱུ་བ་སོད་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་

སེ་འོད་ཀྲི་གོང་བུར་བྱས་པ་རང་ཉྲིད་ལ་ཚུར་ཐྲིམ་པར་མོས་ནས། དེའྲི་རེས་ནས་

བདག་ཉྲིད་རྲིལ་འཛིན་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པར་བྱེད་

པ་སེ། སོད་བཅུད་ཀྲི་རེས་སུ་འོད་གསལ་གྲིས་རང་ཉྲིད་གཞྲིག་པར་བྱེད་པས་རེས་

གཞྲིག་གྲི་སྒ་དོན་ཡང་དེའོ། །ཇྲི་ལྟར་དབུགས་ནྲི་མེ་ལོང་ལ། །ཀུན་ནས་ཐྲིམ་པར་

གྱུར་པ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་རྣལ་འབྱོར་ཡང་དག་མཐར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་

བྱེད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྲིལ་འཛིན་གྲིས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་ཚུལ་གྲི་དཔེ་

ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྙྲིང་ཁའྲི་དབུགས་ནྲི་མེ་ལོང་ལ་ཧ་བཏབ་པ་མཐའ་ཀུན་ནས་དབུས་

སུ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བྱེད་དགོས་པའྲི་དོན་ནོ། །

སྔོན་དུ་རོ་རེ་བཟླས་པ་སོགས་ཐབས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་སྙྲིང་

1  མ་ཕྱི།༣༥ན༤ན།   དེ    * དོ
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ཁའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལ་ལེགས་པར་

བྱང་བ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་འདྲི་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་

རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པའྲི་སོང་པ་རྣམས་འདེན་ནུས་ཤྲིང༌། སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་སྤོད་པ་བྱེད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་

པར་འཇུག་པ་དང་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་བསོམ་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་

ན་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་ནས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །རྲིལ་

འཛིན་ལའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིལ་འཛིན་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་

སང༌། གསུང་རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད། ཐུགས་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པ་རྣམས་སུ་བསོམ་ནས་

བྱེད་པ་སེ་རེས་གཞྲིག་ལའང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡོད་དོ། །རོ་རེ་གསུམ་གྲི་སོ་ནས་བསམ་

གཏན་གཉྲིས་བསོམ་པའྲི་ཚེ། ཁམས་གསུམ་གྲི་ལུས་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ལུས་དང༌། 

ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་མོས་པ་རྣམ་སང་དུ་བསོམ་པའྲི་ཐུགས་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ༀ་བསམས་ལ། དེའྲི་ནང་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ། ཨ་ཐུང་ཤད་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཅན་ཅྲིག་བསམས་ཏེ། མདོར་ན་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བྱས་པའྲི་ས་

བོན་དེ་ལས་འོད་འཕོས་པས། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་མགོ་བོ་ནས་ཡས་རྲིམ་དང༌། 

རྐང་མཐྲིལ་ནས་མས་རྲིམ་གྲིས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་བསྡུ། དེ་ཨ་ཐུང་ལ་བསྡུ། 

དེ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་སེམས་གཡོ་མེད་དུ་འཛིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་

གསུམ་གྲི་ངག་ཐམས་ཅད་དང་ཡྲིད་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངག་ཡྲིད་དང་དབྱེར་མེད་

པར་བྱས་པ། ཚེ་དཔག་མེད། མྲི་བསྐོད་པར་བསོམ་པའྲི་ཐུགས་ཁར་ཨཱཿདང་ཧཱུཾ་

བསམ་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་དུ་སྔར་ལྟར་ཨ་ཐུང་བསོམ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་ནས་
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སེམས་གཡོ་མེད་དུ་བཞག་པའྲི་བར་སྔར་ལྟར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྲིམ་པ་བཞྲི་པ་ལས། མཚན་མོ་སང་བའྲི་ཆ་དེ་གསལ་བ་ཉྲིད་

མའྲི་ཟེར་འགེད་སང་བ་མཆེད་པ་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཉྲིན་མཚན་གྲི་ཆ་བཞྲི་དང༌། 

སོང་པ་བཞྲི་སྦར་ནས་བཤད་བྱུང་བ་དེ། ཉྲིན་མཚན་གྲི་ཆ་བཞྲི་སོང་པ་བཞྲི་དངོས་

ཡྲིན་ན། བཞྲི་ཆ་གཅྲིག་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་ཤྲིང༌། 

དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན། དེ་རྣལ་འབྱོར་པ་མ་ཡྲིན་པས་མྲི་ངེས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སད་

ཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། དེ་ནྲི་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ངེས་ནུས་

ཤྲིང༌། བྱང་ཆུབ་སད་ཅྲིག་གྲི་ཕོགས་ནའང་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། 

རྲིམ་པ་བཞྲི་པ་ལས། དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སད་ཅྲིག་ཡྲིན་པར་བ་མ་མཆོག་བཤད་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཉྲིད་ཡུལ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རེས་འགོས་དང༌། ལག་

སྲི་དང༌། ཨ་བྷ་ལ་སོགས་པས། འདྲི་ལ་བཤད་པ་ས་ཚོགས་ཅྲིག་མཛད་ཀང༌། རང་

ལུགས་ནྲི། ཉྲིན་ཞག་ཕྲུགས་ཅྲིག་ལ་ཉྲི་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པའྲི་ཆ་གཅྲིག་དང༌། ཉྲི་མ་

ནུབ་ནས་ཟླ་འོད་མ་ཤར་བའྲི་བར་གྲི་མུན་པས་ཁབ་པའྲི་ཆ་གཅྲིག་དང༌། དེ་ནས། 

ཟླ་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པའྲི་ཆ་གཅྲིག་དང༌། དེ་ནས་ཟླ་ཉྲི་མུན་པ་གསུམ་གང་གྲིས་ཀང་

མ་སད་པའྲི་ཐོ་རངས་ཀྲི་དུས་གཅྲིག་སེ་བཞྲི་ཡོད་ལ། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ཐོག་

མར་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དེ། ངེས་པར་ཆ་དང་པོ་གསུམ་འདས་ནས། སྐ་རེངས་དང་པོ་

གསུམ་འཆར་བ་ན་འོང་གྲི །དེ་ལས་སྔ་ཕྲི་གང་དུའང་མྲི་བྱེད་པས། དུས་ཁད་པར་

ཅན་དེ་ལ་བལྟོས་ནས། དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནྲི་ཕྲིའྲི་བྱང་ཆུབ་པ་

ཞེས་བྱའོ། །ནང་གྲི་མངོན་བྱང་ནྲི། སོང་པ་དང་པོ་གསུམ་འདས་ནས། ཐམས་ཅད་
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སོང་པ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བཤད་དོ། །དེས་ན་ལམ་དུས་ཀྲི་ཟུང་འཇུག་

དང༌། མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཐོག་མར་སྔོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚེ། ངེས་

པར་ཐོ་རངས་ཀྲི་དུས་སུ་བྱེད་པར་བཤད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། མཚན་ཕེད་ན་དབང་བསྐུར་ནས་ཐོ་རངས་བསམ་གཏན་གཉྲིས་

ལ་སོགས་པའྲི་མན་ངག་ཐོབ་པ་དེས། ཐོ་རངས་དེ་ལ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་

ནུས་པར་བཤད་པ་དེ། དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པའྲི་མ་མཐའྲི་གནས་སབས་ལ་དགོངས་

པ་ཡྲིན་གྲི། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་མ་ཐག་དེའྲི་ཞག་གཅྲིག་ལ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་མྲི་

ནུས་པས། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ནས་ཀང་ད་དུང་ཡུན་རྲིང་པོའྲི་བར་དུ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་

འགྱུར་བའྲི་ལམ་བསོམ་པ་ལ་འབད་དགོས་པ་དུ་མ་འོང་བར་རྲིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་

སོ། །དེས་ན། སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་བསམ་གཏན་གཉྲིས་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡང་

དང་ཡང་དུ་སོང་པ་བཞྲི་པའྲི་ཚེ། བདེ་བ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྦར་

ནས་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང༌། བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་རླུང་དང་ཐྲིག་ལེ་སྙྲིང་

ཁར་བསྡུས་ནས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྲི། སོང་པ་བཞྲི་དངས་པ་ཙམ་

གྲིས་མྲི་ཆོག་གོ །དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་སབས་སུ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའྲི་

སང་བ་འཆར་ཡང༌། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཚེ་ནྲི། གཉྲིས་སང་ཕ་མོ་ཡང་ནུབ་ནས། 

སྤོ་བའྲི་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ནམ་མཁའ་དཔེར་བངས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ནམ་མཁའྲི་

རྣམ་པ་འཆར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་སོ་ནས་

སྡུད་རྲིམ་གྲིས་གཉྲིས་སང་ལོག་པའྲི་སང་མེད་དུ་ཡང་ཡང་བསོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

སབས་ཞྲིག་ནས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཆེས་ཉེ་བའྲི་མཚན་མ་རེད་
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པ་ན། མཚན་ཕེད་ཀྲི་དབང་མན་ངག་ཐོབ་པས། དེའྲི་ཐོ་རངས་འོད་གསལ་འཐོབ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གྲི་རོགས་རྲིམབ་སན་པ་

ལ། སྤོད་བསྡུས་ལས་ཟུང་འཇུག་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་དྲིས་ལན་ཆ་དྲུག་མཛད་

པ་ནྲི། དང་པོ་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས། སར་ཟུང་འཇུག་ལས་ཇྲི་ལྟར་ལྡང་

ཞུས་པ་དང༌། གཉྲིས་པ་ཐེག་པ་འདྲིར་འབས་བུ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ལམ་ཉམས་

སུ་མོང་བ་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་ཞུས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་འཁོར་བར་ལྡོག་མྲི་ལྡོག་གྲི་ཐབས་གང་ལགས་ཞུས་པའོ། །བཞྲི་

པ་ནྲི། ཐར་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའོ། །ལྔ་པ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་གོལ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པའོ། །དྲུག་པ་ནྲི། གོལ་བ་པོའྲི་གང་ཟག་སུ་ཞྲིག་

ཡྲིན་དྲིས་པའོ། །དེ་རྣམས་ལ་ལན་གོ་བདེ་བར་བཤད་ན། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས། ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་ཆུ་ལས་ཉ་

ལྡང་བ་བཞྲིན་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་སྐུ་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་མངོན་

དུ་བྱེད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སངས་པའྲི་སངས་པ་དུས་དེར་ཐོབ་

བོ། །དེ་ནྲི་ཕོགས་གཞན་ནས་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གྲི་ཐ་སྙད་

བཤད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་དེ་དང་སྦར་ན། འོད་གསལ་དེ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཁམས་པ་

གཅྲིག་ལས་མྲི་འོང་བ་མ་ཡྲིན་པས། དེས་བར་ཆད་མེད་ལམ་བྱས། ལུགས་ལྡོག་གྲི་

ཉེར་ཐོབ་ཤར་བ་ན། རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པར་བཞག་ཀང་འགལ་བ་མེད་དོ། །

འོ་ན། རྣམ་ཤེས་གསུམ་པོ་སར་ཡང་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲི་ལུས་སུ་འབྱུང༌། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་རོགས་ནས་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་



 488  
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པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚིགས་བཅད་དེའྲི་དོན་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་དང་

པོར་རླུང་སེམས་ལས་ལུས་བངས་པར་མ་ཟད། སར་ཡང་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་ཞེས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་གྲི། ལུགས་ལྡོག་གྲི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ལས། སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པར་སོན་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན། གཞྲི་དུས་སུ་ཤྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལངས་མ་ཐག །བར་

དོ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རྲིམ་ལྔ་སྤོད་བསྡུས་སུ་ཆུ་ཀླུང་ལས་ཉ་ལྡང་

བ་དང༌། གཉྲིད་ལོག་པ་ལས་རྨྲི་ལམ་འབྱུང་བ་སོགས་བཤད་པ་རྣམས་དང་ཡང་མྲི་

འགྲིག་གོ །འདྲི་ནྲི་དག་མ་དག་གཉྲིས་ཀ་ལ་འདའོ། །ཟུང་འཇུག་ཅེས་པ་གཙོ་བོ་ནྲི་

ཐུགས་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། སྐུ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

སུ་ཤར་བ་གཉྲིས་ཚོགས་ལ་བཞག་དགོས་ཀང༌། དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་

པ་ན་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཙམ་གྲུབ་པར་བཞག་ཏུ་རུང་ངོ༌། །དེས་ན། ཟུང་འཇུག་གཙོ་

བོ་དེ་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་སར་ཡང་འོད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་ཐོབ་བོ། །

ལན་གཉྲིས་པ་ནྲི། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་ཡོད། དེ་སྔར་གྲི་སབས་གང་

དང་སྦོར་བ་སོགས་རྒྱས་པར། གསལ་སྒོན་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲིར་

བསྐེད་རྲིམས་བརྒྱད་པ་དང་སྦར་བ་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ས་བརྒྱད་པ་པའྲི་ཡོན་ཏན་

ཇྲི་ལྟར་བ། དེས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཐག་ཉེ་རྲིང་གྲི་ལམ་

དོད་ཐུབ་རྩྲི་བའྲི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས། དེས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་

པར་བྱ་ཞྲིང༌། རྟོགས་པ་མཐོ་དམན་གྲི་ཆ་ནས་རྩྲི་ན། ལམ་ཐུན་མོང་བ་ནས་བཟུང་

སེ། རླུང་ཐྲིམ་པའྲི་སོང་པ་དངོས་སུ་འདེན་མྲི་ནུས་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་ཚོགས་ལམ། དེ་

ནུས་པ་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཚུན་སྦོར་ལམ། 
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དོན་གྲི་འོད་གསལ་ནས་ཟུང་འཇུག་མ་ཐོབ་བར་ལ་མཐོང་ལམ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ། 

སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ནས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐོབ་བར་ལ་བསོམ་ལམ་ས་

དགུ་དང་སྦར་བར་བྱའོ། །

ལན་གསུམ་པ་ནྲི། དོན་དམ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་མ་བྱས་ན། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ཀང་

འཁོར་བར་ལྡོག་པར་བཤད་དེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ཀང༌། ཉོན་མོངས་པ་

ས་བོན་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས། དེས་ལས་གསོག །དེ་ནས་འཁོར་བར་

འཁམས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ནས་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་

མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་རབ་བྱུང་མ་བྱས་ན། 

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་ཞེས་རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་

འདའོ། །ལན་བཞྲི་པ་ནྲི། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ན་ཡོད་པས། ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡང་དེའྲི་ཚེ་ན་ཡོད་པར་བཞག་ལ། 

ཟུང་འཇུག་འདྲི་ཐོག་མར་འགྲུབ་པ་ལུས་སྔ་མ་ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་གནས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འགྲུབ་པོ། ལན་ལྔ་པ་ནྲི། ཐེག་དམན་གྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་ཀང་འཁོར་

བར་སར་ལྡོག་པ་དང༌། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་པས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ཀང༌། ཉོན་སྒྲིབ་ས་

བོན་དང་བཅས་པ་སོང་མྲི་ནུས་པ་ལ། འདྲིར་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་སབས་སུ་སོང་

ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ནས། ཉོན་སྒྲིབ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

སོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། འོག་མ་གཉྲིས་སུ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའྲི་

དོད་ཐུབ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་ནས། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པ་དང༌། འདྲིར་དེ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ཏེ། སྒྲིབ་པ་སོང་
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བའྲི་གཉེན་པོ་སོབས་ཆེ་ཆུང་གོགས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་

ལས་པ་ཐེག་པ་ཀུན་གྲི་སྤྲིའྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ལན་དྲུག་པ་ནྲི། རླུང་སེམས་ཙམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཟུང་འཇུག་པ་དེ། གོལ་བ་པོ་

ཡྲིན་པར་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པས་ཀང༌། ལུས་

སྔ་མ་བཟུང་ནས་སྤོད་པ་བྱེད་པ་སོགས་སྔར་གྲི་ལམ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནན་ཏན་

གྲིས་འབད་པར་བྱས་ན། མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ།།  །།

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ 

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་བརྟག་

པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་པའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཉུང་ངུ་དཔལ་བརྟག་པ་

གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་

ཅེས་བྱ་བ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པ་དེའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་

དང་། རེ་བཙུན་རོ་རེ་བདག་མེད་མའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྲིད་དཔལ་ལྡན་གཟྲི་བརྲིད་ཕུང་པོའྲི་སྐུ། །ཁག་

དོན་བཏུང་བས་རབ་ཏུ་མོས་པའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཞལ་ལྡན་པ། །དགའ་མའྲི་

ཁ་ཡྲི་ཆང་གྲིས་དགའ་ལྡན་སྤན་ཟུར་རོལ་པས་རྣམ་པར་སེག །བདུད་བཞྲིའྲི་མགོ་

ན་འཇྲིགས་པའྲི་གར་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེ་ལ་འདུད། །དེ་ཉྲིད་ཐུགས་ལ་མཆོག་

ཏུ་དགའ་བསྐེད་རྒྱལ་བའྲི་གནས་གྱུར་སོང་ཉྲིད་ཀྲི། །བྷ་ག་བཟང་མོ་བདེ་བའྲི་རོས་

གང་བདག་མེད་སྒྱུ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །རྣམ་རྒྱས་པདྨོའྲི་རེག་པ་ལ་སྲེད་དཀྲིལ་

འཁོར་བདག་པོས་དམ་དུ་འཁྱུད། །དཔའ་བོའྲི་བརྟན་པ་འཕོག་པའྲི་སྦོར་མཁས་
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རྣལ་འབྱོར་མ་ཁོད་རེས་བརྩེར་མཛོད། །བོ་བཟང་དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་མེ་ལོང་ཆོས་

ཀུན་མ་འདེས་གསལ་བར་སང་། །གགས་པ་རབ་དཀར་བདུད་རྩྲིའྲི་དབའ་རླབས་

ཕོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་འགེངས། །དཔལ་ལྡན་དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོས་

དབང་བསྐུར་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྲི་རེ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་སྤྲུལ་བའྲི་གར་

མཛད་བ་མ་མཆོག་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །མཁའ་འགོས་བྱྲིན་བརླབས་དངོས་

གྲུབ་མཆོག་བརེས་པའྲི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྲས་དང་དེ་སྲས་སོགས། །དམ་

པའྲི་སྐེས་བུ་རྲིན་ཆེན་འཕེང་མཛེས་པ། །བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་རྣམས་ལའང་བདག་

ཕག་འཚལ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའྲི་བཞེད་དོན་མ་རྟོགས་ཤྲིང་། །བོ་ཆུང་གྲུབ་

ཆེན་ལུགས་བཟང་མ་ལྕྲིགས་པས། །རྲིན་ཆེན་དོར་ནས་མཆྲིང་བུ་ལེན་རྣམས་

ཀྲིས། །རྒྱུད་དོན་དགོས་འདོད་ཇྲི་ལྟར་སྦྲིན་པར་ནུས། །རྣམ་དག་རྒྱལ་བའྲི་ལམ་

བཟང་མཚོན་པའྲི་མྲིག །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་མྲིག་བུ་དང་བལ་ཡང་། །ཞེན་པས་

འཇུག་ཅྲིང་ཚོད་འཇོག་གཟུ་ལུམས་ཀྲིས། །རྒྱུད་དོན་འབྱེད་པར་འདོད་པ་གད་

མོའྲི་གནས། །གངས་ཅན་འདྲི་ན་རྣལ་འབྱོར་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང་། །གསང་སྔགས་དབང་

པོར་ཁས་འཆེ་སྔོན་བྱོན་པ། །དེ་དག་ཁེངས་པ་ཐུང་ངུར་བྱེད་པའྲི་གཏམ། །སྔོན་

མེད་ནམ་མཁའྲི་རྔ་ཆེན་ཁོ་བོས་བསྒགས། །རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་བཅུད་རྲིགས་པའྲི་

ལམ་ནས་དངས། །རྩ་བཤད་ལེགས་སྦར་མཁས་པའྲི་ལུགས་བཟང་མཐོང་། །རྒྱུད་

དོན་གདམས་པར་ཤར་བའྲི་མན་ངག་གྲིས། །རྩ་རྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་གཞུང་བཞྲིན་འདྲིར་

བཤད་བྱ། །

འདྲིར་བདག་ཅག་གྲི་སོན་པ་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མ་འདྲིས་པའྲི་མཛའ་
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བཤེས་ཆེན་པོ། ས་གསུམ་གྲི་བ་མ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སྙན་པའྲི་

བ་དན་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གདུལ་བྱའྲི་ཁམས་དང་

བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་དབང་པོའྲི་རྲིམ་པ་དང་འཚམ་པར་

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་བསོར་བ་མཐའ་དག་ལས་རབ་དང་ཕུལ་དང་གཙོ་

བོར་གྱུར་པ་ནྲི་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལས་ཀང་རྩེ་མོར་གྱུར་པ་ནྲི། རྣལ་

འབྱོར་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཀང་ཐབས་ཤེས་

ཀྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་གནས་པ་ལས། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་དུང་ཕྱུར་གཅྲིག་དང་བྱེ་བ་

ཕག་དྲུག་གསུངས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་བརྟག་

པ་གཉྲིས་པ་ནྲི་གང་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་

དུ་གསུང་རབ་སྤྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་དང་། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱལ་བའྲི་

བསན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདོད་ཀྲི་འཇུག་ངོགས་སུ་བསན་པ་དང་། དེ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་

པ་མྲི་འད་བའྲི་སོ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་གང་དག་དོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་ལ་དཔོད་པ་ཉེ་

བར་ཞུགས་ནས། སྲོག་ཇྲི་སྲྲིད་འཚོ་བ་དེ་སྲྲིད་ཀྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོངས་སུ་ཚོལ་

བའྲི་ཕྱུགས་ཀྲི་བསམ་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་

སེ། འཇྲིག་རྟེན་ཕྲི་མ་ཕན་ཆད་ཀྲི་གོང་མའྲི་ཁད་པར་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ལ་ཞུགས་

པ་རྣམས་ཀྲི་འཇུག་ངོགས་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། ཚངས་པ་དང་ཁབ་

འཇུག་དང་དབང་ཕྱུག་དང་སེར་སྐ་དང་གཟེགས་ཟན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གྲིས་
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ཉེ་བར་བསན་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མཐའ་གཞན་དུ་སྲྲིད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཅད་

པའྲི་ངེས་པ་བརྟན་པོ་བཙལ་བར་བྱ་སེ། གཞན་དུ་ན་འདྲི་ཉྲིད་མཆོག་གོ །གཞན་ནྲི་

དམན་པའོ། ཞེས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་སུ་ཟྲིན་ཀང་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ངེས་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ལ་བལྟོས་ནས་བསྐེད་དགོས་ཀྲི། ཚད་

མས་མ་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་མཁས་པ་སུ་ཡང་མྲི་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལམ་

དང་ལམ་མ་ཡྲིན་པ་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དངོས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེ་

བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱའྲི་གནས་དེ་དག་ནྲི་ངེས་པར་

རེས་སུ་དཔག་པའྲི་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །རེས་སུ་དཔག་པའྲི་ཚད་མ་

ནྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་ན། ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་། དེས་ཉེ་བར་བསན་པ་དང་། དེ་ཚུལ་བཞྲིན་

དུ་བསྒྲུབ་པ་དག་ཁོ་ན་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲི་སོན་པ་དང་ལམ་དང་ལམ་བསྒྲུབ་

པའྲི་གོགས་སུ་ངེས་པ་རེད་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་པས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་འབའ་

ཞྲིག་ལ་རག་ལས་ཏེ་འདུག་པའྲི་ཕྲིར། རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཅྲི་ཡང་མྲི་ཤེས་པར་

རྒྱུད་དོན་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ལ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་ཅྲིའང་འགོད་རྒྱུ་མེད་པས། ཚེ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་

ལམ་ལྟ་ཞོག །སྐབས་འགོ་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་

པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྐབས་ཡུལ་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་པ་ཙམ་དུ་ཡང་ངེས་པར་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་ལུང་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་

ན། ལུང་དེ་ཉྲིད་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པར་མ་ངེས་ཀང་ཁས་ལེན་ནམ། འོན་ཏེ་
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དེ་ལྟར་ངེས་ནས་ཁས་ལེན། དང་པོ་ལྟར་ན་ལུང་དེ་ཉྲིད་རྣམ་དག་ཏུ་མ་ངེས་ཀང་རྣམ་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་བླུན་པོའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པར་ཟད་ལ། དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་

པར་མ་ངེས་པའྲི་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི། དོན་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་པར་ཁོ་བོ་

ཅག་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་དོ། །དཔད་གསུམ་

གྲིས་དག་པར་ངེས་ནས་ཁས་ལེན་ན་ནྲི་རྲིགས་པ་ལ་རག་ལས་པར་གྲུབ་སེ། དཔད་

པ་གསུམ་གྲིས་དག་པར་ངེས་པའྲི་ཐབས་རྲིགས་པ་ལས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་དོན་དག་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

ངེས་ལེགས་ཀྲི་གོ་འཕང་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་གྲུབ་

པའྲི་དོན་དག་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། དཔོད་པ་ཀུན་ལ་བསན་བཅོས་

དག །བཟུང་ཞེས་ལུགས་འདྲི་སུ་ཡྲིས་བྱས། ཞེས་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་

དཔད་པའྲི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོ་དང་

ཆོས་ཀྲི་གགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་སོབས་

ཀྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། སོན་པ་

དང་དེའྲི་བསན་པ་ལ་གཞན་གྲིས་བཀྲྲི་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ངེས་པ་བ་ན་མེད་པ་དང་

བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཐེག་པ་སྤྲིའྲི་དབྱེ་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་དབྱེ་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐེག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། 
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ཆེད་དུ་བྱ་བ་བདག་གཅྲིག་པུའྲི་ཕྲིར་དུ་ཐོབ་བྱ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་ཞྲི་བའྲི་

གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕྲིར་དུ་ཐོབ་

བྱ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་གདུལ་བྱ་མཆོག་དམན་གཉྲིས་ཡོད་

པས། དེ་གཉྲིས་ཐེག་པ་གང་གྲི་རང་རང་གྲི་བསམ་པས་ཐོབ་བྱ་གང་ལ་དམྲིགས་

ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཐོབ་བྱ་དེར་འགོ་བའྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་ལ། རྲིམ་པ་

བཞྲིན་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་གསུངས་པའྲི་ཆོས་གཉྲིས་ལ་ཡང་ཐེག་པ་དམན་པའྲི་སེ་སོད་དང་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་སེ་སོད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཐེག་དམན་ལ་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་མཆོག་དམན་

གྲི་དབང་དང་། ལམ་ལ་སོབ་པ་ཡུན་རྲིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་རང་

གྲི་བསམ་པས་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐོབ་བྱར་དམྲིགས་ནས་དེའྲི་དོན་དུ་ལམ་ཉམས་སུ་

བངས་པའྲི་ཐོབ་བྱ་ལ་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བས་ཐེག་པ་གསུམ་མོ། །ཉན་

རང་གཉྲིས་དབང་པོ་དང་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་ཀང་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པར་སའྲི་དངོས་གཞྲིར་གསུངས་ལ། རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་ཞྲི་བདེ་

དོན་གཉེར་གྲི་བསམ་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་ཀང་། འབས་བུ་མཆོག་དམན་གྲི་ཕྲིར་

དུ་དམྲིགས་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་ལ། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པའྲི་

གཉེན་པོར་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་བཙལ་ནས་བསོམ་པར་ཁད་པར་མེད་

ཅྲིང་། དེ་ལ་ཡང་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་བ་དང་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་བ་ཁ་

ཅྲིག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་གྱུར་པའྲི་གང་ཟག་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཙམ་གྲིས་



 497  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་རྟོགས་པར་འདོད་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་དང་པོ་གསུམ་ནྲི་ཉན་རང་གཉྲི་གས་ཀང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དེ་ཙམ་ཞྲིག་

ལས་ལྷག་པའྲི་བདག་མེད་བསོམ་རྒྱུ་མེད་པར་མཚུངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང་། ཉན་ཐོས་

སེ་གཉྲིས་ནྲི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་བདག་མེད་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་འདོད་དོ། །དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཉན་ཐོས་ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དེ་ཙམ་ཞྲིག་རྟོགས། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་དེ་དང་ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སོང་གྲི་བདག་

མེད་རྟོགས། ཐེག་ཆེན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་བ་ཡང་

རྟོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

དང་། ཞྲི་བ་ལྷ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་རྣམས་ནྲི། ཇྲི་སྲྲིད་གང་ཟག་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སོང་བར་མ་རྟོགས་ཀྲི་བར་དུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་དོན་

མེད་ཅྲིང་། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་མེད་པ་དང་། རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་

ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཇྲི་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ཀང་བདེན་མེད་མ་

རྟོགས་ན་བདག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སོང་མྲི་ནུས་པར་བཞེད་པས། ཐེག་

པ་གསུམ་གྲི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བཞེད་དེ། འདྲི་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགོངས་པ་རྨ་མེད་པ་

ཡྲིན་པར་ལུང་དང་རྲིགས་པ་བརྒྱ་ཕག་ཞྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དོན་

འདྲི་ཉྲིད་རང་གྲི་ལུགས་སུ་ཁས་བང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་

པར་འདོད་ནས་སྤོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ལ་རོགས་པར་སོབ་པ་ཙམ་ནྲི་ཐེག་
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པ་ཆེན་པོ་བ་སྤྲིའྲི་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་ཡྲིན་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ལམ་དེ་

ཉྲིད་ལ་སོབ་པར་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་བ་རྣམས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སྤྲིའྲི་ལུས་ནྲི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ལ་ཡང་ལྟ་

བའྲི་སོ་ནས་དབུ་སེམས་གཉྲིས་སུ་ཡོད་ཀང་དེ་གཉྲིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་པར་

བཞེད་པའྲི་མཁས་པ་སུ་ཡང་མེད་ལ། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་གསུངས་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་

གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་དབུ་མ་བའྲི་རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང་། སེམས་ཙམ་པའྲི་རྲིགས་

ཅན་རྣམས་ནྲི་ཞར་བྱུང་ངམ་ཕལ་བའྲི་གདུལ་བྱའོ། །ཐེག་ཆེན་པ་ལ་ལྟ་བ་མྲི་འད་བ་

གཉྲིས་ཡོད་པར་སྨྲས་ཀྲི། ལྟ་བ་དབུ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་གང་ཟག་དེ་ཐེག་ཆེན་པ་ཡྲིན་པས་

མ་ཁབ་སེ། ཉན་རང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྟ་བ་དབུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲིའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཉན་ཐོས་པ་དང་ཉན་རང་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་གྲི་

ཉན་ཐོས་ནྲི་དོན་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་སེ། སེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སོད་ཙམ་

ཞྲིག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀར་ཁས་བངས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་འབང་གྲི །དེ་ལས་ལོགས་

པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སོད་བཀའ་ཡྲིན་པར་མྲི་འདོད་པས་ཉན་ཐོས་པ་ཞེས་བཏགས་

ཀྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་དེའྲི་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་ཆ་ནས་ཉན་ཐོས་པར་

བཞག་པ་མ་ཡྲིན་ལ། བོད་ཀྲི་མཁས་པ་དག་ལ་ཐེག་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་འདེས་པའྲི་

ནོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་བྱུང་སང་ངོ་། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ལམ་བགོད་

པ་མྱུར་བུལ་གྲི་སོ་ནས་ཕེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཐེག་དམན་

གྲི་ལམ་དེ་དག་ཀང་གནས་སབས་ཐེག་དམན་དུ་རྲིགས་ངེས་པའྲི་གང་ཟག་དག་

ཐོག་མར་ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་ལ་ཁྲིད་ནས་ཐེག་དམན་གྲི་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་ལ་
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བཀོད་ན། དེ་ནས་ངེས་པར་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་དུ་གཞུག་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་

ན་དང་པོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་ལ་ཁྲིད་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ནུས་པ་མྲི་སྲྲིད་

པས། དེའྲི་ཕྲིར་མཐར་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་པའྲི་ཐབས་སུ་གསུངས་ཤྲིང་། གང་

ཟག་དེ་དག་ལམ་དེ་དང་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་དམྲིགས་

པ་མེད་ཀང་། མཐར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཐབས་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས། ཐེག་དམན་གྲི་

ལམ་རྣམས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གེགས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མྲི་གཟུང་གྲི། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། གང་

ཕྲིར་ཆོས་ནྲི་དུ་མས་ནྲི། །ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་ནྲི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར། །ཐར་པ་ཉྲིད་ནྲི་གཅྲིག་

པུ་ཉྲིད། །མང་པོ་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་

དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་ཆོས་སོང་བའྲི་སོ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་འཕགས་པ་རྣམ་

པར་འཐག་པ་བསྡུས་པའྲི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ནས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་དབྱེ་བ་ལ་གཉྲིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་གཉྲིས་སུ་

དབྱེ་བ་དང་། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ཇྲི་ལྟར་ཕེ་བའྲི་གངས་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་དོན་དང་། དེ་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་གཉྲིས་ཏེ། ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་། གསང་

སྔགས་འབས་བུ་རོ་རེ་ཐེག་པའོ། ཞེས་ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝ་རྨས་བཤད་པ་ལྟར། གསང་

སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་དང་། འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་དང་། རོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་པ་རྣམས་རྣམ་

གངས་ཡྲིན་ལ། ཐབས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕར་ཕྲིན་
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གྲི་ཐེག་ཆེན་ལ་ནྲི་རྒྱུའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་སེ། འཕགས་པ་གསང་བ་ལུང་བསན་པའྲི་

མདོ་ལས། རྒྱུ་ལ་སྦོར་བ་རྒྱུ་ཡྲི་ཆོས། །འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་བྱས་ནས། །འབས་

བུའྲི་ཐེག་པ་ཉེ་ལམ་ཞྲིག །ཅེས་ཛྙཱ་ན་ཤྲྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སེལ་བར་དངས་པ་ལྟར་

རོ། །གཞན་ཡང་སྔགས་དང་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཆགས་

ཅན་གྲི་ལམ་གྲིས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཐེག་པ་དང་། ཆགས་བལ་གྲི་ལམ་གྲིས་འཚང་རྒྱ་

བའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀང་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ལས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གསང་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གསང་ཞྲིང་

སྦས་པས་འགྲུབ་ལ་སོད་མྲིན་གྲི་ཡུལ་མྲིན་པས་དེ་ལ་མྲི་བསན་པས་ན་གསང་

བའོ། །སྔགས་ཀྲི་སད་དོད་མཱནྟྲ་ལ་མཱན་ནྲི་ཡྲིད། ཏྲ་ཡ་ནྲི་སྐོབ་པ་སེ། དེས་ན་ཡྲིད་

སྐོབ་པས་སྔགས་ཞེས་བྱའོ། །ཇྲི་སད་དུ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། དབང་པོ་དང་

ནྲི་ཡུལ་རྣམས་ཀྲི། །རྐེན་གྲིས་གང་དང་གང་བྱུང་ཡྲིད། །ཡྲིད་དེ་མཱན་ཞེས་བྱ་བར་

བཤད། །ཏྲ་ནྲི་སྐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་དོན། །འཇྲིག་རྟེན་སྤོད་ལས་རྣམ་གོལ་བར། །གང་

བཤད་དམ་ཚིག་སོམ་པ་སེ། །རོ་རེ་ཀུན་གྲིས་བསྲུང་བ་ནྲི། །སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཞེས་

བཤད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐེག་པ་ནྲི་བགོད་པའྲི་དོན་ཏེ། འདྲིར་འདོང་

བ་འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་དང་། འདྲིས་འདོང་བ་ལམ་གྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། འབས་བུའྲི་གནས་སབས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་

ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་བསོམས་ནས་ལམ་བགོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་རང་སང་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕོ་བང་དང་། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་དང་། 

ཟག་པ་མེད་པའྲི་འབྱོར་བ་དང་། འོད་ཟེར་གྲིས་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་གདུལ་བྱ་གངས་



 501  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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མེད་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ཏེ། དེ་

དག་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་མཛད་

པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་གཞལ་

ཡས་ཁང་དང་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་དང་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བྱད་དང་སོད་བཅུད་སྦོང་བ་སོགས་

ཀྲི་མཛད་པ་ཅན་དུ་སོམ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་

ལས། ད་ནྲི་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་དང་གནས་དང་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་འཇུག་པས་ན་འབས་བུ་སེ། ཞེས་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག །དྲི་མེད་

འོད་ལས། རོ་རེ་ནྲི་མྲི་ཕེད་པ་དང་མྲི་ཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ་དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ཡྲིན་པ་ནྲི་རོ་རེ་ཐེག་པ་སེ། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་འབས་བུ་

དང་རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་རོ་རེ་ཐེག་

པ་ཙམ་གྲི་དོན་བསན་པར་སྨྲའོ། །དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་དེས་རོ་རེའྲི་དོན་མྲི་ཕེད་

པ་ལ་བྱས་ནས། གང་ཞྲིག་གང་དང་མྲི་ཕེད་པ་ནྲི་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་སུ་གསུངས་

ལ། དེའྲི་རྒྱུ་འབས་ནྲི་དབང་མདོར་བསན་ལས། སོང་ཉྲིད་གཟུགས་འཛིན་རྒྱུ་ཡྲིན་

ཏེ། །འབས་བུ་སྙྲིང་རེ་མྲི་འགྱུར་འཛིན། །སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཞེས་བྱ་བར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་

པ་ཉྲིད་དང་། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། །དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཐེག་

པ་ལ་རོ་རེ་ཐེག་པར་གསུངས་པ་ནྲི། གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རོ་

རེ་ཐེག་པ་ཁད་པར་བ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཁད་པར་བ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་ཉྲིད་དང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་མྲི་སྲྲིད་པས། ཚུལ་དེས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཙམ་ལ་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་རང་ལུགས་ནྲི། སྙྲིམ་པའྲི་མེ་ཏོག་ལས། རོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པ་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། དེ་རྣམས་བསྡུས་པ་ནྲི་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་དག་ཀང་བསྡུས་པ་རོ་གཅྲིག་པ་དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་ལ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་

རེ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་ཡང་དེ་ཡྲིན་ལ་ཐེག་པ་ཡང་ཡྲིན་པས་ན་རོ་རེ་ཐེག་པ་སེ་སྔགས་

ཀྲི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཉྲིད་ལ་འདྲིས་བགོད་པར་བྱེད་པ་ལམ་གྲི་ཐེག་པ་དང་། འདྲིར་བགོད་པར་བྱ་

བ་འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེའོ། །དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་ནྲི། ཕར་

ཕྲིན་དང་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་ཐེག་པར་བྱས་པའྲི་འབས་བུའྲི་

ཐེག་པ་དང་མྲིང་འད་ཡང་དོན་མྲི་འདའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཐབས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་

ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལས་ཐབས་མཁས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རྲིག་འཛིན་གྲི་སེ་སོད་ཅེས་འབྱུང་བའྲི་དོན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་རྲིག་

སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྲི་བསབ་པའྲི་གཞྲི་དང་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སོན་པ་ལ་དཔུང་བཟང་

གྲིས་ཞུས་པའྲི་འགེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་དེ་ཉྲིད་སེ་སོད་གསུམ་གང་དུ་

གཏོགས་ཤེ་ན། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལས། རྲིག་འཛིན་གྲི་སེ་སོད་སེ་

སོད་གསུམ་པར་མྲི་གཏོགས་པའྲི་སེ་སོད་བཞྲི་བར་འདོད་པའྲི་ལུགས་དང་། སེ་སོད་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 503  

གསུམ་དུ་གཏོགས་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་བཤད་ཀང་། གསང་སྔགས་མདོ་སེའྲི་ཚུལ་

དུ་བཤད་ཀྲིས་ཉོན། ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་མང་པོ་ལས་མདོ་དང་མདོ་སེར་

བཤད་པས། ཤཱནྲི་པས་ཟབ་དོན་བསྡུས་ཏེ་སོན་པས་མདོ་སེར་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་

ལ། དེ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཀྲིས་ཕེ་ན་སེ་སོད་གཞན་གཉྲིས་ཀྲིའང་དོན་སོན་པས་ན། 

ཨ་བྷྱཱས། སེ་སོད་གསུམ་ཀར་གཏོགས་པར་བཞེད་པ་ཡང་འཐད་དོ་ཞེས་གསུངས་

ཏེ། དེ་མདོ་སེའྲི་སེ་སོད་ཡྲིན་པ་དང་དེའྲི་ནང་ཚན་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་

པ་དང་འདུལ་བའྲི་སེ་སོད་ཀང་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཐེག་པ་ནྲི་ཐེག་པ་གང་ལ་སྤོད་པའྲི་རྟེན་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། སྤོད་པ་ཕྲིན་དྲུག་

གྲིས་བགོད་ཅྲིང་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་མེད་པ་ལ་

བྱའྲི། སེམས་བསྐེད་དང་ཕྲིན་དྲུག་གྲིས་བགོད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བྱེད་ན་ནྲི་རོ་རེ་

ཐེག་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྲིད་ལ་རྒྱུའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་

བུའྲི་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སོམ་

པ་མེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ལ་སོབ་པའྲི་སོ་ནས་དེེར་བཞག་པའོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཞྲི། གཞན་གྲི་འདོད་པ་དགག་

པ། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ། ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་འདོད་

པ་དགག་པ། མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་ངེས་པར་ཐེག་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བལྟོས་

དགོས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །སོབ་དཔོན་ཏྲྲི་པྲི་ཏ་ཀ་མ་ལའྲི་ཚུལ་

གསུམ་སྒོན་མེ་ལས། དོན་གཅྲིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་
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པ་དང་། །དབང་པོ་རྣོན་པོའྲི་དབང་བྱས་པས། །སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཁད་པར་འཕགས། 

ཞེས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་ལས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་

པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཚུལ་སྨྲ་སེ། དེའྲི་དོན་འཆད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྟོགས་བྱ་

ཆོས་དབྱྲིངས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་། ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་དང་། ཐོབ་བྱེད་

ཀྲི་ཐབས་སེམས་བསྐེད་གསུམ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པས་དོན་གཅྲིག་ཡྲིན་

ན་ཡང་། རྒྱུད་ལ་སྐེད་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་རྣམ་པ་བཞྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། 

རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་མ་རྨོངས་པ་ཉྲིད་དང་། འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་

མང་བ་དང་། དཀའ་བ་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། འབས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་དབང་པོ་རྣོ་བའྲི་ཁད་པར་རོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་སྤོས་

བལ་མ་རྟོགས་པར་འཚང་མྲི་རྒྱ་བར་འདོད་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཐུན་

ཀང་། རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལས་དཔེ་དང་གཏན་

ཚིགས་ལ་སོགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་ཏེ། དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་

གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་བོ་སྤོས་པའྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་མྲི་

རྟོག་པར་འགྱུར་བ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེས་ན་གསང་སྔགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཕབ་པའམ། 

དབང་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་སྤོས་པ་དང་

བལ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

སྔགས་པས་འཇམ་དཔལ་དང་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཤེས་རབ་དང་

ལོངས་སྤོད་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་ཐུན་མོང་གྲི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་མང་

ཞྲིང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བ་ལ་མེད་ལ། མཆོག་སྒྲུབ་པ་ན་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བ་ལ་
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སོང་ཉྲིད་དོ་སྙམ་དུ་སོམ་པ་ཙམ་ལས་མེད་ཅྲིང་། གསང་སྔགས་པས་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་

པའྲི་སབས་སུ་ཡང་ཕག་བཅུ་དྲུག་སོང་བ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་། རོགས་རྲིམ་པས་ཙཎ་ལྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་རྟོག་

མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་པའྲི་ཁད་པར་དང་། རྟོགས་

པ་དང་སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཁད་པར་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པས་ཐབས་མང་བའོ། །དཀའ་བ་

མེད་པ་ནྲི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དཀའ་ཐུབ་དང་དཀའ་སྤད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པས་ཚེགས་

ཆེ་ལ། གསང་སྔགས་པ་སྤོད་པ་བདེ་བས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའོ། །ཁད་པར་བཞྲི་པ་ནྲི། 

ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བ་ཇྲི་ལྟར་མྱུར་ན་ཡང་བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་གྲིས་འཚང་རྒྱ་

དགོས་ལ། གསང་སྔགས་པ་ནྲི་ཚེ་གཅྲིག་གམ། བར་དོའམ། སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་

ཆད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་འདྲི་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཉེས་པ་དུ་

མ་དང་བཅས་པ་སེ། ལུང་དང་རྲིགས་པའྲི་གནོད་པ་དུ་མའྲི་སོར་གྱུར་པ་དང་། ཚུལ་

གསུམ་སྒོན་མེའྲི་གཞུང་དེ་ཉྲིད་རང་ལུགས་སུ་ཁས་བངས་ནས་འཆད་པ་ན་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བཤད་པ་ལས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་གཅྲིག་དང་དུ་

བལ་ལ་སོགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཇྲི་ཙམ་

བསོམས་ཀང་བོ་སྤོས་པའྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་མྲི་རྟོག་པར་འགོ་

མྲི་སྲྲིད་པ་དང་། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བ་ལ་སོང་ཉྲིད་སོམ་ཚུལ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ལས་མེད་

པར་སྨྲས་པས་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བ་ལ་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་མྲི་རྟོག་

ཡེ་ཤེས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བས། སོན་པ་འདྲིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པའྲི་
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ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྲིམ་པ་གསུམ་བསོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་

བྱས་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་སྨྲ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་སོན་པ་དང་དེའྲི་བསན་པ་

གཉྲིས་ཀ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་སོང་བའྲི་སྐུར་བ་མ་འདེབས་ཤྲིག། ཉན་རང་དག་བཅོམ་མྲི་

སྲྲིད་ན་ཐར་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་མུ་སེགས་དང་ཁད་པར་མེད་ལ། སྲྲིད་ན་དེ་

དག་གསང་སྔགས་ཀྲི་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནམ། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་སོམ་ཚུལ་

དེས་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་སྨྲས་པ་དང་། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲིས་

བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ན་འཚང་རྒྱ་བར་སྨྲས་པ་ཁས་བངས་

འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་མ་ཡྲིན། སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡོད་

པར་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་དམ། གཞན་ཡང་སོམ་ཚུལ་དེས་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐེ་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། བོ་དེ་ཉྲིད་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་སྤོས་པ་དུ་

མའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པ་དང་། མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་མྲི་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་དང་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་

བའྲི་ཚེ་ཡང་། སོབ་མ་རང་ཉྲིད་ལྷར་བསོམས་པའྲི་རྐང་འོག་ཏུ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རང་དང་རྲིག་མ་ལྷར་བསྐེད་ཅྲིང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱེད་པ་

དང་། རོ་རེ་དང་པདྨ་ལ་ཡྲིག་འབྲུ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བོ་སྤོས་

པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས། དེ་དག་ཇྲི་ཙམ་བསོམས་ཀང་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚུལ་འདྲི་ཁས་ལེན་པས་

ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའམ། ཡང་

ན་སུ་ལའང་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྔར་མ་ཐོབ་པ་གསར་དུ་སྐེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཁས་བང་
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དགོས་ཏེ། མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དགོས་པས་ཁབ་

པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་

གསེར་མགར་མཁས་པས་གསེར་ཇྲི་ཙམ་མེས་སྲེག་ཅྲིང་ཆུས་བཀྲུས་ནས་བརྡུང་བ་

སོགས་མང་བ་ཙམ་གྲིས་གསེར་ཤྲིན་ཏུ་མཉེན་པར་གྱུར་ནས་རྒྱན་གྲི་རྣམ་པ་ཅྲི་

འདོད་པ་བྱར་རུང་བ་ལྟར། ཇྲི་ཙམ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དཔད་སོམ་

མང་བ་ཙམ་གྲིས་སེམས་ལས་རུང་དུ་གྱུར་ནས་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བ་ཆེས་ས་བར་

གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་འོད་སྲུང་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས། ཤྲིང་གཉྲིས་

བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་མེས་ཤྲིང་སྲེག་པར་བྱེད་པ་ལྟར། གཉྲིས་སང་ཅན་གྲི་སོ་

སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དཔད་ཅྲིང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་རྟོག་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་གཅོད་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་

མཐའ་དག་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་ཞེ་སང་བ། 

དཔད་སོམ་དང་རྟོག་པས་བྱ་དགོས་པའྲི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་གཅོད་པར་

བྱེད་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ནོ། །དབང་གསུམ་པ་ཐོག་མར་བསྐུར་བའྲི་དབང་དུས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་དེས་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ན། སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། དབང་དུས་དེར་མཐོང་སང་མ་ལུས་པར་སངས་པར་ཐལ་བ་

དང་། དབང་གསུམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དཔེའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་གྲི་དོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་

པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་བ་དང་། དེའྲི་རེས་ཐོབ་ན་བདེན་འཛིན་ཀུན་

བཏགས་མངོན་གྱུར་ཀང་ཁ་མ་བྲི་བས་མངོན་སུམ་དུ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་

ཞྲིག་ཡོད་དོ། །ཅྲི་སེ་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ནྲི་



 508  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 508  

མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཟླ་བ་མཐོང་བ་དང་མཚུངས་ལ། དབང་གསུམ་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བ་ནྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཆུ་ནང་གྲི་ཟླ་བའྲི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་

དང་མཚུངས་པས། དོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཟླ་བའྲི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བས་ཟླ་བ་མཐོང་བའྲི་གོ་མྲི་

ཆོད་པ་ལྟར་དབང་གསུམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་གཏན་ནས་མ་རྟོགས་པར་

འགྱུར་བས། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བས། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ལས་

གནས་ལུགས་རྟོགས་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་

གཏན་ནས་མ་རྟོགས་པར་མྲི་སྨྲ་ཡྲི། སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཙམ་ལ་སོང་ཉྲིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ཙམ་གྲིས་ཕར་ཕྲིན་

ཐེག་པ་བའྲི་རྟོགས་ཚུལ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཔགས་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ཏེ། གཅྲིག་དུ་

བལ་གྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་རྒྱུན་གོམས་བར་བྱེད་པའྲི་བོ་དང་

སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་ལས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་སྤྲི་ཙམ་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་མང་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་འཆད་པ་ན། བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་སུ་

བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་མྲི་འཐད་ལ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡང་དེ་གཉྲིས་ཡོད་ན་བྱ་སྤོད་ལ་བདག་བསྐེད་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་ལོ། །རབ་སྙྲིགས་དུས་ཀྲི་ཚེ་

གཅྲིག་དང་། འབྲིང་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སོགས་པའང་བ་མེད་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གསང་སྔགས་ཙམ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 509  

མྲི་འཐད་དོ། །ཚུལ་གསུམ་སྒོན་མེའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུགས་བརོད་པས་

ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་སྒོན་མེ་ལས་སྔར་དངས་པའྲི་ཤཽ་ཀ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་བུ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་རྒྱུའྲི་ཁད་པར་བཞྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་བསན་ནས། ཁད་པར་བཞྲི་བོ་དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ན། མ་རྨོངས་པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། 

ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་པ་དག་སྦྲིན་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ན། འཁོར་གསུམ་མྲི་

དམྲིགས་པས་འཇུག་པ་ཆེས་རྨོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཡང་། མགོ་གཏོང་བ་སོགས་ཕྲིའྲི་

སྦྲིན་སོགས་ལ་འཇུག་ཅྲིང་། དེས་སེམས་ཅན་ཉྲི་ཚེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་ལ། འདྲིར་སྔགས་པས་དེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་འབས་

བུར་མཐོང་ནས་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཕོགས་ཡོངས་སུ་

ཆད་པ་མེད་པ་ལ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་གོམས་པར་བྱས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པས་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་ལ། དེའྲི་ཚེ་

ཕར་ཕྲིན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐབས་མང་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི་

ཕར་ཕྲིན་ལས་དཀའ་ཐུབ་དང་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ནྲི་གདུལ་བྱ་ཞྲི་བའྲི་

ལས་ལ་སྤོད་པ་ཕོགས་གཅྲིག་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་པས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རེས་སུ་འཛིན་མྲི་ནུས་སོ། །སྔགས་ཀྲིས་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་མེ་ཏོག་དོར་བ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་

རྲིགས་གང་ཡྲིན་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་ན་འདོད་ཆགས་དེ་

ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསོམ་པ་དང་། ཞེ་སང་ཆེ་ན་དེ་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པར་བསོམ་པ་

ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས་སྔགས་བཟློ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། དབྱངས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་ལྷར་བསོམ་པའྲི་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་རྟེན་

བཅས་བསོམ་པའྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་འཇུག་པའྲི་སོ་གསུམ་གསུངས་སོ། །དཀའ་

བ་མེད་པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། དཀའ་མྲི་དཀའ་བོ་ལ་བལྟོས་ནས་ཡྲིན་གྲི་དངོས་པོ་ལ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཁ་ཅྲིག་ལ་དཀའ་བ་གཞན་ལ་ས་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་ཉྲིད་ཇྲི་

ལྟར་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་བཀྲྲིར་ཡོད་པ་ནྲི་ལམ་བདེ་བས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་

པས་སྔགས་སུ་དཀའ་སྤད་མྲི་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔགས་ལ་འཇུག་པའྲི་གདུལ་བྱ་

དབང་པོ་རབ་ལ་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་མ་ཆགས་གཉྲིས་ལས། ཕྲི་མ་ལ་

བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲིང་གཞན་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་སོན་ནོ། །སྔ་མ་ལ་ཕྲིའྲི་རྲིག་མ་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་མེད་

གཉྲིས་ལས། མེད་པ་ལ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བསོམས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་དང་། ཡོད་པ་ལ་དམ་ཚིག་དང་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གང་རུང་གནང་བར་གསུངས་ལ། 

ཡེ་ཤེས་གགས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །འདྲི་དག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དང་། 

བ་མེད་ཀྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཕྲིའྲི་རྲིག་མ་ལ་ཆགས་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་

དགོས་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་བའོ། །དབང་པོ་རྣོ་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། བདེན་པ་

བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཉན་ཐོས་སོགས་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཤེས་པས་དབང་པོ་རྟུལ་

ལ། ཕར་ཕྲིན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ནྲི་ཐབས་ལ་འཁྲུལ་བས་དབང་པོ་འབྲིང་ངོ་། །སྔགས་

ཀྲི་སོར་སྤོད་པ་རྣམས་ནྲི་གང་དུ་ཡང་མ་རྨོངས་པས་དབང་པོ་རྣོ་སེ། གཞན་གྲིས་

བྱས་ན་ངན་འགོར་འགོ་བ་དེ་ཐབས་མཁས་པས་སྤད་པས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་གནས་

ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་དོ། །འདྲི་དག་ཀང་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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མགོ་ལ་སོགས་པ་ཟང་ཟྲིང་གྲི་རས་བཏང་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་པ་

རོགས་པ་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ན་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་པ་

མྲི་སྲྲིད་པའྲི་གནོད་པ་བསན་ནས། རང་གྲི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པ་ལ་

སེར་ས་དང་རང་དོན་གྲི་ཀུན་འཛིན་གྲི་དྲི་མ་སྦངས་ནས། གཏོང་སེམས་རབ་ཀྲི་

མཐར་ཐུག་པར་འཕེལ་བ་ལ་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བ་དག་ཀང་

བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་འགོ་བ་དབུལ་བོར་བས། །སྦྲིན་པའྲི་

ཕ་རོལ་ཕྲིན་ཡྲིན་ན། །ད་དུང་འགོ་བཀྲེན་ཡོད་ན་སྔོན། །སྐོབ་པ་ཇྲི་ལྟར་ཕ་རོལ་

ཕྲིན། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་ཏེ། །སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་བཏང་སེམས་

ཀྲིས། །སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྲིན་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནྲི་སེམས་ཉྲིད་དོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་ཁད་པར་དང་པོ་མྲི་འཐད་ལ། ཁེད་ཀྲིས་སྔགས་ཀྲི་

གདུལ་བྱ་རབ་ཀྲི་རབ་ལ་གསུངས་པར་འདོད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་མྲིང་ཅན་

བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཐེག་པའྲི་ཡང་ལམ་གྲི་སྲོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དབང་པོའྲི་རྲིམ་པ་ལ་བལྟོས་ནས་

ཕག་རྒྱ་གནང་བའྲི་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་འཐད་ན། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ལས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་མ་གནང་བར་བ་མེད་ཀྲི་གདུལ་བྱ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་

བའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྤོད་པ་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་རྒྱུད་དང་གྲུབ་

ཆེན་དུ་མས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་

ཛྙ་ན་ཤྲྲིས་དམྲིགས་པ་བ་ན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་བཅུ་གཅྲིག་

གྲིས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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འཕགས་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་མོད་ཀྲི། ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་

འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་ཀང་མང་དུ་དཔད་པ་མཛད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལས་སྔགས་ཁད་པར་གང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཙམ་

ཞྲིག་རྣམ་པར་དཔད་དུ་ཟད་ཀྲིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་གཉྲིས་ཐེག་པ་མྲི་འད་བ་སོ་སོར་

རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་དཔད་པ་ཆེར་མྲི་སང་ངོ་། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ནྲི་དོགས་པའྲི་གནས་ཆེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་དཔད་པར་

འོས་པ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་དོན་དེ་ཉྲིད་དཔད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དེ་གཉྲིས་གང་གྲི་

ཆེད་དུ་གསུངས་པའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དང་མཆོག་དམན་གྲི་

ཁད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། རྒྱུད་

སེ་བཞྲི་ཡང་ཐེག་པ་མྲི་འད་བ་བཞྲིར་བཞག་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལམ་ལ་

བགོད་པ་མྱུར་བུལ་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་ཡང་

རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཐེག་པ་བཞྲིར་འཇོག་དགོས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང་། ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ལམ་བགོད་པ་མྱུར་བུལ་གྲི་རྲིམ་པ་ལྔ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་

ཡང་ཐེག་པ་ལྔ་བཞག་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་ལ་

འཇུག་པ་ཕག་རྒྱའྲི་མདོ་ལས། ཕྱུགས་དང་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལྟ་བུས་འགོ་བ་

གཉྲིས་དང་། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་ལྟ་བུས་འགོ་བ་གཅྲིག་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགོ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉྲིས་ཡོད་པར་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སེམས་བསྐེད་པས་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་གྲི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའྲི་

སོ་ནས་ཀང་ཐེག་ཆེན་གཉྲིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་བཞག་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་ལ་དེ་གཉྲིས་

ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྟ་བའྲི་སོ་ནས་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྲིས་དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་དག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པ་

སྔགས་ལའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ལྟ་བའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་

ནུས་ན། དབུ་སེམས་གཉྲིས་ཀང་ཐེག་པ་སོ་སོར་བཞག་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འབས་བུའྲི་མཆོག་དམན་གྲི་སོ་ནས་ཀང་དེ་གཉྲིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་བཞག་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀས་ཀང་གང་གྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་སྐོན་ཀུན་ཟད་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་ཀྲི་སངས་

རྒྱས་སུ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་འདྲིར་དེ་གཉྲིས་ཐེག་པ་སོ་སོར་གང་གྲི་

སོ་ནས་བཞག་པར་བྱ། ཞེ་ན། སྤྲིར་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནྲི། ལམ་གྲི་ལུས་ལ་

རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཐེག་པ་དམན་པ་

དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ལམ་གྲི་ལུས་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་

མེད་ཀང་། ལམ་དེ་ཉྲིད་གང་གྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཐོབ་བྱའྲི་

འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྲིར་འབས་བུའྲི་སོ་ནས་མྲི་འཇོག་པ་བཤད་ཟྲིན་པས། ལམ་གྲི་

ལུས་མྲི་འད་བའྲི་སོ་ནས་འཇོག་གྲི །ལམ་གྲི་ཡན་ལག་རེ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་

ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་ན་ནྲི། རྒྱུད་སེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་བ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་བཞག་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ལུས་མྲི་འད་བའྲི་ལམ་གྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡོད་
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སྙམ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་མཐའ་དག་གྲིས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་

གཞན་གྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་མཐོང་ནས་དེའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་དོན་དུ་གཉེར་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རེ་བཙུན་བྱམས་པས། སེམས་བསྐེད་པ་ནྲི་གཞན་དོན་

ཕྲིར། །ཡང་དག་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་མོད་

ཀྲི་གདུལ་བྱ་ལ་དངོས་སུ་སང་ནས་དོན་མཛད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་

པ་གཉྲིས་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་སྐུས་གདུལ་བྱ་ལ་དངོས་སུ་སང་བའྲི་སོ་ནས་ཆོས་སོན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་མཛད་པར་འགྱུར། འོན་ཀང་གཟུགས་སྐུ་འཐོབ་པ་ཡང་ཆོས་སྐུ་

མངོན་དུ་མ་བྱས་པར་མྲི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཆུ་ལེན་པ་

སོད་ལ་གུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཟབ་མོ་སོང་བ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་གཟུགས་སྐུ་

བསྒྲུབ་ཅྲིང་། དེ་འད་བའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཀང་ཡ་མ་བལ་བའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་

འཇུག་པ་དགོས་ཀྲི། གཞན་དུ་ན་སྐུ་གཉྲིས་གང་ཡང་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་འདོད་པ་ལ་

ཐེག་ཆེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་མོད་ཀྲི། ཟབ་མོ་སོང་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་པ་

རྟོགས་པ་ཙམ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་

ཆེན་གྲི་ལམ་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། གཟུགས་སྐུ་གདུལ་བྱ་ལ་དངོས་

སུ་སང་ནས་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་འགོ་བའྲི་དོན་མཛད་པའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའྲི་

ཐབས་ཀྲི་ཆ་དང་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་ཡང་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་པ་དག་ལ་ནྲི། སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་
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བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་བསལ་བ་དུ་མར་

གསོག་པ་ན་ཐོབ་བྱ་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་འདུན་པ་དང་སོན་ལམ་དང་མྲི་

དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པར་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི། 

གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སོམ་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་

རྒྱུ་མེད་ལ། ཆོས་སྐུ་ཡུལ་སོང་བ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་

པའྲི་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་

རྒྱུ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་པ་ལའང་ཡོད་དོ། །འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་དག་ལ་ནྲི་

ཆོས་སྐུར་མ་ཟད་ཀྲི། གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་

སུ་དག་པ་བཞྲི་དང་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམས་ནས་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་

སོབ་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ཡོད་པས། ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀྲིས་དོན་དུ་གཉེར་བྱའྲི་

གཙོ་བོ་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་དང་། ཐེག་ཆེན་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཁད་པར་གྲི་གཙོ་བོ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་དེ་ཉྲིད་ལ་ལམ་གྲི་ལུས་རྲིགས་

མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཐག་པ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་

འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་གསུངས་ཏེ། རོ་རེ་གུར་

གྲི་ལེའུ་དང་པོ་ལས། གལ་ཏེ་སོང་པ་ཐབས་ཡྲིན་ན། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་མྲི་

འགྱུར། །རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གཞན་མེད་ཕྲིར། །ཐབས་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན། །ལྟ་བ་

རྣམས་ལས་ལོག་རྣམས་དང་། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀྲི། །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་

བཟློག་པའྲི་ཕྲིར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སོང་བར་བསན། །དེ་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་ཞེས། །བདེ་བའྲི་ཐབས་ཀྲི་སོམ་པ་སེ། །སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་
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གྲིས། །སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་མྲི་འགྱུར། །སོན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

མཚན། །མངའ་བདག་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན། །དེ་ཕྲིར་ཐབས་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་

སེ། །ཐབས་ནྲི་སོན་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སོང་ཉྲིད་

སོམ་པ་ཁོ་ན་བདག་འཛིན་དང་རྣམ་པ་འགལ་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱ་

བའྲི་ཐབས་ནྲི་སོང་ཉྲིད་སོམ་པ་ལས་གཞན་མེད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་

དུ་ཤཽ་ཀ་དང་པོ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ནྲི་རྒྱུ་སོང་ཉྲིད་བསོམས་པ་ལས། གཞན་འབས་

བུ་གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་ན། སོང་ཉྲིད་སོམ་པ་གཅྲིག་བུས་

འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲྲིད་དོ། ཞེས་བསན་ནས། འོ་ན། སོང་ཉྲིད་བསན་པའྲི་དགོས་པ་གང་

ཡྲིན་སྙམ་ན། བདག་མེད་ཀྲི་ལྟ་བ་ལས་ལོག་ནས། བདག་གཉྲིས་སུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྲི་

བདག་འཛིན་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་པར་ཤཽ་ཀ་གཉྲིས་པས་བསན་ནོ། །འོ་ན་

གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། རང་ཉྲིད་ད་ལྟ་ནས་སངས་

རྒྱས་སུ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསོམས་ན། མྱུར་དུ་སངས་

རྒྱས་འཐོབ་པར་ཤ་ཽཀ་གསུམ་པས་བསན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི་ཤ་ཽཀ་བཞྲི་

པ་སེ། གཟུགས་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་ལ་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་དགོས་པའྲི་དོན་

ཏོ། །བདག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལས་ཀང་། དེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་མྲི་

འད་བ་གོམས་པ་ལས་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པའྲི་བསོམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི། སྦྲིན་སོགས་

ཐབས་སུ་བཤད་པ་དེ་རྣམས་བ་ན་མེད་པའམ། གོང་ན་མེད་པའྲི་ཐབས་སུ་གསུངས་

པ་དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རྣམ་པ་རེས་སུ་
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མཐུན་པའྲི་ལམ་སོམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་ཡེ་མྲི་འད་

བའྲི་ལམ་ཙམ་ཞྲིག་སོམ་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་ནྲི། 

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་

འབས་བུ་ནྲི། རང་གྲི་རང་བཞྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། ཞེས་པ་སེ། ཟབ་པ་

སོང་བ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་དབྱེར་མེད་པ་ནྲི། 

རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞེས་པའྲི་བསན་ལ། དེ་ལྟར་ན། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀང་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་

བའྲི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ན། རྣལ་འབྱོར་བས་ད་ལྟ་ནས་རང་གྲི་སེམས་དངོས་

པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་བཞག་ནས། རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་སོམ་

པ་བཞྲིན་དུ། གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ན་ཡང་རང་གྲི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བའྲི་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་སོམ་

དགོས་ཏེ། དེ་གཉྲིས་བྱེད་དགོས་མྲི་དགོས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདག་སྒྲུབ་པ་ལས། དེ་བས་ན་བདག་མེད་པ་དང་

འད་བར་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡང་ཐ་མྲི་དད་པ་ཉྲིད་དུ་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་

གསུངས་ལ། གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་ཀང་། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་

སོ་ནས་དང་། སོན་ལམ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་པར་ཡང་

མྲི་བྱ་སེ། གང་གྲི་ཕྲིར་མ་བསོམས་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་དག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་སེམས་ངལ་བར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ཡང་སོན་
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ལམ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། བདག་མེད་པ་ཡང་མ་བསོམས་

པ་ཉྲིད་དུ་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་སོམ་པའྲི་ངལ་བས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། གལ་ཏེ་

དེ་ནྲི་བསོམས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་

སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཉེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱས་ན། གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་དག་བསོམ་པར་མྲི་

བྱ། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་

པ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང་། རྒྱལ་བས་བྱྲིན་དང་། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་

དང་། འདུལ་བས་བྱྲིན་ལ་སོགས་པས་ཀང་བཤད་ལ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་

འགེལ་བ་དག་ལས་ཀང་དོན་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

ཐེག་པ་བས་ཀང་། མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་དང་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལས་ཀྲི་རྐེན་

གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲུབ་ནས། 

དེ་ཉྲིད་ས་བཅུ་པའྲི་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བའྲི་བར་དུ་ཇེ་བཟང་གྲིས་འགོ་བར་འདོད་མོད་

ཀང་། མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་ནྲི་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་པས། དེས་བསྐེད་པའྲི་

ལུས་དེ་ཉྲིད་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་

མེད་ཀྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་སྐུ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་

ཀྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཆོས་མཚུངས་པའྲི་རྲིགས་

འདའྲི་རྒྱུར་མྲི་འཐད་དོ། །ལུས་དེ་ཡང་ཡྲིད་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་ལུས་ཡྲིན་པས། 

ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ཞེས་བྱའྲི་ཡྲིད་ཤེས་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ལུས་ཡྲིན་

པས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་མཚན་གྲིས་

བརྒྱན་པ་ལྟ་བུ་ཟག་བཅས་ཀྲི་ལས་ཀྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུར་གྱུར་པ་ལ་རྣམ་པ་
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མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མྲི་དགོས་ཀང་། ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་རྒྱུ་མཐུན་

གྲི་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་ལ་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་དགོས་

པས་དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་སོ། །དོན་འདྲི་དག་ལེགས་པར་རྟོགས་ན། བསྐེད་རྲིམ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་དང་། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་

པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི་ཐ་ཆད་དེ་དག་རང་གྲི་ངང་གྲིས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་འབས་བུ་ལ་མཆོག་དམན་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། 

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་ན། ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་

ལ་ཡང་མཆོག་དམན་ཡོད་དགོས་ཏེ། འོ་མས་བཅུས་པ་དང་ཆུས་བཅུས་པའྲི་སྐྱུ་རུ་

རའྲི་ཁད་པར་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། རྒྱུའྲི་ཁད་བར་དོན་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་

བས། དེའྲི་ཕྲིར་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ས་ལས་དམན་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཁ་སྦོར་གྲི་བརྟག་པ་དང་པོའྲི་རབ་བྱེད་བཞྲི་པ་ལས། མདོར་བསྡུས་པས་

ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། །བསལ་བ་བྱེ་བ་གངས་མེད་པས། །ཇྲི་སྲྲིད་སངས་རྒྱས་གང་

འཐོབ་པ། །གང་གྲི་དམ་པའྲི་བདེ་བས་ཁོད། །སྐེ་བ་འདྲིར་ནྲི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཡང་

ན་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཉྲིད། ཅེས་བསལ་བ་བྱེ་བ་དང་གངས་མེད་ཀྲིས་འཐོབ་པའྲི་སངས་

རྒྱས་དང་རོ་རེ་འཆང་སོ་སོར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། སྐེ་བ་འདྲིར་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དམ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་དག་བསམ་

གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་གནས་མ་ཐོབ་པ་དེ་ནྲི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་

ནོ། །མཚན་གཞྲི་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ནྲི་སེམས་དཔར་ཡང་དག་པར་གསུངས་སོ། 

ཞེས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲི་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལུང་དེས་བ་མེད་
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ཀྲི་ལམ་གྲི་ས་ཡང་ན་ཕར་ཕྲིན་ནས་བཤད་པའྲི་བཅུ་གཅྲིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་ཚེ་

གཅྲིག་ལ་འགྲུབ་ལ། ཡང་ན་སྔགས་ནས་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་འགྲུབ། ཅེས་སོན་

པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། བསལ་བ་གངས་མེད་ཀྲིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་སངས་རྒྱས་

ཡྲིན་ན། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བ་ཡང་མྲི་འདོད་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །གང་གྲིས་

སངས་རྒྱས་སར་གནས་པ། །དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས། །བཅུ་པ་ཡྲིན་པར་

ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་སངས་རྒྱས་དང་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ཁད་པར་ཕེ་ནས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་དང་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་ས་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་མདོ་སེ་ལས་གངས་མེད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་

སེ་ལས་ཚེ་གཅྲིག་གྲིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཞྲི་བ་

འཚོས། དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལམ་གཞན་དག་གྲིས་བསལ་བ་

གངས་མེད་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཐབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཚེ་

འདྲི་ཉྲིད་ལ་དཀའ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ། ཞེས་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ལམ་གཉྲིས་

ཀའྲི་འབས་བུར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་སྦོར་གྲི་ལུང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགེལ་བ་མན་ངག་

སྙེ་མ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ནྲི་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་གོ། རྣམ་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་ནྲི་ཁད་པར་གྲི་ལམ་ཐོབ་པ་ཉྲིད་དོ། །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཉྲིད་ནྲི་ས་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་

དབང་ཕྱུག་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་ལུགས་དེ་ནྲི་རྒྱུད་དོན་མ་རྟོགས་

པའྲི་ཉེས་པས་ཐོག་མར་རེག་གོ །ཁས་བངས་འགལ་བའྲི་ཉེས་པས་ཀང་རེག་སེ། 

དོན་གཅྲིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང་། ཞེས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། སྔགས་དང་ཕར་
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ཕྲིན་གཉྲིས་ཀྲི་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཁས་བངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་པའྲི་གནོད་པ་ཟད་མྲི་ཤེས་པ་འབབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་

ལྟར། རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་དམན་

གྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ལ་མཆོག་དམན་གྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་

ཡང་མཆོག་དམན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་དག་འདོད་ན། དེ་ཐམས་

ཅད་ཐེག་པ་སོ་སོར་འཇོག་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་དེ་ཉྲིད་གང་གྲི་དོན་དུ་བསོམ་

པའྲི་ཐོབ་བྱ་ལ། མཆོག་དམན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཉན་རང་ཐེག་པ་སོ་

སོར་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན། ཕོགས་འདྲི་ལ་ཐེག་

པ་རྲིམ་པ་དགུ་ལས་ཀང་ཆེས་མང་བའྲི་ཐེག་པའྲི་རྲིམ་པ་ཁས་བང་དགོས་སོ། །ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཁོ་ནའྲི་ལམ་གྲིས་ཐོབ་པ་ཡང་ཡྲིན། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀང་

ཡྲིན་པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནའྲི་ལམ་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་དམན་པ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡོད་ན། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བའྲི་

ལུགས་ཀྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་སོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཞེ་བཞྲི་དང་སྐུ་གསུམ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྲིས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་དམ་མྲི་འཐད། མྲི་འཐད་

ན། བྱམས་མགོན་གྲིས་གསུངས་པ་དེ་ལ་གནོད་པ་ཅྲི་ཞྲིག་སོན། རྒྱལ་ཚབ་དམ་

པ་རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་མ་ཡྲིན་པར་ཡང་འགྱུར་
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རོ། །འཐད་ན། སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་སུ་མཚུངས་པ་ལ་མཆོག་དམན་

གྲི་ཁད་པར་གང་གྲིས་འབྱེད་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །ཡུལ་གཅྲིག་ཏུ་བགོད་པ་ལ་ལམ་བདེ་

མྲི་བདེ་དང་ཉེ་རྲིང་གྲི་ཁད་པར་གཉྲིས་ཡོད་པ་མྲི་སྲྲིད་ན། མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་

པ་དུ་མ་ཞྲིག་འབབ་ལ། སྲྲིད་ན་རྒྱུ་ལམ་ལ་ཁད་ཡོད་ན་ལམ་དེས་བགོད་བྱའྲི་འབས་

བུ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་གཞྲི་ནས་ཉམས་སོ། །དེས་ན་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཡང་། དེ་འཐོབ་པ་ལ་བསལ་བ་གངས་མེད་དུ་མར་

ཚོགས་གསོག་དགོས་མྲི་དགོས་ཀྲི་ཁད་པར་བྱུང་བས་ལམ་གྲི་ཁད་པར་གྲུབ་

བོ། །རོ་རེ་འཆང་གྲི་ས་དེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བཅུ་གཅྲིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་

ལས་གོང་དུ་གྱུར་པར་འདོད་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ལས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ས་བཅུ་གསུམ་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ས་བཅུ་བཞྲི་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེ་

ལས་ས་བཅུ་དྲུག་ཀང་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ས་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ས་

ཡྲིན་ལ། བཅུ་གསུམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་

རང་གྲི་འདོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། ས་འདྲི་དག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཅུང་ཟད་ཞྲིབ་པར་

འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་ངེས་པར་ཐེག་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བལྟོས་

དགོས་པར་བསན་པ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ལ་མ་བལྟོས་པར། ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལམ་གྲིས་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

འཐོབ་པར་ནུས་སམ་མྲི་ནུས། ཞེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་སེ་
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དང་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་གྲི་བསན་བཅོས་ཚད་ལྡན་གང་ལས་ཀང་། འཚང་རྒྱ་བ་

སྔགས་ཀྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལ་བལྟོས་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་གསུངས་པ་མེད་མོད་ཀྲི། 

དེ་ཙམ་གྲིས་བལྟོས་མྲི་དགོས་པར་མྲི་འགྲུབ་སེ། དེ་དག་ནྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་

བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པར་རྲིགས་ངེས་པ་རེ་ཤྲིག་སྔགས་བསན་པའྲི་འོས་སུ་

མ་གྱུར་པ་དག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན། ཆེད་

དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་གསུངས་པའྲི་ཐེག་དམན་

གྲི་མདོ་སེ་དག་ལས་དམན་པའྲི་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་ཐོབ་ནས་ལམ་གོང་མ་

གཞན་ལ་འཇུག་དགོས་པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པས་འཇུག་མྲི་དགོས་པར་

མྲི་འགྲུབ་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཐེག་དམན་གྲི་གཞུང་དང་མདོ་སེ་དག་ལས་མ་

གསུངས་ཀང་། ཐེག་ཆེན་གྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས་ཉན་ཐོས་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་

འདས་ཐོབ་པའང་ལམ་གོང་མ་གཞན་ལ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། དེ་ལྟར་ཁས་བང་དགོས་པ་ལྟར། ཕར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་སེ་སོགས་ལས་མ་

གསུངས་ཀང་། སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས། འཚང་རྒྱ་བ་ངེས་པར་སྔགས་

ཀྲི་ལམ་ལ་བལྟོས་དགོས་པར་གསུངས་ན། དེ་ཉྲིད་ཁས་བང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །འོ་

ན། སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡོད་དམ། ཞེ་ན། ཡོད་དེ། 

འཕགས་པ་ལྷའྲི་སྤོད་བསྡུས་ལས། རྲིམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེ་གོལ་གྲི་སྒས་བསྐུལ་བར་

གྱུར་པས། མྲི་གཡོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་ལ་

བཞུགས་ནས། ནམ་ཕེད་ཀྲི་དུས་སུ་འོད་གསལ་བ་མངོན་དུ་མཛད་དེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་
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ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བཞེངས་ནས། གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

རབ་ཏུ་བསོར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རྲིམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི་སྤོད་བསྡུས་

དེར་དེའྲི་གོང་ཙམ་དུ་མཚན་ཕེད་ན་དབང་བསྐུར་ནས་ཐོ་རངས་གདམས་ངག་བསན་

པ་ལ་བྱ་སེ། དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་

དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་མཛད་པ་ནྲི་འོད་གསལ་བ་

མངོན་དུ་མཛད་དེ་ཞེས་པའོ། །དེ་བསོམས་པའྲི་མཐུས། འོད་གསལ་དེའྲི་བཞོན་པར་

གྱུར་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནྲི། སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བཞེངས་ནས། ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་ཐོ་རངས་མྲི་སོབ་

པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སེ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་འཁོར་

བསོར་བ་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་དུས་ནམ་

གྲི་ཚེ་ཡྲིན་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པས་ས་བཅུ་པ་བར་དུ་བགོད་ནས། སྲྲིད་པ་

ཐ་མ་བའྲི་ཚེ་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤོད་པའྲི་ཚེ། ཆུ་བོ་ནྱཻ་རཉྫ་ནའྲི་འགམ་དུ་བསམ་

གཏན་བཞྲི་བའྲི་མྲི་གཡོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཤཱཀའྲི་སྲས་པོ་

དེ་ལ། ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སེ་གོལ་གྲི་སྒས་བསྐུལ་ནས་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དེ་ལས་སད་པར་མཛད་དེ། ལམ་དེ་ཙམ་གྲིས་གོལ་བར་བཞེད་པ་བཟློག་

ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

མཛད་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། ནམ་ཕེད་ཀྲི་དུས་སུ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་

དོན་ཏོ། །རྲིམ་ལྔའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་ལས་ཀང་། དེ་བས་འོད་གསལ་དག་པ་

ལས། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་ནྲི་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་མཚན་འཆང་
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ཞྲིང་། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན། །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ལྡན་པ། །ཐམས་

ཅད་མཁེན་གཞྲིར་དེ་ནས་འགྱུར། ཞེས་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་

བསན་པའྲི་མཇུག་ཏུ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་མཐར་ལམ་འདྲིའྲི་སོན་པ་

འདེབས་ཚུལ་སོན་པ་ན། རྒྱ་ཆེར་རོལ་བའྲི་མདོ་ལས། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དེ་བཞྲིན་

ཏེ། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་འདྲི་བཞེད་ནས། །སོང་བ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད། །ཐོབ་པར་བྱ་ཞེས་མངོན་པར་དགོངས། །ནྱཻ་རཉྫ་ནའྲི་ཆུ་འགམ་དུ། །མྲི་གཡོའྲི་

ཏྲིང་འཛིན་ལ་ཞུགས་ལ། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་མཁའ་རོ་རེ། །ཏྲིལ་གྲི་གང་བུ་གང་བཞྲིན་

བཞུགས། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ལམ་གྲི་མཐར་སྔགས་ལ་འཇུག་པའྲི་

དུས་བསན་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས། དཀའ་བ་སྤད་པའྲི་ཚེ་ཆུ་བོའྲི་འགམ་དུ་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དེ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་བཤད་པ་དེའྲི་ཚེ་བསྐུལ་བར་མཛད་ཅེས་

པའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྐུལ་བ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ལ་སེ་གོལ་དང་། །དེ་ལ་དབྱངས་

གཅྲིག་གྲིས་གསུངས་པ། །བསམ་གཏན་འདྲི་ནྲི་རྣམ་དག་མྲིན། །འདྲིས་ནྲི་མཐར་

ཐུག་མྲི་འཐོབ་སེ། ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་ལམ་ཅྲི་ཞྲིག་བསྐེད་དགོས་པར་བསན་པ་ནྲི། 

ནམ་མཁའྲི་ངོས་ལྟར་མཆོག་གྱུར་པ། །འོད་གསལ་བ་ནྲི་དེ་དམྲིགས་ཤྲིག །ཅེས་

པས་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་བསྐེད་དགོས་པར་བསན་ནོ། །འོད་

གསལ་བ་ཡྲི་གནས་ཐོབ་ནས། །རབ་དགའྲི་གཟུགས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་པས་

འོད་གསལ་དེ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པར་བསན་ནོ། །དེ་ཚེ་རབ་དགའ་རོ་

རེའྲི་སྐུ། །ཀུན་གྲི་དབང་ཕྱུག་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པས། དེ་ལས་མྲི་སོབ་པའྲི་

ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་འགྲུབ་པར་བསན་ནོ། །དེ་ནས་སྔར་གྲི་ལམ་དེ་ཙམ་གྲིས་
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ཆོག་པར་འཛིན་པ་བཏང་ནས། ལམ་དེ་དག་མངོན་དུ་བྱས་པར་སོན་པ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་

སྒ་དེ་གསན་པ་དང་། །དེ་ནས་ཏྲིང་འཛིན་མྲི་གཡོ་བཏང་། །འདྲི་ལྟར་ནམ་ཕེད་དུས་

སུ་ནྲི། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་དམྲིགས། ཞེས་དང་། ཐམས་ཅད་སོང་བ་རྨད་པོ་

ཆེ། །དྭངས་ཤྲིང་གསལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །བ་མ་ཉྲིད་ཀྲི་དྲིན་གྲིས་ནྲི། །དེ་ནས་དེ་ནྲི་

གསལ་མཐོང་འགྱུར། ཞེས་དང་། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །སྐ་རེངས་འཆར་

བའྲི་དུས་སུ་ནྲི། །ཆུ་ཟླ་དང་ནྲི་སྲིག་རྒྱུ་སོགས། །སྒྱུ་མའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྲིས་

བརྒྱན། །བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པོར་བཞུགས་ནས་ནྲི། །དེ་ནས་བདུད་རྣམས་འཇོམས་པར་

མཛད། །ཤཱཀའྲི་མགོན་པོས་ཡང་དག་པའྲི། །ཡེ་ཤེས་བ་མེད་ལེགས་ཐོབ་

ནས། །འགོ་བའྲི་སྐབས་གཅྲིག་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ནྲི་སོན་པར་མཛད། 

ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀླུ་བྱང་གྲིས། ལས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ལས་ཀང་། བསལ་བ་

མཐའ་ཡས་རྣམས་སུ་ཡང་། །མགོ་དང་རྲིན་ཆེན་སོགས་སྦྲིན་པས། །སང་བ་རྣམ་

པར་མ་དག་ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་འབས་བུ་ཐོབ་མྲི་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་བསལ་བ་རྣམས་

སུ་ཡང་། །དེ་བཞྲིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་སོགས་ཀྲིས། །སང་བ་རྣམ་པར་མ་དག་

ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་འབས་བུ་ཐོབ་མྲི་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་བསལ་བ་རྣམས་སུ་

ཡང་། །སྔགས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །སང་བ་རྣམ་པར་མ་དག་ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་

འབས་བུ་ཐོབ་མྲི་འགྱུར། །སང་བ་གསུམ་པོ་དག་པས་ནྲི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉྲིད་ཐེ་

ཚོམ་མེད། ཅེས་པས་སང་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གཉྲིས་སང་

འཁྲུལ་བའྲི་བག་ཆགས་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཙམ་ལ་བསལ་བ་དུ་མར་འབད་ཀང་། 
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ལམ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་དག་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་ཀྲི། བ་མེད་ཀྲི་ཁད་ཆོས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

བདེ་བ་དང་། སོང་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་འོད་གསལ་གྲིས་དག་པར་བྱེད་པར་གསུངས་

སོ། །གོལ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་ཀང་། ཅྲི་ཕྲིར་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡྲིས། །གངས་མེད་བར་དུ་

ཚོགས་བསགས་ཀང་། །འདྲི་དོན་མ་རྟོགས་ནེ་རཉྫར། །ཅྲི་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏྲིང་འཛིན་

གནས། །དེ་ཚེ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྲིས་ཀང་། ཐལ་བྱུང་བོ་ཅན་དེ་བཟློག་སེ། །ནམ་

མཁའྲི་དཀྲིལ་ལྟར་རྣམ་དག་པའྲི། །ཟབ་གསལ་དྲི་མེད་རབ་བསན་ཏོ། །ནམ་ཕེད་

དུས་སུ་རྒྱལ་བ་ལྟར། །དེ་ཉྲིད་བསོམས་པས་ཐོ་རངས་དུས། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཡང་

དག་རྟོགས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྔ་མ་གཉྲིས་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། མན་ངག་

སྙེ་མ་ལས་ཀང་། མཆོག་ཏུ་མཐར་ཐུག་པ་ན་ཡང་ངེས་པར་ཐབས་འདྲི་ལ་བལྟོས་སོ། 

ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་གནང་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་དབང་ལས། ཤཱཀའྲི་མགོན་པོ་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་མཚན་ཕེད་ན་བལྟོས་པ་

བཞྲིན་དང་། ཇྲི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྲི་ཁོ་ནས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་མཆོག་

མ་ལས་དབང་བསྐུར་བ་བྱྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཆོག་སེ། མན་

ངག་རྲིག་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཁད་པར་འདྲི་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་རྣམ་པར་ཤེས་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་རྒྱུད་འདྲིར། འབར་བའྲི་ཕེང་བ་འཁྲུགས་པ་

ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་བཞེངས་ནས་ནྲི། །རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་དབང་སྦྲིན་ཕྲིར། །ཐྲིག་

ལེ་མཆོག་ནྲི་བཀུག་པ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བའྲི་བྱང་སེམས་ས་

བཅུ་པ་བ་ལ་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཁུངས་ཡྲིན་ནོ། །དོན་
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འདྲི་ནྲི་ངེས་པར་ཡང་ཁས་བང་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཁོ་

ནའྲི་ལམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

སྔགས་བ་མེད་ནས་བཤད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་

ལ་དེ་ཉྲིད་ཡོད་པས་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་གཉྲིས་ལ་ཡོན་ཏན་རོགས་མ་

རོགས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་ཡང་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བས། གོང་དུ་བརོད་པའྲི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རེག་གོ། 

ཡོད་ན། རྒྱུ་མེད་ཀྲི་འབས་བུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཉན་རང་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བའྲི་

རྟོགས་པའྲི་རྲིགས་དང་། བྱང་སེམས་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བའྲི་རྟོགས་པའྲི་རྲིགས་

དང་། སོབ་ལམ་ན་རེས་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ཀྲི། མཚན་ཉྲིད་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟོགས་རྲིགས་རྣམས་བསྡུས་པའྲི་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅྲིག་པོ་དེ་འཐོབ་པ་ལ་སོབ་ལམ་

དུ་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲི་རྟོགས་རྲིགས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ། དེ་དག་གྲི་འཛིན་

སངས་ཀྲི་རྣམ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དང་། སྐེས་

པ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་བསོམ་པའྲི་རྩེ་སྦོར་དང་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་གཤར་འདེབས་ཀྲི་

ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་མཐར་གྲི་སྦོར་དང་། ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་མངོན་

དུ་བྱས་པ་ན། འབད་རྩོལ་གཉྲིས་པ་སོགས་ལ་མྲི་བལྟོས་པར་ཡེ་ཤེས་གཞན་རྣམས་

ཀང་རང་གྲི་ངང་གྲིས་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་མའྲི་སྦོར་བ་རྣམས་རོགས་པར་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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བྱས་པ་ངེས་པར་རྒྱུར་དགོས་ཤྲིང་། སྔགས་བ་མེད་ནས་བཤད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་འཐོབ་པ་ལ་དེ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྟོགས་རྲིགས་སོབ་ལམ་དུ་ལན་ཅྲིག་ཀང་མ་བསོམས་པར་

འཐོབ་ནུས་པའྲི་ཁད་པར་དེ་ཉྲིད་གང་གྲིས་ཡྲིན། ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ལ་དེ་དང་དེའྲི་

རྟོགས་རྲིགས་གོམས་པར་བྱེད་པ་རྒྱུར་དགོས་མྲི་དགོས་བསལ་བའྲི་བར་དུ་

མཚུངས་སོ། །སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེས་ཟབ་

པར་ཡང་ཐལ། སྔགས་བ་མེད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྔགས་བ་མེད་པས་དེའྲི་རེས་མཐུན་གྲི་རྟོགས་

རྲིགས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པར་འབད་ནས་བསོམས་པས་འཐོབ་དགོས། ཕར་ཕྲིན་

ཐེག་པ་བས་དེའྲི་རེས་མཐུན་གྲི་རྟོགས་རྲིགས་ལན་ཅྲིག་ཀང་བསོམ་མྲི་དགོས་པར་

འཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་ན་ཡང་དེ་དང་རེས་མཐུན་གྲི་རྟོགས་

རྲིགས་ཡོད་ན། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་དང་མཚུངས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཡོད་དགོས་

པས། མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཁད་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕར་

ཕྲིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནས་འཐོབ་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་

ལ་ཁ་སྦོར་གྲི་ཡན་ལག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་མ་ཚང་ན་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་རྲིམ་པ་སས་ཀྲི་གདང་བུ་ལྟ་བུ་དུ་མ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། ཚང་ན། 

སྲིན་བྱེད་རྒྱུའྲི་དབང་བཞྲི་པ་མ་ཐོབ། གོལ་བྱེད་དབང་བཞྲི་བའྲི་ལམ་མ་བསོམས་

པར་གོལ་བ་འབས་བུའྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའྲི་རྒྱུ་མེད་ཀྲི་འབས་བུ་

གང་ཞྲིག་བཙལ་བར་བྱ། གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཁོ་ནས་སངས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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རྒྱས་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དེས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་ཆོས་འཁོར་སོར་རམ། མྲི་

སོར། མྲི་སོར་ན། མྲི་མཁེན་ནས་མྲི་སོར་རམ། མཁེན་ཡང་གདུལ་བྱ་མེད་ནས་མྲི་

སོར་རམ། ཡོད་ཀང་དཔེ་མཁྱུད་སོགས་ཀྲིས་མྲི་སོན། ཞེས་དཔད་ནས་དྲིས་ན་སུ་

ཞྲིག་གྲིས་ལན་གདབ་པར་ནུས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་མཆོག་རང་

དེ་ཉྲིད་ལ་ལན་གཅྲིག་ཀང་ལོངས་མྲི་སྤོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་

མཚན་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སེམས་བསྐེད་ཅྲིང་ལམ་ལ་བསབས་

པའྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ་གྲུབ་པ་ན། སེམས་ཅན་གྲི་ནང་ནས་གདུལ་བྱ་མཆོག་

དབང་པོ་རྣོ་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མཛད་པར་མྲི་སྤོད་པའྲི་

སངས་རྒྱས་དེ་འད་བ་ཐོབ་ཀང་དགོས་པ་ཆུང་བར་མྲི་འགྱུར་རམ། འདྲི་ལྟར་ཁས་

ལེན་པ་དང་། སྔགས་དང་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲིས་འཐོབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དམན་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཆོས་

སྐུ་འགོ་བའྲི་དོན་སྤོད་པས་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་ཡང་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་

ཡང་མ་དན་ནམ། ཆོས་འཁོར་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་བསོར་ན། རྒྱུད་དོན་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་

ལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་བསོར་རམ། མ་གྱུར་པར་བསོར། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་སོ་སྐེ་

སོགས་ཀྲི་ཆོས་སོན་ཚུལ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། རྒྱུ་ལ་མ་

བལྟོས་པའམ། བལྟོས་ནས་མངོན་དུ་གྱུར་གང་། མ་བལྟོས་ན་རྒྱུ་མེད་ཀྲི་འབས་བུར་

འགྱུར་རོ། །བལྟོས་ན་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པ་ལ་ཡང་བལྟོས་སམ། ཕར་

ཕྲིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནའྲི་ལམ་ལ་བསབས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཐོབ་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་

ལྟར་ན་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་མྲི་མཐུན་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 531  

པའྲི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་བལ་གྲི་ལམ་ཁོ་ནས་ཆགས་ཅན་གྲི་

ལམ་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འབས་བུ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་

ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བའྲི་བྱང་སེམས་དེས། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་དོན་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། 

ཉན་རང་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པར་བྱ་ཞྲིང་ཤེས་པར་བྱ་

དགོས་ལ། དེ་དག་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་དགོས་ཤྲིང་། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་

རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དོན་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་མྲི་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

སོས་ཤྲིག། གཞན་ཡང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྐུ་རང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་

པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་དགོས་པར་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་

དོན་འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་པར་གྲུབ་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བ་

མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཀང་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ཙམ་

ཡྲིན་མོད་ཀང་། དེ་དག་ནྲི་ཡྲིད་ངོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས། ལོངས་སྐུའྲི་

དངོས་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་པར་འགོ་མྲི་ཐུབ་ལ། ལོངས་སྐུ་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་རྲིགས་

འད་སྔ་མ་ལོངས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པ་ན། བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཤྲིང་། སྐུ་དེའྲི་མྲིང་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཞེས་

བྱ་སེ། དེ་བས་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལའང་། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལས་ཟབ་པའྲི་

ཁད་པར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང་། རང་ལམ་དེ་ཁོ་ནས་འཚང་

རྒྱ་བར་མྲི་ནུས་ཀྲི། ལམ་གྲི་མཐར་བ་མེད་ལ་འཇུག་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་

སོ། །ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པ་དེས་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་བྱེད་ནུས་ན་ནྲི། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྒྱུ་
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མའྲི་སྐུ་གྲུབ་ནས་ལོངས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་པ་དེ་སོང་བ་ཉྲིད་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ཕྲིན་ཆད་ནུས་པ་ཅྲི་ཡོད་

ཀྲིས་སོང་བ་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བྱེད་ཀྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་ལུས་ཀྲི་ལས། །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་མྲི་བྱའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཀྲི་

བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་འབད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་འགོག་པ་

ལྟར། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྲི་ས་

བརྒྱད་པ་བས། ལུས་དེ་ལ་གནས་བཞྲིན་དུ་སོང་བ་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་

ན་ལྷུར་བྱས་པས་ཆོག་གྲི །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འགོག་ལས་སོང་བ་སོགས་ཀྲི་སོ་

ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་གསོག་པ་ལ་བསྐུལ་མྲི་

དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སོང་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་

གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཐབས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དེ་

ཉྲིད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་གནས་འདྲི་དག་ནྲི་སལ་བ་

མཆོག་དང་ལྡན་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་གྲི། བསོད་ནམས་དམན་པ་དག་

གྲིས་བོ་ཡུལ་དུ་བྱ་བ་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་ཁོ་ནས་ས་བཅུ་

པ་བར་དུ་བགོད་པའྲི་བྱང་སེམས་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བ་དེ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་

འཇུག་པ་ན། བུམ་དབང་ལ་སོགས་པ་དབང་བཞྲི་ཀ་བསྐུར་བ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་དང་

ལུས་དབེན་སོགས་ཀང་སོན་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་རྒྱ་གར་བ་ཨ་ལཾ་ཀ་ཀ་ལ་ཤ་ལ་

སོགས་པ་རེ་རེ་ཙམ་ཡོད་ལ། བོད་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་འདྲི་ལྟར་འདོད་པ་དང་། 

འདུས་པ་འགོས་ལུགས་པ་དག་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀང་བསྐེད་དགོས་པར་འདོད་



 533  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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མོད་ཀང་། སྔར་བཤད་པའྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་དང་འགལ་ལ། དེ་

འད་བའྲི་བྱང་སེམས་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བ་དེ་ལ། དབང་གསུམ་པ་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་

བའྲི་ཚེ། ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་བསྐེད་པར་ནུས་ལ། 

སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟྲིན་མ་ཉམས་པ་སྔར་ནས་ཡོད་པས། དབང་གསུམ་

པ་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་དེའྲི་ཚེ། ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། 

རླུང་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པའྲི་སོང་བ་གསུམ་མངོན་དུ་ཤར་ནས། སོང་བ་བཞྲི་བའྲི་ཚེ་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་ཡྲིན་ལ། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། འོད་གསལ་གྲི་

སྔོན་དུ་འཕེན་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྲི་གདམས་ངག་ཕོག་པས། འཕེན་པ་སོགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་དབང་དུས་ཀྲི་འོད་གསལ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན། ཤྲིན་ཏུ་ཕ་

བའྲི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁ་སྦོར་གྲི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་ལྡང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དབང་དུས་ནས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དབང་བསྐུར་བའྲི་རེས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་དེ་ལས་འོག་མ་དག་བསོམ་

པའྲི་དོན་མེད་ལ། བྱང་སེམས་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་ཆེན་གྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་འོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན། སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་

གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ལ། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ལས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་སུ་

ལངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་བསོམ་དགོས་པའང་མྲི་འཐད་

དོ། །དང་པོ་ནས་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་

པ་བས་བསལ་བ་གངས་མེད་དུ་མར་བསགས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དོད་
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ཐུབ་ངོ་ཤེས་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་

བཅུག་ནས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པའྲི་དོན་གྲིས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་མ་བྱས་ན་དོན་གྲི་

འོད་གསལ་ཐོག་མ་དེས་ཉོན་སྒྲིབ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སོང་མྲི་ནུས་ལ། དེ་མ་ནུས་

ན། དེ་ལས་ལངས་པའྲི་སྐུ་དེ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དང་། དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བྱང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བ་དེས། ཉོན་སྒྲིབ་ས་

བོན་དང་བཅས་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་སངས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། དེ་གཉྲིས་ལ་དོན་གྲི་

འོད་གསལ་གྲི་སྔོན་དུ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགོ་དགོས་མྲི་དགོས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི་དེ་

ཡྲིན་ནོ། །སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་མཚུངས་པ་ལ། སྒྲིབ་པ་སོང་བ་དང་

འབས་བུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁད་པར་འབྱུང་བ། གོགས་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་སོབས་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་པ་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ལུགས་སོ། །དེ་བས་ན། དབང་འོག་མ་རྣམས། སྔོན་དུ་མ་སོང་ཡང་གོང་མ་

གཉྲིས་བསྐུར་བ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་སོགས་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། རོགས་རྲིམ་མཐོན་

པོ་ནས་འཇུག་པ་འདྲི་ནྲི། རྟེན་གྲི་གང་ཟག་དེ་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཅན་ལ་བལྟོས་པའྲི་

དམྲིགས་བསལ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་དབང་དུས་སུ། དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་

ཤེས་བཞྲི་བསྐེད་པ་དེས་སྤོད་པའྲི་དོད་ཐུབ་ནས་སྤོད་པ་གཞན་སྤད་མྲི་དགོས་པར། 

དབང་དུས་ཀྲི་འོད་གསལ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་རྟེན་དེ་ལ་གནས་

བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ལ་

མཚན་མོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། ཐོ་རངས་སྐ་རེངས་དང་པོ་

འཆར་བ་ན། དོན་གྲི་འོད་གསལ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས། གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་
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བའྲི་བག་ཆགས་ལྷག་མ་མེད་པར་སངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་དེའྲི་རྲིགས་འད་སད་ཅྲིག་

གཉྲིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེའྲི་རྲིགས་འད་

གཉྲིས་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུར་གྱུར་ནས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་

གྱུར་ཏེ། མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཡོ་གའྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་

མོ་ལས་ཀང་། བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་

པའྲི་བྱང་སེམས་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བ་དེ་ལ་འོག་མྲིན་དུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲིས་བསྐུལ་ཏེ་མྲི་གཡོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་སད་པར་མཛད་ནས། རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དང་། རོ་རེ་ཆོས་དང་། རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་དང་། རོ་རེ་ལས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ནས་

མངོན་བྱང་ལྔ་བསོམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །འདྲི་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་

ལམ་གྲིས་ས་དེར་བགོད་པའྲི་མཐར་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སོན་པ་འདེབས་དགོས་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་མོད་ཀང་། སབས་དེར་ཟླ་ཉྲི་སོགས་ཀྲི་མངོན་བྱང་ལས་སངས་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ནྲི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དགོངས་གཞྲི་སོང་པ་བཞྲི་ལས་ལྷའྲི་སྐུར་

རོགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དོན་གང་ལ་བསམས་ནས་གསུངས་པའྲི་དགོངས་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་

བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཡང་། དོན་དེ་ཉྲིད་ལ་དགོངས་ནས། སྒ་

གཞན་གྲིས་བསན་པའྲི་སྒས་ཟྲིན་ལྟར་གྲི་དོན་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ལྷ་བསྐེད་པ་ཙམ་

ཞྲིག་ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱར་གྱུར་པའྲི་ལམ་ལ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་ལ། ཚིག་དེའྲི་

དགོངས་གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལ་དེའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་

པར་གྲུབ་པས་སོང་བའྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་
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པའྲི་དགོངས་གཞྲི་ཡྲིན་ཀང་། སོང་ཉྲིད་དེ་དགོངས་འགེལ་གྲི་ཚིག་དེའྲི་བརོད་བྱ་མ་

ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན། ཉན་ཐོས་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་རྒྱ་གར་དུ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉྲིས་བསན་པའྲི་དཀའ་བ་ལོ་དྲུག་སྤོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་སྲོད་ལ་

བདུད་བཏུལ་བ་ཡན་ཆད་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པར་འདོད་

ཀང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུགས་ལ། འོག་མྲིན་དུ་

ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ། སྤྲུལ་བའྲི་སྐུས་འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པ་ཙམ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཅྲིང་། སོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲི་

བསལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་པར་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་། 

ཞེ་ན། འོག་མྲིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་ནས་གདོད་འཛམ་གླྲིང་འདྲིར་གསར་དུ་འཚང་

རྒྱ་ཚུལ་སོན་པ་ལྟར། འོག་མྲིན་དུ་ས་བཅུ་པའྲི་བྱང་སེམས་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བས་དེ་བར་

དུ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནས་བགོད་པ་མཁའ་ཁབ་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསྐུལ་ནས་སར་བ་མེད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ཏེ་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་དུ་

ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་དངོས་གཅྲིག་དང་། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་ནས། འཛམ་

གླྲིང་འདྲིར་ཡང་ཆུ་བོ་ནྱཻ་རཉྫ་ནའྲི་འགམ་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་གནས་པ་ལས་བསྐུལ་

ཏེ། དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་ནས། བ་མེད་ཀྲི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་

ཚུལ་སོན་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ཁོ་ནའྲི་ལམ་གྲིས་

འཚང་མྲི་རྒྱ་བར་ངེས་པར་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་དུ་མཐར་འཇུག་པ་ལ་རག་ལས་པར་

རེས་འཇུག་གྲི་གདུལ་བྱ་ལ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱུད་རོ་རེ་

རྩེ་མོ་ལས་འོག་མྲིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་བྱང་སེམས་དེ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། དབང་
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བསྐུར་བར་བཤད་པ་དངོས་ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་དང་། སྤོད་བསྡུས་དང་གོལ་བའྲི་

ཐྲིག་ལེ་ལས་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི། ཚུལ་བསན་པའྲི་ཡང་དབང་དུ་

མཛད་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དངོས་དང་ཚུལ་བསན་པ་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

ཀང་། ས་བཅུ་པའྲི་བྱང་སེམས་སྲྲིད་པ་ཐ་མ་བས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་མཐར་

སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སོན་པ་འདེབས་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བྱས་ན། དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་

གཞྲི་འཆད་པ་ན། གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་བྱང་

ཆུབ་པ་མངོན་དུ་མཛད་པའྲི་ཚེ། བར་དུ་གཅོད་པར་རྩོམ་པའྲི་བདུད་རྣམས་འདུལ་བ་

ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་ལས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་ཁོ་བོ་སྤོས་ཏེ། གཤྲིན་

རེ་གཤེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་བཏུལ་བར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 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་

སྦོར་བ་མཉམ་མེད་པ། །གང་གྲིས་ཤཱཀ་སེང་གེ་སོགས། །མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་

བདུད་ཀྲི་སེ། །མྲི་བཟད་ཆེན་པོ་སོབས་ཆེན་བཅོམ། ཞེས་རྒྱུད་དང་པཎ་གྲུབ་ཀྲི་

གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་བཤད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མདོ་ལས་ནྲི། སའྲི་ལྷ་མོ་དཔང་

པོར་བསྐུལ་བ་དང་། བྱམས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བདུད་བཏུལ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ཀྲི། དེའྲི་ཚེ་བདུད་འདུལ་ཚུལ་ཁད་པར་བ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་། མདོ་སེ་དེ་དག་ཏུ་སབས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མ་གསུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ས་སེ་སོགས་ནས་འདོད་ལྷ་སོགས་ཀྲི་ལྷ་ལ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་
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འབྱུང་བ་མེད་པར་གསུངས་ཀང་། དེ་ནྲི་ལྷ་ཐ་མལ་བ་ལ་དགོངས་ཀྲི། བྱང་སེམས་

སྲྲིད་པ་ཐ་མལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དེའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཁྲིམ་བདག་མེ་སྐེས་ལྟ་བུ་ཉན་ཐོས་

ཀྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་སྲྲིད་པ་ཐ་མལ་བ་ལ་ཡང་མྲིའྲི་རྟེན་ལ་འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་དང་

གནས་དང་ཉྲིན་མཚན་གྲི་སང་བ་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་ཐམས་ཅད་ལས་

འདས་པའྲི་ལྷ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བར་གསུངས་ན། བྱང་

སེམས་སྲྲིད་པ་ཐ་མལ་བ་ལ་ཡང་ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་རོ་

རེའྲི་ལུས་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་ག་ལ་འགལ། དེར་མ་ཟད་འོག་མྲིན་སྟུག་པོ་བཀོད་

པ་ལོངས་སྐུ་ཆོས་སོན་པའྲི་གནས་ནྲི་གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་འོག་མྲིན་ལ་མྲི་གཏོགས་

པར་བཤད་པས་གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་དང་ཆོས་མཚུངས་མྲི་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

རྟེན་དེ་ལ་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཐྲིག་ལེ་མཆོག་མ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་གསུམ་པ་

བསྐུར་ཏེ་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་མྲི་འགལ་ལ། དེ་ལ་ནྲི་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡང་སྲྲིད་པ་

ཐ་མ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐབས་གོལ་བ་ལྟར། ཐབས་

ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཀང་གོལ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིགས་པས་

སོ། །དག་བཅོམ་པ་དང་ཕྲིར་མྲི་འོང་ཟས་གོས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་ཟས་

གོས་དོན་གཉེར་འབྱུང་བ་ལྟར། སྲྲིད་པ་ཐ་མལ་བའྲི་བྱང་སེམས་དབང་པོ་གཉྲིས་

སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་དོན་གཉེར་

འབྱུང་བ་མྲི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་མུ་སེགས་པས་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཆགས་པ་

ཡོད་པར་གཟུང་ནས་ངག་སྨྲ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་དཔོག་པ་

དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདུལ་བ་ལུང་ལས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་
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དང་བལ་ཡང་གསང་བའྲི་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བའྲི་རྒྱུ་གཞན་མང་དུ་བཤད་པས། 

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པར་མྲི་རུང་ངོ་། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མདོ་

སྔགས་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦངས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ལ། ལོངས་སྤོད་

རོགས་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དངོས་གནས་ལ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཁས་ལེན་ཨེ་དགོས་

ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །ཉན་རང་དུ་རྲིགས་ངེས་པ་མཐར་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་

ནས་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་ཀང་། ཉན་རང་གྲི་མང་འདས་མ་ཐོབ་བར་དུ་གནས་སབས་

ཉན་རང་དུ་རྲིགས་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་མྲི་སྲྲིད་ཀྲི། ལྷག་མེད་

ཀྲི་མང་འདས་ཐོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་ལྟར། གནས་སབས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པའྲི་ཐེག་ཆེན་དུ་རྲིགས་ངེས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀང་ས་བཅུ་པ་བར་དུ་ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཐེག་པ་ཁོ་ནའྲི་ལམ་གྲིས་བགོད་པ་ན་རྲིགས་སོབས་ཀྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་སྔགས་

ལ་འཇུག་པ་ནྲི་ཉན་རང་རང་ལམ་དོར་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་དང་མྲི་འདའྲི། བྱང་

སེམས་རང་གྲི་སྔར་གྲི་ལམ་དེའྲི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ་རྣམས་གཞྲིར་བཞག་པའྲི་

སེང་དུ་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་སོན་པ་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སོན་པ་ཡང་

བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་གྲི་ཚོགས་རོགས་པའྲི་མཐར་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་

ཡྲིན་པས། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ལམ་གྲིས་བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་

ནས་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། འཚང་རྒྱ་བ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་པ་

གཉྲིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བ་

དང་རྟོགས་ན་དོན་ཆེ་བའྲི་གནས་འདྲི་དག་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་རོ་རེ་འཆང་གཉྲིས་པ་དེའྲི་

གསུང་རབ་ལས་བཀའ་སྩལ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བརླྲིང་པོ་བོ་གོས་དམན་པ་ཕལ་ཆེ་
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བས་རྟོགས་དཀའ་བར་གྱུར་ལ། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་གཞན་དག་གྲིས་བོ་ཁ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་ཕོགས་པར་འདུག་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

རྒྱུད་སེའྲི་གངས་ངེས་དང་ཁད་པར་བཤད་པ།

གཉྲིས་པ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

རྒྱུད་སེའྲི་གངས་ངེས་དང་ཁད་པར་བཤད་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུད་སེ་དུ་ཞྲིག་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་། དེ་ལྟར་

འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཤཱནྲི་པ་དང་ཨབྷྱ་ཀ་ར་ལ་སོགས་

པས་འདུས་པ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་བ་མའྲི་རྒྱུད་དང་། མ་རྒྱུད་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་

མེད་པའྲི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས། རྒྱུད་སེའྲི་རྲིམ་པ་ལྔ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་

དེ། གུར་ལས། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་དེ་ལྟག་ལའོ། ཞེས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེའྲི་ལྟག་

མའམ་གོང་མའྲི་རྒྱུད་རྣམས་བ་མེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། དུས་

འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསང་འདུས་དང་ཀེ་རོར་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ངེས་

དོན་ལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ཁད་པར་མེད་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྒྱུད་སེ་དེ་

ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་བ་མ་སེ་གོང་མ་ཡྲིན་པ་དང་དེའྲི་བ་སེ་གོང་ན་རྒྱུད་སེ་གཞན་མེད་

པ་མྲི་འགལ་བས། མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་དེ་འད་བ་གཉྲིས་འབྱུང་བས་རྒྱུད་སེའྲི་རྲིམ་པ་སོ་

སོར་བཞག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག། ཕ་བ་མེད་དང་མ་བ་མེད་དང་མའྲི་

ཡང་མ་བ་མེད་གསུམ་དུ་བྱས་པའྲི་གཉྲིས་པ་ནྲི་ཀེ་རོར་སོགས་དང་། གསུམ་པ་བདེ་

མཆོག་ཏུ་འཆད་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་རྒྱུད་སེ་དྲུག་བྱེད་པ་ལྭ་བ་པའྲི་དགོངས་པར་བྱེད་པ་

ལའང་གོང་གྲི་གནོད་བྱེད་དག་འབྱུང་བས་མྲི་འཐད་ལ། ལྭ་བ་བའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་
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པའྲི་ཤེས་བྱེད་མེད་དོ། །བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། མདོ་སེ་བྱ་བ་སྤོད་པ་དང་། །རྣལ་

འབྱོར་གསང་མཐའྲི་དབྱེ་བ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་དེས་བྱ་སྤོད་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

རྒྱུད་གསུམ་དང་། གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཕ་བ་མེད་དང་། གསང་མཐའ་མ་བ་མེད་

དང་། དབྱེ་བས་མའྲི་ཡང་མ་བ་མེད་བསན་པས་རྒྱུད་སེ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་ནྲི། བྱ་བ་

དང་སྤོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དང་གསང་མཐའ་སེ་གསང་སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་བ་

མེད་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་དབྱེ་བ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ལ། གསང་

མཐའྲི་དབྱེ་བ་ཞེས་པ་དེ། གསང་བ་དང་མཐའ་དང་དབྱེ་བ་དང་གསུམ་ཞེས་འཆད་

པ། བུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་པ་ལ། བུམ་དང་། པ་དང་། མཚན་ཉྲིད་དང་གསུམ་

ཞེས་པའྲི་འབྲུ་སོན་པ་དང་ཁད་མེད་པས་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གུར་

གྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། དམན་པ་རྣམས་ལ་བྱ་བའྲི་རྒྱུད། །བྱ་མེད་རྣལ་འབྱོར་

དེ་ལྟག་ལའོ། །རྣལ་འབྱོར་མཆོག་ནྲི་སེམས་ཅན་མཆོག །རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་དེ་ལྟག་

ལའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་གདུལ་བྱ་དམན་པ་དང་། དེའྲི་ལྟག་མ་

འབྲིང་དང་། མཆོག་དང་། དེའྲི་ལྟག་མ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞྲི་ལ་གསུངས་པའྲི་

རྒྱུད་བཞྲིའྲི་སོ་ནས་འཇུག་པའྲི་སོ་མྲི་འད་བ་བཞྲིའོ། །རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

དོན་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་། གསང་སྔགས་འབས་བུ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་

སོ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། བྱ་བའྲི་རྒྱུད་དང་། སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་དང་། 

རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ཅེས་སྤྲིར་གགས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མྲི་འཐད་པའྲི་ཕོགས་དགག་པ་དང་། འཐད་པའྲི་ཕོགས་

བཞག་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། རེ་ཤྲིག་གདུལ་

བྱ་ལ་མཆོག་དམན་གྲི་རྲིམ་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གསང་བ་

འདུས་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལའང་རྒྱུད་སེའྲི་རྲིམ་པའྲི་འཇུག་སོ་མྲི་འད་བ་ལྔར་འབྱེད་

རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གདུལ་བྱ་ལ་པདྨ་དང་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའྲི་གང་ཟག་རྲིགས་

ལྔ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐོབ་བྱ་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་དང་ལྟ་བ་སོགས་ཀྲི་ཁད་

པར་མེད་ཅྲིང་། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ཡན་ལག་མྲི་འད་བ་ཙམ་གྲིས་འབྱེད་ན་རྒྱུད་སེ་

བཞྲི་ལས་གངས་ཆེས་མང་བ་འབྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སྙམ་ན། འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་

བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཕྲི་རོལ་མུ་སེགས་ལ་ལོག་པའྲི་སྤོད་པ་བཞྲི་ཡོད་པས་དེ་དག་

རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཅན་ལྷ་ཆེན་

པོའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་འདོད་ཆགས་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། ཞེ་སང་ཅན་ཁབ་འཇུག་གྲི་

རེས་སུ་འབང་བ་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། གཏྲི་མུག་ཅན་ཚངས་པའྲི་རེས་སུ་

འབང་བ་གཙང་སྦྲ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། མ་ངེས་པ་དེ་གསུམ་གང་རུང་དང་ཕད་ན་དེ་

དག་གྲི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་བཞྲི་ཡོད་ཅྲིང་། དེ་དག་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

བ་མེད་དང་། སྤོད་རྒྱུད་དང་། བྱ་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་བསན་ནོ། །འདྲི་ཡང་

དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཀུན་སྙྲིང་དང་རབ་འབྱོར་

བསྐངས་ལ་སོགས་པ་བཞེད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་འདའྲི་གང་ཟག་ཐབས་

དེས་འདུལ་བ་སྲྲིད་པ་ཙམ་ལ་བྱེད་ན་བ་མེད་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་དེ་འད་བ་བཞྲི་

ཀ་འདུལ་བ་སྲྲིད་པས། དེའྲི་སོ་ནས་རྒྱུད་སེ་སོ་སོར་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྲི་རུང་

ལ། རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ལ་དེ་དང་དེ་དགོས་པར་འདོད་ན་ཤྲིན་ཏུ་
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མྲི་རྲིགས་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ནྲི་བསན་པ་འདྲིའྲི་

གདུལ་བྱ་མཆོག་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་མུ་སེགས་ཀྲི་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་པ་མྲི་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་དང་། དང་པོ་ནས་ལྟ་བ་མ་ལོག་པ་ལ་ཞུགས་ན་ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པའྲི་ཆེད་དུ་

བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོར་འགལ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཀུན་སྙྲིང་གྲི་

གསང་འདུས་ཀྲི་འགེལ་བར། ཁབ་འཇུག་གྲི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བ་ལ་བ་མེད་ཀྲི་འདོད་

ཆགས་ཀྲི་ཀུན་སྤོད་བསན་པར་བཤད་པས་སོབ་དཔོན་དེའྲི་བཞེད་པ་མྲིན་ལ། ཡོ་

གའྲི་རྒྱུད་དུ་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གདུལ་བྱ་གང་ལ་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་འོང་དོན་

མེད་པས་ཡྲིད་བརྟན་དུ་མྲི་རུང་ངོ་། །ཡང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མྲི་འད་བ་

བཞྲི་ཡོད་པས་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་མྲི་འད་བ་བཞྲིས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་

བཞག་པར་སྨྲ་སེ། ཉན་ཐོས་གནས་མ་བུ་བ་དང་ཉྲི་འོག་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བརོད་དུ་

མེད་པའྲི་བདག་ཁས་ལེན་ཅྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་རང་ལྷར་མྲི་བསོམ་པར་

ཐ་མལ་དུ་གནས། མདུན་དུ་རས་རྲིས་བཀྲམ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་མདུན་གྲི་ནམ་

མཁར་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་བཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕེང་བཀོད་

ནས་བཟླས་པ་བྱེད་པ་ལྷ་རེ་བོ་ལྟ་བུ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། 

རྟག་མྲི་རྟག་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་བདག་དང་འད་བར་རང་དང་བྲིས་སྐུ་གང་ཡང་མྲིན་

པའྲི་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པས་སོ། །ཡང་ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་བ་

གཉྲིས། བདག་མྲི་འདོད་ཀང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཁས་ལེན་པས། དེ་དང་

བསྟུན་ནས་སྤོད་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་གསུངས་ཏེ། བདག་ལྷ་དམ་ཚིག་པར་

བསྐེད། ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལས་ལོགས་པར་མདུན་དུ་བཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་



 544  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 544  

སྔགས་ཕེང་བཀོད་ནས་སྔགས་བཟློ་བ་ལྷ་གོགས་པོ་ལྟ་བུ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའྲི་

ཚུལ་གསུངས་སོ། །ཡང་འཕགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་དག་ཡུལ་ཕྲི་དོན་མེད་ཀང་

ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་མ་ཙམ་བདེན་པར་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲི་

ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་གསུངས་ཏེ། བདག་དམ་ཚིག་པར་བསྐེད། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་

སར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་དག་ནྲི། གཟུང་བ་མེད་པས་

དེར་འཛིན་མེད། ཅེས་སེམས་ཙམ་པའང་འདོད་ལ་དབུ་མ་བའང་འདོད་དོ། །ཀུན་

རོབ་ཏུ་ནྲི་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་ཀ་འདོད་དོ། །དེ་དང་མཐུན་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་

མེད་པའྲི་བསྐེད་ཆོག་སེ། དང་པོར་བདག་དམ་ཚིག་པར་བསྐེད། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

འཇུག་པ། ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་འདོད་པ་དང་འད་ལ། དོན་དམ་པར་

གཉྲིས་ཀ་མྲི་འདོད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་བྱ་བ་མེད་

པའོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲིར་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་ནས། ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་མྲི་

འད་བ་བཞྲིའྲི་སོ་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་བཞག་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའྲི་བཞེད་པའོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཉྲི་འོག་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་བརོད་དུ་མེད་པའྲི་བདག་ཁས་ལེན་པར་གང་

ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲིར་འབྱེད་པ་ན། རང་སངས་རྒྱས་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲིའྲི་ཡ་གལ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། དབུ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲིའྲི་ཡ་གལ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ནས། དབུ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་དོན་དམ་

པར་འཛིན་པའང་མ་གྲུབ་པར་འདོད་མཉམ་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ལྡོག་སེ་སྨྲ་བར་འདུག་པས། གཞུང་ལུགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རགས་པ་ཙམ་
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ཆགས་པས་ཀང་ནོར་བ་ཆེས་ཆེ་བར་ཤེས་ས་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་དེ་ལྟར་

བཤད་པའྲི་འཁྲུལ་གཞྲི་ཟུར་ཙམ་ཡང་གང་ནའང་མེད་ཅྲིང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐེད་མེད་པར་བཤད་སྙམ་པར་སང་ནའང་། བྱ་རྒྱུད་

ལ་བདག་བསྐེད་མེད་ན། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། སྔགས་དང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གཙོ་བོ་གཟུགས་སྐུའྲི་རྒྱུའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། རང་ཉྲིད་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་

པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་མ་ཚང་བས་འབས་བུའྲི་ཐེག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་དང་། 

འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་མེད་མྲི་རུང་རང་ལྷར་བསོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

མེད་པས་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་ཀྲི་ཐེག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་དང་། བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་བ་དང་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་སོགས་ཀྲི་ཚེ། བ་མ་དང་སོབ་མ་གང་ཡང་

ལྷར་བསོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། ཁེད་རང་ཉྲིད་ཀང་དེ་དག་གྲི་ཚེ་ལྷར་བསོམ་

པ་དང་ནང་འགལ་བ་དང་། བྱ་བའྲི་རྒྱུད་བསམ་གཏན་ཕྲི་མ་དང་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་

ལས། བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲི་རྣམ་སང་མངོན་བྱང་དང་འད་བར་གསལ་བར་

བཤད་པར་སངས་རྒྱས་གསང་བས་གསུངས་ཤྲིང་། བསམ་གཏན་ཕྲི་མར་བཟླས་

བརོད་ཡན་ལག་བཞྲི་འཆད་པ་ན། སྒ་དང་སེམས་དང་གཞྲི་ལ་གཞོལ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་གཞྲི་ནྲི་རང་ལྷར་བསྐེད་ཡྲིན་པར་འགེལ་བས་གསལ་བར་བཤད་པ་

དང་། རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ལྷ་དྲུག་བསྐེད་པ་གསལ་བར་

གསུངས་པའྲི་ལུང་སངས་རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་འཇོམས་ཀྲི་འགེལ་བར་དངས་ནས་

རང་ལྷར་བསྐེད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ལེགས་གྲུབ་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་ལས། བྱ་
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བའྲི་རྒྱུད་ལ་ལྷ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་མ་བསན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་མྲི་བྱ་སེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕལ་ཆེར་མ་བསན་ཀང་ཕག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་བཅུ་པ་དག་ལས་གཙོ་བོར་བསན་ནོ། །གཅྲིག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནྲི་

གསང་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་རྣམ་པར་

ཉམས་ན་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་བས། བ་མས་

བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། 

ཞེས་རང་ལྷར་བསོམ་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་གཉྲིས་མེད་ན་དངོས་གྲུབ་མྲི་

འགྲུབ་པས། བྱ་རྒྱུད་ལའང་དེ་གཉྲིས་དགོས་པར་བསྒྲུབས་པ་སོགས་ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་དང་རྒྱུད་དུ་མ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཆེས་མྲི་རྲིགས་སོ། །འོ་ན་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་བདེ་བ་དམ་པ་མེད་པ་དང་། བདག་

ཉྲིད་ལྷའྲི་སྙེམས་པ་མེད་པ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་དང་། སྐོན་

གྲི་རྒྱུའྲི་རྟོག་པས་རབ་ཏུ་དཔོད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནྲི་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་གནས་

སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེས་ནྲི་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་རང་ལྷར་བསོམས་

ནས་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་མ་བཤད་པ་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྲི། བཤད་པ་མེད་པར་མ་

གསུངས་ལ། དེ་ཡང་བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

གདུལ་བྱ་ཕལ་བ་རང་དང་ལྷ་གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཐོག་མ་ནས་

གཞུག་མྲི་ནུས་པ་དང་། མདུན་དུ་ལྷ་བསོམས་ནས་བཟླས་པ་བྱེད་པ་སོགས་ལ་ཐོག་

མ་ནས་གཞུག་ནུས་པ་དག་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་སོན་གྲི། རང་

ལྷར་བསོམ་པ་སོགས་གསལ་བར་མ་བསན་པའྲི་བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་མང་དུ་ཡོད་ལ། 
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འོན་ཀང་རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ལས་བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོན་པ་

མ་ཡྲིན་པས། བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བསམ་གཏན་ཕྲི་མ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར། བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲི་ཚང་བ་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། གདུལ་བྱ་

ཕལ་བ་ལམ་ལ་ཐོག་མར་ཞུགས་པ་ནས་ལམ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སོབ་

པས་མ་ཁབ་ཅྲིང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལ་

དགོངས་པའོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་ཀང་། གསང་བ་

ནྲི་མྲི་བསན་པ་སེ། དེ་དག་ནྲི་འདྲི་ལྟར་དགོངས་སོ། །གསང་སྔགས་ཀྲི་བསམ་གཏན་

དེ་གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་སྙྲིང་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཡང་། 

རྒྱུད་སོ་སོ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་མ་བསན་པ་ནྲི། སར་སྡུད་པ་དང་སྲོག་དང་རྩོལ་བ་

ལ་སོགས་པ་བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ནན་ཏན་དུ་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་གདུལ་

བྱའྲི་འགོ་བ་རྣམས་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲི་མངོན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་

ཕལ་ཆེར་གསུངས་ཏེ་ཕྲིས་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པས་དོན་འདྲི་ཉྲིད་

གསལ་བར་བཤད་དོ། །བྱ་སྤོད་གཉྲི་ག་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་དགེ་སོང་མ་དཔལ་

མོ་དང་ཤཱནྲི་པ་དང་ཛེ་ཏ་རྲི་དང་ཇོ་བོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་དུ་མས་བཤད་ལ། དེ་

ལྟར་མྲི་རུང་ན་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་དང་ལྷ་གཉྲིས་གཅྲིག་དུ་འཛིན་པ་ལ་མྲི་མོས་པ་

དགོད་དགོས་ཀྲི། གཞན་འགོད་རྒྱུ་མེད་ནའང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་ལྷར་

བསོམ་པ་ཡོད་ལ། དེའྲི་ཚེ་རང་ལྷ་དངོས་སུ་བསོམ་དགོས་པས་རང་དང་ལྷ་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཏུ་བསོམ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཕག་རོར་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་

རང་ལྷ་དངོས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་གཡོ་བའྲི་བརྟན་པ་དགོས་པར་
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གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྒྱུད་དེ་ལས། རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་ལྷའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་གཅྲིག་ཏུ་མོས་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག། གཞན་

རྣམས་སྔར་དང་འད་བ་ལ། མདོ་སེ་བ་སང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འདོད་ཀང་། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་སྤོད་རྒྱུད་གསུངས་སོ། ཞེས་

ཁས་ལེན་པ་ནྲི། དབང་ཤེས་ཀྲི་སང་ཡུལ་རྣམས་མདོ་སེ་བ་བེམ་རྲིག་གཉྲིས་ཀའྲི་

གཞྲི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་པར་སྨྲ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་ཆད་པའོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག །བམ་ཟེ་གཙང་

སྦྲ་དང་སྦྲིན་སྲེག་དང་། སྨྱུང་གནས་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ལ་དེ་དང་མཐུན་པའྲི་ལམ་

སོན་པའྲི་བྱ་རྒྱུད། རེ་རྲིགས་གཙང་སྦྲ་དང་དཀའ་ཐུབ་དག་པོ་སྤོད་མྲི་ནུས་ཤྲིང་། 

དམན་པའྲི་ལས་ལ་ཡང་མྲི་འཇུག་པ་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་སྤོད་རྒྱུད་བསན་ལ། རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད་ནྲི་རྒྱལ་རྲིགས་རེས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་

རྲིགས་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་དང་སྲས་དང་གསོལ་ཁ་བ་དང་གཡོག་མོ་དང་བན་

མོ་དང་ཕོ་ཉ་མོ་དང་། གཡོག་པོ་དང་བན་དང་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཡོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཡོ་

གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་གཤེགས་པ་ལྔ་རྒྱལ་པོའྲི་ཚུལ། སེམས་མ་བཞྲི་ཕག་

རྒྱའྲི་ཚུལ། སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་སྲས་པོའྲི་ཚུལ། སེག་སོགས་བཞྲི་བཙུན་མོའྲི་

ཚུལ། བདུག་པ་མོ་གཡོག་མོའྲི་གཙོ་མོ། མེ་ཏོག་མ་གསོལ་ཁ་མ། མར་མེ་མ། ཕོ་ཉ་

མོ། དྲི་མ་བན་མོ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོག་པོའྲི་གཙོ་བོ། ཞགས་པ་གསོལ་ཁ་བ། 

ལྕགས་སྒོག་ཕོ་ཉ། འབེབས་པ་བན་གྲི་ཚུལ་དུ་གསུངས་སོ། །དམངས་རྲིགས་གཙང་

དམེ་མེད་ཅྲིང་ཐམས་ཅད་ཟ་བ་བྱ་བ་ངན་པ་བྱེད་པ་རྣམ་རྟོག་ཤས་ཆུང་བ་ལ་དེ་དང་

མཐུན་པར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུངས་པས་གདུལ་བྱ་མྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་སོ་ནས་རྒྱུད་
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སེ་བཞྲིར་གངས་ངེས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བའང་མྲི་འཐད་དེ། མྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་དབང་གྲིས་

རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་ངེས་པའྲི་དོན་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་ན་དམངས་རྲིགས་ཡྲིན་དགོས་པ་སོགས་ལ་འདོད་ན་ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྲི་ལ་སོགས་པའྲི་

རྒྱལ་རྲིགས་དང་། དང་སྲོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་དང་། ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་

ལ་སོགས་པ་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བ་མེད་ཀྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་མ་

ངེས་ལ། དམངས་རྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་གདུལ་བྱ་རྒྱུད་དེ་ལ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བྱེད་ན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པས་མྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་གདུལ་བྱ་སོ་སོར་ངེས་པས་

རྒྱུད་སེ་བཞྲི་སོ་སོར་ངེས་པར་བཞག་མྲི་ནུས་ཤྲིང་། ཤས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁད་པར་ཡང་

མེད་པས་སྙྲིང་པོ་མེད་དོ། །ཡང་གཟུགས་ཁམས་ཡན་ཆད་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བའྲི་གང་ཟག་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་བསན་ཅྲིང་། 

གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་བལྟས་པས་ཚིམ་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་

ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པའྲི་དགའ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་བྱ་བའྲི་

རྒྱུད་དང་། འཕྲུལ་དགའ་བ་རྒོད་པས་ཚིམ་པའྲི་ཆགས་པ་ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་

རྒོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པའྲི་མཆོག་དགའ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དང་། 

དགའ་ལྡན་པ་ལག་བཅངས་ཀྲིས་ཚིམ་པའྲི་ཆགས་པ་ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་ལག་

པ་བཅངས་པ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པའྲི་ཁད་དགའ་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་

དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་མན་ཆད་དབང་པོ་གཉྲིས་སྤོད་ཀྲིས་ཚིམ་པའྲི་ཆགས་པ་

ཅན་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ཚིམ་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་

བདེ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་བསན་པས་བཞྲིར་ངེས་པར་སྨྲ་བའང་རྣ་བར་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 550  

མྲི་འོང་སེ། རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའྲི་གདུལ་བྱ་གཙོ་བོ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེ་དགོས་པར་སྨྲ་ན་ནྲི། 

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་རྲིགས་བཞྲི་དགོས་པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང་། བ་མེད་ཀྲི་ལམ་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཐོག་མ་ནས་འཇུག་པའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ལ་འཛམ་གླྲིང་

གྲི་མྲི་མངལ་སྐེས་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པར་རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་དང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་

པ་སོགས་ལས་གསུངས་པས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་ལྷ་ཡང་དེའྲི་ཐོག་མའྲི་གདུལ་

བྱའྲི་གཙོ་བོར་སྨྲ་བ་ཆེས་མྲི་འཐད་ལ། དགའ་བ་བཞྲི་བ་མེད་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་

པས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་ལམ་བྱེད་འདོད་པ་གནས་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་

གཟུགས་ཁམས་ཡན་ཆད་པར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་པར་གསུང་རབ་ཀྲི་བར་

རགས་པ་ཙམ་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རྟོགས་སའོ། །གཞན་ཡང་ཚུལ་འདྲི་དག་

གྲི་རྲིགས་པས་འབྱེད་ཚུལ་གཞན་སྨྲ་བའང་མྲི་འཐད་པར་ཤེས་ས་བས་འདྲིར་མ་

བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འཐད་པའྲི་ཕོགས་བཞག་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་

མཚན་དོན་བ་མེད་ཀྲི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའྲི་སེང་ནས་བཤད་ན། སཾ་བྷུ་ཊྲི་ལས། 

རྒོད་དང་བལྟ་དང་ལག་བཅངས་དང་། །གཉྲིས་གཉྲིས་འཁྱུད་དང་རྣམ་པ་བཞྲི། །སྲྲིན་

བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱུད་བཞྲིར་གནས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྐང་བ་ཐ་མས་འདོད་ཆགས་

ལམ་དུ་བྱེད་ཚུལ་མཐར་ཐུག་པ་བསན་ཏེ། ཤྲིང་ལས་སྐེས་པའྲི་སྲྲིན་བུས་ཤྲིང་ཟོས་

ནས་ལྷག་མ་མེད་པར་བྱེད་པ་ལྟར། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སོང་འདོད་ཆགས་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་རང་དུས་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་བོ་དང་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 551  

གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་དུ་སྐེས་པས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྩ་བ་མ་རྲིག་པ་གཅོད་པར་བྱེད་

པའྲི་དོན་ཏོ། །རྐང་བ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་དང་མཐུན་པར་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་

རྒྱུད་ལས་ཀང་། འདྲི་ནྲི་གཉྲིས་པོ་འཁྱུད་པ་ཡྲི། །རྒྱུད་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ནྲི་ལག་བཅངས་དང་། །རྒོད་དང་བལྟས་པས་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་རྒྱུད་སེ་

བཞྲིའྲི་མཚན་ལ། རྒོད་པའྲི་རྒྱུད་དང་། ལྟ་བའྲི་རྒྱུད་དང་། ལག་བཅངས་སམ་འཁྱུད་

པའྲི་རྒྱུད་དང་། གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་བའྲི་རྒྱུད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ཡང་མང་

ངོ་། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྐུའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དུ་བཤད་པ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཞྲིང་། གནས་ལུགས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་

བོ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ལ། ཐབས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤེས་རབ་ཁད་ཞུགས་པར་འགོ་

བ་ཐེག་ཆེན་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཞྲིང་། བ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལྷའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ནྲི་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བའྲི་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ཁད་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་

རྒྱུད་ཅེས་དེའྲི་སོ་ནས་མྲིང་འདོགས་མཛད་ལ། ཐབས་དེ་འད་བའྲི་སོ་ནས་དབང་པོ་

གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱས་པས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཁད་

ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དང་འད་བའྲི་ཐབས་ལམ་གྲི་སབས་སུ་མ་བསན་པས་

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དུ་འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ནའང་། ཁ་སྦོར་གྲི་ཡན་

ལག་མ་བསན་ཅྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་དབང་གོང་མ་གསུམ་ཡང་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་བལྟ་བ་སོགས་གསུམ་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་
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བསོམས་པའྲི་ལྷ་མོ་ཁོ་ན་ལ་བལྟ་བ་དང་། རྒོད་པ་སོགས་ཡྲིད་ཀྲིས་བསོམས་པར་

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་ཡྲིན་གྲི། དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་བྱེད་

པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ཅྲིང་། བ་མེད་དུ་ནྲི་བསོམས་པ་དང་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་

གཉྲི་ག་ལ་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་བཤད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ལ་ཐོག་མར་ཞུགས་ནས་

རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའྲི་ལམ་གྲི་ལུས་རོགས་པ་ལ་སོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་

གཙོ་བོ་ནྲི། འདོད་ཁམས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྤྲིར་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་

པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལ་མོས་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་། ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་

སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་བསོམས་པའྲི་ལྷ་མོ་ལ་བལྟས་པའྲི་

འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་ཤྲིང་། དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཆེ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་མྲི་

ནུས་པ་ལ་དེ་ཙམ་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་སོན་པའྲི་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་དང་། ཐབས་

ཤེས་ཀྲིས་བསོམས་པའྲི་རྲིག་མ་ལ་བལྟས་པར་མ་ཟད་རྒོད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀང་

ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་ཤྲིང་། དེ་ལས་རག་པའྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ལ། 

དེ་ཙམ་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་སོན་པའྲི་སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དང་། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་

སོབས་ཀྲིས་བསོམས་པའྲི་རྲིག་མའྲི་ལག་པ་འཛིན་པའམ་ལུས་ལ་འཁྱུད་པ་ཙམ་གྲི་

རེག་བྱ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་ལ། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་

བསོམས་པའང་ལམ་དུ་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ལ་དེ་ཙམ་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་སོན་

པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་། བསོམས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་དབང་པོ་

གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་ཀང་ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་པ་ལ་དེ་འད་བའྲི་འདོད་ཆགས་
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ལམ་བྱེད་སོན་པ་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུངས་པས་བཞྲིར་ངེས་སོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་

གོང་མའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ལ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའང་ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་

གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་བཟོད་པའྲི་དབང་པོ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྲིག་དགོས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་མཆོག་ཏུ་ཆེ་བ་ཞྲིག་དགོས་པ་

ནོར་བས་རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །སར་ཡང་ཚུལ་གཉྲིས་པ་རྒྱུད་སེ་

བཞྲིའྲི་མྲིང་འདོགས། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའྲི་མཚན་

དོན་གྲི་སོ་ནས་བཞྲིར་འཇོག་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས། སོང་བ་དང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་མངོན་དུ་

བྱེད་པ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིའྲི་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་ལ་ལྟོས་དགོས་པས་བྱ་རྒྱུད་

དང་། ཕྲིའྲི་བྱ་བ་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་བལྟོས་མྲི་དགོས་པར། ཕྲིའྲི་བྱ་བ་དང་ནང་གྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་དུ་སྤོད་པ་ཙམ་ལ་བལྟོས་པས་སྤོད་རྒྱུད་དང་། ཕྲིའྲི་བྱ་བ་ལའང་

ཅུང་ཟད་བལྟོས་ཤྲིང་ནང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཤྲིན་ཏུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་དེ་ལས་གོང་ན་རྲིམ་པ་གཞན་མེད་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་

པ་ཞེས་བྱ་སེ། གདུལ་བྱ་བཞྲིའྲི་དབང་པོའྲི་རྲིམ་པའྲི་དབང་གྲིས་འདོད་ཆགས་ལམ་

དུ་བྱེད་པའྲི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་སོན་ཚུལ་མྲི་འད་བ་བཞྲི་བོ་དེའྲི་སོ་ནས་

རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་ཕེ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་

ལ་གཉྲིས། གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། སོམ་འབྱུང་

ལས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཚད། །བྱེ་བ་ཕག་ནྲི་དྲུག་ཏུ་ངེས། །དེ་བཞྲིན་རྣལ་
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འབྱོར་མ་རྒྱུད་གངས། །བྱེ་བ་ཕག་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གགས། ཞེས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལས་ཕེ་

བ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་གསུངས་ལ། སངས་རྒྱས་

ཐོད་པ་དང་རོ་རེ་གུར་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་ཐ་སྙད་དེ་བཞྲིན་དུ་མཛད་དོ། །འདྲི་

ནྲི་དཔེར་ན་བུ་ཞེས་པ་བུ་ཕོ་མོ་གཉྲི་གའྲི་དབྱེ་གཞྲི་ཡྲིན་ཡང་། བུ་ཕོ་ལ་བུ་ཞེས་

སྤྲི་མྲིང་སོས་ལ་བཏགས་པ་ལྟར། རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲི་ག་ལ་

འཇུག་ཀང་། ཐབས་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་སྤྲིའྲི་མྲིང་སོས་ལ་བཏགས་

པའོ། །རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལ་མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱུད་ཅེས་ཀང་མང་པོ་ཞྲིག་ལས་

འབྱུང་ལ། དྲི་མེད་འོད་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཅེས་

གསུངས་ཤྲིང་། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། །མཁའ་འགོ་མ་དང་མཁའ་འགོ་

ཕ། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་གྲི་ཕྲི་མོ་སེ། ཞེས་འབྱུང་བས་བོད་ཀྲི་བ་མ་དག་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་

རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ལེགས་པས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་

གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་

གསུམ་དུ་ཁས་བངས་ནས། འདྲི་སད་བདག་ཐོས་ཀྲིས་རྒྱུད་ཀྲི་མགོ་དངས་པ་ཕ་

རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་སོགས་ཀྲིས་མགོ་དངས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་

ནག་པོ་སྤོད་པ་བས་བཤད་པས། གསང་འདུས་སོགས་ཕ་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་སོགས་

མ་རྒྱུད། ཀེ་རོར་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་འདྲི་སད་བདག་ཐོས་དང་། བཤད་རྒྱུད་གུར་དུ་གསང་

བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་དང་། སཾ་བྷུ་ཊྲིར་གཉྲིས་ཀ་འབྱུང་བས། ཀྱཻ་རོར་ནྲི་ཐབས་
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ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་དོ། ཞེས་རོད་བྱེད་སྒའྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་

སོ་སོར་འཇོག་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེ་མཆོག་ཀང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་

ཐལ་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་མཆོག་གྲི་དགེས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

བཤད་རྒྱུད་མངོན་བརོད་བ་མ་ལས་འདྲི་སད་བདག་ཐོས་དང་། ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་

རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊྲི་ལས་གཉྲིས་ཀ་སོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བརོད་ན་ལན་མེད་དོ། །བརོད་

བྱ་དོན་གྲི་ཁད་པར་ལ་བསྐེད་རྲིམ་དང་། རོགས་རྲིམ་དང་། རེས་སྤོད་རྣམ་དག་གྲི་

ཁད་པར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་གུར་ལས། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་དམ་པའྲི་ཚོགས། །མཁའ་འགོ་ལྔ་བོ་རབ་བསྒྲུབ་ཕྲིར། །མཁའ་

འགོ་མ་ཡྲི་རྒྱུད་བཤད་དོ། ཞེས་གསུངས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་མཁའ་འགོ་མའྲི་སྐུར་སོན་ཅྲིང་གཙོ་བོ་མོས་བྱས་པའམ་འཁོར་མོ་

ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་བསན་ལ། དེས་ཚུལ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཕ་

རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་བསན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ལུང་དེའྲི་དོན། དེའྲི་གོང་དུ་བཤད་

པའྲི་ཀེ་རོར་གྲི་རྲིགས་བསྡུས་མཁའ་འགོ་ལྔ་བོ་དེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་མཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་གྲི་རྒྱུད་བཤད། ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། མ་རྒྱུད་ཙམ་

གྲི་འཇོག་བྱེད་སོན་པ་ལ་སྦོར་བ་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །རོགས་རྲིམ་གྲི་ཁད་པར་

ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་རོགས་རྲིམ་གཙོ་བོར་སོན་པ་མ་རྒྱུད། ཕ་མོ་དང་ཐྲིག་

ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་སོན་པ་ཕ་རྒྱུད། དེ་གཉྲི་ག་སོན་པ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱའྲི་ལམ་ལ་ཟེར་བར་འདུག་ལ། 

དེ་ཉྲིད་བདེ་མཆོག་དང་ཀྱཻ་རོར་གཉྲིས་ཀ་ལས་རྒྱས་པར་འཆད་ཀང་། ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་
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འབྱོར་ནྲི་ཀྱཻ་རོར་ལས་བདེ་མཆོག་རྒྱས་པ་འཆད་ཅྲིང་། ཕ་མོའང་རྒྱས་མྲི་རྒྱས་ཁད་

མེད་པས། བདེ་མཆོག་མ་རྒྱུད་དང་། ཀྱཻ་རོར་མ་རྒྱུད་ལས་ལོགས་པའྲི་གཉྲིས་མེད་

ཀྲི་རྒྱུད་ལོགས་པར་མྲི་འགྲུབ་བོ། །རྣམ་དག་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། གསང་འདུས་སོགས་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རྣམ་དག་ཙམ་སོན་པ་ཕ་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་སོགས་རྩའྲི་

རྣམ་དག་གཙོ་བོར་སོན་པ་མ་རྒྱུད། ཀྱཻ་རོར་ལས་གཉྲིས་ཀ་གསུངས་པས་གཉྲིས་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དོ་ཞེས་ཟེར་བའང་། ཀྱཻ་རོར་ལས། གཟུགས་ཕུང་རོ་རེ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་

སོགས་བཤད་པ་ལྟར། བདེ་མཆོག་ལས་ཀང་གཟུགས་ཕུང་སོགས་བཅུ་བདུན་དང་

ལྷ་བཅུ་བདུན་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐེད་པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས་

སོགས་ཡོད་ལ། དེ་མ་གཏོགས་ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་ལ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་

རྣམ་དག་སོན་མྲི་སོན་གྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་བདེ་མཆོག་ཀང་མ་རྒྱུད་

མ་ཡྲིན་པར་དེ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་

དོ། །ཡང་ཞུ་བ་བོ་གདུལ་བྱའྲི་ཁད་པར་ནྲི། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པར། དེ་

ནས་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་གསོལ་བ། ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར། ཞུ་བ་བོ་ཕོས་བྱས་པས་ཕ་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་

ཕག་མོས་ཞུས་པས་མ་རྒྱུད། ཀྱཻ་རོར་ནྲི་བརྟག་པ་དང་པོ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་དང་། བརྟག་པ་

ཕྲི་མ་བདག་མེད་མས་ཞུས་པས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལའང་། 

གསང་འདུས་ཀང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ཐལ་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ཕོས་ཞུས་ལ། བཤད་རྒྱུད་

ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་སྤན་མ་སོགས་ཀྲིས་ཞུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་ན་ལན་ཅྲི་ཞྲིག་

སྨྲར་ཡོད། ཡང་ཀྱཻ་རོར་མ་རྒྱུད་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན། 
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རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་ཀྱཻ་རོ་རེ། །གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་སྐོན་སོང་བ་ན། 

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རབ་ཀང་ཚང་དགོས་པས། མ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་མྲི་

འགལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཀང་ཚང་དགོས་

པས་ཀྱཻ་རོར་ཕ་རྒྱུད་དུ་བཤད་ཀང་མྲི་འགལ་ཞེས་ཀང་ཁས་བང་དགོས་པར་

མཚུངས་པས། རྒྱུད་གསུམ་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྨྲས་པ་དང་། ཀྱཻ་རོར་གསུམ་ཀའྲི་

གཞྲི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་པ་འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོའ།ོ །ཡང་གུར་ལས། སྲོག་ཆགས་

གསོད་ལ་འབད་ལྡན་དང་། །བཙུན་མོ་རྣམས་ནྲི་བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར། །བདེ་བའྲི་ཐབས་ནྲི་

རྒྱས་མྲིན་ཞྲིང་། །གཞུང་ཉུང་བ་ལ་དོན་རྒྱས་པ། །བོ་དམན་རབ་ཏུ་རྟོགས་བྱེད་

པའྲི། །སྔགས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཁད་པར་ཕྲིར། །རྒྱུད་ཀུན་གྲི་ནྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲི། །མཁའ་འགོ་

མ་ཡྲིན་རྒྱུད་བཤད་དོ། ཞེས་པས་ཕྲི་རོལ་པའྲི་གང་ཟག་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་དགའ་

ཞྲིང་། ལྟ་བ་དང་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་འདུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་མ་རྒྱུད་

བསན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ལ། རང་སེ་ལྟ་བ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་དང་

ལྡན་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་གདུལ་བའྲི་ཕྲིར་ཕ་རྒྱུད་གསུངས་

པར་བསན་པས། དེ་གཉྲིས་རྒྱུད་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དོ། ཞེས་སྨྲ་བའང་མྲི་འཐད་

དེ། དེ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གོང་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་རོ་རེ་གུར་འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་མཁའ་འགོ་མ་ཇྲི་ལྟར་བསྡུ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན། 

ཞེས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་པས། བཙུན་མོ་རྣམས་བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་

མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་གསུངས་པ་ནྲི་རོ་རེ་གུར་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་རྒྱུད་ཀུན་
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གྲི་སྙྲིང་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་དེའྲི་གོང་དུ། འབུམ་ལྔ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས། །སྙྲིང་པོ་

འདྲི་ནྲི་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་མ་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་འཇོག་

བྱེད་མྲིན་ལ། གཞུང་ཉུང་བ་ལ་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་ཏེ། མ་རྒྱུད་ཙམ་ནྲི་ཕ་

རྒྱུད་ལས་གཞུང་ཆོས་མང་བར་སོམ་འབྱུང་གྲི་རྒྱུད་གོང་དུ་དངས་པས་བསན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཁེད་ལྟར་ན་གདུལ་བྱ་བོ་དམན་གྲི་དོན་དུ་གསུངས་པའང་

མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེས་པའྲི་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་

རྒྱུད། །དང་པོར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད། །ཕྲི་ནས་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲི་རྒྱུད། །དེ་

ཉྲིད་མོ་གཟུགས་བསྡུ་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའང་། འབུམ་ལྔ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་

སྔར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་ཕྲི་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་གུར་ནས་

གསུངས་པ་ནྲི་གདུལ་བྱ་བུད་མེད་ཀང་བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

པས་རོ་རེ་གུར་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་སོན་གྲི། མ་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་འཇོག་བྱེད་སོན་པ་ག་

ལ་ཡྲིན། བུད་མེད་སྡུད་ཚུལ་ནྲི། གསུང་རབ་གཞན་དུ་བུད་མེད་ཀྲི་རྟེན་གྲིས་ཚེ་དེ་

ལ་འཚང་རྒྱ་བ་མེད་པར་བསན་ལ། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རྟེན་དེས་ཀང་

བསྒྲུབས་ན་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲིའྲི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག། ནག་པོ་སྤོད་པ་བས་

གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གསལ་བ་ལས། བསྐེད་དང་རོགས་འབྱུང་རྲིམ་པ་

ཡྲིས། །རྣལ་འབྱོར་བསྐེད་པར་བསན་པ་སེ། །རོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་རུ་བརོད། 

ཅེས་གསུངས་པས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དེ་ཉྲིད་ཙམ་སོན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་

དེ་ཉྲིད་སོན་པ་མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་བསན་ཟེར་བའང་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། ལུང་དེ་
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ཉྲིད་ཀྲི་གོང་དུ། དཔལ་ལྡན་འདུས་རེས་ལམ་གྲིས་ནྲི། །རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ངོ་བོ་

ལ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལྷག་ཡྲིད་འོང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་སོན་གཙོ་བོ་ཡྲིན། ཞེས་

གསུངས་པས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་འདུས་པ་སོགས་ལས་རོགས་རྲིམ་གྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་

སོན་པ་དེའྲི་བཞེད་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་དེས། འདྲི་སད་བདག་

ཐོས་སོགས་གླེང་གཞྲིར་བྱས་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གྲི་དགེས་པ་

སོགས་གླེང་གཞྲིར་བྱས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་བསན་པར་སྨྲ་བའང་ནོར་བ་སེ། དེས་ནྲི་འདུས་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་འདྲི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། 

མ་རྒྱུད་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་དེའྲི་དོད་ལ་གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་སོགས་གསུངས་པ་

གཉྲིས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་

གསུངས་ཀྲི། དེ་གཉྲིས་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ནྲི་རྒྱུད་དག་ཏུ། །འདྲི་སད་ཅེས་སོགས་པས་གསུངས་

གང་། །དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་དུ། །མེ་སེ་གཞན་དག་སོག་མ་འད། །རང་བཞྲིན་

དབྱེ་བ་ཡོད་མྲིན་ཞེས། །ཐུགས་རོ་རེ་ཡྲིས་འདྲི་སད་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཡང་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དུས་འཁོར་རྩ་འགེལ་གྲི་དགོངས་པར་

བསམས་ནས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་ཕེ་བ་དང་དོན་དང་། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ངེས་དོན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང་། དང་ངེས་ནྲི་

སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་མྲིན་ལ་བསམས་སོ། །དེ་ལྟར་སྨྲས་ནས་ཡང་འབྱུང་བ་རྲིམ་

བརྩེགས་ཞུ་བ་ལས་རོ་རེའྲི་སའམ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ཕ་རྒྱུད། འབྱུང་བ་

རྲིམ་བརྩེགས་བསྐེད་ནས་མྲི་ཞུ་བར་དེའྲི་སེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་མ་རྒྱུད། 
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འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྐེད་ཅྲིང་ཞུ་བ་ལས་སར་ཡང་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་

སོགས་བསྐེད་པའྲི་སེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་དུ་འདོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ། འདྲི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲི་

གསུངས་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་སོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་ཀྲི་

གླེང་གཞྲི་གསུངས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས། དེའྲི་ཤུགས་ལ་སངས་རྒྱས་སེང་

གེའྲི་ཁྲིར་བཞུགས་སོགས་སོས་པ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་གྲུབ་ལ། 

གཞན་ཡང་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མཉམ་པར་བསན་

པ་ཕ་རྒྱུད། སྔ་ཕྲིའྲི་ཐུན་མཚམས་དག་པས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མྲི་མཉམ་པར་

གསུངས་པ་མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཤུགས་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

ཞལ་ཕག་མྲི་མཉམ་ལ་འཁོར་མཉམ་པ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། ཡང་དེ་ཉྲིད། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་སོགས་

ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་རྒྱུད་ཞྲིང་ཐབས་མྲི་གཡོ་བར་གནས་པ་མ་རྒྱུད་དང་། དེ་

ལས་ལྡོག་པ་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུའང་འདོད་ལ། གསང་འདུས་སོགས་ཕ་རྒྱུད་

དང་། ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་མ་རྒྱུད་དང་། དུས་འཁོར་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་

འདོད་དོ། །གསང་འདུས་ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྐེད་པ་ཞུ་བ་ལས་

སར་ཡང་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྐེད་པའྲི་སེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་པ་ཕུད། ཀྱཻ་

རོར་ཆོས་ཅན། ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ། འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་ཞུ་བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་
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བསྐེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དུས་འཁོར་ཆོས་ཅན། ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་

གཞུག་སོགས་ལ་ཐབས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞྲིང་ཤེས་རབ་མྲི་གཡོ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསང་འདུས་བདེ་མཆོག་དགེས་རོར་སོགས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་སེང་གེའྲི་

ཁྲིར་བཞུགས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་གླེང་གཞྲི་བྱས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་ཐལ། གཉྲིས་མེད་ཀྲི་

རྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན་སྔར་ལྟར་རོ། །འདྲི་ལྟར་བརྟགས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་

འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོར་འགྱུར་ལ། འདྲི་ལྟར་རང་ཉྲིད་གང་ལ་ཞེན་པ་འཐས་པའྲི་རྒྱུད་

དེ་ཉྲིད་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། 

རྒྱུད་གཉྲིས་ཀ་ལས་དེ་ཉྲིད་ཆེས་ཟབ་པར་བསྒྲུབ་འདོད་པར་འདུག་པ་ལ། ལྷ་ཡབ་

ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་དང་མྲི་མཉམ་པ་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་མྲི་

མཉམ་ཞྲིང་འཁོར་མཉམ་པའྲི་ཆ་ནས་ཟབ་གནས་ལྷག་པོ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་པ་སོས་ཤྲིག། 

དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས་ནྲི། དུས་འཁོར་དུ་ཐབས་རྒྱུད་ཀྲི་ནང་ཚན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་འདུས་པ་དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་སོགས་གསུངས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕག་

མཉམ་པ་དེ་དག་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པ་དང་དག་པ་སྦར་ཞྲིང་། དུས་འཁོར་དུ་ཤེས་

རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ནང་ཚན་བདེ་མཆོག་སོམ་ཆེན་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུངས་པ་

དེ་དག་གྲི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མྲི་མཉམ་པ་རྣམས་ནྲི་སྔ་ཕྲིའྲི་ཐུན་མཚམས་དང་

དག་པར་སྦར་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་གཉྲིས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དེ་

ལྟར་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དྲི་མེད་འོད་ལས། རྒྱུད་གང་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེ་

ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་

ལས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕོགས་སུ་དབང་པོ་རྟུལ་བོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་
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པའྲི་དབང་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་

པ་དགུག་གཞུག་སོགས་ལ་ལྷ་ཕོ་རྒྱུ་ཞྲིང་ཤེས་རབ་མྲི་གཡོ་བས་ཐབས་ཀྲི་ཕོགས་

དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕོགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་ཕོ་མོའྲི་སོ་ནས་

ཐབས་ཤེས་སུ་ཕེ་བ་ནྲི། རེ་ཞྲིག་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པའྲི་རྣམ་གཞག་

ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ལ་བལྟོས་པའྲི་ངེས་དོན་གྲི་རྣམ་གཞག་

མྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའྲི། སྤྲིར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་

རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ། གདུལ་བྱའྲི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པའྲི་དང་དོན་དུ་སོན་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་

ཅེས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་དང་། ཕ་རྒྱུད་དང་ཐབས་རྒྱུད། མ་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་

རྒྱུད་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ནྲི་ཐབས་ཤེས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་འད་ཡང་། 

དོན་མྲི་འད་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་ཅལ་ཅོལ་དུ་མའྲི་ང་རོ་དབྱངས་སུ་བསྒགས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དོན་ནྲི་

ཐབས་ཤེས་རབ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེའྲི་ཐབས་ནྲི་ཐབས་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་དང་། ཤེས་རབ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པར་མང་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། བ་མེེད་

ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པར་ཁད་པར་མེད་

ཅྲིང་། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དོན་ཞུས་པའྲི་ལན་སོན་

པ་ན། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་
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འབྱོར་ཞེས་ནྲི་མངོན་པར་བརོད། །འདུས་པ་སྦོར་བར་གསུངས་པ་སེ། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་མངོན་རོད་བྱེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་དེ་

འད་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཤས་ཆེ་ཆུང་གྲི་སོ་ནས་ཀང་ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་བའྲི་རྒྱུད་

དུ་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་ལ། གལ་ཏེ་དེའྲི་སོ་ནས་ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་

ན་གསང་འདུས་ཕ་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་། ཀྱཻ་རོར་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་

ཏེ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་སྦོར་བ་བརོད་

བྱའྲི་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས་

ཀང་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། རང་གྲི་ངོ་བོས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས་

གསུངས་པ། ཧེ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེ། །བཛྲ་ཤེས་རབ་ཅེས་བརོད་དེ། །ཤེས་རབ་

ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རྒྱུད། །དེ་ནྲི་ང་ཡྲིས་བཤད་གྲིས་ཉོན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཉོན་ཞེས་

གསུངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདུས་པ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

སྙོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པར་མངོན་པར་བརོད། །འདུས་པ་སྦོར་བར་

གསུངས་པ་སེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མངོན་རོད་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདྲི་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་

གསུངས་པ། ཐབས་ཀྲི་ལུས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་མྲིན། །ཤེས་རབ་གཅྲིག་པུས་འགྱུར་

མ་ཡྲིན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་འཇུག་པ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་རྣལ་

འབྱོར་གསུངས། ཞེས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་
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གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དང་རྲིམ་བཞྲིན་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པའྲི་ཐབས་

ཤེས་སོ་སོ་བའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཇྲི་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལགས། རོ་

རེ་འཛིན་གྲིས་གསུངས་པ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པའྲི་ཐབས། །འདྲི་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མར་བརོད་དོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རབ་སྦོར་བས། །གང་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་ལ་འཇུག་

པ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ། ཞེས་མ་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་འཇོག་

བྱེད་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་དང་སོང་བ་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བའྲི་སོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་

འཇུག་པ་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་སོང་ཕོགས་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ལམ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་ཅྲིང་། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྩལ་

དུ་བཏོན་ནས་མྲི་འཆད་པའྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་དེ་འད་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སེར་གཏོགས་

པའྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྣམས་ནྲི་མ་རྒྱུད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་སོང་ཕོགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་

ཡྲིན་པས་མ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཡང་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་

རྒྱུད་རྒྱལ་དུ། །དེ་དང་དེ་ཡྲི་ཆོག་དབྱེ་ཤེས། །འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་བདག་གྲིས་ནྲི། །སྒྱུ་

མ་འཇྲིག་རྟེན་ལ་བཤད་དོ། ཞེས་པས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དམ། ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་

བསན་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། བ་མེད་ལ་རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྒྱལ་རྣམས་ལས་གསུངས་པའྲི་དེ་དང་དེའྲི་

ཆོ་གའྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས། སོང་བ་སྔ་མ་གསུམ་

དང་བཅས་པའྲི་འོད་གསལ་ཏེ་སོང་བ་བཞྲིའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས། སྒྱུ་
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མའྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱུད་དེར་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གདུལ་བྱའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་རྒྱས་པར་

བཤད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ཡང་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་

འདའྲི་རྒྱུ་སང་ཕོགས་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་ཕ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པར་མ་ཟད། སོང་བ་བཞྲིའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་ལས་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཀང་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པའྲི་རྒྱུད་དངོས་སམ། དེའྲི་སེར་

གཏོགས་པའྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དོ། །གྲུབ་

ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པས། བསྐེད་དང་རོགས་འབྱུང་རྲིམ་པ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་

དོན་ཡང་འདྲི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྐེད་པ་སོང་བ་བཞྲི་ལས་འབྱུང་བའྲི་

རྲིམ་པ་ཡང་གཙོ་བོར་སོན་པ་དང་། གདོད་མ་ནས་རོགས་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དམྲིགས་ནས་འབྱུང་བའྲི་རྲིམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་གཙོ་བོར་སོན་པ་

གཉྲིས་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་གསུང་རབ་

སྤྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པ་ནྲི། བ་མ་སྔ་མ་དག་རྒྱུད་འཆད་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་

དུ་རྒྱུད་སེ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའྲི་ཕག་ལེན་གྲི་སྲོལ་བཟང་པོ་འདུག་པ་ལྟར་

གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུད་སེའྲི་པད་མཚོར་

ལོག་རྟོག་རོག་མའྲི་ཚོགས། །ཀུན་ནས་སོང་བ་གླང་ཆེན་མོས་རྣམས་ཀྲི། །ཀད་པ་

དལ་བྱེད་སེར་མོའྲི་ཤུགས་འཆང་བ། །ཐུབ་བསན་གངས་རྲི་སྐོང་བའང་གཞན་ན་

གང་། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
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གཉྲིས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་དྲུག །གནས་

གང་དུ་དུས་གང་གྲི་ཚེ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་རྒྱས་པ་གང་ལས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བཏུས་

པ་དང་། རྩ་བཤད་ཆ་མཐུན་གྲི་རྒྱུད་གང་ཡྲིན་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་ཀྲིས་རྩ་རྒྱུད་ཇྲི་

ལྟར་འཆད་ཚུལ་དང་། རྒྱུད་དོན་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་བསྒྲིགས་པའྲི་བསྡུས་དོན་དང་། 

རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་འགེལ་བའྲི་སྲོལ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་འགེལ་བར། དེའྲི་རེས་སུ་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་

འདྲི་ཉྲིད་དུ་མ་ག་དྷར་བདུད་བཞྲི་འདུལ་བའྲི་དོན་དུ། དཔལ་དགེས་པ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་

བསན་པ། ཞེས་དུས་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་བསན་པའྲི་རེས་སུ། སྤྲུལ་བའྲི་སྐུས་མ་

ག་དྷར་བདུད་བཞྲི་འཇོམས་པའྲི་དུས་སུ། གནས་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་དུ་གསུངས་པར་

བཤད་ལ། ཀྱཻ་རོར་གྲི་འགེལ་བ་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཡུལ་དུས་ཀྲི་ངེས་པ་མ་

བཤད་ཅྲིང་། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་དྷེ་ནུས་མཛད་པའྲི་འགེལ་བ་ལས། འདྲིར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་ཡྲིས་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་སྲྲིད་

ལ། རྒྱུད་རྲིན་པོ་ཆེ་འདྲི་ནྲི་ཡང་དང་ཡང་དུ་མ་གསུངས་ཀྲི། དུས་གཅྲིག་ལ་ལན་

གཅྲིག་གསུངས་པ་ཁོ་ན་སེ། དེ་བས་ན་རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་འདྲི་ནྲི་དུས་གཞན་པས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའོ། ཞེས་པ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་དུ་གསུངས་

པར་འདོད་པ་དང་། འོག་མྲིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་གསུངས་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་ལུགས་ཀང་བཀོད་མོད་ཀྲི། གནས་གང་དུ་གསུངས་ཡྲིད་བརྟན་རུང་བའྲི་ཤེས་

བྱེད་དཀའ་བར་སང་ལ། རོ་རེ་གུར་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས་གསུངས་པའྲི་
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དགོས་པ་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་དག་སྙྲིགས་མ་ལྔ་བདོ་

བའྲི་དུས་སུ་འཛམ་བུ་གླྲིང་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཚེ་ཐུང་བ་ལ་སོགས་པས་རྒྱུད་རྒྱས་

པ་འཛིན་མྲི་ནུས་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རྒྱུད་

རྒྱས་པ་སྙྲིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྲི་དུས་ལས་སྔ་བར་གསུངས་པ་ཙམ་དུ་གོ་བར་ནུས་

ལ། འོག་མྲིན་དུ་ལོངས་སྐུས་ཀང་གསུངས་ཤྲིང་། འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུས་

ཀང་གསུངས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ལ། འཛམ་གླྲིང་འདྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོས་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉན་པའྲི་འཁོར་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོའྲི་སྐུས་རྒྱུད་སེ་

འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་བསན་དུ་ཟྲིན་ཀང་། ཐུན་མོང་གྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲིས་

དེ་ལྟར་བསན་པ་ཙམ་དུ་ཡང་མྲི་གོ་ཞྲིང་། དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་ལག་ཏུ་

གནས་པ་ལས། ཕྲིས་སལ་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཨུ་རྒྱན་དང་མཁའ་

སྤོད་ལ་སོགས་པ་ནས་བངས་ཏེ་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་

པར་སང་བས་དེ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་མངོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་ལ། རྒྱ་གར་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བརྟག་པ་གཉྲིས་

ཕྱུང་བར་འདོད་པ་དང་། རྒྱུད་ལོགས་པ་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་འདོད་པ་གཉྲིས་བྱུང་སེ། མུ་

ཏྲིག་ཕེང་བ་ལས། འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གླེང་གཞྲིའྲི་

ཚིག་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་གང་གྲི་ཕྲིར་མདོར་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་འདྲི་བཏུས་ཏེ། དེར་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཞག་པ་ཉྲིད་འདྲིར་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་

བཏུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རང་ལུགས་ལ་འདྲི་བཞེད་གསལ་བར་མ་
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བྱས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་ཕམ་མཐྲིང་བའྲི་ལུགས་ཀྲིས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་བརྟག་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་བརྟག་པ་བཅུ་གཉྲིས་པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་བརྟག་པ་

དགུ་བ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་འདྲི་ཡྲིན་པར་བཞེད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་

ལ་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་སང་ལ། རྔོག་ལུགས་པ་ཁ་ཅྲིག། རྒྱུད་འདྲི་རྒྱུད་བརྟག་པ་སོ་གཉྲིས་

པའྲི་བརྟག་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། བརྟག་པ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་བརྟག་པ་

དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་

བརྟག་པ་དང་། སྒྱུ་མའྲི་བརྟག་པ་ཞེས་འབྱུང་ལ། འདྲིའྲི་བརྟག་པ་གཉྲིས་ལའང་མཚན་

དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་འདྲི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་ཀང་འདྲིའྲི་ཐོག་མར་འབྱུང་བས་

སོ། ཞེས་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། མྲིང་མཐུན་པ་ཙམ་གྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་མྲི་

འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང་། གོང་དུ་བརྟག་པ་བཅུ་གཉྲིས་པར། རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མདོ་

རུ་བསྡུ། ཞེས་པ་དང་མྲི་འགྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་

བདུན་པ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བ། ཞེས་ཟེར་ཀང་འབུམ་ཕག་བདུན་པ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་ཀྱཻ་རོར་རྩ་རྒྱུད་གང་དུའང་མ་བཤད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འདྲི་རྒྱུད་

རྒྱས་པའྲི་བརྟག་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལ། རོ་རེ་གུར་དུ་བརྟག་པ་སུམ་ཅུའྲི་

མཚན་དངོས་སུ་སོས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ། མཁའ་འགོ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་

ཀྲི། །དག་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོས་གསུངས་པ་སེ། །འདྲི་

ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ་གཅྲིག་པ་དང་སོ་གཉྲིས་པ་བསན་པ་དེ་

འདྲིའྲི་བརྟག་པ་གཉྲིས་པོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་

བརྟག་པ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་སོ་གཅྲིག་པ་ལ་འདྲི་སད་བདག་ཐོས་ཀྲི་གླེང་གཞྲི་
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འབྱུང་བ་ཆེས་འགལ་ཞྲིང་། དེ་ལ་སྐོན་མེད་ན་ལེའུ་རེའྲི་མགོར་འདྲི་སད་བདག་ཐོས་

ཀྲི་གླེང་གཞྲི་རེ་སྦར་ཡང་དགག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། མྲིང་ཡང་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བྷཱ་ཝ་བྷ་དའྲི་འགེལ་བ་ལས། དེ་ལ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་སེ། དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས་ཕྱུང་བ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པའྲི་དོན། དགེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་བརྟག་པ་གཉྲིས་

ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ལོགས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ལྟར་འཐད་ལ། རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་

སྙྲིང་པོ་ཡྲིས། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲི་ལམ་ཐོབ་ཆེད། །འབུམ་ཕག་ལྔ་ཡྲི་རྒྱུད་ཆེན་

ལས། །ཉུང་ངུའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ལེགས་ཕྱུང་བ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པ་ལས་ཕྱུང་

བར་གསུངས་པ་རྣམས་ནྲི། རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བརོད་བྱའྲི་དོན་དང་ཚིག་ཉུང་ངུ་

བསྡུས་ཤྲིང་བཏུས་ཏེ་ལོགས་སུ་གླེང་གཞྲི་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་མཛད་ནས་

གསུངས་པ་ལ་ཕྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ནྲི་

བརྟག་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས། ལེའུ་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ། ཤཽ་ཀ་འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་སེ། 

འབུམ་ལྔ་དགེས་པ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། བརྟག་པ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ནྲི། གུར་

ལས། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་མངོན་བྱང་ཆུབ། །བརྟག་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་སེ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

བརྟག་པ་གཉྲིས་པའོ། །རོ་རེ་གུར་ནྲི་གསུམ་པ་སེ། །བཞྲི་པ་ས་ཚོགས་བརྟག་པ་

ཞེས། །རོ་རེ་བརྟག་པ་ལྔ་བའོ། །བརྟག་པ་དྲུག་པ་སོབས་པོ་ཆེ། །བརྟག་པ་བདུན་པ་

མྲི་གཡོ་མགོན། །གཟུངས་ཀྲི་བརྟག་པ་བརྒྱད་པ་སེ། །དགུ་པ་མཁའ་འགོ་ཀུ་རུ་

ཀུལེ། །འཇྲིགས་ཆེན་བརྟག་པ་བཅུ་བའོ། །རྣམ་པར་སང་མཛད་བཅུ་གཅྲིག་
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པ། །དངོས་གྲུབ་བརྟག་པ་བཅུ་གཉྲིས་པའོ། །སྒོལ་མའྲི་བརྟག་པ་བཅུ་གསུམ་པ། །རོ་

རེ་ཕག་མོ་བཅུ་བཞྲི་བའོ། །བཅོ་ལྔ་པ་ནྲི་གཟྲི་བརྲིད་དེ། །བདག་མེད་བརྟག་པ་བཅུ་

དྲུག་པ། །བཅུ་བདུན་པ་ནྲི་གཤྲིན་རེ་གཤེད། །ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ནྲི་བཅོ་བརྒྱད་པ། །སོ་

སོར་འབང་མ་བཅུ་དགུ་བ། །སྦྲིན་སྲེག་བརྟག་པ་ཉྲི་ཤུ་བ། །རབ་གནས་ཉྲི་ཤུ་གཅྲིག་

པ་སེ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་ནྲི། །ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཉྲིས་པ་རུ་བརོད། །གཏོར་

མའྲི་བརྟག་པ་ཉྲི་ཤུ་གསུམ། །ཉྲི་ཤུ་བཞྲི་པ་ས་གོན་ནོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཉྲི་ཤུ་

ལྔ། །དེ་བཞྲིན་ཕག་རྒྱ་ཉྲི་ཤུ་དྲུག །བྱེད་པ་ཉྲི་ཤུ་བདུན་པའོ། །ཀླུ་ཡྲི་ཉྲི་ཤུ་བརྒྱད་པ་

སེ། །གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་བརྟག་པ་ནྲི། །སུམ་ཅུར་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཚང་བ། །བརྟག་པ་

སུམ་ཅུ་བ་ཡང་བཤད། ཅེས་པས་བརྟག་པ་སུམ་ཅུའྲི་མཚན་དངོས་སུ་བསན་ལ། 

སོང་ཕག་སུམ་ཅུའྲི་གངས་ཀྲིས་ནྲི། ཞེས་པས་ལེའུའྲི་གངས་བསན་ཞྲིང་། མཁའ་

འགོ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕག་ལྔ། ཞེས་པ་ནྲི་ཤཽ་ཀ་

འབུམ་ཕག་ལྔ་བ། བརྟག་པ་དང་ལེའུའྲི་གངས་སྔར་སོས་པ་དེ་ནྲི་མཁའ་འགོ་དང་

མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། མཁའ་འགོ་མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་

པས་བརྟག་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིང་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལ་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་

ཅྲིག །མཁའ་འགོ་མ་རོ་རེ་གུར་གྲི་རྒྱུད་འདྲི་ནྲི་འབུམ་ལྔ་དགེས་པ་རོ་རེ་ལས་བསྡུས་

པའྲི་རྒྱུད་མ་ཡྲིན་གྲི། འབུམ་ལྔ་དགེས་པ་རོ་རེ་ལས། །སྙྲིང་པོ་འདྲི་ནྲི་ཡོངས་བསྡུས་

པའོ། ཞེས་པ་ཡང་འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་ལས་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་

འདྲི་ནྲི་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ནྲི་འབུམ་

ཕག་ལྔ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེའྲི་བརྟག་པ་དང་པོ་སུམ་ཅུ་འཆད་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་གུར་གྲི་
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ལེའུ་དང་པོ་བཅུ་བཞྲི་ཡྲིན་ལ། རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་བརྟག་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ནྲི་བརྟག་

གཉྲིས་འདྲི་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་འཆད་པར་བྱེད་པ་གུར་གྲི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་

དེར་བརྟག་གཉྲིས་འདྲིའྲི་གླེང་གཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་རྣམས། དེ་ལྟར་རྒྱུད་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ནྲི། །བཙུན་མོའྲི་ཆོས་ལ་གནས་པ་ནྲི། །ཁོད་ཀྲི་སྤན་སྔར་བདག་གྲི་

ནྲི། །དུས་གཅྲིག་པ་ཡྲི་དུས་སུ་ནྲི། །བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་འདྲི་ཐོས་ནས། །རྒྱས་པ་ཉྲིད་

དུ་རབ་ཏུ་དབྱེ། །ལྟ་སངས་དགུག་དང་བར་ཆེན་དང་། །དོན་བྱེད་པ་དང་ཆར་སོགས་

སོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་འཆད་དོ། །ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། 

གུར་གྲི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་བའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། དེའྲི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་

དང་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའྲི་ཞལ་ཕག་གྲི་གངས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བསན་ནས། དེ་དག་

དང་གཞན་ཡང་ལྟ་སངས་དགུག་པ་དང་བར་ཆེན་དང་། དོན་བྱེད་དང་ཆར་དབབ་པ་

ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་བསྡུས་པའྲི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་རྒྱས་པ་

ཉྲིད་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡང་། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ལ་ཞུགས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཁོད་ཀྲི་སྤན་སྔར་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་བདག་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ན་ཐོས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་

ཡྲིན་པས་རྒྱུད་བསྡུས་པའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་བཤད་པ་བྱེད་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ལུང་དེ་ཡྲིན་

པར་སྨྲ་བ་འབེལ་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་

གུར་གྲིས། རྒྱུད་ཀྲི་ནང་དུ་འབུམ་ཕག་ལྔ་བྲིས་པ་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བྱའོ། 

ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་གཞན་དུ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་འཛིན། །མཁའ་འགོ་མ་ནྲི་རོ་རེ་

གུར། །འབུམ་ལྔ་དག་ལས་ངེས་བསྡུས་དང་། །མཐའ་ཡས་རྒྱུད་དུ་རབ་ཏུ་ཕེ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། རོ་རེ་གུར་གྲི་རྒྱུད་འདྲིར་བུད་མེད་
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རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བསྡུ་བར་བྱ། ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་སོན་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཀུན་གྲི་ནྲི་སྙྲིང་པོ་

ཡྲི། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་རྒྱུད་བཤད་དོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱུད་ཀུན་ཞེས་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་

ལྔ་པ་དང་། དེའྲི་སྙྲིང་པོ་བསྡུས་པ་མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་རྒྱུད་ཅེས་པ་གུར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང་། འབུམ་ལྔ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས། སྙྲིང་པོ་འདྲི་ནྲི་ཡོངས་བསྡུས་པའོ། ཞེས་

པའང་གུར་དང་འབེལ་གྲི། བརྟག་གཉྲིས་ལ་འཆད་པ་སབས་དང་ཤྲིན་ཏུ་མ་འབེལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་གང་ལས་བསྡུས་པ་ཡྲིན། ཞེ་ན། 

དེ་ཉྲིད་ཀང་བརྟག་པ་སུམ་ཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་ཕྱུང་པ་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང་། རོ་རེ་

སྙྲིང་འགེལ་ལས། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་བཏབ་པ། །བདག་མེད་མས་ཀང་ཞུས་པ་

ཡྲིས། །ཀྱཻ་རོ་རེ་འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་ལས་ཉུང་ངུའྲི་རྒྱུད་གཞུང་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་

བདུན་བརྒྱ་བ་འདྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔས་བསན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར། འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་ལས་བསྡུས་པའྲི་ཉུང་ངུའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་འབུམ་

ཕག་ལྔ་པ་དེ་ལས་གུར་བསྡུས་པ་ལྟར་ན་འབུམ་ལྔ་བཤད་རྒྱུད་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། 

བརྟག་གཉྲིས་དེ་ལས་བསྡུས་པ་ལྟར་ན་དེ་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས། འབུམ་ལྔ་

དེ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་འགྱུར་རོ། །སྙམ་ན། སྐོན་མེད་

དེ་འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་དེ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཡྲིན་ཡང་། དེ་ལས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་

གཉྲིས་པོ་ཕན་ཚུན་བཤད་བྱ་དང་འཆད་བྱེད་ཡྲིན་པས། བརྟག་གཉྲིས་རྩ་རྒྱུད་དང་། 

གུར་དེ་ལ་བལྟས་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ལ། རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལས་

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དེ། རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལས་ལོགས་པའྲི་རྒྱུད་ཞྲིག་གྲི་བཤད་རྒྱུད་དུ་

སོང་བས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགོ་མྲི་དགོས་ཏེ། ཡུམ་རྒྱས་པའྲི་དོན་
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བསྡུས་པའྲི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དེ་བརྒྱད་སོང་བའྲི་འཆད་བྱེད་ཡྲིན་ཡང་། ཡུམ་རྒྱས་

པ་བརྒྱད་སོང་བའྲི་འཆད་བྱེད་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་

སར་ཡང་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། རོ་རེ་གུར་ལས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཇྲི་ལྟར་ན་སྤོས་པ་ལས་བསྡུས་པ་ལགས། བསལ་བ་བཟང་པོ་འདྲི་ལ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་དེ་

རྣམས་ཀྲིས་འཛིན་ནུས་པར་འགྱུར། ཇྲི་ལྟར་དེ་རྣམས་ཐོས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། ཇྲི་

ལྟར་བསྙེན་བཀུར་ནུས་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་

ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས། རོ་རེ་འཛིན་པས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་རྣམས་སོབ་

དཔོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་དེ་རྣམས་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

གང་དག་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་རྣམས་ནྲི་མྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་ལ་འཇུག་

པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དག་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་དེ་རྣམས་ཀང་སྲོག་གཅོད་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་ན་ཇྲི་ལྟར་འཛིན་ནུས་པར་འགྱུར། ཇྲི་ལྟ་བུར་གང་དག་བུད་མེད་ཀྲི་ཚོགས་

རྣམས་འདོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཅྲིང་ཀུན་ཏུ་ཞེན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ན་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རྒྱ་ཆེར་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་ཐུང་བ་

སོགས་ཀྲི་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲིས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལྟ་བུ་འཛིན་པ་དང་ཉན་པ་སོགས་ལ་

འཇུག་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་གདུལ་བྱ་དག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་རྒྱས་པ་ལས་ཕྲིས་

བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྤྲིར་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ལའང་གཉྲིས་ཏེ། བརོད་བྱ་དོན་གྲི་རྒྱུད་

དང་། རོད་བྱེད་ཚིག་གྲི་རྒྱུད་དོ། །དང་པོ་ནྲི། འདུས་པ་ཕྲི་མ་ལས། རྒྱུད་ནྲི་རྒྱུན་
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ཞེས་བྱ་བར་གགས། །རྒྱུད་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་འགྱུར་ཏེ། །གཞྲི་དང་དེ་བཞྲིན་རང་

བཞྲིན་དང་། །མྲི་འཕོགས་པ་ཡྲི་རབ་དབྱེ་བ། །རྣམ་པ་རང་བཞྲིན་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་

བཞྲིན་མྲི་འཕོགས་འབས་བུའོ། །གཞྲི་ནྲི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་སེ། །གསུམ་གྲིས་རྒྱུད་

ཀྲི་དོན་བསྡུས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་ཀྲི་སྒ་དོན་ནྲི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞེས་

བྱ་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་

གང་ཟག་གྲི་རང་བཞྲིན་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། གཞྲི་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཏེ་

ཐབས་རྒྱུད་དང་། གཞན་གྲིས་མྲི་འཕོགས་པ་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་གོ་འཕང་ནྲི་འབས་བུའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བར་ནཱ་རོ་བས་བཤད་ལ། ཤཱནྲི་པ་དང་ཨ་

བྷྱཱ་ཀ་རས་རྒྱུ་རྒྱུད་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་བཤད་དོ། །གཉྲིས་པ་རོད་བྱེད་སྒའྲི་རྒྱུད་

ནྲི། དོན་དེ་དག་བརོད་བྱར་བྱས་ནས་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀའོ། །དེ་ལྟ་

བུའྲི་སྒའྲི་རྒྱུད་ལའང་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་དང་། བཤད་པའྲི་རྒྱུད་དང་། ཆ་མཐུན་ནམ་ཡན་

ལག་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་གསུམ་ཡོད་ལ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ནྲི། ཤྲིང་གྲི་ཡལ་ག་ཐམས་

ཅད་མཐར་གང་དུ་འདུ་བའྲི་གཞྲི་ལ་ཤྲིང་གྲི་རྩ་བ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར། རྒྱུད་སེ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གནད་མ་ལུས་པ་དེར་འདུ་བ་ལ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐ་སྙད་མཛད་

པ་གསང་འདུས་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐོག་མའྲི་

བདག་པོ་ལ་རྩ་བའྲི་བདག་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར། བ་མེད་དང་ཡོ་ག་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ན། རྣལ་འབྱོར་

རྒྱུད་ཙམ་གྲི་ཐོག་མའྲི་གཞྲི་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་

པ་གསང་འདུས་ལ་བལྟོས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་
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ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དེ་དང་དེ་ལ་བལྟོས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཐ་

སྙད་མཛད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་དང་དེ་ལ་བལྟོས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་བཞག་མྲི་

ནུས་སོ། །དེ་བས་ན་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ནྲི། རང་ཉྲིད་རྒྱུད་གཞན་འཆད་པའྲི་འགེལ་བ་ལྟ་

བུར་གནས་པ་མ་ཡྲིན་པར། རང་ཉྲིད་འགེལ་བ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུད་གཞན་གྲིས་བཤད་པར་

བྱ་བའྲི་གཞྲིར་གནས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་

དང་། ཕྲིས་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ལ་ཡོད་དོ། །བཤད་

པའྲི་རྒྱུད་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དེ་དང་དེར་མྲི་གསལ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་

ཁ་སོང་བ་དང་། མདོར་བསྡུས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་

སོན་པ་དང་། ཚིག་དོན་ཞྲིབ་པར་འཆད་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་རྩ་རྒྱུད་དེའྲི་འགེལ་པ་

ལྟ་བུར་གནས་པའོ། །ཆ་མཐུན་ནམ་ཡན་ལག་གྲི་རྒྱུད་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དེ་དག་མ་ཚང་ཡང་། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོགས་སུ་ཕེ་བའྲི་སོ་ནས་རྩ་རྒྱུད་

དེ་རྒྱུད་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་སེར་གཏོགས་ཤྲིང་བརོད་བྱ་ཕོགས་མཐུན་དུ་གྱུར་པའྲི་

རྒྱུད་རྣམས་སོ། །བཤད་རྒྱུད་དང་ཆ་མཐུན་གྲི་རྒྱུད་འདྲི་དག་ལ་ཡང་དང་པོར་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་དང་ཕྲིས་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་

ཡོད་དོ། །བཤད་པའྲི་རྒྱུད་དང་ཡན་ལག་གྲི་རྒྱུད་ནྲི། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་འགེལ་བར་

ཨ་ལང་ཀ་ཀ་ལ་ཤས་ཀང་སོ་སོར་བྱས་ལ། ཨ་བ་ཏ་ར་ལས་ཀང་བཤད་རྒྱུད་དང་ཆ་

མཐུན་གྲི་རྒྱུད་སོ་སོར་གསུངས་ཏེ། ཚུལ་དེ་ནྲི་གཞན་ལའང་འདའོ། །དེ་ལ་འདྲིར་

རྩ་བའྲི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་འདྲི་ལ་བ་མ་སྔ་མ་དག་ལ་མཐུན་པར་གགས་པའྲི་

བཤད་རྒྱུད་ནྲི། ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་
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རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་

ལེ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོན་མ་ལ་སོགས་པའང་བཤད་རྒྱུད་དུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་ཕག་

ཆེན་ཐྲིག་ལེ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དགེས་རོར་འབུམ་ལྔ་བསན་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྩ་རྒྱུད་ཉན་

པའྲི་འཁོར་ལས་འཁོར་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབུས་སུ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཐམས་

ཅད་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་གསང་བ་ཆེན་པོས་རྒྱས་གདབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ། བཅོམ་ལྡན་

མཁའ་འགོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད། །གསང་བའྲི་སྙྲིང་པོ་ཁ་འབྱེད་དང་། །བདག་གྲིས་ཞུ་བ་

ཁོད་སོན་ཞྲིག །ཅེས་གསོལ་ནས་ཞུ་བ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྲི་བའྲི་ལན་དུ་ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བརྒྱད་གསུངས་ཤྲིང་། འདྲི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་གླེང་གཞྲིའང་མེད་པས་རྩ་རྒྱུད་

རྒྱས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ཡྲིན་པར་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེའྲི་འགེལ་བ་ལས་བཤད་དེ། བདག་

གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའང་འདྲི་ཉྲིད་སྤྲིར་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བཤད་རྒྱུད་དུ་བཤད་ལ། དེ་

ཡང་གཙོ་བོར་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕྲི་མ་གཞྲི་མཐུན་པའོ། །བ་

མ་ཁ་ཅྲིག་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙྲིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ཀང་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེའྲི་ཡང་

རྒྱུད་ཕྲི་མར་འདོད་ཀང་ཡྲིད་བརྟན་པར་དཀའོ། །དེས་ན་རྩ་རྒྱུད་བསྡུས་པ་འདྲིའྲི་

ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་

གཉྲིས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ལ། སཾ་བྷུ་ཊས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དང་། གུར་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་ཁ་སྦོར་བ་དང་། ཁ་

སྦོར་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་པ་རྣམས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ལ། རྒྱུད་ཕྲི་མ་

བརྟག་པ་གཅྲིག་དང་བཅས་པས་བརྟག་པ་བཅུ་གཅྲིག་དང་། བརྟག་པ་བཅུ་བོ་རེ་རེ་



 577  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 577  

ལ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞྲི་བཞྲི་ཡོད་ཅྲིང་། འདྲིའྲི་རྒྱུད་དངོས་ལ་ཤཽ་ཀ་ཉྲིས་སོང་

དང་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་དང་། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལ་དྲུག་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རྐང་བ་

གཉྲིས་དང་བཅས་པ་ཡོད་པར་མཁས་པ་དག་བཞེད་དོ། །འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་

ཅྲིག །རྒྱུད་འདྲི་རྒྱལ་པོ་ཨྲིན་བྷཱུ་ཏྲིས་རྒྱུད་སེ་འབུམ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་བཤད་

རྒྱུད་དུ་འདོད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ངོ་སྤད་དུ་ཡོད་པ་རྒྱུད་སེ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བཤད་རྒྱུད་

ཡྲིན་པར་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རྒྱལ་པོ་ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྲིས་བྱས་ཟེར་བའྲི་

འགེལ་བ་ལས། འདྲིར་རེ་ཞྲིག་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་

ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ལས་ཕྱུང་བ། རྒྱུད་ཉུང་ངུ་བརྟག་པ་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན། ཁ་སྦོར་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རོད་པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་རྒྱུད་འབུམ་ཕག་

སོ་དྲུག་པ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། འདྲི་དེ་ལས་ཕྱུང་བའྲི་ཉུང་ངུའྲི་རྒྱུད་དུ་བཤད་པའྲི་

དོན་མ་ངེས་པའྲི་ནོར་བ་སེ། རྒྱུད་སེ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགོ་བ་ལའང་ཤེས་

བྱེད་ཅྲིའང་མྲི་སང་ངོ་། །ཡང་བ་མ་ཁ་ཅྲིག སྤྲིར་རྒྱུད་འདྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་

པར་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་བཅུའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་ཟེར་བ་ལའང་ཟེར་བ་ཙམ་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་

དུ་བྱས་ལ། འདྲིར་འཇྲིགས་བྱེད་དང་གདན་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་མ་ལ་སོགས་

པ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲི་བཤད་པ་ཐོར་བ་རེ་བྱུང་བ་ཙམ་གྲིས་འདྲི་རྒྱུད་དེ་དག་གྲི་བཤད་

རྒྱུད་དུ་བྱེད་པ་ནྲི་ཆེས་མ་ངེས་པ་སེ། དེ་ལྟ་ན་དུས་འཁོར་ཡང་གསང་འདུས་བདེ་

མཆོག་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་བཤད་རྒྱུད་

དུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱུད་འདྲིའྲི་འགེལ་བ་དཔའ་བོ་

རོ་རེས་བྱས་ཟེར་བ་ལས། རྒྱུད་དགུ་ཚན་གསུམ་གྲི་བཤད་རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་ལའང་
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ཡྲིད་བརྟན་ཅྲིའང་མྲི་སང་ངོ་། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ་། །དེས་ན་

འདྲི་ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་གཉྲིས་ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཀྱཻ་རོར་གྲི་

རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་ནྲི། བརྟག་པ་དང་པོའྲི་རབ་བྱེད་བཞྲི་པ་ལས། འདྲི་སད་བདག་ཐོས་

སོགས་ཀྲི་གླེང་གཞྲི་ཞྲིབ་པར་བཤད་པ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་ལ། རབ་བྱེད་བདུན་པར་

ཀྱཻ་རོ་རེ་ཕག་གཉྲིས་པ་ཡུམ་མེད་པ་དང་། ཕག་དྲུག་པ་དང་། ལྷ་མོ་དྲུག་གྲིས་བསོར་

བའྲི་མངོན་རྟོགས་བསྡུས་པ་བསན་པ་དང་། རབ་བྱེད་དགུ་པར་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཕག་བཅུ་

དྲུག་པ་དག་པོ་མཚོན་ཆ་ཅན་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། རབ་བྱེད་བཅུ་

གཅྲིག་པར་བདག་མེད་མ་ལྷ་ཉེར་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། བཅུ་གསུམ་པར་

ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རོ་རེའྲི་གླུ་དང་། ཉེར་ལྔ་བར་དགེས་རོར་གྲི་ངག་གྲི་བར་དང་། ཉེར་བརྒྱད་

པར་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བྲིས་

སྐུ་གླེགས་བམ་བགང་ཕེང་ཚོགས་འཁོར་ནང་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་དང་། སྤོད་

པ་དང་འདུ་བའྲི་གནས་བསན་པ་དང་། ཕྲིའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་ས་བཅུ་གཉྲིས་

སྦོར་ཚུལ་དང་། འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བདེ་མཆོག་ཀྱཻ་རོར་

གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དོན་ཡང་འགའ་རེ་ཡོད་ལ། རབ་བྱེད་ལྔ་པ་དང་བརྟག་པ་ཕྲི་

མ་སོགས་ནས་དབང་གྲི་ཆ་ཡང་ཅུང་ཟད་སོན་ནོ། །རོགས་རྲིམ་ནྲི། རབ་བྱེད་གཉྲིས་

པ་ནས་རྩ་སོ་གཉྲིས་བསན་པ་དང་། རབ་བྱེད་ཉེར་གཉྲིས་པ་དང་། ཉེར་གསུམ་པ་

སོགས་ནས་གསུངས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་ཡྲི་གེ་དགོད་པའྲི་གཏུམ་མོ་གསུངས་

པ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྲི་གཏུམ་མོའྲི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་སེ། བསྐེད་

རོགས་ཀྲི་སོ་ནས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགོ་བའྲི་སོ་ནྲི་དེ་དག་གོ། བརྟག་པ་
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གསུམ་པའྲི་རབ་བྱེད་བཞྲི་པ་ལས་བདེ་མཆོག་རོར་སེམས་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་

དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ལྷ་ཉེར་བརྒྱད་ལ། མན་སྙེས་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་བཞད་

མ་སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཁ་བསངས་པས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་པའྲི་

ལྷ་སོ་བདུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀྱཻ་རོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འདོད་པ་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་སེ། དེ་ལྟ་ན་འདྲི་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་བདེ་

མཆོག་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ནས་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་ཀྱཻ་

རོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཁས་ལོང་ཞྲིག །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲིར་རྩ་རྒྱུད་དུ་དབང་ནྲི་མདོ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་

ལ། ས་ཆོག་ས་གོན་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ། དབང་བཞྲིའྲི་དོན། མྲིང་དབང་གྲི་སབས་

སུ་མྲིང་འདོགས་ཚུལ་གྲི་རྣམ་གངས་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཁ་འགེངས་ལ། ལེའུ་

བདུན་པར་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་དེ་བསེན་པའྲི་བཟའ་བའྲི་དམ་ཚིག ལེའུ་བཅུ་གསུམ་

པར་བསྲུང་བའྲི་དམ་ཚིག་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའང་སོན་ཅྲིང་། བསྐེད་རྲིམ་ལ། རྩ་

རྒྱུད་དུ་རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་ནང་ནས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཧེ་རུ་ཀ་བཞྲི་དང་། ཡུམ་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ལ། གུར་དུ་རྲིགས་སོ་སོ་བ་གཞན་རྣམས་

དང་། རྲིགས་བསྡུས་ལྷ་ཞེ་ལྔ་མ་དང་། ཉེར་ལྔ་མ་ལ་སོ་མ་བཞྲི་བསན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གཉྲིས་རྣམས་ཁ་བསང་ནས་འཆད་ཅྲིང་། ཡུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིའང་རྣམ་

གཞག་རྩ་རྒྱུད་དུ་དངོས་སུ་མ་བཤད་པའྲི་ཁད་པར་འགའ་རེ་འཆད་ལ། གཙོ་བོར་

ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲི་ཆྲིངས། ཚོགས་ཞྲིང་

ནས་བརྩམས་ཏེ་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་གོ་རྲིམ། ཁོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ། འབྱུང་བ་
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རྲིམ་བརྩེགས་བསོམ་ཚུལ། བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུག་པས་ཞུ་བ། ཞུ་བ་གླུས་

བསྐུལ། སྐེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་

ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པས་བསྐེད་རྲིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། རྩ་རྒྱུད་

དུ་གཏོར་སྔགས་ཙམ་ལ་མ་གསུངས་པ་ལ། ཆོས་འབྱུང་ནང་དུ་གཏོར་མགོན་

བསྐེད་པ་སོགས་ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ཁ་བསངས་ནས་གསུངས་ཤྲིང་། གཞན་

ཡང་སྦྲིན་སྲེག་ཚོགས་འཁོར་བཟླས་པ་བསྐེད་རྲིམ་དང་འབེལ་བའྲི་ལས་ཚོགས་

དང་བཅས་པ་འཆད་ལ། བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་

གསུངས་སོ། །རོགས་རྲིམ་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་

པས་བཤད་རྒྱུད་འདྲིས་ཀང་ལེའུ་གོང་འོག་དུ་མར་འཆད་ཅྲིང་། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་

སྐེས་དང་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀས་ཀྱཻ་རོར་ལ་རོགས་རྲིམ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣམ་

གཞག་ཀང་མཛད་པ་ནྲི་གུར་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་སེ། རྒྱུད་དེར་ཡན་ལག་དྲུག་

པའྲི་རོགས་རྲིམ་རྟགས་ཀྲིས་འཆར་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་དོ། །གཞན་

ཡང་གུར་གྲི་ལེའུ་དང་པོར། གཟུགས་སྐུ་རང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པ་བསོམས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་གོང་དུ་དངས་པ་

ལྟར་གསུངས་ནས། གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་ཡང་

སྲིན་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྐུ་དང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ལས། དང་

པོ་ནྲི། ལེའུ་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཁའ་འགོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསོམ་ཚུལ་གོང་འོག་ཏུ་བསན་པ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་བརྟག་

པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལས། ཇྲི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་དང་། །ཇྲི་ལྟར་བར་མའྲི་སྲྲིད་



 581  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 581  

ཡྲིན་པ། །རྟག་ཏུ་གོམས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་ནྲི་དེ་བཞྲིན་འདོད། 

ཅེས་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་དེ་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། གུར་གྲི་ལེའུ་བཞྲི་

པ་དང་བཅུ་བཞྲི་པ་ལས་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ལས་བདག་བྱྲིན་རླབས་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུ་བསྒྲུབ་པ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སོན་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་དག་འོག་ཏུ་རྒྱུད་ཉྲིད་ཀྲི་

རང་རང་གྲི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ལམ་ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་སྤོད་པ་དང་། 

འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཡང་མདོ་ཙམ་འཆད་དོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས།

མྲི་འཐད་པའྲི་ཕོགས་དགག་པ་ནྲི། བ་མ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྲིག །རྒྱུད་འདྲིར་

ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཏེ། སལ་དམན་རྲིམ་གྲིས་འཇུག་པ་དང་། སལ་ལྡན་

ཅྲིག་ཅར་དུ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། སལ་

མེད་སེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ། །གང་གྲིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། །དང་པོར་གསོ་སྦོང་སྦྲིན་པར་བྱ། །དེ་རེས་བསབ་

པའྲི་གནས་བཅུ་ཉྲིད། །དེ་ལ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་བསན། །མདོ་སེ་པ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་ཉྲིད། །དེ་ཡྲི་རེས་སུ་དབུ་མ་བསན། །སྔགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཀུན་

ཤེས་ནས། །དེ་རེས་ཀྱཻ་རོ་རེ་བརྩམ། ཞེས་གསུངས་པས་བསན་པས། དེའྲི་རྲིམ་པ་

ལྟར་འཇུག་པའོ། །ཅྲིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ནྲི། ཕྲི་མའྲི་བཞྲི་པ་ལས། གདོལ་བ་སྲིག་

མ་མཁན་ལ་སོགས། །གསོད་དོན་དོན་དུ་སེམས་པ་པོ། །དེ་རྣམས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཤེས་

ནས། །འགྲུབ་འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་

ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་སོད་
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དང་སོད་མ་ཡྲིན་པ་བརྟག་མྲི་འཚལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པས་བསན་པས། ཐོག་མ་

ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་གདུལ་བྱ་གཉྲིས་ལའང་དབང་

ཅྲིག་ཅར་དུ་བསྐུར་བ་དང་། རྲིམ་གྲིས་བསྐུར་བ་གཉྲིས་ལས། རྲིམ་གྲིས་བསྐུར་ན་

ཐོག་མར་བུམ་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསན་ནས་

སོབ་ཏུ་གཞུག། དེ་ནས་མཆོག་དབང་གསུམ་བསྐུར་ཏེ། དེ་རེས་ལྟ་བ་བསན། དེ་ནས་

རོགས་རྲིམ་འཁོར་བཅས་བསན་ནས་རྲིམ་གྲིས་སོབ་ཏུ་གཞུག། དབང་ཅྲིག་ཅར་དུ་

བསྐུར་ན་ཐོག་མར་དབང་བཞྲི་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་བསྐུར། དེ་ནས་དང་པོར་རྟོགས་པའྲི་

ལྟ་བ་བསན་ནས། དེས་ལམ་ཐམས་ཅད་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱས་

ནས། དེ་ནས་རྲིམ་གཉྲིས་སྤོད་པ་དང་ཉེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་

སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །སལ་ལྡན་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

གདུལ་བྱ་དེ་སྔགས་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་རབས་དེའམ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཚེ་རབས་

སུ་འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ངེས་འབྱུང་དང་། སྐབས་འགོ་དང་། ལས་འབས་ལ་

ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་དང་། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། དེས་དངས་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་སོན་པ་དང་འཇུག་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་སོགས་པ་

སྦངས་ནས་སྐེས་ཟྲིན་པ་ཞྲིག་ལ་འདོད་དམ། དེ་དག་སྔར་མ་སྦངས་ཤྲིང་མ་སྐེས་

པ་ཞྲིག་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་རྲིམ་འཇུག་ཏུ་སོང་བས་ཅྲིག་ཅར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་

ལོགས་པར་སྨྲ་བ་ཉམས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དེ་དག་སྔར་མ་སྦངས་ཤྲིང་མ་སྐེས་

ཀང་། དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔོན་དུ་བ་མས་ཚིག་འགའ་ཞྲིག་བཤད་ནས་སྐབས་འགོ་

དང་སེམས་བསྐེད་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་རེས་བཟློས་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས་སྐེ་བར་འདོད་
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དམ། དེ་འདའང་བྱེད་མྲི་དགོས་པར་རང་འཁྲུངས་སུ་འབྱུང་བའམ། དེ་དག་རྒྱུད་ལ་

མ་སྐེས་ཀང་དབང་བསྐུར་ནས་རྲིམ་གཉྲིས་ལ་བསབས་པས་ཆོག་པར་འདོད་པ་

གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ལྟ་བ་དང་བསྐེད་རོགས་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་

བསོམ་མྲི་དགོས་པར་བ་མས་དབང་བསྐུར་བའྲི་རེས་སུ་ཚིག་འགའ་ཞྲིག་བསན་པ་

ཙམ་གྲིས་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །བ་མས་བཤད་ཅྲིང་རེས་

བཟློས་བྱེད་པའྲི་ཚེ། སེམས་ཅན་རྣམས་སྙྲིང་རེ་སྙམ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

བྱ་སྙམ་པའྲི་བོ་དུངས་པ་རེ་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས་སྙྲིང་རེ་དང་སེམས་བསྐེད་སོགས་

རྣལ་མ་སྐེས་པའྲི་གོ་ཆོད་ན། བ་མས་ལྟ་བ་དང་རྲིམ་གཉྲིས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་འགའ་

ཞྲིག་བཤད་པའྲི་ཚེ། སོང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་སྙམ་པ་དང་། རོ་རེ་འཆང་ངོ་སྙམ་པ་དང་། 

བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་སོ་སྙམ་པ་སོགས་དུངས་པ་རེ་ཡྲིད་ལ་བྱས་པས་

ལམ་དེ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྲི་གོ་བ་རྐང་བ་ཡྲིན་གྲི། མོང་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེ་ན། སྔ་མ་ལ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་ཏེ། སྙྲིང་རེ་དང་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་

མོང་བ་སྐེས་པ་ལ་ཚད་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་དགོས་པ་བོ་ཁ་ཕོགས་པར་གྲིས་ཤྲིག། སེམས་

བསྐེད་སོགས་དེ་དག་རྒྱུ་མེད་པར་རང་འཁྲུངས་སུ་འབྱུང་ན་རྲིམ་གཉྲིས་དང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བར་ཐམས་ཅད་རང་འཁྲུངས་སུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་རྒྱུ་མེད་དུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་སྐེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀང་ལམ་

གཞན་བསོམས་པས་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་ན་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་ཐེག་ཆེན་པ་ཤྲིན་ཏུ་

ཡ་མཚན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་རུང་ན་ནྲི། དབང་མ་བསྐུར་བར་

རྲིམ་གཉྲིས་བསོམ་པ་སོགས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་རུང་། འཇུག་ཚུལ་དེ་འད་གཉྲིས་
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ཡོད་པར་རྒྱུད་འདྲིའྲི་འགེལ་བ་ཁུངས་ཐུབ་དང་རྒྱ་གར་གྲི་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་

མ་བཤད་ལ། ལག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཟུངས་སྔགས་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་འདྲི་

དང་། ཤྲིན་ཏུ་ཟབ་པ་འདྲི་དང་། གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་། གསང་བས་ཀང་ཆེས་

གསང་བ་སེམས་ཅན་སྲིག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་བསན་དུ་མྲི་རུང་བ་འདྲི་ནྲི་ལག་ན་རོ་

རེ་ཁོད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཞྲིག་སྨྲས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་སྔོན་མ་ཐོས་ན་སེམས་ཅན་ཇྲི་

ལྟ་བུ་དག་ལ་བཤད་པར་བྱ། ལག་ན་རོ་རེས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གྲི་ཚེ་དེ་དག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ། འཇམ་དཔལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤད་པ་

གསང་སྔགས་ཀྲི་སོར་སྤོད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་

དབང་བསྐུར་བའྲི་གཟུངས་སྔགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱའྲི། གང་དག་

གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་ནྲི་གཞུག་པར་མྲི་བྱ་སེ། དེ་

དག་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་བལྟར་མྲི་གཞུག་གོ །དེ་དག་ལ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་དང་གསང་

སྔགས་ཀང་བསན་པར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་དང་། རོ་རེ་སོབ་མས་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་རྲིམ་

པ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་འདྲི་བའྲི་ཚུལ་དུ། སྤོད་བསྡུས་ལས། རོགས་པའྲི་གོ་རྲིམ་

གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོབ་པ་ན། གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསབ་པར་བགྲིའམ། 

ཡང་ན་བ་མའྲི་མན་ངག་ཙམ་གྲིས་དེ་དག་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་སོ་སོར་སང་བར་

བགྲི། ཞེས་གསུངས་ནས། དེའྲི་ལན་དུ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སྨྲས་པ། རྲིམ་གྲིས་

འཇུག་པས་བསབ་པར་བྱའྲི་ཅྲིག་ཅར་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། རྲིམ་
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གྲིས་འཇུག་ཚུལ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དེའྲི་རྲིམ་པ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་བསམ་པ་ལ་བསབ་བོ། །གང་གྲི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་

པའྲི་བསམ་པ་ལ་ལོབས་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ། ཐེག་པ་གསར་ལ་དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསབ་བོ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་

དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ཞྲིག་དང་འགལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་པའྲི་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་ལུང་དེས། དབང་མྲི་བསྐུར་བར་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་པ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། ལམ་

ལ་ཅྲིག་ཅར་འཇུག་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་འབེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅྲིང་། དབང་བསྐུར་

བ་ལ་སོད་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་བརྟག་མྲི་དགོས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ན། དབང་བསྐུར་

བྱའྲི་གདུལ་བྱ་ལ་སལ་བ་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་གཉྲིས་དང་། དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མྲི་འད་བ་

གཉྲིས་བྱེད་དགོས་པར་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། དགོས་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་

མྲི་དགོས་པར་སོན་པའྲི་ལུང་འདེན་པ་ཆེས་ཡ་མཚན་ནོ། །སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་

བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་

རྣོ་ཤོས་ལས་ཀང་ཆེས་དབང་པོ་རྣོ་ཞྲིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐོག་མར་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་བསན་དུ་མྲི་རུང་བར་བྱེ་བག་

སྨྲ་བའྲི་ལྟ་བ་ཐོག་མར་བསན་དགོས་པའང་མྲི་སྲྲིད་དོ། །འདྲི་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི་སལ་

མེད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་པར་འདུག་ནའང་། རྒྱུད་འདྲིའྲི་འགེལ་བ་

འགའ་ཞྲིག་གྲི་འགྱུར་ལས། སེམས་ཅན་གདུག་པ་འདུལ་དཀའ་བ། ཞེས་འབྱུང་བ་

ལེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གདུག་པ་ནྲི་སྙྲིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཤས་



 586  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 586  

ཆེ་བའོ། །གདུལ་དཀའ་བ་ནྲི་ཀུན་སྤོད་ལས། །དུས་མཐར་གཞན་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་སེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་འདྲི་ལས་གཞན་གྲིས་མྲི་འདུལ་བའོ། །སལ་མེད་ཡྲིན་

ན་ནྲི། འགྲུབ་འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་ཀང་གསུངས་པར་མྲི་རྲིགས་ལ། དེ་

འད་བའྲི་གང་ཟག་ཚེ་འདྲིར་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི་མང་དུ་ཐོས་

པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་དགོས་པར་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་དང་སྒོན་གསལ་སོགས་

ལས་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ལ་ནྲི་མདོ་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་དགོས་པས། 

དེ་ཐོས་པ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་གང་ལ་སྤོད་པའྲི་གཞྲི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་དབུ་མའྲི་བར་

གྲིས་ནྲི་མདོ་སེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་དང་། དེ་ནས་

གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐོས་པ་བྱེད་

པའྲི་སྔགས་པ་ཁྲིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་རྟེན་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་མཚོན་པ་ལ་

གསོ་སྦོང་སྦྲིན་པར་བྱ་བ་དང་། གཉྲིས་པ་མཚོན་པ་ལ་བསབ་པའྲི་གནས་བཅུ་སྦྲིན་

པ་གསུངས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་བཞྲི་སོན་པ་ནྲི་གཙོ་བོར་བདག་མེད་པའྲི་ལྟ་བ་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ཏེ། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་བསྐེད་

པའྲི་གནད་དུ་མ་གསུངས་པ་ནྲི། ཡུལ་ཅན་ཁད་པར་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་

གསུམ་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་བ་རྣམས་མ་ཤེས་ན་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་

མདོ་རྣམས་ལས་ལྟ་བའྲི་རྲིམ་པ་དུ་མ་གསུངས་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་རྣམས་

ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དགག་བྱ་ཕ་རགས་རྣམས་ཀྲི་དམྲིགས་གང་

ཡང་མྲི་ཕེད་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་ན་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་ཡང་ལེགས་པར་མྲི་རྟོགས་པས་བདེ་
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སོང་སྦོར་བའྲི་ལྟ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ལེགས་པར་ཆོད་པ་མྲི་རེད་པའྲི་ཕྲིར། དང་པོར་

བྱེ་བག་སྨྲ་བ་བསན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བསྐེད་རྲིམ་ལེགས་པར་

རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་སོམ་ན་ནྲི་རྣམ་པ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རང་བཞྲིན་སོང་བ་

ཉྲིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་ལེགས་པར་བསོམ་དགོས་ཤྲིང་། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བའྲི་རྲིགས་ཅན་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ནྲི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ལ་སྦོང་བའྲི་

དུས་ཉྲིད་ནས་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། བསྐེད་རྲིམ་

གྲི་གོང་དུ་ལྟ་བ་མྲི་སོན་པ་དང་། ལྟ་བ་སོན་པའྲི་དུས་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བའྲི་རེས་

སུ་བྱེད་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་ལེགས་སོ། །དབང་ཐོབ་ནས་རྲིམ་གཉྲིས་བསོམ་པའྲི་

སྔོན་དུ་རྒྱུད་ལ་ཐོས་བསམ་མཐའ་ཆོད་པར་བྱ་དགོས་ལ། དབང་གོང་མ་མ་ཐོབ་པར་

རྒྱུད་དོན་རོགས་པར་ཉན་པ་ལ་མྲི་དབང་བའྲི་ཕྲིར་དབང་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྐུར་བའྲི་

ཚུལ་དེ་ཡང་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་འཐད་པའྲི་ཕོགས་བཤད་པ་ནྲི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

དང་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ལ་བོ་སྦོང་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་

ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་ལམ་བསོམ་པའྲི་སོད་དུ་རུང་བར་བྱའོ། །དེ་

ནས་དབང་གྲི་དུས་སུ་ཁས་བངས་ཤྲིང་ཐོབ་པའྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་སྲོག་ལྟར་གཅེས་

པར་བཟུང་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་བང་དོར་བྱེད་པས་ལམ་གྲི་གཞྲི་གཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་

ནས་བསབ་པར་བྱ་བའྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་འཁོར་དང་བཅས་པར་གངས་ངེས་ལ། 

ལམ་དེ་གཉྲིས་ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་ནྲི་
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སྤོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་ནྲི་ཐོག་མར་བསོམ་པར་བྱ་བ་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་

ལམ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྲིན་པས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་

ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་ལྡོག་ན་རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་

རྲིམ་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་བསབས་ཤྲིང་སྤོད་པས་བོགས་ཕྱུང་ནས་ས་བཅུ་གཉྲིས་

རྲིམ་གྲིས་བགོད་དེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་

འབས་བུ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་

ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ནྲི་གནས་སབས་ཀྲི་འབས་བུའོ། །ལམ་གྲི་གོ་རྲིམ་དང་གངས་

ངེས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཐེག་པ་འདྲིར་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་

བ་ནྲི་བ་མ་དམ་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་མཉེས་པར་བྱས་ཤྲིང་བསྙེན་བཀུར་བའྲི་སོ་ནས་

ཚོགས་བསགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སོབ་དཔོན་མེད་པར་ཡང་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་ན་བ་མ་བསྙེན་བཀུར་བར་མྲི་འགྱུར་བས། དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པར་མྲི་འགྱུར་བར་གཟྲིགས་ཏེ། སོབ་དཔོན་མེད་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་མ་གྱུར་

ཅྲིག་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་རྩ་བཤད་སྦོར་བ་ལ་མཁས་པའྲི་བ་

མའྲི་མན་ངག་ལ་རག་ལས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སྦས་པ་དང་། 

གོ་རྲིམ་འཁྲུགས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་ཀྲིས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་མང་དུ་མཛད་ནས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། གོ་རྲིམ་འཁྲུགས་བསེབས་ཤྲིང་། མ་ཚང་བ་བཤད་རྒྱུད་

སོགས་ནས་ཁ་བསངས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །འཁྲུགས་བསེབས་པའྲི་ཚུལ་

ནྲི། དབང་བསྐུར་བའྲི་སོར་རྒྱུད་ཀྲི་སབས་གང་ན་འདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་

གཅྲིག་ཏུ་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཏེ་ལམ་གྲི་ཐོག་མར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེས་
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གཞན་རྣམས་ཀང་མཚོན་ནོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་

མར་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱནྲི་པས། གཞན་ཡང་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲི་ནྲི་

རབ་ཏུ་ཡང་འཁྲུགས་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས། བསྙེན་པའྲི་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཅྲི་རྲིགས་སུ་འབེལ་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ནྲི། དམ་ཚིག་གྲི་

བྱ་བ་སོན་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་བསྲེའོ། །དེ་ནས་ནྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་བྱ་བ་སོན་པ་

རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ནྲི་བསྙེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་སོན་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ནྲི་

འབས་བུའྲི་བྱ་བ་སོན་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ནྲི་ལས་རབ་འབྱམས་རྣམས་སོ། ཞེས་

གསལ་བར་གསུངས་ལ། དམ་ཚིག་དང་པོ་སོས་པ་ནྲི་ཉམས་ལེན་དབང་བསྐུར་བའྲི་

རེས་ནས་བྱེད་ཀང་འཆད་པ་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔ་རོལ་དུ་བྱེད་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་

པའོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ། བརྟག་པ་དང་པོས་

རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་ས་ཚང་བ་ཞྲིག་བསན་ནས། བརྟག་པ་ཕྲི་མས་ནྲི་

བརྟག་པ་དང་པོ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་ཁ་འགེངས་པ་དང་། དང་

པོར་མདོར་བསན་པ་འགའ་ཞྲིག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། དང་པོར་མྲི་གསལ་བར་

གསུངས་པ་འགའ་ཞྲིག་གསལ་བར་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་བརྟག་པ་དང་པོའྲི་ལེའུ་

བཅུ་བས་ཐོག་མར་སོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་སོན་ལ། སབས་དེར་མ་

བསན་པའྲི་དབང་གྲི་གཙོ་བོ་བཞྲིའྲི་གངས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དངོས་དང་། 

གསང་དབང་གྲི་བྱང་སེམས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སྦྲིན་པ་དང་། དབང་གསུམ་པའྲི་ཚེ་ཕག་

རྒྱ་སེར་བའྲི་ཚིག་དང་། དབང་གོང་མའྲི་གསོལ་གདབ་དང་། དབང་གསུམ་པའྲི་ངོ་

བོ་དང་བཅས་པ་བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གསུམ་པ་ནས་ཁ་འགེངས་ཤྲིང་། ཕྲི་མའྲི་



 590  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 590  

ལེའུ་ལྔ་བར་དབང་གསུམ་པའྲི་ཚེ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཚུལ་དང་། ཕྲི་མའྲི་

ལེའུ་ཐ་མར་དབང་བཞྲི་ཚིག་གང་གྲིས་སྦྲིན་པ་སོགས་འཆད་ལ། ས་ཆོག་ལ་

སོགས་པ་ཆོ་ག་ལྷག་མ་དང་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གུར་གྲི་

ལེའུ་བཞྲི་པ་དང་། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་རྣམས་ནས་ཁ་བསངས་ཏེ་བྱ་ཞྲིང་། གུར་

གྲི་ལེའུ་ཐ་མར་དབང་གྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ་སོགས་བསན་ནོ། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་

ལ། ཐོག་མར་སོམ་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པར། 

དང་པོར་གསོ་སྦོང་སྦྲིན་པར་བྱ། །དེ་རེས་བསབ་པའྲི་གནས་བཅུ་སྦྲིན། ཞེས་པ་

དང་། གུར་དུ་སོན་འཇུག་གྲི་སེམས་འཛིན་པའྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པས་བསན་ལ། 

བརྟག་པ་དང་པོར་སྔགས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་བསྐེད་པ་དང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་

པའྲི་ས་བོན་ཙམ་དང་། སྤོད་པའྲི་ལེའུ་དང་བརའྲི་ལེའུ་ལས་བཟའ་བའྲི་དམ་ཚིག་

གསུངས་པ་རྣམས། བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གསུམ་པར། དེ་བཞྲིན་དགོངས་པའྲི་སད་

ཉྲིད་དང་། ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་གཉྲིས་རྒྱས་

བཤད་དང་བཅས་པ་དང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བདུན་པས་རྒྱས་པར་འཆད་ཅྲིང་། དེའྲི་

བཤད་རྒྱུད་ནྲི་གུར་གྲི་ལེའུ་བདུན་པ་དང་། བཅུ་བཞྲི་བའྲི་ཕོགས་རེས་འཆད་ལ། 

བརྟག་པ་དང་པོའྲི་སྤོད་པའྲི་ལེའུར་སྤོད་པའྲི་ཆས་འཇུག་བཤད་པས། བསེན་པའྲི་

དམ་ཚིག་ཅུང་ཟད་བཤད་ཅྲིང་། དེས་བསེན་པའྲི་དམ་ཚིག་གཞན་ཡང་མཚོན་ལ། 

བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་དྲུག་པར་རུས་རྒྱན་གྲི་དགོས་པ་དང་། བྲིས་སྐུའྲི་ཆོ་ག་དང་། 

ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བདུན་པར་གླེགས་བམ་གྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསེན་པའྲི་

དམ་ཚིག་སོན་ཅྲིང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གསུམ་པར་དགོངས་པ་ཅན་གྲི་དམ་ཚིག་བཞྲི་
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སོན་ལ། གུར་གྲི་ལེའུ་ཐ་མར་བསྲུང་བའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་གཙོ་བོ་རྩ་ལྟུང་རྣམས་སོང་བ་

དང་། གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་

དཔོན་ལ་ཇྲི་ལྟར་ལྟ་བར་བྱ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཁ་བསངས་ཏེ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་ནས་ལམ་བསོམ་པའྲི་སྔ་རོལ་དུ་ཐོས་བསམ་གྲིས་ཐེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་

ཅད་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་པ་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། དེ་ལ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་

བསན། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ནས་ཉམས་སུ་བང་བྱའྲི་ལམ་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་སུ་

གངས་ངེས་པར་བརྟག་པ་དང་པོའྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལ། མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཆེད་དུ་རོགས་རྲིམ་ཁོ་ན་བསོམས་པས་ཆོག་གྲི །བསྐེད་རྲིམ་མྲི་

དགོས་སོ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་བ། རོགས་

པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད། །དེ་ཡྲི་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་བརོད། །རོགས་པར་བསོམ་

པ་མེད་པ་སེ། །བསྐེད་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་འཚལ། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་རྒྱས་པར་

བསན་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལས་གསུངས་པས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་ལ་

ལོག་རྟོག་སེལ་ལོ། །ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པོ་དེ་གང་དུ་བསོམ་པའྲི་གནས་དང་གང་

གྲིས་བསོམ་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པར། དང་པོ་གོམས་

པར་བྱེད་དུས་ཀྲི། །གནས་ནྲི་གང་དུ་བསྔགས་པའྲི་སེམས། ཞེས་སོགས་དང་། 

ལེའུ་དེར། མཚམས་མེད་ལྔ་ནྲི་བྱེད་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ཅྲིང་། ཕྲི་མའྲི་

ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པར་ལྷ་རྲིགས་སོ་སོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཁད་པར་

དུ་བསྔགས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་པས་ཀང་བསན་ནོ། །དེ་ནས་

ལམ་དངོས་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མའྲི་གླེང་གཞྲིས་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀ་མདོར་བསན་
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པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་གནས་དང་སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་བཤད་པས་

བསྐེད་རྲིམ་སོན་ལ། གླེང་གཞྲི་ལ་ངེས་དོན་དུ་འཆད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནང་

ལུས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང་། ཕྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་

བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་

མདོར་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མ་མཐའ་དག་གྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

ལ། བསྐེད་རྲིམ་ནྲི། བརྟག་པ་དང་པོའྲི་ལྷའྲི་ལེའུས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དང་། ལེའུ་བརྒྱད་པས་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། སྔགས་ཀྲི་

ལེའུར་ཆར་འབེབས་ཀྲི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། དང་པོའྲི་ཐ་མར་ཀུ་རུ་ཀུ་

ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་ལྔ་བར་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། དང་པོའྲི་སྔགས་ཀྲི་

ལེའུར་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དང་རྲིགས་ལྔ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་དང་། ལྷ་དེ་དག་གྲི་ཐུགས་

རྒྱུད་བསྐུལ་བའྲི་བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་དང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་ལྔ་བར་བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་

ཀྲི་གཙོ་བོ་རྩ་སྔགས་བཏུ་བ་དང་། ཕྲི་མའྲི་དགུ་བར་སྙྲིང་པོ་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་

གྲི་སྔགས་བཏུ་བ་གསུངས་པ་དང་། ཕྲི་མའྲི་བཅུ་བར་བཟླས་པའྲི་ཡུལ་བགང་འཕེང་

ལ་སོགས་པ་བསན་ལ། དང་པོའྲི་ལེའུ་བཞྲི་བར། ལྷ་བསོམ་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་བྱེད་པ་དང་། དང་པོའྲི་ལེའུ་དགུ་བར་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔའྲི་རྣམ་དག་དང་། ཡབ་ཀྲིའང་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་དགུར་བར་ཡབ་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་གསུངས་ཤྲིང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་ཐ་མར་རོ་རེ་དང་

པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་དང་། དེ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་
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ལས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ནྲི་དང་པོའྲི་ལེའུ་དགུ་བར། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་

པའྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི། །འདྲི་ལྟར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་རྣམ་བཞྲི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་

བསན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཡན་ལག་རབ་གནས་དང་སྦྲིན་སྲེག་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་དང་

པོས་བསན་ཅྲིང་། གཏོར་མ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ལེའུ་དང་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བཞྲི་བར་གཏོར་མ་

བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་སྔགས་དང་། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་

སྔགས་དང་གཏོར་མའྲི་ཕན་ཡོན་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། བསྐེད་རྲིམ་བརྟན་ཅྲིང་

བཟླས་པ་རོགས་ནས་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཚར་གཅོད་རེས་འཛིན་གྲི་

ཡན་ལག་ནྲི་དང་པོའྲི་སྔགས་ཀྲི་ལེའུ་དང་ལྟ་སངས་ཀྲི་ལེའུ་དང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་དགུ་

པ་རྣམས་ཀྲིས་སོན་ཅྲིང་། བསྐེད་རྲིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་འདྲི་དག་ལ་བཤད་

རྒྱུད་ཀྲིས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་ནྲི་འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་སབས་སུ་

བཤད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པར། ཕག་རྒྱའྲི་ལམ་གྲིས་བགོད་

དགོས་ན་བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་ཕག་རྒྱ་ཇྲི་ལྟར་བསེན་པར་བྱ་ཞེས་པའྲི་

དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བཞྲི་བར་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ལྷའྲི་རྒྱས་གདབ་དང་ས་བོན་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །རོགས་རྲིམ་ནྲི་

གླེང་གཞྲི་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་མཚན་

དོན་གསུངས་ནས། དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གླེང་གཞྲིའྲི་ཐོག་

མའྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་དབྱྲིབས་གྲུ་གསུམ་གྲིས་ཡུམ་གྲི་བྷ་ག་མཚོན་པས་དེ་ལས་སྐེས་

པའྲི་བདེ་བ་དང་། ཡང་དེའྲི་ཟུར་གསུམ་གྲིས་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་མཚོན་ཞྲིང་། ཨེ་

ཡྲིག་གྲི་ཨས་སྐེ་མེད་སོང་བ་ཉྲིད་མཚོན་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་མཐར་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་ལ་ཨ་
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ཡྲིག་དགོད་པ་གསུངས་པའྲི་ཨས་སྐེ་མེད་སོང་བ་ཉྲིད་མཚོན་ལ། དེ་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་

ལ་དགོད་པར་གསུངས་པས། ཨ་ཡྲིག་གྲིས་བསྐེད་ཅྲིང་ཨ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པའྲི་

པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་སོན་པས། ཐོག་མཐའ་གཉྲིས་ཀས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་

དེ་ལྟར་མཚོན་པའྲི་ནང་དུ་རྒྱུད་མཐའ་དག་ཆུད་པར་གསུངས་པས་ནྲི་བདེ་སོང་སྦོར་

བ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་སོན་ལ། དེ་ཡང་ལེའུ་དང་པོའྲི་མགོར། དངོས་

པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་གོལ་ཞྲིང་། །དངོས་པོའྲི་འཆྲིང་བས་འཆྲིང་བར་འགྱུར། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་མ་ཤེས་པས་འཆྲིང་ཞྲིང་ཤེས་པས་

གོལ་བར་གསུངས་ནས། ཤེས་བྱ་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་དབུ་

མ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀང་། སོང་ཉྲིད་དེ་ཡུལ་

ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྟོགས་པ་ལམ་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཟབ་

ཁད་ཡྲིན་པ་ལ། བདེ་ཆེན་དེ་ནྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐེ་དགོས་སོ་ཞེས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་

གྲིས་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱ་བའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩའྲི་

གནད་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་པ་ལ། རྩའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཤྲིང་། རྩ་དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་རྩ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ལ། རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་

དུ་སོམ་པའྲི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་སོམ་པའྲི་ཐབས་ནྲི། རྩའྲི་

དབྱེ་བ་གསུངས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་པས་སོན་ཅྲིང་། རྩ་

གཞན་རྣམས་སུ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་དབུ་མར་སོམ་པའྲི་ཐབས་

དང་། ཨཱ་ལྲི་དང་། ཀཱ་ལྲི་དང་། འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་དང་། 
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ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་གཞྲི་སོན་ལ། རླུང་དེ་དག་ལ་རོར་བཟླས་

བྱེད་པ་དང་། བུམ་པ་ཅན་བསོམ་པ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་གསུངས་པའྲི་དང་དོན་གྲི་

བཟླས་པའྲི་སྔགས་ལ་ནང་བཤད་བྱས་པ་དང་། ལྟ་སངས་ཀྲི་ལེའུར་གསུངས་པའྲི་

དགང་བ་དང་། དབྱུང་བ་དང་གཞྲིལ་བ་སོགས། ངེས་དོན་དུ་བཤད་པས་སོན་ཅྲིང་། 

ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སར་བ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གསུངས་

ལ། དེ་ཉྲིད་བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊྲི་དང་སྦར་བས་གཏུམ་མོ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་དག་

ནྲི་ནང་གྲི་ཐབས་ཡྲིན་ལ། ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ནྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་བཤད་པ་ཕོགས་

གཅྲིག་གྲིས་བསན་པའྲི་དོན། ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ལས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སོང་བ་ཉྲིད་དང་། 

ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་སོ་སོ་བ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུ་ལས་འཆད་ལ། ཞྲིང་

སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་ཁད་པར་ཅན་དང་ཕད་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྲི་ལམ་གྲི་བགོད་པ་

ཆེས་མྱུར་བས། དེ་འད་བའྲི་མཁའ་འགོའྲི་ཕག་རྒྱ་ཁད་པར་ཅན་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་བར་དང་བརའྲི་ལན་བྱེད་པ་དང་། ངོ་ཤེས་ནས་གནས་གང་དུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་བརའྲི་ལེའུས་སོན་ཅྲིང་། ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་

རྣམ་གཞག་བརྟག་པ་སྔ་ཕྲིའྲི་ལེའུ་གཞན་ཡང་མང་པོ་ནས་ཆ་ཤས་རེ་སོན་ལ། རོ་རེ་

དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སོགས་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་ཐ་མས་སོན་ཅྲིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་ནྲི་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པའྲི་ལེའུ་དག་ལས་སོན་ཏེ། འདྲི་

ལའང་བསོམས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་

བར་གགས་སོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱས་པས་སྲྲིད་པའྲི་རྩ་བ་གཅོད་ཚུལ་
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ནྲི་བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལས། དྲུག་གྲི་དུམ་བུ་གང་ཉྲིད་ཀྲིས། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་སོན་ལ། ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། གང་སང་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་ཆ་ཤས་རེ་མྲི་སོན་པའྲི་ལེའུ་མེད་ལ། རྒྱས་པར་སོན་པའྲི་ལེའུ་ཡང་དུ་

མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ་འདྲིར་རེ་རེ་ནས་སོས་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་འད་

བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་པ་གནད་དུ་ཆེ་ལ། དེ་ལ་ནྲི་

སྙྲིང་ཁའྲི་སྡུད་རྲིམ་གལ་ཆེ་ཞྲིང་། སྙྲིང་ཁའྲི་སྡུད་རྲིམ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྲི་ཡན་ལག་

དྲུག་གྲི་རོགས་རྲིམ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་གུར་ལས། དེ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམས་

ཏེ། །རང་ཡང་རང་བྱྲིན་བརླབ་པ་ཡྲིས། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་དང་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པ་སོགས་

ཀྲིས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཆྲི་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ་བསྐེད་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་ལྡང་བའྲི་ཚེ། འཆྲི་བ་འོད་གསལ་

ལས་བར་དོའྲི་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཧེ་

རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་ལྡང་བ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དུ། ཇྲི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་དང་། །ཇྲི་

ལྟར་བར་མའྲི་སྲྲིད་ཡྲིན་པ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་གུར་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་

པས་སོན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྩ་བཤད་སྦར་བ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་

ཤེས་ན་སང་ཕོགས་དང་སོང་ཕོགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྲིག་

འབྱུང་གྲི །གཞན་དུ་ན་འདོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ལམ་ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་སྤོད་པ་

ནྲི་སྤོད་པའྲི་ལེའུ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་ལ། དེར་མྲི་གསལ་བ་བརྟག་པ་ཕྲི་མར་ཡང་
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ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་རྲིམ་གཉྲིས་སྤོད་པ་དང་བཅས་པ་མཐར་ཕྲིན་

པའྲི་འབས་བུ་ནྲི་གཙོ་བོར་གླེང་གཞྲི་སྔོན་བྱུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བཤད་པས་སོན་པ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བསྡུས་པའྲི་དོན་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ལ་བཤད་པའྲི་སྲོལ་མྲི་འད་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཉྲིས་ཏེ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་མཛད་པའྲི་འགེལ་བ་དང་། དེའྲི་རེས་སུ་

འབང་བ་ནཱ་རོ་ཏ་པས་མཛད་པའྲི་རོ་རེ་ཚིག་གྲི་སྙྲིང་པོ་བསྡུས་པའྲི་དཀའ་འགེལ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲིས་ནྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་འགེལ་

དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་འགེལ་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འགེལ་བ་སོར་གསུམ་

ཤམྦ་ལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་མ་ཕེབས་པའྲི་གོང་དུ། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་གྲུབ་ཆེན་

དང་པཎ་ཆེན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འགེལ་བ་མཛད་པ་དང་། མན་ངག་བརྒྱུད་པའྲི་

བཤད་པའྲི་སྲོལ་སྔ་མ་དང་བཤད་ཚུལ་ཆེས་མྲི་མཚུངས་པའོ། །དེ་ལ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོའྲི་

འགེལ་བ་ལས། མངོན་ཤེས་ལྔ་སོགས་མེད་པར་ནྲི། །ཁ་ཅྲིག་འགེལ་བ་བྱེད་པར་

འགྱུར། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་གྲུབ་

ལས། དེ་ཕྲིར་བདེ་ལྡན་ཐོབ་འགྱུར་ཞྲིང་། །དཔའ་བོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པ་ཡྲིས། །དོན་

ཆེན་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དངོས་གྲུབ་དག །ཉེ་བར་རབ་ཏུ་གནས་

འགྱུར་ཞྲིང་། །མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་

བུ་བས། སོབ་མ་གུས་ལ་ཀུན་མཁེན་གྲི། །སྤོད་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག་ནྲི། །སྐེས་

པ་ཙམ་གྲིས་མཆོག་ཏུ་ནྲི། །དགའ་བ་དང་ནྲི་ལྡན་འགྱུར་ཞྲིང་། །མངོན་པར་ཤེས་

པ་ལྔ་དང་ལྡན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སོང་བ་ཉྲིད་
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མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ན། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས། 

རྣམ་གནས་ཡྲིད་བྱེད་སོགས་ལ་བལྟོས་མྲི་དགོས་པར་མངོན་ཤེས་ལྔ་རང་སོབས་

ཀྲིས་འདེན་པར་ནུས་ལ། དེ་འད་བའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་མ་ཐོབ་པར་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་

ཚིག་འབྱེད་པའྲི་སྲོལ་སྔར་གཞན་གང་གྲིས་ཀང་མ་ཕེ་བའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་རང་དགར་

བྱེད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་འད་བའྲི་མངོན་ཤེས་མ་ཐོབ་ཀང་། མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་བརེས་པས་བཀྲལ་བའྲི་སྲོལ་ལ་ཞུགས་ནས་འགེལ་བ་མྲི་རུང་བར་སེམས་

འགེལ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཡང་མྲི་བཞེད་དེ། ཕག་རོར་སོད་འགེལ་ལས། རྒྱུད་

ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཉན་པའྲི་སལ་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་དོན་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་

ནས་བསན་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཟབ་མོ་རྣམས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་

ནམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འགེལ་བ་འདྲི་ལྟ་བུའམ། བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་

གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད་གཞན་ནམ། ཞེས་པ་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་རྒྱུད་རྟོགས་པར་བྱེད་

པའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་མངོན་ཤེས་མེད་ན་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་བ་གཏན་ནས་བྱར་མྲི་

རུང་བར་སྨྲ་ཞྲིང་། སར་ཡང་རང་གྲིས་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པའྲི་ཕོགས་ཙམ་དུ་ཡང་མྲི་

གནས་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་དོན་འགེལ་བའྲི་ཚིགས་ཡྲི་གེར་འགོད་པ་དང་། བཤད་པ་མང་

དུ་བྱེད་པ་དག་ནྲི་རང་ཉྲིད་ལ་ཅོ་འདྲི་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་

ལས། འདྲིར་ནྲི་རེ་ཤྲིག་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་ལུང་བསན་ཅྲིང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མས་

དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་བ་ལས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་

མཛད་པའྲི་དཔལ་ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེས་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་མན་ངག་ལས། 



 599  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 599  

ལམ་འདྲིས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་

ཞབས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དཀའ་འགེལ་དང་། བསྐེད་རོགས་ཀྲི་མན་ངག་རྣམས་དང་། ཡང་

རེ་བཙུན་རོ་རེ་བདག་མེད་མ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་ལས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་གོ་འཕང་མཐོ་བོར་གཤེགས་པའྲི་དཔལ་

ལྡན་མཐུ་སོབས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་པའྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོར་གྱུར་ནས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་མན་ངག་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་རང་དང་རྟོགས་པ་མཉམ་པར་

གགས་ཤྲིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགོ་མས་ཀང་རེས་སུ་བཟུང་བས་མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་བརེས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་མན་ངག་འཛིན་པ་མཁས་པ་

ཆེན་པོ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་འགེལ་བ་སེ། དེ་ལྟར་བཤད་སྲོལ་དེ་དག་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་

ཅྲིང་། འགེལ་བ་གཞན་གྲིས་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་ཆ་ཡང་བངས་ནས། རྩ་བཤད་

ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་བ་མའྲི་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བྲིར་ཝ་

པ་ནས་ཤར་ཕོགས་ནག་པོ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་ག་ཡ་དྷ་ར་ལས་འབོག་མྲིས་གསན་པ་

དང་། ཌོམྦྲི་ཝ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརྒྱུད་པ་དཔའ་བོ་རོ་རེ་ལས་འབོག་མྲིས་གསན་

པའྲི་སྲོལ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་བ་ཁུ་དབོན་དག་ལས་

ལེགས་པར་བརྒྱུད་དེ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པོ་ལས། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྲི་སྤན་ལྡན་རེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བ་ཆེན་པོ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏྲིས་གསན་ཞྲིང་། ཡང་ཆོས་རེ་དམ་པའྲི་རྣམ་བཤད་

ཆེན་མོའྲི་བཤད་པ། ཆོས་རེ་ལོ་ཙྪ་བ་སྐབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ཡང་གསན་

ལ། ཡང་ཆོས་རེ་བ་མའྲི་ཐུགས་སྲས་བ་མ་ལམ་འབས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་
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པ་ལའང་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གསན་ནོ། །རེ་

བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ས་

ཆེན་གྲི་དཀའ་འགེལ། རེ་བཙུན་རྩེ་མོའྲི་རྣམ་བཤད་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར། རྒྱུད་སེ་སྤྲིའྲི་

རྣམ་གཞག་རེ་བཙུན་གགས་པའྲི་དགེས་ལོན་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་

ཞྲིབ་པར་ལན་གཉྲིས་སུ་བཀའ་དྲིན་མནོས་པ་དང་། ཡང་རེ་བཙུན་དེ་ཉྲིད་ལས་རོ་རེ་

འཆང་དང་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པོས་གསན་ཞྲིང་རེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་གུས་པས་བསེན་པའྲི་བཀའ་

དྲིན་ལས། རྒྱུད་ཀྲི་གནད་དོན་ལ་མྲི་འཕྱུག་པའྲི་གཟེར་ཐེབས་ཤྲིང་རྒྱུད་དོན་འགེལ་

བ་ལ་མྲི་འཇྲིགས་པ་ཐོབ་པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །

སལ་བཟང་བུང་བ་འབོད་པའྲི་དྲི་བཟང་རྒྱས། །མཁའ་འགོའྲི་ཐུགས་བཅུད་

ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྩྲིས་གང་། །བ་མའྲི་མན་ངག་འོ་མའྲི་ཆུ་གཏེར་ལས། །འདྲི་ལྟར་

འོངས་སོ་འདབ་སོང་རྒྱས་པའྲི་དཔལ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །

གསུམ་པ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་བཞྲི། མཚན་གྲི་དོན། 

འགྱུར་གྲི་ཕག། གཞུང་དངོས། མཇུག་གྲི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱ་གར་གྲི་སད་རྲིགས་ཆེན་པོ་བཞྲི་ལས་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་དུ། 

ཧེ་བཛྲ་ནྲི་བོད་ཀྲི་སད་དུ་ཀྱཻ་རོོ་རེ། ཏནྟྲ་ནྲི་རྒྱུད། རཱ་ཛ་ནྲི་རྒྱལ་པོ། ནཱ་མ་ནྲི་ཞེས་བྱ་

བའོ། །མཚན་དོན་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་པས་འདྲིར་བཤད་མྲི་དགོས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 
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ཀྱཻ་རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་བྱ་བ་ལོ་ཙྪ་བས་འགྱུར་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱ་བའྲི་

སད་དུ་བཀོད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གླེང་གཞྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཀུན་

མདོར་བསན་པ་དང་། དོན་དེ་ཉྲིད་ལ་སྡུད་པ་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་སོན་པས་

ལེགས་སོ་གནང་སེ་ཞུས་པའྲི་དོན་བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ། དེ་ལྟར་ཞལ་

གྲིས་བཞེས་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་གཞུང་ལྷག་མས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྲིས། སྔོན་བྱུང་སོན་པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བཤད་པས་སོན་པ་དང་གནས་ཕུན་

ཚོགས་ལ་སོགས་པ་གླེང་གཞྲི་བསན་པ་དང་། རེས་འཇུག་གདུལ་བྱའྲི་ཉམས་ལེན་

དུ་བཤད་པས་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། འཁོར་

དང་སོན་པ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི། འདྲི་སད་ཅེས་པ་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་ཚོགས་མཐའ་དག་ལ་བྱ་སེ། སམྦྷུ་ཊ་ལས། འདྲི་སད་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་གྲི་

ཕད་ནྲི་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་ནས་ཞེས་བྱ་བའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚོགས་ལ་

སྙེགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་འདྲི་སད་དེ་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་འདྲི་

ལྟར་སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བར་ཐོས་སོ་ཞེས་ཇྲི་ལྟར་ཐོས་པའྲི་ཚུལ་ལ་འགེལ་བ་ཁ་ཅྲིག་

འཆད་དོ། །བདག་གྲིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྡུད་པ་པོ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སོན་པ་

ལས་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་ཀྲི། གཞན་དང་གཞན་ལས་བརྒྱུད་པ་མ་ཡྲིན་པའོ། །ཐོས་

པའྲི་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཐོས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡྲིན་གྲི་དོན་ཐམས་ཅད་

མངོན་དུ་གྱུར་པས་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་པའོ། །སམྦྷུ་ཊ་ལས། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐོས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཐོས་པ་ཡྲིན་གྲི་རྟོགས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
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རྟོགས་པའྲི་སྐོན་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྡུད་པར་

བྱེད་པ་དང་འཆད་པ་པོ་དག་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྡུད་པ་པོ་དང་སོན་

པ་པོ་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ནམ་གྲི་ཚེ་ཐོས་ཤེ་

ན། དུས་གཅྲིག་གྲི་ཚེ་ན་འདྲི་ཐོས་ལ་དུས་གཞན་གྲི་ཚེ་རྒྱུད་གཞན་ཐོས་སོ། ཞེས་

པས་སྡུད་པ་པོ་ཐོས་པ་མང་བར་སོན་ནོ། །ཡང་ན་དུས་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་ཐོས་ཀྲི་དུས་

གཞན་གྲི་ཚེ་འདྲི་མ་ཐོས་སོ་ཞེས་པས་རྒྱུད་འདྲི་རེད་དཀའ་བར་སོན་ནོ། །ཡང་ན་

དུས་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་ཐོས་སོ་ཞེས་པས་སྡུད་པ་པོ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་

པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་སོན་ནོ། །སམྦྷུ་ཊ་ལས། རྲིགས་ཀྲི་བུ་གང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དེ་བདག་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ན་སེ་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་

ལ་ཐོས་པ་སེ་རྟོགས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རེད་པར་བསན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་ལས་ཐོས་ཤེ་ན། བཅོམ་

ལྡན་ཞེས་པའྲི་སད་དོད་བྷ་ག་ཝཱན་ཞེས་པའྲི་བྷ་ག་སལ་བ་དང་ཝཱན་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་

པས། སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་ཏེ། སམྦྷུ་ཊ་ལས། དབང་ཕྱུག་དང་

ནྲི་གཟུགས་བཟང་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་། །བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སེ། །དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་སལ་ཞེས་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་

པོ་དེའྲི་དོན་ཡང་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ་གཞན་ལ་རག་མ་

ལུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་དཔེ་མེད་པའྲི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི་

འཁོར་འདས་ཀྲི་ཕུན་ཚོགས་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསན་བྱའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི་ཡོན་ཏན་

གྲི་གཞྲིར་གྱུར་པས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་སྙན་པས་ཁབ་པའོ། །ལྔ་པ་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཐམས་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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ཅད་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པའོ། །དྲུག་པ་ནྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །ཡང་ན་ངེས་ཚིག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་

བྷ་ག་ཝཱན་བཅོམ་པ་ལའང་འཇུག་པས། སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སམ། ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་མམ། ཕུང་པོ་སོགས་བདུད་བཞྲི་བཅོམ་

པ་དང་ལྡན་པས་བཅོམ་ལྡན་ནོ། །འདས་ཞེས་པ་ནྲི་བྷ་ག་ཝཱན་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་

གྲི་ལྷ་ཆེན་པོ་དག་ལའང་གགས་པས། དེ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྔོན་

གྲི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་བསན་པ་སེ། དེ་འད་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལས་

ཐོས་སོ་ཞེས་པས་སོན་པ་ཕུན་ཚོགས་བཤད་དོ། །གནས་གང་དུ་ཐོས་ཤེ་ན། ཡུལ་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཇྲི་འད་བར་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་སང་

དང་། དེར་བསྡུས་པ་རྲིན་འབྱུང་དང་། གསུང་འོད་དཔག་མེད་དང་། དེར་བསྡུས་པ་

དོན་གྲུབ་དང་། ཐུགས་མྲི་བསྐོད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ནྲི་རྲིགས་ལྔ་བོ་དེར་

གཏོགས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པ་པོ་དང་། དེ་རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་ཡྲིན་ལ། རོ་རེ་སེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལ་

བདེ་ཆེན་སེར་བའྲི་བཙུན་མོ་སྤན་མ་སོགས་བཞྲི་བདག་མེད་མ་དང་བཅས་པ་ལྔ་པོ་

རྣམས་ཀྲི་བྷ་ག་མཚོན་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཆོས་འབྱུང་ལ་གནས་པའྲི་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་བཞུགས་པའྲི་གནས་དེར་ཐོས་སོ། །གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སྙྲིང་པོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་

མེད་པ་མ་དག་པར་མན་སྙེ་ལས་བཤད་ལ། བྷ་ག་རྣམས་ལ་ཞེས་པའྲི་མང་ཚིག་ཀུ་

མུ་ཊྲིར་ཡོད་ཅྲིང་བྷཱ་ཝ་བྷ་དའྲི་འགེལ་བར་ཡང་མང་ཚིག་གྲི་བཤད་པ་ཡོད་དོ། །འདྲི་

གནས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་སྦོར་བར་སྒོན་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དང་། སམྦྷུ་ཊར་ཡང་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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མཐུན་པར་ཡོད་པས། བོད་ཁ་ཅྲིག་དེ་བཀག་ནས་སོན་པའྲི་ཁད་པར་ལ་ཡར་སྦོར་

བ་ནྲི་དོན་མ་རྟོགས་པའོ། །བཤད་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཀུ་མུ་ཊའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། འགེལ་བ་

དེར། བྷ་གས་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསན་པའྲི་ཤེས་

བྱེད་དུ། གང་ལ་གཙོ་བོ་སྤོད་འགྱུར་བ། །ཁྲིམ་ནྲི་བྷ་ག་ཞེས་སུ་གསུངས། ཞེས་པ་

དངས་སོ། །མུ་ཏྲིག་འཕེང་བ་ལྟར་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་ཆེན་འབྱུང་བའྲི་གནས་ནྲི་རོ་

རེ་བཙུན་མོ་སྤན་མ་སོགས་ཀྲི་བྷ་ག་སེ་དེ་དང་དབྱྲིབས་མཚུངས་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་

དེར་བཞུགས་ཞེས་འཆད་ཅྲིང་། རྣམས་ཀྲི་དོན་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་གྲི་གཞལ་ཡས་

ཁང་སྡུད་པའྲི་མང་ཚིག་ཏུ་འཆད་ལ། སྙྲིང་པོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་མྲི་འདོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་འཁོར་དང་སོན་པ་རྒྱུད་ཐ་མྲི་དད་པ་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི། འཆད་ཚུལ་

གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཐོས་པའྲི་དོན་རྟོགས་པ་ལ་བྱས་ནས། སད་

ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་རྟོགས་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སམྦྷུ་ཊ་ལས། ཡང་ན་རྟོགས་

པ་ཉྲིད་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས། འཆད་པ་པོ་ཉྲིད་སྡུད་པར་བྱེད་

པ་ཡྲིན་ཏེ། འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་ཀང་ང་། །རང་གྲི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པོ་ང་། ཞེས་

སོགས་གསུངས་ལ། དེས་ནྲི་འཆད་པ་པོ་དང་སྡུད་པ་པོ་རྒྱུད་ཐ་མྲི་དད་དུ་སོན་པ་

ཡྲིན་གྲི། སོན་པ་དང་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་བསན་ནས་སྡུད་པ་པོ་མཚན་

ཉྲིད་པ་མེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ཆོས་

སོགས་ཀང་མཚན་ཉྲིད་པ་མེད་པར་འདོད་དགོས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བསན་པའྲི་སྡུད་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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པ་པོ་དེ་ཉྲིད་སོན་པ་པོ་ལས་རྒྱུད་ཐ་མྲི་དད་ཀང་སྡུད་པ་པོ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། ཁ་

ཅྲིག་མདོ་སེ་བཞྲིན་དུ་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་འདྲི་དག་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྲི་མཛད་པ་བསན་པའྲི་རེས་སུ་སྡུད་པ་པོ་དག་གྲིས་བསྡུས་ཤྲིང་། དེའྲི་ཚེ་

འདྲི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་ཐོག་མར་སྦར་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་སེ། 

དེ་ལྟ་ན་སམྦྷུ་ཊ་དང་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་སོགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཚིག་དེའྲི་བཤད་པ་ཞྲིབ་ཏུ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཆེས་མ་འབེལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་དོན་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦར་བ་དང་། ངེས་དོན་རོགས་

རྲིམ་ལ་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོན་པ་དང་གནས་ཕུན་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་

དེས་ཀང་རེས་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསོམ་པའྲི་བསྐེད་པའྲི་

རྲིམ་པ་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་

མཚོན་ནོ། ཞེས་བ་མ་དག་གསུང་ངོ་། །གཉྲིས་པ་ལ། འགེལ་བ་ཀུ་མུ་ཊྲིར་གླེང་

གཞྲིའྲི་ཚིག་འདྲི་དག་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས་པ་ལ་དངོས་སུ་

ཚིག་གྲི་འབྲུ་མ་བསན་པར་དོན་གྲིས་ཤེས་དགོས་པ་སོགས་མང་བར་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན། བཤད་པ་དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་

བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ཞེས་པས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ལྟེ་སྙྲིང་མགྲིན་པ་སྤྲི་བོའྲི་རྩ་འཁོར་བཞྲི་

སོན་ཏེ། རོ་རེ་བཙུན་མོ་སྤན་མ་སོགས་བཞྲི་གང་དུ་འགོད་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་

རྩའྲི ་འཁོར་ལོའྲི ་པདྨ་ནྲི ་བདེ ་བ་སེར་བའྲི ་གནས་ཡྲིན་པའྲི ་ཕྲིར་བྷ་ག་ཞེས་
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བྱའོ། །འདྲིར་ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཨེ་ནྲི་ས་རུ་ཤེས་པར་བྱ། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའང་སྤན་མ་

ཉྲིད། །བྱམས་པ་ཆེན་མོ་ཐབས་ཆེན་མ། །ས་ཚོགས་གཟུགས་མ་ས་ཚོགས་སྐེད། །ཆུ་

སྐེས་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་བཞྲིར། །སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་དུ་གནས། །ཝཾ་ནྲི་ཆུ་རུ་ཤེས་

པར་བྱ། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་ཀཱྲི། ཞེས་སོགས་སམྦྷུ་ཊ་ལས་དངས་པ་ནྲི། རྩ་

འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལྟེ་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། སྤན་སོགས་བཞྲི་དང་བྱམས་

པ་སོགས་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་དང་། ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་བཞྲི་དང་། ལས་

དང་ཆོས་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་རྣམས་དང་སྦོར་བའྲི་

དོན་ཏེ། འདྲིས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གཞྲི་སོན་ནོ། །འདྲི་སད་བདག་གྲིས་

ཞེས་པའྲི་སད་དོད་ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་བཞྲིས་རྩ་འཁོར་བཞྲི་ལ་ཡྲི་གེ་བཞྲིའམ་དབྱངས་

གསལ་རོགས་པ་སོགས་འགོད་པའྲི་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་སོན་པས་གཞྲི་དེ་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཐོས་པའྲི་སད་དོད་ཤྲུ་ཏཱ་ཞེས་པ་འཛག་པ་ལ་

འཇུག་པས། དེས་ནྲི་ཐབས་དེ་ལས་སྤྲི་བོ་ནས་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་རྲིམ་གྲིས་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཛག་པ་ཉྲིད་སོན་ནོ། །དུས་གཅྲིག་ན་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་འཛག་

པ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་མོང་བའྲི་དུས་

སོ། །དེའྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

བཞུགས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་སེ། འགེལ་བ་དེར་ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོས་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། 

ཨེ་ཝཾ་མ་ཡས་མཚོན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །བཤད་ཚུལ་གཞན་ནྲི། ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཨེས་ནྲི་ཤེས་རབ་བརོད་པ་སེ། །ཝཾ་ནྲི་
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ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ཉྲིད། །བུད་མེད་ལ་ནྲི་ཨེས་མཛེས་པ། །དེ་ནྲི་ཝཾ་གྲིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། ཞེས་སོགས་ས་མྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་པ་དངས་ནས་བཤད་པ་སེ་ཕྲི་ལས་རྒྱ་

ལ་སྦར་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཞུགས་སོ་ཞེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་ཞུགས་ན། རོ་རེ་

བཙུན་མོ་སྤན་སོགས་བཞྲིའྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲིའྲི་

གསང་བའྲི་བྷ་ག་ལའོ། །སུ་ཞྲིག་ཞུགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་དོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཞེས་པའྲི་སད་དོད་ཨེ་ཝཾ་མ་

ཡའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་མཚོན་དོན་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའྲི་ངོ་བོས་སོ། །དུས་གང་གྲི་

ཚེ་ན། ཐོས་པའྲི་དོན་རོ་རེ་དང་། ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བས་བྱང་སེམས་དྷཱུ་

ཏཱྲིའྲི་ལམ་ལས་འཛགས་ཏེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་ཕྲིན་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མ་འཕོས་པའྲི་དུས་

གཅྲིག་ནའོ། །འདྲིར་འགེལ་བ་ལས། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བསམ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་

དུས་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་བསམ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་དུས་གཅྲིག་ན་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་

པ་ནྲི། མའྲི་ས་ཞེས་བྱ་བ་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་སར་འོ་མའྲི་

རྒྱུན་བཞྲིན་དུ་འོངས་པའྲི་བྱང་སེམས་འཛག་པ་བདེ་བའྲི་དུས་དང་། ཕྲི་རོལ་ཏུ་

འཕོས་པ་ནྲི་མེ་དང་འད་བར་གདུང་བར་བྱེད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་དུས་དང་། དེ་གཉྲིས་

ཀྲི་དབུས་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མར་སར་སེབས་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པར་ལྷན་སྐེས་མཚོན་

པའྲི་དུས་ནྲི་བསམ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་དུས་སུ་མན་སྙེར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར། 

གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ནྲི་བརོད་པ་ཉྲིད། །བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་འདོད་ཆགས་ཆེ། །མཚོན་

གྱུར་འདྲི་ལ་ཡང་དག་གནས། ཞེས་དངས་པ་ནྲི། སམྦྷུ་ཊྲིའྲི་ད་ལྟའྲི་འགྱུར་ལ། བདག་
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གྲིས་ཐོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དེ་སད་དུ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་འདྲི་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་

པའོ། །ཤྲུ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་འཛག་པར་གསུངས་པའོ། །ཏཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་གང་ཡང་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་མགོན་པོའ།ོ ཞེས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་མན་སྙེར། ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་ཀྲི་དབུ་ཞབས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་གནས་པ་ལ་བཤད་

དོ། །ད་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་

ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཕྲི་དང་གསང་བ་དེ་བཞྲིན་ནང་། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

དོན་རྣམ་པ་བཞྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། །ལུས་དང་རང་བཞྲིན་མེད་

རྣམས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་བྷ་ག་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། ཕྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བྷ་ག་

དང་། གསང་བ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་ག་དང་། ནང་ལུས་ཀྲི་བྷ་ག་དང་། དོན་དམ་པ་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་བྷ་གའོ། །དང་པོ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པ་ནྲི། སྔོན་བྱུང་དང་རེས་

འཇུག་ལ་སྦར་ནས་སྔར་བཤད་པ་ཉྲིད་དེ། དཀྲིལ་འཁོར་གང་གྲི་ནང་ན་གནས་པའྲི་

ཆོས་འབྱུང་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བྷ་ག་ཞེས་བྱའོ། །གསང་བའྲི་བྷ་ག་ལ་སྦར་ཏེ་

བཤད་པ་ནྲི། འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཞེས་བྱ་བའྲི་སད་དོད་ཨེ་ཝ་མ་ཡ་ནྲི་སམྦྷུ་ཊྲིའྲི་

ལུང་གོང་དུ་དངས་པ་དེས་བསན་པ་ལྟར། ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིར་

དགའ་བ་བཞྲི་ཉམས་སུ་མོང་བ་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲིར་

བཞག་པ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་བཞྲིས་མཚོན་ནས་བསན་པའོ། །ཐོས་པ་ནྲི་འཛག་པའོ། །དུས་

གཅྲིག་ན་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སད་ཅྲིག་མའྲི་དུས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་བདེ་ཆེན་ནོ། །རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ནྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲིའྲི་བྷ་
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གའོ། །བཞུགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་སད་དོད་བྲི་ཛ་ཧ་ར་ལ་བྲི་ནྲི་ས་ཚོགས་པ་དང་། ཧ་

ར་འཕོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཕག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲི་གང་

ཡང་རུང་བའྲི་བྷ་ག་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཛག་པ་ལས་

དགའ་བ་བཞྲི་རྲིམ་གྲིས་དངས་པས་ལྷན་སྐེས་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་དུས་ཅྲིག་ན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ས་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་

འཕོག་པ་བྱེད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ནང་ལུས་ཀྲི་བྷ་ག་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནྲི། 

འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཞེས་པའྲི་སད་དོད་ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་བཞྲིས་ནྲི་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་

འཁོར་ལོ་བཞྲི་མཚོན་ནས་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐེས་སུ་གཏུམ་མོ་

འཁོར་ལོ་བཞྲི་མ་སོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར། རྩ་འཁོར་དེ་དག་ཏུ་ཡྲི་གེ་བཀོད་པའྲི་

གཏུམ་མོ་སོམ་པ་བསན་པར་ཤེས་བར་བྱའོ། །ཐོས་པའྲི་དོན་ཤྲུ་ཏཱ་ནྲི་འཛག་པ་སེ་

ཐབས་དེས་བྱང་སེམས་འཛག་པའོ། །གང་ལས་འཛག་ན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་

འོངས་ཏེ་རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་འཛག་གོ། དེ་ལྟར་འཛག་པ་ལས་

རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབས་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པའྲི་དུས་གཅྲིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་བཞུགས་པ་སེ་ས་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་

འཕོག་པར་མཛད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །བཞྲི་པ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་བྷ་ག་ལ་སྦར་

བ་ནྲི། འདྲི་སད་ཅེས་པའྲི་སད་དོད་ཨེ་ཝཾ་ལ། ཨེ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་ཨེ་

ཡྲིག་གྲི་དབྱྲིབས་ཅན་མཚོན་པ་སེ། དེས་ལྟེ་བའྲི་དབུས་ཀྲི་ཨ་ཡྲིྲིག་གཏུམ་མོའྲི་མེ་

བསན་ལ། ཝ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོ་ཝ་ཡྲིག་ཟླུམ་པོའྲི་དབྱྲིབས་སུ་ཡོད་པ་
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མཚོན་པ་སེ། དེས་སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་བསན་ནོ། །ཝ་ཡྲིག་གྲི་མགོ་བོར་བཞག་པའྲི་ཐྲིག་ལེས་ནྲི། དེ་འད་

བའྲི་ཨ་ཧཾ་གཉྲིས་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་མཚོན་ནོ། །ཐོས་པ་ནྲི་བྱུང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ཨ་

ཧཾ་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བའྲི་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་སེ་

རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རྣམ་

རྟོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པའྲི་བདེ་ཆེན་སེར་བར་བྱེད་པས། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ཞེས་ཐ་

སྙད་བྱས་པ་དེ་ལ་མཉམ་པར་སྦར་བའྲི་དུས་གཅྲིག་ན། བདག་གྲིས་ཞེས་པ་བདག་

ཏུ་འཛིན་པ་སེ། བདག་གཉྲིས་སུ་འཛིན་པ་མ་ལུས་པ་འཕོག་པར་མཛད་དོ། ཞེས་བྱ་

བ་སེ། བཞུགས་སོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་སད་དོད་བྲི་ཛ་ཧ་ར་འཕོག་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བྷ་ག་ལ་སྦར་བའྲི་བཤད་དོན་བསྐེད་རྲིམ་

གྲིས་ཐོག་མར་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱ་སེ། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་ནང་གྲི་བྷ་ག་ལ་སྦར་བའྲི་

བཤད་དོན། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་དང་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་

ཨ་ཧཾ་སྦོར་བ་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་ཡྲིན་ལ། ཐབས་དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྲི་བདེ་

སོང་སྦར་བས་བདག་འཛིན་འཇྲིག་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རྒྱུད་འདྲིར་རྩལ་དུ་

བཏོན་ནས་འཆད་པ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ཡྲིན་པར་གཞུང་གྲི་ཆ་དུ་མ་

ཞྲིག་ལས་ཤེས་ཤྲིང་། ཁད་པར་དུ། འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་དང་ཕ་རོལ་ཏུ། །དེ་མེད་པས་ནྲི་

དངོས་གྲུབ་མེད། །གང་གྲིས་མྲི་ཤེས་ཀྱཻ་རོ་རེ། །དེ་ཡྲི་ངལ་བ་དོན་མེད་འགྱུར། ཞེས་
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གསུངས་པ་ལས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་

པར་སོན་པའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སེར་བ་གྲུབ་

ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་འད་བ་ཞྲིག་ངེས་པར་དགོས་སོ་ཞེས་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ་། །འདྲིར་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལས། གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་གྲིས་

གསང་ཆེན་བསན་པ་འགོག་པ་ལ། དང་པོར་བསན་པ་དང་། འོག་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ཡྲི་གེའྲི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་འཆད་འགྱུར་གྲི་དོན་གཞན་ལ་

དོན་གཞན་གྲི་ཚིག་གྲིས་ནན་གྲིས་སྦོར་བ་ནྲི་རྨོངས་པ་ངོ་མཚར་བསྐེད་པའོ། ཞེས་

བཤད་པ་ནྲི་གླེང་གཞྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦོར་བ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་བོད་ཁ་ཅྲིག་

འཆད་དོ། །འགེལ་བ་དེར། རྒྱུད་འདྲིར་ཐོག་མར་འབྱུང་བའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་རྣམས་

གླེང་གཞྲིར་འཆད་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་འདོད་པ་གཉྲིས་བཀོད་ནས། གཞན་དག་ནྲི་འདྲི་

གསང་ཆེན་མཆོག་གྲི་དོན་གཞན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། ཞེས་བཤད་པས། འདྲི་སད་

བདག་ཐོས་སོགས་གླེང་གཞྲིའྲི་དོན་དུ་མྲི་འཆད་པར་རོགས་རྲིམ་འབའ་ཞྲིག་སོན་པ་

ལ་འཆད་པ་འགོག་པར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གྲིས་འདྲི་

སད་སོགས་རོགས་རྲིམ་ལ་གཏན་བཤད་དུ་མྲི་རུང་བར་བཞེད་ན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། འདུས་པའྲི་གླེང་གཞྲི་ལ་དགོངས་པ་ལུང་སོན་དང་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་

རོགས་རྲིམ་གྲི་བཤད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅྲིང་། རྒྱུད་འདྲི་ལ་སོགས་པའྲི་གླེང་གཞྲི་

ལའང་ཁ་སྦོར་གྲིས་རོགས་རྲིམ་གྲི་བཤད་པ་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། གསང་བ་གྲུབ་

པ་དང་གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གསལ་བ་ལས་གྲུབ་ཆེན་དག་གྲིས་ཀང་གླེང་གཞྲི་ལ་

རོགས་རྲིམ་གྲི་བཤད་པ་དུ་མ་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། སབས་གོང་འོག་གཞན་དུ་
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རྒྱས་པར་འཆད་ཀང་འདྲིར་མདོར་བསན་གྲི་ཚུལ་དུ་འཆད་ན་སྐོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་

ཅེས་ལྡོག་ན་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་མེད་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལྟར་སང་དུ་འདུག་

པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དེའྲི་ཡྲི་གེའྲི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པས་རྒྱུད་ཚིག་དེའྲི་དོན་

མ་ཡྲིན་དགོས་ན། ཚུལ་བཞྲིའྲི་བཤད་པའྲི་ནང་ནས་གསུམ་དང་། མཐའ་དྲུག་གྲི་ནང་

ནས་ངེས་དོན་དང་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང་དགོངས་བཤད་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་

དོན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡྲི་གེའྲི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། སྡུད་པ་པོས་གླེང་གཞྲིར་གསུངས་པའྲི་དོན་ལས་བརྩམས་

ཏེ་བཤད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ། སོན་པས་ལེགས་སོ་གནང་སེ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་

ནས་མཉན་པར་གདམས་པ། བཤད་པར་ཞལ་གྲི་བཞེས་པའྲི་སེམས་དཔའ་བཞྲིའྲི་

མཚན་དོན་གྲི་ཞུས་ལན། བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་དོན་དེ་དག་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་འགྱུར་དང་། འགེལ་བ་གཞན་རྣམས་སུ་

གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་མ་བྱུང་ཞྲིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུལ་བྱའྲི་སལ་བ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཆོས་སོན་པས་ཉན་པ་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཞེས་པ་དང་། འདྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ཕྱུང་བའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས། རྒྱས་པ་

དེར་འདྲིའྲི་གོང་ན་ཞུས་པ་ཡོད་སྲྲིད་པས། འདྲིར་མ་ཞུས་པ་ལ་དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་མྲི་འགལ་ལོ། ཞེས་སོགས་ཤྲིན་ཏུ་མ་ངེས་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་

དང་མཚུངས་པ་མང་དུ་སྨྲ་བ་དག་མྲི་འཐད་པར་རྟོགས་ས་ལ། རྒྱ་དཔེ་ལའང་ཞུ་བའྲི་

ཚིག་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཡོད་པར་སང་ནའང་། རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཞུ་བའྲི་

ཚིག་འབྱུང་བ་ལྟར་དག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞུས་པ་འགེལ་བ་དེ་དག་དང་
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བཤད་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་

ཕྱུག་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱད་ཅུའྲི་ནང་ནས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་གཟྲིགས་ནས་འཛུམ་པ་མཛད་

དོ། །འཛུམ་པ་མཛད་མ་ཐག་ཏུ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་སན་ལས་ལངས་ཏེ། བ་གོས་ཕག་པ་

གཅྲིག་ཏུ་གཟར་ནས། པུས་མོ་གཡས་པའྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦར་

བ་བྱས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྲི་སད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་པོ་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་རེ་བཙུན་

གསང་བའྲི་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་གསུངས་པ་མཉན་པར་འཚལ་

ན། སྐུ་ནྲི་གང་། གསུང་ནྲི་གང་། ཐུགས་ནྲི་ཅྲི་ལགས། དེ་ཉྲིད་གསང་བ་གསུམ་པོ་

འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཡང་སྙྲིང་པོ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེས་གསང་བ་དེ་གང་ལགས། དེའྲི་ཕྲིར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཤད་པར་རྲིགས་ལགས་སོ། ཞེས་འབྱུང་སེ། གཟྲིགས་ནས་

འཛུམ་པ་མཛད་པ་ནྲི་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསྐུལ་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་པོ་

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བོས་ནས། གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་གསུངས་པའྲི་དོན་ཉན་པར་

འཚལ་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་གསང་བ་གསུམ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་སྙྲིང་པོའྲི་དོན་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་

པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་མཚམས་སྦར་བ་དང་། སོན་པས་

གསུངས་པའྲི་ལན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། པདྨ་ཅན། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ། བྷ་ཝ་བྷ་དའྲི་

འགེལ་བ་རྣམས་ན་དེར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་འབྱུང་གྲི་དེ་ནས་ཞེས་པ་མེད་

ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དང་
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པོ་ལྟར་ན། གནས་དེར་བཞུགས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཞེས་པ་དང་། ཕྲི་མ་

ལྟར་ན་ཞུས་པའྲི་རེས་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། གང་ཞེ་ན། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་སེམས་

དཔའ་གསུམ་དང་། དེ་དག་ལས་ཀང་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བའྲི་སྙྲིང་པོ་རེ་བཙུན་

ཞེས་པ་ཀྱཻ་རོ་རེའང་ངོ་། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་གསང་བ་ནྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ནྲི་དད་པར་དཀའ་བ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ནྲི་དག་པོ་

དང་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རེ་བཙུན་ནྲི་མཆོག་གྲི་ལྷའོ་ཞེས་འཆད་ལ། བ་མ་

དག །རེ་བཙུན་ནྲི་སད་དོད་ཀྲི་སེང་ནས་བཤད་ན་དད་སྒོལ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས། 

དད་པ་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། སོ་སྐེ་དང་ཉན་རང་གྲི་

ཡུལ་མྲིན་པས་གསང་བ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་བྱང་སེམས་ལ་ཡང་སྦས་པས་ཤྲིན་ཏུ་

གསང་བ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་མ་གགས་པས་ཆེས་གསང་བ་ཞེས་འཆད་

ཅྲིང་། འདྲིར་བཤད་པ་པདྨ་ཅན་གྲི་ལུགས་སོ། །བྷ་ཝས་གསང་བ་གཉྲིས་རྲིམ་པ་

གཉྲིས་ལ་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཨེ་མའོ་ཞེས་པ་ངོ་མཚར་བའོ། །རང་དོན་མཐར་ཐུག་བ་ན་མེད་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་སེམས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་

སེམས་པས་ཆེན་པོ། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པས་རོ་རེ་

སྙྲིང་པོ། གདུལ་བྱ་ལ་བརྩེ་བའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ། ཞེས་

བོས་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་ལན་གཉྲིས་སོས་པ་ནྲི། ངོ་མཚར་དང་ནྲི་རྩོད་

པ་དང་། །ཁོ་དང་ཞུམ་དང་ངེས་གཟུང་དང་། །དད་དང་དགའ་བ་ཉྲིད་ལ་ནྲི། །ཚིག་
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གཅྲིག་ལན་གཉྲིས་འབྱུང་བ་ཡྲིན། ཞེས་འབྱུང་བ་ལས། འདྲིར་ནྲི་ཞུས་པ་ལ་དགེས་

པའོ། །ཤཱནྲི་པས། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པས་རྲིགས་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པས་ཨེ་མའོ་ཞེས་ངོ་མཚར་བ་དང་། དོན་གཉྲིས་ལ་སེམས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནྲི་སྐེས་བུའྲི་མཆོག་ཏུ་གཟྲིགས་ནས་ལེགས་སོ་གཉྲིས་སོས་པར་འཆད་དེ། 

ཞུ་བ་ལ་དགེས་པའྲི་དོན་དུ་མྲི་འཆད་དོ། །ཞུ་བ་ལ་དགེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་སྤོ་བ་

བསྐེད་དེ་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུ་དང་། སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ལོངས་སྐུ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་ཉོན་ཅྲིག །ཅེས་བྱ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་མཚན་དོན་གྲི་ཞུས་ལན་

དང་། སྙྲིང་པོའྲི་དོན་གྲི་ཞུས་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཞུ་བ་དང་ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་ཞུས་པ་དེའྲི་ལན་བཀའ་སྩལ་བ། གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ལྟར་

རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ནྲི་མཚན་འཛིན་གྲི་སྤོས་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

རེ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་ལ། ཡུལ་སོང་ཉྲིད་དེ་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པའྲི་དོན་སྲྲིད་པ་

གསུམ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པ་སེ་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སེམས་དཔའ་

སེ། དེ་འད་བའྲི་ཤེས་རབ་འདྲི་ཡྲིས་རྲིགས་པ་ཆོས་སྐུ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་

བྱ་བར་བརོད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ཤེས་རབ་འདྲི་ཡྲིས་རྲིགས་པ་ནྲི། ཞེས་འབྱུང་

ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། ཤེས་རབ་འདྲི་ཡྲིས་སྦོར་བས་ན། ཞེས་འདོན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ན་ཤེས་རབ་འདྲི་ཡྲིས་ཐབས་དང་སྦོར་བས་ན། ཆོས་སྐུ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་
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བྱར་བརོད། ཅེས་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །དེའྲི་རོས་གང་

བ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་ཉྲིད་གདུལ་བྱ་ས་བཅུ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཁོ་

ནའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཆེན་པོའ།ོ །རྟག་ཏུ་གདུལ་བྱའྲི་དོན་ལ་རབ་

ཏུ་འཇུག་པའྲི་དམ་ཚིག་ལ་སྤོད་པའྲི་ཕྲིར་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ནྲི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་

བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་པདྨ་ཅན་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཏེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ལ། ནག་པོ་

སྤོད་པའྲི་འགེལ་བ་དང་། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་དང་། བྷཱ་ཝ་བྷ་ད་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་དཔའ་

གསུམ་སྐུ་གསུམ་ལ་བཤད་དོ། །ཀུ་མུ་ཊྲི་ལྟར་ན། འདྲི་ནྲི་ཤེས་རབ་རྲིགས་པ་ཡྲིས། 

ཞེས་པའྲི་རྐང་བ་གཉྲིས་མྲི་འདོན་ཞྲིང་། རྐང་བ་དང་པོ་གཉྲིས་སྔར་ལྟར་བཤད་པ་སྐུ་

རོ་རེ་དང་སྦོར་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་ལོངས་

སྤད་བྱ་ནྲི་རོ་དྲུག་སེ། གུར་ལས། ཁ་བ་ཚ་བ་རོ་རེར་དབུལ། །མངར་བ་རོ་རེ་རྟག་པ་

ལ། །སྐྱུར་བ་རོ་རེ་ཉྲི་མ་ལ། །དེ་བཞྲིན་ལན་ཚྭ་འཇྲིག་རྟེན་རེར། །རྟའྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་

ཅད་དམ། །བས་བ་རབ་ཏུ་བརྟག་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་འད་བའྲི་རོས་

གང་བ་ནྲི་གསུང་རོ་རེ་སེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ།ོ །ལམ་གྲི་གནས་སབས་སུ་བཟའ་

བསྲུང་གྲི་དམ་ཚིག་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གཉྲིས་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་དམ་

ཚིག་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ཡྲིན་པས། ཐུགས་རོ་རེ་ལ་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་པ་ཁ་ཅྲིག་ལུགས་མྲི་མཐུན་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྲེས་ནས། ཆོས་སྐུ་སྐུ་རོ་རེ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་རོ་རེ་

ལ་སོགས་པར་འཆད་པ་ནྲི། མཁས་པའྲི་རྣ་བ་ལ་འབབ་པའྲི་ཚིག་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་
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བ། ཧེ་བཛྲ་ཞེས་མྲིང་བསྡུས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ། དོན་གང་གྲིས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བ་

ལགས། ཡང་ཧེ་ཞེས་བརོད་པའྲི་རྣམ་པས་དོན་ཅྲི་ཞྲིག་བཤད་ལ། བཛྲ་ཞེས་པ་

ཡྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་དོན་ཅྲི་ཞྲིག་བཤད་པ་ལགས། ཞེས་རྐང་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་

ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་མྲིང་བསྡུས་པ་དང་སོ་སོའྲི་དོན་ཞུས་སོ། །འདྲིར་ཀུ་མུ་ཊྲི་

ལས། དེ་འད་བའྲི་ཤེས་རབ་དང་སྙྲིང་རེ་ཡང་སྐུ་གསུམ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་མེད་པས་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཉོན་ཅྲིག་ཅེས་པ་མྲི་འཐད་

དེ། སྐུ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྲི་སངས་རྒྱས་མེད་ཅྲིང་། སྐུ་གསུམ་འདུས་པ་ཙམ་

ལ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདུས་པ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི་རྣམ་

པ་གསུམ། །གསང་བ་ཞེས་ནྲི་མངོན་པར་བརོད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་

བ། །འདུས་པ་ཚོགས་པར་གསུངས་པ་ཉྲིད། ཅེས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ཏེ། འདུས་པ་དེར་སྐུ་གསུམ་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་གསུངས་

ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་ཐབས་དང་ལྡན་ཞྲིང་དམྲིགས་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་སྐུ་གསུམ་ལས་འདས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གྲི་སྙྲིང་པོ་གསུངས་

སོ། །དེ་བས་ན་དེའྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་སོན་པ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཉོན་ཅྲིག །ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་མཛེས་

པའོ། ཞེས་སོགས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་འཆད་པ་ནྲི་ཐབས་སྒྱུ་ལུས་དང་ཤེས་རབ་

ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས། འདུས་པར་སྔ་མ་གཙོ་ཆེར་བསན་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཕྲི་མ་

གཙོ་ཆེར་བསན་པར་འདོད་ན་རུང་གྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་འདུས་པ་ཐབས་ཙམ་དང་། 

འདྲིར་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་བསན་པར་འདོད་ན་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། གསང་བ་འདུས་

པ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དོན་འཆད་པ་ན། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། 
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ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ནྲི་བཤད་པ་ཡྲིན། །གང་

ཞྲིག་དངོས་མེད་ཤེས་རབ་སེ། །ཐབས་ནྲི་དངོས་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་དང་། གཉྲིས་སང་མེད་པའྲི་དམྲིགས་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་ལ་འདོད་ན་ནྲི། 

འདུས་པར་སོང་བ་བཞྲིའྲི་སོ་ནས་གཉྲིས་སང་རྲིམ་གྲིས་དག་པའྲི་དམྲིགས་མེད་ཀྲི་

ཤེས་རབ་སྐེ་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འདྲིར་དེ་འད་བའྲི་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། སྐུ་གསུམ་ལས་འདས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གྲི་སྙྲིང་པོ་

ཞེས་པའྲི་དོན། སྐུ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཞྲིག་འདོད་ན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། སྐུ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་སངས་རྒྱས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། སྐུ་

བཞྲི་བར་འཇོག་པ་ཡང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྲི་སོ་ནས་འཇོག་གྲི །སྐུ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་

ཐ་དད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཧེ་བཛྲའྲི་དོན་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དོན་སྔར་བཤད་

པ་དེ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ན་སྔར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དོན་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ལ་

རང་གྲིས་ཀང་བཤད་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་དང་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་

དབྱེར་མེད་པ་ཞེས་པའྲི་སོང་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བ་ཉྲིད་དང་། སྙྲིང་རེ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ལ་བྱས་ནས། དེ་གཉྲིས་

ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བ་ནྲི་སྔགས་དང་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་

ཆེན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་ཡྲིན་ལ། སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་དང་པོ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་དོན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉྲིད་

གདུལ་བྱའྲི་ངོར་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུར་ཤར་བ་ནྲི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་
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དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ཀང་ཐེག་ཆེན་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཐུན་མོང་ངོ་། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དོན་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ལས་བཤད་རྒྱུ་

མ་བྱུང་ན་ཐེག་ཆེན་འོག་མ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ལ་འབུར་དོད་ཀྲི་བཤད་པ་ལྷག་པོ་ཅྲིའང་བསན་རྒྱུ་མ་

བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། གང་གྲིས་མྲི་ཤེས་ཀྱཻ་རོ་རེ། །དེ་ཡྲི་ངལ་བ་དོན་མེད་འགྱུར། ཞེས་

བྱ་བ་དེར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཧེ་བཛྲ་ཞེས་པའྲི་བཛྲ་གྲི་དོན་ནྲི་སོང་བ་ཉྲིད་

དེ་སྤོས་པའྲི་མཚན་མས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡུལ་སོང་བ་ཉྲིད་དབུ་མ་

བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ཁད་མེད་ཀང་། ཧེའྲི་དོན་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ནྲི། བདེ་ཆེན་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སྙྲིང་རེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་

མོང་དང་། བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་

ལ་དམྲིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་

པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ཡང་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོའྲི་སད་དོད་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་

ཎ་ཞེས་པའྲི་མཧཱ་ནྲི་ཆེན་པོ་དང་། ཀཱ་རུ་ཎ་ཞེས་པའྲི་ཀ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྱྲིན་པས་ཀཾ་བདེ་

བ་དང་རུ་ཎ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཐུན་མོང་གྲི་སྙྲིང་རེའྲི་སྒ་དོན་དུ་བྱས་

ན། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྲི་བཟོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་གང་གྲི་ཐུགས་རྒྱུད་

ལ་འཁྲུངས་པའྲི་ཚེ་ཐུགས་བདེ་བར་གནས་པ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེ་བས་

བདེ་འགོག་གོ །ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ལ་བཤད་ན། ཨ་ཧཾ་སྦར་བས་ཀུནྡ་ལྟ་

བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་བབས་པ་ཕྲིར་འཕོ་བ་

འགོག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ལ་བདེ་འགོག་ཅེས་བྱའོ། །གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་
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ཀྲིས་རུ་ཎ་བསྡུས་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་

གྲི་བདེ་བ་མཐར་གོང་དུ་བསྡུས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ལ་བདེ་བསྡུས་ཞེས་བྱ་སེ། འདྲིར་

ཧེ་ཡྲིག་གྲི་དོན་གྲི་སྙྲིང་རེ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ཞེས་པའྲི་མ་དང་

ཀ་དང་ཎ་ཕྲིས་རུའྲི་ཁོང་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཨུ་ཡྲིག་ཕྱུང་ནས་ཨེར་བྱས་པ་ཧཱ་ལ་བཅུག་

པས་ཧེར་འགྱུར་བར་ཤཱནྲི་པས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས། ཧེའྲི་དོན་ནྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་

ཎའྲི་དོན་བཤད་པ་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཧེ་བདེ་ཆེན་དང་། བཛྲ་སོང་ཉྲིད་

ལ་བཤད་པ་ནྲི་མཚན་སོ་སོར་དྲིས་པའྲི་ལན་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་བདེ་ཆེན་

གྲིས་ཡུལ་སོང་ཉྲིད་དང་རོ་མཉམ་པར་ཞུགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་བོ་གཅྲིག་

ཉྲིད་བདེ་ཆེན་དང་། སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ངོ་བོར་

སྐེས་པའྲི་སོ་ནས་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་མཚན་བསྡུས་པའྲི་དོན་ཞུས་པའྲི་

ལན་གྲི་དོན་བ་ན་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་གླེང་གཞྲིར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་དང་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་དོན་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་དོན་དེ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ཤེས་པར་

འདོད་ནས་ཞུས་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་ལན་གྲིས་གསུངས་པ་ནྲི་ཧེ་བཛྲ་སོ་སོ་དང་བསྡུས་

པའྲི་དོན་ཞུས་པ་དང་། དེའྲི་ལན་གྲིས་མདོར་བསན་པ་དང་། མདོར་བསན་གྲི་དོན་

དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ཀྲི་ཚོགས་མཐའ་དག་གྲིས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཆེན་

མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་ན་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དོན་རྒྱུད་

ཀྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་སྦྲིན་པར་ནུས་ཀྲི། 

བཤད་པ་གཞན་དག་ལ་སྙྲིང་པོ་མ་མཐོང་ངོ་། །ལན་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཧེས་ནྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་
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ཤེས་ཉྲིད་བསན་ལ། བཛྲའང་མཚན་འཛིན་གྲི་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཏུ་བརོད་པར་བྱ། ཞེས་པ་མཚན་སོ་སོར་དྲིས་པའྲི་ལན་ནོ། །ཐབས་

བདེ་ཆེན་དང་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་སྦོར་བ་ནྲི་མཚན་བསྡུས་པའྲི་དོན་ཞུས་པའྲི་ལན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་

སོན་པའྲི་རྒྱུད་དེ་ནྲི་ང་ཡྲིས་བཤད་ཀྲི་ཉོན་ཅྲིག །ཅེས་བཤད་པར་དམ་བཅས་ཤྲིང་

ཉན་པར་གདམས་པའོ། །འདྲིར་ཤཱནྲི་པས་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་འབས་རྒྱུད་ཀྲི་ཀྱཻ་རོ་རེ་འདྲི་

ཡན་ཆད་ཀྲིས་སྔར་བསན་ཟྲིན་ནས། འདྲི་མན་ཆད་ཀྲིས་ཐབས་རྒྱུད་ཀྲི་ཀྱཻ་རོ་རེ་

འཆད་ཅེས་པ་དང་། བོད་ཀྲི་བ་མ་དག་ཀང་འབས་བུ་ལ་བོད་པའྲི་དོན་གཉེར་བསྐེད་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་འབས་བུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་འདྲི་ཡན་ཆད་ཀྲིས་བཤད་ནས། འབས་བུ་དེ་ཐོབ་

པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་རྒྱུད་འདྲི་མན་ཆད་ཀྲིས་འཆད་ཅེས་གསུང་ཡང་། པདྨ་ཅན་

ལས་བཤད་པ་ལྟར་འདྲི་མན་ཆད་ཀྲིས་སྔར་བཤད་པའྲི་བདེ་སོང་སྦར་བ་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་གཙོ་བོར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་སྦར་བར་བྱ་སེ། གཙོ་བོའྲི་དོན་

གང་ཡྲིན་དེས་ན་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་དོན་གཞན་རྣམས་དེ་ངེས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གོ་

བར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་ཞུས་པ་ཡང་གཙོ་བོར་སྙྲིང་པོ་

ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞུས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཞེས་པ་དང་། ཉོན་ཞེས་པ་དང་། མྲིང་

དོན་དྲིས་པའྲི་ལན་གྲིས་ཀང་གཙོ་བོར་སྙྲིང་པོའྲི་དོན་ཉྲིད་འཆད་པ་ཡྲིན་པས། རྒྱས་

བཤད་ཀྲིས་ཀང་དོན་དེ་ཉྲིད་གཙོ་བོར་འཆད་ཅྲིང་དོན་གཞན་དྲིས་པ་དང་བཤད་པ་

རྣམས་དེའྲི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་གསུང་ངོ་། །
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བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། སྙྲིང་པོའྲི་དོན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་

བརྟག་པ་དང་པོ་བཤད་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྟ་སངས་བཞྲི་དང་ཞེས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་

པའྲི་ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། དགའ་བཟང་མ་ལ་སོགས་པ་དགུག་པ་དང་། ཆར་དབབ་

པ་དང་སྤྲིན་བལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་བྱེད་རྣམ་མང་བརོད་པ་དང་། སོབས་ཅན་ལ་

སོགས་པ་གནས་ནས་མྲི་གཡོ་བའྲི་རེངས་པར་བྱེད་པ་དང་། མ་རུངས་པ་གནས་

ནས་སྐྲོད་པ་དང་། རོ་རེ་གྲི་གུག་གྲི་ཆོ་གས་ཕ་རོལ་གྲི་དཔུང་གྲི་སེ་རེངས་པར་བྱེད་

པ་དང་། དག་བོ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མངོན་སྤོད་ཀྲི་ལས་དང་། ཞེས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་སྔགས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་ལས་དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་དག་གྲི་ལུས་རྣམ་

གཞག་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་བར་ཆེན་དང་ཞེས་པས་ལེའུ་བདུན་པའྲི་

ལུས་རྣམ་གཞག་དང་། ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་དང་མཚན་མ་སོགས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་

པར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཚོགས་བསྐེད་པ་དང་། གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ལྷ་

བསྐེད་པའྲི་བྱེད་རྒྱུ་མངོན་བྱང་ལྔ་དང་། ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལེའུ་བརྒྱད་པའྲི་སོད་

དང་། དོན་བྱེད་ནྲི་ནུས་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཏེ། བསྐེད་རོགས་ཀྲི་མཐུ་ཐོབ་

ནས་སྤོད་པ་བྱེད་པས་ལེའུ་དྲུག་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ལེའུ་ལྔ་པ་

དང་བརྒྱད་པའྲི་སད་དང་། དགུ་པ་རྣམས་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལས་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཞེས་པས་ལེའུ་བཅུ་པ་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པ་ལ་
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སོགས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བའོ། ཞེས་པས་ལེའུ་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་བའྲི་

ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །གཞུང་འདྲི་དག་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་འཆད་པ་འགེལ་བ་

གཞན་ལས་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་། བ་མ་དག་གྲི་བཞེད་པ་དང་བྷཱ་ཝ་བྷ་

དའྲི་འགེལ་བའྲི་ལུགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་

དང་། དེ་བསོམ་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། ནུས་པ་ཐོབ་

ནས་ཚར་གཅོད་རེས་འཛིན་གྲི་ལྟ་སངས་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགུ་ཡོད་

པ་ལས།

དང་པོ་རྲིགས་ཀྲི་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་བསྡུས་དོན་སྤྲིར་བསན་པ་

དང་། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཧེ་རུ་ཀ་ནྲི་

སྐེད་པའྲི་རྒྱུ། ཞེས་སོགས་ཤ་ཽཀ་ཕེད་དང་གསུམ་གྲིས་བཛྲ་གྲི་དོན་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་མེད་ན་སྲྲིད་པ་ལས་གོལ་མྲི་ནུས་པས་དེ་ངེས་པར་བསོམ་དགོས་

པར་བསན་ལ། དེ་ནས་སོང་ཉྲིད་དེ་ཡང་ཧེ་ཡྲིག་གྲི་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མ་བསོམས་

ན། སོང་ཉྲིད་རྐང་བ་བསོམས་པས་སྲྲིད་པ་འབའ་ཞྲིག་ལས་གོལ་བའྲི་ཐར་པ་ཙམ་

ཞྲིག་ཐོབ་ཀང་འཚང་མྲི་རྒྱ་ཞྲིང་། ཡང་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཐབས་དང་། རྒྱུད་

སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཐབས་རྣམས་

གོགས་སུ་ཡོད་ཀང་བདེ་ཆེན་གྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་མེད་ན་ཚེ་

གཅྲིག་གྲིས་འཚང་རྒྱ་བར་མྲི་ནུས་ལ། བདེ་ཆེན་དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་

ལས་སྐེ་དགོས་སོ་ཞེས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། ཞེས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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བསན་ནོ། །དེ་ནས་གང་ལ་བསྣུན་པར་བྱ་བའྲི་ལུས་ཀྲི་གནད་ཤེས་པར་འདོད་ནས་

ཞུས་པའྲི་ལན་དུ་རྩའྲི་གཙོ་བོ་སོ་གཉྲིས་དང་། དེའྲི་ནང་ནས་གཙོ་མོ་གསུམ་དང་། 

དེ་ལས་ཀང་གཙོ་མོ་མཐར་ཐུག་པ་གཅྲིག་བསན་པས་དྷཱུ་ཏཱྲི་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་

ལྷན་སྐེས་འཆར་དགོས་པར་བསན་ཅྲིང་། དེ་ནས་རྩ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིང་དང་དོན་

ཡྲིད་ལ་བྱ་ཚུལ་གཉྲིས་བསན་ནས། དེ་ནས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ཁམས་

དཀར་དམར་རླུང་དང་བཅས་པ་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ་བསན་ལ། 

དེ་ལྟར་དྷཱུ་ཏཱྲིར་རླུང་བཅྲིངས་པ་ལས་བདེ་བ་སྐེ་ཚུལ་ནྲི། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་

ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་སོན་ཏེ། འདྲིས་དངོས་སུ་འབར་འཛག་ལས་

མ་བཤད་ཀང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་རྒྱུད་དང་སྦར་བས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་

དོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡར་མར་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དུས་སུ་བདེ་སོང་སྦར་ནས་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་

རེའྲི་དོན་བསོམ་པར་བྱ་དགོས་པ་འདྲི་ལ་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་ཐབས་མང་དུ་

ཡོད་ཀང་། ལུགས་འདྲི་ལ་ལམ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བརེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་

ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེ་དང་། ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། མཚོ་སྐེས་སོགས་ཀྲིས་གཏུམ་

མོའྲི་བསོམ་རྲིམ་གཙོ་བོར་བཤད་པའྲི་གནད་ལ་ངེས་པ་རེད་ན་རྒྱུད་འདྲིའྲི་གཞུང་

ལྷག་མས་བཤད་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་འཕྱུག་པའྲི་གཟེར་ཐེབས་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་

སྙྲིང་པོ་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་བྱོས་ཤྲིག །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། སྲྲིད་པའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པ་ལ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་དགོས་པར་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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བསན་པ། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་བསན་པ། བདེ་ཆེན་གང་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་འདེན་པའྲི་རྩའྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་བསན་པ། དེ་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པས་བདེ་ཆེན་འདེན་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་སེམས་

དཔའ་གསུམ་གྲི་སབས་སུ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་

སུ་ཤར་བར་བཤད་པ་ལ། དེ་འད་བའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀའང་ད་ལྟ་ནས་སྐུ་དེ་དག་དང་

རྣམ་པར་མཐུན་པར་བསོམས་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་བསོམས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་

པ་གུར་ལས་གསུངས་པ་ནྲི་སྔར་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པའྲི་སབས་སུ་

བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སྔགས་ཀྲི་སྐུ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཡོད་ཀང་། སང་ཕོགས་དང་

སོང་ཕོགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་རྣམས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་

གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་པ་ལ་རག་ལས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཧེ་རུ་ཀ་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་

རྒྱུ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་དང་པོར་རོགས་རྲིམ་ལས་ཅྲིག་ཤོས་བསྐེད་རྲིམ་

ནྲི་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་པ་དག་འདོད་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་

རྒྱུ་ལས་ཁད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ལྷའྲི་སྐུའྲི་དངོས་པོ་བསོམ་པར་གསུངས་སོ། །དེ་

ལ་ཉན་ཐོས་སེ་བ་དག་མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་ཀྲི་སབས་

སུ་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་པས་དེ་དག་གྲི་བསམ་པ་ལ་འབས་བུ་

མཐར་ཐུག་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཕུང་སོགས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཆེད་ད་ལྟ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷའྲི་དངོས་པོ་སོམ་པའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པས་ཅྲི་ཞྲིག་

བྱ་སྙམ་ན། གོལ་བའྲི་སབས་སུ་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཆད་པའྲི་དོགས་པ་འགོག་པར་བཞེད་
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དེ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པའྲི་གནས་

སབས་སུ་ཡང་ཕུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཁད་པར་ཅན་གཟུགས་སྐུ་དང་བཅས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་གོལ་ཞྲིང་། ཕུང་སོགས་རྒྱུན་ཆད་ན་ཞྲི་བའྲི་མཐར་ལྟུང་བས་རྲིག་

པ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་སྦར་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕུང་སོགས་ཇྲི་སྲྲིད་ཡོད་

པ་དེ་སྲྲིད་དུ་ཟག་བཅས་ཡོད་པས་གང་བཅྲིངས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

གོལ་བ་ཐོབ་པ་མྲི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། ཕུང་པོ་ཡོད་མེད་ཀྲིས་བཅྲིངས་གོལ་དུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་འཆྲིང་བས་འཆྲིང་

བར་འགྱུར་ཞྲིང་། ཕུང་སོགས་བདེན་པར་མེད་པ་དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་གོལ་བར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །བདེན་མེད་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། མྲི་སོང་ཅུང་

ཟད་ཡོད་མྲིན་ན། །སོང་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའྲི་རྲིགས་པས་བདེན་

པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་

གོལ་བར་འགྱུར་གྲི། སོང་ཉྲིད་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ནྲི་གསོར་མྲི་རུང་བའྲི་ལྟ་བ་ཅན་

ཡྲིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཅན་ཞེས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་བོས་ནས། དེ་ལྟར་ན་ལམ་དུས་སུ་

གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་དངོས་པོ་བསོམ་པར་འགྱུར་བའང་བདེན་པའྲི་

དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ཟྲིན་པར་བྱས་ཏེ་བསོམ་པ་ཡྲིན་པས་གོལ་

བའྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་འབས་བུའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྒྱུར་

ལམ་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ངེས་གཉྲིས་བསོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ཀང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་
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སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

སོགས་པའྲི་ཐབས་དང་། བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཙམ་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ཀང་། བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་ན་ཚེ་གཅྲིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་མྲི་ནུས་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་སོ་ནས་ཁབ་པ་

པོ་སོང་བ་ཉྲིད་དེ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་མཉམ་པར་སྦར་ཏེ་བསོམས་ན་གཉྲིས་སང་

གྲི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སངས་ནས་གོལ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འད་བའྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཐབས་གང་ལས་བསྐེད་པར་བྱ་ཞེ་

ན། རང་གྲི་ལུས་ལ་གནས་པའྲི་རྩ་ཁམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་

ལ། བདེ་ཆེན་སྐེ་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ལུས་ལ་གནས་པ་དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་

ལུས་ཉེར་ལེན་དུ་བྱས་པ་ལས་མ་སྐེས་པའོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་གསལ་ཞྲིང་རྲིག་པའྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པས་ཆེན་པོ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སྲྲིད་པ་གསུམ་དང་འཁོར་འདས་

ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་ཁབ་པར་འཆད་པ་ནྲི། 

སེམས་ཅན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་སྐུར་འདོད་པ་གངས་ཅན་གྲི་ཕྲིས་ཀྲི་

གཞན་སོང་བ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པར་

ཁས་ལེན་པ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་བཞྲིན་དུ། སར་ཡང་དེ་དག་ལ་དགག་

པ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་སང་ཞུགས་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། སེམས་ཅན་སུའང་ལམ་ལ་འབད་

མྲི་དགོས་པའམ། འབད་ཀང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། ཆོས་ཉྲིད་གསལ་རྲིག་གྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་རྟག་པ་ཡོད་པའམ། ཆོས་ཉྲིད་འདུས་བྱས་ཡྲིན་པ་གང་
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ཡང་རུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ཆེས་མྲི་རྲིགས་པར་སྨྲ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །ཁ་ཅྲིག་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དངོས་མ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པའྲི་བདེ་

ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ཞུ་བདེ་

ལྷན་སྐེས་མ་ཡྲིན་གྲི་སོང་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་མྲི་རྟོག་པར་སྨྲ་བ་ཡང་། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་ཐལ་བ་

དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་རང་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྣམས་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་

ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ་མྲིན་པ་ཡོད་པའམ། ཤེས་པ་རྟག་པ་ཡོད་པའམ། ཆོས་ཉྲིད་འདུས་

བྱས་སུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། རྩའྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་བཤད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རྩ་གང་ལས་གང་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་དང་། རྩ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྲི་

དོན་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པ་དང་། ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི་རོ་རེའྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་གཞན་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་མངོན་དུ་

བྱ་བར་མྲི་ནུས་ལ། ཐབས་དེ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཡང་གནས་པ་རྩ། གཡོ་བ་རླུང་། 

བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་དམར་རྣམས། དང་པོར་འགྲུབ་ཚུལ། བར་དུ་

གནས་ཚུལ། མཐར་འཇྲིག་ཚུལ། དེ་དག་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་སོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་

ཡོད་པ། དེ་དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ཇྲི་འད་བ་བྱས་པས་ཡེ་ཤེས་སྐེ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་འབྱུང་བའྲི་རྲིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་པར་མཁས་པ་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། གཞན་

དུ་ན་མུན་ཁོད་དུ་རོ་འཕེན་པ་དང་ཁད་ཅྲིའང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་འདྲིར་ནྲི་རྩའྲི་རྣམ་
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གཞག་ཙམ་ཞྲིག་འཆད་ལ། དེ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་

རྲིམ་པར་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། ཞྲིབ་པར་ནྲི་བ་མའྲི་

གསུང་ལ་འདྲིས་པར་བྱས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པས། འདྲིར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའྲི་གསུང་ངག་ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞྲིག་གཞུང་གྲི་སབས་དོན་རྟོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་མདོ་ལས། ལུས་ཀྲི་གཡས་

གཡོན་གཉྲིས་རྒྱབ་མདུན་གཉྲིས་ཏེ་བཞྲི་བོ་རེ་རེར་ལུས་ལ་རྩ་ཉྲི་ཁྲི་ཉྲི་ཁྲི་སེ་རྩ་

བརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་པར་བཤད་ལ། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་

པས་ལུས་ལ་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སོང་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ལུས་ཆགས་པའྲི་ཚེ་

ཐོག་མར་ལྟེ་བའྲི་རྩ་ཆགས་པ་དང་། རོ་རྐང་གྲི་ནང་གྲི་ཁམས་དཀར་དམར་ཐོག་

མར་ཆགས་པ་ལས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་དཀར་དམར་གཞན་རྣམས་སྐེ་བར་འདོད་པ་

སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་འགངས་

ཆེན་པོ་འཕྱུག་པས་མྲི་ལེགས་སོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་མངལ་དུ་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་

ཆགས་ཏེ། འཆྲི་བའྲི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་སྙྲིང་ག་ནས་འཕོ་བ་དང་། ལུས་ཆགས་པའྲི་ཚེ་

ཐོག་མར་སྙྲིང་ཁ་ནས་རྣམ་ཤེས་འཇུག་ཅྲིང་ཆགས་པར་ས་སེ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་གསུངས་ཤྲིང་། རྒྱུད་

རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་པ་

འདྲི་དག་གྲི་གནད་མ་ཤེས་ན་འཆྲི་རྲིམ་དང་སྐེ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་

ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་གནད་གཙོ་བོ་མཐའ་དག་འཕྱུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྙྲིང་

ཁའྲི་རྩ་ཆགས་པའྲི་ཚེ། རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་དབུས་སུ་དང་། སྙྲིང་ཁའྲི་ཤར་གྲི་རྩ་
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འདབ་གསུམ་སོར་མ་དང་། ལྷོའྲི་འདབ་མ་འདོད་མ་སེ་རྩ་ལྔ་བོ་དེ་དུས་མཉམ་དུ་

ཆགས་སོ། །དེ་ནས་ནུབ་ཀྲི་འདབ་མ་ཁྲིམ་མ། བྱང་གྲི་འདབ་མ་གཏུམ་མོ། དབུ་མ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གཤྲིབས་ནས་བདུད་དལ་མ་སེ་གསུམ་པོ་དེ་དུས་མཉམ་དུ་ཆགས་

པས། དེ་དག་ལ་སྙྲིང་ཁར་ཐོག་མར་ཆགས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ནས་དབུས་

ཀྲི་རྩ་བཞྲི་བོ་དེའྲི་སེ་མོ་ཡར་མར་གཉྲིས་ཀ་རུ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་ཞྲིང་། སྙྲིང་ཁའྲི་ཕོགས་

ཀྲི་རྩ་བཞྲི་ནྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲི་ལ་རོ་རྐང་གྲིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའྲི་མདུད་པའྲི་

ཐད་ནས་ནང་དུ་ཕུག་སེ་གཟུག་ལ། དྷཱུ་ཏཱྲི་རོ་རྐང་གསུམ་གཤྲིབས་པ་ནྲི་ཡར་ས་སྤྲི་

གཙུག་ནས་ཅུང་ཟད་གུག་པ་སྲིན་མཚམས་ཀྲི་ནང་ཐད་ན་ཡོད་ལ། མར་ས་ཕོ་མོའྲི་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེའྲི་རྩེ་དང་བྱ་རོག་གདོང་དུ་གགས་པ་པདྨའྲི་དབུས་བར་དུ་

ཡོད་ཅྲིང་། དེ་ཙམ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་སོ། །བདུད་དལ་མ་ནྲི་མ་མཐའ་ལྟེ་བའྲི་

རྩ་བ་ནས་དབུ་མ་དང་གཤྲིབས་ཏེ་སོང་བ་མགྲིན་པའྲི་སེང་མཚམས་ནས་འཁོགས་

ནས་ལྕེའྲི་རྩེ་མོར་སོང་བའོ། །སྙྲིང་ཁའྲི་མཚམས་ཀྲི་རྩ་བཞྲི་ནྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྩ་བཞྲི་

ལས་གེས་པ་སེ། ཤར་གྲི་གསུམ་སོར་མ་ལས་ཤར་ལྷོའྲི་མཚམས་ཀྲི་རྩ་དང་། ལྷོའྲི་

འདོད་མ་ལས་ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་མཚམས་ཀྲི་རྩ་གེས་པ་སོགས་སོ། །དེས་ན་སྙྲིང་ཁར་དང་

པོར་ཆགས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་དང་། སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དོན་མྲི་གཅྲིག་གོ །སྙྲིང་

ཁའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པོ་དེའྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་རྩ་ནྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་འབབ་པ་དང་། 

མཚམས་བཞྲིའྲི་རྩ་ནྲི་མཆོད་པའྲི་རྩ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་གཙོ་བོར་གཟུགས་དྲི་སོགས་

འབབ་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ལ། བརྒྱད་པོ་དེ་ལས་བཤང་གཅྲི་ཁུ་ཁག་བད་ཀན་ཏེ་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་འབབ་བོ། །རྩ་འདབ་བརྒྱད་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐྲིམ་དང་ལོངས་སྤོད་
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བདག་པོའྲི་དབྱེ་བའམ། ཤས་ཆེར་ཁུ་བ་འབབ་པ་དང་། ཁག་འབབ་པ་དང་། རླུང་

འབབ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་ནས། སྤྲི་བོ་དང་ལྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་

གནས་ཉེར་བཞྲིར་སོང་བ་ནྲི་གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་རྩའོ། །རྩ་ཉེར་བཞྲི་བོ་དེ་དང་

སྙྲིང་ཁར་ཐོག་མར་ཆགས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་དེ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ་ལ་བྱང་སེམས་འབབ་

པའྲི་རྩ་སོ་གཉྲིས་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་སྤྲིར་བཏང་ཡྲིན་གྲི། བདུད་དལ་མར་ནྲི་གཞྲི་

དུས་ལ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་བྱང་སེམས་མྲི་འབབ་ཅྲིང་། རྩ་གཞན་དུ་ཁམས་

དང་རླུང་རྒྱུ་བ་ལ་འདྲིས་གེགས་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་བདུད་དལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དུས་

ཀྲི་རྩ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་འགོག་པའྲི་རྩ་ཞེས་གསུངས་ལ། 

ཡང་ན་རྩ་དེ་ཉྲིད་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབབ་པའྲི་རྩར་གསུངས་པ་ནྲི་ལམ་དུས་

ལ་དགོངས་པའོ། །ཨ་བྷྱས་གཞྲི་དུས་ལ་ཡང་བདུད་དལ་མར་ཞག་རེ་ལ་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་

རླུང་བདུན་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རེ་རྒྱུ་བ། དེ་ཚེ་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་འཆྲི་རླུང་དུ་གསུངས་ལ། 

གཞན་གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་རླུང་མྲི་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་མང་

ངོ་། །རྩ་ཉེར་བཞྲི་བོ་དེ་རེ་རེ་ལས་ཀང་སྔར་ལྟར་གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་པས་དོན་

གཉྲིས་དང་། དེ་རེ་རེ་ལས་ཀང་སོང་ཕག་རེ་གེས་པས་རྩ་བདུན་ཁྲི་ཉྲིས་སོང་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཀང་། བྱང་སེམས་དཀར་བོ་གཙོ་བོར་འབབ་པ་སོང་ཕག་ཉེར་

བཞྲི་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གཙོ་བོར་ཁག་དང་རླུང་འབབ་པ་སོང་ཕག་ཉེར་བཞྲི་ཉེར་བཞྲི་

སེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྩ་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་

ལས། ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ཞེས་བྱའྲི་མྲིང་། །དེ་རྣམས་སྤོ་བའྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིས། །རྲིམ་གྲིས་ཐུན་ནྲི་བརྒྱད་དུ་འགྱུར། །གསུམ་པོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིར་འགོ། ཞེས་
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དང་། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་གསུམ་དབྱེ་བས། །རྩ་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲིས་ནྲི། །གསུམ་ཕེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་གསལ། །དེ་ནྲི་སོང་དུ་

རབ་ཕེ་བའང་། །སོ་སོར་འཕོས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

ཀྲི། །རྩ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་གངས་ཤེས་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྩ་ཉེར་བཞྲིའྲི་

བརྒྱད་ཚན་རེ་རེ་ལ་སྙྲིང་སོབས་ཁུ་བ་ལུས་སམ་སྐུ་དང་། རྡུལ་ཁག་ངག་དང་། མུན་

པ་སེམས་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པ་འབབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སམ། ལུས་ངག་

ཡྲིད་དམ། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་རྩ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སཾ་བྷཱུ་ཊ་ལས། སྙྲིང་སོབས་

ལུས་ཏེ་རྡུལ་ནྲི་ངག །མུན་པ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཕ་མ་ལས་ཐོབ་པའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དྭངས་མ་དང་། བར་དོའྲི་རླུང་

སེམས་མངལ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་གྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་

དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་ཐོག་མར་ཆགས་པའྲི་

ཚེ་རྩ་མདུད་ཀྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་སྦུབས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དེར་གནས་པའྲི་

ཁམས་དཀར་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁམས་དཀར་བོ་སྤྲི་བོའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་

ཐོག་མར་འཕེལ་ནས་དེ་ལས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་དཀར་བོ་གཞན་མཐའ་དག་རྲིམ་གྲིས་

དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྲི་སོ་ནས་འཕེལ་ཏེ་གནས་ལ། སྙྲིང་ཁའྲི་ཁམས་དམར་བོ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཁམས་དམར་བོ་ཐོག་མར་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སོང་སེ་གནས་

ནས། དེ་ལས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་དམར་བོ་གཞན་མཐའ་དག་རྲིམ་གྲིས་དངོས་དང་

བརྒྱུད་པའྲི་སོ་ནས་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ལྟར་ལུས་རོགས་ནས་གཞྲི་དུས་ལ་

གཡོན་རྐང་མ་ནས་ཁག་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའྲི་ཁམས་དཀར་བོ་ཤས་ཆེར་རྒྱུ་ལ། 
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གཡས་རོ་མ་ནས་ཁུ་བ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའྲི་ཁག་ཤས་ཆེར་འབབ་ཅྲིང་། ལྟེ་བ་

ཡན་ཆད་དུ་དྷཱུ་ཏཱྲི་དབུས་དང་། རོ་མ་གཡས་དང་། རྐང་མ་གཡོན་དུ་བྱས་ཏེ་

གཤྲིབས་ནས་རྩ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་དབུ་མ་ལ་རོ་རྐང་གྲིས་གཡས་

གཡོན་ནས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའྲི་མདུད་པས་བསམས་ཏེ་གནས་སོ། །ལྟེ་བའྲི་

འོག་ནས་རྐང་མ་དབུས་སུ་བྱས་ནས་རོ་རེའྲི་ཁའྲི་བར་དུ་སོང་སེ་ཁུ་བ་དང་། ལྕྲི་བ་

འདོར་བ་དང་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ལ། རོ་མ་གཡོན་དུ་བྱས་ནས་གསང་གནས་བདེ་

སྐོང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་འོག་ནས་གཉྲིས་སུ་གེས་ཏེ། གཅྲིག་རྟགས་ཀྲི་རྩེ་བར་དུ་འགོ་

ཞྲིང་། བུད་མེད་རྣམས་ལ་གནས་དེ་ནས་ཁག་འཕེན་འཛིན་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་ལ། གཅྲིག་

བཤང་བའྲི་སོར་སོང་སེ་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་དྲི་ཆེན་འཕེན་འཛིན་

གྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་མས་རྟགས་ཀྲི་རྩེ་ནས་ཁུ་བ་འཕེན་འཛིན་བྱེད་པ་

སྐེས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡྲིན་ལ། རོ་མ་གཉྲིས་ཀ་ལ་དྲི་ཆུ་འཕེན་འཛིན་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་པར་

ཁད་པར་མེད་དོ། །རོ་མས་སྐེས་པ་ལ་མགྲིན་པའྲི་ཕོགས་ནས་སེང་དུ་ཁག་འཕེན་

འཛིན་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཅྲིང་། རྐང་མས་སྐེས་པ་ལ་རོ་རེའྲི་རྩེ་ནས་ཁུ་བ་འཕེན་འཛིན་གྲི་

བྱ་བ་བྱེད་པས་རོ་མའྲི་ཁ་སེང་དང་རྐང་མའྲི་ཁ་འོག་ན་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྲི། 

གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་སེང་འོག་གཉྲིས་ཀ་ན་བུག་པ་ཡོད་པ་དང་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་

པར་ཁད་པར་མེད་དོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་དང་གཉྲིས་སངས་ཀྲི་རྩ་དང་། 

སྒ་གཅན་གྲི་རྩ་དང་། མུན་པའྲི་རྩ་དང་། སེམས་ཀྲི་རྩ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་རྣམ་གངས་

ཡྲིན་ལ། རོ་མ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྩ་དང་འཛིན་པའྲི་རྩ་དང་། རྡུལ་གྲི་རྩ་ཞེས་བྱ་བ་དག་རྣམ་

གངས་དང་། རྐང་མ་དང་ཟླ་བའྲི་རྩ་དང་གཟུང་བའྲི་རྩ་དང་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་རྩ་ཞེས་བྱ་
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བ་དག་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ཞྲིང་། གཡས་གཡོན་གྲི་རྩ་གཉྲིས་ལ་ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ་

ཞེས་ཀང་བྱའོ། །གཟུང་འཛིན་གྲི་རྩར་འཇོག་པ་ནྲི། ཞེས་པ་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་རོ་

མ་ནས་ཕྲིར་སོང་སེ། ཡུལ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཅྲིང་ཡུལ་བཟུང་ཟྲིན་ནས་རྐང་མ་

ནས་ནང་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་པའྲི་ཆ་ནས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཡྲིད་ཤེས་སོ། །རོ་

རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་ན། ཡྲིད་ཤེས་ཀང་དེར་ཞུགས་ནས་གཟུང་འཛིན་གྲི་

སྤོས་པ་རགས་པ་དག་འགག་པས། རྩ་དེ་ལ་གཉྲིས་སངས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དབུ་

མ་ལ་རོ་རྐང་གྲིས་འཁྱུད་པའྲི་མདུད་པ་གང་ཡོད་ན་དེ་ལས་གེས་པའྲི་རྩ་འཁོར་རེ་

ཡང་ཡོད་པར་ངེས་པས་མདུད་པ་རྣམས་ནྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ཡྲིན་ལ། ལྟེ་བ་དེ་དག་

དང་དབུ་མའྲི་ཡར་ས་མར་ས་གཉྲིས་རྣམས་ནྲི་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གནས་ཡྲིན་ཞྲིང་

དེ་དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། མ་གྱུར་པ་དང་། 

གནས་དེ་དང་དེར་བསྣུན་པའྲི་ལག་རེས་མྲི་འད་བ་དང་། བསྣུན་ཚུལ་གྲི་རྲིམ་པ་མྲི་

འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་རླུང་གཉྲིས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སྡུད་པ་དང་། དེ་

ལས་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ནང་གྲི་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་ནས་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བ་ནས། 

དབུ་མའྲི་ནང་ནས་འབབ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་འདེན་པ་

ལ་ཁད་པར་མེད་པས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་རྣམས་ལས་གནད་དུ་བསྣུན་

ཚུལ་མྲི་འད་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པར་མཚུངས་

པ་དང་། འོན་ཀང་བསྣུན་ས་དང་བསྣུན་ཚུལ་མྲི་འད་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལག་

རེས་རྣམས་ཀང་མ་འདེས་པར་ཕེད་པ་ཞྲིག་བྱུང་ན་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་གྲི་

རོགས་རྲིམ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་ལ། འདྲིར་ནྲི་གཙོ་བོར་ལྟེ་བ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་
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པ་སོན་པས་གཏུམ་མོ་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་ཤྲིང་། སྙྲིང་ཁ་དང་དབུ་མའྲི་མར་ས་

ལ་བསྣུན་པ་བཤད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲིས་གསུངས་པ་ཡང་ཤེས་པ་གནད་དུ་

ཆེའོ། །ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་ལས་དབུ་མའྲི་རྩ་མདུད་སོ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི། རོ་

རྐང་གྲི་མདུད་པ་སོ་སོར་བརྩྲིས་པ་ཡྲིན་གྲི། རྩ་འཁོར་བཅུ་དྲུག་ལས་མང་བ་བཞེད་

པ་མྲིན་ལ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་རྩ་འཁོར་བཞྲི་

དཔྲལ་བ་ན་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་དྲུག་པ་དང་། མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་འོག་

སྙྲིང་ཁའྲི་གོང་ན་མེའྲི་འཁོར་ལོ་འདབ་མ་གསུམ་པ་ཞྲིག་ཡོད་པར་གསུངས་ཤྲིང་། 

གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་ལ་སོགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་སུམ་མདོ་གྲུ་གསུམ་ན་གསང་

གནས་བདེ་སྐོང་གྲི་འཁོར་ལོ་འདབ་མ་སོ་གཉྲིས་པ་ཡོད་པ་ནྲི་རྒྱུད་དུ་མའྲི་དགོངས་

པ་ཡྲིན་ལ་དུས་འཁོར་ལས་གགས་ཆེ་ཞྲིང་། ནོར་བུའྲི་དབུས་ན་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་

བརྒྱད་པ་ཞྲིག་ཡོད་པར་དབང་མདོར་བསན་དང་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་གསུངས་

སོ། །ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་དབྱྲིབས་གྲུ་གསུམ་ཁ་གེན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། སྙྲིང་ཁའྲི་

འཁོར་ལོ་དབྱྲིབས་ཟླུམ་པོ་ཁ་འོག་ཏུ་ཕོགས་པའྲི་དང་པོ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་

དང་ཕྲི་མ་ལ་བརྒྱད་དོ། །མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་དབྱྲིབས་ཟླུམ་པོ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

པ་ཁ་གེན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོ་དབྱྲིབས་གྲུ་གསུམ་འདབ་མ་སོ་

གཉྲིས་པ་ཁའྲི་འོག་ཏུ་ཕོགས་པ་སེ་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་རྩ་འདབ་དེ་དག་གྲི་གངས་ལ་

བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རྟེན་བྱེད་པས་རྩའྲི་གཙོ་བོ་བརྒྱ་ཉྲི་

ཤུ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་འདྲིར་རྩ་སོ་གཉྲིས་གསུངས་པ་བརྒྱད་ཚན་བཞྲིར་

བྱས་པའྲི་བརྒྱད་ཚན་རེ་འཁོར་ལོ་རེའྲི་རྩར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡ་



 636  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 636  

གལ་རོ་རྐང་དབུ་མ་བདུད་དལ་མ་རྣམས་འཁོར་ལོ་གང་གྲིའང་རྩ་འདབ་མྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ལས་རོ་མ་ཤེས་རབ་དང་རྐང་མ་

ཐབས་སུ་གསུངས་ལ། འདྲི་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྐང་མ་ཤེས་རབ་དང་རོ་མ་

ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི། སྔ་མ་དེ་ཉྲིད་རོ་མ་ནས་ཁག་དང་རྐང་མ་ནས་ཁུ་བ་གཙོ་

བོར་འབབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ལ། ཕྲི་མ་འདྲི་རྐང་མ་གཡོན་དང་རོ་མ་

གཡས་ན་གནས་པའྲི་ཆ་ནས་གསུངས་ཏེ་ཕོགས་རེ་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་པས་མྲི་

འགལ་ལོ། །བརོད་པར་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་ཆེས་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཀེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

བོས་ནས། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བ་དེ་ལྟར་

ལགས་ན། རོ་རེའྲི་ལུས་ལ་རྩ་དུ་ཞྲིག་མཆྲིས་ལགས་ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གང་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱ་བའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་

གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དག་བསན་པར་བཞེད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

རྩ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ། གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་འབབ་པ། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་དུ་རྩ་དེ་དག་ལས་འོངས་ནས་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་གང་དུ་འཆར་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེར་འཛག་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །ཤཱནྲི་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་སྤྲི་བོ་བདེ་ཆེན་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ལ་བྱས་ནས། གནས་དེ་ལས་འཛག་པ་ལ་གནས་སུ་འཛག་ཅེས་

ལྔ་བའྲི་དོན་ལ་བདུན་པའྲི་སྒར་འཆད་དོ། །ཡང་ན་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའྲི་
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བདེ་བ་རྣམས་ལས་ཆེ་བ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེའྲི་གནས་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རོ། །དེར་འཛག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་སུ་འཛག་པའོ་ཞེས་བྱ་སེ། ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་མགོ་ལྟེ་བ་ནས་བརྩམས་ནས་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེར་འཆར་བ་ཡྲིན་ནོ། །རྩ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གསུམ་

ཡྲིན་ལ། གསུམ་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་སོན་པ་ནྲི། 

རྩ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་རྩ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྲི་གཙོ་མོ་སེ། རྐང་མ་དང་། 

རོ་མ་དང་། ཀུན་འདར་མའོ། །གཙོ་མོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྩ་སོ་གཉྲིས་ནས་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལྟེ་བའྲི་དབུས་དང་ནོར་བུའྲི་རྩེར་འཛགས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་སྐེ་བ་ཡང་རོ་རྐང་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དབུ་མར་འགགས་པ། གཏུམ་

མོའྲི་མེ་འབར་བ་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ནྲི། འོ་ན་རྩ་གསུམ་པོ་

དེ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གནས་སྙམ་ན། རྐང་མ་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ལུས་ཀྲི་གཡོན་

ན་གནས་ཤྲིང་། ཐབས་ཀྲིས་རོ་མ་ལུས་ཀྲི་གཡས་ཕོགས་ན་ཡང་དག་གནས་ལ། 

དེ་གཉྲིས་ནས་གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་བསྐེད་པའྲི་རླུང་རྒྱུ་ཞྲིང་། ཀུན་འདར་མ་

ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབུས་དང་པོ་ན་གནས་ནས་སུ། གཞྲི་དུས་ན་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་

པའྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་རྣམ་པར་སངས་པས་གནས་ལ། རོ་རྐང་

གྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་ཡང་དེར་བཀག་ན་གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་འགག་པར་འགྱུར་

རོ། །རྩ་གསུམ་པོ་དེ་ནས་གང་འབབ་པ་ནྲི། རྐང་མ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་མྲིང་ཅན་དྲི་ཆུ་

འབབ་མ་སེ། རོ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་དྲི་ཆེན་འབབ་ལ། དེར་མ་ཟད་རོ་མ་ལས་ཁག་འབབ་

ཅྲིང་། ཤེས་རབ་སེ་རྐང་མ་ལས་ནྲི་ཟླ་བའམ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབབ་
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པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་རྟོག་གཡོ་བའྲི་རླུང་མྲི་འབབ་ཀང་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་དེ་ནྲི་རོ་

རྐང་གྲི་རླུང་བཀག་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཀུན་འདར་མར་འབབ་པར་ཡང་རབ་ཏུ་གགས་

སོ། ཞེས་བཤད་ན་པདྨ་ཅན་ལས། སྔར་གླེང་གཞྲིར་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་པའྲི་དོན་དེ་

སོ་སོར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་བསན་པར་གསུངས་

པ་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཤཱྲིན་པས་རྩ་གཉྲིས་རྒྱུ་དང་དབུ་མ་འབས་

བུར་བཤད་པ་ཡང་། རྩ་གཉྲིས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ་བཀག་པ་ནྲི་ལེགས་པའྲི་རྒྱུ་དང་། དྷཱུ་

ཏཱྲིར་རླུང་ཚུད་པ་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཤཱནྲི་པས་རོ་རྐང་གྲི་རྩ་བརྒྱུད་ལྟེ་

འོག་ནས་ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ་སེ། དང་པོ་ནས་གཙོ་བོར་མྲི་བསྐོད་པ་དང་། གཉྲིས་

པ་ནས་གཙོ་བོར་ཁག་རྒྱུའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་རྩ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ་

དག་སོ་སོའྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མྲི་ཕེད་མ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བདུད་

དལ་མའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། རྩ་འདྲི་དག་རྩའྲི་གཙོ་མོ་ཞེས་སོགས་མོ་རྟགས་ཀྲི་ཐ་

སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ནྲི་རྩ་དེ་དག་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསོམ་པ་ཤེས་

པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་

ལགས། ཞེས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་ཞུས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ལན་

བཀའ་སྩལ་པ་ནྲི། རྩ་སོ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་སྲྲིད་པ་གསུམ་དང་སྐུ་གསུམ་དང་

ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་དང་། དེ་ལས་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པའྲི་རྩ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་རླུང་དང་བྱང་



 639  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 639  

སེམས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་བསྡུས་པ་ནྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས་ནས་བདེ་

ཆེན་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པས་ངེས་དོན་གྲི་ཡྲིད་ལ་བྱ་ཚུལ་ལོ། །དོན་དམ་པའྲི་

ཡྲིད་ལ་བྱ་ཚུལ་དེ་ལས་ཡང་ན་སྤྲིར་བཏང་ལ་རྩ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་ཆོས་

སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་ཤེས་རབ་དང་། ཀུན་རོབ་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་

ལ་ཐབས་སུ་བྱས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཐབས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སོ་ནས་ནྲི་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔའྲི་དངོས་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ནྲི་བརྟག་ཅྲིང་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པས་དང་དོན་

གྲི་ཡྲིད་ལ་བྱ་ཚུལ་བསན་ནོ། །དེ་ཡང་པདྨ་ཅན་ལས། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཐབས་

ཀྲིས་ནྲི། ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་པའྲི་དགོངས་པ་ལྟར་བྱས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། དོན་བསྡུས་ཏེ་སྤྲིར་བསན་པ་དང་། ཚིག་དོན་སོ་སོར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་འདྲི་དག་ལ། གནས་གང་

དུ་སོམ་ཐབས་གང་གྲིས་སོམ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སོམ། ཆོས་གང་དང་སོམ། སོམ་པའྲི་ངོ་

བོ་གང་ཡྲིན་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །

དེ་ལ་གནས་གང་དུ་སོམ་པ་ནྲི་གོང་དུ་རྩ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མཆོག་ཏུ་

བསན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པས་དྷཱུ་ཏཱྲི་སོམ་གནས་སུ་བསན་ལ། འདྲིར་འཁོར་

ལོ་བཞྲི་བསན་པས་ཀང་སོམ་པའྲི་གནས་བསན་ནོ། །ཐབས་གང་གྲིས་སོམ་ན་ཡྲི་

གེ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྦར་བ་འདྲིས་རྩ་འཁོར་ལ་ཡྲི་གེ་འགོད་པའྲི་གཏུམ་མོ་

བསོམ་པ་བསན་ལ། འོག་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་དང་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་

དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་བྱེད་པ་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉྲིས་

བསན་པའྲི་ཐབས་དེ་དག་གྲིས་སོམ་མོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སོམ་པ་སོགས་གསུམ་ནྲི་འདྲི་
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ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཐོག་མར་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ནྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་རྣམས་

དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་སོམ་པ་དང་། ནང་གྲི་ཐབས་ཤེས་ལྟེ་

བ་དང་སྤྲི་བོའྲི་ཨ་ཧཾ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་སྦར་ཏེ་སོམ་པ་དང་། ཕྲིའྲི་ཐབས་

ཤེས་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མར་ས་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་ནས་སོམ་

པ་དང་། དེར་ཁམས་དཀར་དམར་གཉྲིས་ཕད་པའྲི་སོ་ནས་སོམ་པ་དག་བསན་ལ། 

དེ་ལྟར་སོམ་པ་རྒྱུར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་སད་ཅྲིག་བཞྲི་དང་དགའ་བ་

བཞྲི་ནྲི་གང་སོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། གང་དང་ཇྲི་ལྟར་སོམ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་པར་མཐར་ཐུག་པར་བྱས་ཏེ་སོམ་

པའོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་སོམ་པ་དེར་ཐེག་པ་གཞན་གྲི་ལམ་

གྲི་གནད་ཐམས་ཅད་བྱེད་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་འདུས་ཤྲིང་སོམ་པར་འཕགས་པའྲི་བདེན་

པ་བཞྲི་དང་སེ་བ་བཞྲི་ཡང་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྦར་བས་བསན་ནོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་པ་དང་ཐུགས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་དུ་སོམ་པའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཞྲི་སོམ་པས་བསན་

ལ། དོན་དེ་གོམས་པ་ལས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་སྐུ་གསུམ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་སོམ་པ་འགྲུབ་པ་ནྲི། ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་སོན་ཏེ། མདོར་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་སོམ་

པ་ལས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་གཏུམ་མོ་འབར་ཞྲིང་། ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བས་ཨ་ཧཾ་ཡང་དག་པར་

སྦར་ཞྲིང་སོམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་ལྟེ་བར་དགའ་བཞྲི་སྐེས་
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པར་རྲིམ་གྲིས་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བའྲི་ངོ་བོར་སོམ་པར་འགྱུར་

ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལངས་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

ཆེན་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་སོམ་པ་ལས་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་

སོམ་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེར་ཐེག་པ་གཞན་གྲི་ལམ་གྲི་གནད་མཐའ་དག་ཀང་

བྱེད་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བསན་པའྲི་རྒྱུད་དོན་འཆད་ཚུལ་རོ་

རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་ངག་

འདྲི་ལྟ་བུ་གོ་ན་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲི་ཡྲིད་རང་དབང་མེད་པར་དགའ་བ་རྒྱས་

པའྲི་གཞན་དབང་དུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགྱུར། འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་ཡྲི་གེ་འགོད་པའྲི་གཏུམ་

མོ་བསོམས་པས་བདེ་ཆེན་དངས་ཏེ་དགའ་བཞྲི་སྐེ་བ་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྲི་སར་

ཡང་། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བ། སོམ་པ་བཤད་པ་དངོས། གཏུམ་

མོ་འབར་བས་བདེ་ཆེན་འདེན་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བའྲི་ཐབས་

སུ་རྩའྲི་གཙོ་བོ་དག་བཤད་པར་མ་ཟད་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བའང་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཞེས་

པའོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར། གང་དུ་སོམ་པ་རོ་རེའྲི་ལུས་ལ་བྱས་ནས། དེར་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་

ནྲི་ཁད་པར་ཏེ་འཆད་འགྱུར་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་རྣམས་ལ་བཤད་

ལ། སོམ་པའྲི་སད་དོད་སཾ་བ་ར་ལ། སཾ་མཾ་ཤཾ་ནྲི་བདེ་བ་དང་། བ་ར་མཆོག་ཡྲིན་པ་

ལ་བསམས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་བདེ་མཆོག་གྲི །བདེ་བ་སོམ་ཞེས་རྣམ་པར་

བཤད། ཅེས་སོགས་དངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ལ། 
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གང་སོམ་པ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ནྲི་ཟླ་བ་སེ་རྐང་མ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དང་ཁམས་

སོ། །ཀཱ་ལྲི་ནྲི་ཉྲི་མ་སེ་རོ་མ་ཐབས་ཀྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དང་ཁམས་སོ། །དེ་དག་

གནས་གང་དུ་སོམ་ན། སྔར་བཤད་པའྲི་རྩ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་མོ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་དེར་

སོམ་མོ། །དེ་དག་དེར་སོམ་པ་ལས་ཅྲིར་འགྱུར་ན། དེ་ལས་ཀང་སོམ་པར་འགྱུར་

རོ། །གང་ན། ཟླ་བ་དང་ཤེས་རབ་ནྲི་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་དང་། ཉྲི་མ་དང་ཐབས་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་

གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཨ་ཐུང་སེ། ཨ་ཧཾ་དེ་གཉྲིས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་སོམ་ན་གཏུམ་མོ་འབར་བས་

ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་སེ། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་བབས་པས་ཁམས་དཀར་དམར་དེ་གཉྲིས་འདུ་

འཕོད་བྱས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོམ་མོ། །རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་པ་དེ་ཐབས་གང་

གྲིས་བྱེད་ན། ཕྲིའྲི་ཐབས་བཤད་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཕག་རྒྱ་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་ནྲི་ཐབས་

སོ། །དེ་གཉྲིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་རྩའྲི་ས་གཉྲིས་ཕད་ཅྲིང་ཡང་དག་པར་

སོམ་མོ། །དེ་ལྟར་སོམ་པ་ལས་ཟླ་བ་ཁམས་དཀར་བོ་དང་། ཉྲི་མ་ཁམས་དམར་བོ་

དག་གནས་དེར་འདུ་འཕོད་བྱེད་ཅྲིང་སོམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་དེ་གཉྲིས་

གནས་དེར་འདུ་འཕོད་བྱས་པ་ལས་ཅྲིར་འགྱུར། ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཆོས་ཉྲིད་སོང་བ་

ཉྲིད་དང་ཐབས་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སོམ་པར་

འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལྟར་ཤེས་ན་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་གྲི། འཆད་ཚུལ་གཞན་གྲིས་ནྲི་དུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སོམ་

པ་ལས་འབས་བུ་ཅྲིར་འགྱུར། ཞེ་ན། ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་བའྲི་

སྐུ་རྣམས་ནྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་

བོར་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཅྲིང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སོམ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ནྲི་དཔལ་ལྡན་
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འདུས་པ་ལས། ཁེད་ཀྲི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་སེམས་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་

ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟ་བུར་སྐེད་ཅྲིག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་

ལས། སྤྲུལ་བ་ཡྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་སྦོར་སོམ་པ་དང་། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་དོན་གྲི་ཚུལ་འད་ལ། གཞན་དག་ཆོས་སྐུ་སྐུ་དང་

ལོངས་སྐུ་གསུང་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་ཡྲིན་ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་ན། ཆོས་སྐུའྲི་ལྡོག་པ་

དེ་ཉྲིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་སྐུ་དང་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། ལོངས་སྐུ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་གསུང་ཙམ་དང་དོན་གཅྲིག་ན། གདུལ་

བྱ་སོ་སྐེས་ཀང་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་དང་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་དོན་གཅྲིག་ན་གདུལ་བྱ་སོ་སྐེའྲི་མྲིག་གྲིས་སྤྲུལ་སྐུ་མཐོང་

མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ལ། ཆོས་སྐུས་ཡོན་ཏན་གྲི་རྟེན་བྱེད་པ་དང་། ལོངས་སྐུས་ཐེག་

ཆེན་གྲི་ཆོས་སོན་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུས་ཐུགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསྐངས་པའྲི་འབས་བུ་

ཡྲིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་བཏགས་པར་སྨྲ་བ་ལའང་ཅུང་ཟད་ཙམ་བཤད་དུ་

ཡོད་མོད་ཀང་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་སོན་པའྲི་ནུས་པ་ཅྲིའང་མེད་པས་ལེགས་པ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དང་ཁམས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་པའྲི་ནང་གྲི་ཐབས་དང་དགའ་

བཞྲི་སོགས་གང་དུ་སོམ་པའྲི་གནས་བསན་པར་བཞེད་ནས་གསུངས་པ། ཨེ་ཝཾ་མ་

ཡ་ནྲི། ཞེས་བཤད་བྱ་བཀོད་ནས་དེ་དག་གྲི་མཚོན་དོན་འཆད་བྱེད་ནྲི། ཨེའྲི་རྣམ་

པ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་སའྲི་གནས་

ཡྲིན་པས་ས་ཁམས་དག་པའྲི་ལྷ་མོ་ཅན་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་ལ། ཝཾ་གྲི་རྣམ་པ་ཟླུམ་པོའྲི་

དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཆུ་རླུང་གྲི་གནས་ཡྲིན་པས་ཆུ་ཁམས་
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དག་པའྲི་བདག་མ་སེ་མཱ་མ་ཀཱྲིར་བརོད་ཅྲིང་། མ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་མེ་རླུང་གྲི་གནས་

ཡྲིན་པས་མེ་ཁམས་དག་པའྲི་ལྷ་མོ་གོས་དཀར་མོའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་བསན་པའྲི་མགྲིན་

པ་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཚོན་ལ། ཡའྲི་རྣམ་པ་སྤྲི་བོ་བདེ་ཆེན་གྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་

རླུང་ཁམས་དག་པའྲི་སྒོལ་མར་བརོད་ཅྲིང་ཐ་སྙད་བྱས་ཏེ། མདོར་ན་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བོ་

དེས་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་བསན་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་མཚོན་ནས་བསན་ཞེས་བྱ་

བའོ། །འཁོར་ལོ་དེ་དག་གྲི་རྩ་འདབ་ཀྲི་གངས་དུ་ཞྲིག་ཅེ་ན། སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

ཞེས་སོགས་སོ། །འདྲི་དག་གཏུམ་མོ་བསོམ་པའྲི་གནས་བསན་པ་ལ་སྦར་ན་སོམ་

ཐབས་བསན་པ་དང་། དགའ་བཞྲི་དང་སྦར་ན་སོམ་གནས་བསན་པའོ། །གནས་དེར་

སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ལ་མཚམས་སྦར་བ་ནྲི། འཁོར་ལོའྲི་གངས་ཀྲིས་རྣམ་

པར་བཞག་པ། ཞེས་པས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་འདྲི་རྣམས་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་བཞྲི་

ཚན་དུ་གངས་མཐུན་པར་སྦར་བ་དང་། རྲིམ་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ། ཞེས་པས་

རྲིམ་པ་མས་རྲིམ་ནས་བསན་པར་མཐུན་པས་སྦར་ཞེས་བསན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྦར་

བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། སད་ཅྲིག་བཞྲི་དང་དགའ་བཞྲི་མས་བརྟན་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་རྲིམ་

པས་གནས་དེ་དང་དེར་འཆར་བ་དང་། གཞན་བཞྲི་ཚན་རྣམས་ལས་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་

ནྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་རྲིམ་པས་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་སོམ་པ་དེའྲི་བྱེད་ལས་དང་། བདེན་བཞྲི་དང་སེ་བ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་

སྦར་བས་ཐེག་པ་གཞན་གྲི་ལམ་གྲི་གནད་རྣམས་ཀང་བྱེད་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་འདྲིར་

འདུ་བར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་ཚན་རྣམས་བཤད་པ་ལ། མས་བརྟན་གྲི་སད་ཅྲིག་མ་བཞྲི་ནྲི། རྣམ་པ་ས་
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ཚོགས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་སྒ་བཤད་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །སྤྲིར་སད་

ཅྲིག་མ་བཞྲི་ལ། རླུང་དབུ་མར་སོམ་དགོས་པས་མ་ཁབ་ཀང་འདྲིར་མས་བརྟན་གྲི་

དགའ་བ་དང་དོན་གཅྲིག་པས་དེ་དགོས་སོ། །འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་དང་སྦར་

བ་ནྲི། ཐུགས་རོ་རེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཤེས་པ་

དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་སོང་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། ལམ་སོམ་པའྲི་

བྱ་བའང་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་སེ། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། ཐུགས་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་སྡུག་

བསྔལ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་

དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཞྲི་ནྲི། ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

ཡུལ་བདག་གྲི་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་དང་། དེ་ལས་རྨྲི་ལམ་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ལྷའྲི་སྐུར་ལངས་

པ་ནྲི་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་དང་། བདག་དང་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སོ་ནས་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པ་དང་

ཡྲིད་སྐོབ་པར་བྱེད་པས་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་དང་དེ་འད་བའྲི་སྐུ་སྒྱུ་ལུས་དང་། ཐུགས་

བདེ་ཆེན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་བ་སོ་སོ་རང་གྲིས་

རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མངོན་དུ་བྱས་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། །ཚུལ་

འདྲི་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། དེ་ལ་བདག་ཉྲིད་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

དོ། །དེ་ཉྲིད་ལས་ལྷའྲི་གཟུགས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སྒྱུ་མའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཉྲིད་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་སྐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ངོ་བོ་རང་རྲིག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལེགས་
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པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པ་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད། དེའྲི་ལུས་ལ་ༀ་ལ་སོགས་པ་འགོད་པ་དང་བཟླས་པ་བྱེད་པ་སྔགས་ཀྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད། རང་ལ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད། དེ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་

པོར་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཅེས་འཆད་དོ། །མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་

ནྲི། ལྟེ་བར་དགའ་བ་དང་། སྙྲིང་ཀར་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། མགྲིན་པར་དགའ་

བལ་གྲི་དགའ་བ་དང་། སྤྲི་བོར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའོ། །སེ་བ་བཞྲི་ནྲི། 

གནས་བརྟན་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་དག་དང་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་ཆོས་མཐུན་

ཕྲི་མར་འཆད་ལ། སྦར་བའྲི་དགོས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་བཞྲིའོ། 

ཞེས་པ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་སབས་འདྲིར་ཡོད་པར་བཞེད་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཆུ་ཚོད་བཞྲི་

སེ་ཞེས་པའྲི་མཇུག་ན་ཡོད་ཅྲིང་། པདྨ་ཅན་དུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་

བཤད་པའྲི་བཞྲི་ཚན་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྦར་བར་བྱའོ། ཞེས་མཇུག་

སྡུད་པའྲི་ཚིག་གོ །འདྲིར་ཡང་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

སོམ་བའྲི་ཐབས་ཀྲི་གཞྲི་འདྲིངས་པར་བཞེད་ནས་ཟླ་བ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་

ཏེ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་ནྲི་རྐང་མ་དང་རོ་མའོ། །ཨཱ་ལྲི་དང་ཀཱ་ལྲི་ནྲི་རྩ་གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་བའྲི་

རླུང་ངོ་། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་རྒྱུ་ན། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ས་སོར་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་ཐམས་ཅད་

ཉྲིན་མཚན་ལ་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་བཞྲི་སེ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དང་། ཐུན་ཚོད་རེའྲི་ཕེད་ལ་

འཕོ་བར་བྱས་པས་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་རེ་རེའྲི་ཕེད་ཕེད་ཀྲིས་ཆུ་ཚོད་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང་། དེ་རེ་རེའྲི་ཕེད་ཕེད་ཀྲིས་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་ཡུན་ཚད་

དུ་ས་སོ་ལ་རྒྱུའོ། །འདྲི་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཉམས་ལེན་བྱ་བའྲི་གཞྲི་བསན་
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པའྲི་ཕྲིར་མ་ཡྲིན་ན་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་ཆུང་བས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ཤེས་

དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ལྟ་སངས་ཀྲི་ལེའུར་འབྱུང་བ་ལྟར་དབྱུང་བ་སོགས་བཞྲི་དང་། 

བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊའྲི་འཕོ་བའྲི་སབས་སུ་བུམ་པ་ཅན་གྲི་རླུང་སྦོར་གསུངས་པ་ལྟར་

ཤེས་པར་བྱས་ནས་མུ་སེགས་པ་དང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་བུམ་པ་ཅན་གྲི་ཤན་ཕེད་

པར་བྱས་ཏེ་བསོམ་པ་དང་། ཡང་སམྦྷུ་ཊྲིར་རྩ་བའྲི་རླུང་བཞྲི་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་རོར་བཟླས་བྱེད་པར་མན་ངག་སྙེ་མར་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་

གསུམ་གྲི་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རང་གདངས་སུ་ཤེས་པའྲི་སོ་ནས་རླུང་སྔགས་

དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བའྲི་རོ་རེ་བཟླས་པ་བྱེད་པའོ། །འདྲིར་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་མཛོད་

འགེལ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བགང་བ་སོགས་བྱས་ནས་རླུང་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པར་

བཤད་དེ། འདྲི་འད་བའྲི་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་ཡུལ་ཅན་ཁད་པར་ཅན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

བདེ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་ལམ་འདྲི་གཞན་ལ་མེད་པའྲི་ཁད་ཆོས་སུ་འགོ་བའྲི་

ཚུལ་གྲིས་བཤད་སྲོལ་ལ་མ་བརྟེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ལ། འདྲིར་རླུང་བསོམ་པ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་

འདེན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་རླུང་བགང་བ་སོགས་ལ་ནྲི་ཇྲི་

ཙམ་འབད་ཀང་། མྲིང་བདེ་གསལ་མྲི་རྟོག་པ་ཞེས་བཏགས་པའྲི་སེམས་གནས་ཐུན་

མོང་བ་ཙམ་ལས་སྐེད་མྲི་ནུས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དགོས་པ་འཁོར་འདས་ཀྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་གྲི་ལུས་སེམས་གཉྲིས་ལ་ཚང་བར་བསན་ནས་

དེ་ཤེས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། ཤེས་ནས་ཀང་ཨ་མ་ན་སེ་བ་དང་རོགས་ཆེན་པས། 
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རོགས་ཆེན་གྲི་ལྟ་བའྲི་དོན་དེ་ཤེས་ནས་ཅྲིའང་བྱ་མྲི་དགོས་ཟེར་བ་ལྟར། རང་ལ་དེ་

རྣམས་ཚང་བས་ཅྲི་ཡང་བྱ་མྲི་དགོས་པར་སོན་པ་མྲིན་གྲི། ཚང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་

བསོམ་དུ་བཏུབ་པ་ཡྲིན་ཟེར་མོད་ཀང་། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། ཞེས་བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐེ་བར་བཤད་པའྲི་དོན་ཉྲིད་སོམ་

པའྲི་དབྱེ་བས་འཆད་པའྲི་གནད་ཀྲི་དོན་མ་རྟོགས་པས་སབས་དོན་སོར་བའྲི་བཤད་

པའོ། །

བ་མ་ཁ་ཅྲིག ཇྲི་སྙེད་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་ཚང་བར་

མོས་ནས་བསོམས་པས། འཁོར་ལོ་བསོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་

སྤོས་པ་དེ་དག་གྲི་བསོམ་པའང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་སྤོས་པའྲི་

སྒོ་འདོགས་ཉུང་ངུས་བཅད་པ་འདྲི་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའོ། 

ཞེས་དགོངས་པའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེས་ན་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀས་བདུད་རྩྲི་འོད་

ལས། རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་བདག་མེད་མའྲི། །སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པར་བྱ། །ལྟེ་བར་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནས། །རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཛག །རྣོ་ཕྲིར་མེ་ཡྲི་གཟུགས་སུ་

ནྲི། །འབར་བཅས་རྣམ་པ་མ་མོ་ཁོད། །དང་པོའྲི་དབྱངས་ཡྲིག་རང་བཞྲིན་ཏེ། །བོར་

ནྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བརྟགས། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁབ་ནའང་། །སོ་སོ་སྐེ་

བོས་མྲི་ཤེས་སོ། །བདག་མེད་ལུས་ཀྲི་ནང་གནས་པ། །གཞོལ་མེད་ཁ་ནྲི་འོག་

ཏུའོ། །རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉྲིད་ནྲི། །རྒྱུན་མྲི་ཆད་པའྲི་སྦོར་བས་འཛག །དེ་

ཕྲིར་ལུས་ལ་རྩ་རྣམ་གསུམ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ནས། རྐང་མ་ཤེས་རབ་རང་

བཞྲིན་གྲིས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་མཐར། ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ལྷན་སྐེས་སྐེ་
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བ་དེ་བཟའ་བ་སེ་ལོངས་སྤད་པར་གསུངས་པས། སོམ་ཐབས་ནྲི་གཏུམ་མོ་བསོམ་

པ་ཡྲིན་ལ། སོམ་ལུགས་ནྲི་དེ་བསོམས་པས་རླུང་གཉྲིས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་པ་ལས་སྐེས་

པའྲི་བདེ་ཆེན་ལ་རྟག་ཏུ་ལོངས་སྤོད་པར་གསུངས་པ་འདྲིའྲི་གནད་ཀྲི་དོན་དུ་ཤེས་

པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ལྟེ་བར་ཞེས་པ་ནས། གནས་པ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་

འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཨ་ཐུང་བདག་མེད་མའྲི་ངོ་བོ་དང་། གཞོམ་མེད་

ཅེས་སོགས་ཀྲིས་སྤྲི་བོའྲི་གཞོལ་མེད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ཧཾ་ཡྲིག་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟས་པ་ཧེ་

རུ་ཀའྲི་ངོ་བོར་བསན་པ་སམྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། འདྲི་དང་སམྦྷུ་ཊ་གཉྲིས་

ཀའྲི་དགོངས་པ་ཡྲི་གེ་དེ་གཉྲིས་འབའ་ཞྲིག་བསོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འཁོར་ལོ་གཞན་

གཉྲིས་ཀྲི་ལྟེ་བར་བསོམ་པའང་མཚོན་པར་བྱ་དགོས་པས་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པ་

དང་མན་སྙེ་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་ལྟར། སྙྲིང་ཀར་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོ་མགོ་ཐུར་བསན་

བྱང་སེམས་བ་མོ་ལྟ་བུ་འཛག་པ་དང་། མགྲིན་པར་ༀ་ཡྲིག་དམར་བོ་མགོ་གེན་དུ་

བལྟ་བའང་བསོམ་པར་བྱའོ། །འདྲི་དག་གྲི་གདན་ཟླ་གདན་དང་། སམྦྷུ་ཊྲིར་ལྟེ་བའྲི་

ཨ་ཐུང་ལ་ཀད་ཀོར་གྲི་ཐྲིག་ལེ་མ་བཤད་ཀང་མན་ངག་གྲིས་འཇོག་པར་མན་སྙེ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲི་གེ་བཞྲི་ཀ་ལ་འཇོག་པ་དང་། འདྲི་དག་ཀང་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་

བའྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་བསོམ་པ་གནད་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་

གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་ཡྲི་གེ་འགོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉྲིས་

བཤད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའྲི་བསྡུས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། 

རྒྱས་པ་ནྲི། ལྟེ་བ་ལ་རྩ་འདབ་རྲིམ་པ་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་གཉྲིས་པ་ལ་འདབ་མ་བརྒྱད་

ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཀ་ཡྲིག་སངས་པའྲི་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་
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ཤའྲི་སེ་ཚན་བརྒྱད་འགོད་ཅྲིང་། སྙྲིང་གའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་དབྱངས་ཡྲིག་ཐུང་

ངུ་བརྒྱད་དང་། མགྲིན་པའྲི་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རེ་རེ་བར་དུ་དོར་བ་བརྒྱད་ལ། 

དབྱངས་ཡྲིག་རྲིང་པོ་བརྒྱད་དང་། སྤྲི་བོའྲི་འདབ་མ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་རེ་རེ་བར་དུ་དོར་

བ་བཅུ་དྲུག་ལ་དབྱངས་ཡྲིག་བཅུ་དྲུག་རང་རང་གྲི་དབུས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་ཁ་དོག་དང་

མཚུངས་པ་མགོར་ཐྲིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་བྱང་སེམས་བ་མོ་ལྟ་བུ་འཛག་པ་དག་

རྩའྲི་སྦུབས་སུ་འགེང་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་བསོམ་པར་བྱ་སེ། འདྲི་དག་ལ་སེམས་འཛིན་

རྲིམ་པ་ནྲི་ཞྲིབ་པར་མན་ངག་ལ་འདྲིས་པར་བྱས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རླུང་གཉྲིས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་ཐབས་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་ལས་

བདེ་ཆེན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འདེན་ཞེ་ན། རྩ་འདབ་རེ་བཞྲི་བའྲི་ལྟེ་བར་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་གཏུམ་མོ་སར་བ་ཡྲིས། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་བསྲེགས་ཤྲིང་། སྤན་ལ་སོགས་པ་ཁམས་བཞྲི་ཡང་

བསྲེགས་པ་སེ་ཕུང་ཁམས་ལ་སོགས་པའྲི་གཉྲིས་སང་གྲི་རྣམ་རྟོག་དང་བདག་ཏུ་

འཛིན་པའྲི་རྣམ་རྟོག་བཅོམ་ཞྲིང་འགགས་ནས་རྡུལ་གྲི་མེ་རྲི་དེ་ཉྲིད་ཆེར་འཕེལ་ཏེ། 

རྲིམ་གྲིས་གེན་དུ་སོང་བ་སྤྲི་བོའྲི་རྲི་བོང་ཅན་ནམ་ཟླ་བ་བྱང་སེམས་དཀར་བོ་ཧཾ་

ཡྲིག་ལ་རེག་པས་ཞུ་སེ་སྤྲི་བོ་ནས་རྲིམ་གྲིས་འཛག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་མགྲིན་

པར་སེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང་། སྙྲིང་གར་མཆོག་དགའ་དང་། ལྟེ་བར་ཁད་པར་གྲི་

དགའ་བ་དང་། ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་མངོན་དུ་བྱེད་

པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་སྔར་འོངས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་

ལམ་ནས་གེན་དུ་སོང་བ་ལས་ལྟེ་བར་དགའ་བ་དང་། སྙྲིང་གར་མཆོག་དགའ་དང་། 
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མགྲིན་པར་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་དང་། སྤྲི་བོར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་སེ། དེ་

ལྟར་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་སྔར་མྲིང་བསྡུས་པའྲི་དོན་ཞུས་པའྲི་ལན་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཧེ་ཡྲིག་

གྲི་དོན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་པདྨ་ཅན་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། ཁ་ཅྲིག་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་སྦར་

བ་གཡས་རོ་མ་ནས་སོང་སེ་སྙྲིང་ཁའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་དང་། ཡུམ་བཞྲིའྲི་

ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་སུ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྲེགས་ཤྲིང་

ཞེས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །གཏུམ་མོ་སྦར་བ་རོ་མ་ནས་གེན་དུ་འགོ་བའྲི་ལམ་བྱེེད་

པ་ནྲི་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་བ་ལ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་དགོས་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་མ་ཆགས་པར་སང་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་གསུངས་པ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་འབར་

བ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ལམ་ནས་ཡར་སོང་བས་སྙྲིང་གའྲི་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔའྲི་རྩ་ནང་

གྲི་ཁམས་བསྲེགས་པ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་བསྲེགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ནས་

མགྲིན་པར་སེབ་པ་ན་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་བཤད་པའྲི་བྱང་སེམས་རྩ་ནང་ན་གནས་

པ་ལ་མེ་དེས་རྩའྲི་ནང་དུ་ལན་གསུམ་གྲི་བར་དུ་བསོར་ཞྲིང་འཁྲིལ་བས་བསྲེགས་

ཏེ་ཡར་སོང་བ་སྲིན་མཚམས་ཀྲི་གནད་འབྱེད་པའྲི་སོ་ནས་བྱུང་སེ་རང་གྲི་ས་བུག་

གཡས་ནས་བྱུང་ཞྲིང་ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བུག་གཡོན་

ནས་ཞུགས་པས་དེ་དག་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དངས་ཤྲིང་དེ་དག་གྲི་ཤངས་བུག་

གཡས་ནས་བྱུང་སེ། རང་གྲི་ས་བུག་གཡོན་པ་ནས་སྔར་གྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་པས་དྷཱུ་

ཏཱྲིའྲི་ལམ་ལ་བབས་ནས་སྔར་རྩ་ནང་གྲི་ཁམས་བསྲེགས་པའྲི་གནས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་གང་ཞྲིང་གསོས་པར་བྱས་པའྲི་འབར་འཛག་གྲི་དམྲིགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྲིག་
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བསན་པ་འདྲི་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་གསུངས་པའྲི་གཏུམ་

མོའྲི་གནད་དམ་པ་ཡྲིན་མོད་ཀང་ཞྲིབ་བར་མན་ངག་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །གཏུམ་

མོའྲི་སྒ་དོན་ནྲི། པདྨ་ཅན་ལས། གཏུམ་པ་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་

པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་དོ། །འབར་བ་ཞེས་པ་ནྲི་མཆེད་པ་སེ་སང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

བར་དུའོ། །ཨཱ་ལྲི་ཞེེས་པ་ནྲི་རྲི་མོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲི་མོ་ནྲི་རྡུལ་གྲི་རྲི་མོ་

ཞེས་ཁ་སྦོར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། ཙཎྜཱ་ལྲི་ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། རོ་རེ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་ཧེ་རུ་ཀའོ། །དེའྲི་རྲིགས་ནྲི་དེ་བསྐེད་པའྲི་གནས་ཏེ་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གཞུང་

འདྲིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སེ། ལེའུའྲི་སད་དོད་པ་རྲི་ཙྪེ་

ད་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ་དེ་ལ་ཡང་དོན་དང་ཚིག་གྲི་ལེའུ་གཉྲིས་སུ་

ཡོད་དོ། །དང་པོའ།ོ ཞེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་པ་སོགས་ལ་བལྟོས་ནས་སོ། །

ལེགས་བྱས་སྲིན་པས་ཡྲིད་ཀྲི་མེ་ལོང་ལ། །ཤེས་བྱའྲི་གནས་ཀུན་གསལ་བའྲི་

དཔལ་བྱྲིན་པས། །རྒྱུད་སེ་ནམ་མཁའྲི་དོ་རར་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །ཉྲིན་བྱེད་འོད་

སོང་རོལ་པའྲི་གར་བྱེད་དོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་

བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་དང་

པོའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།. །།

གཉྲིས་པ་སྔགས་ཀྲི་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། 

ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་དང་པོར་

བཤད་པའྲི་ཐུགས་རོ་རེ་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་སྔགས་
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ཀྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ས་ཚོགས་པའྲི་དོན་བྱེད་པར་ནུས་སོ། ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་

དང་། ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར། གསུང་སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར། སྐུ་དབྱྲིབས་

ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་ལས། ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བསན་ཟྲིན་ནས། གསུང་

སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྔགས་ཀྲི་ལེའུ་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་

གསུངས་སོ། ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་ལས་འབྱུང་བ་སྔ་ཕྲི་དག་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་

པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་གླེང་གཞྲིའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་རྩ་འཁོར་རྟོགས་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་གསུངས་པར་བཤད་དེ། རྩ་འཁོར་ལ་འགོད་པའྲི་སྔགས་བསན་པར་

འདོད་པའྲི་ལུགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། གཞུང་གྲི་ཚིག་

དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊྲི་ལས། གྲུ་གསུམ་དག་པ་ཨེ་ཡྲི་

དབྱྲིབས། །དབུས་སུ་དགེས་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་ཡྲིན། །གྲུ་གསུམ་དཀྲིལ་འཁོར་ཉམས་

དགའ་བ། །རོ་རེ་ར་ཡྲི་རྣམ་པར་འབྱུང་། །བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ཞེས་ཀང་བྱ། །ཆོས་ཀྲི་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱར་བཤད། །དེ་ཡྲི་ནང་སོན་པདྨ་ནྲི། །འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སྙྲིང་

པོར་བཅས། དེ་ལ་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་འདེས། །སེ་ཚན་བརྒྱད་ནྲི་རྣམ་པར་གནས། ཞེས་

དང་། དེ་རྣམས་དབུས་སུ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །དམ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ཡོད་དེ། །སེ་ཚན་

བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། །ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཡོངས་སུ་བསོར། །ཨ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ཀུན་གྲི་

མཆོག །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན། ནག་པོ་སྤོད་པས་སྔགས་བཏུ་བ་རོགས་

རྲིམ་དང་སྦར་བ་སབས་འདྲིར་གསུངས་པས་དེའྲི་ལུགས་ལྟར་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན། 

སྔགས་བཏུ་བའྲི་གནས་ཆོས་འབྱུང་དང་། དེའྲི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྲིས་པའྲི་ལྟེ་

བར་ཨ་ཐུང་དང་། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་ཨ་ཀ་
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ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་སེ་དབྱངས་གསལ་གྲི་སེ་ཚན་བརྒྱད་བཀོད་པ་ལས་སྔགས་ཐམས་

ཅད་འཐུ་བ་ཡྲིན་པས། ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་གཉྲིས་ནྲི་སྔགས། །ཡང་ན་དེ་ལས་

གང་བཏུས་པ། ཞེས་དངས་པ་ལྟར། གང་ལ་འཐུ་བའྲི་གཞྲི་དབྱངས་གསལ་དང་

དེ་ལས་བཏུས་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་སོ། །དེ་ལ་འཐུ་གཞྲིའྲི་ཡྲི་གེ་གང་དུ་བཀོད་པའྲི་

གནས་ཆོས་འབྱུང་གྲིས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་ཨེ་ཡྲིག་གྲུ་གསུམ་གྲི་དབྱྲིབས་སུ་ཡོད་

པ་མཚོན་པ་དང་། ལྟེ་བ་དང་འདབ་མ་ལ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲིས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་

འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཨ་ཐུང་དང་། འདབ་མ་རྣམས་ལ་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཡྲི་གེ་སེ་ཚན་བརྒྱད་བཀོད་ནས་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་སོན་ཅྲིང་། འདྲིས་འཁོར་

ལོ་གཞན་གསུམ་གྲི་དབུས་དང་། རྩ་འདབ་ལ་ཡྲི་གེ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འགོད་

པའང་མཚོན་པར་མན་སྙེ་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཀོད་པའྲི་དབྱངས་ཡྲིག་

གྲིས་ཁམས་དཀར་པོ་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲིས་ཁམས་དམར་པོ་མཚོན་པས་རྩ་འདབ་

ཀྲི་ནང་གྲི་ཁམས་དཀར་དམར་ཐམས་ཅད་དབུས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་གནས་དེར་འདུས་པ་

ལས་བདེ་ཆེན་འདེན་པར་ཡང་སོན་ལ། དབུས་ཀྲི་ཨ་ཡྲིག་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་

བ་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སམྦྷུ་ཊྲིར། རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་མ་སྐེས་

ཕྲིར། །སྔགས་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུའྲི་དབང་ཕྱུག་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་

དེ་ལྟར་མཚོན་པར་གསུངས་པས་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་

ཆེན་དེ་ཡང་སོང་བ་ཉྲིད་དང་སྦོར་བར་སོན་ཅྲིང་། ཨ་ཡྲིག་གྲིས་སོང་ཉྲིད་མཚོན་པ་

ནྲི། སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དང་བལ་ན་ངལ་བ་འབས་བུ་མེད་པས་དེ་ངེས་པར་

དགོས་སོ། ཞེས་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་སང་མངོན་བྱང་ལས་གསང་བའྲི་



 655  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 655  

བདག་པོ་ཨ་ཡྲིག་ལ་གནས་པས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་དང་། 

མྲི་གཡོ་བའྲི་རྟོག་པ་ལས་ཀང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བརྟན་བྱས་ནས། །སྔགས་ཀྲི་

དངོས་གྲུབ་གསུངས་པ་སེ། །གཞན་དུ་སྔགས་སྒྲུབ་ཆོ་ག་ཡྲིས། །བྱ་བ་ཐམས་ཅད་

འབས་བུ་མེད། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་པས། །རང་བཞྲིན་མེད་ཉྲིད་

བསམས་པ་ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ངེས་པར་འཐོབ། །གཞན་དུ་འབའ་ཞྲིག་

འགྱུར་བ་མྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲི་དག་སྔགས་བཏུ་ནང་བཤད་ཀྲི་ཨ་

ཡྲིག་གྲིས་སོང་ཉྲིད་མཚོན་པ་སོན་པའྲི་སབས་འདྲིར་མན་སྙེར་དངས་སོ། །བཏུས་

པའྲི་སྔགས་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་

པར་གསུངས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནང་ལ་བཤད་པས་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་

གསུམ་མོ། །དེ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ནྲི་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་

གསུམ་གྲི་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་རང་གདངས་སུ་དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བ་སེ། 

འདྲིས་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེར་

སྔགས་སེ་ཚན་དུ་ཞྲིག་བསན་པ་ནྲི་ཚིག་དོན་གྲིས་རྟོགས་ལ། ལས་སྦོར་གྲི་སྔགས་

བསན་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིའྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་

པས་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་མྲི་བལྟོས་ལ། ཐུན་མོང་

གྲི་དངོས་གྲུབ་རབ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་

གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཕྲིན་ནས་སྤོད་པ་སྤད་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་

ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་འབྲིང་དག་དང་། ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་

རབ་འབྱམས་མཐའ་དག་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་ཙམ་གྲིས་ཚེགས་མེད་
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པར་འགྲུབ་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཕ་རགས་གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་བལྟོས་ལ། ཕན་

ཚེགས་འགའ་ཞྲིག་ལ་བལྟོས་མྲི་དགོས་པའང་ཡོད་ཅྲིང་བསྐེད་རྲིམ་ཕ་མོ་མཐར་མ་

ཕྲིན་པས་ལས་དེ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་རས་དང་སྔགས་དང་སན་དང་སྦྲིན་

སྲེག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤས་ཆེར་བལྟོས་ནས་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་དག་གསུངས་

སོ། །དངོས་གྲུབ་དང་ལས་གང་བསྒྲུབ་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བས་ཟྲིན་པ་

མེད་མྲི་རུང་དུ་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་གསུངས་

ཤྲིང་། འདྲི་དག་ཀང་རྒྱས་པར་རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་པ་དག་ཏུ་

བལྟ་བར་བྱའོ། །ལེའུ་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་ལས་སྦོར་རྣམས་ལ། ཆར་དབབ་པ་ལ་

སོགས་པ། བསྐེད་རྲིམ་ཅུང་ཟད་བརྟན་ཅྲིང་བཟླས་པས་ལྷ་ནྲི་མཉེས་པར་བྱས་པ་

ལས་སྦོར་ལ་མཁས་པས་ཀང་འགྲུབ་པ་དང་། སེ་རེངས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་

རགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་བལྟོས་པ་དང་། ཉྲི་ཟླ་འཛིན་པ་དང་རོ་རེ་

གྲི་གུག་གྲི་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཕ་མོ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལའང་བལྟོས་དགོས་པའྲི་རྲིམ་

པ་དག་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་། རང་རང་གྲི་སོས་ཀྲི་ལས་སྦོར་གྲི་སྔགས་རྣམས་ལའང་

སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་འབུམ་དང་བྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྲིན་བྱས་

པ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་རྩོད་དུས་སུ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་བཞྲི་འགྱུར་དུ་བཟླས་

དགོས་པར་སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་ལ། དེའྲི་བཅུ་ཆའྲི་སྦྲིན་སྲེག་ཀང་སོང་བ་

དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་ལས་སྦོར་རྣམས་ལ་དུས་དང་ཁ་བལྟ་ཕོགས་དང་ཆས་གོས་

ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཞྲིབ་པར་ཤེས་དགོས་ཀང་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། ། 
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གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་བཤད་པའྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀང་། གཏོར་མ་དང་། ས་

བོན་དང་། བཟླས་པ་དང་། བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་དང་། བསྲུང་ཞྲིང་སྦང་བ་དང་། ལས་

སྦོར་གྲི་སྔགས་ཏེ་སེ་ཚན་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ལས། སྔགས་ནྲི་སྙན་གསན་འབེབས་པ་

དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྐུལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་ཀང་ལྷ་བསོམས་པ་དང་། མཆོད་པ་

དང་། རབ་གནས་དང་། སྦྲིན་སྲེག་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་དང་ལས་ཚོགས་ཀུན་ལས་

གཏོར་མ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཐོག་མར་གཏོར་སྔགས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཨ་དང་ཨུ་

དང་མ་རྣམས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་མཚོན་ཞྲིང་། དེ་དག་གཅྲིག་ཏུ་

སྦར་བས་ༀ་གྲུབ་པ་ནྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཚོན་ལ། 

དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ༀ་བརོད་པ་ནྲི་བསོད་ནམས་ལེན་པ་སེ། རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས། ༀ་ནྲི་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་བརོད། །མཆོག་དང་ནོར་སེར་དཔལ་དང་གཡང་། །སལ་བཟང་

རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང་། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་དོན། །ནོར་བུ་འཛིན་པའྲི་

སྔགས་སུ་བརོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཨ་ཀཱ་རོའྲི་ཀ་ར་ནྲི་ཡྲི་གེ་ལའང་འཇུག་

པས་ཨ་ཡྲིག་གོ། མུ་ཁཾ་ནྲི་ཁ་དང་སོ་དང་དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདྲིར་སོ་སེ། 

མདོར་ན་ཨ་ཡྲིག་ནྲི་དང་པོའྲི་སོའ།ོ ཞེས་པའོ། །དང་པོའྲི་སོར་འཇོག་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ནྲི། ཀུ་མུ་ཊྲི་ལྟར་ན། ཨ་ཡྲིག་དེ་ལས་ཡྲི་གེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་

སོའ།ོ །དེའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ཨ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ཀུན་གྲི་མཆོག །དོན་ཆེན་

སེ་ཚན་འདེན་པ་ཉྲིད། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་ཀུན་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་ལས་ནྲི་ཡང་

དག་འབྱུང་། ཞེས་སོ། །དེ་ལས་ཡྲི་གེ་གཞན་རྣམས་འབྱུང་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་ཇྲི་ལྟར་

དང་པོ་ཡྲིན་ཞེ་ན། སརྦ་སོགས་ཀྲིས་དེའྲི་གཏན་ཚིགས་སོན་ཏེ། སརྦ་དྷ་རྨ་ཎཾ་ནྲི་
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ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཨཱ་དྱ་ནུཏྤན་ན་ཏྭ་ད་ནྲི་གདོད་མ་ནས་སྐེ་བ་མེད་པ་ཉྲིད་དོ། །ཨ་

ནྲི་སྐེ་མེད་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་དང་པོ་སེ། དེ་ཕྲིར་དེ་འགྲུབ་བྱེད་པའྲི་སྔགས། །ངེས་པར་

གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །སྐེ་བ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཕྲིར། །སྔགས་ཀྲི་སེ་ཚན་དབང་

ཕྱུག་མཆོག །ཅེས་སོ་ཞེས་འཆད་ལ། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་

མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་དེ་དག་གྲིས་བསན་པར་བཞེད་ལ། སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་

རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སང་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་གཏོར་མས་ཚིམ་པར་བྱེད་

པའྲི་དོན་དུ་བཞེད་དེ། པདྨ་ཅན་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རོ་རེར་ལྷག་པར་མོས་ཏེ། ཨ་ལས་རྟེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རྨྲི་

ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་གཏོར་མ་

སྦྲིན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ནྲི་རང་དང་

མགོན་གཉྲིས་ཀའྲི་སོ་གསུམ་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའོ། །ཕཊ་ནྲི་གདུག་པ་

ཅན་བཟློག་པར་བྱེད་པའོ། །སྭཱ་ཧཱ་ནྲི་སོ་གསུམ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ཞྲི་བར་བྱེེད་པའོ། །མུ་

ཏྲིག་ཕེང་བར་སརྦ་དྷརྨ་ཎཾ་ཞེས་པ་མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་སོགས་ཀྲི་འཁོར་གསུམ་

གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་ལ། འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཏོར་མའྲི་སྔགས་སོ། 

ཞེས་པ་ནྲི་ཀུ་མུ་ཊྲིར་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་འགོ་བ་དྲུག་དང་། དེའྲི་གཏོར་

མའམ་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་སུ་བཤད་ཀང་། པདྨ་ཅན་གྲིས་གཏོར་

མ་སྦྲིན་པའྲི་སྔགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་འདོད་དགོས་ཤྲིང་། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་

འབྱུང་པོ་ནྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བཅས་ལ་བཤད་དོ། །གཏོར་མའྲི་སྔགས་

བཤད་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ལ་བྲུཾ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ནྲི། གཏོར་མའྲི་རས་རྣམས་བྲིར་
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ཤུ་མ་མུའྲི་དོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལྔར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་བྷཱ་ཝས་བཤད་དེ། འོན་ཀང་དེ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀྲི། བྲུཾ་ཨཱཾ་ཛྲཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་རྣམས་སྐེད་པར་བྱེད་

པའྲི་ས་བོན་ནོ། ཞེས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་རས་བསྐེད་པའྲི་སབས་དང་གཏོར་

མ་བྱྲིན་རླབས་སོགས་སབས་དུ་མ་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །རྒྱུད་འདྲི་ལ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་སྔགས་ཉྲིད་སྔོན་དུ་གསུངས་པ་ལ། ༀ་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་བ་

ནྲི་རོལ་པའམ་ལྷའོ། །པྲི་ཙུ་ནྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་འདབ་བལ་ཏེ། སྙྲིང་རེས་ཐམས་ཅད་

རེས་སུ་འཛིན་པས་བལ་ཤྲིན་ཏུ་འཇམ་པོས་རྩ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་པས་པྲི་ཙུའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །བཛྲ་ནྲི་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འཇོམས་པ་ལ་རོ་

རེ་དང་འད་བར་བཤད་དེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཕག་བཅུ་

དྲུག་པའྲི་སྙྲིང་པོའ།ོ །པ་ད་ཞེས་པ་རྐང་པ་དང་ཚིག་དང་། གནས་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་

ལས། འགེལ་པར་ཚིག་ལ་བསྒྱུར་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པས། དངོས་སུ་ཁད་པར་མ་

བསན་པའྲི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་དང་པོར་ༀ་གྲི་རྣམ་པ་དང་། མཐར་ནྲི་སྭཱ་

ཧཱ་དང་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི་སྭཱ་ཧཱའྲི་གོང་གྲི་ནང་དུ་གཞུག་གོ །དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་དང་། ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་དང་། གོང་ཁེར་

དཀྲུག་པ་ལ་སྦར་གྲི། གཞན་ཁད་པར་བསན་པ་ལ་མ་ཡྲིན་པར་ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས་བཤད་

དེ་སྦར་ཚུལ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ་བྲུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། སོགས་དང་། ༀ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་ནས་ཨཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའོ། །ༀ་ཨ་ཀ་

ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་འབུམ་ཕག་བཞྲི་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་བྱེ་

བ་བཟླས་ཏེ་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། ལག་པ་གཡས་ལ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་
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བྲིས་པའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཨ་ཀ་སོགས། ཡྲི་གེ་བརྒྱད་དང་། མུ་ཁྱུད་ལ། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་

ལྲི། ལྟེ་བར་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲིས་ཏེ། ལག་པ་གཡོན་པ་བཀབ་ནས་ཁ་

རླངས་མ་ཤོར་བར་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པའྲི་སྔགས་བཟླས་ནས་གོང་ཁེར་ལ་

བསན་ན་རྣམ་པར་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བས་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་དཀྲུག་པའྲི་སྔགས་

སོ། །ཨ་ཨཱ་སོགས་རེ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་རེ་རེའྲི་ས་བོན་

ནོ། །མགོར་ༀ་དང་མཐར་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་སྦར་ཞྲིང་མགོར་ཟླ་ཕེད་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་

ནྲི་དེ་དག་རྣམས་སོ་སོའྲི་བཟླས་པའྲི་སྔགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ༀ་སྔར་ལྟར་རོ། །ཏྲྱཻ་ལོ་

ཀ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་མོ། །ཨཀེ་པ་ནྲི་སྡུད་པ་སེ། ཁམས་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་སྡུད་པ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བོད་པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་སྙྲིང་པོའ།ོ །ༀ་སྔར་ལྟར་རོ། །ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ནྲི་འབར་བ་སེ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འབར་བར་གྲིས་ཤྲིག་པའོ། །བྷྱོ་ནྲི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བོད་པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཕག་བཞྲི་པའྲི་སྙྲིང་པོའ།ོ ༀ་

སྔར་ལྟར་རོ། །ཀྲི་ཊྲི་ཀྲི་ཊྲི་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་བདུད་ཐམས་ཅད་ཆོམས་ཤྲིག་

པའོ། །གང་གྲིས་ན། བཛྲ་སེ་ཀྱཻ་རོ་རེས་སོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཕག་དྲུག་པའྲི་

སྙྲིང་པོའ།ོ འདྲི་དག་ནྲི་པདྨ་ཅན་ལྟར་བཤད་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཚངས་པ་དབང་པོ་

ཁབ་འཇུག་དག་པོ་སོགས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ལྷ་གཙོ་བོ་རྣམས་ནྲི་ཏྲྱཻ་ལོ་ཀའོ། །ཨཀེ་པ་

ནྲི་ཚར་གཅོད་པའོ། །ཛྭ་ལ་ནྲི་འབར་བའོ། །བྷྱོ་ནྲི་གདུག་པ་རྣམས་སྲེག་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་བཤད་དེ། བྷྱོའྲི་སྒ་རྣམས་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །ཀྲི་ཊྲིའྲི་སད་ཀྲི་

བྱྲིངས་ནྲི་འགོ་བའྲི་དོན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འཛིན་པའོ། །བཛྲེ་ནྲི་
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གདུག་པ་ཅན་ཆད་པས་གཅོད་པ་ལ་བཤད་དོ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་སོགས་དང་། ༀ་རཀ་

སོགས་ནྲི་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབེལ་བའྲི་སྔགས་རྣམས་བསན་ནས་

ལས་ཀྲི་ཚོགས་སོན་པ་ནྲི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བརྟན་པ་སོགས་སྔར་བཤད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། རོ་རེ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་རེངས་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཀར་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། 

ༀ་ཨཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་དབང་དུ་བྱེད་པའོ། །ཆུ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། 

ༀ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་སྐྲོད་པར་བྱེད་པའོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང་། ༀ་ཛྲིཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་དངངས་པར་བྱེད་

པའོ། །བདག་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ༀ་བྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཚ་བའྲི་

རྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་མངོན་སྤོད་དོ། །མཁའ་སྤོད་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་འགུགས་པར་བྱེེད་པའོ། །ས་སྤོད་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། 

ༀ་གྷུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་གསོད་པར་བྱེད་པའོ། །ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་ཧྲྲིཿསྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་པ་ནྲི་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའྲི་སྔགས་སོ། །འདྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་མདོ་ཙམ་ལྟ་སངས་

ཀྲི་ལེའུར་སོན་ལ། ལས་ཚོགས་འདྲི་དག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །མུ་

ཏྲིག་ཕེང་བར་ཡང་། རེངས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་། བཟླས་པ་དང་། སྦྲིན་

སྲེག་དང་། སྔགས་དང་། རྒྱུད་ལ་སོགས་པའྲི་སྦོར་བས་ཅྲི་རྲིགས་པར་བྱའོ། །སྦོར་

བ་དེ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་བལྟ་

བར་བྱའོ། །རྒྱུད་འདྲི་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོ་ཡྲིན་གྲི། འདྲིར་ལས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་ལས་རེད་པ་ས་བའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་བདག་གྲིས་ཀང་མ་བཤད་
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པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆར་དབབ་པའྲི་ལས་ནྲི་གཞུང་ཅུང་ཟད་འཁྲུགས་པ་

བསེབས་ནས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱས་

ཤྲིང་། རྩ་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་རོགས་པས། གོང་ངམ་གོང་ཁེར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་

རོལ་རླུང་གྲི་ཕོགས་སུ་རྲིང་བུ་གསར་བ་བྱས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲི་དེ་ཉྲིན་ཀླུ་གནས་པའྲི་ཆུ་

ཀླུང་གྲི་ངོགས་ནས་བངས་པའྲི་འཇྲིམ་པ་ནག་པོ་དེ་ཉྲིད་ཨ་ཕུཿཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་བྱུང་བའྲི་འཇྲིམ་པའྲི་རྣམ་པར་གནས་པར་བསྐེད་ལ། དེ་ལས་མཐའ་ཡས་ཀྲི་

གཟུགས་བརན་སོར་བཞྲི་པ་སོད་མྲི་ལ་སྦྲུལ་མགོའྲི་གདེངས་ཀ་བདུན་དང་ལྡན་པ། 

སད་སྦྲུལ་མཇུག་འཁྲིལ་བ། ལག་པ་བཞྲི་བ། གཡས་གཉྲིས་ན་བདུད་རྩྲིའྲི་འབས་བུ་

དང་རྲིན་པོ་ཆེ། གཡོན་གཉྲིས་ན་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པ་ཐོགས་པ་བྱས་ལ། སོ་

མ་བཏང་བའྲི་ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར་དུ་ནྲི་བཞག་པ་སེ། བཅུག་ནས་མཐའ་ཡས་ཀྲི་

གཟུགས་བརན་བཅུག་པའྲི་སོད་དེ་རྲིང་བུའྲི་དབུས་དེར་སེགས་བུ་ལ་བཞག་གོ །དེ་

ནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་དོན་དུ་ས་ཆོག་དང་། 

སའྲི་ལྷ་མོ་ས་གོན་དང་། བུམ་པ་ས་གོན་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ས་གོན་རྣམས་

བྱས་ནས། རྲིང་བུའྲི་དབུས་ཀྲི་ཁམ་ཕོར་ཁ་ཕེ་བ་སོང་པར་བསོམས་ཏེ། སོང་བའྲི་

ངང་ལས་མཐའ་ཡས་དམ་ཚིག་པ་གཟུགས་ཇྲི་ལྟ་བར་བསྐེད། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ས་བོན་དང་མཐའ་ཡས་དམ་ཚིག་པའྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་འོད་ཀྲིས་ས་འོག་ནས་མཐའ་ཡས་

བཀུག་པ་བསྲིམས་ནས་དངོས་ཡྲིན་པར་ཞེན་པ་དག་པོ་བྱ། སྤན་དངས་པའྲི་དབང་

གྲི་ལྷས་དབང་བསྐུར་པར་བསམས་ཏེ། དངོས་སུ་བུམ་པ་འོ་མ་དང་ཞོ་དང་མར་དང་

སྦྲང་རྩྲི་དང་ཀ་ར་སེ་བདུད་རྩྲི་ལྔས་བཀང་བས་ནྲི་གཟུགས་བརན་གྲི་སྤྲི་བོ་ནས་ཅུང་
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ཟད་བླུག །མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་དེའྲི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་བཀྲུ། མེ་ཏོག་ནག་

པོས་ནྲི་མཆོད་ཅྲིང་། དེས་མཚོན་པའྲི་སོས་དང་མར་མེ་དྲི་དང་ཞལ་ཟས་ཀྲིས་ཀང་

མཆོད་ཅྲིང་། ཀླུ་འདུལ་བར་བྱེད་པ་མཁན་པའྲི་ཁུ་བས་ནྲི་གཟུགས་དེ་ལ་བྱུག །གླང་

པོ་ཆེའྲི་ཆང་གྷྲིའུ་ཝཾ་གྲིས་ནྲི་གཟུགས་དེའྲི་མགོ་བོ་བྱུག། བ་ནག་མོའྲི་འོ་མས་ནྲི། 

དགང་བ་སེ་ཅུང་ཟད་གཏོར། གཞོན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པ་མདོག་ནག་མོས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་

ཏུ་བཀལ་བ། རམས་ཀྲིས་བཙོས་པའྲི་སྐུད་པས་ནྲི། རྒྱ་གམ་དུ་དཀྲྲིའོ། །དེའྲི་སང་

ཉྲིན་རྲིང་བུ་དེའྲི་ནུབ་ཕོགས་ཀྲི་འགམ་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་པར་བྱ་སེ། ཞེས་པ་

ནས། བྱ་སེ་ཞེས་པའྲི་བར་གོ་སའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ། བདུད་བཞྲིའྲི་དོད་ལ་མཐའ་

ཡས་མནན་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། མཐའ་ཡས་འཇྲིགས་པའང་འཇྲིགས་པར་མཛད་པ་

བྲིའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ལྷག་མ་གོ་ས་ལ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཀླུ་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་མནན་

པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་བྲི་ཞྲིང་། རྡུལ་ཚོན་གྲིས་ལྷ་བྲི་བར་མ་ནུས་ན་གདན་དེ་དག་གྲི་

སེང་དུ་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་བྲི་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

བརྒྱན་པ་དང་། བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་དང་། བདག་ཉྲིད་འཇུག་པ་རྣམ་བྱ་བར་བ་མ་

དག་བཞེད་པ་ལེགས་པས་དེ་དག་རོགས་པ་ན་རྲིང་བུའྲི་དབུས་ཀྲི་ཁམ་ཕོར་ཁ་ཕེ་

ནས་བཞག་ལ། གཟུགས་བརན་ཨ་ཕུཿལས་བསྐེད་ཅྲིང་བསྲིམས་པ་སྔར་ལྟར་

བྱའོ། །ཨ་ནྲི་མཐའ་ཡས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་དང་། ཕུཿནྲི་ཀླུ་སྤྲིའྲི་ས་བོན་ནོ། །ཁམ་

ཕོར་ནང་དུ་བ་ནག་མོའྲི་འོ་མས་བཀང་ལ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་མཐའ་ཡས་

གཟྲིར་ལ་ཆར་དབབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་ནང་གྲི་མ་རུངས་པའམ་ཁོས་པའྲི་སེམས་

ཀྲིས་དབེན་པའྲི་གནས་སུ་སྔགས་བཟླས་ཏེ། སྔགས་གང་ཞེ་ན། ༀ་གྷུ་རུ་གྷུ་རུ། གྷུ་
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ཊུ་གྷུ་ཊུ། མ་ཤ་མ་ཤ། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། གྷོ་ཊ་ཡ་གྷོ་ཊ་ཡ། ཞེས་པ་རྣམས་བསྒྱུར་དུ་མེད་

ལ། ཨ་ནན་ཏ་མཐའ་ཡས། ཀོ་པ་ཀཱ་ར་ཡ་བསྐོད་པར་གྲིས་ཤྲིག། ནཱ་ག་ཨ་དྷྲི་པ་ཏ་

ཡེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་བདག་པོའ།ོ །ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ནྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་བཀས་སོ། །སཔྟ་པཱ་ཏཱ་ལ་

ག་ཏ་ནཱ་ནཱ་ག་ནྲི་རྐང་འོག་རྲིམ་པ་བདུན་ན་གནས་པའྲི་ཀླུ། ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཁུག་ཅྲིག། 

བརྵ་ཡ་ཕོབ་ཅྲིག གར་ཡ་སྒོགས་ཤྲིག། ཏར་ཡ་རྟོགས་ཤྲིག ཕུཿཕུཿཕུཿཕུཿཕུཿཕུཿཕུཿཕུཿ། 

ཞེས་པ་ཀླུ་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་ནོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་ཀང་

གལ་ཏེ་ཆར་མྲི་འབབ་ན་སོགས་ཆོག་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་སྔགས་འདྲི་ལྡོག་ལ་བཟླ་སེ། ཧཱ་སྭཱ་

ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཞེས་པའྲི་བར་དུའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་བས་ཆར་འབབ་བོ། །གལ་ཏེ་

མྲི་འབབ་ན་དེའྲི་ཚེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་མགོ་ཨར་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་པན་སའམ་སོང་བུ་དཀར་

བོ་སེ། མཚན་མོ་ཆེར་སྐེས་པ་སྔ་དོ་ཉྲི་མས་རེག་པ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱར་འགས་པ་ཞྲིག་

ཡོད་པའྲི་དོག་པ་ལྟར་འགས་སོ། །དེ་དག་ནྲི་ཆར་དབབ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །དེ་

ནས་ཆར་ཆེས་པ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་དུ་སྤྲིན་བལ་བ་བཤད་དེ། ཧེ་རུ་ཀའྲི་

ང་རྒྱལ་གྲིས་དུར་ཁོད་ཀྲི་རས་ལ་ཉེ་བར་འདུག་པས་ཐལ་ཆེན་དང་ཡུངས་ཀར་

འཐོར་བ་ལ་བརྩོན་པས་སྔགས་བཟླ་ཞྲིང་བལ་ཏེ། ༀ་ཨཱརྱ་ཨཱརྱ་ཤྨ་ཤཱ་ན་བྲི་ཡཱ་ཡ་

ཞེས་པ་འཕགས་པ་དུར་ཁོད་ལ་དགེས་པའོ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་སྔར་ལྟར་ཏེ། 

སྤྲིན་བལ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །ཕ་རོལ་གྲི་སེ་རྣམ་པར་གཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར་ཁ་ཊྲིཀའམ་རོ་རྒྱུས་

ཀྲི་སྒྲུབ་པ་བཤད་དེ། ཁ་ཊྲི་ཀ་དང་ནང་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་། ཀུ་ཐཱ་ར་ཙྪིནྣ་རྩ་ལོང་

རོལ་བ་ཡྲིན་ཟེར་བ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཏགས་ལ་མྲིག་འབས་ཙམ་གྲི་རྲི་ལུ་བྱས་

ཏེ། ཧེ་རུ་ཀའྲི་སྐུའྲི་ཁར་བཅུག་སེ། སྔགས་ནྲི་ༀ་བཛྲ་ཀརྟ་རྲི་རོ་རེའྲི་གྲི་གུག་ཧེ་བཛྲ་
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ཡ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་བཀས། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་བྱེ་བ་བཟླས་ཤྲིང་། 

ལས་སྦོར་གྲི་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་འབུམ་བྱས་ཏེ། ཇྲི་སྲྲིད་དུ་སྐུ་གཟུགས་རང་གྲི་ཁ་

ནས་རྲི་ལུ་རང་ཕྱུང་སེ། སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མ་བྱྲིན་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་རོ་རྒྱུས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིལ་བ་སྤྲི་བླུགས་ཀྲི་མགྲིན་པ་ལ་རྲི་མོ་བྱས་

ན་བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མགྲིན་པ་ལ་རྲི་མོ་དེ་ཉྲིད་ཅྲིག་ཅར་

དུ་སང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ཀང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་

སོགས་པ་བཟློག་པར་མྲི་འགྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་རོ་རེའྲི་གྲི་གུག་གྲིས་རྲིལ་བ་སྤྲི་བླུགས་

ཀྲི་མགྲིན་པ་བསོར་ཞྲིང་བསོར་ནས་བཅག་ན་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མགོ་དུས་གཅྲིག་

ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་གྲི་གུག་གྲི་ཆོ་གའོ། །འདྲི་སྔོན་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་

ཀྲིས་མཛད་པར་གགས་སོ། །མུ་སེགས་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་བགས་པར་འདོར་

པས་ཐྲིག་ལེ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཚངས་བའྲི་ས་བོན་པ་ལ་ཤའྲི་འབས་བུ་དགུན་ཟླ་འབྲིང་

པོའྲི་སར་མ་རྒྱལ་ལ་བཏབ་པ་ཕྲིས་རྒྱལ་གྲི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བངས་ཏེ་བསྒྲུབས་ནས། 

ཀུ་ཐཱ་ར་ཙྪིནྣ་དང་ཆ་མཉམ་དུ་བསྲེས་ལ། རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཉྲི་མ་གཟས་ཟྲིན་པ་ལ་མྲི་

བསྐོད་པ་དང་བཏག་ཅྲིང་། བཏགས་ནས་དག་སའྲི་གཟུགས་བྱས་ཏེ། དེ་རྐང་བས་

མནན་ནས་སྔགས་འདྲི་བཟླས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཀུ་ཐཱ་ར་རོ་རེ་དག་སས། ཕཱ་ཊ་ཡ་ཕཱ་ཊ་ཡ་

ཁོས་ཁོས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ཡང་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བྱེ་བ་བཟླས་ནས་ལས་ལ་

སྦོར་བ་ན་ཉྲིན་མཚན་ཐོག་ཐག་པ་བཟླས་ཏེ། དག་ས་ལ་དུ་བ་དང་འོད་ལ་སོགས་

པའྲི་རྟགས་བྱུང་བ་ན། དེ་བརྟགས་ནས་རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ཐྲིག་ལེ་དག་ས་ལྟ་བུ་བྱས་

ཏེ། ཕག་བྱས་ན་གང་ལ་ཕག་བྱས་པ་དེ་འགས་སོ། །ལྷ་བགས་པའྲི་ཆོ་གའོ། །དག་བོ་
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ཚ་བས་གདུང་བར་བྱ་བར་འདོད་པས། ཨརྐ་ཉྲི་ཤྲིང་བའྲི་ལོ་མ་ལ། དུག་དང་། སེ་ཚེ་

དང་། ཙི་ཏྲ་ཀ་རྒྱ་སྐེགས་ཀྲི་ཁུ་བས་དགའྲི་མྲིང་བྲི་ཞྲིང་། འབས་ཕུབ་ཀྲི་མེ་ལ་གདུང་

སེ་སྔགས་ཁྲི་བཟླས་སོ། །ༀ་ཧེ་བཛྲ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཛྭ་ར་རྲི་མས་སོ། །ཤ་ཏྲུཾ་བྷྲཱུཾ་

དག་བོ་ལ་ཐོབ་ཅྲིག་གོ །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཚ་བའྲི་རྲིམས་ཕེད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །སྔོན་

དུ་བསྙེན་པ་ཁྲི་བཟླས་པས་འགྲུབ་བོ། །ཆང་སྐྱུག་པར་བྱ་བར་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ལྟེ་བར་ཡཾ་གྲི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་ཞྲིང་། 

དེའྲི་སེང་དུ་མཾ་གྲི་རྣམ་པ་གྱུར་པ་ལས་ཆང་ལྟོ་བར་བསོམས་ཏེ། སྐྱུག་པར་བྱེེད་པར་

བལྟས་ཤྲིང་བསོམས་ན་ཆང་སྐྱུག་གོ། སྔོན་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་མཛད་པར་

གགས་སོ། །འདོད་པས་རབ་ཏུ་མོས་མ་དབང་དུ་བྱ་བར་འདོད་པས། མ་ངན་མེད་པ་

དཔྲིད་ཟླ་ར་བའྲི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མ་ངན་མེད་པའྲི་ཤྲིང་ཨ་ཤོ་ཀའྲི་འོག་ཏུ་སོང་སེ་

གོས་དམར་བོ་བགོས་ནས་མོས་བྱེད་ཀྲི་འབས་བུ་པོ་སོ་ཆ་བཟའ་ཞྲིང་། ཀཱ་ཀཱ་མ་ཙི་

ཀ་རྒྱ་སྐེགས་ཀྲི་ཁུ་བས་རང་གྲི་དཔྲལ་བར་ཐྲིག་ལེ་བྱས་ནས་སྔགས་བཟླ་སེ། ༀ་ཀུ་

རུ་ཀུ་ལེ་ཧྲྲིཿཨ་མུ་ཀ་མེ་ཧྲྲི་བ་སྲི་བྷ་ཝ་ཏུ་ཆེ་གེ་མོ་བདག་གྲི་དབང་དུ་གྱུར་ཅྲིག་སྭཱ་ཧཱ། 

སྔོན་དུ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའྲི་བཟླས་པ་སོགས་རོགས་པས་ལས་སྦོར་གྲི་ཚེ་སྔགས་འདྲི་ཁྲི་

བཟླས་པ་ཡྲིས་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་འདོད་པ་བཞྲིན་དབང་དུ་བྱ་བར་

འདོད་པས། འབས་སཱ་ལུ་བཏགས་པའྲི་འགྱུར་བ་ཟན་ལ་ཟླ་བ་དང་། ཉྲི་མའྲི་གཟུགས་

བྱས་ལ་རླངས་པ་ལ་བཙོས་ཏེ་ཁམ་ཕོར་དུ་རོ་རེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཆུ་ལ་གཞུག་ཅྲིང་

སྔགས་བཟླས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཨརྐ་ནྲི་ཉྲི་མ་མ་ཙ་ལ་མ་ཙ་ལ་མ་གཡོས་མ་གཡོས། ཏྲིཥྛ་

ཏྲིཥྛ་བརྟན་པར་གྲིས་གཉྲིས། ཧེ་བཛྲ་ཡ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་བཀས། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་
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བྱེ་བ་ཕག་བདུན་བཟླས་ཏེ། བཅུ་ཆའྲི་སྦྲིན་སྲེག་བྱས་ནས་རྟགས་བྱུང་བ་ན་ལས་

སྦོར་གྲི་ཚེ་ཁྲི་བཟླས་པས་ཉྲི་མ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །སྔོན་གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་པས་

མཛད་པར་གགས་སོ། །ༀ་ན་གྲཱ་ན་གྲཱ་ཀུ་མ་རྲི་ཀྲི་དྲི་བྱེ་ལོ་ཙ་ན་ནེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བྱ་

བའྲི་སྔགས་འདྲི་སྔོན་དུ་འབུམ་བཟླས་ཏེ་པདྨ་དམར་བོའྲི་སྦྲིན་སྲེག་ཁྲི་བྱས་ནས། 

དུས་མ་ཡྲིན་པ་མར་ངོའྲི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་མམ་བདུན་གྲི་མཚན་མོའྲི་དུས་སུ། རྐུན་

མ་ངོས་གཟུང་བའྲི་དོན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་གཞོན་ནུ་མའམ་ཁེའུ་གོང་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་

མ་གོས་པའྲི་མྲིག་དག་ལ་སྔགས་དེ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྔགས་ནས། མེ་

ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པས་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་མཆོད་ཅྲིང་། སང་ནུབ་ཁོ་བོའྲི་

དོན་བསྒྲུབས་ཤྲིག་ཅེས་སྙན་གསན་དབབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲི་དེ་ཉྲིན་མར་ངོའྲི་བཅུ་བཞྲི་

བའམ། བརྒྱད་པའྲི་སྔ་བའྲི་དུས་སུ་བུམ་པ་བུམ་རས་དང་བཅས་པའྲི་ཆུས་བཀང་བ་

དང་ལ་སོགས་པས་དེའྲི་སེང་དུ་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་བཤམས་པའྲི་མར་མེ་དང་། གཞན་

ཡང་རྒྱ་སྐེགས་ཀྲི་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཉེ་བར་བཞག་ཅྲིང་བདག་ཉྲིད་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་རོགས་པ་དང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བྱས་

ནས། འབྲུ་མར་དང་ཨ་ལཀྟ་རྒྱ་སྐེགས་ཀྲི་ཁུ་བ་ལ་སྔགས་གོང་གྲི་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ལན་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མངོན་པར་བསྔག་གོ །དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། བླུགས་ལ་སྔགས་བཟླ་

ཞྲིང་ལེགས་པར་ཕྲིས་ནས་གཞོན་ནུ་མའྲི་མྲིག་ལའང་། སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

བསྔགས་ནས། ཐོད་པའྲི་མར་མེའྲི་འོད་ལ་གཞོན་ནུ་མ་ལ་མཐེ་བོང་བསན་ཏེ། ངའྲི་

རས་སུས་ཁེར་ཞེས་སམ། དགོས་པའྲི་དོན་ཅྲི་མཐོང་བ་སོས་ཤྲིག །ཅེས་བརོད་ན། 

སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ལ་གཞོན་ནུ་མ་དེས་སྨྲས་པ། ཁེད་ཀྲི་རས་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བས་ཁེར་
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རོ། །ཞེའམ་གཞན་ཡང་དགོས་པའྲི་དོན་དག་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའྲི་མོས་དོན་

གསལ་བར་སོན་པས། རོ་རེ་སར་མའོ། །བེ་རུ་ཊ་ཡ་ཞེས་སོགས་དུད་འགོ་ལྔ་བསྐྲད་

པ་ནྲི་གོ་ས་སེ། འདྲི་དག་ལའང་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་འབུམ་འབུམ་དང་། སྦྲིན་སྲེག་ཁྲི་བྱ་

བར་བ་མ་དག་བཞེད་དོ། །རོ་རེ་མ་དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་སྔར་རེངས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ལས་དག་དང་། རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྲི། སྔགས་

ཀྲི་ལེའུ་སེ་གཉྲིས་པའོ། །

སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་སྙྲིང་ལ་འགོགས། །བཟླས་པའྲི་ལྕགས་ཀྱུས་འཁོར་ལོ་

དངས། །ལྷ་ཡྲི་སྙེམས་པས་རབ་དེགས་པའྲི། །སྔགས་པ་དཔའ་བོ་ལས་ཀུན་

བྱེད། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་

བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་གསུམ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་

བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལེའུ་དང་པོ་ཐུགས་

དང་། གཉྲིས་པས་གསུང་སྔགས་བཤད་ཟྲིན་ནས། དེ་ནས་སྐུ་ལྷའྲི་ལེའུ་བཤད་པར་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སོ་སོའྲི་ལུགས་དགོད་པ་དང་། འཐད་པའྲི་ཕོགས་

བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཁས་པ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་ལུགས་དང་པོར་བརོད་པར་

བྱ་སེ། དེ་ཡང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་བ་མ་ལ་མ་བལྟོས་པར་འདུག་པ་རྣམས་རྨོངས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་ལྷའྲི་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་འདྲིར་དཀྲུགས་ཏེ་གསུངས་པས་ན། རྒྱུད་

ནས་བཤད་པའྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ནྲི་སངས་ཏེ་འཁྲུགས་པ་སེབས་པར་བྱའོ། ཞེས་
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གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གནས་སུ་སན་

བདེ་བ་ལ་འདུག་ནས། རྣལ་འབྱོར་བས་རང་གྲི་སྙྲིང་གར་བཾ་དམར་བོ་ལས་བྱུང་བའྲི་

པདྨ་དམར་བོ་དང་། རཾ་དམར་བོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསོམ་པ་ནྲི། རང་

གྲི་སྙྲིང་གར་རེ་ཕ་བསོམ། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀའོ། །དེ་ནས་མཐུན་རྐེན་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་གསོག་པ་ནྲི། ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་བལྟས་ནས་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། གཡུང་

མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་འདྲིར་མེད་ཀང་བཤད་

རྒྱུད་གུར་དུ་མཐོང་བ་བ་བ་ནྲི། སྲིག་བཤགས་ཡྲི་རང་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །དེ་ནས་ཚད་མེད་བཞྲི་བསོམ་པ་ནྲི། དང་པོར་བྱམས་པ་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་

སོགས་རྐང་བ་བཞྲིའོ། །དེ་ནས་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ནྲི། ཡང་ནྲི་སོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་

སེ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི། འབས་བུ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོ། །གོང་དུ་

ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསོམས་པར་མ་ཟད་ཡང་ནྲི་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་བསོམ་ཞེས་པའོ། །སོང་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་ཙམ་བསོམ་མམ་སྙམ་ན། དེ་ནྲི་ཡན་

ལག་དང་པོ་ཡྲིན་ལ་དེར་མ་ཟད་ཡན་ལག་བཞྲི་རོགས་པར་བསོམ་དགོས་སོ། ཞེས་

སོན་པ་ནྲི། གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི་ས་བོན་བསྡུ། ཞེས་སོགས་གསུམ་མོ། །དེ་ཉྲིད་འཆད་

པ་ནྲི་རེ་ཕས་ཞེས་སོགས་ཏེ། བཾ་དམར་བོ་ལས་མདུན་དུ་པདྨ་དམར་བོ་དང་། དེའྲི་

སེང་དུ་རེ་ཕས་ཏེ་རཾ་དམར་བོ་ལས་ཉྲི་མ་སྔོན་དུ་རྣམ་པར་བསོམས་ནས། ཉྲི་དེར་

ཧཱུཾ་བྱུང་བར་བསོམ་པ་ནྲི་ས་བོན་བསྡུ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ་བསྡུ་བ་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་དོན་

དུ་འཆད་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཡན་ལག་གཉྲིས་པའོ། །དེ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐེད་པ་
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ནྲི། གཟུགས་བརན་རོགས་པའམ་ཕག་རྒྱ་དང་མཚན་མ་རོགས་པའྲི་དོན་ཏེ་ཡན་

ལག་གསུམ་པའོ། །དེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པ་བྱས་པ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་དགོད་

པའྲི་དོན་ཏེ་ཡན་ལག་བཞྲི་བའོ། །དེ་ནས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་རྭ་བ་དང་

གུར་བཅྲིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ཉྲིད་དེ། ཡང་གྲིས་ས་གཞྲི་དང་བ་བེ་ཡང་

བསྡུའོ། །དེ་དག་གྲིས་ནྲི་རོ་གང་དུ་བསོམ་པའྲི་གནས་མ་བསན་ལ། བསན་ཡང་

དགོས་ན་དེ་གང་ཞེ་ན། བ་མ་ལ་ཞུ་བའམ་བཤད་རྒྱུད་དུ་བཙལ་བར་བྱ་སེ། བཤད་

རྒྱུད་ལས། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ནྲི་པདྨ་ལ། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསམ་བར་བྱ། །དེ་

ལ་ཧཱུཾ་སྐེ་སྔོན་པོ་ནྲི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་ཕག་གཉྲིས་བསོམ། ཞེས་གསུངས་

པས། བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་པདྨ་དམར་བོ་དང་། དེའྲི་

སེང་དུ་ཉྲི་མ། དེའྲི་སེང་དུ་རོ་བསོམ་པ་ནྲི། དང་པོར་རོ་ནྲི་རྣམ་བསོམ་པ། ཞེས་

སོགས་རྐང་བ་བཞྲིའོ། །རོའྲི་སྙྲིང་གར་མངོན་བྱང་ལྔ་བསོམ་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བཞེངས་པ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཟླ་བ་ཀཱ་ལྲི་ཉྲི། ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞྲིའོ། །དེ་ལ་ནང་

དུ་སོན་པའྲི་དོན་ནྲི་ཟླ་ཉྲིའྲི་བར་དུའོ། །དེ་ཉྲིད་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གོ །དེ་རོར་སེམས་སུ་

འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ནས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ནྲི། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ནྲི། ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཅུའོ། །སྔོན་

པོ་དང་སྔོ་དམར་དུ་བསོམ་པ་གདམ་ང་ཅན་དུ་བསོམ་པ་ནྲི་དད་པས་བསོམ་ཞེས་

པས་བསན་ནོ། །གཙོ་བོ་བསྐེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་

བྱ་སྙམ་པ་ལ། རང་གྲི་ལུས་མཚུངས་རྣམ་པར་སྤོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ཅྲིང་། 

དེ་དག་ཀང་གོ་ས་བར་ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས་བཤད་ལ། བསྡུས་ནས་སྙྲིང་ཁར་བཀུག་པ་ན་
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ཞེ་སང་རོ་རེར་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་མ་བཤད་དེ། ལུགས་འདྲི་ལ་མ་བཤད་པ་དེ་རྣམས་

ཀང་དཀའ་བར་སང་ལ། སྔོ་དང་ཉྲི་མ་མཚུངས་པའྲི་མདོག །ཅེས་པ་ཡང་སྔར་ཡང་

དེ་ལྟར་བཤད་པས་ལན་གཉྲིས་སོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བཤད་དཀའ་བར་སང་ངོ་། 

ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་འད་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་མཛད་སྙམ་ན། དུར་

ཁོད་དུ་ནྲི་རྣམ་པར་རོལ། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་དུར་ཁོད་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཡྲི་དྭགས་

ཀྲི་གནས་དང་ལུས་སོ། །དང་པོ་ནྲི་ཤྲིང་བརྒྱད་ཀྲི་རྩ་བར་ཕོགས་སྐོང་བརྒྱད་གནས་

པའྲི་གནས་ཏེ། དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དུར་ཁོད་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་གནས་སུ་གགས་སོ། །འོ་ན་

ལུས་ཇྲི་ལྟར་དུར་ཁོད་ཡྲིན་སྙམ་ན། དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཏེ། དབུགས་རྒྱུ་

དང་སྲོག་ནྲི་དུར་ཁོད་དེ། ཧེ་རུ་ཀའྲི་ལུས་སོ། །ཕག་གཉྲིས་པའྲི་བསྐེད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

བར་ཕག་བཞྲི་པ་དང་ཕག་དྲུག་པའང་དེ་བཞྲིན་ཏེ། ཁད་པར་ནྲི་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཡུམ་

དང་བཅས་པའོ། ཞེས་ཕག་གཉྲིས་པ་ལ་ཡུམ་མེད་པར་བཞེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་

འདྲིའྲི་གཞུང་མཐའ་དག་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ཀ་བསྲུང་འཁོར་དུར་ཁོད་ཀྲིས་བསོར་

བའྲི་དབུས་སུ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པར་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་བྱས་པ་ལ་ལྷ་

མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་མངོན་རྟོགས་རྲིམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུགས་པ་སེབས་ནས་

འཆད་པ་ཀུ་མུ་ཊྲིའྲི་ལུགས་སོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་བཞྲི་བསྐེད། ཆོ་

ག་གསུམ་བསྐེད། མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད། ལྷ་མོ་འཁོར་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཏེ། བསྐེད་

ཆོག་རྲིམ་པ་བཞྲིར་འཆད་ལ། རེ་བཙུན་ས་སྐ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་བཞེད་པ་ལ། དང་

པོར་ཚད་མེད་བཞྲི་དང་སོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་བསོམས་ནས། དེ་ནས་འབས་བུ་དཀྲོང་

བསྐེད་ཀྲི་ཡན་ལག་བཞྲི་རོགས་སུ་བསྐེད་པ་ནྲི། སོང་བའྲི་ངང་ལས་དུས་གཉྲིས་
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པར་ཡང་ནྲི་རང་གྲི་སེམས་ཉྲི་མར་གནས་པའྲི་སེང་དུ་ལྷའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསམས་

ཏེ། དེ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཚོགས་སྤོས་དོན་གཉྲིས་བྱས་ཧཱུཾ་ལ་བསྡུས་པ་ནྲི་ས་བོན་

བསྡུས་པ་སེ། ཡན་ལག་གཉྲིས་པའོ། །ས་བོན་དེ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་རུང་གྲི་

སྐུར་བཞེངས་ནས་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་རོ་གདན་ལ་གནས་པ་ནྲི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་

གཟུགས་བརན་རོགས་པའོ། །དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཉྲི་མ་ལ་ཧཱུཾ་དགོད་པ་ནྲི། ཡན་ལག་

བཞྲི་པ་ཡྲིག་འབྲུ་དགོད་པ་སེ། འདྲི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྲི་བསྐེད་ཆོག་བསྡུས་པའོ། 

ཞེས་ཕྲིས་ཀྲི་རེས་འབང་ཁ་ཅྲིག་འཆད་པ་ཤཱནྲི་པའྲི་ཡན་ལག་བཞྲི་བསྐེད་ཡྲིན་ལ། 

ལུགས་དེའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་སེ། ཞེས་པ་སོ་སོར་ཕལ་ནས། 

སོང་ཉྲིད་ཅེས་པས་སྔོན་འགོ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་བསན་ཅྲིང་། བྱང་ཆུབ་ཅེས་པས་ཧེ་

རུ་ཀ་གསུམ་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་དང་། ས་བོན་བསྡུ་ཞེས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

བྱྲིན་རླབས་དང་། གསུམ་པ་གཟུགས་བརན་རོགས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དང་། 

བཞྲི་པ་ཡྲིག་འབྲུ་དགོད་པས་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་བསན་ལ། 

དེ་ཡང་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། དང་པོ་སོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གཉྲིས་པ་

ལ་ནྲི་ས་བོན་བསྡུ། །གསུམ་པ་ལ་ནྲི་གཟུགས་བརན་རོགས། །བཞྲི་པ་ལ་ནྲི་ཡྲིག་

འབྲུ་དགོད། །རོ་རེ་རྣམ་བཞྲི་འདྲི་དག་གྲིས། །ཐ་མལ་བསྒྲུབ་པའྲི་བསྙེན་པ་བྱ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་པར་བཞེད་དོ། །འབྲིང་པོ་རོ་རེ་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་

བསྐེད་པ་ནྲི། ཚོགས་གཉྲིས་བསགས་པ་བསྡུས་པ་དང་འད་བ་ལ། རེ་ཕས་ཉྲི་མ་

སྔོན་དུ་རྣམ་བསོམས་ནས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པ་ལྟར་བསྲུང་འཁོར་བསོམས། 

བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པད་ཉྲིའྲི་སེང་དུ་རོའྲི་གདན་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་
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ཡྲིག་ལས་རོ་རེ་དང་དེ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་བསྐེད་པ་ནྲི། རང་གྲི་

སྙྲིང་གར་རེ་ཕ་བསོམ། ཞེས་པ་ནས། དད་པས་ངེས་པར་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས་བསན་ནོ། །རྒྱས་པ་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ལྷ་མོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་མཆོད། བདུན་རྣམ་དག་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྲུང་འཁོར་རྣམས་འབྲིང་པོ་

ལྟར་བྱས། དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་དང་དུར་ཁོད་ཀྲི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་

མའྲི་སེང་དུ་རོ་གདན་བསམས་པའྲི་ཁར་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་

ཡང་རུང་བ་བསྐེད་པ་ནྲི། ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་བལྟས་ནས་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ཡོ་གྲི་

ཞེ་སང་བདག་ཉྲིད་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་མན་ཆད་ཀྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་སོ་

སོའྲི་ཁད་པར་ལ་སོགས་པ་དག་གསུངས་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ཀའང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

ཀྲི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། ཕག་གཉྲིས་པ་ལ་ཡུམ་མེད་པ་དང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་ནྲི་

གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་

ཏེ་ཚུར་འདུས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་པདྨའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྲི་

གདན་ལ་འཁོད་པར། ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁབ་པ་ཡྲི། །རང་གྲི་ལུས་མཚུངས་

རྣམ་པར་སྤོ། །བསྡུས་ནས་སྙྲིང་གར་བཀུག་པ་ན། ཞེས་པས་བསན་ཅྲིང་། སྙྲིང་གར་

ཞེས་པ་རོའྲི་སྙྲིང་ག་ལ་བཞེད་དོ། །བ་མ་རྔོག་པ་དག་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ལེའུ་

འདྲིར་བསན་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྲི་མངོན་རྟོགས་ལ་བསྡུས་རྒྱས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་

པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་ལ། བསྡུས་པ་གསུམ་ནྲི་སྦོར་བ་ཚོགས་བསགས་ནས་སོང་

ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་བར་འད་བ་ལ། བསྲུང་འཁོར་དང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་བཞག་ནས་གཙོ་

བོ་གསུམ་བསོམ་མོ། །རྒྱས་པ་གསུམ་ནྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཚོགས་བསག །ཚད་
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མེད་བཞྲི། སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་བསྡུས་པ་དང་འད་བ་ལ། རེ་ཕས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

བསན་པ་ལྟར་བསྲུང་འཁོར་བསོམས་ནས། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་སངས་ཏེ་གཙོ་བོ་གསུམ་

ཙམ་ཞྲིག་བསོམ་པའོ། ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་གསུམ་ནྲི་བསྲུང་འཁོར་ཡན་ཆད་དེ་དང་འད་

བ་ལ། དེ་ནས་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ནས་གསུངས་པ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་

རྲིམ་བརྩེགས་བསོམ། ཕྲི་མའྲི་ལྔ་པ་བཞྲིན་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་

པ་བསྐེད། གདན་དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མངོན་བྱང་

ལྔ་ལས་རྒྱུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་དེ། དེ་ནྲི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་

ཕག་བཅུ་དྲུག་པར་བྱ་ལ། དེའྲི་འཁོར་དང་འཁོར་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཕྲི་མའྲི་ལྔ་པ་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། དེ་ལས་འབས་བུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པ་སོགས་གསུམ་དུ་

བཞེངས་པའྲི་ཚུལ། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ལྟར་བྱའོ། ཞེས་འཆད་

དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ལུགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་བཤད་པ་ཉྲིད་མཆོག་ཏུ་བཟང་སེ། ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་རང་གྲི་

ལུགས་སུ་འདོད་པར་བྱའོ། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲི་

ལ་གསུམ། བསྐེད་ཆོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སྔོན་འགོ་ཚད་མེད་བཞྲི་བསོམ་

པ་བཤད་པ། ལྷ་བསྐེད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ། ཡན་ལག་

བཞྲི་སྤྲིར་བསན་པ། ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ལྷ་བསྐེད་

པ་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲི་ཚུལ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་དོན་

དུ་བཤད་པ་ནྲི། བྱམས་སོགས་བསྐེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་
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བསྐེད་པ་ནྲི་རང་གཞན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ན། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དང་པོར་

ཚད་མེད་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། ཞེས་སོན་པ་ནྲི། ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་དང་པོར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་འདོད་པའྲི་བྱམས་པ་བསོམ་པར་

བྱ་ལ། དུས་གཉྲིས་པར་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་རྣམ་པར་བསོམ་

ཞྲིང་གསུམ་པར་མ་རྲིག་པ་དང་བལ་བས་དགེ་བའྲི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགའ་བ་

བསོམ་པ་དང་། ཚད་མེད་ཀུན་གྲི་མཐའ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་

པ་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པའྲི་བཏང་སྙོམས་བསོམ་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ངེས་

དོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལྡོག་པས་བཞྲིར་ཕེ་

ནས་ཚད་མེད་བཞྲིར་འཇོག་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། དགའ་བས་བསྡུས་པའྲི་རང་བཞྲིན་

མཉམ་པ་ཉྲིད་ལ་གནས་པས་བྱམས་པ་དང་། ཀ་རུ་ཎའྲི་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

བདེ་བསྡུས་ཀྲི་དོན་གྲིས་སྙྲིང་རེ་དང་། ལྷན་སྐེས་རེས་སུ་མོང་བས་མཆོག་ཏུ་དགའ་

བ་ནྲི་དགའ་བ་དང་། དེ་ཉྲིད་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བཏང་སྙོམས་པ་སེ་དཔོད་པར་མྲི་

བྱེད་པ་ནྲི་བཏང་སྙོམས་སོ། ཞེས་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡན་ལག་

བཞྲིའྲི་དང་པོ་འདྲི་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་དགོས་པ་ལས། དང་པོ་ནྲི། 

ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་ཐ་མ་བཏང་སྙོམས་བསོམ་པ་ལས་ཀང་ཐ་མར་ཡང་ནྲི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོས་སོང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསོམ་པར་བྱ་སེ། དེས་མཚན་

མ་མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པ་བསོམ་པའང་མཚོན་ནོ། །ཡང་བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་

པ་ནྲི། འདྲིས་གོང་དུ་ཚད་མེད་བཞྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་ལ་བཤད་པ་དེ་ཡང་སོང་

ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་དགོས་པ་བསན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ལྷ་བསྐེད་
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པའྲི་སྔོན་འགོ་ཚད་མེད་བཞྲི་དང་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་དང་ངེས་གཉྲིས་སུ་བཤད་པས་

ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་ཡང་དང་དོན་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་དང་། ངེས་དོན་རོགས་

རྲིམ་པས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་ལྡང་

ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པ་གོ་བར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་སོ། །ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་གཉྲིས་

པ་ལ་ནྲི་ས་བོན་བསྡུ་ཞེས་པའྲི་ས་བོན་ནྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་ལས་བསྐེད་

པ་ནྲི་བསྡུས་པའོ། །ཡང་ས་བོན་གྲིས་བསྡུས་ཞེས་པ་སེ། ས་བོན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་

དེས་མངོན་བྱང་ལྷག་མ་གསུམ་བསྡུས་ཤྲིང་མཚོན་པའོ། །ཡན་ལག་གསུམ་པ་ལ་

ནྲི་གཟུགས་བརན་རོགས་པ་ནྲི་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་པའམ། ཆོ་ག་གསུམ་

ལས་ལྷ་རོགས་པའོ། །ཡན་ལག་བཞྲི་པ་ལ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་དགོད་པ་ནྲི་འགེལ་བར་

གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འགེལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་

དྷ་རྲི་པས་མཛད་པ་ལས། རྒྱུད་ཚིག་འདྲི་ཉྲིད་དངས་ཏེ། སྐེ་མཆེད་དམ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་སོགས་ཀྲི་ས་བོན་དགོད་པ་བཞྲི་པ་ཡྲི་གེ་དགོད་པར་མཛད་པ་

ལྟར་རོ། །ཡན་ལག་བཞྲི་བོ་འདྲི་ཡང་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་དང་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་

གཉྲིས་ཀ་ལ་སྤྲིར་སྦར་བར་བྱ་བར་བཞེད་ཀྲི། གང་རུང་གཅྲིག་ལ་ངེས་གཟུང་དུ་

སྦོར་བ་མྲི་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་ཀྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པར་བསྐེད་ཚུལ་བསན་པ། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་འཁོར་དང་

བཅས་པར་བསྐེད་ཚུལ་བསན་པ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལའང་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་

བུར་གནས་གང་དུ་བསྐེད་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་བསོམས་པའྲི་འོག་
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ཏུ་རེ་ཕས་ཏེ་རཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉྲི་མ་སྔོན་དུ་རྣམ་པར་བསོམས་ནས། ཉྲི་

མའྲི་སེང་དེར་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་སེ། ས་ཚོགས་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་

རྭ་བ་དང་གུར་བཅྲིང་བ་ཡང་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པས་ས་ཚོགས་

རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་དང་། བ་བེ་ནྲི་ཡང་གྲི་སྒས་བསན་ཏེ། འོག་དང་སེང་དུ་ཚངས་པའྲི་

གནས་ལ་ཐུག་པ་དང་། རྒྱར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པའྲི་ཚད་ཀྲི་རྭ་བ་

གྲུ་བཞྲི་པ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འཕོ་བ་བསོམ་པར་བྱའོ། །རྭ་བའྲི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དང་པོར་ཏེ། སྔོན་དུ་གདན་གྲི་རོ་ནྲི་རྣམ་པར་

བསོམ་པར་བྱ་ལ། རོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རང་བཞྲིན་

མཚོན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་མཚོན་པར་བརོད་དོ། །དེ་ནས་

རོ་དེའྲི་སེང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ཉྲིད་གནས་ནས་ཧེ་རུ་ཀ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་བསོམ་

པར་བྱའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་སྙམ་ན། རོ་རེ་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐེད་ནས་

བསོམ་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར། རང་གྲི་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་པའྲི་རོའ།ོ །དེའྲི་

སྙྲིང་གར་རེ་བ་སེ་རཾ་བསོམ་ཞྲིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་

པར་བྱའོ། །ཉྲི་མའྲི་སེང་དེར་ནྲི་ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པ་ཉྲིད་ནག་པོ་བསོམ་པར་བྱ་ལ། ཧཱུཾ་དེ་

ཡང་སོང་བ་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་ཅན་

དུ་བསམ་ཞྲིང་། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཁ་དོག་ནག་པོ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་

འཇྲིགས་པར་བྱེད་པ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པར་བྱ་ལ། རོ་རེ་དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་སུ་གནས་

པར། སར་ཡང་ནྲི་ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་བསོམ་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་ཧཱུཾ་གྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི་

བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་
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ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པར་བལྟས་ནས་རང་

ཉྲིད་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བར་རྣམ་

པར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། རོ་རེ་ནྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་བྱུང་

བའམ། ཕག་མཚན་གྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐེ་བ་སྐུ་མདོག་ནག་

པོ་ཆེན་པོ། །འདམ་སྐེས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འད་བའྲི་མདོག་ཅན་ནོ། །འགེལ་བར་འདྲི་ནྲི་

དཔའ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བསོམ་པ་གསུངས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་འཁོར་མེད་པར་སོན་པ་ཡྲིན་

གྲི། ཡུམ་མེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། འཁོར་མེད་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་བསྐེད་ཚུལ་

གྲི་ཁད་པར་ནྲི་དེ་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དང་པོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་མཆོད་པ་སྔོན་དུ་མ་

བཏང་བར་བྱམས་སོགས་བསོམ་པའྲི་སོ་ནས་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པ་

ལས་ཡང་ན་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ནས་བྱམས་སོགས་བསོམས་ཏེ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་སོན་པ་ལ། ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྙྲིང་

གའྲི་པདྨ་དང་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས། ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་གྲི་གཙོ་བོ་

གང་བསོམ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སྔོ་བ་དང་། འོད་ཟེར་ཉྲི་མའྲི་མདོག་

ལྟར་དམར་བོ་འཕོ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ཏེ། དད་པས་ངེས་པར་རྣམ་

པར་བསོམ་པ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པ་དེ་ནས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཞེ་ན། རེ་བཙུན་ནྲི་གང་ལ་

དད་པ་སྒོལ་བའམ་མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་མདུན་

གྲི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བལྟས་ནས་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་སྐེ་བ་སྙྲིང་

རེ་ཆེ་བ་སེ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་གཟྲིགས་པ་དེ་དག་ལ་
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མཆོད་པར་བྱའོ། །གང་གྲིས་མཆོད་ན། རང་གྲི་སྙྲིང་གའྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ། ཕག་

རྒྱ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡྲི། ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་

ཀྲིས་མཆོད་པར་བྱའོ། །ལྷ་མོ་གང་གྲིས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་མཆོད་ན། དཀར་མོ་དང་གཽ་

རཱྲི་དང་རྲི་སྲས་དང་དབུ་མ་རྣམས་ནྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཆུང་མའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཏེ། 

དེའྲི་མྲིང་གྲིས་ལྷ་མོ་འདྲི་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཁ་དོག་གྲི་སོ་ནས་དཀར་མོར་

བརོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེས་རྲི་དྭགས་མཚན་པ་ནྲི་ཟླ་བ་སེ། དེའྲི་མྲིང་ཅན་བྱང་སེམས་

དཀར་བོས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་། ཆོམ་རྐུན་མ་ནྲི་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཞེས་

པ་ཉྲི་མ་སེ། དེའྲི་མྲིང་ཅན་བྱང་སེམས་དམར་བོས་གང་བའྲི་སོད་ཐོད་པ་འཛིན་པ་

དང་། རོ་ལངས་མ་ནྲི་དྲི་ཆུས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་མ་དང་། གྷས་རཱྲི་ནྲི་

སན་སྒོན་མེ་ལྔ་ཞེས་གགས་པའྲི་ཤ་ལྔ་འཛིན་ཅྲིང་། པུཀ་སཱྲི་ནྲི་རོ་རེ་སེ་དྲི་ཆེན་གྲིས་

གང་བའྲི་ཐོད་པ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་ཅན་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་རྲི་ཁོད་མ་ནྲི་རོ་ཞེས་པ་

སྦྲང་ཆང་གྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་འཛིན་པའོ། །པདྨ་ཅན་ལས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ལ། 

མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཡང་རོ་རེ་ནྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་དོ། ཞེས་དང་། རོ་ནྲི་རྒུན་ཆང་

ངོ་། ཞེས་བཤད་ལ། བོད་ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་ཤ་ཆེན་དང་རོ་གྲུབ་པའྲི་དངུལ་ཆུ་ལ་འདོད་

ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་རོ་གྲུབ་པའྲི་དངུལ་ཆུ་ལ་བཤད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་འགེལ་བ་དེ་ཉྲིད་

མ་མཐོང་བར་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། ཀུ་མུ་ཊྲིར། ནམ་མཁར་རེ་བཙུན། ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་ནས། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་རེས་ཆགས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པས་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་དུ་གསུངས་ཏེ་གོ་སའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གདོལ་

བ་མོ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་བརན་ལྟ་བུར་སྒོགས་པའྲི་ཅང་ཏེའུ་བརྡུངས་ལ། འདྲི་
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རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཙོ་བོ་མཆོད། ཅེས་པས། མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་དང་ཀྱཻ་རོ་རེ་

གཙོ་འཁོར་དུ་སོན་གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྲི་འཁོར་ལ་མཆོད་པ་འགོག་པ་མ་

ཡྲིན་ལ། གཡུང་མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་དེ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་བདེ་བས་མཆོད་པར་

བྱེད་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཡང་བདག་མེད་མ་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀར་བསྡུས་ཏེ། གཡུང་མོས་

གཙོ་བོ་ལ་འཁྱུད་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་གཙོ་བོས་བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་མོང་

བ་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཁོར་རྣམས་བདེ་བས་ཚིམ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་

ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའྲི། དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་འཁོར་

གྲི་ལྷ་རྣམས་མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་གཉྲིས་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་སོགས། 

ཅ་ཅོ་དུ་མ་བསྒགས་སོ། །བོད་ཁ་ཅྲིག །ཅང་ཏེའུས་མཆོད་པ་ཕྲི་དང་། འཁྱུད་པ་

གསང་བ་དང་། ལྷག་མ་ནང་གྲི་མཆོད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་མེ་ཏོག་ལ་

སོགས་པའྲི་མཆོད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་

བ་སེ། མཚོ་སྐེས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགེལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པས་མཛད་པ་

ལས། ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པའྲི་སབས་སུ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་ཀྲིས་མཆོད་པ་ནྲི་ཕྲི་དང་། དེའྲི་འཁོར་ལོར་གནས་པའྲི་ལྷ་མོའྲི་ལག་ན་ཡོད་

པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་བརའྲི་རས་བསོམ་པ་ནྲི་གསང་བ་དང་། ཞེས་སོགས་གསལ་བར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ནས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བྱམས་

སོགས་བསོམས་ཤྲིང་། སྔར་ལྟར་སོང་ཉྲིད་དང་བསྲུང་འཁོར་བསོམས་ཏེ། བསྲུང་

འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་ལྟེ་བ་

དང་འདབ་བརྒྱད་ལ། ཨཱ་ལྲི་བཅུ་དྲུག་ཉྲིས་འགྱུར་ལས་ཟླ་བ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་
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མངོན་བྱང་དང་པོ་དང་། ཀཱ་ལྲི་བཞྲི་བཅུ་ཉྲིས་འགྱུར་ལས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཉྲི་མ་མཉམ་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱང་གཉྲིས་པ་དང་། པདྨའྲི་དབུས་ཀྲི་ཉྲི་ཟླ་བརྩེགས་པའྲི་ལྟེ་

བར་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསོམ་པ་སོ་སོར་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱང་གསུམ་པ་དང་། ཧཱུཾ་

ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་མཚན་རོ་རེ་དང་། རོ་རེ་དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་སུ་ས་

བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སོན་པར་གྱུར་པ་སེ། ས་བོན་དབུས་སུ་ཞེས་འདོན་གྲི། ནང་དུ་ཞེས་

མྲི་འདོན་ནོ། །ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲི་མཚན་པ་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱར་

བརོད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་

རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པས་དེ་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསོམ་པའྲི་དོན་ནོ། །བོད་ཁ་ཅྲིག་འདྲིས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་

མཚན་པ་དེ་ཉྲིད། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བསན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལས་ནམ་མཁའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཁབ་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་རང་གྲི་ལུས་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་རྣམ་པར་སྤོ་ཞྲིང་མཛད་པ་མཛད་དེ། ཚུར་བསྡུས་ནས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་བཀུག་པ་ནྲི་བྱ་

བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་མངོན་བྱང་བཞྲི་བའོ། །སྙྲིང་གར་ཞེས་པ་ནྲི་སྙྲིང་གར་འགོད་

པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་སྙྲིང་གའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཡོ་གྲི་སེ་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཞེ་སང་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཧེ་རུ་

ཀ་གསུམ་གང་རུང་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐེད་པའྲི་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པ་ལས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཐྲིག་ལེ་ཆ་བརྒྱད་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་རེ་རེ་

ནས་སྤོས་ཏེ་འདབ་མའྲི་ཉྲི་ཟླ་ཁ་སྦོར་བརྒྱད་ཀྲི་སེང་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་
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གྱུར་པ་ལས། རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་

ལས་རང་རང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ལུས་མཚུངས་པ་སྤོས། མཛད་པ་མཛད་ས་བོན་

ལ་བསྡུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་དེ། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཀང་གཙོ་བོ་ལྟར་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་བྱེད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་རྩ་འགེལ་གྲི་དགོངས་པ་

ཡྲིན་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པའང་དུར་ཁོད་ན་རོལ་པའྲི་དོན་ཡུམ་དང་རོལ་པ་ལ་

འདོད་པས་ཡུམ་ཅན་ཡྲིན་ལ། ཡུམ་གང་ཡྲིན་འགེལ་བ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་རྩ་འགེལ་

ལས་མྲི་གསལ་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། ཁ་ཅྲིག་གཡང་མོ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ཀང་། དེ་

མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་ཡྲིན་པས་འདྲིའྲི་ཡུམ་ཡང་བདག་མེད་མ་ལ་བྱ་བར་གསུངས་པ་

ལྟར་ལགས་སོ། ཞེས་རེ་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས་སར་ཡང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བར་

སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཡབ་ཀྲི་ཞལ་ནས་བཅུག་པས་པདྨའྲི་མཐར་ཞུ་བ་ན་ཧེ་རུ་

ཀ་ཡང་རང་གྲི་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོར་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ཧེ་རུ་ཀ་གང་ཡང་རུང་བར་བཞེངས་པ་ཡང་བྱ་བ་ལུགས་འདྲི་ལ་དགོས་

པར་བཞེད་དོ། །དེའྲི་ཚེ་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་རང་རང་གྲི་འབས་

བུ་དང་སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕག་མཚུངས་པ་བྱའོ། །བོད་ཁ་ཅྲིག་མཚོ་སྐེས་ལུགས་ལ་ས་

བོན་ཉྲི་ཟླའྲི་སེང་དུ་མྲི་སྤོ་བར་བར་དུ་སྤོ་བ་དང་། བར་སྲྲིད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་མྲི་འཇོག་པ་

ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགེལ་བར་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པས། གཙོ་བོའྲི་མངོན་བྱང་ལྔའྲི་

ཉྲི་ཟླ་བསྐེད་པ་བཤད་ཟྲིན་མ་ཐག་པར། འདྲི་དག་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་དང་ཨཾ་གྲིས་ས་བོན་

གཉྲིས་བལྟས་ནས། ཞེས་དང་། དེ་ནས་ད་ནྲི་ཕ་མོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་

ཧོཿཡྲིག་དམར་བོའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་དཀྲྲིས་པ་དེ་བསམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་
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གདམས་ངག་ལས་སོ། །དྲི་ཟའྲི་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཤྲིན་ཏུ་

ཆགས་པའྲི་རང་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་ནས་མན་ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བཅུག་

ནས། རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཙམ་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྲིན་ཏུ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ངོ་བོར་གཅྲིག་པའྲི་རོས་རང་གྲི་རྲིག་མ་དང་བཅས་པ་ཆགས་ཤྲིང་རེས་སུ་

ཆགས་པས་ཞུ་བ་ས་བོན་གྲི་གཟུགས་ཀྲིས་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་

དག་མ་མཐོང་བར་ཟད་ལ། ས་བོན་ནྲི་འདྲིར་ཁུ་བ་ལ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྐེད་ཚུལ་

གྲི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ནྲི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་བཞྲི་ཀ་འད་བ་འདྲིའྲི་

ལུགས་ཡྲིན་ལ། འགེལ་བར་འདྲིའྲི་འོག་ཏུ་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་པདྨ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བ། པདྨ་དེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་རོ་བསོམ་པར་

བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པས། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་མྲི་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པ་བཤད་པ་དང་། གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་

རོགས་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་དག་

པས་སྔོ་དང་ཉྲི་མ་མཚུངས་པའྲི་སྔོ་དམར་གྲི་མདོག་ཅན། མེ་ཏོག་བན་ཛྷུ་ཛཱི་བ་ཀ་

ལྟར་དམར་བའྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ། དབུ་སྐྲ་སེར་བོ་གེན་དུ་འཁྲིལ་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་

ལྔས་ནྲི་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྐང་བ་

དགུ་གོ་ས་ལ། མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་བྱུགས་ཤྲིང་། སག་གྲི་པགས་

པའྲི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཐོད་པ་ལྔའྲི་དབུ་རྒྱན་དང་། མགོ་ཕེང་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་འཕང་

ཞྲིང་། སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའྲི་གར་སབས་ཀྲིས་བཞུགས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འཁོར་ཇྲི་ལྟ་
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བུ་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་ཡོངས་བསོར་ནས། ཞེས་ཏེ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གནས་

གང་དུ་བཞུགས་ཤེ་ན། དུར་ཁོད་དུ་ནྲི་མགོན་པོ་རོལ་ཞེས་པའྲི་དུར་ཁོད་ལ་ཕྲིའྲི་

དུར་ཁོད་ཡྲི་དྭགས་དང་རོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་དང་། ནང་གྲི་ལུས་ལ་དུར་ཁོད་དུ་

བྱས་པ་གཉྲིས་ལས། དུར་ཁོད་དུ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། པདྨ་ཅན་དང་། ཀུ་མུ་

ཊྲིར་མྲི་གསལ་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

སད་དོད། ཤྭ་ས་ཏྲི་སེ། དེ་ལ་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས། ཤྭ་ཝ་རོ། །ཝ་ས་

གནས་པ་སེ་རོ་རྣམས་ཀྲི་གནས་ནྲི་དུར་ཁོད་ཡྲིན་ལ། ཤྭ་བ་ནཾ་པ་ས་ན་ཞེས་པའྲི་བ་

གོང་མ་མར་བསྒྱུར་ནས་ཤ་ལ་བཏགས་པ་དང་། བ་འོག་མའྲི་ཨཱ་བཏོན་ནས་ས་ལ་

བྱྲིན་པས་ཨཱ་རྲིང་པོར་བྱས་པ། ས་ས་སཱ་ན་དུར་ཁོད་ཀྲི་སད་དོད་དུ་བཤད་པས་དེ་

ལྟར་བྱས་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་ཕྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་རོ་གནས་པས་དུར་ཁོད་ཅེས་

ནྲི་མངོན་པར་བརོད་ལ། ནང་ལུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། རོ་དང་འད་བར་བདག་དང་

བདག་གྲི་བས་སོང་བས་དུར་ཁོད་ཅེས་ནྲི་མངོན་པར་བརོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕྲིའྲི་དུར་

ཁོད་དུ་ནྲི་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡུམ་དང་རོལ་ཞྲིང་། ནང་ལ་སྦར་ན་དུར་ཁོད་དེ། བདག་

དང་བདག་གྲི་བས་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སོང་བའྲི་ཡུལ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ། ངེས་དོན་

གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོལ་བའྲི་དོན་ཏེ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་མན་སྙེ་ལས་

གསལ་བར་བཤད་དོ། །དུར་ཁོད་ནྲི་རོ་རེ་རྭ་བའྲི་ནང་དུ་བྱེད་པའང་ཤཱནྲི་པ་དང་མན་

སྙེས་བཤད་ལ། གཞན་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྱེད་པར་བཤད་པ་མང་བས་ཚུལ་གཉྲིས་

ཡོད་ཅྲིང་། འོན་ཀང་ཨ་བྷྱ་ཡང་དུར་ཁོད་རོ་རེ་རྭ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྱེད་པ་མྲི་བཞེད་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་ཕེང་བར་དཀྲིལ་འཁོར་དུར་ཁོད་ཡོད་པ་དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་
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པ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་དུ་སོན་པ་ན། རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་

རྒྱུད་ལས། འཁོར་ས་དེ་ཡྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ། །ཤྲིང་སོགས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་པོ་བྲི། ཞེས་

པ་དངས་ནས། ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྱེད་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུང་དེ་ནྲི་ཕེང་བ་དཔང་

འགྱུར་ལས། ཁོར་ཡུག་དེ་ཡྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་འད་བ་དང་། སོམ་འབྱུང་

འགྱུར་གསར་ལས། རོ་རེ་རྭ་བ་ནང་དུ་སེ། །དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པའོ། ཞེས་

བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་བདེ་མཆོག་ཁོ་ནའྲི་ཁད་པར་མ་ཡྲིན་གྲི། ཐམས་ཅད་འད་ལ། 

བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པས་བདེ་མཆོག་ཁོ་ནའྲི་ཁད་པར་དུ་སྨྲ་ན་ནྲི་རང་

གྲིས་ལུང་འདེན་དུ་མ་ཞྲིག་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སོམས་ཤྲིག །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་ཕག་གཉྲིས་པ་ལ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་ཕག་བཞྲི་

པ་དང་ཕག་དྲུག་པ་ལ་ཁད་པར་དུ་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ཅེ་ན། ཕག་བཞྲི་ནྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས། བསྐེད་ཚུལ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་དང་འད་བ་ལ། མྲི་འད་བའྲི་ཁད་

པར་ནྲི་འདྲི་དག་གོ །ཞེས་ཕག་བཞྲི་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་སོན་ཏེ། ཕག་མོ་ཡང་

འོག་མ་དང་འད་བར་གྲི་ཐོད་ཅན་དུ་ཁ་ཅྲིག་འཆད་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཕག་དྲུག་

པ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་དྲུག་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་སོན་ཏེ་གོ་

སའོ། །སམྦྷུ་ཊ་ལས། ཐོད་པ་ཕག་གྲིས་བཟུང་བ་དང་། །གཞུ་དང་མདའ་ནྲི་འཛིན་པ་

ཉྲིད། །དེ་བཞྲིན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཉྲིད། །དང་པོར་རོ་རེ་འབར་བ་དང་། །གསུམ་པར་དེ་

བཞྲིན་རྩེ་གསུམ་པ། །དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ་འཁྱུད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན། 

མན་སྙེར། གཡས་ཀྲི་གསུམ་ན་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་དང་མདའ་དང་རྩེ་གསུམ་

དང་། །གཡོན་གྲི་གསུམ་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་དང་ཐོད་པ་དང་། ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་



 686  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 686  

ཀྲིས་འཁྱུད་པར་བྱས་ནས། རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་འདྲི་ལས་རྣམ་གངས་གཞན་དུ་

བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ལྷ་བསྐེད་པ་སོན་པའྲི་ལེའུ་སེ་གསུམ་པའོ། །

སྨྲས་པ། ཐུབ་བསན་ཤར་གྲི་རྲི་བོའྲི་གཙུག་ཕུད་ལས། །ལེགས་བཤད་

འོད་དཀར་བྱེ་བ་འགེད་ལ་མཁས། །རྣམ་དཔོད་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པའྲི་ཟླ་བ་

ཞྲིག །རྒྱུད་སེའྲི་ཀུ་མུད་ཚལ་ལ་དབུགས་འབྱྲིན་བྱེད། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་

བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་

མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས། ལེའུ་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །། 

ལེའུ་བཞྲི་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་

བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལྷ་བསྐེད་པ་བཤད་ནས། 

བསྐེད་པའྲི་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ལ་དབང་ལྷ་སྤན་དངས་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ལེའུ་བཤད་

པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། དབང་ལྷ་སྤན་དང་བ། མཆོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་གདབ་

པ། དབང་བསྐུར་ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་པ། མཇུག་བསྡུ་ཞྲིང་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་

སོགས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོ་ལྷ་དམ་ཚིག་པར་བསྐེད་ཅྲིང་། ཡེ་ཤེས་

པ་བཅུག་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་པ་རང་གྲི་སྙྲིང་གར་ས་བོན་ཧཱུཾ་བསམ་མོ། །ས་

བོན་ལས། ཞེས་པ་ནས། སྤན་དངས་ལ། ཞེས་པའྲི་བར་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བར་

གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། སྤན་དངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་

ཧེ་རུ་ཀ་རྲིགས་ལྔའྲི་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་སེ། ཡེ་ཤེས་

ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔས་གང་བའྲི་བུམ་པས། ༀ་ཨ་བྷྲི་ཥྰྲིཉྩ་ཏུ་མཱཾ་སརྦ་
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ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་

བར་བསམ་པ་ནས། བང་བར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་མཐའ་དག་རང་གྲིས་བསོམ་

པར་བྱ་བའྲི་སོམ་དོན་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་སུ་འབྱུང་བར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་དབང་བསྐུར་ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་ལུས་གང་ཞྲིང་དྲི་མ་སྦངས། བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཉམས་སུ་མོང་སེ། ཆུའྲི་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ན་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྤྲི་

བོར་ལྷ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོར་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་ཅྲིང་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སེ་དབང་སྐུར་

ནས་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ་འདྲིས་ནྲི། ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པ་རོགས་པ་ཉྲིད་

དོ། །ཉྲིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐུན་གསུམ་གསུམ་དུ་རང་ཧེ་རུ་ཀར་བསྐེད་ཅྲིང་། བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པའྲི་བསོམ་པ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ནས། ཐུན་དངོས་གཞྲི་ལས་ལངས་

ཏེ། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་སྤོད་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ལྷའྲི་གཟུགས་

སུ་ང་རྒྱལ་བཞག་གོ །ཞེས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བ་

གཅེས་པར་བསན་ནོ། །གུར་ལས་ཐུན་བཞྲིར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ཡང་སྔ་དོ་དང་གུང་

དང་ཕྲི་དོ་དང་མཚན་མོའྲི་ཐུན་དང་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲིས་བསོམས་བའྲི་ལྷ་

ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དབང་གྲི་ལེའུ་སེ་བཞྲི་བའོ། །

རང་ལུས་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས། །ཐ་མལ་སང་ཞེན་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་

བྱས། །ཐུན་བཞྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས། །སོ་གསུམ་དྲི་མ་འཁྲུད་ལ་

གློ་བ་དགའ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་
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མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་བཞྲི་པའྲི་རྣམ་པར་

བཤད་པའོ།།  །།

ལྔ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། 

ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྔགས་དང་

ལྷ་བཤད་པ་དེ་ནས་སྔགས་དང་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་དགོས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

ལེའུ་བཤད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་བཤད་པ་དང་། ལེའུའྲི་ཚིག་

དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡང་གླེང་གཞྲིར་བསན་

པའྲི་དོན་དང་། སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་མཚན་དོན་དྲིས་པའྲི་ལན་གྲི་དོན་བདེ་སོང་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དེའྲི་དོན་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཞྲིག་

རྒྱུད་འདྲི་ལ་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་གཏན་ལ་

དབབ་པ་ལ་གསུམ། སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་བཤད་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་དོན་བཤད་པ། 

དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲིའྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་འགེལ་བ་ལ་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་སྲོལ་གཉྲིས་བྱུང་སེ། ཤཱནྲི་པ་རེས་

འབང་དང་བཅས་པས་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བ་དང་། མཚོ་སྐེས་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ། བྷཱ་ཝ་

བྷ་ད་སོགས་ཀྲིས་དབུ་མར་བཀྲལ་བའོ། །དེ་ལ་སེམས་ཙམ་དུ་འགེལ་བ་ནྲི་ཆེས་

ཆེར་མྲི་རྲིགས་པ་སེ། རྩ་རྒྱུད་ལས་དེ་ཁོ་ཉྲིད་སོན་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ། ཤེར་

ཕྲིན་གྲི་མདོ་དང་། དེའྲི་དགོངས་འགེལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དབུ་མའྲི་གཞུང་རྣམས་

ལས་འབྱུང་བ་བཞྲིན་དུ། རྣམ་པར་མ་ཕེ་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་

གསུངས་ཤྲིང་། སབས་གང་དུ་ཡང་ཀུན་བརྟགས་ཙམ་རང་གྲི་མཚན ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་
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ལ། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕོགས་ཟུར་

ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང་། འདྲིའྲི་བཤད་རྒྱུད་གུར་ལས་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྲི་

འཇྲིག་རྟེན་ཡོད། །དཔད་པས་གང་ནའང་འཇྲིག་རྟེན་ཅྲི། །རྟག་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་ལྡན་པར་

འཇུག །བྱང་ཆུབ་ཚུལ་འདྲི་བརྟན་པའོ། ཞེས་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཚུལ་

ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྲི་དབུ་མ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། འདྲིའྲི་

ཆེད་དུ་བྱ་བ་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་གཙོ་བོ་

དག་ལས་ཀང་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་དབང་པོ་རྣོ་བ་ཡྲིན་ལ། སེམས་

ཙམ་པ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཡང་གདུལ་བྱ་ཕལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་

དབང་པོ་རྟུལ་བོའྲི་ངོར་དང་དོན་ཙམ་དུ་གསུངས་པར་ལུང་དང་རྲིགས་པས་བཞག་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་བདག་

མེད་མ་རྟོགས་པར་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའྲི་ཐར་པ་ཙམ་ཡང་འཐོབ་མྲི་ནུས་པར་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་གསུངས་པས། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞོག་

འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། གང་དག་སོང་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་བ་བརྟེན་

མ་ཡྲིན། །འགོ་དྲུག་སྲྲིད་པའྲི་བཙོན་རར་ནྲི། །རྨོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འགྱུར། 

ཞེས་དང་། དཔལ་ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེས་ཀང་། དེ་ཕྲིར་འགོ་བ་གསུམ་པོ་

དག །དགའ་བར་བྱེད་འདོད་རང་གྲི་ནྲི། །འཁྲུལ་བ་བསལ་བར་འདོད་པ་ཡྲི། །བཤེས་

གཉེན་ཅན་གྲིས་དངོས་འཛིན་སོངས། ཞེས་དང་། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། 

རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་གཅྲིག་ཤེས་བྱས་ནས། །དབེན་པར་སོང་སེ་རབ་འབད་ན། །སྲིག་
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དག་ཚེ་འདྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ། །ཆོས་བདག་མེད་པར་རབ་བསོམས་

པས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད། ཅེས་སོགས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་

དུ་མ་ཞྲིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་བར་མ་ཟད། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ལྷག་པར་ཡང་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་དངོས་འཛིན་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་

ནས། དེ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བ་བཙལ་

བ་ལ་འབད་པར་བྱ་སེ། ཚེ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཡུན་ཤྲིན་ཏུ་ཐུང་བ་ལ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་

གཅོད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྩ་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཡང་། དངོས་པོའྲི་

འཆྲིང་བས་འཆྲིང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡོངས་ཤེས་པས་གོལ་བ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བདེན་འཛིན་སོང་བ་དང་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལ་

ཡང་། བདག་འཛིན་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བའྲི་ཡུལ་རྲིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ནས་མེད་

པར་རྟོགས་པ་དགོས་ཀྲི། བདེན་འཛིན་གྲི་ཡུལ་ལ་སེམས་མྲི་འཕོ་བར་བསྡུས་པ་

ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་སེ། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས། འདྲི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་

ནྲི། །དེ་སོང་བར་ནྲི་ནུས་མ་ཡྲིན། ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ཡུལ་ལ་བདག་

མེད་མཐོང་ན་ནྲི། །སྲྲིད་པའྲི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །ཐོག་མར་ལྟ་བའྲི་གོ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་སྐེད་ལུགས་ནྲི། སྔགས་དང་དབུ་མའྲི་

གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལ་ཁད་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀྲི་སོའྲི་སྤད་པ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་

ཀྲི་རྣམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་བསྐེད་ནས། དོན་དམ་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་
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ཕྲིར་དེའྲི་རང་བཞྲིན་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་གཞན་སེའྲི་

འདོད་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་དང་། རང་སེ་ཉན་ཐོས་སེ་བ་འདོད་པའྲི་གཟུང་འཛིན་

རས་ཐ་དད་བདེན་པ་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བ་འདོད་པའྲི་གཉྲིས་སོང་གྲི་ཤེས་

པ་བདེན་གྲུབ་རྣམས་རྲིགས་པས་དཔད་ཅྲིང་བཀག་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་

སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་པའྲི་བདེན་མེད་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ། གསང་སྔགས་

པ་ལའང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབབས་པ་ན་རྲིགས་པས་དཔོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་

པའྲི་དོན་ཏོ། །གཞན་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་སམྦྷུ་ཊ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་། 

གསང་བ་གྲུབ་པ་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ལ་སོགས་

པ་གྲུབ་ཆེན་དང་པཎ་ཆེན་མཁས་པའྲི་གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་རྲིགས་པས་ལེགས་

པར་དཔད་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་གསུངས་

ཏེ། འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་ཤྲིང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་

གསུང་རབ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་གཞུང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་དག་ལས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྲོལ་ཆེན་པོ་གསུང་རབ་

ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ་དག་ལ་མཆོག་དམན་གྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་མདོ་སེ་

བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཁས་མྲི་ལེན་ཀང་། དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀྲིས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་ཁས་བངས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་

གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དང་། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་

བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཀུན་བརྟགས་ཀྲིས་སོང་བའྲི་སོང་
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ཉྲིད་ཁས་བངས་པ་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐ་སྙད་དུ་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མྲི་འགོག་པར་བོས་བཞག་པ་ལ་གཏན་ནས་མ་བལྟོས་པར་ཡུལ་

གྲི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་ཚད་དུ་བྱས་པའྲི་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའྲི་སོང་

ཉྲིད་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་

བཀག་ཅྲིང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྟོག་པ་དང་མྲིང་ཙམ་གྲིས་བཞག་པའྲི་ཆོས་ལ་བྱ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་རྟེན་འབེལ་དང་སོང་ཉྲིད་ཟུང་

འཇུག་གྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དེ་ལ་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་མཆོག་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བདེ་སོང་སྦོར་བར་གསུངས་

པའྲི་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་ནྲི་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ལ། སྔགས་བ་མེད་ལ་མོས་པ་ཙམ་དང་གདུལ་

བྱ་ཕལ་བ་སྔགས་ལ་འཇུག་པའྲི་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལྟ་

བ་གདུལ་བྱ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཅྲི་རྲིགས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དེའྲི་ཕྲིར་

རྒྱུད་འདྲིའྲི་དགོངས་པ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་བཀྲལ་བ་ལྟར། འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་བཞེད་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་

བའྲི་སོང་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ལྟར་གོ་བར་བྱའོ། །འོ་ན་རྒྱུད་འདྲིར་ཐ་སྙད་དུ་

ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡོད་མེད་གཉྲིས་དང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་དྲུག་ཏུ་ངེས་

པར་སྨྲ་བ་གང་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་སྙམ་ན། འདྲི་ལ་མཚོ་སྐེས་དང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་

གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། བྷ་ཝ་བྷ་ཊ་དང་མན་ངག་སྙེ་མས་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་

དབུ་མའྲི་ལུགས་སུ་འགེལ་བར་བྱེད་དོ། །འདྲི་ལ་གུར་གྲི་དྲུག་པ་ལས། རྲིན་ཆེན་

སེམས་ལས་ཕྲིར་གྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་མེད་ཅྲིང་སེམས་ཅན་མེད། །གནས་པའྲི་
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དོན་དང་རྣམ་ཤེས་དག །ཕྲི་རོལ་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་མེད། །ཁམས་གསུམ་ན་ནྲི་

དབང་ཕྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ཉྲིད་ཡྲིད་ཀྲིས་བྱེད། །ཁམས་གསུམ་ན་ནྲི་རྒྱལ་

ཆེན་པོ། །སེམས་ཉྲིད་གཅྲིག་པུས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་དེ་

བཞྲིན་དྲི། །རོ་དང་རེག་བྱར་སྐེས་པའྲི་དངོས། །རྲིན་ཆེན་སེམས་འདྲིར་བརོད་ཉྲིད་

དེ། །ཆོས་དབྱྲིངས་མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བའོ། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་དང་། །འདུ་

བྱེད་དང་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཉྲིད། །ཐམས་ཅད་སེམས་འདྲིའྲི་དངོས་པོ་ལས། །ཐུབ་པས་

གཞན་དུ་མ་གསུངས་སོ། ཞེས་དང་། ཡུལ་དང་དབང་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། །སེམས་

ལས་ཕྲི་རོལ་གྱུར་མེད་ཀང་། །གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་སང་བ་རྣམས། །སེམས་

ཉྲིད་ཁོ་ན་སང་བ་ཡྲིན། །དེ་ནས་ཕག་ན་རོ་རེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སོང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་སེམས་སོང་བ་དེ་ཇྲི་

ལྟར་སང་བར་འགྱུར་བ་ལགས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་པ། 

ཐོག་མ་མེད་པའྲི་སྲྲིད་རྒྱུན་ནས། །ཕྲི་ཡྲི་དོན་དུ་བཏགས་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་སེམས་

ཀྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞྲིང་། །སེམས་ཉྲིད་ཀུན་ཏུ་སོང་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ཕྲི་དོན་བཀག་ནས་ཐ་སྙད་དུ་སེམས་ཙམ་ཞྲིག་ཏུ་བསན་པར་འདོད་པའྲི་བོད་ཀྲི་བ་

མ་དག་ཡོད་མོད་ཀྲི། གཞུང་གྲི་དོན་མྲིན་ཏེ། ལུང་ཕྲི་མའྲི་སྔོན་དུ། ཨེ་མའོ་ཆོས་ཀྲི་

བསན་པ་ནྲི། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོང་བ་ལ། །ཡང་དག་དངོས་གྲུབ་རབ་གནས་

གང་། །ཆུ་ཤྲིང་སྙྲིང་པོ་མེད་པ་ལ། །སྙྲིང་པོ་འབས་བུ་རོར་ལྡན་ཞྲིང་། །དེ་བཞྲིན་སྙྲིང་

པོ་མེད་ལུས་ལ། །བདེ་བའྲི་འབས་བུ་དངོས་གྲུབ་གནས། །ནམ་མཁའ་འབྱུང་བ་
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ཐམས་ཅད་དང་། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་གཞྲིར་འགྱུར་བཞྲིན། །མཁའ་བཞྲིན་དག་

པའྲི་སེམས་ཉྲིད་ཀང་། །བདེ་མཆོག་དག་པའྲི་སེམས་ཉྲིད་དེ། །ཡུལ་དང་དབང་པོའྲི་

རང་བཞྲིན་ནྲི། ཞེས་ནམ་མཁའ་སོང་བ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཀུན་གྲི་གནས་

སུ་འགྱུར་བ་བཞྲིན་དུ། སེམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་བ་ཡང་ཆོས་ཀུན་གྲི་གཞྲིར་

གསུངས་པས། དེའྲི་ཆ་ནས་སེམས་ཆོས་ཀུན་གྲི་གཞྲིར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཐ་

སྙད་དུ་སེམས་འཁོར་འདས་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་ལའང་དགོངས་ཏེ། ཐམས་

ཅད་སེམས་ཀྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞྲིང་། །སེམས་ཉྲིད་ཀུན་ཏུ་སོང་བའོ། ཞེས་གོང་དུ་ཐམས་

ཅད་སེམས་ཀྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་སེམས་ཉྲིད་ཀུན་ཏུ་སོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་

བཀོད་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལས་གཞུང་ཕྲི་མའྲི་དོན་ཡང་ཕྲི་དོན་

བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་དུ་སོན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཆེས་གསལ་ལོ། །ལུང་སྔ་མའྲི་གོང་

དུ་ཡང་། སྐེ་འདྲིར་སངས་རྒྱས་མཆོག་ཉྲིད་དུ། །སེམས་བསོམས་པས་ནྲི་སངས་

རྒྱས་སོ། །རྲིན་ཆེན་སེམས་ལས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། འཁོར་འདས་ཀུན་

ལ་སེམས་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་རོལ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ཐོག་མ་མེད་

པ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་དབང་གྲིས་སེམས་ལུས་ཅན་གྲིས་སོང་བ་དེ་

ལུས་ཅན་གྲིས་མྲི་སོང་བའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སང་བར་གསུངས་ཀང་མངོན་ཞེན་གྲི་བག་

ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་མ་དག་པའྲི་སོད་བཅུད་དུ་སང་བ་ཕྲི་རོལ་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་

ལུགས་ལའང་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཅྲིའང་མྲི་གནོད་དོ། །སེམས་ཉྲིད་ཁོ་ན་སང་བ་ཡྲིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་སང་བ་ན། རྣམ་མེད་དུ་

འདོད་པ་ལྟར་མྲི་སང་བར། སེམས་ཉྲིད་ཡུལ་དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཁོ་ནས་སང་བར་
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སོན་པ་ཡྲིན་ལ། གནས་པའྲི་དོན་དང་ཞེས་སོགས་ནྲི་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་

ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་འགོག་ཅྲིང་། ཐ་སྙད་དུ་བེམ་པོ་ཡོད་པ་འགོག་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྩ་རྒྱུད་ལས། སེམས་ནྲི་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་འབྱུང་བ་ལྟར་འཇོག་པ་

སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཤེས་ཏེ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་

པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་ལ་གཟུགས་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་

སེམས་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་དང་། སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་

མེད་པ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས། སེམས་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་པ་དང་། 

གཟུགས་སོགས་སེམས་ཙམ་དུ་ཚིག་ཟྲིན་ལ་གསུངས་པའྲི་ངེས་དོན་གྲི་གསུང་

རབ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་གྱུར་པའྲི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་དང་། དེ་གཉྲིས་ཀ་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཉོན་ཡྲིད་ནྲི་སབས་འདྲིར་གཏན་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་

སེ། ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་དང་དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲི་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་

རགས་པ་ཤེས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་ངོར་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་གནས་མེད་ཅྲིང་གོ་

སབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་མེད་གཉྲིས་འཇོག་ཚུལ་དང་། གཞྲི་

དུས་ཀྲི་འཆྲི་སེམས་སྐེ་སེམས་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་གནད་དུ་མ་ལ་སོགས་པ་

གནས་སབས་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་ཏུ་མྲི་རྲིགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སྨྲ་དགོས་པ་འབྱུང་མོད་

ཀྲི། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པ་དང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་རབ་སོ་

སོར་གསུངས་པ་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚོགས་དྲུག་གྲི་ཡ་གལ་



 696  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 696  

གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལ་ལྡོག་པ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་བྱས་ནས་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་དང་། ཀུན་གཞྲི་ཉོན་ཡྲིད་ཀྲི་ཐ་སྙད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་དུ་

མ་ལས་གསུངས་པ་ཡོད་ཅྲིང་། ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཀུན་གཞྲི་དང་། རླུང་ལ་ཉོན་ཡྲིད་ཀྲི་ཐ་

སྙད་མཛད་པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པས་ཚིག་ཙམ་གྲིས་འཁྲུལ་བར་མྲི་བྱ་ལ། ཛཱ་

ལན་དྷ་རྲི་པས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་དག་པར་བཤད་པ་སོགས་ཀང་

ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་སོང་ཉྲིད་རྲིགས་པས་རྣམ་

པར་དཔད་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ངེས་ཤེས་དངས་པའྲི་སོ་ནས་བསོམ་པ་དགོས་ན། སམྦྷུ་

ཊ་ལས། སོང་བ་བསོམ་པར་མྲི་བྱ་སེ། །སོང་མྲིན་བསོམ་པར་མྲི་བྱའོ། །སོང་བ་མྲི་

སང་རྣལ་འབྱོར་བས། །སོང་མྲིན་ཡོངས་སུ་མྲི་སོང་ངོ་། །སོང་དང་སོང་མྲིན་གཟུང་བ་

ལས། །རྟོག་པ་ཉུང་མྲིན་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཀུན་རྟོག་སེ། །དེ་

ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་སངས། ཞེས་སོང་མྲི་སོང་གང་དུ་ཡང་བསོམ་པར་མྲི་བྱ་

བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་འདྲི་ལྟར་

བཤད་དེ། གཟུགས་སོགས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུའང་ཡོད་པས་སོང་བ་བསོམ་པར་མྲི་བྱ་

སེ། བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་བ་མྲིན་པ་བསོམ་པར་མྲི་བྱའོ། །བདེན་པར་གྲུབ་པས་

སོང་བ་མྲི་སང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་སོང་བ་མྲིན་པ་ཡོངས་

སུ་མྲི་སང་ངོ་། །དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་སོང་བ་གཟུང་པ་

ལས་ཆད་ལྟ་དང་། བདེན་པས་སོང་བ་མྲིན་པ་གཟུང་བ་ལས་རྟག་ལྟ་སྐེ་བས་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་གྲི་རྟོག་པ་ཉུང་མྲིན་སྐེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་པ་

ལྟར། མཁས་པའྲི་བཤད་སྲོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་པར་བྱུང་དུ་རུང་བའྲི་གཏམ་སྨྲ་
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བར་བྱའྲི། ཁེད་ཅག་འཆད་པ་ལྟར་ན། སམྦྷུ་ཊ་རང་ཉྲིད་ལས། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་

ཟད་པར་འདོད་པ་དང་། །རོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདེ ་མཆོག་ཐོབ་འདོད་

པས། །སེམས་ནྲི་བརྟན་པར་བྱས་ནས་འབད་པས་དཔད། །དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་དངོས་

པོ་མེད་པར་བྱ། ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདེ་བ་དམ་པའྲི་རྒྱུར། རང་བཞྲིན་མེད་པ་

རྲིགས་པས་འབད་ནས་དཔད་དགོས་པ་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལ་

འགལ་བ་བརྒྱ་ཕག་ཞྲིག་འདུ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལྟ་

བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་སྐོན་བརོད་ནས། 

དབུ་མ་བ་སོང་ཉྲིད་དང་གནས་ལུགས་བསོམ་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་སྨྲ་ཞྲིང་། དེ་

ཉྲིད་རྩ་ཤེ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྲི་གཞུང་གྲིས་འགོག་པ་དང་། རང་ལུགས་ལ་གནས་

ལུགས་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། གནས་ལུགས་མེད་ན་

གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་པའྲི་རྩོད་པ་སོང་བ་ན། གནས་ལུགས་

མེད་པ་ལ། མེད་པ་ཉྲིད་དུ་སྒོ་འདོགས་བཅད་པ་དེ་ཙམ་ལ་རྟོགས་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་

བཏགས་སོ། །འོ་ན་དེ་ཡང་གནས་ལུགས་སུ་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། ནོར་

མེད་པ་ནོར་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་གནས་ལུགས་མེད་པ་གནས་ལུགས་སུ་ག་ལ་

འགྱུར། ཁེད་ལྟ་བ་མྲི་འདོད་པ་འཇྲིག་རྟེན་ཕལ་བ་དང་འདའོ། །ཞེ་ན། མྲི་འད་སེ། དེ་

དག་ནྲི་གཟུགས་སོགས་སུ་སང་བ་འདྲི་དག་བདེན་པར་འཛིན་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་

དམྲིགས་པ་གང་ཡང་མྲི་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ལ། མདོ་བསན་བཅོས་ལས་

གཅྲིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་པས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནྲི་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་ལ། ཆ་འད་བའྲི་སོ་ནས་དོན་དམ་དུ་ཐ་སྙད་བྱས་
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པ་རྣམ་གངས་པའྲི་དོན་དམ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དུ་ན་དེ་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་

གངས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དམ་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྲི་སོབ་དཔོན་སུས་ཀང་མ་བསན་ལ། 

སུས་ཀང་བརོད་པར་མྲི་ནུས་པར་སྨྲ་ཞྲིང་། སམྦྷུ་ཊ་ལས། སོང་མྲིན་སོང་བ་མྲིན་

པའང་མྲིན། །དབུ་མར་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་བོས་གང་

གཟུང་མཐར་འགྱུར་བ་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར་མཐའ་བལ་ཙམ་དུའང་གཟུང་བྱ་མ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྨྲ་སེ། གནས་ལུགས་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་སོན་པའྲི་གསུང་རབ་མྲི་སྲྲིད་པ་དང་དབུ་མས་དབུ་མ་འགོག་པ་དང་། གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་ཀ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཀག་ནས། རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ལས་བརྒལ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྣམ་གངས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དམ་ཀུན་

རོབ་ཏུ་འདོད་ཅྲིང་བོ་གང་ཡྲིན་མཐར་འཛིན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ལྟ་བ་གང་

ཞྲིག་བཙལ་བར་བྱ། རྲིགས་པ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་དགག་ས་བ་དང་

ཕོགས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་དགག་པ་རྒྱས་པར་མ་བྱས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་པས་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཅེ་ན། དེ་ཡང་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལེགས་པར་གོམས་

པའྲི་མཐུས་ལུས་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཐོབ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ལུས་སེམས་ལ་

དགའ་བདེ་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་ན། ཐེག་པ་འོག་མ་དག་

ལ་ཡོད་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས་ཏེ། དཔེར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཡན་ལག་གྲི་དགའ་བདེ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པར་
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གསུངས་པའྲི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བགང་བ་དང་། བྱ་སྤོད་ལས་གསུངས་པའྲི་རླུང་

བསམས་ཏེ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་པ་ལ་སྲོག་རྩོལ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་ཀང་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་སྐེ་ལ། ཁད་པར་བྱ་སྤོད་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལས་ནྲི་དོད་དང་བཅས་པ་སྐེ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། གསལ་

བ་དང་། མྲི་རྟོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། མཚན་ཉྲིད་

དེ་དག་ཚང་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རོགས་རྲིམ་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་

བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ། སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའྲི་གནས་

ལུགས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་དབང་གྲིས་དངས་པའྲི་བདེ་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་དེར་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁམས་ཞུ་བ་རོ་རེའྲི་རྩེར་སེབ་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པར་གཟུང་བའྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ཏེ། བསྐེད་རྲིམ་པ་ལ་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རོ་རེའྲི་བུག་པར་ཕཊ་

ཡྲིག་བསོམས་པའྲི་དགོས་པ་སོམས་ཤྲིག། དེ་བས་ན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་

མའྲི་ནང་དུ་འགགས་ཏེ། ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་

གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་བས་ཞུ་བའྲི་ཁམས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་འོངས་པའྲི་བདེ་

བ་དང་། དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་དགའ་བ་གཞན་གསུམ་ཙམ་ལས་འདས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་དགའ་བ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སྡུད་པའྲི་ཐབས་ཀང་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ལས། 

ཕྲི་རོལ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ནྲི་སྔར་གླེང་གཞྲིའྲི་འཆད་ཚུལ་གཅྲིག་གྲིས་བསན་པ་དེ་
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ལེའུ་འདྲིར་རྒྱས་པར་འཆད་ཅྲིང་། ལེའུ་འོག་མ་དག་ནས་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འཆད་ལ། ནང་རྩ་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་། 

གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འདྲི་དག་ཀང་རྒྱས་པར་རེ་

ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་བདེ་བ་དང་སོང་ཉྲིད་དེ་དག་དབྱེར་

མྲི་བྱེད་པར་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔལ་སམྦྷུ་ཊ་ལས། སྤོས་པ་མེད་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ཉྲིད། །ཤེས་རབ་ཅེས་ནྲི་རབ་ཏུ་གགས། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་ལྟར་མ་ལུས་

པའྲི། །སེམས་ཅན་དོན་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་ཉྲིད། །དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉྲིད། །བོ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་གཅྲིག་གྱུར་པ། །ནམ་མཁར་ནམ་མཁའ་ཇྲི་ལྟའོ། ཞེས་དམྲིགས་མེད་

ཀྲི་སྙྲིང་རེ་བདེ་ཆེན་དང་། བོ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་

གསལ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེས་པ་ན་ལྟ་བ་དན་པར་བྱས་ནས། 

ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་སོ་ནས་བདེ་སོང་གཉྲིས་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བ་དང་། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་། དེའྲི་

ཚེ་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྲིག་ཉྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་

ཤེས་རབ་གཉྲིས་ཀའྲི་ངོ་བོར་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་དུ་སྐེས་པ་ལ། བདེ་སོང་དབྱེར་

མེད་དུ་སྦར་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའྲི། བདེ་བ་སྐེས་པ་ན་དེ་ལ་

ཞེན་ན་འཆྲིང་བས་དེ་ལའང་སོང་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡྲིན་ཟེར་བ་དང་། རྒྱས་

འདེབས་ཚུལ་ཡང་བདེ་བའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆེར་བལྟས་པ་ན་འདྲི་ཡྲིན་མེད་དུ་སོང་བ་ན་

ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པར་སོད་པ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་
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བ་དག་ལ་ཡྲིད་བརྟན་པར་མྲི་བྱ་སེ། བོད་འདྲིར་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་

ཕོགས་མཐོང་བའང་ཆེས་ཆེར་ཉུང་བར་བྱུང་སང་ངོ་། །དེ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སོང་

ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སབས་སུ་ནྲི་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་

ཀང་བར་མ་ཆོད་པས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། སོང་ཉྲིད་མངོན་

སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པའྲི་དཔེའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སབས་སུ་ནྲི་ངེས་ངོར་གཉྲིས་སང་ལོག་

ཀང་སང་ངོར་གཉྲིས་སང་ཕ་མོ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་དབང་ཤེས་ལྔའྲི་

གཉྲིས་སང་ནྲི་སེམས་གནས་ཐུན་མོང་བ་ཅྲི་རྲིགས་ཡན་ཆད་ལ་ལྡོག་ན་སབས་

དེར་མ་ལུས་པ་ལྡོག་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཡྲིད་ཤེས་ལ་ཡང་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཀྲི་ཆོས་

ཅན་ས་ཚོགས་པའྲི་གཉྲིས་སང་བདེ་སོང་སྦར་བའྲི་དུས་དེར་ཡོད་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་

གྲི། གཙོ་བོར་སོང་ཉྲིད་ལ་བལྟོས་པའྲི་གཉྲིས་སང་ལོག་མ་ལོག་དཔོད་དགོས་པ་

ཤེས་པར་བྱོས་ཤྲིག དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་རྣམས་ཀྲི་ངེས་རྒྱུའྲི་

སོང་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་། ངེས་བྱེད་ཀྲི་བོ་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བས་སོང་ཉྲིད་ངེས་

པའྲི་སོབས་འད་བ་ཡུལ་ཅན་གཞན་གང་གྲིས་ངེས་པ་ལ་ཡང་མེད་པས། སོང་བ་ལ་

ཁད་པར་མེད་ཀང་ཐབས་བདེ་བས་ཁད་པར་དུ་འཔགས་པར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་

ཕྲིར་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བའྲི་བྱེད་པའང་ལམ་གཞན་ལས་ཆེས་ཁད་ཞུགས་པར་འགྱུར་

བ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ད་དུང་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་

འདེན་པའྲི་ཐབས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ལེའུ་དང་པོར་དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་མ་ཤེས་པས་འཆྲིང་བ་དང་། ཤེས་པས་གོལ་བར་གསུངས་པ་དེ་ལ་དངོས་
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པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་དགག་གཞྲི་གང་གྲི་སེང་དུ་དགག་བྱ་གང་

བཀག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་འཇོག་པའྲི་དགག་གཞྲི་ནྲི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སེ་

ཡུལ་ལྔ་དང་། མཐོང་བ་པོ་ནས་རེག་པ་པོའྲི་བར་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་སེ། ཕུང་

པོའྲི་ནང་ནས་གཟུགས་ཕུང་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཟུགས་

ཅན་བཅུའོ། །སེམས་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཡྲིད་དོ། །སེམས་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་

ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་འདུ་བྱེད་གསུམ་དང་། ཆོས་ཀྲི་ཁམས་

དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་སེ་དེས་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལྷག་མའང་མཚོན་

ནོ། །ཡང་མཐོང་བ་བོ་ནས་རེག་པ་པོའྲི་བར་ལྔས་བདག་དང་གང་ཟག་དང་སྐེས་བུ་

ལ་སོགས་པའང་སོན་པས་མདོར་ན་དེ་དག་གྲིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་ཐམས་ཅད་དགག་གཞྲིར་བསན་ལ། གཞྲི་དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་

ཡང་མེད་ཅེས་དགག་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་ངོ་བོས་ཞེས་གསུངས་པས་སོན་ཏེ། 

པདྨ་ཅན་ལས། ཇྲི་ལྟར་མེད་སྙམ་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་མེད་དེ། ངོ་བོ་མེད་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པས་དགག་བྱ་ལ་ཁད་

པར་སྦར་ནས་འགོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གྲི་ངོ་བོས་མེད་པ་དང་། རང་

བཞྲིན་གྲིས་མེད་པ་དང་། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་པ་དང་། བདེན་པར་མེད་

པ་རྣམས་ཁད་མེད་དུ་མཛད་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་

འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འདྲིས་དགག་

གཞྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ལ་དགག་བྱ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་བཀག་

པའྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་པ་ལ་སྦར་བ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་ལུགས་ཁད་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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པར་ཅན་ཏེ། འདྲིའང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་དང་འདའོ། །དེའྲི་རེས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས། 

ཡང་མེད་ཅེས་པ་ནྲི་ངེས་པར་མེེད་པ་སེ། གཟོད་མ་ནས་ཆོས་འདྲི་དག་སྐེ་བ་མེད་

པར་དགག་པ་ནྲི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་

པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དེ་ཡང་བདག་

གཉྲིས་ཀྲི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཆྲིང་བས་དེ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་

པར་བཤད་དེ། ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དགོས་པ་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གུར་ལས། 

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སོང་བ་བསན། ཞེས་པའྲི་

དོན་ཏོ། །དེའྲི་རེས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས། དངོས་པོ་མེད་པ་ནྲི་ཡུལ་དང་དུས་ངེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཡུལ་འགའ་ཞྲིག་ན་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པ་ཡོད་ལ། འགའ་ཞྲིག་ན་མེད་པ་དང་། དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ཡོད་ལ་འགའ་ཞྲིག་

གྲི་ཚེ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ལ་སོང་ཉྲིད་དེས་ཁབ་པར་

སོན་པ་སེ། དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདའོ། །ཡང་པདྨ་ཅན་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐམས་

ཅད་དུ་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་སྦོར་བ་མེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། 

དེ་ལྟར་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐམས་

ཅད་དུ་ཡོད་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་འགོག་པ་པོ་དང་འགོག་བྱེད་ལ་

སོགས་པ་མེད་དགོས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ལ་སྦོར་བའང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་དང་མཐུན་

པར་བཞེད་པ་ལྟར་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཀོད་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཡུལ་དྲུག་དང་དབང་པོ་
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དྲུག་དང་སེམས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གཟུང་བ་

གཟུགས་སོགས་དང་འཛིན་པ་མྲིག་ཤེས་སོགས་དོན་དམ་པར་མེད་དོ། ཞེས་འཆད་

དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་དགུ །བདེ་ཆེན་འདེན་བྱེད་ཕག་རྒྱའྲི་དབྱེ་བ་དང་བསེན་ཚུལ། 

ཕག་རྒྱ་བསེན་པའྲི་དགོས་པ་དང་སྒ་དོན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཕག་རྒྱའྲི་རྲིགས་སོ་སོར་འབྱེད་ཚུལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྒ་དོན་དང་

རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བསྡུ། སྔགས་དང་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་དྲུག་གྲི་མཚན་གྲི་ཐ་སྙད་གཞན་བསན་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ། བདེ་ཆེན་གྲི་

ཤེས་རབ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་ཕག་རྒྱ་ལྔར་འཇོག་ཚུལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བའྲི་ཆེ་བ། དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱས་དངས་པའྲི་བདེ་བས་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ལ་

རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབད་པར་བྱ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱའྲི་གོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བསོམ་པར་བྱའོ། །ཕག་རྒྱ་ལ་ནྲི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་རྣམས་ལས་འདྲིར་རེ་ཤྲིག་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སོན་ལ། དེ་ཡང་ལམ་ཐུན་

མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་ཤྲིང་དབང་བསྐུར་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ། 

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པར་བྱས་ཤྲིང་འདོད་པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་མཁས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ལྡན་པའྲི་བུད་མེད་གང་ཤྲིན་ཏུ་སྙྲིང་

བརྩེ་ཞྲིང་ཕན་པར་འདོད་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་མ་དང་སྲྲིང་མོ་ཉྲིད་ལྟ་

བུའམ། ཡང་ན་རང་གྲི་གསང་དབང་གང་ལས་ཐོབ་པའྲི་བ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་མ་དང་། 
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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རང་དང་བ་མ་ལ་དབང་དུས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པའྲི་བུད་མེད་ནྲི་སྲྲིང་མོ་དང་། རང་གྲིས་

ཕག་རྒྱ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ཐོབ་པའྲི་བུད་མེད་ནྲི་ཆུང་མ་

དང་། རང་གྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་བུད་མེད་ནྲི་བུ་མོ་ཞེས་སོགས་སུ་རྒྱ་གར་བ་དང་

པོད་ཁ་ཅྲིག་འཆད་ལ། རོགས་རྲིམ་མཐོན་པོར་སེབ་པ་ལ་ནྲི་མ་དང་སྲྲིང་མོ་སོགས་

སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་འགོ་བའྲི་སབས་ཀང་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཐབས་ཤེས་སྦོར་བའྲི་རྣལ་

འབྱོར་རྲིག་པས་རྟག་ཏུ་མཆོད་པར་བྱའོ། །མ་དང་སྲྲིང་མོ་ལྟར་སྙྲིང་བརྩེ་བའྲི་ཕག་

རྒྱ་དེའང་རྲིགས་མཆོག་ལས་བྱུང་བ་དགོས་སམ་སྙམ་ན། དེའྲི་ངེས་པ་ལ་མྲི་བལྟོས་

ཀྲི། གར་མཁན་མ་དང་། ཚོས་མཁན་མ་དང་། རོ་རེ་མ་གཡུང་མོ་དང་། གདོལ་བ་མོ་

དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་བམ་ཟེ་མ་སེ་རྲིགས་ལྔ་བོ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །ཕག་རྒྱ་དེ་དག་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསེན་པར་བྱ་ཞེ་ན། རྟེན་དེ་རྟག་ཏུ་སྙོམས་འཇུག་གྲིས་མཆོད་ཅྲིང་

མཉེས་པར་བྱས་པ་ལས་དགའ་བ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་

དེ་སྙོམས་འཇུག་གྲིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་

ཞེ་ན། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བོ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་

སྦོར་བའྲི་ཆོ་ག་ཡྲི་དེ་ཉྲིད་རྲིག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པར་བྱའོ། །འདྲིས་ནྲི་པདྨ་

ཅན་དུ་དྲི་བ་གསུམ་བཀོད་ནས་ལན་བཏབ་པའྲི་དོན་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་དོན་དུ་བསེན་པ་ན་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཕག་རྒྱའྲི་

ཡྲིད་སུན་ཕྱུང་བའྲི་སོ་ནས་གཉྲིས་སུ་བྱེ་བའམ། ཡང་བྱེ་བ་སེ་སོད་མྲིན་གྲིས་ཤེས་

པར་མྲི་འགྱུར་བར་གསང་སེ་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསེན་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའྲི། དེ་ལྟར་

མ་གསང་ཞྲིང་སོད་མྲིན་ལ་བསན་ན་ཚེ་འདྲིར་སྦྲུལ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་ས་ལ་སྤོད་
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པའྲི་ཤ་ཟ་དང་། མེ་ཡྲིས་སྲོག་འཕོག་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བྱེད་ལ། མ་མཐོང་བའྲི་ཉེས་

དམྲིགས་ངན་འགོར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ས་སྤོད་ནྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་ནས་གོམས་པར་བྱས་པས་ཆོག་མོད། གར་

མ་ལ་སོགས་པའྲི་བུད་མེད་ཀྲི་ཕག་རྒྱས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། ཞེ་ན། ཐར་པ་མྲི་གནས་པའྲི་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་རང་དང་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྲིང་། ཚུལ་དེས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་

པ་ཆེས་མྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ལམ་དུས་སུ་ཡང་བདེ་ཆེན་བསྐེད་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་

དགོས་ལ། དེ་བསྐེད་པ་ཡང་ཕག་རྒྱ་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་ན། བུད་མེད་རྲིགས་

ལྔའྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་ཐར་བ་

མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་རྒྱུར་ནྲི་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པས་སྔགས་

བ་མེད་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་ཕག་རྒྱའྲི་དགོས་པར་བསན་

ནས། ཕག་རྒྱའྲི་སྒ་དོན་བསན་པ་ནྲི། བུད་མེད་རྣམས་ནྲི་རྲིགས་ཡྲིན་མོད་ཕག་རྒྱ་

ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་བའྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་འདྲིས་ནྲི་གང་ལ་བཏབ་

པ་དང་། བསྐོད་པའྲི་ཕྲིར་ན་བུད་མེད་ནྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། དེ་ཡང་གང་ལ་རོ་རེ་གསང་

གནས་སུ་ཞུགས་པའྲི་གནས་ཀྲིས་ཡྲིན་གྲི། ཕག་རྒྱས་བཏབ་པ་དང་མཚན་པས་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཀུ་མུ་ཊྲིར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

བཤད་པར་བྱ་སེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བུད་མེད་ལྔ་བོ་དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱའྲི་

དོན་ནྲི་རྒྱས་གདབ་པ་ཡྲིན་ལ། བུད་མེད་དེ་དག་ཀང་གང་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་ཉྲིད་དུ་

བྱ་བ་ཡྲིན་པ་དེས་ན་ཕག་རྒྱར་བརོད་པར་བྱའོ། །གང་གྲིས་གདབ་པར་བྱ་བ་ཞེ་ན། 



 707  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 707  

སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་འདྲིས་ནྲིའོ། ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་གྲི་བཤད་ཚུལ་དང་

པོའ།ོ །བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕག་རྒྱའྲི་དོན་ཡང་རྒྱས་གདབ་པ་ལས་མྲི་འདའ་

བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། བུད་མེད་ལྔ་བོ་དེ་ཡང་རོ་རེ་སེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་

བོ་འདྲིས་ནྲི་བུད་མེད་འདྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་འདྲིའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རྲིགས་

སོ་སོར་ངེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཉྲིད་ལས་མྲི་འདའ་བ་དེས་ན་ཕག་རྒྱར་

བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པའོ། །བཤད་ཚུལ་གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་ཕག་རྒྱར་བཤད་པའྲི་

བུད་མེད་རྲིགས་ལྔའྲི་ངེས་དོན་ནྲི་བདེ་ཆེན་གྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་

བྱ་ཞྲིང་། ཕག་རྒྱའྲི་དོན་ནྲི་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། གང་ལ་རྒྱས་བཏབ་ན་

ཡུལ་སོང་ཉྲིད་ལའོ། །གང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་ན། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚན་འཛིན་གྲི་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་འདྲིས་ནྲིའོ། །ཚུལ་

ཇྲི་ལྟར་ན། ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་གདབ་པ་ཉྲིད་དེས་ན་བདེ་ཆེན་གྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་

ཕག་རྒྱར་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པས་སམྦྷུ་ཊའྲི་དགོངས་པ་མན་སྙེས་བཀྲལ་བ་ལྟར་

གྲི་སོང་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོར་གསུངས་པའང་དོན་གྲིས་འཕངས་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །བཤད་ཟྲིན་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཊྲིཀ་བྱེད་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཉོན་

མོངས་པར་བྱས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། གོང་དུ་རྲིགས་ལྔའྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་

འཕོས་ནས། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་ཡོད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕག་རྒྱའང་རྲིགས་ལྔར་
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བཞག་སེ། འདྲི་ལྟར། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། པདྨའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། རྲིན་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཉྲིད་དོ། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་རོ་རེ་

སྙྲིང་པོ་ལ་བོས་ནས། རྲིགས་ནྲི་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བརོད་པ་དེ་དག་དམ་པ་ཡྲི་སེ་རྲིགས་

མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཕག་རྒྱའྲི་རྲིགས་ཀྲི་གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་

ཐམས་ཅད་སྡུད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གར་མ་སོགས་ལྔ་བོ་དེ་ཕག་རྒྱ་

རྲིགས་ལྔའྲི་ནང་ནས་གང་དང་གང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ཞེ་ན། རོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱ་

ཞེས་སོགས་རྐང་བ་དྲུག་སེ་གོ་སའོ། །ཕག་རྒྱ་འདྲི་རྣམས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

རྲིགས་ལ་གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀང་། དེ་ཐམས་ཅད་རྲིགས་ལྔར་

མདོར་བསྡུས་པས་དེའྲི་སོ་ནས་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་ལྔར་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་

དོན་བསྡུ་བའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྒ་དོན། དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བསྡུ། 

རྲིགས་ཀྲི་སྒ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕག་

རྒྱའྲི་རྲིགས་སུ་འཇོག་ན། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ། དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་དཔལ་དང་ལྡན་

པ་གང་ཞྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་སོ་ནས་ཡུལ་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་སར་ལྡང་བ་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་

གཤེགས་ཤྲིང་། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་སོ་ནས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་བཞྲིན་པའྲི་ངང་ལས་སར་ཡང་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་འཁོར་བར་
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གཤེགས་པ་ཉྲིད་དེ། ཚུལ་འདྲིས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཤེས་རབ་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་ཕར་གཤེགས་པ་དང་། དེའྲི་ངང་ལས་ཀང་ཚུར་གཤེགས་

པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་

འད་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉྲིད་དབྱེ་གཞྲིར་བྱས་ནས་ཕེ་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་

བསྡུ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་

པའྲི་རྲིགས་ནྲི་རོ་རེ་དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་དང་ལས་

དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་ཏེ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད་ཅྲིང་། རོར་སེམས་ཀང་རོ་

རེའྲི་རྲིགས་སུ་མདོར་བསྡུས་པས་ནྲི་རྲིགས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྲིན་ལ། ལྔ་བོ་དེ་ཡང་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་བསྡུས་ནས་སྐུ་རོ་རེ་དང་། ལས་

ཀྲི་རྲིགས་པདྨའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་གསུང་རོ་རེ་དང་། རོ་རེའྲི་རྲིགས་

ཐུགས་རོ་རེར་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། ལྔར་ཕེ་བའྲི་ཕྲི་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ལྔ་བོ་འདྲི་དག་གསུམ་དུ་འདུ་ཞེ་ན། རྲིགས་ལྔ་རྣམས་

ནྲི་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

རྣམ་པར་འཇོག་ལ། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་དུ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། རྲིགས་ལྔ་རྣམས་

ནྲི་འབྱུང་བ་དག །ཅེས་པ་དང་། རྲིགས་ནྲི་འབྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་དང་། ཞེས་འདོན་པ་

ལྟར་ལེགས་ལ། པདྨ་ཅན་དུ་གཞུང་འདྲིའྲི་མཚམས་སྦོར་དུ། གང་གྲིས་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་བསྡུ་སྙམ་པ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་ཁོ་བོས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་དང་ལྔར་ཕེ་བ་དང་གསུམ་དུ་
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བསྡུས་པ་དེ་དག་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། བསོས་དང་

བགང་བ་ཞེས་བྱ་འདྲིས། ཞེས་འབྱུང་ལ། དོན་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་

སྙེད་ཅྲིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྲི་དག་གྲི་ནང་དུ་བསོས་པ་སེ་བསྡུས་པ་དང་འདྲི་

དག་གྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བགངས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྲིས། འདྲི་དག་

དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུད་བྱེད་དང་། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲི་དག་གྲིས་ཁབ་

པའྲི་སོ་ནས་དེ་དག་ལ་འདྲི་དག་གང་ཡང་རུང་བས་རྒྱས་འདེབས་པར་ངེས་པའྲི་

ཕྲིར་ན་འདྲི་དག་ལ་རྲིགས་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། ངོ་བོས་གཟུགས་མེད། 

ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་ལེའུ་སྔ་མ་གཉྲིས་སུ་བཤད་པའྲི་

སྔགས་དང་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོན་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་དོན་སོམ་པ་པོ་མེད་བསོམ་པའང་མེད་ལ། ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པས། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པས་སོང་བ་དེ་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷ་དང་སྔགས་མེད་པས་ངལ་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་

ན། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་ལྷ་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོས་

པ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མའྲི་ངོར་སྔགས་དང་ལྷ་ནྲི་ཡང་དག་

གནས་པ་ཡྲིན་པས། ཆད་པ་དང་རྟག་པའྲི་མཐའ་ལས་གོལ་ལོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། འོ་ན་རྲིགས་ནྲི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད། ཅེས་སྨྲས་པའྲི་དྲུག་པོ་དེའྲི་

མཚན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའྲི་མཚན་ནྲི། རྣམ་སང་དང་མྲི་བསྐོད་པ་

དང་། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དང་། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། འོད་དཔག་མེད་དང་། རོ་རེ་
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སེམས་དཔའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་འཇུག་པར་མ་གགས་པའྲི་མཚན་གཞན་

གྲིས་བསན་པ་ནྲི། ཚངས་པ་དང་ཁབ་འཇུག་དང་ཞྲི་བ་དང་ཐམས་ཅད་དང་སངས་

རྒྱས་དང་དེ་ཉྲིད་ཅེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་རྣམ་སང་སོགས་གང་ལ་ཚངས་པ་སོགས་

གང་གྲི་མྲིང་གྲིས་བརོད་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་སང་ཉྲིད་ལ་ནྲི་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་

སེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སད་དོད་བུདྡྷ་སྒྲིབ་པ་སངས་པ་ལ་འཇུག་པས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

བའྲི་ཆ་ནས་འཇོག་ལ། ཚངས་པའྲི་སད་དོན་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འཇུག་

པས་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་དོན་གྲིས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་གསུངས་

པའོ། །མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཁབ་འཇུག་ཅེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་འདོགས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན། མྲི་བསྐོད་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ལ་འཇོག་ལ། 

ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དོན་གྲུབ་ལ་ཞྲི་བ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱ་སེ། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་གྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྲི་དགེ་བ་སེར་བས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་རྲིན་འབྱུང་ལ་བྱ་སེ། མཉམ་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཆོས་ཀུན་གྲི་བདག་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གནས་

པར་རྟོགས་པའྲི་ཆ་ལ་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོད་དཔག་མེད་ལ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་

ཐ་སྙད་བྱ་སེ། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པས་དམ་པའྲི་བདེ་

བ་ནམ་མཁའ་ལྟར་གྱུར་པས་དེའྲི་ཆ་ལ་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་

དཔའོ། །དེ་ཉྲིད་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུད་བྱེད་ཡྲིན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་
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ཕྲིར་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཞེས་རྣམ་པར་གྲི་ཚིག་སོས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལས་བཤད་

ཚུལ་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། ཡང་ན་དོན་དམ་པར་སོམ་པ་པོ་མེད་

བསོམ་པའང་མེད་ཅྲིང་ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཀང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྤོས་པ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་སྔགས་

དང་ལྷར་ནྲི་ཡང་དག་པར་གནས་ལ། དེར་མ་ཟད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་རྣམ་

སང་སོགས་དྲུག་དང་། ཚངས་པ་སོགས་དྲུག་ཏུའང་བཞག་གོ །ཞེས་པ་སེ་འཇོག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲི་ཚིག་དོན་སྔར་དང་འད་ལ། དེ་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་

ལྡོག་པའྲི་སོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཕེ་བའྲི་བྱེད་ལས་སོ་སོའྲི་ཆ་ནས་ཚངས་པ་སོགས་

ལྔ་དང་། ཆ་ཅན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་དྲུག་པ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་

པའོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྔགས་དང་ལྷར་འཇོག་པ་གསུངས་པ་ལ། 

འོ་ན་དེ་ལ་ལྷ་ཞེས་བརོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། གང་གྲི་ཕྲིར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

ཆེན་ནྲི་ལུས་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། །ལུས་ལས་བྱུང་བའྲི་སད་དོད་དྷེ་ཧ་སཾ་བྷ་

ཝ་ཞེས་པའྲི་ཧ་དང་སཾ་བྷ་ཕྲིས་པས་དེ་ཝ་ཞེས་པ་ལྷའྲི་མྲིང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ལྷ་ཞེས་མངོན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །རྲིགས་དྲུག་པོ་དེ་ལ་

སབས་འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་མ་གསུངས་ཀང་། གླེང་གཞྲི་ལ་

སོགས་པའྲི་སབས་གཞན་དུ་དེ་དག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལ་ཁད་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་གོང་དུ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་སྒ་དོན་གསུངས་པ་ལ་འཕོས་ནས་འདྲིར་དེ་དག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་དོན་གང་ཞེས་འདྲི་བ་ལ། སངས་རྒྱས་འདྲི་ལ་ཞེས་སོགས་རྐང་
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བ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། བྷ་ག་ཝཱན་སལ་བ་ལྡན་པ་དང་བཅོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་

སོ་ནས་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་རོ། །

བདུན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ངེས་དོན་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ལྷ་དང་

སྔགས་དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་ཏུའང་འཇོག་པ་ལྟར་དུ། དེར་མ་ཟད་ཕག་

རྒྱའྲི་དབྱེ་བ་སོན་པ་ན་མ་དང་སྲྲིང་མོ་དང་བཙོ་བག་མ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བཤད་པའྲི་

ངེས་དོན་ཡང་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་

ཉྲིད་ལ་མ་ལ་སོགས་པར་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་

གང་གྲི་ཕྲིར་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་གང་དང་རོ་གཅྲིག་

ཏུ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་སྐེ་འགོ་སོད་བཅུད་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་སོང་ན་དེ་དག་ཀུན་འབྱུང་བ་འཐད་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ན་མྲི་འཐད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་

སོང་ཉྲིད་དེ་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཤེས་རབ་ལའང་

སྐེ་འགོ་སྐེད་པའྲི་མ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། སྐེ་འགོ་སྐེད་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ནྲི་འཕགས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དག་ནྲི་གཡོ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་བཤད་དོ། །པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། སལ་བ་སོན་ཞེས་པ་མྲི་འདོན་པར་

རྣམ་པར་འབྱེད་ཅེས་པར་འདོན་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ཕྲིར་དགའ་

བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་འབྱེད་ཅྲིང་སོན་པའྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་སྲྲིང་མོ་

ཞེས་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་བརོད་དོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར། གང་ཕྲིར་སལ་བ་སོན་པ་ཡྲི། 

ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་ཚུལ་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

བཤེགས་པ་རྣམས་སོན་པ་སེ་ཉེ་བར་བསྙེན་པའྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་སྲྲིང་མོ་ཞེས་
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བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་བཤད་དོ། ཞེས་པའོ། །དེར་མ་ཟད་ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་བཙོ་བག་མ་དང་

བུ་མོ་དང་། གར་མཁན་མར་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་སོ་ནས་ཤེ་ན། 

གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧས། ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི། འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཏུ་ཁ་དོག་སྒྱུར་ཅྲིག་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཁ་བསྒྱུར་ཞྲིང་འཚེད་པའྲི་ཕྲིར་བཙོ་བག་མ་ཞེས་དེ་བཞྲིན་

བརོད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་འཇོ་བའྲི་ཕྲིར་ན་བདེ་ཆེན་གྲི་ཤེས་རབ་དེ་ནྲི་བུ་

མོ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པར་བྱའོ། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་བོས་ནས། ཤེས་

རབ་དེ་ཉྲིད་གར་མར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གར་བྱེད་

པ་དང་མཐའ་གཉྲིས་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་སྦོར་བས་གཡོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ན་སྙྲིང་

རེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ལ་གཡོ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱའོ། །འཇྲིག་རྟེན་ན་གཡུང་མོ་ལ་

སྐེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེས་རེག་པར་མྲི་བྱེད་པ་ལྟར་གང་གྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་ཤེས་རབ་དེ་

ཡང་བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་མྲི་རེག་པ་དེའྲི་ཕྲིར་གཡུང་མོར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲི་དག་ལ་བ་མ་སྔ་

མ་དག་ཕག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་བསྲེ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་ནས། ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱར་སྒྲུབ་པ་

དང་། ཕག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་སུ་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་འཆད་ཅྲིང་། ཕྲི་མ་ནྲི་བམ་ཟེ་

མོ་ལ་སོགས་པའྲི་བུད་མེད་ལ་སྦར་བ་སེ། དེ་ཡེ་ཤེས་སུ་སྒྲུབ་ཟེར་ཡང་དེ་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བ་ལ་ཟེར་བར་འདུག་པས་ཐ་སྙད་མ་ལེགས་ལ། ཡེ་ཤེས་སྐེ་

བ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་ནས་བུད་མེད་དེ་དག་བུ་མོ་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པར་འདུག་པ་ལ་

ཡེ་ཤེས་སུ་སྒྲུབ་ཅེས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ལོག་པར་སྨྲ་བ་འདུག་ཅྲིང་འཆད་ཚུལ་དེ་
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དག་ལེགས་པར་མྲི་སང་ངོ་། །

བརྒྱད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་ནས་བསོམ་པའྲི་ཧེ་རུ་

ཀའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་བཟླས་པར་ཡང་དག་བཤད་

དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། པདྨ་ཅན་ལས། རྲིགས་པ་གཞན་ཡང་གསུངས་པ། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་

ལྲི་བརོད་པས་སོ། ཞེས་པ་སེ། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་དང་བལ་བས་བརོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་དག་ཀང་སོ་སོར་སྔགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དོ། །དེ་གསུངས་པ། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་

ལྲི་དག་གྲི་སྔགས། །གང་ཡང་དེ་དག་ལས་བྱུང་གང་། ཞེས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

དོན། དངོས་པོ་ལ་ངག་ཐམས་ཅད་ཡྲི་གེ་བསགས་པ་དང་། ཡྲི་གེ་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལྲི་

ཀཱ་ལྲིར་མ་འདུས་པ་མེད་པས་ངག་གང་སྨྲས་སྔགས་སུ་འགྱུར་དགོས་ན་སེམས་ཅན་

སུའྲི་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཡང་སྔགས་སུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་ལམ་འདྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཁད་

པར་འཕགས་ཆོས་སུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཨཱ་ལྲི་

ཤེས་རབ་དང་ཀཱ་ལྲི་ཐབས་ཡྲིན་པས་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བལ་བས་

ངག་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པ་དེ་དག་སོ་སོར་སྔགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

ནོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་བས་ན། ཨཱ་ལྲིས་མཚོན་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་། ཀཱ་ལྲིས་

མཚོན་པའྲི་ཐབས་ཏེ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བལ་བར་རབ་ཏུ་

བརྟགས་ཤྲིང་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་གནས་པའྲི་ངང་ནས་ངག་དེ་དག་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་བྱ་བའོ། །སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྐང་བའྲི་རེས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པའྲི་རྟེན་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་

སྒྲུབ་པ་པོ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་བའྲི་རྐང་བས་མནན་པའྲི་ཕྲིར་



 716  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 716  

ས་གཞྲི་དེ་དག་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་ཐ་སྙད་བརོད་པར་བྱའོ། པདྨ་ཅན་དུ་ཉེད་ཕྲིར་

ཞེས་པ་མནན་ཕྲིར་ཞེས་པར་འདོན་ལ། ལག་པ་ཞེས་སོགས་བཞྲི་གོ་སའོ། །

དགུ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཕ་ནྲི་བ་མ་སེ་དེ་ལས་དབང་དང་མན་ངག་སྦྲིན་པའྲི་སོ་ནས་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དེའྲི་བདེ་བ་རང་གྲིས་བཟའ་ཞྲིང་ལོངས་སྤད་པར་བྱ་ལ་

དེ་འད་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་གང་གྲིས་བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་དང་དེའྲི་དབང་

གྲིས་བྱུང་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཆྲི་བ་སེ་རྒྱུན་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལ། 

སབས་འདྲིར་དེའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་བསན་ཞེས་བརོད་དོ། ཞེས་པས་

བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐོབ་པའྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཇྲི་སྲྲིད་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་འགགས་ཀྲི་བར་དུ་རང་གྲིས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལོངས་སྤད་ཅྲིང་

བསོམ་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པ་སོན་པའྲི་ལེའུ་སེ་ལྔ་པའོ། །

ཆད་པར་ལྟ་བ་འབྱུང་པོའྲི་གདོན་གྲིས་ཟྲིན། །བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སྒ་ཙམ་འཐུངས་

པས་ངོམས། །རྩ་བ་ཉམས་པའྲི་ཤྲིང་ལས་དངོས་གྲུབ་ཀྲི། །སྲིན་ལེགས་འབས་བུ་རེ་

བ་ཨེ་མ་མཚར། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་

རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས། ལེའུ་ལྔ་བའྲི་རྣམ་

པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་དྲུག་པ་སྤོད་པའྲི་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ་

དང་། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་

སྔ་མས་བཤད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ནུས་པ་རེད་ནས་ལམ་
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ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་སྤོད་པ་སྤད་དགོས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུའྲི་

རེས་སུ་སྤོད་པའྲི་ལེའུ་གསུངས་སོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྲི་གནས་དབང་དུ་

བྱས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་སེམས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བ་དང་

དེ་ཁོ་ནའྲི་དོན་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྤོད་པའྲི་ལེའུ་གསུངས་པར་འཆད་

དོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ལེའུའྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

སྤོད་པ་སྤད་པའྲི་དགོས་པ་དང་། སྤོད་པའྲི་དུས་དང་། སྤོད་པའྲི་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་

བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་པས་ལམ་གོང་མ་གོང་མ་བགོད་ནས་མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པ་གཉྲིས་ཀའང་རྒྱུད་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པ་

དང་། དེ་ཡང་ཚེགས་ཆུང་ངུས་འགྲུབ་པ་དང་། དེ་ཡང་དུས་ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བ་ལ་འགྲུབ་

པ་ནྲི་ཉེར་རྒྱུའམ་ལམ་ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དེ་ཡང་

དངོས་གྲུབ་དེ་དག་ཚུལ་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལ། བསྐེད་རྲིམ་པ་ལ་ཡང་རང་གྲི་ལྷས་

དངོས་གྲུབ་དེ་དག་དེ་ལྟར་དུ་འགྲུབ་པར་དངོས་སུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སོགས་དགོས་

ལ། དེ་ལའང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་ནང་གྲི་རྟོགས་པ་ཆེས་ཁད་པར་

འཕགས་པ་འཐོབ་དགོས་ཤྲིང་། རོགས་རྲིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དངོས་འགྲུབ་པ་

དང་། གྲུབ་ནས་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་

ནས་ཤེས་སྒྲིབ་ཕ་མོའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སྦོང་བ་སོགས་ཀང་། དེ་དང་དེའྲི་

ནུས་པ་རོགས་པར་འཐོབ་པ་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་པས་དགོས་པ་དེ་དག་གྲི་ཕྲིར་དུ་

སྤོད་པ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་སྤོད་པ་ནྲི་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་རྟོགས་པའྲི་ནུས་
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པ་ཆེས་མཐུ་ཅན་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བོད་གང་དག་སྤོད་པ་སྤད་པ་

ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་དེའྲི་རེས་སུ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་གཞན་འདོད་པ་ནྲི་

རྒྱུད་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སྤོད་པའྲི་དུས་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་

ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་རྒྱུར་སྤོད་པ་བྱེད་པ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་ཕ་

མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཀང་མཐར་ཕྲིན་པས་རྲིག་འཛིན་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་མངོན་

ཤེས་སོགས་ཞག་བདུན་དང་ཟླ་བ་ཕེད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་

པའྲི་དོན་དུ་སྤོད་པ་བྱེད་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་མཐོན་པོར་སེབ་ཅྲིང་། མ་

དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་སྤོད་པ་ལས་

མ་གཏོགས་པའྲི་ལམ་སྔོན་དུ་རོགས་ཚར་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་པའྲི་སྔོན་དུ། 

སྤོད་པ་བྱེད་པ་དང་། དེ་ནས་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དོན་དུ་སྤོད་པ་བྱེད་པ་དང་། དེ་

ནས་ཤེས་སྒྲིབ་སངས་ནས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཕྲིར་དུ་བྱེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་

རོགས་རྲིམ་པས་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་དུས་གསུམ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་པས་བྱེད་པའྲི་

དུས་གཉྲིས་སམ་བསྐེད་རྲིམ་པས་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་

བསྡུ་ན་གཅྲིག་སེ་དེ་ལྟར་དུས་བཞྲིའོ། །

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནྲི། སྤོད་བསྡུས་ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་རོ་རེ་འཆང་

གྲི་དབུགས་དབྱུང་ཇྲི་སད་བསན་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཨ་ར་ལྲི་

རྒྱས་པ་ནྲི་སྤོས་བཅས་དང་། རྟག་ཏུ་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་དུ་

འགའ་ཞྲིག་ལ་རོལ་པ་ནྲི་སྤོས་མེད་དང་། འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་བསམ་
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གཏན་གྲི་ཟས་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་གནས་པ་ཞྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་

འཇུག་པས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པར་གསུངས་པས། 

སྤོས་བཅས་དང་། སྤོས་མེད་དང་། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་

བྱ་སེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་མཉམ་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ལྟར་སྤོད་བསྡུས་སུ་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ལ། ད་ལྟ་ཕོགས་འདྲིར་གགས་པའྲི་རྒྱུད་དང་གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་

མཉམ་སྦོར་གྲིས་སྤོད་པ་གསུམ་ཀ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་སྤོད་བསྡུས་

སུ་བཀྲལ་བ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྲིང་རྒྱས་ཀྲི་གཞན་གང་ལས་ཀང་སྤོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་

སྤོད་པ་གསུམ་ནྲི་ཞྲིབ་པར་གཞུང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤྲིང་། 

རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་

ལ། གཞན་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ་རྩ་བཤད་དང་བདེ་མཆོག་རྩ་བཤད་རྣམས་ནས་ཀང་སྤོད་

པའྲི་ཕོགས་རེ་ཙམ་གསུངས་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། རོགས་པར་གསུངས་པ་མེད་

ཅྲིང་། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་སྤོད་པ་གསུམ་ཀའྲི་སོམ་བསམ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ཀང་ཆོ་ག་གསལ་བ་དང་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ནང་གྲི་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་མཐུས་རླུང་སྡུད་པ་དང་། གཏུམ་མོ་འབར་ནས་བྱང་སེམས་

ཞུ་བའྲི་ནུས་པ་མཐར་སོན་ཀང་། དེ་འད་བ་ལ་ད་དུང་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ནང་གྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལག་རེས་དེ་ལས་ཆེས་ཁད་

ཞུགས་པར་འགོ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཡོད་ལ། ཇྲི་ལྟར་ནང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་དང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་

ཡར་ས་མར་ས་སོགས་གནད་དུ་བསྣུན་ས་མྲི་འད་བ་ལས་བདེ་བའྲི་ཁད་པར་དུ་མ་
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འབྱུང་བ་ལྟར། ཕག་རྒྱའྲི་ངོ་བོ་དང་གངས་དང་། འགོ་བའྲི་ཁད་པར་དང་། ནུས་པ་

ཆེ་ཆུང་གྲི་བྱེ་བག་ལས་ཀང་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་བདེ་བའྲི་ཁད་པར་ས་ཚོགས་པ་སྐེ་

ཞྲིང་། དེའྲི་དབང་གྲིས་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་རྟོགས་པ་ཁད་ཞུགས་པར་འགོ་ཚུལ་

ཡང་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་བས་སྔར་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བྱས་སུ་ཟྲིན་ཀང་། ནང་གྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ལག་རེས་ཀྲི་ནུས་

པ་རོགས་ནས། ད་དུང་འབས་བུ་དེ་འགྲུབ་པ་ཕག་རྒྱ་ལ་བལྟོས་དགོས་པའྲི་སབས་

ཤྲིག་ནས་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་ཐབས་ལ་གཅྲིག་དྲིལ་དུ་འབད་པ་

ནྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ངེས་པར་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་

སྤོས་བཅས་སྤོས་མེད་གཉྲིས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཅྲིག་པུ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་

ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་གསུངས་སོ། །

བཞྲི་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། སྤོད་པ་གསུམ་ཀའྲི་སབས་སུ་ཡང་གང་ལ་སྤད་པས་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་། མྲི་ཉམས་པར་གནས་པ་དང་

གོང་དུ་འཕེལ་བའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྲི་འདོད་ཡོན་གང་ཡང་འདོད་བཞྲིན་དུ་འགོག་

པ་མྲིན་པར་དབང་པོ་དང་རང་གྲི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་ལོངས་སྤོད་པར་ཁད་

པར་མེད་ཅྲིང་། འདོད་ཡོན་ལ་འཇུག་པའྲི་སོམ་བསམ་ཡང་། སྤྲིར་འདོད་ཡོན་ལྔ་

མཆོག་དམན་འབྲིང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསོམས་པས་རང་ཉྲིད་ལྷར་བྱས་པ་

ལ་མཆོད་པའྲི་བསམ་པས་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་མཆོག་རྣམས་

ཀྲིས་དང་། དེ་ཡང་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་གཤེགས་པར་བསོམ་པ་དང་། གཤེགས་

མར་བསོམ་པ་དང་། རོ་རེ་མ་ལྔར་བསོམ་པ་དང་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རེ་འཆང་དུ་
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བལྟས་ནས་ལྷས་ལྷ་མཆོད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་ཡོན་སྤྲི་

ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡྲིན་མོད་ཀང་། གཙོ་བོར་ནྲི་རང་དང་རྲིག་མ་ལྷར་བལྟས་ནས་

རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བསོམ་བསམ་

ཡང་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལ་བསོམ་བསམ་གྲི་སོ་ནས་སྤོས་བཅས་ཞེས་བྱའོ། །རླུང་དྷཱུ་

ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ལེགས་པར་འདེན་ནུས་པ་ནས་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་མ་ཐོབ་

བར་གྲི་སྤོད་པའྲི་སབས་སུ། མཉམ་གཞག་ཏུ་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་

དངས་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་གཞག་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་མཉམ་

གཞག་གྲི་བདེ་སོང་དེ་དན་པར་བྱས་ནས་རྒྱས་བཏབ་སེ། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལྷའྲི་

རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བར་འདོད་ཡོན་རྣམས་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤོད་པ་ནྲི་སྔ་མ་ལས་

མཚན་འཛིན་གྲི་སྤོས་པ་ཆུང་བས་སྤོས་མེད་ཀྲི་བསོམ་བསམ་ཞེས་བྱ་ལ། དོན་

གྲི་ལྷན་སྐེས་ཐོབ་ནས་སྤོད་པ་བྱེད་པ་ནྲི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པ་དེ་དན་པར་བྱས་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་སེ་སྔར་ལྟར་བྱེད་པ་ནྲི་སྔ་

མ་ལས་ཀང་མཚན་འཛིན་གྲི་སྤོས་པ་ཆུང་བས་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་བསོམ་བསམ་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནྲི་སྤོད་པའྲི་བསོམ་བསམ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། བྱ་བའྲི་སོ་

ནས་བཞག་པ་ནྲི། ཕྲིའྲི་བྱ་བའྲི་སྤོས་པ་ཆེས་མང་བ་དང་། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་

བ་དང་། ཕྲིའྲི་བྱ་བའྲི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་སངས་པ་གསུམ་གྲི་སོ་ནས་སྤོས་བཅས་

སོགས་གསུམ་དུ་ཕེ་བའོ། །དེ་ཡང་སྤོས་བཅས་དང་སྤོས་མེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་གང་དུ་

སྤོད་པ་བྱ་བའྲི་གནས་ནྲི། རང་གྲི་གནས་ཁང་ངམ། སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་

སལ་བ་ངན་པ་རྣམས་དང་བལ་བའྲི་གནས་སུ་ཁང་བ་གསུམ་བརྩེགས་གྲུ་བཞྲི་སོ་
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བཞྲི་རྟ་བབས་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་རྲིན་པོ་ཆེས་སྤས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་ས་ཚོགས་

ཀྲིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ནས་དེར་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སའྲི་རྭ་བ་བརྟན་པ་རྒྱན་ས་

ཚོགས་དང་ལྡན་པ་བྱ་བར་བཤད་ལ། མ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང་

བསྟུན་ན། རང་ཉྲིད་དཔའ་པོ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་ལ། སྤོས་བཅས་དང་སྤོས་

མེད་ཀྲི་བྱེ་བག་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའམ། ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཙམ་

ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ། གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ལ་སོགས་པར་རྒྱུ་བའྲི་

སྤོད་པའང་ཡོད་པར་བྱ་དགོས་བས་མཉམ་སྦོར་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཁོ་ན་ངེས་

གཟུང་དུ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ལ་སྤོས་བཅས་ཡྲིན་ན་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་བྱས་ནས་རང་དང་འཁོར་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབག་ལ་

སོགས་པའྲི་སོ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་གྲི་ཆས་སུ་ཁྲུས་སུ་ཞུགས་ཏེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་ཆུ་ཚོན་གྲིས་བྲིས་པའྲི་དབུས་དང་ལྷ་སོ་སོའྲི་གནས་སུ་བཀོད་ནས་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་བསོམས་ཏེ། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བྱས་ནས་ནང་གྲི་སྦྲིན་

སྲེག་གྲིས་སྐུ་རོ་རེ་ལུས་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་

ནས་ལྷན་ཅྲིག་སྤོད་པ་དང་རེས་སུ་སྤོད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་འདོད་པའྲི་

སྒྱུ་རྩལ་ལ་མཁས་པ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཅྲིག་བངས་ཏེ། བང་བར་བཞག་

ནས། འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་རོགས་པར་བྱའོ། །སྙམ་དུ་

མོས་པ་བརྟན་པོ་བསྐེད་ནས། འཁྱུད་པ་ནས་རྩ་བསྐུལ་བའྲི་བར་དུ་བྱས་ཏེ། རང་གྲི་

ལྷའྲི་འདུག་སངས་ལ་གནས་པས་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ལས་དགའ་བ་

བཞྲིའྲི་རྲིམ་གྲིས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལས་ལངས་པ་
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ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོའྲི་གཙོ་བོ་རང་ཉྲིད་རང་གཞན་གྲི་དོན་མྱུར་དུ་འབྱུང་བའྲི་

ཨ་ར་ལྲི་ཆེན་པོའྲི་རོལ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་རབ་ཏུ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

རོལ་མོའྲི་གར་མཛད་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གཙོ་

བོས་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་དང་། རྲིག་མས་ཕག་རྒྱ་དེའྲི་ལན་སོན་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་

ཕག་དང་ཕག་གྲི་ལན་དང་། མཆོད་པ་དང་མཆོད་པའྲི་ལན་དང་། གར་དང་གར་གྲི་

ལན་དང་། གླུ་དང་གླུའྲི་ལན་དང་། ལུས་ཀྲི་བར་དང་ངག་གྲི་བརས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་

དོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ལས་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་

པའྲི་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། གླུའྲི་མཆོད་པ་དང་། སང་སབས་ཀྲི་ཚུལ་དང་། ཟློས་

གར་དང་གར་ལ་སོགས་པའྲི་སྦོར་བ་ལ་བརྩོན་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་དཔལ་མཆོག་ལས་

གསུངས་པའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲི་འདུག་སངས་དང་། གར་གྲི་ཉམས་དགུ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྤོད་པ་བྱེད་པ་ཡང་བཤད་དོ། །སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་ལ་རྒྱས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་དང་། འབྲིང་པོ་ཕག་རྒྱ་མ་ལྔ་དང་། བསྡུས་

པ་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་གཅྲིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་མཉམ་སྦོར་དང་། 

སྤོད་བསྡུས་ལས་གསུངས་ལ། དེ་དག་ལ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ཆུ་ཚོན་གྲིས་འབྲི་བ་

དང་། ཆས་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་

ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་སྔར་དང་འད་ཞྲིང་། དེ་ལྟར་ནའང་གར་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོས་པ་

ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་། སྔ་མ་ལས་ཆེས་ཉུང་བ་དང་། དེ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་བྱེད་ལ་

འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་མྲི་བྱེད་པས། སྤོས་བཅས་ཀྲི་སབས་ལྟར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ནྲི། རྣམ་པར་དབེན་པའྲི་རྲི་བོའམ། ཆུ་ངོགས་སམ། འབབ་
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ཆུའྲི་གནས་དང་། དུར་ཁོད་དམ། རང་གྲི་ཁང་པར་ཡང་རུང་སེ། ཁ་ཟས་སྒྲུབ་པའྲི་

གོགས། གནོད་སྦྲིན་མོ་མངག་གཞུག་མ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའམ། ཡང་ན་སྒྲུབ་

གོགས་མཆོག་གམ། ཚོགས་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་སྒྲུབ་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དེ་ནས་

མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་འདོད་པས་འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ། ཐ་ན་རྒྱལ་སྲྲིད་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་འདུ་ཤེས་བསོམ་ཞྲིང་། དངོས་པོ་ཏྲིལ་འབྲུ་ཙམ་

ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་བོ་དོར་ནས། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་

རང་གྲིས་བསོམས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འབའ་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སོང་སྦོར་

བ་ཉྲིན་མཚན་དུ་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང་། རོགས་རྲིམ་པས་ནྲི་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་བསོམ་

པ་ལ་འབད་པར་གསུངས་སོ། །འདྲི་ལ་ནྲི་བྷུ་སུ་ཀུའྲི་སྤོད་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་

ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ལ་བྷུཉྫ་ན་ཞེས་ཡྲི་གེ་བསན་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་

ནས་ཟས་ཟ་བ་དང་། ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པ་ལ་སུ་ཏ་ནྲི་ཞེས་སྦར་ཏེ་བཤད་ན་གཉྲིད་ལོག་

པ་དང་། ཡྲི་གེ་ཐ་མ་ལ་ཀུ་ཊྲི་པ་ར་ཞེས་སྦར་ཏེ་བཤད་ན་བཤང་གཅྲིའྲི་ཕྲིར་འགོ་

བའྲི་འཆག་པ་སེ། འདུ་ཤེས་དེ་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་འདུ་འཛི་སོང་ཞྲིང་ལུས་དང་

ཚོར་བ་དང་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གང་ལའང་མྲི་སེམས་པར་གཉྲིད་དང་། འོད་གསལ་

བསྲེས་པ་ཉྲིད་སྐོང་བར་བྱེད་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལ་གཉྲིས་སངས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཞེས་

ཀང་བྱའོ། །དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་ནྲི་བསོམ་བསམ་སྤོས་བཅས་སུ་ངེས་

ཤྲིང་བྱ་བའྲི་སོ་ནས་གསུམ་ཀ་ཡོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་གནས་སབས་

དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་བསོམ་བསམ་སྤོས་མེད་དུ་ངེས་ཤྲིང་། བྱ་བའྲི་སོ་ནས་

གསུམ་ཀ་ཡོད་ལ། ཟུང་འཇུག་པའྲི་སྤོད་པ་ནྲི་བསོམ་བསམ་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་དུ་
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ངེས་ཤྲིང་། བྱ་བའྲི་སོ་ནས་གསུམ་ཀ་ཡོད་པས། བསོམ་བསམ་སྤོས་བཅས་ལ་བྱ་བ་

ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ནས་སྤར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྤོད་པ་གསུམ་

པོ་འདྲི་ཡང་བོའྲི་རྲིགས་བྱ་བའྲི་སྤོས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མོས་པ་དང་། བར་མ་ལ་མོས་པ་

དང་། བྱ་བའྲི་སྤོས་པ་མེད་པ་ལ་མོས་པའྲི་དབང་གྲིས་གསུམ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

བོད་ཁ་ཅྲིག་འདོད་པ་ལྟར། གདུལ་བྱ་དམན་པ་ལ་སྤོས་བཅས་དང་། བར་མ་ལ་སྤོས་

མེད་དང་། མཆོག་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། བསན་པ་འདྲི་ལ་སྔགས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་པོ་ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་

ཏྲི་ཡང་སྤོས་བཅས་ཀྲི་སྤོད་པ་སྤད་ནས་དངོས་གྲུབ་བརེས་པར་སྤོད་བསྡུས་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ཡོ་བྱད་འབྱོར་མ་འབྱོར་གྲིས་གསུམ་དུ་སྨྲ་བ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་པས་གནོད་སྦྲིན་མོའྲི་མངག་གཞུག་བསྒྲུབ་པ་

གསུངས་ལ། དེ་གྲུབ་ན་སྤོས་བཅས་སམ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་གང་རུང་བྱེད་པའྲི་ཡོ་

བྱད་དཀའ་བ་མེད་ལ། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ནས་ཡོ་བྱད་ཀྲི་ཕོངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་གསུངས་

ཤྲིང་། དེ་ལའང་ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔགས་བ་

མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་སྤོད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ལ། བོད་འདྲིར་སྤོད་པའྲི་རྣམ་

གཞག་ཆགས་པ་ཉུང་བར་བྱུང་སང་མོད་ཀྲི། མཐའ་དག་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་

ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྒྱུད་འདྲིའྲི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དོད་ཐོབ་ནས་སྤོད་པ་བྱ་

བར་གསུངས་པའྲི་དོད་ནྲི་སྦོར་ལམ་དོད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་དོད་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་

ཡོད་པ་ལས། ཆུང་ངུ་ནྲི་ཆོས་བརྒྱད་ཀྲི་རྟོག་པ་ཅུང་ཟད་མགོ་སྙོམས། ཉོན་མོངས་

པ་གློ་བུར་བ་དག་པོ་དང་འཇྲིགས་པ་དང་། མ་ངན་ལ་སོགས་པས་གཟྲིར་བར་མྲི་
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འགྱུར་བ་ནྲི་སྦོར་ལམ་སྐེ་བའྲི་སྔ་ལྟས་སོ། །དོད་འབྲིང་ནྲི་ཚར་བཅད་ཀྲི་ལྟ་སངས་

གྲུབ་པ་སེ་མཐོང་ལམ་སྐེ་བའྲི་སྔ་ལྟས་སོ། །དོད་ཆེན་པོ་ནྲི་རེས་གཟུང་གྲི་ལྟ་སངས་

ཀང་གྲུབ་པ་སེ་བསོམ་ལམ་སྐེ་བའྲི་སྔ་ལྟས་སོ། ཞེས་སྦོར་ལམ་དོད་ཆུང་ངུ་སྦོར་

ལམ་སྐེ་བའྲི་སྔ་ལྟས་དང་། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པ་ནས་འབྱུང་བའྲི་ལྟ་སངས་དང་། 

ཚོགས་ལམ་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་བརྒྱད་ཀྲི་རྟོག་པ་ཅུང་ཟད་མགོ་སྙོམས་པ་སོགས་

རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྦོར་ལམ་དོད་གསུམ་པོ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྨྲ་བ་ནོར་བ་ཆེས་

ཆེ་བར་གོ་ས་ལ། སྤོད་པ་ལ་ཀུན་དྷ་ར་དང་ཀུན་བཟང་གྲི་སྤད་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་

ཕྲི་མ་ལ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་སྤོད་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོའྲི་སྤོད་པ་ཞེས་པ་

གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་དག་ཀང་སཾ་བྷུ་ཊྲིའྲི་དོན་འཆད་མ་ཤེས་པས་སྔར་སོས་

པའྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་དག་དང་འགལ་བ་མང་དུ་སང་མོད་ཀྲི། ཡྲི་གེ་མངས་པར་

འགྱུར་བས་དགག་པ་རྒྱས་པར་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དགོས་པ་བསན་པས་སྤོད་པ་འཆད་པའྲི་འབེལ་དགོད་

པ་དང་། སྤོད་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་

པ་དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམས་པ་ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་ཐབས་གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་

བཤད་པར་བྱའོ། །ཐབས་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདོད་ཡོན་ལ་སྤོད་པ་གཞན་ལས་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མཆོག་གམ་གཙོ་བོ་ཉྲིད་དོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་ན། སྒྲུབ་པ་

པོ་གང་གྲི་སྤོད་པ་སྤད་ན་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པའྲི་མཚན་མ་མཐོང་

པའྲི་རྒྱུས་མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའྲི་མཐར་འགོ་བར་བྱེད་པའྲི་སྤོད་པ་སྤད་པར་

བྱ་བའྲི་དོན་དུའོ། ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་
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འབྲིང་པོ་གཅྲིག་དང་། ཕག་རྒྱ་གཅྲིག་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤོད་པ་བསྡུས་པ་གཅྲིག་སོན་

ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་དྲུག །སྤོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྒྱན་དང་ཁ་ཟས། སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་གནས་

དང་གོགས། གང་གྲི་ཚེ་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་དུས། སྔར་བཤད་པ་ལས་གཞན་པའྲི་སྤོས་

མེད་བསྡུས་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་གངས་ཀྲི་ཁད་པར་སོགས་བཤད་པ། སར་ཡང་རྒྱན་དང་

ཁ་ཟས་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྤོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་

ཀུན་སྤོད་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། རྒྱན་འཆད་པ་ནྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་སོམ་པ་

པོ་ཡྲིས་ལུས་ལ་རྣམ་པར་འཛིན་པའྲི་རྒྱན་ནྲི། རྣ་བ་དག་ལ་མྲི་རུས་ཀྲི་རྣ་ཆ་བཟང་

པོ་དང་། སྤྲི་བོར་མྲི་རུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་འཛིན་ལ། ལག་པ་དག་ལ་ཞེས་

པ་ནས། པགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་ཏེ། ཚིག་རྲིས་ཙམ་གོ་ས་ལ། འདྲི་དག་དང་མཆོད་

ཕྲིར་ཐོགས་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ལ་སོགས་པའྲི་ཚད་དང་དབྱྲིབས་དང་གངས་ལ་སོགས་

པའྲི་རྣམ་གཞག་ཞྲིབ་པར་ཤེས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ཞྲིབ་ཏུ་

བཤད་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་ལོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ཁ་ཟས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། བཟའ་བའྲི་ཁད་པར་ཡང་མྲི་འཆྲི་བ་

སེ་བདུད་རྩྲི་བཅུའྲི་ཕེད་དེ་བདུད་རྩྲི་ལྔའོ། །གཉྲིས་པ་ལའང་གཉྲིས་ལས། ཐོག་མར་

གོགས་བཤད་པ་ནྲི། རང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་

པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི། ཁ་དོག་གྲི་སད་

དོད་ཝརྣ་རྲིགས་ལ་འཇུག་པས་འདྲིར་རྲིགས་སུ་འགེལ་བ་དག་ལས་བཤད་པ་ལྟར་
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བྱ་སེ། བམ་ཟེ་མོ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའྲི་བུད་མེད་རྲིགས་

ལྔ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་མཉམ་པར་ལྡན་པའྲི་སོ་ནས་སྤོད་ཅྲིང་། དེ་ཡང་རྲིགས་ངན་མ་

ཡང་གོགས་སུ་སོང་བ་དང་། ལུས་ལ་རེག་ཅྲིང་འཁྱུད་པ་སོགས་བྱེད་པས་བམ་ཟེ་མོ་

ནས་རྲིགས་ངན་མའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤད་པར་བྱ་བའྲི་རྲིགས་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཁད་

པར་མེད་པར་བརྟག་པར་བྱའྲི། ཁ་དོག་སེ་བམ་ཟེ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་དུ་མ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་བསེན་བྱ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་དབྱེ་བ་མཚོན་པར་མྲི་བྱའོ། །ཡང་

ན་ཁ་དོག་གམ་རྲིགས་ལྔ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ལྔར་ཐ་སྙད་བྱས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེ་

དག་མཉམ་པར་ལྡན་པ་ནྲི་དེ་ལྔ་ཀ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

རོ་གཅྲིག་ཏུ་རྣམ་པར་བརྟག་གོ །དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་ཕྲིར་ན། ཁ་

དོག་སེ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་དོན་དམ་པར་ཡང་དབྱེ་བ་

ཡོད་པར་མཚོན་པར་མྲི་བྱ་བ་སེ་དོན་དམ་པར་དབྱེ་བ་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་གནས་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། གནས་ཀྲི་ཕྲི་

བཤད་ནྲི། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་གོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་གནས་གང་ཞེ་

ན། ཤྲིང་གཅྲིག་དང་ནྲི་ཞེས་པ་ཤྲིང་དེའྲི་ཁོར་ཡུག་རྒྱང་གགས་གཅྲིག་ཚུན་ཆད་ན་

ཤྲིང་གཞན་མེད་པའམ། ཤྲིང་དེའྲི་གྲིབ་མ་ཤྲིང་གཞན་ལ་མྲི་ཕོག་ཅྲིང་། ཤྲིང་གཞན་

གྲི་གྲིབ་མས་ཀང་དེ་མྲི་ནོན་པའོ། །པདྨ་ཅན་དུ་གནོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པར་ཞེས་བཤད་དོ། །དུར་ཁོད་དང་ཞེས་པ་རོའྲི་གནས་སོ། །མ་མོའྲི་

ཁྲིམ་དང་ཞེས་པ་ནྲི། ཚངས་མ་དང་ཁབ་འཇུག་མ་དང་དག་མོ་དང་དབང་མོ་དང་

ལུས་ངན་མ་དང་ཕག་མོ་དང་རྒན་བྱད་མ་སེ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་མ་མོ་བདུན་གྲི་གནས་
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སོ། །མཚན་མོ་དང་ཞེས་པ་ཀུ་མུ་ཊྲིར་དུས་མ་ཡྲིན་པའོ། ཞེས་བཤད་ལ། པདྨ་ཅན་

ལྟར་ན། ཉྲིན་མོ་ཐབས་དང་མཚན་མོ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པས་འདྲིར་

ཡང་མཚན་མོ་ནྲི་ཤེས་རབ་ལ་བྱ་ལ། དེ་ཡང་འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལ་བྱས་

ནས་དེ་དག་གྲི་གནས་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བར་བྱའོ། །ཡང་ན་

སྐེ་བོ་མང་པོས་དབེན་པའམ་གོང་ལས་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་བས་བགོད་པར་བྱ་བའྲི་

མཚོ་གླྲིང་ལ་སོགས་པ་བས་མཐའ་རུ་བསོམ་པ་བཟང་བར་བརོད་པར་བྱའོ། །གནས་

དེ་དག་གྲི་ནང་བཤད་ནྲི། ཀུ་མུ་ཊྲི་ལྟར་ན། རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

ཤྲིང་གཅྲིག་སེ། དེ་དང་འད་བས་ཐ་སྙད་བྱས་པའོ། །ཇྲི་ལྟར་འད་ན། ཤྲིང་གཞན་མེད་

པ་བཞྲིན་དུ་སྤོས་པའྲི་ཆོས་གཞན་མྲི་དམྲིགས་པ་དང་། འབས་བུ་ལ་སོགས་པས་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་བཞྲིན་དུ་དངོས་གྲུབ་གསུམ་གྲི་རྒྱུ་བྱས་ནས་ཕན་

འདོགས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་མ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནྲི་རྩའྲི་འཁོར་

ལོའ།ོ །དུར་ཁོད་ནྲི་དབུགས་རྒྱུ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པས་རང་གྲི་ལུས་སོ། །ཡང་ན་རང་

གྲི་ལུས་རུས་པའྲི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཡྲིན་པས་དུར་ཁོད་དོ། །མཚན་མོ་

ནྲི་ཤེས་རབ་བོ། །དབེན་པ་ནྲི་རྟོག་པས་དབེན་ཞྲིང་དེ་ལས་རྒྱལ་བའོ། །བས་མཐའ་

ནྲི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་འོག་གྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ནང་གྲི་ལམ་ཞེས་པ་དྷཱུ་ཏཱུྲིའྲི་

ལམ་མོ། །བསོམ་པ་བཟང་བ་ནྲི་ཡྲིད་དྷཱུ་ཏཱྲི་དེར་རོ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །པདྨ་

ཅན་ལྟར་ན། ཤྲིང་གཅྲིག་ནྲི་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ལུས་ཏེ། བདེ་ཆེན་གྲི་

འབས་བུ་སྐེད་པས་ཤྲིང་ཞེས་བྱའོ། །དབུགས་ཕྱུང་བས་ལུས་དེ་ཉྲིད་དུར་ཁོད་དུའང་

བཤད་དོ། །དུར་ཁོད་ལ་འཇུག་པའྲི་ཤྭ་ས་ཏྲིར་དབུགས་ཕྱུང་གྲིས་འཇོག་པའོ། །མ་
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མོའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་ཀུ་མུ་ཊྲིར་བཤད་པ་དང་འད་བའམ། ཡང་ན་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་བོ། །མཚན་མོ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཆགས་སོགས་ཀྲི་སང་བ་འགོག་པའོ། །དབེན་

པ་ནྲི་སྙྲིང་སོབས་ལ་སོགས་པའྲི་ཀུན་རྟོག་དང་བལ་བའོ། །བས་མཐའ་ནྲི་འཁོར་ལོ་

བཞྲིའྲི་ནང་དྷཱུ་ཏཱུྲིའྲི་ལམ་སེ། འདྲི་ནྲི་བགོད་དཀའ་བ་དང་ལམ་རྲིང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཕྲི་བཤད་ཀྲིས་གང་དུ་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་གནས་དང་། ནང་བཤད་ཀྲིས་

གནས་དེར་བདེ་སོང་སྦོར་བས་ཀུན་རྟོག་གཅོད་པ་ལ་ཆྲིག་དྲིལ་བྱ་བར་སོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྤོད་པ་དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པ་མཆོག་དམན་

ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཐོབ་པས་བྱ་ཞེ་ན། འདྲིར་དོད་ཅེས་པ་ནྲི་ནུས་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་

བ་ལེགས་པས་ནུས་པའམ་མཐུ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ལ་བྱའྲི། སྦོར་ལམ་དོད་གཏན་

མ་ཡྲིན་ནོ། །མཐུའམ་ནུས་པ་ཐོབ་པའྲི་ཚད་ཀང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། མྲི་དང་མྲི་མ་

ཡྲིན་པ་དང་བཀྲེས་སོམ་དང་གང་དོད་ལ་སོགས་པའྲི་གནོད་པས་ཟྲིལ་གྲིས་ནོན་

མྲི་ནུས་པ་ལ་བཤད་དེ། དེ་ཡང་ནང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ། །པདྨ་ཅན་

དུའང་། ཅུང་ཟད་རྣལ་འབྱོར་གྲི་མཐུ་ཐོབ་པ་ན་སྤོད་པ་བྱའྲི། གཞན་དུ་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་ཅུང་ཟད་དོད་དེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ནུས་པ་ནྲི་ཐོབ་པ་ན། 

གལ་ཏེ་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྲི་འདོད་པ་ཡོད་ན། གལ་ཏེ་དེའྲི་རྒྱུར་

སྤོད་པ་བྱེད་པར་འདོད་པས། ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་འདྲིས་ནྲི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ཉྲིད་

དུ་བྱའོ། ཞེས་པས་སྤོད་པ་འདྲིར་བཤད་པ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པའྲི་དབང་དུ་

མཛད་པར་བསན་ལ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པ་ལ་དུས་གསུམ་ཡོད་པའྲི་དང་

པོ་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་ན་ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་
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པ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ནྲི་ད་དུང་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་དོན་དུ་སྤོད་པ་བྱེད་

པའྲི་རྟོགས་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཐོབ་པའྲི་མཚམས་ལེགས་པར་ཞྲིབ་ཏུ་ཟྲིན་པ་གལ་ཆེ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། གོང་དུ་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤོས་མེད་འབྲིང་གྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པ་

བསན་ནས། འདྲིར་ཡང་ན་ཕག་རྒྱ་གཅྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་སྤོས་མེད་བསྡུས་པའྲི་

སྤོད་པ་བྱ་བར་བསན་པ་ནྲི། ཡང་ན་ཤྲིན་ཏུ་བཞྲིན་བཟང་མྲིག་ཡངས་མའྲི་ཕག་རྒྱ་

གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་ཐོག་མར་རང་གྲིས་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱས་ཏེ་འགོ་

བ་འདོན་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཅན་གྲི་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུ་མོ་འདྲི་གོགས་སུ་ཁེར་ནས་སྤོད་

པ་བྱ་བར་རྟོགས་པར་བྱའོ། ཞེས་པས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉྲིད་ལྷ་གང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་

པ་པོ་ཡྲིན་ཀང་ཕག་རྒྱ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུ་མོ་མཆོག་ཏུ་བསན་ནོ། །གལ་ཏེ་རོ་རེའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་བུད་མེད་ཀྲི་དངོས་པོ་རེད་པ་མེད་ན་དེའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་

པོ་རང་ཉྲིད་ལྷ་གང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་དང་མཐུན་པ་རང་གྲི་

འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུད་མེད་གར་མ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱའོ། །རང་གྲི་

རྲིགས་དང་མཐུན་པ་ཡང་མ་རེད་ན་ཡང་ན་གཞན་གྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་

རྒྱའང་བསེན་པར་བྱ་སེ། འདྲིས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་ལ་རང་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

ངེས་གཟུང་དུ་མྲི་དགོས་པ་བསན་ནོ། །རང་གྲི་དབང་བསྐུར་ཞེས་གོང་དུ་གསུངས་

པ་དེ་ལ། ཐོག་མ་ཉྲིད་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་སེ་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་བའམ། ཞེ་

ན། མ་ཡྲིན་གྲི། ཐོག་མར་སོན་པ་དང་འཇུག་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་

པས་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ས་བོན་ཕག་རྒྱ་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་གདབ་པ་དང་། ལམ་
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ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པ་ཡྲིས་ནྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོད་དུ་རུང་བར་བྱས་ཏེ། 

དེའྲི་རེས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ཅྲིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་བསྐུར་བས་

རེས་སུ་གཟུང་བར་བྱའོ། །ཡང་ན་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སྦང་བ་ཡྲིས་ནྲི་ཕག་རྒྱར་

གཟུང་བར་བྱ་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་

ལ་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཡྲིད་དགའ་བར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་བསེན་དགོས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པོས་དགའ་བས་གླུང་བངས་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་གླུ་ལེན་པ་ཡང་གོང་བའྲི་གླུ་

ཕལ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། རོ་རེའྲི་ཚིག་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་

ཉྲིད་ལ་དགོངས་ནས། གླུ་ཡང་བང་སེ་ཤེས་རབ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་དེ་མཉེས་

སོ། །རྣམ་པ་དེ་བཞྲིན་གཞན་དུ་ཡང་། །རྣལ་འབྱོར་རྲིག་པར་དེ་བཞྲིན་བྱ། ཞེས་པདྨ་

ཅན་དུ་དངས་པ་དང་། ཀུ་མུ་ཊྲིར། དགའ་བར་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དགའ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གླུ་བང་བར་མ་ཟད་ཀྲི། གལ་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་

ཀྲིས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་སྐེས་པ་ན། རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཐར་པ་

མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་ནྲི་གར་བྱ་སེ། དེའྲི་ཚེ་རོ་རེ་རྐང་བས་གར་ཡང་ཡོ་གྲི་

སེ་རྣལ་འབྱོར་བས་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བལ་ཞྲིང་བདེ་སོང་གྲིས་ཟྲིན་པས་ཡྲིད་མཉམ་

པར་བཞག་པས་བྱེད་དོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། སྔར་ཕག་རྒྱ་ལྔ་བཤད་པ་དེའྲི་དག་པ་འཆད་པར་བཞེད་ནས། འཁོར་

ལོའྲི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ལྔའྲི་དག་པ་གོ་ས་ཞྲིང་། དེའྲི་ཞར་ལས་

བྱང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསུངས་པ་ནྲི། སྤོད་པའྲི་དུས་དེར་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕག་རྒྱ་ལྔས་

ལུས་ལ་བརྒྱན་པར་མ་ཟད། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཅང་ཏེའུ་ཡང་འཛིན་དགོས་པས་དེ་དག་གྲི་
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དག་པ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཊྭཱཾ་གའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཚོན་

པར་བྱེད་པ་སེ། ཅང་ཏེའུའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་པར་བྱེད་

དོ། །ཅང་ཏེའུའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་མཚོན་པ་དང་སྒས་མཚོན་པ་སོ་སོ་སེ། སྒས་སོང་

ཉྲིད་སྒོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ཡུལ་བསན་ཅྲིང་། ཡུལ་སོང་ཉྲིད་དེ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་གའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་མཚོན་ལ། དེ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་

སྦོར་བའྲི་ཐབས་ནྲི་ཐོད་པའྲི་ཅང་ཏེའུའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་མཚོན་ཏེ། ཐོད་པའྲི་སད་དོད་

ཀ་པཱ་ལ་ནྲི་བདེ་བ་སྐོང་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །ཡང་ཅང་ཏེའུས་ནྲི་གསང་

བ་བྷ་གའྲི་པདྨ་མཚོན་པས་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་མཚོན་པར་བྱེད་པ་སོགས་

སམྦྷུཊ་དང་སྦར་ནས་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡོད་མོད་ཀྲི། ལོགས་སུ་འཆད་པ་

ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཅྲིང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཅང་ཏེའུ་ལག་

ཏུ་ཐོགས་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་ཉྲིད་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ང་རྒྱལ་

དང་མ་བལ་བར་བྱ་སེ། གླུ་ནྲི་རྣམ་དག་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སྔགས་སུ་

གནས་པ་དང་། གར་ནྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བསོམ་པའྲི་ངང་ནས་བྱས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་

ཕྲིར་ན་གླུ་དང་གར་དག་ཡོ་གྲིས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བས་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་དུས་རྟག་ཏུ། 

རྟག་ཏུ་སེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བྱེད་དོ། །སྔར་བཟའ་བ་མྲི་འཆྲི་བཅུ་ཕེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་

ཉྲིད་དུས་དང་ཕན་ཡོན་གྲི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། སན་དྲི་ཆེན་ནྲི་རྣམ་པར་

བཟའ་བར་བྱ་བ་སེ། དྲི་ཆུ་ནྲི་རྟག་པར་བཏུང་བ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །དེས་ནྲི་བདུད་རྩྲི་གཞན་

དག་ཀང་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བསན་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནྲི། རྒ་ཤྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་མྲི་

ནོན་ཞྲིང་། ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིར་རྒོལ་རྣམས་ལས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་འགྱུར་བ་
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ཡྲིན་ནོ། །སྔར་ཕག་རྒྱ་ལྔ་བཤད་པའྲི་སབས་སུ་མ་བཤད་པའྲི་ལུས་རྒྱན་གཞན་ཡང་

འཆད་པ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་རྒྱན་ཕག་རྒྱ་ལྔ་བོ་དེར་ཟད་དམ་ཞེ་ན་དེ་ཙམ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

མཚོན་གྲིས་ཕུག་པའམ་འགེགས་ཏེ་ཤྲི་བའྲི་རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལས་ཅོད་པན་ཏེ་རལ་པའྲི་

ཐོར་ཅོག་བཅོས་མ་བྱས་པ་གོན་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ལ་ཡང་རུས་རྒྱན་རྣམས་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཀྱཻ་རོ་རེར་བསོམས་པའྲི་ལུས་དང་སྦར་བར་བྱ། ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་འཆད་

ལ། ཐོར་ཅོག་དེ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་མོས་

པའྲི་ཐོད་པ་ལྔ་སྦར་བར་བྱ། ཞེས་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལས་འཆད་དེ། དེ་ཡང་ལེགས་

པར་སང་ངོ་། །བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །དེ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཧེ་

རུ་ཀའྲི་རྲིགས་བདག་ཡྲིན་པས་དེའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་བྱས་ཏེ་སྦར་བར་བྱ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལ་ལན་བུ་བྱས། ཞེས་བཏོན་ནས། ལན་བུ་ནྲི་

སས་པའྲི་ལན་བུའོ། ཞེས་ལྷས་མ་ལ་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

ཐོད་པ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་བ་སྤོད་པ་བྱེད་པས་དཔྲལ་བའྲི་སེང་དུ་རྣམ་པར་འཛིན་ལ་

རྒྱལ་བ་རེ་རེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་མཚོན་པས་ཐོད་པ་རེ་རེ་ཡང་

སོར་ལྔ་པ་ཡྲི་ཚད་དུ་བྱས་པས་ཅོད་པན་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །སྔར་མགྲིན་རུས་པའྲི་

ཕེང་བ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཟུར་གྲིས་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཀ་མྲིའྲི་རུས་པ་ལ་བྱ་བར་བཤད་པ་ལ། 

ཅྲི་མྲི་རུས་ཁོ་ན་ལས་བྱ་བར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། རྐུན་མའྲི་སྐྲའྲི་ས་རགས་བྱ་བ་ཡང་

རུང་ལ། དེ་ཡང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཉྲིས་སོར་

ཉྲིད་དུ་བྱའོ། ཞེས་པ་འདྲིས། རུས་པ་མེད་ན་རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལས་ལག་གདུབ་སོགས་

ཀང་རུང་བར་སོན་ནོ། ཞེས་རེ་གསུང་ངོ་། །ཐལ་བ་ནྲི། དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་
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རྣམ་པར་དག་པའྲི་མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའོ། །དེར་མ་

ཟད་རྐུན་མའྲི་སྐྲའྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་ཀང་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་སྤོད་པ་བྱེད་པས་འཛིན་

ནོ། །དེའྲི་ཚེ་ཅང་ཏེའུའྲི་སྒ་ནྲི་བཟླས་པ་སེ་ཡང་ཡང་བསྒག་པར་བྱ་ཞྲིང་། ཁ་ཊྭཱཾ་གས་

མཚོན་པའྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད་ཡང་ཡང་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་

རོ་རེ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་། ཐོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་པས། རོ་རེ་

ཐོད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཧེ་བཛྲ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་ཐོད་པ་སེ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང་མ་བལ་བའྲི་སོ་ནས་སྤོད་པ་ཡྲི་ཅང་ཏེའུའྲི་སྒ་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་གའྲི་དོན་འདྲི་

དག་བཟླས་དང་བསོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། སྤོད་པ་བྱེད་པ་ན་བརྐམ་པ་འདོད་ཆགས་དང་། རྨོངས་པ་གཏྲི་མུག་

དང་། འབྱུང་པོ་སོགས་ལ་འཇྲིགས་པ་དང་། ཁོ་བ་ཞེ་སང་དང་། ངོ་ཚ་བའྲི་འབས་བུ་

ཞུམ་པ་རྣམ་པར་སངས་ཤྲིང་། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་གཉྲིད་ལ་སྲེད་པ་སངས་ནས། 

ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སྤོད་པ་བྱའོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཐ་མལ་གྲི་གཉྲིད་སངས་ནས་ཞེས་

གསུང་ངོ་། །འདྲིར་ཁུའྲི་འགྱུར་ལ་བདག་ཉྲིད་ཀང་སང་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་དོན་བདག་

ལྟ་རྩད་ནས་དབྱུང་བར་བྱ་བ་སེ་དེ་ལྟར་གདོན་པ་ལེགས་སོ། ཞེས་རེ་ཉྲིད་བཞེད་

དོ། །དེ་ཡང་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་སྔོན་དུ་ལུས་ཀྲི་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་ནས་ནྲི་སེ། རོ་རེ་རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་ཡྲིད་ཀྲིས་ལུས་བསྔོས་ནས་

རང་ལུས་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་བཏང་སེ། དེའྲི་ཕྲི་ནས་སྤོད་པ་ཡང་དག་སྤད་པར་

བྱའོ། །སལ་དང་སལ་མྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་པདྨ་ཅན་ལས། ཆ་དང་ཆ་མེད་རྣམ་དཔད་པས། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཆ་བཅས་སམ་ཟླ་བཅས་ནྲི་དུ་མ་དང་ཆ་མེད་དེ་
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ཟླ་མེད་ནྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་པས། གཅྲིག་དང་དུ་མ་རྣམ་པར་དཔད་པས་འཁོར་གསུམ་ཀ་

བདེན་པར་མེད་པ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་པར་དམྲིགས་པས་སྦྲིན་པ་སྦྲིན་

པར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག སལ་བ་དང་ལྡན་ན་སེར། མྲི་

ལྡན་ན་མྲི་སེར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་དག་བྱེད་པ་ནྲི་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །སྤོད་

པའྲི་དུས་དེར་རང་གྲི་དབང་པོ་རྟེན་བཅས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་བཟའ་བཅའ་དེ་བཞྲིན་

བཏུང་བ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་རེད་པ་རབ་ཏུ་བཟའ་བར་བྱ་ཞྲིང་། ཡུལ་ལ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་

དུ་བདེན་པར་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་འཆྲིང་བའྲི་ཕྲིར་ཡུལ་གང་ལའང་བདེན་པར་

ཞེན་པ་ཙམ་དུ་མྲི་བྱའོ། །བཟའ་དང་བཟའ་མྲིན་སྤོད་པ་དང་། །དེ་བཞྲིན་བཏུང་དང་

བཏུང་མྲིན་ཉྲིད། །བགོད་བྱ་དང་བགོད་བྱ་མྲིན་པ་གང་ལ་ཡང་སྔགས་པས་བདེན་

པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་བྱའོ། །སྤོད་པའྲི་སབས་འདྲིར་སྐུ་གཟུགས་སོགས་

ལ་ཕག་བྱེད་པ་བཀག་པ་ཡོད་པས། དེ་ལྟ་ན་བ་མ་ལའང་ཕག་བྱེད་མྲི་དགོས་སམ་

སྙམ་ན། དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའྲི་སོབ་མ་གང་ཡྲིན་ན་

ཡང་། གྲུབ་པ་དེས་རང་ལ་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སང་བ་མཛད་པ་པོ། བ་མ་དེ་

ལ་ཕག་མ་བྱས་ན་མནར་མེད་དུ་སྐེ་བ་སང་བའྲི་རྒྱུའྲི་ཕྲིར་དུ་མངོན་པར་ཕག་འཚལ་

ལོ། ཞེས་གསུངས་པས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ནྲི་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་གཉན་ནོ། །དེ་མ་གཏོགས་

པ་སྤོད་པའྲི་སབས་དེར་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་བཅས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ལུས་ལ་

སོགས་པའྲི་འཇུག་ལྡོག་གྲི་བྱ་བ་ངེས་པའྲི་བསབ་པ་དང་། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

དབང་ལེན་པ་སོགས་ཀྲི་ཆོ་ག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཐེག་པ་

རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བྱ་བ། འཇྲིག་རྟེན་ན་བཟའ་བྱ་མྲིན་པར་གགས་པ་བཟའ་བ་དང་། 
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བགོད་བྱ་མྲིན་པར་གགས་པ་བགོད་པ་སོགས་ལ་འཛེམ་པའྲི་ངོ་ཚའྲི་འབས་བུ་ཉྲིད་

ལས་ཀང་གོལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཡོ་གྲིས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བ་ནྲི་ཕུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་

ཀུན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་སོང་

ཉྲིད་དང་། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་སྐུས་

གནས། ཞེས་པ་ནྲི། པདྨ་ཅན་ལས། དངོས་ཀུན་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་དཔད། །ཡོ་

གྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོའྲི་སྐུས། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ནང་གྲི་རྣལ་

འབྱོར་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་གནས་ཀྲི་ཕྲིའྲི་སྦྲིན་སྲེག་དང་། མཆོད་སྦྲིན་དང་སྦངས་

པའྲི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་ལས་འདས་ཤྲིང་ཕྲིའྲི་སྔགས་བཟླས་པ་

དང་རྟོག་པས་བརྟགས་པ་ཙམ་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསོམ་པའྲི་བསམ་གཏན་རྣམ་

པར་སངས་པ་སེ་ལྷུར་མྲི་བྱེད་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལས་ཀང་

རྣམ་པར་གོལ་ནས་ནང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་སྤོད་པ་བྱེད་དོ། །དམ་

ཚིག་དང་སོམ་པའྲི་དོན་པདྨ་ཅན་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར་མ་བཤད་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་བ་མེད་

ཀྲི་བཟའ་བསྲུང་སོགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་དང་དེ་ཉྲིད་སྐོད་པའྲི་སོམ་པ་ལས་གོལ་བར་

འཆད་པ་ནྲི། བཟའ་བ་མྲི་འཆྲི་བཅུ་ཕེད་དང་། ཞེས་པ་དང་། སན་ནྲི་རྣམ་པར་བཟའ་

བ་སེ། །ཆུ་ནྲི་རྟག་ཏུ་བཏུང་བ་ཉྲིད། ཅེས་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང་ལེགས་

པ་མ་ཡྲིན་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལྟར་ན་ཅང་ཏེའུ་སྒོགས་པ་དང་གར་བྱེད་པ་སོགས་

རང་གྲིས་གང་དང་གང་དགའ་བས་སྤོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལུས་ངག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་

པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ལས་གོལ་བའྲི་དོན་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་ཚེ། དུར་ཁོད་
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སོགས་སུ་རྒྱུ་བ་ན། ངེས་པར་སྔོན་དུ་སེ་རང་གྲི་མདུན་དུ་ལྷ་མྲིན་གང་མཐོང་བ་དེ་

བརྒྱ་བྱྲིན་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་འཇྲིགས་པར་མྲི་བྱ་སེ། རང་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་

པར་དམྲིགས་ནས་བག་ཚ་བ་མེད་པར་སེངེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་རྣམ་པར་རྒྱུ་བར་

བྱ་སེ། སེང་གེ་གཅན་གཟན་ཁོ་བོ་གང་གྲིས་ཀང་བག་ཚ་བ་མེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཆང་ལ་དགའ་བས་སྲེད་པར་མྲི་བྱེད་པར་ནང་གྲི་བཏུང་བ་ལ་

རྟག་ཏུ་ལོངས་སྤད་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་བསན་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར་

དུ་སྤོད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་རྟག་ཏུ་སྙྲིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུར་དྷཱུ་ཏཱྲི་བཞེས་ཏེ་

དེའྲི་ནང་ནས་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཕབ་ནས་བཏུང་བར་བྱ་བ་སེ་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་བ་བཏུང་བ་དེ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བས་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་གྲི་ཆང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྲི་བཏུང་བས་བཟྲི་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་བཞྲིན་དུ་སྲེད་པས་ལོངས་སྤོད་པ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལམ་ལ་བོགས་འབྱྲིན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པའྲི་ལེའུ་སེ་

དྲུག་པའོ། །

སྨྲས་པ། རྣམ་རྟོག་འཆྲིང་བའྲི་ས་རགས་ལྷོད་གྱུར་ཅྲིང་། །བདེ་ཆེན་ཆང་

གྲིས་མོས་པའྲི་དཔའ་བོའྲི་གར། །འཇྲིགས་མེད་གནས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྣམ་རོལ་

པའྲི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་པོའྲི་སྤོད་གང་ཡ་མཚན་ནོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་

པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་

ཅེས་བྱ་བ་ལས། ལེའུ་དྲུག་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །། 

ལེའུ་བདུན་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་
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བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྤོད་པའྲི་ལེའུ་གསུངས་པའྲི་རེས་

དེ་ནས་ཙྪོམ་སེ་བརའྲི་ལེའུ་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་

གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་འགོ་བ་ན། དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའྲི་

མཁའ་འགོ་མ་དག་མཐོང་བའྲི་ཚེ་བར་ལ་བརའྲི་ལན་ལ་སོགས་པ་མ་ཤེས་ན། དེ་

དག་རང་གྲིས་མཁའ་འགོ་མར་མྲི་ཤེས་ཤྲིང་། དེ་དག་གྲིས་ཀང་རང་ཉྲིད་དམ་ཚིག་

དང་ལྡན་པའྲི་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བར་མྲི་ཤེས་པས། ཐུགས་དགེས་ཏེ་རེས་

སུ་འཛིན་པ་དང་། བརྩེ་བས་དགོངས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་དང་འདུ་བ་

ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་ལ། བར་དང་བརའྲི་ལན་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བསན་ན། ཞྲིང་

སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོ་མཁའ་འགོ་མ་ནུས་པ་ཅན་དག་གྲིས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཤྲིང་འདུ་

བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་མཐུས་ལམ་གྲི་བགོད་པའྲི་བོགས་

གཞན་ལས་ཆེས་ཆེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་བར་དང་བརའྲི་ལན་དང་། དེ་ལས་མཁའ་

འགོ་མ་རྣམས་དང་གང་དུ་འདུ་བའྲི་གནས་དང་། དུས་གང་ལ་འདུ་བ་དང་། དེ་དག་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ལེའུ་འདྲིར་གསུངས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། འདུ་བའྲི་དོན་དུ་བར་དང་བརའྲི་ལན་བཤད་པ་དང་། གང་

དུ་འདུ་བའྲི་གནས་བཤད་པ་དང་། གང་གྲིས་འདུ་བའྲི་དུས་བཤད་པ་དང་། ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་འདུ་བའྲི་ཆོ་ག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དགོས་པ་བསན་པས་མཚམས་

སྦར་བ་དང་། སྤུན་དང་སྲྲིང་མོ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་བར་བཤད་པ་

དང་། ཤེས་ནས་འདུ་བ་ཁས་ལེན་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་བར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 
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བར་གང་གྲིས་རང་དང་ཞྲིང་སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོ་དག་ཕན་ཚུན་སྤུན་དང་སྲྲིང་མོར་ཡང་

ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་བར་བཤད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བར་དེ་

དག་གང་ཞེ་ན། འདྲིར་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ནྲི་ལག་པ་གཡོན་གྲིས་བྱ་བར་མུ་ཏྲིག་ཕེང་

བ་སོགས་ལས་བཤད་ལ། དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་མ་གང་ཞྲིག་སོར་མོ་གཅྲིག་སོན་པ་

ནྲི་འོངས་སམ་ཞེས་འདྲི་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ལན་དུ་རང་གྲི་སོར་མོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བར་

བསན་པ་ནྲི་ལེགས་པར་འོངས་པ་ཡྲིན་ཞེས་ལན་འདེབས་པའོ། །ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

མཐེ་བོང་ཁུ་ཚུར་གྲི་ནང་དུ་བཅངས་པ་ལས། ཕན་ཚུན་བསྙུན་གྲི་ཕག་རྒྱར་རྣམ་པར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །གཅྲིག་ནྲི་མཛུབ་མོ་དང་། གཉྲིས་ནྲི་གུང་མཛུབ་དང་། མཛུབ་མོའྲི་

བརས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་པདྨ་བསྐུལ་བ་དང་། ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་པའྲི་བརས་

ནྲི་སོར་མོའྲི་སྦོར་བས་བསྐུལ་པས་ཤུ་ཀྲ་བཀུག་པའྲི་དོན་དང་བསྙུན་གྲི་ཕག་རྒྱས་

ནྲི་གཡོན་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་པདྨ་དང་། མཐེ་བོང་ནྲི་རང་གྲི་རོ་རེ་དང་། བཅངས་པ་ནྲི་

ཤུ་ཀྲ་བཀུག་པས་འབབ་པའྲི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན་པདྨ་དང་རོ་རེ་ཤྲིན་ཏུ་བཙིར་

བ་སེ། འདྲི་དག་བར་དེ་དག་གྲི་ནང་བཤད་དུ་བྱས་ནས་འགེལ་བ་སྦོར་འཕེང་ལས་

གསུངས་ཏེ། སྔ་མ་ལྟར་བཤད་པས་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཕྲི་མ་ལྟར་

བཤད་པས་ངོ་ཤེས་ནས་འདུ་བའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་སོན་ལ། ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་

འགོ་བ་ལ་འདྲིའྲི་གནད་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། །ད་ནྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་སོན་བཤད་དུ་མེད་

པའྲི་བར་དང་བརའྲི་ལན་དག་གསུངས་ཏེ། གང་ཞྲིག་སྲྲིན་ལག་སེར་བ་ལ། དེ་ལ་ལན་

དུ་མཐེ་ཆུང་རྣམ་པར་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གང་ཞྲིག་གུང་མོ་ཞེས་པ་བཞྲི་གོ་ས་ལ། གང་

ཞྲིག་གོས་ནྲི་སོན་པ་ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏྲིག་འཕེང་བ་སོགས་སུ་གུང་མཛུབ་
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གཉྲིས་དཔྲལ་བར་ཐོད་ལྟར་དུ་འཕེད་ལ་འཛིན་པ་ལ་བཤད་ཅྲིང་། དེའྲི་ལན་དུ་མཐེའུ་

ཆུང་མཐེ་བོང་གྲིས་མནན་ཏེ་རྩེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱའོ། །གང་ཞྲིག་ས་སེ་ལྟེ་

བ་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་སོན་པ་ལ། དེའྲི་ལན་དུ་ཁ་ཞེས་མྲི་འདོན་པར་འཁོར་ལོ་

ཞེས་བཏོན་ནས། སྙྲིང་གའྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱའོ། ཞེས་འགེལ་བ་སྦོར་

ཕེང་ལས་གསུངས་ལ། བྷཱ་ཝས་ས་གཞྲི་སོན་པའྲི་ལན་དུ་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་

ལ་འཆད་དོ། །བ་མ་དག་ཁ་ཅུང་ཟད་གདངས་ནས་བསན་པར་བྱ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཡྲིད་

བརྟན་དཀའོ། །གང་ཞྲིག་སྲིན་མཚམས་སུ་ཁོ་གཉེར་བསྡུས་པ་སོན་པ་ལ། དེའྲི་ལན་

དུ་རང་གྲི་མགོའྲི་གཙུག་ཕུད་དངོས་སུ་དགོལ་བར་བརོད་པར་བྱའོ། །གང་ཞྲིག་ཅེས་

སོགས་བཞྲིའྲི་ལྷག་མ་གོ་ས་ཞྲིང་། ལྟོ་ཡྲིས་རྣམ་པར་རྩེ་བའྲི་དོན་ནྲི་པདྨ་ཅན་ལས། 

བཙུན་མོ་དང་རྩེ་བའྲི་རྒྱུ་པགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིལ་བུ་གེན་དུ་འཕེན་པར་སོན་

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ལྟོ་བས་ཞེས་མྲི་འདོན་པར། 

ལྟ་བའྲི་དགའ་བས་རྩེ་བར་བྱ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་

སོན་ཚུལ་གྲིས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་དག་དམ་ཚིག་གྲིས་ནྲི་གཞན་ལས་རྣམ་པར་དབྱེ་

ཞྲིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པས་འདུ་བའྲི་འོས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཤེས་པར་

བྱེད་དོ། ཞེས་པ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ཉྲིད་དམ་

ཚིག་དང་ལྡན་པའྲི་འདུ་བའྲི་འོས་སུ་ཤེས་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མས་

སྨྲས་པ། ཨེ་མ་ཞེས་པ་ངོ་མཚར་བའྲི་ཚིག་སྔོན་དུ་བཏང་བས་བུ་ནྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེ་ཞེས་

བོས་ཏེ། གལ་ཏེ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་སྐྲ་གསེབ་ནས་དངོས་སུ་འདོན་པའམ། ལག་པས་

མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་སེང་འོག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་སོན་ན་བདག་ཅག་ལྷན་ཅྲིག་འདུ་བར་
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བྱ་ཞེས་སྨྲ་བའྲི་བར་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ལན་དུ་ཕེང་བ་མངོན་པར་བཏང་ཞྲིང་བསྐྱུར་བའྲི་

ཚུལ་བྱས་ན་རང་གྲིས་ཀང་འདུ་བར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་

པོ་རྣལ་འབྱོར་བས་ཀང་བཀའ་བོ་བདེ་བར་བྱ་སེ་དམ་ཚིག་ལ་མནོས་ཤྲིང་ཁས་

བངས་པ་ལྟར་འདུ་བའྲི་གནས་སུ་འགོ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། འདུ་བའྲི་གནས་སྤྲིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། དང་པོ་ནྲི། འོ་ན། གནས་ཇྲི་ལྟ་བུར་འདུ་བར་བྱ་ཞེ་ན། གནས་གང་དུ་

འདུ་བ་དེ་ལ་གོང་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཞེས་བྱ་བ་དུར་ཁོད་དག་ཏུ་ཚོགས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་འདུ་བར་བྱ་བ་དང་། གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོའྲི་

སྤོད་ཡུལ་ན་གནས་པ་ཡྲིན་མཁའ་འགོ་མས། རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ལ་གནས་དེ་དག་

གང་དུ་འདུ་བར་རྣལ་འབྱོར་མས་གང་སྨྲས་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པོས་བྱ་ཞྲིང་། 

གནས་དེར་འདུ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཚིག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སའྲི་

མྲིང་དང་དབྱེ་བ་སོ་སོ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བཤད་པ། གནས་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པ་རྣམས་ཀྲི་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སམྦྷུ་ཊའྲི་

བརྟག་པ་ལྔ་བའྲི་རབ་བྱེད་དང་པོར། གནས་སོགས་བཅུའྲི་སེང་དུ་འཐུང་གཅོད་དང་

ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་གཉྲིས་བསན་ནས། འདྲི་རྣམས་ས་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། ཞེས་

གནས་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་ས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བརྟག་གཉྲིས་ནས་གསུངས་པ་འདྲི་

ལྟར་གསུངས་ལ། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་དུ་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ནས་དུར་ཁོད་

དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་བར་བཅུས་རབ་དགའ་སོགས་ས་བཅུ་བསན་པར་གསུངས་
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ཤྲིང་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། བྷཱ་ཝ་བྷ་ད་དང་། ཤཱནྲི་པ་དང་། ནག་པོ་

སྤོད་པ་དང་། པདྨའྲི་མྱུ་གུས་མཛད་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་འགེལ་བ་རྣམས་ལས་རབ་

དགའ་སོགས་ས་བཅུའྲི་སེང་དུ་མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་དང་ཀུན་ཏུ་འོད་གཉྲིས་བསན་པ་ལ་

བཤད་དེ། མོས་སྤོད་ནྲི་འཐུང་གཅོད་དང་། ཀུན་ཏུ་འོད་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དུ་

བཤད་དོ། །རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས་ས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ནྲི། 

དེ་ཉྲིད་ལས། གནས་ལ་སོགས་པ་དགའ་བའྲི་གནས། །ས་ཡྲི་སྒ་ཡྲིས་བརོད་པ་

ཡྲིན། །མོས་པ་སྤོད་པ་ས་དང་པོ། །གཉྲིས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གསུམ་པ་དྲི་མ་མེད་

པ། བཞྲི་པ་འོད་བྱེད་པ། ལྔ་པ་འོད་འཕོ་བ། དྲུག་པ་སྦང་དཀའ་བ། བདུན་པ་མངོན་དུ་

གྱུར་པ། བརྒྱད་པ་རྲིང་དུ་སོང་བ། དགུ་པ་མྲི་གཡོ་བ། བཅུ་པ་ལེགས་པའྲི་བོ་གོས། 

དེ་རྣམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སའོ། །ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས། ཀུན་

ཏུ་འོད་ནྲི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས། ཀུན་ཏུ་སང་བ་མཆེད་པའྲི་

འོད་ནྲི་དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུའྲི་ས། ཀུན་ཏུ་

སང་བ་ཐོབ་པའྲི་འོད་ནྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའྲི་ས། བརོད་དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་

པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ས་སེ། དེ་ཀུན་དགའ་བའྲི་བྱེ་བག་ལ། །སར་ནྲི་ཀུན་ཏུ་

བཏགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། རྟག་ཏུ་སྤྲུལ་བ་ཡྲིས་ནྲི་

སྐུས། །ས་ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་པ་རུ་དན། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུས་བཅུ་གཉྲིས་པ། །ཆོས་

ཀྲི་སྐུས་ནྲི་བཅུ་གསུམ་མོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་བཅུ་བཞྲི་བ། །གང་ཞྲིག་བཅོ་ལྔ་ཡྲི་ནྲི་

ས། །དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ས་ཞེས་བྱ། །བཅུ་དྲུག་པ་ནྲི་བཏགས་པ་མྲིན། ཞེས་ཀང་གསུངས་

ཏེ། དེ་ལ་མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་ནྲི་རོ་རེ་གསང་བས་དོད་རྩེ་བཟོད་མཆོག་བཞྲི་ལ་བཤད་



 744  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 744  

པ་ལྟར་སོ་སྐེའྲི་ས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ལྷག་མ་དག་ནྲི་འཕགས་པའྲི་སའོ། །རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་

ཐྲིག་ལེར། སངས་རྒྱས་དང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་གཉྲིས་ལ་ཁད་

པར་ཕེ་བ་འདྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་སེངེ་བཟང་པོས་འགེལ་བ་དོན་གསལ་དུ་མངོན་རྟོགས་

རྒྱན་གྲི་དོན་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་གྲི། ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། མན་སྙེ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་

པ་སྔར་བརོད་པ་ལྟར་རོ། །རབ་དགའ་དང་པོར་བྱས་ན་ཀུན་ཏུ་འོད་ས་བཅུ་གཅྲིག་པ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལ་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སྐུ་དང་བཞྲིར་ཕེ་བ་རྣམས་སོ་སོར་

བགངས་པས་ས་བཅོ་ལྔ། ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

རབ་དགའ་ས་དང་པོར་བྱས་པ་ལ་བལྟོས་པའྲི་ས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡྲིན་ཀང་། མོས་སྤོད་

ས་དང་པོར་བྱས་པ་ལ་བལྟོས་པའྲི་ས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེའྲི་

ཚེ་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཆོས་སྐུ་དང་། རྟོག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་གཉྲིས་ས་རེ་རེར་བཞག་པའོ། །མངོན་བརོད་

བ་མ་ལས། རབ་དགའ་སོགས་བཅུའྲི་སེང་དུ། དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །རོ་

རེའྲི་ས་སེ་བཅུ་གསུམ་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། དེའྲི་དོན་མན་ངག་སྙེ་མར། ས་བཅུ་

པ་ནྲི་ས་བཅུ་པ་ཙམ་དང་། དཔེ་མེད་ཀྲི་ས་ནྲི་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་ཁད་པར་

ལམ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྡན་གྲི་ས་ནྲི་ས་བཅུ་པ་དེའྲི་བར་ཆད་མེད་པའྲི་ལམ་དང་། རོ་རེ་

འཛིན་པའྲི་ས་ནྲི་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་བཤད་ནས་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའྲི་ཀུན་

ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་དང་། སྔགས་ནས་གསུངས་པའྲི་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་

གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་བུམ་
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དབང་བཅུ་གཅྲིག །དབང་གོང་མ་གསུམ་སེ་བཅུ་བཞྲི་དང་། སའྲི་གངས་སྦར་ནས། 

དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེའོ། ཞེས་ས་བཅུ་བཞྲིར་བཤད་པ་ཡང་། མངོན་སྤོད་ནས་

གསུངས་པའྲི་ས་བཅུ་གསུམ་ལ་མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་བསན་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་

རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྲི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་

ཞྲིག་གྲིས་བཀྲལ་བ་ལ། བཅུ་གཅྲིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པའྲི་ས་ཡོད་པར་

མ་བཤད་པས། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ནས་གསུངས་པའྲི་སའྲི་གངས་ལས་སྔགས་ནས་

གསུངས་པའྲི་སའྲི་གངས་མང་བར་བྱུང་བ་ཙམ་གྲིས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་ནས། ཀུན་ཏུ་

འོད་ཀྲི་ས་ལ་གནས་པ་དེ་མཐར་ཐུག་པའྲི་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་མ་རུངས་པ་གཟུང་བར་མྲི་

བྱའོ། །དེ་ལ་འདྲིར་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ལུས་ཀྲི་གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་

གནས་རེ་རེའྲི་རྩ་ནང་ན། རླུང་དགུ་བརྒྱ་བ་ཕག་རེ་རེ་གནས་པས། རླུང་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་

སོང་དྲུག་བརྒྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རྩ་རྣམས་ཀྲི་རླུང་དང་བྱང་སེམས་དབུ་མར་ཐྲིམ་པ་

ལས་ས་རྣམས་ཀྲི་རྟོགས་པ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། སམྦྷུ་ཊྲིའྲི་རེས་སུ་འབངས་

པའྲི། ཐོག་མར་ས་གཉྲིས་དང་ཐ་མར་ས་གཉྲིས་ནྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་བཞྲི་བཞྲིའྲི་རླུང་

དང་བྱང་སེམས་དབུ་མར་འགགས་པས་འཐོབ་ལ། བར་གྲི་ས་བརྒྱད་ནྲི་ས་རེ་རེ་ལ་

ཡུལ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་སེམས་སོགས་ཐྲིམ་པས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །མཇུག་ཏུ་ས་

བཅུ་གསུམ་པ་ནྲི་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོབས་བསོམས་པས་སྙྲིང་གའྲི་ནང་། 

དབུ་མ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྦས་པའྲི་རྩ་ལྔས་གཙོ་བྱས་ཏེ། སྤྲི་གཙུག་གྲི་དབུ་མར་

ཐྲིམ་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་འཐོབ་པར་སྨྲ་ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་ས་
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བཅུ་གཅྲིག་པ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་

འོད་ལ་བྱས་ནས། ད་དུང་དེའྲི་གོང་ན་ས་གཉྲིས་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཡང་རྒྱུད་འདྲིར་

ས་བཅུ་གསུམ་པ་མ་སོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་འདྲི་བ་ལ། ལན་འདེབས་པ་ན། 

བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་ཡྲིན་ལ། བཅུ་གསུམ་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་རོ་

རེ་འཆང་གྲི་ས་ཡྲིན་པས་མ་སོས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་ས་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་སབས་གཞན་དུ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཕར་ཕྲིན་

ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ལ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་

སྔགས་ཀྲིས་ཐོབ་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་བྱས་ནས་ཐེག་པ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

འབས་བུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོག་དམན་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་དང་

དངོས་སུ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྲིན་ལ། མདོ་སེ་དུ་མ་དང་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་

སོགས་པ་གསུང་རབ་འགེལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་དྲི་ཡང་མྲི་མངའ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་གཞྲིར་བཞག་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་དང་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་

ཉེར་གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚམ་ཚོམ་མེད་

པར་རྒོལ་བའྲི་སྙྲིང་སོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའོ། །ཞག་གཅྲིག་གྲི་རླུང་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་

དྲུག་བརྒྱ་ལ་ཐུན་ཕེད་ཉེར་བཞྲིའྲི་རླུང་དུ་བྱས་ནས། ཐུན་ཕེད་རེ་ལ་རླུང་དགུ་བརྒྱ་

བ་ཕག་རེ་ས་བུག་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་སོགས་དང་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་གསུངས་ཀྲི། ལུས་ཀྲི་གནས་ཉེར་བཞྲིའྲི་གནས་རེ་ན་

རླུང་དགུ་བརྒྱ་བ་ཕག་རེ་གནས་པ་དང་སྙྲིང་གའྲི་རྩ་ལྔས་གཙོ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སོབས་བསོམས་པ་སྤྲི་བོར་ཐྲིམ་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་འཐོབ་པ་སོགས་ནྲི་རྒྱུད་
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དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནའང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པའྲི་རྟོག་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སང་

ངོ་། །ས་རྣམས་ཀང་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལུགས་ཀྲིས་ནྲི་ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡུལ་སོང་བ་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ལ་འཇོག་པ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་མྲི་

འད་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་བསོམ་བྱུང་གྲི་

གནས་སབས་ལ་སྦོར་ལམ་འཇོག་པ་དང་། ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་སྔར་མ་རྟོགས་

པ་གསར་དུ་རྟོགས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་འཇོག་པ་དང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟྲིན་

གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་གནས་སབས་ལ་བསོམ་ལམ་འཇོག་པ་ནྲི། ཐེག་པ་འོག་མ་དང་

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་དང་ཡང་ཁད་པར་མེད་དོ། །ལུགས་འདྲིར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

ཆེན་གྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་ས་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནྲི། དེ་ཀུན་དགའ་བའྲི་བྱེ་

བག་ལ། །སར་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའོ། ཞེས་པས་གསལ་བར་བསན་ནོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི་ཁ་སྦོར་ལས། པུལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། ཛཱ་ལན་དྷ་ར་དང་། ཨོ་ཊྲི་ཡ་ན་དང་། ཨརྦུ་ཏ་

བཞྲི་གནས་དང་། གོ་དཱཝ་རྲི་དང་། ར་མེ་ཤྭ་རྲི་དང་། དེ་བྲི་ཀོ་ཊྲི་དང་། མཱ་ལ་བ་བཞྲི་

ཉེ་བའྲི་གནས་དང་། ཀཱ་མ་རུ་བ་དང་། ཨོ་ཊྱཻ་གཉྲིས་ཞྲིང་དང་། ཏྲྲི་ཤ་ཀུ་ནེ་དང་ཀོ་ས་

ལ་གཉྲིས་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དང་། ཀ་ལྲིང་ཀ་དང་། ལམ་པ་ཀ་གཉྲིས་ཚནྡོ་ཧ་དང་། ཀཉྩྲི་

དང་ཧྲི་མ་ལ་གཉྲིས་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧ་དང་། པྲེ་ཏ་བུ་རྲི་དང་གྲི་ཧ་དེ་ཧ་ཏ་གཉྲིས་འདུ་བ་

དང་། སཽ་རཥྚ་དང་སུ་ཝརྞ་དྭྲི་པ་གཉྲིས་ཉེ་བའྲི་འདུ་བ་དང་། ན་ག་ར་དང་སྲིནྡྷུ་གཉྲིས་

དུར་ཁོད་དང་མ་རུ་དང་ཀུ་ལུ་ཏ་གཉྲིས་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་གསུངས་སོ། །མན་སྙེ་

ལས། བོ་ལ་གྲི་རྲི་དང་། པུལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། རོ་རེའྲི་གནས་ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ནྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སོ། །ཁ་སྦོར་ལས་གསུངས་པའྲི་ཀཱ་ར་ཎྱ་པཱ་ཏ་ཀ་དང་། 
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ཀརྨ་པཱ་ཊ་ཀ་ཊ་དང་། ཧ་རྲི་ཀེ་ལ་དང་། བྲིན་དྷྱ་སེ་རྲི་བོ་འབྲིགས་བྱེད་ཀྲི་ནགས་དང་། 

གཞོན་ནུ་མའྲི་གོང་ཁེར་ཏེ་ལྔ་དང་། ཙ་རྲི་ཊ་དང་། གོང་དང་གོང་ཁེར་གྲི་མཐའྲི་ས་

ཞེས་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པ་གཉྲིས་ཏེ་བདུན་ནྲི་འཐུང་གཅོད་དང་། དེ་རྣམས་

དང་ཉེ་བའྲི་ས་གཞྲི་བདུན་ནྲི་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དང་། དུར་ཁོད་ནྲི་རོ་འདུས་པའྲི་

དུར་ཁོད་ཀྲི་ས་གཞྲི་དང་། རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་ཞེས་པ་གཉྲིས་སོ། །སྐེད་ཚལ་དང་རྲིང་

བུའྲི་འགམ་ནྲི་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དེ། དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་འདྲི་དག་ཏུ་རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་རེས་འགའ་འདུའོ། །པུལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་སུ་

དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་བམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་གནས་རྣམས་སུ་སྐེའོ། །དེ་

ལྟར་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་ཡང་དག་གགས། །རོ་རེ་དཀྲིལ་

འཁོར་གཙོ་མོ་སེ། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་དུ། །རང་བཞྲིན་སྐེ་གནས་རྣམས་

སུ་སྐེ། ཞེས་དངས་ཏེ་འཆད་དོ། །འོ་ན་བརྟག་གཉྲིས་འདྲིར། གནས་ནྲི་ཛཱ་ལནྡ་ར་

དང་། ཞེས་པ་ནས། རྲིང་བུའྲི་འགམ་མོ། ཞེས་པའྲི་བར་རྒྱ་ཆེར་བཤད་ལ། འདུ་བ་

དང་ཉེ་བའྲི་འདུ་བ་གཉྲིས་རྒྱས་པར་མ་བསན་པ་དང་། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར། གནས་

ནྲི་ཛཱ་ལནྡ་ར་དང་ཨོ་ཊྲི་ཡ་ན་དང་། པུར་ན་གྲི་རྲི་དང་། ཀཱ་མ་རུ་བའོ། །ཉེ་བའྲི་གནས་

ནྲི་མཱ་ལ་བ་དང་། ན་ཀ་ར་དང་། སྲིནྡྷུ་དང་། སྲི་ཧ་ལའོ། །ཞྲིང་ནྲི་མུམྨུ་ཎྲི་དང་། དེ་བཱྲི་

ཀོ་ཊྲིའོ། །ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ནྲི་ཀུ་ལུ་ཏ་དང་། ཨར་བུ་ཏའོ། །ཚནྡོ་ཧ་ནྲི་གོ་དཱ་བ་རཱྲི་དང་ཧ་རྲི་

ཀེ་ལའོ། །ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧ་ཀཉྩྲི་དང་ལམྤ་ཀའོ། །འདུ་བ་ནྲི་ཀརྨ་པཱ་ཊ་ཀ་དང་། གསེར་

གླྲིང་ངོ་། །ཉེ་བའྲི་འདུ་བ་ནྲི་ཀོ་ཀ་ཎ་དང་འབྲིགས་བྱེད་དོ། །དུར་ཁོད་ནྲི་རབ་སོང་གྲི་

ས་གཞྲི་དང་རྒྱ་མཚོའྲི་ངོགས་སོ། །ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་ནྲི་ཙ་རྲི་ཊ་དང་གཞོན་ནུའྲི་གོང་
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ངོ་། །འཐུང་གཅོད་ནྲི་ཁ་ཆེ་དང་ཀེ་རྲི་ཏའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་ནྲི་

བལ་བོ་དང་ཀཱ་ནྱ་ཀུ་བ་ཛའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ར��་གྲི་ཨ་ར་ལྲིའྲི་རྒྱུད་དུ། 

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་དང་། འཛམ་བུ་གླྲིང་དང་། བ་ལང་སྤོད་དང་། སྒ་མྲི་སྙན་ནྲི་

གནས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཆེས་མང་བ་དེ་དག་

འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་སང་བར་བྱ། ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་

གནས་སུ་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ནས། ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་ལ་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་དུ་ཐ་སྙད་བྱས་པའྲི་

བར་གྲི་ས་བཅུ་བོ་དེ་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འགལ་ཡང་། ཡུལ་

གཅྲིག་ལ་གནས་ཀྲི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དང་། ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་

གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། དོན་གཅྲིག་ལ་ཡང་མྲིང་ས་ཚོགས་

པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཨརྦུ་ཏ་ལ་གནས་ཀྲི་ཐ་སྙད་བཏགས་ཀང་རུང་ལ། 

ཨརྦུ་ཏ་ལ་ཐ་སྙད་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལས་འཇུག་ཏུ་མྲི་རུང་བ་མྲིན་པས། ཨརྦུ་ཏ་ཁ་སྦོར་

དུ་གནས་སུ་བཤད་པ་དང་། བརྟག་གཉྲིས་དང་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དུ་

བཤད་པ་མྲི་འགལ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཚུལ་

འདྲི་ལྟར་འགལ་བ་སོང་བ་ནྲི་མན་ངག་སྙེ་མའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཏེ། ལེགས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འོ་ན་ཕྲིའྲི་ཡུལ་སོ་སོ་དང་། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་སོ་དང་། ས་བཅུ་གཉྲིས་

སོགས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་

ཅེ་ན། མན་སྙེ་ལས། གདུལ་བྱ་རྲིགས་ལྔ་ལས། དབང་པོ་རྟུལ་བོའྲི་དོན་དུ་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བསན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་བསོམ་པར་མྲི་ནུས་པ་རྣམས་ལ་རང་

ཡུལ་གྲི་ཞེན་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་གསུངས་སོ། །དབང་པོ་འབྲིང་པོའྲི་དོན་དུ་བདེ་
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མཆོག་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་རྩྲིབས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་

པ་དང་། གདུལ་བྱ་ཆེན་པོ་ལའང་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྲི་ཆུང་ངུའྲི་དོན་དུ་ལུས་ཀྲི་གནས་

ཉེར་བཞྲི་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་དང་། འབྲིང་གྲི་དོན་དུ་རོགས་རྲིམ་

པས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་སོགས་ལ་མྲི་བལྟོས་པར་སྤྲི་བོ་སོགས་གནས་ལ་སོགས་

པར་བཞག་པ་དང་། རྩ་རྣམས་ལྷ་མོར་མོས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆེན་པོ་རོགས་རྲིམ་

ལ་གནས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཉྲིད་ལ། རབ་དགའ་སོགས་སོ་སོར་ཕེ་བ་རྣམས་གནས་ལ་སོགས་པར་

བཞག་པ་སེ། དེ་དག་ལས་ཐ་མ་ངེས་དོན་དང་། དང་པོ་བཞྲི་ནྲི་ལྔ་པ་ལ་བལྟོས་ནས་

དང་དོན་ཡྲིན་ལ། རབ་དགའ་སོགས་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པའྲི་ས་དེ་དང་

དེར་མོས་པ་ལས། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ས་རྣམས་གསལ་བའྲི་ཆེད་དུ་འབད་

པར་གྱུར་ན་ཅྲི་མ་རུང་སྙམ་དུ་དགོངས་པའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །གངས་ངེས་ཀྲི་ཚུལ་

དེ་ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། མངོན་བརོད་ལས། མཁའ་འགོ་མ་ཀུན་འདྲི་ཉྲིད་

དུ། །ཐུགས་རེ་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པར་གནས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཀུན། །འགོ་བ་གསུམ་པོའང་འདྲི་ཉྲིད་དུ། །ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །གནས་

སོགས་འདྲི་ཁོ་ན་ལ་གནས། །དེ་བས་དེ་རུ་བསོར་བ་ཡྲིས། །སྐོ་བྱ་དེ་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་

མྲིན། །གལ་ཏེ་དེ་ཉྲིད་མེད་གྱུར་ན། །དེ་རྣམས་བསོར་བས་ཅུང་ཟད་མྲིན། །གལ་ཏེ་དེ་

ཉྲིད་ལྡན་གྱུར་ན། །དེ་རྣམས་བསོར་བས་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། །ཕྲི་རོལ་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་

རྣམས། །བསོར་བས་ཁམས་རྣམས་ཟད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ཕྲི་རོལ་སངས་ནས་

ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་རོལ་པས་གནས་པར་བྱ། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྣམ་
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དག་ཡེ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས། །རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་ཅན་རྣམས་གཟྲིགས། །ཐུགས་

རེས་ཁབ་པའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་ནྲི། །དེ་རྣམས་དགེས་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག །ཇྲི་ལྟར་

འདོད་བཞྲིན་སྩོལ་བར་མཛད། ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལྡན་ན་རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་རང་གང་ན་འདུག་པའྲི་གནས་སུ་བྱོན་ནས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པས་ཕྲི་

རོལ་གྲི་ཡུལ་ངེས་པར་བསོར་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟར་རྟོགས་ནས་བདེ་

སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱོས་ཤྲིག། བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་

མ་ཁ་ཅྲིག། ནང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་དེ་དང་། དེའྲི་རྩ་ནང་གྲི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་

ཐྲིམ་ནས། ས་དེ་དང་དེའྲི་རྟོགས་པ་སྐེས་པ་ན། ཕྲིའྲི་ཡུལ་དེ་དང་དེ་ན་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་

ས་དེ་དང་དེ་ཐོབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བཞུགས་པ་དག་རང་གྲི་

དབང་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་ནང་གྲི་གནས་དེ་དང་དེའྲི་མྲིང་གྲིས་ས་དེ་དག་ལ་

བཏགས་སོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། ཞུས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་ཕྲི་རོལ་

ཞེས་འདུ་བ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་གང་དུ་འདུ་

བའྲི་གནས་དུ་ལགས། གཉྲིས་པ་ལན་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

གནས་དང་ཞེས་པ་ནས། ཉེ་བའྲི་འདུ་བའྲི་བར་དང་། དུར་ཁོད་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དེ་

བཅུ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རབ་དགའ་ནས་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་བར་དང་། འཐུང་གཅོད་ནྲི་

མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་དང་། ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་ཉྲིད་ནྲི། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་ཡྲིན་པས། 

གནས་ལ་སོགས་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་དང་དོན་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་རྣམས་

ལ་བཏགས་ཀང་། ངེས་དོན་དུ་ཐ་སྙད་དེ་དག་གྲིས་བསན་པའྲི་དོན་ས་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་
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ཉྲིད་དེ། དེ་དག་ལས་ཀང་རབ་དགའ་སོགས་བཅུ་ལ་གནས་པ་ནྲི་ས་བཅུ་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་གོང་མ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་གནས་པ་ནྲི་

མགོན་པོ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན་ས་

བཅུ་བོ་འདྲིས་ནྲི། ངེས་དོན་གྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་གཞན་གྲིས་

བརོད་པར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། མུ་ཏྲིག་འཕེང་བ་ལས། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་གཅྲིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་གཅྲིག་བཞག་ནས། 

ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་སེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བརོད་དོ། །མགོན་པོ་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ས་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བརོད་

དོ། ཞེས་བྱ་བར་སྦར་རོ། ཞེས་སོགས་དང་། ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས། ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་

ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །མགོན་པོ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སོ། །འདྲི་

གཉྲིས་ཀང་སའྲི་བར་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ལོགས་

ན་མེད་པས། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བརོད་པར་མྲི་བྱ་

བ་ནྲི་དབྱེ་བར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྲིར་ལེགས་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་ལ། བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །ས་བཅུ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ནྲི་མགོན་པོ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིས་ནྲི་གཞན་གྲིས་བརོད་མྲི་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲིས་ནྲི་ས་

བཅུ་གཉྲིས་པ་བརོད་ཀྲི། བཅུ་གསུམ་པ་གཞན་གྲིས་བརོད་པར་མྲི་བྱ། ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི་འབེལ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། རྔོག་ལུགས་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག །གནས་ལ་སོགས་

པ་ཕྲིའྲི་ཡུལ་བགོད་པ་འདྲིས་ནྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཚེགས་མེད་དུ་འཐོབ་པས། ས་བཅུ་

གཉྲིས་འཐོབ་པ་ལ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་བགོད་ཚུལ་འད་བ་གཞན་གྲིས་འཐོབ་
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དགོས་པར་བརོད་མྲི་བྱ། ཞེས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་བགོད་པས་ས་འཐོབ་པར་སྨྲ་བ་

ནྲི། མངོན་བརོད་བ་མའྲི་ལུང་གོང་དུ་དངས་མ་ཐག་པ་དེའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་ཁས་ལེན་

པར་སང་ངོ་། །དེ་ལྟར་མདོར་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་དོན་དུ་སྡུད་པ་

པོས་སར་ཡང་ཞུས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་ལ་སོགས་པ་གང་ལགས། 

ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། གནས་ནྲི་ཛཱ་ལནྡ་རར་

བཤད་དེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ཁ་ཆེའྲི་ཡུལ་ན་ན་ག་ཀོ་ཊྲི་ཞེས་བྱ་བའྲི་གོང་ཁེར་དང་ཉེ་

བ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་གྲི་བར་རོ་རེ་གདན་གྲི་ནུབ་

བྱང་རོ་ལ་མེ་འབར་བའྲི་གནས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་ཨོཊྲི་ཡ་ན་ཉྲིད་

ཀང་གནས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྒ་དང་ཐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཕུར་འགོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། སད་

ཟུར་ཆག་པས་ཨུ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྲི་བྱོན་པའྲི་ཡུལ་ལོ། །དེར་མ་ཟད་

གནས་ཀྲི་བྱེ་བག་ནྲི་ཀོལ་གྲི་རྲི་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་ཏེ། མན་སྙེར་ཀོལ་གྲི་རྲི་དང་། ཨུརྞ་གྲི་

རྲི་དང་། པུལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། རོ་རེའྲི་གནས་ཞེས་པ་རྣམས་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་

པས། ཀོལ་གྲི་རྲི་ནྲི་པུ་ལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཀཱ་མ་རུ་པ་ཉྲིད་ཀང་

གནས་ཀྲི་བྱེ་བག་གོ །དེ་ནྲི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་དམལ་གྲི་ལྷོ་ཐད་ཆུ་བོ་ལོ་ཧྲི་ཏ་

འབབ་པའྲི་ཡུལ་ལོ། །ཞེར་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའྲི་གནས་ཀྲི་བྱེ་བག་མཱ་ལ་ཝ་ཞེས་བརོད་

པ་ནྲི། འཕེང་བ་ཅན་གྲི་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའྲི་གླྲིང་ཕན་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་

དོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའྲི་གནས་ཀྲི་བྱེ་བག་གཞན་ཡང་སྲིནྡྷུ་ཞེས་བྱ་བ་ཆུ་བོ་སྲིནྡྷུ་

འབབ་པའྲི་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་དབུས་ན་ག་རར་གགས་

པ་ཉྲིད་དོ། །ཞྲིང་གྲི་བྱེ་བག་ནྲི་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་ན་ཡོད་པའྲི་མུ་མྨུ་ནྲིར་
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བཤད་དེ། གཞན་ཡང་ཞྲིང་གྲི་བྱེ་བག་ནྲི་བྱེད་པའྲི་བང་ཉྲིད་དོ། །དེ་བ་ཀོ་ཊྲི་ཡང་དེ་

བཞྲིན་དུ་ཞྲིང་གྲི་བྱེ་བག་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་རོ་རེ་གདན་གྲི་ཤར་བ་རན་ཏྲའྲི་ཡུལ་ན་ཡོད་

པ། གོང་ཁེར་གཟུགས་མཛེས་ཞེས་ཀང་གགས་པའྲི་གནས་ལྷ་མོའྲི་རོང་ཞེས་བྱ་བ་

རོའྲི་ཆོས་འབྱུང་མྲིག་འད་བས་མཚན་པའོ། །ཞྲིང་གྲི་བྱེ་བག་གཞན་ནྲི་ལྕགས་པའྲི་

བང་ཉྲིད་དོ། །བྱེད་པའྲི་བང་དང་ལྕགས་པའྲི་བང་ཞེས་པ་འདྲི་གཉྲིས་མན་སྙེར། ཀར་

ཎྱ་པ་ཌ་ཀ་དང་། ཀརྨ་པ་ཊ་ཀ་ཞེས་མ་བསྒྱུར་བར་བཞག་པ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་

ཏེ། པུལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་སོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་སྔ་མ་ནྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ཀྲི་བྱང་། ཆུ་

བོ་གངྒཱའྲི་ལྷོ་འགམ་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྲི་ཡུལ་གོང་ཁེར་སྐ་བོའྲི་བུ་དང་དོན་

གཅྲིག་ཅེས་ཟེར་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་ཁ་ཅྲིག་སྲིང་ག་གླྲིང་དང་། ཁ་ཅྲིག་ཀ་ལྲིང་ཀ་ལ་འདོད་

པ་ནྲི་འོག་ཏུ་བཤད་པས་གནོད་དོ། །ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་གྲི་བྱེ་བག་ཀུ་ལུ་ཏ་ཞེས་བརོད་པ་ནྲི་

ལྷོ་ནུབ་ན་རོ་པུས་མོ་འད་བ་ཡོད་པའྲི་གནས་སུ་ཁ་ཅྲིག་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅྲིག་གུ་གེ་དང་ཁ་

ཆེའྲི་བར་ན་ཡོད་པར་སྨྲའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་གྲི་བྱེ་བག་གཞན་ཡང་ཨརྦུ་ཏ་

ཉྲིད་དོ། །འདྲི་ཁ་ཅྲིག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྲི་རྒྱུད་ན་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཁ་ཅྲིག་གོང་

ཁེར་རོ་འཇོག་ལ་འདོད་དོ། །བའྲི་མཆོག་སྦྲིན་དང་ཁ་བའྲི་རྲི་ནྲི་གོང་བ་རཱྲི་དང་། ཧྲི་

མ་ལ་ཡ་གཉྲིས་བསྒྱུར་བ་སེ། སྔ་མ་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གྲི་རྲིའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ན་ཡོད་

པ་དང་། ཕྲི་མ་རྲི་བོ་གངས་ཅན་ལ་བ་མ་དག་འཆད་དོ། །དེ་དག་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་གྲི་བྱེ་

བག་རྣམས་ནྲི་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཙྪན་དོ་ནྲི་ཧ་རྲི་ཀེ་ལ་ནས་སཽ་རཥྚའྲི་བར་ཉྲིད་

དོ། །དེ་ཡང་ཧ་རྲི་ཀེ་ལ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གྲི་འགེལ་བར་ཡུལ་དབུས་ནས་

ལྷོ་ཕོགས་སུ་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་བགོད་པ་ན། ཡུལ་ཀོང་ཀ་ན་ར། ནགས་ཤྲིང་
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ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ས་ལ་མ་རེག་པར་སེང་ན་བྲིས་པ་ལྟར་གནས་པ་ལ་བཤད་ལ། ལན་

ཚྭ་རྒྱ་མཚོའྲི་ནང་སྐེས་ཧ་རྲི་གེ་ལའྲི་བྱེ་བག་ཞྲིག་ཏུ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལས་བཤད་

ཅྲིང་སཽ་རཥྚ་ནྲི་གོང་ཁེར་བཟང་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་སེ། སོ་མ་ན་ཐ་ཞེས་པ་དུ་རུ་ཀའྲི་

ཡུལ་ན་ཡོད་པར་གགས་ལ། གཞན་དག་འདྲིར་ཡོད་འཆད་པ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་དཀའ་

བར་སང་ངོ་། །ཉེ་བའྲི་ཙྪན་དོ་ནྲི། ཀ་ལྲིང་ཀ་ནས་ཀོང་ཀ་ནའྲི་བར་རྣམས་ཀང་ཉེ་

བའྲི་ཙྪན་དོར་མདོར་བསྡུས་པས་ནྲི་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲི་དག་འདྲིར་ཡོད་འཆད་

པ་དག་ལའང་ཡྲིད་བརྟན་དཀའ་བར་སང་བས་མ་བྲིས་སོ། །འཐུང་གཅོད་ཀྲི་བྱེ་བག་

གོང་ཁེར་གྲི་ས་གཞྲི་ནྲི་པ་ཊ་ལྲི་བུ་ཊར་ཤཱནྲི་པས་བཤད་ལ། ཡང་འཐུང་གཅོད་ཀྲི་

བྱེ་བག་གོང་གྲི་མཐར་གནས་པ་ནྲི་མོན་ཡུལ་ན་ཡོད་ཅེས་བཤད་དོ། འཐུང་གཅོད་

ཀྲི་བྱེ་བག་གཞན་ཡང་ཙ་རྲི་ཊ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་ན་ཡོད་པ་དང་། ཀོ་ཤ་

ལའམ་ཀོ་ས་ལ་ནྲི་མཉན་ཡོད་ཀྲི་གནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྲི་རྒྱལ་སྲྲིད་བྱས་

པའྲི་ཡུལ་དང་། བྲིནྡ་ནྲི་རྲི་བོ་འབྲིགས་བྱེད་དུ་མན་སྙེར་བཤད་པ་དང་། གཞོན་ནུའྲི་

གོང་ཁེར་རོ། །རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་སྙྲིང་རེ་ཆེ་ཞེས་བོས་ནས་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་ནྲི་འཐུང་

གཅོད་ཀྲི་བྱེ་བག་དེ་དག་གྲིས་ཉེ་བའོ་སེ་ཉེ་འཁོར་རོ། །གོང་ཁེར་དང་གོང་ཁེར་གྲི་

མཐར་གནས་གངས་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པས་འཐུང་གཅོད་ལྔར་བྱས་ནས། དེ་དག་གྲི་

ཉེ་འཁོར་ལྔ་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དུ་མན་སྙེར་བཤད་ལ་དུར་ཁོད་ནྲི་སྲོག་རབ་ཏུ་

སོང་བའྲི་རོའྲི་ཚོགས་འདུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དུར་ཁོད་རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་ཉྲིད་

དོ། །མན་ངག་སྙེ་མར་དུར་ཁོད་ལ་རབ་སོང་གྲི་ས་གཞྲི་དང་རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་གཉྲིས་

སུ་བྱེད་པར་བརྟག་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། དུར་ཁོད་རབ་སོང་འདུས་
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པ་དང་། ཞེས་པའམ། དུར་ཁོད་རབ་སོང་ས་གཞྲི་དང་། ཞེས་བསྒྱུར་དགོས་པ་ལ་

དགེ་འདུན་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་ཉེས་པའོ། །རྒྱལ་པོ་མ་སྐེས་དགས་བྱས་པའྲི་སྐེད་

ཚལ་རྭ་བའྲི་རྲིང་བུའྲི་འགམ་སྐེད་མོས་ཚལ་ཀ་ན་ཊ་ཞེས་པ་ཡོད་པའྲི་ས་ཕོགས་ནྲི་

ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ། འདུ་བའྲི་དུས་ཀང་བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་

ཞུས་ནས། ལན་གྲི་དུས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཞེས་སོགས་གོ་

སའོ། །གཉྲིས་པ་ལ། ཞུས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་འདུ་

བའྲི་ཉྲི་མ་ཁད་པར་བ་གང་ལགས། དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ཞེས་པ་མར་ངོའྲི་ཟླ་ཕེད་ཀྲི་བཅུ་བཞྲི་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་མར་ངོའྲི་

ཚེས་བརྒྱད་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པས་འདུ་བའྲི་དུས་ཁད་པར་བ་མཚོན་པ་ཙམ་བསན་

པ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་ཁོ་ནར་མ་ངེས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དུས་དེའྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་འདུས་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

བྱེད་པ་ན། ཚོགས་ཀྲི་ཡོ་བྱད་ཀྲི་བཟའ་བཅའ་ཁད་པར་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་

མཚན་དང་ནྲི་ཞེས་པའྲི་འགགས་ཏེ་དཔངས་ནས་ཤྲི་བའྲི་རོ་དང་། དཔའ་བོ་ཕན་

ཚུན་མཚོན་གྲིས་བསྣུན་ནས་བསད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རོ་དང་། མྲིའྲི་འགོ་བར་བར་མ་ཆད་

དུ་སྐེ་བ་ལན་བདུན་བངས་པའྲི་ཤའང་དེའྲི་ཚེ་བཟའ་བར་བྱའོ། །རང་གྲིས་མངོན་

སྤོད་ཀྲི་ལས་བྱས་ནས་བསད་པའྲི་ཆོ་གས་བསད་པའྲི་ཤ་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་བཟའ་

ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་འདྲི་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཟ་བའྲི་

ཟས་ཀྲི་ཕྲིར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་གང་གྲི་ཕྲིར་གསུངས་ཤེ་ན། དཀོན་
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མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཐབས་དེས་

བསན་པ་ལ་གཞུག་པ་སེ། དེས་ན་རང་བསད་གསོ་ནུས་པ་ལ་སོགས་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་པའྲི་སྔགས་པས་དགོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའྲི་ཚེ། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཆོ་

ག་མ་ཉམས་པའྲི་འབད་པས་སྙྲིང་རེ་བསྐེད་པ་ཡྲིས། གདུག་པ་དེ་བསད་པར་བྱ་

བར་བརོད་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པས་ལས་དེ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སོང་སྙྲིང་རེ་ཁད་པར་

ཅན་དགོས་པར་བསན་ནས། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི། སྙྲིང་རེ་མེད་པ་སེ་སྙྲིང་རེ་

ཆེན་པོ་ཞེ་སང་གྲིས་ཉམས་པར་བྱས་ན་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་པས། དེའྲི་

ཕྲིར་གསད་བྱ་ལའང་སྙྲིང་རེ་བསྐེད་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའྲི། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སོང་ཞེ་སང་

དང་ལྡན་པར་མྲི་བྱའོ། །བསད་པའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བུས་བྱ་ཞེ་ན། བསད་པའྲི་ཆོ་གའྲི་

གཙོ་བོ་ཁ་སྦོར་འབྱེད་པ་ལ་མཁས་པས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་སྲོག་དགག་པར་བྱའོ། །གཞུང་

འདྲི་དག་ཀུ་མུ་ཊྲི་སོགས་ལས་ཞྲིབ་པར་མ་བཤད་ཀང་། པདྨ་ཅན་གྲིས་གསུངས་པ་

ལྟར་བཤད་པའོ། །ཡང་པདྨ་ཅན་ལས། ཡང་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་དེར་

གསད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ནྲི་སོང་བ་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ལྟར་

འགྱུར་རོ། །སྙམ་ན། གསུངས་པ། སྙྲིང་རེ་ནན་ཏན་གྲིས་བསྐེད་པ། ཞེས་པ་སེ། སྙྲིང་

རེས་སོན་ལམ་གདབ་པར་བྱས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི་གཞུང་འདྲི་ལ་ངེས་

དོན་གྲི་བཤད་པ་སོན་ཏེ། དེ་ལྟར་གསལ་བར་བཤད་ན། གསད་པར་བྱ་བའྲི་སེམས་

ཅན་གདུག་པ་ཅན་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པའྲི་གཞྲི་ཕུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་སོང་བ་ཉྲིད་དུ་གཞུག་པ་སེ། དེ་ཡང་ཆོ་གའྲི་གཙོ་བོ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་
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རབ་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་ངོར་ཕུང་སོགས་ཀྲི་སང་བ་ཐམས་ཅད་དགག་པར་བྱ་བ་ནྲི་

གསད་ལས་ཀྲི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཞྲི་བའྲི་མཐར་ལྟུང་བར་མྲི་འགྱུར་རམ་སྙམ་

ན། འབད་པས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྲི་བཟོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་བསྐེད་པ་ཡྲིས། 

སོན་ལམ་གདབ་པ་སེ་སོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སོ་ནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་

གསད་པར་བྱ་བར་བརོད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཞྲི་བའྲི་མཐར་མྲི་ལྟུང་ངོ་། །འོ་ན་ཐབས་

དེ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན། བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྙྲིང་རེ་མེད་ན་

ཚེ་འདྲིར་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་པས། དེའྲི་ཕྲིར་སྙྲིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

བསྐེད་ནས་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་ཉྲིད་དུ་བྱ་དགོས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་སེ་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་

བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟར་དུས་ཁད་པར་ཅན་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་

འདུས་ནས་བཟའ་བའྲི་ཡོ་བྱད་ཁད་པར་བ་དེེ་ལྟ་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅྲིང་། ཚོགས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་འདུས་པའྲི་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ནང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའྲི་ཁད་

པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྔར་དུས་གང་ལ་འདུ་བའྲི་ཉྲི་མ་གསུངས་པ་དེའྲི་ཉྲིན་མཚན་

གྲི་རྣམ་དག་བསན་པས་རྣལ་འབྱོར་སོན་པ་ནྲི། སྔར་འདུ་བའྲི་ཉྲི་མ་བཤད་པ་དེ་ལ་

དེའྲི་ཉྲིན་མཚན་གཉྲིས་ཀྲི་བྱེ་བག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་ལྟ་བ་ཉྲིད་དུ་བྱ་

སེ། ཉྲིན་མོས་མཚོན་པ་རང་ཉྲིད་ཐབས་ཀྲི་ཆ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། 

རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་ཉྲིད་མཚན་མོས་མཚོན་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་

བདག་མེད་མར་བརྟག་པར་བྱ། ཞེས་པས་དུས་དེར་རང་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཧེ་རུ་ཀ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པས་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦར་བའྲི་སྙོམས་
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འཇུག་གྲི་མཆོད་པར་བྱ་བར་སོན་ནོ། །དེའྲི་ཚེ་ཀུན་སྤོད་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། འཇྲིག་

རྟེན་ན་སད་པའྲི་བྱ་བ་དག་ཀང་སྙྲིང་རེ་དང་མྲི་འགལ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་མྲི་བྱ་བ་ཅུང་

ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། འཇྲིག་རྟེན་ན་སད་པ་ཁྲི་ཤ་སོགས་ཀང་རྟག་ཏུ་མྲི་ཟ་

བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། འདྲི་ལ་མྲི་བསམ་པས་ཏེ་དགེ་བར་མྲི་འགྱུར་བ་བསམ་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ་ངག་ཏུ་བཟང་ངན་མྲི་སྨྲ་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། གཞན་གྲིས་བྱས་

ན་ལུང་མ་བསན་དང་མྲི་དགེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཀུན་སྤོད་དག་ཀང་དེས་དེའྲི་ཚེ་དགེ་

བར་བསྒྱུར་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྒྱུར་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་

བདག་ཉྲིད་དེ་ལྟར་གཞན་དག་ཀང་ལྟ་བ་དང་གཞན་དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་ནྲི་ང་ཉྲིད་ཀང་

ལྟ་བའྲི་སོ་ནས་བདག་གཞན་མཐའ་དག་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ཏེ། 

དག་པའྲི་ལྷའྲི་སང་ཞེན་མཆོག་ཉྲིད་དུ་ང་རྒྱལ་འཕོས་པའྲི་ངང་ནས་སོ་གསུམ་གྲི་བྱ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་སེམས་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བ་བདག་གྲིས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་འདུས་པའྲི་ཚེ་བཟའ་དང་བཏུང་བ་ལ་

སོགས་སྤད་པར་བྱ་ལ། དེའྲི་ཚེ་གླུ་གར་སོགས་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཇྲི་སྙེད་བསྒྱུར་

བ་དང་། ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཉྲིད་དེ་སྙེད་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ཏེ། རང་

ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་བཞྲི་བོ་དེའྲི་དོན་ལ་སེམས་གནས་ཤྲིང་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པས་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་དོན་རྟོགས་པས་ཟྲིན་པའྲི་ངང་ལས་སེམས་མ་

གཡོས་པས་ལུས་ངག་གྲི་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དོན་གང་ལ་ཇྲི་

ལྟར་གནས་པས་ལུས་ངག་གྲི་བྱ་བ་ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

ཤྲྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་དོན་དེ་གང་ཞེ་ན། ཧེའྲི་དོན་ནྲི་རྒྱུ་དང་ལ་སོགས་པས་གཟུང་བ་དང་



 760  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 760  

འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་བ་ཉྲིད་དང་། རུའྲི་དོན་ནྲི། གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཚོགས་སོན་བྱར་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་དང་བལ་བ་ཉྲིད་དང་། ཀ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་གང་དུའང་བདེན་པར་མྲི་

གནས་པ་སེ། ཡྲི་གེ་གསུམ་པོ་དེའྲི་དོན་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སོ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། ཤྲྲིའྲི་

དོན་ནྲི་ཡུལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་དོན་སོང་བ་ཉྲིད་དེ་དང་། ཡུལ་ཅན། ཉྲིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་

རོ་རེ་ཅན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཐབས་དེས་དངས་པའྲི་བདེ་ཆེན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་

གནས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་སྔར། རྒྱལ་མཚན་དང་ནྲི་མཚོན་

བསྣུན་ཉྲིད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གྲི་ཤ་བཟའ་བར་གསུངས་པ་དེའྲི་

ཕན་ཡོན་སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འདུས་པ་དེའྲི་ཚེ། རྒྱལ་

མཚན་དང་མཚོན་བསྣུན་ལ་སོགས་པ་སྐེ་བོ་གང་དང་གང་རྣམས་ཀྲི་ཤ་ནྲི་མཁས་

པས་ཟ་བར་བྱ་བ་དེ་དག་ཟོས་པའྲི་མཐུས། སེམས་ཅན་དེ་དག་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་ལ་རྣལ་

འབྱོར་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཁད་པར་ཅན་དག་དང་དངོས་སུ་ཕད་པའྲི་སལ་བ་དང་

ལྡན་པར་སྐེས་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་རེས་སུ་བཟུང་དུ་རུང་བའྲི་སོ་

ནས་དབང་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དགའ་བས་ཞུགས་ཏེ་དངོས་

གྲུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཟོས་པས་ཞེ་ན། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཐོད་པ་ཧེ་རུ་

ཀའྲི་སྦོར་བ་སེ་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བལ་བ་ལས་ཟོས་ནའོ། །ཡང་ན་རོ་རེ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ས་བོན་བྲུཾ་ཨཾ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐོད་པ་ནྲི་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་ཀ་པཱ་

ལའོ། །རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། །སྦངས་རྟོགས་སྦར་གསུམ་བྱས་པའོ། །ཚུལ་དེ་
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ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་ལོངས་སྤད་ནའོ། ཞེས་བྱ་བ་སེ། པདྨ་ཅན་ལས། རོ་རེ་

ཐོད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཤྲིང་། གཞུང་དེ་དག་ནྲི་

གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་གཞུང་ལྟར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཞྲིང་སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོ་དག་དང་འདུ་བའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྲི་བར་

དང་གང་དུ་འདུ་བའྲི་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་ལེའུ་སེ་བདུན་པའོ། །

སྨྲས་པ། གྲུབ་པའྲི་གནས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ཕོ་ཉ་མོས། །འཁྱུད་པའྲི་མཛའ་བ་བྱྲིན་

པའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། །སོང་ཉྲིད་མཛེས་མའྲི་ལང་ཚོ་ལ་ཆགས་པའྲི། །བདེ་ཆེན་

རྣམ་པར་རོལ་དེ་སལ་བ་བཟང་། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་

པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་པ་ལས་ལེའུ་

བདུན་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་བརྒྱད་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་

བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་འདྲིའྲི་འགེལ་ལ་བ་མ་སྔ་མ་

ཁ་ཅྲིག་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྔ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལེའུ་དང་པོས་ལྟ་བ་བསན། གཉྲིས་པས་ལམ་

གྲི་གོགས་ཙམ་བསན། གསུམ་པ་དང་བཞྲི་བས་བསྐེད་རྲིམ། ལྔ་བས་རོགས་རྲིམ། 

དེ་ལྟར་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་དོད་ཐོབ་ནས་དྲུག་པ་བདུན་པས་སྤོད་པ་བྱེད་

པ་དང་། བརྒྱད་པ་འདྲི་ཉེ་རྒྱུ་སོན་པའྲི་གཞུང་དུ་སྦོར་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་ལྔས་

ནྲི་ཕྲིའྲི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ན་གནས་པའྲི་གོགས་ངོས་བཟུང་ནས། ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ནྲི་པདྨ་ལ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་བསོམས་ནས། 
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ལེའུ་དགུ་བས་སང་བྱ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱས་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅྲིག་

པས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཏེ། རྟགས་མདོར་

བསྡུས་བསན་ནས། ལེའུ་དང་པོའྲི་ཚུལ་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་འཆད་པ་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་བས་བསན་པའྲི་དབང་བསྐུར་

ནྲི་སོབ་མ་ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྔ་རོལ་དུ་སོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་དབང་བསྐུར་ཡྲིན་

གྲི། ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཕལ་ཆེར་རོགས་ནས་ཉེ་རྒྱུ་སྤད་པའྲི་རེས་སུ་འཚང་རྒྱ་

བའྲི་དབང་བསྐུར་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། ལེའུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐོག་མར། གང་གྲིས་སོབ་མ་དབང་

བསྐུར་བའྲི། །ཆོ་གའང་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་བརྩམས་

ཏེ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཆ་གཅྲིག་ཙམ་ཡང་སྒྲིག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིེར་དང་། 

འབས་བུ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་ཀར་ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་

བསྐུར་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་ནྲི་ད་ལྟ་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་

བའང་ཡྲིན་ལ། ལེའུ་དེས་དེ་གཉྲིས་ཀ་སོན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་ན། 

འཚང་རྒྱ་ཁའྲི་དབང་བསྐུར་ལ་ཐྲིག་བཏབ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་

བསྐུར་བ་སོགས་མྲི་དགོས་པས། ལེའུ་དེ་ནས་ཚུལ་དེ་འད་བའྲི་དབང་བསྐུར་བཤད་

པ་དེ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལེའུ་དང་པོས་ལྟ་བ་བསན་ཞེས་

པ་ནྲི། སྤོས་པ་དང་བལ་བར་མོས་པ་བྱེད་པ་ཙམ་གྲི་ལྟ་བ་ནྲི་སྤྲིའྲི་དོན། ཕར་ཕྲིན་

ཐེག་པ་དང་བསྐེད་རྲིམ་པ་ལའང་ཡོད་པས། འདྲིར་དེ་མ་ཡྲིན་གྲི། མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ། དབང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

མཚོན་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པར་སྨྲས་ལ། དེ་ཡང་ལུས་རྩའྲི་དཀྲིལ་



 763  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 763  

འཁོར། རྩ་ཡྲི་གེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཁམས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྣམས་ལུས་ཀྲི་གནས་ལུགས་དང་སེམས་སྤོས་པ་དང་བལ་བ་སེམས་ཀྲི་གནས་

ལུགས་སུ་བྱས་ནས། དེ་གཉྲིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་མོས་པར་བྱེད་པའྲི་ཆ་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་

བ། ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཆ་རོགས་རྲིམ། མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་འབས་བུ་ཡྲིན་པས་དེ་

དག་ངོ་བོ་ལ་ཁད་མེད་དོ། ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀྲི། ལུས་ལ་རྩ་སོ་གཉྲིས་སོགས་སུ་ཡོད་

པར་མོས་པར་བྱེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བར་འོང་དོན་མེད་ལ། སེམས་

སྤོས་བལ་དུ་མོས་པར་བྱེད་པ་སྤྲི་དོན་གྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་དེ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་

པ་དང་ཁས་བང་འགལ་ཞྲིང་། ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐེས་དང་སོང་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་ན་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་དང་། འདྲིའྲི་ལྟ་བ་རོགས་རྲིམ་དང་ངོ་བོ་ཁད་མེད་དུ་

སྨྲས་པ་རྣམས་ཀྲིས། ལེའུ་དང་པོར་ལྟ་བ་འདྲི་བསན་པ་དང་། ལེའུ་གསུམ་པ་བཞྲི་

བས་བསྐེད་རྲིམ་བསན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པར་ཁས་བངས་པ་

ཤྲིན་ཏུ་འགལ་ཏེ། རོགས་རྲིམ་སྔོན་དུ་སྐེས་ནས་བསྐེད་རྲིམ་མཇུག་ཏུ་སྐེ་དགོས་

བར་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་པར་འགྱུར། ཁེད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་རྲིམ་གཉྲིས་

ཀྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་སྨྲས་པ་སོམས་ཤྲིག །གཞན་ཡང་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་

ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་མོས་པའྲི་ལྟ་བ་དང་། ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་དང་། མངོན་

དུ་གྱུར་པའྲི་འབས་བུ་རྣམས་ངོ་བོ་ཁད་མེད་དུ་འདོད་པ་ནྲི་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་ཁད་མེད་

དུ་ཁས་ལེན་པ་ཆེས་ཡ་མཚན་ནོ། །བརོད་པར་བྱ་བ་མང་མོད་ཀྲི་བྱེད་པ་ཆུང་བའྲི་

ཕྲིར་མ་སྤས་སོ། །དེ་བས་ན་རང་གྲི་ལུགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་དང་པོར་ལུས་

རྣམ་གཞག་ཏུ། ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་བསྐེད་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་



 764  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 764  

དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཡང་ནྲི་ཐབས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །དངོས་པོའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དུ་ནྲི་བརྟག །ཅེས་པས་རྩ་རྣམས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔར་བརྟག་པར་གསུངས་པ་དེ་ལ། 

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་སྙམ་པ་དང་། སྔགས་ཀྲི་ལེའུར། དབྱངས་

བཅོ་ལྔ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་ལ། ས་བོན་དེ་དག་ལས་

རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་སྙམ་པ་ལ། དེ་དག་

བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། བར་དང་བར་ལན་གྲི་སོ་ནས་འདུ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་

ལ་ཞྲིང་སྐེས་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་

ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་ལྔ་ལྟ་བུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཕོ་ཉ་དག་ཡྲིན་ལ། དེ་

དག་དང་བར་དང་བར་ལན་གྲི་སོ་ནས་འདུ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་

རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་བརའྲི་

ལེའུ་བཤད་པ་དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་

ཞལ་གྲིས་བཞེས་པས་འབེལ་དགོད་པའོ། །འདྲིར་པདྨ་ཅན་ལས། རྣལ་འབྱོར་མ་

ནྲི་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འདུ་བའམ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་

པདྨ་ལ་འདུས་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་སེ་དེ་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནྲི། དང་དོན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པའྲི་

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་འདུས་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་

ཡྲིན་ལ། ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་ན། ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་བཤད་པའྲི་རྩ་

སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལྟེ་བ་དང་སྙྲིང་ག་ལ་སོགས་
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པའྲི་རྩའྲི་པདྨ་སེ་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཀྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ། ཁམས་དཀར་

དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

མའྲི་འཁོར་ལོ་སེ། དེ་ཡང་རྩའྲི་པདྨ་ནྲི་འཁོར་ལོ་དང་དེའྲི་དབུས་སུ་ཁམས་འདུས་པ་

ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་

ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་འད་བའྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པོ་

དེ་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་འཆད་པ་སེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པ་དང་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་འགོ་བཤད་པ། རྟེན་གཞལ་ཡས་

ཁང་གདན་བཅས་བཤད་པ། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་བཤད་པ། ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་ལྷག་

མ་ཇྲི་ལྟར་ཁ་འགེངས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐོག་མར་གནས་དབེན་པར་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་དང་ལག་པ་མཉམ་

གཞག་བྱས་ལ། ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་འདེན་པའྲི་སྔོན་དུ་རང་ལྷར་བསྐེད་པ་རྒྱ་གཞུང་

རྣམས་ན་དངོས་སུ་མྲི་གསལ་ཡང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉྲི་

མའྲི་སེང་དུ་ཨཾ་བསམ་པར་གསུངས་པས་བདག་མེད་མར་བསོམ་པ་དོན་གྲིས་

འཐོབ་ལ། ཨཾ་ཡྲིག་དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཚོགས་ཞྲིང་གང་སྤན་འདེན་པ་ནྲི། ཤཱནྲི་པ་

དང་ཨ་བྷྱཱས་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཤད་ཅྲིང་། བདུད་རྩྲི་འོད་ལས། ནམ་

མཁར་རེ་བཙུན་བ་མ་དང་། །མྲི་བསྐོད་པ་ཡྲི་སྐུ་ལྟ་བུའྲི། །མངའ་བདག་རོ་རེ་དབང་

དམྲིགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་། ཐ་མྲི་དད་པ་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་རྣམ་པས། གཙོ་མོའྲི་རྲིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའྲི་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་འདེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་བསོད་ནམས་གསོག་

པ་ནྲི་བདུད་རྩྲི་འོད་ལས། ཕག་འཚལ་བ་དང་། དཀར་མོ་སོགས་ལྔས་བདུད་རྩྲི་

ལྔ་དང་། ལྷག་མ་གསུམ་གྲིས་རོ་དང་ཅང་ཏེའུ་དང་འཁྱུད་པས་མཆོད་ནས། སྲིག་

བཤགས། ཡྲི་རངས། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད། ཚད་མེད་བཞྲི་བསོམ་པར་བཤད་

ལ། གུར་ལས་བདག་མེད་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོན་པ་ན། མེ་ཏོག་འབས་བུ་སོགས་

བརྒྱན་པའྲི། །རྲི་བོ་རྲི་སུལ་ཚང་ཚིང་དུ། །རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་དུ་བྱས་ཏེ། །བརྟུལ་ལྡན་

བ་མ་སངས་རྒྱས་མཆོད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲིའོ། ཞེས་

པ་ནས། བྱང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་འཛིན་བཞྲིན་སྤད། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་

ཤོག །ཚངས་པའྲི་གནས་པ་བཞྲི་བོ་རྣམས། །བྱས་ཏེ་སེམས་ཀྲིས་ངལ་བསོ་བྱའོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཤཱུནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་དོན་བསོམ་པར་ཌོཾ་བྷྲི་བ་དང་མྲི་ཐུབ་

ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀས་གསུངས་པ་ལ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་བདག་མེད་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། 

དངོས་པོ་བདེན་རྫུན་རྣམ་དཔད་ནས། །རྟོག་པས་དཔད་ཀང་བསོམ་མྲི་ནུས། །སྐེ་

བ་མེད་པར་རབ་སྦོར་བས། །སྐེ་བ་འདྲི་ནྲི་རབ་བཤད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི་འགྱུར་

མ་ལེགས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡོད་མེད་དངོས་པོ་

དཔད་པ་ལས། །བརྟགས་པས་ཉེ་བར་མྲི་གོས་ཏེ། །འདྲི་དག་གཟུགས་བརན་དག་

དང་མཚུངས། །ས་ཚོགས་དངོས་པོ་མེད་པ་རུ། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསོམ་

པར་བྱ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ཏེ། རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྲི་བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་བསོམ་དགོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །གུར་ལས་སྐེ་བ་

མེད་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །སྐེ་བ་འདྲི་ནྲི་རབ་བསྒགས་ཏེ། །དཔའ་བོ་བདེན་རྫུན་རྣམ་
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དཔད་པས། །བརྟགས་པས་ཉེ་བར་བརྟག་མྲི་བྱའོ། །ༀ་ཤཱུནྱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱུ་ཝ་

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཉེ་བར་བརྟག་མྲི་བྱ་ནྲི། བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཉེ་བར་

བརྟག་མྲི་བྱ། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ནས་སོང་བའྲི་ངང་ལས་བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་

འཇོག་མྲི་འཇོག་ནྲི། བདུད་རྩྲི་འོད་ལས། ཨེ་ཝཾ་ཉྲིད་དུ་བདག་དང་ནྲི། །འདེས་པར་

གྱུར་པ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་བདག་མེད་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོའྲི་སེང་དུ་བདག །སྲྲིད་པ་བར་མར་བསམ་བྱས་ནས། །ཨེ་ཝཾ་ཉྲིད་

དུ་རབ་ཏུ་འདེས། ཞེས་གསུངས་པས། ལུགས་དེ་དག་ལ་ཡང་བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་

ཡྲི་གེ་འཇོག་དགོས་ལ། ཨེ་ཝཾ་དུ་འདེས་པའྲི་དོན་ལ། ཨེ་ནྲི་རྟེན་ཆོས་འབྱུང་དང་། ཝཾ་

ནྲི་སབས་འདྲིར་བརྟེན་པ་འབྱུང་བཞྲི་དང་དེའྲི་སེང་གྲི་རྣམ་སང་གྲི་ཕག་མཚན་འཁོར་

ལོ་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་འདེས་པ་ནྲི། བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་རང་གྲི་ང་རྒྱལ་

བཞག་ནས། དེ་འད་བའྲི་བར་སྲྲིད་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་སང་བ་ཙམ་དུ་

གྱུར་པའྲི་འབྱུང་བཞྲི་དང་འཁོར་ལོ་དེ་དག་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་

བསྐེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་འབྱུང་བཞྲི་དང་འདེས་པ་ལས། 

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུག་

པ་ལས་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཁོ་ན་བསྐེད་ཀྲི། བརྟེན་པ་ལྷ་མྲི་བསྐེད་པ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་

དང་སྦོང་བྱེད་སོགས་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་དོ། །འོ་ན་བར་སྲྲིད་

མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་སབས་གང་དུ་འཇོག་ཅྲིང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་ཅེ་ན། མན་ངག་སྙེ་

མ་ལས། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་དབུས་སུ་གནས་པའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་ས་

བོན་གྲི་ངོ་བོ་ནྲི་འདྲིར་རྒྱུའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པའོ། ཞེས་དང་། སེམས་དཔའྲི་གཟུགས་
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ནྲི་ཡང་དག་འབྱུང་། ཞེས་པ་ནྲི་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རྒྱུའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་

པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་བདག་མེད་མའོ། ཞེས་བདག་མེད་མ་

ལའང་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་ནས། ཉྲི་ཟླའྲི་དབུས་

ཀྲི་ས་བོན་ལས་ཕག་འཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཤད་པ་

ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཤྲིང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་ཞལ་ཕག་གྲི་

རྣམ་པ་ཅན་མྲི་བྱེད་པར་ས་བོན་ལས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པའམ། ས་

བོན་རྐང་བ་ལ་བྱེད་པའྲི་ཕོགས་ལ་ནཱ་ད་འཇོག་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་བདེ་

མཆོག་སོགས་སབས་དུ་མར་སང་ཞྲིང་། བསྐེད་ཚུལ་དེ་ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་ལྔ་

ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་མྲི་སང་བའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཡང་ན་དེ་བཞག་ན་ལེགས་ལ། དེ་

ཡང་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས། སད་ཅྲིག་གྲིས་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་ཐོགས་སུ་ཡྲི་གེའྲི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཟའྲི་གཟུགས་ཏེ། ལས་ཀྲི་ཁད་པར་གྲི་དབང་གྲིས་ཤྲི་བའྲི་

རེས་ཐོགས་སུ་བར་མ་དོའྲི་སྲྲིད་པའྲི་གནས་སབས་ལས་གཞན་དུ་ཆུ་ལ་གྲུ་འཕོ་བ་

བཞྲིན་དུ་འགོ་བ་གཞན་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་ཡྲིས། དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བསོམ་པ་

ཡང་རྣམ་པར་བཞག་པར་བྱའོ། ཞེས་དགོངས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོང་ཉྲིད་

ལས་ལངས་མ་ཐག་བར་མ་ཆད་དུ་བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ནཱ་ད་ནམ་མཁར་བཞག་

པར་བྱ་སེ། གཞྲི་དུས་ལ་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་

སོང་ཉྲིད་སབས་འདྲིར་བསོམ་པ་ཡྲིན་ལ། འཆྲི་སྲྲིད་ལས་བར་སྲྲིད་སྲང་མདའྲི་མཐོ་

དམན་གྲི་ཚུལ་དུ་སད་ཅྲིག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་བར་ས་སེ་སོགས་

གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་དག་ལས་འབྱུང་བས་སྦང་གཞྲི་དང་མཐུན་ཞྲིང་ལམ་དུས་སུ་
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ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བ་དང་འཇའ་ལུས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པའང་བར་

མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་

སད་ཅྲིག་ཐ་མ་ལས་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའང་སད་ཅྲིག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་

འབྱུང་བས་ལམ་དང་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

དང་། བསྲུང་འཁོར་སོགས་ཀྲི་ཕྲིས་འཇོག་པ་ནྲི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་འདྲི་དག་ནྲི་ཡབ་ཀྲི་སབས་སུའང་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

བས་ན་སབས་འདྲིར་ནཱ་ད་བཞག་ནས་ཕྲིས་མངོན་བྱང་ལྔའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཟླ་ཉྲི་

ཁ་སྦོར་ནྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་མེད་པའྲི་བསྐེད་ཆོག་གྲི་ཕོགས་

ལ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་མཚོན་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་

པ་ལས་རྲིམ་གྲིས་ཨཾ་ཡྲིག་ཏུ་རོགས་ཤྲིང་། དེ་ལས་ཕག་མཚན་ལྟེ་བ་ཨཾ་ཡྲིག་གྲི་

མཚོན་པར་གྱུར་པར་བྱ་སེ། དེ་ནྲི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་

པའྲི་ལུས་རྲིམ་གྲིས་འཕེལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་ལས་སྐུ་རོགས་པ་ནྲི་མངལ་

ནས་སྐེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་། 

སྦོང་བྱེད་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་དུ་ཐ་སྙད་བྱས་པ་དང་། སྦངས་པ་འབས་བུའྲི་

སྐུ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་གནད་ལེགས་པར་ཚང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་བདུད་རྩྲི་འོད་དང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་ཀང་། བར་སྲྲིད་བདག་ཉྲིད་འབྱུང་

བཞྲིའྲི་སེང་གྲི་ཕོགས་ན་གནས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། བར་སྲྲིད་མཚོན་

པའྲི་ཡྲི་གེ་འཇོག་པའྲི་ཐོག་མའྲི་གནས་སབས་དུས་དེར་བྱེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

པས་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའྲི། མ་ངེས་པ་ནས་སྨྲ་བ་ལ་རེངས་པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ཡང་
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འདྲིར་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྐེད་པར་རེ་

བཙུན་ས་སྐ་བ་དག་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པས་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་ཚུལ་དེའྲི་ཚེ་ནཱ་ད་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ནས་ཉྲི་

ཟླའྲི་དབུས་སུ་སོན་པ་ལས་རྲིམ་གྲིས་ས་བོན་དུ་རོགས་པ་ནྲི་གཙོ་མོ་ཁོ་ན་ལ་ཡྲིན་

གྲི། འཁོར་རྣམས་ལ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོང་

ཉྲིད་བསོམས་པའྲི་ངང་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ནཱ་ད་ནམ་མཁར་

བཞག་ནས། དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལྷའྲི་ལེའུར་སྔར་གསུངས་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་བསྡུས་པ་

དེ་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱེད་པར་བཤད་པ་ནྲི། ཌོཾ་བྷྲི་བའྲི་བདུད་རྩྲི་འོད་དུ། དེ་ལྟར་གསུངས་

པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་ལ། གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པར་བདག་མེད་མའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སོན་པའྲི་སབས་སུ། ནམ་མཁའ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། །ས་

ཚོགས་རོ་རེ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་གྲི་སྦོར་མཆོག་གྲི །ཁོ་བོ་རྣམས་ནྲི་རྲིམ་

བཞྲིན་དགོད། ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བོ་གོས་ཆེན་པོས་ཀང་

ཁོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཡུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ལའང་བྱེད་པར་བཤད་པས་

བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་རུང་བ་ཡྲིན་གྲི། གང་ཡང་རུང་བ་

གཅྲིག་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ནང་གྲི་ནམ་མཁའྲི་དབུས་སུ་

བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་དང་དབྱྲིབས་མཚུངས་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་བསམ་པར་བྱ་སེ། བསྐེད་

པའྲི་ས་བོན་མ་བཤད་ལ། ཁ་དོག་ནྲི་འདྲིའྲི་གཞུང་གཞན་རྣམས་ལས་བཤད་པ་མེད་
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ཅྲིང་། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་དང་མན་སྙེར་ཤྲིན་ཏུ་དཀར་བར་བཤད་དོ། །ཆོས་འབྱུང་དེའྲི་

དབུས་སུ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ཡང་ཇྲི་

ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པས། འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

རྐང་བ་དང་པོ་གཉྲིས་མདོར་བསན་དང་། དེའྲི་འོག་ནས་ལྷག་མ་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་

ནས་འཆད་དེ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་། སྔོན་དང་། ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་

ཞེས་པ་དག་ནྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་ལ་ཐ་སྙད་སྦར་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

བརའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མདོར་བསན་ནས། དེ་འཆད་པ་ནྲི། དེ་དག་གང་གང་གྲི་

བརའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ཞེ་ན། འཁོར་ལོ་ནྲི་ས་ལ་བརོད་དེ། དབང་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཞེས་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆུ་ནྲི་སྔོན་ཞེས་པས་བསན་ཏེ། གསེར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་སྔོན་དུ་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པ་དེ་བས་ནའོ། །ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་ཞེས་བྱ་བས་

བྱྲིན་ཟ་མེ་ཉྲིད་བསན་ཏེ། རྲིགས་པ་ནྲི་འདྲིར་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་

མེ་ཉྲིད་གསལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་

པས་རླུང་བསན་ཏེ། འདོད་ལྷ་འོག་མ་དག་གྲི་ཕ་མ་འཁྲིག་པའྲི་ཚེ་ཁུ་བ་མྲི་འབྱུང་བར་

རླུང་ཙམ་ཞྲིག་བྱུང་བ་ལས་ལྷ་དེ་དག་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོང་གྲི་མདོར་བསན་དུ། ཇྲི་

ལྟར་འབྱུང་བ་ཉྲིད། ཅེས་སོས་པ་དེ་འཆད་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་སོམ་པ་པོ། ཞེས་

འདོན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་འབྱུང་བའྲི་རྲིམ་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སོམ་པ་པོའང་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་འབྱུང་ལས་སྐེས་པ་ནྲི་ས་ལ་

སོགས་པ་བཞྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ཡང་། རྲིམ་པ་གཉྲིས་དག་སྐོན་མེད་པ། 
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ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་དེ། ཀུ་མུ་ཊྲི་ལྟར་ན། འདྲི་ལྟར་འཆད་དོ། །འཁོར་ལོ་ཞེས་པའྲི་

ཚིག་སྔ་མ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། འཁོར་ལོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཕྲི་མ་རྣམ་སང་གྲི་ཕག་

མཚན་གྲི་འཁོར་ལོ་དང་། སྔོན་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀའང་སྔོན་རོལ་གྲི་དོན་

དུ་བྱེད་དེ། དེ་བས་ན། འདྲི་ལྟར། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་རོལ་དུ་

གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་

རྲིགས་པའྲི་གོ་རྲིམ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་གོ་

རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ལས་མ་འདས་བར་འབྱུང་བ་བཞྲིའང་བསྐེད་

པའོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ཀུན་གྲི་སེང་དུ་རྣམ་སང་གྲི་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་དང་། 

དེའྲི་སྔོན་རོལ་དུ་ས་དང་། དེ་སྐེད་པའྲི་སྔོན་རོལ་དུ་ཆུ་དང་། དེ་སྐེད་པའྲི་སྔོན་རོལ་

དུ་བྱྲིན་ཟ་མེ་དང་། དེ་སྐེད་པའྲི་སྔོན་རོལ་དུ་རླུང་ཆེན་པོ་བསྐེད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་

གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་སྤན་མ་མཱ་མ་ཀཱྲི་གོས་དཀར་མོ་སྒོལ་མ་ཞེས་པའྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་ནྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་བྱྲིན་

ཟ་དང་། ཞེས་པའྲི་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིག་

དང་ལྷན་ཅྲིག་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་འོག་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རླུང་མེ་ཆུ་ས་

འཁོར་ལོའྲི་རྲིམ་པས་བསྐེད་ཅྲིང་། སོབ་དཔོན་འདྲིའྲི་བདག་མེད་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

སུའང་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་ཕྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་པའྲི་འོག་གཞྲིའྲི་

རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་མ་ཟད། ནང་གྲི་ལུས་ལ་སྦར་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་ཡང་མཐུན་

པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། ཀུ་མུ་ཊྲིར། དེ་བཞྲིན་རྐང་བའྲི་མཐྲིལ་དུ་རླུང་། །རྩོམ་པ་ཆེན་པོ་

གཞུ་ཡྲི་དབྱྲིབས། །གྲུ་གསུམ་འབར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །སུམ་མདོའྲི་གནས་སུ་
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རྣམ་པར་གནས། །ཟླུམ་པོའྲི་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། །ཆུ་ནྲི་ལྟོ་བར་འགྱུར་བ་

ཡྲིན། །སྙྲིང་ཁར་ཡང་ནྲི་ས་ཉྲིད་དེ། །ཀུན་ནས་གྲུབ་བཞྲི་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་

དངས་སོ། །འོ་ན། འབྱུང་བཞྲི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་བསོམ་པར་བྱས་

པས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན། དེ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྲི། ཇྲི་ལྟར་སོམ་པ་པོ་བདག་ཉྲིད་

སྲྲིད་པ་བར་མའྲི་ང་རྒྱལ་དུ་འབྱུང་བའང་དེའྲི་སེང་དུ་བསོམ་པར་བྱའོ། །འོ་ན། འབྱུང་

བ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་དང་ལྔ་བདག་ཉྲིད་བར་དོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་གནས་པ་དང་དྲུག་ཀ་

འདེས་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགས་པའམ་བར་སྲྲིད་

མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་འཇོག་པ་ན་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་མྲི་འཇོག་གྲི །དེ་ལས་ཀང་སེང་

གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཆོས་འབྱུང་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་རོལ་དུ་འཇོག་ལ། འདྲིར་ཆོས་འབྱུང་

གྲི་ནང་དུ་བསོམ་པའྲི་འབྱུང་བཞྲི་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདེས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས། ཅྲི་

འབྱུང་བ་བཞྲི་བོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། ལྔ་པ་འཁོར་ལོ་དང་། དྲུག་པ་བདག་ཉྲིད་འདྲི་

ལས་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་དོགས་པ་ལ། ཆོས་འབྱུང་བ་ལས་སྐེས། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་གསུངས་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་སུ་ཆུད་པ་འདྲི་ལས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཆོས་འབྱུང་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དྲུག་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་ཆོས་འབྱུང་

གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པ་རྣམས་འདེས་པ་ལས་བསྐེད་ཅྲིང་མ་ཆུད་པ་ལས་མྲི་བསྐེད་ཅེས་པ་

དོགས་པ་དེའྲི་ལན་དུ་མཛད་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བར་སྲྲིད་

མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་འབྱུང་བཞྲི་དང་འདེས་བར་བྱེད་པ་སོབ་དཔོན་འདྲིའྲི་ལུགས་སུ་སྨྲ་
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བ་ནྲི་སོབ་དཔོན་འདྲིས་གང་བཀག་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་འདྲིའྲི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བའོ། །སམྦྷུ་

ཊར་ཡང་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པའྲི་སབས་ནྲི། ཚིག་འདྲི་དག་དང་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འད་བར་ཡོད་པ་འཆད་པ་ནྲི། མན་ངག་སྙེ་མར། རྐང་བ་དང་པོ་གཉྲིས་

ཀྲི་དོན་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྐེད་པ་ན། སྔོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་

འབྱུང་བཞྲི་འདེས་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ཅྲིང་། དེ་ནས་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་

ལྷ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལས་མ་འདས་པར་བྱ་ཞེས་པའོ། །འཁོར་

ལོ་ས་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཐོག་མའྲི་གསལ་བྱེད་དེ། སའྲི་འཁོར་ལོ་

དང་། ཆུའྲི་འཁོར་ལོ་དང་། ཞེས་སོགས་རེ་རེ་ནས་སྦར་རོ། །ས་དང་ཆུ་ནྲི་སྔོན། ཇྲི་

ལྟར་རྲིགས་པར་བྱྲིན་ཟ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་རླུང་ཆེན་དང་། ཞེས་པའྲི་འཆད་ཚུལ་

ཀུ་མུ་ཊྲི་དང་འདའོ། །ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟ་བར་བྱ། ཞེས་བྱ་བར་ཡོད་པ་ལ། འབྱུང་

བཞྲི་དེ་དག་ཀང་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་གྲི་ས་བོན་སོ་སོ་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟར་དུ་བལྟ་

བར་བྱའོ། ཞེས་འཆད་ལ། ཆོས་འབྱུང་ལས་སྐེས་འཁོར་ལོ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ཤཱནྲི་པ་

ལྟར་འཆད་དོ། །ད་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་

ཡང་། འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་ཇྲི་ལྟའྲི་ཚུལ། ཞེས་འདོན་ལ། ཆོས་འབྱུང་གྲི་དབུས་སུ་གང་

བསོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་དུ་

བསོམ་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་འོག་ཏུ་འཆད་

པ་ཇྲི་ལྟའྲི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་ཏེ། ས་ལ་སོགས་པའང་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་

རྣམས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ལྟར་བསྐེད་པར་བྱའོ། །གོ་རྲིམ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་དང་། སྔོན་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གཉྲིས་ས་སོགས་བཞྲི་ཀ་ལ་
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ཅྲི་རྲིགས་པར་སྦར་བར་བྱ་སེ། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཏོ། །དེ་བས་

ན་འདྲི་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔོན་དུ་སའྲི་འཁོར་ལོ་དང་། དེའྲི་སེང་དུ་ཆུའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་

མེའྲི་སྔོན་དུ་དང་། ཆུའྲི་སེང་དུ་བྱྲིན་ཟ་མེའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་རླུང་གྲི་སྔོན་དུ་དང་། མེའྲི་

སེང་དུ་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བསྐེད་བར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། 

སྤན་མ་སོགས་ལྷ་མོ་བཞྲི་བོ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ནང་ལུས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་བཞྲི་དང་སྦར་བའྲི་

རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་སྦར་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་

སྦར་བ་ན་འདྲིའྲི་ལེའུ་དང་པོར། ཨེའྲི་རྣམ་པས་ལྷ་མོ་སྤན། ཞེས་སོགས་གསུངས་

ནས། དེ་ཉྲིད་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་མས་རྲིམ་

གྲིས་སྦར་ཞྲིང་། སམྦྷུ་ཊྲིར། ལྟེ་བ་ས། སྙྲིང་ཁ་ཆུ། མགྲིན་པ་མེ། སྤྲི་བོ་རླུང་དུ་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར། འོག་ཏུ་སའྲི་འཁོར་ལོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཆུ། དེའྲི་སེང་དུ་མེ། དེའྲི་སེང་དུ་རླུང་

བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་ལ། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཝས་ཀང་བདུད་རྩྲི་འོད་ལས། དེར་

ནྲི་ས་གཞྲི་གྲུ་བཞྲི་བ། །ལང་ཁུ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བྱ། །ས་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེང་

གནས་པར། །ཆུ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ། །ཆུ་ལ་ཡང་ནྲི་མེ་བསམ་བྱ། །མེ་

ལ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེང་གནས་པར། །བདག་ཀང་

བསམ་པར་བྱ་བ་སེ། ཞེས་འབྱུང་བཞྲི་ལུགས་ལྡོག་དང་ས་དཀྲིལ་ལང་ཁུར་གསུངས་

ལ། ཡང་གུར་དུ་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་འཆད་པ་ན། ནམ་མཁའྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་གནས་པར། །རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ། །རོ་རེའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་བྱ། །མེ་ཡྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །ཆུ་དཀྲིལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་བསོམ། །ཆུ་
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ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་གནས་པར། །དབང་ཆེན་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་

བྱ། །དབང་ཆེན་དཀྲིལ་འཁོར་སེང་དུ་ནྲི། །བདག་ཉྲིད་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བྱ། །ཡྲི་

གེ་བྷྲཱུཾ་ལས་གནས་བསམ་ཏེ། །རོ་རེ་དཀྲིལ་འཁོར་དེར་བརྟག་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཆོས་འབྱུང་གྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བོ་གོས་ཆེན་པོས། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་འོག་ཏུ་རླུང་དང་དེ་ནས་མེ་དང་

ཆུ་དང་སའྲི་རྲིམ་པ་མཛད་པ་ནྲི་གུར་གྲི་འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་པས། ཁོ་བོ་

ཅག་གྲི་རང་ལུགས་ལ་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་གཉྲིས་ཀྲིས་བཞེད་པ་ལྟར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱེད་

པ་དང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ་དང་གུར་རྩ་འགེལ་ཤཱནྲི་པ་མན་སྙེ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པ་ལྟར་

ལུགས་འབྱུང་གྲི་རྲིམ་པ་དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་མྲི་རུང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། 

གང་རུང་གཅྲིག་ངེས་གཟུང་དུ་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་པ་

ལྟར་འདོད་པར་བྱ་སེ། གཞུང་འདྲི་དག་ལའང་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིའྲི་

འཆད་ཚུལ་གཉྲིས་ཀ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་ཚིག་རེ་རེས་ཀང་དོན་མྲི་

མཐུན་པ་དུ་མ་སོན་པ་མྲི་འགལ་བས། འཁོར་ལོ་ས་དང་ཆུ་དང་སྔོན། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་ཀང་རྲིམ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་བསན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅྲིའང་མེད་

དོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་སྤྲིར་ལུགས་དེ་གཉྲིས་ཀའང་མྲི་རྲིགས་པ་མེད་མོད་ཀྲི། ལུགས་

འབྱུང་གྲི་རྲིམ་པ་དེས་ཕྲི་སོད་སྦོང་བས་སྦང་གཞྲི་རགས་པའྲི་ཕྲིར་ཅུང་ཟད་ཟབ་ལ། 

ལུགས་ལྡོག་གྲིས་ནང་ལུས་ཙམ་སྦོང་བས་སྦང་གཞྲི་དེ་ལས་ཕ་བའྲི་ཕྲིར་སྔ་མ་
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ལས་ཅུང་ཟད་མྲི་ཟབ་ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཆེས་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་པ་ལྟར་སང་ཡྲིན་ཏེ། 

འོ་ན་ལུས་དཀྲིལ་བསོམ་པ་ལས་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་ཅུང་ཟད་ཟབ་པར་

ཐལ་ཏེ། ཕྲིའྲི་སོད་སྦོང་བ་དང་ལུས་སྦོང་བའྲི་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་དེ་ལའང་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བརོད་ན་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་འཁོར་གསུམ་ཀ་ཇྲི་ལྟར་

ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་པ་སོམས་ཤྲིག །སྦང་གཞྲི་མངལ་གྲི་དངོས་གཞྲི་སྦོང་བ་དང་

སྔོན་འགོ་སྦོང་བའྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཟབ་མྲི་ཟབ་ཡོད་པར་སྨྲ་

བའང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ལུང་དང་རྲིགས་པ་

གང་གྲིས་སྒྲུབ་སོམས་ཤྲིག། དེ་ལྟར་འབྱུང་བཞྲིའྲི་འཁོར་ལོ་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པ་དེ་ཉྲིད་

ཀང་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ཤེས་པའྲི་སང་བ་ཙམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་

འབྱུང་བའང་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་སེམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་པར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། 

དེ་ཡང་དེ་འད་བའྲི་འབྱུང་བཞྲི་འདེས་པ་ལས་བསྐེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། རང་

ཉྲིད་དེའྲི་དབུས་སུ་ལྷར་བསྐེད་པ་གཉྲིས་དོན་གཞན་སོ་སོ་བར་འཛིན་པ་དགག་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀྲི། སེམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲི་དོན་འགོག་པ་

དང་། རང་གྲི་རྣམ་ཤེེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བསོམ་པའྲི་བར་སྲྲིད་མཚོན་བྱེད་འབྱུང་

བཞྲི་དང་འདེས་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་འབྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་བོ་དེ་ཉྲིད་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་འདེས་པ་ལས་

སྐེས་པའྲི་རྟེན་གྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་

ཅད་རོགས་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བ་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་

ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡབ་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཆད་
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པ་ནའང་ཆོས་འབྱུང་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་གཞག་མ་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཡབ་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་

འབྱུང་བཞྲི་ལུགས་ལྡོག་མཛད་དེ། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་ཌོམྦྲི་བས་མཛད་པ་ལྟར་

ལང་ཁུར་མཛད་དོ། །དེ་ཙམ་ཞྲིག་མཚུངས་ཀང་ཡུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། འཕར་མ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་ཤེལ་ལྟར་དག་ཅྲིང་ཉེས་པའྲི་

སྐོན་མེད་པའོ། །འཕར་མ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཉྲིད་གང་ཞེ་ན། ཟེའུ་འབྲུས་མཚོན་པ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་དབུས་ཀྲི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པ་མཐའ་རོ་རེ་ཕེང་བས་བསོར་བ་

ལས་ནྲི་འཕར་མ་ནང་མ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཕྲིའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གྲིས་ནྲི་

མཚོན་པ་དེའྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་

བརྒྱད་ཀྲི་གནས་གྲུབ་བཞྲི་པ་ནྲི་འཕར་མ་ཕྲི་མར་བརོད་དོ། །གྲུབ་ཆེན་གཉྲིས་ཤཱནྲི་

པ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ་མན་སྙེ་སོགས་ཐམས་ཅད་འཕར་མ་གཉྲིས་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་

མཐུན་ཞྲིང་། ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཉྲིས་རྲིམ་བྱེད་པར་བཤད་པའྲི་ཚད་

ལྡན་གྲི་གཞུང་གཅྲིག་ཀང་མེད་ལ། ས་སྐ་བའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་དག་གྲི་བཞེད་པ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་གསལ་བར་མཛད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་ཆེས་

གསལ་བར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར། རེས་འབངས་དག་གྲིས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ནྲི་རང་གྲི་

ལུགས་ལས་ཀང་བརྒལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འཕར་མ་ནང་མའྲི་པདྨའྲི་མཐའ་སོར་རོ་རེ་

འཕེང་བས་འཕར་མ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ནྲི་མན་སྙེ་ལས་

གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་རོ་རེ་འཕེང་བས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྲི་རྲིམ་

པ་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དཀར་མོ་སོགས་
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བརྒྱད་འགོད་པའྲི་གནས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ནྲི་ཕྲིའྲི་འཕར་མ་ཡྲིན་ལ། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་

ནྲི་ནང་གྲི་འཕར་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས་ཆོག་མོད། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ཟེའུ་འབྲུ་ལས་ནྲི། ཞེས་པ་དང་། གྲུ་གསུམ་གྲིས་ནྲི་ཞེས་པས་མཚོན་ཏེ་བསན་སྙམ་

ན། འདྲི་ལ་ནྲི་ཟབ་གནས་ཁད་པར་ཅན་མཚོན་པའྲི་དགོས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་དེ། 

འདྲི་ལྟར། ཕྲིའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གྲིས་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་ག་མཚོན་ལ། ནང་གྲི་

པདྨའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་ནྲི་བྷ་ག་དེའྲི་དབུས་ཀྲི་སྦས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་མཚོན་ཞྲིང་། 

པདྨའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ཞེས་པའམ་ལྟེ་བ་ཞེས་པས་ནྲི་རྩ་བརྒྱད་པོ་དེའྲི་དབུས་སུ་སོན་པའྲི་

དྷཱུ་ཏཱྲི་ཉྲིད་སོན་ལ། དེར་མངོན་བྱང་ལྔ་བསོམ་པའྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་སྦར་བས་ནྲི། 

གནས་དེར་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་ཞྲིང་དེའྲི་དབུས་ཀྲི་ས་བོན་དང་

ཕག་མཚན་གྲིས་ནྲི་སེམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་

པས། གཉྲིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་པོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀྲིས་སྐུར་རོགས་པས་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ཉྲིད་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བ་མཚོན་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ལྟར་རྟོགས་

ནས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསོམ་པ་ནྲི། རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་ལ་རྒྱུད་

ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ནང་བཤད་འདྲི་ལྟ་བུ་ནྲི་

པདྨ་ཅན་གྲི་ལེའུའྲི་མཚམས་སྦོར་དང་ཡང་སྦར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་སྦང་གཞྲི་

དང་སྦར་ན་ཆོས་འབྱུང་དང་པདྨས་ནྲི་མའྲི་བྷ་གའྲི་ནང་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་པདྨ་

མཚོན་ལ། དེར་ཟླ་ཉྲི་འདུས་པས་གནས་དེར་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་འདུས་པ་དང་། ཟླ་ཉྲིའྲི་

དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་པས་ནྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་
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མཚོན་ལ། དེ་ལས་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་རྲིམ་གྲིས་རོགས་པ་ནྲི་མངལ་དུ་ལུས་

རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། སྐུ་རོགས་པ་ནྲི་མངལ་ནས་བཙས་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ནས་གདན་བསོམས་པ་ནྲི། 

འཕར་མ་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེའྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་ཤྲི་བ་བཅོ་ལྔ་

ཡྲི་གདན་གྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་བཅོ་ལྔ་རྣམ་པར་བསམ་པར་བྱ་སེ། འོག་ནས་གནས་གང་

དུ་ལྷ་མོ་གང་བསོམ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་གནས་རྣམས་སུའོ། །སོབ་དཔོན་

ཤཱནྲི་པ་ལྷ་མོ་འདྲི་དག་ལ་ཟླ་གདན་བཞེད་ལ། མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་ཀང་། གདན་

རྣམས་ནྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་སོ། ཞེས་ཟླ་གདན་དུ་བཤད་དོ། །རྒྱ་གར་གྲི་

ཚད་ལྡན་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་ཟླ་ཉྲིའྲི་གདན་གང་ཡྲིན་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། མྲི་

ཐུབ་ཟླ་བས་བདག་མེད་མའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསོམ་པའྲི་གདན་

ཉྲི་གདན་དུ་བཤད་པ་ལ་དཔགས་ན་འདྲིར་ཡང་ཉྲི་གདན་བཞེད་པ་འདའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ། ཕོགས་གང་

དུ་ལྷ་མོ་གང་དགོད་པ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད། དེ་ལྟར་བསོམས་པའྲི་ཕན་ཡོན་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

ལུགས་སོ་སོ་རྣམ་པར་དགོད་པ་དང་། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བོད་

ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ཡྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ལྔ་བོ་

བསོམ་པ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བ་དང་ཀཱ ལྲི་ལས་ཉྲི་མ་བསོམ་

པའྲི་བདག་མེད་མའྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་བསན་ལ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་བསོམ་པ་དེ་ནྲི་

མངོན་བྱང་མྲི་མཉམ་སྦོར་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ་ཕག་མཚན་ལའང་ས་བོན་གྲིས་
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མཚན་པ་བྱེད་དོ། །ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་བ། ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་

བུའྲི་འོད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཡབ་ཀྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ཀྲི་ཁད་པར་སོན་ལ། དེ་

ཡང་སྔ་མ་གཉྲིས་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། འདྲིར་ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲུ་གསུམ་ཨཱ་ལྲིས་མཚན་པ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁ་སྦོར་ལས། གྲུ་གསུམ་རྒྱ་

ཆེན་རང་བཞྲིན་ཅན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཡོན་ཏན་གནས། །འདྲི་ཡང་ཨ་སོགས་

གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཤེལ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་

བུར་ནྲི། །དེ་ཡྲི་སེང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་དང་། དེ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ནྲི། །གྲུ་གསུམ་ཉྲིད་དུ་བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀཱ་

ལྲི་ལས་ཀང་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་པ་བསྐེད་པར་བྱ་སེ། ཁ་སྦོར་ལས། ཟླ་

བའྲི་སེང་དུ་ཡང་ཟླ་བ། །བྱང་ཆུབ་ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ཅན། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཀ་

སོགས་ཀྲི། །སར་མདའ་འདྲིར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ཟླ་བ་དང་ཟླ་བ་བརྩེགས་པ་ནྲི་མངོན་བྱང་ཉམས་སྦོར་ཞེས་བྱའོ། །དེས་

ན་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ན། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་བ། ཞེས་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉྲིད་ཀྲི་གདན་ཏེ། བསྐེད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་

སེང་དུ་ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུ་ལ། ཞེས་པ་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་མཚན་ཡྲིན་

ཞྲིང་། ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མྲི་བྱ། ཞེས་པ་ནྲི། ཕག་མཚན་རོ་རེ་དཀར་བོ་རྩེ་ལྔ་

པ་ཧཱུཾ་གྲིས་མ་མཚན་པ་བྱེད་པའྲི་དོན་ཏོ། །སེམས་དཔའྲི་གཟུགས་བརན་ལས་བྱུང་

བའྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོ་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་པ་ནྲི་ཕག་མཚན་དེ་ལས། འོད་

ཟེར་སྤོ་བསྡུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་སྐུ་རོགས་པ་སེ། དེ་ཡང་། 
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ཕག་མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་བཞྲིན། །ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། ཅེས་པས་སྐུ་

མདོག་དཀར་བོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་བསོམ་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁ་སྦོར་

བས། རོ་རེ་ཡོངས་གྱུར་དེ་མ་ཐག །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ལྡན་པ། །ཟླ་བའྲི་ཁ་དོག་

མཉམ་འོད་ཀྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསམ་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གོང་མ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ཡང་། སྔར་ཆར་དབབ་པའྲི་སབས་ཀྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་བཅུ་

དྲུག་པ་བཤད་པ་བཞྲིན་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཡང་ཟླ་བ་

ཉྲིས་བརྩེག་གྲིས་གསང་དབང་མཚོན་ཞྲིང་། གསང་དབང་གྲི་ཚེ་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

བྱང་སེམས་དཀར་བོ་མཚོན་པས་གཉྲིས་ཀ་ཟླ་བ་དང་དེའྲི་ཚེ་སོབ་མ་ལ་རྣམ་རྟོག་

གྲི་གྲྭ་དང་བཅས་པས་ཟུར་གསུམ་པའོ། །བདག་མེད་མའྲི་མངོན་བྱང་གྲིས་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་མཚོན་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ་སོབ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་མཚོན་པས། ཉྲི་ཟླ་བརྩེགས་པ་དང་། དེའྲི་ཚེ་སོབ་མའྲི་སེམས་མྲི་རྟོག་པར་

གནས་པ་མཚོན་པས་ཟླུམ་པོའ།ོ ཞེས་འཆད་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕྲི་མའྲི་ལྔ་པ་

ལས། བདག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁེད་གསུངས་ན། །ཁེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟར་

ལགས། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། ཚོགས་གཉྲིས་གསོག་པ་དང་། བསྲུང་འཁོར་ལེའུ་

གསུམ་པར་གསུངས་པ་དང་འབྱུང་བཞྲི་སོགས་བསྐེད་པ་མངོན་བྱང་ལྔ་དང་བཅས་

པ་འདྲིར་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་ནས་མ་བཤད་པར་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་མན་ཆད་

གསུངས་པ་ཡང་ལེགས་པར་འབེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ལ། ཤཱནྲི་པས་

གཞུང་འདྲི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ལ་སྦར་ནས། དཀྲིལ་

འཁོར་བདག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་སེ་བདག་མེད་མ་ཞེས་བྱ་
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བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། ཅེས་པ་ཟླ་གདན་

དུ་བཤད་པ་རྣམས་འགོག་པ་ན། ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ཁ་སྦོར་ནྲི་མྲི་མཚུངས་པ་སྦར་བ་

ཡྲིན་པས་མཉམ་སྦོར་ཡྲིན་པ་འགལ་ལ། བདག་པོ་ཞེས་པ་མོར་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་ཞྲིང་། འདྲི་དག་ནྲི་ཁོ་མོ་ཡྲིན་པས་ཉྲི་གདན་བྱེད་པར་རྲིགས་ཀྲི་ཟླ་གདན་བྱེད་

པར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། རང་གྲིས་གཞུང་འོག་མ་ཡབ་ལ་སྦར་

བ་དང་། གུར་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བའྲི། །རྲིག་མའྲི་སྐེས་བུ་བསོམ་

པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགལ་བ་སོང་བ་ན། རྲིག་མའྲི་སྐེས་བུ་ཞེས་པ་ཉྲིད་ཀང་

ཡབ་ཀྲི་ཡྲིན་ལ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྨྲ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཉེས་པ་མྲི་བཟད་པ་དུ་མའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། མྲི་མཉམ་

སྦོར་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐ་སྙད་དང་། དོན་གང་ཡང་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་གང་ནས་

ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ཅྲིང་། ཟླ་ཉྲི་མྲི་མཚུངས་པས་མཉམ་སྦོར་དུ་འགལ་ན། 

སྒྲུབ་པ་པོ་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦར་བ་དང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་པར་

སྦར་བ་དང་། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་དག་ཕན་ཚུན་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སམྦྷུ་ཊྲི་ལས། ཟླ་བ་ཉྲིས་བརྩེག་

གསུངས་པའྲི་ལུང་དེ་དག་ནྲི་བདེ་མཆོག་རོར་སེམས་ཀྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་སོན་པའྲི་

ལུང་ཡྲིན་པས། དེས་སབས་འདྲིར། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་བ། ཞེས་པའྲི་དོན། ཟླ་

བ་ཉྲིས་བརྩེགས་ལ་སྦོར་དགོས་པར་མྲི་འགྲུབ་ལ། ཕག་མཚན་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་

བོ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་མྲི་བྱེད་པ་ཞྲིག། ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མྲི་བྱ། ཞེས་པའྲི་

དོན་དུ་སྨྲས་པས་ནྲི། ཕཊ་འདོད་མྲི་བྱ་ཞེས་པ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་སྔོན་ཆད་ལན་
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གཅྲིག་ཀང་མ་བལྟོས་སོ་ཞེས་གསལ་བར་བྱས་ཤྲིང་། ཡབ་ཀྲི་མངོན་བྱང་གྲི་སབས་

སུ་ཕག་མཚན་ལ་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་བྱར་མྲི་རུང་ཞྲིང་། ཡུམ་གྲི་སབས་སུ་བྱེད་

པའྲི་ཁད་པར་གསུངས་པ་ལ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་དགོས་པའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

གཟྲིགས་པ་ཡང་སྨྲ་དགོས་སོ། །ཕག་མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་བཞྲིན། ཞེས་པ་

སྔར་ཆར་འབེབས་ཀྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྦར་བས་ནྲི་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་ཆེས་གསལ་བར་

བྱས་ཏེ། སྔར་ཆར་འབེབས་ཀྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་སབས་སུ་ཕག་མཚན་གཅྲིག་ཀང་མ་

བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་སྦོར་ལས། རོ་རེ་ཡོངས་གྱུར་དེ་མ་ཐག །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་

མཆོག་ལྡན་པ། །ཟླ་བ་ཁ་དོག་མཉམ་འོད་ཀྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསམ་པར་བྱ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ལུང་གྲིས་འདྲིར། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། ཅེས་པས་ཀྱཻ་རོར་

ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་དཀར་བོ་བསྐེད་པ་བསན་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེ་ལས་འབེལ་མེད་ཆེ་

བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ། ཁ་སྦོར་གྲི་ལུང་དེ་ནྲི་རོ་རེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདེ་མཆོག་

རོར་སེམས་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་བསྐེད་པ་སོན་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཚོགས་གཉྲིས་གསོག་པ་དང་། བསྲུང་འཁོར་ལེའུ་གསུམ་པར་གསུངས་པ་ལ་

བསྙེགས་པས་ཆོག་པའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་ལྔ་བར་ཡབ་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པའྲི་

སབས་སུ་དེ་དག་བཤད་མྲི་དགོས་ན། ཡབ་ཀྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་ཡང་སྔར་ལེའུ་གསུམ་

པར་མངོན་བྱང་ལྔ་ཀ་བཤད་པ་ལ་བསྙེགས་པས་ཆོག་པའྲི་ཕྲིར་སར་ཡང་འདྲིར་

ཡབ་ཀྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བཤད་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་ཞེས་པའྲི་མགོ་མཚུངས་སུ་ཞྲིག་གྲིས་

བཟློག་པར་ནུས། ཤཱནྲི་པས་བདག་པོ་ཞེས་པ་ལ་བདག་མེད་མ་ཞེས་པའྲི་འབྲུ་

གནོན་བྱས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་སྐོན་བརོད་ནས། སར་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིག་
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མའྲི་སྐེས་བུ་ཞེས་པ་ཡབ་ལ་ཟེར་བའྲི་འབྲུ་གནོན་བྱེད་པ་རང་གྲི་ཚིག་ལ་ཅོ་འདྲི་

བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁོ་མོ་ཡྲིན་པས་ཟླ་གདན་མྲི་རྲིགས་དགོས་ན་གཤྲིན་རེ་

གཤེད་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལའཁོར་དུ་མར། ཙ་རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་མོ་ཤྲིན་ཏུ་

དག་མོ་དུ་མ་ལ་ཟླ་གདན་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མ་ངེས་སོ། །གཞན་ཡང་བརོད་

པར་བྱ་བ་མང་མོད་ཀྲི་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ །ཡང་རྔོག་ལུགས་པའྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་བའྲི་གོང་བུ་ནྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བདག་མེད་མའྲི་སྐུ་རོགས་པ་ལ་

བྱས་ནས། དེ་ལ་ཡབ་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་བྱེད་ཅྲིང་། ཡབ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་

མཚན་ཞལ་སོགས་གོང་མ་བཞྲིན། ཞེས་སྦར་ཏེ་སྔར་བཤད་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་

གཉྲིས་པ་ལ་འདོད་དོ། །ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་པའང་འདོད་མྲི་བྱ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་མྲི་དགོས་པའྲི་དོན་དུ་

འདོད་ལ། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། ཅེས་པ་ནྲི་མེ་རྲིའྲི་མཐར་ཟླ་བའྲི་འོད་ལྟ་བུའྲི་

སྐ་སོར་རེ་བ་ཡོད་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་གཉྲིས་རེས་འབངས་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞུང་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་འདྲི་འགེལ་བའྲི་མཁས་པ་

ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་མེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། ཡབ་

ལ་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པའྲི་ཚེ་གསང་གནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་དགོས་ལ། ཡུམ་ལ་

ཡབ་ཀྲིས་འཁྱུད་པའྲི་ཚེ་གསང་གནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཁད་པར་

ཀུན་མཁེན་གྲིས་ཀང་དབྱེ་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། 

ཅེས་པའྲི་དོན་ཇྲི་སད་སྨྲས་པ་ཡང་འཆད་ཚུལ་གྲིས་ཕོངས་པའྲི་རྣམ་པར་སང་བའྲི་
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ཕྲིར་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་ལེགས་སོ། །བ་མ་ཤཱནྲི་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་

ཡྲིན། ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞྲིའྲི་དོན་ནྲི། རོ་དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ཡྲིན་ལ། ཟླ་བའྲི་སེང་

དུ་ས་བོན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ས་བོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཟླ་བའྲི་རེས་སུ་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཉྲི་མ་

བསོམས་ནས། དེའྲི་ཕྲི་ནས་ཏེ་རེས་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཉྲི་མ་དེ་ཉྲིད་མནན་པའྲི་

སོ་ནས་ཉྲི་མའྲི་སེང་ན་གནས་པའྲི་ས་བོན་ནོ། །བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་མནན། ཞེས་

འདོན་གྲི་རྒྱལ་བས་ཞེས་མྲི་འདོན་ནོ། །ཟླ་ཉྲི་གཉྲིས་འདུས་པ་ནྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་མཚོན་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་མོས་པར་བྱ་སེ། དེ་

ཡང་ཉྲི་མའྲི་སེང་གྲི་ས་བོན་ནྲི་སྦོར་བའྲི་བདེ་བ། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་མཚན་

དངོས་གཞྲིའྲི་བདེ་བ། མཚན་མའྲི་དབུས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་མཇུག་གྲི་བདེ་བ། དེ་ལས་

རྣལ་འབྱོར་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་པ་སྤོ་ཞྲིང་བསྡུ་བ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེ་

བའོ། །ཟླ་ཉྲི་དེར་གང་གྲིས་བསྐེད་སྙམ་ན། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལས་བསྐེད་པར་སོན་པ་ཨཱ་

ལྲི་ཟླ་བའྲི་ཞེས་པ་རྐང་བ་གཉྲིས་ཏེ། ཤཱནྲི་པས་དབྱངས་བཅོ་ལྔ་དང་། གསལ་བྱེད་

སོ་བཞྲི་ལས་བསྐེད་ནས། ཡྲི་གེ་མྲི་སོན་ནོ། །དེ་ལ་ཨཱ་ལྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ངོ་བོ་དང་

ཀཱ་ལྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངོ་བོར་མོས་ཀྲི་མཚན་དཔེར་མོས་པ་མྲི་བྱེད་ལ། དེ་

འད་བའྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་འདུས་པ་ལས་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་

བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་

ལྔར་ལྡོག་པས་ཕེ་བས་མངོན་བྱང་ལྔར་འཇོག་པ་ནྲི། ཟླ་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། 

ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེས་གཙོ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསྐེད་ཚུལ་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡན་ལག་བསན་ནས། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་
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པ་སོ་སོར་འཆད་པ་ལ། གཙོ་མོའྲི་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་ཉྲི་

མཉམ་པར་སྦོར་བ་དེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉྲིད་ཀྲི་གདན་ཏེ་རྟེན་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུ་ལ། ཞེས་མྲི་འདོན་

པར། བསྡུས་པའྲི་ཡྲི་གེ་འབྱུང་བ་སེ། ཞེས་བཏོན་ནས། རོ་རེ་ནྲི་ས་བོན་བསྡུས་པ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་མཚན་ཡྲིན་ལ། སེམས་དཔའ་ནྲི་ཕག་མཚན་གྲི་དབུས་ཀྲི་ས་

བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་འབྱུང་བ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། སབས་

འདྲིར་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཡབ་ཀྲི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པ་ལས་བསྐེད་པ་དང་། 

བུ་ག་ཕཊ་ཀྲིས་བཀག་པའྲི་རྣམ་པ་དང་། འང་གྲིས་དེར་མ་ཟད་ནོར་བུ་ལ་ༀ་གྲིས་

མཚན་པ་དང་། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ཨ་ལས་བསྐེད་པའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ཨས་མཚན་པའང་འདོད་

མྲི་བྱ་སེ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་འབས་བུར་བཞེངས་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། དེ་གང་ལས་བསྐེད་ཅེ་ན། སེམས་དཔའྲི་གཟུགས་བརན་ནྲི་ཕག་

མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་སེ། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་

བདག་མེད་མ་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བྱའོ། །གོང་མ་བཞྲིན། ཞེས་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་ཞེས་

འདོན་ཏེ། དེའྲི་ཕག་མཚན་དང་ཞལ་སོགས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བརས་འོག་ནས་འཆད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་ནང་ནས་སྔ་མ་སེ་དང་པོ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བའྲི་གདན་དང་ལྡན་ཞྲིང་ཆུ་ཤེལ་གྲི་ནོར་བུའྲི་འོད་ལྟར་གསལ་

བའོ། །འཁོར་གྲི་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་ལས། འདྲི་ལྟར་

འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོགས་པ་ཉྲིད་དོ། །ཐབས་ཤེས་དེ་གང་ཞེ་ན། ཟླ་བ་

ཉྲི་མའྲི་རབ་དབྱེ་ལས། །ཨཱ་ལྲི་ཤེས་རབ་ཀཱ་ལྲི་ཐབས་ཏེ། ཨཱ་ལྲི་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བ་
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ཤེས་རབ་དང་། ཀཱ་ལྲི་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མ་ཐབས་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་ཉྲི་ཟླའྲི་

སྦོར་བ་ལས་བསྐེད་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་ན་བདག་མེད་མའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་

གདན་ལ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ལས་ཟླ་བ་བཅུ་བཞྲི་དང་ཉྲི་མ་བཅུ་

བཞྲི་རོ་གདན་ལ་གནས་པའྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་བཅུ་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་སྤོ་

བར་བྱའོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་ལྷ་མོ་དེ་དག་གྲི་ཟླ་ཉྲི་འད་བ་བཞྲིན་དུ་ས་བོན་ཡང་འདའམ་

ཞེ་ན། འདྲི་ལས་དཀར་མོ་ལ་སོགས་ཀྲི། །ཡྲི་གེ་དབྱེ་བས་སོ་སོ་ཡྲིན། ཞེས་པས་ས་

བོན་དབྱངས་བཅོ་ལྔ་སོ་སོར་སོན་ནོ། །དེས་ན་ཟླ་ཉྲིའྲི་སེང་དུ་ས་བོན་མྲི་འད་བ་བཅུ་

བཞྲི་དང་དེ་ལས་གྲི་གུག་བཅུ་བཞྲི་ས་བོན་སོ་སོས་མཚན་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅུ་བཞྲི་བསྐེད་པར་བྱའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །སོབ་

དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་འཆད་ཚུལ་ནྲི། རོའྲི་གདན་ལ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་

དང་བཅས་པ་བཅོ་ལྔ་བོ་དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ཡྲིན་ལ། ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ས་བོན་དབྱངས་

བཅོ་ལྔ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེའྲི་ཕྲི་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཉྲི་མས་ས་བོན་གྲི་སེང་

ནས་མནན་ཏེ། ས་བོན་ཟླ་ཉྲིའྲི་བར་ན་གནས་པའོ། །ཟླ་ཉྲི་གཉྲིས་འདུས་པ་ནྲི་ཁམས་

དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་ཞྲིང་། ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས། གཉྲིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་པོ། ཞེས་སོས་སོ། །ཟླ་ཉྲི་དེ་དག་

གང་ལས་བསྐེད་ཅེ་ན། ཨཱ་ལྲི་སོ་གཉྲིས་དང་ཀཱ་ལྲི་བརྒྱད་ཅུ་གཡས་སོར་དང་། 

གཡོན་སོར་དུ་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་སོན་པ་ནྲི། 

ཨཱ་ལྲི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་གཉྲིས་སོ། །ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་བར་ན་འདུས་པའྲི་ས་བོན་བཅོ་ལྔ་

ལས། དཀར་མོ་ལ་སོགས་པར་རབ་ཏུ་གགས་པའྲི་ཕག་མཚན་བཅོ་ལྔ་བསྐེད་དེ། 
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འདྲིར་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒས་ལྷའྲི་རྣམ་པ་མྲི་གཟུང་གྲི་ཕག་མཚན་གཟུང་

ངོ་། །འོ་ན་གཙོ་མོའམ་འཁོར་གྲི་དང་པོ་རོ་རེ་མ་ལྟ་བུ་མྲི་སོས་པར་དཀར་མོ་ཞེས་

སོས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཟླ་ཉྲི་མཚོན་པའྲི་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་ལས་ཐོག་མར་བདེ་

བའྲི་ཚོར་བ་སྐེ་ལ། དཀར་མོ་ཡང་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆ་ལ་བཞག་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་མངོན་བྱང་སོ་སོར་འཇོག་

ཚུལ་ནྲི། རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་རོ། །དེས་བདག་མེད་མ་བསྐེད་ཚུལ་

བསན་ནས། འོ་ན་ཡབ་ཀྲི་མངོན་བྱང་ཡང་དེ་དང་འདའམ་ཞེ་ན། མྲི་འད་བར་སོན་པ་

ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་བ་དང་ཀཱ་ལྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་བ་སེ་དེ་ལྟར་ཟླ་བ་

གཉྲིས་བརྩེགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཡྲིད་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ནྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་

བ་སེ། ཟླ་བ་དེ་གཉྲིས་ཀའང་དབྱྲིབས་གྲུ་གསུམ་མོ། །སོབ་དཔོན་འདྲིས་རྲིགས་

བསྡུས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུའང་། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་བ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

གདན་ཡྲིན་ཞྲིང་། །ཉྲིད་ཀྲི་ས་བོན་ལེགས་བལྟས་ལ། །འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་བསམ་

པར་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། །ཨཱ་ལྲིའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་འདྲིར་དགོད་

དོ། །ལྷ་མོའྲི་ཆ་ཤས་ཚུལ་དུ་ནྲི། །གྲུ་གསུམ་ཟླ་དཀྲིལ་ལྟ་བར་བྱ། །རྒྱུ་སར་རྣམ་པའྲི་

ཚུལ་དག་གྲིས། །ཀཱ་ལྲི་ལ་སོགས་བཅུག་པ་ཡྲིས། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་

དག་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན། ཞེས་བཤད་ལ། ལྷ་མོའྲི་ཆ་ཤས་ཚུལ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཀུ་མུ་ཊྲིར། ལྷ་མོའྲི་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་གྲི་གཟུགས་གྲུ་གསུམ་གྲི་ཟླ་བ་

གཉྲིས་ནྲི་གདན་ནོ། ཞེས་པ་དང་འད་སེ། དེ་ཡང་ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་ཀྲི་ཉྲིང་ལག་གམ་ཆ་

ཤས་བྷ་གའྲི་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀ་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་མཚོན་པས་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀ་གྲུ་
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གསུམ་དུ་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། སར་ཡང་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་པ་ནྲི་གནས་དེར་

ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་པའོ། །དེ་ནྲི་རོ་རེ་སོང་བ་ཉྲིད་དང་སེམས་

དཔའ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་མཚོན་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་

གདན་ནོ། །རང་གྲི་སེམས་འོད་གསལ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྣམ་པ་ས་བོན་གྲི་

ཡྲི་གེར་གནས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་གོང་བུའྲི་ལུས་རོ་རེ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་རོ་རེ་དང་། ཟླ་བ་

གྲུ་གསུམ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་པདྨ་མཚོན་པ་དང་། དེ་གཉྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་སྦོར་

བ་ཡྲིན་ན། འདྲི་དག་ལ་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་འགོག་པའྲི་

ཕྲིར་དུ། རོ་རེ་དང་པདྨ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྲི་ཡྲི་གེ་འགོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཟླ་བ་གྲུ་

གསུམ་གྲི་དབུས་དང་རོ་རེ་རྩེ་ལ་འགོད་དམ་ཞེ་ན། འདྲིར་དེ་འདའྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྲི་ཡྲི་

གེའྲི་རྣམ་པའང་འདོད་མྲི་བྱ་སེ། འདྲིར་དེའྲི་ཚེ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་ལུས་དང་

འབེལ་བར་གནས་པའྲི་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་གྲི་རྣམ་པས་སོང་བས་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་

བའྲི་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འང་ནྲི་ངེས་གཟུང་གྲི་དོན་ནོ། ཞེས་འཆད་པས་ཕག་

མཚན་ལ་ས་བོན་མྲི་འགོད་པ་འདྲིའྲི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་འདྲིའྲི་ལུགས་ཀང་

མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གཟུགས་བརན་ཕག་མཚན་དེ་ལས། སྤོ་

བསྡུས་ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འདེས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེའྲི་ཕག་དང་། 

ཞལ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་གོང་མ་ཆར་འབེབས་ཀྲི་སབས་སུ་བཞེད་པའྲི་ཧེ་

རུ་ཀ་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་དེ་ནྲི་ནག་པོ་ཡྲིན་ཞྲིང་། འདྲིར་

ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད་དང་འད་བར་དཀར་བོའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་
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པར་ཞུགས་པ་ལས་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་འབྱྲིན་པ་སོགས་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་ལྔ་བར་འཆད་

པས་འདྲིར་མ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་མོ་བསྐེད་

པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། འཁོར་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པར་བྱ། ཞེ་ན། ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་ལས། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་

པའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་དུ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་མ་བཤད་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་

དག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཤད་དོ། །དེས་ན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་ལུགས་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་དཀར་བོར་བཞེད་པས། ལུགས་དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་

དྲུག་པ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོ་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ལ་

སོགས་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ཡབ་ཀྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོར་བཤད་པ་མང་

ངོ་། །འོན་ཀང་ཡབ་ཀྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ཡུམ་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་བསན་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་གཞུང་འདྲི་དག་གསུངས་ཤྲིང་། འདྲི་དག་གྲིས་བསན་པའྲི་ཡབ་ཀྲི་

མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ནྲི། སམྦྷུ་ཊྲིའྲི་རབ་བྱེད་བཅུ་གཉྲིས་པར་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་མངོན་བྱང་ལྔ་དང་ཁད་པར་མེད་པས། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། 

ཅེས་པས་ཀང་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བསན་པར་བཞེད་པ་ནྲི། སམྦྷུ་ཊྲིའྲི་རབ་

བྱེད་བཅུ་གཉྲིས་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མངོན་བྱང་ཟླ་བ་ཉྲིས་བརྩེག་དང་བཅས་

པའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་བཞྲིན་དུ། དེའྲི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རབ་བྱེད་བཅུ་

གཅྲིག་པར་བདག་མེད་མའྲི་མངོན་བྱང་འཆད་པ་ན། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་བ། 

ཞེས་སོགས་འདྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགྲིག་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །མན་

ངག་སྙེ་མར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མངོན་བྱང་འཆད་པ་ན་ཟླ་བ་ཉྲིས་བརྩེག་མཛད་པའྲི་
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གཅྲིག་དཀར་བོ་དང་གཅྲིག་དམར་བོར་བཤད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཟླ་བ་དང་མ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁག་གྲིས་མདོག་བསྐེད་པར་བྱེད་

པའོ། །སར་མ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི་མྲིག་དམར་ལ་སོགས་པའྲི་སར་མ་བཞྲིན་འོད་ཟེར་

ཁ་དོག་དམར་བོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་དཀར་བོས་ཕའྲི་ཁུ་བ་

དང་། དམར་བོས་མའྲི་ཁག་གྲི་ཆ་མཚོན་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཡང་མན་སྙེ་ལས། གྲུ་གསུམ། 

ཞེས་པ་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་སེ། དེ་ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱུས་འབས་བུ་ལ་ཉེ་བར་

བཏགས་པས་གྲུ་གསུམ་འདྲིར་ཕ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་བོན་ལ་ཐབས་ལས་གཞན་མེད་

པ་མཚོན་པའྲི་དོན་དུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཞེས་བརོད་དོ། ཞེས་སམྦྷུ་ཊྲིར་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ནྲི་རྒྱུ་ཆོས་

འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་པས་འབས་བུ་ཟླ་བ་གཉྲིས་ལ་བཏགས་པ་དང་། ཕག་རྒྱའྲི་

བྷ་ག་མཚོན་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་མྲིང་གྲིས་བྷ་ག་དེར་འདུས་པའྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་མཚོན་པའྲི་ཟླ་བ་དཀར་དམར་གཉྲིས་ལ་བཏགས་པའྲི་དགོས་པའང་ཆོས་

འབྱུང་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ཟབ་མོ་སོང་བ་ཉྲིད་དང་། ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་

ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསན་པའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་པར་

གསུངས་སོ། །རབ་བྱེད་བཅུ་གཉྲིས་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མངོན་བྱང་འཆད་པ་ན། 

དེ་ལྟར་གསུངས་ནས། རབ་བྱེད་བཅུ་གཅྲིག་པར་བདག་མེད་མའྲི་མངོན་བྱང་འཆད་

པ་ན། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་བ། ཞེས་པ་ཟླ་ཉྲི་སྦར་བ་ལ་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་སེ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པའྲི་གདན་དང་། ཕག་མཚན་ས་

བོན་གྲིས་མཚན་པ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་གོང་བུའྲི་དོན་དུ་མཛད་ནས། ཧཱུཾ་ཕཊ་རྣམ་
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པའང་འདོད་མྲི་བྱའྲི་དོན་འཆད་པ་ན་དེ་ཉྲིད་ལས། ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ནྲི་པདྨ་བསྐེད་པའྲི་

དུས་སུ་བརོད་པར་བྱེད་པའོ། །ཕཊ་ནྲི་སེར་བོ་རོ་རེའྲི་རྩེ་མོའྲི་བུག་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་བསོམ་པར་བྱེད་པ་ནྲི་མྲི་འདོད་དོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འབས་བུ་བདག་མེད་མར་

བསྐེད་པ་སོན་པ་ནྲི། སེམས་དཔའྲི་གཟུགས་བརན་ལས་བྱུང་བའྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་

བདག་མོ་རྣམ་པར་བསོམ། ཞེས་པར་ཡོད་དོ། །ཞལ་དང་མཚན་མ་སྔོན་བཞྲིན་ནོ། 

ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལས་སྔོན་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་མཆོད་པ་དང་སྲིག་པ་བཤགས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་དོན་དུ་བཀུག་པའྲི་བདག་མེད་མ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། ལྷ་མོ་

དག་མོ་ཡྲིན་པས་ཉྲི་གདན་བྱའམ་སྙམ་ན། དེ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་

ཕྲིར་དུ། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའྲི་འོད། ཅེས་པས་ཟླ་བའྲི་གདན་ཅན་དུ་བསན་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུགས་སོ་སོ་རྣམ་པར་དགོད་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏེ་སྤོས་པས་

ཆོག་གོ།

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ནྲི། འདྲིར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་དགོངས་

པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལ་གསུམ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་མངོན་བྱང་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ། གཙོ་མོའྲི་མངོན་བྱང་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་

དོགས་པ་བཅད་པ། འཁོར་གྲི་མངོན་བྱང་ལ་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་གྲི་དོགས་པ་

བཅད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རོ་བཅོ་ལྔ་པ་དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ཡྲིན་ལ། ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ལྷའྲི་ས་

བོན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཟླ་བའྲི་ཕྲི་ནས་ཟླ་བའྲི་འོག་ཏུ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའྲི་མྲིང་ཅན་
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ཉྲི་མས་གདན་མནན་པའོ། །ཉྲི་མ་འོག་ཏུ་བྱེད་པ་ནྲི་མངལ་སོར་ཕའྲི་ཁུ་བ་ལྷུང་བ་

ན་ཡང་ཁུ་བ་སེང་དང་མའྲི་རྡུལ་ཤས་ཆེར་འོག་ཏུ་གནས་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཚེ་

ཡང་གཏུམ་མོ་འོག་ནས་འབར་བ་ལས་ཁམས་དཀར་བོ་སེང་ནས་འཇུ་བར་འགྱུར་

བས་སྦང་གཞྲི་དང་ལམ་གཉྲིས་ཀའྲི་གནད་ཡོད་དོ། །དེས་ན་ཉྲི་ཟླ་ནྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་མཚོན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་དེ་གཉྲིས་འདུས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འབྱུང་

བ་མཚོན་པའྲི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཟླ་ཉྲི་དེ་དག་གང་ལས་བསྐེད་པར་བྱ་ཞེ་ན། བྱང་

སེམས་དཀར་བོའྲི་ཆ་ཨཱ་ལྲི་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཟླ་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

གནས་ལ། བྱང་སེམས་དམར་བོའྲི་ཆ་ཀཱ་ལྲི་སོ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་

ཀྲི་སང་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་ཉྲི་མའོ། །འོ་ན་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ས་བོན་ཉྲིད་ཅེས་པ་དེ་ལ་གཙོ་

མོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ས་བོན་དགོད་པར་བྱའམ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དགོད་དགོས་ཤེ་ན། 

ཟླ་བ་ཉྲི་མ་འདུས་པ་ལས་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེེས་པ་མཚོན་པའྲི་ས་

བོན་ནྲི་དཀར་མོ་ལ་སོགས་སུ་རབ་ཏུ་གགས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བོན་དགོད་

པར་བྱ་སེ། ལྷ་དང་སྔགས་ངོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བྱས་ནས་ལྷའྲི་མྲིང་གྲིས་སོས་ལ། གཙོ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བོན་དགོད་པ་གོ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཤར་སོའྲི་དཀར་མོ་

ཐོག་མར་བྱས་ཏེ་སོས་སོ། །འོ་ན། ཟླ་ཉྲི་ས་བོན་ཙམ་ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པར་

བྱའམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་གྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་རོགས་པ་དགོས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། ཟླ་

བའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་ངོ་བོ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སུ་ལྡན་པ་སེ་མངོན་བྱང་དང་པོའོ། །རླུང་གྲི་རྟ་

བདུན་གྲི་བདག་པོར་གྱུར་པས་བདུན་པ་ཅན་ཞེས་པ་ཉྲི་མ་སེ་ངོ་བོ་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་

ཤེས་སུ་ལྡན་པའྲི་མངོན་བྱང་གཉྲིས་པའོ། །དེས་ན་ཉྲི་མ་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་བསྐེད་པའྲི་
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གནས་ཟླ་བའྲི་འོག་ཏུ་ཡྲིན་ཀང་བསྐེད་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཟླ་བའྲི་ཕྲི་ནས་བསྐེད་ན་མངོན་

བྱང་གྲི་གོ་རྲིམ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བརོད་པའྲི་གོ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་

བས་ཕྲི་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བས་མནན། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་

ལྔ་བོ་རང་རང་གྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་དང་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕག་

མཚན་ནྲི་ངོ་བོ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བརོད་པར་བྱ་སེ། མངོན་བྱང་གསུམ་

པའོ། །ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་ཕག་མཚན་མྲི་འད་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཕག་མཚན་ཞེས་གཅྲིག་

ཚིག་སོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་

ཚོགས་སྤོས་དོན་གཉྲིས་བྱས་ཚུར་འདུས་པ་ལས་ཟླ་ཉྲི་དང་ཕག་མཚན་ས་བོན་

གྲིས་མཚན་པ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཉྲིད་དེ་མངོན་བྱང་བཞྲི་བའོ། །དེ་ལས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་བོ་སོ་སོའྲི་སྐུ་རོགས་པ་ནྲི་

ཡུལ་ཆོས་དབྱྲིངས་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་སེ་

མངོན་བྱང་ལྔ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཆོ་ག་ཇྲི་སད་གསུངས་པ་ཡྲི་སོ་ནས་མཁས་པས་མངོན་

བྱང་རྣམ་པ་ལྔ་བོ་རོགས་པར་བསོམ་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མཉམ་སྦོར་ལས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རོགས་པ་

སེ། །ཡེ་གེ་ལས་བྱུང་རྲིལ་བོ་ལ། །ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀང་མྲི་འདོད་དེ། ཞེས་འདོན་ནོ། །ཨཱ་

ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་ཉྲི་ཁམས་དཀར་དམར་འདུས་པ་མཚོན་པའྲི་མཉམ་པར་

སྦོར་བ་ལས། སེམས་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྐེས་པ་མཚོན་པའྲི་གཟུགས་སུ་རྲིམ་གྲིས་རོགས་པ་སེ། 

དེ་ཡང་ཟླ་ཉྲི་འདུས་པ་ལས་ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་
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པར་རོགས་པ་ན། ཕག་མཚན་གྲི་གུག་ནྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གཅོད་པའྲི་སོང་

ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཚོན་པ་སེ་རོ་རེའྲི་དོན་དང་གྲི་གུག་གྲི་ལྟེ་བར་གནས་

པའྲི་ས་བོན་ནྲི་ཤེས་རབ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དུ་གནས་པ་མཚོན་

པ་སེ་སེམས་དཔའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་སབས་འདྲིར་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས། སོང་

ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཚོན་པའྲི་ཕག་མཚན་དང་ལྷན་སྐེས་མཚོན་པའྲི་ས་

བོན་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་དུ་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་

པའྲི་རྲིལ་བོ་འདྲི་ལ་ཡབ་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་སུ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞལ་སྦོར་བྱེད་

པ་དང་འད་བར་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དང་རྩེ་མོའྲི་བུ་ག་ཕཊ་ཀྲིས་འགེགས་པ་ཉྲིད་

ཀང་མྲི་འདོད་དེ། ཡྲི་གེ་ལས་བྱུང་ཞེས་པའྲི་ཡེ་གེའྲི་སད་དོད་ཨཀ་ར་མྲི་འགྱུར་

བ་ལ་འཇུག་པས། སབས་འདྲིའྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦོར་

ཚུལ་འདྲི་ལ་ལྷ་ཕོ་མོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལྟར་ཐྲིག་ལེ་

འགྱུར་བ་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་འཕོ་བ་འགོག་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་

གཙོ་མོ་བསྐེད་པ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་བྱེད་

དགོས་སམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་གཅོད་པའོ། །འགེལ་བ་འདྲིས། ཕག་མཚན་ཞལ་

སོགས་གོང་མ་བཞྲིན། ཞེས་མྲི་འདོན་པར། ཞལ་དང་ཕག་མཚན་སོགས་སྲས་

མཐུན། ཞེས་འདོན་ཏེ། གཞུང་འདོན་ཚུལ་མྲི་འད་བ་འདྲི་དག་ནྲི། རྒྱ་དཔེ་ཐ་དད་ཀྲི་

ལུགས་སོ། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཚོན་པའྲི་

གཟུགས་བརན་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བདག་པོ་བདག་མེད་མ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ནྲི། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སེ། དེ་ལྟར་
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རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྲས་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ཞལ་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཐུན་ནོ། ཞེས་

པས་བཅོ་ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ལའང་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་བྱེད་པ་

དང་། རྒྱུའྲི་ས་བོན་རྣམས་ནྲི་མྲི་མཐུན་ཀང་འབས་བུའྲི་ཞལ་ཕག་སོགས་མཚུངས་

པར་སོན་ནོ། །ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་བོའོ། །ནོར་བུ་ནྲི་དེ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གདུལ་

བྱའྲི་དོན་དུ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་སང་བར་བྱས་པ་ནྲི་འོད་ཅེས་པ་སེ། འོད་ཀྲིས་

གཟུགས་སང་བར་བྱེད་པ་ལྟར། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ལྷའྲི་རྣམ་པ་སང་བར་

བྱས་པའོ། །འདྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བའྲི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་བསན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན་འཁོར་གྲི་བསྐེད་ཚུལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཙོ་མོ་

དང་མཚུངས་སམ་སྙམ་ན། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་ལས་གཙོ་མོ་འདྲི་

ལྟར་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀང་རོགས་པ་ཉྲིད་ཙམ་དུ་མཚུངས་སོ། །ཐབས་ཤེས་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཨཱ་ལྲིས་མཚོན་པ་ཤེས་རབ་དང་ཀཱ་ལྲིས་མཚོན་པ་ཐབས་ཏེ། དེ་ཡང་

དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྐེད་ཅྲིང་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་

ལས་སོ། །མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་དང་གསལ་བྱེད་སོ་གཉྲིས་གསུངས་

ལ། མན་སྙེར་ཡུམ་ལའང་དབྱངས་གསལ་ཉྲིས་འགྱུར་གསུངས་པ་གཉྲིས་གང་བྱས་

ཀང་རུང་གྲི་གང་རུང་གཅྲིག་ངེས་གཟུང་དུ་མྲི་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །ཐབས་ཤེས་

ཀྲི་སོ་ནས་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་མཚུངས་ཀང་། མངོན་བྱང་འདྲི་
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ལས་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་

དབྱངས་བཅོ་ལྔ་སོ་སོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་མཚུངས་སོ། ཞེས་ས་བོན་དམྲིགས་ཀྲིས་

བསལ་ཏེ་དོགས་པ་བཅད་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕག་མཚན་འད་བར་ཤུགས་ལ་

འཕེན་ནོ། །ཡྲི་གེ་དབྱེ་བས་སོ་སོ་ཡྲིན། ཞེས་འདོན་ཏེ། ཁ་དོག་གྲི་སད་དོད་ཝརྞ་ཡྲི་

གེ་ལའང་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རེ་ཤྲིག་ཅེས་པ་བཤད་པའྲི་གོ་རྲིམ་སོན་པ་སེ་ནང་གྲི་པདྨའྲི་

ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔར་ཤར་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་གཟུགས་ཕུང་སོགས་ལྔ་དག་

པའྲི་ལྷ་མོ་ལྔ་དགོད་ཅེས་པ་སེ་གོ་སའོ། །ཕྲི་རོལ་གྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཤར་ནས་

བརྩམས་པའྲི་སོ་བཞྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀར་མོ་སོགས་བཞྲི་དང་། བྱང་ཤར་ནས་

བརྩམས་པའྲི་ལྷ་སམ་གྲི་མཚམས་བཞྲིར་རྲིམ་བཞྲིན་བུཀ་སཱྲི་སོགས་བཞྲི་འགོད་པ་

སོན་ནོ། །འོག་ལྡན་མ་ས་སྤོད་མ་དང་སེང་ལྡན་མ་མཁའ་སྤོད་མ་ཡྲིན་ཏེ་དབུས་ཀྲི་

སེང་འོག་ཏུ་དགོད་དོ། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་བོས་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

སྲྲིད་པའྲི་མཐའ་གནོན་པའྲི་འོག་ལྡན་མ་དང་ཞྲི་བའྲི་མཐའ་གནོན་པའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲིས་སེང་ལྡན་མ་འདྲི་དག་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ཏེ། སྐོན་དྲུག་ནྲི་རྩ་ཉོན་དྲུག་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྩ་བ་མཚན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་མགོ་བོ་བཅད་པ་སེ་དྲུངས་ནས་

ཕྱུང་བ་མཚོན་པ་ཐོད་པ་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་གས་སོང་ཉྲིད་དང་། གདན་གྲི་རོས་བདེ་ཆེན་

མཚོན་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། ཚུལ་འདྲིས་ནྲི་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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གྲི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་བསོམས་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཌོམྦྲི་བའྲི་གཞུང་དུ་མྲི་གསལ་ཡང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་བཤད་པ་

ལྟར་སྐེ་མཆེད་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་བྱ་སེ། གུར་ལས། མྲིག་སོགས་

ལ་ནྲི་གཏྲི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་ནྲི་གནས་གསུམ་དགོད། ཅེས་གསུངས་

པས་སོ། །མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། རང་སྙྲིང་པད་ཉྲིར་ས་བོན་ལས། །ཡེ་ཤེས་སྙྲིང་གར་ཡེ་

ཤེས་བསོམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གྲི་སྙྲིང་གར་པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་རང་དང་འད་བ་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་པའྲི་ཐུགས་ཀར་

ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནྲི་སྐེ་མཆེད་

བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་གོང་དུ་བྱ་ཞྲིང་། མྲིག་ལ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་སོགས་ནྲི། གཙོ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ལ་དང་། སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ནྲི་གཙོ་མོ་ཁོ་ན་ལའོ། །དེ་ནས་

མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། དགུག་པར་བྱས་ཏེ་ཡང་དག་མཆོད། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བསྲིམ་

པར་བྱ། ཞེས་དང་། གུར་ལས། དེ་ནས་ཡང་ནྲི་ཡེ་ཤེས་གཞུག །ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཤྲིང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཆོད་ནས་གཞུག་པར་

བྱའོ། །དེ་ནས་གུར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་

ནྲི། ཡབ་ཀྲི་སབས་དང་འད་བ་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྒྱུད་འདྲིར་འོག་ནས་འབྱུང་

བ་ལྟར་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་བྱ་སེ། གུར་

ལས། དེས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དབང་བསྐུར་ཏེ། །བསོད་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་

བྱའོ། །རོ་རེ་ལྕེས་ནྲི་བདུད་རྩྲི་མང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་རོགས་

རྲིམ་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པ་དང་། དེ་ནས་རྣམ་དག་དན་པ་དང་། དེ་ནས་བསོམ་
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པས་དུབ་ན་བཟླས་པ་བྱ་ཞྲིང་། ཐུན་གྲི་མཐར་གཏོར་མ་སྦྲིན་པར་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་རང་གྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་ལྷན་སྐེས་

འོད་གསལ་འདེན་པའྲི་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པ་བཤད་པ་དང་། སྔར་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་སོགས་བསྐེད་པ་སོན་པའྲི་ཚིག་གྲི་ངེས་དོན་བཤད་པས་

ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་འདེན་པའྲི་ཐབས་བཤད་པ་དང་། ཐབས་དེ་

གཉྲིས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་རེད་ནས་ཇྲི་ལྟར་སྐོང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ནག་པོ་སོགས་དྲུག་བསོམ་པ་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

ལ། ཁ་དོག་ཏུ་ཞེན་པའྲི་སྐོན་སོང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསོམ་པར་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་

ཏེ། བསོམ་ཚུལ་ནྲི། མཚོ་སྐེས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགེལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

བཤད་ན། རང་གཙོ་བོར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ཐྲིག་ལེ་ནག་པོ་བསོམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྙྲིང་གའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུའོ། །དེའྲི་

འོད་ཟེར་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ནས་འཐོན་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

པོར་ནག་པོར་བྱས་པར་རབ་ཏུ་བསོམ་ཞྲིང་དེ་ནས་དུས་གཉྲིས་པར་ཐྲིག་ལེའྲི་འོད་

ཟེར་བ་སྤུའྲི་སོ་ནས་འཕོས་བས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དམར་བོར་

བྱས་པར་རྣམ་པར་བསོམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་གསུམ་པ་ལ་ནྲི་སེར་བོ་བསོམ་

ཞྲིང་། བཞྲི་བར་ལང་ཁུ་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ཡང་སྔར་གྲི་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དུས་ལྔ་བར་ཁ་

དོག་སྔོན་པོ་དང་། དུས་དྲུག་པར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དཀར་བོའྲི་

ལུས་ཅན་ཏེ། ཡན་ལག་དྲུག་དེ་ལྟར་བསོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས། དེའྲི་མཐར་ཁ་
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དོག་བཤྲིག་ནས་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཐུགས་ཀའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་ཉྲི་

ཟླ་ཁ་སྦོར་གྲི་བར་གྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་འཕོས་པ་དབུགས་འབྱུང་བའྲི་ལམ་

ནས་འཐོན་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་འོད་ཀྲི་གོང་བུར་བྱས་ཏེ་གཅྲིག་

ཏུ་བསྡུས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསྡུ་ཞྲིང་། དུར་ཁོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་

པའང་ཚུལ་དེས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་བསྡུ་ཞྲིང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་རང་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཞལ་

བརྒྱད་ལ་བསྡུ། ཡུམ་ཡང་ཡབ་ལ་བསྡུས་པའྲི་མཐར། ཐོག་མ་ཐ་མ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

དོན་རྲིག་པར་བྱས་ནས། གཙོ་བོ་ཡང་རྲིམ་གྲིས་སྙྲིང་གར་ཉྲི་ཟླ་ཁ་སྦོར་གྲི་དབུས་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལ་བསྡུས་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་ཟླ་ཉྲི་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་འདེས་པ་ནྲི་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དག་པ་དང་། བདུད་རྩྲིའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གོང་དུ་ནྲི་འོད་གསལ་

དང་། དེ་ཡང་མར་མེའྲི་རྩེ་མོ་ནུབ་ནས་འགོ་བ་བཞྲིན་དུ། འོད་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྣམ་པ་

རྣམས་རྲིམ་གྲིས་དབུས་སུ་ཐྲིམ་ནས་དེའྲི་མཐར་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བའྲི་

འོད་གསལ་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་སེ། དེ་ནས་སར་ཡང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་

པའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་པས་རླུང་སེམས་སྙྲིང་གའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་འཆར་བར་འགྱུར་

ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་དེ་ནྲི་དགའ་བལ་གྲི་མཐར་བྱུང་བ་ཡྲིན་

ལ། ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པར་མ་ཟད་དགའ་བལ་གྲི་མཐར་འབྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

འོད་གསལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ་སེ་བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་མཚོ་སྐེས་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་

བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་ཡུམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་དུ་བྱེད་ནའང་འདོན་པ་བསྒྱུར་བར་

བྱའོ། །དཔལ་ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེས་ནྲི་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་དབུས་སུ་



 802  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 802  

ཨཾ་ཡྲིག་ནག་པོ་འོད་དང་བཅས་པ་བསོམ། དེ་གྱུར་པ་ལས་མར་མེའྲི་འོད་ལྟར་འབར་

བར་བསོམ་ཞྲིང་། དེའྲི་འོད་ཟེར་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ནས་བྱུང་སེ། གཽ་རཱྲི་སོགས་སང་བར་

བྱས་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མྲིག་སན་བཅག་པའྲི་མདོག་

ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། རྲིམ་པ་དེས་དཀར་བོའྲི་བར་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པར་

བྱའོ། །ཕྲི་ནས་དགའ་བལ་མཐར་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་རང་རང་གྲི་

ཕོགས་ཀྲི་ཞལ་བརྒྱད་དུ་ཞུགས་ནས་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་ཐྲིམ་སེ་གནས་

པར་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡུམ་ཡང་ཡབ་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་ཞུགས་

པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་རྩ་འཁོར་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་གཙོ་བོ་རང་ཉྲིད་ཀང་ལུས་འོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་

ལ་གཞུག་གོ །ས་བོན་གྲི་གདན་ཉྲི་མ་ཡང་ས་བོན་ལ་དང་། ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡང་ཐྲིག་ལེར་

གྱུར་ནས་ཐྲིག་ལེ་དང་བཅས་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ནྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་རང་བཞྲིན་འོད་

ཟེར་དཀར་བོའྲི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྲིམ་གྲིས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

ཞུ་ནས་མྲི་དམྲིགས་པར་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །འདྲིའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ཀང་

ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་པའྲི་མཐར་ལྷན་སྐེས་ལ་འཇུག་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འད་ལ། ཌོམྦྲི་

བས། ཕྲི་ནས་ཁ་དོག་རྣམ་པར་དག །ཅེས་པའྲི་དོན་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །མྲི་ཐུབ་ཟླ་

བའྲི་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་བསྐེད་པ་ནྲི། །དང་པོ་སྤྲིན་དང་འད་

བར་མཐོང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཡན་ལག་དྲུག་ཀང་། བདུད་རྩྲི་འོད་ལས་

ནག་པོ་སོགས་བསོམ་པ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །གུར་ལས་

ཀང་ཕོ་བང་བསྐེད་པ་སོགས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཡན་ལག་དྲུག་རོགས་པའྲི་མཐར། དེ་



 803  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 803  

ནས་ཡན་ལག་དྲུག་བསོམས་ཏེ། རང་ཡང་རང་བྱྲིན་བརླབས་པ་ཡྲིས། །བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན། །ཆོ་གའྲི་གོ་རྲིམ་རྲིམ་པ་ཡྲིས། །དེ་ནས་མཚན་མ་མཚོན་

པར་བྱ། །དང་པོ་སྤྲིན་གྲི་རྣམ་པ་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་གྲུབ་ཆེན་

གཉྲིས་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྤྲིན་

དང་འད་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། སྙྲིང་གའྲི་སྡུད་རྲིམ་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་ནས་འགོ་བའྲི་

ཉམས་སང་གྲི་མཚན་མའོ། །དེས་ན་ཀྱཻ་རོ་རེ་ནས་གསུངས་པའྲི་ཡན་ལག་དྲུག་ལ། 

བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཚན་པ་གཉྲིས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་སོ་ནས་ཀྱཻ་རོར་

གྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཕོགས་མཐོང་བ་གལ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་རེ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གསུང་

བཞྲིན་དུ་ཕོགས་བསན་པ་ཙམ་ཞྲིག་འདྲིར་བྱས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། དེ་ལྟར་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲི་འགེལ་དགོད་པ་དང་། བཤད་

པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། གང་ལས་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་དང་དེ་ལས་བསྐེད་པའྲི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ལ་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང་བོས་གསར་དུ་བཅོས་ཤྲིང་བསྐེད་པའྲི་

སོ་ནས་བཏགས་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་དང་ནྲི་རང་ཉྲིད་སྐེས་ཙམ་ནས་

རང་ཆས་སུ་ལུས་ལ་རོགས་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྲི་རྩ་ཁམས་རླུང་གསུམ་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསོམ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲི་ཡང་རྲིམ་

པ་ཉྲིད་དེ། རྲིམ་གཉྲིས་དེ་འཁོར་བཅས་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་མཉམ་པར་གནས་ནས་

ནྲི། རོ་རེ་ཅན་གྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་འཆད་དོ། །མཉམ་

པར་གནས་ཞེས་པས་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀ་སོན་པར་མཉམ་ཞེས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི། བ་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གང་གྲིས། སྒས་ཟྲིན་ལ་བསྐེད་རྲིམ་སོན་པ་དེའྲི་བརོད་



 804  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 804  

བྱའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་དེས་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཆ་གཅྲིག་ཀང་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

སོན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་པས་སྔར་ལེའུ་འདྲིའྲི་མགོར། ནམ་མཁའྲི་

དབུས་སུ་བྷ་ག་བསམ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེས་དངོས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་

དང་། དེས་མཚོན་ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཆ་ཞྲིག་ཀང་བསན་པ་ལ། སྔར་དེས་བསན་

པའྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲི་ནྲི་ཆ་བཤད་དོ། །ད་ནྲི་འདྲིར་དེས་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཆ་ཇྲི་

ལྟར་སོན་པ་འཆད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཡང་སྔར་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཞེས་སོས་པ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་ལ་བྱ་ཞྲིང་། བྷ་ག་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་བོ་ཐབས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་ཞེས་བརོད་

པའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་བསོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ཕག་རྒྱ་ཐབས་

ཤེས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཉྲིད་དོ། །འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་ཅྲི་རྲིགས་པར། །ལྷ་རྣམས་ཇྲི་

ལྟར་འབྱུང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ལ། ཐབས་དེ་ཡྲི་སོ་ནས་སྐེ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ནྲི་

ངེས་དོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་བརོད་ལ། ཇྲི་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་ནྲི་རང་རྲིག་པ་

ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་འདོན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཇྲི་ལྟར་

གནས་པའྲི་ཚུལ་དུ་རང་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྟོགས་པའོ། །རྲིགས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་

རང་རྲིག་ཉྲིད། ཅེས་འདོན་ནའང་དོན་དེ་ལྟར་རོ། །ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་སོང་

ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་བདེ་ཆེན་དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་བསོམ་པའྲི་ལྷའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །པདྨ་ཅན་

ལས། ཇྲི་ལྟར་རས་ནྲི་འབྱུང་འགྱུར་བ། ཞེས་འདོན་གྲི་ཁུ་བ་ཞེས་པ་མེད་ལ། དེ་ཡང་

ངེས་དོན་གྲི་ལྷ་འབྱུང་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལས་མྲི་འདའོ། ཞེས་བྱ་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 805  

བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཁུ་བ་ཞེས་འགེལ་བ་གཞན་དག་འདོན་པ་ལྟར་ན། དེ་འད་བའྲི་བདེ་

སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བའྲི་རྟེན་ནྲི་ཁུ་བ་སེ་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨའྲི་ནང་ན་གནས་

པའྲི་རོ་རེའྲི་རྩེར་འོངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་བདུན། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་པ། དགའ་བཞྲིའྲི་མཆོག་

དམན་གྲི་ཁད་པར་བསན་པ། དེ་འད་བའྲི་ལྷན་སྐེས་འདེན་ཚུལ་རེད་པའྲི་རྒྱུ་བསན་

པ། རེད་ནས་ལྷན་སྐེས་མཉམ་རེས་སུ་སྐོང་ཚུལ་བཤད་པ། དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་

པ་འཕོས་དང་བཅས་པ། ལམ་དེ་རེད་པའྲི་ཕན་ཡོན་དང་མ་རེད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་

བསན་པ། དེས་ན་རེད་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐོང་རྲིགས་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བ་ན་ཡབ་

ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་སྐེས་སྐེ་བར་མཚུངས་པ་ཡྲིན་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའང་རྟེན་གྲི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། རེ་ཤྲིག་བཙུན་མོ་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཞྲིང་། 

སྐེས་བུ་ཐབས་སུ་བརོད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་དེ་གཉྲི་གའྲི་རྟེན་ལ་ལྷན་སྐེས་གནས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་ཕྲི་ནས་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་པོ་དེ་ཡྲི་རེ་རེའྲི་ལྷན་སྐེས་

ལ་ཡང་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དབྱེ་བ་ལས་རྣམ་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་རེ་ཤྲིག་སྐེས་བུའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀུན་རོབ་པ་དང་དོན་དམ་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་རྲིམ་

བཞྲིན་སྐེས་བུ་དེའྲི་ཁུ་བའམ་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། སྐེས་བུ་ཇྲི་བཞྲིན་

ཤེས་རབ་ལའང་གཉྲིས་ཏེ། ཤེས་རབ་དེ་ཡྲི་ཁུ་བའམ་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་

དོ། །དེས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟེན་ཁུ་བ་ལའང་བདེ་བའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པར་བསན་ལ། ཀུན་

རོབ་ཅེས་པ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། དོན་དམ་ཞེས་པ་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚོད་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ལ་བྱས་པ་སེ་མདོར་ན་དངོས་བཏགས་སོ། །སྤྲིར་བདེ་བའྲི་ལྡོག་པ་དང་། སོང་ཉྲིད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཀང་ལྷན་སྐེས་ལ་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་ཅྲིང་། དེ་

ཡང་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་སོ་ནས་འབྱེད་ཚུལ་གཞན་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ལྷན་སྐེས་ཉྲིད་ཆུང་

འབྲིང་སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་བཞྲིར་འབྱེད་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི། པདྨ་ཅན་ལས། དེ་ཉྲིད་

ཕྲིར་ན་དགའ་བ་ཡང་། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བཞྲི་རྣམས་ཏེ། །གང་ཕྲིར་ལྷན་སྐེས་བཞྲིར་

དབྱེ་བས། །རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཕོགས་ཉྲིད་དོ། ཞེས་འདོན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྟེན་གྲི་

སོ་ནས་འབྱེད་པའང་ལྷན་སྐེས་ཁོ་ན་ལ་ཕེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ན་འདྲིར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དགའ་བ་ཉྲིད་ལ་སར་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བཞྲི་རྣམས་ཏེ། འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

གྲི་ཕྲིར་ན་ལྷན་སྐེས་ཉྲིད་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་ཆེན་པོའྲི་ཡང་ཆེན་པོ་བཞྲིར་དབྱེ་

བས་སོ། །ལྷན་སྐེས་ཉྲིད་ཆུང་འབྲིང་སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་དགའ་བ་སོགས་བཞྲིར་

དབྱེ་བ་དེ་ཡང་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཕོགས་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པས་བསྐེད་རྲིམ་

ལ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་པ་མྲིན་པའྲི་ཞུ་བདེ་ལ་ལུས་ཀྲི་གནས་ཀྲི་སོ་ནས་དགའ་

བཞྲིར་ཕེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང་ལྷན་སྐེས་ལ་བཞྲིར་འབྱེད་པ་མེད་པར་ངེས་པ་དང་

རོགས་རྲིམ་པའྲི་མས་བརྟན་གྲི་མཚམས་ཞྲིག་ནས་དེ་ལྟར་འབྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པར་སོན་

གྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་ལྷན་སྐེས་ལས་ཕེ་བས་ཁབ་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཀུ་མུ་ཊྲི་དང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ན་ཡང་སྐེ་མེད་རྲིམ་པ་ཞེས་པ་མེད་དོ། །དེས་ན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་རྲིམ་པ་

གཉྲིས་དང་། བཞྲིར་ཕེ་བ་གཅྲིག་སེ་གསུམ་པོ་དེ་ལས། དགའ་བའྲི་དབྱེ་བ་དང་པོ་ནྲི་

དཔའ་བོ་ཀྱཻ་རོ་རེར་ང་རྒྱལ་བྱས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བ་
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དང་། གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་བདག་མེད་མའྲི་ང་རྒྱལ་བྱས་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནྲི། རྟེན་དེ་གཉྲིས་གང་

དུའང་མ་ཕེ་བར་ལྷན་སྐེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྲི་རབ་ཏུ་དགའ་

བ་ལྷན་སྐེས་ཙམ་དབྱེ་གཞྲིར་བྱས་པ་ལས་དབྱེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་མུ་ཏྲིག་

ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་དོན་ལེགས་པར་གསལ་བ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། པདྨ་ཅན་

ལས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས། ཞེས་འདོན་ཞྲིང་། ཀུ་མུ་ཊྲིར། དང་པོའྲི་

དགའ་བ་ནྲི་དཔའ་བོ་སེ་ཐབས་སོ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྣལ་འབྱོར་མ། ཞེས་བྱ་བ་

ནྲི་ཤེས་རབ་བོ། །ལྷག་མ་དགའ་བ་གཉྲིས་ནྲི་བ་མས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། དེ་བདེ་ཐབས་ཀྲི་ཀུན་མཁེན་ནོ། 

ཞེས་བཏོན་ནས་དེ་འད་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་ནྲི་ཀུན་མཁེན་པ་སེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་མཐའ་དག་སྡུད་པར་བྱེད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་

པའམ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་རྲིག་ཅེས་བཏོན་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་མྲིང་

ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་དེས་རྲིག་ཅེས་

འཆད་དེ། མདོར་ན་ཤཽ་ཀ་འདྲི་ནྲི་གོང་མ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲིར་དགའ་བཞྲིའྲི་འཇོག་ཚུལ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་གསུངས་

ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་བཞྲིའྲི་སོ་ནས་དགའ་བ་མཆོག་དགའ་ཁད་དགའ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ཞེས་ཕེ་བ་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་ཏེ། སྔར་བཤད་ཅྲིང་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་འདྲི་དགའ་བ་གསུམ་གྲི་མཐར་སྐེ་བའོ། །ཡང་

འཇོག་ཚུལ་གཞན་ནྲི། དགའ་བལ་ཞེས་པ་ཁམས་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨར་འཛག་པའྲི་
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སད་ཅྲིག་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྲི་གནས་སབས་ལ་བྱས་ནས། ལྷན་སྐེས་ནྲི་དེའྲི་

གོང་རོལ་དགའ་བ་དང་མཆོག་དགའ་གཉྲིས་ཀྲི་འོག་ཏུ་དུས་གསུམ་པར་སྐེ་བ་སེ། 

འདྲི་ལྟར་ན་དགའ་བ་བཞྲི་ཁམས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་འགོ་འོང་བྱེད་པའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་

གནས་ཀྲི་སོ་ནས་མྲི་འཇོག་གྲི། ཕག་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པ་དང་ཕན་ཚུན་རེག་པ་སོགས་

ལས་ཁམས་ཞུ་བ་རྩོམ་པའྲི་བདེ་བ་དང་པོར་སྐེས་པ་དགའ་བ་དང་། ཞུ་ནས་ནོར་

བུའྲི་རྩེར་མ་སེབ་པའྲི་བར་གྲི་བདེ་བ་མཆོག་དགའ་དང་། ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་ནས་

ཕྲིར་མ་འཕོས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལྷན་སྐེས་དང་། ལྷན་སྐེས་མཚོན་ཟྲིན་ནས་

ཁམས་གནས་དེ་ནས་འཕོས་པ་ལས་བདེ་བའྲི་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཉམས་པའྲི་སད་

ཅྲིག་ནྲི་དགའ་བལ་ཏེ། འདྲི་ལ་ཁད་དགའྲི་ཐ་སྙད་མྲི་བྱེད་ཅྲིང་། ཕོགས་འདྲི་ལ་ཡས་

བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་བྱེད་དོ། །སབས་འདྲིར་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་

མཛད་དོ། །འོ་ན་ལྷན་སྐེས་དེ་གང་དུ་སྐེ་བའྲི་གནས་ངེས་པ་དང་། དགའ་བ་གཞན་

གསུམ་དང་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགའ་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་བདེ་

བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དེ་བས་བདེ་བ་ལྷག་ལ། དགའ་བལ་

གྲི་དགའ་བ་ནྲི་ཆགས་པ་སེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

དགའ་ཉྲིད་ནྲི་གསུམ་པོ་དེ་ལས་ལྷག་མ་སེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནྲི། དང་པོ་དགའ་བ་ནྲི། ཕག་རྒྱ་ལ་རེག་པར་འདོད་པ་སོགས་ལས་བདེ་

བ་ཐོག་མར་རྩོམ་པ་དང་། གཉྲིས་པ་མཆོག་དགའ་ནྲི་བདེ་བར་འདོད་པའྲི་རྣམ་རྟོག་

གྲི་གཡོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། གསུམ་པ་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བདེ་བ་འཇྲིག་པ་སེ་ཟད་

པར་འགྱུར་བཞྲིན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེས་ན་བཞྲི་པ་ལྷན་སྐེས་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེས་
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ན་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ནྲི་སྲྲིད་པར་ཐ་སྙད་བརོད་དེ། བདེ་བ་ཤས་ཆེ་ཡང་རྣམ་རྟོག་

གྲི་གཡོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དགའ་བལ་ལས་ནྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་

མཐར་ལྟུང་བའྲི་ཐ་སྙད་བྱས་ཏེ། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཟད་པའྲི་ཆ་ནས་ཕུང་པོ་ཟད་པ་

དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུ་མ་སེ་བདེ་བ་ཤས་ཆེ་བ་དང་ཟད་པ་

གཉྲི་ག་མ་ཡྲིན་པའྲི་བར་མ་དགའ་བ་དང་པོ་ནྲི་བདེ་བ་དང་པོ་སྐེ་ཙམ་ཉྲིད་དེ་གསུམ་

པོ་འདྲིས་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་སངས་པའོ། །པདྨ་ཅན་དུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ན་འདྲི་རྣམས་

སངས་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ན་ལགས་སོ། །འོ་ན་ལྷན་

སྐེས་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྲི་རང་དུས་ན་འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་གཡོ་བ་

མེད་ཅྲིང་ཆགས་བལ་བདེ་བ་ཟད་པ་མེད་ལ། དབུ་མར་ཏེ་དགའ་བ་ཙམ་གྲི་རྣམ་རྟོག་

ཡང་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ལྷན་སྐེས་འདྲི་ལ་ཐབས་བདེ་བ་རྐང་བའྲི་ཕོགས་

སུ་ལྷུང་བ་མེད་ཅྲིང་། ཤེས་རབ་སོང་བ་རྐང་བའྲི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་མེད་ལ། ཡུལ་

ཅན་བདེ་ཆེན་ལ་ཡུལ་ཡང་དག་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སང་བ་པོ་ཡྲིན་ནོ། །རྐང་བ་ཕྲི་མ་

འདྲི་གཉྲིས་པདྨ་ཅན་ཀུ་མུ་ཊྲི་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་གསུམ་ཀར་མ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་

ནྲི། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གཞན་

གྲིས་བརོད་པའྲི་ངག་ཙམ་ལས་དེའྲི་ཚེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་བསོམ་པའྲི་ཐབས་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

ཐབས་གཞན་གང་དུ་ཡང་མྲི་རེད་དེ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པའྲི་གནད་ལ་མཁས་པ་

དང་། བསོམས་པས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་ནྲི་བ་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་དུས་

སུ་བསེན་ནས་དེས་ཉེ་བར་བསན་པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་
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ཅྲིང་བསེན་པ་དང་། བདག་གྲིས་བ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བ་སོགས་ཀྲི་བསོད་ནམས་

ཏེ་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་དག་ལས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། བཤད་བྱ་དགོད་པ་དང་། དེའྲི་འཆད་བྱེད་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་མཉམ་རེས་སུ་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། དམན་པ་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞྲིས་མདོར་བསན་ནས་

བཤད་བྱའྲི་རྐང་གངས་ཙམ་ཚིག་ས་བསྡུས་ཏེ་བསན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། བཤད་

བྱའྲི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དོན་བསྡུ་དང་བཅས་པ། བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་

བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བ་ལ་བསབ་པར་བསན་པ། སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཡེ་ཤེས་དེས་ཟྲིན་པར་བྱ་བར་བསན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་ཇྲི་ལྟར་དབྱེར་མེད་པར་བསན་པ། དེ་ལྟར་གོམས་པའྲི་འབས་བུ་བསན་པས་

མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། མདོར་བསན་གྲི་རྐང་བ་དང་པོའྲི་དོན་ལ། དམན་པའྲི་

གནས་ནྲི་ཕ་བའྲི་དོན་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའོ། །མཆོག་ནྲི་རགས་

པའྲི་དངོས་པོ་ས་དང་རྲི་བོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དབུ་མ་སེ་

དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་སངས་པའྲི་བར་མ་ཡྲི་ནྲི་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་

པདྨ་ཅན་ལས་བཤད་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཕ་བ་སེམས་སེམས་བྱུང་། དངོས་པོ་ནྲི་

རང་གྲི་ལུས་ཙམ་བར་མ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་གོ །ཞེས་འཆད་དོ། །གཞན་དང་གང་

དང་དེ་རྣམས་དང་། ཞེས་པ་གཞན་རྣམས། གང་རྣམས། དེ་རྣམས། ཞེས་སྦར་ནས་

འཆད་པ་ནྲི། གཞན་རྣམས་ཞེས་བྱ་དབང་པོ་དྲུག་དང་། གང་རྣམས་ཞེས་པ་བརྟན་པ་

སོད་དང་། འདྲི་རྣམས་ཞེས་པ་གཡོ་བ་བཅུད་དང་། རྐང་བ་བཞྲི་བའྲི་དོན་ནྲི། པདྨ་
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ཅན་དང་། འདྲི་ཀུན་ཞེས་བྱ་བདག་མེད་པའོ། ཞེས་འདོན་ཏེ། འདྲི་ཀུན་ཞེས་བྱ་བ་

ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་མཚུངས་པར་

འདོད་པ་ཉྲིད་དོ། །མདོར་བསན་གྲི་རྐང་བ་གསུམ་པ། རོ་མཉམ་དེ་ཉྲིད་བསོམས་པ་

ཡྲིས། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། མཉམ་ཞེས་བྱ་བ་མཚུངས་པར་བརོད་ལ། རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་དེ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་རོ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་། བསོམ་པ་ནྲི་འཁོར་

ལོ་དེ་ཐམས་ཅད་སོང་བ་ཉྲིད་དུ་རོ་གཅྲིག་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་བསོམ་པའོ། །དེས་ན་

ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་དོན་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི་བཤད་བྱའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

བརོད་པར་བྱའོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་དོན་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་བ་ཉྲིད་དུ་རང་བཞྲིན་དབྱེར་མེད་ཅྲིང་སོང་ཉྲིད་

དེ་ཡང་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐེས་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་དབྱེར་མེད་དུ་རོ་གཅྲིག་པས་

ན། རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྟར་བདེ་ཆེན་

ལས་ཀང་བྱུང་བར་མོས་པས། ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། དེ་བཞྲིན་

དུ་ང་ལས་ས་འོག་ས་སེང་ས་བའྲི་གནས་གསུམ་པོའང་བྱུང་བ་དང་། སོང་ཉྲིད་ཆོས་

ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཁབ་པ་ལྟར། ང་ཡྲིས་ཀང་འདྲི་ཀུན་ཁབ་པ་སེ། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རྣམ་རོལ་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་འགོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གཞན་མ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་

དེ་ལྟར་མོས་ནས་བསོམ་པར་བྱ་བ་སེ་འདྲི་ནྲི་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། འདྲིས་ནྲི་མོས་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བསན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣལ་འབྱོར་བའྲི་བོ་སྦོང་ཚུལ་བསན་

གྲི། དངོས་པོ་ལ་ཆོས་ཀུན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

ལ། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡུལ་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཆོས་ཅན་ས་ཚོགས་པ་དེ་དག་
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བྱུང་བ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། ཞེས་ཀང་བཤད་པར་བྱར་

ཡོད་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྲི་དགོས་པའང་ཚུལ་དེ་ལྟར་བོ་སྦོང་

དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་དེ་ལྟར་དགོངས་ཏེ་གསུང་

བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མོས་ནས་བསོམས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནྲི། དེ་ལྟར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་རྣལ་འབྱོར་བས་ཤེས་ནས་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་སེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དན་པའྲི་འདུ་བྱེད་སད་ཅྲིག་ཀང་མ་ཉམས་པར་གང་གོམས་

པ་དེ་ནྲི། ཚེ་རབས་སྔ་མར་བསགས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཆུང་བའྲི་མྲི་ཡྲིས་ཀང་ཚེ་

དེ་ཉྲིད་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་དེ་ནྲི་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང་བཤང་གཅྲི་ཐུར་དུ་བླུགས་པ་དང་། 

ལུས་མཁེགས་པས་ཉལ་བ་དང་། གཉྲིད་ལོག་པ་དང་། ཡྲིད་ལ་རེས་ཐོབ་ཏུ་གསུང་

རབ་ཀྲི་དོན་ལ་སོགས་པ་གང་སེམས་པ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདོད་པས་

སྤོད་ལམ་དེ་དག་གྲི་ཚེ་ན་ཡང་གང་ཤར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་བརྟགས་

ཤྲིང་བལྟས་པ་ལ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །པདྨ་ཅན་དུ། 

བརྟགས་པ་ལས་ནྲི་དེ་འབྱུང་ངོ་། ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ལྟར་བྱས་ལ། འགེལ་བ་

གཞན་གཉྲིས་ནའང་དེ་ནས་མངོན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར། ཞེས་པ་མེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འདྲི་ཀུན་ཞེས་བྱ་བདག་མེད་པར། །མཉམ་ཉྲིད་མཚུངས་པར་འདོད་

པ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་དེ་སར་ཡང་འཆད་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་བ་ཉྲིད་དུ་

མཚུངས་པར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ། ཞེ་ན། གང་གྲིས་ཕྲིར་ཡྲིད་ཀྲིས་དཔད་ན་མ་

བསོམས་པར་ཏེ་བསོམ་བྱ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་ནས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་
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བཞྲིན་གྲིས་སོང་བར་བསོམ་པར་བྱའོ། །འོ་ན། སོང་ཉྲིད་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་

ནམ་སྙམ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ན་སོང་ཉྲིད་

དེ་བདེན་པར་བསོམ་པ་ཉྲིད་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསོམ་པ་མྲིན་ཏེ། མྲི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་

མྲིན་ན། །སོང་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་བརྟན་

དང་གཡོ་བའྲི་དངོས་པོ་གང་། རྩ་ལྕུག་འཁྲི་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གྲི་

དངོས་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཆོག་ནྲི་ངེས་པར་བསོམ་པར་བྱ་སེ། ཆོས་དེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་རྲིགས་པས་དཔད་པ་ན་གཅྲིག་གམ་གཞན་དུ་མ་གང་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །པདྨ་ཅན་དུ། དེ་ཉྲིད་མཆོག་ནྲི་ངེས་བསོམ་བྱ། །དེ་རྣམས་གཅྲིག་

གམ་གཞན་ཡོད་མྲིན། ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་

རྣལ་འབྱོར་བ་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ནྲི་ཇྲི་སད་

བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གོམས་པར་བྱས་ན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྲི་

ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། སྔར་གང་ཡང་བསོམ་བྱར་མེད་པར་བརོད་པ་མ་

ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་

སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མོང་བའྲི་ཕྲིར་ན་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་བསོམ་པ་

ཉྲིད་དུ་བྱར་ཡོད་དོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྟོགས་བྱའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་

གནས་ལ། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ཡང་རང་གྲི་ལུས་ལ་གནས་ན་སུ་
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ཞྲིག་ཉོན་མོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལས་བསགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཞེ་

ན། པདྨ་ཅན་དུ། ལས་ནྲི་རང་རྲིག་པ་ཡྲི་དངོས། །རྩོད་པ་ལས་ནྲི་ལས་སྐེ་སེ། ཞེས་

འདོན་ཞྲིང་། ཚིག་རྐང་དང་པོ་ཕོགས་སྔ་མ་དོགས་པ་བཀོད་པའྲི་གཞུང་དུ་མཛད་

དེ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐེས་རང་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། སྡུག་

བསྔལ་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལས་ནྲི་སུ་ཞྲིག་གསོག་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་སྔར་ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་

མ་གོ་བའྲི་དོགས་པར་བྱས་ན་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་དུ་གནས་ཀང་དེ་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས། མཚན་འཛིན་

གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་རང་གྲི་རྒྱུད་འཁྲུག་པར་བྱེད་པའྲི་རྩོད་པ་ལས་ནྲི་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་སྐེ་ཞྲིང་། དེ་ལས་ལས་སྐེ་སེ། སྡུག་བསྔལ་མོང་བར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

རང་གྲིས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལོག་པར་བཟུང་ནས་ལས་བསགས་པས་

འཁོར་བར་བྱེད་ཅྲིང་། གཞན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། བ་མའྲི་

དུས་ཐབས་བསེན་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཐོང་ན། རང་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་

འཇུག་པ་སྡུད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར་རོ། །རང་གྲིས་བྱེད་ཅྲིང་རང་སྡུད་པ། ཞེས་འདོན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རྒྱལ་པོ་དང་། རང་

ཉྲིད་གཞན་ལས་མཐུ་དང་ལྡན་པའྲི་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཞེ་

ན། འདོད་ཆགས་ནས་ང་རྒྱལ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་ལྔས་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འོད་དཔག་མེད་མྲི་

བསྐོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་སང་རྲིན་འབྱུང་ལྔ་བསན་ལ། དེ་ཀུན་གྲིས་དེ་དག་གང་ལས་
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འབྱུང་བའྲི་གནས་ཉམས་དགའ་བ་ལྷན་སྐེས་དེར་བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མྲི་ཕོད་དེ། 

ལྷན་སྐེས་དེ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་རྲིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྲིགས་གཞན་ལྔ་བོ་

ཐམས་ཅད་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་

བར། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་པོ། །གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་

གཙོ་བོ། ཞེས་འཆད་ཅྲིང་གཞན་འདྲི་དང་དོན་གྲི་འཆད་ཚུལ་མྲི་འད་བ་འགངས་ཆེ་

བ་མེད་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲི་ལྟར་ན་གཞུང་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་འདྲི་འདོན་ཞྲིང་། དོགས་

པ་སྔར་ཐོག་མར་བཀོད་པ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས། རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་སེམས་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྲི་ཡང་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་པས་ཡང་སྲྲིད་པ་དུ་

མར་བརྒྱུད་དེ་འགྱུར་བ་དང་། འཕོ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་ལས་དགེ་མྲི་དགེ་དག་ཡྲིན་

ལ། རང་གྲི་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་གྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པ་ལས་ནྲི་ལས་

དེ་དག་སྐེས་ཏེ། སེམས་རང་གྲིས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་གཞན་དང་གཞན་འཕོག་པ་སེ་

སྡུད་ཅྲིང་གཞན་དང་གཞན་རང་གྲིས་སྤོ་བར་བྱེད་དོ། །གང་གྲི་ཚེ་རང་གྲི་སེམས་

དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་ཟྲིན་པས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་

པ་དེའྲི་ཚེ་འཁོར་བའྲི་སྐེེ་བ་གཞན་དང་གཞན་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་

ནས་ལས་ཉོན་གྲི་སྐོན་གྲིས་གཡོ་བར་མྲི་ནུས་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རང་རྲིག་པའྲི་

སེམས་དེ་ཉྲིད་རྒྱལ་པོ་དང་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པས། འཁོར་འདས་ཀུན་

ལ་སེམས་གཙོ་བོར་བསན་ཏེ། ཀུན་རྟོག་མང་པོའྲི་མུན་པས་ཟྲིལ་མནན་ཅྲིང་། །རབ་

ཏུ་འཇོམས་པས་སྨོ་ཞྲིང་གློག་འགྱུ་བའྲི། །ཆགས་སོགས་དགག་དཀའྲི་དྲི་མས་གོས་

པ་ཡྲི། །སེམས་ནྲི་རོ་རེ་ཅན་གྲིས་འཁོར་བར་གསུངས། །འོད་གསལ་རྟོག་པ་ལས་ནྲི་
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རྣམ་གོལ་བའྲི། །ཆགས་སོགས་དྲི་མས་གོས་པ་རབ་སངས་དེ། །གཟུང་དང་འཛིན་

མེད་སེམས་དཔའ་མཆོག་གྲིས་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་མ་ངན་འདས་པ་མཆོག་ཏུ་གསུངས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་སེམས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་

དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་ཀང་གཡོ་བར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་

རོ་དང་། ཞེ་སང་སྒ་དང་། ཕག་དོག་རེག་བྱ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གཏྲི་མུག་གཟུགས་

དང་། ང་རྒྱལ་ཉྲིད་དྲིའམ། འགེལ་བའྲི་དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སང་བ་སེ། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་

ཀུན་ལྷན་སྐེས་དེ་ལ་གནས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཚེ། ཉམས་དགའ་

བར་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པར་ནུས་པའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་

པའྲི་དགའ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེར་ཡུལ་གྲི་དབང་གྲིས་གཡོ་

བར་ཡང་མྲི་ཕོད་དོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་འདོད་ཡོན་གྲི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཀང་། 

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་དེ་འགུགས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་ཡང་བསོམས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་ལོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་རྲིགས་སོ་སོ་གཞན་རྣམས་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མྲི་ཕོད་ཅེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་དེ་ལ་མྲི་ཕོད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི། ཆོས་འབྱུང་སེ་པདྨ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

པའྲི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འདའྲི་ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་ལས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

གསུམ་པོ་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཐབས་ཤེས་ནྲི་དེ་ཁོ་ནར་ངེས་སམ་ཞེ་
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ན། དེ་ནྲི་དོན་དམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཡྲིན་ལ། ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་

དུ་བྱས་ན་བདེ་བའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཁུ་བའྲི་རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་ཏེ་ཐབས་དང་། དེ་ལ་

བརྟེན་པའྲི་བདེ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་འདོད་མ་སེ་ཤེས་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །ཊྲིཀ་

བྱེད་ཁ་ཅྲིག །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་དེ་ལས་སྐེས་པ་དང་། །ང་ལས་འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་བྱུང་བ་སོགས། །སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་མེད་པ་ལ་འཆད་པ་ནྲི་

ལྟ་བའྲི་འཇོག་ལུགས་མ་གོ་ཞྲིང་སབས་དོན་མ་རྟོགས་པའྲི་བཤད་པའོ། །ཁུ་བ་དེ་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། གཅྲིག་དང་དུ་མ་བལ། ཞེས་འཆད་པའང་ལེགས་

པར་མྲི་སེམས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་སྤོས་པའྲི་སང་བ་དང་བལ་བ་དེ་

དགའ་བལ་གྲི་སྔ་རོལ་གྲི་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སོ་སོ་རང་གྲིས་

རྲིག་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འདྲི་ནྲི་ངག་གྲི་ལམ་ནས་བསན་ཀང་ཇྲི་ལྟར་

མོང་བ་ལྟར་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་འདས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། འདྲི་ནྲི་

རང་གྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཀུན་མཁེན་

ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་སེ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། འདྲི་མན་ཆད་པདྨ་ཅན་དུ་རེ་རེ་གཉྲིས་གཉྲིས་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་

བ་མ་བཤད་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཞྲིབ་བར་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་སང་བས་དེ་

ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཀུན་གྲི་སད་ཅྲིག་མྲི་གནོན་

ཏེ། །རང་དང་གཞན་གྲི་སེམས་རྣམས་རྲིག །ཅེས་བཏོན་ནས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ས་
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དང་ཆུ་དང་རླུང་དང་ནྲི་མེ་དང་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་དག་དང་དུག་དང་མཚོན་ལ་སོགས་

པ་ཀུན་གྲིས་སད་ཅྲིག་ཀང་མྲི་གནོན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་འདོད་ན་ས་ལ་འཛུལ་ཞྲིང་

སེང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རྩྲིག་པ་དང་རྲི་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགོ་བ་དང་། ཆུ་དང་མེ་དང་

ནམ་མཁའྲི་དབུས་སུ་ཡང་འཆག་པ་དང་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་

ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་དང་གཞན་གྲི་སེམས་རྣམས་དང་དུས་གསུམ་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་རྲིག་ཅྲིང་། མཐོ་རྲིས་མྲི་ཡུལ་རྐང་འོག་གྲི་གཟུགས་ཕ་རགས་ཐམས་

ཅད་སད་ཅྲིག་ལས་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །རང་གཞན་ཆའྲི་མཚན་

འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་ཉྲིད་ནྲི་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་གྲི་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲིས་བདེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཐར་

ཐུག་གྲི་འབས་བུ་ཚེ་འདྲི་ལ་འགྲུབ་པས་ལམ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་བསན་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཀུན་དང་། ཞེས་འདོན་ཏེ། རྲིག་བྱེད་

ཀྲིས་མཚོན་པ་མུ་སེགས་ཀྲི་ལུགས་གང་གྲིས་ཀང་ཐར་པའང་འཐོབ་པར་མྲི་ནུས་

ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཀུན་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སོད་

ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་ལམ་དག་སེ། དེ་དག་གྲིས་ཀང་ཐར་བ་ཙམ་འཐོབ་སྲྲིད་ཀང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲིས་ལས་ཀྲི་ཚོགས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལག་རེས་ལ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་

ལ་སེར་ནུས་ཀང་། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྲིན་ལ། འོ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ་སྙམ་ན། ལས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་སོགས་པས་
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ཀང་། །གྲུབ་མྲིན་དེ་བཞྲིན་དག་པའང་། །འོན་ཀང་སྐེ་བའྲི་སྲྲིད་པ་ཡྲིས། ཞེས་འདོན་

ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་

སྒྲིབ་པ་དག་པར་བྱེད་པའང་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་སྐེ་བའྲི་སྲྲིད་པ་གངས་མེད་དུ་མ་

བརྒྱུད་པ་ཡྲིས་འཐོབ་པར་བྱེད་དགོས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ནྲི་སྐེ་བ་

འདྲི་ཉྲིད་ལ་བྱང་ཆུབ་པར་གསུངས་ན་དེ་ལས་འདྲི་ཁད་པར་གང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་ཞེ་ན། འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་དང་སྐེ་བ་ཕ་རོལ་དུ་བརྒྱུད་ནས་རོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་གང་ཡྲིན་ཡང་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དེ་མེད་པས་ནྲི་མཆོག་

གྲི་དངོས་གྲུབ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའང་རང་ལམ་གྲི་མཐར་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པའོ། །དེས་ན་ཚེ་གཅྲིག་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་གང་གྲིས་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་

རེ་མྲི་ཤེས་པ་དེའྲི་ངལ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

བདུན་པ་ནྲི། ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་ནྲི་རབ་ཏུ་འབབ་པ་དང་འད་བར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་

རྒྱུན་མྲི་ཆད་དུ་རྟག་ཏུ་བསྐང་བ་དང་། མར་མེའྲི་རྩེ་མོ་རླུང་གྲིས་མྲི་གཡོ་བར་རབ་

ཏུ་བཅྲིངས་པས། གཟུགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར་བདེ་ཆེན་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཉྲིན་དང་མཚན་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཚེ་

དེ་ཉྲིད་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དང་དོན་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་ལྔའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་འདུ་བ་དང་། ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འདུ་བ་

བརོད་བྱར་སོན་པའྲི་ལེའུ་སེ་བརྒྱད་པའོ། །
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སྨྲས་པ། ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་བོ་ཡྲི་ཆུ་གཏེར་ཐོས་པའྲི་ཆུ་བོ་ཆེས་མང་ཡུན་དུ་

བསགས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཚིག་གྲི་རླབས་ཕེང་ཆེར་གཡོ་འགལ་འདུ་ཝུ་བའྲི་དོ་

ཤལ་རྲིང་པོས་ཁབ་པ་གང་། །ཟབ་དོན་སྙྲིང་པོའྲི་རོ་བཅུད་དང་བལ་ཀུན་རྟོག་བ་

ཚྭའྲི་རོ་ཡྲིས་གང་གྱུར་མཐོང་བ་ན། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་མཆོད་སྦྲིན་བརྒྱ་བའྲི་ལེགས་

བཤད་བདུད་རྩྲིས་བདག་གྲི་སྙྲིང་ནྲི་ཅྲི་ཡང་དངས། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་

པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་

ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་བརྒྱད་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་དགུ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦོར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་

བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་བཤད་

པ་དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་བ་གཉྲིས་སོན་པའྲི་ལེའུ་

བཤད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བཤད་པར་ཞལ་གྲི་བཞེས་པ་དང་། དོན་

བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། བཤད་པར་བྱ་བའྲི་དག་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས། 

ངེས་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དག་པ་ལ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་དག་པ་ཞེས་བྱ་བར་

བརོད་པ་དང་པོར་བཤད་ནས། དེའྲི་ཕྲི་ནས་ལྷ་རྣམས་རེ་རེའྲི་དག་པ་སོ་སོར་ཕེ་

བའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་དག་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མཆོག་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་དག་བཤད་པ། ཕལ་བ་ལྷའྲི་

རྣམ་དག་བཤད་པ། སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་དག་པ་རྟོགས་པའྲི་ཕན་ཡོན་བསན་

པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་དག་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་དག་

པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྲི་དག་པ་གཉྲིས་སུ་བྱ་ལ། དང་པོ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོས་
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ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་ཡུལ་ཅན་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྟོགས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་

གྲི་དག་པ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི་ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པ་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

དག་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལ་མྲིང་རང་རྲིག་པའྲི་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་ཊྲིཀ་བྱེད་གང་

དག་རང་རྲིག་པའྲི་དག་པ་དང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་དག་པ་གཉྲིས་དབྱེ་བའྲི་ཡ་གལ་སོ་

སོར་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་དག་པ་དབྱེ་གཞྲིར་བྱས་པ་ལ། ཐུན་མོང་

བ་ཡུལ་གྲི་དག་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རང་རྲིག་པའྲི་དག་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་གདོད་མ་ནས་རང་བཞྲིན་དེ་ལྟར་གནས་

པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་དག་དང་། དེ་རྟོགས་པས་དྲི་མ་ལྷག་མ་མེད་པར་སྦོང་བ་ཁད་པར་

གྲི་དག་པ་གཉྲིས་སུ་བྷ་ཝ་བྷ་དས་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཕུང་པོ་

ལྔ་དང་དབང་པོ་དྲུག་དང་ཕྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་། འབྱུང་ཆེན་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པས་སོང་བའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་

གྲིས་ནྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་ཡུལ་གྲི་དག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་

ཅད་གདོད་མ་ནས་དག་ན་ལམ་གྲིས་དག་པར་བྱ་ཅྲི་དགོས་སྙམ་ན། རང་བཞྲིན་རྣམ་

དག་དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྲི་གློ་བུར་གྲི་དྲི་

མས་བསྒྲིབས་ནས་མ་རྟོགས་པ་ལས་ཉེས་པ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ན། དེའྲི་

རང་བཞྲིན་རྟོགས་པའྲི་ལམ་བསོམས་ནས་ཉོན་མོངས་དང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ལྷག་

མ་མེད་པར་སྦང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །འོ་ན་དེ་ལྟར་སྦོང་བའྲི་ལམ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། ཡུལ་སོང་ཉྲིད་དེ་ཡུལ་ཅན་རང་རྲིག་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟོགས་
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ནས་བསོམས་པ་ལས་སྒྲིབ་པ་དེ་དག་ལྷག་མ་མེད་པར་དག་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་གྲི། ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་དག་པ་གཞན་གྲིས་དེ་ལྟར་རྣམ་

པར་གོལ་བ་མྲིན་ནོ། ཞེས་པདྨ་ཅན་གྲིས་བཤད་པ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། འདྲིས་

ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ལྷག་མ་མེད་པར་སོང་བ་ལམ་འདྲིར་འཇུག་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་པར་

སོན་ནོ། །འགེལ་བ་གཞན་གྲིས། རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་དག་པ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་རྟོགས་པ་

ཙམ་དང་། དག་པ་གཞན་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མ་རྟོགས་པ་སེ། དེས་རྣམ་པར་མྲི་གོལ་བའྲི་

དོན་དུ་འཆད་པ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་བདེ་བ་མཆོག །ཅེས་

པ་དང་། རང་རྲིག་གྲི་དག་པ་ལ་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་ངེས་པར་དགོས་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཡུལ་གྲི་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པའྲི་

ཕྲིར་ན། དེ་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་དག་པ་ནྲི་

དག་པ་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡུལ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བས་གང་མཐོང་བའྲི་ཕུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་

པོ་དེ་ཀུན་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པ་སེ། དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་

གྲི་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་མེད་པས། འགོ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རང་

བཞྲིན་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་ནས་དབྱེར་མེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལྟར་རྟོགས་

པས་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་མ་དག་པ་གང་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་པས་འདྲི་བ་ནྲི། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་

སོ། །དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཀའ་སྩལ་པ། མ་དག་པ་ནྲི་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་སད་དུ་ཞེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་དངོས་པོར་
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བདེན་པར་སང་བའྲི་ཕྲིར། གཟུང་འཛིན་གྲི་དངོས་པོའྲི་སོ་ནས་མ་དག་པར་འགོ་

ལུགས་དང་། དེ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དག་པར་བྱེད་པ་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་

པ་ནྲི། རོ་རེ་ཞེས་སོགས་སོ། །དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། མྲིག་

གྲིས་ཞེས་པ་ནས་ཡྲིད་ཀྲིས་བདེ་བ་དང་སོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སྙོམས་

འཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་དེ་དག་

ཇྲི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་བདེན་པར་ཞེན་པས་མ་དག་པར་འཇོག་ལ། གཟུགས་སོགས་

ལ་བདེན་འཛིན་གྲིས་འཆྲིང་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་བར་

གནས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པས། གཟུང་འཛིན་གྲི་དངོས་པོའྲི་ཕྲིར་མ་དག་པ་དང་

རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པར་བཤད་པ་མྲི་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་སོགས་

ཡུལ་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྲེད་ནས་དེའྲི་དབང་གྲིས་ལོངས་སྤད་པས་ཀང་ངན་འགོར་

འཁྲིད་པ་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་ལ་སྲེད་པས་བཅྲིངས་ནའང་

མ་དག་པའོ། །འོ་ན་བདེན་འཛིན་འབད་ནས་འགོག་པ་ལྟར་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་

པའང་དགག་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འཆྲིང་བྱེད་ཀྲི་མ་དག་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་བདེ་འདེན་པ་ཐེག་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའྲི་ལམ་དུ་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། བདེན་འཛིན་ལ་སང་དགོས་

མྲི་དགོས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་མེད་པར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སང་བྱར་ངེས་ལ། ཕག་རྒྱའྲི་འདོད་

ཡོན་སྲེད་པས་བསེན་པ་སང་བྱ་ཡྲིན་ཀང་། འདྲིར་ནྲི་སྲེད་པས་མྲི་བསེན་གྲི། བདེན་

འཛིན་རྒྱུན་གཅོད་པའྲི་གཉེན་པོར་བདེན་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་

པའྲི་བདེ་ཆེན་སྐེད་པའྲི་ཐབས་སུ་ཕག་རྒྱའྲི་འདོད་ཡོན་བསེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་
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རོ། །དེས་ན་བདེ་ཆེན་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་དག་པས། འདོད་ཡོན་

ལ་སྲེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ངན་འགོར་འཁྲིད་པ་དང་། ལམ་གྲི་གེགས་བྱེད་པའྲི་དུག་

མེད་པར་བྱས་ནས་ནྲི་བདེ་ཆེན་དེ་འདེན་པ་ལ་ངེས་པར་བསེན་པར་བྱ་བའྲི་འདོད་

ཡོན་འདྲི་དག་བསེན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། ནང་གྲི་ལྷ་མོ་ལྔ་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པར་སོན་པ་ནྲི། 

གཟུགས་ཕུང་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་ལྷག་མ་ཕོགས་གང་ན་གནས་པ་སོན་

པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཕྲིའྲི་

དཀར་མོ་སོགས་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་དག་པར་སོན་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་ཞེས་སོགས་

སོ། །འོ་ན་འདྲིའྲི་གཙོ་མོ་དང་ཡབ་གཉྲིས་ཀ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དག་པར་འཇོག་

པ་ལ་ནྲི་ཁད་མེད་ན། གཞན་ཁད་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཡབ་ཀྲི་ཁད་པར་སོང་

ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དག་པས་ཕག་བཅུ་དྲུག་སོགས་སུ་སོན་པ་ནྲི། ཕག་གྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །མཚམས་མ་བཞྲི་ཁམས་བཞྲི་དག་པར་སོན་པ་ནྲི། ས་ནྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །སར་

ཡང་ནང་མ་ལྔ་ཉོན་མོངས་ལྔ་དག་པར་སོན་པ་ནྲི། ཞེ་སང་ཞེས་སོགས་སོ། །བསྐེད་

པའྲི་རྲིམ་པའྲི་ཕོགས་ལས་ནྲི་རྣམ་དག་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་འདྲིས་ནྲི་ཕུང་པོ་སྦང་བར་

བྱའོ། ཞེས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་སྲེད་པས་བསེན་པ་གང་དང་གང་གྲིས་

འཇྲིག་རྟེན་འཆྲིང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཡུལ་གྲི་འདོད་ཡོན་ལ་རང་བཞྲིན་ཤེས་པའྲི་སོ་

ནས་བསེན་པ་དེ་དང་དེས་ནྲི་འཆྲིང་བ་ལས་གོལ་ཏེ། འདོད་ཡོན་གྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་

པས་འཇྲིག་རྟེན་མྲི་གོལ་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་རྟོགས་ནས་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བྱེད་པ་རྣམ་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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པར་སངས་པས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་རེད་པར་མྲི་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྲིར་དྲི་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ནས། ཆོས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དེ་ལྟར་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པའྲི་འགོ་བ་ལ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པའྲི་འགོ་བར་ཤེས་པའྲི་རང་རྲིག་པའྲི་རྣམ་དག་གྲིས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགོ་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ལེའུ་སེ་དགུ་པའོ། །

སྨྲས་པ། མེ་ཡྲིས་བསྲིལ་བའྲི་བདེ་བ་དང་། །དུག་གྲིས་འཆྲི་མེད་སེར་བ་

ལྟར། །གང་གྲིས་འཆྲིང་བ་དེ་ཡྲིས་གོལ། །ཨེ་མ་ལམ་འདྲི་རྨད་དུ་བྱུང་། །རྒྱུད་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་

ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་དགུ་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

གཉྲིས་པ་དེ་བསོམ་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་དབང་བསྐུར་བ་བཤད་

པ་ལ་གསུམ། བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པས་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་

བཤད་པ་དངོས། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དེ་ནས་ཇྲི་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྲིམ་པ་ཡང་

དག་རབ་ཏུ་བཤད་པ་དེའྲི་ཆོ་ག་གང་གྲིས་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའང་རབ་

ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། 

དེར་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག །དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉྲིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། 

སའྲི་ཆོ་ག །ས་གོན་གྲི་ཆོ་ག །དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ། བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། དབང་གྲི་ཆོ་ག་རྣམས་ལ་བཤད་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་གཞན་ནས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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ཤྲིན་ཏུ་མང་ཞྲིང་འགའ་ཞྲིག་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་ནས་ཀང་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཡོད་ལ། 

འདྲིར་བསན་པ་རྣམས་ཀང་བ་མ་ལ་རག་ལས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་གོ་རྲིམ་འཁྲུགས་

པར་གསུངས་པས་འཁྲུགས་པ་སེབས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བྱེད་པའྲི་

སོབ་དཔོན་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་བ་དགོས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོའྲི་

བཟླས་པ་འབུམ། །དཀྲིལ་འཁོར་བ་ཡྲི་དེ་བཞྲིན་ཁྲི། ཞེས་པས་བསན་ཏེ། དེས་སོབ་

དཔོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལྷག་མའང་མཚོན་ནོ། །སོབ་དཔོན་དེས་གང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་

འབྲི་བའྲི་སའྲི་ཞྲིང་སྐོང་ལ་ཨ་ཀཱ་རོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་གཏོར་མ་བྱྲིན་ནས་མྲི་མངོན་པ་

ལས་ས་བསང་བ་ནྲི། གོང་གྲི་ཨ་སོགས་ཞེས་པ་གཉྲིས་སོ། །དེས་མངོན་པ་ལས་

སོང་བའང་མཚོན་ནོ། །དེ་ནས་དང་པོར་ནོར་འཛིན་ཏེ་ས་སྦང་བར་བྱའོ། །རྣལ་

འབྱོར་གང་གྲིས་ཤེ་ན། ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་ནྲིའོ། །དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བསྙེམས་བྱས་ནས། ཞེས་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་སོབ་དཔོན་ཀྱཻ་རོར་

ཕག་གཉྲིས་པའྲི་ང་རྒྱལ་སྙེམས་པས་ལུས་བརྒྱན་ཞྲིང་ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་སྒ་སོགས་དག་ཏུ་

སྒོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་དེར་འཇུག་པས་གཡས་བརྐང་བྱས་ནས་བགེགས་

ལ་བཀའ་བསོ་བྱེད་པ་སོན་གྲི། འདྲིས་སོབ་དཔོན་བདག་འཇུག་བྱེད་པ་བསན་པར་

འདོད་པ་ནྲི། བདག་མེད་མའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་མ་བཀོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ། སོབ་དཔོན་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བདག་འཇུག་བྱས་ནས་སོབ་མ་ལ་བདག་མེད་མའྲི་དབང་

བསྐུར་བ་ཆེས་ཡ་མཚན་ནོ། །ས་དེར་སྔར་ཡོད་ཀྲི་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོས་པས་

སྦངས་ཏེ་གསར་བ་མྲི་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འབད་པས་ཧཱུཾ་ལས་ཕོགས་མཚམས་

ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དེ་ཚུལ་ཇྲི་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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ལྟར་བྱ་ན། ཇྲི་ལྟར་ལྷའྲི་ལེའུར་བསྲུང་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བསམ་གཏན་

དེ་བཞྲིན་འདྲིར་ཡང་བྱས་ལ། སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་གོང་དུ་གསུངས་པའྲི་རཀའྲི་སྔགས་

ཉྲིད་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་མཁས་པས་འཛིན་མ་རྣམ་པར་སྦང་བར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་

ལྟར་སྦངས་པའྲི་ཕྲི་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྦངས་ནས་འབྲི་བའྲི་

ས་གཞྲི་ཇྲི་ལྟ་བུར་བྱ་སྙམ་ན། ཚལ་དང་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞྲི་སེ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་ཁྲིམ་ཤཱནྲི་པས་ལྷ་ཁང་ལ་བཤད་དོ། །སྔགས་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཆོ་ག་ཁ་བསང་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ས་གོན་ལ། ས་ལྷ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་དང་། སོབ་མ་ས་གོན་

རྣམས་ཁ་འགེངས་དགོས་ལ། བུམ་པ་ས་གོན་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་དུ། བུམ་པ་བརྒྱད་

ཅེས་པ་ལྔ་གསུངས་ཏེ། ཤར་དུ་སྦྲིན་པ་ནྲི་ཤར་སོའྲི་གཡས་སུ་སྦྲིན་པར་པདྨ་ཅན་

ལས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ལ། ཐྲིག་གྲིས་བྲི་བ་དང་། ཚོན་

གྲིས་བྲི་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་འདོད་ལྷའྲི་ཞེས་སོགས་བཞྲི་སེ། རང་འདོད་ལྷའྲི་ང་

རྒྱལ་ལ་གནས་པས་ཐྲིག་འདེབས་པ་ལ་ཚད་མ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་པདྨ་

ཅན་ལས་བཤད་ལ། འདྲིས་ལས་ཐྲིག་ཡེ་ཐྲིག་གཉྲིས་ཀ་ཐུན་མོང་དུ་སོན་ནོ། །ཤེས་

རབ་ཅན་ཞེས་པ་ནྲི་འདེབས་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ཚོན་གྲིས་བྲི་

བ་ལ། གང་གྲིས་འབྲི་བའྲི་རྡུལ་ཚོན་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་དམ་པའྲི་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། རྐང་

བ་སྔ་མ་གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཤད་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཚད་

ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འབྲི་བ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྩ་ཐྲིག་ལོགས་རེ་ལ་ཁྲུ་གསུམ་དང་

མཐེ་བོང་གསུམ་ནྲི་ལྷག་པར་བྱ་བ་བདག་མེད་མའྲི་ཁད་པར་ཏེ། དེའྲི་ནང་བཤད་
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ནྲི། ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་ཟུར་གསུམ་དང་ཐབས་ཀྲི་རོ་རེ་སྦོར་བ་ལ་བཤད་

དོ། །རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུར་འབྲི་བ་ལ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ནྲི། སོན་པས་ཞེས་སོགས་

རྐང་བ་དགུ་སེ། བདུན་པའྲི་དོན་ནྲི་རྩ་ཐྲིག་བཞྲི་ལ་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་བས་བཤད་ལ། ཐ་

མ་གཉྲིས་འདོད་སམ་ལ་མཆོད་རས་ས་ཚོགས་ཐོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་དག་འཁོད་པའྲི་

དོན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་འཕར་མ་གཉྲིས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ལྷའྲི་མཚན་མ་དགོད་པ་ནྲི། 

འཕར་མ་ཞེས་པ་བརྒྱད་དེ། ཐམས་ཅད་ལ་གྲི་གུག་འབྲི་ཞྲིང་། སེང་འོག་གྲི་མཚན་

མ་ནྲི་ཕྲིའྲི་གཽ་རཱྲི་དང་རོ་ལངས་མའྲི་མཚན་མ་དང་ཉེ་བར་བྱ་བ་མན་ངག་ཏུ་པདྨ་ཅན་

ལས་བཤད་དོ། །

བཞྲི་པ་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ཁ་བསང་བར་བྱ་ལ། 

དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་མཆོད་པ་སྔར་ཚོགས་ཞྲིང་

མཆོད་པའྲི་སབས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱ་བ་དང་། བ་མས་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པའྲི་རེས་སུ་སོབ་མས་བ་མ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་

ལྟར་མཆོད་པ་དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཉྲིད་ཀང་རྒྱུད་འདྲི་དང་གཞན་ནས་ཇྲི་ལྟར་

བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སབས་འདྲིར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་དེར་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། སོབ་མ་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་ཅྲིང་ལྷ་ངོ་བསན་པའྲི་རེས་སུ་གང་ཞྲིག་རྒྱུད་འདྲི་དང་གཞན་

ལས་བུམ་པའྲི་དབང་ནྲི་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡན་ཆད་རོགས་པར་

བསྐུར་བའྲི་རེས་སུ་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། དེར་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་

རྲིགས་ལྔ་གང་རུང་གྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིག་མ་ཤྲིན་ཏུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་བཟང་མོ་རྣམ་པར་གཞུག་ཅྲིང་། ཡང་ན་མཛེས་མ་མ་རེད་ན་ཇྲི་ལྟར་གང་
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རེད་དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ཉྲིད་མཆོག་ཡྲིན་ལ། འདྲིའྲི་རྲིག་མ་ལ་བཅུ་གཉྲིས་

མ་ནས་ཉེར་ལྔ་མའྲི་བར་སབས་གཞན་དུ་གསུངས་ཤྲིང་། དེར་མ་ཟད་ཇྲི་སྲྲིད་ཁུ་བ་

ལྡན་གྱུར་པ་སེ། ཕག་རྒྱ་ལ་བྱང་སེམས་དཀར་བོ་འཛག་པ་དེ་སྲྲིད་ཀྲི་བར་དུ་དབང་

གྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཚེ་གསང་དབང་གྲི་རས་གསང་གནས་ནས་

ལེན་པ་ལ། སོབ་མ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྲྲིད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་མ་ལ་མྲིག་དར་འཆྲིང་

ཞྲིང་། ཕག་རྒྱ་ལ་ཡང་འཆྲིང་བར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕག་རྒྱའྲི་གདོང་ཡང་བཅྲིང་བ་

དང་། ཐབས་ཀྲི་གདོང་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཀྲི། རྐང་བ་ཕྲི་མས་དེའྲི་ཚེ་

སོབ་དཔོན་གྲི་གདོང་འཆྲིང་བར་སོན་པ་མྲིན་ལ། དབང་གསུམ་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་

ངོ་ཚས་བཅྲིངས་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ངོས་མྲི་ཟྲིན་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སོབ་མ་དང་

རྲིག་མ་གཉྲིས་ཀའྲི་གདོང་འཆྲིང་བའང་འདྲིས་སོན་ནོ། །དེ་ནས་བ་མས་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་བསེན་པ་དེ་ལས་གང་

བྱུང་བ་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཁམས་དཀར་དམར་སོབ་མའྲི་ཁར་ནྲི་བཏུང་བར་བྱ་ཞྲིང་

དེ་ཉྲིད་མངས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དང་སོང་བ་སྦར་བ་གསང་དབང་གྲི་དངོས་

གཞྲིར་ངོ་སྤད་པར་བྱའོ། །དེའྲི་རེས་སུ་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལ་ཡང་

བྱ་བ་ཉྲིད། །རོ་མཉམ་སོབ་མའྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ། ཞེས་བྷཱ་ཝའྲི་འགེལ་བ་ན་ཡོད་པ་ལྟར་

བྱ་སེ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་གཞན་མེད་ན་བ་

མས་གསང་དབང་གྲི་དུས་སུ་བསེན་པའྲི་རྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡང་བྱ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། 

རྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་སོབ་མ་ལ་བྱྲིན་ཏེ། ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཏུ་བཅུག་ནས་

དབང་དེ་བསྐུར་བ་ལས། རོ་མཉམ་གྲི་དེ་ཉྲིད་སོབ་མའྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མཚོན་པར་
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བྱའོ། །རང་རྲིག་ཅེས་སོགས་དབང་བཞྲི་པ་སོན་པར་ཀུ་མུ་ཊྲིར་བཤད་ཀང་། པདྨ་

ཅན་ལས་དབང་གསུམ་པའྲི་ངོ་བོ་སོན་པ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། རོ་

མཉམ་མཚོན་པ་དེ་ལས་དེའྲི་ཚེ་སོབ་མས་རང་རྲིག་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་

མོང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་རང་གཞན་གཉྲིས་སུ་ཡང་དག་རྲིག་པའྲི་

གཉྲིས་སང་རགས་པ་སངས་ཤྲིང་། རྡུལ་བལ་ཏེ་ཉོནམོངས་པ་དང་མ་འདེས་པར་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ལ་ཞུགས་པའོ། །དངོས་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

དང་དངོས་མེད་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པ་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་མཆོག་ཏུ་སྐེས་པས་ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཤྲིན་ཏུ་འདེས་པའམ། ཡང་ན་དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་རྟེན་གཉྲིས་ཀས་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་དགའ་བ་མཚུངས་པར་ཉམས་སུ་མོང་བས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཤྲིན་ཏུ་འདེས་

པ་ཞེས་བྱ་ལ། ཆགས་པ་དགའ་བ་དང་ཆགས་བལ་ཞེས་པ་དགའ་བལ་གཉྲིས་རྣམ་

པར་འདེས་པ་སེ། འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དུས་སུ་དེ་གཉྲིས་དངོས་སུ་འདེས་པ་

མེད་ཀང་དེ་གཉྲིས་སོ་སོར་མ་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་མན་སྙེར་བཤད་དོ། །དེས་

ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སོབ་མ་རྲིག་མ་

དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སེམས་རོ་རེའྲི་རྩེར་བབས་པ་ཕྲིར་མ་འཕོས་པ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་གསལ་

བར་བསན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་གསུམ་པའྲི་དུས་སུ་མཚོན་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

དེའྲི་རྒྱུན་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་དེ་ཉྲིད་སྲོག་ཆགས་རྣམས་

ཀྲི་སྲོག་དང་འད་བར་ཤྲིན་ཏུ་གཅེས་པ་དང་། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་

རྣམ་དག་དེ་ཉྲིད་སྐེ་འཇྲིག་གྲིས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དམ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། འདྲི་དང་སམྦ་ུ
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ཊར་ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཉྲིད། ཅེས་འབྱུང་བ་ནྲི། ཨཀ་ར་མྲི་འགྱུར་བ་དང་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཀ་

ལ་འཇུག་ཀང་སབས་འདྲིར་མྲི་འགྱུར་བར་བསྒྱུར་དགོས་པ་ཡྲི་གེར་བསྒྱུར་བའྲི་

འགྱུར་སྐོན་ཡྲིན་པས། གཞུང་ཚིག་འདྲི་དག་ཀུན་སྤོད་ན་ཡང་ཡོད་པ་ལ། ཀུན་སྤོད་

དུ་མྲི་འགྱུར་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱའོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་

དག་དེ་འགོ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། དེ་ཉྲིད་སོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་པོ། བཅུད་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ། དངོས་དང་དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

དེའྲི་ངང་ལས་བོའྲི་ཡུལ་དུ་སང་ཚུལ་ས་ཚོགས་པར་འབྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་སྔར་ལེའུ་

བརྒྱད་པར་གཞན་རྣམས་གང་རྣམས་དེ་རྣམས་དང་རོ་མཉམ་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཀུན་གྲི་ཚུལ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །རང་བཞྲིན་དེ་མ་ཤེས་པས་སྐེས་བུ་དང་

སྔོན་རབས་ཏེ་ཕྱྭ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་བདག་དང་འཚོ་བ་དང་སེམས་ཅན་དང་དུས་

དང་གང་ཟག་ཉྲིད་དང་ནྲི་གཞན་ཡང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་དང་རང་བཞྲིན་

མྲི་འད་བ་དུ་མ་བཏགས་ཀང་དེ་འད་བའྲི་རང་བཞྲིན་དང་བྱེད་པ་པོ་མེད་ཀྲི། དངོས་

པོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་འདྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་ཅྲིང་། 

ཇྲི་ལྟར་ཤར་བ་ལྟར་རང་བཞྲིན་དུ་མ་གྲུབ་པས་སྒྱུ་མའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཡང་དག་

གནས་སོ། །གཞན་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སོང་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་ཤྲིང་

སོང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་དེའྲི་རྣམ་རོལ་ཡྲིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་སོགས་སུ་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་ཡང་

རྣལ་འབྱོར་བས་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་
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དགོས་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པར། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འདྲི་འད་བའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཤེས་པར་བྱ་སེ། དོན་འདྲི་ནྲི་མན་སྙེ་ལས་ཀང་། སོང་བ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་སོང་བ་ཉྲིད་བཞྲིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་བརོད་ཅྲིང་། 

དེ་ཁོ་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཡང་ཁབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་

པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བའྲི་སེང་ནས་ཆ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་

སབས་སུ་གང་བབ་པའྲི་ཁབ་པའྲི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱའྲི། ཆོས་འདྲི་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲི་རྟག་པ་དང་ཁབ་པ་ཁས་བངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ལ་མྲིང་བཟང་པོ་གཞན་

དང་གཞན་དུ་བཅོས་པའྲི་གཡོ་ཐབས་ཀྲིས་ཐུབ་པའྲི་གསུང་རབ་མུ་སེགས་ཀྲི་

གཞུང་ལུགས་ལྟར་བཤད་པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་དབང་གསུམ་པའྲི་གཙོ་

བོ་ཡྲིན་པས་དེ་བཤད་ནས། དབང་གསུམ་པའྲི་སབས་དང་དེས་མཚོན་པའྲི་ལམ་གྲི་

རྒྱུན་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་གནས་སབས་རྣམས་སུ་སྐེ་བའྲི་དགའ་བའྲི་དབྱེ་བ་

བསན་པ་ནྲི་དང་པོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་པདྨ་ཅན་ལས། དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་

དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་བལ་བའྲི་དགའ་བ་ནྲི་མྲི་འདོད་པ་ཉྲིད་

དེ། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ་དན་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་པས། དེ་བས་ན་གསུམ་པོ་དག་ལས་

མཚན་ཉྲིད་དང་བལ་བ་ནྲི་བཞྲི་པ་སེ། བཞྲི་པ་གངས་རོགས་པའྲི་ཡྲིན་གྲི། གསུམ་

པའྲི་བར་མེད་པར་གནས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། དགའ་བལ་

ནྲི་དགའ་བ་དང་པོ་གཉྲིས་ལྟར་ལྷན་སྐེས་སྐེ་བའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལྷན་

སྐེས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་བཞྲི་པ་ཞེས་པ་

གངས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིན་གྲི། དགའ་བ་གཞན་གསུམ་བར་མ་ཆད་དུ་སྐེས་པའྲི་དུས་
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བཞྲི་བར་གནས་པའྲི་གོ་རྲིམ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། བརྟག་པ་ཕྲི་མ་ལས་

ཀང་། བདག་གྲིས་བདེ་བ་ཟོས་པ་ཡྲི། །གོས་ནྲི་རྣམ་པར་ཉེད་པར་བརོད། ཅེས་དང་། 

རྣམ་ཉེད་དགའ་བལ་དགའ་བ་ཉྲིད། ཅེས་དགའ་བལ་ནྲི་སྔར་དགའ་བ་གསུམ་རྲིམ་

གྲིས་སྐེས་པ་དན་པ་ལ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་སྐེས་དང་དགའ་བའྲི་དབྱེ་བ་

གསུངས་པས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ཀུན་མཁས་པས་དེ་སད་ངེས་ཐོས་

ནས། མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་གྱུར་ནས་ནྲི། ལྷན་སྐེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་གཟུང་འཛིན་

གྲི་གཉྲིས་སང་དང་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་མྲི་གཡོ་བས་བརྒྱལ་

ཞྲིང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྙྲིང་རེས་སར་ཡང་འཁོར་བར་བྱོན་པས་ས་ལ་འགེལ་བར་གྱུར། 

ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་དེ། རེས་འཇུག་གྲིས་དབང་གསུམ་པས་མཚོན་པའྲི་རྒྱུན་ཉམས་

སུ་བངས་པ་ལས་དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་སོན་པའོ། །དེ་ལྟར་དགའ་བའྲི་དབྱེ་བ་བསན་

པས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་གཟྲིགས་ཏེ། སར་ཡང་དགའ་བ་གཞན་ལས་ལྷན་སྐེས་

མཆོག་ཏུ་བསན་པར་བཞེད་ནས་གསུངས་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲི་སད་དོད་གཟུགས་

ལའང་འཇུག་ཀང་འདྲིར་འགོ་བའྲི་གཟུགས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་ཉེས་པ་སེ། རང་

བཞྲིན་ཞེས་བསྒྱུར་དགོས་སོ། །དང་པོ་དགའ་བ་ནྲི་དེ་ལས་གོང་དུ་འགོ་དགོས་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་མཆོག་དགའ་ཡང་དེ་ལས་གོང་དུ་འགོ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ཞྲིང་། དགའ་བལ་དགའ་བའང་དེའྲི་གོང་དུ་འགོ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དགའ་

བ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་གཞན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་གསུམ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་མེད་དོ། 

ཞེས་པས་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་བསན་ནོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་

གཞན་གྲིས་ཀང་བསན་པར་བཞེད་དེ། ཀྱཻ་རོ་རེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྐུ་གཅྲིག་པ་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གདུལ་བྱའྲི་སང་ངོར་རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་དང་ཆེད་དུ་བྱ་བ་རེས་

འཇུག་གྲི་གདུལ་བྱས་རྟོགས་བྱའྲི་ཕྲིར་དུ། ཐེ་ཚོམ་ལེགས་པར་སེལ་བ་ནྲི་བཀའ་

སྩལ་པ། འདོད་ཆགས་མཆོག་དགའ་ལ་ལྷན་སྐེས་མེད་ཅྲིང་། ཆགས་བལ་དགའ་

བལ་ལ་ལྷན་སྐེས་མེད་ལ། དབུ་མར་ཏེ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་མ་དགའ་བ་ལ་ཡང་ནྲི་ལྷན་

སྐེས་མྲི་དམྲིགས་ཏེ། གསུམ་པོ་སངས་པ་ཡྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་སང་གྲི་

སྤོས་པ་དམྲིགས་སུ་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །པདྨ་ཅན་ལས། དབུ་མར་ཡང་ནྲི་མྲི་དམྲིགས་

ཏེ། །གསུམ་པོ་རྣམ་པར་སངས་པ་ཡྲི། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་དམྲིགས་སུ་མེད། ཅེས་

འདོན་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན། ལྷན་སྐེས་སྔར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བཤད་པ་དང་། 

འདྲིར་གསུམ་པོ་སངས་ཤྲིང་གསུམ་པ་ལ་མེད་པར་བཤད་པ་འགལ་ལོ། ཞེ་ན། ཡང་

ན་ཞེས་པ་རྣམ་གངས་ཀྲིས་ལྷན་སྐེས་གང་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་རང་

བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་ནས་དེ་ཉྲིད་དགའ་བ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་

ལ། རྣམ་གངས་ཡང་ན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཆ་ནས་དགའ་བ་གཞན་གསུམ་པོ་ཀུན་གྲིས་རྣམ་པར་སངས་ཞེས་བཤད་པ་ཡྲིན་

པས་མྲི་འགལ་ལ། ལྷན་སྐེས་དེ་ཡང་དགའ་བལ་གྲི་དང་པོར་ཏེ་སྔོན་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

ནས་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པ་དང་། དགའ་བ་གསུམ་པོ་རྣམ་པར་

སངས་ནས་གནས་སོ། །རྐང་བ་དང་པོ་གཉྲིས་པདྨ་ཅན་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར་མ་བཤད་ཀང་

མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་དང་མཐུན་པར་འདྲི་ལྟར་འཆད་པ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་

པ་ཡྲིན་ལ། རྐང་བ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་གཉྲི་ག་མཐུན་པར་འདྲི་

ལྟར་འཆད་ཅྲིང་། པདྨ་ཅན་དུ་དེ་ཡང་བལ་བའྲི་སྔོན་དུ་མཚོན། ཞེས་འདོན་ལ། མུ་
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ཏྲིག་ཕེང་བར། དེ་ཡང་བལ་དགའྲི་གོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། བལ་

དགའྲི་དགའ་བའྲི་གོང་དུའོ། །དེ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་མཆོག་གྲི་དགའ་བ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་

ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། དགའ་བ་གསུམ་པོ་སངས་པའོ། ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། མཆོག་གྲི་

དགའ་བའྲི་འོག་ཏུ་དོན་གྲིས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་

ལས། མཆོག་དགའྲི་མཐའ་དང་བལ་དགའྲི་དབུས། ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མཆོག་གྲི་དགའ་བའྲི་འོག་དང་བལ་བའྲི་དགའ་བ་ལ་བལྟོས་ནས་དབུས་ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ཀང་། མཆོག་དགའྲི་མཐའ་སེ་བལ་དགའྲི་

མདུན། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་རང་བཞྲིན་ང་། ཞེས་གསལ་བར་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འདྲི་སད་དུ། མཆོག་གྲི་དགའ་བའྲི་ནྲི་དེའྲི་

རྩོམ་པ་སེ་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་བལ་བའྲི་དགའ་བ་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དན་པ་ནྲི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ནྲི་དངོས་གཞྲི་སེ། དམྲིགས་སུ་མེད་པ། 

སྤོས་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསན་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་དགའ་བལ་དང་མཆོག་དགའྲི་བར་དུ་ལྷན་སྐེས་སྐེ་བ་དང་། དགའ་

བལ་ནྲི་དགའ་བ་གསུམ་རྲིམ་པས་སྐེས་པ་དན་པ་ལ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །སྔར་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་དམྲིགས་སུ་མེད་པར་བཤད་པ་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ལྷན་སྐེས་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡུལ་མྲིན་པས་རྟོགས་པ་དང་འཐོབ་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། དགའ་བལ་

གྲི་དང་པོར་མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་དེ་ཡང་བ་མའྲི་མན་ངག་བསོམས་པའྲི་

སོབས་ལས་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཁ་བསང་ངོ་། །འོ་ན་དེ་ལས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

གསལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལས་གསལ་བར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པ་སོན་པ་ནྲི། བ་མས་
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བསན་པ་ལྟར་འབད་དེ་བསོམས་པ་ལས། དང་པོར་རེ་ཤྲིག་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྤྲིན་གྲིས་

བསྒྲིབས་པ་དང་འད་བར་མྲི་གསལ་བར་སང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་གོམས་པ་ཅུང་ཟད་

གྲུབ་པ་ན་རང་གྲི་བོ་ངོར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གསལ་བ་ལྟར་སང་ཡང་དེ་ལྟར་མྲི་གནས་པས་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ལེགས་པར་གོམས་པ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་ག་ཚོམ་སེ་

སད་ཅྲིག་ཙམ་དུ་རྨྲི་ལམ་འད་བར་གསལ་བར་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་སད་དུས་སུ་

མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་རྨྲི་ལམ་དུ་གསལ་བར་མཐོང་བ་བཞྲིན་དུའོ། །དེ་ནས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་

བསོམས་པས། གཉྲིད་ལོག་སད་པ་དབྱེར་མེད་པ་ལྟར་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་

མཉམ་པར་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་དག་གྲི་ཚེ་

ད་དུང་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་བར་ཆོད་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་

ཆེན་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་གསུམ་དུ་རྟོགས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་འདྲི་

དག་ནྲི་པདྨ་ཅན་ལྟར་ལེགས་པར་བཤད་ལ། དེར། ག་ཚོམ་དུ་ནྲི་རྨྲི་འདར་

སང་། །གཉྲིད་ལོག་སད་པ་དབྱེར་མེད་ལྟར། །དབྱེར་མེད་མཚན་ཉྲིད་ལས་དངོས་

གྲུབ། ཅེས་པའྲི་དོན་དུ་འདོན་ཏོ། །གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉྲིད་བཤད་པ་ནྲི། 

དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའྲི་ཕྲི་ནས་དབང་བཞྲི་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཡང་དག་བཤད་ཅེས་

སྦར་ན་འདྲི་མན་ཆད་ཀྲིས་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་བཤད་པ་རྣམས་དབང་བཞྲི་

པ་ལ་སྦར་དུ་རུང་ལ། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲི་ནས་དེ་ཉྲིད་ཡང་དག་བཤད། ཅེས་སྦར་

ན་དབང་བསྐུར་བའྲི་རེས་སུ་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་བཤད་པར་
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འགྱུར་རོ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སོ། །འཁོར་བ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་མང་འདས་ལ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

པར་དབྱེ་བ་མེད་པས་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནྲི། མཆོག་དགར་ཏེ་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དོན་བསོམ་པར་བྱ་བ་མེད་ཅྲིང་། 

བསོམ་པ་པོའང་མེད་ལ། ཞེས་པ་ནས། བཤེས་དང་དག་མེད་ཅྲིང་ཞེས་པའྲི་བར་དུ་

སྦར་བའམ། ཡང་ན་དེའྲི་ངོར་བསོམ་བྱ་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མེད་ཅྲིང་བསོམ་པ་པོ་

བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མེད་ལ། ཕུང་པོ་ལྔ་ལྷར་དག་པས་ཐ་མལ་གྲི་ལུས་ཀང་

མེད་ཅྲིང་། གཟུགས་སོགས་ལྔ་གཽ་རཱྲི་སོགས་ལྔར་དག་པས་གཟུགས་སོགས་མེད་

ཅྲིང་མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་སོགས་དྲུག་ཏུ་དག་པས་འཛིན་པའང་

མེད་ལ། ཤ་ལ་སོགས་པ་པུཀ་སཱྲི་ལ་སོགས་པར་དག་པས་ཤ་དང་ཁག་ཀང་མེད་

ཅྲིང་། ཞེས་སོགས་དང་། ཉོན་མོངས་དྲུག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་ཏུ་དག་པས་

ཆགས་མེད་ཅེས་སོགས་དང་། མཐོང་བྱ་མེད་པ་ནྲི་སྙྲིང་རེ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་

དག་པས་སྤན་ལ་སོགས་པའང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ངོ་ན་

བསོམ་བྱ་ལམ་དང་སོམ་པ་པོ་གང་ཟག་དང་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་མེད་ལ། 

བཤེས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་བྱེད་པའྲི་གོགས་དང་དག་གཞོམ་པར་

བྱ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅྲིང་། དེ་དག་དེའྲི་ངོར་དམྲིགས་སུ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དེའྲི་ཚེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་ས་ཚོགས་པ་ཉྲིད་སངས་

ཤྲིང་། བྱེ་བག་དུ་མར་རྟོག་པ་ཞྲི་བས་བདེན་པར་རློམ་སེམས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་མཚོན་བྱ་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་དང་མཚོན་བྱེད་དཔེའྲི་ལྷན་
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སྐེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་འདྲི་སད་གསོལ་

པ། གཟོད་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཡྲི་ལུས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་ལྷན་སྐེས་ནྲི་ཐམས་

ཅད་ལས་དཔེན་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ན། ཅྲིའྲི་སད་དུ་འབྱུང་བའྲི་ལུས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ལགས། དེ་གཉྲིས་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ནས་

དེའྲི་ལན་དུ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་བདག་མེད་མཁའ་འགོ་མ་ལ་བདེ་བ་སྦྲིན་པས་

གསུངས་པ་དེ་གཉྲིས་མྲི་འགལ་ཏེ། བདེན་པར་རློམ་སེམས་སུ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་བདག་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་ལ་དགོངས་ནས་ལྷན་སྐེས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པར་བཤད་པས་སོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སར་ཡང་དོན་དེ་དག་

རྒྱས་པར་ཤེས་པར་འདོད་ནས་ཞུས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་

པ་ལ་ཅྲིའྲི་སད་དུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་

པའོ། །དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། མཚོན་བྱེད་དཔེའྲི་ལྷན་

སྐེས་ནྲི་དང་པོར་ཕག་རྒྱ་ལས་བསྐེད་དགོས་ལ། དེ་བསྐེད་པ་ན་འབྱུང་བ་ལས་སྐེ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། བྷ་ལ་ཀ་ཀོ་ལ་སེ་རོ་རེ་དང་པདྨ་སྦོར་བས་སྙོམས་

པར་འཇུག་པ་ན། ཐོག་མར་རེག་པ་སྲ་བའྲི་ཆོས་དམྲིགས་དགོས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། 

ས་ནྲི་དེ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་བྱང་སེམས་ཁུ་བའྲི་རྣམ་པ་ལས་ཞུ་བ་

དགོས་ལ། དེ་ལས་ཆུའྲི་ཁམས་ནྲི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། རོ་རེ་པདྨར་བསྐོད་པ་

ལས་ནྲི་དོད་མེའྲི་ཁམས་སྐེ་སེ། བྱང་སེམས་ཞུ་བ་དེ་གསང་གནས་ཀྲི་རྩེ་བར་དུ་

འགོ་བ་དགོས་ལ། དེའྲི་གཡོ་བ་ནྲི་རླུང་དུ་རབ་ཏུ་གགས་ཤྲིང་། དེ་བཞྲི་ཚོགས་པ་

ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས། ལྔ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་
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ཡོངས་སུ་བསོར་བ་སེ་ཁམས་ལྔ་བོ་དེ་ཚོགས་པ་ལས་དཔེའྲི་ལྷན་སྐེས་དེ་འཇོག་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། དེས་ན་གང་གྲི་ཕྲིར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དངོས་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་

སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་བདེ་བ་དེ་ནྲི་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་

མྲིན་ནོ། །བདེ་སོང་གྲི་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར་སྦར་བའྲི་དཔེའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱས་པས་གང་སྐེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནྲི་དོན་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པར་དེ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་

ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་དོན་དམ་པའྲི་ངང་ཚུལ་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་རོ་

གཅྲིག་ཏུ་སྐེས་པས་རང་བཞྲིན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་ཞེས་བརོད་ཀྲི། ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་ཀྲི་

འབྱུང་བ་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པ་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་དང་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་

པས་བར་དུ་ཆོད་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་ཞེས་བྱ་བར་མྲི་བརོད་ལ། དེ་འད་བའྲི་

རང་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་དེ་ནྲི་སྤོས་པའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་བསོམས་པ་

སེ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་སྡུད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། རང་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་དེ་ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་ཀྲི་

འབྱུང་བ་ལས་དངོས་སུ་སྐེ་མྲི་དགོས་ན་དེ་ཕག་རྒྱ་ལའང་མྲི་བལྟོས་སམ། ཞེ་ན། 

རང་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་ཡོ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་དོན་དམ་

པར་རྒྱུ་དང་བལ་བའྲི་སྐེ་མེད་སོང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་ཤེས་རབ་དང་མཉམ་

པར་སྦར་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྙྲིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཐབས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་

འདྲིས་ན། རང་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་ཐོབ་པ་ནས་སོང་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་ཕག་

རྒྱའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བསན་ཏེ། འདྲི་གོ་ན་བ་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་སོང་ཉྲིད་ལ་བྷ་གའྲི་སྒས་མང་དུ་བསན་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་
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ཀང་ལེགས་པར་རེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས་གསུངས་པ་

དང་། མན་སྙེར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་གཏུམ་མོ་བཤད་པ་སོགས་ལས་ཞྲིབ་པར་ཤེས་དགོས་

སོ། །དེ་འད་བའྲི་སོང་བ་དང་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཞེས་ཀང་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་ངེས་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་དེ་

ལས་གཞན་པའྲི་ཕྲིའྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་མེད་ཅྲིང་། ཕྲིའྲི་དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་མེད་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཕྲིའྲི་སྦྲིན་སྲེག་མེད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་

ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཅན་ཡང་བསོམ་པ་མེད་ཅྲིང་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་ནྲི་བསོམ་པ་

མེད་དོ། །དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་དེ་ནྲི་ཡྲིད་སྐོབ་པས་ངེས་དོན་གྲི་

སྔགས་བཟླས་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བལ་ཞྲིང་ཉེས་སྤོད་ཐམས་ཅད་

འགོག་པས་དཀའ་ཐུབ་དང་། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་དང་ཕུང་པོའྲི་ཡམ་ཤྲིང་

ཐམས་ཅན་བསྲེག་པས་ངེས་དོན་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་དང་། དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ཅན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་

པོ་ལེན་པས་དེ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དེ། མདོར་བསྡུས་ན་ནྲི་དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་དོན་

དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་

པས་སེམས་དེ་ཉྲིད་བསྐེད་པར་བྱ་སེ། དེས་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་པས་སྔར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་

པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་འབའ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་གྲི་ལམ་ཐམས་

ཅད་བྱེད་ལས་ཀྲི་སོ་ནས་འདྲིར་འདུས་པར་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་

སྔར་ལྟར་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་ཤྲིང་། གཞུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཅན་
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ལྟར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོབ་མ་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་དབང་གྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་བའོ། །

སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ལ་སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་བཞག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སོ་གསུམ་

དྲི་མ་བཀྲུས། །རང་རྒྱུད་རྲིམ་གཉྲིས་མཆོག་གྲི་སལ་ལྡན་དུ། །རྣམ་དག་དབང་གྲིས་

བསྒྲུབས་དེ་སལ་བ་བཟང་། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་

བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་བཅུ་

པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

གསུམ་པ་ནུས་པ་ཐོབ་ནས་ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གྲི་ལྟ་སངས་སོགས་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྲི་

མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ལྟ་སངས་ཞེས་སོས་པ་དེ་

རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པས་སོབ་དཔོན་གྲི་གོ་

འཕང་ཐོབ་ཅྲིང་། ལེའུ་གོང་མ་རྣམས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཉམས་

སུ་བངས་པས་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་ཆོས་

བསན་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གཞུག་པའྲི་ཐབས་ལྟ་སངས་ཀྲི་

ལེའུ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བདུན། མྲིག་གྲི་ལྟ་སངས་དངོས། དེ་དག་རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་

བསྟུན་ཚུལ། དང་པོ་སྦོང་བའྲི་ཚེ་གང་ལ་བསབ་པ། འགྲུབ་པའྲི་དུས། གྲུབ་པའྲི་

དགོས་པ། དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཁ་ཟས། དབང་གྲི་ལྟ་སངས་ཀྲི་ཞར་བྱུང་ཀུ་རུ་

ཀུལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མྲིག་གཉྲིས་ཡོན་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཉམ་
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པར་མ་རུངས་པ་ཁོ་བའྲི་ལྟ་བས་སེང་དུ་དཔྲལ་བའྲི་ཕོགས་སུ་བལྟ་བ་ཅན་ནྲི་རྟག་

ཏུ་བཏུང་བར་བྱེད་པར་བརོད་ལ། འདྲི་མན་ཆད་ཀྲི་གཟུགས་བརན་ཞེས་པ་རྣམས་

པདྨ་ཅན་སོགས་འགེལ་བ་མང་པོར་འབས་བུ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱ་སེ། དབང་གྲི་

ལྟ་སངས་ནྲི་གཡོན་ན་གནས་པ་ལ་བལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་གཉྲིས་གཡོན་

པ་ནས་ནྲི་ཕོགས་དེར་བལྟ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་ཀྲི་ཆ་ལ་བྱེད་པ་དགུག་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ལྟ་སངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སེང་ནས་ཀང་ནྲི་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་གཉྲིས་ལྡོག་

ཅྲིང་བལྟས་ཏེ་དེ་ནས་གཡས་སུ་བལྟ་བའོ། །དབུ་མ་སེ་གཡས་གཡོན་གྲི་དབུས་སུ་

རེངས་པའྲི་ལྟ་སངས་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སའྲི་རྩེ་མོའྲི་དབུས་སུ་མྲིག་འབས་གཉྲིས་

བལྟ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། ལྟ་སངས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སྦོར་བ་

དངོས་ནྲི། རླུང་ཕྲིར་འབྱྲིན་པ་དང་། ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་། ནང་དུ་བཟུང་ནས་དགང་

བ་དང་། ནང་དུ་ཞྲི་བར་བྱེད་པ་བཞྲི་དང་རྲིམ་བཞྲིན་ལྟ་སངས་བཞྲི་བསྟུན་ནས་

བྱེད་པར་སོན་པ་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་དེས་འཕངས་པའྲི་

རོགས་རྲིམ་གྲི་རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སྦར་བའམ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་དགང་བ་བུམ་

པ་ཅན་ལ་བཤད་པ་ལྟར། ཐོག་མར་རྔུབ། བར་དུ་སེང་འོག་གྲི་རླུང་ཁ་སྦར་ནས་

དགང་། དེ་ནས་ཕྲིར་དབྱུང་བའྲི་བུམ་པ་ཅན་དང་། དགང་བ་ནང་དུ་གནས་པ་ལ་

བྱས་ནས། རླུང་འཇུག་གནས་དབྱུང་གསུམ་གྲི་གདངས་གོང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་

གསུངས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་གདངས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་རོར་བཟླས་

གཉྲིས་བསན་ལ། རླུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་འབས་བུ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པ་ནྲི་



 843  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 843  

ཞྲི་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རླུང་ཕྲིར་ལྟུང་བ་དང་། ནང་དུ་སྡུད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་། 

དྷཱུ་ཏཱྲིར་དགུག་པ་དང་། རེངས་ཤྲིང་མྲི་གཡོ་བར་བྱེད་ཅེས་སྦར་བར་བྱ་སེ། རླུང་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་ཐོན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དང་པོ་སྦོང་བའྲི་ཚེ་

རློན་པའྲི་ཤྲིང་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡྲི་གེ་གྷུ་འམ། ཕཊ་ནག་པོ་བཀོད་ནས་དེ་

ལ་ལྟུང་བྱེད་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་སངས་བྱེད་པ་ལ་བསབས་པས་མཐར་ལྟ་སངས་བྱས་པ་ཙམ་

གྲིས་ཤྲིང་དེའམ་དེའྲི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ས་ལ་ལྟུང་བར་ནུས་པ་

ཉྲིད་ན་གྲུབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་གྲི་ལྟ་སངས་ནྲི་མེ་ཏོག་དྲི་ཞྲིམ་པོ་ལ་ཧོ་ཡྲིག་

གམ་ཧྲྲི་ཡྲིག་དམར་བོ་བཀོད་པ་ལ་བསབ་པར་རབ་ཏུ་གགས་ལ། བལྟས་པ་ཙམ་

གྲིས་མདུན་དུ་སྡུད་ནུས་པ་ན་གྲུབ་ཅྲིང་། རོ་རེ་ལྟར་མཁེགས་པའྲི་ཤྲིང་ལ། ཧཱུཾ་བཾ་

ཛཿཡྲིག་དམར་བོ་བཀོད་པ་ལ་དགུག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་སངས་བསབ་ཅྲིང་། ལྟ་སངས་

བྱས་ཙམ་གྲིས་ཚུར་གུག་པར་འགྱུར་ན་གྲུབ་པའོ། །རླུང་གྲིས་ཆེར་བསྐོད་ནས་

གཡོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་རྩ་ལ་ལཾ་ཡྲིག་སེར་བོ་བཀོད་ནས་རེངས་བྱེད་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་

སངས་བསབས་པས། ལྟ་སངས་བྱས་ཙམ་ན་རླུང་གྲིས་བསྐོད་ཀང་མྲི་གཡོ་ན་གྲུབ་

པའོ། །འདྲི་དག་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཟླས་པ་ནྲི་སྔར་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་བསན་

པ་རྣམས་སོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། ཟླ་དྲུག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འཁྲུལ་བ་ཐེ་ཚོམ་ཡྲིན་ལ། ཐེ་

ཚོམ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྐང་བ་ཐ་མས་སོན་ཅྲིང་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ལྔ་པ་ནྲི། 

དེ་ལྟར་བསབས་ནས་ལྟ་སངས་གྲུབ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། ལྟ་སངས་བཞྲི་

བོ་བསྒྲུབས་ནས་ནྲི་མཁས་པས་སེམས་ཅན་བསན་པ་ལ་གཞུགས་པར་བྱ་ཞྲིང་། 

བསད་གསོ་ནུས་པ་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པར་བསད་པ་
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འདྲི་ལ་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་དང་དགོས་པ་དེ་དག་མེད་པར་བསད་ན་དམ་

ཚིག་ངེས་པར་ཉམས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་དེ་ལ་ཕུགས་

སུ་ཕན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་དགོས་པ་མཐོང་བའྲི་སྙྲིང་རེ་མེད་པར་འཕལ་དུ་

གནོད་པར་འགྱུར་བའྲི་བསླུ་བ་སངས་ནས་ནྲི། ཕུགས་སུ་ཕན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་

ཐབས་དེ་ལ་རགས་ལས་པའྲི་ཚེ་འཕལ་དུ་ཚར་གཅོད་པའྲི་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་

ཅད་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་སེམས་ཅན་ལ་གནོན་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

དངོས་གྲུབ་རེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དྲུག་པ་ནྲི། ལྟ་སངས་སོགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པ་དེ་ལ་དམ་ཚིག་གྲི་ཟས་ཟ་བར་བྱ་བ་ནྲི། ན་དང་ག་དང་ཧ་ཡྲིག་མྲིང་གྲི་དང་པོར་

ཡོད་པ་ནྲི། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ན་ར་མྲི་དང་། ག་ཝྲི་བ་ལང་དང་། ཧ་སྲི་གླང་པོ་ཆེ་དང་། 

མྲིང་གྲི་མཐའྲི་ཤྭ་ནྲི་རྟའྲི་མྲིང་ཨ་ཤྭ་དང་། མྲིང་གྲི་དང་པོའྲི་ཤྭ་ནྲི་ཁྲིའྲི་མྲིང་ཤྭ་ན་ཞེས་

པ་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། མདོར་ན་ཤ་ལྔ་ཟ་བར་བྱ་ཞྲིང་། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་ཕྲིར་དུ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཟ་བར་བྱའོ། །དེར་མ་ཟད་སྐེ་བདུན་གྲི་

ཤས་ཀང་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པས་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་

པར་བྱས་ཏེ། མྲིར་བར་མ་ཆད་དུ་སྐེས་པའྲི་སྐེ་བ་བདུན་པའང་དེ་ནས་མཚོན་པར་

བྱ་ལ། ཅྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལ་དེའྲི་ཤ་ཟོས་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཆོག་གམ་ཞེ་ན། 

མ་ཡྲིན་ཏེ། དགའ་བལ་དགའ་བ་ལ་སོད་པ་སེ་རྣམ་རྟོག་སུན་འབྱྲིན་ཅྲིང་། ལྷན་སྐེས་

ལ་དགའ་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལན་བདུན་པའྲི་ཟས་ཀྲིས་ནྲི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་

ཀྱཻ་རོ་རེས་གསུངས་པའྲི་སྐེ་བ་བདུན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སད་སྙན་པ་དང་

ཡང་ཡང་རྲི་མ་བསྐོད་མྲི་དགོས་ཤྲིང་ཡུན་རྲིང་དུ་མྲི་འཛུམ་པའྲི་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་
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མྲིག་དང་ལྡན་པ་དང་མཆུ་ལ་གླ་རྩྲིའྲི་དྲི་དང་ཁ་ལ་ཨུཏྤལའྲི་དྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། ལུས་གཟྲི་

བརྲིད་ཆེན་པོ་དང་། ཚེས་བཅོ་ལྔའྲི་ཟླ་འོད་ཕོག་པ་ན་དེའྲི་གྲིབ་མ་རྲིམ་པ་བདུན་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་འད་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་མཐོང་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་སྐེ་བ་བདུན་པར་

མཚོན་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་རང་ཤྲི་བའྲི་ཤ་དེ་ནྲི་ཟོས་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་སད་ཅྲིག་ལ་

ནྲི་མཁའ་སྤོད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བདུན་པ་ནྲི། དབང་དུ་བྱ་བའྲི་ལྟ་

སངས་ལྷ་གང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བྱ་དགོས་པའྲི་ཀུ་རུ་ཀུལེ་དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞེས་པའམ། སྔར་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་ཀུ་རུ་ཀུལེའྲི་སྔགས་གསུངས་པ་དེའྲི་ལྷའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ཇྲི་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེའྲི་ཕྲིར་ཀུ་རུ་ཀུལེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་

པར་བྱ་སེ། གོང་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་བརྟག་པ་བཅུ་གཉྲིས་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས་འདྲིར་མདོ་རུ་བསྡུ་བར་བྱའོ། ཞེས་འགེལ་བ་གཞན་དག་འཆད་ལ། 

པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། བརྟག་པ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཞེས་པ་མེད་པར། སྔར་བསན་ཞེས་འདོན་

ཞྲིང་། སྔར་བསན་པའྲི་ཀུ་རུ་ཀུལེའྲི་སྔགས་དེའྲི་ལྷའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་བཤད་པར་

བྱ་ཞེས་འཆད་དོ། །རྒྱ་དཔེ་ལའང་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ལུགས་སོ། །དེ་ཡང་མུ་

ཏྲིག་ཕེང་བ་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཟུར་ཙམ་ལས་མ་བཤད་པས། པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། རང་གྲི་སྙྲིང་གར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧྲྲིཿའྲི་རྣམ་པ་

དམར་བོ་བསམས་ཏེ། དེའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུས་བ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཚོགས་ཀུ་རུ་ཀུལེ་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ཏེ། མདུན་གྲི་

ནམ་མཁར་དམྲིགས་པ་ལ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་ལྷའྲི་ལེའུར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་

ཞྲིང་། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་ལྷའྲི་
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ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམས་ནས། བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཧྲྲིཿལས་བྱུང་

བའྲི་པདྨ་དམར་བོའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་

ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷ་མོར་བསོམ་པའམ། ཡང་ན་བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་བདག་མེད་མ་ཇྲི་ལྟ་བར་བྱས་ནས་དེའྲི་དབུས་སུ་ཧྲྲིཿལས་པདྨ་

དམར་བོ་དང་། ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ས་བོན་

ཧྲྲིཿལས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་མོ་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་

ཡྲིན་ལ། བཟླས་པའྲི་སྔགས་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་འབུམ་ཕག་གཅྲིག་

གྲིས་ཞེས་སོགས་ལ། ཕྱུགས་ཞེས་པ་ནྲི་དུད་འགོའྲི་བྱེ་བག་ཀླུ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་

སའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལེའུ་འདྲི་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུད་དུ་མྲིང་འདོགས་གསལ་བར་

མ་བྱུང་ཡང་། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། ལྟ་བའྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ལྟ་སངས་ཀྲི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བར་རྲིགས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་བརྟགས་པའྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བ་ནྲི་མཁའ་

འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོར་བཤད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབབ་པའྲི་རྩ་སྔར་བཤད་

པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་འབབ་པའྲི་རླུང་དང་ཁམས་ཐམས་ཅད་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

སོམ་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སོམ་པ་ནྲི། མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བའྲི་སོམ་

པའམ། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་མཁའ་འགོ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསོམས་པའམ། དེ་
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ལས་ཀང་རྣམ་གངས་གཞན། མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་མཁའ་འགོ་མ་

ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

དེའྲི་ངོ་བོར་བསོམས་པ་ནྲི་མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བ་སོམ་པ་སེ། དོན་དེ་དག་བརོད་བྱར་

སོན་པའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བའྲི་སོམ་པ་ལས། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དོན་དེ་ཉྲིད་བསན་པ་ལས་ཞུ་བ་པོས་

དོན་དེ་ཉྲིད་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་མངོན་པར་བྱང་

ཆུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དོན་དེ་དག་སོན་པའྲི་བརྟག་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་མཚན་དེ་

སད་ཅེས་བྱའོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེར་འཆད་པ་སོགས་བྱེད་དོ། །

སྨྲས་པ། སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་སྙྲིང་པོའྲི་དོན། །ཞུས་ཤྲིང་དེ་དོན་

གསུངས་པའྲི་ལམ་གྲི་གནད། །མ་ལུས་གང་དུ་བསྡུས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ལ། །རྨད་

བྱུང་ངེས་པ་བ་མེད་སེར་བའྲི་སོ། །རྒྱུད་འདྲིའྲི་འཇུག་ངོགས་ཟླ་དང་བལ་འགྱུར་

བ། །བཤད་ཚུལ་རྒྱུ་སར་ཁོད་ན་ཟླ་བ་བཞྲིན། །རོ་རེ་འཆང་དབང་བ་མའྲི་ཐུགས་

ཀྲི་བཅུད། །མ་ཉམས་དཔལ་ལ་རོལ་འདྲི་ཨེ་མའོ་མཚར། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་

བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་

མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བརྟག་པ་དང་པོའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། །།

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་བཤད་པ་ནྲི། བརྟག་པ་

འདྲི་ཡང་བརྟག་པ་སྔ་མའྲི་བཤད་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཀང་བ་མ་དག་

འཆད་ལ། དེ་ཡང་བརྟག་པ་འདྲིའྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པ་དང་པོའྲི་

ལེའུ་སོ་སོའྲི་མ་ཚང་བ་ཁ་སོང་བ་དང་། མདོར་བསན་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། 
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རྟོགས་དཀའ་བ་ལ་དོགས་པ་དཔད་པ་ལ་སོགས་པར་སྦར་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་

ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུ་སྔ་ཕྲི་ཕན་ཚུན་འཕོས་པ་ལས་འབེལ་བསྙད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་ལས། ལེའུ་དང་པོ་ལ་

གསུམ། རབ་གནས་བཤད་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ། དེའྲི་ལན་དུ་རབ་གནས་

གསུངས་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་

ག་གོང་དུ་གསུངས་ན། དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་དཔོན་དེས་ལྷ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རབ་

གནས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་སྔར་མ་གསུངས་པས་དེ་ཉྲིད་ཞུ་བར་འདོད་ནས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་

གསོལ་བ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་བསྡུས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་ཞེས་སོན་པ་ལ་

བོས་ནས། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་བདག་རབ་གནས་མཚན་ཉྲིད་བཟང་པོ་ཉྲིད་ཉན་པར་འཚལ་

ན། ཆོ་ག་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བགྲི་བ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་

ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཁེན་ནས་དེའྲི་ལན་དུ་རབ་གནས་ཀྲི་ཆོ་ག་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། དེ་ལ་གང་གྲིས་རབ་གནས་བྱེད་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རང་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གོམས་པ། ཆོ་གའྲི་ལས་རབ་ཏུ་མཐོང་བ། སྔགས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་སེ་

རྒྱུད་སེ་ལ་མཁས་པའོ། ཞེས་ཡར་དང་ངོ་། །དེས་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ལ། པདྨ་ཅན་

ལས། ཇྲི་སྙེད་སྦྲིན་སྲེག་བྱས་ནས་ནྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཞེངས་པ་དང་། །ས་

གོན་ལ་སོགས་བྱས་ནས་ནྲི། །མཚན་མོ་སྐུ་གཟུགས་སྦང་བ་དང་། ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། རབ་གནས་ཀྲི་ས་གོན་གྲི་ཇྲི་སྙེད་པ་སེ་ཇྲི་ལྟར་འབྱོར་བའྲི་

ཡོ་བྱད་ཀྲིས་བགེགས་སེལ་བའྲི་སྦྲིན་སྲེག་བྱས་ནས་ནྲི། རབ་གནས་བསྡུས་འབྲིང་
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ལ་མྲི་དགོས་ཀང་། རྒྱས་པ་ལ། ལྷ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་

པ་བཞེངས་པ་དང་། བུམ་པ་དང་ལྷ་ས་གོན་ལ་སོགས་བྱས་ནས་ནྲི། དེའྲི་མཚན་

མོ་རབ་ཏུ་གནས་བྱའྲི་སྐུ་གཟུགས་སྦང་བ་དང་། ཆུ་དང་ཁྲུས་ཆལ་གྲིས་བཀྲུ་བ་

དང་། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཏེ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་

མཆོད་ནས་སྙན་མནན་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞྲིང་ནང་པར་སྔ་བར་

བདག་བསྐེད་དང་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་སོགས་རོགས་ནས་སར་

ཡང་རྟེན་བསྐེད་ཅྲིང་སྦང་ཁྲུས་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ་སྤན་དངས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་མཆོད་ནས་སྐུ་གཟུགས་སྙྲིང་

གར་རབ་ཏུ་གཞུག་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་སེ་དབང་བཞྲི་བསྐུར་ནས་

རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་བྱའོ། །ཆོ་ག་རྒྱས་པར་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སེ། 

འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །དབང་བསྐུར་དང་རབ་གནས་

ཀྲི་ཚེ་མཆོད་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ནྲི། ས་ཚོགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་

ཉེར་སྤོད་ལྔ་དབུལ་བ་ཉྲིད་དུ་བྱ་ལ། སྔགས་གང་གྲིས་དབུལ་བ་ནྲི། ༀ་བཛྲ་ཞེས་

སོགས་སོ། །གོང་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆོ་ག་རྲིམ་པས་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསྲིལ་གོང་མ་

བཞྲིན། ཞེས་པ་ཀུ་མུ་ཊྲི་པདྨ་ཅན་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་གསུམ་ཀ་ན་མེད་ཅྲིང་། པདྨ་ཅན་

ལས་ཚིག་རྐང་གཉྲིས་མེད་པར་སྔོན་བཞྲིན་མངོན་སྔགས་ཆོ་ག་རྲིམ་གྲིས། ཞེས་

འབྱུང་ལ། དེའྲི་འགེལ་བར། འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྡུས་པ་དང་། གསང་

བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྒྱུད་སྔ་མ་སེ། དེ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པས་

སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་དང་རབ་གནས་ཀྲི་ཆོ་
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གའྲི་རྲིམ་པ་རྒྱས་པར་རྒྱུད་སྔ་མ་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་དང་གསང་འདུས་ལས་ཤེས་

པར་བྱ་བ་དང་། འདྲི་དེ་ལས་དུས་ཕྲི་མར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་མཛད་པ་ནྲི་གསང་

འདུས་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལ་དགོངས་སོ། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་

དོ། །སྔར་སྦྲིན་སྲེག་བྱ་བར་བཞེད་པ་དེ་ལ་ཐབ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐབ་

ནྲི་ཞྲི་བར་ཞེས་སོགས་ཏེ། །འདྲི་ཉྲིད་ལ་ནྲི་ལྷག་མ་བསྒྲུབ། ཅེས་པ་དབང་དགུག་

བསྐྲད་དབྱེ་སོགས་ཀང་ཐབ་དེར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་གསུངས་ཤྲིང་། སེང་

ཞེས་པ་རྣམས་རྒྱ་ཚད་དང་འོག་ཅེས་པ་རྣམས་དཔངས་ཚད་ཡྲིན་ལ་ལྷག་མ་གོ་

སའོ། །བསྲེག་རས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཞེ་ལ་ཏྲིལ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །ༀ་ཨགེ་ནས་

ཧྲི་ཏོ་བྷ་ཝ་བའྲི་བར་མེ་ལྷ་ཐབ་ཀྲི་ཤར་ལྷོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའྲི་སྔགས་དང་སྭ་

ཨརྠན་སོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་སྔགས་དང་། སྤན་འདེན་པའྲི་སྔགས་འདྲིར་

མ་གསུངས་པའྲི། ༀ་ཨ་ན་ལ་སོགས་ཁ་འགེངས་པ་དང་། ༀ་ཛཿཧཱུཾ་སོགས་མེ་ལྷ་

ཐབ་ཀྲི་ཁ་ཁེར་ལ་བཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་ཆུ་འབུལ་བའྲི་སྔགས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས་

གསུངས་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་མེ་ལྷའྲི་མཆོད་སྔགས་སོ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་

རྣམས་མ་བཤད་ཅྲིང་། ཀུ་མུ་ཊྲིར་ལེའུ་འདྲི་ཕལ་ཆེར་མ་བཤད་དོ། །འདྲིར་པདྨ་

ཅན་ལས། ད་ནྲི་ནང་གྲི་བཤད་པར་བྱ། །ལྟེ་བའྲི་པདྨའྲི་ཐབ་ཁུང་ཆེར། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་ནང་ངེས་དོན་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། སྔར་གོང་གྲི་ལེའུ་བཅུ་བར་

དེ་སྦྲིན་སྲེག་ཅེས་གསུངས་པ་ལས་ན། སྦྲིན་སྲེག་འདྲི་ལ་ནང་ངེས་དོན་གྲི་སྦྲིན་

སྲེག་ཞྲིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་ན་དེ་གང་ཞེ་ན། ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཐབ་ཀྲི་ངེས་

དོན་ནོ། །དེའྲི་དབུས་ཀྲི་གཏུམ་མོ་ནྲི་མེའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །འོག་གྲི་རོ་རྐང་གྲི་ནང་ནས་
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རྒྱུ་བའྲི་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ནྲི་རླུང་གཡབ་

ཀྲི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་ལས་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ན། སྤྲི་བོའྲི་གཞོམ་མེད་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བ། 

གཏུམ་མོའྲི་མེ་དང་འཕད་པ་ནྲི་མེ་ལ་བསྲེག་བླུགས་འབུལ་བའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །དེ་

ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་གྲིས་སོང་བ་

ཉྲིད་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བར་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་གཉྲིས་སང་གྲི་ཀུན་

རྟོག་མ་ལུས་པ་བསྲེག་པ་ནྲི་ཡམ་ཤྲིང་བསྲེག་པའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་གོ་འཕང་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་པའྲི་ས་གོན་དུ་དེ་འད་བའྲི་སྦྲིན་སྲེག་

བྱ་བ་ལ་འབད་པར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་གསུངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་རྨད་དུ་བྱུང་

ངོ་། །སྔར་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་གསུངས་པའྲི་སྔོན་དུ་སའྲི་ལྷ་མོ་ས་གོན་གྲིས་མཚོན་

པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ནྲི། ས་དེར་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་

གྲི་ཚོམ་བུ་བྱས་པར་ས་ལྷ་བསྐེེད་ཅྲིང་སྤན་དངས་པ་དང་བསྲེས་ནས་མཆོད་པ་དང་

གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ། མཱ་མ་རྲིན་ཆེན་ས་ཚོགས་ཀྲི་རྒྱན་འཛིན་པ་ཞེས་བོས་ནས། ཇྲི་

ལྟར་ཁོད་སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བདུད་འཇོམས་པའྲི་ཚེ་དཔང་དུ་གྱུར་པ་ལྟར་

བདག་གྲིས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཁོས་པ་དང་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཉེས་པར་བྱས་

པ་ལའང་ལྷ་མོ་ཁོད་ནྲི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལགས་པས་དབང་པོ་མཛོད་ལ་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་བདག་ནྲི་འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་བའྲི་དོན་དུ་གནང་བར་མཛོད་

ཅྲིག །ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་བྱྲིན་ནས་སའྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་

དུ་ཐྲིམ་པར་བསམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་སོགས་སོ། །
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ལྟེ་བའྲི་ཐབ་ཏུ་ཙཎྡ་ལྲི་ཡྲི་མེར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་སྲེག་བླུགས་བྱྲིན་པ་

ཡྲིས། །ཀུན་རྟོག་ཡམ་ཤྲིང་བསྲེག་པའྲི་སྦྲིན་སྲེག་མཁན། །དང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་

གློ་བ་དགའ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་དང་པོ་རྣམ་

པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་གཉྲིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས་ལེའུ་ལ་སབས་དགོད་པ། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ་དངོས། ལེའུའྲི་མཚན་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལེའུ་འདྲིའྲི་འགེལ་ལ་ཀུ་མུ་ཊྲི་ལྟར་ན། སྲྲིད་པའྲི་ལོངས་

སྤོད་འདོད་པ་རྣམས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་རབ་གནས་སོགས་ཀྲིས་ཆོག་པར་འཛིན་

ལ། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ངེས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ། དེའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་

གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་ཕྲིར་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་པར་འཆད་ཅྲིང་། ནམ་མཁའ་ལྟར་

མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་འཁོར་བའྲི་ཆོས་ལ་བྱྲིང་བར་གྱུར་པ་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོར་ཀུ་བ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་འཕོ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། ཇྲི་ལྟར་ན་འདོད་

པའྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་བཞྲི་དང་། 

བདག་མེད་མ་དང་། ཀུ་རུ་ཀུལེ་སོགས་ལྷ་མང་དུ་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

ལྷ་གང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་ལ། ཤེས་

རབ་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་ན་བདག་མེད་མས་བྱའྲི། ཀུ་རུ་ཀུལེས་མྲིན་པ་དང་། ཐབས་

ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བྱེད་ན། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀས་བྱེད་ཀྲི། ཧེ་རུ་ཀ་གཞན་

གསུམ་ནྲི་དཔལ་ཞེས་པས་གཅོད་དེ། འབས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་པས་དཔལ་གྲི་འོས་
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མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འཆད་དེ། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་

སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་བདག་མེད་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀས་གཙོ་བོ་བྱས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་གཉྲིས་གསུངས་

ཀང་། ཧེ་རུ་ཀ་གཞན་གསུམ་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་བྱེད་ན་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་ཡང་

རུང་བས་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་འགེལ་བ་མཁན་གྲིས་བསམས་

པར་མངོན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལྟར་ན་ལེའུའྲི་འགེལ་ནྲི། སྔར་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་ཐབས་མང་དུ་གསུངས་ཀང་དེ་དག་ལ་དོགས་པ་ལེགས་པར་བཅད་ནས་

ངེས་པར་གཟུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞུས་ལ། ཞུ་བ་དངོས་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་པ། 

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཆོས་ཀུན་ལ། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་དེས། 

རྒྱ་མཚོར་ཀུ་བ་ལྷུང་བ་ཕྱུང་བ་དང་ངེས་པ་མེད་པར་འགོ་བ་ཇྲི་ལྟ་བར། སེམས་ཅན་

ངེས་པ་མེད་པར་འཕོ་བ་དང་། དགེ་རྩ་ཅུང་ཟད་པར་ངེས་པ་རྣམས་རང་གྲི་འདོད་

པའྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་བསོམ་པའྲི། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ཐབས་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་དངོས་གྲུབ་ཇྲི་

ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་དགུ། ལྷ་གང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ་དངོས། ལས་

དང་པོ་བས་རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་པའྲི་གནས་དང་དུས། རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱེད་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གོམས་ནས་སྤོད་པའྲི་སྔ་རོལ་དུ་ནུས་པ་རེད་པར་བྱ་བ་

དང་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ལྟས་བརྟག་པའྲི་བསམ་གཏན་བཤད་པ། ལམ་འདྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་བཤད་པ། ནུས་པ་རེད་ནས་སྤོད་

པ་སྤད་པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བཤད་པ། བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་ཕག་
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རྒྱ་བསེན་པར་གསུངས་པ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་ནས་

སྐེ་འཆྲི་ཟད་པར་བསན་པ། དངོས་གྲུབ་རྲིམ་པའྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ་སོགས་ཇྲི་ལྟ་

བུའྲི་ཐབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཞུས་པའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པའམ། ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པ་དང་། དེ་ལ་སད་ཅྲིག་ཀང་གཞན་སེམས་པ་མེད་པས་གུས་

སྦོར་དང་རྟག་སྦོར་གཉྲིས་ཀྲི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་ཀྲི། དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་ལེ་ལོས་

ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་གནས་སོ་སེ་གནས་པར་མྲི་བྱེད་དོ། །སད་ཅྲིག་ཀང་གཞན་སེམས་

མེད་པས། ཞེས་པདྨ་ཅན་དུ་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དང་པོ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་

པས་གོམས་པར་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་རང་ཁྲིམ་དུའོ། ཞེས་པས་གནས་

བསན་ལ། དེ་ཡང་མཚན་མོའྲི་དུས་སུ་གཞན་གྲིས་མ་ཚོར་བར་བསོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དངོས་གྲུབ་བདག་ཉྲིད་སེམས་པ་ཡྲིས། ཞེས་འདོན་ཏེ། དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་བདག་ཉྲིད་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པའོ། ཞེས་སེམས་པ་ཡྲིས་

བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་མ་བསོམ་པའམ། ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲི་གཟུགས་སུ་

བསོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པས་ལྷའྲི་གཟུགས་ལ་སོང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་

བསོམས་པར་སོན་ལ། ཤེས་རབ་ཅན་ཞེས་པ་ནྲི་མཆོག་འགྲུབ་པ་ལ་རོགས་རྲིམ་

གྲི་རྒྱུར་བསྐེད་རྲིམ་དགོས་པར་ཤེས་ནས་དེ་ལྟར་བསོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམ་

དཔོད་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་གྲི། མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་འདོར་བ་ནྲི་ཤེས་རབ་

མེད་པར་སོན་པའོ། །དེ་ཡང་རྐང་བ་འཁྲུ་བ་ནས་རྒོད་པ་དང་། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

མཚོན་པའྲི་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བསེན་པ་དང་ཧེ་རུ་
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ཀ་དཔལ་ཏེ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ན་ཡང་ལྷ་ཡྲིད་ལ་བྱ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་ལམ་ལེགས་པར་ཤེས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་། སྔགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་བརྟུལ་ཤུགས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཧེ་རུ་ཀའམ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་རྣམ་པར་བསོམ་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་ཐ་མལ་གྲི་ང་

རྒྱལ་གྲིས་རང་དང་ལྷ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་བོའྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པའྲི་

གདུག་པའྲི་སེམས་ནྲི་མ་རྲིག་པས། རང་ཉྲིད་ལྷ་ལས་གཞན་གྲི་ཚུལ་གྲིས་སད་ཅྲིག་

ཀང་དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཕྲིར་དུ་མཁས་པས་འབད་པ་དག་པོས་

མྲི་གནས་སོ་སེ་མྲི་གནས་པར་བྱའྲི། དེ་ལས་བཟློག་ན་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་བོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བསམ་གཏན་ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་འཇྲིག་པར་

བྱེད་པ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ཁོད་ལ་ང་ཡྲིས་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་

རྣལ་འབྱོར་ཡུན་རྲིང་དུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་པས་རྲིག་མ་ལ་རོལ་

ཅྲིང་རྩེ་བས་བདེ་སོང་སྦོར་བ་འབའ་ཞྲིག་ལ་དྲིལ་ཏེ། དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་ཡང་ཟླ་

བ་ཕེད་ནྲི་ཡོངས་སུ་རྟོགས་ཤྲིག་དང་ནུས་པ་རེད་ནས་སྤོད་པ་བྱས་ན་དངོས་གྲུབ་

འགྲུབ་པའྲི་མཚན་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བསོམས་པའྲི་མཐར་

ཐ་མལ་གྲི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་དང་ངེས་ཀྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་

སུ་སེམས་པ་ཡྲིས་ཉྲི་མ་གཅྲིག་ཏུ་སད་ཅྲིག་ཀང་རྟོག་པ་གཞན་གྲི་བར་མ་ཆོད་པར་

བསོམས་པས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་གྲིས་ཤྲིག་དང་། སྔར་བཤད་པའྲི་དོད་ཅེས་པ་

མཐུ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བར་རང་གཞན་དོན་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བྱེད་པ་འདྲི་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་
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ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་གོམས་

པར་བྱས་པས་དངོས་གྲུབ་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་པར་འཕལ་དུ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་འཇྲིགས་

ཤྲིང་སྐྲག་པ་དང་། སེམས་བསད་ཅྲིང་འཁོར་བའྲི་སྨོ་བ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་འབལ་

བ་སོགས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མ་ངན་གྲིས་གདུང་བ་དང་། གཞན་གྲིས་འཚེ་བ་

དང་། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཉྲིད་ཉོན་མྲི་མོངས་ཤྲིང་

ཟྲིལ་གྲིས་མྲི་གནོན་ནོ། །དེས་ན་རང་གྲི་ལམ་གྲི་ཕན་ཡོན་དང་། དེ་ལས་གཡེང་བའྲི་

གནོད་པའྲི་འབས་བུ་འབྱུང་བར་དེ་ལྟར་ངེས་པར་ཤེས་ནས་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་

བ་རྣམས་དེ་ནྲི་སད་ཅྲིག་ཀང་ངུ་འབོད་དེ་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་དང་རྣམ་རྟོག་ལ་

སོགས་པས་དཀྲུགས་པའྲི་འཁོར་བར་གནས་པར་བྱེད་དེ་མྲི་གནས་སོ། །མྲི་གནས་

ཚུལ་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཆེ་ན་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་འདྲིར་

འཇུག་ལ་སྲིག་པའྲི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་མྲི་འཇུག་སེ། ཞུགས་ཀང་འབས་བུ་མྲི་

འཐོབ་བོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་གྲི། མཚམས་མེད་ཅེས་པ་ནས། ཡན་ལག་མ་ཚང་

བས་ཀང་སྔར་བཤད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསམ་པས་ཕན་ཡོན་དེ་རྣམས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྲིས་འགྲུབ་ན་ཆོས་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲིས་ཞུགས་ན་འགྲུབ་པ་

ལྟ་ཅྲི་སོས་པར་སོན་པ་ནྲི། དགེ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ནྲི་ཐེག་པ་འདྲིར་ཞུགས་ན་རེ་

ཤྲིག་ཅེས་རྲིམ་པ་སོན་པ་སེ་དང་པོར་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་གོམས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་མཉམ་
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པར་བཞག་པས་སྤོད་པ་སྤད་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་རེད་པ་ན། ཟླ་བ་

གཅྲིག་ཏུ་གསང་ལ་སྤོད་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཉྲིད་བརྒྱུ་བར་བྱ་བའོ། །དེ་ནྲི་ཇྲི་སྲྲིད་

ཕག་རྒྱ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཁེར་ལ་སྤོད་པ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་རྣལ་འབྱོར་མས་ལུང་བསན་མ་

རེད་བར་དུ་ཡྲིན་ལ། ཟླ་བ་གཅྲིག་ནས་ངེས་པར་ལུང་བསན་པའྲི་གནང་བ་རེད་པར་

འགྱུར་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ་དེ་འད་བའྲི་སྔགས་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིས་ལུང་བསན་པར་

བྱའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེ་གེ་མོ་ཁེར་ལ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་སྤོད་པ་

གྲིས་ཤྲིག །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུང་བསན་ནས་རེད་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡང་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཁུ་བ་མྲི་འབབ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སོང་བའོ། །ཕག་

རྒྱ་དེ་བསེན་པའྲི་སྔོན་དུ་རྒྱུད་སྦོང་བ་ནྲི་སོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་དེའྲི་

རྒྱུད་རྣམ་པར་སྦང་ཞྲིང་། དགེ་བ་བཅུ་ལས་བརྩམས་ནས་ནྲི་དེ་ལ་ཆོས་ནྲི་རབ་ཏུ་

དབྱེ་བ་བསན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གོང་མར་བཤད་པ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་རྣལ་

འབྱོར་ལ་བསབས་པས། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་དང་ལྷའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སེམས་དང་ནྲི། དམ་

ཚིག་དང་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འདོད་པའྲི་སེམས་ཀང་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །ལུང་

བསན་རེད་ནས་སྤོད་པ་བྱས་པས་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲིས་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་སྔ་ལྟས་

དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་མ་མཆོག་གྲིས་ལུང་བསན་པ་ལས་ཐོབ་པ་ཡྲི་བུད་མེད་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་བའྲི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

སངས་ནས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་དུ་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕག་

རྒྱ་སྔར་བཤད་པའྲི་མྲིའྲི་བུ་མོ་དེ་ལྟ་བུར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཀྲི། ཡང་ན་ཞེས་
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པ་ནས་སྤད་ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེས་ན་སྔར་གང་བཤད་པའྲི་སྤོད་པ་འཇྲིགས་པའྲི་

གཟུགས་ཅན་ཏེ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་བཀའ་སྤད་དག་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྤོད་པ་དེ་ཡང་

སྲེད་པས་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མ་གསུངས་ཀྲི། བདག་གྲི་འདོད་

པའྲི་དམ་པ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་བདེ་

སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་མྲི་གཡོ་བར་བརྟན་ནམ་འོན་ཏེ་གཡོའམ་ཅྲི་ཞེས་རང་གྲི་

སེམས་ནྲི་སོ་སོར་བརྟག་ཅྲིང་མྲི་གཡོ་བར་བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ནོ། །

བདུན་པ་ལ་གཉྲིས། དོགས་པ་ཞུས་པ་དང་། དེ་སེལ་བའྲི་ལན་གསུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་བ། སྔར་བཤད་པའྲི་བདག་མེད་མའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་དགོས་

ན་རང་ཕག་རྒྱ་མར་བསོམས་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་མ་གཞན་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་

བསོམ་པ་ཉྲིད་ཅེས་ཇྲི་ལྟར་བརོད་དེ། ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་དག་གྲིས། །ཕག་རྒྱའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་ཞུས་པའོ། །དེ་ཡང་བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ཕོ་མོ་གཉྲི་གའྲི་དབང་

དུ་མཛད་ནས་གསུངས་ཀྲི། བུད་མེད་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་མ་མཛད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་

ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་རྟེན་གཉྲིས་ཀས་བསོམ་པར་བྱེད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་བདག་མེད་མ་

བསོམ་པ་ཉྲིད་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་འདྲི་བར་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་

དང་། བྷཱ་ཝས་བཤད་ལ། རྒྱུད་ཉྲིད་ལས་དེ་ལྟར་གསལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྟེན་བུད་མེད་

ཀྲིས་བསོམ་པའྲི་དོགས་གཅོད་མ་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་བདག་མེད་མ་བསོམ་པའྲི་དོགས་

གཅོད་ཡྲིན་པས། རྟེན་སྐེས་པས་བདག་མེད་མ་བསོམ་པ་ལའང་དོགས་པ་གཅོད་
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པའོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་རྟེན་གྲི་སོ་ནས་ཡྲིན་ན་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་བསོམ་པ་

ལའང་དོགས་པ་བཅད་དགོས་པ་ལ་མ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེས་ན་ལན་གྲི་དོན་ཡང་བདག་མེད་མའྲི་བུད་མེད་གཟུགས་

ནྲི་སངས་ནས། གཞན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་འད་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བྱ། 

ཞེས་པ་སེ། སོང་ཚུལ་ཡང་དམྲིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི། རྟེན་བསྒྱུར་བ་

མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་དང་། སྐུ་མདོག་ནག་པ་དང་། གྲི་ཐོད་

འཛིན་པ་སོང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་མོར་འཇོག་པའྲི་རྟགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ནུ་མ་

རྒྱས་པ་དང་། བྷ་གའྲི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་བའོ། །བསྒྱུར་ཚུལ་ནྲི། ནུ་མའྲི་རྣམ་པ་བོ་ངོར་

སངས་པ་ལས་བྷོ་ལ་སེ་རོ་རེར་འགྱུར་ལ། རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་སྔར་ཀ་ཀོ་ལ་བྷ་ག་བསོམས་

པའྲི་འགམ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་ཡང་དག་པར་གནས་པར་བསོམ་ཞྲིང་བྷ་གའྲི་འགམ་

གཉྲིས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་དྲིལ་བུ་སེ་འབས་བུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ལ། བྷ་གའྲི་

ཟེའུ་འབྲུའྲི་དམྲིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་སར་རོ་རེ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་། དེའྲི་

ལྷག་མའྲི་ལུས་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དགའ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གཟུགས་སུ་བསོམ་

པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་གཞན་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་འད་བ་ལ་ཕག་མཚན་གྲི་

ཐོད་ཅན་དུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་པར་སྦོར་བའྲི་སྐེས་བུ་ཉྲིད་དེ་ཐབས་ཀྲི་

གཟུགས་ཀྲིས་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བསོམས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་

འབད་པ་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནུ་མ་རྒྱས་པ་དང་པདྨ་

སངས་པ་མ་གཏོགས་པ་བདག་མེད་མའྲི་བསོམ་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བྱའོ། ཞེས་བྷཱ་

ཝས་བཤད་ལ། བདག་མེད་མའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་བྱ་དགོས་པ་སྔར་བདག་མེད་མའྲི་
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རྣལ་འབྱོར་གྲིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་ཤེས་ཤྲིང་། འོན་ཀང་ལྷ་ཕོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་བསོམས་པ་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་པའོ། །བྷཱ་ཝའྲི་འགེལ་བར་སྐེས་བུར་

འགྱུར་གྲི་དོད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ཏེ། ཕོའྲི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

བ་ནྲི་སྐེས་བུ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསན་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བོད་ཁ་ཅྲིག་ཐབས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་

ཤེས་རབ་གོལ་གྲི། དེ་ལས་བཟློག་པས་མྲི་གོལ་བ་སྤྲིར་བཏང་ཡྲིན་ལ། དམྲིགས་

བསལ་དུ་རང་དང་རྟོགས་པ་མཉམ་པའྲི་ཐབས་རེད་ན། རྟེན་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་གོལ་

བར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་མ་རེད་ན་བུད་མེད་ཀྲི་རྟེན་དོན་ལ་བསྒྱུར་བར་ལན་གྲི་གཞུང་

གྲིས་བསན་པར་འདོད་པ་དོན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་སབས་དོན་ལ་མ་འབེལ་བར་སྔར་བཤད་

པས་ཤེས་ལ། རྟེན་དོན་ལ་བསྒྱུར་བའྲི་ནུས་པ་མ་རེད་པའྲི་གོང་དུའང་། ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ཐབས་ཤེས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱེད་

དགོས་པ་ལའང་དོགས་པ་བཅད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོང་མོས་རྒྱུ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་

ཕག་རྒྱ་མ་དང་ལྡན་ཡང་འགྲུབ་པར་མ་མཐོང་བས། སྤོད་པ་ལ་མྲི་དད་པའྲི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྲིས་འཕ་བའྲི་སྤོད་པ་འདྲིས་ཆོག་གོ་སྙམ་པ་ལ། གསལ་བར་ཞེས་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས། ནུས་མཐུ་གསལ་བར་བསན་ནས། མ་དད་པ་འགོག་ནུས་པའྲི་དབང་

དུ་བྱས་ཀྲི། ལྟོ་འཚོལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྤོད་པ་བྱེད་པ་ལྟར་འཆོས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མྲིན་ཞེས་

བསན་པར་ཀུ་མུ་ཊྲིར་བཤད་ལ། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། ནུས་པ་གསལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

བས་ཞེས་འབྱུང་སེ། ནུས་པ་གསལ་བར་རོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་སྤོད་པ་བྱས་

ན་དེའྲི་ཕྲིར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་གྲི། ནུས་པ་ཅུང་ཟད་སྲྲིད་པ་

ཙམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤོད་པ་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་
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འཆད་པ་ལྟར་བྱའོ། །ཕག་རྒྱ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་དང་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་གཞན་གྲིས་

མྲི་ཕེད་པས་འགྲུབ་ཀྲི། གཅྲིག་བུས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གུར་ལས། མྲི་ཡྲི་ཕག་རྒྱ་བངས་

ནས་ནྲི། །དེ་ལ་ཆོས་ནྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ། །དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །ཕག་

རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་རབ་ཏུ་བསྒགས། །མྲི་ཕེད་མཚན་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཡྲི། །དངོས་གྲུབ་ཡོ་

གྲི་ཁད་པར་འཕགས། ཞེས་ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཡང་དངས་ལ། ལྷན་ཅྲིག་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་

ཡུལ་རྟེན་གཉྲིས་ཀས་འགྲུབ་པར་སོན་ཏེ། ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡབ་ལ་ལྷན་སྐེས་སྐེ་

བ་ལྟར། ཡབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཡུམ་ལ་ངེས་པར་ལྷན་སྐེས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་

ནྲི་པདྨ་སུ་ཁ་དྷ་ར་སོགས་ཀྲི་གནད་ཤེས་པ་དང་། རྩ་འཚོལ་བའྲི་གནད་ལེགས་

པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །འདྲི་རྣམས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་པས་སྔར་གྲི་གཞུང་

རྣམས་མ་ཤོད་པར་སང་ངོ་། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ་། །

བརྒྱད་པ་ནྲི། སྤོད་པ་སྤད་པ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ན་ཇྲི་

ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། པདྨ་ཅན་ལས། སྐེ་བ་དང་ནྲི་འཇྲིག་པས་ཀང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བྱ་སེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མཐར་སོན་པ་དེ་སྐེ་

བ་དང་ནྲི་འཇྲིག་པ་སེ་འཆྲི་བས་ཀང་གནོན་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་ཐབས་

ཀྲིས་ནྲི་སྲྲིད་པར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་དེ་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྲི་མཛད་པ་རྒྱུན་མ་འཆད་

པར་སོན་ཅྲིང་། ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་བག་ཆགས་མཐར་བྱེད་པ་སེ་མ་ལུས་

པར་སྦངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འགེལ་བར། ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་སྲྲིད་མཐར་བྱེད། ཅེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་གོ་འཕང་དེ་ལ་རབ་ཏུ་འཇྲིག་པའྲི་འཆྲི་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་ཆགས་པ་སེ་ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་བའང་མེད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། 
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ལ་ལ་སེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྲོག་འཇྲིག་པས་འཇྲིག་པར་ཏེ་འཆྲི་བར་འགྱུར་མོད་

ཀང་། མཆོག་འགྲུབ་པ་དེ་ནྲི་སྲོག་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུའྲི་དངོས་པོ་མེད་པས་ཚེ་ཟད་པའྲི་

འཆྲི་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དགུ་པ་ལ་དྲུག །དངོས་གྲུབ་དེ་འདོད་པས་རྲིམ་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་བསབ་

པར་བསན་པ། སང་ཕོགས་དང་སོང་ཕོགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཉྲིད་བཤད་པ། དེ་ལྟ་

ན་རོགས་རྲིམ་གཅྲིག་པུས་ཆོག་པས་བསྐེད་རྲིམ་དོན་མེད་དོ་སྙམ་པའྲི་དོགས་

པ་བསལ་བ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གཉྲིས་ཚོགས་པ་

ཡྲིན་པས་ཐབས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང་། འདོད་ཆགས་ཀྲིས་འདོད་ཆགས་སོང་བའྲི་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་འཐད་པ་

དཔེས་བསན་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་སྐེ་འཆྲི་ཟད་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་དེ་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་སྤོས་པ་ས་ཚོགས་པ་

བསོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། སྤོས་པ་དེ་དག་ཀང་རྨྲི་ལམ་ལྟར་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཤེས་

པའྲི་སོ་ནས་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གོམས་པར་བྱས་ནས། རྲིམ་པ་དེ་ཉྲིད་

མཐར་ཕྲིན་པ་ན། ལྷའྲི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའྲི་སྤོས་པ་ཉྲིད་ཀང་རོགས་རྲིམ་བསོམས་

པས་སྤོས་པ་མེད་པར་བྱ་སེ། མཉམ་གཞག་ཏུ་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ངོ་ན་དེ་འད་བའྲི་སྤོས་པའྲི་གཉྲིས་སང་རགས་པ་དག་

བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིའྲི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་

ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རོགས་རྲིམ་བདག་བྱྲིན་རླབས་ལ་རྒྱུད་འདྲི་རང་གྲི་སོར་ནས་འཇོག་ཚུལ་

མྲི་འད་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་ལེགས་པར་ཕེད་པའྲི་གོ་བ་ཆགས་པ་

ཞྲིག་མེད་མྲི་རུང་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་

པ་ལས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཐེག་

པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། རང་བྱྲིན་རློབ་པའྲི་སྦོར་བ་རུ། །དེ་ཉྲིད་ཕྲིར་ན་གསུངས་པ་

སེ། །སྙྲིང་གའྲི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་གནས། །ཟླ་བའྲི་གཟུགས་ལ་མྲི་ཤྲིགས་པ། །ས་

ཚོགས་འོད་ཀྲིས་རྣམ་འཁྲིགས་ལྡན། །དེས་ནྲི་རོ་རེ་རྣམ་པར་བསོམ། །རོ་རེ་བདག་

མེད་མ་མཁའ་འགོ། །བསྐུལ་བའྲི་ཆོ་གས་བསོམ་པར་བྱ། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་ས་རྩེར་

ནྲི། །ཡུངས་ཀར་གནས་པར་རྣམ་པར་བསོམ། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་མྲི་རྒྱུ་

བའོ། །འགོ་བ་མ་ལུས་ཡུངས་ཀར་དུའོ། །དེ་ལྟ་བུར་ནྲི་བསོམས་གྱུར་ན། །རང་བྱྲིན་

རློབ་པ་རབ་ཏུ་འགྲུབ། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་དེ་བཞྲིན་དྲི། །རོ་དང་རེག་བྱར་མངོན་

ལྡན་ཞྲིང་། །རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད་ཀྲིས་དེར་བསམས་ན། །དེ་ནས་བདག་དང་གཞན་མེད་

པར། །རོ་རེ་པདྨ་ལས་བྱུང་བཞྲིན། །ཡང་དག་བདེ་བ་དངོས་མཆོག་དེ། །རྦ་རླབས་

མེད་ཅྲིང་སང་བ་མེད། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་འགྱུར་བ་མེད། །ཉུང་ཟད་ཆང་ལ་རབ་

ཞུགས་ཏེ། །བདག་མེད་མ་ལ་རང་རྲིག་བཞག །བལ་བའྲི་དགའ་བ་དག་གྲི་

མཐའ། །རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་བལ་ཞྲིང་། །མྲི་གཡོ་རྣམ་པར་འཁྲུག་མེད་པ། །དགེས་

རོར་ཞེས་བྱའྲི་ངོ་བོར་གསལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ། སྙྲིང་གའྲི་དབུས་སུ་ཞེས་

སོགས་བཞྲིས་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་འོད་ཟེར་ལྔ་
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འཕོ་བ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་བསོམ་པར་བསན་ལ། དེ་ནྲི་འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་རླུང་འདུས་པ་ལས་འོད་གསལ་འཆར་བའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་

དུས་ལ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་མྲི་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙྲིང་ཁར་མྲི་

ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་འཆར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་

བདག་བྱྲིན་རླབས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བར་དོ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཏེ། འོད་

གསལ་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་མ་ཤར་ན་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བར་དོ་བཞྲིན་མྲི་

འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེ་བདག་མེད་མ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གསང་བའྲི་ས་རྩེར་ཕ་མོ་

བསོམ་པ་སོན་ཏེ། དེ་ཡང་མཁའ་འགོ་མ་ནྲི་མཁའ་འགོ་གདོང་ཞེས་གགས་པ་རྩ་དབུ་

མའོ། །དེའྲི་ས་རྩེ་ནྲི་མར་ས་སེ། འབོག་འགྱུར་ལས། མཁའ་འགོ་ས་ཡྲི་མཐར་གནས་

པ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཡུངས་ཀར་ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་གནས་དེར་རས་ཀྲི་

ཐྲིག་ལེ་སོགས་བསོམ་པ་སོན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་

དེའྲི་ནང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པ་བསན་ཏེ། འདྲི་ལ་རོགས་

རྲིམ་དུ་འགོ་བའྲི་ཆ་གཅྲིག་དང་། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསོམ་ཚུལ་དུ་

འགོ་བའྲི་ཆ་གཅྲིག་དང་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུར་ནྲི་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི། དངོས་

སུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དང་བརྒྱུད་ནས་རང་བྱྲིན་རླབས་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པར་

བསན་ཏེ། འདྲི་ལ་འོག་སོའྲི་ཕ་ཐྲིག་བསོམ་པ་དང་། སྙྲིང་གའྲི་མྲི་ཤྲིགས་པ་བསོམ་

པའྲི་གོ་རྲིམ་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་སོ། །གཟུགས་དང་ཞེས་པ་གསུམ་གྲིས་ནྲི་འདོད་

ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་མ་བལ་བར་དེ་དག་བསོམ་པ་བསན་ལ། དེ་ལྟར་

བསོམས་ན་ཉམས་མོང་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བ་ནྲི། དེ་ནས་བདག་དང་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་
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བཞྲིས། རོ་རེ་དང་པདྨ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་

འདེན་པ་བཞྲིན་དུ་ཡང་དག་པའྲི་བདེ་བའྲི་དངོས་པོ་མཆོག་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་

འདེན་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ་བདག་དང་གཞན་དུ་སང་བའྲི་སྤོས་པའྲི་རྦ་རླབས་མེད་པ་དང་། 

རྣམ་པར་རྟོག་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་འབྱུང་བར་བསན་ནོ། །ཉུང་ཟད་ཅེས་

པ་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཕ་མོ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་མཐུས། ཆང་སེ་བདེ་བའྲི་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་

མོས་བྱེད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བསན་ནོ། །བདག་མེད་མ་ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དངས་པ་ན་བདག་མེད་པའྲི་དོན་ལ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་བཞག་སེ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐང་བར་བསན་ནོ། །སྔར་བཤད་པའྲི་

ཡང་དག་བདེ་བ་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡྲིན་སྙམ་པ་ལ། བལ་བའྲི་ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་ཁད་

པར་གྲི་དགའ་བའྲི་མཐར་སྐེས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་ཡྲིན་པར་བསན་ནོ། །རྟོག་

པའྲི་ད་བ་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁད་པར་སོན་ཏེ། གོ་སའོ། །དགེས་རོར་

ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་དེ་

ཉྲིད་ཧེ་ཡྲིག་གྲི་དོན་སྙྲིང་རེ་དང་། བཛྲའྲི་དོན་སོང་བ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཏུ་

སོན་ཏེ། ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་བཛྲའོ། །ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་བར་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི། སྔར་

ལེའུ་བཞྲི་བར། རང་ཡང་རང་བྱྲིན་རླབས་པ་ཡྲིས། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བྱ་བ་

ཡྲིན། །ཆོ་གའྲི་གོ་རྲིམ་རྲིམ་པ་ཡྲིས། །དེ་ནས་མཚན་མ་མཚོན་པར་བྱ། །དང་པོ་

སྤྲིན་གྲི་རྣམ་པ་སེ། །གཉྲིས་པ་དུ་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་སྲྲིན་བུ་མེ་ཁེར་དངོས། །བཞྲི་

པ་མར་མེ་གསལ་འབར་བའོ། །ལྔ་པ་རྟག་ཏུ་སང་བ་ནྲི། །སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་

བུའོ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་རྒྱུ་དེ་སེ། །དངོས་གྲུབ་ངེས་འཇུག་ཉེ་བ་ཡྲིན། ཞེས་
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གསུངས་པ་དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཕ་ཐྲིག་བསོམ་པ་དང་། 

སྙྲིང་གར་མྲི་ཤྲིགས་པ་བསོམ་པའྲི་ཐབས་དེ་ལས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་

གནས་ཐྲིམ་པར་རྩོམ་པ་ན་ས་ཆུ་ལ་ཐྲིམ་པས་སྤྲིན་ནམ་མྲིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། ཆུ་མེ་ལ་

ཐྲིམ་པས་དུ་བ་དང་། མེ་རླུང་ལ་ཐྲིམ་པས་སྲྲིན་བུ་མེ་ཁེར་ལྟ་བུ་དང་། ཀུན་རྟོག་གཡོ་

བའྲི་རླུང་ཐྲིམ་པས་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་འཆར་ཞྲིང་། ནམ་མཁའ་སྤྲིན་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་པས་ནྲི། ནམ་མཁའ་སོང་གསལ་ཟླ་འོད་ཀྲིས་ཁབ་པ་དང་། ཉྲི་འོད་

ཀྲིས་ཁབ་པ་དང་། མཚམས་ཀྲི་མུན་པས་ཁབ་པ་དང་། དེ་གསུམ་ཀ་དང་བལ་བའྲི་

ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་འབའ་ཞྲིག་གྲི་སང་བ་འཆར་བ་བཞྲི་ཀ་བསྡུས་ནས་བསན་

ཅྲིང་། དེའྲི་སྔ་མ་གསུམ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྲི་དུས་དང་། བཞྲི་པ་ནྲི་ཐམས་ཅད་

སོང་བ་འོད་གསལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་རང་དུས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེའྲི་འོད་གསལ་

གྲི་ཚེ་སང་ངོར་དེ་འདའྲི་སང་བ་འཆར་བའྲི་གཉྲིས་སང་ཡོད་ཀང་འཛིན་སངས་ཀྲི་

ཡུལ་ནྲི་སོང་བ་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཚེ། ནམ་མཁའ་དང་

ཆོས་མཚུངས་པས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་གཉྲིས་སང་

འཆར་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། འདྲི་ལྟར་རླུང་ཐྲིམ་པའྲི་རྟགས་འཆར་ཚུལ་སབས་འདྲིར་

གསུངས་པ་ནྲི། འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཕ་ཐྲིག་བསོམ་པ་དང་སྙྲིང་གར་མྲི་ཤྲིགས་པ་བསོམ་

པ་གཉྲིས་ཀའྲི་དབང་དུ་མཛད་ཅྲིང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སྙྲིང་གའོ། །མདོར་ན་གཞུང་དེ་

དག་གྲིས་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་བཞོན་པ་རླུང་

དང་བཅས་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོད་གསལ་དེ་ཉྲིད་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བ་མདོར་

བསན་པ་ནྲི། ལེའུ་བཞྲི་བའྲི་གཞུང་གོང་དུ་དངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཕྲི་
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ནས་སྒྱུ་མའྲི་རྣམ་པ་ལྟར། །རྨྲི་ལམ་རྣམ་པ་སད་ཅྲིག་འགྱུར། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་

མྲི་རྒྱུ་བ། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་འགྲུབ། །འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ནྲི་ཐམས་ཅད་

དུ། །ཇྲི་སྲྲིད་རོ་རེའྲི་ལུས་ཅན་རྣམས། །ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོའྲི་བོ་ལྡན་པ། །འདྲི་ཡྲི་རེས་

སུ་ཐམས་ཅད་འབང་། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེ་ལས་ཕྲི་

ནས་ལྡང་བ་ན། སྒྱུ་མའྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་དང་མཚུངས་པར་རླུང་སེམས་

ཙམ་གྲི་ལུས་སུ་སད་ཅྲིག་གྲིས་ལྡང་བར་བསན་ནོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་

པའྲི་ཕྲིར་དུ། ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་བར་སྔར་བཞྲི་བའྲི་འོད་གསལ་མདོར་བསན་པ་རྒྱས་

པར་འཆད་པའྲི་གཞུང་དངས་ཟྲིན་པ་དེའྲི་འཕོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་བེམ་པོ་

མྲིན། །རྣམ་པ་ལྔ་རྣམས་སངས་པ་ཡྲི། །བདག་ཉྲིད་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ། །ཉྲིད་དུའང་

རྲིག་པ་མེད་པར་ཏེ། །སད་ཅྲིག་དེ་ལས་ཐམས་ཅད་འགྱུར། །འདས་དང་མ་བྱོན་ད་

ལྟར་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་ཀང་། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་དུ་མཐོང་། །ཆུ་རྒྱུས་ད་བ་དང་བཅས་བཞྲིན། །ཡན་ལག་ཀུན་ལྡན་བུ་ག་

ཅན། །ལུས་དེ་མེད་པར་སང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ཉྲིད་ལ། །དགེས་པའྲི་རོ་

རེའྲི་སྐུ་འཛིན་འགྱུར། །ནམ་མཁའྲི་ཇྲི་བཞྲིན་དམྲིགས་མེད་བཞྲིན། །མཚན་མ་མེད་

ཅྲིང་སྐེ་བ་མེད། །ས་ཚོགས་རྣམ་བལ་སྒྲིབ་ལྔ་སངས། །སངས་རྒྱས་དངོས་རྣམས་

དང་བལ་བ། །མེ་ལོང་གཟུགས་བརན་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །དེ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་སང་

བར། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲི་དངོས་པོར་གསལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་རྐང་བ་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས། ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་བཛྲ་འོད་གསལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྲི་

ནས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ལྟ་བུར་ལངས་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ཡང་བེམ་པོ་མྲིན་
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ཞྲིང་། ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་པར་བསན་ནོ། །དེ་ནས་རྐང་བ་གསུམ་ནྲི་འགྱུར་

གཞན་ལས། རང་ཉྲིད་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །དེ་ཡྲིས་བདག་ཉྲིད་མྲི་རྲིག་ཅྲིང་། །དེ་ཡྲི་

དུས་ན་ཐམས་ཅད་རྲིག །ཅེས་འབྱུང་སེ། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ལ་གནས་བཞྲིན་དུ་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འོད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན། བདག་གཉྲིས་སུ་མྲི་རྲིག་གྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྲིག་པར་སོན་པའོ། །འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟར་

རྣམས། ཞེས་པ་ལའང་འགྱུར་གཞན་ལས། འབྱུང་པོའྲི་འགོ་དང་འོང་བ་ནྲི། ཞེས་

འབྱུང་སེ་རྐང་བ་གསུམ་གྲིས་འགོ་བ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་སེ། རྲིམ་ལྔར། ཐམས་

ཅད་བདག་ཉྲིད་འད་བར་མཐོང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །དེ་མན་ཆད་ཀྲིས་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་དེ་ཡང་ཆུ་རྒྱུས་ཀྲི་ད་བ་དང་ཤ་ཁག་སོགས་མེད་ཀང་དེ་དག་ཡོད་པའྲི་ལུས་

བཞྲིན་དུ་ཡན་ལག་ཀུན་དང་ལྡན་ཅྲིང་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བའྲི་ལུས་སུ་སད་ཅྲིག་

གྲིས་སང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དགེས་རོར་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཅན། མེ་ལོང་གྲི་

གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་སྐུར་གསལ་བར་བསན་ནོ། །གུར་ལས་

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཇྲི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་དང་། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་འདྲི་འཆད་བྱེད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་འདྲིས་ནྲི། 

འཆྲི་བ་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་བར་དོའྲི་ལུས་འགྲུབ་པ་དང་འད་བར། 

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སོང་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་གྲི་

རྲིགས་འདའྲི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འཛིན་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། 

འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གནད་ཤེས་ན་བཤད་རྒྱུད་ལས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་བར་དོ་དང་
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དངོས་སུ་སྦར་ནས་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་འཇོག་པ་སོགས་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཤུགས་ཀྲིས་སྐེ་འཆྲི་གཉྲིས་དང་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་སྦོར་བ་ཡང་གོ་དགོས་པ་དང་། 

དེ་ཡང་འདྲི་འད་བའྲི་རོགས་རྲིམ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་བསོམ་པ་ཡྲིན་པ་དང་། སྔར་

བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་དང་པོར་གཟུགས་སྐུ་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་

ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྩ་རྒྱུད་དུའང་དང་པོར། དངོས་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་གོལ་

ཞྲིང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདེ་བ་གང་གྲིས་འཆྲི་བ་འདྲིར། །དེ་ཡྲི་བདེ་བ་བསམ་

གཏན་བརོད། ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། 

གཞན་དུ་ན་ཀྱཻ་རོར་གྲི་རོགས་རྲིམ་དང་གཞུང་དེ་དག་གྲི་གནད་ཀྲི་དོན་རྣམས་གང་

ན་ཡོད་པའྲི་ཕོགས་མཐོང་བའང་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཇྲི་ལྟར་སྒྱུ་

མ་རྨྲི་ལམ་དང་། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་འདྲི་སྤྲི་དོན་གྲི་ལྟ་བ་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

ཙམ་ཞྲིག་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་དོན་མ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་སེ། གཞུང་འདྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་བར་སྲྲིད་དང་མཚུངས་པར་བསན་ནས། བར་སྲྲིད་དང་མཚུངས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དེ་གང་ལས་བྱུང་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བར། །ཇྲི་ལྟར་

ཤེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་པོ། །དེ་ཡྲིས་འདྲི་ནྲི་བྱྲིན་རླབས་ཡྲིན། །གཞན་ལས་དཀྲིལ་

འཁོར་འབྱུང་བ་མེད། ཅེས་དབང་གསུམ་པའྲི་དུས་སུ་མཚོན་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རྒྱུན་

གོམས་པར་བྱས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་རང་བྱྲིན་རླབས་བར་སྲྲིད་དང་

མཚུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་འབྱུང་གྲི །རྒྱུ་དེ་ལ་མ་བལྟོས་པར་གཞན་ལས་འབྱུང་

བ་མེད་ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཤར་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཆེས་མང་བས། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་
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ལས་གཞན་ལས་དེ་འབྱུང་བ་མེད་ཅེས་གསུང་བ་ཆེས་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང་། སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དཔེར་བར་སྲྲིད་ལེན་པ་ལའང་འབེལ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་དེའྲི་དཔེར་འགོ་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་དཀའ་ཐུབ་བསེན་ཅྲིག །དེ་བས་

ན་ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་ཞྲིང་རྟོགས་ན་དོན་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་གནས་འདྲི་ནྲི་ལུགས་འདྲི་

ལ་སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡང་མ་གགས་པ་རོ་རེ་འཆང་གཉྲིས་

པའྲི་བཞེད་དོན་བ་ན་མེད་པ་བདག་གྲིས་གསལ་བར་སྨྲས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་ན་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་སྤོས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དམ་ཞེ་ན། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ངོ་ན་དེ་འདའྲི་སྤོས་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་ན་

དེ་འད་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ཤ་ཁག་རུས་པ་སོགས་དང་བཅས་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་

ལུས་སུ་མེད་ཀང་དེ་དང་འད་བར་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་སོགས་མ་ལུས་པར་ཚང་

བའྲི་ལུས་སུ་སང་བས་སྒྱུ་མ་མཁན་གྲིས་སྤྲུལ་བའྲི་སྐེས་བུའྲི་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ད་

ལྟའྲི་རགས་པའྲི་ལུས་འདྲི་ལས་ལོགས་སུ་ཕེ་བའྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ཇྲི་

ལྟར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ལས་བར་མའྲི་སྲྲིད་པ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རོགས་

རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་ནྲི་འདོད་ལ། དེ་ཡང་རོགས་རྲིམ་གྲི་དང་པོ་

ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྟག་ཏུ་གོམས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས་འབྱུང་ངོ་། །གང་ཞྲིག་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གོམས་པ་ལས་ཤེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

མཚོན་པའྲི་གསུམ་པའྲི་དབང་བསྐུར་བར་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུན་

གོམས་པར་བྱས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སོང་བ་འཆྲི་རྲིམ་
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ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བར་ཉམས་སུ་མོང་བ་དེ་ཡྲིས་ངའོ་སྙམ་དུ་གང་

ལ་དམྲིགས་ནས་ཞེན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་འདྲི་ནྲི་ལྷའྲི་

ལུས་སུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་སངས་པའྲི་རྒྱུ་གཞན་

ལས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་ལ་རག་

མོད། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་པར་ཡེ་ཤེས་ལས་

དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་འད་བའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་སྔར་སང་བ་དང་། རྒྱུ་བ་ལྷ་དང་མྲི་རྒྱུ་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སང་བ་

དང་། ཐབས་ཤེས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་སང་བ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

བདེ་ཆེན་ཉྲིད་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་ཤར་བ་ཡྲིན་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས་དོན་གཞན་

མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོན་པ་ནྲི་བདེ་བ་གནག་ཅྲིང་སོགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བདེ་ཆེན་

ཉྲིད་ལྷ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡབ་ཡུམ་དེ་དག་ཀུན་ཏུ་རུ་སེ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་ནྲི་དངོས་པོ་བདེ་བ་དང་དངོས་མེད་སོང་བ་

ཉྲིད་རོ་གཅྲིག་ཏུ་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བའྲི་བདེ་བ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བརོད་པ་དེའྲི་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་འབྱྲིན་པ་པོ་ནྲི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སོང་བ་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བར་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ས་བཅུ་པའྲི་བྱང་སེམས་

ལ་འདྲི་འད་བའྲི་དོགས་པ་མེད་ཀང་། ད་ལྟ་བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་
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མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྟར་རེས་འཇུག་གྲི་གདུལ་བྱ་བོ་དམན་པ་དག་གྲི་

དོགས་པ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། གདུལ་བྱའྲི་ངོར་ཁོང་རང་ཉྲིད་ལའང་དོགས་པ་ཡོད་

པ་ལྟར་བཅོས་ཏེ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་བ། སྔར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན། རོགས་

པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ཁོ་ན་བསོམ་པས་ཆོག་སེ། རོགས་རྲིམ་དེའྲི་བདེ་

བ་ནྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་བདེ་ཆེན་དུ་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་དང་པོ་ནས་རོགས་པ་བསོམ་པ་མེད་པ་སེ། རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་

སངས་ནས། དང་པོར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསོམ་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་འཚལ་ཏེ་མྲི་

དགོས་ལགས་སོ། ཞེས་ཞུས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ལན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ། ཞེས་ངོ་མཚར་བའྲི་གསུང་

གྲིས་བོས་ནས། ཁོད་རོགས་རྲིམ་ལ་དད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བསྐེད་རྲིམ་ལས་རབ་

ཏུ་ཉམས་ཏེ་འདྲི་ལྟར་ཐོག་མར་བསྐེད་རྲིམ་ལ་མ་བསབས་ན་རང་དང་ཕག་རྒྱའྲི་

ལུས་ལྷར་གསལ་བ་མྲི་འབྱུང་ལ། དེ་མ་བྱུང་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་

རོགས་རྲིམ་བསོམས་ཀང་རྟེན་ལྷར་གསལ་བའྲི་ལུས་ཀྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་བརྟེན་

པ་བདེ་བ་གང་ལས་འབྱུང་སེ་རོགས་རྲིམ་གྲི་བདེ་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྨྲ་བར་མྲི་

ནུས་སོ་སེ་མྲི་སྲྲིད་དེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། གཞྲི་དུས་སུའང་ལུས་དང་བདེ་བ་འབྱུང་

རུང་ཁབ་བྱ་དང་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་ནྲི། བདེ་བས་འགོ་བ་ལ་ཁབ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་

གྲི། ལུས་མེད་པའྲི་བདེ་བ་མྲི་སྲྲིད་ལ། ཇྲི་ལྟར་མེ་ཏོག་ལ་གནས་པའྲི་དྲི་མེ་ཏོག་གྲི་

དངོས་པོ་མེད་ན་ཤེས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ནའང་

རྟེན་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་བརྟེན་པ་
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ཐུགས་ཆོས་སྐུའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་ཀང་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་དོན་དེ་གསལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་ནྲི། དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་

སེ། སང་བའྲི་དངོས་པོ་གཟུགས་སྐུ་དང་། སང་བའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཆོས་སྐུ་གཉྲིས་

གང་རུང་རེ་རེ་འབའ་ཞྲིག་པས་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འཇོག་གྲི །དེ་གཉྲིས་ཚོགས་

པས། ང་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་དགོས་ལ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་

ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སད་དོད་བུདྡྷ་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པས། དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་ང་ཞེས་གསུངས་ཏེ་སྒ་དོན་

ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་ཞྲིག་ལེ་ལོས་བསྣུན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཞན་པའྲི་རྨོངས་

པ་གང་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་མངོན་དུ་བྱས་པ་དང་། ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཀྲིས་རྟོགས་པའྲི་སོ་ནས་མྲི་ཤེས་སོ། །དེ་འད་བའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་

བཞུགས་པའྲི་གནས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ནྲི་ཨེའྲི་རྣམ་པའྲི་ཆ་བྱད་

ཀྲི་གཟུགས་སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་གནས་སམ། རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཟ་མ་

ཏོག །བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་བདེ་བ་ཅན་དུ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་

སོ། །བཞུགས་པ་པོའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཆད་པ་པོ་ལོངས་སྐུའང་གནས་དེར་

བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ང་ཡྲིན་ལ། བཤད་བྱའྲི་ཆོས་མཐར་ཐུག་པ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་

ཉྲིད་ཀང་ང་ཡྲིན་ཞྲིང་། རང་གྲི་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་གྲི་ཚོགས་དང་ལྡན་པའྲི་ཉན་པ་སྤྲུལ་

སྐུའང་ང་ཡྲིན་པས། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་སོན་པ་གཟུགས་སྐུ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་སྐུ་གཉྲིས་

ཀ་ང་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲིས་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁབ་
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པས་འཇྲིག་རྟེན་འཇྲིག་རྟེན་འདས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མདོར་ན་དེ་འད་བའྲི་

གཟུགས་སྐུ་ཆོས་སྐུ་དང་གཉྲིས་པོ་དེ་བཞུགས་སོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བཞུགས་ན། རོ་

རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་གའྲི་མྲིང་ཅན་ཨེའྲི་རྣམ་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་ཟུར་གསུམ་པས་མཚོན་

པའྲི་ཡུལ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་ཡུལ་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ང་གཉྲིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པའྲི་རོ་གཅྲིག་

ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་ལ། འབས་བུའྲི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཡང་ལམ་དུས་

ཀྲི་མཆོག་དགའྲི་མཐའ་དགའ་བལ་གྲི་དང་པོར་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པ་ལ་ནྲི་མར་མེ་

ལྟར་གཉེན་པོ་སོབས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་བཞྲིན་ཏེ། དེ་

དང་རྣམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་བུས་ཀང་

ཡྲིད་ཆེས་པར་གྲིས་ཤྲིག། ཅེས་པས་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་གནས་དེར་བཞུགས་ཚུལ་

བསན་ནས། སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གནས་དེར་བཞུགས་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི། བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་

བདེ་བའྲི་འབྱུང་གནས་མཚོན་པས། དེ་དང་དབྱྲིབས་མཐུན་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་ལ་བདེ་

བ་ཅན་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་སོན་པ་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཅན། གཙོ་བོ་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན་པ་དེ་ཉྲིད་བཞུགས་

སོ། །དེ་ལྟར་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ན་སྐུ་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཞུགས་ཚུལ་བཤད་

ནས། སབས་ཀྲི་དོན་ལ་སྦར་བ་ནྲི། དེས་ན་གཞྲི་དུས་སུའང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་

མངལ་སྐེས་ཀྲི་མྲི་དང་། ལམ་དུས་སུའང་རྟེན་ཁུ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྣམ་པར་གནས་པ་

དེ་མེད་པས་ནྲི། བརྟེན་པ་བདེ་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། བདེ་བ་འབྱུང་རུང་དུ་གྱུར་

པ་དེ་མེད་ནའང་རྟེན་ཁུ་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་བས། དེ་གཉྲིས་གང་རུང་རེ་ཁོ་ན་རྐང་
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བར་གནས་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པས་གནས་

དགོས་ལ་ཁུ་བ་གང་ལ་གནས་པའྲི་ལུས་དེ་ཡང་ལྷའྲི་རྣམ་པར་གསལ་བ་བརྟན་

པའྲི་ངང་ནས་ཐབས་ཤེས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའམ། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལས་ལྷན་སྐེས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་བདེ་བ་འབྱུང་གྲི། དེ་ལ་མ་བལྟོས་

པར་མྲི་འབྱུང་ལ། དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་སངས་

རྒྱས་དངོས་སམ་གཟུགས་སྐུ་རྐང་བའང་མྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་གཟུགས་ཀྲི་

དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཆོས་སྐུ་རྐང་བའྲི་ཚུལ་ཡང་མྲིན་པས་འབས་བུའྲི་སབས་སུའང་

རྟེན་དག་པའྲི་ལུས་མེད་ན་བརྟེན་པ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཐུགས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བའྲི་རྟེན་ལ་གནས་ནས་

བརྟེན་པ་ཐུགས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་ལམ་དུས་དང་འབས་དུས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚེ་སྐུ་ལྷའྲི་ཞལ་ཕག་

རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ཉྲིད་རྟེན་དང་། ཐུགས་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་གཟུགས་མེད་པ་

ཉྲིད་བརྟེན་པ་དང་། སྐུ་དང་ཐུགས་དེ་གཉྲིས་ཀ་འབྱུང་རུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་འགོ་བ་

ཀུན་ལ་ཁབ་པར་ཡང་ཐ་སྙད་བརོད་དོ། །དེ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐུགས་དེ་ཉྲིད་འབྱུང་རུང་

དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་འབྱུང་

རུང་གྲིས་ཁབ་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འགོ་བ་ཀུན་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པས་སྔོན་དུ་བྱས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་ཁད་པར་མེད་པར་

བརོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣམ་པའྲི་སེམས་ཀྲི་ནྲི་རང་

བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་དང་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་
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བ་ཉྲིད་ལ་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་འགོ་བ་ཀུན་གྲི་སེམས་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཏུ་གནས་པས་

དྲི་མ་མ་ལུས་པར་འབལ་རུང་དང་། དེའྲི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། པདྨ་ཅན་ན་ཆེས་གསལ་ལོ། །གཟུགས་སྐུ་འབྱུང་རུང་གྲིས་ཁབ་པར་སྒྲུབ་པ་

ནྲི། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་མྲི་དག་ལྷའྲི་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི་སེ་རྲིགས་ལྔར་རྣམ་

པར་བཞག་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་དང་། བཞྲིན་ལག་ཁ་དོག་གནས་པ་

ནྲི་སེ་ཤ་ལ་སོགས་པ་པུཀ་སཱྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་གཞྲིར་སྐེས་པ་ཙམ་

གྲིས་རྣམ་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འཁོར་

སྙམ་ན། པདྨ་ཅན་དུ། འོན་ཀང་བག་ཆགས་རང་བཞྲིན་གྲིས། ཞེས་འདོན་ཏེ། ཐོག་

མ་མེད་པའྲི་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། སྔར་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་མྲི་སོང་བར་ཆེད་དུ་བསྐེད་

པ་ལན་དུ་མར་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་འདྲི་སྙམ་དུ། མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་འཁོར་བ་དེ་ལྟ་ན། མ་རྲིག་པའྲི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

འབད་ནས་བསྐེད་པར་རྲིགས་ཀྲི། རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་འབད་ནས་

བསྐེད་པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས། སྙམ་ན། དུག་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པ་དུག་གྲིས་

འཆྲིང་ཡང་ཤེས་ན་དུག་གྲིས་དུག་ནད་འཇོམས་པ་དང་། མོན་སྲན་རེའུའྲི་ཟས་

ཀྲིས་རླུང་ནད་སྐེད་ཀང་ཐབས་དང་ལྡན་ན་དེས་རླུང་ནད་སེལ་བ་ལྟར། ཞེས་པ་དུག་

གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་སོ་སོར་དཔོད་པའྲི་རྣམ་རྟོག་ལས་

ནྲི་རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་གཅོད་པའྲི་གཉེན་པོ་སྐེ་བ་དང་། སྲྲིད་པ་སེ་ཚོགས་སྦོར་སོགས་
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འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལམ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྲྲིད་པ་དག་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་ཟག་

མེད་འདེན་པ་དང་། ཇྲི་ལྟར་རྣ་བར་ཆུ་ཞུགས་པ་སྙྲིམ་པ་ཆུས་བཀང་སེ་རྣ་བར་བླུགས་

པའྲི་ཆུ་གཞན་གྲིས་ནྲི་དགུག་པར་བྱ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གྲི་དངོས་

པོའྲི་རྣམ་རྟོག་ཀང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་དག་པའྲི་རྣམ་པར་ངེས་པས་སྦང་བར་བྱ་ཞྲིང་། 

ཇྲི་ལྟར་འཚེད་པས་ཚིག་པ་ཡང་མེ་ཡྲིས་སར་ཡང་ནྲི་གདུང་བར་བྱ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

འདོད་ཆགས་ཀྲི་མེས་ཚིག་པ་ཡང་འདོད་ཆགས་མེ་ཡྲིས་གདུང་བར་བྱ། ཞེས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རྲིགས་མཐུན་གྲི་གཉེན་པོ་བསེན་པར་རྲིགས་པའྲི་དཔེ་མང་པོ་བསན་

ནས། དོན་བསན་པ་ནྲི། སྐེ་བོ་ཐབས་དང་མྲི་ལྡན་ན་མྲི་ཟད་པའྲི་ལས་ཞེས་སོགས་

གོ་ས་སེ། དེ་ལྟར་སྤྲིར་བསན་ནས། འཆྲིང་རྒྱ་ཐབས་དང་ལྡན་ན་གོལ་རྒྱར་འགོ་བ་

དེ་ཡང་མ་རྲིག་པ་སོགས་འཆྲིང་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྲི་བྱེད་ཀྲི། བྱེ་བག་པ་འདོད་ཆགས་

ཉྲིད་ལ་བྱ་བར་སོན་པ་ནྲི། བུད་མེད་ལ་འཁྲིག་པའྲི་ཆགས་པས་འཇྲིག་རྟེན་འཆྲིང་

བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཡང་། ཐབས་དང་ལྡན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་འདའྲི་འདོད་ཆགས་

ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྲི་གཉེན་པོར་མྲི་

སྡུག་པ་བསོམ་པ་ལྟ་བུ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲི་གཉེན་པོ་མྲི་བསེན་པར། ཐབས་མཁས་

ཀྲིས་ཟྲིན་པར་བྱས་ཏེ། རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པའྲི་སོ་ནས་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པས་དངས་པའྲི་བདེ་ཆེན་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་

པ་དེས་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་མ་རྲིག་པ་དྲུངས་འབྱྲིན་པའྲི་

དོན་ཏེ། དེས་ན་གུར་ལས། འདོད་ཆགས་ཀྲིས་བསྐེད་འཇྲིག་རྟེན་རྣམས། །འདོད་

ཆགས་སངས་པས་བརླགས་པར་འགྱུར། ཞེས་དང་། ཆགས་དང་བལ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་
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ནྲི། །ཆགས་པ་མཆོག་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་སད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། འདོད་ཡོན་

ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱས་ནས་དངས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་ནས་བསོམ་

པ་འད་བའྲི་ནུས་པ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མེད་པའྲི་གནད་ལ་དགོངས་སོ། །གསུང་རབ་

གཞན་ནས་ཆགས་པ་ལ། རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ལྡོག་ཕོགས་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོ་

བསེན་པ་ལས་བཟློག་ནས་རྲིགས་མཐུན་བསེན་པའྲི་བསོམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ཐེག་པ་

འོག་མའྲི་སངས་རྒྱས་པ་དང་མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་སོ། ཞེས་གསུངས་

ཀང་། ལམ་འདྲི་ལ་བོ་གོས་ཤྲིན་ཏུ་འཆེལ་བར་གྱུར་པ་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་ཀྲི་གོ་

བ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པའྲི་སྔགས་པ་ནྲི་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཆེར་མང་

བར་བྱུང་སང་སེ། བདག་གྲི་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་འབའ་

ཞྲིག་གྲིས་སལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཛད་དོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དང་སྦར་བར་བྱ་བའྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ནྲི། ཆོས་ཅན་མྲི་འད་བ་མཐའ་

ཡས་ཀང་། དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་སོང་ཉྲིད་དེར་རོ་གཅྲིག་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སོང་ཉྲིད་དེའྲི་རྲིགས་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་ཚུལ་གཅྲིག་སེ། འདྲི་ནྲི་ཐེག་པ་

གཞན་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དང་ཐུན་མོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སོང་ཉྲིད་དང་བདག་

མེད་གཉྲིས་ལ་ཕ་རགས་མྲི་འད་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བ་དེའྲི་ངོ་བོར་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་དགོས་

པ་བཞྲིན་དུ། ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་སོང་ཉྲིད་དེ་བསོམ་པའྲི་

ཐབས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་ཀང་། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་སྐེད་
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ཐབས་གསལ་བར་མ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་དུ། སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཁད་

པར་ཅན་གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲིས་མ་བསན་པར་སྦས་པ་ཡྲིན་ལ། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་

ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ནྲི། དེ་ཡང་གསལ་བར་སོན་པས། སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཐུག་པ་ཚང་བར་བཤད་པ་ནྲི་འདྲི་ཁོ་ནར་ངེས་ཤྲིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

བསོམ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་མཐར་གཏུགས་པ་ནའང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་གང་ལས་སྐེ་བའྲི་རྲིགས་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ནྲི་དེར་ངེས་སོ། །དེས་ན་གོང་དུ་ཆགས་པ་ལམ་བྱེད་བཤད་

པ་དཔེ་མང་པོས་བསྒྲུབས་ཤྲིང་། དེ་ནས་རྣམ་སང་སོགས་ཀྲི་གང་ལས་སྐེ་བའྲི་

རྲིགས་སོན་པ་ན། རོ་རེ་དང་པདྨ་སྦར་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་

བསན་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ལྔ་ནྲི། ཞེས་པ་ནྲི། སེར་ས་

ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་

བ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཐོག་མར་བསྐེད་པའྲི་ཚེ། གསང་གནས་གཉྲིས་སྦར་བའྲི་རེག་པ་

སྲ་བ་ས་དང་། ཁུ་བ་ཞུ་བ་ཆུ་དང་། གསང་གནས་བསྐོད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དོད་མེ་

དང་། པདྨར་བྱང་སེམས་བསྐོད་པའྲི་རླུང་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཁམས་བཞྲི་ཡྲིན་

ལ། རྣམ་སང་མྲི་བསྐོད་པ་འོད་དཔག་མེད་དོན་གྲུབ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ས་ཆུ་མེ་

རླུང་གྲི་ཁམས་སུ་འཇོག་པས། རེག་པ་སྲ་བ་སོགས་དེ་དག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

བཞྲིར་བཞག་ཅྲིང་། དེ་ལྟ་བུ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་སེམས་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ནྲི་ནམ་མཁའ་ཁམས་ཡྲིན་ལ། སེར་ས་རོ་རེ་རྲིན་འབྱུང་ཡང་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས་བདེ་བ་དེ་རྲིན་འབྱུང་དུ་བརོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། ཁག་
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ཏུ་འགྱུར། ཞེས་པ་སེམས་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་འབྱུང་བ་ལྟར་

རོ། །གཟུགས་ཀྲིས་ཞེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཞེས་གདོན་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་རོ་རེ་

པདྨ་སྦར་བ་ལས་ཐོག་མར་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སེམས་ནྲི་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་

ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྣམ་པར་མཚོན་ནས་བསན་པ་དེ་ཡང་

ལྷན་སྐེས་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔར་འགྱུར་བར་བསན་

པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བསན་པས་ལྷ་ཀུན་གྲི་གནས་སུ་བསན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ནྲི་ལྔ་བོ་དེ་ཉྲིད་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ནྲི་

སོང་ཕག་དུ་མ་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་ལྔ་བོ་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚོགས་འདྲི་དག་སྐེ་བའྲི་གནས་ཀྲི་རྲིགས་རང་བཞྲིན་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐེས་གནས་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་ཕན་པ་ཉྲིད་དུ་

རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་ནྲི་ལྔ་བོ་དེ་ཉྲིད་ལས། །སོང་ཕག་དུ་མ་སྐེ་བར་

འགྱུར། ཞེས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ལྷན་སྐེས་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་སེམས་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་རྲིགས་ལྔ་རུ་འགོ་བར་འགྱུར་ལ། ལྔ་བོ་དེའྲི་ནང་ན། 

རྲིགས་གཅྲིག་ལ་ནྲི་གངྒཱའྲི་ཀླུང་ནྲི་བཅུའྲི་བྱེ་སྙེད་ཉྲིད་ཀྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཚོགས་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྲིགས་ནྲི་དུ་མ་

རྣམས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། དེ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་རེ་རེ་ལ་རྲིགས་ནྲི་རྣམ་པ་

བརྒྱ་བརྒྱར་ཕེ་ཞྲིང་དེ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་ཡང་བརྒྱ་བརྒྱར་ཕེ་བས་འབུམ་ཕག་རྲིགས་

ཆེན་རྣམས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་བྱེ་བའྲི་རྲིགས་ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་

ཕེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གངས་ནྲི་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་
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རྲིགས་ལ་གངས་མེད་རྲིགས་རྣམས་ཉྲིད་དུ་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་

མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། རྲིམ་གཉྲིས་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་གྲུ་ཆེན་གྲིས། །འདོད་ཡོན་མཚོ་

ཆེན་བདེ་བ་བསེན་པ་ལས། །ལྷན་སྐེས་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་མཆོག་བངས་ཏེ། །རྒྱལ་

བའྲི་ལོངས་སྤོད་མྲི་ཟད་འདོད་དགུ་སེར། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་

པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་

ལས་ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་གསུམ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པོའྲི་ཚིག་གྲིས་ལེའུ་ལ་སབས་

དགོད་པ། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་

ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལེའུ་འདྲིའྲི་འབེལ་ནྲི། སྔར་བཤད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཐབས་

ནྲི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གླེང་གཞྲི་ཞེས་གགས་པའྲི་དོན་

འདྲིས་སོན་པ་དང་། གླེང་གཞྲིའྲི་སད་དོད་ཀྲི་སོ་ནས་ངེས་པ་ལའང་འཇུག་པས། དེ་

རྣམས་ལ་ངེས་པ་སེར་བའམ། དེ་རྣམས་ཀྲི་ངེས་པར་ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས་བཤད་ལ། འོན་

ཀང་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་དོན་གང་གྲིས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐབས་དང་། 

ཐབས་དེས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བཤད་བྱ་མདོར་བསན་པ་དང་། དེ་འཆད་བྱེད་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོམ་པ་དང་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ལ་སོགས་པ་དམ་ཚིག་བཞྲི་
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དང་དབང་པོའྲི་རྣམ་དག་རྣམས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བརྒྱད། སོམ་པ་བཤད་པ། དགའ་བ་དང་སད་ཅྲིག་མའྲི་དབྱེ་བ་

བཤད་པ། དབང་དང་དབང་གྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ལས་སྐེ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་

བཤད་པ། དང་ངེས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བཤད་པ། དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བཤད་པའྲི་

སབས་སུ་ཡུལ་སྦོང་བར་གསུངས་པའྲི་དོན་དྲིས་པའྲི་ཞུས་ལན། རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ཀྲིས་དེའྲི་དོན་རྟོགས་ནས་མཆོད་པ་ལ་དགེས་ཏེ་བཟའ་བ་སོགས་དང་བདག་

བྱྲིན་བརླབ་གསུངས་པ། སྔར་ལེའུ་དགུ་བར་དབང་པོའྲི་རྣམ་དག་མ་གསུངས་པ་

དྲིས་པའྲི་ཞུས་ལན། འཇྲིག་རྟེན་ནམ་གགས་པའྲི་དགོངས་པའྲི་སད་ཀྲི་མྲིང་སོ་

སོ་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སོམ་པ་ནྲི་ཤཾ་བ་ར་སེ་བདེ་བའྲི་མཆོག་དང་། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉྲིས་ཏེ། ཐབས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་། ཤེས་རབ་རྣམ་འབྱོར་མའྲི་སོམ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བ་སེ་ཐབས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའོ། །འདྲིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་གླེང་

གཞྲི་ཞེས་པ་ལ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནྲི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡྲིན་ལ། གླེང་གཞྲི་ཞེས་གགས་པའྲི་མྲིང་གྲི་དོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཐབས་ནྲི། དོན་དེ་

རྟོགས་པས་འདུས་པ་སོགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནད་དོན་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་

པའྲི་ཐབས་དང་། ཚེ་འདྲིར་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཏེ། མདོར་ན་འདྲིར་བཤད་

པའྲི་སོམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་རྟོགས་ན་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་
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གླེང་གཞྲིར་བཤད་པའྲི་གནད་དོན་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །དེ་ནྲི་སྤྲིར་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་པར་དུ་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྲི་

དོན་གྲི་གཙོ་བོའྲི་གནད་ཐམས་ཅད་གླེང་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་བྱུང་བའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་དུ་

འདུ་བར་རྒྱུད་མང་པོ་ལས་གསུངས་པས་འདྲིར་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་སེ། ཐོབ་བྱ་འབས་བུའྲི་ཨེ་ཝཾ་དང་། ཐོབ་བྱེད་

ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་དང་། དེ་འདེན་བྱེད་རྟགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་མོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིའྲི་གོང་གྲི་

ལེའུ་གཉྲིས་པར། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ནྲི། ཞེས་སོགས་དང་། བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་

བདེ་ཅན་དུ། །སོན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་མཚན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པ་ལྟར་

རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོམ་པས་སོན་ལ། གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་

རྣལ་འབྱོར་མའྲི་སོམ་པས་སོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲི་ལ་གཉྲིས། ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སོམ་པ་བཤད་པ་དང་། ཤེས་རབ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་སོམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

བཤད་བྱའྲི་མྲིང་ཙམ་མདོར་བསན་པ་དེ་ལ་ཐོག་མར་སོམ་པའྲི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་བཀའ་སྩལ་པ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སོམ་པ་ནྲི་ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པས་མཚོན་པའྲི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ཡུལ་སོང་བ་ཉྲིད་ནྲི་ཨེའྲི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པས་

མཚོན་པའྲི་དོན་དང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནྲི་ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་ཝའྲི་རྣམ་པར་རབ་

ཏུ་གནས་པས་མཚོན་པའྲི་དོན་དང་། ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་མགོ་བོར་བཞག་པའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་

མཚོན་དོན་ནྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དེ་གཉྲིས་གཉྲིས་སང་རགས་པས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་སོ་

ནས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བ་སེ་ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབང་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །པདྨ་ཅན་
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ལས། གང་དུ་ཨེ་ཝཾ་དབང་བསྐུར་བས་ཤེས་པར་བྱེད་པའོ། །ཡང་དག་ཅེས་པ་ནྲི། 

མཆོག་གྲི་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་འཁྲུ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཇྲི་སྙམ་པ་ལ་

གསུངས་པ། བདེ་བ་ཆེ་སེ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས། ཡང་

དག་ཅེས་པ་བདེ་ཆེན་ལ་བྱ་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨེའྲི་ཆ་བྱད་

དེ་དབྱྲིབས་ཅན། བདེ་ཆེན་རོལ་བའྲི་གནས་བཟང་པོ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་

གའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་སེ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་ཝཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་རོ་རེ་ནོར་བུས་

རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དེ་ཉྲིད་རྲིགས་ལྔ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི་བདེ་བའྲི་གནས་ཏེ་གཞྲི་

དང་། རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་ལྟར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཟ་མ་ཏོག་གོ །པདྨ་ཅན་ལས། ཨེའྲི་ཆ་བྱད་

ཅེས་པ་དང་ཝཾ་གྲིས་ཞེས་པ་ཐབས་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ཤེས་རབ་རྲིག་མ་ལ་སྦོར་བའང་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོམ་པ་ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་བདེ་སོང་སྦར་བ་

ནྲི་བསྐེད་བྱ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་མཁའ་འགོ་མའྲི་སོམ་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་

ནྲི་བསྐེད་པ་པོ་དང་། ཡང་དེའྲི་ཨེ་ཝཾ་གསང་གནས་གཉྲིས་འདུས་པ་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་

ཐབས། འདེན་བྱེད་རྟགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་དུ་གྱུར་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབང་གསུམ་པ་

བསྐུར་ནས་མཚོན་དགོས་པར་བསན་ཏེ། སཾ་བྷུ་ཊྲི་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨེའྲི་ཆ་

བྱད་ལྟེ་བ་དང་སྤྲི་བོའྲི་རྩ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་དང་ཝཾ་གྲི་མཚོན་དོན་སྙྲིང་ག་དང་མགྲིན་

པའྲི་རྩ་འཁོར་ཟླུམ་པོ་དང་། དེ་དག་གྲི་དབུས་ཀྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཁམས་དཀར་



 885  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 885  

དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་བྱས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཞེས་སྦར་ན་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྲི་འདེན་བྱེད་རྟགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་དུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་དོན་འདྲི་ལྟར་འཆད་ཤེས་

པ་དག་ལ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གླེང་གཞྲི་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དོན་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་མཁའ་འགོ་མའྲི་སོམ་པ་ཤེས་པ་དང་མྲི་ཤེས་པ་དཔོད་པ་

འདྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། སྙམ་པ་ལ། སད་ཅྲིག་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲི་

བོ་ནྲི་མཁའ་འགོ་མའྲི་སོམ་པར་བཤད་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་དེ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བས་དེ་

ཤེས་དགོས་ལ། སད་ཅྲིག་བཞྲི་ཤེས་ན་ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པའྲི་བདེ་ཆེན་

ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སད་ཅྲིག་མ་བཞྲི་བོ་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞེ་ན། སད་ཅྲིག་

མའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། ས་ཚོགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། བདེ་ཆེན་གྲི་ཨེ་ཝཾ་དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་

བས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྦར་རོ། །ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། ཐོག་མར་ཕག་རྒྱ་

ལ་འཁྱུད་པ་དང་། ཙུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའྲི་རྣམ་རྟོག་ས་ཚོགས་དང་བཅས་པའྲི་

བདེ་བ་ནྲི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་མར་བཤད་ལ། རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་སད་

ཅྲིག་མ་ནྲི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བས་གཏུམ་མོ་འབར་ཞྲིང་

ཁམས་ཞུ་ནས་འབབ་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཟ་བ་སེ་མོང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། བདག་

གྲིས་བདེ་བ་ཟོས་པ་ཡྲི་གོས་ཏེ་བདེ་བ་མོང་བ་དན་པ་ནྲི་སད་ཅྲིག་མ་གང་རྣམ་པར་

ཉེད་པར་བརོད་དེ། མཚན་ཉྲིད་དང་བལ་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ནྲི་དེ་གསུམ་ལས་གཞན་

པ་ཆགས་པ་དང་ཆགས་བལ་གྲི་རྟོག་པ་རྣམ་པར་སངས་པར་བརོད་དོ། །སད་ཅྲིག་

བཞྲི་དགའ་བ་བཞྲིར་འཇོག་པ་ནྲི། ས་ཚོགས་ཞེས་སོགས་སོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དབང་གྲི་དག་དབྱེ། སྒ་དོན། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སད་ཅྲིག་མ་བཞྲི་དང་དགའ་བ་བཞྲིའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་

དབང་གྲི་རྒྱུ་ལས་བྱེད་པའྲི་ཕྲིེར་དབང་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་དབང་གྲི་གངས་ནྲི་

སོབ་དཔོན་དང་། གསང་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་། བཞྲི་པ་དེ་ཡང་གསུམ་

པ་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུམ་པ་དཔེར་བྱས་ནས་ཚིག་གྲིས་མཚོན་ཏེ་བསན་པར་

བྱའོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་བཞྲི་པ་ཡང་། ཞེས་འདོན་ཅྲིང་། དེ་

ནས་ནྲི་གང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་བདེ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་ནྲི་དཔེའྲི་བདེ་བ་ལས་འདས་

པའོ། །ཡང་ནྲི་ཕྲིེས་སྨྲ་བར་བྱ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་མན་

ངག་གྲིས་སོན་པ་ལ་བཤད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲིས་ནྲི་ཆུ་ལ་

སོགས་པའྲི་དབང་ཀུན་བསྡུས་ཏེ་དེས་སྐུ་དག་པ་དང་། གསང་དབང་གྲིས་གསུང་

དག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཐུགས་དག་པ་དང་། གསུམ་པོ་དེའྲི་ཐབས་

ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཏེ། བུམ་དབང་གྲིས་ལུས་ལྷར་

བསོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དང་། གསང་དབང་གྲིས་ངག་གྲི་རྩ་བ་རླུང་དག་པར་བྱས་

ནས་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སེམས་བདེ་

ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བྱས་ཏེ། ལམ་དེ་དག་རྲིམ་

པ་དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་བར་

འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དབང་དོན་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་སྒྲིག་པའྲི་དོན་ནོ། །དབང་གྲི་

གངས་ཀྲིས་དགའ་བ་སོགས་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་ནྲི་རྒོད་པ་དག་པ་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་སོན་པར་ཀུ་མུ་ཊྲིར་བཤད་ཀང་། པདྨ་ཅན་ལྟར་ན། གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་
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ཤེས་གཅྲིག་པུ་ལ་སར་ཡང་དབང་ནྲི་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་གངས་ཀྲིས་ནྲི་དགའ་བ་ལ་

སོགས་བཞྲིའྲི་རྲིམ་པ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་དབང་གསུམ་པའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་དང་

རྒོད་པ་སོགས་ཀྲིས་དགའ་བ་རྩོམ་པ་དང་། ལྟ་བ་ནྲི་མཚན་མ་སྦོར་བ་དང་། ལག་

བཅངས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཀུན་ཏུ་འཁྱུད་པས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེད་པ་

དང་། གཉྲིས་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་ནྲི་སྦོར་བའྲི་དབང་གྲིས་དགའ་བ་སྐེད་པ་ལ་མུ་ཏྲིག་

ཕེང་བར་བཤད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་དགོངས་པར་མྲི་འགལ་ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་བདེ་

བ་དང་སོང་བ་སྦར་བའྲི་སོ་ནས་ཆགས་པའྲི་རྲིགས་བཞྲི་དག་པའྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ལ་

དབང་བཞྲིར་ཐ་སྙད་བྱེད་པར་སོན་པ་རྒོད་པ་དག་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཕྲིར་དུ་དབང་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀའྲི་སྒ་ལས་དངས་ན། སྤྲི་བོ་སོགས་སུ་གཏོར་བའམ། 

པདྨ་ཅན་དུ་བཀྲུས་དང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དྲི་མ་བཀྲུས་པ་དང་ལུགས་སུ་བླུགས་

པ་ལྟར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲིས། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དབང་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ནྲི། སོབ་མ་རྲིགས་དྲུག་

པར་བསྐེད་པ་ལ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་དམ་ཚིག་བྱྲིན་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱའྲི་ཤེས་རབ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་ལང་ཚོ་ཅན་དུ་བསོམས་པ་ལ་རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་སེ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་དག་གྲིས་ཡང་དག་པར་འཁྱུད་པར་

བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང་སོང་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་

དབང་དུ་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གསང་དབང་ནྲི། བ་མས་ཤྲིན་ཏུ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཚན་
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ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོ་ག་བཞྲིན་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཁམས་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་

ཐུ་བོ་མཐེབ་ཆེན་དང་སྲྲིན་ལག་དག་གྲིས་ནྲི་བཙིར་ཏེ་སོབ་མའྲི་ཁར་ནྲི་ལྟུང་བར་བྱ་

ཞྲིང་། དེར་མ་ཟད་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ན་གནས་པའང་སྦྲིན་དགོས་ལ། རས་གསང་བ་དེ་

ལྟ་བུ་མངས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང་སོང་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གསང་དབང་

དུ་ངོ་སྤད་པར་བྱའོ། །སྔར་མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་སྦྲིན་པ་མ་གསུངས་པས་འདྲི་དང་མྲི་

ཟློས་སོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ནྲི། སོན་པ་བ་མས་ཤེས་རབ་མ་དེ་ལ་

རབ་ཏུ་མཆོད་ཅྲིང་རེད་པར་ཏེ་བསྔགས་པ་བརོད་པར་བྱས་ནས་སོབ་མ་ལ་གཏད་

པར་བྱའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། སོན་པས་སྨྲས་པ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་སོབ་མ་ལ་བོས་

ནས། ཕག་རྒྱ་བདེ་བ་ལྡན་པ་འདྲི་ཁེར་ཞྲིག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་སོ། །ཁེར་ནས་ཅྲི་

ཞྲིག་བྱ་ན། ཕག་དོག་དང་ཁོ་བ་རྣམ་པར་སངས་པའྲི་སོབ་མ་ཆེར་གྱུར་ཏེ་སལ་ལྡན་

དུ་ཤེས་ནས་ནྲི། སོན་པས་སོབ་མ་དེ་ལ་གནང་བ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གང་གྲི་ཞེ་ན། རོ་

རེ་འཛིན་པའྲི་ང་རྒྱལ་དུ་གནས་པའྲི་སོབ་མ་ལ་ཕག་རྒྱ་དེ་དང་ཀུན་ཏུ་རུ་གྲིས་ཤྲིག་

ཅེས་པའོ། །འོ་ན་བ་མས་ཕག་རྒྱ་མཆོད་ནས་སེར་བ་དེའྲི་སྔོན་དུ་སོབ་མས་བྱ་བ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོབ་མའྲི་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་

བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བ་མ་ཕག་རྒྱ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ནས་བསོད་པ་དང་མཆོད་

པ་ཚུལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་བྱ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་བསོད་

ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རོ་རེ་དང་ཐ་མྲི་དད་པ་

ཉོན་མོངས་པའྲི་མེ་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ཆེན་པོ་ཀེ་ཞེས་བ་མ་ལ་བོད་པའོ། །ཐབས་དང་ཤེས་



 889  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 889  

རབ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་བུའྲི་བདག་ཉྲིད་མཆོག་

ཅེས་ཏེ། པདྨ་ཅན་ལས། རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་པུ་མཆོག །ཅེས་འདོན་ལ། མུ་

ཏྲིག་ཕེང་བར་གཅྲིག་ཏུ་གཞོལ། ཞེས་འདོན་ནོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རེས་སུ་ཆགས་

པས་བདག་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་པོ་སེ་བསྐེད་པར་བྱེད་པས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ། རོ་རེ་སྦོར་

ལས་ཡང་དག་བྱུང་། ཞེས་བྱ་སེ། རོ་རེ་སེ་བདེ་ཆེན་དང་སོང་ཉྲིད་སྦོར་བ་ལས་ཡང་

དག་པར་བྱུང་བས་ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེ་བའྲི་གོ་འཕང་བརེད་པ་ལྟར། མངའ་

བདག་ཁོད་ཀྲིས་བདག་ལའང་གོ་འཕང་དེ་ལྟར་སྩལ་བར་མཛོད་ལ། འཁོར་བ་འདམ་

གྲི་ཚོགས་དང་མཚུངས་པའྲི་ནང་དུ་བྱྲིང་བ། སྐབས་གཞན་མེད་པ་བདག་ལ་སྐོབས་

ཤྲིག །ཅེས་བྱ་བས་སོ། །མཆོད་པ་ཇྲི་བཞྲིན་བྱ་ཞེས་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་འཆད་པ་ནྲི། 

ཞྲིམ་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་ཅྲིང་བསོད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་

ནས་བ་མས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་གཏད་ཅྲིང་གནང་བ་བྱྲིན་པའྲི་རེས་སུ་

ཆོ་ག་ལྟར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་བབས་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩེ་ནས་ཕྲིར་མ་འཕོས་པས་རྟོག་པ་ས་ཚོགས་སངས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སད་ཅྲིག་ལ་

མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐོབ་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དབང་གསུམ་པའྲི་ངོ་

བོའ།ོ །དེ་ལྟར་དབང་གསུམ་པའྲི་སབས་སུ་ལྷན་སྐེས་མཚོན་པར་བྱས་ནས། དེ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་བར་དུ་ལྷན་སྐེས་འདྲིའྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱེད་པ་དང་མ་བལ་བས་སེམས་

ཅན་གྲི་དོན་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་འདོམས་པ་ནྲི་སོན་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་

བྱྲིན་ནས། བཞྲི་པ་གསུངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་སུ་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་
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ལྟར་བྱ་སེ། དེ་ནས་སོབ་མ་སེམས་ཅན་གདོན་པར་འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཅན་མཐོང་

ནས་རོ་རེ་ཅན་སོབ་དཔོན་གྲིས་འདྲི་སད་སྨྲ། ཞེས་པས་དབང་བཞྲི་པ་ཚིག་གྲིས་

བསན་པར་བྱ་བར་བསན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་སོང་

བ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་

གྲི་ཆ་ནས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སོང་

བ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་དང་། དེ་ཡང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་ངོ་

བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྐེས་པས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་ཉྲིད། 

དངོས་པོ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་དང་གཟུགས་ཀྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཐུགས་

བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཙོ་བོ་རྲིགས་དྲུག་པའྲི་བརྟེན་

པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཡོ་བ་ལྷ་ལ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཁབ་ནས་གནས་པ། 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་གཟུགས་ཅན་ཉྲིད་དུ་འདོད་དོ། ཞེས་པ་སེ། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའྲི་ལོངས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་པར་ངོ་སྤད་

དེ་ཚིག་གྲིས་བསན་ནས་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་སོགས་དུ་མ་དང་སྦར་ནས་རེ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་དག་ལས་འདྲིའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

ཐབས་གང་གྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སོགས་ཐབས་

ཀྲིས། ཞེས་པདྨ་ཅན་དང་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀར་དུ་སོགས་སྒ་དང་བཅས་པར་

ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་། སོགས་པ་བདག་བྱྲིན་
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བརླབ་ཀྲི་ཐབས་ཀྲིས་ནྲི་གོ་འཕང་དེར་རྟག་ཏུ་ངེས་པར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པདྨ་ཅན་ལས་འབྱུང་པ་ལྟར་ལེགས་ཀྲི། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་སོགས་ཀྲི་དོན་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པ་བསོམ་པ་ལ་བཤད་པ་འབེལ་ཆུང་ངོ་། །དེ་ནས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་རྣལ་འབྱོར་

མ་རྣམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེས་གསང་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་སོན་པ་ལ་ཞུ་བར་འདོད་

པས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འཁྲུལ་བ་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ལ། 

གོང་ཁེར་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་ཞྲིང་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སད་དོད་མཎ་ལའྲི་མཎ་སྙྲིང་པོ་དང་ལ་ཏྲི་ལེན་

པ་ལ་འཇུག་པས་སྙྲིང་པོ་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་ནྲི་སྙྲིང་པོ་

ཞེས་བརོད་དེ། བྷ་གའྲི་དབུས་ཀྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་རྩ་ནང་གྲི་ཀུན་

རོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལེན་

པར་བྱེད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་བརོད་དོ། །ཡང་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ཡྲིད་དེའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་སོ་ནས་ལེན་

པར་བྱེད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་བརོད་དོ། ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་

རོ། །དེ་འད་བའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་སྙྲིང་པོ་ལེན་པ་དེ་ལྷ་ཐམས་ཅན་གང་དུ་འདུས་པའྲི་

གནས་ཡྲིན་པས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་བརོད་ཅྲིང་ཐ་སྙད་བྱས་ལ། འཁོར་

ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཏེ་ནམ་མཁའ་དང་འད་བའྲི་ཡུལ་སོང་བ་ཉྲིད་དེ། 

དེ་རྟོགས་པས་སྒྲིབ་པ་གཅོད་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡུལ་སོང་

ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
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པར་སྦོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དཀྲིལ་འཁོར་དང་དེའྲི་ནང་གྲི་

ལྷ་ལ་འཁོར་ལོར་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལའང་ཚང་བའྲི་

དང་དོན་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི་ནང་ངེས་

དོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཐོན་པར་ཉུང་བར་སང་ངོ་། །འོ་

ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ལེན་པ་དེ་ཐབས་གང་གྲིས་བྱ་ཞེ་ན། རང་དང་

ཕག་རྒྱའྲི་བྷོ་ལ་ཀ་ཀོ་ལར་སྦོར་བས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་དེ་

ལེན་ཅྲིང་། དེ་བངས་པས་དེ་ཡྲི་བདེ་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ལེན་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་དག་ལེགས་པར་རྟོགས་པ་ནྲི་ཕག་

རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བའྲི་མན་ངག་གྲི་གནད་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་

བ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དེས་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་འགོག་པའྲི་སོམ་པ་ཞེས་

བྱ་བ་གང་གྲིས་དང་། བྱ་བར་འོས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་དམ་ཚིག་གང་གྲིས་གནས་པར་

བགྲི། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཞུས་པའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། ཐོག་

མར་དམ་ཚིག་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་པ་ནྲི་ཁོད་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་དག་

གྲི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནྲི། རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སེམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རོ་གཅྲིག་པར་བྱེད་པ་ནྲི་སྲོག་ཆགས་གསོད་པ་ཉྲིད་ཅེས་གསུངས་

ཏེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་ཕྲིར་ན་སྲོག་ཆགས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་

པའྲི་གཞྲི་ནྲི་སེམས་སུ་བརོད་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལ་སྲོག་གཅོད་པར་

གསུངས་པའོ། །བསྒལ་བར་བྱ་བའྲི་བདག་མ་དམྲིགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་སེམས་
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ཅན་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་བསྒལ་བ་ཞེས་བྱ་བར་དམ་འཆའ་

པའྲི་ཚིག་སྨྲ་བ་ནྲི་རྫུན་གྲི་ཚིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒགས་ལ། གཞན་གྲི་བུད་མེད་ནྲི་རང་

དང་སལ་བ་མཚུངས་པའྲི་མཛེས་མ་སེ། དེ་བསེན་པ་ནྲི་དེར་འདུ་བའོ། །དེའྲི་ཚེ་

བཙུན་མོའྲི་ཁུ་བ་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ་ནྲི་ཚུར་འདེན་པའོ། །ཁུ་བ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་

འདྲིས་རྲིག་མའྲི་དམར་ཆ་ཚུར་འདེན་པར་འདོད་པ་བཀག་ལ། དཀར་ཆ་འདེན་

ལུགས་ནྲི་རྩ་ཚོལ་བའྲི་མན་ངག་གྲིས་བཙལ་ཏེ། རེད་པ་ན་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་མན་ངག་

གྲི་གནད་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །འདྲི་ནྲི་བུད་མེད་བསེན་པ་སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པ་སོང་ཉྲིད་ལ་

བུད་མེད་དུ་བྱས་ནས། ངེས་དོན་གྲི་བུ་མོ་དེ་ལ་རོལ་པའྲི་དོན་བདེ་སོང་སྦོར་བ་

ལ་གསུངས་པ་མང་ངོ་། །འདྲིར་ནྲི་དམ་ཚིག་བཞྲིའྲི་ངེས་དོན་རྟོགས་དཀའ་བས་

གསུངས་ཤྲིང་། དང་དོན་རྟོགས་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་མ་གསུངས་ཏེ། བསད་གསོ་

ནུས་པ་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མཐོང་བའྲི་ཚེ་སྲོག་

གཅོད་པ་སོགས་གནང་བ་རྣམས་སོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། ཞུས་པ་དང་། ལན་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་དེའྲི་དོན་

རྟོགས་ནས་གསང་བའྲི་མཆོད་པ་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པར་སྦོང་། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ། སྦང་བྱ་ཡུལ་དང་། སོགས་ཀྲིས་བསྡུས་

པའྲི་དབང་པོ་དང་། ཕུང་པོ་རྣམས་གང་ལགས་ཤྲིང་། དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པས་

སྦོང་བར་གསུངས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡང་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་

སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྦང་བྱ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་དང་། གང་
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ཤེས་པས་སྦོང་བའྲི་རང་བཞྲིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

ཞེས་པ་ནས་བཤད་ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། མཐར་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་

པོ་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ཐ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དང་། དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དབང་

པོ་དྲུག་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཀ་ལ་གོ་བར་བྱ་ཞྲིང་། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གདོད་ནས་མ་སྐེས་པ་སེ། སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པས་སོང་

བ་ཆུ་ཡྲི་ནང་གྲི་ཟླ་བའྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་རྫུན་པ་

མྲིན་ཞྲིང་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་བདེན་པ་མྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་རྣལ་

འབྱོར་མས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་བ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་

གྲིས་ཤྲིག །གཉྲིས་པ་ནྲི། རྫུན་མྲིན་བདེན་མྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

འདྲི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་གཙུབ་ཤྲིང་དང་གཙུབ་སན་དང་སྐེས་བུའྲི་ལག་པའྲི་རྩོལ་བ་

ལས་གློ་བུར་དུ་མེ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མེ་དེ་ནྲི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་རྲི་བོང་

གྲི་རྭ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའྲི་རྫུན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔད་ན་མེ་འདྲི་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྲིག་པས་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་

གཅྲིག་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པས། མེ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེ་

དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པ་ན་ཚད་མས་གནོད་མེད་ཀྲི་རྟེན་

ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གྲུབ་ཅྲིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པས་བཙལ་

ན་གང་དུའང་མྲི་རེད་པའྲི་བདེ་སོང་དུ་རྣལ་འབྱོར་མས་ཡྲིད་ལ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་པ་སེ། 

འདྲི་ནྲི་གུར་ལས། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཡོད། །དཔད་པས་གང་ནའང་འཇྲིག་
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རྟེན་ཅྲི། ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་འད་བ་ཉྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དམ་ཚིག་གྲི་རས་ཤ་ལྔ་དང་། བདུད་

རྩྲིའྲི་རོ་འཐུང་བ་བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་མོང་བ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་ས་ཞྲིང་། 

སྔོན་བྱུང་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའྲི་རེས་སུ་སོན་པ་ལ་བདེ་བ་

བསྐེད་པའྲི་གསང་མཆོད་ཀྲིས་མཆོད་པ་ནྲི། རེས་འཇུག་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་ཕེབས་པའྲི་རེས་སུ་བདེ་ཆེན་བསྐེད་ནས་བསོམ་དགོས་པར་བསན་པའྲི་

ཆེད་དུའོ། ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་ངོ་། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ། དེ་ལ་སོན་པ་དགེས་ནས་བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཏེ་

མཉན་པར་གདམས་པ། དེ་ཐོས་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དགའ་སེ་གུས་པས་ཉན་

པ། དེ་ལ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དགེས་ནས། སྔར་མདོར་བསན་དུ། གཞན་ཡང་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་

གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་བཤད་པས། རང་གྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

པ་བསན་པ། ཀྱཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་བོས་ནས། སངས་རྒྱས་རྲིགས་ལྔ་བོ་ཀུན་

གྲི་ཕག་མཛད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་བདག་གྲིས་དོན་དེ་ཉྲིད་སབས་གཞན་དུ་གསང་ཞྲིང་

སྦས་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ཡང་། འདྲི་ལྟར་རོ་རེ་མཆོད་པ་བྱས་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲིས། 

བཤད་ཀྲིས་འདོད་པས་ཏེ་སྤོ་བས་རབ་ཏུ་ཉོན་ཅྲིག །ཅེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྷ་མོ། 

ཞེས་པ་ནས། ཉན་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རང་བཞྲིན་

དེ་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་གྲི་རྟོགས་པས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་སྦང་དགོས་པའྲི་བདེ་ཆེན་འཕེལ་

བའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྲི་བཟའ་བ་སོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། ཤ་
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ལ་སོགས་པའྲི་བཟའ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་སོགས་པ་བཏུང་བ་ཇྲི་ལྟར་རེད་

པ་དང་། བགོད་བྱ་ཀུན་གྲི་ཐུན་མོང་དུ་ཡུལ་དུ་བྱ་བར་ནུས་པ་དང་། བགོད་མྲིན་ཐ་

མལ་བ་གཞན་གྲི་ཡུལ་དུ་བྱ་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་མྲི་

སང་ཞྲིང་། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རྟོགས་པས་སེམས་དག་པར་བྱེད་ཀྲི། ཕྲིའྲི་དག་བྱེད་

ཀྲི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་མྲི་བྱ་སེ། གོང་གྲི་ཆོས་ཕག་རྒྱ་ལས་བདེ་བ་བསྐེད་པ་ནྲི་སོང་

བར་མྲི་བྱེད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། གོང་གྲི་ཆོས་ནྲི་སང་མྲི་བྱེད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བྱའོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྐང་བར་བྱར་ཡོད་པའྲི་

བོ་ལྡན་གྲིས་ཕྲིའྲི་སྔགས་ཉྲིད་གཙོ་བོར་མྲི་བཟླ་ཞྲིང་། ཕྲིའྲི་བསྐེད་རྲིམ་སོགས་ཀྲི་

བསམ་གཏན་ཉྲིད་ནྲི་དམྲིགས་པར་མྲི་བྱ་ལ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་གཉྲིད་ནྲི་སང་བར་མྲི་བྱ་

སེ། འདྲིར་པདྨ་ཅན་ལས་ཀང་། གཉྲིད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་གཉྲིད་དེ། །དེ་སང་བར་མྲི་བྱ་

བས་སོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པས། གཉྲིད་དང་

འོད་གསལ་བསྲེ་བ་ལ་གོ་བར་བྱ་སེ། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་ཡང་དེའྲི་མན་ངག་

ལེགས་པར་སྦོར་བ་ཤེས་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་རྣམས་

ནྲི་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་ལ་སོགས་པར་བསོམས་ནས་དབང་པོ་ཡུལ་གྲི་རོ་མང་བར་བྱེད་

པ་མྲི་དགག་གོ །ས་ལ་ནྲི་ཤ་དང་། ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་ལྔ་དང་། མཛའ་བོ་

ཞེས་པ་གཉྲིས་དག་གཉེན་ལ་ཆགས་སང་མྲི་བྱེད་པ་དང་། རོ་ཤྲིང་ཞེས་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་བདག་དང་ངོ་བོ་དང་བཟང་ངན་སོ་སོར་དམྲིགས་ནས་ཕག་མྲི་བྱེད་པར་བསན་

ནོ། །གཡུང་མོ་སོགས་ལའང་བདག་གྲི་ལུས་ཧེ་རུ་ཀའྲི་སྐུ་ལྟར་བྱས་ནས་རེག་པ་

སེ། རེག་རྲིང་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་ན་རེག་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་དངོས་ཀྲི་
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ཕག་རྒྱ་རྲིགས་ལྔ་སོགས་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་

ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་གང་ལ་

ཟེར་མ་ངེས་པར་ཟད་ལ། སྤྲིར་འདོད་ཡོན་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་སྤད་པས་བདེ་

ཆེན་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་སྤྲིར་སོན་གྲི་སྤོད་པ་ཁོ་ནའྲི་སབས་ལ་སྦོར་བ་མྲིན་ནོ། །དེས་

ན་བཅུད་ལེན་གྲིས་ལུས་རྒྱས་པར་བྱས་པ་ལས་བདེ་བའྲི་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་རྒྱས་ཏེ་བདེ་ཆེན་ཆེས་ཆེར་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བཅུད་ལེན་

གསུངས་པ་ནྲི། བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། བུ་རམ་ནྲི་ཁག་དང་། ཆང་ནྲི་རྐང་

མར་དང་། དུག་ནྲི་ཞག་དང་། ནྲིམ་པ་ནྲི་པགས་པ་སེ། དེ་ཡང་བུ་བཙས་པ་ལས་བྱུང་

བ་ཕྲུ་མའོ། །སྐྱུར་དང་སོགས་ལ། པདྨ་ཅན་དུ། སྐྱུ་རུ་ར་ནྲི་རླུང་སེལ་བྱེད། །མངར་

ནྲི་མཁྲིས་པ་སེལ་བྱེད་པ། །བས་བ་ཡྲིས་ནྲི་དག་པ་ཡྲིན། །ཁ་བས་རྲིམས་ནྲི་འཇྲིག་

པར་བྱེད། །ཚྭ་ཡྲིས་མེ་རུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན། །ཚ་བས་བད་ཀན་འཇོམས་པར་བྱེད། 

ཅེས་དངས་ཏེ་ཚ་བ་ནྲི། རྒྱམ་ཚྭའོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར་བུ་བཙས་སྐེས་བུ་བཙས་མ་ཐག་པའྲི་

དྲི་ཆེན་དང་། སྐྱུར་བ་རང་བྱུང་གྲི་མེ་ཏོག །མངར་བ་ཆུ། བས་བ་ཤ །ཁ་བ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་

རུ་སེ་སྙོམས་འཇུག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁུ་བ། ལན་ཚྭ་མྲིའྲི་ཚིལ། ཚ་བ་ནྲི་ཛཾ་པ་

སེ་རྐང་། དྲི་ང་བ་དྲི་ཆེན་མར་ཁུ། དྲི་ཞྲིམ་པ་དཾ་ཤ་ཀ་ར་ན་ཛ་སེ་སེན་མོའྲི་བར་གྲི་

དྲི། མཆྲི་མ་ནྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྐེས་པ་སེ་དྲི་ཆུ་བསྡུས་པའྲི་ཚྭ། ཁག་ནྲི་ཁ་བའྲི་སྙྲིང་པོ་

སེ་ལྷ་བ། བྱང་སེམས་ནྲི་ག་བུར་སེ་སྔར་བུད་མེད་དང་མ་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བ་དག་

ལ་བཤད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས་དྲི་ང་ཞེས་སོགས། རུལ་བ་དྲི་ཞྲིམ་ཆུ་དང་ཁག །ཅེས་

བཏོན་ནས། བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཞེས་པ་དེ་འཆད་བྱེད་དུ་མཛད་དེ། རུལ་བ་ནྲི་ཀད་པ་
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སེ་དོན་གྲུབ་དང་། དྲི་ཞྲིམ་ནྲི་དྲི་ཆེན་ཏེ་རྣམ་སང་དང་། ཆུ་ནྲི་དྲི་ཆུ་སེ་མྲི་བསྐོད་པ་

དང་། ཁག་ནྲི་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་གསུངས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་

སེ་སང་མཐའོ། །རས་དེ་དག་བསྲེས་ནས་རབ་ཏུ་བཟའ་བར་བྱ་སེ། པདྨ་ཅན་དུ། འདྲི་

དག་བཅུད་ཀྲིས་ལེན་རྣམས་ཏེ། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད། །ཐམས་

ཅད་བསྲུང་བར་བྱེད་པའྲི་གཙོ། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་བྱེད་པ། ཞེས་དངས་

སོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་

ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ན་མྲི་གཙང་བར་གགས་པ་ལ་ཡང་མྲི་བཟའ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། བུད་མེད་ཀྲི་རང་བྱུང་གྲི་མེ་ཏོག་རེད་ནས་ནྲི་པདྨ་ཞེས་པ་

ཐོད་པའྲི་སོད་དུ་བཞག་པ་དང་། ལུད་པ་དང་སབས་དག་གྲིས་བསྲེས་ནས་བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་གྲིས་བཏུང་བར་བྱའོ། །སད་གཡོག་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་

ས་ཚོགས་ཀྲི་བྷ་ག་དང་སྦོར་བས་སོ། །རོ་བསྲེགས་ཐལ་བས་དེ་བཞྲིན་བརྒྱན་པ་ནྲི་

ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཁབ་ཅྲིང་རྒྱས་པར་གྱུར་པའོ། །སྲོག་

རབ་ཏུ་སོང་བའྲི་གནས་ལས་རེད་པ་ནྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་འགགས་པའྲི་ཐབས་ལས་རེད་

པའོ། །གང་རེད་ན་མེ་ཏོག་སེ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོ། །དེས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་

ན། མགོ་སྐེས་ལེགས་པར་བཅྲིང་བར་བྱ་སེ། སྤྲི་གཙུག་ཏུ་བརྟན་པར་བྱའོ། །པདྨ་

ཅན་ཀུ་མུ་ཊྲི་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་རྣམས་སུ་ཤཽ་ཀ་འདྲི་ལ་བཤད་པ་མ་མཛད་ལ། འགེལ་

བ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སྒས་ཟྲིན་ལྟར་འཆད་ཅྲིང་། མེ་ཏོག་རབ་སོང་ནྲི་སྲོག་སོང་བའྲི་རོ་ལ་

གཏོར་བའྲི་མེ་ཏོག་གོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

བདུན་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ཡུལ་གྲི་རྣམ་དག་
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གསུངས་ནའང་དབང་པོའྲི་རྣམ་དག་མ་གསུངས་པ་གསུང་བར་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མ་མཛད་པ་བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྦར་རོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། མྲིག་སོགས་ལ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་སོགས་བཀོད་ནས་དབང་པོ་རྣམས་དང་ལྷ་

དེ་དག་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་མོས་པ་བྱེད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས་ནྲི་བགེགས་

ཀྲི་མཚོན་ཆས་མྲི་ཕྲིགས་པའྲི་གོ་ཆའོ། ཞེས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

པ་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེའྲི་བར་རོ། །སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། མྲིག་ལ་སོགས་ལ་གཏྲི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་

ནྲི་གནས་གསུམ་བསམ། །མྲིག་གཉྲིས་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་མ། །རྣ་གཉྲིས་ཞེ་སང་རོ་རེ་

མ། །ས་གཉྲིས་སེར་ས་རོ་རེ་མ། །ཁ་ལ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་མ། །ལུས་ལ་ཕག་དོག་རོ་

རེ་མ། །ཡྲིད་ནྲི་བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་མ། །མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོས་བསྐེད། །ཕག་

གཉྲིས་ཞལ་གཅྲིག་བཟང་པོ་ཡྲི། །གྲི་གུག་ཐོད་པ་ལག་ན་བཅས། །ས་ཚོགས་མདོག་

ཅན་རོ་ཡྲི་གདན། །སྐུ་གསུང་དེ་བཞྲིན་ཐུགས་ཀྲི་ནྲི། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གསུམ་འདྲིྲི་ཡྲི་

སྔགས། །འདྲི་ལས་མཁའ་སྤོད་ས་སྤོད་མ། །ས་འོག་གནས་པའྲི་བསམ་གཏན་བྱ། 

ཞེས་གསུངས་པས། མྲིག་སོགས་ལ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་སོགས་མཾ་ཌཾ་ལ་སོགས་པ་

རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བསྐེད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་གནས་གསུམ་དུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ལས་མཁའ་སྤོད་མ་ས་སྤོད་མ་ས་འོག་སྤོད་

མ་གསུམ་བསྐེད་པར་བསན་ལ། དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ལས་ས་འོག་སྤོད་མ་ལ་ཞབས་འོག་

གནས་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་

པ་རོ་ལ་གནས་པར་གསུངས་ཤྲིང་། ས་ཚོགས་མདོག་ཅན་ཞེས་པས་འཁྲུལ་ནས་ལྷ་
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མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽
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མོ་རེ་རེ་ཡང་ས་ཚོགས་མདོག་ཏུ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱའྲི། ལྷ་མོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་

རྲིགས་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་དང་། ལྷ་མོ་ནག་མོ་དང་། ལྷ་མོ་དམར་

མོ་སོགས་ས་ཚོགས་ཡོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། གཏྲི་མུག་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ། ཞེས་

སང་རོ་རེ་མ་ནག་མོ་སོགས་སུ་འདོད་པར་བྱ་སེ། གུར་ལས། མྲིག་ལ་གཏྲི་མུག་རོ་

རེ་དགོད། །ཞེ་སང་རོ་རེ་རྣ་བར་རོ། །སེར་རྣ་ཆགས་དང་དེ་བཞྲིན་རེག །བདག་

མེད་མའང་བསོམ་པར་བྱའོ། །ཀུན་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་གྱུར། །ས་ཚོགས་

གཟུགས་ཅན་བཙུན་མོ་རྣམས། ཞེས་པའྲི་འགེལ་བར་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བོ་གོས་ཆེན་

པོས། ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། གཏྲི་མུག་རོ་རེ་ནྲི་

དཀར་མོའ།ོ །སེར་ས་རོ་རེ་ནྲི་སེར་མོའ།ོ །འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ནྲི་དམར་མོའ།ོ །ཕག་

དོག་རོ་རེ་ནྲི་ལང་ཁུའོ། །བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་ནག་མོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞན་ལས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལྷའྲི་སྐུ་མདོག་གསུངས་པ་དག་

དང་ཡང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །

བརྒྱད་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་

བ། ཞེས་པ་ནས། གསུང་དུ་གསོལ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རྒྱུད་རྣམ་པ་བཞྲིར་མ་

བསྒགས་པའྲི་དགོངས་པའྲི་སད་འདྲིར་གསུང་བར་ཞུས་པས། ཀྱཻ་རོར་རྒྱུད་སེ་ལྔ་

བར་བྱེད་དགོས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་འདྲི་གཉྲིས་སྦོར་

གྲི་རྒྱུད་མ་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦར་བས་ཧེའྲི་དོན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དངས་ཏེ། བཛྲ་གྲི་དོན་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་

དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དོན་གཙོ་བོར་སོན་པའྲི་རྒྱུད་མྲིན་པར་
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང་། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གཞན་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པ་དང་། 

རྒྱུད་འདྲི་དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་འབྱེད་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ཡང་འདྲིར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་བརའྲི་སད་

མ་བཤད་པའང་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ལ་དགོངས་ཀྲི། གཉྲིས་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་གང་ཡྲིན་

ཐམས་ཅད་དུ་མ་བཤད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཉན་པར་གདམས་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཚོགས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་སོགས་ལ་བར་དེས་མ་སྨྲས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སོ། །དང་པོ་ལ། བཤད་

པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་མཉན་པར་གདམས་པ་ནྲི། དགོངས་པའྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་ནས་དོན་སོ་སོ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་དང་སྒ་དང་། བསན་བཅོས་གཞན་དང་རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་གགས་ཤྲིང་། བ་མེད་ཀྲིའང་མང་པོར་མ་གསུངས་

པའྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་རོ་རེ་འཆང་ཁོ་ནས་བར་མཛད་པ་དག་གསུངས་པ་ནྲི། མ་ད་

ན་ཆང་ཞེས་སོགས་སོ། །ཁ་དོག་དབྱེ་བས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཁ་དོག་ལྔ་ཕག་རྒྱ་

རྲིགས་ལྔའྲི་བརའྲི་སད་དང་། ཕག་རྒྱ་རྲིགས་ལྔ་བོ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་བོ་སོ་

སོའྲི་རྲིགས་སུ་བཞག་ཚུལ་བསན་ལ། འདྲི་རྣམས་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁུ་

བ་རོ་རེར་འགྱུར་བ་ནྲི། ཕག་རྒྱའྲི་སོབས་ཀྲིས་བྱང་སེམས་བཅྲིངས་ནས་བདེ་ཆེན་

སེར་ནུས་པ་སེ། འདྲི་ཡང་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་གྲི་རྩ་བཙལ་བས་རེད་པ་ན་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་

ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་སྙོམས་

འཇུག་གྲིས་མཆོད་ནས་དེའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་བྱང་སེམས་བཞོས་ཏེ་བཏུང་བར་བྱའོ། །

དེ་དག་མ་བརེད་པར་གུས་པས་འཛིན་པར་གདམས་ཏེ། མཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། རོ་
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རེ་སྙྲིང་པོ་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིའྲི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འདུས་པ་

དང་། རང་གྲི་དམ་ཚིག་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་ལྔ་སོགས་རེད་ནས་

བསེན་པའྲི་ཚེ། བརའྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་མྲི་སྨྲ་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་གསུངས་པ་ཀྱཻ་

རོར་འདྲིར་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ཞེས་སོགས་སོ། །

དབང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན། །ཡུན་དུ་བསེན་པས་གཉྲིས་སང་དྲི་

མ་སྦངས། །ཇྲི་ལྟར་འདོད་བཞྲིན་བསེན་པའྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲིས། །ཚེ་འདྲིར་རྒྱལ་

བ་མཆོག་གྲི་གནས་ཐོབ་འགྱུར། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་

པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཕྲི་

མའྲི་ལེའུ་གསུམ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་བཞྲི་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། ལེའུའྲི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའྲི་མཚན་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག །བརྟག་པ་དང་པོར་གསུངས་པའྲི་གླུ་གར་སོགས་ལྔ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་གྲི་དོན་ཞུས་པའྲི་ལན། བརྟག་པ་དང་པོར་གསུངས་པའྲི་སོམ་པའྲི་དོན་ལ་

ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའྲི་ཞུས་ལན། ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ། 

གཏོར་མའྲི་ཆོ་ག་ཞུས་པ་གསུངས་པ། ལྷ་མོ་གསུམ་གྲི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་

བཅད་པ། རྒྱས་འདེབས་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བསྡུ་བཤད་པའོ། །

བརྟག་པ་དང་པོར་གསུངས་པའྲི་གླུ་གར་སོགས་ལྔ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་དོན་ཞུས་

པའྲི་ལན།
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དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། 

བསལ་དུ་གསོལ། ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤོད་པའྲི་ལེའུ་ལས། གལ་ཏེ་དགའ་བས་གླུ་བངས་

ཏེ། །དེའྲི་ཚེ་རོ་རེ་མཆོག་ལྡན་ནོ། ཞེས་གང་བཤད་པ། གླུ་དང་གར་ནྲི་དངོས་གྲུབ་

སྦྲིན་པར་གསུངས་པ་དེ་ལ་བདག་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་མཆྲིས་ཏེ། གླུ་ནྲི་ཅྲི་ལགས་གར་ཀང་

ཅྲི་སེ། དེ་དག་གྲིས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཚུལ་ཀང་ཇྲིྲི་ལྟ་བུ། ལྷ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ལེའུ་

ཞེས་པ་ནས། གདབ་བྱ་གང་གྲི་འདེབས་བྱེད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། ཕག་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་

དོན་ཅྲི་ཞྲིག་ལགས། སྔགས་དང་རྲིགས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་དབྱངས་བཅོ་

ལྔ་ལྷ་མོ་གང་གྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པ་དང་། རྩ་སོ་གཉྲིས་པོ་གང་གྲི་རྣམ་དག་ཏུ་འཇོག་

ཚུལ་ཞུས་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་གླུ་ཇྲི་ལྟར་བུ་ཞུས་པའྲི་ལན་ནྲི། ལན་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀོལ་ཨྲི་རྲི་ནྲི་གནས་སོ། །ཊྲི་ཨ་

ནྲི་གནས་པའོ། །བཱོ་ལ་ནྲི་རོ་རེ་སེ་བསྡུ་ན། ཀོ་ལའྲི་རྲིར་གནས་རོ་རེ་དང་། ཞེས་

པའོ། །དེ་ལ་གནས་པའྲི་སྦོར་བས་བཱོ་ལ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རོ་རེའོ། ཞེས་པདྨ་ཅན་

ལས་བཤད་དོ། །མུམྨུ་ནྲི་ཞྲིང་ངོ་། །ཀཀོ་ལ་ཞྲིང་དེ་ལ་གནས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་

པདྨ་སེ། རྐང་བ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་ན་བཞུགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

ཕོ་མོ་འདུས་པ་གསུངས་ཏེ། བསྡུ་ན། མུམྨའྲི་པདྨ་འདུས་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་རྐང་བ་

གཉྲིས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། བོད་ཁ་ཅྲིག་རེ་ཞེས་པ་བོད་

པའྲི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཀོལ་ཞེས་སོགས་འདྲི་ལ། ཚིག་རྐང་བཞྲི་

བའྲི་ཚིགས་བཅད་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་རྐང་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་དུམ་བུ་ཁྲིགས་སུ་སྦར་བ་
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དང་། ཚིགས་བཅད་བཞྲི་ཆར་གྲི་མཐར་ཐ་མ་གཉྲིས་སྦར་བར་བཤད་པའྲི་དོན། 

རྐང་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་མཐར་ཐ་མ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་བ་ལ་མཁས་པ་དག་བཞེད་

དོ། །གྷ་ན་ནྲི་ཚོགས་ལའང་འཇུག་མོད་ཀང་འདྲིར་རྒྱུན་ཏུའོ། །ཀྲི་པྲི་ཊ་ནྲི་རེའུ་ཆུང་

ངོ་། །ཧོ་བཛྫ་ཨྲི་ནྲི་བརྡུང་བར་བྱ་ཞེས་པ་སེ། རྒྱུན་དུ་རེ་ཆུང་སྒ་སྒོགས་ཤྲིང་། ཞེས་

བསྒྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་བརན་ལྟ་བུར་གསུངས་པའྲི་དོན་རྒྱུན་དུ་

མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་གླུ་གར་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཧེའྲི་དོན་ཀྱཻ་ཞེས་བོད་

པ་ལ་བཤད་དོ། །རོ་ལ་ནྲི། རྩོད་པ་དང་། ཀུ་ཅོ་དང་། འཐབ་པའོ། །དེ་ཎས་བཀག་

པས་མྲི་བྱ་བ་དང་། ཀ་རུ་ཎྲི་ཀ་ནྲི་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་སེ། སྙྲིང་རེས་ཀུ་

ཅོ་མྲི་བྱེད་ལ། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཨ་ཨཱྲི་ཎ་ནྲི་མྲི་བྱེད་ཅེས་པ་ལ་བཤད་

དོ། །དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་བྱམས་པར་བྱ་ཞྲིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྙྲིང་བརྩེ་

བར་བྱ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ཏ་ཧྲི་ནྲི་དེར་ཡང་ངོ་། །བ་ལ་ནྲི་ཤའོ། །ཁཱ་ཛཱ་ཨྲི་ནྲི་

བཟའ་བར་བྱ་བའོ། །དེར་ནྲི་བསྒྲིམས་ཏེ་ཤ་ཟ་བ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་ཁཱ་ཛའྲི་དོན་

ནྲི་བསྒྲིམས་ཏེའོ། །གཱ་ཌེཾ་མ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཞེས་པའོ། །ཨ་ན་ནྲི་ཆང་ངོ་། །བྲི་ཛྫ་ཨ་ཨྲི་ནྲི་

བཏུང་བར་བྱའོ། །ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཆང་། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཉྲིན་མཚན་

ཆང་ནྲི་བཏུང་བ་ཡྲི། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གཱ་ཌེ་མ་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་ལའང་འཇུག་གོ 

།ཧ་ལེན་ཀེ་ཞེས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལ་བོད་པའོ། །ཀ་ལྲི་ནྲི་སལ་ལྡན་དང་། ཛ་ར་

པ་ཎྲི་ཨ་ཨྲི་ནྲི་གཞུག་བར་བྱ་བ་སེ་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་སལ་ལྡན་ནོ། །དུ་

དྷུ་ར་ནྲི་སལ་མེད་དམ། དམ་ཚིག་དང་མྲི་ལྡན་པ་སེ། དབང་མ་བསྐུར་ཞྲིང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའོ། །བཛྫ་ཨ་ཨྲི་ནྲི་སང་བར་བྱ་བའོ། །དམ་ཚིག་མྲི་ལྡན་སང་བར་བྱ། ཞེས་བསྒྱུར་
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རོ། །ཙ་ཨུ་ནྲི་ཙ་ཏུར་ཞེས་ཀང་འབྱུང་སེ་བཞྲིའོ། །ས་མ་ནྲི་མཉམ་པའོ། །དེས་ན་

རྐང་བ་འདྲི་དང་། ཀབྦུ་སོགས་ཀྲི་རྐང་བ་དང་བཅས་པའྲི་རྐང་བ་གཉྲིས་པོ་ནྲི། བཞྲི་

མཉམ་དང་ནྲི་གླ་རྩྲི་དང་། །སྲི་ཧླ་ག་བུར་བྱུགས་པ་ཡྲི། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་རོ། །དེ་

ལྟར་ཨྲི་ཨ་ཨྲི་ཞེས་པ་བྱུགས་པའྲི་དོན་ཏོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ཙ་ཨུ་ས་མ་སྲི་ཧླ་ཀ་བུར་

ལ་ཨྲི་ཨ་ཨྲི་ཞེས་འབྱུང་ལ། དྲི་ཆེན་དང་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། སང་བ་མཐའ་

ཡས་རྣམས་དེར་ཕྲི་དང་ནང་དུ་ལུས་ལ་བྱུག་པར་བྱའོ། ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་

དྲི་ཆུས་བྱུག་པའང་དོན་གྲིས་འཐོབ་བོ། །མཱ་ལ་ཨྲིནྡ་ཎ་སཱ་ལྲི་ཛ་ལ། ཚོད་མ། མ་ལ་

ཏྲིནྡ་ནཾ། ཞེས་པདྨ་ཅན་ལས་ཀང་བཤད་ཅྲིང་། ས་ལྲི་ཛའྲི་དོན་ནྲི། པདྨ་ཅན་ལས། 

ཚོད་མ་རྣམས་དང་ཤ་ཆེན་ཁད་པར་གྲི་དེར་བཟའ་བའོ། ཞེས་བཤད་ལ། དེ་ཡང་ཤ་

ཆེན་གྲི་ཚོད་མ་ཁད་པར་དུ་བཟའ་བའྲི་དོན་ཏོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ས་ལྲི་ལས་སྐེས་

པ་ལ་བཤད་དེ། ཛ་ནྲི་སྐེས་པའོ། །ཏ་ཧྲི་ནྲི་དེར་རོ། །བྷ་རུ་ཁ་ཨྲི་ཨ་ཨྲི་ནྲི་རྒྱུན་ཏུ་

བཟའ་བ་བྱ་བའོ། །རྐང་བ་གཉྲིས་པོ་དེ་ནྲི། ཤ་ལྲི་ལས་སྐེས་གཙོས་སྦར་བ། །དེར་ནྲི་

རྒྱུན་ཏུ་བཟའ་བ་ཡྲི། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །སྔར་འགོ་བ་ནྲི་ཁེ་ཊ་དང་། །འོང་བ་ཕེཾ་ཁ་ཎ་རུ་

བརོད། ཅེས་པ་ལྟར་དང་། ཀ་རརྟ་ནྲི་བྱེད་པའོ། །ཤུདྡྷུ་ནྲི་དག་པ་དང་། ཨ་ཤུདྡྷུ་ནྲི་མ་

དག་པའོ། །ནཱ་མ་ནྲི་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེར་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པ་ནྲི་ཨ་ཨྲིའོ། །ནྲི་རང་ཤུ་ནྲི་

རུས་རྒྱན་ནོ། །ཨརྒ་ནྲི་ཡན་ལག་གོ །ཐ་ནྲི་རྣམས་ལའོ། །ཙཊ་ནྲི་གདགས་པའོ། །ཏ་

ཧྲི་ཛ་ནྲི་དེར་ཡང་ངོ་། །ཤར་ཝ་ནྲི་རོའ།ོ །བ་ནྲི་ཨ་ཨྲི་ཞེས་པ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་གཞུག་

པར་བྱ་བ་ལ་བཤད་དེ། དུས་དེར་སྐེས་པའྲི་རོ་དབུལ་བར་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །མ་ལ་ཨ་

ཛེ་ནྲི་འདུ་བའོ། །ཀུན་དྷུ་རུ་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་རོ། །བཱ་ཌ་ཨྲི་ནྲི་དེ་བྱེད་པའོ། །ཌྲི་
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ན་ཌྲི་མ་ཏ་ཧྲི་ནྲི་རྲིགས་ངན་མའོ། །བཛྫ་ཨྲི་ཨྲི་སོང་བ་ལ་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ཎས་བཀག་

པས་མྲི་སང་བར་བསེན་པར་བྱའོ། ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་བཤད་

པ་སེ། ཚོགས་ལ་འདུས་པ་སོགས་ཀྲིས་སབས་སུའོ། །ཡང་དེའྲི་དོན་ནང་གྲི་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་ལ་སྦར་བ་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ན། 

ཀོལོ་རྲི་ནྲི་མགོ་བོ་ལའོ། །ཊྲི་ཨ་ནྲི་དེ་ལ་གནས་པའོ། །བཱོ་ལ་ནྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་གཞོམ་

མེད་ཀྲི་ཧཾ་ངོ་། །མུམྨུ་ཎེ་རེ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་པདྨར་རོ། །ཀ་ཀོ་ལ་ནྲི་དེར་ཤེས་རབ་ཙཎ་ལྲིའྲི་

རྣམ་པར་གནས་པའྲི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་ངོ་། །གྷ་ན་ནྲི་དགའ་བལ་མེད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་དགའ་བ་རྒྱུར་ལྡན་པའོ། །ཀྲི་པྲི་ཊ་ནྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་སོ། །བཛྫ་ཨྲི་ནྲི་

ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་ཁམས་ཆར་ལྟར་འབབ་པའོ། །ཀ་རུ་སོགས་ནྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་རྣམ་རྟོག་གྲི་རྩོད་པ་འགོག་པའོ། ཏ་ཧྲིཾ་སོགས་ནྲི་དེ་འདའྲི་ཆར་འབབས་པའྲི་

དུས་དེར་ཐ་མལ་བའྲི་ཤ་སེ་ཕུང་སོགས་སང་མེད་དུ་བྱེད་པའོ། །ཀ་ཌེཾ་མ་སོགས་ནྲི་

སྙྲིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རོ་ཤྲིན་ཏུ་འཐུང་བའོ། །ཧ་ལེ་སོགས་ནྲི་རོར་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་བདེ་ཆེན་བསོམ་པར་བྱ་བའོ། །དུ་དྷུ་ར་སོགས་ནྲི་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་

བའོ། །ཙ་ཨུ་སོགས་ནྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ལ་རྣམ་སང་སོགས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་

བོར་བཞུགས་པའོ། །མཱ་ལ་སོགས་ལ། མཱ་ནྲི་ས་དང་། ལ་ནྲི་ཆུ་དང་། ཨྲིནྡ་ནྲི་མེ་དང་། 

ཤཱ་ལྲི་ཛ་ནྲི་རླུང་དང་། དེ་དག་ཤྲིན་ཏུ་སང་མེད་དུ་བྱ་བར་ཏ་ཧྲི་བྷཾ་རུ་སོགས་ཀྲིས་

སོན་ཏེ། ཨ་ཧཾ་གྲི་འབར་འཛག་ཕད་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚེ་

ཕུང་སོགས་ཀྲི་གཉྲིས་སང་དང་། བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་དང་། ས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཁམས་ཀྲི་གཉྲིས་སང་འགགས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཕེཾ་སོགས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་འགོ་འོང་
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བྱེད་པ་དང་། ཤུདྡྷ་སོགས་ནྲི་དག་མ་དག་གྲི་སྤོས་པ་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པར་བདེ་ཆེན་

དུ་རྩེ་གཅྲིག་པའོ། །ནྲི་རང་ཤུ་སོགས་རྐང་བ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་དཀར་

བོ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བཞག་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པས་གཞུག་

པར་བྱ་ཞྲིང་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་དག་གྲིས་ནྲི་ནང་གྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་

ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་འབར་ཏེ་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བ་ཆར་ལྟར་བབས་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་སྐེས་པས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གཅོད་པར་བསན་ལ། ཡང་

ལྷན་སྐེས་དེ་ཉྲིད་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཐབས་ཀྲིས་འདེན་པ་ནྲི། མ་ལ་ཨ་ཛེ་སོགས་ཀྲི་

རྐང་བ་གཅྲིག་གྲིས་སོན་ཏེ། ཚིག་དོན་སྔར་ལྟར་རོ། །ཌྲིན་ཌྲི་མ་སོགས་ནྲི་ཐབས་

དེ་ལས་སྐེས་པ་རྣམ་རྟོག་ས་ཚོགས་ཀྲིས་རེག་པར་བྱར་མེད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བའོ། །བཤད་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་རྒྱས་པར་བསན་པར་བྷཱ་ཝ་བྷ་

དས་ཀང་བཤད་དོ། །ཡང་པདྨ་ཅན་ལས་འདྲི་ཉྲིད་དབང་པོ་རབ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་

ཚུལ་ལ་བཤད་པ་ནྲི། ཀོ་ལ་སོགས་རྐང་བ་གཅྲིག་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་ལྟེ་བའྲི་འོག་དང་དེར་

གནས་པའྲི་རོ་རེའོ། །མུམྨུ་སོགས་རྐང་བ་གཅྲིག་གྲི་དོན་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྟེ་བའྲི་འོག་

དང་དེར་གནས་པའྲི་པདྨའོ། །གྷ་ན་སོགས་ནྲི་པདྨ་དེ་ལ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཀྲྲི་པྲི་

ཏ་བརྡུང་བ་ནྲི་བསྐོད་པར་བྱེད་པའོ། །ཀ་རུ་སོགས་ནྲི་བདེ་ཆེན་འབྱུང་བས་རྩོད་པ་

མྲི་བྱེད་ཅྲིང་བརྟན་པར་རྒྱུན་དུ་བདེ་བའྲི་མཆོག་བསེན་པའོ། །ཏ་ཧྲི་སོགས་ནྲི་དེའྲི་

ཚེ་རྣམ་རྟོག་ཟ་བའམ། དགའ་བ་བྱུང་བ་ཟ་བའོ། །ག་ཌེཾ་སོགས་ནྲི་བདེེ་བ་དེ་ཡང་

ཡང་བཏུང་བའོ། །ཀཉྫ་སོགས་ནྲི་ལྷན་སྐེས་བསོམས་པས་གཞུག་པར་བྱ་བའོ། །དུ་

དྷུ་སོགས་ནྲི་དགའ་བལ་སངས་པའོ། །སབས་འདྲིར་པདྨ་ཅན་ལས། སྐེ་གནས་ནང་
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གྲི་རྩ་གཉྲིས་ནྲི། །གཡོན་དང་དེ་བཞྲིན་གཡས་པ་ལས། །གཡོན་ནས་ཁུ་བ་འབྱུང་བ་

སེ། །གཡས་པ་ལས་ཀང་ཁག་ཉྲིད་ཀང་། །རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་རྩ། །གཡོན་

དུ་ཡང་དག་བརྟག་པར་བྱ། །སོར་མོ་ཡྲིས་ནྲི་ཅུང་ཟད་བསྐུལ། །རྩ་དེའྲི་ཁ་ནྲི་ཕེ་གྱུར་

ནས། །མཆོག་ཏུ་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བ་འབྱུང་། །ཅུང་ཟད་སྔགས་པ་རོ་རེ་ཡྲིས། །ནང་དང་

ནང་དུ་བསྐོད་པར་བྱ། །ཕཊ་ནྲི་ནོར་བུའྲི་ནང་བཞག་ནས། ཡྲིད་ལས་བྱུང་བ་དགག་

པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་མ་ཤོར་བས། །སད་ཅྲིག་བདེ་མཆོག་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །མ་ལུས་འདྲི་ཡྲིས་རང་བཞྲིན་ཉྲིད། །ཆད་པ་མེད་པར་སང་བ་ནྲི། །ངེས་པར་

ཁབ་ཅྲིང་བདེ་ཞྲི་བ། །རྲིམ་པས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ཤོར་

བའྲི་སེམས། །བརྒྱལ་ཏེ་རེད་པར་འགྱུར་མ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་སྲོག་

རྩོལ་དུ་འགོ་བའྲི་གནད་ཤེས་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གཅེས་པའོ། །རྩ་ཨུ་སོགས་ལྷག་མའྲི་

དོན་ནྲི་སྔར་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་གར་ཞུས་པའྲི་ལན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་གང་གྲིས་གར་

བྱ་བ། གར་བྱེད་པའྲི་དགོས་པ་དང་བྱེད་ཚུལ། གླུ་གར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱྲིན་

རླབས་ཀྲི་མཚན་མ་མཚོན་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཧེ་རུ་ཀའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

གནས་པའྲི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའྲི་རྣམ་འབྱོར་ལས་དན་པ་མྲི་འཕོགས་པ་སེ་མ་

ཡེངས་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་གར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ཆགས་བལ་མྲིན་པ་ལྷན་སྐེས་གོམས་

པའྲི་སེམས་ཀྲིས་ནྲི་འདོད་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་ཀྲིས་འཁོར་གསུམ་མྲི་

དམྲིགས་པར་བསོམས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཆོས་གསུང་རོ་

རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་གླུ་བང་བའམ། གསུང་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་གླུ་བང་བར་བྱ་
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ཞྲིང་། སངས་རྒྱས་རྣམ་སང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་གར་རམ། རྣམ་སང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

བས་གར་བྱ་ལ། རྣལ་འབྱོར་མ་གར་མ་སོགས་དང་། མ་མོ་གོ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་

ཡྲིས་བསོར་བས་གླུ་དང་གར་ནྲི་འདྲི་དག་གྲིས་ལེགས་པར་གླུ་བང་ཞྲིང་གར་ཡང་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་གླུ་གར་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

བར་ཆད་བསྲུང་ཞྲིང་དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་ཀང་འཇྲིགས་པ་ལས་བསྲུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། 

འདྲིས་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དབང་དུ་བྱེད་ཅྲིང་། གླུ་འདྲིས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཉྲིད་དང་

འད་བར་ལྷའྲི་ཐུགས་བསྐུལ་ཞྲིང་། དེ་ལྟར་གང་དུ་གུས་པས་གླུ་ལེན་པ་དང་། གང་དུ་

གུས་པ་དང་བཅས་པས་གར་བྱེད་པ་ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་མདུན་

ཏེ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་བྱའོ། །ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོ་མདུན་བྱས་ནས། ཞེས་འདོན་

ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། གླུ་གར་དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་མཚན་མ་དྲིས་མཚོན་པ་

ནྲི་དེས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མ་ལ་ཡའྲི་དྲི་ནྲི་ཙནྡན་གྲི་དྲིའོ། །སྒས་མཚོན་པ་ནྲི། ངང་བ་

དང་ནྲི་བུང་བའྲི་སྒ་དང་། བ་ལང་ཚེའྲི་སྒ་ཡང་ནྲི་མཚོན་པར་བྱ་བ་ལ། གང་དུ་ཐོས་པ་

ནྲི་ནང་དུ་མ་ཟད་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཚལ་དུ་ཡང་ངོ་། །ཉན་པའྲི་དུས་ནྲི་རང་གྲིས་གླུ་བངས་

པའྲི་མཐའ་སེ་རེས་ནས་མཉན་པར་བྱའོ། །དྲི་ནྲི་གར་དང་སྒ་ནྲི་གླུའྲི་བྱྲིན་རླབས་

མཚན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་བྷཱ་ཝས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་བོ་གང་ལ་རྲིགས་བདག་གང་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཞུས་

པའྲི་ལན་ལ་གཉྲིས། རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དགོས་པ་དང་མ་བཏབ་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས། ལྷ་

མོ་གང་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གང་གྲིས་རྒྱས་འདེབས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

རྒྱས་འདེབས་མེད་ཀང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ངོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་བསོམས་པ་ལས་རྣལ་
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འབྱོར་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འགྱུར་ན་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཕག་རྒྱས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་

ཞེས་དོགས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ནྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྟགས་དང་། གདབ་བྱ་དེ་འདེབས་བྱེད་དེའྲི་

རྲིགས་སུ་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་མཚན་མ་སེ་འདེབས་བྱེད་འདྲིས་ནྲི་གདབ་བྱ་དེ་

གང་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པ་ནྲི་མཚོན་པར་བྱའོ། །རྲིགས་འཆོལ་བ་སེ་འཁྲུགས་པ་དང་། 

རྲིགས་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱལ་བས་སོང་བ་བསོམ་པའྲི་སྦོར་

བ་ལས། ལྷའྲི་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་མངོན་དུ་བྱས་ན་ཡང་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་

འདོད་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པས་སོང་བས་དངོས་གྲུབ་མེད་ཅྲིང་། རང་གྲི་རྲིགས་

བདག་གང་ཡྲིན་མྲི་ཤེས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་པ་པོའང་མེད་

དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་སོགས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་

དང་རྣམ་སང་སོགས་ལྔ་སེ་ཚིག་དོན་གོ་ས་ཞྲིག་འདོད་པས་ཞེས་པ་དད་པས་སམ། 

འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཏེ་གསལ་པར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་བཤད་

དོ། །བཞྲི་པ་ཨཱ་ལྲི་གང་ལྷ་མོ་གང་གྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པ་ཞུས་པའྲི་ལན་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཞེས་

པ་ནས། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོ་ལྔའྲི་ས་བོན་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་ཏེ་ཚིག་

དོན་གོ་སའོ། །ལྔ་པ་རྩ་སོ་གཉྲིས་གང་། རྣལ་འབྱོར་མ་གང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞུས་

པའྲི་ལན་ལ་གཉྲིས། དངོས་དང་། འཕོས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རྩ་སོ་གཅྲིག་ལྷ་

མོ་གང་དང་སྦོར་བ་དང་། རྩ་ལྷག་མ་སོང་བའྲི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་

ལེའུ་ལས་རྩ་རྣམས་གང་བཅུ་དྲུག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་གསུངས་པ་དེ་དག་

ལས་རྩ་ནྲི་གཉྲིས་གཉྲིས་འཁོར་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རེ་རེའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་བརོད་ལ། 

རྩ་གསུམ་གཙོ་བོར་འཇོག་པ་རྐང་མ་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིའྲི་དོན་ལ་ཀུ་མུ་
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ཊྲི་ལྟར་ན། དེ་ལྟར་རྩ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷག་མ་གཅྲིག་ལུས་པས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་རྩ་སོ་

གཉྲིས་མ་བསྡུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། འབད་པས་ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་བདུད་དལ་

མ་སོང་བར་བསན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གང་ཕྲིར་ཞེས་པ་གཅྲིག་གོ །གལ་ཏེ་བཅུ་

དྲུག་གྲི་ཆ་མེད་པ་དང་། ལྷག་མ་སང་ཞེས་པ་འགལ་ཏེ། སང་རྒྱུའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་

ཡོད་པས་སོ། །ཞེ་ན། ཅྲིའྲི་སད་དུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དོན་དེ་དགོས་པ་བསྒྲུབ་

ནུས་ཀྲི་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཆ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་བུ་ཡོད་ཀང་བུའྲི་བྱ་བ་མྲི་

བྱེད་པས་བུ་མེད་ཅེས་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ཅྲིང་། 

ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་ནྲི་བཅོ་ལྔའྲི་ཞེས་སོགས་བཞྲིས་བསན་

པར་བཤད་དེ། དེའྲི་དགོངས་པ་ནྲི་ཨཱ་ལྲིས་བདེ་ཆེན་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་ནང་གྲི་

དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔས། ཕྲི་ནང་གྲི་ཟླ་བའྲི་དཀར་ཕོགས་རོགས་པའྲི་

ཕྲིར་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དཀར་ཆ་མཚོན་པའྲི་ཨཱ་ལྲིའྲི་ཆ་རེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ན་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་མེད་དེ། བཅུ་དྲུག་པ་ནྲི་ནག་ཕོགས་ཡྲིན་པས་དཀར་ཆ་འཕེལ་

བ་མཚོན་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །འདྲི་ནྲི་དབྱངས་ཐ་མ་

འདོར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སང་ཡང་། དེའྲི་སོ་ནས་རྩའྲི་ལྷག་མ་བདུད་དལ་མ་འདོར་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང་བྱའོ། །པདྨ་ཅན་གྲི་དགོངས་པ་ནྲི། རྩ་དང་དབྱངས་རྣམས་ལྷ་

མོ་དང་སྦོར་བ་ན། བདུད་འཇོམས་མའྲི་རྣམ་དག་ལྷ་མོ་ལ་མ་གསུངས་པ་དང་། ཨཱ་

ལྲིའྲི་གཟུགས་ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཟླ་བ་དང་། བཅུ་དྲུག་གྲི་ཆའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་ས་བོན་ཨཱཿམ་གསུངས་པས། རྩ་སོ་གཉྲིས་དང་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་

ལྷ་མོས་བསྡུས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དེའྲི་དོགས་པ་གཅོད་པ་ནྲི། འབད་པས་
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དབྱངས་དང་རྩ་ཀུན་གྲི་ལྷག་མ་ཨཱཿདང་བདུད་དལ་མ་ལྷ་མོ་དང་སྦོར་བ་སང་བར་བྱ་

སེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་ཕྲིར་ན། རྩ་ཡྲིག་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དང་སྔར་ལྟར་སྦར་བའྲི་ལྷག་མ་

བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་ལྷ་མོ་མཚོན་བྱེད་དུ་མེད་པས་སོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་སད་དུ་ཞེ་

ན། འདྲིར་རྩ་ཡྲིག་ལྷ་མོ་དང་སྦར་བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་རེ་རེས་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཟླ་

བའྲི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བ་རེ་རེ་མཚོན་པ་དང་། རྩ་དེ་དང་དེའྲི་ནང་ནས་བྱང་སེམས་

འབབ་པའྲི་སོ་ནས་རྩ་ཡྲིག་དེ་དག་ལྷ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཤད་པ་ན་ལྷ་མོ་དེ་དག་

བདེ་བའྲི་ཆ་ལ་བཞག་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པ་ལ། རྩ་ཡྲིག་ཐ་མ་གཉྲིས་

ཀྲིས་ཚུལ་དེ་ལྟར་མཚོན་པའྲི་དོན་གྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། དཀར་ཆ་

འཕེལ་བ་བཅོ་ལྔའྲི་ཆའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཟླ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང་། ཡྲི་གེ་

བཅོ་ལྔས་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཟླ་བ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་རོགས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

གཟུགས་སུ་བཞག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཨཱ་ལྲི་དེའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་སྦར་གྲི། 

བཅུ་དྲུག་པ་དང་མ་སྦར་ལ། བཅུ་དྲུག་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་བ་

ཉྲིད་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་བདེ་སོང་སྦོར་བའྲི་སོ་ནས་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔའྲི་རྣམ་དག་གྲི་ནང་དུ་ཐུན་མོང་དུ་འདུས་སོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དེས་བདུད་

འཇོམས་མ་འདོར་བ་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་སྙམ་ན། བདུད་འཇོམས་མའྲི་ནང་ནས་གཞྲི་དུས་

ལ་བྱང་སེམས་མྲི་འབབ་པར་མན་སྙེ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་སྦར་ན་ལེགས་

པས། བྱང་སེམས་མྲི་འབབ་པའྲི་ཕྲིར་བདེ་བའྲི་ཆ་ལ་བཞག་པའྲི་ལྷ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་མ་སྦར་ཞྲིང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་དོན་མཚོན་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་དོ། །འདྲིར་པདྨ་ཅན་ལས། 

འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་ཆ་ཡང་ཆ་མེད་པ་དང་། དོན་གྲི་བྱ་བ་སྦོར་བ་མེད་པ་སེ། ཆོས་ཀྲི་
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དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཆ་ཡང་ཆ་མེད་པ་དང་ཞེས་

པའྲི་དོན་ནྲི་རྩ་གཉྲིས་ཚན་བཅུ་དྲུག་དང་ཡྲི་གེ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཆ་ཡྲིན་ཡང་། སབས་

འདྲིར་བདེ་བ་མཚོན་པའྲི་དོན་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་ཆ་མེད་ཅེས་པའོ། །འདྲིར་དོགས་

གཅོད་ནྲི་རྩ་ཡྲིག་གཉྲིས་ཀ་ལ་དགོས་ཏེ། ཡྲི་གེ་ལ་བཅུ་དྲུག་པ་དངོས་སུ་ཡོད་པས་

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། རྩ་ལ་ཡང་། གཙོ་མོ་ལ་གསུམ་དང་གཞན་

བཅུ་བཞྲི་ལ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་བར་གསུངས་པ་ན། རྩ་གཅྲིག་ལྷག་མར་ལུས་ལ། 

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དྲི་དགོས་པ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྩ་ཡྲིག་གཉྲིས་

ཀ་ལ་དོགས་པ་བཀོད་ནས་ཇྲི་ལྟར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་པདྨ་ཅན་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་

ཤྲིང་ཀུ་མུ་ཊྲིའྲི་དོན་ཡང་གཉྲིས་ཀ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པར་དངས་ཏེ་བཤད་ན་

ལེགས་སོ། །བྷཱ་ཝས། བདུད་འཇོམས་མ་འདོར་བ་ནྲི་ཀུན་གྲི་ལྷག་མ་སང་ཞེས་

པའོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་གང་ཕྲིར་ཞེས་པ་གཅྲིག་གོ །དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དོན་གྲི་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའྲི་ཆ་ནྲི། རྩ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡྲིན་ན། བདུད་འཇོམས་མ་ནྲི་རྩ་

གཅྲིག་ཁོ་ན་ཡྲིན་ན། ཇྲི་ལྟར་བྱེད་ཅེས་འཆད་དེ་དོན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་། ཞེས་གསུང་

ངོ་། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་རྩ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕེད་ཀྲི་ཆ་ཨཱ་ལྲི་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ན། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སང་སྙམ་པ་ལ། དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་

པ་སོང་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྲི་བཅུ་དྲུག་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ཏེ་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་

པའོ། །ཇྲི་ལྟར་དང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྩ་གསུམ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ཐ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་

ཡང་རྩ་གསུམ་མོ། ཞེས་ཤུགས་ཀྲིས་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ན་རྣལ་འབྱོར་མ་རེ་

རེས་རྩ་གཉྲིས་གཉྲིས་བསྡུས་པར་བསན་པས། རྩ་སོ་གཉྲིས་མ་བསྡུས་པར་འགྱུར་
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རོ། ཞེས་འཆད་དེ། རྲིགས་ཀྲི་ལེའུར་རྩ་སོ་གཉྲིས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་བསྡུས་པར་

གསུངས་པ་ལ། འདྲིར་རྩ་དང་པོ་གསུམ་ལྷ་མོ་དང་པོ་དང་སྦར་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རྩ་

ཐ་མ་གསུམ་ལྷ་མོ་ཐ་མ་དང་སྦོར་བ་མ་བྱས་ན། རྩ་སོ་གཉྲིས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་མ་

བསྡུས་པར་འགྱུར་བས་རྲིགས་ཀྲི་ལེའུར་བསྡུས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་སྙམ་དུ་

དགོངས་སོ། །འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཤཱནྲི་པའྲི་ལུགས་དེ་མྲི་འཐད་དེ། 

རྩ་སོ་གཉྲིས་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་སྦོང་ན་འགལ་བ་གཉྲིས་ཏེ་རེ་ཤྲིག་གཞུང་དང་འགལ་

བ་ནྲི། ཀུན་ཞེས་པ་ནྲི་རྩ་དང་འཕོ་བ་ཡྲི་གེ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཞེས་བཤད་དགོས་

པས། རྩ་འབའ་ཞྲིག་ལ་སྦོར་ན་ཀུན་གྲི་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བ་དང་། 

མཁའ་སྤོད་མས་རྩ་གསུམ་བསྡུས་ན་ལྷག་མ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་མྲི་རུང་སེ། ལྷག་མ་མྲི་

གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་དང་འགལ་བ་ནྲི། ལྷ་མོ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། བདུད་དལ་

མ་ཡང་སྤོས་བལ་གྲི་ཆ་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སོང་བས་སོང་བ་སྦང་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་མཛེས་མྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཟུང་

འཇུག་གྲི་ལམ་མྲི་རུང་སེ་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོ་ཡབ་ཀྲིས་སོང་བའྲི་ངོར་བདུད་དལ་མ་

སྦངས་ན་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། ཁེད་ལྟར་ན་དེ་མྲི་རུང་སེ། སོང་བས་སོང་བ་

སྦོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོག་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དགག་པ་ལྟར་སང་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་

སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ནྲི་རྩ་ཡྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཡྲི་

གེའྲི་ལྷག་མ་སོང་བ་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་གྲི། རྩའྲི་ལྷག་མ་སོང་བ་ལ་སྦོར་བ་མྲིན་ཏེ། རྩ་ཐ་

མ་གསུམ་ལྷ་མོས་བསྡུས་པར་བཞེད་པས་རྩ་ལ་ལྷག་མ་ལུས་པ་མྲི་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྩ་འབའ་ཞྲིག་ལ་སྦོར་ན་ཞེས་པ་ནྲི། ཕོགས་སྔ་མའྲི་འདོད་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གོ་བའྲི་
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ཚིག་ཏུ་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཁའ་སྤོད་མས་རྩ་ཐ་མ་གསུམ་བསྡུས་ན་ལྷག་མ་ཞེས་

པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་མེད་ཅེས་པའང་། ཕ་རོལ་པོས་རྩ་ལ་ཡྲིན་ན་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཡྲི་

གེ་ལ་ཟེར་ན་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་འབེལ་མེད་ཀྲི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་ལན་

འདེབས་པར་འགྱུར་བས་གནོད་བྱེད་གདོད་གཞན་བཙལ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །ཀུན་

ཞེས་པའང་དབྱངས་ཀུན་གྲི་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ན། ཀུན་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་རྩ་

གནས་དགོས་པའང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅྲི་ཡང་འགོད་རྒྱུ་མེད་པར་རང་གྲི་འདོད་

པའྲི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དུ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དང་། གཞན་ཡང་བཅོ་ལྔ་བོ་ནྲི་ཐབས་སྤོས་

པའྲི་ཆ་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོ་ཡབ་ཡྲིན་ལ། བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་ཤེས་རབ་སྤོས་

པ་དང་བལ་བའྲི་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡུམ་ཡྲིན་ཞེས་འདོད་བཞྲིན་དུ། སྔར་བརོད་པ་དེ་

ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་ལྷ་མོ་རྣམས་ཆ་བཅོ་ལྔར་འཇོག་པ་

ལའང་བདེ་བས་བདེ་བ་སྦོང་བ་དང་། ཐབས་ཀྲིས་ཐབས་སྦོང་བ་མྲི་འཐད་པས་ཟུང་

འཇུག་མྲི་རུང་བ་དང་། ལྷ་མོ་རྣམས་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པས། 

དེས་བདུད་དལ་མ་སྦོང་བ་སོང་བས་སོང་བ་སྦོང་བ་མྲིན་པར་འདོད་དགོས་པས། 

མཁའ་སྤོད་མས་བདུད་དལ་མ་སྦོང་ན་སོང་བས་སོང་བ་སྦོང་བའྲི་སྐོན་སོན་པ་ནྲི་

རང་གྲི་འདོད་པ་ལ་ཅོ་འདྲི་བའོ། །དེས་ན་ཀུན་དང་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་བརོད་འདོད་

ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕོགས་རེ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མྲི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན། ལྷ་མོ་ཐམས་

ཅད་ཁ་དོག་ནག །ཅེས་འབྱུང་བས། ལྷ་མོ་གང་ཡྲིན་མཐའ་དག་ནག་མོ་ཡྲིན་མྲི་

དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་རྲིགས་པ་ལྟར་སང་འདྲིའམ་འདྲི་དང་འད་བ་ཤ་སག་

གྲིས་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་འགེལ་མཛད་པཎ་ཆེན་དང་གྲུབ་ཆེན་མཐའ་དག་འགོག་
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པར་འདོད་པ་ནྲི་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་རྟོག་པ་ལ་མྲི་མཁས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་བདེ་ཆེན་ཨ་ལྲིའྲི་གཟུགས་སུ་གསུངས་

པའྲི་དོན་གོ་ནས་ག་བུར་མྲི་སང་ཞྲིང་བསྐེད་དགོས་པར་ཞུས་པ། སོན་པས་དེ་ལ་

ལེགས་སོ་གནང་བ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་ཞུས་

ནས་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཨཱ་ལྲིའྲི་གཟུགས་

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་ཤེས་ནས་གསོལ་པ། རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་གང་ལས་

བྱུང་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་འགྲིབ་པ་སེ་ཟད་པ་

མེད་པ་དང་། བཏུང་མཆོག་ནྲི་རྒྱས་པར་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཏེ་རྒྱུན་རྒྱས་པའོ། །ལྷན་

སྐེས་མྲི་ཟད་ཅྲིང་རྒྱས་པ་གང་ལ་རག་ལས་པ་ནྲི་བྱ་གདོང་མ་དང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་

ནམ་མཁའ་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀུནྡ་ལྟ་བུས་གང་བ་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨར་

གནས་པའོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ག་བུར་ངེས་པར་ཅྲིས་མྲི་དབྱུང་། ཞེས་འབྱུང་སེ། དེས་

ན་ག་བུར་ཅྲིས་མྲི་དབྱུང་སེ་སྐེད་པར་མྲི་བྱེད་པ་ནྲི་མྲི་བཟོད་པས་ངེས་པར་བསྐེད་

དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ལས་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དང་། ལུས་ཀྲི་རྩ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁབ་པར་དབྱུང་ཞྲིང་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་རོལ་ཏུ་དབྱུང་བ་མྲིན་

ནོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར། ག་བུར་ངེས་པར་ཅྲིས་མྲི་སང་། ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང་། དེའྲི་དོན་ཡང་། 

ཅྲིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མགོ་སྤྲུག་པའོ། །མྲི་སོང་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ག་བུར་ཉྲིད་མྲི་སོང་བ་སེ། 

ཞེས་བཤད་པས། ག་བུར་ནྲི་ངེས་པར་ཅྲི་ལ་བབ་ཀང་ཕྲི་རོལ་དུ་མྲི་སོང་ཞེས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

བྱང་སེམས་ངེས་པར་མྲི་སང་ཞྲིང་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་མདོར་བསན་པ། ཞུ་

བདེ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་ལས་འཁོར་འདས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་བསན་

པ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བདེ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཀུན་བསྡུས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བསྐེད་རྲིམ་

དང་ལ་སོགས་པ་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཐབས་དང་། རང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བས་ལས་རྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་

ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཀང་ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམ་

པའྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྐེད་པར་བྱ་

ལ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་ཉྲིད་དེ། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ནྲི་བདེ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་རང་བཞྲིན་ནོ། །པདྨ་ཅན་ལས། དཀྲིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་སོགས་ཐབས་ཞེས་འབྱུང་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་རང་

བྱྲིན་རླབས་ལ་བཤད་ཚུལ་མང་བས་ཕོགས་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་གཟུང་མྲི་ཉན་ཞྲིང་སྒྱུ་

ལུས་ལ་རང་བྱྲིན་རླབས་སུ་བྱས་པ་དང་། རྩ་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་རང་གྲི་

སེམས་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་བྱྲིན་གྲི་བརླབས་པ་ལ་རང་བྱྲིན་རླབས་སུ་བྱས་པ་དང་། 

རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀུནྡ་ལྟ་

བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་རང་བྱྲིན་རླབས་སུ་བྱས་པ་དང་། གུར་ལས་

སྙྲིང་ཁར་མྲི་ཤྲིགས་པ་དང་། འོག་སོར་ཕ་ཐྲིག་བསོམ་པའང་རང་བྱྲིན་རླབས་སུ་
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བཤད་པ་རྣམས་ལས་གང་གྲི་སབས་སུ་གང་ལ་སྦར་བ་མ་འདེས་པར་ཕེད་པ་རྒྱུད་

འདྲིའྲི་སོར་ལ་གལ་ཆེ་སེ། སབས་འདྲིར་ནྲི་ཐ་མའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་ལ་བྱས་པ་དང་། ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྙྲིང་

པོ་ལེན་པས་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་ལ་བྱས་པ་གཉྲིས་ལས། སབས་འདྲིར་བསྐེད་རྲིམ་

ལ་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རོགས་རྲིམ་

པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་སེམས་དེ་དག་བསྐེད་པ་ལ་སྔོན་དུ་

བསྐེད་རྲིམ་འགོ་དགོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་སེམས་དེ་གཉྲིས་གནས་གང་དུ་བསྐེད་

པར་བྱ་སྙམ་ན། གཉྲིས་ཀའང་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨར་བསྐེད་པར་བསན་པ་ནྲི། བུད་མེད་

ཀྲི་ཀ་ཀོལ་ནྲི་བདེ་བ་ཅན་ཏེ། པདྨ་དེ་ཉྲིད་ཨེ་ཡྲིག་དང་། དེར་རོ་རེ་ཞུགས་པ་ཝཾ་ཡྲིག་

གྲི་རྣམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སེམས་དེ་གཉྲིས་བསྐེད་པར་བྱ་ཞྲིང་། གནས་དེ་ནྲི་བདེ་བ་

བསྲུང་ཞྲིང་འཛིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་བསྒགས་པ། སངས་རྒྱས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་ཉྲིད་ཅེས་པ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་དོན་ལ་ཉེ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། ཕག་རྒྱའྲི་པདྨར་བསྐེད་པའྲི་ཞུ་བདེ་འདྲི་ཉྲིད་ཐབས་དང་

བལ་བས་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་སེ། ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཉྲིད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ཞུ་བདེའྲི་འཁོར་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་སངས་ནས་དེ་

ལས་ལམ་གཞན་དུ་ནྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རྟོགས་པ་དེ་ཐོབ་པར་

མྲི་འགྱུར་རོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་འཁོར་བ་གང་ཡྲིན་པ་

བསན་པ་ནྲི། འཁོར་བ་ཞེས་པ་བཞྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཡུལ་དྲུག། ཕུང་
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པོ་ལྔ། དབང་པོ་དྲུག། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

བསན་ནོ། །འཁོར་བར་བཤད་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་གང་ཁོ་ནས་མ་ངན་ལས་

འདས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཞུ་བདེ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲི་ལམ་

དུ་བྱེད་པ་ཤེས་པར་རྨོངས་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བའྲི་གཟུགས་ཅན་ཉྲིད་དེ། དེ་འདའྲི་

རྨོངས་པ་མེད་པར་ཕག་རྒྱའྲི་བདེ་བ་ལ་སྤད་ཀང་འཁོར་བའྲི་ཉེས་པ་སྲེད་པ་འཕེལ་

བ་སོགས་ཀྲིས་དག་པས་ནྲི་འཁོར་བའྲི་ཆོས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་

འགྱུར་ལ། ཡང་ཕུང་སོགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཤེས་པར་རྨོངས་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་

བའྲི་གཟུགས་ཅན་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་རྨོངས་པ་མེད་པར་འཁོར་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

རྟོགས་ནས་འཁོར་བ་དག་པས་ནྲི་ཞེས་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་འདོད་པས་སྐེ་བ་ལ་སོགས་

པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་འཁོར་བའྲི་རྣམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་འཁོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་

ཤེས་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ནྲི་འཁོར་འདས་ལ་གནས་ལུགས་

སོ་སོ་བ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་དོན་དུ་

གཉེར་བས་ཕུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་གཏན་ཟད་དུ་ཡང་མྲི་སང་ཞྲིང་གཏྲི་མུག་འབད་

པས་སང་བྱར་བསན་ནོ། །ཅྲི་མང་འདས་དེ་ཐེག་དམན་གྲི་ལྟ་བུའམ། སྙམ་ན། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་མ་

ངན་ལས་འདས་པར་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་དོན་དམ་

དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་སོང་ཉྲིད་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཚུལ་ཅན་ནོ། །འདྲིར་ཀུན་རོབ་ཞུ་

བ་དང་དོན་དམ་བདེ་བ་ལ་མྲི་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱའྲི་ཐབས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པ་
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བཤད་པ། དེའྲི་ཚེ་ག་བུར་ཇྲི་ལྟར་ལེན་པ་བཤད་པ། ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པས་བྱང་སེམས་བསྐེད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཀུན་རོབ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤྲིན་ཏུ་ཞེས་པ་ནས། བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་ཞེས་པའྲི་བར། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ཞེས་པ་ཁམས་མྲི་ཉམས་པར་བྱེད་

པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེར་ནྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦོར་བ་ལས་

བྱུང་བ་ཡྲི་ག་བུར་ལྷན་སྐེས་མཚོན་ཟྲིན་ནས་ཅུང་ཟད་པདྨར་འཕོས་ན་ཡང་མཁས་

པས་མྲི་སང་སེ་བང་བར་བྱའོ། །ལེན་ཚུལ་ནྲི། དེ་ནྲི་ཞེས་པ་གཉྲིས་གོ་ས་ལ། ཀུ་མུ་

ཊྲིར། ངེས་པར་སོབས་ནྲི་འཕེལ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདོན་ཏེ། དེའྲི་དོན་ཡང་སོབས་

བཅུའྲི་སོབས་རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལེན་པ་ལ་བཤད་དོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ལྡོག་པའྲི་

སོབས་ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང་། ལྡོག་པས་ཞེས་པ་ནྲི་བསྲུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོབས་ནྲི་ནུས་

པའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་ནུས་པ་ཡོད་ན་རོ་རེའྲི་རྩེ་ནས་ལྡོག་སེ་དེ་ཡང་

འཛག་པ་བསྲུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ནུས་པ་ཆུང་བས་མྲི་འཆྲི་བ་སེ་བདུད་རྩྲི་ཅུང་ཟད་

པདྨར་འཕོས་ན་དེ་ལྕེ་ཡྲིས་བང་བ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །དེ་ཡང་དབང་དུས་དང་ལམ་དུས་

གཉྲིས་ཀའྲི་ཚེའོ། །སབས་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །སྔར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་མ་ངན་

འདས། ཞེས་བཤད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པ་ནྲི། ག་

བུར་ཉྲིད་ནྲི་བྱང་སེམས་དང་བདག་མེད་མ་ནྲི་དེའྲི་རྟེན་དྷཱུ་ཏཱྲི་དང་། དེར་ཞུགས་པའྲི་

ག་བུར་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་ཡང་བདག་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་ཞུགས་པའྲི་

ཚུལ་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་བསོམས་པས་མཐར་

ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་བོ་ཞེས་
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པ་པདྨ་ཅན་གྲི་དགོངས་པའོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཞུ་བའྲི་སེམས་འདྲི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རམ་

ཞེ་ན་ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། ག་བུར་ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཞུ་བདེ་བདག་

མེད་མ་དང་བདེ་བ་ཞེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་རོགས་རྲིམ་ལ་བདེ་བ་ཉྲིད་བདག་མེད་མ་

ཡྲིན་པས་ཞུ་བ་ཡང་མཆོག་མྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་བར་བཤད་དེ། ཞུ་བ་བདེ་བའྲི་རྒྱུར་

དགོས་པ་ལ་བསམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་གང་དུ་གནས་སྙམ་ན། སྤྲི་བོ་བདེ་ཆེན་

གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་བདེ་ཆེན་སྡུད་བྱེད་གཞོམ་མེད་ཀྲི་ཚུལ་

གྲིས། ཧཾ་སེ་ཧཾ་ཡྲིག་གོ །བདེ་ཆེན་དེ་ལ་འཁྱུད་པ་ནྲི། དང་པོའྲི་དབྱངས་ཡྲིག་ཨས་

མཚོན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་བོ་སེ་རང་རྲིག་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་བརྟགས་ཤྲིང་བརོད་དོ། ཞེས་པདྨ་

ཅན་ལས་བཤད་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཀུན་རོབ་པའྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཤྲིན་

ཏུ་བཞྲིན་བཟང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ནས། དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

བསྐེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་དེའྲི་བདེ་བ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པར་འཆད་དེ་འདྲི་ལྟར། 

དོན་དམ་པའྲི་བདེ་བ་དེའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཉྲིད་དུ་གནས་པ་དང་པོའྲི་དབྱངས་ཡྲིག་ཨ་ཐུང་གཏུམ་མོའྲི་རང་བཞྲིན་

ཏེ། དེ་ཉྲིད་བོའམ་ཤེས་རབ་མ་ཞེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་བརྟགས་ཤྲིང་བརོད་

དོ། ཞེས་པ་སེ། བཤད་པ་གཉྲིས་ཀ་འདྲིར་ཁས་བངས་པ་ན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཕག་རྒྱ་ཤེས་རབ་མ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ངེས་

ཀང་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་ཨ་ཐུང་དེ་ཉྲིད་ཀང་སལ་བ་དྲུག་དང་
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ལྡན་ཞྲིང་བདུད་འཇོམས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བདེ་ཆེན་སྦྲིན་

པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཤེས་རབ་མ་ཞེས་བརོད་ལ། དེ་ཉྲིད་སྐེས་བུའྲི་བཞྲིན་ལག་གྲི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ཀྲིས་སོང་བའྲི་ཕྲིར་ཨ་ཐུང་དེ་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། 

མ་མཆུའྲི་སྦྲང་རྩྲི་མང་བར་བྱ་བ་ལས་འདས་ཤྲིང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ཉྲིད་འབར་བས་

ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་སེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་ཞེས་

སོགས་ལ་པདྨ་ཅན་དུ། རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་དེ་བསྐེད་བྱ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་སེ། 

རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་ཐབས་དེ་ལས་བདེ་ཆེན་དེ་བསྐེད་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ཡྲི་བདེ་བ་མྲི་

ཟད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཟ་བ་སེ་ལོངས་སྤོད་པ་ཉྲིད་དུ་བྱ་ལ། རང་གྲི་སེམས་བདེ་ཆེན་

དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་འབལ་མྲི་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བདེ་བ་སྦྲིན་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་གྲི་བདེ་ཆེན་སངས་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་གྲུབ་དེར་འགྱུར་མྲི་

སྲྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤད་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀྲི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་གཟུགས་ནས་རེག་བྱ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་བ་ཉྲིད་དུ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤད་པར་

བྱ་ཞྲིང་དེར་མ་ཟད་གཟུགས་སོགས་དེ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་ཡང་བལྟས་ནས་ལོངས་སྤད་པར་བྱའོ། །གཟུགས་ཞེས་པ་

རང་བཞྲིན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་སོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ངེས་དོན་གྲི་

བཟང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་

དབང་ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་འཁོར་ལོ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་
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ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་འགྱུར་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། བདེ་ཆེན་དེ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་ལྟ་

བུར་སང་བས་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྲིན་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

ཚུལ་གྲིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པས་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་

པོ་སེ་རང་བཞྲིན་ཅན་དང་། བདེ་ཆེན་དེ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་འདེས་པར་ཡང་

དག་པར་རྲིག་པར་གྱུར་པ་འབྱུང་བས་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་ཉྲིད་

ལས་འགོ་བའྲི་དོན་བྱ་བ་འབྱུང་བས་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཆོས་དབྱྲིངས་

ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲིས་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་འགྱུར་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། བདེ་ཆེན་

དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ང་དང་། དེ་ཉྲིད་བདག་མེད་

རྣལ་འབྱོར་མ་དང་། དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྲིགས་སོ་སོ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱྲིན་པ་དང་

སྡུད་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་

ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས་གསོལ་བ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསོམ་པའྲི་ལམ་དང་ནྲི། 

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་ལྷ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་ལགས་ན། སྔར་གོང་མའྲི་ལེའུ་དང་པོར་སོམ་པ་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་སྔར་བཤད་པའྲི་ལྷག་མ་མ་བཤད་པའང་བདག་ལ་བཤད་

དུ་གསོལ། 

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། གང་དུ་སོམ་པའྲི་གནས་བཤད་པ། གང་སོམ་པའྲི་གཙོ་བོ་
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བཤད་པ། སྐུ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིར་སོམ་པའྲི་དོན་བཤད་པ། འབས་བུ་བཞྲི་འཁོར་

ལོ་བཞྲིར་སོམ་པའྲི་དོན་བཤད་པ། སེ་བ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིར་སོམ་པའྲི་དོན་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པས་ལུས་ཀྲི་དབུས་

ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྙྲིང་པོ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་གྲི་གནས་སུ་ཨའྲི་རྣམ་པ་གནས་པ་ནྲི་གང་

དུ་སོམ་པའྲི་གནས་ཡྲིན་ལ། ལེའུ་དང་པོར་ཨ་ཐུང་སོམ་གནས་སུ་གསལ་བར་མ་

གསུངས་པ་འདྲིར་གསུངས་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཨ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པའྲི་བདག་མེད་མ་ནྲི་རང་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་འདེན་པའྲི་

དོན་དུ་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བ་འདེན་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་པས་དེའྲི་དོན་དུ་བཤད་ལ། གནས་དེར་ཨ་ཐུང་གྲི་གཏུམ་

མོ་འབར་བའྲི་ཐབས་ལས་དངས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སོམ་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་

སོམ་ཚུལ་གྲི་དབྱེ་བ་དུ་མ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན། གནས་དེར་

གང་སོམ་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། བཱོ་ལ་སེ་པདྨའྲི་དབུས་སུ་བདེ་

བ་སྦྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེ་སེ་ཤེས་རབ་མ་ནྲི་སབས་འདྲིར་ལྟེ་བའྲི་པདྨའྲི་

དབུས་ཀྲི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་ཡྲིན་ལ། རོ་རེ་ནྲི་ཀྱཻ་རོ་རེར་བསྐེད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་སེ། 

དེའྲི་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྐེ་ཞྲིང་མཆེད་པར་བྱེད་པ་སྤྲི་བོའྲི་ས་བོན་ཧཾ་ཡྲིག་དེ་ཐབས་

སོ། །ཐབས་ཅན་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ནྲི། པདྨ་ཅན་ཀུ་མུ་ཊྲི་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་སོགས་ཕལ་

ཆེ་བ་ན་མེད་དོ། །ཀུ་མུ་ཊྲིར། བཱོ་ལ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབབ་པའྲི་རྩའྲི་ཁ་རུ། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་ནྲི་བཱོ་ལ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ཁའམ་སྦུབས་སོང་

ལ་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། རོ་རེའྲི་བདེ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། ཞེས་འདོན་
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ཅྲིང་། རོ་རེའྲི་དོན་མྲི་ཕེད་པ་ལ་བྱས་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་ལྟེ་བའྲི་ཨ་ཐུང་ཕད་

པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོར་འཆད་དོ། །རང་ལུགས་སྔར་བཤད་པ་ནྲི་པདྨ་ཅན་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ལྟར་ཨ་ཧཾ་གྲི་ཐབས་ཤེས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བསན་པ་འདྲིས་ནྲི་ནང་གྲི་གསང་

བའྲི་སྙོམས་འཇུག་བསན་པ་ཡྲིན་པས། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་པོ་

གཉྲིས་སྦོར་སབས་འདྲིར་བསན་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཨ་ཧཾ་སོམ་པ་འདྲི་ལ་ནྲི་རོ་རྐང་

གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་སོམ་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དགོས་པས་སོམ་གནས་དེར་གང་སོམ་

པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་དེ་དག་གོ ། 

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྐུ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྦོར་བ་མདོར་བསན་པ་དང་། 

དེ་ལྟར་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ལེའུ་དང་པོར་

སྐུ་གསུམ་སོམ་པ་བཤད་པ་དེ་ལ་སྐུ་གསུམ་སོམ་ཚུལ་གཞན་ཡང་། སྐུ་གསུམ་ལུས་

ཀྲི་ནང་དུ་ནྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སོམ་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་སྐུ་གསུམ་

ལས་མེད་ཅྲིང་རྩ་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ཡོད་པས་ཇྲི་ལྟར་སྦར་ཞེ་ན། སྐུ་བཞྲི་པ་སྐུ་གསུམ་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའམ། སྐུ་གསུམ་

གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་ལོར་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྲི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་

ཉྲིད་དེ་སྐུ་ཡང་བཞྲི་ཡོད་ལ། སྐེ་གནས་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་དང་། སྙྲིང་ཁའྲི་འཁོར་ལོ་

དང་། མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་དང་། མགོ་བོའྲི་འཁོར་ལོར་ཡང་སྐུ་གསུམ་པོ་སོ་སོ་དང་
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སྐུ་གསུམ་གང་དུ་བསྡུས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་སྐུ་ནྲི་རྣམ་པར་གནས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་བཞྲིར་སྐུ་བཞྲི་འཇོག་པ་ཡང་ཆོས་མཐུན་གྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བཞག་ཅྲིང་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། ཆོས་མཐུན་ཇྲི་ལྟར་

ཡོད་པས་བཞག་ཅེ་ན། མངལ་སྐེས་མ་ལུས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སྐེ་བའྲི་གནས་

མངལ་དང་ཉེ་བས་སྐེ་གནས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གང་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ། ལྟེ་བའྲི་

འཁོར་ལོ་དེ་ལ་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་ཉྲིད་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འཇོག་པའྲི་ཆོས་མཐུན་གྲི་

རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དེའྲི་གནས་དེར་གང་གྲིས་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་ཞྲིང་

བསྐེད་པ་ཙཎ་ལྲི་རྒྱུན་དུ་བརྟན་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། གང་གྲི་ཕྲིར་གང་གྲིས་

སྐུའྲི་རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་ས་ཚོགས་བསྐེད་པ་དང་སྤྲུལ་བར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་ནྲི་སྤྲུལ་བ་ཅན་

ཏེ་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དང་སྐུ་དེ་ཉྲིད་བཞག་གོ །གཏུམ་མོ་

འབར་བས་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བ་ན་སེམས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཚེ་སེམས་རྟེན་གྲི་ཐྲིག་ལེ་

ནྲི་སྙྲིང་གར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཡང་སྙྲིང་གར་འཇོག་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཆོས་ཀྲི་རོ་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ལ། རོ་

རྣམ་པ་དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བཟའ་བ་ངེས་པར་ལོངས་སྤོད་པའྲི་གནས་ཀང་མགྲིན་

པ་ཡྲིན་པར་བརོད་པས། དེ་ཙམ་གྲི་ཆོས་མཐུན་གྲིས་སོ་ནས་མགྲིན་པར་ལོངས་

སྤོད་འཁོར་ལོ་དང་ལོངས་སྐུ་སྦར་བར་ཐ་སྙད་བྱས་ཤྲིང་། སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོར་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་གཙོ་བོ་རྟག་ཏུ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དེར་བདེ་
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བ་ཆེན་པོའྲི་སྐུ་ཉྲིད་བཞག་གོ །འདྲི་ལྟར་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྐུ་བཞྲི་སྦར་བ་འདྲི་ལ་

འད་ཆོས་སྒྲིག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དགོས་

ན། དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་བརོད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སྦར་བའྲི་དགོས་པ་

ནྲི། འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་གནས་སུ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་ལམ་

དུས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲིར་འཇོག་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། དགའ་བ་གཞན་གསུམ་

ཡང་གང་དུ་མཐར་ཐུག་ཅྲིང་བསྡུས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་ནྲི་འབས་བུའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། བདེ་ཆེན་དེ་

ཉྲིད་མཐར་ཐུག་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་སྐུར་སྐུ་གཞན་གསུམ་ཡང་བསྡུས་པ་ཤེས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མདོར་ན་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དང་འབས་བུའྲི་གཙོ་

བོ་བདེ་ཆེན་གྲི་སྐུར་བསན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་

དུ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་འབས་བུ་བཞྲི་བཞག་པ་མདོར་བསན་

པ་དང་། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཨེ་ཡྲིག་གྲུ་གསུམ་དང་

ཝཾ་ཡྲིག་ཟླུམ་པོའྲི་རྣམ་པར་གནས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལས་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་

ལོར་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུ་ཉྲིད་དང་། རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུ་སྙྲིང་ག་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་དང་། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་འཁོར་ལོར་སྐེས་བུ་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་

བུ་དང་། སྤྲི་བོ་བདེ་བའྲི་འཁོར་ལོར་དྲི་མ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་སེ། དེ་ལྟར་ན་

འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་རྒྱུ་མཐུན་ལ་སོགས་པའྲི་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་འབས་བུ་རྣམ་པ་བཞྲི་

ཞེས་བརོད་དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་འབས་བུ་བཞྲི་བཞག་
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ཅེ་ན། དེ་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཆོས་མཐུན་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ཏེ་དགོས་པའྲི་

དབང་གྲིས་བཞག་གོ །ཆོས་མཐུན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ན། རེས་སུ་མཐུན་པར་སྤོད་ཅེས་

དང་ངོ་། །གང་ན་བཅོམ་ལྡན་ཤེས་རབ་མ་ལྟེ་བའྲི་ཨ་ཐུང་ངོ་། །གང་ལ་ན་ཐུར་སེལ་

གྲི་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བའྲི་ལས་ལའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་ཐུར་སེལ་གྲི་ལས་ཀྲི་རླུང་

གྲིས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་ཏེ་བསྐུལ་བ་ཡྲིས། བསྐུལ་བའྲི་བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་ཇྲི་ལྟར་བྱས་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཆེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་བར་

རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུ་ཞེས་ནྲི་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །སྙྲིང་གར་ནྲི་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་

བའྲི་བྱ་བ་ཆེ་ན་འབས་བུ་ཆེ་ཞྲིང་དེ་ཆུང་ན་འབས་བུ་ཆུང་བ་དེ་ལས་ལྡོག་ནས། སྙྲིང་

གར་རླུང་སེམས་འདུས་པ་ན་ལས་རླུང་གཡོ་བའྲི་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་ཡང་འབས་བུ་

བདེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་འབས་བུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་ཏེ། དགེ་

མྲི་དགེའྲི་ལས་ཆུང་ངུ་ལས་ཀང་རྣམ་སྲིན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་བ་གཞན་གསུམ་ལ་བལྟོས་ན་གཉྲིས་སང་

རགས་པའྲི་དྲི་མས་ཆེས་དག་པའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་རྟེན་གང་ན་གནས་པའྲི་སྤྲི་བོར་

དྲི་མ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་ལ། སྐེས་བུས་བསྐེད་པ་ཟས་ལ་

ལོངས་སྤོད་པའྲི་བྱ་བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་གནས་ནྲི་མགྲིན་པ་ཡྲིན་པས་གནས་

དེར་སྐེས་པའྲི་ཁད་དགའ་ལ་ཡང་སྐེས་བུ་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་

སོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས། སེ་བའྲི་དབྱེ་བ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྦོར་བ་བཤད་པ་

དང་། དབྱེ་གཞྲི་སེ་བའྲི་ཆོས་མཐུན་བཤད་པ་འཕོས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 
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སྔར་ལེའུ་དང་པོར་སེ་བ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་སྦར་བ་དེ་ལ། དེ་ལྟར་སྦོར་བའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲི་ཆོས་མཐུན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤྲུལ་བའྲི་འཁོར་ལོར་གནས་བརྟན་པ་ཉྲིད་

འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར། བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་བའམ་བསྐེད་པ་ནྲི་ཁམས་ཞུ་

བ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང་། དེའྲི་གནས་སམ་རྒྱུ་ནྲི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཡྲིན་ལ། གཏུམ་མོ་

ཁད་པར་ཅན་ཨ་ཐུང་དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དེའྲི་ལྟེ་བར་བརྟན་པའམ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཆོས་ནྲི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་གང་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཀུན་སོང་ཡང་སེམས་ཡྲིན་

ལ། སེམས་རྟེན་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་སྙྲིང་གར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་ཐམས་

ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཉྲིད་འཇོག་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱས་ཤྲིང་། ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོར་ཀུན་

གྲིས་བཀུར་བ་པ་ཉྲིད་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་མགྲིན་པར་གནས་པའྲི་

གཏུམ་མོ་ཡང་ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་ཀུན་གྲིས་བཀུར་བ་

སེ་གོང་ནས་གོང་དུ་འབར་བ་སོགས་སུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྤྲི་བོ་བདེ་

བའྲི་འཁོར་ལོར་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་གྲི་ཕྲིར་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེ་བ་གང་ལས་འཕེལ་བའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་མགོར་གནས་

པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སེ་བ་ལུས་ལ་བརོད་པའྲི་ཆོས་མཐུན་བཤད་པ་དངོས་

དང་། དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སེ་བ་ཞེས་བྱ་ལུས་སུ་བརོད་

དེ། སེ་བ་ནྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ལ། ལུས་ཀྲི་སད་དོད་ཀཱ་ཡ་ཚོགས་པའམ་བསགས་པ་

ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །དེ་ཉྲིད་རབ་བྱུང་གྲི་སེ་བ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང་

སྦར་བའྲི་དབྱེ་གཞྲིར་བྱེད་ན་ལུས་དེ་ཉྲིད་ཀང་རབ་བྱུང་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་
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དགོས་པས་ཆོས་མཐུན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ལུས་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མར་གང་དུ་ཆགས་

པའྲི་མའྲི་ལྟོ་བ་གནས་སུ་བརོད་པར་བྱ་སེ། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་གོང་གྲི་ཁྲིམ་གྲི་གནས་

དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །ཟླ་བ་རོགས་པ་ན་སྐེ་གནས་ཀྲི་མངལ་དུ་གནས་པ་ལ་མྲི་

དགའ་ཞྲིང་ཕྲིར་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ནྲི་ཁྲིམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་འགྱུར་

ཞྲིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །མངལ་གྲི་སོར་འབྱུང་བ་ལ་

ཕོགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཕྲུ་མ་ནྲི་ཆོས་གོས་ཉྲིད་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་མངལ་

ནས་ཕྲིར་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་མ་ནྲི་མཁན་མོ་ཉྲིད་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། སྐེ་བའྲི་

ཚེ་མགོ་ཐུར་དུ་བསན་ཏེ་ལག་པ་གཉྲིས་མགོ་བོར་ཐལ་མོ་སྦར་བ་ལྟར་བྱས་པ་ནྲི་

རབ་བྱུང་བྱེད་པའྲི་ཚེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །སྐེས་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་

སོགས་པ་འགོ་བ་རང་རང་གྲི་བྱ་བ་ངེས་པ་ལ་སེམས་པ་ནྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཁྲིམས་

ཀྲི་གནས་ལ་སེམས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། སྐེས་ཙམ་ནས་དབུགས་འདོན་པའྲི་

སད་ཀྲི་གདངས་ལ་ཨ་དང་ཧཾ་གྲི་གདངས་ཅུང་ཟད་ཡྲི་གེ་མྲི་གསལ་བའྲི་རྣམ་པས་

སྒོགས་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དབུགས་ཀྲི་

གདངས་དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡང་སྐེ་གནས་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ན་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་

ཁམས་དམར་བོའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། བདེ་ཆེན་གྲིའང་འཁོར་ལོའྲི་

དབུས་ན་ཧཾ་ཡྲིག་ཁམས་དཀར་བོའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣམ་པ་གནས་པའྲི་རྟེན་འབེལ་གྲིས་

སོ། ཞེས་བཤད་དགོས་ལ། འགེལ་བ་གསུམ་དུ་རྐང་བ་འདྲི་གཉྲིས་ལ་བཤད་པ་མ་

བྱུང་ངོ་། །གཅེར་བུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས། དེ་ལྟར་ཨ་ཧཾ་གྲི་

སྔགས་འདོན་ཞྲིང་སྐེས་པའྲི་ལུས་ནྲི་དགེ་སོང་ཉྲིད་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །འདྲི་དག་
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ཅེས་པའྲི་རྐང་བ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་སྔགས་འདོན་པའྲི་དགེ་སོང་དང་ཆོས་མཐུན་རང་

ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བའམ། 

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་སོན་པ་ཡྲིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར། 

ཆོས་མཐུན་འདྲི་དག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ལམ་བསོམས་ན་ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་

གནད་ངོ་མཚར་བ་ཡོད་པར་གསལ་བས་དེ་ཉྲིད་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེ་ན། རེ་

བཙུན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་སྦྲིན་པར་བྱ་

ཡྲིས་ཡྲིད་རང་བར་བྱོས་ཤྲིག །དེ་ཡང་། ཟླ་བ་བཅུ་ཡང་ས་རྣམས་ཉྲིད། །སེམས་

ཅན་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་གོ །ཞེས་པས་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཟླ་བ་བཅུ་ས་

བཅུ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་གོང་གྲི་རྐང་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཙས་

པའྲི་གནས་སབས་སངས་རྒྱས་དང་སྦར་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་མངལ་དུ་ཞུགས་པའྲི་སྔ་

རོལ་ཚོགས་སྦོར་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྲི་

རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་མྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ལུས་དགེ་སོང་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་བས་ནྲི། ཚེ་

གཅྲིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྟེན་ལ་མྲི་མངལ་སྐེས་

ཞྲིག་དགོས་པ་དང་། དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་དགེ་སོང་གྲི་རྟེན་མཆོག་ཡྲིན་པ་མཚོན་པའྲི་

ཆེད་དུ་གསུངས་ཤྲིང་། དགེ་སོང་དང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཆོས་མཐུན་པ་ནྲི། ལྟོ་བ་གནས་

སུ་བརོད་པར་བྱ་ཞེས་པ་ནས། ཁྲིམས་ཀྲི་གནས་ཞེས་པའྲི་བར་དང་། གཅེར་བུ་སྐྲ་

དང་ཁ་སྤུ་བེགས། ཞེས་པའོ། །རྟེན་གྲི་གང་ཟག་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་དེས་གང་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ལས་བསྐེད་རྲིམ་འདྲི་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་

མཚོན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་
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སྦང་གཞྲི་ལ་མངལ་དུ་མ་ཞུགས་གོང་ཚོགས་སྦོར་དང་སྦོར་བས་ནྲི་སྦོང་བྱེད་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་ཚོགས་ལམ་དང་སོང་ཉྲིད་

བསོམས་ནས་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་མ་ཞུགས་ཚུན་ཆོད་སྦོར་ལམ་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་མཚོན་ལ། སྦང་གཞྲི་ལ་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་བཙའ་

བའྲི་བར་གྲི་ཟླ་བ་བཅུ་ས་བཅུ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་འདྲིས་སྦོང་བྱེད་

བསྐེད་རྲིམ་ལ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞུགས་པས་ཞུ་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ། འབས་

བུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་རོགས་ཀྲི་བར་མཐོང་སོམ་གྲི་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་

པ་དེ་ཉྲིད་མཚོན་ཞྲིང་། སྦང་གཞྲི་ལ་མངལ་ནས་བཙས་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་གསུངས་པ་འདྲིས། སྦོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་ལ་འབས་བུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་

རོགས་པ་ཕྲིན་ཆད་མྲི་སོབ་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་མཚོན་

ནོ། །འདྲི་དག་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་

གསུམ་གྲིས་ཨ་ཧཾ་གྲི་སྔགས་འདོན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པས་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་

གཏུམ་མོ་དང་སྤྲི་བོའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་འབར་འཛག་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་

བྱ་བ་མཚོན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་ནས་འདྲི་ལྟར་ཐོག་མར་གོམས་པར་བྱེད་

པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་སྦང་གཞྲི་ལ་སྐེ་བ་སྔ་མ་ལས་གསོག་པ་དང་། བསྐེད་རྲིམ་

གྲིས་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་གྲིས་མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་ཚོགས་ལམ་དངོས་ཡྲིན་

ཞྲིང་། དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་པས། རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པས་ཨ་ཧཾ་ཕད་

པའྲི་སྙོམས་འཇུག་གྲིས་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མར་སྐེས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ། 

སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་ཚུན་ཆད་ཀྲི་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་ནྲི། 
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སྦང་གཞྲི་ལ་ལས་བསགས་པའྲི་མཐར་ཤྲི་བའྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང་། བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་གྲི་མཇུག་ཏུ་སོང་ཉྲིད་བསོམས་པས་མཚོན་པར་བྱ་

བའྲི་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྦོར་ལམ་དངོས་དང་། དཔེའྲི་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་ལ་འཆྲི་

བ་འོད་གསལ་གྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་བར་དོའྲི་ལུས་སུ་ལངས་པ་དང་། བསྐེད་

རྲིམ་ལ་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་ཡྲི་གེ་ལྔ་བཞག་པས། མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྦོར་ལམ་དངོས་ཡྲིན་ལ། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སེ་

སྦངས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་གྲིས་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲིས་འོད་

གསལ་ཐོག་མར་སྐེས་པ་ནྲི་མཐོང་ལམ་ས་དང་པོ་དང་། དེ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུར་ལངས་ནས་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནྲི་སོམ་ལམ་ཡྲིན་པས་ལམ་

དེ་ཉྲིད་ལ་གནས་སབས་ཀྲིས་ཕེ་བས་ས་དགུར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་ས་བཅུ་དངོས་

ནྲི་སྦང་གཞྲི་ལ་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཟླ་བ་བཅུ་ས་བཅུར་གསུངས་པ་འདྲི་དང་

བསྐེད་རྲིམ་ལ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞུགས་ཏེ། ཞུ་བ་ནས་འབས་བུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་

རོགས་ཀྲི་བར་གྲིས་མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་མཐར་མྲི་

སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་ལ་མངལ་ནས་བཙས་པའྲི་སེམས་ཅན་

སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་འདྲི་དང་། བསྐེད་རྲིམ་ལ་འབས་

བུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་རོགས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། སབས་

འདྲིར་འདྲི་ལྟར་འཆད་ཤེས་ན། འདྲི་དག་གསུངས་པས་ཉན་པའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་

བརྒྱལ་བ་སོགས་དང་། དེ་དག་བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་བ། ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་
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དོན་ཀང་ལེགས་པར་འབེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འགེལ་བའྲི་

དགོངས་པའང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚིག་གྲི་དོན་ནྲི། ལྟོ་བ་གནས་སུ་བརོད་

པར་བྱ། ཞེས་སོགས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་འདྲི་དག་རྐེན་གྲིས་མངལ་ནས་བཙས་པའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། ཞེས་

སྦང་གཞྲི་ལ་སྦར་བ་དང་། གོང་དུ་ཨ་ཧཾ་གྲི་བཟླས་པ་ཞེས་བཤད་པ་འདྲི་དག་གྲིས་

མཚོན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ལམ་དེ་ཉྲིད་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་

བཤད་པ་ནྲི་སྦོང་བྱེད་དང་སྦངས་འབས་ལ་སྦར་བའྲི་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟར་སྦང་

གཞྲི་ལ་མངལ་ནས་བཙས་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསན་པ་ན་མངལ་

གྲི་ཟླ་བ་བཅུ་ཡང་ས་བཅུ་བོ་རྣམས་ཉྲིད་དང་ཆོས་མཐུན་པས། མངལ་ན་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་གོ །ཞེས་ཆོས་མཐུན་སྦར་བར་བྱ་ལ། དེའྲི་

ཤུགས་ཀྲིས་མངལ་དུ་མ་ཞུགས་པའྲི་སྔ་རོལ་དུ་ཚོགས་སྦོར་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་

དགོས་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །བོད་ཀྲི་བ་མ་ཁ་ཅྲིག །མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཟླ་བ་

བཅུའྲི་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་ཉའྲི་རྣམ་པ་དང་། གཉྲིས་པ་ལ་འབུར་བོ་ལྔ་དོད་པས་རུས་

སྦལ་གྲི་རྣམ་པ་དང་། གསུམ་པ་ལ་མགོ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བས་ཕག་རྒོད་ཀྲི་རྣམ་པ་དང་། 

བཞྲི་པ་དང་ལྔ་པ་ལ་ཡན་ལག་གྲི་ཚོགས་ཅུང་ཟད་གསལ་བས་རམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་

པ་དང་། དྲུག་པ་ལ་ཡན་ལག་ཕལ་ཆེ་བ་རོགས་བས་ནག་པའྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

བདུན་པ་ལ་མྲིའྲི་སེངེ་དང་བརྒྱད་པ་ལ་མྲིའུ་ཐུང་གྲི་གཟུགས་ལྟ་བུར་གྲུབ་པ་དང་། 

དགུ་པ་ལ་མངལ་ནས་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ངང་བ་ལྟ་བུ་སེ་ཁབ་འཇུག་གྲི་འཇུག་པ་



 935  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 935  

དགུ་དང་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཆོས་མཐུན་པས་ཁབ་འཇུག་གྲི་འཇུག་པ་བཅུ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ནྲི་ཟླ་བ་བཅུ་པ་བཙས་པའྲི་གནས་

སབས་ལ་འཇོག་པ་དང་། ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་

འདོད་པ་སོགས་ནྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གནད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་ལ། ས་བཅུ་པ་ལ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་སྨྲ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་

རྲིགས་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་དུ་མ་འབྱུང་སེ། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྲིས་ལ། བ་མ་རྔོག་པ་དག་སྐུ་བཞྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིར་བསོམས་པས་ལུས་ལ་སངས་

རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཚང་བ་དང་། འབས་བུ་བཞྲི་བསོམས་པས་ལུས་སེམས་གཉྲིས་

ཀ་ལ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཚང་བ་དང་། སེ་བ་བཞྲི་བསོམས་པས་ལུས་སེམས་ལ་

དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཚང་བར་བསན་ལ། སེ་བ་ཞེས་བྱ་སྐུ་རུ་བརོད། ཅེས་པ་

མན་ཆད་འདྲིས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ལུས་སྤྲུལ་སྐུར་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ངོས་

བཟུང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དེ་ཐོས་པས་འཁོར་རྣམས་

བརྒྱལ་ཞྲིང་དགོངས་དོན་བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་

བ་དང་ངེས་སུ་བཤད་པ་དང་། ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྲིས་ལས་དང་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་དང་། མངལ་ན་གནས་པ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བསན་པ་ཐོས་པའྲི་དགོངས་

དོན་མ་རྟོགས་ཤྲིང་ཚིག་དེ་ལྟར་ཐོས་པས་འཁོར་རྣམས་བོར་མ་ཆུད་དེ་སྐྲག་པ་སྐེས་

པར་རེས་འཇུག་གྲི་གདུལ་བྱ་བོ་དམན་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའྲི་དོན་དུ་ཚུལ་བསན་

པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། གྱུར་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་དེ། བརྒྱལ་བ་སོགས་ནྲི་ཀུ་མུ་
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ཊྲིར། ལྷ་མོ་ཁ་ཅྲིག་བརྒྱལ་བ་དང་ཁ་ཅྲིག་སྐྲག་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་ས་ལ་འགེལ་བ་དང་། 

ཁ་ཅྲིག་འདར་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་བསྔགས་པ་

བརོད་ནས་བསང་བ་ནྲི། ཡང་ཞེས་པ་ནས་ས་ཁམས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་

ཟབ་མོ་བསན་པའྲི་སོད་དུ་གྱུར་པ་ཅན་ཁེད་ཉྲིད་ལ་དགོངས་དོན་གང་ཞྲིག་ཟབ་མོ་

བསན་པའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་གཞན་སུས་ཀང་མྲི་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ང་ཡྲིས་གསལ་བར་

སྤོ་ཞྲིང་བཤད་པར་བྱ་ཡྲིས་ཉོན་ཅྲིག་ཅེས་བསྐུལ་བ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལས་འདྲི་དག་ངེས་དོན་དུ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

སྔར་གཞུང་གོང་མ་དག་རོགས་རྲིམ་མཚོན་པ་ལ་སྦོར་ཚུལ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་དོན་

རྟོགས་པས་འཁོར་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ་དོན་དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་

སོན་པ་ལ། བརྒྱལ་བ་ནྲི་རྣམ་རྟོག་མ་ལུས་པ་འགགས་པའྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་

བྱས་པའོ། །སྐྲག་པ་ནྲི་དངོས་པོའྲི་གོང་ཁེར་བཤྲིག་པ་སེ། གཉྲིས་སང་མ་ལུས་པ་

དེའྲི་ཚེ་བཤྲིག་པའོ། །འགེལ་བ་ཞེས་པ་འགེལ་བ་དེར་མྲི་འདོན་ནོ། །འདར་བར་གྱུར་

པ་ནྲི་རླུང་གྲི་གཡོ་བ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པའོ། །འོད་གསལ་དེ་ལས་བསང་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྐུལ་བའྲི་ཚིག་དོན་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བའྲི་གསུང་

རྨྲི་ལམ་ལྟར་ཐོས་ནས་སྲོག་རེད་པར་གྱུར་པའྲི་སྲོག་ནྲི་རླུང་སེ་འོད་གསལ་གྲི་བཞོན་

པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་བསྡུས་ཤྲིང་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་ལུས་སུ་

ལངས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་པདྨ་ཅན་ལས་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུངས་

ཐོས་ཏེ། སྲོག་གྲི་རླུང་ངེས་པར་བསྡུས་པས་ལུས་ཐོབ་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་རང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་བསལ་ན་
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སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པས་མདོར་བསན་པ། དོན་དེ་ཉྲིད་ཞུས་ལེན་གྲིས་རྒྱས་

པར་བཤད་པ། ལམ་གྲི་ཕན་ཡོན་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་

སྒས་ཟྲིན་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་དོན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་རང་བཞྲིན་དབྱེར་མེད་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་ཉྲིད་གློ་བུར་གྲི་

དྲི་མས་བསྒྲིབས་པས་མ་རྟོགས་པ་ན་འཁོར་བར་འཁོར་ཞྲིང་། དྲི་མ་དེ་ཉྲིད་མ་ལུས་

པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། འཁོར་རྣམས་ཀྲིས་དགོངས་དོན་རྟོགས་ཏེ་དྲི་མ་སེལ་

བའྲི་ཐབས་ཞུས་པ། སོན་པས་ཞུ་བདེ་ལམ་བྱེད་ཐབས་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་གསུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལྷ་མོས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇྲི་སད་གསུངས་པ་དེ་དེ་

བཞྲིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དྲི་

མས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་བདེན་པ་མ་མཆྲིས་པས་དྲི་མ་རྣམས་འབལ་རུང་གྲི་

གློ་བུར་བ་ལགས་ཤྲིང་། རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྫུན་པ་མ་མཆྲིས་ཏེ་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ལགས་སོ། །དེ་ནས། རང་བཞྲིན་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དེ་ཐབས་

གང་གྲིས་བསལ་བར་བགྲི། ཞེས་ཞུས་པ་ནྲི་ཁོང་ནས་འབྱུང་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། 

ཞུས་པ་འདྲིའྲི་ལན་དུ་སོན་པས་ཐབས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི། དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇྲིག་རྟེན་པ་གང་གྲིས་དུག་

སན་དུ་བྱེད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པར་བཙན་དུག་ཟོས་པས་བརྒྱལ་ཞྲིང་
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སྲོག་འཕོག་པར་འགྱུར་ལ། དུག་སན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ལ་རྨོངས་པ་སངས་པའྲི་

སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་ཡྲིད་ཅན་གྲིས་ནྲི་དུག་དེ་ཡྲི་སྲོག་འཕོག་པའྲི་ནུས་པ་དེ་

ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅྲིང་། སན་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་

སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲིས་ངན་འགོར་འཁྲིད་པ་སོགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་

ཤེས་ཤྲིང་འདོད་ཆགས་དེ་བདེ་ཆེན་དངོས་སུ་དངས་ཏེ་སོང་བ་ཉྲིད་དང་སྦར་བའྲི་

ཀྱཻ་རོ་རེ་སེ་ཧེ་བཛྲ་གྲི་ངེས་དོན་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་དེའྲི་ངང་དུ་སེམས་གཉྲིས་

སང་གྲི་སྤོས་པས་དུབ་པའྲི་ངལ་བསོས་ན། གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་བའྲི་མ་རྲིག་པའྲི་བག་

ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲིས་མྲི་འཛིན་ཅྲིང་། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

གཏྲི་མུག་ལ་སོགས་པ་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྲི་འཆྲིང་བས་འཆྲིང་བར་ནུས་པ་མྲིན་ནོ། །དེས་

ན་རྟོགས་བྱའྲི་ཡུལ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་། ཡུལ་དེ་རང་གྲི་སེམས་བདེ་

བ་ཆེན་པོས་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལས། དེའྲི་ཚེ་རྟོགས་པ་པོ་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་སངས་

རྒྱས་མ་ཡྲིན་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཆོས་ནྲི་གཅྲིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

རང་བཞྲིན་ལྷན་སྐེས་ཤེས་པ་ལས་ལྷག་པའྲི་དོན་མེད་དོ། ཞེས་པ་པདྨ་ཅན་ལས་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་དམལ་བ་ཞེས་པ་ནས་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཡང་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ནྲི་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཅན་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པོས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་རང་བཞྲིན་

དང་ཁད་པར་མེད་པར་གནས་ཀང་། གང་གྲི་ཕྲིར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་

མྲི་ཤེས་པའྲི་དབང་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི། འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ནྲི་

གང་དུ་ཡང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ལོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རང་བཞྲིན་

གཞན་དུ་རེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་རོགས་
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པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་ལ་ཁད་པར་

མེད་པས་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དོན་གཞན་དུ་བསན་པ་མེད་

དོ། །བོད་ཀྲི་འཆད་པ་པོ་དག་ནྲི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

ཚུལ་མ་གོ་ཞྲིང་། འདོད་ཆགས་ལམ་བྱེད་དང་བདེ་སོང་སྦོར་བ་སོགས་ཀྲི་གནད་མ་

རྟོགས་པའྲི་དབང་གྲིས། སེམས་ཅན་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པར་ངོ་མ་ཤེས་ཞེས་པ་དང་ལྷའྲི་བདེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདེ་བ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་མ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང་། དམལ་བ་

ལ་ལྷའྲི་བདེ་བ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྡུག་བསྔལ་དག་པོས་གཟྲིར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་སུ་བསན་པ་ལ། འོ་ན་

བཤང་བའྲི་སྲྲིན་བུ་སོགས་སེམས་ཅན་དམན་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆུང་བ་དང་། ལྷ་ལ་

སོགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆེའམ་སྙམ་པའྲི་ལོག་རྟོག་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་

དང་། སེམས་རྟོགས་པ་ལས་གཞན་པའྲི་སངས་རྒྱས་མེད་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ཞེས་

པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་སྨྲ་དགོས་པ་བྱུང་སེ་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པར་སང་ངོ་། །གསུམ་

པ་ནྲི། ཐབས་དེ་ཤེས་ནས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ན་རྲིགས་ངན་དང་སྲིག་ཅན་ཡང་ཚེ་དེ་

ལ་འཚང་རྒྱ་བར་སོན་པ་གདོལ་བ་ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་དང་པོ་དང་། ཐབས་དང་བལ་

བས་འཁོར་བར་སོན་པ་ཤཽ་ཀ་གཉྲིས་པ་སེ། ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི་ཧེ་བཛྲའྲི་དོན་སྔར་

བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པ་དང་། འགོ་བ་མྲི་ཤེས་པ་ནྲི་འགོ་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་

པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མཚམས་མ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་གདབ་ལ་དོགས་པ་བཅད་
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པ་དང་། ཕོགས་མ་བཞྲི་ཡང་དེ་དང་འད་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། པུཀ་སཱྲི་ས་

ཁམས་དང་ལུས་ཡྲིན་ཞྲིང་། གཏྲི་མུག་རྣམ་སང་ཡང་ས་ཁམས་དང་སྐུ་རོ་རེ་ཡྲིན་

པས་དེ་ལ་རྣམ་སང་གྲིས་རྒྱས་འདེབས་རྲིགས་ཀྲི། ཆུ་ཁམས་དང་སེམས་ཀྲི་ངོ་

བོ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་ཞེས་ཞུས་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་

སོགས་སོ། །དེའྲི་ལན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། འབས་དུས་སུ་

ཆོས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་འབལ་མེད་དུ་གནས་པ་ལྟར། ལམ་དུས་སུའང་ལུས་

ལྷའྲི་སྐུ་དང་སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཞུགས་པ་མྲི་འབལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་

པ་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་ལུས་ལ་སེམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །རོ་རེ་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲི་ཁོད་མ་ཆུ་ཁམས་ཡྲིན་ཞྲིང་། མྲི་བསྐོད་པའང་ཁུ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

ཡྲིན་པས། དེས་རྒྱས་འདེབས་རྲིགས་ཀྲི་རྣམ་སང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་

ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་ཏེ། 

གཙོ་བོ་ཞེས་པ་སྔ་ཕྲི་འདྲི་དག་སོན་པ་ལ་བོད་པའོ། །གདོལ་བ་མོའྲི་རྒྱས་འདེབས་

ཀྲི་ཞུས་ལན་གྲི་དོན་ནྲི། གདོལ་བ་མོ་མེ་ཁམས་ཡྲིན་པས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་

རྒྱས་འདེབས་རྲིགས་ཀྲི་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་ཞུས་པས། གདོལ་བ་མོ་

འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། འདོད་ཆགས་མཚོན་པ་ཁག་དང་རྲིན་འབྱུང་ཁག་

དག་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཁུ་ཁག་གྲི་འབར་འཛག་ཚོགས་དགོས་པར་སོན་ཏེ། འོག་ནས་

གདོལ་བ་མོ་ཁུ་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། འདྲིར་ཁག་ཏུ་བཤད་ཅྲིང་དེ་ཡང་དོད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་ཕྲིར་རོ། །གཡུང་མོའྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཞུས་ལན་གྲི་དོན་ནྲི། གཡུང་
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མོ་རླུང་ཁམས་ཡྲིན་པས་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་རྲིགས་ཀྲི་འོད་དཔག་མེེད་ཀྲིས་

ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། གཡུང་མོ་ཕག་དོག་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། ཕག་དོག་

གྲི་སད་ཀྲི་བྱྲིངས་ལས་འདྲིས་འགོ་བའྲི་དོན་དུ་འདེན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་སྔར་བྱང་སེམས་

འགོ་བ་ལ་བཤད་པས། བྱང་སེམས་ཞུ་ནས་འགོ་འོང་བྱེད་པ་ནྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་

མེ་ཁམས་ལ་བལྟོས་པར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

གང་ཕྲིར་གཟུགས་ནྲི་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། དཀར་མོ་གཟུགས་ཕུང་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་

མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་པུཀ་སཱྲི་དང་འད་བ་དང་། ཙཽ་རཱྲི་ཚོར་བ་ཡྲིན་པས་

དེ་ལ་རྣམ་སང་གྲིས་འདེབས་པ་སེམས་ལ་ལུས་ཀྲི་རྒྱ་དང་། བྱཻ་ཏ་ལྲི་འདུ་ཤེས་མེ་

ཁམས་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་རྲིན་འབྱུང་ཁག་གྲིས་དང་། གྷས་རཱྲི་ཕག་དོག་ལ་འོད་དཔག་

མེད་ཀྲིས་འདེབས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་ལྟར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྲིག་མ་ལོག་པ་ལས་ཕག་

རྒྱས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། གཏོར་མ་ཞུས་པ་དང་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་བསན་པས་

མཚམས་སྦར་བ། གཏོར་མའྲི་སྔགས་གསུངས་པ་དངོས། སྔགས་དེས་གཏོར་མ་

བྱྲིན་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཉྲིས་ཏེ། ཨེ་ཝཾ་རྣམ་

པར་བཞུགས། ཞེས་པ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་བའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་

སུ་བཞུགས་པ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲི་དོན་ནྲི། 

གང་དུ་བཏང་བའྲི་གནས། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་ལས། དུར་ཁོད་ཡང་ན་ཆུ་ངོགས་

སམ། །ཡུལ་གྲི་མཐའ་འམ་ཡང་ན་ནྲི། །ཤྲིང་གཅྲིག་དང་ནྲི་ཁང་སོང་དུ། །གཏོར་མ་

འབད་དེ་སྦྲིན་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་དག་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་བའྲི་ཕྲི་
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རོལ་དང་། རང་གྲི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པའོ། །གང་གྲི་ཚེ་གཏོར་མ་སྦྲིན་པའྲི་དུས་

ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཐུན་བཞྲི་ཀའྲི་མཐའ་འམ་ཐུན་ཐ་མའྲི་མཐའ་ལྟ་

བུ་རྒྱུན་གྲི་དུས་དང་། སམྦྷུ་ཊྲིར། ཟླ་བ་མར་ངོའྲི་བཅུ་དྲུག་དང་། །ཁད་པར་དུ་ནྲི་

བརྒྱད་པ་དང་། །ཡར་གྲི་ངོ་ཡྲི་བཅུ་པ་ལ། །མཆོད་པ་མཆོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ཁད་པར་གྲི་དུས་སོ། །གཏོར་མའྲི་སོད་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་

གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་ལས། པདྨའྲི་སོད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཐོད་པའྲི་སོད་ཡྲིན་ལ། མན་

སྙེ་ལས་གཞོང་པ་སོགས་ཀྲི་སོད་དུའང་བྱ་བར་གསུངས་ཤྲིང་། གཤེན་དམར་གྲི་

རྒྱུད་ལས། ཁོགས་སམ་ཟངས་གཞོང་དུ་བྱ་བར་བཤད་པའྲི་ཁོགས་ནྲི་རས་དང་ལོ་

མའྲི་ཁུད་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ལ། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར། ཁམ་ཕོར་དང་ལག་པའྲི་

ཁོར་བའྲི་ནང་དུའང་སྦྲིན་པར་བཤད་པས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །གཏོར་མའྲི་

རས་ནྲི། འཕེང་བ་སོགས་ལས། ཟན་དང་འབས་ཆན་དང་། སྲན་མ་དང་། ཤ་དང་ཉ་

ཤ་དང་། ཆང་དང་ཆུ་དང་བཙོང་དང་སོག་སྐ་དང་། ཆན་ཐུག་དང་ཁུར་བ་དང་འོ་མ་

ལ་སོགས་པར་བཤད་ལ། མ་འབྱོར་ན་ཟན་དང་ཆུ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རུང་བར་བཤད་

ཅྲིང་། འོན་ཀང་སོམ་འབྱུང་ལས། གཏོར་མ་མོས་བྱེད་མེད་པར་ལས། །མྱུར་དུ་

འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །གཏོར་མ་རབ་ཏུ་

བསྔགས་པར་གསུངས། ཞེས་ཆང་མེད་ན་ལས་མྱུར་དུ་མྲི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་

དེ་ཉྲིད་གལ་ཆེའོ། །གཏོར་མའྲི་རས་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་ཆོག་དང་བྱྲིན་རླབས་ལ་

བཤད་པ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན། 

མན་ངག་སྙེ་མས་བཀྲལ་བ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་པར་སེམས་ཏེ། དེ་ཡང་བདག་གྲིས་
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སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །གཏོར་མགོན་གང་དུ་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གྲི་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་

གནས་པར། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བསོམ་བྱས་ལ། །དབང་པོ་ཤར་གྲི་འདབ་མར་

བསམ། །མཐར་བྱེད་ལྷོ་རུ་དགོད་པར་བྱ། །ཆུ་བདག་ནུབ་ཀྲི་འདབ་མར་རོ། །བྱང་དུ་

གནོད་སྦྲིན་དགོད་པར་བྱ། །མེར་ནྲི་བྱྲིན་ཟ་ཆེན་པོ་སེ། །དེ་བཞྲིན་རོ་ཟན་བདེན་བལ་

དུའོ། །རླུང་དུ་རླུང་ཉྲིད་བསམ་པར་བྱ། །འབྱུང་པོའྲི་གཙོ་བོ་དབང་ལྡན་དུའོ། །ཉྲི་ཟླ་

ཚངས་ལྷ་ལ་སོགས་དང་། ཚངས་རྲིས་ཀྲི་ནྲི་དམ་པ་དང་། །ཚངས་པ་མདུན་ན་

འདོན་ཉྲིད་དང་། །དགའ་ལྡན་འཐབ་བལ་བ་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞྲི་རྣམས་

དང་། །གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་དང་། །གང་ཞྲིག་འཕྲུལ་དགའྲི་ལྷ་རྣམས་

དང་། །དག་པའྲི་གནས་ན་གང་གནས་དང་། །བདེ་བ་ཅན་དེར་འདུག་རྣམས་

དང་། །འོག་མ་མྲིན་ན་གནས་རྣམས་དང་། །འོད་ཟེར་ཅན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་

ཁམས། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན་གནས་རྣམས། །ཆོས་འབྱུང་ནང་དུ་སོན་པ་སེ། །ཐམས་

ཅད་སེང་དུ་བསམ་པར་བྱ། །སོབས་ཀྲི་རྒྱུ་དང་དུང་སྐོང་དང་། །དེ་བཞྲིན་མཐའ་ཡས་

ནོར་རྒྱས་བུ། །འཇོག་པོ་དང་ནྲི་རྲིགས་ལྡན་ཉྲིད། །པད་ཆེན་པདྨ་བཟང་པོ་ཅན། །ལྷ་

མྲིན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས། །ཆོས་འབྱུང་གནས་སུ་འོག་ཏུའོ། ཞེས་གསུངས་

པས་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ་གནས་པའྲི་འབྱུང་པོ་བརྒྱད་གསུམ་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་བསྐེད་པ་གསུངས་པ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འགེལ་བ་དང་། མྲི་

ཐུབ་ཟླ་བ་དང་དཔའ་བོ་རོ་རེ་སོགས་ཀྲིས་ཆོས་འབྱུང་གཅྲིག་གྲི་ནང་གྲི་སེང་འོག་

བར་གསུམ་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གསུམ་བསྐེད་པར་བཤད་ཅྲིང་། ཌོམྦྷུ་ཝས། དེ་ཁོ་
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ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་ལས། གོང་མ་གོང་མའྲི་རྲིམ་པས་ཆོས་འབྱུང་གསུམ་བརྒྱུད་ཀྲི་

དབུས་སུ་ཆུད་པ་པདྨ་དམར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བལྟས་ལ། ཞེས་དང་། ཆོས་

འབྱུང་གསུམ་གྲི་དབུས་ཀྲི་པདྨ་དམར་བོ་ལ། ཞེས་ཆོས་འབྱུང་གསུམ་རྩེགས་དང་། 

ཆོས་འབྱུང་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་པདྨ་དམར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ་བསོམ་པར་

གསུངས་པས། ཆོས་འབྱུང་བསྐེད་ཚུལ་དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་འད་བར་མངོན་ལ། 

གུར་གྲི་འགེལ་བར་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བོ་གོས་ཆེན་པོས་ཀང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དམར་

བོར་བཤད་དོ། །མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་གཏོར་ཆོག་ལས། ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ནང་དུ་

ནྲི། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གསུམ་རྩེགས་ལ། །དཀར་ནག་དམར་བ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། །རྲིམ་

པས་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ནྲི། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཕོགས་སྐོང་བརྒྱད། །པདྨའྲི་མདོག་

བཞྲིན་བསྐེད་བྱས་ཏེ། ཞེས་བཤད་པས། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སེང་མ་དཀར་བོ། བར་

བ་ནག་པོ། འོག་མ་དམར་བོར་བཞེད་དོ། །གུར་ལས་ཕོགས་སྐོང་བརྒྱད་དང་ཀླུ་

བརྒྱད་ཀྲི་མྲིང་གསལ་བར་གསུངས་ཀང་། སེང་གྲི་པདྨའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་འགོད་

པའྲི་ལྷ་བརྒྱད་ཀྲི་མྲིང་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས། ཉྲི་ཟླ་ཚངས་ལྷ་ལ་སོགས་དང་། 

ཞེས་པའྲི་སོགས་ཁོང་ནས་ལྷ་ལྷག་མ་གང་འདོན་ཞྲིང་ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་གང་

འགོད་པའྲི་ཚུལ་ལ། མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འགེལ་བར་ཛཱ་ལནྡ་རྲི་པས་ཤར་གྲི་འདབ་མར་ཟླ་

བ་དཀར་བོ་རྟའྲི་བཞོན་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་དཀར་བོ་ཅན་ལག་ན་ཀུ་མུ་ཏ་

དང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཞྲིང་ཟླ་བའྲི་གདན་དང་ཅོད་པན་ནོ། །ལྷོའྲི་འདབ་མ་ལ་ཉྲི་

མ་དམར་བོ་ཕག་དག་གྲིས་པདྨ་འཛིན་ཞྲིང་རྟ་ལང་སེར་གྲི་བཞོན་པ་དང་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་ཅོད་པན་ཅན་རྒྱན་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་རང་གྲི་གདན་དང་འོད་ཅན་ནོ། །ནུབ་ཀྲི་
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འདབ་མ་ལ་ལག་པ་སེར་བོ་བྱྲི་ལ་ལ་ཞོན་པ་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅན་ལག་

ན་མདའ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་ཅན་ནོ། །བྱང་གྲི་འདབ་མ་ལ་པ་བ་སངས་སྔོན་

པོའྲི་འོད་ཅན་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ་

ཤཀྟྲི་འཛིན་པའོ། །དབང་ལྡན་གྲི་འདབ་མ་ལ་བཀྲ་ཤྲིས་དམར་བོ་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་། 

ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅན་སྐྲ་གེན་དུ་གོལ་ཞྲིང་པདྨ་འཛིན་པའོ། །མེའྲི་འདབ་མ་ལ་ཕུར་བུ་ཤྲིན་

ཏུ་སེར་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ་

མཆོད་སོང་འཛིན་པའོ། །སྲྲིན་པོའྲི་འདབ་མ་ལ་སེན་པ་ནག་པོ་སྐྲ་དམར་སེར་ཉྲི་མའྲི་

གདན་དང་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅན་རྩེ་གསུམ་འཛིན་པའོ། །རླུང་གྲི་འདབ་མ་ལ་སྒ་གཅན་དང་

མཇུག་རྲིངས་དག་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་ཉྲི་མའྲི་འོད་དང་ལྡན་པ་ནག་པོ་དང་། ཞེས་

བཤད་ལ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་གཏོར་ཆོག་ལས། ཤར་དུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྐེད། །ལྷོར་

ནྲི་དབང་པོ་བསམ་པར་བྱ། །ནུབ་ཏུ་ཚངས་པ་བསྐེད་པ་སེ། །བྱང་ཕོགས་སུ་ནྲི་ཁབ་

འཇུག་གོ། ཤར་ལྷོར་འདོད་པའྲི་དབང་ཕྱུག་བསྐེད། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་ཚོགས་

བདག་སེ། །བ��ང་གྲི་རྲི་ཏྲི་ནུབ་བྱང་ཏུ། །ཤར་ལྷོར་གཞོན་ནུ་ཀརྟྲི་ཀ། ཞེས་བཤད་

ཅྲིང་། དེ་ཡང་ཌོམྦྲི་ཝས། དེ་ལས་སེང་དུ་གོ་རཱྲི་ལ་སོགས་པས་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་

འཇྲིག་རྟེན་ན་གནས་པའྲི་ཁབ་འཇུག་དང་། ལྷ་ཆེན་པོ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། 

ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷའྲི་སྐེས་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དངས་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པའོ། །པདྨ་གསུམ་གྲི་ལྟེ་བ་ལ་ལྷ་གང་བསྐེད་པ་རྒྱུད་

དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གཞན་ནས་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། ཛཱ་ལནྡ་རྲི་བས་སེང་

མའྲི་ལྟེ་བར་ཚངས་པ་ལ་ཚངས་རྲིས་ནས་འོག་མྲིན་གྲི་བར་གྲི་ལྷའྲི་འཁོར་གྲིས་
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བསོར་བ་དང་། བར་མའྲི་ལྟེ་བར་སའྲི་ལྷ་མོ་དང་། འོག་མའྲི་ལྟེ་བར་ཀླུ་ལྷག་པ་དཀར་

བོ་འགོད་པར་བཤད་དོ། །བ་མ་སྔ་མ་དག །སབས་གཞན་གྲི་ཚེ་སེང་མའྲི་ལྟེ་བར་སྐུ་

རོ་རེ་དཀར་བོ་དང་། བར་མའྲི་ལྟེ་བར་ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ་དང་། འོག་མའྲི་ལྟེ་བར་

གསུང་རོ་རེ་དམར་བོ་རྣམས་ཕག་གཉྲིས་པ་རང་འདའྲི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་འགོད་ལ། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང་འབེལ་བའྲི་ཚེ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་གནས་

སུ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བརྟེན་པ་

ལྷ་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པར་བཞེད་ཅྲིང་། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་བདག་

གྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་ཟྲིན་པ་ཉྲིད་དོ། །གུར་ལས། ༀ་ལས་ཚངས་ལྷ་ལ་སོགས་

ཏེ། །ཧཱུཾ་ལས་དུམ་བུ་གླང་ལ་སོགས། །ཨཱཿལས་སོབས་ཀྲི་རྒྱུ་སོགས་པའོ། །ལག་

གཉྲིས་གདོང་གཅྲིག་ཅན་རྣམས་ཏེ། །སེང་དུ་ལྷ་རྣམས་དཀར་བོ་ཆེ། །དབང་པོ་ལ་

སོགས་ཁབ་འཇུག་འད། །སོབས་ཀྲི་རྒྱུ་སོགས་དམར་བོ་ཆེ། །རང་འོད་རྲིག་མས་

ལུས་སྤས་ལྡན། །རོ་རེ་དྲིལ་བུས་ལག་པ་བེལ། །གཡས་བརྐང་བས་ནྲི་སན་ལ་

གནས། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་དོན། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་གཏོར་ཆོག་གྲི་ཚིག་ཟྲིན་

ལྟར་ན། དང་པོ་ནས་སེང་གྲི་པདྨའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་གནས་པའྲི་ༀ་དཀར་བོ་

བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོར་དྲིལ་

འཛིན་པ་སོགས་སུ་བསྐེད་པ་ལྟར་བཤད་ཀང་། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་གསལ་

བའྲི་ཐུགས་ཀར་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་སེ་པདྨའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་འཁོད་བའྲི་ལྷ་དང་



 947  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 947  

ཕོགས་སྐོང་དང་ཀླུ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ༀ་དང་ཧཱུཾ་དང་

ཨཱཿརྣམས་སུ་གྱུར་ཅྲིང་། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྐུ་རོ་རེ་

དཀར་བོ་དང་། ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ་དང་། གསུང་རོ་རེ་དམར་བོ་རྣམས་ཕག་གཉྲིས་

རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་རང་འོད་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐེད་པ་ཉྲིད་

ཌོམྦྲི་བའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་ལས། ལྷའྲི་སྐེ་གནས་པ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ལ། ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ༀ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བསམས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ་ཞེས་སོགས་དང་། 

དབུས་སུ་ཕོགས་སྐོང་རང་རང་གྲི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྲི་འདབ་མར་ཆུད་པ་རྣམས་ས་

བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ནས་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་གཏོར་ཆོག་ལས། རང་རང་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས། །འོད་ཟེར་

ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཚུལ་སྤོས་པས། །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་གཟུགས་ཁམས་དང་། །གཟུགས་

མེད་པ་ཡྲི་ལྷ་བསྡུའོ། །འདོད་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་དང་མྲི། །ཕོགས་སྐོང་བརྒྱད་ལ་རབ་

ཏུ་བསྡུ། །ངན་སོང་གསུམ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུ། ཞེས་ཀང་

བཤད་དོ། །དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས་ཀང་བྱེད་པར་བ་མ་

དག་བཞེད་པ་ནྲི། སྔགས་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་ཞྲིང་ལེགས་སོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་

གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བ་ནྲི། གུར་ལས། དཀར་མོས་དགུག་

པར་བྱས་ནས་ནྲི། །ཆོམ་རྐུན་མ་ཡྲིས་ཞགས་པས་བཅུག །རོ་ལངས་མས་ནྲི་སྒོག་

གྲིས་བཅྲིངས། །ཟ་ཕོད་དྲིལ་བུས་དབང་བྱས་ཏེ། ཞེས་པས་བསན་ལ། དེ་ནས་དབང་

བསྐུར་ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནྲི། གུར་ལས། ཚངས་སོགས་རྟག་པའྲི་ཕག་རྒྱས་
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གདབ། །རོ ་རེ ་བརྒྱ་བྱྲིན་ལ་སོགས་ལ། །སོབས་ཀྲི་རྒྱུ་སོགས་གར་གྲི་

གཙོས། །ཐམས་ཅད་རྲིགས་གསུམ་གནས་སུ་སྐེས། ཞེས་པས་བསན་ཞྲིང་། དེ་ནས་

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསྲིལ་དབུལ། ཞེས་པས་གཏོར་མའྲི་སྔོན་དུ་ཆུ་གཉྲིས་དབུལ་བ་

དངོས་སུ་གསུངས་ལ། ཕེང་བར་ཆུ་བཞྲི་ཀ་འབུལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། གུར་ལས། 

སྔགས་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི་མཉེས་པར་བྱ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཞེས་པས་གཏོར་མའྲི་རེས་སུ་ནང་

མཆོད་འབུལ་བ་དང་། དེ་ནས་རེ་ཤྲིག་འཐོར་འཐུང་འབུལ། ཞེས་པས་གཏོར་མའྲི་

མཇུག་ཏུ་བསང་གཏོར་འབུལ་བ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། འཕེང་བར་སོ་རྩྲི་དང་ཆུ་

བཞྲི་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པའང་འབུལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། ཌོམྦྲི་ཝས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་

མཆོད་པ་དང་བསོད་པ་ཡང་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་ལས། དེ་ནས་

རང་གྲི་སྙྲིང་གའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་གཽ་རཱྲི་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕག་ན་མཆོད་པ་ས་ཚོགས་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་བྱ་

ཞྲིང་། དེའྲི་འོག་ཏུ་མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པས་བསོད་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་རྩ་རྒྱུད་དུ་མ་གསུངས་

པའྲི་གཏོར་མགོན་བསྐེད་པ་སོགས་བཤད་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ཀྲི། གཏོར་སྔགས་

དངོས་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པས་བཤད་རྒྱུད་དུ་མ་གསུངས་ལ། གུར་དང་། 

སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འགེལ་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་དང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་

གཏོར་ཆོག་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡྲིག་བརྒྱའྲི་མཐར་མུཿཞེས་སྦར་བས་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཨ་ཀཱ་རོའྲི་མཐར་མུཿསྦར་བས་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་འདོད་པ་ནྲི་ལོག་པར་སྨྲ་བའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་ལས། 



 949  

དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

 949  

སོབ་དཔོན་དྲིལ་བུ་བརྡུང་བ་ལ་ཕོགས་པས། ཨྲིན་ཡ་མ་ཛ་ལ་ཡཀ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པས་གཏོར་མ་སྦྲིན་པར་བྱ་ཞྲིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏོར་ཆོག་གཞན་

ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་འབྱུང་བས་གཏོར་སྔགས་བརོད་པའྲི་ཚེ་དྲིལ་བུ་འཁོལ་བ་ཡྲིན་

གྲི། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཏོར་མགོན་བསྐེད་པ་བྷཱ་

ཝ་བྷ་དས་ཀང་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་འགེལ་བ་བཞྲིན་དུ་བཤད་ལ། གཏོར་མའྲི་ཆོ་ག་འདྲི་

དག་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་བརོད་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་

འདྲིར་དེ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ༀ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཏོར་སྔགས་དངོས་གསུངས་ཏེ། ཨྲིནྡྲ་

ནྲི་དབང་པོ། ཛ་མ་གཤྲིན་རེ། ཛ་ལ་ཆུ་ལྷ། ཛཀྑ་གནོད་སྦྲིན། བྷུ་ཏ་འབྱུང་པོ། བཧྲི་

མེ་ལྷ། བ་ཨུ་རླུང་ལྷ། རཀྑ་སྲྲིན་པོ། །ཙནྡྲ་ཟླ་བ། སུ་ཛྫ་ཉྲི་མ། མཱ་དཱ་ནྲི་མཱ་མ་སེ་སའྲི་

ལྷ་མོ། བཔྥ་ཚངས་པ། པ་ཏ་ལ་པ་ཏ་ལ་ཨཥྚ་སཔྤ་ཞེས་པ་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། སྭཱཧཱ་ནྲི་

ཚིམ་པར་བྱེད་པ་སེ། གཏོར་མའྲི་མགོན་རྣམས་ལ་བོད་པའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཏུ་བ་ཨུ་ལ་

བ་ཡུ་དང་། ཛཀྑ་ལ་ཡཀ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཨྲི་དཾ་ནྲི་འདྲི། བ་ལྲིཾ་ནྲི་གཏོར་མ། བྷུཉྫ་

ནྲི་ཟོ་ཞྲིག །ཛ་གྷ་ནྲི་བསོམས་ཤྲིག། ཕུལ་མེ་ཏོག །དྷཱུ་བ་སོས། མཾ་ས་ཤ་ཆེན། སྲིང་

གྷ་རྒྱས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཨམྦ་སཔྤ་ཀ་ཛྫ་སཱ་དཱ་ནྲི་བདག་གྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབས་

ཤྲིག་པའོ། །ཁནྲི་ཁུ་ཎྲི་ཕེ་ཌ་ག་ད་ནྲི་གནོད་འཚེ་ལུས་ལས་སོལ་ཅྲིག་པའོ། །ༀ་ཨ་

ཀཱ་རོ་སོགས་ནྲི་གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའོ། ཞེས་ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས་གསུངས་ལ། 

སྔགས་དོན་ནྲི་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་འདྲིས་ཞེས་སོགས་

ཏེ་གོ་སའོ། །ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། ཞུས་པ་ནྲི། རོ་རེ་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལན་
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ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། རྒྱས་གདབ་བྱ་བཤད་པ་ནྲི། གསང་

གསུམ་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་ནྲི་གནས་སོ། ཞེས་མདོར་བསན་ནས། དེ་ཉྲིད་གསལ་

བར་འཆད་པ་ནྲི། སྐུ་རོ་རེ་མ་དང་གསུང་རོ་རེ་མ་དང་ཐུགས་རོ་རེ་མ་རྣམས་སུ་ཕེ་བ་

ལས་སེང་དང་འོག་དང་དབུས་ཀྲི་གནས་རྣམས་ཀྲི་གདན་ལ་བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་སོ། །དེ་དག་ལ་རྒྱས་འདེབས་

བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། སེང་ཞལ་སྐུའྲི་རོ་རེ་མ། ཞེས་སོགས་འགྱུར་འཁྲུགས་པས། བྷཱ་

ཝའྲི་འགེལ་བར། འོག་ཞལ་སྐུའྲི་རོ་རེ་མ། ཞེས་དང་། སེང་ཞལ་གསུང་གྲི་རོ་རེ་མ། 

ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱའྲི། ས་སྤོད་མ་ཞལ་སེང་དུ་གཟྲིགས་པ་དང་། མཁའ་སྤོད་མ་

ཞལ་འོག་ཏུ་གཟྲིགས་པའྲི་བཤད་པ་མྲི་བྱ་ལ། རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་ཚིག་དོན་གཞན་གོ་

ས་ཞྲིང་། བདག་མེད་མ་དབུས་སུ་གནས་པ་ཡང་། སེམས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་

བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཞུགས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངེས་དོན་

གྲི་ཐུགས་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་མཚོན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཐུགས་རོ་རེ་ནྲི་ལྷ་མོ་

བདག་མེད་མའྲི་ཚུལ་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། ངེས་དོན་གྲི་ཐུགས་རོ་རེ་འོད་གསལ་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་མཐའ་གཉྲིས་ལས་གོལ་

བའྲི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་ཏེ། དེས་ན་དེ་མཚོན་པའྲི་བདག་མེད་མའང་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སྐེ་བ་བྱས་སོ། །པདྨ་ཅན་ལས། ཐུགས་ནྲི་དབུས་སུ་རྣམ་གནས་

ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་ལ། དེའྲི་འགེལ་བར། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་

ལས་གོལ་བ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་རོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཉན་པར་བསྐུལ་ནས་གསུངས་པའྲི་གཞུང་གྲི་དོན་
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ཡང་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ན་མྲི་བསྐོད་པ་ཞེ་སང་ནས་རོར་སེམས་བདེ་བའྲི་བར་དྲུག་

རྲིམ་བཞྲིན་སྦར་བ་དང་། རོར་སེམས་མྲི་བསྐོད་པར་བསྡུས་པས་རྲིགས་ལྔ་དང་། 

སེར་ས་གཏྲི་མུག་དང་། ཕག་དོག་འདོད་ཆགས་དང་། བདེ་བ་ཞེ་སང་དུ་བསྡུས་པ་

ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་གསུམ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་

རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། ཞེ་སང་རོ་རེས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི་རྲིགས་

གཞན་རྣམས་དེ་ལས་ཕེ་བའྲི་དོན་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས་རྒྱུད་འདྲིར་བཤད་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

གདབ་པ་བསྡུས་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལེའུའྲི་བརོད་བྱ་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་མྲིང་དུ་

བཏགས་པའོ། །

སྨྲས་པ། མྲི་ཉམས་བོ་གོས་མཆོག་གྲི་དེད་དཔོན་གྲིས། །ཡོངས་བཟུང་བརྩོན་

པའྲི་གྲུ་ཆེན་བསྐོད་པ་ལས། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་ན། །འདྲི་ལྟའྲི་རྲིན་

ཆེན་ཚོགས་མང་འདོད་དགུར་སྤོད། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་

གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་

བྱ་བ་ལས། ཕྲི་མའྲི་ལེའུ་བཞྲི་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་ལྔ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལེའུའྲི་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའྲི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ལྷའྲི་ལེའུར་ཧེ་རུ་ཀ་

གསུམ་བཤད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་མ་བཤད་ལ། དང་པོའྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པར་བདག་

མེད་མའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་ཀང་། དེ་དག་ཏུ་ཕག་བཅུ་དྲུག་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་བཤད་ཅྲིང་། སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་ཡབ་ཀྲི་རྩ་སྔགས་མ་གསུངས་



 952  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 952  

ལ། སྔར་ལེའུ་བཅུ་བར་ཡུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་གསུངས་ཀང་། ཡབ་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཞུས་པའྲི་དོན་བསན་པའྲི་

ཕྲིར་ལེའུ་འདྲི་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཞུས་ལན། ཡབ་ཀྲི་

རྩ་སྔགས་ཀྲི་ཞུས་ལན། ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཞུས་

ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། དེའྲི་ལན་དུ་བསོམ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལ་ཞུས་པ་ནྲི། ཕག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ལྔའོ། །གང་

གྲིས་ཞུས་པ་ནྲི། བདག་མེད་མ་ཞེས་སོགས་གཅྲིག་གོ །ཇྲི་ལྟར་ཞུས་པ་ནྲི། བཅོ་ལྔ་

ཞེས་སོགས་བཞྲི་སེ། བཅོ་ལྔ་ཞེས་པ་ནྲི་གང་ལ་བསོར་བ་དང་། གང་གྲིས་བསོར་བ་

སོ་སོར་མ་ཕེ་བའྲི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལན་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་

པའྲི་མཚམས་སྦར་དང་། གསུངས་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། བདག་མེད་ཅེས་

སོགས་བཞྲི་སེ། ཐོད་པ་ནྲི་བདེ་བ་སྐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཡུམ་གྲི་པདྨའོ། །ས་ནཾ་ནྲི་དཀར་

འཛིན་གྲི་ནུ་མའོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་གསུངས་སོ། ཞེས་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་

སའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བ་མ་དག་གྲི་བཞེད་པ་དགོད་པ། མཁས་པ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་

བས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་ཚུལ། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནྲི། བ་མ་སྔ་མ་དག། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་གཞུང་འདྲི་དག་འཁྲུགས་བསེབས་ནས་

འཆད་པས་དེའྲི་ལུགས་ལ་མངོན་རྟོགས་འཁྲུགས་ཅན་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅྲིང་། རང་

གྲི་ལུགས་ནྲི་འཁྲུགས་མྲི་བསེབ་པར་ཡབ་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་ཚུལ་བཅུ་བཞྲིར་འཆད་

པ་ཉྲིད་མན་ངག་ཡྲིན་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། ཐོག་མར་གང་ཟག་
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རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའམ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་ནྲི་ཐོབ་ཅྲིང་དད་པ་ཆེན་

པོ་དང་ལྡན་ཡང་བོ་གོས་ཤྲིན་ཏུ་དམན་པར་གྱུར་པས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི། བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་

བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་ནང་དུ་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསོམ་པ་ནྲི། འཁོར་ལོ་ཇྲི་ལྟར་སྔར་གསུངས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་གྲིས་བསན་ནོ། །དེ་ནས་བདུད་བཞྲིའྲི་གདན་

གྲི་སེང་དུ་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་ལ་

གསལ་གདབ་པར་བྱ་སེ། དེ་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་རེས་ཆགས་པ། ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་གྲིས་བསན་ཏོ། །དེ་ནས་མཁའ་གསང་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའམ་སྒྱུ་མའྲི་སྒས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ལ་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཤྲིང་སྙྲིང་གར་ཞུ། དབང་གྲི་གནས་སུ་ཐྲིག་

ལེར་ཞུ། བབས་ཐྲིག་ལེ་ཙམ་ལས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ནས་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་

དུ་སྤོ་བ་ནྲི། གོང་ཁེར་ཉམས་དགར་ཁོད་དང་ང་། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དྲུག་གྲིས་བསན་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གླུ་ཡྲིས་

བསྐུལ་བ་ནྲི། དེ་ནས་རོ་རེ་ཆགས་ཆེན་ལས། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་ལྔ་ཡྲིས་བསན་ནོ། །དེའྲི་སད་ཅྲིག་ལ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་

ནྲི། གླང་པོ་རྟ་བོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྲིས་བསན་

ནོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་འཁྲུགས་ཅན་དང་འདའོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་

པོའ།ོ །ཡང་ཡས་རྲིམས་སུ་སྦར་ནས་རྟོགས་པ་སྔ་མ་བས་ཅུང་ཟད་དམའ་བ་དང་། 



 954  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 954  

མས་རྲིམ་དུ་སྦར་ན་བོ་གོས་ཐ་ལྟག་ཙམ་དུ་གྱུར་པས་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐེད་པ་

ནྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ཡན་ཆད་སྔ་མ་དང་འད་ལ། 

དབུས་ཀྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་ལས་གཙོ་བོ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པ་ནྲི། 

ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་གྲིས་རོ་རེ་ཆེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ནས་མཁའ་གསང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་དང་། མཁར་ཐྲིག་ལེར་གྱུར་པའྲི་བར་

ནྲི་སྔ་མ་དང་འད་ལ། ཐྲིག་ལེ་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ནས་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོ་སེ་ཕྲིར་

སྤོ་བ་ནྲི། གཾ་ཙཾ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་རྐང་གཉྲིས་ཀྲིས་བསན་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གླུས་བསྐུལ་བ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་

བཞེངས་པ་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐེད་པ་ནྲི། བདག་པོའྲི་ས་བོན་དག་གྲིས་ནྲི། ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་དང་གཉྲིས་ཀྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོ་

ག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་དང་འདའོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཉྲིས་པའོ། །དཀར་མོའྲི་

གཡས་ན་གྲི་གུག་སེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་

ཀྲིས་ནྲི་ཆོ་ག་གང་གྲིས་བསྐེད་ན་ཡང་བསྐེད། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་དང་སྐུ་

མདོག་གདན་རྣམས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་གང་ཟག་རྟོགས་པ་དང་བོ་འབྲིང་དུ་

གྱུར་པས་བསོམ་པའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པས་ཁ་བསངས་ཏེ་

བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་སྤན་དངས་ནས་ཡན་ལག་བཞྲིས་གཞལ་

ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པའྲི་བར་དུ་ནྲི། མངོན་པར་རྟོགས་པ་འཁྲུགས་

ཅན་དུ་བསན་པ་དང་འད་ལ། གདན་གྲི་དབུས་སུ་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་སངས་པའྲི་མངོན་བྱང་

ལྔ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསོམ་ཞྲིང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་སངས་
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པའྲི་ཉྲི་ཟླའྲི་བར་དུ་དབང་གྲི་གནས་ནས་ས་བོན་འཕོས་པ་ལས་མངོན་བྱང་ལྔར་

བསྒྲུབས་ཏེ་བསྐེད་པའམ་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོར་བསྒྲུབས་ཏེ་སྤོས་པ་གང་རུང་དུ་

བྱའོ། །ཡང་ལྷ་མོ་ལ་མངོན་བྱང་མེད་པའྲི་ཚེ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའང་ས་བོན་

ལས་བསྐེད་དོ། །དེའྲི་ས་བོན་སངས་པ་ནྲི་དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཨཱ་ལྲི་

ཀཱ་ལྲི་སངས་པའྲི་གཞུང་དེ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་སྔ་མ་དང་འདའོ། །མངོན་

པར་རྟོགས་པ་གསུམ་པ་སེ། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོའྲི་བསྐེད་ཆོག་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་ཡོད་

པས་ན་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་གཉྲིས་ཡྲིན་ནོ། །གང་ཟག་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རྟོགས་པ་ནྲི་མེད་

ལ་བོ་གོས་དང་ལྡན་པས་བསོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་མྲི་

མཉམ་པར་སྦོར་བ་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ནྲི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་འདས་མ་

ཐག་པ་དེ་ཉྲིད་དང་འད་བ་ལས་ཉྲི་ཟླའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལས་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཨཱ་ལྲི་

ཟླ་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་གནས། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་

འཁོར་རྣམས་ཀང་མངོན་བྱང་ལས་བསྐེད་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ནག་པོར་བྱས་ཏེ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྒྱས་པ་ཞེས་གསུངས་ལ། འཁོར་རྣམས་

མངལ་དུ་ས་བོན་ལས་སྐུར་གྱུར་ཏེ། ཕོགས་སུ་སྤོས་པ་དེའྲི་ཚེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

དཀར་བོར་བྱས་ཏེ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་པོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་མངོན་

པར་རྟོགས་པ་རྒྱས་པ་ཡན་ཆད་ཚུལ་བཞྲིན་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་བཛྲ་

སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་མཚུངས་ལ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་པོ་ནྲི། སོབ་དཔོན་

ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་

བཞྲིའོ། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་མཉམ་པ་ལས་བསྐེད་པར་འདོད་ན་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་
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སྤན་དངས་ནས་གདན་བསྐེད་པ་ཡན་ཆད་ནྲི་སྔ་མ་དང་འད་ལ། གདན་གྲི་དབུས་སུ་

ལེའུ་བརྒྱད་པར་བསན་པ་བཞྲིན་ཟླ་བ་གྲུ་གསུམ་ཉྲིས་བརྩེག་གྲི་མངོན་བྱང་ལས་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི་མངལ་ནས་ས་བོན་ནམ་སྐུ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་བསྐེད་ཀང་རུང་། གཙོ་ཆེ་བར་ནྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་ཟླ་གྲུབ་པའྲི་བར་

དུ་དབང་གྲིས་གནས་ནས་ཐྲིག་ལེ་བརྒྱད་པོའམ་ས་བོན་སྤོས་པའྲི་མངོན་བྱང་མཉམ་

སྦོར་རོགས་པ་ལས་བསྐེད་པར་བྱས་ཏེ། དེ་ཡང་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་

མཉམ་སྦོར་བ། ཞེས་བྱ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྲི་རེས་

ཁོ་ན་ལ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་ལས། ཞེས་བྱ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་

དང་གཉྲིས་ཀྲིས་འཁོར་བསྐེད་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་སྔ་མ་

དང་འདའོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྔ་བའོ། །ཆོ་ག་འདྲི་རྣམས་སྔར་མ་བརོད་ཀང་

ལེའུ་བརྒྱད་པའྲི་སེང་དུ་ཡང་དན་ཞྲིང་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་བརྒྱད་པར་

ཡང་ཡབ་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཁོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟར་ལགས། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དྲི་བ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཆོ་ག་ཙམ་གསུངས་ཀང་ཕག་མཚན་ལ་སོགས་

པ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པས་ཞུ་བ་འབྱུང་བ་ཡྲིན། 

མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྔ་པ་འདྲི་ལ་ཡང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་མ་སངས་པའྲི་

མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་དང་མ་བསྐེད་པའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་རྒྱས་འབྲིང་གཉྲིས་སུ་

འགྱུར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་མཉམ་སྦོར་གྲི་རྒྱས་འབྲིང་གཉྲིས་དང་། མྲི་མཉམ་སྦོར་གྲི་

རྒྱས་འབྲིང་གཉྲིས་པོ་འདྲི་ནྲི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བསོམ་

པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་གོང་གྲི་རྒྱས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནྲི་
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མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་ལ། འབྲིང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་གླུས་བསྐུལ་མ་ཐག་ལ་ས་བོན་

ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་པོ་རྣམས་ཀྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པར་བཞེངས་པ་དང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་དབྱུང་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་ནྲི་མངོན་པར་

རྟོགས་པ་གཉྲིས་པ་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པས་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་མངོན་པར་

རྟོགས་པ་དེ་དག་གྲི་གངས་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལྔའྲི་དང་པོ་

གཉྲིས་ལ་ནྲི་དབྱེ་བ་མེད། འོག་མ་གསུམ་གྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་བཞེངས་

ལུགས་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་ལ་ཡང་མངོན་བྱང་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཡོད་

པས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་ལ་ཡང་ཉྲི་ཟླའྲི་བར་དུ་

ཐྲིག་ལེར་སྤོ་བ་དང་། ས་བོན་དུ་སྤོ་བ་གཉྲིས། འཁོར་ལ་མངོན་བྱང་མེད་པ་ལ་ཡང་། 

མངལ་དུ་ལྷ་མོར་གྱུར་ནས་སྤོ་བ་དང་། ས་བོན་སྤོས་པ་ལས་ལྷ་མོར་འགྱུར་བ་སེ། 

གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་ནས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བས་མངོན་རྟོགས་དང་པོ་གཉྲིས་དང་

བཅུ་བཞྲི་ཡོད་དོ། ཞེས་འཆད་དོ། །འདྲི་ལ་ཡང་མངོན་བྱང་མཉམ་སྦོར་དང་མྲི་

མཉམ་སྦོར་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་གོང་དུ་ལེའུ་བརྒྱད་པར་བཤད་ཟྲིན་ལ། 

ལས་དང་པོ་པ་དབང་རྟུལ་གྲིས་མངོན་རྟོགས་བསོམ་པའྲི་ཚུལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་དཀྲོང་

བསྐེད་བྱེད་པ་དང་། བོ་དེ་ལས་གོང་དུ་གྱུར་པས་རྲིམ་ཅན་དུ་མངོན་བྱང་ལ་སོགས་

པ་ལས་བསྐེད་བར་འདོད་པ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོས། ནང་བར་

ལངས་ནས་སྔར་བཞྲིན་ནྲི། །ལེགས་ཟློས་དང་པོའྲི་ལས་ཅན་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། ལས་དང་པོ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་

དབང་ཐོབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དག་པར་དབང་ཐོབ་པའྲི་གང་ཟག་བཞྲིའྲི་ནང་



 958  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 958  

ནས། ལས་དང་པོ་པའྲི་སབས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་སོགས་

ལས་རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་ནས་བསོམ་པ་ལ་བསབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྣམ་པ་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་མངོན་སུམ་

དུ་གསལ་བར་འཆར་བ་ན་རགས་པ་རྣམས་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་དཀྲོང་བསྐེད་བྱེད་

ཅྲིང་ཕ་བ་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསོམ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་

ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་ཡུད་ཙམ་གྲིས་རྣམ་

པ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་འཆར་ནུས་པ་ན་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་སད་ཅྲིག་ཙམ་

གྲིས་དཀྲོང་བསྐེད་བྱས་ནས་བསོམ་པར་གསུངས་ཤྲིང་། ཚུལ་དེ་ཉྲིད་གྲུབ་ཆེན་

དཔལ་འཛིན་དང་། ཤཱནྲི་པ་དང་མན་ངག་སྙེ་མ་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་

གྲུབ་ཆེན་དང་ཆེན་པོ་དག་གྲི་ལུགས་ལས་ལྡོག་སེ་འཆད་པར་སང་ལ། དབང་པོ་

རྟུལ་བོ་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་པར་བསོམ་མྲི་ནུས་པ་དང་ནུས་ཀང་རྣམ་པ་ཡེ་འཆར་མྲི་

ཐུབ་པ་ཞྲིག་ལ་བྱེད་ན་ནྲི། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ཇྲི་འད་བ་

ཞྲིག་དགོས་པ་གཞྲིར་མྲི་འཇོག་པར་ད་ལྟའྲི་མྲི་རང་དགའ་བ་ཐེག་པ་དམན་པའྲི་ཆེད་

དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ལས་ཀང་དབང་པོ་རྟུལ་བ་དག་གྲི་བོའྲི་འཆར་ཚུལ་གཞྲིར་བྱས་

ནས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དོན་འཆད་པར་འདུག་པས་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་

གྲིས་རོ་རེ་ཆེ། ཞེས་སོགས་བཞྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐེད་པ་ལ་

འཆད་པ་ནྲི། ཁུ་བའྲི་གཟུགས་ལས་བཞེངས་ནས་ནྲི། ཞེས་པ་སྔར། རྲིག་མར་བཅས་

པ་ཁུ་བར་གྱུར། ཞེས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞུ་ནས་ཁུ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་གླུས་

བསྐུལ་བས་ཁུ་བའྲི་གཟུགས་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་
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གསལ་བས་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་ལྡོག་སེ་བཤད་པར་འགྱུར་ལ། འཁོར་རྣམས་མངོན་

བྱང་ལས་བསྐེད་པ་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོར་བྱ་དགོས་པ་དང་། འཁོར་རྣམས་

མངལ་དུ་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོར་བསྐེད་དེ་ཕྲིར་སྤོ་བ་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་

བྱེད་དགོས་པའང་ལུང་དང་རྲིགས་པ་གང་གྲིས་བསྒྲུབ་པ་སོམས་ཤྲིག །མཚོ་སྐེས་

ཀྲིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀང་མངོན་བྱང་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་ཅྲིང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ནག་པོར་བཤད་ལ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་མངལ་དུ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ས་བོན་ལས་བསྐེད་དེ་

ཕྲིར་སྤོ་བ་བཤད་ཅྲིང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྙམ་པ་

ལས་གཞན་མྲི་སང་ངོ་། །དེ་ལྟ་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནག་པོ་བྱས་པ་ན་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

མངོན་བྱང་ལས་བསྐེད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ནག་པོར་བཤད་ཅྲིང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་མངོན་བྱང་ལས་བསྐེད་པར་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་འདོད་ན་མངོན་རྟོགས་ཚུལ་བཅུ་བཞྲིའྲི་ཚུལ་དང་པོ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ནག་པོ་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ས་བོན་དང་མངོན་བྱང་གང་ལ་ཡང་མྲི་བལྟོས་

པའྲི་དཀྲོང་བསྐེད་བྱེད་པར་སྨྲས་པ་དངོས་སུ་ཉམས་སོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་

རྣམ་པར་དཔོད་པ་འཇུག་པའྲི་སོ་འགའ་རེ་སང་བས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞག་པ་དཀའ་བར་

སང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་གཉྲིས་

དང་། རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་འདྲིའྲི་འགེལ་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་རྣམས་ནྲི་

བཤད་རྒྱུད་གུར་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ཤྲིང་། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཝའྲི་ལུགས། སྒྲུབ་ཐབས་

དངོས་གཞྲིའྲི་ཆྲིངས་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་འཆྲིང་བ་སེ། དེ་ལ་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་
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ལ་སོགས་པ་ནྲི། གུར་ལས། བ་མ་རོ་རེ་ཅན་མཆོད་ཅྲིང་། །བདུན་པོ་རྣམ་པར་དག་

པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་སེམས་བསྐེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་

ལག་དྲུག་པ་ལས། སྙྲིང་གར་ཆུ་སྐེས་ཉྲི་མ་དེའྲི། །གཟུགས་བརན་ལ་ཧཱུཾ་རྣམ་པར་

བསོམ། །བ་མ་རོ་རེ་མཆོད་ནས་ནྲི། །བདུན་པོ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ། །གཽ་རཱྲི་ལ་

སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད། །མཆོད་པ་ཡོངས་སུ་སྤོ་བར་བྱ། །སྲིག་པ་བྱས་པ་བཤགས་པ་

དང་། །བསོད་ནམས་རེས་སུ་ཡྲི་རང་དང་། །དེ་དག་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་

བགྲི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགོ་དང་། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གསུམ་བསྐེད་

པ་དང་། །ལམ་ལ་གནས་ཤྲིང་བདག་ཀང་ནྲི། །གཞན་གྲི་དོན་དུ་འབུལ་བ་

དང་། །གནང་བ་ནོད་ཅྲིང་ཡང་ཚངས་པའྲི། །གནས་ནྲི་བཞྲི་བོར་བསམ་གཏན་

བྱ། །དང་པོ་བྱམས་པ་བསོམ་བྱ་ཞྲིང་། །གཉྲིས་པ་སྙྲིང་རེ་བྱེ་བག་བསོམ། །གསུམ་པ་

དགའ་བ་བསོམ་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་ཐ་མར་བཏང་སྙོམས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་

ཡང་རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའྲི་སྙྲིང་གར་པདྨ་དང་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་

བསོམ་པ་དགོས་ཏེ། པདྨ་ནྲི་ལུགས་འདྲི་ལ་དམར་བོར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་སོང་བ་

ཉྲིད་བསོམ་པ་ནྲི། རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། ཡོད་མེད་

དངོས་པོ་དཔད་པ་ལས། །བརྟགས་པས་ཉེ་བར་མྲི་གོས་ཏེ། །འདྲི་དག་གཟུགས་

བརན་དག་དང་མཚུངས། །ས་ཚོགས་དངོས་པོ་མེད་པ་རུ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

བསོམ་པར་བྱ། ཞེས་རྲིགས་པས་དཔད་པ་ན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་ཉྲིད་

བསོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བསོམས་ནས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱྲིའྲི་སྔགས་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་

པའྲི་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སོང་
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ཉྲིད་བསོམ་པ་ནྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་

པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་སད་ཅྲིག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་བར་དོ་འགྲུབ་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པར་འདྲིར་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་བར་དོ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ནམ་

མཁར་འཇོག་པ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་དག་གྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་སྦོར་

ཚུལ་དང་། བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་པས་ཞུ་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་པ་དང་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་ལུགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་། 

བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་འདེས་པ་མྲི་འཐད་པ་

རྣམས་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་ལྔ་བཞག་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་

བར་ཆད་འགོག་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་བསོམ་པ་ལ། བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་པ་ནྲི། སོང་

བའྲི་ངང་ལས་རཾ་ལས་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསོམ་པའྲི་ལྟེ་བ་

ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ལས་འཕོས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་རྭ་བ་ད་གུར་ས་གཞྲི་མེ་རྲི་དང་

བཅས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསོམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པ་ལྟ་

བུ་ཙམ་ཞྲིག་བསོམས་ཏེ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ས་ཚོགས་རོ་རེར་བྱེད་པ་ནྲི། རྒྱུད་ལས། 

ཉྲི་དེར་ཧཱུཾ་བྱུང་ས་ཚོགས་རོ་རེ་སེ། །རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ར་བ་དང་། །གུར་བཅྲིང་བ་

ཡང་རྣམ་པར་བསམ་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནོ། །ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷ་

དགུའྲི་མངོན་རྟོགས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལ་ཡང་མདོར་བསྡུས་པར་བྱེད་ན་འདྲི་ཙམ་

གྲིས་ཆོག་སེ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་ལྷ་དགུའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་འདྲི་ཁོ་ན་མཛད་པ་ལྟར་

རོ། །རྒྱས་པར་བྱེད་ན་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པར་མཛད་པ་

ལྟར་རྭ་བའྲི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པའྲི་བསྲུང་
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འཁོར་བསོམ་པ་སེ། དེ་ཡང་གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་བཞྲི་པ་ལས། བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་

གཟྲི་བརྲིད་ཆེ། །བསལ་བའྲི་མེ་ལྟར་འབར་བ་སེ། །འཁོར་ཞྲིང་རབ་ཏུ་མྲི་གཡོ་

བ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱའྲི་ཚད་ཙམ་མོ། ཞེས་པ་དང་། ཁོ་བོ་བཅུའྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་

མཚན་རྒྱས་བཏབ་ཙམ་དང་ལེའུ་བཞྲི་པ་ལས་སྔགས་གསུངས་ཤྲིང་། འཁོར་ལོའྲི་

ལྟེ་བར་ཁོ་བོ་གང་བསྐེད་པ་སོགས་མྲི་གསལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཝས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

བཅུ་པ་ལས། བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཡྲི་གེ་བཾ་སེར་བོའྲི་ས་བོན་ལས་

བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་ལ། ཡྲི་གེ་རཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་བྷྲཱུཾ་

སེར་བོ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་བའོ། །དེའྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་

གནས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་། ཆོ་ག་

བཞྲིན་དུ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་བཅུ་རྩྲིབས་བཅུར་གནས་པ་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་བོ་

བཅུ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཤར་གྲི་རྩྲིབས་ལ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་སྔོན་པོ་ཐོ་བ་བསམས་

པའོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས། རྲིགས་བདག་སྐུ་མདོག་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་ཁོ་བོ་

ལ་མྲི་སྡུག་པའྲི་ཁོ་བོ་དང་རོལ་བའྲི་ཁོ་བོའྲི་ཁད་པར་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་

གསུངས་ལ། ཨ་བྷ་ཡས་འཁོར་ལོ་སེར་བོ་དང་ཧཱུཾ་མཛད་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐེད་

པར་བཤད་དོ། །དེ་དག་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་བརོད་ཟྲིན་ལ། ཌོམྦྲི་ཝས། དེ་ལྟར་བསྲུང་བ་ལ་ཧཱུཾ་མཛད་གཙོ་བོར་

གསུངས་ནས། བཟློག་པ་ལ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བོ་དང་། འཁོར་

ལོ་གཡོན་དུ་འཁོར་བར་གསུངས་ཏེ། ད་ནྲི་བསོམ་པའྲི་ཕྲིར་བཟློག་པ་བསན་པར་བྱ་

སེ། གཙོ་བོ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ཕག་གཉྲིས་རང་
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གྲི་ཕག་མཚན་དང་སྲིགས་མཛུབ་ཅན། ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་

གཡས་བརྐང་བས་བཞུགས་པ། འཕོ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་

པ་བངས་ལ། དག་བོའྲི་ཚོགས་ལ་བསྲིགས་པས། གཡོན་དུ་འཁོར་བས་གཡོ་བ་རྣམ་

པར་བསམས་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བསྲུང་བ་ལ་གཡས་

སུ་འཁོར་བར་གསལ་ཞྲིང་། མན་སྙེར་ཡང་གཡས་སུ་འཁོར་བར་གསུངས་

སོ། །གུར་དང་ཌོམྦྲི་ཝ་དང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཁོ་བོ་འདྲིའྲི་དབུ་ལ་རྲིགས་

བདག་འདྲི་ཡོད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས། ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ། 

དབང་ལྷ་སྤན་དངས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་མ་བཤད་ཀང་བ་མ་དག་མཛད་པ་

ལྟར་བདག་གྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བརོད་དོ། །གུར་ལས། རང་གྲི་རྲིག་མའྲི་སྐེས་བུའྲི་

བདག །ཅེས་གསུངས་པས་ཁོ་བོ་རྣམས་ཡུམ་ཅན་དུ་བྱ་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྲི། 

འདོད་རྒྱལ་གྲི་སོ་ནས་བུ་མོ་དགུག་པ་ལ། རོ་རྒྱུས་སམ་བཙག་གྲིས་ལྕགས་ཀྱུ་འབྲི་

བའྲི་སྔོན་དུ། ཟླ་བ་གཟས་ཟྲིན་པའྲི་ཚེ་རོ་རྒྱུས་དེ་ཁ་རུ་བཅུག་ནས་བསྒྲུབ་པར་

གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨའྲི་ནང་ལ་གོ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་

རང་ཉྲིད་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བདག་ཉྲིད་དུ་དེའྲི་ཚེ་བྱ་

བར་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། རང་གྲི་རྲིག་མའྲི་སྐེས་བུའྲི་བདག །ཅེས་གསུངས་

པ་ཡྲིན་པས་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །ཡང་གུར་ལས། རོ་རེ་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་

གནས་པའྲི། །འོག་ཏུ་པདྨའྲི་གདན་བསམ་ཏེ། །རོ་རེ་ཉྲི་མ་རྣམ་བསོམ་པའོ། ཞེས་པ་

ནྲི། འོག་ཏུ་པདྨའྲི་གདན་དང་། དེའྲི་སེང་དུ་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་། དེའྲི་སེང་གྲི་རོ་རེའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་། དེའྲི་དབུས་ཏེ་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་འཁོར་ལོ་བསོམ་
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པའྲི་དོན་ཏོ། །ཡང་གུར་ལས། ཁོ་བོ་བཅུ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསོམ། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རང་

ཉྲིད་དབུས། །བཅུ་ཕེད་དཀྲིལ་འཁོར་བདག་ཉྲིད་དེ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་བོ་བསོམ་བྱ་

ཞྲིང་། ཞེས་རྲིགས་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ནྲི་ལྷ་དགུ་མ་ལའང་འད་སེ། བསྲུང་

འཁོར་གྲི་ཁོ་བཅུའྲི་གཙོ་བོ་གང་དུ་བསྐེད་པའྲི་གནས་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་དེའྲི་ནང་དུ་

ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཧེ་རུ་ཀ་རང་ཉྲིད་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཧཱུཾ་མཛད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་འཛིན་པར་

བསྐེད་དེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་འབྱུང་བསྐེད་ནས། དེའྲི་ནང་དུ་ཧྲྲིཿལས་

ས་ཚོགས་པདྨ་དང་། དེའྲི་སེང་དུ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐེད་ཅྲིང་། 

དེའྲི་ལྟེ་བར་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བའྲི། །ཆོས་འབྱུང་བསོམ་བྱ་དེ་ནང་དུ། །ཧྲྲིཿལས་བྱུང་

བའྲི་པདྨ་སེ། །པད་སེང་ཨཱཿལས་བྱུང་བ་ནྲི། །ཀུན་ཏུ་བལྟས་པའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན། །རོ་རེའྲི་

སེང་དུ་རླུང་ལ་སོགས། །དེ་སེང་བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་ཉྲིད། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་

དབུས་གནས་པར། །འབྱུང་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེ་སེང་སངས་

རྒྱས་ཡོངས་བསོམས་ཏེ། །སྤོས་ཤྲིང་གཞལ་ཡས་ཁང་བར་བསོམ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀུན་ཏུ་བལྟས་པ་ནྲི་རྭ་ཕོགས་རྣམ་བཞྲི་ཀུན་ཏུ་བལྟས་པའྲི་ས་ཚོགས་

རོ་རེའོ། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབུས་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་དབུས་སོ། །སངས་རྒྱས་

ཡོངས་བསོམས་ནྲི་རྲིགས་བསྡུས་ལས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་རྣམ་སང་བསྐེད་པ་ཞུ་

བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་
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དང་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཐོག་མར་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ལས་འཕོས་

པའྲི་རྭ་གུར་སོགས་བསོམ་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཅྲིག་པར་འདོད་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་

པ་ཆེན་པོ་སེ། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་ལྟོ་བའྲི་ནང་དུ་ཆོས་

འབྱུང་དང་། དེའྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བསོམ་པར་སྨྲས་པ་མ་དན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

བསྲུང་འཁོར་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་ཁོང་

སོང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་བསྐེད་པར་སྨྲས་བཞྲིན་དུ་

རང་གྲི་ཚིག་ལ་ཅོ་འདྲི་བའོ། །བ་མ་སྔ་མ་དག་གྲིས་ཤྭ་དྷའྲི་ཐྲིག་གཞྲིར་བཞག་ཅྲིང་། 

ཐྲིག་དེ་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་གྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ས་ཚོག་རོ་རེ་མེད་པ་མ་

གོ་བར། ཕྲིས་ཀྲི་རེས་འཇུག་དག་གྲིས་བྲི་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

གདན་གྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བྱེད་ཅྲིང་། བསོམ་བྱའྲི་མངོན་རྟོགས་

ལ་དེ་གཉྲིས་ཆད་པ་ནྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སེ། བྲིས་པ་ནྲི་བསོམ་དོན་མཚོན་བྱེད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བྲི་བྱ་དང་

བསོམ་བྱ་གཉྲིས་ཀ་ལ། དེ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལེགས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

ཤེས་པར་བྱའོ། །བ་མ་དག་སབས་འདྲིར་གཙོ་བོ་འཕོ་བའྲི་གནད། འཁོར་ལོ་འཁོར་

བའྲི་གནད། ཞལ་གཟྲིགས་ཚུལ་དང་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བའྲི་གནད། བསྲུང་བྱ་སྦ་

བའྲི་གནད། ཅེས་སོགས་མང་དུ་འཆད་དོ། །དེ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ཆྲིངས་གོ་དོན་

དང་བཅས་པ་དང་། སྐེ་ཤྲི་བར་དོའྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་སྦར་བ་དང་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་

རྣམས་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་ལ། དེའྲི་ལྷག་མའྲི་སྦང་གཞྲི་དང་ས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆོས་མཐུན་དག་ནྲི་ལེའུ་འདྲིའྲི་སྔ་མར་བརོད་ཟྲིན་ཅྲིང་། དུད་ཁོད་གང་དུ་
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བསོམ་པ་དང་མངོན་བྱང་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་སོགས་འགའ་ཞྲིག་ལྷའྲི་ལེའུ་

དང་གོང་མའྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ད་ནྲི་སོབ་དཔོན་འདྲིས་གཞུང་

འཁྲུགས་བསེབས་ནས་ཇྲི་ལྟར་འཆད་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་རྟེན་བསྐེད་

པའྲི་ཚུལ་སྔར་ཡུམ་ལ་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པས། འཁོར་ལོ་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་

སོགས་བཞྲིས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་སོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་སྔར་ལེའུ་བརྒྱད་

པར་བཤད་པའྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་བོར་བཞེངས་ནས་ཡུམ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ཆགས་ཆེན་གྲིས་གནས་པར་བསན་པ་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་

བཞྲིའོ། །དེ་ལྟར་ཕག་ཆེན་མཛད་པས་ཐྲིག་ལེ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་བྱུང་བ་ས་བོན་བརྒྱད་

དུ་གྱུར་ཅྲིང་། དེ་དག་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ནས་རང་རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཕྱུང་བ་

ནྲི། གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ། འདྲི་ཡྲིས་ས་བོན་ལས་ལྷ་མོ་ཕྱུང་བ་དང་ལྷ་མོ་དག་ས་

བོན་འདྲི་ཡྲིས་ཕྱུང་བ་ཞེས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཀུ་མུ་ཊྲིར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་དེ་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པའོ། །གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ། ས་བོན་གྲིས་ནྲི་ལྷ་

མོ་དབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས། ལྷ་མོ་གང་ཕྱུང་

སེ། ཕོགས་གང་དུ་འགོད་པ་རེ་རེ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། གོང་ཁེར་ཉམས་

དགར་ཁོད་དང་ང་། ཞེས་པ་ནས། རླུང་གྲི་མཚམས་སུ་གཡུང་མོ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་

བར་རོ། །ལྷ་མོ་དེ་དག་གྲི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་དང་གདན་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

དཀར་མོ་གཡས་ན་གྲི་གུག་སེ། ཞེས་པ་ནས། གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་ཡྲི་གདན། ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །དེ་ནས་ཀུ་མུ་ཊྲིར། ཧོ་གཉྲིས་དབུས་སུ་གནས་པ་ནྲི། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སེ། །དྲི་ཟའྲི་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་འདྲིར། །ལྷ་མོའྲི་པདྨར་བསམ་
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གཏན་བྱ། །དྲི་ཟ་ཡང་དག་ཞུགས་པ་ན། །ཁུ་བ་རེས་སུ་དན་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། སྔར་ནམ་མཁར་བཞག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལ་རང་བར་དོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ང་

རྒྱལ་བཞག་པས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མཐོང་བས་ཡབ་

ཀྲི་ཞལ་ནས་ཞུགས་པ་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀང་ཞུ་

སེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཁུ་བའྲི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ནྲི། དེ་ནས་རོ་རེ་

ཆགས་ཆེན་ལས། །རྲིག་མར་བཅས་པ་ཁུ་བར་འགྱུར། ཅེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་ཆེན་

གྲི་ངོ་བོ་ཁུ་བའྲི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་ལ་བྱམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་

གྱུར་པའྲི་མཚམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་བོས་སྙན་པའྲི་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་མཚམས་སྦོར་ས་

ཚོགས་ཞེས་པ་གཉྲིས་དང་། བསྐུལ་བ་དངོས་རེ་བཙུན་ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་རེ་ལྷ་མོ་

རེ་དང་སྦར་ཏེ། སོང་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་དང་བལ་བའྲི་བདེ་སོང་

གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་དང་། རེ་བའྲི་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་པ་

དང་། ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་འཚལ་བ་སེ་ཤེས་ལགས་ཀྲིས། 

གདུལ་བྱ་དང་འཚམས་པའྲི་སྐུའྲི་སང་བ་ས་ཚོགས་སོན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྲི་མངའ་

བའྲི་མྲིག་འཕྲུལ་མངའ་བ་ཞེས་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་ས་ཞྲིང་། འདྲིས་ནྲི་བདེ་ཆེན་ལ་

དུས་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས་ཀང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནྲི་འབས་བུའྲི་

སབས་སུ་ཡང་ཚད་མེད་བཞྲིས་བསྐུལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་པར་སོན་ལ། སྦང་གཞྲི་

ལ་མངལ་དུ་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་ཁམས་ཀྲིས་ལུས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོལ་བར་

དམ་བཅས་པའྲི་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་རེས་སུ་དན་ཏེ་ཁུ་བའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ཉྲིད་



 968  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 968  

ཡབ་ཡུམ་གྲི་ས་བོན་གཉྲིས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་སྐུར་

བཞེངས་པ་ནྲི། ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་གྲིས་རོ་རེ་ཆེ། ཞེས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། ཞལ་བརྒྱད་པ་ལ་

ཞབས་བཞྲི་བ། ཞེས་པ་ནས། བུང་བ་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་སྦར་བར་བྱ་སེ། འདྲིས་

ས་བོན་ལས་བསྐེད་པར་བསན་པས། ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་པ་འགོག་པ་མྲིན་ལ། 

སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སོང་ལས། དེ་ནས་གླུའྲི་ངོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་འདུས་པ་ལས་སྐེས་

པ། དེའྲི་དབུས་སུ་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའྲི་ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་གཉྲིས་

དང་ལྷ་དང་མཚན་མ་དང་ལུས་ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ངེས་

པར་བྱས་ནས། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བརྟན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་གཉྲིས་སྦར་བའྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་བལྟ་བར་བྱའོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་རྣམས་དང་འགེལ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕལ་ཆེ་བ་

ལས་ཞལ་ལྷག་མ་བཞྲི་བུང་བ་དང་མཚུངས་པར་བསན་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་། 

ཞལ་བཞྲི་བོ་དེ་རྒྱབ་ལ་བསྒྲིགས་པའྲི་ཞལ་མ་ཡྲིན་གྲི། གཉྲིས་གཡས་ཞལ་དང་། 

གཉྲིས་གཡོན་ཞལ་ཡྲིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་རོགས་ཕེང་ལས། རྩ་བའྲི་ཞལ་ནག་པོ་དང་། 

གཡས་པ་རྣམས་ནྲི་དཀར་བོ་དང་ནག་པོ་དང་ནག་པོའ།ོ །གཡོན་པ་རྣམས་ནྲི་དམར་

བོ་དང་ནག་པོ་དང་ནག་པོའ།ོ །སེང་གྲི་ཞལ་ནྲི་དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་མྲི་སྡུག་པ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། ཞལ་དང་པོ་སྔོན་པོ། གཡས་ཀྲི་དཀར་

བོ། གཡོན་གྲི་དམར་བོ། ཡང་གཡོན་གྲི་ཞལ་གཉྲིས་སྔོ་བ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་ཀྲི་

ཞལ་གཉྲིས་ཀང་སྔོ་བ། སེང་གྲི་ཞལ་དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་རྣམ་པར་གཙིགས་པའོ། 
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ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ནག་པོ་བཞྲི་ཡང་གཉྲིས་གཡས་

དང་གཉྲིས་གཡོན་དུ་གནས་པའྲི་དབུས་སུ། ལྟག་པའྲི་གཞུང་གསལ་བར་མངོན་པ་

དགོས་སོ། །རྦ་རླབས་མེད་པ་ནྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཞྲི་བ་དང་། རློམ་

སེམས་མེད་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་སྐུར་

ཤར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཕག་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གྲི་ཕག་མཚན་ཇྲི་

ལྟ་བུ་སྙམ་ན། གླང་པོ་རྟ་བོང་ཞེས་སོགས་བརྒྱད་དེ། ཕག་བཅུ་དྲུག་གྲིས་སོང་བ་ཉྲིད་

བཅུ་དྲུག་མཚོན་ལ། ཐོད་པ་ནྲི་ཀ་པཱ་ལ་ཞེས་པའྲི་ཀཾ་བདེ་བ་དང་པཱ་ལ་སྐོང་བ་ཡྲིན་

པས་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་མཚོན་ཞྲིང་། ཡུལ་སོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་ལྡོག་པས་དེ་

རྟོགས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ནྲི་ཐོད་པ་བཅུ་དྲུག་

གྲིས་མཚོན་པས་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པའྲི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་

མཚོན་ལ། ཞབས་འོག་ན་བདུད་བཞྲི་མནན་པའྲི་རྣམ་པར་བསན་པས་སངས་པ་ཕུན་

ཚོགས་མཚོན་ཞྲིང་། རང་ཉྲིད་དེ་ལྟ་བུའྲི་སངས་རྟོགས་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་གོ་འཕང་

བརེས་ནས་གདུལ་བྱའྲི་ནད་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྲི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་དེའྲི་

རྒྱུ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སེལ་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པ་ནྲི་ནད་བརྒྱད་མཚོན་

པའྲི་སྲོག་ཆགས་བརྒྱད་གཡས་ཀྲི་ཐོད་པ་ན་གནས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་

སྩོལ་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པ་མཚོན་པ་ནྲི་གཡོན་གྲི་ཐོད་པ་བརྒྱད་ན་གནས་པའྲི་

སའྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་སེ། གུར་ལས། རྒྱས་པ་གསུངས་པ་བཞྲིན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། ས་

ནྲི་དང་པོ་ནོར་སྦྲིན་མཐའ། །དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་བྱེད། །གླང་པོ་ལ་
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སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས། །གློ་དང་དབུགས་དང་དེ་བཞྲིན་སྨོ། །ཟད་བྱེད་མཛེ་དང་

འབྲུམ་བུ་དང་། །འཚེར་བ་མཆྲིན་ནད་རང་གཟུགས་ཀྲིས། །གླང་པོ་ལ་སོགས་རབ་

ཏུ་གགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་སེག་ཅྲིང་ཞེས་སོགས་ལ། དང་པོ་

གསུམ་སྐུའྲི་ཉམས། བར་བ་གསུམ་གསུང་གྲི་ཉམས། ཐ་མ་གསུམ་ཐུགས་ཀྲི་ཉམས་

ཏེ། ཉམས་དགུའོ། །བདག་པོའྲི་ས་བོན་དག་གྲི་ནྲི། ཞེས་སོགས་དྲུག་གྲིས་ནྲི་འབས་

བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་མཇུག་བསྡུས་པའོ། །འདྲི་

དག་ཏུ་བདག་མེད་མ་དང་སྦོར་བ་ཙམ་བཤད་པ་མ་གཏོགས་བདག་མེད་མའྲི་སྐུ་

མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་མ་བཤད་པ་ནྲི་སྔར་བདག་མེད་མ་རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གཙོ་མོ་ལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་དང་། སག་ཤམ་ཡོད་པ་དགོས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་

པ་དང་ཀུ་མུ་ཊྲི་གཉྲིས་ཀ་རུ། ལྷ་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མ། །གནག་ཅྲིང་མགོ་

སྐེས་སེང་དུ་སེར། །གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །འཛིན་ཅྲིང་སག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་

ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་མོ་ལ་དངོས་

སུ་ཡབ་དང་སྦོར་བ་མེད་པས་ཡབ་མཚོན་པའྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སད་དཀྲྲིས་ཀྲི་སག་

ཤམ་རྲིགས་ལ། འདྲིར་ཡབ་དངོས་སུ་ཡོད་པས་དེ་མཚོན་པའྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མྲི་དགོས་

ཤྲིང་། ཡབ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་སག་ཤམ་མྲི་རྲིགས་སོ། །ཞེ་ན། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནྲི་

ཡབ་མཚོན་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ཆེད་དུ་མ་གསུངས་ཀྲི། སོང་བའྲི་རྣམ་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་

ག །ཞེས་གསུངས་ལ། གུར་གྲི་ལེའུ་དགུ་པ་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་ཆེན་

དག །དེ་ནས་རྟག་པའྲི་རྒྱ་ཉྲིད་དང་། །རོ་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱ་ཆེན་དང་། །རྲིན་ཆེན་ཏོག་གྲི་
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འོད་བྱེད་དང་། །རྲིན་ཆེན་འོད་ཀྲིས་རྣམ་མཛེས་པའྲི། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་

རྣམས། །སག་གྲི་པགས་པའྲི་སད་དཀྲྲིས་ཅན། །དབུ་སྐྲ་མ་འདེས་གེན་དུ་

བརེས། །ཆགས་པའྲི་སྦོར་བས་བསོམ་བྱ་སེ། ཞེས་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཆགས་པའྲི་སྦོར་བས་གནས་པར་བསོམ་པའྲི་ཡུམ་ལྔ་

ཀ་སག་ཤམ་ཅན་དུ་གསུངས་པས་དངོས་སུ་མ་ངེས་ལ། སྙོམས་པར་འཇུག་པས་

གནས་པ་དག་གྲི་སག་ཤམ་སད་ལ་ཇྲི་ལྟར་དཀྲྲི་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་རོགས་ཕེང་

ལས། རྒྱབ་ཀྲི་ཆར་སག་གྲི་པགས་པའྲི་སད་དཀྲྲིས་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱབ་

ནས་དཀྲྲིས་པའྲི ་ལག་པ་དང་རྐང་བ་གཡས་ཀྲི ་པགས་པ་མདུན་དུ་མདུད་

པའོ། །འགེལ་བའྲི་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སག་ལྤགས་མེད་པ་མན་

ངག་ཡྲིན་ནོ། །ཞེ་ན། མན་ངག་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་གཞན་ལས་ཟབ་པ་འདོད་པར་སང་

ལ། བདག་མེད་མ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་ལས་མྲི་འཛིན་པ་ཟབ་པར་ལུང་རྲིགས་གང་

གྲིས་བསྒྲུབས་པ་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །འདྲིས་ནྲི། འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་དུ་མ་ཞྲིག་

སུན་དབྱུང་བར་བྱའོ། །ཡན་ལག་དྲུག་པ་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར། བདུད་བཞྲི་ཞབས་ཀྲིས་

མནན་པ་སེ། །སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའྲི་གར་གྲིས་གནས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་

ཕེད་པ་ནྲི་ཞབས་རྒྱབ་མ་གཉྲིས་ལ་བྱ་དགོས་ལ། སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་རོགས་ཕེང་ལས། ཞབས་གཡོན་པའྲི་བརླ་ལ་གཡས་པའྲི་ཞབས་ཀྲི་རྩེ་མོ་

ཡང་དག་པར་བཞག་པའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པས་གནས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རོགས་ནས་སྙྲིང་གར་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་

ལས་བསྐེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པ་དང་། དེའྲི་ཐུགས་
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ཀར་པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་ལྟེ་བར་གནས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་སེ་སེམས་དཔའ་སུམ་རྩེགས་བསོམ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒྲུབ་

ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། རང་སྔགས་ཡྲི་གེ་རོགས་པ་དང་། །ཕག་རྒྱ་ཕག་

མཚན་གྱུར་པ་ལས། །སྙྲིང་གར་ཡེ་ཤེས་བསམ་གཏན་བྱ། །རང་སྙྲིང་པད་ཉྲིར་ཧཱུཾ་རོ་

རེ། །ཧཱུཾ་རེས་ཡེ་ཤེས་རེས་སུ་བསམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ངེས་པར་

རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གུར་གྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། སྔགས་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི་ཐམས་ཅད་

ཀྲི། །སྙྲིང་གར་ཡེ་ཤེས་གནས་སུ་དགོད། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་རབ་སྦོར་

གྲིས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་འགེལ་བར་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

བོ་གོས་ཆེན་པོས། སྔགས་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སོ། །སྙྲིང་གར་

ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིགས་དགོད། ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ས་བོན་དང་

མཚན་མའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྙྲིང་གར་དགོད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་

ན་བོད་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་སེམས་དཔའ་སུམ་རྩེགས་ཆད་པ་ནྲི་ནོར་བ་

ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་མེད་པ་མན་ངག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཟབ་གནས་གཅྲིག་

མེད་པ་མན་ངག་གྲི་ཁད་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་སེ་རང་གྲི་མན་ངག་སུན་འབྱྲིན་པའོ། །དེ་ནས་

ཡན་ལག་དྲུག་པ་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར། སྐེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བར་

གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་སྔར་དབང་པོའྲི་རྣམ་དག་གྲི་

སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་ལ། དེ་ནས་དབང་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་རྲིགས་ལྔའྲི་རྣམ་པ་སྤན་དངས་

ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ་རྒྱས་གདབ་བྱེད་པར་གསུངས་པ་ནྲི་སྔར་ལྷ་དབང་བསྐུར་བའྲི་

ལེའུ་དང་རྒྱས་གདབ་གསུངས་པའྲི་སབས་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་ཀུ་མུ་ཊྲིར། རླུང་དང་
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འབར་བའྲི་ཐོད་པ་ལ། །ས་བོན་ལྔས་བྱུང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ། །ལྕེ་ལ་ནས་འབས་རོ་རེ་

ནྲི། །ཀྱཻ་རོ་རེ་དཔལ་བདུད་རྩྲི་མང་། ཞེས་པས་བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་ཡན་ལག་དང་། དེ་

ནས་མཆོད་པ་ས་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ལས། །དབྱུང་བ་བྱ་ཞྲིང་ལྷ་མོ་ནྲི། །བརྒྱད་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ཅན་གྲིས་ནྲི། །བདག་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་འཁོར་ལོ་མཆོད། ཅེས་པས་མཆོད་

པའྲི་ཡན་ལག་དང་། བསོད་པ་འདྲིས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མས། །འཁོར་ལོའྲི་གཙོ་བོ་

བསོད་པར་བྱ། །ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསོར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

བསོད་པའྲི་ཡན་ལག་གསུངས་ཏེ། བསོད་པའྲི་ཚིག་འདྲི་གུར་ན་ཡོད་དོ། །གོ་རྲིམ་

འདྲི་ལྟར་ཡང་གུར་ལས། ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་རྣམ་པར་བསོམ། །དེ་ལ་སངས་

རྒྱས་གནས་བསམས་ཏེ། །རྣམ་པ་ལྔ་བོ་བསོམ་པར་བྱ། །དང་པོ་སྐེས་བུ་བསམས་

དེ་ནས། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་སྤོ། །དྲི་ཟ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི། །ལྷུང་སེ་ཞུ་བ་

རེས་དན་པ། །མཚམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་བསྐུལ། །བསྐུལ་ནས་འཁོར་ལོའྲི་

འདེན་པ་ནྲི། །མྲིག་ལ་སོགས་ལ་གཏྲི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་པོ་གནས་གསུམ་

དགོད། །དེ་ནས་རོ་རེ་རེས་ཆགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་དངོས་པོ་རབ་བཅུག་ལ། །རྲིག་མ་

བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། །བདུད་རྩྲི་ཡང་ནྲི་མང་བྱ་ཞྲིང་། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་

རྣམས་ཀྲི་མཆོད་ཉྲིད། །འཁོར་ལོའྲི་འདེན་པ་ལ་བསོད་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

རེས་སུ་འབངས་པ་སེ། གུར་ལས་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་རེ་རེའྲི་མཐར་སྔགས་ཀྲིས་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པ་གསུངས་པ་ལྟར་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་ཀང་མཛད་པ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་གསུངས་ཚུལ་ནྲི། ཐོག་མར་ཚོགས་ཞྲིང་
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ལ་མ་མོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅྲིང་། ཚད་མེད་བཞྲི་བསོམས་ཏེ། དེའྲི་རེས་

སུ། ཤྲྲི་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཧེ་ནྲི་རྒྱུ་སོགས་སོང་བ་ཉྲིད། །རུ་ནྲི་ཚོགས་

དང་བལ་བ་སེ། །ཀ་ནྲི་གང་དུའང་མྲི་གནས་པའོ། །ཧེ་ནྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སེ། །བཛྲ་

ཤེས་རབ་ཏུ་ཡང་བརོད། །འདྲིས་ནྲི་ཤེས་རབ་རྲིགས་པ་ཡྲིས། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ཡང་དག་

འདོད། ཅེས་པའྲི་དོན་མངོན་དུ་བྱས་ནས། ཤཱུནྱ་ཏཱས་སོང་བ་ཉྲིད་བསོམ་སེ། ལྷའྲི་

ལེའུར་བཤད་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་དང་། ལེའུ་བརྒྱད་པར། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་བྷ་

ག་བསམ། ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་འབྱུང་བཞྲི་ལུགས་

ལྡོག་བསོམས་པ་ཞུ་བ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའྲི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་

དང་། དེའྲི་དབུས་སུ་སྔར་བཤད་པའྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

གཟུགས་རོགས་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་རེས་ཆགས་པས། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

དགའྲི་རང་བཞྲིན་ལས། ཞེས་པ་ནས། ཇྲི་སྲྲིད་གླུས་བསྐུལ་བ་རོགས་པའྲི་བར་ཏེ། 

དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐེས་རྩ་འགེལ་ལས། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཚངས་པ་སོགས་

གདན་བརྒྱད་ཀྲི་སེང་དུ་ཟླ་ཉྲི་ཁ་སྦར་བརྒྱད་བསོམས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

བསྲུབས་བའྲི་སྦོར་བས་ཐྲིག་ལེ་ཆ་བརྒྱད་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ཟླ་ཉྲི་ཁ་སྦོར་

རྣམས་ཀྲི་བར་དུ་སྤོས་ཏེ། དེ་དག་ལས་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་བརྒྱད་

དུ་གྱུར་ཅྲིང་། ཟླ་ཉྲི་ཕག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འདེས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པར་བཤད་ལ། བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞུ་བ་མན་ངག་

ཡྲིན་པར་འགེལ་བ་ལས་བཤད་པ་ལྷའྲི་ལེའུར་དངས་ཟྲིན་ཏོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ། བདག་

པོ་དགའ་མའྲི་ས་བོན་གཉྲིས། །ཨཾ་ཧཱུཾ་འབར་བ་འཇྲིགས་སུ་རུང་། །ཨཾ་དང་ཧཱུཾ་ནྲི་སྔོན་
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པོ་ལས། །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བཞེངས། །ཞབས་བཞྲི་ས་ལ་མནན་པ་ཡྲིས། །ལྷ་

དང་ལྷ་མྲིན་སྲེག་པར་བྱེད། །གླང་པོ་རྟ་དང་པོང་བུ་གླང་། ཞེས་པ་ནས། གར་གྲི་རོ་

ནྲི་དགུ་དང་ལྡན། །རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར། །དུར་ཁོད་དུ་ནྲི་མགོན་པོ་

རོལ། ཞེས་བཏོན་ནས། དེ་ནས་སྐེ་མཆེད་གནས་གསུམ་བྱྲིན་རླབས་དང་། ཡེ་ཤེས་

པ་གཞུག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་རྒྱས་འདེབས་དང་། མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་

དང་། དག་པ་དན་པའྲི་མཐར་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་བཟླས་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཚུལ་

འདྲི་ཉྲིད་པདྨ་ཅན་ལས་འཆད་དེ། དེའྲི་ལུགས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་

སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང་། འགེལ་བ་འདྲི་ལྟར་ན་ས་བོན་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང་། འདྲི་

ཡྲིས་ས་བོན་དབྱུང་བ་དང་། ཞེས་པ་དང་། དཀར་མོ་གཡས་ནྲི་གྲི་གུག་སེ། ཞེས་

སོགས་གོང་དུ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་ཕྱུང་བ་དང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་མངོན་བྱང་ལས་

རོགས་པའྲི་སབས་སུ་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ཇྲི་ལྟ་བུར་རོགས་པ་སོན་པ་ལ་སྦར་

དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། བོ་ལ་ཞེས་སོགས་ནྲི་རྩ་སྔགས་ཞུས་པའོ། །བུད་མེད་ཅེས་

སོགས་དྲུག་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བྱེད་ལས་བརོད་ནས། ཉན་པར་གདམས་པའོ། །སངས་

རྒྱས་ཞེས་སོགས་དྲུག་ནྲི་གཅེས་སྤས་སུ་བྱ་རྲིགས་པར་སོན་པ་སེ། རྐང་བ་བར་བ་

གཉྲིས་ཀྲི་དོན། ཧེ་རུ་ཀ་འདྲིའྲི་རྩ་སྔགས་ཀྲིས་སྔོན་བྱུང་ལའང་འབས་བུ་གང་བྱུང་བ་

དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔགས་འདྲིའྲི་སོ་ནས་ལས་གང་མཛད་པ་ནྲི་ཞེས་པའོ། །དེ་

ཡང་སྔོན་བྱུང་ལ་སྔགས་འདྲིས་ཐྲིག་ལེ་མཆོག་མ་བཀུག་ནས། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་སོན་པ་འབར་བའྲི་
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སོགས་བཞྲི་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་ནྲི་སྤྲུལ་བའོ། །རེས་འཇུག་ལ་བཟླས་པའྲི་

གངས་དང་བཟླས་ཚུལ་ལ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལས་གང་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་སོན་པ་

ནྲི། བཟླས་པ་ཁྲི་ཡྲིས་ཞེས་སོགས་བརྒྱད་དོ། །བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་དངོས་ནྲི། རྲིག་

བྱེད་བཞྲིའྲི་ངེས་བརོད་ནྲི་ཨོ། །སྙན་དངགས་ནྲི་ཨུ། མཆོད་སྦྲིན་དང་སྲྲིད་བསྲུང་

ནྲི་ཨཾ་ཨཿསེ་དབྱངས་བཞྲིའྲི་བརས་བསན་པར་ཀུ་མུ་ཊྲིར་གསུངས་ལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་

དང་པོ་ཨོ་ཐོག་མར་སྦྲིན་ཞྲིང་དེ་ལ་ཟླ་ཕེད་ཐྲིག་ལེས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །དེ་

ནས་ཨཥྚ་ན་ནཱ་ཡ་ནྲི་བརྒྱད་པའྲི་ཞལ་ཅན་ཞེས་བོད་པའོ། །བྲི་གཽ་དྷ་སོགས་དབུ་སྐྲ་

གེན་དུ་བརེས་པ་ཞེས་བོད་པའོ། །ཙ་ཏུར་སོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་སྤན་ཅན། ཞེས་

བོད་པའོ། །ཤོ་ཌ་སོགས་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཕག་ཅན་ཞེས་བོད་པའོ། །ཀྲྲིཥྞ་སོགས་སྐུ་

མདོག་ཆར་སྤྲིན་ལྟར་གནག་པ་ཞེས་བོད་པའོ། །ཀ་པཱ་ལ་སོགས་ཐོད་པའྲི་ཕེང་བ་དུ་

མ་འཛིན་པ་ཞེས་བོད་པའོ། །ཨཱཏྨ་སོགས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་ཁོ་ནས་འཁྲུགས་

པ་སེ་ཞེས་བོད་པའོ། །ཨརྱཻ་ན་སོགས་ནྲི་མཆེ་བ་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ལྟ་བུ་ཅན་ཞེས་བོད་

པའོ། །མཱ་ར་ཡ་སོད། ཀཱ་ར་ཡ་གྲིས། གར་ཡ་སྒོགས། ཏ་ར་ཡ་རྟོགས་ཤྲིག །ཤོ་ཥ་

ཡ་སོམས་ཤྲིག། ཅེས་པ་དག་ལན་གཉྲིས་གཉྲིས་སོ། །སབྟ་ས་ག་ར་ན་ནྲི་རྒྱ་མཚོ་

བདུན་ནོ། །བནྡ་བནྡ་ཆྲིངས་ཆྲིངས། ནཱ་ག་ཨཥྚཱ་ཀ་ན་ནྲི་ཀླུ་བརྒྱད་དོ། །ག��ཧ་

ག��ཧ་ཤ་ཏྲུཾ། ཟུང་ཟུང་དག་བོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་ཧ་ལ་རྲི་ལྲི་བཞྲི་བོར་བའྲི་

དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱས་མཐའ་བརྟེན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་དྲུག །དཀྲིལ་འཁོར་
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ཇྲི་ལྟར་བྲི་བ་གསུངས་པས་མཚམས་སྦར་བ། དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་མདོ་ཙམ་བསན་

པ། བུམ་པའྲི་ཆོ་ག་མཚོན་བྱེད་ཙམ་བསན་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ལྷག་མ་ཕལ་

ཆེར་གཞན་དུ་ཁ་འཕང་བ། རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་

པ་སོགས་བསན་པ། དཀྲིལ་འཁོར་དེར་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། དེ་ལ་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། འདྲིས་རེས་འཇུག་ལ་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་

ང་རྒྱལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་སོགས་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་

ཆོ་ག་དག་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚོན་གང་གྲིས་བྲི་བ་རྲིན་ཆེན་ལྔའྲི་

ཕེ་མ་ཞེས་པ་བཞྲིས་ཚོན་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་བསན་ནོ། །རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཇྲི་ལྟར་བྲི་བ་ནྲི། འཕར་མ་ཞེས་པ་ལྔ་དང་དེ་དབུས་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སོན་ཏེ། 

འཕར་མ་གཅྲིག་པ་ནྲི་པདྨའྲི་ཕྲིའྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་ཕྲི་མ་དང་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་ན་ལྷ་སམ་མེད་

པ་ཡྲིན་ལ། རོ་རེ་སྲད་བུ་ནྲི་རྩ་ཐྲིག་བཞྲི་ལ་འཆད་ཅྲིང་། བུམ་པ་བརྒྱད་བྲི་བ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བརྒྱད་ཚོན་གྲིས་བྲི་བར་མངོན་

ལ། མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ལས་བུམ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་

བུམ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་འགོད་པ་དང་། དེས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་བུམ་གཉྲིས་ཀང་

མཚོན་པར་འཆད་དོ། །དེར་ལྷའྲི་མཚན་མ་གསུམ་ལས་ཕག་རྒྱའྲི་མཚན་མ་འགོད་

པ་ནྲི། སྙྲིང་པོར་ཞེས་པ་ནས། མཚན་པ་བྲི། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ་

བྲི་བ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་བྲི་བ་དང་། ལྷ་མོ་ཁ་དོག་དབྱེ་བ་ཡྲིས། ཞེས་

པས་ཕག་མཚན་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་ལྷ་མོའྲི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པ་བྲི་བར་བསན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། འདྲིས་བུམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་
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འཇོག་པ་མཚོན་ནོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། མང་དུ་ཞེས་པ་གསུམ་སེ། འདྲིར་ས་ཆོག ས་

གོན། བུམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་ཆོ་ག་བཤད་རྒྱུད་དང་འགེལ་བ་དང་ཚད་

ལྡན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁ་འགེངས་པའྲི་སོ་ནས་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་

ནྲི་ཁོ་བོས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་གར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ནྲི། བཅུ་

གཉྲིས་ཞེས་པ་བཞྲིས་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔོན་དུ་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་རྲིག་

མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་བདག་འཇུག་གྲི་དོན་

དུའང་འཇུག་པ་ཡོད་མོད་ཀྲི། སབས་འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་འཇུག་

པ་ཡྲིན་ཏེ། ཞུགས་ནས་ཕག་རྒྱ་ལ་སྙོམས་འཇུག་བྱས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་

སུ་ཕོགས་གཞན་དུ་བྱེད་ཀང་དམྲིགས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་འདུག་

པར་མོས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སོ་ནས་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་

དུ་བསྒྲུབ་པ་བསན་པ་ཡྲིན་པས། ལུགས་གཞན་ལ་གྲུབ་ཆེན་དག་གྲིས་གསུངས་པ་

དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིག་མ་བརྒྱད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་དང་དེ་དག་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སྙོམས་འཇུག་བྱེད་པའྲི་གསང་མཆོད་བྱ་བ་ནྲི་

མ་དད་ཅེས་སོགས་བརྒྱད་ཀྲིས་སོན་ཏེ། མ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །དེ་ལས་ག་བུར་བཏུང་བ་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཁུ་བ་ཚུར་ལེན་པས་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་། སྦོར་མཚམས་ནས་སྤོས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་བ་སེ་ཁབ་ནས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་བྱས་པར་བསོམས་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཅུང་ཟད་
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ཕག་རྒྱའྲི་པདྨར་ལྷུང་ན་དེ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་བས་ལྕེས་བངས་ནས་བཏུང་བར་བྱ་

སེ། དེ་ལ་རྐང་བ་ཐོག་མཐའ་གཉྲིས་དངོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། བར་

མ་དངོས་དང་བསོམས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཀའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕན་

ཡོན་དངོས་གྲུབ་ཞེས་པ་གཅྲིག་གོ །དེ་ལ་ཞེས་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

ལ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཆང་དང་སྙོམས་འཇུག་གྲིས་མཆོད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་རང་

ཉྲིད་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བྱ་བ་གཉྲིས་ཀ་ཐུན་མོང་དུ་བསན་

ནོ། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

བ་དང་། དབང་བསྐུར་ནས་དེ་ཉྲིད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་མཚན་མོའྲི་

ཐུན་ཚོད་གཉྲིས་པ་ལ། ཞེས་སོགས་བཞྲི་སེ། མྲིག་དར་འཆྲིང་བ་ནས་ལྷ་ངོ་བསན་

པའྲི་བར་འཇུག་པའྲི་ཆོ་ག་རོགས་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་མ་བྱས་

པར་དབང་བསྐུར་ན་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་ཤྲིས་པར་ཀུ་མུ་ཊྲི་ལས་བཤད་

དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་མོ་ཞེས་པ་དྲུག་སེ། བུམ་དབང་ནས་དབང་བཞྲི་བའྲི་བར་

དུ་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྐུར་དགོས་པ་དང་། དེའྲི་ཚེ་

བ་མ་ལ་མཆོད་བསོད་སོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལ་

གསུམ། བསན་བྱའྲི་དེ་ཉྲིད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསན་པ། ཡེ་ཤེས་དེའྲི་ངོ་བོ་

ངོས་བཟུང་བ། དེ་ཉྲིད་ཐབས་གང་གྲིས་མཚོན་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྲིན་

བྱེད་ཀྲི་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དེ་ལ་རོགས་རྲིམ་གྲི་དེ་ཉྲིད་བསན་པ་ནྲི། དགའ་

བལ་གྲི་དང་པོ་སེ་སྔོན་དུ་སྐེ་ཞྲིང་། མཆོག་དགའྲི་མཐའ་སེ་མཇུག་ཏུ་སྐེ་བ་ཅན་གྲི་
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ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦས་ནས་

མ་བསན་པ་སེ། མཐའ་ཡྲི་མཐའ་སེ་གོང་མའྲི་ཡང་གོང་མ་བ་མེད་འདྲི་རུ་ཕེ་ཞྲིང་

བསན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་གཞན་དག་ནྲི། མཆོག་མཐའ་དགའ་བལ་སྔོན་མ་ཅན། 

ཞེས་བཏོན་ནས་མཆོག་དགའྲི་མཐའྲི་དགའ་བལ་སྔོན་མར་བྱས་ནས་དེའྲི་མཇུག་ཏུ་

བྱུང་བ་ཅན། ཞེས་འཆད་དེ། ལྷན་སྐེས་དུས་བཞྲི་བར་སྐེ་བའྲི་འཆད་ལུགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། ཞུས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཞེས་སོགས་བཞྲི་སེ། ལྷན་སྐེས་

དེའྲི་སད་ཅྲིག་མའྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལན་ནྲི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་དེར་ནྲི་ཐོག་མ་དབུས་

མཐའ་མེད་པ་སེ་སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་མེད་ལ། སྲྲིད་མེད་མ་ངན་འདས་པ་མེད་

པ་སེ་འཁོར་འདས་སམ་རྟག་ཆད་ཀྲི་སྤོས་པ་མེད་ཅྲིང་། བདག་མེད་གཞན་ཡང་

མེད་པ་ཉྲིད་དེ་གང་ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ཆོས་དང་གང་

ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་བ་རྟོགས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་འདྲི་ནྲི་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ཉྲིད་དོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་ཅེས་བཏོན་ནས། ཐོག་མ་མཆོག་

དགའ་དང་ཐ་མ་དགའ་བལ་ལ་འཆད་དེ། དེ་གཉྲིས་ལས་འདས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་

དོན་དུ་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན། ལྷན་སྐེས་དེ་ཐབས་གང་གྲིས་མཚོན་པར་བྱ་

ཞེ་ན། ལོངས་སྤོད་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་སོན་ཏེ། འདྲི་ལ་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་

ལོངས་སྤོད་ཀྲི་རྩ་གཉྲིས་ནྲི་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤོད་པའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རྩའྲི་ས་རྩེ་

གཉྲིས་དང་། ལག་པ་གཡས་ཀྲི་སྒས་བསན་པ་ནྲི། ཐབས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལག་པ་གཡོན་

གྲི་སྒས་བསན་པ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཕག་རྒྱ་མ་མཐེ་བོང་ནྲི་རོ་རེ། སྲྲིན་ལག་ནྲི་ཕག་
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རྒྱའྲི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་། །རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་ནས་རྩ་གཉྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་

ཡྲིས་བསམས་པས་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་འཆད་དེ། ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ནྲི་རྩ་

གཉྲིས་ལ། །རང་གྲི་གཡས་གཡོན་ལག་གཉྲིས་ཀྲི། །རྒན་པོ་དང་ནྲི་སྲྲིན་ལག་ནྲི། །དེ་

གཉྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་བསམ། ཞེས་འདོན་ནོ། །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཅྲི་འད་བ་ཞྲིག་

སྐེ་ཞེ་ན། གཞོན་ནུ་མའྲི་དགའ་བ་ཇྲི་ལྟ་བའམ། ལྐུགས་པའྲི་རྨྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟ་བར་རང་

གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་བཞྲིན་ཚིག་གྲིས་བསན་པའྲི་སོ་ནས་གཞན་གྲིས་མོང་བར་

བྱར་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་མོང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དགའྲི་མཐའ་དང་། དགའ་བལ་

གྲི་གོང་གྲི་དབུས་སུ་སྐེས་པ་དེ་ནྲི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པས་སོང་བ་

ཡུལ་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་སོང་བ་མྲིན་པ་བདེ་ཆེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པའྲི་

ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲིན་ནོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། ལོངས་སྤོད་ཚེ་ན་རླབས་གཉྲིས་

ལ། ཞེས་གཏོན་ནས། གཞོན་ནུ་མ་ལ་དང་པོར་གཞན་གྲིས་དགའ་བ་བརོད་པའྲི་ཚེ་

མྲི་མོང་གྲི །ཕྲིས་ཕོ་མོ་མཉམ་པར་སྦར་བའྲི་ཚེ་མོང་བ་ལྟར། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀང་བ་མས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསན་པ་ཙམ་གྲིས་ཚེ་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

གཡས་གཡོན་གྲི་སྒས་བསན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་རླབས་གཉྲིས་ཞེས་པ་ས་

རྩེ་གཉྲིས་དམ་དུ་བཙིར་ཏེ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སོ་ནས་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཚེ་ན་

སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་འཆད་ལ། གཞན་དག་ནྲི། རང་གྲི་གཡས་ལས་ལག་གཞན་

གྲི། ཞེས་བཏོན་ནས། རང་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་སྲྲིན་ལག་གྲིས། 

མགྲིན་པ་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་མཚོ་དང་འད་བའྲི་རྦ་རླབས་ཀྲི་རྩ་འཕར་བ་

གཉྲིས་མན་ངག་ལྟར་བཙིར་ནས། ཡེ་ཤེས་དཔེ་གཉྲིས་དང་འད་བར་སྐེ་བར་འགྱུར་
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ཞྲིང་། དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། དེས་མཚོན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་རྒྱུད་ལས། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་པར་འབྱུང་བ་

ཞེས་སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་ཚད་ལྡན་གཞུང་ལུགས་དང་། །མཐུན་ཕྲིར་བ་

མའྲི་མན་ངག་བལ་ལོ་ཞེས། །རྨོངས་པས་ལྕེ་ཡྲི་རྩེ་ལ་གར་བྱེད་པ། །དེ་དག་རྣམས་

ཀྲི་ངལ་བའྲི་འབས་བུ་གང་། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་

བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་ལྔ་

བའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་དྲུག་པ་ལ་གཉྲིས། ཕག་རྒྱ་ལྔའྲི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང་། བྲིས་སྐུའྲི་ཆོ་

ག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟར་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནྲི། 

ལྷ་མོ་ལ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ཕག་རྒྱ་ལྔས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། རྣམ་པར་

ཕེ་བ་གསུངས་ཞེས་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །དགོས་པ་དངོས་བཤད་པ་ནྲི། བ་མ་

ཞེས་པ་ནས། ས་རགས་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སངས་རྒྱས་ལྔ་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལྔས་ནྲི་རྟག་ཏུ་ལུས་ལ་ཕག་རྒྱས་གདབ་ཅྲིང་བརྒྱན་

པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་

པ་བཞྲི་དང་གཅྲིག་དང་བཞྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་གང་ལ་གང་གྲིས་གང་ཞུས་པ་སེ། 

ལྷའྲི་དམྲིགས་པ་གསལ་བའྲི་དོན་དུ་བྲིས་སྐུ་བྲི་ཚུལ་ཞུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ། འབྲི་

མཁན། སྒྲུབ་པ་པོ། ཚོན་དང་པྲིར། རས་གཞྲིའྲི་རྒྱུ་འཁེལ་མཁན་དང་འཐག་མཁན་
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རྣམས་ཀྲི་ཁད་པར་གསུངས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་ངེས་པས་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །དེ་དག་དམ་ཚིག་ཅན་དུ་ཐབས་གང་གྲིས་བྱ་སྙམ་ན་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོ་ནས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

གནས་པ་ལས་སོ། །འབྲི་བའྲི་དུས་ནྲི་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་

ཀྲི་མར་ངོ་ཡྲི་བཅུ་བཞྲི་པ་ལ་ཞེས་པས། མར་ངོའྲི་བརྒྱད་ཀང་མཚོན་པར་པདྨ་ཅན་

ལས་གསུངས་ལ། དམ་ཚིག་དང་མྲི་ལྡན་པ་མེད་པའྲི་ཁྲིམ་དབེན་པར་མཚན་ཕེད་

ན་ཞེས་པས་འབྲི་བའྲི་དུས་ཁད་པར་ཅན་བསན་པ་ཡྲིན་གྲི། དུས་གཞན་ལ་འབྲིར་

མྲི་རུང་བར་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བུས་འབྲི་བ་ནྲི། མ་རུངས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁོས་

པའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་ནྲི། ལུས་ལ་ནྲི་རངས་ཤུ་སེ་མྲི་རུས་ཀྲི་

རྒྱན་བསམས་ནས་སམ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཅེར་བུར་གྱུར་པས་ཡང་རུང་སེ། འབགས་

པ་དང་ནྲི་མ་དག་པའྲི་རྣམ་རྟོག་སངས་ནས་ཆང་གྲི་བཏུང་བ་ཅུང་ཟད་འཐུང་བ་དང་། 

དེ་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་རབ་ཏུ་བཟའ་བའྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

བྱ་ཞྲིང་། བཞྲིན་བཟང་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་གཡོན་དུ་

བཞག་ནས་བྲི་བར་བྱའོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་

ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བྲིས་སྐུའྲི་ཆོ་གའྲི་ལེའུ་སེ་དྲུག་པའྲི་བཤད་

པའོ།།  །།

ལེའུ་བདུན་པ་ལ་གཉྲིས། གླེགས་བམ་བྲི་བའྲི་ཆོ་ག་དང་། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ཆོ་ག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་

ནས་ཞེས་པ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཉན་པར་གདམས་པ། བྲི་བའྲི་ཆོ་ག་
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དངོས། བྲིས་སྐུ་གླེགས་བམ་སལ་མེད་ལ་བསན་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་དང་སྦ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་ཞེས་པ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྦྲང་ཆེན་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། སྦྲང་

ཆེན་ནྲི། ཞུན་ཆེན་གྲི་མར་མེའྲི་དུད་པ་ལས་བྱས་པའྲི་སག་ཚའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། 

གླེགས་བམ་ཞེས་པ་བརྒྱད་དེ་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་དྲུག །མཚམས་སྦར་ཏེ་མཉན་

པར་གདམས་པ། གང་དུ་བྱ་བའྲི་གནས་ཀྲི་ཁད་པར། གདན་གང་ལ་རྣལ་འབྱོར་

ཕོ་མོ་ཇྲི་ལྟར་འཁོད་པ། དེར་དམ་ཚིག་གྲི་ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་ཚུལ། དེར་སྙོམས་

འཇུག་གྲི་མཆོད་པ་བྱ་ཚུལ། དེར་བཏུང་བ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

བྷ་གར་ཞེས་པ་དྲུག་གོ །གཉྲིས་པ་ནྲི་དུར་ཁོད་ཅེས་པ་བཞྲིའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལ་

ཞེས་པ་བརྒྱད་དོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་ཅེས་པ་བཞྲིའོ། །ལྔ་པ་ནྲི། དེར་ནྲི་ཞེས་པ་

དྲུག་གོ །དྲུག་པ་ནྲི། སྐེས་པའྲི་ཞེས་པ་བརྒྱད་དེ། སལ་ཆེན་མ་ནྲི་བདག་མེད་མ་ལ་

བོད་པའོ། །རང་ཡང་ནྲི་སོབ་མའོ། །པདྨའྲི་ལག་པ་ནྲི་འབུལ་བ་དང་ལེན་པ་གཉྲིས་

ཀས་པད་ཀོར་བྱ་བའོ། །དུར་ཁོད་སོགས་འདྲི་དག་ལ་པདྨ་ཅན་དུ་ནང་བཤད་ཀང་

མཛད་པ་ནྲི། གོ་ས་ཞྲིང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་

བཟའ་བའྲི་ལེའུ་སེ་བདུན་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་མཚན་ཉྲིད། སོན་ལམ་ཇྲི་ལྟར་

གདབ་པ། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྲི་རྲིམ་པ་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཞུས་པ་ནྲི། དེ་

ནས་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ་ཀུན་རོབ་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི། བུད་མེད་

རང་དགའ་བའྲི་གཟུགས་སུ་གནས་པའྲི་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུད་མེད་པདྨ་ཅན་
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ནོ། །ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ལ་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་འདྲིར་ནྲི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཱ་མ་

ཀཱྲི། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སངས་རྒྱས་སྤན། །དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ་སྒོལ་མ་ཡྲིན། །ཆོས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ན་བཟའ་དཀར། ཞེས་པདྨ་ཅན་དུ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །ལན་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་སོགས་ཏེ། པདྨའྲི་འདབ་མ་འད་བ་ནྲི་བྷ་ག་དང་། པདྨ་ལ་དྲི་འབྱུང་བ་ནྲི་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སད་ཅྲིག་ལ་འབྱུང་བ་སེ། དྲི་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་ལ། གཉེར་མ་གསུམ་ནྲི་བྷ་གའྲི་དབུས་སུ་དང་། ཕལ་བ་ནྲི་པདྨ་ཅན་ལས་ཐ་

མལ་ཞེས་འདོན་ཏེ། འདོད་པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ནས་པདྨ་ཅན་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་དུ་བཤད་པར་གསུངས་ཤྲིང་། མཚན་ཉྲིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་དོན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་ཞུས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་

སོགས་སོ། །ལན་ལ། སྨོ་མེད་ནྲི་སྨོ་བཤད་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་མེད་པ་ནཱ་རོ་བའྲི་གསུང་

ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅྲིག་བག་དང་མྲི་ལྡན་པ་མེད་པ་ལ་འཆད་དོ། །བཙུན་མོའྲི་

ཁུ་བ་ཟ་བའྲི་དོན་སྔར་བཙུན་མོའྲི་ཁུ་བ་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པར་བཤད་པ་དང་དོན་

གཅྲིག་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་ས་ནས་དེའྲི་དཀར་ཆ་རོ་རེའྲི་བུ་གའྲི་

རྩར་འཇུག་པའོ། །མཉམ་ཟས་ཅན་གྲིས་ཕར་ལའང་འཇུག་པར་བསན་ཏེ། ཀ་ཀ་མུ་

ཀ་ཨེ་ཀར་སོ་ཞེས་པའྲི་དོན་གོ་ན་ཚུལ་དེ་ཤེས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི། སྔར་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་

གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་འདུལ་བའྲི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་བརྒྱད་པའྲི་རྣམ་

པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་དགུ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཁ་སྦར་དབྱེ་བའྲི་ཆོ་ག །ལྷའྲི་རྣམ་དག་
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བཤད་པ། སྔགས་བཏུ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་བཤད་པའྲི་མཚམས་

སྦར་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། པདྨ་ཅན་ལས། དངོས་གྲུབ་

ནྲི་ཁ་སྦོར་ཕེད་པ་ཐོབ་པའམ། དེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་སྐེ་བར་བྱ་བ་

སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སྔར་དང་པོའྲི་ལེའུ་བདུན་པར། ཐམས་ཅད་གདུག་

པ་གཞུག་པ་སེ། །ཆོ་གའྲི་གཙོ་བོས་དགག་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་གཙོ་

བོ་འདྲིར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཀང་སྤྲིར་བཏང་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བྱ་སེ། འོན་

ཀང་བསན་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་སོགས་ཐབས་གཞན་གང་གྲིས་ཀང་མ་བཟློག་ན། 

དེའྲི་ཚེ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོས་འདྲི་དག་བྱ་བར་པདྨ་ཅན་ལས་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་

ལས་སྦོར་དངོས་བཤད་པ་ལ། གང་ལ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་དང་གནང་བ་ནོད་

པ་ནྲི། བསན་ལ་ཞེས་པ་བཞྲིའོ། །དེ་ལ་བྱ་བའྲི་ལས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་བསྒྲུབ་བྱ་

ཞེས་པ་དྲུག་གྲི་དོན་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་ལས། དུས་མཚམས་སུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་དང་ལྡན་པས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་

སྔར་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལས་བྱེད་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བལྟས་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བསྒག་

པར་བྱའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་བ་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ལ། མཆོད་པ་

དང་བསོད་པ་དང་བདུད་རྩྲི་མང་བ་བྱས་ནས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཙོ་བོ་སྤན་དངས་ལ། རོ་རེའྲི་ལམ་

ནས་པདྨར་ཞུ་བར་གྱུར་པ་ལས་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་པའྲི་གཽ་

རཱྲིའྲི་གཟུགས་སུ་བྱུང་བར་བལྟ་བའོ། །གཽ་རཱྲི་དེས་རང་གྲི་འོད་ཟེར་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་
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གཟུགས་སུ་སྤོས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དེའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་བསལ་ནས་

ཞགས་པས་བཅྲིངས་ཤྲིང་ལྕགས་ཀྱུས་དངས་ནས་འཁོར་ལོའྲི་མདུན་དུ་བཀུག་

ལ། རྣལ་འབྱོར་བ་དེས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་ལ། བདག་གྲི་ངོ་བོའྲི་དབང་དང་

ནྲི། །མྲི་བསྐོད་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་པས། །སད་པའྲི་ལས་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བའྲི། །ལུས་

འདྲི་ཁོད་ཀྲིས་སང་བྱ་ཞེས། །དོན་དུ་གཉེར་བ་བྱས་ནས་ནྲི། །གཽ་རཱྲིའྲི་ལྕགས་ཀྱུ་

ཞགས་པ་ཡྲིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེས་ཕྱུང་ནས། །གཽ་རཱྲིའྲི་ལག་པའྲི་ལྕགས་

ཀྱུ་ཡྲིས། །བསྒྲུབ་བྱའྲི་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བ་ནས། །རྒྱུ་མ་མ་ལུས་དངས་ནས་ནྲི། །དཀའ་

ཐུབ་ཅན་གྲིས་དེ་མ་ཐག །དག་པོའྲི་ལས་ལ་སྦར་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེའྲི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའོ། །ཇྲི་ལྟར་

ཞེས་པ་ནས། གསོད་པར་བྱེད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ཡང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་

ལས། ཡང་ན་དུད་འགོའྲི་གཟུགས་སུ་བལྟས་ནས་ནྲི། སྤྲི་འགེང་། ཁ་ནས་ཁག་སྐྱུག་

པ། འདར་བ། སྐབས་མེད་པ། ཏྲིལ་མར་གྲིས་བྱུགས་པ། གོས་མེད་པ། སྐྲ་གེན་དུ་

བརེས་པ་དེའྲི་བཤང་ལམ་ལ་ཁབ་མེའྲི་གཟུགས་ཅན་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བསམས་

ལ། སྙྲིང་གར་མེའྲི་ས་བོན་བསམས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསྒལ་བར་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་ཡང་མྲི་བསྐོད་པར་བསྒྲུབས་ལ། ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་མཆོད་པ་དང་བསོད་པ་དང་བདུད་རྩྲི་མང་བ་བྱས་ནས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲིའྲི་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་རྣམ་ཤེས་སོ། །འདྲི་ལ་ལུས་དང་རྣམ་ཤེས་ཁ་

སྦར་འབྱེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་དེའྲི་ལྷ་ཁ་སྦར་འབྱེད་པ་གཉྲིས་སུ་ཤེས་པར་
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བྱའོ། །འདྲིར་པདྨ་ཅན་ལས། བསམ་གཏན་གྲི་ལག་པས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བ་

ནས་དབྱུང་བར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། བཤང་ལམ་དུ་མེ་འབར་བའྲི་གཟུགས་

ཅན་གྲི་ཁབ་བཅུག་ནས། ༀ་གྷུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ནས་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བར་དབྱུང་བར་

ནག་པོ་པས་བཤད་པ་དེར་མངོན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ཕྱུགས་ཀྲི་གཟུགས་ཞེས་པ་ལ། ཇྲི་ལྟ་

བའྲི་གཟུགས་སུ་བལྟས་ཞེས་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་འབྱུང་སེ། བསྒྲུབ་བྱའྲི་རང་གཟུགས་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བལྟས་ཏེ་དན་པར་བྱ་བ་ལ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀྲི་མཐུ་

བསན་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ཞེས་པ་བཞྲིའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔར་ལེའུ་དགུ་བར་ཡབ་ཀྲི་རྣམ་དག་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསུངས་པ་

དེའྲི་འཕོ་འདྲིར་ཁ་འགེངས་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལ་གཉྲིས། ཕན་ཡོན་བསན་

པས་ཉན་པར་གདམས་པ་དང་། རྣམ་དག་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྐང་བ་

དང་པོ་བཞྲིས་མདོར་བསན་ནས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྲིན་ཆེན་སོགས་ནྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་འོད་ཟེར་འབར་བའྲི་ཕེང་བའོ། །འདྲིར་

དཔེ་དོན་འདྲི་གཉྲིས་སོན་པ་ནྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་དག་འཆད་པ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

རྣམ་དག་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་། རང་རྲིག་པའྲི་དག་པ་ཁད་པར་ཅན་བསན་པའྲི་དོན་དུ་

ཡྲིན་ཏེ། དག་མ་དག་གྲིས་འདོད་ཡོན་ལ་དུག་དང་བདུད་རྩྲིར་འགྱུར་བའང་དག་པ་དེ་

གཉྲིས་ཤེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ལོངས་སྤད་པ་དང་མ་ཤེས་པར་སྤད་པའྲི་དབང་

གྲིས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དམར་བོའྲི་སད་དོད་རཀྟ་ཆགས་པ་ལ་འཇུག་པས། སྙྲིང་

རེས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་མཚོན་པའྲི་སྤན་ནྲི་དམར་བོ། བྱམས་པའྲི་ཐུགས་

ལས་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་རྣམས་ནག་པོ། དེ་འདའྲི་བྱམས་སྙྲིང་རེས་
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སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པའྲི་བསྡུ་བཞྲི་མཚོན་པ་ཞབས་བཞྲི། གུག་སྐེད་ཅེས་པ་

ལ། ཕག་རྒྱ་ལྔས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། ཅེས་པར་ཡང་བསྒྱུར་ཏེ། འཁོར་ལོ་སོགས་

ཕག་རྒྱ་ལྔས་སངས་རྒྱས་ལྔ་མཚོན་པའོ། །གུག་སྐེད་ཀྲི་སད་དོད་མནྟྲ་ལ་སུའྲི་རྐེན་

བྱྲིན་པས་མུ་ཏྲེ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཀང་འཆད་དོ། །བགས་

པ་རྲིམ་པ་བདུན་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་ཟེར་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཞུས་

པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། བདག་མེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་

གསུངས་པའྲི་སྔགས་དག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བཏུ་བ་ཞུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། 

ཉན་པར་གདམས་པ་དང་། བཏུ་བ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞུང་ལྷག་མ་སེ། འདྲིར་གང་བཏུ་བའྲི་སྔགས་ནྲི་

རྩ་སྔགས་མ་གཏོགས་པ་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་གསུངས་པའོ། །བཏུས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི་

དག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་ལས་འཐུ་བའྲི་གཞྲི་ནྲི་དབྱངས་གསལ་གཉྲིས་ཡྲིན་

ལ། འདྲིར་དབྱངས་ཡྲིག་འཐུ་བ་ཐམས་ཅད་ནྲི་པུཀ་སཱྲི་དང་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ། 

རྣལ་འབྱོར་མའྲི་མྲིང་གྲི་བརས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དབྱངས་

བཅོ་ལྔ་དང་སྦར་བའྲི་ཚེ། དབྱངས་གང་ལྷ་མོ་གང་དང་སྦར་བའྲི་དབྱངས་དེ་འཐུ་བ་

ན། དབྱངས་དེ་དང་སྤར་བའྲི་ལྷ་མོ་དེའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་བསན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་། 

གསལ་བྱེད་འཐུ་བ་རྣམས་ལ་དང་པོ་ནས་ལྔ་བའྲི་བར་གྲི་ཐ་སྙད་གསུངས་པ་རྣམས་

ནྲི། ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏའྲི་སེ་ཚན་ལྔའོ། །མཐར་གནས་ནྲི་ཡ་སོགས་བཞྲི་དང་། ཨུས་ཎ་དོ་

བའྲི་སེ་ཚན་ནྲི་ཤ་སོགས་བཞྲིའོ། །འཐུ་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། སྔགས་ལེར་རངས་པ་ནས་

ཀུ་རུ་ཀུ་ལེའྲི་བར་གྲི་སྔགས་ཚན་བརྒྱད་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་



 990  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 990  

འཐུ་བ་ལ། སོང་བ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཐྲིག་ལེ་ལ་གོ་བར་བྱ་ཞྲིང་། མདོག་དཀར་ནྲི་

རེངས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཁ་དོག་ལ་བྷཱ་ཝ་དང་ནག་པོ་པས་བཤད་ལ། རྒྱུད་གཞན་དུ་

སེར་བོར་བཤད་དོ། །རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་། ཡྲི་གེའྲི་བདག་པོ་དང་། ཐུ་བོ་དང་། 

རྲིག་བྱེད་རྣམས་ཀྲི་དང་པོ་དང་། ཡྲི་གེའྲི་དབང་ཕྱུག་དང་། གཏྲི་མུག་རྲིགས་ཞེས་པ་

རྣམས་ༀ་ཡྲིག་ཡྲིན་ནོ། །མཐར་གནས་པ་ཡྲི་གསུམ་པ་ལ། །ཡང་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཡང་དག་

ལྡན། ཞེས་པ་ནྲི་ལ་གཉྲིས་བརྩེགས་པའོ། །དེ་ནས་དེ་ཝ་པྲི་ཙུ་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་

གྲི་སྔགས་ཀང་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་བཤད་པའྲི་སྔགས་དང་སྦར་ལ་བཏུ་བར་བྱ་སེ། 

ཕལ་ཆེར་ཤེས་ས་ལ། ཕག་གཉྲིས་པའྲི་སབས་སུ། དང་པོ་ཡྲི་ནྲི་དང་པོ་ལ། ཞེས་པ་

གསུམ་གྲིས་ནྲི། ཡ་ཀའྲི་ཡ་ལྟར་བྱས། ཨཱ་དེའྲི་སྲོག་ཏུ་སེར་བ་སོན་པས་ཨ་གལ་དུ་

མྲི་བྲིའོ། །རོ་རེ་མའྲི་མཐའ་རུ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར། རོ་རེ་མ་ནྲི་ཨཱའོ། །དབྱངས་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཨཱཿསེ་དེ་དང་ལྡན་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་རོ་རེ་མའྲི་

དབྱངས་ལ་མཐའྲི་ཚེག་དག་སྦར་བ་དགོས་སོ། །སརྦ་འཐུ་བ་ན། ཨུཥྨ་རྣམས་ཀྲི་

གསུམ་པ་དང་། །མཐར་གནས་པ་ཡྲི་བཞྲི་པ་ནྲི། །སེང་དུ་མེ་ཡྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། 

ཞེས་མཐར་གནས་ཀྲི་བཞྲི་པ་ཝ་བཏུས་ཀང་། རྒྱ་གར་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཝ་དང་བ་གཉྲིས་

གཟུགས་གཅྲིག་པ་དང་། ཝཱྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་ན་ན་ལ་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དུ་ནྲི་དང་། རྟོག་

བདུན་གྲི་སྔགས་འཐུ་བར་ཝྲི་འཐུ་བར་གསུངས་པས་གང་བྱས་ཀང་འད་བར་མངོན་

ཞྲིང་། ཉྲིས་འགྱུར་གསུམ་འགྱུར་ཞེས་པ་ལན་གཉྲིས་དང་ལན་གསུམ་ཡྲིན་ལ། ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་

གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་སྔགས་བཏུ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེའུ་སེ་དགུ་པའྲི་
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རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་བཅུ་པ་བཤད་པ་ལ། རྐང་བ་དང་པོ་བཞྲིས་བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་

ནས་མཚམས་སྦར་བ་སེ། སོམ་གཅྲིག་པ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སོམ་

པའོ། །དེ་ནས་ཤེལ་གྲིས་ཞེས་པ་རྐང་བ་བརྒྱད་ཀྲིས་སྔགས་ཀྲི་ལེའུར་གསུངས་

པའྲི་ལས་སྦོར་གྲི་སྔགས་སེ་ཚན་བརྒྱད་ཀྲི་བཟླས་པ་གང་ལ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་འཕེང་

བའྲི་དབྱེ་བ་སོན་ལ། རེངས་པར་ཞེས་སོགས་གཞུང་ལྷག་མས་ལས་དེ་དང་དེ་ལ་

ཁ་ཟས་གང་ཁད་པར་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་སོན་ཏེ་ཤྲིན་ཏུ་གོ་སའོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བཟླས་

པའྲི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་ལེའུ་བཅུ་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། ལུས་ཀྲི་མཚན་མ་ལས་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་

མོ་རང་རྲིགས་སུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་དང་། ངོ་ཤེས་ནས་ཇྲི་ལྟར་འདུ་བའྲི་ཚུལ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོ་དང་དེའྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་

སུ་གཅྲིག་པ་དང་། རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་སུ་གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྲིགས་མཐུན་བྱུང་

ན་མཆོག་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཀྲི་མཚན་མ་དང་ཁ་དོག་ལས་རྲིགས་ཤེས་པར་

བྱེད་ཚུལ་ཞུས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལ་ཞེས་པ་བཞྲིའོ། །བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་

ཉན་པར་གདམས་པ་ནྲི། བྷ་གར་ཞེས་པ་བཞྲིའོ། །བཤད་པ་དངོས་ལ་གཉྲིས་ལས། 

མཚན་མའྲི་སོ་ནས་རྲིགས་དབྱེ་བ་ནྲི། བུད་མེད་དང་ནྲི་ཞེས་པ་བརྒྱད་དོ། །ཁ་དོག་

གྲི་སོ་ནས་སྐེས་པའྲི་རྲིགས་དབྱེ་བ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་བ་གང་ཞེས་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་

ཏེ། དེས་ན་སྐེ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་པས་ཀང་རང་ཉྲིད་རང་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་དེའྲི་ང་
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རྒྱལ་མྲི་བཅག་པར་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པ་ལ་གནས་ཀང་། ཁ་དོག་དང་མཚན་མ་འདྲི་ལྟ་

བུ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐེག་པ་འདྲིའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་སྐེ་བོ་ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་དང་མྲི་ལྡན་པ་

གཞན་ལའང་ཐོ་མྲི་བརྩམས་ཤྲིང་བརས་པར་མྲི་བྱ་ལ། ཁ་དོག་དང་མཚན་མ་དེ་དང་

དེས་མཚོན་པའྲི་ཀུན་རོབ་སྐེས་པ་སོགས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་གནས་ནས་ནྲི། དེ་རྣམས་

བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་བར་བལྟས་ཏེ་གུས་པར་བྱའོ། །བུད་མེད་

ཁ་དོག་གྲི་མཚན་མས་རྲིགས་སོ་སོར་དབྱེ་བའང་སྐེས་པ་དང་མཚུངས་པར་སོན་པ་

ནྲི་བུད་མེད་ཅེས་པ་བཞྲིའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་རང་རྲིགས་སུ་ངོ་ཤེས་ནས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འདུ་

བ་དང་སྙོམས་འཇུག་གྲི་མཆོད་པ་བྱ་བ་གསུངས་པ་ལ་མཉན་པར་གདམས་པ་ནྲི་བྷ་

གར་ཞེས་པ་བཞྲི་སེ། འདྲི་ཡན་ཆད་དུ་བདག་མེད་མས་ཞུ་བ་ན། འཁྱུད་པ་དང་འོ་

དང་ཆན་ཁུང་སེན་མོས་རྨ་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆགས་པའྲི་ཉམས་ཀྲིས་སོ་ནས་

ཞུས་པ་དང་། སོན་པས་ཀང་བྷ་གར་ཙུམ་བྷ་ན་ལ་སོགས་པའྲི་ཉམས་ས་ཚོགས་པ་

སྔོན་དུ་འགོ་བས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཞུས་ལན་ཐམས་ཅད་ཀང་བདེ་ཆེན་

གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུངས་པ་དངོས་

ནྲི། གནས་ཚུལ་དང་། ཞེས་པ་གཉྲིས་དང་། ལུས་གཅེར་བུས་རྲིག་མ་ལྷ་མོར་བསྐེད་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བྱས་ནས། རང་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྲིག་པས་རྟག་ཏུ་མཆོད་

པར་བྱའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། ཁ་དང་ལུས་ཀྲིས་ཙུམ་པ་འཁྱུད་པ་བྱས་ནས་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་བྷ་གར་རོ་རེ་རེག་པ་ཉྲིད་དུ་བྱ་ཞྲིང་། སྐེས་པའྲི་ས་གསང་གནས་གཉྲིས་ཀྲི་

དབུས་ཀྲི་རྩའྲི་ས་རྩེ་གཉྲིས་ནྲི་གཞྲིབ་པ་སེ་བཅྲིང་བ་ཉྲིད་དུ་བྱས་ནས། ཕག་རྒྱའྲི་
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གསང་གནས་ཀྲི་མ་མཆུ་བྱ་རོག་གདོང་ལས་འོངས་པའྲི་སྦྲང་རྩྲི་བཏུང་བ་ཉྲིད་དུ་

བྱའོ། །རྟག་ཏུ་ཞེས་པ་རྐང་བ་གཉྲིས་པདྨ་ཅན་དུ་མྲི་འདོན་པར། མོས་ལྡན་ལག་པའྲི་

ལས་དང་ནྲི། ཞེས་འབྱུང་སེ། འདོད་པས་མོས་ལྡན་མ་ཕག་རྒྱའྲི་ལག་པས་འཆྲིང་

བའྲི་ལས་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའོ། །ཁོགས་དང་བརླ་ཞེས་པ་ལའང་། འཕང་དང་གྲུ་

མོ་ཡྲིས། ཞེས་འབྱུང་སེ། པདྨ་ཅན་ལས། བཙུན་མོའྲི་མགྲིན་པར་སྐེས་བུའྲི་ལག་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་དམ་དུ་འཁྱུད་དེ་གྲུ་མོ་གཉྲིས་བུད་མེད་ཀྲི་རེ་ངར་དུ་བཞག་པ་ནྲི་འཕང་

བར་འདོད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤྲིན་ཏུ་བཀྲལ་བ་ནྲི་རབ་ཏུ་བརྐང་བ་ཞེས་འདོན་

ཏེ་རྐང་བ་གཉྲིས་བརྐང་བའོ། །ཡང་ཡང་ཞེས་པ་བཞྲི་གོ་ས་སེ། འདྲི་དག་ནྲི་དགོས་

པ་ལྷན་སྐེས་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་བྱེད་

པའྲི་ཚུལ་མཚོན་པ་ཙམ་སོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་རྩ་འགེལ་ལས་

རྒྱས་པར་ཤེས་དགོས་ལ། འདྲི་ནྲི་སྔར་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་ལན་མང་དུ་

བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་ག་བུར་བཏུང་བའྲི་དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་

ཟྲིན་ལ། ལུས་ཀྲི་ག་བུར་བྱང་སེམས་འཕེལ་བ་མེད་ན་བདེ་བའྲི་རྟེན་རྒྱས་པ་མེད་

པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བ་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་བདེ་ཆེན་འཕེལ་བའྲི་རྒྱུར་

ཁམས་རྒྱས་པ་དགོས་ལ། དེ་རྒྱས་པའྲི་རྒྱུར་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་རྒྱས་དགོས་པས་དེ་

ལ་ཞེས་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པ་བསྐེད་པའྲི་དོན་གྲི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་

པའོ།།  །།
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ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། དབང་བཞྲི་ཚིག་གང་གྲིས་སྦྲིན་པ་

བཤད་པ། རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་

ལས། གསུངས་པའྲི་མཚམས་སྦོར་ནྲི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་དབང་བཞྲི་

ཡྲི་དོན་ནྲི། ཚིག་གྲིས་སྦྲིན་པ་བཀའ་སྩལ་པ་གསུངས་པ་དངོས་ལ་བཞྲི་ལས། 

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་སྦྲིན་པ་ནྲི། རང་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་

བའྲི་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པས། རོ་རེ་ཉྲིད་ཆེན་པོ་དང་

དྲིལ་བུ་ཆེན་པོ་རང་རང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སོ་ནས་ཟུངས་ཤྲིག་ཅེས་དམ་ཚིག་

གསུམ་བྱྲིན་ནས། དེ་རྲིང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་འགྱུར་བས་དེང་ཕྲིན་ཆད་དབང་བསྐུར་

བ་དང་རྒྱུད་སོན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་སོབ་མ་བསྡུ་བ་ཉྲིད་དུ་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་

རེས་སུ་གནང་བར་བྱའོ། །

གསང་དབང་སྦྲིན་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སྲས་ཞེས་པ་རྒྱལ་སྲས་དང་། སེམས་

ཀྲི་རྒྱུན་ནྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་རོ། །དབང་གསུམ་པ་སྦྲིན་པ་ནྲི། ལྷ་མོ་ཞེས་

པ་བདག་མེད་མ་སོགས་སུ་བསྐེད་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དགའ་སེར་ནྲི་བདེ་ཆེན་སེར་

བའོ། །གནས་སེར་ནྲི་བདེ་ཆེན་དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བའྲི་གནས་སམ་རྟེན་དུ་

གྱུར་པ་མཆོག་གྲི་རྩའྲི་བདུད་རྩྲི་ཚུར་ལ་སེར་བའོ། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། ས་ཚོགས་

པ་ནྲི་བརྟན་པ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་བཤད་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག །སྙྲིང་རེས་གདུལ་བྱ་

ལ་ས་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་བའམ། མྲི་མོ་སོགས་ས་ཚོགས་བའྲི་གཟུགས་ཅན་མ་ཞེས་

འཆད་ཅྲིང་། པདྨ་ཅན་དང་ཀུ་མུ་ཊྲིར་འདྲི་དག་ལ་བཤད་པ་མ་བྱུང་ཡང་། སྒྱུ་རྩལ་

ས་ཚོགས་ལ་མཁས་པའྲི་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་པར་
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མངོན་ནོ། །སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་སོབ་མ་ལ་བོས་ནས་ཁེར་ཅྲིག་ཅེས་ལན་གཉྲིས་

བཟླས་པ་ནྲི་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བ་མ་དག་དབང་དུས་སུ་ཁེར་ཅྲིག །ལམ་

དུས་སུ་ཁེར་ཅྲིག་ཅེས་འཆད་དོ། །ཁེར་ནས་ཅྲི་བྱ་ཞེ་ན། ཁེར་ལ་སྙོམས་འཇུག་

གྲིས་མཆོད་པ་དག་ཏུ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་པའོ། །

དབང་བཞྲི་པ་སྦྲིན་པ་ནྲི། དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་འདྲི་ནྲི་རྟོགས་དཀའ་

བས་ཆེས་ཕ་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་

པའྲི་སྙྲིང་པོ་སེ་ཐུགས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བས་ནམ་མཁའ་

དང་འད་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་རྡུལ་དང་བལ་བ། སྲྲིད་པ་ཟད་པས་ཐར་བ་སྦྲིན་

པ། འཚེ་བ་མེད་པས་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ཉྲིད། ཅེས་པ་རྣམས་ནྲི་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར། རོ་རེ་

སྙྲིང་པོ་མཁའ་འད་བ། ཞེས་བཏོན་ནས་བཤད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཀུ་མུ་ཊྲིར་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་འདྲི་བ་མའྲི་ཞལ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བར་གསུངས་ནས་མ་བཤད་ལ། 

པདྨ་ཅན་དུའང་རྐང་བ་ཐ་མ་ལས་གཞན་ལས་བཤད་པ་མ་མཛད་ཅྲིང་། དེ་ལ་ཁོད་

རང་གྲི་ནྲི་ཕ་ནྲི་ཁོད། ཅེས་བཏོན་ནས་ཁོད་རང་གྲི་ཕ་ནྲི་རོ་རེ་འཛིན་པའོ། །ཁོད་ཅེས་

པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་རེད་པས་འདྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་སོང་ཁད་པར་བ་ནྲི་ཁོད་རང་གྲི་འདོད་དོན་སྐེད་པས་ཕ་དང་། ཡེ་ཤེས་

དེ་རེད་པས་ན་རང་གྲི་གནས་ལུགས་ཀང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། སྔར་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་ལན་དུ་མ་ཞྲིག་

བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བསྐེད་རྲིམ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པའྲི་ཚེ་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་འབྱྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་
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ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔོན་དུ་རོ་རེ་དང་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་ལ། པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་

རློབ་པ་ནྲི། པདྨ་ཞེས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་པདྨའོ། །སུ་ཁ་ནྲི་བདེ་བ་དང་། དྷ་ར་ནྲི་འཛིན་

པ་དང་། མ་ཧཱ་ཆེན་པོ་དང་། ར་ག་ནྲི་ཆགས་པ་དང་། སུ་ཁ་ནྲི་བདེ་བ་དང་། ད་དྷ་ནྲི་

སེར་བའམ་སྦྲིན་པ་དང་། ཙ་ཏུར་ནྲི་བཞྲི་དང་། ཨཱ་ནནྡ་ནྲི་དགའ་བ་དང་། བྷ་ག་ནྲི་

ཡུམ་གྲི་པདྨ་དང་། བྲི་ཤྭ་ནྲི་ས་ཚོགས་པ་དང་། ཀརྱཾ་ནྲི་བྱ་བ་དང་། ཀུ་རུ་ནྲི་མཛོད་

ཅྲིག་པ་དང་། ཤྭ་མེ་ནྲི་བདག་གྲི་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤྭ་མེ་ཞེས་བདག་གྲི་

བྱ་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་བྱ་བ་ནྲི་དགའ་བཞྲི་སྐེད་པའྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་ཙ་ཏུར་

ཨ་ནནྡས་བསན་ནོ། །དེ་ཡང་མ་ཧཱ་ར་ག་སུ་ཁ་ད་དྷ་ཞེས་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །པདྨ་སུ་ཁ་དྷ་རའྲི་པདྨ་དང་བྷ་ག་

ནྲི་དོན་གཅྲིག་ལ། དེས་བདེ་བ་འཛིན་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲིའྲི་པདྨའྲི་ཁད་པར་

གྲིས། བདེ་བའྲི་རྟེན་ཡབ་ཀྲི་བྱང་སེམས་མྲི་འཕོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་ལས། རྩུབ་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་བ་གླང་གྲི་ལྕེ་ལྟར་རྩུབ་པའོ། །འཇམ་པ་ནྲི། པདྨ་ཅན་

ཞེས་བྱ་བའོ། །སྲ་བ་ནྲི་ཁུ་བ་སྲ་བ་སེ། གང་གྲི་ཁུ་བ་འཐས་པར་འགྱུར་བའོ། །མཛེས་

པ་ཅན་ནྲི་དུང་ཅན་མ་སེ་པདྨ་ལ་ཤ་འཛེར་ཡོད་པའོ། །བུད་མེད་འདྲི་དག་ནྲི་བཅུད་

བཅྲིང་བ་ལ་དབང་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་ཏེ། བཅུད་ནྲི་ཡབ་

ཀྲི་བྱང་སེམས་ཀུནྡ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དྲུག་པོ་དེ་དག་སལ་བཟང་མ་སེ་

སུ་བྷ་ག་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མཆོག་སེར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རུས་སྦལ་

གྲི་རྒྱབ་ལྟར་མཐོ་བ་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དྲུག་ཚང་བའྲི་བྷ་ག་དང་ལྡན་པ་ནྲི་སལ་

བཟང་མ་སེ། དེ་དང་འདུས་པས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མཆོག་སེར་བས་སུ་བྷ་ག་ཞེས་པ་
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སལ་བཟང་མའམ། བྷ་ག་བཟང་པོ་མ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །བྲི་ཤྭ་ནྲི་བྷ་གར་རྩོལ་བའྲི་

བྱ་བ་ས་ཚོགས་པ་དགའ་བའྲི་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་སེ་ཐབས་དེས་སོ། །ཧཱུཾ་

རྣམས་ནྲི་དོན་དེ་ལ་བསྐུལ་བར་བྱེད་པའོ། །བདག་གྲི་བྱ་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་སྨྲ་

བ་པོ་ནྲི་ཡབ་ཡྲིན་ལ། སྨྲ་བའྲི་ཡུལ་ནྲི་ཡུམ་མོ། །རོ་རེ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་

ལ། ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤཱ་མེ་ནྲི་བདག་གྲི་བྱ་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །བྱ་བ་ནྲི་ཙ་ཏུར་ཨ་

ནནྡ་ད་ཡ་སེ་དགའ་བ་བཞྲི་སྦྲིན་པའྲི་བྱ་བའོ། །གང་གྲིས་ན་བཛྲ་མ་ཧཱ་དེ་ཥ་ནྲི་ཞེ་

སང་ཆེན་པོའྲི་རོ་རེ་སེ། ཡབ་ཧེ་རུ་ཀར་བྱས་པའྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེས་སོ། །དེ་ལྟར་

ཡུམ་གྲིས་ཡབ་ལ་དགའ་བ་བཞྲི་སེར་བ་དང་ཡབ་ཀྲིས་ཡུམ་ལ་དགའ་བ་བཞྲི་སེར་

བའྲི་ཚུལ་ནྲི། །ཀ་ཀཱ་མུ་ཁ་ཨེ་ཀ་ར་སོ་ནཱ་ཐ་ཞེས་པས་སོན་པའྲི་ཀ་ཀཱ་ནྲི་བྱ་རོག་གོ 

།མུ་ཁ་ནྲི་གདོང་སེ་བྱ་རོག་གདོང་དང་། བྱ་གདོང་མ་དང་མཁའ་འགོའྲི་གདོང་ཞེས་

གགས་པ་སེ། གཉྲིས་ཀའྲི་དབུ་མའྲི་མར་སའོ། །ཨེ་ཀ་ནྲི་གཅྲིག་པ་སེ། དེ་ཡང་ར་སོ་

འམ་ར་ས་ཞེས་པས་རོ་གཅྲིག་པའོ། །དེའྲི་དོན་ནྲི་རྩ་གཉྲིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཕད་པས་

དམ་དུ་བཅྲིངས་ཏེ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པའྲི་མཐུ་ལས། ནཱ་ཐ་སེ་མགོན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

བསྐེད་པའོ། །ཕྲི་མ་འདྲིར་བདག་གྲི་བྱ་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་སྨྲ་བ་པོ་ནྲི་ཡུམ་ཡྲིན་

ལ། གང་ལ་སྨྲ་བའྲི་ཡུལ་ནྲི་ཡབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་བསོམ་པའྲི་ཚེ་ཡབ་ཀྲིས་

ཡུམ་གྲི་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ཅྲིང་། ཡུམ་གྲིས་ཡབ་ཀྲི་རོ་རེ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་པའང་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིས་ནྲི་ཡུམ་གྲིས་ཡབ་ལ་དགའ་བ་

བཞྲི་སྦྲིན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལྟར། ཡབ་ཀྲིས་ཀང་ཡུམ་ལ་དགའ་བ་བཞྲི་སྦྲིན་པའྲི་བྱ་

བ་བྱེད་པར་གསལ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་པས། ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡབ་གོལ་བ་ལྟར། 
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ཡབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཡུམ་གོལ་དགོས་སོ། །སྤྲི་བོར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། 

ཟེའུ་འབྲུ། ཞེས་པ་མགྲིན་པའྲི་པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལ་བྱས་ནས་གཉྲིས་ཀའྲི་གནས་གསུམ་

དུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་འགོད་པ་དང་། གསང་གནས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔོན་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་

རེ་དང་ༀ་ལས་ནོར་བུ་བསྐེད་པ་དང་ཨཱཿལས་པདྨ་བསྐེད་པའང་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་མཇུག་གྲི་དོན་ལ་གཉྲིས། གཞུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཚུལ་

དང་། བོད་དུ་གང་གྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། སྒྱུ་མ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་

ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁད་པར་འཕགས། ཞེས་པ་ལྟར། གཙོ་བོར་བདག་མེད་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མས་ཞུས་པས་སྒྱུ་མའྲི་བརྟག་པ་ཞེས་པ་བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་

སོས་ཀྲི་མཚན་དུ་མངོན་ལ། ལྷག་མ་ནྲི་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་མཚན་དུ་བྱས་ན་ལེགས་པས། 

སྒྱུ་མའྲི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་རོགས་སོ། ཞེས་ཡར་བཅད་ནས། ལྷག་

མ་ད་ལྟའྲི་རྒྱུད་ཚིག་ལྟར་སྦར་ན་ལེགས་པར་མངོན་ཏེ། མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བའྲི་སོམ་

པའྲི་དོན་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པོ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སོང་འབོག་མྲི་

ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྒྱ་སད་ལས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ཅྲིང་ཞུས་ཏེ་གཞྲི་འགྱུར་མཛད་

པ་ལ་ཚིག་དོན་གྲི་སོ་ནས་འཆད་ཉན་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ། 

དགེ་ལེགས་རྣམ་དཔོད་ཡལ་གའྲི་ཁོན་ཡངས་ལྷག་བསམ་མེ་ཏོག་རབ་དཀར་

རྒྱས་པའྲི་ཁུར་འཛིན་པ། །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལྡན་

བ་མའྲི་གསུང་མཆོག་བདུད་རྩྲིས་བན་པ་ལས། །གང་ཞྲིག་མངས་ན་རྒྱལ་བའྲི་བདེ་

བའང་དཀའ་བ་མེད་པར་སྦྲིན་པའྲི་རོ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །འབས་བུ་ཡོངས་
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སྲིན་དཔག་བསམ་ལོན་པའྲི་གྲིབ་བསྲིལ་གང་དེས་སལ་བཟང་ཡྲིད་ཀྲི་གདུང་སེལ་

བྱེད། །མཐོང་བའྲི་ཆོས་ལ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་རྒྱུ་སར་བྱེ་བའྲི་འཁོར་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་དྲི་མེད་ཆོས་དབྱྲིངས་ནམ་མཁའ་བདེ་ཆེན་འོད་དཀར་

རོལ་བའྲི་སང་བས་འཁྱུད་པ་ཅན། །ཟླ་བ་གསར་བའྲི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་རོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་རླུང་ཤུགས་བཞོན་པས་འཛེག་འདོད་པ། །དེ་ཉྲིད་ཐབས་ཚོལ་དམ་པ་རྣམས་

ལ་འདྲི་མཐོང་མཚུངས་པའྲི་དགའ་བ་ཅྲི་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ལུས་ཅན་འཁོར་བ་ཆུ་

སྲྲིན་འབྱུང་གནས་ལས། །སྒོལ་བའྲི་དེད་དཔོན་འགྱུར་འདོད་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །གྲུ་

ཆེན་འདྲི་ལྟ་སྲོག་གྲི་ཟོང་ལས་ཀང་། །རེད་པར་ས་བ་མ་ཡྲིན་གུས་པས་ལོངས། །རོ་

རེ་འཆང་དབང་དུས་ཀྲི་ཐ་མ་ལ། །ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པའྲི་ཟློས་གར་ལྷུར་ལེན་པ། །དེ་

ནྲི་བདག་གྲི་བ་མ་དེ་ཡྲི་ཐུགས། །རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རོ་ལ་ཆགས། །འབྱུང་

པོ་ཀུན་ལ་བརྩེ་ལྡན་འགོ་བའྲི་མ། །དེ་ནྲི་བདེ་ཆེན་ལམ་འདྲིས་ལུས་ཅན་ཀུན། །ད་

ལྟ་ཉྲིད་དུ་བཀྲྲི་བའྲི་ཐབས་གང་ཞེས། །འདྲི་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་དགོངས་ཤྲིང་ལམ་འདྲི་

འདོམས། །ཉྲིན་བཞྲིན་རླབས་ཆེན་བཤད་པའྲི་གྲུ་སྦར་ནས། །ཟབ་ཡངས་རྒྱུད་

སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་འཇུག་ངོགས་སུ། །གདུལ་བྱ་འཁྲིད་པའྲི་སྦོར་བས་བདག་ཅག་

གྲི །དེད་དཔོན་མཆོག་དེ་ངལ་བའྲི་ཐུགས་མྲི་མངའ། །བསན་པའྲི་ཉྲི་མ་དེ་ཡང་དེ་

ཡྲི་མཐར། །དུས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ནུབ་ཀྲི་རྲི་རྩེར་ནྲི། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕྲི་བཞྲིན་

གཟྲིགས་པ་ཡྲི། །བརྩེ་བའྲི་འོད་དམར་དང་བཅས་རྲིང་དུ་གཤེགས། །བདེ་ཆེན་

གནས་ལ་ངེས་པ་བ་ན་མེད། །སེར་བའྲི་སོ་ནྲི་གཉྲིས་པ་དང་བལ་བ། །རྒྱུད་འདྲིར་

ཁོད་གསུང་ལེགས་བཤད་འགོད་པ་ལ། །སལ་བའྲི་ཤས་ཀང་ཡབ་ཀྲིས་བདག་ལ་



 1000  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1000  

མཛད། །དེ་ཕྲིར་ཕན་མཛད་དེ་ཡྲི་བཀའ་དྲིན་ལ། །གུས་པས་སྲྲི་ཞུའྲི་ཚུལ་དུ་བདག་

གྲིས་ནྲི། །རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་བཅུད་བ་ན་མེད་པའྲི་གཏམ། །མ་ཉམས་ཡྲི་གེར་འགོད་

ལ་ངལ་བ་བགྲིས། །ལེགས་བཤད་འོ་མའྲི་རྒྱ་མཚོ་མཐོང་བ་ན། །ཕག་དོག་མུན་

པའྲི་ཁུང་བུར་འཇུག་འགྱུར་བ། འཁོག་པོར་བགོད་པའྲི་སེམས་ལྡན་གདུག་པའྲི་

སྦྲུལ། །དེ་དག་ཕ་རོལ་སོམས་ལ་ཡྲིད་རྟོན་ཅྲིག །ཚད་ལྡན་ལུང་དང་རྲིགས་པས་

སོང་ན་ཡང་། །རྣ་བའྲི་ཁུང་བུ་བརྒྱུད་པའྲི་ཟོལ་ཙམ་གྲིས། །རྒྱུད་ཆེན་རོ་རེའྲི་ཚིག་

དོན་འགེལ་བ་ལ། །འཇུག་པ་བདག་གཞན་བསླུ་བའྲི་ཐབས་མཆོག་ཡྲིན། །རྨོངས་

པ་དུ་མས་བདེན་མྲིན་བསྔགས་པ་ལས། །གང་གྲི་གགས་པ་མཐོན་པོར་གྱུར་པའྲི་

ཚིག །ཉེས་བཤད་དུག་གྲི་ལོ་མ་རྒྱས་པ་ལས། །འདོད་དགུའྲི་འབས་བུ་རེ་བ་བླུན་

པོའྲི་ཕུལ། །བདག་གྲིས་འདྲིར་ནྲི་མ་བཤད་ལོག་པར་བཤད། །ངག་གྲི་དྲི་མས་གོས་

པ་གང་མཆྲིས་ན། །བརྩེ་ལྡན་བ་མ་མཆོག་དང་མཁའ་འགོའྲི་ཚོགས། །བཟོད་ལྡན་

བུ་ལྟར་དགོངས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །ཚུལ་འདྲིར་རབ་ཏུ་ངལ་བ་ལས་བྱུང་དགེ་

བ་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་འོད། །ཐོབ་པ་དེ་ཡྲིས་འགོ་ཀུན་བུང་བ་རྒྱུད་སེ་པདྨོའྲི་དགའ་

ཚལ་དུ། །བདེ་ཆེན་སྦྲང་རྩྲིའྲི་རོ་ཡྲིས་མོས་པའྲི་མགྲིན་པའྲི་གླུ་དབྱངས་སྒོགས་

བྱེད་ཅྲིང་། །སྐེ་དགུ་མཐའ་དག་ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་དགའ་སོན་བདེ་བས་རོལ་གྱུར་

ཅྲིག །བདག་ཀང་སྐེ་ཞྲིང་སྐེ་བའྲི་སྲྲིད་པར་དཔལ་ལྡན་བ་མ་མཆོག་དེ་ཡྲི། །ཞབས་

སྐེས་མཆོད་པའྲི་ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་ཐུགས་རེའྲི་སྤན་རས་ཀྲིས་བཙས་ནས། །གསུང་

གྲི་བདུད་རྩྲི་འཐུངས་པའྲི་དྲིན་ལས་ཆོས་མྲིག་དྲི་མེད་སྐེས་གྱུར་ཏེ། །ཧེ་རུ་ཀ་

དཔལ་བདག་མེད་མར་བཅས་མཁའ་འགོའྲི་དབུས་སུ་གར་བྱེད་ཤོག །
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དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
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རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོ་

རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གསང་བའྲི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། ལུང་དང་མངོན་

པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཚོགས་ཀྲི་མཛོད་འཛིན་པའྲི་གནས་བརྟན་

ཡོངས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བ་མ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་གསུང་

གྲིས་ཆེས་ཆེར་བསྐུལ་ཞྲིང་། གཞན་ཡང་སེ་སོད་དང་རྒྱུད་སེ་འཛིན་པའྲི་དགེ་

བའྲི་བཤེས་གཉེན་དུ་མས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦར་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བསན་པའྲི་རྒྱལ་སྲྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ནོར་

འཛིན་གྲི་གཞྲིར་འདོད་དགུར་དབང་བསྒྱུར་བའྲི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་གང་གྲི་དབུ་

ལ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ཅོད་པན་དཀར་བོ་འཛིན་པ། འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་གྲི་བཀའ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པས་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་རྲིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་ལེགས་པར་སྦངས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤན་ཐོགས་པ་མེད་པ་

མངའ་བ། གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་ལ་སྤྲི་བོས་རེག་པས། སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་

བཞྲིའྲི་དོན་མཐའ་དག་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ། ཐེག་པ་གསུམ་

གྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་ཁྱུ་མཆོག་

རླབས་པོ་ཆེའྲི་གནས་ཐོབ་པ། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས། གཙང་ཉང་སོད་རྲིགས་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ། དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་

ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་བ་ནྲི་སོམ་བརྩོན་བོ་དང་ལྡན་པ་དཀོན་མཆོག་

དཔལ་མགོན་ནོ། །
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ༀ་སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་

རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཇུག་ངོགས་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་

ག་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ། བ་མ་དང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དབྱེར་

མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གྲི་བཀའ་

དྲིན་འོད་ཀྲིས་གསལ་བྱས་པས། །རྒྱལ་བའྲི་ལམ་བཟང་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་བསལ་

ཏེ། །རྒྱུད་དོན་ཇྲི་བཞྲིན་མཐོང་བའྲི་དཔལ་སེར་བ། །རོརེ་འཆང་དབང་བ་མའྲི་ཞབས་

ལ་འདུད། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཁོས་པའྲི་དུ་མའྲི་ཉམས། །ཆར་སྤྲིན་མདོག་ཅན་ཉྲི་མ་

འབུམ་གྲི་འོད། །ཁོ་ཆགས་གར་གྲིས་རོལ་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ །བདག་མེད་བདེ་བ་སྦྲིན་

ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །དེ་ཉྲིད་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་སོ། །སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་མྱུ་

གུ་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །སོ་གསུམ་དྲི་མ་འཁྲུད་པའྲི་དག་བྱེད་མཆོག །བདེ་ཆེན་དབང་གྲི་

ཆུ་བོ་འདྲིར་བཤད་བྱ། །

དེ་ལ་ཡང་ཇྲི་སད་དུ། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་ལས། དང་པོར་རེ་ཤྲིག་གང་ཚེ་

སོབ། །ལན་ཅྲིག་དབང་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་བསྐུར། །དེ་ཚེ་གསང་ཆེན་བཤད་པ་ཡྲི། །ངེས་

པར་སོད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དབང་མེད་ན་ནྲི་དངོས་གྲུབ་མེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ལས་
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མར་མེད་ལྟར། །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 །དེ་

བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བ་མ་ལ་ནྲི་དབང་ནོད་ཞུ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རྲིམ་གཉྲིས་བསོམ་པའྲི་སོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དབང་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་

མེད་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང་། དེ་ཡང་གོ་རྲིམ་ངེས་པ་ཅན་དུ་ཐོབ་པ་ཞྲིག་དགོས་པར་གུར་

ལ་སོགས་པ་ནས་གསུངས་ལ། དེ་ལ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པར་མང་དུ་གསུངས་ཤྲིང་། དབང་བསྐུར་བའྲི་གོང་དུ་གང་དུ་འཇུག་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བྲིས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ལུས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་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་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྤྲིར་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བདུན་ཡོད་དོ། །

འོན་ཀང་བསམ་གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་

དང་སོབ་མ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དམྲིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཐམས་ཅད་ལ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བ་རོགས་པར་ཐོབ་

ཅྲིང་། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པས་རྩ་ལྟུང་དང་མྲི་ལྡན་པ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་ལ་

མཁས་ཤྲིང་བསོམ་པ་དང་བཟླས་པ་རོགས་པའྲི་སོ་ནས་ལྷ་མཉེས་པར་བྱ་བའྲི་སོབ་

དཔོན་ལ། སོབ་མས་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་ཤྲིང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་མོས་པ་བརྟན་པ་ལ་སོགས་པ་
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སོད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས། གསོལ་བ་ལན་གསུམ་དུ་བཏབ་པའྲི་ཚེ། སོབ་

དཔོན་གྲིས་རྨྲི་ལམ་བརྟག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་ལྷས་གནང་བའམ་མ་བཀག་

པར་ཤེས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བརྩམ་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ལས་

གཞན་པ་བདག་ཉྲིད་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སར་གསོ་བ་དང་བརྟན་

ཞྲིང་། རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆེད་དུའང་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་འཇུག་ཅྲིང་དབང་བང་བར་བྱ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་དེ་དག་གྲི་ཆོ་ག་བརོད་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོར་བཤད་རྒྱུད་གུར་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ཤྲིང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་

བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པར་དབང་དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ཕལ་ཆེར་གསུངས་

པ་དག་གཞྲིར་བྱས། དེ་དག་གྲི་སབས་སུ་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་བཟང་པོ་

ཡོངས་བཟུང་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གཞན་ནས་ཁ་མྲི་བསང་དུ་

མྲི་རུང་བ་དག་ཁ་བསངས་ཤྲིང་། ས་ཆོག་དང་ས་གོན་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆེར་གཙོ་

བོར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ནས་གསུངས་པ་གཞྲིར་བྱས་པ་ལ། རྒྱུད་

འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཁ་བསང་དགོས་པ་དག་བསངས་ཏེ་བརོད་

པར་བྱའོ། །དེས་ན་འདྲིར། ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སའྲི་ཆོ་ག །ས་གོན་གྲི་ཆོ་ག །དངོས་

གཞྲིའྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་བརྟག་པ། ས་བསང་བ། ས་སྦང་བ། ས་བཟུང་བ། 

བསྲུང་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གོང་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྱེད་ན་ཕོགས་གཞན་བདུན་སངས་

ལ། དེའྲི་དབང་ལྡན་གྲི་ཆར་བྱ། དེ་དག་གྲི་ནང་དུ་བྱེད་ན་ཡྲིད་གང་དགའ་བར་བྱ་

ཞྲིང་ས་བརྟག་པ་རྒྱས་པར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་
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བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ས་བསང་བ་ལ་གཉྲིས། མངོན་པ་ལས་བསང་བ་དང་། མྲི་མངོན་

པ་ལས་བསང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་ཁང་པ་སོགས་གསར་དུ་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ན། བརྟག་པས་རུང་བར་ཤེས་པའྲི་ས་དེ་ཉྲིད་བདག་པོ་གཞན་ཅྲི་ལྟ་བུ་དབང་བ་

དེ་ལ་གནང་བ་ཞུ་བའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་སའྲི་ལྷ་མོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་བ་ས་ཆོག་ས་

གོན་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ས་ཆོག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་། ས་གོན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་གསུངས་ཀང་། འདྲིར་ཕལ་ཆེ་བས་སབས་གཉྲིས་ཀ་རུ་མཛད་

དོ། །

དེས་ན་གཉྲིས་པ་ཞྲིང་སྐོང་ལས་བསང་བ་དང་། ས་ལྷ་ལས་བསང་བའོ། །དང་

པོ་ནྲི། གང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བྱ་བའྲི་གཞྲི་དེར་བདག་དང་ཞྲིང་སྐོང་ལ་དབུལ་བའྲི་

ཆུ་བཞྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་ཚར་གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་བདག་གྲི་གཡས་དང་

གཡོན་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་བཀོད་པའྲི་མཐར་གཏོར་མ་བཤམས། ནང་མཆོད་རོར་

དྲིལ་སོགས་ཀང་ལེགས་པར་བཀོད་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་

མཆྲི། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་ལན་གསུམ་གྲིས་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་བྱ་

སེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་

ཐོད་པ་དང་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་

པར་གྱུར། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས། བསོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་

ཁཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། ༀ་བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་



 1007  

ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག

 1007  

གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེས་པའྲི་

བར་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་བྱས་ནས། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་

གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་མཆོད་

སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསང་སེ་མཆོད་པ་

བྱྲིན་རླབས་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས་

པ་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་སབས་ལྟར་མཆོད། ༀ་དེ་ཝ་པྲི་ཙུ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ནང་མཆོད་མངས། རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། ཁོད་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཚོགས། ཞེས་པ་ནས་ཡྲིད་ཀྲིས་དགེས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསོད། རང་

གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཞྲིང་སྐོང་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། ༀ་བཛྲ་

གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་གཏོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་གོང་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ། སོགས་ལན་

གསུམ་གྲིས་ཞྲིང་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ། ༀ་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་

ཁཾ། ཞེས་པ་ནས། ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

མཆོད། ༀ་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ། རོར་དྲིལ་

འཛིན་པས། གང་དག་འདྲིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྲིན་སྲྲིན་པོའམ་གཞན་དག་

ལ། །ས་འདྲི་བདག་གྲིས་བསང་བར་བགྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དོན་དུ་ཁེད་ཀྲིས་སྩོལ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ། ཞྲིང་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་

གཤེགས་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲི་བཟང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་
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གྲི་ཚོམ་བུ་བཀོད་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཡས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་དང་

བཅས་པ་བཤམས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་སའྲི་ལྷ་

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་

སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། གཡོན་པས་གསེར་གྲི་བུམ་པ་བསམས་པ། པདྨའྲི་གདན་ལ་

བཞུགས་པ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལག་པ་གཡས་པར་ཟླ་བའྲི་སེང་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་པ་དང་འདེས་ནས་

བདག་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བགྲི་བ་བཀའ་སྩོལ་ཅྲིག །ཅེས་གསུང་བར་གྱུར། དེ་ནས་མཆོད་

པ་རྣམས་བསང་སྦངས་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས། ༀ་

པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་དེ་ཝཱྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་དེ་ཝཱྲི་ས་པ་རྲི་

ཝཱ་ར་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། ༀ་པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་དེ་ཝཱྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཞེས་ནང་མཆོད་ཕུལ་ལ། སོས་དང་བཅས་པའྲི་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། སྐོབ་པ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྤོད་པའྲི་ཚུལ་དང་ཁད་པར་དང་། །ས་དང་ཕ་རོལ་

ཕྲིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མོ་ཁོད་ནྲི་དབང་དུ་གྱུར། །སྐོབ་པ་ཤཱཀ་སེངེ་ཡྲིས། །ཇྲི་ལྟར་

བདུད་ཀྲི་དཔུང་བཅོམ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་བདག་གྲིས་བདུད་ཀྲི་དཔུང་། །ཕམ་པར་

བྱ་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་ལྟར་གྲིས་ཤྲིག་

ཅེས་གསུངས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་པར་

བྱའོ། །
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གསུམ་པ་ས་སྦང་བ་ལ། བརྐོས་པས་སྦང་བ། རས་སྔགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་གྲིས་སྦང་བ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྦང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཁང་པ་གསར་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྱེད་པ་མྲིན་པ་ལ་མྲི་དགོས་པས་འདྲིར་

མ་བརོད་ཀྲི་ཕེང་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ལས་སྔགས་

བརོད་ཅྲིང་། ཡུངས་ཀར། ཆུ། ཐལ་བ་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་

ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་གཏོར་ཏེ་སྦང་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ས་ལ་

རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་ནས། ལག་པ་གཡས་ས་གནོན་བྱས་པའྲི་སོར་མོའྲི་

རྩེ་མོ་ས་ལ་རེག་ནས། ༀ་བྷཱུ་ཁཾ་ས་གཞྲི་ནམ་མཁའྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། 

ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ༀ་མེ་དེ་ནྲི་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་

བཛྲ་བྷནྡ་ཧཱུཾ། ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཅྲིངས་ཏེ་བརྟན་པར་བྱས། ༀ་ཧ་ན་ཧ་

ན་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།  རོ་རེ་ཁོ་བོས་བགེགས་རྣམས་བཅོམ། 

གསུམ་པ་ནྲི། ས་ཚོགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་མོས་པ་བརྟན་པོ་བྱའོ། །བཞྲི་པ་ས་བཟུང་བ་

ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱེད་པའྲི་ས་དེའྲི་དབུས་དང་ཕོགས་བཞྲིར་རང་

དང་སོའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲི་འཁོད་དེ། སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་ནས་བརྩམས་པ། སྒྲུབ་

ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་རོགས་པར་བསོམས་ཏེ། བཟླས་པ་རོགས་པ་ན། རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། 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་
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རྒྱས་ཀུན་དེང་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་འདྲིར་ནྲི་སྩལ་དུ་གསོལ། །དཀྲིལ་

འཁོར་ཆེན་པོའྲི་ལས་རྣམས་ནྲི། །ཅྲི་ནུས་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་བགྲི། ཞེས་ལན་གསུམ་

གྲིས་སྙན་མནན་ནོ། །དེ་ནས་སོའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲིས་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་དངོས་སུ་བཤམས་ནས། བསངས་སྦངས་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཏེ་ཕུལ་ནས། ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་ཀང་མཆོད་དེ། ནང་མཆོད་ཕུལ་

ཞྲིང་། ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཀྲིས་བསོད་ནས་བཞྲི་ག་འགེངས་ཏེ། ཤར་གྲི་

སོབ་དཔོན་གྲིས་མཎལ་ཕུལ་ནས། བ་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀ་ཐ་མྲི་དད་པར་མོས་ལ། རང་

ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་གཽ་རཱྲི་ནག་མོ་གཡས་གྲི་གུག །གཡོན་ཉ་རོ་ཧྲི་ཏ་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་གྲི་གནས། །ཆོས་ཀུན་

བདག་མེད་པ་ཡྲི་མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང་། ལྷོ་

ནས་མཎལ་ཕུལ་ཏེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཙཽ་རཱྲི་དམར་མོ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་

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

ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། 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་དང་། ནུབ་ནས་མཎལ་ཕུལ་ཏེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་

”བཱྱཻ
1
་ཏ་ལྲི་སེར་མོ་གཡས་རུས་སྦལ། གཡོན་པ་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ནམ་མཁར་གནས་

པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གསོལ་བ་ནྲི། ཞྲི་བའྲི་ཆོས་ནྲི་

1  སྐུ།༼ཆ༽ ༥བ༢ན། བཱཻ  *བཻ་ཡྱིན་ནམ་སམ
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མཆོག་ལས་བྱུང་། །ཡེ་ཤེས་སྤོད་པ་རྣམ་སྦོང་མཛད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གསུང་གྲི་

མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང་། བྱང་ནས་མཎལ་ཕུལ་

ཏེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་གྷས་རཱྲི་ལང་ཁུ་གཡས་སྦྲུལ། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པས་

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་ལན་

གསུམ་གསུམ་སོབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། སོབ་མ་བཞྲི་མེད་ན་གཅྲིག་གྲིས་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་ལ་བྱ། གཅྲིག་ཀང་མེད་ན་རང་གྲིས་བསོམས་ནས་བྱ་

བ་མན་ངག་ཡྲིན་པར་ཕེང་བ་ལས་བཤད་ཅྲིང་། སོབ་མ་བཞྲི་གཽ་རཱྲི་སོགས་བཞྲིར་

བསྐེད་པ་ཡང་། ཀེ་རོར་ལས་རྲིམ་གྲི་ཆོ་ག་ལས་ལྷ་མོ་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་རྲིགས་

བཞྲིའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་བཞྲི་ཕོགས་བཞྲིར་འདུག་ལ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཐོགས་

ལ་བསྐུལ་བར་བྱའོ། ཞེས་དང་། དཀྲིལ་ཆོག་གཞུང་འགེལ་ལས། སོབ་མ་བཞྲི་

ཡང་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པར་དམྲིགས་ཏེ། ཕོགས་བཞྲིར་བཞག་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་འདྲིར་བཀོད་ལ། བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་ལས། ཕྲི་ནས་རྟགས་སོགས་རྒྱལ་བ་

དང་། །མཉམ་པ་རོ་རེ་དྲིལ་འཆང་བའྲི། །སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་གསོལ་བ་གདབ། ཅེས་

གསུངས་པ་ནྲི། གུར་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་ཆོ་ག་ལ། སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་

མའྲི་གཙོབོའྲི་ང་རྒྱལ་འཆང་བ་ལ། སོབ་མ་ཕོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་སོ་སོའྲི་

གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་འདྲི་དང་མྲི་

འདའོ། །
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དེ་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་མཛུབ་མོ་བརྐངས་ནས་རྩེ་

མོ་སྦར་བ། འོག་ཏུ་ཕོགས་པས་སེང་དུ་བཟུང་ཞྲིང་། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུ་ཏྲིཥྛ། ཞེས་བརོད་

དེ་བསོམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་གོ །དེ་ནས་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཤྲིག་ནས་

ལངས་ཏེ། མཉམ་པའྲི་རྐང་སབས་བྱས་ནས། ཐལ་མོ་སྤྲིབོར་སྦར་ཏེ། ༀ་བ་ན་མ་

མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ན། ཞེས་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་ཀྲི་ཕག་

བྱའོ། །དེ་ནས་རོར་དྲིལ་སྙྲིང་ཁར་བསོལ་ནས་བཟུང་། གཡས་བརྐངས་བྱས་ཏེ། 

སེམས་ཅན་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པས་བསྒྲིབསཤྲིང་བདུད་ཀྲི་དབང་དུ་སོང་བ་རྣམས་

ཀྲི། བདུད་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་”བྱེ
1
་བའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་

པ་རབ་ཏུ་ཁོས་ཤྲིང་ཧཱུཾ་གྲི་སྒ་སྒོགས་པའྲི་མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉྲི་མ། གཡོན་པ་

ཊ་ལས་ཟླ་བ། མྲིག་འབས་ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའྲི་མེ་ལྟར་འབར་བ་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་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ། །བདག་ནྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་བརྟན། །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། 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་སེ། སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རོ་རེའྲི་འགོས་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་བསོར་བ་གཅྲིག་བྱས་ནས། དབང་ལྡན་ནས་ཁ་དཀྲིལ་

1 མ་ཕྱི། ༥ན༧ན། བྱེ    སྐུ། ༦ན༥ན། ཕེ
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འཁོར་གྲི་ས་ལ་ནང་དུ་ཕོགས་པས། ལུས་ངག་སེམས་ལ་གནས་པ་ཡྲི། །བགེགས་

ཀྲི་ཚོགས་ཀུན་ཡང་དག་ཉོན། །ང་ནྲི་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འཆང་། །བཀའ་ཡྲིས་འཁོར་

ལོ་སྦོར་བ་པོ། །རོ་རེ་འབར་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། །ལུས་གསུམ་ལས་བྱུང་འགས་

བྱ་སེ། །གལ་ཏེ་ཁ་ཅྲིག་བདག་ལས་འདའ། །འདྲིར་ནྲི་འཇྲིགས་འགྱུར་གཞན་དུ་མྲིན། 

ཞེས་ལན་གསུམ་དང་། རྩ་སྔགས་དག་པོའྲི་ང་རོས་བརོད་ཅྲིང་། ཚམ་རྔམ་དག་

ཏུ་བྱས་ཏེ། ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་བགེགས་

ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་དམྲིགས་པ་བརྟན་པོས་བགེགས་ལ་

བཀའ་བསོས་ཏེ་བསྐྲད་པར་བྱའོ། །

གུར་དུ་ཡང་བཀའ་བསོའྲི་ཚིག་འདུས་པ་ནས་གསུངས་པ་འདྲི་དང་ཕལ་ཆེར་

འད་བར་འབྱུང་ལ། འདྲིའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དུ་མར་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་

དཔོན་སོབ་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་བསོར་བ་བྱས་ཏེ། རྩ་བའྲི་རྐང་

སབས་རྣམས་དང་། རོ་རེ་རྩེ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འགོས་རྣམས་དང་། ཀུན་བསྐོད་

དང་། གདན་སོགས་དང་། ཚུལ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དང་། གུར་ནས་གསུངས་

པའྲི་རྐང་སབས་རྣམས་རྒྱས་པར་བྱ་ལ། དེ་དག་མྲི་ཤེས་པའམ། ཤེས་ཀང་མྲི་སྤོ་ན། 

རྐང་མཐྲིལ་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་

བསོར་བ་ཙམ་བྱས་པས་འགྲུབ་པར་འཕེང་བ་ལས་གསུངས་སོ། །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། འདྲིའྲི་སོར་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཕུར་བུ་འདེབས་
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པའྲི་ཚེ། ཁོ་བོ་བཅུ་བསྐེད་པ་སོགས་མ་བཤད་ལ། ཕུར་བུ་ཡང་བགེགས་མཐར་

བྱེད་དུ་བསྐེད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཅྲིང་། འོན་

ཀང་གཞུང་འགེལ་ལས། བགེགས་མཐར་བྱེད་སྐུ་སད་ཕུར་བུའྲི་གཟུགས་ཅན་ཕྱུང་

ལ། ཕོགས་བཅུའྲི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མ་དག་

ཀང་ཕུར་བུ་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་འབྱྲིན་པར་བཞེད་པ་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་བཟང་པོ་

ཡོངས་བཟུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུར་བུ་སོར་བཅོ་བརྒྱད་པའམ་བཅུ་གཉྲིས་

པ་ཙནྡན་དམར་པོས་བྱུགས་ཤྲིང་མེ་ཏོག་མགུལ་བར་བཅྲིངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཚད་དང་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་བཅུ་དང་། ཐེབ་སོད་བཟང་པོར་བཀོད་པ་སོབ་དཔོན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བསད་པའྲི་མདུན་དུ་བཞག །ཞལ་ཚུར་གཟྲིགས་པའྲི་

མདུན་དུ་ཕུར་བུའྲི་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་བཞྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་

ལྔ་བཤམས། བསངས་སྦངས་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་

ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཕུར་བུ་རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་

ཧཱུཾ་བཅུ་ལས་ཕུར་བུ་བཅུར་གྱུར། བདག་ཉྲིད་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སོད་བདུད་རྩྲི་

འཁྲིལ་བའམ་གྷས་རཱྲི། སད་མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་ཕུར་བུ་མེ་རབ་

ཏུ་འབར་བ་བཅུ་ཕྱུང་སེ་མདུན་གྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་

བསམ་པར་བྱའོ། །

བསམ་གཏན་ཙམ་ལས་བསྐེད་ན་ཕྱུང་སེ་མདུན་དུ་འཁོད་པར་གྱུར་པར་མོས་

པས་ཆོག་གྲི་བསྐེད་ཆོག་སྔ་མ་མྲི་དགོས་སོ། །ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཐོ་བ་

སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཐོ་བ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་
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བར་གྱུར། དེ་ནས་ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་ནང་མཆོད་

དབུལ། ལངས་ཏེ་རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ལག་པ་གཡོན་པས་ཕུར་བུ་དང་། 

གཡས་པས་ཐོ་བ་བཟུང་ནས། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་གཙོ་བོའྲི་ཕོགས་སྐོང་བཅུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུག་སེ་ཕོགས་

མཚམས་རྣམས་སུ་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁོན་པ་འབྲུབ་ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

བཅུར་བཅུག་པར་གྱུར། ༀ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚ་ན་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱྲི་ལ་ཡ་

ཀཱྲི་ལ་ཡ། སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཏྲི། སརྦ་

བྲིགྷནླ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་པས་ཕུར་བུ་བཅུག །བཛྲ་

མུདྒ་ར་བཛྲ་ཀཱྲི་ལ་ཡ་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་དེ་ཐོ་བས་བརྡུངས་ཤྲིང་

དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་གྲིས་གདབ། དེ་ནས་སེང་འོག་གཉྲིས་ཤར་

གྲི་ཤར་དང་། ནུབ་ཀྲི་ནུབ་ཏུ་བཏབ་ནས། ཕུར་བུ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་

བཅུར་འཕོས་པས་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་གུར་བ་རེ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མདའྲི་ད་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་

ཏུ་འབར་བ་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ཡང་དབང་ཆེན་

གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ༀ་རཀ་

རཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། སའྲི་ལྷ་མོ་ལྷག་པར་གནས་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལྷག་

པར་གནས་པ། བུམ་པ་ལྷག་པར་གནས་པ། སོབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའྲི་ཆོ་

གའོ། །དང་པོ་ནྲི། སར་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་

གྲི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ། མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་བཤམས་ཏེ། སྔར་ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་
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གསོལ་བའྲི་སའྲི་ལྷ་མོ་སྤན་དངས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིདབུས་སུ་བཞུགས་པར་གྱུར། 

ཞེས་བརོད་པའྲི་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱས་ནས་མཆོད་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་གསོལ་

བ་གདབ་པ་ཡན་ཆད་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་དེ་ལྟར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམས་ནས་སའྲི་ངོ་བོར་

གནས་པར་གྱུར། ལག་པ་རོ་རེ་ནང་བསམས་བྱས་པ་ས་ལ་རེག་ནས། ༀ་བཛྲ་བྷཱ་

ཝ་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་

འབར་བ་འཕོས་པས་དབང་ཆེན་གྲི་བར་རོ་རེར་བྱས་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌྲི་ཌྷ་ཏྲིཥྛ། 

ཞེས་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་བྷྱཱ་དང་། 

རྲིན་ཆེན་རོ་རེ་དང་། བྲི་བྷུ་ཏྲི་ལ་སོགས་པས་བཤད་ལ། དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱ་

དགོས་ཏེ། ཡེ་ཐྲིག་ནྲི་ལས་ཐྲིག་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་

ལྷ་ལའང་ཡེ་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་བཅུག་ནས་དམ་ཚིག་པ་ཕྲིས་བསྐེད་རྲིགས་པར་འགྱུར་

རོ། །མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ངེས་པ་ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དེར་ནྲི་དྲི་

ལྔའམ། །ཡང་ན་གཞན་གྲིས་བྱུག་པར་བྱ། ཞེས་ཚོན་གྲིས་བྲི་བའྲི་ཚེ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་གནས་གང་དུ་ལྷ་འོངས་བའྲི་ས་དེར་ལྷ་ས་གོན་གྲི་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱ་བར་གསུངས་

ལ། ལྷ་ས་གོན་གྲི་སྔོན་དུ་ཐྲིག་མ་བཏབ་ན། དེ་འདའྲི་གནས་ངེས་པ་མྲི་རྟོགས་པའྲི་
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ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ལས་ཐྲིག་གདབ་པ་ལ་གཉྲིས། ལས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་འདུ་བྱ་བ། ལས་

ཐྲིག་གདབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། ལས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཡྲི་གེ་གསུམ་

གྲིས་རྣམ་པར་སྦོང་བ་དང་། དེ་ལ་བསངས་གཏོར་དང་མེ་ཏོག་གྲི་མཆོད་པ་དང་

སྔགས་བཟླས་ནས་ལྷག་གནས་བྱ་བར་གསུངས་ལ། བྷཱ་ཝ་བྷ་དས་ལས་ཐམས་ཅད་

པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དུ་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་

བཤད་པས་གཤེར་ཐྲིག་གྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གང་ཡྲིན་དུ་བསྐེད་

དགོས་སོ། །ཀླུ་བྱང་གྲིས་ལས་ཐྲིག་འདེབས་མཁན་སྒྲུབ་གོགས་དང་སོབ་དཔོན་གྲི་

བྱ་བ་དང་། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀྲི་གདོང་དང་ཁ་བལྟ་ཕོགས་ངེས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་

ཤྲིང་། འཕེང་བ་ལས་དང་པོར་ཟླུམ་སོར་གྲི་ཉའྲི་མཚན་མ་ཕྲིས་པའྲི་སེང་དུ་ཐྲིག་

འདེབས་པ་ལ། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྐང་སབས་དང་། སོབ་མས་རྒྱབ་མྲི་བསན་

པར་འགོ་བ་དང་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་ཐྲིག་སྐུད་བཟུང་བ་སོགས་བཤད་པས། ཡེ་ཐྲིག་

གྲི་སབས་སུ་བཤད་པའྲི་ཆོ་ག་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་འདྲིར་ཡང་བང་དགོས་སོ། །ཐྲིག་

སྐུད་རྒྱུ་ནྲི་གཙང་ཞྲིང་མ་ཉམས་ལ་འཇམ་པའྲི་རས་བལ་ལ། སྐྲ་ཕལ་པ་གཞན་མ་

འདེས་པ་སེ་རོ་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་མ་གཏོགས་སོ། །ཕེང་

བར་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་རྒྱུའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དཀར་པོ་ལ་དཔའ་བོའྲི་རྲིན་གྲིས་ཉོས་པའྲི་རས་བལ་

དང་། གཞོན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པས་བཀལ་བ་གདམ་ང་ཅན་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བའྲི་ཡེ་

ཐྲིག་སོབ་དཔོན་དང་། སྒྲུབ་གོགས་ཀྲིས་འཁེལ་བའྲི་ཚུལ་སོ་སོར་བཤད་པས། ལས་
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ཐྲིག་གྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་སྔ་མ་ལྟར་བྱ་སེ། དམ་ཚིག་ཅན་གྲིས་བཀལ་བས་ཀང་ཆོག་གོ 

།དེ་ཡང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་གསུམ་བསྒྲིལ། འཇུར་མདུད་མེད་ཅྲིང་བཀལ་ལེགས་པ། 

དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀྲི་མཛུབ་མོ་ནས་སོར་མོ་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་བཅུག་ཅྲིང་དངས་

ནས། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དུ་བྱས་པས་མཛུབ་མོའྲི་རྒྱབ་ས་ལ་སྦར་བ་མ་གཏོགས་པ། རྲིང་

བ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཉྲིས་འགྱུར། སོམས་སུ་སོའྲི་ཉྲི་ཤུ་ཆ། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་དུ་

ལོངས་མ་སྤད་པ། དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ཆུ་དང་། བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་། བའྲི་རྣམ་ལྔས་བྱུགས་ཏེ། 

གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་སོད་གཙང་མར་བཞག་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། 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་ལྡན་པས་ལས་

སྔགས་ཀྲིས་བསང་ཏེ། སྭ་བྷཱ་ཝས་ཐྲིག་སྐུད་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་

གྷཾ་ལས་གྷས་རཱྲི་སྐུ་མདོག་ལང་ཁུ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་པ་སྦྲུལ་དང་། 

གཡོན་པས་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡོན་བརྐངས་པའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའྲི་གར་

སབས་ཀྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསོམས་

པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། གཽ་རཱྲི་ཨ་ཀརྵ་ཛཿ ལ་སོགས་པས་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་

དངས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ནྲི་རྲི་ཏྲི་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་ནང་མཆོད་དབུལ། འདོད་ཆགས་ཀྲིས་མནན་འགོ་བལྟས་ནས། །འགོ་

བའྲི་འདོད་ཆགས་ཞྲི་བྱའྲི་ཕྲིར། །གཙོ་བོ་གྷས་རཱྲི་གཟུགས་མཛད། །དེ་བས་གྷས་རཱྲི་
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ཕག་འཚལ། ཞེས་པས་བསོད། ལས་སྔགས་ཀྲིས་བསྲུང་། མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་

ཉྲི་མ། གཡོན་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། བཛྲ་ཌྲིཥྚྲི་མ་ཊ། ཞེས་

པས་བརྟན་པར་བྱས། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ཆུ་དང་། ཡུངས་

ཀར་དང་དྲིའྲི་ཆུས་གཏོར་ལ། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པས་རེག་སེ། ༀ་

བཛྲ་ས་མ་ཡ་སུ་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་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཙནྡན་དཀར་པོ་དང་བཅས་པའྲི་ཐྲིག་”ཆལ
1
་

གྲིས་སྦངས་ལ། ཐྲིག་གདབ་པ་བརྩམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཐྲིག་གྲི་རྣམ་གཞག་

ནྲི་འཕེང་བ་ལས་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཆེས་རྣམ་པར་དག་པར་དགོངས་པས་དེ་ལྟར་

བྱའོ། །དེ་ལ་དང་པོར་ཤར་སོགས་ཕོགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སེང་། །སྲད་བུ་བཟུང་ནས་

མཎལ་བཞྲིས། །ཉ་ཡྲི་མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་མཐར། །ཚངས་ཐྲིག་དང་ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་

གདབ། ཅེས་པ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་ཅྲི་ཙམ་བྱེད་པ་དང་འཚམ་པའྲི་ཟླུམ་པོ་ལྔ་བསོར་

ནས། དེའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་ཉའྲི་མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་མཐར། ཚངས་ཐྲིག་དང་

ཟུར་ཐྲིག་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལས་ཐྲིག་འདེབས་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། དང་པོར་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ཆུས་བྱུགས་ཤྲིང་བྱྲི་དོར་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ། 

ཟླུམ་པོ་ལྔ་བསོར་ཟྲིན་པ་ན་སོབ་དཔོན་སྒྲུབ་གོགས་དང་བཅས་པས་ལེགས་པར་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དང་། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སར་འགེངས་

ཏེ། ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར། ནྲི་རྲི་ཏྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།   ཆལ    སྐུ། ༩བ༣ན། ཚལ
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ཧཱུཾ་ཁཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་སོགས་ཀྲིས་བསོད། 

རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སོབ་མ་གོ་རཱྲིར་གྱུར་པའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛཿ་ཛ་ལས་ཉྲི་མ་དངཟླ་

བ་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། ཕོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་དོ། །

ཛྫཿ ཛྫཿ ཛྫཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་རང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་སོབ་

མ་ལ་གཏད། སོབ་མས་ཀང་། ཛྫཿ ཛྫཿ ཛྫཿ ཞེས་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་དུ་ས་ལ་ཕབ་སེ། རང་རྐང་པ་གཡོན་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་དང་གཡས་པ་ས་

ལ་བཙུགས་ཏེ་བསད། སོབ་མ་དེ་ལས་ལྡོག་ནས་བསད་ནས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་

ཅྲིང་ཤར་ནུབ་ཀྲི་ཐྲིག་གདབ། དེ་ནས་བདག་དང་སོབ་མའྲི་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་འབར་བ་རེ་རེ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ལ། རོ་རེའྲི་རྐང་སབས་ཀྲིས་

གཡས་སོར་དུ་སོང་སེ། སོབ་དཔོན་ལྷོ་དང་སོབ་མ་བྱང་དུ་གནས་པས་ལྷོ་བྱང་གྲི་

ཚངས་ཐྲིག་གདབ། སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་ཤར་གྲི་རྩ་

ཐྲིག་གདབ། སོབ་དཔོན་རླུང་དང་སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་པས་ནུབ་དང་། སོབ་

དཔོན་དེ་ཉྲིད་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་བྱང་དང་། སོབ་དཔོན་མེ་དང་

སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་པས་ལྷོའྲི་རྩ་ཐྲིག་གདབ། སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་དང་སོབ་

མ་རླུང་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐྲིག་དང་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་བདེན་བལ་དང་སོབ་མ་

དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་པ་གདབ་པར་བྱའོ། །

སོར་ཕོགས་དང་རྐང་སབས་སོད་ས་དང་ཁ་བལྟ་ཕོགས་ནྲི་ཐྲིག་ལྷག་མ་རྣམས་
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ལ་ཡང་བྱའོ། །རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་རྒྱུན་དུ་ཐྲིག་སྐུད་བཟུང་བར་མ་ནུས་ན་དང་པོ་

ལ་བྱ་ཞྲིང་ལྷག་མ་རྣམས་ཅྲི་བདེར་བྱའོ། །ཐྲིག་སྐུད་ཆད་ན་བ་མ་འཆྲི་ཞྲིང་། སྔར་

བཤད་པའྲི་ཚུལ་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་བསྒྲུབས་ཤྲིང་ཐྲིག་གདབ། མཚན་མ་ངན་ན་བཟློག་པའྲི་ཐབས་

བྱའོ། །མཚན་མ་རྟོག་པ་ནྲི་ཚངས་ཐྲིག་གཉྲིས་འདེབས་པའྲི་དུས་དང་། ཐྲིག་ཆེན་

བརྒྱད་དང་། ཐྲིག་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོག་པའྲི་ལུགས་གསུམ་རྒྱ་གཞུང་དག་ལས་

འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཐྲིག་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི། ཁྲུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩ་ཐྲིག་གྲི །དབུས་

སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕྲིས་པ་དེ། །སོ་དེའྲི་བཞྲི་ཆ་ཆ་ཆུང་སེ། །རྩ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གཅྲིག་དང་

གཉྲིས། །གཅྲིག་གཉྲིས་གཅྲིག་དང་གཅྲིག་གྲི་མཐར། ཐྲིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངོས་སུ་

སེ། །ཚངས་ལས་རྲིམ་གྲིས་རྲིང་བར་ནྲི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པོའྲི་ཐྲིག །གཉྲིས་

ཐྲིག་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་རྩེར་རེག །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་སེགས་བུའྲི། །ཐྲིག་ལས་དང་

པོའྲི་ཐྲིག་བཞྲི་སེ། །གསུམ་ནྲི་ཆ་ཆུང་ལྔ་བཞྲི་པ། །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་ལྔ་པའོ། །རྩ་བའྲི་རྩེ་ནས་བྱུང་བའྲི་ཐྲིག །ཆ་ཆུང་བཞྲི་པ་

ངོས་སེང་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གཉྲིས་ཐད་ཀར་ནྲི། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁོག་

པ། །ཀ་བའྲི་རྩེ་ནས་ཕྲི་ངོས་སུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་དོར་བར་ཐྲིག །བཅུ་གཅྲིག་འདྲི་ལ་ལྔ་

པ་དང་། །བདུན་པ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས། །ཡང་ན་གསུམ་པ་བདུན་པ་དང་། །དགུ་

པ་ཆ་ཆུང་རེ་རེའོ། །བཞྲི་པ་དྲུག་པ་བཅུ་པ་རྣམས། །སོ་སོར་ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་དོ། །
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ལྔ་ནྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉྲིས། །དེ་ལ་ཕོགས་གཉྲིས་སུ་ནྲི་རྒྱར། །ཚངས་པའྲི་

གཡས་དང་གཡོན་དུ་ནྲི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་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་

སེ་མདའ་ཕེད་བཅས། །གསུམ་དོར་ནས་ནྲི་ཕེད་དང་ལྔ། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་

ཆུང་ལྔ། །བཞྲི་ནྲི་ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་ཏེ། །ཐྲིག་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །སམ་

བུ་ལྔ་པའྲི་སེང་གྲི་ནྲི། །ངོས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞྲི། །བདུན་པའྲི་འོག་ལ་ཆ་ཆུང་

གསུམ། །སེང་ནྲི་ཆ་ཆུང་དྲུག་སེང་དུ། །སམ་བུ་སམ་མཐར་སོན་པའྲི་ཐྲིག །གཞན་

གྲི་མཐའ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སེ། །ཀོག་པོ་གཅྲིག་གོ་འདྲི་ནང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ནས་

དེ་བཞྲིན་གཞན། །དེ་བཞྲིན་ཆ་ཆུང་རྲིག་བྱེད་མཐར། །ཐྲིག་ཟླུམ་དེ་ནས་གཉྲིས་

ཡྲིན་ཏེ། །ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གཉྲིས་དོར་བར་རོ། །བཞྲི་དོར་བ་ནྲི་ཟླུམ་པོ་གཞན། །འོད་

འཕེང་གྲི་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དུ། །དུར་ཁོད་དོན་དུ་ཆ་ཆུང་བཞྲི། །འདྲིར་རྭའྲི་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་རྭ་བསོར། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་

ཆ་ཆུང་ནྲི། །ཕེད་བཅས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་གཡས། །དྲུག་ནས་ཕེད་བཅས་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲིས། །གཡོན་སོར་གཡས་པ་དེ་ལས་ལྡོག །ཅེས་པའོ། །དེ་ནས་ནང་ཐྲིག་

ནྲི། དབུས་ཀྲི་ཚངས་ཟུར་ཕད་པ་ནས། །ལྟེ་བའྲི་དོན་དུ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །ནང་དུ་དོར་ནས་

ཟླུམ་པོ་གཅྲིག །འདབ་མའྲི་ནང་དུ་བཅུ་དོར་ནས། །ཟླུམ་པོའྲི་སར་ཡང་གཅྲིག་དོར་

ཏེ། །རྩ་བར་རེག་པའྲི་ཟླུམ་པོ་གཅྲིག །འདབ་མའྲི་ཆ་ནྲི་བརྒྱད་དུ་དབྱེ། ཞེས་བརོད་



 1023  

ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག

 1023  

པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་ཕུར་བུ་དངོས་སུ་ཡོད་དམ། མེད་ན་བསོམས་ནས། བསངས་སྦངས་

ཏེ། སོང་པའྲི་ངང་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕུར་བུ་སེང་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ། འོག་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལྲི་ཀཱྲི་ལ་ཡ་སརྦ་བྲིགྷན་ཧཱུཾ། ཞེས་བཟླས་ཏེ། མུདྒ་

ར་སོགས་བརྡུང་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བརྡུངས་ལ། དེ་ལ་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་གོ་དྲུག་པ་

ཉྲིས་བལྟབས་བྱས་ཏེ་བཏགས་ནས། ཕྲི་ནང་གྲི་སོར་ཐྲིག་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ནས་

ཕུར་བུ་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་ཕྱུང་བའྲི་མེ། ཕུར་བུ་རང་གྲི་

ལག་པ་གཡས་ལ་ཐྲིམས་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་ཐྲིག་ཐམས་ཅད་ཐེབས་

པའྲི་ཐེག་ཆེན་བརྒྱད་ཐེབས་པའྲི་སབས་གང་ཡང་རུང་བར་སོ་དབྱེ་བར་བྱ་སེ། དེ་

ཡང་རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་དབུས་སུ་སོང་ལ། ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་པས་རྐང་པ་གཡས་བརྐང་བྱས། ལག་པ་

གཉྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཞག་ནས། 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་བ་དང་བཅས་པས་ཐད་ཀར་བལྟ་ཞྲིང་། སར་ཡང་

གཡས་གཡོན་དུ་འགྲིང་བ་རེ་བྱས་ལ། ཧྲིཿ ཧྲིཿ ཞེས་བརོད་དེ། ཤར་སོའྲི་ཚངས་ཐྲིག་

གཡས་གཡོན་གྲི་ཐྲིག་ཆ་ཕན་གཉྲིས་གཉྲིས་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་དབྱྲི་བར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་

བཞྲིན་དུ་ལྷོ་དང་ནུབ་བྱང་གྲི་སོའྲི་ཐྲིག་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཕེ་སེ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐར་པའྲི་སོའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་དབྱྲི་བར་བྱའོ་སྙམ་

པའྲི་མོས་པ་བྱའོ། །དེ་ནས་ལས་ཐྲིག་ལ་སྔར་ལྟར་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་ནང་
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མཆོད་དང་བཅས་པས་མཆོད་ཅྲིང་སྔར་ལྟར་བསོད་དོ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཐྲིག་

སྐུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་དྲི་ཞྲིམ་པོས་བྱུགས། མེ་ཏོག་

གཅལ་དུ་བཀྲམ་ལ། བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པའྲི་དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ལྡེ་གུས་དབུས་ཀྲི་

པདྨའྲི་ལྟེ་བ་དང་། ཕོགས་བཞྲིའྲི་འདབ་མའྲི་དབུས་སུ་གྲུ་བཞྲི་པ་དང་། མཚམས་

བཞྲིའྲི་འདབ་མའྲི་དབུས་སུ་ཟླུམ་པོ་རེ་བྱུགས་ལ། མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་བཀོད་དེ། 

རང་ཉྲིད་ཉྲི་མ་དེ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་བསོམས་ཟྲིན་པའྲི་རྒྱུན་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ན་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཆོག་ལ། མ་ཡྲིན་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སོ་ལ་ཕོགས་པར་འཁོད་དེ། སྒྲུབ་

ཐབས་རོགས་པར་བསོམས་ཏེ་བདག་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉེར་བསྡུ་བྱས་ནས། 

རང་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས། རོ་རེ་ནྲི་ཐབས་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་

བཟུང་སེ། ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་སྤྲུལ་པས། །ལྷ་

ཡྲི་འཁོར་ལོ་དགོད་པར་བྱ། །དགུག་པར་བྱ་བའྲི་སྦོར་བས་དེར། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་

ལོ་དགུག་པར་བྱ། ཞེས་ལྷ་ས་གོན་གྲི་སབས་སུ་གསུངས་པ་ལྷ་རྣམས་ས་བོན་ཙམ་

ལས་བསྐེད་པས་ཆོག་སེ། བུམ་པའྲི་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་ཡང་དེས་ཆོག་གོ །དེས་ན། ༀ་

བཛྲ་གྷས་རྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ནང་མཆོད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསང་སེ། ༀ་ཤུ་ནྱ་

ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན། ཞེས་པ་ནས། ནུབ་བྱང་དུ་ཐག་

ཟངས་རྲིས་དུད་ཁ་རྣམས་འགེལ་ཞྲིང་གདོང་གེན་དུ་ཕོགས་པའྲི་གདན་ནོ། །



 1025  

ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག

 1025  

ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱས་ནས། གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སེང་

དུ་ཧཱུཾ་ༀ་གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་དགུར་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ནྲི། དབུས་སུ་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་བརྒྱད། ཅེས་པ་ནས། 

གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྐང་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་ལ། ཤར་དུ་གཽ་

རཱྲི་ནག་མོ། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་ཀང་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་བྱས་ནས། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་བསོམས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་

བཏེག་པ་སྤན་དངས། ༀ་བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཨཱུ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ལ་སོགས་པས་དམ་ཚིག་པའྲི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། སྐེ་མཆེད་དང་

གནས་གསུམ་བྱྲིན་བརླབས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ཞེས་པ་ནས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཆུ་དང་ཉེར་སྤོད་

ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པར་བཤམས་པ་རྣམས་བསངས་སྦངས་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱས་ནས། ཆུ་བཞྲི་མཆོད་འཕེང་ལྟར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐུན་མོང་དུ་དབུལ། ཉེར་སྤོད་རྣམས་ལྷ་རེ་རེ་ཞྲིང་། ཧྱཻ་བཛྲ་པུཥྤཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ནྱེར་

ཨཏྨ་པུཥྤཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། བཛྲ་”ག
1
་རཱྲི་པུཥྤཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤཔྟའྲི་བར་དུ་

སྦར་བས་དབུལ་བར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྲིན་ཆེན་བདུན་དང་ན་

བཟའ་ཡང་རྒྱས་པ་ལ་སྤོ་ན་མཆོད་འཕེང་ལྟར་དང་། མདོར་བསྡུ་ན་སྔགས་ཙམ་གྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།   ག    སྐུ། ༡༢བ༦ན། གླཽ
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ཕུལ་ལ། ནང་མཆོད་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དབུལ་ཞྲིང་། བསོད་པ་ཉེར་གཅྲིག་པས་བསོད་

པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལག་པ་གཡས་པས་སོས་འཛིན་ཅྲིང་རོར་དྲིལ་དང་བཅས་པས་

པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་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། །རྲིགས་སྔགས་རྒྱལ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་རྣམས་ཀྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་བདག་ནྲི་

འདྲི་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་པའྲི་རྲིགས། །འགོ་

བའྲི་འཁོར་ལོ་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་རྟེན་སྐོང་བ་དང་། །གང་ཡང་འབྱུང་པོ་མཐུ་ཆེན་དང་། །སེམས་ཅན་བསན་

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་བས་འདྲི་ན། །དེང་བདག་སོབ་མར་བཅས་པ་ལ། །ཐུགས་ནྲི་

བརྩེ་བར་དགོངས་ནས་སུ། །ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། །བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དགེས་

བཞྲིན་དུ་གནང་བ་བྱྲིན་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུ་ཏྲིཥྛ། ཞེས་པ་སྔར་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་

བཅས་པས། ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། 

ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་པར་བྱའོ། །
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གསུམ་པ་བུམ་པ་ལྷག་གནས་ནྲི། བུམ་པའྲི་གངས་རྩ་རྒྱུད་དང་དེའྲི་འགེལ་

པ་རྣམས་དང་དཀྲིལ་ཆོག་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ལས་བུམ་པ་བཅུར་གསུངས་པ་རྒྱས་

པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ལ། བསྡུ་ན་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་བུམ་དང་ལས་

བུམ་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་ཀང་རུང་ལ། དེ་ཡང་བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། ནག་པོ་

རྩ་བ་སོགས་སངས་པ། །མགྲིན་པ་རྲིང་བ་ལྟོ་བ་ཆེ། །རོ་རྒྱུས་དཀར་བཏགས་ཆུ་

ཡྲིས་བྱུག །ཅེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་ཞྲིང་། ཁད་པར་དུ་

རྣམ་རྒྱལ་ཚད་དང་ལྡན་པ། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མས་

མཚན་པ་སེ། །རྒྱལ་བ་བཞྲི་ཡྲི་མཚན་མ་ཡྲིས། །སོང་པའྲི་ལོགས་བཞྲི་ལྡན་པར་

བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ལོགས་བཞྲི་ལ་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་

དང་། གཽ་རཱྲིའྲི་མཚན་མའྲི་སེང་དུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མཚན་མ་དང་། ལས་བུམ་

གྲི་གདོང་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་མཚན་མ་དང་། གཞན་བུམ་པ་བརྒྱད་པོ་ཡོད་ན་

ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རང་རང་གྲི་བུམ་པའྲི་གདོང་ལ་རང་རང་གྲི་ལྷ་མོའྲི་མཚན་མ་རྣམས་

བྲིའམ་བཏགས་ཏེ། དེ་ཡང་རང་རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་འོག་རྡུལ་ཚོན་གྲིས་བྲི་བའྲི་

སབས་སུ་འཆད་པ་ལྟ་བུའྲི་མཚན་མའོ། །

འདྲིར་ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་ལྷ་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གཞན་རྣམས་ནས་བདུད་རྩྲི་

འཁྲིལ་པ་ལ་བཤད་པ་མང་པོ་ཡོད་ཅྲིང་། རྣལ་འབྱོར་རོགས་ཕེང་ལས། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་

གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། གྷས་རཱྲིའྲི་སྔགས་ཏེ་ལས་ཐམས་ཅད་པའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དེ་གཉྲིས་གང་བྱས་ཀང་རུང་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་འདྲིར་ནྲི་གྷས་རཱྲི་ལ་

བྱའོ། །བུམ་པ་རྣམས་གོས་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ས་ལྔ་གང་རུང་གྲིས་པྲོག་གསུམ་
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པའྲི་ཚུལ་དུ་དཀྲྲི། ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པའྲི་སྲད་བུ་དཀར་པོ་བདུན་གྲིས། ༀ་བཛྲ་

ཤེ་ཁ་ར་རུ་ཊ་མ་ཊ་དེ་ཤཾ་བནྡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་མགུལ་ཆྲིངས་བཅྲིངས། དེ་ནས་

བུམ་པ་ལ་གུ་གུལ་གྲིས་བདུག །ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྔགས་བཟླས་པའྲི་ཡུངས་

ཀར་གྲིས་བརེག་ལ་བགེགས་བསྐྲད་ཅྲིང་། ཆུ་གཙང་མ་སྲོག་ཆགས་མེད་པ། དྲི་

བཟང་དང་བསྲེས་པས་རན་པར་དགང་དེ་དག་གྲི་ནང་དུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྔ་འབྲུ་ལྔ་སན་

ལྔ་དྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་གཞུག །ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཡལ་འདབ་ཀྲིས་

ཁ་བརྒྱན། རྣམ་རྒྱལ་གྲི་སེང་དུ་དྲི་བཟང་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པའྲི་དུང་ཆོས་

ཀྲི་ཆུ་དང་། མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་དཀྲྲིས་པ་བཞག་པར་བྱའོ། །དུང་

ཆོས་ནྲི་བུམ་པའྲི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའྲི་སོད་དུ་ལྭ་བ་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་

ལྡན་དུ་མས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། དེར་ལྷ་བསྐེད་པ་དུས་འཁོར་ལས་གཞན་གྲི་

ལུགས་ལ་མྲི་རུང་ལ། མཚོ་སྐེས་ཀྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སོགས་སུ་གསུངས་ཟྲིན་ཏོ། །

རོ་རེ་བུམ་པའྲི་ཁར་བཟུང་བ་ལ་ཆུ་བན་པ་རོ་རེའྲི་ཆུའྲི་དོན་དང་། གཙོ་བོའྲི་

མཚན་མ་ཁ་རྒྱན་ལ་འདོགས་པ་དང་། ཧཱུཾ་བདུན་བཟླས་པའྲི་སྐུད་པ་གཟུངས་ཐག་ཏུ་

འཛིན་པ་སོགས་ནྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སེ། རྒྱུ་མཚན་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་

ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་གདན་ལ་བཀོད་དེ་

ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལ། བུམ་པའྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་

ནས་གཙོ་བོ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྦོར་

མཚམས་ནས་ཐྲིག་ལེ་བརྒྱད་ས་བོན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ། ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་འདབ་
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མ་བརྒྱད་ཀྲི་སེང་གྲི་ཉྲི་ཟླ་ཁ་སྦར་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་སྤོས་པས་ས་བོན་གྲིས་མཚན་

པའྲི་ཕག་མཚན་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་བསྐེད་པར་བཞེད་པ་ཡོད་ལ། 

བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་དང་རྲིན་ཆེན་འབར་བ་སོགས་ལས་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་གསལ་

བར་མ་བཤད་ཀང་། ཀྱཻ་རོར་ལས་རྲིམ་གྲི་ཆོ་ག་ལས། བཾ་དཀར་པོ་འོད་དུ་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའྲི་བུམ་པ་ནག་པོ་དང་ར་རྲི་མེད་པ་དཀར་པོར་འདུག་པ། མགྲིན་པ་རྲིང་

བ། ལྟོ་བ་ཆེ་བ་མཆུ་འཕང་བ་བསོམས་ལ། དེའྲི་ནང་དུ་པཾ་དམར་པོ་ལས་པདྨར་གྱུར་

པའྲི་སེང་དུ། ཨཱཿ ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ། 

དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྐེད་དོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ཞྲིང་། རྲིན་ཆེན་འབར་བ་སོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་ལྷ་རོགས་

པ་དང་། བུམ་པ་གཞན་དག་ཏུ་རང་རང་གྲི་ལྷ་བསྐེད་པར་བཤད་ལ། གཞུང་འགེལ་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་དང་། གཞན་རྣམས་སུ་འཁོར་བསྐེད་པར་བཤད་

ཅྲིང་། གཉྲིས་སུ་བསྡུ་ན་ལྷ་བུམ་དུ་ལྷ་རོགས་པ་དང་། ལས་བུམ་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་

པ་བསྐེད་པར་བྱའོ། །བུམ་པ་ལ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའྲི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་མང་པོ་

ལས་བཤད་ཅྲིང་། རྲིན་ཆེན་འབར་བ་ལས། ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་གསུམ་དུ། །གཏོར་

མ་བྱྲིན་ཞྲིང་བཟླས་པར་བྱ། ཞེས་གཏོར་མའང་སྦྲིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འཕེང་བ་

ལས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་པའྲི་མདུན་དུ་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་གཏོར་མ་

དང་བཅས་པ་བཤམས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསངས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བུམ་པ་རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། 
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སོང་པའྲི་ངང་ལས་བཾ་བཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་ཆེ་

བ་མགྲིན་པ་རྲིང་བ། མཆུ་འཕང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་

པར་གྱུར། ༀ་ཏཔྟེ་ཏཔྟེ་མ་ཧཱ་ཏཔྟེ་སྭཱ་ཧཱ། 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་ལྟེ་

བར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་བདུད་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཞེས་པ་ནས། གདོང་གེན་

དུ་ཕོགས་པའྲི་གདན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་ལྟར་རོ། །གདན་དེ་རྣམས་

ཀྲི་སེང་དུ། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་ལྷ་ས་གོན་ལྟར་རོ། །རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་མཚན་མ་ལྔའྲི་གནས་སུ་ས་

ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཨཾ་གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་རྣམས་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲིས་རོ་རེ་དང་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་

བདག་མེད་མ་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། དེའྲི་འོག་གྲི་ཤར་དུ་

གཽ་རཱྲི་ནག་མོ། ཞེས་པ་ནས། གཡས་སྦྲུལ། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ཞེས་པའྲི་བར་

མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་ནོ། །

ལས་བུམ་གྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་

རེ་རེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སེང་དུ་གྷཾ་གྷཾ་ལས་གྷས་རཱྲི་ལང་ཁུ་གཡས་སྦྲུལ། གཡོན་ཐོད་པ་

འཛིན་པ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་བཅུ་དང་། མཚན་མའྲི་ལྷའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། 

ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས་ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། ༀ་བཛྲ་གོ་རཱྲི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ་ལ་
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སོགས་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་བཅུ་དང་མཚན་མའྲི་ལྷའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་

རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྐེ་མཆེད་དང་གནས་

གསུམ། སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་

ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། 

ལས་བུམ་གྲི་གྷས་རཱྲི་གཉྲིས་ལ་ཡང་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་

ནས་ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་། རོ་རེ་ལ་བཏགས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་ནས་ལག་པ་

གཡོན་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་བཟུང་། གཡས་པས་འཕེང་བ་བགང་ཞྲིང་བཟླས་པ་བྱ་སེ། 

དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ལ་དམྲིགས་ནས། ༀ་བཛྲ་ཨཱ་མྲ�་ཏ་ཨུཏྟ་ཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང་། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་ལ། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ཡེཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་བྱས་པའྲི་རོ་

རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། བུམ་པའྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་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་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་སྡུད་པའྲི་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བའྲི་

མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་བརོད་པའྲི་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་གནས་ནས། གཙོ་བོ་

ལ། དེ་བ་བྲི་ཙུ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་རེ་བཟླས་པའྲི་རེས་སུ་ལས་བུམ་ལ་དམྲིགས་ཏེ་ལས་སྔགས་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་བཟླས་ནས། གཙོ་བོའྲི་སྙྲིང་པོ་དང་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་གྲི་བུམ་པ་རྣམས་སུ་དུང་

ཆོས་ཀྲིས་མཆོད་ཡོན་དབུལ། དེ་ནས་ལས་སྔགས་བཟླས་ཤྲིང་བུམ་པ་རྣམས་སུ་

མེ་ཏོག་དཀར་པོ་གསུམ་གསུམ་གཞུག །དེ་ནས་ལས་བུམ་ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁ་རྒྱན་
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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་རྣམས་བཟློག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་

མཛོད་ཅྲིག །ཅེས་བརོད། དེ་ནས་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ནང་མཆོད་

དང་བཅས་པས་མཆོད། གཏོར་མ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་དབུལ། 

རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པས་བུམ་པ་ལ་རེག་སེ། ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། དེ་ནས་བུམ་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཆགས་

པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་སེ། 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་

གནས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སོབ་མ་སོགས་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ལས་བུམ་

བཞག་ལ་བུམ་པ་གཞན་རྣམས་ཨ་ཀ་རུ་ལ་སོགས་པ་དྲི་བཟང་པོས་བདུགས་པའྲི་

གོས་ཀྲིས་བཀབ་སེ་དབེན་པའྲི་ཕོགས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞྲིང་། བུམ་པ་བསོམ་

བཟླས་དང་མཆོད་པ་ནྲི་ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ཐུན་གསུམ་མམ་གཅྲིག་ཏུ་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་ལ་ལྔ། ཀུན་སོང་བཅོས་ཤྲིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། 

གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། སོམ་པ་གཟུང་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། 

སོ་ཤྲིང་དོར་ཏེ་ཁོར་ཆུ་སོགས་སྦྲིན་པ། ཆོས་བཤད་དེ་སྤོ་བ་བསྐེད་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། ལེགས་པར་བརྟགས་ཤྲིང་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་སོབ་མ་གཅྲིག་ནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

ལྔའྲི་བར་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་ཅྲིང་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་མཎལ་ཕུལ་ནས། པུས་མོ་བཙུགས་ཤྲིང་

མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦར་ཏེ་འཁོད་པ་ལ། ལ་ལ་གསང་སྔགས་

སྒྲུབ་དོན་གཉེར། །འདྲི་ན་དཀྲིལ་འཁོར་འཇུག་པར་བྱེད། །བསོད་ནམས་འདོད་པས་
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དེ་ལས་གཞན། །གཞན་དག་འཇྲིག་རྟེན་གཞན་དོན་གཉེར། །འཇྲིག་རྟེན་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་རྟེན་ཕ་རོལ་

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

རྒྱས། ཞེས་བརོད་ནས་ཚེ་འདྲིའྲི་མངོན་མཐོ་ཙམ་འདོད་ནས་འཇུག་པ་དང་འཇྲིག་

རྟེན་ཕྲི་མའྲི་མངོན་མཐོ་ཙམ་འདོད་ནས་འཇུག་པ་དང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་ཕ་རོལ་

ཏུ་གྱུར་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གོ་འཕང་འདོད་ནས་འཇུག་པ་གསུམ་ལས། སྔ་མ་

གཉྲིས་ལྟར་མྲི་བྱ་བ་ཕྲི་མ་ལྟར་གྲི་བསམ་པ་བསྐེད་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་ཕག་གཉྲིས་པར་

བསྐེད་སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་

རང་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་རེས་ཆགས་ཀྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བབས་པས་སོབ་མ་ཡུམ་གྲིས་པདྨར་གནས་པ་རྣམས་

ལ་དབང་བསྐུར། རེ་རེ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སོར་

བཞག་གོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་མཎལ་ཕུལ་ཏེ། བདག་མེད་མ་ཡྲིས་མགྲིན་འཁྱུད་

པའྲི། །དགའ་ཆེན་ཁོད་བདག་སོན་པ་བས། །སོབ་དཔོན་ཁོད་ནྲི་དགོངས་
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སུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་བསན་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་

སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའྲི་གོང་མཆོག་ཏུ། །མགོན་པོས་བདག་ནྲི་འཇུག་པར་འཚལ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་གཅྲིག་གཙོ་བོར་བྱས་

ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། བུ་ཚུར་ཤོག་ཅེས་ཐེག་ཆེན་པོ། །གསང་སྔགས་སྤོད་ཚུལ་ཆོ་ག་

ནྲི། །ཁོད་ལ་ཡང་དག་བསན་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་གསང་

སྔགས་མཐུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་ཡང་དག་བརེས། །གསང་སྔགས་སྦོར་

བ་མཉམ་མེད་པ། །གང་གྲི་ཤཱཀ་སེངེ་སོགས། །མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བདུད་ཀྲི་

སེ། །མྲི་བཟད་ཆེན་པོ་སོབས་ཆེན་བཅོམ། །འཇྲིག་རྟེན་རེས་འཇུག་རྟོགས་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་བས་བརྟན་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་ཐེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བྱང་སེམས་

ཀྲི་འཇུག་སོམ་འཛིན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་དོན་ལེགས་པར་བར་སྤད་ལ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའྲི་

དགེ་ལ་རེས་ཡྲི་རང་། །སངསརྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་བཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་

དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་སུ་མཆྲི། །རང་གཞན་དོན་ནྲི་རབ་
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བསྒྲུབ་ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐེད་པར་བགྲི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་སེམས་

ནྲི་བསྐེད་བགྲིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་མགོན་དུ་གཉེར། །བྱང་

ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡྲིད་འོང་སྤད་པར་བགྲི། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་

པར་ཤོག །ཅེས་པ་ལན་གསུམ་གྲིས་བྱང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་གཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་

ནས་རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་

ཀྲི་བར་དུ་ལེགས་པར་བངས་ནས་སྲུང་བའྲི་བོ་ཤུགས་དག་པོ་བསྐེད་དུ་བཅུག་ལ། 

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་

ལ་འགོད། ཅེས་པའྲི་བར་ལན་གསུམ་བ་མའྲི་རེས་སུ་བཟླས་པས། སྔགས་ཀྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་གཟུང་བར་བྱ་སེ། 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་སྔགས་

ཀྲི་སོམ་ལྡན་གྲིས་ཆོ་ག་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ལ། སོམ་གཟུང་གྲི་ཚིག་ནྲི་གགས་

ཆེ་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ནས་ལས་སྔགས་ཀྲིས་བསྲུང་སེ། སོབ་མའྲི་སྙྲིང་ཁར་རོ་

རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་བར་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་པར་བར་སྤད་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་

བྱས་ཤྲིང་། ཧཱུཾ་ཨཱཿ ༀ་ཞེས་བརོད་དེ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་བོ། །དེ་ནས་སོབ་མའྲི་མགོ་
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བོར་མེ་ཏོག །མདུན་དུ་མར་མེ་དང་སོས། སྙྲིང་ཁར་དྲིའྲི་བྱུག་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་

མཆོད་སྔགས་ཀྲིས་སྦྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འོ་མ་ཅན་གྲི་ཤྲིང་ཧ་ཅང་སྦོམ་པ་དང་ཕ་བ་མ་ཡྲིན་པ། དང་ཞྲིང་

ཚིགས་མེད་པ། མ་གས་ཤྲིང་རྨ་མེད་པ། མགོ་མཇུག་མཉམ་པ། དྲིའྲི་ཆུས་བཀྲུས་

ཤྲིང་བདུག་པས་བདུགས་པ། སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ། རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་བཅྲིངས་པ། 

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ཏེ་སོབ་མ་ལ་སྦྲིན། ས་གཞྲི་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་

ཏེ། དྲི་བཟང་དང་བ་བྱུང་གྲིས་བའྲི་ཀོ་བའྲི་སྲབ་མཐུག་ཙམ་པ་གྲུ་བཞྲིར་བྱུགས་པའྲི་

མཎལ་གྲུ་བཞྲིར་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་ཧ་ས་ཧ། ཞེས་

བརོད་དུ་གཞུག་ཅྲིང་། མྲིག་གེན་དུ་བལྟས་ཏེ་ལྟོས་པ་མེད་པར་མཎལ་གྲི་སེང་དུ་

དང་པོར་དོར་དུ་གཞུག །དེའྲི་ཚེ་རྩེ་མོ་བ་མ་ལ་བསན་ན་མཆོག །ཤར་བྱང་ནུབ་

ལྷོ་སེང་འོག་ཏུ་ཕོགས་ན། རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་རྲིག་འཛིན་ས་འོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཅྲིང་། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་ན་དངོས་གྲུབ་མེད་དོ། །དེ་ནས་བཾ་ལས་བྱུང་

ཞྲིང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའྲི་དྲིའྲི་ཆུ་ཁོར་བ་གསུམ། ༀ་ཧྲྲིཿ བྲི་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་

དྷ་རྨཱཿ སརྦ་པཱ་པཾ་ནྲི་ཙ་ཨ་སྱ་ཤོ་དྷ་ཡ་སརྦ་བྲི་ཀལྤན་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་

བླུད་ལ། སོ་གསུམ་གྲི་སྐོན་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་བསམ་

མོ། །དེ་ནས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྐུད་པ་དམར་པོ་སོབ་མའྲི་ལུས་ཚད་གསུམ་བལྟབ་

བྱས་ཏེ་སྒྲིལ་བ་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལན་བདུན་བཟླས་ལ། མདུད་པ་གསུམ་བྱས་
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ཏེ། སོབ་མའྲི་དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་གང་རུང་ལ། ༀ་བུདྡྷ་”མེ
1
་ཏྲྲི་རཀ་རཀ་སརྦ་

ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅྲིང་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་སན་གྲི་དོན་དང་། ཀུ་ཤ་ཆུང་བ་དྷཱྲིཿ ལས་བྱུང་ཞྲིང་དེ་

དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་སྔས་ཀྲི་དོན་དུ། ༀ་བཛྲ་ཏྲིཀ་ཎ་བཾ། ཞེས་བརོད་

ཅྲིང་སོབ་མའྲི་ཐལ་མོ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་སྦྲིན་པ་ནྲི། བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་རྨྲི་ལམ་མྲི་འཁྲུལ་

པའྲི་དོན་དུའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་དུ་ནྲི་ཀུན་མཁེན་རྣམས། །ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའྲི་མེ་ཏོག་

བཞྲིན། །བརྒྱ་ལམ་ན་ནྲི་རེས་འགའ་ཞྲིག །འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ན་མྲི་འབྱུང་ངོ་། །གསང་

སྔགས་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་འབྱུང་བ། །དེ་བས་ཀང་ནྲི་དཀོན་པ་སེ། །གང་གྲི་སེམསཅན་

མཉམ་མེད་དོན། །མ་ངན་མྲི་འདའ་བྱེད་པར་ནུས། །བསལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །སྔོན་

དུས་སྲིག་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་

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་ཡྲིས་གཅོད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉྲིད་

ཆེན་པོ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །རེད་པ་བ་མེད་དེ་རྲིང་རེད། །གང་ཕྲིར་རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་པས། །བསན་པ་འདྲི་ལ་ཁོད་རྣམས་ཀུན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་སེ་སྐེ་བཞྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༡༤བ༧ན། མེ    སྐུ། ༡༨ན༥ན།  མཻ
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པར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་གནས་ཏེ། །དེ་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་འབྱུང་སལ་པ་ཆེན་པོ་ལ། །འཇྲིག་

རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་

དོན་བཤད་ལ་སྤོ་བ་བསྐེད་དོ། །

དེ་ནས་སོབ་མ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའམ། གཞན་དུ་ན་ཀུ་ཤ་ཆེ་བ་སན། 

ཆུང་བ་སྔས་སུ་ཆུག་ལ་སེངེའྲི་ཉལ་སབས་ཀྲིས་ཤར་ཕོགས་སམ། སོ་ཤྲིང་དོར་

བ་མགོ་གང་དུ་བལྟས་པའྲི་ཕོགས་དེར་མགོ་སོན་ལ་ཉོལ་ཅྲིག །དེ་ལྟར་བྱས་ནས་

མཚན་མོའྲི་བཞྲི་ཆ་ཐ་མ་ལ་རྨྲི་ལམ་བརྟགས་ཏེ་ནང་པར་ང་ལ་སྨྲོས་ཤྲིག་ཅེས་

བསོ། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པར་ཞུགས་ཏེ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླ་ཞྲིང་། 

ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཉལ་ནས། ནང་པར་སྔ་བར་ལངས་ཏེ། སོབ་མ་རྣམས་ལ་

རྨྲི་ལམ་དྲིས་པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་མཛའ་བཤེས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་

པ་བཟང་ན་སྤོ་བ་བསྐེད། རྲི་ལ་ལྷུང་བ་རྨྲི་བ་སོགས་ངན་ན་ལས་ཐམས་ཅད་པས་

གཞོམ་པ་དང་ཞྲི་བའྲི་སྦྲིན་སྲེག་དང་མཁའ་འགོའྲི་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པས་བཟློག་

པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་དག་བྱའོ། །

གསུམ་པ་དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་ཅྲིང་ཚོན་དགེ་བ། 

བུམ་པ་དགོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པ། བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་པ། ཚོན་དགེ་བ། བགེགས་བཟློག་ཐབས་སོ། །དང་

པོ་ནྲི། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་རྒྱུ་སྔར་དང་འད་བ་ལ། དྲི་བཟང་དང་། ཡུངས་ཀར་གྲི་ཕེ་མ་
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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་རྩེ་མོ་ནས་མཐེ་བོའྲི་རྩ་བའྲི་བར་

དུ་ནག་དཀར་སེར་དམར་ལང་བའྲི་རྲིམ་པས་བཀོད་ལ། ཧཱུཾ་བྷྲཱུཾ་ཨཾ་ཛྲིཾ་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། ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་ཐྲིག་སྐུད་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཐྲིག་སྐུད་ནག་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། དཀར་པོ་བྷྲུཾ་ལས་

རྣམ་སང་། སེར་པོ་ༀ་ལས་རྲིན་འབྱུང་། དམར་པོ་ཛྲིཾ་ལས་འོད་དཔག་མེད། ལང་

ཁུ་ཁཾ་ལས་དོན་གྲུབ་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར། ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་

དང་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་བཞྲིའྲི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་བྷྲཱུཾ་ༀ་ཛྲིཾ་ཁཾ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཨཀོ་བྷྱཿ བཛྲ་སུ་ཏྲཾ་མེ་པྲ་

ཡཙྪ་མ་ཧཱ་མཎལ་སུ་ཏྲ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དང་། ཨཀོ་བྷྱའྲི་གནས་སུ། ཤཱ་ཤྭ་ཏ་དང་། 

རཏྣ་སམྦ་ཝ་དང་། ཨ་མྲི་ཏ་བྷ་ཝ་དང་། ཨ་མོ་གྷ་སྲིདྡྷྲི་ཞེས་སྦར་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་འདེགས་བཞྲིན་བརབ་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ། ༀ་དཔྟྲི་ཏྲིཥྛ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ འབར་བའྲི་ལྟ་སངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་ལག་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཨདྱ་

ནྱ་ཨ་ནུ་ག་ཏ་སརྦ་དྷརྨཱཿ སྥ་ར་སྥ་ར་ཨ་ནུ་པྲ་བྲིཥྚ་སརྦ་དྷརྨཱཿ ཨ་དྱན་ཨ་ནུ་པྲ་བྲིཥྚ་
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སརྦ་དྷརྨཱཿ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ༀ་ཛྲིཾ་ཁཾ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དང་པོ་ལྔ་ཚན་རེ་རེ་བསྒྲིལ། 

དེ་ནས་ལྔ་ཚན་ལྔ་ཀ་བསོམས་ཏེ་བསྒྲིལ་ནས་སོད་གཙང་མར་བཞག་པའྲི་མདུན་དུ་

ལེགས་པར་བཤམས་པའྲི་མཆོད་པ་བསང་སྦངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། ༀ་ནྲི་

རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཆུ་གཉྲིས་ནས་རོལ་མོའྲི་བར་ཕུལ་ལ། ༀ་ཧཱུཾ་ༀ་གཾ་ཙཾ་

པཾ་གྷཾ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ནང་མཆོད་ཕུལ་ཏེ། དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་

མ་ཚོགས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསོད། ལས་སྔགས་ཀྲིས་བསྲུང་། མྲིག་གཡས་པ་མ་

ལས་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། 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་མཐའ་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་འཁོར་གྲི་

ནུབ་དང་ཤར་དུ་གནས་པས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསོད་ལས་ཐྲིག་

གྲི་སབས་ལྟར་བྱ། རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སོབ་མ་གཽ་རཱྲིར་གསལ་བའྲི་མྲིག་གཉྲིས་

ཛྫཿ ཛྫཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། ཛྫཿ ཛྫཿ ཛྫཿ ཞེས་བརོད་

ཅྲིང་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་རང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་ཐད་ནས་སོབ་མ་ལ་གཏད། སོབ་མས་ཀང་

ཛྫཿ གསུམ་བརོད་ནས་དངས་ཏེ་ལྟེ་བའྲི་ཐད་དུ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་བཟུང་། རང་གྲི་

ལག་པ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་ཐྲིག་སྐུད་སེང་ནས་འོག་

ཏུ་བཟུང་ལ། འོག་ཏུ་གཅུས་ནས་སེང་དུ་གདབ་ཅྲིང་། མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་སེ་གོལ་

གྲི་སྒ་བྱས་ནས། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སུ་ཀྲ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བྷྲཱུཾ་ༀ་ཛྲིཾ་ཁཾ། ཐྲིག་གྲི་

སྒས། སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཁེད་རྣམས་ཀྲི། །དུས་ཡྲིན་དེ་ཕྲིར་འདྲིར་སྤོན་ཅྲིག །ཅེས་
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བསྐུལ་བས་ནམ་མཁའ་ཁབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱོན་ཏེ་ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཐྲིམ་པར་

གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། དེ་མ་ཐག་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལག་པ་མཉམ་དུ་

ས་ལ་ཕབ་སེ། ཚངས་ཐྲིག་དང་པོ་ནས་དུར་ཁོད་ཀྲི་མཐའྲི་བར་དུ་ས་ལ་གདབ་ཐྲིག་

གྲི་སྒས་སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་བྱོན་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་། ངོ་བོ་ཡེ་

ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་སྲད་བུ་ཁ་དོག་ལྔར་སང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་རེ་ཆད་ནས་ལས་ཐྲིག་

ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། 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་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་རྐང་པ་བྱྲིན་རླབས། འདུག་སངས། “སར
1
་

ཕོགས་རྣམས་ལས་ཐྲིག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐྲིག་

སྐུད་ལ་སྔར་ལྟར་མཆོད་ཅྲིང་བསོད་ནས། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁའྲི་ཧེ་རུ་

ཀ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་པར་

བྱ་ལ། ཐྲིག་སྐུད་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་པ་བྱུང་ན། ༀ་བཛྲ་བེ་ཀ་ཨ་

ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་ངག་ཏུ་བརོད་ལ་ཡྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ཚོན་ནམ་མཁར་བཏེག་ལ་

བྱ་ཞྲིང་། རེས་སུ་ཕབ་ལ་བསྲིམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ། 

ཕག་རྒྱ་འགོད་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་སོད་གཙང་མ་

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།   སྐུ། ༢༠བ༡ན།  སྐོར
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སོ་སོར་བཞག་པའྲི་ནག་དཀར་སེར་དམར་ལང་ཁུ་རྣམས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ཧཱུཾ་

བྷྲཱུཾ་ཨཾ་ཛྲིཾ་ཁཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་བྲིས་ཏེ་སོད་ལྔ་ཕོགས་མདོག་གྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

དབུས་ལ་སོགས་པར་བཀོད་ནས། ལས་སྔགས་ཀྲིས་བསང་། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་རྡུལ་ཚོན་

རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་རྡུལ་ཚོན་ནག་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་

པ། དཀར་པོ་བྷྲཱུཾ་ལས་རྣམ་སང་། སེར་པོ་ༀ་ལས་རྲིན་འབྱུང་། དམར་པོ་ཛྲིཾ་ལས་

འོད་དཔག་མེད། ལང་ཁུ་ཁཾ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛཿ 

ཛཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོར་གྱུར། ལྟ་སངས་སྔར་ལྟར་བྱ་ཞྲིང་། ༀ་དཔྟྲི་ཌྲིཥྛ་

ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ འབར་བའྲི་ལྟ་སངས་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་ཙིཀྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས། འབར་བའྲི་ལྟ་སངས་ཀྲིས་གཟྲི་བརྲིད་བསྐེདཅྲིང་། རྡུལ་

ཚོན་རྣམས་ལ་ཧེ་ཡྲིག་བཀོད་ནས་བདེན་པ་གང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་

མང་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང་རེས་

སུ་ཆགས་པའྲི་བདེན་པ་དེས་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་འབར་བར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་བདེན་

པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱ་ཞྲིང་། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་མང་པོར་འཕེལ་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་

རྡུལ་ཚོན་ལ་སྔར་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་ལྟར་མཆོད་བསོད་བྱའོ། །རྡུལ་ཚོན་སེར་མོས་

མཉེ་བའྲི་ལག་ལེན་མྲི་འད་བ་འགའ་རེ་ཡོད་ཀང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། རྡུལ་

ཚོན་ཕན་ཚུན་བསྲེ་བའྲི་ལག་ལེན་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་འདེས་ན་རྲིགས་བརྒྱུད་ཆད་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་
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ནོ། །

གཉྲིས་པ་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ནྲི། སོར་ཐྲིག་གྲི་དུས་སུ་དབུས་སུ་

ཕུར་བུ་དངོས་སུ་བཏབ་ན། མཇུག་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་འཆད་པའྲི་ཕུར་བུ་འདོན་

པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བཏོན། བསམ་གཏན་གྲིས་བཏབ་ན་སྔགས་དང་ཕག་

རྒྱ་དང་བཅས་པས་ཕྱུང་བར་མོས་ལ་དངོས་སུ་ཕྱུང་བའྲི་ཕུར་བཤུལ་ཚོན་གྲིས་

དགང་། བསམ་གཏན་གྲི་ཕུར་བུ་ལ་འགེངས་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་

སོབ་དཔོན་དབུས་སུ་འདུག་ནས་ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་ཏེ་ལག་པ་གཡས་པས་རོ་རེ་

བཟུང་། གཡོན་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་ཚོན་བཟུང་སེ། དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ནས་

ཤར་གྲི་རྩྲིག་པ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྲྲིད་དུ་དང་ཞྲིང་མཐོ་ལ་སྙོམས་པ་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་བའྲི་ཐོག་མར་རོ་

རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དན་པར་བྱས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་ཆོས་

དབྱྲིངས་དག་པ་སེ། །སེམས་ཅན་ཁམས་རྣམས་རབ་གོལ་བ། །རྒྱལ་ཆེན་དགེས་

པའྲི་རོ་རེ་ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་སྙྲིང་པོ་བྲི་བར་བྱ། ཞེས་གུར་ལས་གསུངས་པ་ནྲི་རྩྲིག་

པ་ནག་པོ་ལ་མཚོན་པ་ཡྲིན་པས། དཀར་སེར་དམར་ལང་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

མེ་ལོང་། མཉམ་ཉྲིད། སོར་རྟོག །བྱ་གྲུབ་ཅེས་སྦར་བ་རྣམས་རེ་རེའྲི་མཐར། ༀ་

བཛྲ་ཙིཀྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ། དེ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་

རེ་རེ་བརོད་ནས་རྩྲིག་པ་རེ་རེ་བྲི་བར་བྱ་ཞྲིང་། ཐམས་ཅད་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་འདྲི་

མ་ནུས་ན། ཐྲིག་སྐུད་བཟུང་བ་ལ་དམྲིགས་བསལ་དུ་དང་པོ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་
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ནས། ཕྲིས་ཅྲི་བདེར་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་རྲིག་པ་སྦར་དུ་རུང་བར་བཞེད་དོ། །རྲི་

མོ་ལྔ་ཡོ་བས་ནད་བསྐེད། དམའ་བས་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་

དམྲིགས་གསུངས་པས་བག་དང་ལྡན་པས་དགེ་བར་བྱ་ཞྲིང་། ཚོན་བཀྲ་བརྟག་པའྲི་

ཆེད་དུ་དེ་ལ་ཐོད་པས་བཀབ་པའྲི་ཁར་རོ་རེ་འཇོག་པ་སོགས་ནྲི་མྲི་འཐད་པར་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་ནུས་

སོ། །དེ་ནས་རང་ངམ། སོབ་མའམ། རྲི་མོ་མཁན་ལ་སོགས་པས་ཅྲི་བདེ་བར་དགེ་

བར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ཚོན་ས་ནྲི། རྩྲིག་པའྲི་ནང་གྲི་ས་གཞྲི་ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། 

ནུབ་དམར། བྱང་ལང་བ། པདྨའྲི་ལྟེ་བ་ལང་ཁུ། དེའྲི་སེང་གྲི་ཉྲི་མ་དམར་པོ་གེ་སར་

སེར་པོ། འདབ་མ་རྣམས་ནྲི། བདེན་བལ་ལང་དང་དབང་ལྡན་ནག །མེ་དང་རླུང་གྲི་

མཚམས་ནྲི་སེར། ཕོགས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་དམར་པོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། 

པདྨའྲི་མཐའྲི་རོར་ཕེང་ནྲི་གདུང་ཟླུམ་མཚོན་པ་སེ། གཞྲི་ནག་པོ་ལ་རོ་རེ་སེར་པོ་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །

ཟླུམ་པོ་དང་པདྨའྲི་འདབ་མས་མ་ནོན་པའྲི་བར་གྲི་ས་ནྲི་འོག་གཞྲིའྲི་ཁ་དོག་

ཡྲིན་པས་ཕོགས་མདོག་གོ །ནང་གྲི་གྲྭའྲི་གཡས་གཡོན་རྣམས་སུ་ཆ་ཆུང་བཞྲི་

པའྲི་བུམ་པ་རྣམས་གསེར་གྲི་རང་བཞྲིན་སེར་པོའ།ོ །ཕོགས་མདོག་ཀང་བཤད་

དོ། །འདོད་སམ་དམར་པོ་ལ་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། ཕ་གུའྲི་གཞྲི་དམར་

པོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་དང་གྲུ་བཞྲི་སོགས་ཀྲིས་སྤས་པ། ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་

གཞྲི་ནག་པོ་ལ་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་ཁ་ནས་འཕང་བའྲི་མུ་ཏྲིག་གྲི་དོ་ཤལ་སྐུད་པ་དམར་པོ་

ལ་བརྒྱུས་པ། གློ་གཉྲིས་དང་སེང་འོག་ཏུ་གསེར་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ནོར་བུ་དབུས་
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ན་ཡོད་པ། དེའྲི་ནང་དུ་ཁ་ཅྲིག་ལ་ནྲི་པདྨ་དང་ཟླ་ཚེས་དང་རོ་རེ་ཕེད་པས་བརྒྱན་

པའྲི་ཉྲི་མ། ཁ་ཅྲིག་ལ་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ། ཁ་ཅྲིག་ལ་ནྲི་པདྨ་ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེ། དོ་

ཤལ་གྲི་གློ་གཉྲིས་སུ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཐུང་བར་འཕང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་བའྲི་དོ་

ཤལ་ཕེད་པ། དང་ཞྲིང་རྩེ་མོ་ལ་གསེར་གྲིས་བསམསཔའྲི་ནོར་བུ་སྦོམ་པ་དང་ལྡན་

པས་མཛེས་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཡུ་བ་ཅན་གྲི་རྔ་ཡབ་དང་། དྲིལ་བུའྲི་

མཐར་ནང་དུ་རྔ་ཡབ་འཕང་བའོ། །ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་ཀྲི་གཞྲི་ནག་པོ་ལ་ཤར་

བུ་དཀར་པོ་མདའ་ཡབ་པདྨ་འདབ་མ་ཕེད་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་དཀར་པོ། རྟ་བབས་

ཀྲི་ཀ་བ་དང་གླང་རྒྱབ་ཀྲི་ནང་རྣམས་ཕོགས་མདོག །གླང་རྒྱབ་ཀྲི་ཆ་ཆུང་ཕེད་པ་

ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་བྲི་ཞྲིང་། རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི་བ་བེ་དང་དོ་ཤལ་ཕེད་པ་

འཕང་བ། སམ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་གསེར་སམ་སེར་པོ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཕ་གུ་བཞྲིན་རྨྲིག་

པ་དང་ཝ་རན་མཛེས་ཚོན། མུན་པ་གཉྲིས་ནག་པོ། ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་སྔར་

བཞྲིན། དེའྲི་སམ་བུའྲི་དབུས་སུ་པད་ཟླའྲི་གདན་ལ་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་

པ། དེའྲི་གཡས་གཡོན་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་རྩེ་མོ་ལ་བལྟ་བ། དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་མདའ་ཡབ་གཉྲིས་གཉྲིས། ཕྲིའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་དབུས་མ་

རྣམས་ཕོགས་མདོག །གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་གཉྲིས་ནྲི་གློའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

མདོག་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་རོ། །རྭ་ལྔ་པ་ལ་ནྲི་རྭ་གཞན་གཉྲིས་དེ་ལས་གཞན་པ་

དང་། དབུས་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་མདོག་སེ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་རོ། །ཡང་ན་ཕོགས་རེའྲི་ས་

ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་ཐམས་ཅད་རང་ཕོགས་ཀྲི་རྒྱལ་བའྲི་མདོག་ཏུ་བྱའོ། །པདྨའྲི་ལྟེ་བ་
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ལང་། གེ་སར་སེར་འདབ་མ་ས་ཚོགས་མདོག་དེའྲི་གཞྲི་དམར་སྐ། ཕྲིའྲི་རེ་ཁ་དཀར་

པོ། འོད་ཟེར་གྲི་ཕེང་བ་ནྲི་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ་སེ། དེའྲི་མཐར་ཚོན་གྲི་རེ་ཁ་མྲི་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱ་དགོད་པ་ནྲི། སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྲི་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྐུ་རོགས་

པར་འདྲི་བའམ། ལུགས་མ་སོགས་ལྷ་མཚན་གྲི་གནས་སུ་འགོད་པའོ། །གསུང་

ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ལྷ་རང་རང་གྲི་གདན་བྲིས་པའྲི་སེང་དུ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་འགོད་

པའོ། །ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། ཕག་མཚན་འགོད་པ་སེ། དེ་ཡང་པདྨའྲི་ལྟེ་

བར་ཐོད་པ་དཀར་པོ་དུམ་བུ་གསུམ་པའྲི་དཔྲལ་བར་ས་ཚོགས་རོ་རེས་མཚན་པའྲི་

གཡོན་ཕོགས་སུ་གྲི་གུག་དང་བཅས་པ་བྲི་ཞྲིང་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྲི་སེང་དུ་རང་རང་

གྲི་གདན་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རང་རང་གྲི་ཕག་གཡས་ཀྲི་ཕག་མཚན་ལྷ་མོ་རང་རང་

གྲི་མདོག་དང་མཚུངས་པར་བྲི་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་གསོར། 

དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ། ལྷག་ཆད་བརྟགས་ནས། 

ཆད་པ་བྲི། ལྷག་པ་དབྱྲི། མ་ཚང་བ་རྣམས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བརོད་དེ་ཉེས་པ་སྦངས། 

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་བསོད་

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་པའྲི་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་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །
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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་པའྲི་བཀུར་སྲི་དང་

བཅས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་གཡས་སུ་བསོར་ལ། རྣམ་རྒྱལ་ཤར་སོའྲི་

གཡས་དང་། གཞན་རྣམས་ལྷ་མོ་རང་རང་གྲི་ཕོགས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་

འགོད་ཅྲིང་། ལས་བུམ་བྱང་ཤར་དུ་དགོད། བུམ་པ་གཉྲིས་ལས་མེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་

ཤར་སོའྲི་གཡས། ལས་བུམ་གཡོན་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་མཆོད་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་རེ་ལ་སོགས་པ་དང་

ལྷ་རེ་རེ་ལའང་གོས་ཟུང་དུ་སྦར་བ་རེ་རེའམ། མ་འབྱོར་ན་ཐུན་མོང་དུ་གཅྲིག་ལ་

སོགས་པ་ཧཱུཾ་དང་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བཟླས་ཤྲིང་། ༀ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་

དེ་གཡས་སོར་དུ་བཤམས། ནང་མཆོད་དང་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་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་བསྒྲུབ་ཅྲིང་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་

དག་ལ་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གར་གྲི་

ཚད་ལྡན་ཕལ་ཆེ་བས་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་པ་མང་ཞྲིང་། དེ་

ཡང་འདྲིར་ཐ་མྲི་དད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅྲིག་བདག་བསྐེད་རོགས་པར་བསོམ་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་མ་བསྡུས་པར་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསང་སྦངས་
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བསྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བསྐེད། 

དེ་ནས་གདན་དགུའྲི་སེང་དུ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་མངོན་བྱང་ཚན་པ་དགུ་ལས་ལྷ་དགུ་

ཅྲིག་ཅར་བསྐེད་དེ་གསལ་གདབ། དེ་ནས་བདག་བསྐེད་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། ལྷ་ལ་ལྷ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་བསྲེ་ན་མན་ངག་ཏུ་བྱེད་

ཀང་། འདྲིར་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་དང་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲི་ལུགས་བཞྲིན་

བརོད་པར་བྱ་བ་ལ། བདག་བསྐེད་རོགས་པར་བསོམས་ཉེར་བསྡུ་བྱས་ཏེ། རང་

ཉྲིད་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པར་བསོམས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་

ལས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་དེ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་བ་རང་རང་གྲི་མཚན་མའྲི་གནས་

སུ་བཀོད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ཅྲིང་སྐེ་མཆེད་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་དབང་

བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བྱེད་པ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་སོན་པའྲི་

སབས་སུ། བཅུ་གཉྲིས་བརྒྱད་གཉྲིས་ལོན་པ་ཡྲི། །རྲིག་མ་བདེ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་

ཉྲིད། །དོ་ཤལ་རྐང་གདུབ་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། །དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་རབ་ཏུ་གཞུག །ཅེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ལ། གྲུབ་ཆེན་

ཌོམྦྲི་བས། སྔགས་པ་ནུབ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་རྩོམ་པར་བྱའོ། །

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲིཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དངས་ནས་རང་གྲི་རྲིག་མའྲི་པདྨ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་

པར་བསམ་མོ། །ཞུ་བ་དེ་ལས་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲིས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་འཁོར་ལོའྲི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་མྲིག་
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ལ་སོགས་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་ཞེས་དང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། དེ་ནས་རང་གཙོའྲི་

སྦོར་བདག་ཉྲིད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་སྙོམས་

ཞུགས་ཏེ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་དམྲིགས་པར་བྱ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྤོས་སངས་རྒྱས་

རྣམས། །རང་རང་མཚན་མར་དགོད་པར་བྱ། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལ་སོགས་

དང་། །དབང་བསྐུར་བར་དུ་ཡོངས་རོགས་པ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། རང་

གཙོའྲི་སྦོར་བདག་ཉྲིད་ནྲི་རང་གཙོ་བོར་བསྐེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་

གསུམ་གྲི་དོན་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་བཀུག་སེ་ཞུ་བ་ལས་ལྷར་བསྐེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་

དམྲིགས་པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་སེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །རྲིན་ཆེན་འབར་བ་ལས། དེ་ནས་

སོབ་དཔོན་རང་ལྷ་ཡྲི། །སྦོར་གནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལེགས་བལྟས་ལ། ཞེས་སོགས་

ཀྲི་དོན་ཡང་དེ་དང་འད་ཞྲིང་། གཞུང་འགེལ་ལས་ཀང་འདྲི་ལྟར་གསལ་བར་བཤད་

དོ། །

དེས་ན་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་

སོ་ལ་ཕོགས་པར་འདུག་སེ། སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པར་བསོམས་ནས་ཉེར་བསྡུ་བྱས་

ཏེ། རོ་རེ་ནྲི་ཐབས་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རོར་དྲིལ་བཟུང་། བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ནང་དུ་འདུག་པར་མོས་ནས་ལས་བུམ་གྲི་ཆུསབསངས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བདག་དང་ཁམས་གསུམ་པོ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིདདུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་

ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། རྭ་བ། གུར། བ་རེ། མེ་རྲི་དང་བཅས་
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པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དབུས་སུ། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་

ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་

འབྱུང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ནས་གདོང་གེན་དུ་ཕོགས་པའྲི་གདན་ནོ། །དབུས་ཀྲི་གདན་

གྲི་སེང་དུ་མཚན་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་

ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་རང་ཉྲིད་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་

བརྒྱད་ཅེས་པ་ནས། གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྐང་བའོ། །

རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཞེས་པ་ནས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་སྔོན་པོ། ཞེས་པའྲི་བར་རྣམས་མངོན་རྟོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡབ་

ཀྲི་ༀ་པདྨ་སུ་ཁ་ཞེས་པ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའྲི་དགའ་བའྲི་སྒ་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། ཡབ་ཀྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། 

ཐུགས་ཀར་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་མེས་ཞུ། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཕྱུང་

བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཆ་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཧཱུཾ་ༀ་གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་

གྷཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བསོམས་པ་དང་འད་

བའྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་ༀ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་

ནས་ཕྱུང་སེ་བདག་དང་ཡུམ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་བཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ་ཞེས་པའྲི་ལྷ་

མོ་བརྒྱད་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་སེ་སོ་སོའྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་རང་རང་གྲི་མཚན་མ་

རྣམས་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་ནས་འཁོད་པ་ནྲི། ཤར་དུ་གཽ་རཱྲི་ནག་མོ་ཞེས་པ་

ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་
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རྟོགས་བཞྲིན་ནོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས། རང་

བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་ཞེས་པ་ནས་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཡེ་

ཤེས་པ་གཞུག་པ་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་བྱས་ཏེ། རང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་

འོད་ཟེར་གྲིས་ནམ་མཁར་བཏེག་པའྲི་ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་

རྲི་ཏྲི་ལ་སོགས་པས་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་དབུལ། ༀ་བཛྲ་

གཽ་རཱྲི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ལ་སོགས་པས་ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

བཅས་པ་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལྷ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་མྲིག་གཉྲིས་སུ་མཾ་ལས་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ་ཞེས་པ་ནས། རོའྲི་གདན་

ལ་བཞུགས་པའོ། །རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་

གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ཞེས་པ་ནས། འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་བྱེ་བའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་

ཕག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སོ་ལ་ཕོགས་པར་འཁོད་པར་གྱུར་

པར་བསམས་ལ། མཆོད་པ་བསང་སྦངས་ནས། ནང་དུ་གཏོར་མ་བྱ་བའྲི་བར་ཐམས་

ཅད་མཆོད་འཕེང་དུ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ནས་ནང་དུ་རྩ་སྔགས་འདོན་པ་ལ་

བརྩོན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་གཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་བསྲུང་དུ་བཅུག་ཅྲིང་། བདག་ཉྲིད་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཁང་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་སེ། ཕྲི་རོལ་པའྲི་གཏོར་མ་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་དང་

བཅས་པ་བཤམས་པ་རྣམས་བསང་སྦངས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་མདུན་དུ་ཆོས་

འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་གཏོར་མགོན་བསྐེད་པ་མན་ཆད་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པའྲི་འཇྲིག་
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རྟེན་པའྲི་གཏོར་མ་བཞྲིན་བྱས་ཏེ། རྐང་ལག་བཀྲུ །ཙོག་པུར་འདུག་ཅྲིང་སྨྲ་བ་བཅད་

ནས། ལག་པ་གཡོན་པར་ཆུ་གཙང་མ་བཟུང་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་རྟྲིང་མནན་

ནས་རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང་རྩ་སྔགས་བཟླས་པས་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་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པ། རོརེ་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་རྣམས་ཀྲི་སེང་ནས་སོར་བ་བྱས་

པར་མོས་ལ། རོ་རེ་གསོར་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་བ་ལ་བརྩོན་པས། ༀ་སུམྦ་ནྲི་སུམྦ་ཧཱུཾ་ལ་

སོགས་པ་ཧཱུཾ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་”བཟླས
1
་ཤྲིང་སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

གཡས་ཕོགས་ནས་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ། ༀ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའྲི་སེམས་ནྲི་རོལ་

པར་ལྡན། །སེག་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་ཕེང་བ་གཙོ་

བོའྲི་དབུ་ལ་ཤར་སོ་ནས་ཕུལ། གཡས་སོར་གྲིས་ནུབ་ཏུ་སོང་སེ། རྐང་པ་གཡོན་

བརྐངས་དང་ལག་པ་གཉྲིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། ༀ་བཛྲོད་གྷཊ་ས་མ་ཡ་

པྲ་བེ་ཤཱ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཕག་རྒྱ་དེ་བཀྲོལ་ནས་ཤར་སོ་ནང་ནས་ཕེ་བར་

བསམ། དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཕོགས་སུ་གནས་ནས་ལྷོ་སོ་དང་། ཤར་ཕོགས་སུ་གནས་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༧ན།  བཟོས    སྐུ། ༢༥བ༤ན། བཟས   * བཟས
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ནས་ནུབ་སོ་དང་། ལྷོ་ཕོགས་སུ་གནས་ནས་བྱང་སོ་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་ཅྲིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་

བོ། །

གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། བདག་ཉྲིད་ཞུགས་ཤྲིང་དབང་བངས་

ཏེ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་བརླབས་བྱ་བ་དང་། སོབ་མ་བཅུ་གཅྲིག་དབང་བསྐུར་བ་

དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཇུག་གྲི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་ཉྲིད་འཇུག་པ་

དང་། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བང་བ་དང་། སོབ་མ་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་

བརླབས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་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་འཇུག་དང་། ནང་འཇུག་གོ །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་

ཆོ་ག་ལ། ཀེ་རོར་གྲི་སོར་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རྣམས་ལས་ཆོ་ག་མྲི་འད་བ་མང་དུ་འབྱུང་

ཞྲིང་། སོམ་པ་གཟུང་བའྲི་སྔོན་དུ་གནས་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང་ཕྲིས་བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་པ་གཉྲིས་བཤད་པའྲི་ཕྲི་མ་སྤྲི་དང་མཐུན་ལ། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་དུ་

སེམས་བསྐེད་པ་ཡོད་མེད་གཉྲིས་འབྱུང་ཡང་ཡོད་པ་ལེགས་ཤྲིང་། ཕོགས་བཞྲིའྲི་

ཕག་འདྲི་སོར་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཐམས་ཅད་ལས་མྲི་འབྱུང་ལ། ལས་རྲིམ་ལས། ན་མ་

ཏེ་ཧཱུཾ་སོགས་གསུམ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་ཅྲིང་། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། སངས་

རྒྱས་དང་སོབ་དཔོན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། ལུས་དབུལ་བའྲི་སྔགས་གསུམ་
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གསུངས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ལས་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྲི་ཆོ་ག་དང་སྔགས་གཞན་ནས་

འབྱུང་བའྲི་སྤྲི་དང་ཁད་པར་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འད་བ་ཞྲིག་གསུངས་ཀང་། འདྲིར་

ནྲི་རྲིན་ཆེན་འབར་བ་ལས། དེ་སད་བརོད་ནས་དེ་སྙྲིང་ཁར། །དབང་ཆེན་དཀྲིལ་

འཁོར་མཚམས་སུ་ནྲི། །རོ་རེས་མཚན་པ་ཁ་དོག་སེར། །ལཾ་ལས་བྱུང་བ་ཧཱུཾ་བསོམ་

བྱ། །བཾ་བྱུང་ཆུ་ནྲི་ཁ་དོག་དཀར། །བུམ་པས་མཚན་ཞྲིང་ཡོངས་སུ་ཟླུམ། །ཡཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་གཡོ་བའྲི་རླུང་། །བ་དན་སྔོན་པོས་མཚན་གཞུའྲི་དབྱྲིབས། །དེ་ལ་སྐུ་

གསུང་ཧ་ཨཱཿ བསོམ། །རྐང་འོག་ཛྷཻ་ནྲི་རབ་འབར་བ། །རླུང་ལ་རང་བྱུང་གྲུ་གསུམ་

པར། །གནས་པར་སར་ལ་སོབ་མ་དབབ། །དེ་ནས་འཇྲིགས་སུ་རུང་བ་ཡྲི། །རོ་རེ་

གླུ་དང་གར་བྱའོ། །ཨ་བེ་ཤ་ཡ། ཞེས་པ་ནས། ཧཱུཾ་ༀཿ ཧ་ཛྷཻ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་

ལ། ཧཿ ཆུ་དཀྲིལ་དང་། ཨཱཿ ལྟེ་བའྲི་མེ་ལ་མཚན་པ་བྱས་ན་འདུས་པ་ནས་གསུངས་

པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་ཆེན་མོ་དང་ཚད་ལྡན་དག་གྲིས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པས་

ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སོགས་པའྲི་བཤད་ཚུལ་དང་རྣམ་དབྱེ་རྣམས་ཞྲིབ་

པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ་འདྲིར་ནྲི་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སོས་སོ། །དེ་ལ་སོབ་མ་དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའྲི་བརོད་ཚུལ་འདོན་པ་སོ་བ་ཙམ་ནྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་འོས་པ་ཙམ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་ཙམ་རང་གྲིས་ཤེས་པར་ནུས་པ་ཞྲིག་འོང་བས། འདྲིར་ནྲི་བོ་

དམན་པ་དག་ལ་ཕན་པའྲི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོ་བདག་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བརོད་

པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བྱས་ལ། བ་མའྲི་བྱ་བ་རྣམས་གཙོ་བོས་

མཛད་པ་དང་། སོབ་མའྲི་བྱ་བ་རྣམས་རང་གྲིས་བྱས་ལ། ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཐོགས། 
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མཎལ་ཕུལ། ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦར་ནས། བདག་མེད་མ་ཡྲིས་མགྲིན་འཁྱུད་པའྲི། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྔར་ལྟར་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

ནུད་ཏ་ར་བོ་དྷྲི་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ཝསྟྲ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཧཱུཾ། ༀ་

བཛྲ་རཀ་ཧཾ། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྞྲི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། སད་

གཡོགས། སོད་གཡོགས་གཙུག་ཏོར་བཅྲིངས། ༀ་ཙཀྵུ་བནྡ་ཝཱ་ར་མ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་པས་མྲིག་དར་དཀྲྲི། ཨཱཿ ཁཾ་བཱྲི་ར་ཧཱུཾ་གྲིས་མེ་ཏོག་འཕེང་བ་བཟུང་། རང་ཉྲིད་

ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་བསང་། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་

ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་

ཀར་བསོལ་ནས་འཛིན་ཅྲིང་། གཡས་བརྐང་གྲི་སབས་ཀྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར་པའྲི་

སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་ལ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། མགྲིན་པར་ཉྲི་མ་ལ་ཨཱ་དམར་པོ། སྤྲི་བོར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་

དཀར་པོ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་འོད་ཟེར་གྲིས་ལུས་འོད་གསལ་བར་བྱས། ཀྱཻ་ཁོད་སུ་

ཡྲིན་ཅྲི་ལ་དགའ། ཞེས་བ་མས་འདྲི་བ་ལ། སལ་བཟང་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལའོ། 

ཞེས་བར་སྤད། སོམ་པ་གཉྲིས་ས་གོན་གྲི་སབས་ལྟར་གཟུང་། 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་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རང་གྲི་སེམས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུད་པ་ཏཱ་ཡ་མྲི། བ་མས་རོ་རེ་སྙྲིང་ཁར་བཟུངས་

ནས། ༀ་སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧོ་སྲིདྷྱ་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་བརྟན་
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པར་བྱས་པར་བསོམ། རོ་རེ་མགོ་བོར་བཞག་ལ། དེང་ཁོད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིགས་སུ་ཞུགས་ཀྲིས། ཁོད་ཀྲིས་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་ནོ། ཞེས་གསང་བར་གདམས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་དུ་གཞུག་ཅྲིང་བསོར་ནས་ཕག་བྱ་བ། དམ་ལ་

བཞག་པ། ཡེ་ཤེས་པ་ཕབ་ནས་བདེན་སོབས་བརོད་པ་སོགས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། རོ་

རེ་ལ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཇུས་ཏེ། ཧཱུཾ་ཛཿ ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད། སོབ་མ་ཡོལ་བའྲི་ནང་དུ་

འཇུག་ཅྲིང་། བསོམ་དོན་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་མོས་ནས། ཨཱཿ ཁཾ་

བྲི་རཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ནས་མཧཱ་ར་ཏ་སུ་ཌྲི་ཌྷ་སུ་ཏོ་ཥོ་སུ་སུ་ཥོ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ 

དྷྱ་སྲིདྷྱ་མཾ། ཞེས་བརོད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསོར་བར་བྱ། ༀ་ན་མཿ 

ཏེ་ཧཱུཾ། ན་མཿ མྲི་ཧཱུཾ། ན་མོ་ན་མཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཐལ་

མོ་དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁར་སྦར་ལ། ཤར་སོ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། 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་སེ། ཡེ་ཤེས་གང་གྲིས་ཁོད་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་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་སེ། ཁོད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། 

ཞེས་བརོད་དེ་ཕན་ཡོན་གྲི་སོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། །
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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་སེ་བྱེད་དོ། །དེ་

ནས་མགོ་བོར་རོ་རེ་བཟུང་ནས་དྲིལ་བུ་བཀྲོལ་ཞྲིང་། འདྲི་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་དམ་ཚིག་རོ་

རེ་སེ། གལ་ཏེ་ཚུལ་འདྲི་སུ་ཡང་རུང་བ་ལ་སྨྲས་ན་འདྲིས་ཁོད་ཀྲི་མགོ་བོ་འགེམས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་སྙྲིང་ཁར་བཞག་ལ། 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་དལ་ཏེ་གཤེགས། ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་གཉྲིས་ནྲི་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲི་

སོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་སེ། དེ་གསུམ་ནྲི་རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་ལ་ཁད་པར་དུ་དམ་བཞག་

མཛད་པའོ། །ཐོད་པར་གནས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་ཡྲིག་འབྲུ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ། མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་ཐོད་པ་ནས་བཟུང་སེ་སྦྲིན་ཞྲིང་། འདྲི་ནྲི་

ཁོད་ཀྲི་དམལ་བའྲི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་སྲེག་པར་བྱེད། །དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་

དངོས་གྲུབ་སེར། །རོ་རེ་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུ་འཐུང་ཞྲིག །ༀ་པཉྩ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋཿ ཋཿ ཋཿ 

ཞེས་བརོད་དེ། དམ་ཚིག་སྤྲིར་བསྲུངས་མ་བསྲུངས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་

གཉྲིས་ཀའྲི་སོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པའོ། །དེ་ནས་སོབ་མའྲི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སེ། 

དེང་ཕྲིན་ཆད་ཁོད་ཀྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་ང་ཡྲིན་གྲིས་ངས་འདྲི་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་བྱས་པ་

དེ་ཁོད་ཀྲིས་བྱ་དགོས་སོ། །ཁོད་ཀྲིས་ང་ལ་བརས་པར་ཡང་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་བརོད་ནས་སོབ་དཔོན་གྲི་བཀའ་ཉན་པའྲི་སོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པ་སེ། རྩ་ལྟུང་

དང་པོ་ལ་ཁད་པར་དུ་དམ་བཞག་མཛད་པའོ། །
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གསུམ་པ་ནྲི། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབས་

ཤྲིག །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་བདག་ལ་དབབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། 

རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་

སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་ཐོད་པ་དང་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་

ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་གནས་པའྲི་སྤྲི་བོར་པཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པས་མཚན་པ་ལ་ཧཿ དང་། སྙྲིང་ཁར་ལཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་སེར་པོ་ཟུར་དུ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པས་མཚན་པ་ལ་ཧཱུཾ་དང་། 

ལྟེ་བར་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟུར་གསུམ་པ་དམར་པོ་རྣོ་ཞྲིང་འབར་བ་ལ་ཨཱཿ 

དང་། རྐང་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཡོ་བ་གཞུའྲི་

དབྱྲིབས་ཅན། མཐའ་མར་བ་དན་གྲིས་མཚན་པ་ལ་ཛྷཻ་དག་ཅྲིང་བཟོད་པར་དཀའ་

བའྲི་གཟུགས་ཅན། རླུང་གྲིས་བསྐོད་པས་ལྟེ་བའྲི་མེའྲི་གནས་སུ་ཕྲིན་པ། སར་ཡང་

རླུང་གྲིས་བསྐོད་པས་སྙྲིང་ཁའྲི་ས་འབར་བར་གྱུར་ཏེ། སྤྲི་བོའྲི་ཆུ་ལས་བདུད་རྩྲིའྲི་

ཚོགས་བབས་པས། ཚིམ་པར་གྱུར་ཅྲིང་། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་

ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དཔའ་བོ་

དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་རྣམ་པར་སྤན་དངས། རང་

གྲི་ལུས་ལ་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པ་བཞྲིན་དུ་བ་སྤུའྲི་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཞུགས་ཤྲིང་

གཉྲིས་སུ་མེད་པར་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐར། ༀ་ཏྲིཥྛ་

མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ། སཾ་བྷ་ཡ། ར་ར་ར་ར། ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ། ཧཱུཾ་ཧཿ ཨཱཿ ཛྷཻཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་སྔགས་བརོད་བག་དང་བཅས་པས་གདོན་ཅྲིང་། རོལ་མོའྲི་སྒ་དང་བདུག་
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པས་བདུགས་ལ་དབབ་བོ། །

དེ་ནས་མགོ་བོར་རོ་རེ་བཞག་ལ། ཏྲིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརོད་དེ་བབས་པ་བརྟན་

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་ཞེས་ཟེར་ན་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་གོ་བར་བྱ་

ཞྲིང་། བདག་འཇུག་ལ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་བ་མས་གཙོ་བོ་ལ་ཤར་སོ་ནས་

མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བྱས་ལ། ཡང་དག་པ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར། །བདག་གྲི་སོབ་

མ་བཅུག་པ་འདྲིའྲི། །ལྷ་རྣམས་རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། །བསོད་ནམས་ཇྲི་ལྟར་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་བཤད་པའྲི་མེ་ཏོག་འཕེང་བ་ཏྲཾ་གྲིས་བསྔགས་པ་

ལས། ཡང་ཞྲིང་མ་རྲིང་པའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་བཏོན་ལ་ཐལ་མོ་སྦར་བའྲི་བར་དུ་བཟུང་

སེ། རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཞུགས། གཙོ་བོ་འཁོར་བཅས་ཀྲི་མདུན་ན་

གནས་པར་གྱུར། ༀ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་དེ་གཙོ་བོའྲི་དབུ་ལ་ཕུལ་བར་

བསམས་ནས་ལྟོས་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་སྦྲིན་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀང་མཚོན་པར་བྱའོ། །རྩྲིག་པའྲི་སེང་ངམ་ཕྲིར་ལྷུང་

ན་ལན་གསུམ་བསྐར་ལ་དོར། རོ་རེ་རྭ་བའྲི་ནང་དུ་ལྷུང་ན་དངོས་གྲུབ་ཕ་མོ་འགྲུབ། 
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རོ་རེ་རྭ་བའྲི་ཕྲིར་ལྷུང་ན་སལ་བ་མེད་པས་ཇྲི་སྲྲིད་སལ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་གྲི་

བར་དུ་རེས་སུ་བཟུང་བར་མྲི་བྱའོ། དེ་ནས་བ་མས་མེ་ཏོག་འཕེང་བ་དེ། ༀ་པྲ་ཏཱྲི་

ག�ཧྣ་སྟྭཾ། ཨྲི་མཾ་སཏྭ་མཧཱ་བ་ལ། ཞེས་བརོད་དེ་སོབ་མའྲི་མགོ་ལ་བཅྲིངས། དེ་ནས་

སེམས་དཔའ་སོབས་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་

ཧཾ། དཔྲལ་བར་རཾ། མྲིག་གཉྲིས་ལ་ཨོྃ། འོད་ཟེར་འབར་བ་རེ་རེ། 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། ཅེས་མྲིག་དར་བསལ་ནས། ད་ནྲི་དད་པའྲི་ཤུགས་

ཀྲིས་སུ། །དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་”བལྟོས
1
། །ཁོད་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྲིགས་སུ་

སྐེས། །ཕག་རྒྱ་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་ནྲི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་ཁོད་འགྱུར་གྲི། །རོ་རེ་པདྨ་རྩེ་རོལ་པས། །གསང་

སྔགས་རྣམས་ནྲི་བསྒྲུབས་པར་གྲིས། །ཧེ་བཛྲ་པཱ་ཤྱ། དེ་ཡང་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་མེ་རྲི་དང་བཅས་པའྲི་ནང་དུ་ཆོས་

འབྱུང་གྲི་དབུས་སུ་ཆུད་པའྲི་ས་ཚོགས་པདྨ་ལ་གནས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་

བར་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་རྟ་འབས་བཞྲི་དང་བཅས་པའྲི་ནང་གྲི་པདྨའྲི་

ལྟེ་བར་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་གཽ་རཱྲི། ཞེས་པ་ནས། ནུབ་བྱང་དུ་གཡུང་མོ། དེ་

ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

1 མ་ཕྱི། ༢༣ན༧ན།  བལྟོས    སྐུ། ༢༩བ༢ན། ལྟོས
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བར་གྱུར། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། མངོན་རྟོགས་ལྟར་རེ་རེ་ནས་བར་སྤད་

དོ། །ༀ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བདག་ཞུགས་སོ། །ༀ་རྣལ་

འབྱོར་དཀྲིལ་འཁོར་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བདག་གྲིས་མཐོང་། །ༀ་གསང་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བདག་དབང་བསྐུར། །ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧོཿ ཧོཿ 

ཞེས་བརོད་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། གུར་ལས། དང་པོ་ཆུ་ཡྲི་དབང་ཡྲིན་ཏེ། །གཉྲིས་

པ་ལ་ནྲི་ཅོད་པན་དབང་། །གསུམ་པ་རོ་རེའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །བཞྲི་པ་རང་གྲི་

བདག་པོ་ཡྲིན། །ལྔ་པ་ལ་ནྲི་མྲིང་དབང་བསྐུར། །དྲུག་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད། །བུམ་པའྲི་དབང་ནྲི་བདུན་པ་སེ། །བརྒྱད་པ་གསང་བའྲི་དབང་ཡྲིན་ནོ། །དགུ་

པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །དེ་ཉྲིད་རོ་རེའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་སྦྲིན། །སོན་པ་རང་ཉྲིད་ལུང་སོན་ཏེ། །འདྲི་ནྲི་དབང་ཆོག་རྲིམ་པའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བོ་གོས་ཀྲིས་དྲུག་པ་མེ་ཏོག་འཕེང་བའྲི་དབང་དང་། 

བདུན་པ་བུམ་དབང་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ལ་བཤད། ཨ་བྷྱཱས་དེའྲི་

དོན་དེ་ལས་གཞན་དུ་འཆད་དོ། །

བོད་ཀྲི་བ་མ་དག་གྲིས་ནང་དབང་བསྐུར་བ་མྲི་མཛད་ཀང་། རོ་རེ་ཕེང་བར་ནང་

དབང་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་དེར་བཤད་པས་ཀྱཻ་རོར་ལའང་སྦོར་བ་དོན་དུ་སང་ལ། གུར་

ལས། རང་གྲི་རྲིགས་མ་སྐེས་བུའྲི་ཆུས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནང་དབང་བསྐུར་

བར་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ་བཞེད་ཅྲིང་། བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་སོད་རུང་ཁད་པར་བར་བསྒྲུབ་

པའྲི་གནད་ཆེ་བས་འདྲི་ལ་ཡང་ནང་དབང་བྱའོ། ཞེས་བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་
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པ་གསུང་ལ། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ལ་སོབ་མ་དང་། དབང་རས་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་གཙོ་

བོ་སྔར་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ཤེས་བྱེད་ཅྲིའང་མེད་ཅྲིང་། ཀྱཻ་རོར་ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་

གཡས་པ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་གཡོན་པ་ཐམས་ཅད་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་སོགས་ཀང་དེ་

དང་འད་ལ། གུར་ལས། སོབ་མ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་བྱས་ལ། །ཞེསདང་། ལྷ་མོ་སྒོལ་

མས་འཁྱུད་ལྡན་པའྲི། །སོབ་མ་རྟ་མཆོག་ཏུ་བསམས་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའང་རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་འགོའྲི་དོན་དུ་མངོན་པས་སྤྲི་འགོ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་སོ། ཞེས་

གསུང་ངོ་། །བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་དང་། རྲིན་ཆེན་འབར་བ་ལས་ཆུ་དབང་གྲི་སྔོན་

དུ་སོབ་མ་ཁྲུས་དཀྲིལ་དུ་བཞག་པ་ལ་མཆོད་པ་དང་སྦང་བ་བྱ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་

གསུངས་ཀང་། སྦང་བ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་མ་གསུངས་པ་ལ། བ་མ་དག་ཏྲིལ་གྲི་སྦྲིན་

སྲེག་གྲི་སྦང་བ་ཙམ་ཞྲིག་མཛད་ཀང་། རྒྱས་པ་ལ་སྤོ་ན། གསང་འདུས་ཀྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་བཞྲིན་བྱ་ལ། མདོར་བསྡུས་པ་ལ་མོས་ན་མ་བྱས་ཀང་

རུང་ངོ་། །དབང་གྲི་མཐའ་རྟེན་ནྲི། འཕེང་བར་བརྟུལ་ཞུགས་རེས་གནང་ལུང་བསན་

དབུགས་དབྱུང་སོགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དབང་བཞྲི་ག་རོགས་པའྲི་མཇུག་ཏུ་མཛད་

ཅྲིང་། ཚད་ལྡན་དུ་མས་རེས་གནང་ཕལ་ཆེ་བ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་མཐའ་

རྟེན་དུ་མཛད་པ་སོགས་མྲི་འད་བ་མང་དུ་འབྱུང་ཡང་བ་མ་དག་བཞེད་པ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་

བའྲི་བཞེད་པ་དང་མཐུན་ལ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་མཇུག་ཏུ་དེ་

ཉྲིད་བསན་པ་ལས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་། རེས་གནང་ཁ་བསངས་ན་ལེགས་

ཤྲིང་། ཀྱཻ་རོར་ལ་སྤོད་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྲིན་པའང་འཕེང་བའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་པ་

ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་བཤད་པ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་དང་
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བསྟུན་ན་གནད་ཆེ་བས་བྱས་ན་ལེགས་སོ། །

སྤྲིར་དབང་གྲི་དངོས་གཞྲི་རྣམས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྲིན་

གྲི། མཐའ་རྟེན་རྣམས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་དང་སབས་གང་དུ་བྱེད་པ་མ་ངེས་པས་དཀྲིལ་

ཆོག་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས་ཀང་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཆུ་དབང་གྲི་

སབས་སུ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའྲི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་ཡོ་གའྲི་ལུགས་ཡྲིན་གྲི་

བ་མེད་ཀྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ནས་མྲི་འབྱུང་ལ། བུམ་ཆུ་ལྷར་མྲི་བསྐེད་པར་བུམ་

པ་ལྷར་བསྐེད་པ་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཆུ་དབང་གྲི་ཚེ་བུམ་

པ་བཏེག་ནས་ཤྲིས་བརོད་བྱེད་པ་ནྲི་སོབ་མ་ལ་བྱེད་ཀྲི་བུམ་པ་ལ་བྱེད་པ་གཏན་མ་

ཡྲིན་ལ། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས་ཀང་དེའྲི་སབས་སུ། སོབ་མ་ཤྲིས་པར་འདོད་

པའྲི་ཕྲིར། །བ་མས་བཀྲ་ཤྲིས་གླུ་དབྱངས་བྱ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དབང་

བང་བ་ལ་བཞྲི། བུམ་བའྲི་དབང་། གསང་བའྲི་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་། 

དབང་བཞྲི་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ཐུན་མོང་བ་རོ་རེ་སོབ་མའྲི་དབང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་གྲི་དབང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། 

དང་པོ་ཆུའྲི་དབང་ནྲི། སོབ་མས་ཡོན་དང་མཎལ་ཕུལ་ཏེ་ཕག་བྱས་ལ། པུས་

མོ་གཡས་པའྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས། སྙྲིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྦར་

ལ། བྱང་ཆུབ་རོ་རེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇྲི་ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར། །བདག་

ཀང་རབ་ཏུ་བསྒལ་བའྲི་ཕྲིར། །ནམ་མཁའྲི་རོ་རེ་དེང་བདག་སྩོལ། ཞེས་ལན་གསུམ། 

གསོལ་བ་གདབ། སྦང་བ་བྱེད་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་སྤྲིའྲི་དབང་དུ་མཛད་
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ནས་འཕེང་བར་གསུངས་པ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཀོད་པ་ལྟར་

བྱའོ། །དེ་ནས་རང་ཉྲིད་ལ་ལས་བུམ་གྲིས་ཆུ་དང་ལས་སྔགས་ཀྲིས་བསངས། བ་

མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་ཉྲིད་དངས་ཞལ་

དུ་ཞུགས། སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཐོན་པ་སད་ཅྲིག་

གྲིས་སོང་པར་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་

དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་མཱ་མ་ཀཱྲི་སྔོན་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། 

བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བསོམས་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་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་

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་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་ནམ་མཁའྲི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས། འདོད་ཆགས་

ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་བར་གྱུར་ནས། རྣམ་སང་གྲི་སོ་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་

སོ་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་
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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་པའྲི་སེང་དུ་ཤྲིང་སན་ལ་

གནས་པའྲི་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་སེང་དུ་འཁོད་པར་གྱུར། བུམ་པ་སོ་སོ་བ་ཡོད་ན་རྣམ་

རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆུ་ཐོད་པའམ་དུང་ཆོས་སོགས་སུ་བསྡུས་ནས་

བཞག །མེད་ན་དེ་ལྟར་མྲི་དགོས་པས་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་བུམ་ཆུ་སྔར་ལྟར་བསང་། ཤཱུ་ནྱ་

ཏཱ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བུམ་ཆུ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་རོ་རེ། ཞེས་པ་

ནས། གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ནང་དབང་དང་འད། བ་མ་དང་གཙོ་

བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དངས་

ནས་དབང་རས་ཀྲི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ནྲི་

རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས་ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྐུལ་

ཏེ་སྤན་དངས་པ་རྣམས་བྱོན་ནས་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་དགོངས་པ་མཛད། སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་

མ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལ་

སོགས་པ་རང་གྲི་སེང་ཕོགས་སུ་འཛིན། གླུ་གར་མཛད་ཅྲིང་རོལ་མོ་བརྡུངས། མེ་

ཏོག་དང་གུར་གུམ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆར་འབེབས། 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། གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པས་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་གླུ་དབྱངས་ཀྲིས་ཤྲིས་



 1066  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1066  

པ་བརོད་ཁོ་བོ་རྣམས་ཕོགས་མཚམས་སུ་འཁོད་ནས་བགེགས་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

ལས་ཀྲི་རོ་རེས་བུམ་པ་བཏེག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྲི་ངོ་བོ་འད། 

ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གསུམ་གྲིས་ཤྲིས་པ་བརོད། །རྒྱས་པ་ལ་སྤོ་ན། བཟང་པོ་ཡོངས་

བཟུང་ལས། དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡྲི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲི་སྙྲིང་པོ་ནས། ཞེས་སོགས་སྔ་མ་

གསུམ་ལ་སྦྲེལ་ནས་གསུངས་པ་རོགས་པར་བརོད་དོ། །དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་

པོ་ནྲི། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡྲིས་ཕག་བྱས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་གསང་གསུམ་

གྲི། །གནས་ལས་ཕྱུང་བ་སྦྲིན་པར་བྱ།  །ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཨཱ་ད་ཀ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཧཱུཾ། སུ་

ར་ཏ་ཧཱུཾ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་བརོད་ནས་བུམ་ཆུ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་

ཁུ་ཚུར་གྲིས་སྤྲི་བོར་བླུག་ཅྲིང་། འཐུང་དུའང་གཞུག་གོ །དེ་ལྟར་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་

དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། བདེ་བ་ཆེན་པོ་མོང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་

དག །ཆུ་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་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་སོ་ནས་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་

ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། དེ་ལྟར་མྲི་བསྐོད་པ་ཆུའྲི་དབང་ཐོབ། ཞེ་སང་

གྲི་དྲི་མ་སྦངས། 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། །

གཉྲིས་པ་ཅོད་པན་གྲི་དབང་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པ་བསྐེད་པའྲི་དོད་ལ། ཨཾ་ལས་

རྲིན་པོ་ཆེ་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྲིན་འབྱུང་སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་
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ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་། དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རྲིན་ཆེན་སྒོལ་མ་སེར་མོ་

གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་། རང་ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དུ་བྱས་

པ་ལ་དབང་བསྐུར། ཞེསདང་། ཅོད་པན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཞེས་དང་། རྲིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་རས་ཅོད་པན་དུ་གྱུར། ཞེས་དང་། ནང་

དབང་གྲི་མཇུག་ཏུ་ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་ནས་རང་གནས་སུ་འཁོད། ཅེས་བརེ་

བ་མ་གཏོགས་པའྲི་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱས་ནས། དབང་ལྷ་

སྤན་འདེན་པ་སོགས་དང་། ཤྲིས་བརོད་བཞག་པའྲི་ཚིག་ལྷག་མ་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། 

དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་པོ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མཐར། ༀ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མྲི་

བཛྲ་ར་ག་ཏ་བཛྲ་ཤ་ལྲི་ཧོཿ ཞེས་བརོད་དེ་དབུ་རྒྱན་མགོ་ལ་བསོན། དེ་བརྟན་བྱེད། 

དབང་བསྐུར་རོ་རེ། ཞེས་སོགས་དང་། ༀ་ཨཱཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་

མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས། ཞེས་པ་ནས། རྲིན་

འབྱུང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དབང་ལྷ་བསྲིམ་པ་དང་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་བྱ། 

དེ་ལྟར་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྲི་དབང་ཐོབ། ང་རྒྱལ་དང་སེར་སའྲི་དྲི་མ་

སྦངས། ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། 

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། 

ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་རོ་རེའྲི་དབང་ནྲི་ནང་དབང་དང་དབང་རས་སྐེད་པ་ལ། ཛྲིཾ་ལས་རོ་

རེ་ཛྲིཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དམར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་གྲི་གུག་
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དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་། རོ་རེ་སྦྲིན་པའྲི་ཚེ། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་

ཆེན་པོ་ནྲི། །སོགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་རོ་རེའྲི་དབང་། །དེ་རྲིང་ཁོད་

ལ་བསྐུར་བར་བྱ། །འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉྲིད། །ལེགས་པར་གྲུབ་ཕྲིར་རོ་

རེ་བཟུང་། ཞེས་བརོད་དེ་རོ་རེ་སོབ་མའྲི་སྙྲིང་ཁ་མགྲིན་པ་དཔྲལ་བར་རེག་ལ་ལག་

པ་གཡས་སུ་སྦྲིན། སོབ་མས་ཀང་། ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ། ཞེས་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བསྙེམས་

པས་གསོར་ལ་སྙྲིང་ཁར་བཟུང་། ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཅོད་པན་གྲི་གནས་སུ་རོ་རེ་

དང་རྲིན་འབྱུང་གྲི་གནས་སུ་འོད་དཔག་མེད་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་ལ། དེ་ལྟར་འོད་དཔག་མེད་རོ་རེའྲི་དབང་ཐོབ། འདོད་ཆགས་ཀྲི་དྲི་མ་སྦངས། 

འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འོད་

དཔག་མེད་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་

དག་པ་བརོད་དོ། །

བཞྲི་པ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ནྲི། ནང་དབང་དང་དབང་རས་སྐེད་པ་ན། ཁཾ་ལས་

རལ་གྲི་ཁཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྲུབ་ལང་ཁུ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རལ་གྲི་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་སྒོལ་མ་ལང་ཁུ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་

པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་དྲིལ་བུ་སྦྲིན་པའྲི་ཚེ། དབང་བསྐུར་རོ་རེ་ཆེན་

པོ་ནྲི། །སོགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ། ༀ་བཛྲ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏྲི་སྟྭཾ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མྲི་ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་

ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་པས་བྱྲིན་ཏེ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་ལག་པས་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་

བྱེད་དུ་གཞུག །ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཅོད་པན་གྲི་གནས་སུ་དྲིལ་བུ་དང་རྲིན་འབྱུང་གྲི་

གནས་སུ་དོན་གྲུབ་གཞུག་པ་མ་གཏོགས་ཅོད་པན་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ལ། དེ་
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ལྟར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་ཐོབ། ཕག་དོག་གྲི་དྲི་མ་སྦངས། འདུ་བྱེད་ཀྲི་

ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དང་

དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་དག་པ་བརོད་དོ། །

ལྔ་པ་མྲིང་གྲི་དབང་ནྲི། དབང་རས་མེད་པས་ནང་དབང་གྲི་ཚེ་བྷྲུཾ་ལས་འཁོར་

ལོ་བྷྲུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

གཉྲིས་ཀྲིས་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་སྤན་མ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་

འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞེས་དང་། དབང་ལྷ་སྤན་འདེན་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས། 

བ་མས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་སོབ་མའྲི་མགོ་བོར་མཉམ་དུ་བཟུང་སེ། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་སྟྭཾ་ཨ་བྷྲི་

ཥྲིཉྩ་མྲི། བཛྲ་ན་མ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ། ཀྱཻ་དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའོ། ཞེས་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྲི་རྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་མྲིང་རྒྱས་པར་གུར་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གདགས། ཆུ་དབང་། དབང་ལྷ་བསྲིམ་པ་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་

ལ། རྣམ་སང་གྲིས་དབུ་བརྒྱན། ཞེས་བརེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་སང་མཛད་མྲིང་གྲི་

དབང་ཐོབ། གཏྲི་མུག་གྲི་དྲི་མ་སྦངས། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་བསྒྱུར། མེ་ལོང་

ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། རྣམ་སང་དང་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་

ལ་དབང་བར་བྱས་སོ། ཞེས་དག་པ་བརོད། དེ་ནས་དངོས་ཀུན་གང་དང་གང་སང་

བའྲི། །གཙོ་དེ་རང་གྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཆོས་ཀུན་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་པའྲི། །སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བལྟ་བར་གྲིས། ཞེས་པས་མེ་ཏོག་ཕེང་བ་ནས་མྲིང་དབང་གྲི་བར་

དྲུག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ཆོས་དབྱྲིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དྲུག་གྲི་རང་

བཞྲིན་དང་དབྱེར་མེད་པར་བལྟ་བ་དབང་སྤྲིའྲི་དག་པ་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་དབང་ལྔ་ནྲི་
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སངས་རྒྱས་ལྔ་འགྲུབ་པའྲི་གེགས་ཀྲི་དྲི་མ་ལྔ་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། མ་རྲིག་པ་དང་

བལ་བ་ལས་རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཁད་པར་བ་འཇོག་པས་རྲིག་

པའྲི་དབང་སེ། རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་ལྔ་ཐོབ་རྒྱུ་ལས་ནྲི། །སངས་

རྒྱས་ལྔ་པོ་འདྲི་རྣམ་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་པའྲི་རྲིག་

མའོ། །དེས་བུམ་པ་བཟུང་སེ་བསྐུར་བའྲི་རྲིག་པའྲི་དབང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ལ་གཉྲིས། སོབ་

དཔོན་གྲི་དབང་དངོས་བསྐུར་བ། སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དངོས་ཀྲི་མཐའ་རྟེན་

ནོ། །དང་པོ་ནྲི། སོབ་མས་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་མཎལ་ཕུལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་

རོ་རེ་སངས་རྒྱས་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། རང་ཉྲིད་

སྔར་ལྟར་བསང་སྦངས་ནས། ནང་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཡུམ་གྲི་པདྨ་བསྐེད་པའྲི་ཚེ། 

ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲི་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་

དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་བསྙེམས་

མ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ་ཞེས་མ་གཏོགས་ཚིག་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅད་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས། ཡུམ་གྲི་པདྨ་ནས་ཕྱུང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་

སོར་ཁྲུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པ་ནས། བྱང་དུ་རལ་གྲི་ལང་ཁུས་མཚན་པའྲི་

དབུས་སུ་སེངེའྲི་ཁྲིའྲི་སེང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་འཁོད་པར་གྱུར། 

རོ་རེ་བསང་སྦངས་ཏེ། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། ཐོག་མཐའ་

མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
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ཀུན་བདག་ཉྲིད། །རོ་རེ་བསྙེམས་མའྲི་བདག་པོའྲི་བདག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་བུའོ། །ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ། སོང་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་སོ་ནས་ཟུངས་ཤྲིག །ཅེས་བརོད་

དེ་ལག་པ་གཡས་སུ་སྦྲིན། དྲིལ་བུ་བསང་སྦངས། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་

བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུར་གྱུར། འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཤེས་རབ་དབྱངས་

ཀྲི་རེས་འགོར་བཤད། །ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རྟག་ཏུ་བཅང་། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་

བ་བཞེད། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོགས་པར་སེམས་

པའྲི་སོ་ནས་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སོ་ནས་ཟུངས་ཤྲིག །ཅེས་

བརོད་དེ་སོབ་མའྲི་ལག་པ་གཡོན་དུ་གཏད། 

ཨཱཿ 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་སོབ་

མས་དཀྲོལ། རོ་རེ་རབ་གནས་རོ་རེ་ཉྲིད། །ཆེ་དང་དྲིལ་བུ་ཆེན་པོ་བཟུང་། །དེ་རྲིང་

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱུར། །སོབ་མ་བསྡུ་བ་ཉྲིད་དུ་གྲིས། །རང་གྲི་ལུས་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོར་བསོམ་པ་ནྲི་འདྲིར་མྲི་རུང་བའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦར་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་

བྱའོ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་

གྲིས་ཡང་དག་འཁྱུད། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦོར་བ། །སོབ་དཔོན་གྲི་ནྲི་དབང་དུ་

འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སོ་ནས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་
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ལག་པས་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་བྱས་རང་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་སྦར་བ་དེ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་

གྲི་དངོས་གཞྲི་ཡྲིན་པས། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལེགས་པར་བར་

སྤོད་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ནས་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྐུལ་

ཏེ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན། ཞེས་པའྲི་བར་ཤྲིས་བརོད་ཀྲི་ཚིགས་

བཅད་བཞག་པ་མ་གཏོགས་སྔར་ནང་དབང་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་

དབང་ལྷ་བསྲིམ་པ་སྔར་ལྟར་བྱས་ཏེ། ༀ་སུ་པྲ་ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་

མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་ཅྲིང་སྔར་ལྟར་མཆོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་ཉྲིད་བསྒག་ཅྲིང་སྔགས་གཏད་པ། མེ་ལོང་བསན་ཅྲིང་

མདའ་འཕང་བ། བརྟུལ་ཞུགས་སྦྲིན་ཞྲིང་རེས་གནང་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དེ་ཉྲིད་

བཤད་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་ནྲི་གང་བཤད་པ། །ཡྲིད་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་

ཡྲིན། །གཞལ་མེད་ཁང་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། །སེམས་ནྲི་གཞལ་མེད་ཁང་བརྩེགས་

འཕགས། །དེ་ཡྲི་ཕྲི་རོལ་གྲུ་བཞྲི་ནྲི། །མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །བྱམས་པ་ལ་

སོགས་སེམས་གང་ཡྲིན། །ཐྲིག་སྐུད་བཞྲིར་ནྲི་ཡང་དག་བཤད། །ཐྲིག་གདབ་ཡང་

དག་བཤད་པ་ནྲི། །ཆོས་རེས་དན་པའྲི་སྦོར་བའོ། །ལྟ་བ་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་ལ། །ཡེ་

ཤེས་ཐྲིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན། །རྒྱན་རྣམས་ཡང་དག་བཤད་པ་ནྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

སོགས་སོམ་པ་མཆོག །དད་པའྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་སེམས། །རྭ་བ་ལྔ་ནྲི་ཡང་

དག་བྱུང་། །རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྲི་པ་ནྲི། །སོ་རྣམས་སུ་ནྲི་ཡང་དག་བཤད། །ཀ་བར་
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བཅས་པའྲི་རྟ་བབས་བཞྲི། །ཡང་དག་སོང་བ་རྣམ་པ་བཞྲི། །དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་

པོ་ནྲི། །ཁ་ཁེར་བཞྲིར་ནྲི་ཤེས་པར་བྱ། །སོ་ཁྱུད་ཅེས་ནྲི་གང་བཤད་པ། །རྫུ་འཕྲུལ་

རྐང་པ་རྣམ་པ་བཞྲི། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་པོ་ནྲི། །ཕེང་བ་མེ་ཏོག་ཆུན་འཕང་

ལྡན། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྲི། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བར་བཤད། །སྒྲིབ་

པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་བ། །ཏྲིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་བརྟགས་པ། །ལམ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཁད་པར་རྣམས། །རྔ་ཡབ་ཅེས་ནྲི་ཡང་དག་བཤད། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་

འཇོམས་པའྲི་ཕྲིར། །དོ་ཤལ་ཞེས་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད། །ཉོན་མོངས་ཕེད་ནྲི་འཇོམས་

པའྲི་ཕྲིར། །དོ་ཤལ་ཕེད་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས། །ཉོན་

མོངས་འཕོག་པས་ད་བ་ཉྲིད། །ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ནྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །འཁོར་ལོ་བསོར་

བ་བ་ན་མེད། ཅེས་པས་རྟེན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དེ་ཉྲིད་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་

ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། གཽ་རཱྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས། ཙཽ་རཱྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས། བྱཻ་ཏཱ་ལྲི་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། གྷས་རཱྲི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེཤེས། པུ་ཀ་སྲི་

བྱམས་པ་ཚད་མེད་པ། ཤ་པ་རྲི་སྙྲིང་རེ་ཚད་མེད་པ། ཙཎྜཱ་ལྲི་དགའ་བ་ཚད་མེད་པ། 

ཌོཾ་བྷྲི་ནྲི་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པའོ། ཞེས་ལྷའྲི་དག་པ་བ་མས་བཤད་པས་དོན་དན་

པར་བྱའོ། །སྔགས་གཏད་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་ཅན་

དུ་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོའྲི་མཐའ་སོར་དུ། ༀ་དེ་ཝ་པྲི་ཙུ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་འཕེང་བ་གཡས་སོར་དུ་གནས་པར་གྱུར། བ་མས་

སྔགས་དེ་ཉྲིད་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ་གསུམ་བཟླས་ནས། བཅོམ་ལྡན་བདག་གྲིས་སྦྲིན་
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ལགས་ཀྲིས། །འདྲི་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བ་མས་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། 

སོབ་མས་བཅོམ་ལྡན་བདག་གྲིས་བཟུང་ལགས་ཀྲིས། །བདག་ལ་ཉེ་བར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་བརོད་ནས་སྔགས་དེ་ཉྲིད་ལན་གསུམ་རེས་སུ་བཟླས། སྔགས་ཀྲི་

འཕེང་བ་བ་མའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཞལ་ནས་འཐོན། བདག་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། 

སྙྲིང་ཁར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་མཐའ་སོར་ལ་གནས་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མེ་ལོང་གྲི་དབང་ནྲི། དེ་ལ་མྲིག་འབྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་

པས། གསེར་རམ་དངུལ་གྲི་སོད་དུ་བཞག་པའྲི་མར་དང་སྦྲང་རྩྲི་སྦར་བའྲི་མྲིག་སན་

གསེར་གྲི་ཐུར་མས་བངས་ཏེ། མྲིག་ལ་བྱུགས་ནས། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མྲིག་གཉྲིས་སུ་

ཡྲི་གེ་པྲཾ་རེ་རེ། མ་རྲིག་པའྲི་ལྲིང་ཏོག་གྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་དེ་ཐུར་མས་བསལ་བར་

བསམས་ཤྲིང་། ༀ་བཛྲ་ནྱཻ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་པ་ཏྲ་ལཾ་ཧྲྲིཿ ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་

ཡྲིས། །འཇྲིག་རྟེན་ལྲིང་ཏོག་བསལ་བ་ལྟར། །བུ་ཁོད་ཀྲི་ནྲི་མྲི་ཤེས་པའྲི། །རབ་

རྲིབ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བསལ། །མ་རྲིག་པའྲི་ལྲིང་ཏོག་དང་བལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྤན་ཕེ་བར་གྱུར། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་མེ་ལོང་དུ་གྱུར། མེ་ལོང་ལ་རོ་རེའྲི་གཟུགས་

བརན་ཤར་བ་མྲིག་ལ་བསན་ལ། ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སེ། །གསལ་

ཞྲིང་དག་ལ་རོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅྲིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་

ཡང་དག་འབྱུང་། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མེ་ལོང་བཞྲིན། །དེར་ནྲི་གསལ་དག་རོག་པ་

མེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་རང་ཉྲིད་ནྲི། །བུ་ཁོད་ཀྲི་ནྲི་སྙྲིང་ལ་ཞུགས། །རང་

བཞྲིན་མེད་ཅྲིང་གནས་མེད་པ། །ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཁོད། །སེམས་

ཅན་དོན་ནྲི་མཉམ་མེད་བྱོས། །སྐོབ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྲས་སུ་སྐེས། །སྤྲིར་ཆོས་རྣམས་
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གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་དང་། ཁད་པར་དུ་རང་གྲི་སྙྲིང་ལ་ཞུགས་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་མེ་ལོང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་བརོད་ཅྲིང་

བསོའ།ོ །མདའ་འཕང་བ་ནྲི། ཧོཿ ལས་སྐེས་པའྲི་མདའ་གཞུ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་པས་

བྱྲིན་ཏེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་སྭཱ། ཞེས་བ་མས་བརོད། 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་སེང་འོག་གཉྲིས་དང་དྲུག་ཏུ་མདའ་འཕེན་པའྲི་ལྟ་

སངས་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། བརྟུལ་ཞུགས་ལ། ཐུན་མོང་བ་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་སྦྲིན་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ། འདྲི་

དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉྲིད། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཕག་ན་གནས། །ཁོད་ཀྲིས་

ཀང་ནྲི་རྟག་ཏུ་བཅང་། །ཕག་ན་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན། །ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་མྲི་འབལ་བར་གྲིས་ཤྲིག ། ཅེས་བ་མས་གསུང་

ཞྲིང་གནང་བར་བསམས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲིདྡྷྲིབཛྲ་ས་མ་ཡ། ཏྲིཥྛ་ཨེ་ཥ་

སྟྭཾ། དྷཱ་ར་ཡ་མྲི་བཛྲ་སཏྭ་ཧྲིཿ ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་གསོར་ནས་སྙྲིང་ཁར་

བཟུང་ངོ་། །

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྤོད་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ནྲི། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་ཞབས་

བཞྲི་པ་ཡུམ་བདག་མེད་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་རྣམ་པས་བཞུགས་

པར་གྱུར། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་
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བསོམས་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་སྤན་དངས་པའྲི་དབང་གྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར། མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཅང་

ཏེའུ་དང་ཐོད་པ་རྣམས་ལས་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་ལན་གསུམ་གསུམ་བཟླས་ཏེ། རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་ཕག་རྒྱ་འདྲི། །ཕྲི་དང་ནང་ན་ཡང་དག་གནས། །དེས་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ཅང་

ཏེའུ་སོད། །བྱྲིན་པ་དཔའ་བོས་གཟུང་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་སྦྲིན། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ལྷའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ། ཌཱ་མ་རུ་ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉྲིད། 

ཐོད་པ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྐོང་བ། ཚངས་སྐུད་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་མཚོན་

བྱེད་དུ་ཤེས་པར་གྲིས་ལ་དེ་དག་དང་མྲི་འབལ་བར་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་བཤད་ལ་

ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་བྱའོ། །རུས་རྒྱན་བསང་སྦངས། སོང་པའྲི་ངང་ལས་སད་

ཅྲིག་གྲིས་འཁོར་ལོ་མྲི་བསྐོད་པ། རྣ་རྒྱན་འོད་དཔག་མེད། མགུལ་རྒྱན་རྲིན་ཆེན་

འབྱུང་ལྡན། ལག་གདུབ་རྣམ་པར་སང་མཛད། ས་རགས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་གྱུར། 

བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པར་གྱུར། རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་ཕག་རྒྱ་འདྲི། །ཕྲི་དང་ནང་ན་ཡང་དག་གནས། །འཁོར་ལོ་མྲི་བསྐོད་

པ་ཡྲི་གཟུགས། །བྱྲིན་པ་དཔའ་བོས་གཟུང་བར་གྲིས། །ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་

ར་ཡ་མར་དྷ་མར་དྷ་བཛྲ་དྷ�ཀ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླས་
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ཏེ་འཁོར་ལོ་མགོ་བོར་སྦྲིན་ནོ། །རྐང་པ་གསུམ་པའྲི་གནས་སུ། རྣ་རྒྱན་གཉྲིས་ནྲི་

གསུང་རོ་རེ། ཞེས་བརོད་ནས་བཛྲ་དྷརྨཱཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨ་རོ་ལེ་ཀ་ཕཊ་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་རྣ་རྒྱན་གདགས་སོ། །རྐང་པ་གསུམ་པའྲི་གནས་

སུ། མགུལ་བའྲི་འཕེང་བ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་། ཞེས་དང་། ༀ་བཛྲ་སུརྱ་ཏ་མོ་བ་དྷྲི་

མ་ན་ས་ཡ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ་རཏྣ་དྷ�ཀ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་ནས་མགུལ་རྒྱན་

མགུལ་བར་སྦྲིན་ནོ། །ཡང་རྐང་པ་གསུམ་པར་ལག་གདུབ་བརྟག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། 

ཞེས་དང་། ༀ་ཤཱ་ཤྭ་ཏ་པ་ར་མ་ཤཱ་ཤྭ་ཏ་ཨེ་ཧེ་ཧྲི་ཛི་ན་ཛིཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་

གསུམ་བརོད་དེ་ལག་གདུབ་སྦྲིན་ནོ། །ཡང་རྐང་པ་གསུམ་པར། ས་རགས་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པ་ནྲི། ཞེས་དང་། ༀ་ཕུཿ ཕུཿ ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་པྲཛྙཱ་དྷ�ཀ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་

བརོད་ནས་ས་རགས་རྐེད་པ་ལ་བཅྲིང་ངོ་། །བུད་མེད་ལ་ནྲི་བདག་མེད་མར་བསྐེད་

ཅྲིང་དཔའ་མོ་ཞེས་གདོན་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཆོས་བཤད་པའྲི་རེས་གནང་ནྲི། བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ། ༀ་

བཛྲ་ཧེ་ཏུ་མཾ། ཞེས་པས་སན་སྦྲིན། དབྱངས་ཐ་མ་ཨཿ ལས་བྱུང་བའྲི་དུང་། ༀ་བཛྲ་

གྷ་ཥ་རཾ། ཞེས་པས་ལག་པ་གཡས་སུ་གཏད་ལ་འབུད་དུ་གཞུག །དབྱངས་དང་པོ་

ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་པོ་ཏྲི། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སེམས་བསྐེད་པ། །ཙམ་གྲིས་

ཆོས་དུང་བ་མེད་པ། །ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་བསངས་ནས་ནྲི། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

བསོར་བར་གྲིས། ཞེས་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་སྦྲིན། དབྱངས་ཐ་མ་ཨཿ ལས་

བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུ། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་

ཉྲིད་མེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉྲིད་སྦོར་བས། །ཐམས་ཅད་མཆོག་ནྲི་མཉམ་ཉྲིད་
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གསལ། ཞེས་ལག་པ་གཡོན་དུ་གཏད་དེ་དཀྲོལ་དུ་གཞུག །དེས་སྤྲིར་ཆོས་འཆད་

པའྲི་རེས་གནང་དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཕན་

པའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་བའྲི། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། 

དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་གསུམ་འད་བ་ལ། རོ་རེའྲི། རྲིན་པོ་ཆེའྲི། པདྨའྲི། ལས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། ཞེས་སྦར་བའྲི་རྲིགས་སོ་སོའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་

རེས་གནང་བྱ་སེ། ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་ཞྲིང་སོབ་མ་རྒྱལ་བ་དེ་དང་དེའྲི་ཕག་ཆེན་

འཆྲིང་དུ་འཇུག་པ་བ་མ་དག་མཛད་དོ། །མེ་ཏོག་འཕེང་བའྲི་དབང་ནས་བརྩམས་ཏེ་

དབང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱེད་ལས་དང་ངོ་བོ་དང་དབང་དོན་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་བསྒྲིགས་

པའྲི་ཚུལ་རྣམས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྲི་དོན་

གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །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་ཞེས་བཤདཔ་དེ་ཉྲིད་ཐོབ། གཙོ་བོར་ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅྲིང་ལུས་ཐ་མལ་གྲི་

སང་ཞེན་སྦོང་། ལམ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསོམ་པ་ལ་དབང་

བར་བྱས། འབས་བུ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་དང་བག་ཆགས་ཁད་པར་ཅན་

བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དབང་གྲི་དག་པ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་གསང་བའྲི་དབང་ལ། གསོལ་བ་གདབ་པ། དབང་སྦྲིན་པ། དེའྲི་
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མཐའ་རྟེན། དག་པ་སྦྲིན་པ་བཞྲི་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པར་དམྲིགས་པ་ལ་གསང་བའྲི་དོན་

དུ་ཕག་དང་མཎལ་དང་། རྲིག་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་བར་མོས་ལ། ཐལ་

མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་ཞྲི་བ་ཆེན་པོ་ཀྱཻ། །རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་བཞེད་

པ། །མྲི་ཕེད་ཕག་རྒྱ་སྒྲུབ་པ་པོ། །རོ་རེ་སྦོར་ལས་ཡང་དག་བྱུང་། །ཇྲི་ལྟར་ཁེད་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་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་

གདབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མྲིག་དར་བཅྲིངས། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། སོབ་མ་བརྟག་པར་བསམ་

ནས་ནྲི། ཞེས་སབས་འདྲིར་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་དུ་གྱུར། བ་མ་

དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། རྲིག་མ་བསང་

སྦངས། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཾ་ལས་གྲི་གུག་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་བདག་མེད་མ་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ། ཞེས་པ་ནས། གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྐང་

བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། ༀཔདྨ་སུ་ཁ། ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་

ཀར་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་མེས་ཞུ། ཞེས་པའྲི་བར་ཀང་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བྱས་ནས། 

རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ། བ་མས་མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་ནོར་

བུ་བཙིར་བས་བཏོན་ཏེ་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས། ཇྲི་ལྟར་འདས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཀྲིས། །བྱང་ཆུབ་སྲས་རྣམས་དབང་བསྐུར་ལྟར། །བདག་གྲི་གསང་བའྲི་དབང་གྲིས་

ནྲི། །སེམས་ཅན་རྒྱུན་གྲིས་དབང་བསྐུར་རོ། ཞེས་བྱྲིན་པར་བསམས་ལ། དངོས་སུ་



 1080  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1080  

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ནང་མཆོད་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས། 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་མངས། ཨ་ཧོ་མཧཱ་སུ་ཁ། 

ཞེས་བརོད། ཡུམ་གྲིས་ཀང་རང་གྲི་པདྨ་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ། སྔར་

གྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་པ་སྔར་ལྟར་བརོད་ཅྲིང་མང་ངོ་། །དེལྟར་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་

གྲི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་མངས་པས་བདེ་བ་སྐེས་པ་དང་། བདེ་བ་དེས་སོང་པ་

ངེས་པའྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བ་དེ་གསང་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བར་

སྤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོབ་མ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྲི་ལྷར་བསྐེད། བ་མ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པའྲི་ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ། ཕག་གཡོན་པས་ཆོས་གོས་ཀྲི་གྲྭ་སྙྲིང་ཁར་

བཟུང་། གཡས་པ་མཆོག་སྦྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མགྲིན་གཅྲིག་

ཏུ་ལུང་སོན་པར་བསམས་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཁེད་རྣམས་ངས་ལུང་བསན། །རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །སྲྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་དག་པས་ན། །སྲྲིད་པའྲི་ངན་འགོ་རྣམས་

ལས་བཏོན། །ཀྱཻ་དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྲིདྡྷྲི་ས་

མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧཱུཾ་བྷུ་ར་བྷུ་ཝ་”སཿ
1
ཨཱཿ གང་ལ་ཕག་རྒྱ་འདྲིས་ལུང་བསན་པ་དེ་ལ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་པར་མཛད་དེ། ཕག་རྒྱ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་མཐུ་དང་སྔགས་འདྲིའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།  སཿ    སྐུ། ༣༩བ༤ན།  སྭཿ
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སོབས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པས་ལུང་བསན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། 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་རླབས་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་

མའྲི་རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་ལ་དབང་། འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཐོབ་

པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་སོ། ཞེས་དག་པ་སྦྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་ལ་བཞྲི། གསོལ་གདབ་སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ཏེ། དབང་སྦྲིན་པ་ནྲི། གདོང་

གཡོགས་བཅྲིངས། སྔར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གསང་དབང་གྲི་རྲིགས་ལས། 

རྲིག་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་གཞན་ཡང་རུང་སེ། །བ་མས་བདག་ལ། ལྷ་མོ་དགའ་

སྦྲིན་གནས་སྦྲིན་མ། །ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཡྲིད་འོང་མ། །ཁེར་ཞྲིག་ཁེར་ཞྲིག་

སེམས་དཔའ་ཆེ། །ཁེད་ལ་མཆོད་པ་དག་ཏུ་གྲིས། ཞེས་གསུངས་ནས་གཏད་པར་

བསམ། དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེས། དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་ཟ་བ་དང་། །ཁག་དང་དེ་བཞྲིན་ཁུ་བ་ཤ 

།བུད་མེད་གུས་མཆོད་དེ་བཞྲིན་དུ། །བྷ་གའྲི་པདྨར་ཙུམ་བྷ་ནྲི། །བུ་ཁོད་སྤོ་བ་ཡྲིན་

ནམ་ཅྲི། །ཇྲི་ལྟར་བདེ་བར་བུས་སྨྲས་ཤྲིག །ཅེས་འདྲི་བ་ལ། དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་སོགས་

ཟ་བ། །ལྷ་མོ་ཅྲི་ཕྲིར་བདག་མྲི་སྤོ། །བུད་མེད་རྣམས་ལ་རྟག་གུས་བྱ། །བྷ་ག་ཉྲིད་ལ་

ཙུམ་བྷ་ནྲི། ཞེས་ལན་བཏབ་པས། 

རྲིག་མ་དེ་དགེས་ནས་སྐྲ་གོལ་གོས་དང་བལ་བར་བྱས་ནས་རང་གྲི་ཆུ་སྐེས་

ཕེ་ནས་གསལ་བར་སོན་ཅྲིང་། ཨེ་མ་ང་ཡྲི་པདྨ་འདྲི། །བདེ་བ་ཀུན་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །གང་ཞྲིག་ཆོ་གས་བསེན་བྱེད་པ། །དེ་ཡྲི་མདུན་ན་བདག་གནས་སོ། །སངས་

རྒྱས་མཉེས་པ་ལ་སོགས་པ། །པདྨར་བྱ་བ་ཇྲི་བཞྲིན་བྱེད། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རང་
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ཉྲིད་ནྲི། །འདྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །བྷ་ཛ་མོཀ་ཧོཿ ཞེས་གསུངས་ནས་རང་

ལ་འཁྱུད་པར་གྱུར། རང་ཉྲིད་སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་

ཅེས་པ་ནས། མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་

མངོན་རྟོགས་ལྟར་བྱ། རྲིག་མ་སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཾ་ལས་གྲི་གུག་ཨཾ་གྲིས་མཚན་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་བདག་མེད་མ་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ། ཞེས་པ་ནས། 

གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྐང་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱ་སེ། ༀ་པདྨ་སུ་

ཁ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པའྲི་བར་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱས་ནས། དེ་

ལྟར་རང་དང་རྲིག་མའྲི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྲི་ལྷའྲི་འདུ་ཤེས་དང་། 

གཉྲིས་ཀའྲི་མཁའ་གསང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ཡྲི་གེ་བཀོད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་འདུ་

ཤེས་དང་། ཐབས་འདྲི་ལ་བརྟེན་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་སེ་བདག་གྲི་ལུས་ལ་ཐྲིམ་པ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་

ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་སེབས་པ་ན་དགའ་བ། མགྲིན་

པ་ནས་སྙྲིང་ཁར་སེབས་པ་ན་མཆོག་དགའ་དང་། སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བར་སེབས་པ་ན་

ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་དང་། ལྟེ་བ་ནས་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབས་པ་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

དགའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་



 1083  

ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག

 1083  

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་དངོས་གཞྲིར་ངོ་སྤད་དོ། །དབང་གྲི་དངོས་གཞྲི་དབང་དུས་སུ་

ངོ་སྤད་དགོས་པ་རྣམས་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཚུན་ཆད་ཀྲིས་ཀང་བསྐེད་ལ། དམྲིགས་

ལེགས་པར་ཕེད་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །

གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་ནྲི། དེ་ནས། གདོང་གཡོགས་བསལ་ཏེ། འདོད་ཆགས་

བལ་བ་ལྟ་བུའྲི་སྲིག །ཁམས་གསུམ་ན་ནྲི་གཞན་མེད་དེ། །དེ་བས་འདོད་ལ་ཆགས་

བལ་ཉྲིད། །ཁོད་ཀྲིས་ནམ་ཡང་མྲི་བྱའོ། །མཧཱ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། 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་ལེགས་པར་གནས། །བདེ་ཆེན་ཐེག་པ་འདྲི་

ཡྲིས་ནྲི། །ཕྲིན་ཆད་འཆྲི་བ་ཁེད་ལ་མེད། །སྲྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་འགྲུབ་བྱའྲི་ཕྲིར། །སྲྲིད་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཁོད་འདས། །རོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱ་གང་ཡྲིན་པ། །གང་ཞྲིག་བསྐེད་

པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བཏང་མྲི་

བྱ། །དམ་པའྲི་ཆོས་ནྲི་སུན་མྲི་དབྱུང་། །ནམ་ཡང་དོར་བར་མྲི་བྱའོ། །མྲི་ཤེས་པའམ་

རྨོངས་པ་ཡྲིས། །དེ་ཡང་ངེས་པར་བརྟན་མྲི་བྱ། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་རྣམས། །ནམ་

ཡང་དོར་བར་མྲི་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་སད་པར་མྲི་བྱ་སེ། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་

དང་མཉམ། །རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དོར་ནས་ནྲི། །དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་ནྲི་མྲི་གདུང་ཞྲིང་། 

ཅྲི་བདེ་བར་ནྲི་བདེ་བ་བཟུང་། །འདྲི་ནྲི་མ་བྱོན་རོགས་སངས་རྒྱས། །ད་ནྲི་ཁོད་ཉྲིད་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི། །སོབ་དཔོན་སྔགས་དང་རྒྱུད་འཛིན་བར། །སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀང་ནྲི་མཐུན་པར་དགོངས། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་རེས་བརྩེ་བས། །ཁོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆོ་ག་བཞྲིན། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་
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བྲི་བར་བྱ། །སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྦོར། ཞེས་བརོད་ནས་དབུགས་དབྱུང་བར་

བྱའོ། །བཞྲི་པ་དག་པ་སྦྲིན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་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་བསོམས་པ་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་

སྐུ་ཐོབ་པའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་སོ། ཞེས་བར་སྤད་དོ། །

བཞྲི་པ་དབང་བཞྲི་པ་ལའང་བཞྲི་ལས། དང་པོ་གསོལ་གདབ་ནྲི། སྔ་མ་ལྟར་

རོ། །གཉྲིས་པ་དངོས་གཞྲི་ནྲི། འདྲིར་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་བ་ནྲི་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་

བ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ངོ་སྤོད་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྐུར་བ་ཡྲིན་པས་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་བ་

བསྐེད་དགོས་ཀྲི། སོབ་མ་ལུས་གནད་འཆར་བཅུག་སེ། ཧྭ་ཤང་གྲི་བསོམ་ཕོག་ནས་

དབང་བཞྲི་པར་ངོ་སྤོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་བ་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། བཞྲི་པ་

དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་དབང་གསུམ་པའྲི་སབས་དང་བཞྲི་པ་གཉྲིས་དཔེ་དོན་

དུ་སྦར་ནས་སོན་པར་གསུངས་པས་དེའྲི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ནྲི། དབང་གསུམ་

པའྲི་དུས་སུ་རང་དང་རྲིག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སང་བཞྲིན་པའྲི་

དུས་ན་སེམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ངེས་པ་གཉྲིས་

དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། དོན་འདྲི་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། མཐར་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་རང་སང་གྲི་

རྲིག་མ་དང་ཁ་སྦོར་བའྲི་ལུས་ཅན་དང་། དེའྲི་དུས་ཉྲིད་ན་ཐུགས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་དགའ་བ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སོང་

པ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་
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མངོན་དུ་བྱེད་དེ། དེ་ཐོབ་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་འདྲི་ནྲི་ཆེས་

ཕ་ཞྲིང་། །རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་མཁའ་འད་བ། །རྡུལ་བལ་མཐར་ཕྲིན་ཞྲི་བ་ཉྲིད། །ཁོད་ཀྲི་

ཕ་ནྲི་ཁོད་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱ་ཞྲིང་། སོབ་མ་ལ་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དེ་ཉྲིད་

བར་སྤད་པར་བྱ་སེ། དེའྲི་དོན་ཀང་། དོན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་འདྲི་ནྲི་རྟོགས་

དཀའ་བས་ཆེས་ཕ་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་དང་། ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་པའྲི་སྙྲིང་པོ་སེ་ཐུགས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བས་

ནམ་མཁའ་དང་འད་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་རྡུལ་དང་བལ་བ། སྲྲིད་པ་ཟད་པས་

མཐར་ཕྲིན་པ། འཚེ་བ་མེད་པས་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ཉྲིད། ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་སོང་ཁད་པར་ཅན་ནྲི་ཁེད་རང་གྲི་འདོད་དོན་སྐེད་པས་

ཕ་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་རེད་པས་ན། རང་གྲི་གནས་ལུགས་ཀང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

རྟོགས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་སོབ་མ་ལ། ད་ལྟ་ལུས་འཇའ་ལུས་ཀྲི་སྐུ་དང་སེམས་

འོད་གསལ་གཉྲིས་རོ་གཅྲིག་པ་དངོས་གནས་ལ་མ་ཐོབ་ཀང་། དེ་གཉྲིས་དང་རྣམ་

པ་མཐུན་པའྲི་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་དབང་གསུམ་པའྲི་དུས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་

དཔེའྲི་ཡེ་ཤེས་འདྲིའྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་དོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་

འགྲུབ་ཚུལ་གྲི་བར་ལེགས་པར་འཕོད་ནས་ངེས་པ་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོད་རུང་གྲི་

དབང་བཞྲི་པ་ཚིག་གྲི་སོ་ནས་ཐོབ་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཐའ་རྟེན་གཟེངས་

བསོད་པའམ། སྤོ་བ་བསྐེད་པ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་གསང་བ་དམ་པ་ཡྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་

མཐོང་ཞྲིང་ཞུགས་པ་ན། །སྲིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་བར། །དེ་རྲིང་ཁེད་རྣམས་

ལེགས་པར་གནས། །བདེ་ཆེན་ཐེག་པ་འདྲི་ལ་ནྲི། །ཕྲིན་ཆད་འཆྲི་བ་ཁེད་ལ་
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མེད། །མྲི་ཚུགས་པ་དང་མ་བཅྲིངས་པར། །གང་ལའང་འཇྲིགས་མེད་དགའ་བར་

གྲིས། །སྲྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཞྲི་བྱའྲི་ཕྲིར། །སྲྲིད་པའྲི་ངན་འགོ་ལས་ཁོད་འདས། །སྲྲིད་པ་

ཤྲིན་ཏུ་གྲུབ་བྱའྲི་ཕྲིར། །སོན་པའྲི་མཆོག་ཏུ་ཡང་དག་འགྱུར། །དངོས་གྲུབ་དམ་ཚིག་

སོམ་པ་འདྲི། །ཁོད་ཀྲིས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བྱ་སེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་མཐུན་པར་

གསུངས། །མཆོག་ཏུ་རྟག་པའྲི་བཀའ་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་སད་པར་མྲི་བྱ་སེ། །བདེ་

གཤེགས་བཀའ་ལས་འདའ་མྲི་བྱ། །དེ་བཞྲིན་ཁོས་ནས་སྤུན་རྣམས་ལ། །ཉེས་པ་

བརོད་པར་མྲི་བྱའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པའྲི་སེམས། །ནམ་ཡང་ངེས་

པར་སང་མྲི་བྱ། །རང་གཞན་ཆོས་ལ་མྲི་སོད་དོ། །ཡོངས་སུ་མ་སྲིན་སེམས་ཅན་

ལ། །གསང་བ་ཉྲིད་ནྲི་བསན་མྲི་བྱ། །བདག་ཉྲིད་ཕུང་པོ་སད་མྲི་བྱ། །ཆོས་རྣམས་ངོ་

བོ་སུན་མྲི་དབྱུང་། །གདུག་པའྲི་བྱམས་པ་རྟག་ཏུ་སངས། །ཆོས་ལ་ཚད་བཟུང་མྲི་

བྱའོ། །དད་ལྡན་སེམས་ཅན་བསླུ་མྲི་བྱ། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསེན་པར་བྱ། །ཤེས་

རབ་རང་བཞྲིན་བུད་མེད་རྣམས། །སྐོན་གྲི་ཉེས་པ་མྲི་བརོད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་སོང་

མོས་མྲི་རྒྱུ་ཞྲིང་། །རྣལ་འབྱོར་སང་བར་མྲི་བྱ་སེ། །རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་གསང་སྔགས་

བཟླས། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་སོགས་བསེན། །གལ་ཏེ་བ་མ་སོད་དེ་བཞྲིན། །དམ་

ཚིག་བག་མེད་པར་གྱུར་ན། །དེ་ཚེ་དཀྲིལ་འཁོར་ངེས་བྲིས་ལ། །བདེ་གཤེགས་

རྣམས་ལ་སྲིག་པ་བཤགས། །དེང་ཁོད་སྐེ་བ་འབས་བུར་བཅས། །གང་ཕྲིར་འདྲི་

ལ་ལེགས་པར་གནས། །དམ་ཚིག་ལྷ་རྣམས་དང་མཉམ་པར། །གནས་པར་གྱུར་

པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ཅན་བཅས་པ། ཀུན་གྲི་ཚེ་ལྡན་དེང་དབང་

བསྐུར། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །རྒྱལ་སྲྲིད་བདག་པོར་བསན་པ་ཡྲིན། །དེ་
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རྲིང་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །གོང་ཁེར་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞུགས་སོ། །དེ་རྲིང་ཁོད་

ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། །ཐོབ་པ་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འདྲི་ལྟར་ཡྲིད་ནྲི་རབ་དང་རོ་རེ་

ཉྲིད་དུ་གྲིས། །རང་གྲི་དམ་ཚིག་མྲི་ཟད་བདེ་སེར་བསེན་པར་གྲིས། །དེ་རྲིང་འགོ་བ་

བདེ་མྱུར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། །མཚུངས་པའྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་དུ་ཁེད་རྣམས་ཕྲིན་

པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དེ། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་སོགས་དང་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་

འགའ་རེ་མྲི་འད་བ་དང་། ཚིག་དེར་འབྱུང་བ་འགའ་ཞྲིག་འདྲིར་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་

ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གར་བའྲི་མཁས་པ་གཞན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་སོ་སོར་

ཚིག་འདྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟར་བཀོད་དོ། །

བཞྲི་པ་དག་པ་སྦྲིན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་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་གྲི་

རོགས་རྲིམ་བསོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་

འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། ཞེས་བར་སྤད་དོ། །དེ་ནས། དབང་

ཐོབ་དབུགས་དབྱུང་ཞྲིང་སྤོ་བ་བསྐེད་པ་ལ་རངས་པ་ཐོབ་པའྲི་སོབ་མས། དེང་

བདག་སྐེ་བ་འབས་བུར་བཅས། །བདག་གྲིས་གསོན་པའང་འབས་བུར་བཅས། །དེ་

རྲིང་སངས་རྒྱས་རྲིགས་སུ་སྐེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་དེང་བདག་གྱུར། ཞེས་

སམྦུ་ཊྲི་ལས་འབྱུང་བ་བརོད་ལ། ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་མཎལ་དང་

བཅས་པ་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པར་བལྟས་ལ་དབུལ་ལོ། །

གསུམ་པ་སོབ་མ་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ་བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བ་ནྲི། རོ་རེ་
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དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་དབྱངས་དང་བཅས་པའམ་མེད་ཀང་རུང་སེ། ༀ་ནམ་མཁའ་

སྐེ་བ་མཚན་ལྡན་ཕྲིར། །ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པའྲི་མཆོག །སེམས་དཔའ་རོ་རེ་ཆེ་རང་

བཞྲིན། །ཀྱཻ་རོ་རེ་དེང་བདག་བསྒྲུབས། །དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཀུན་གྲི་མཆོག །དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཀུན་གྲི་རྒྱལ། །མྲི་འགྱུར་མཆོག་

ཏུ་བདག་གྲུབ་མཛོད། །ཉེས་པ་མེད་པ་རྟག་པར་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་དབྱྲིངས། །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་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཆོག །ཤེས་རབ་ཐབས་བདག་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི། །བདེན་པ་དེ་ཡྲིས་མགོན་པོ་ཁོད། །འདོད་པ་བདག་ལ་ཡོངས་

རོགས་མཛོད། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སེ། །གསལ་ཞྲིང་དག་ལ་རོག་

པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེདཅྲིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཡང་དག་བྱུང་། །དེ་

ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་ངེས་པར་འབྱུང་། །བདེན་པ་དེ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །གཟུགས་བརན་

གསལ་བར་སོབ་མ་རྣམས། །ཀུན་གྲི་དྲི་མེད་མཐོང་བར་ཤོག །ཅེས་བདེན་སོབས་

ལན་གསུམ་བརོད་པར་དཱ་རྲི་ཀ་པས་གསུངས་སོ། །སོབ་མ་དབང་མྲི་བསྐུར་བར་
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རང་ཉྲིད་བདག་འཇུག་བྱེད་པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་འདྲི་མྲི་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་སོབ་མ་བཅུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་

ཆོ་གས་སོབ་མའྲི་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང་སྦར་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་པ་ཙམ་མམ། 

སོབ་མའྲི་དབང་ཙམ་མམ། སོམ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལེགས་པར་བསྲུང་ནུས་ཤྲིང་དོན་དུ་

གཉེར་བ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དང་གོང་མ་གསུམ་ཡང་སྦྲིན་པ་ལ་

སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཇུག་གྲི་བྱ་བ་ནྲི། ལྷག་ཆད་ཀྲི་ཉེས་པ་

ཞྲི་བའྲི་དོན་དུ་གྲུབ་ན་ཞྲི་བའྲི་སྦྲིན་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། ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་

དང་ནང་མཆོད་ཀྲིས་ཀང་མཆོད་ཅྲིང་། ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་བསོད་ནས། མཆོད་འཕེང་དུ་བཤད་པའྲི་སོན་ལམ་རྒྱས་པ་བྱ། དེ་ནས་ལན་

གསུམ་བསོར་བ་བྱས་ཤྲིང་། ཤར་སོ་ལ་ཕོགས་པས་འགེངས་ཏེ། མེ་ཏོག་དང་

བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦར་ནས། 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་གང་

བགྲིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁེད་ཀྲིས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། ཞེས་བཟོད་པར་གསོལ་ནས། 

ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་མཐར། ༀ་བཛྲ་མུཿ ཞེས་ལག་པ་གཡས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རེག་སེ། 

ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་རེག་པར་མོས་ནས། ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་གཤེགས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་
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ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཐྲིམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་

ནསༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ། ཞེས་སོགས་བཟླས་ཤྲིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉྲིད་

དུ་མོས་ཤྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཏེ། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པས་ཤར་སོ་

ནས་གཙོ་བོའྲི་བར་གྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་རྣམས། མེ་ལོང་སེང་དུ་རྲིམ་པས་བསྡུ་ཞྲིང་། 

རང་གྲི་མགོ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་བླུག །དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་པའྲི་རོ་རེས་ལྷའྲི་གདན་

རྣམས་དང་། སོའྲི་རྩྲིག་པ་དང་། མཚམས་ཀྲི་རྩྲིག་པ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབྱྲི། དེ་

ནས་རྡུལ་ཚོན་གཞན་རྣམས་བསྡུས། ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་ཐྲིག་རེས་མྲི་མངོན་པར་

བྱ། རྡུལ་ཚོན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཅུང་ཟད་སྦྲིན་ཞྲིང་། ལྷག་མ་རྣམས་རྣམ་རྒྱལ་

བུམ་པར་བླུག་སེ། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་བཀུར་སྲི་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པས་ཆུ་ཀླུང་

གྲི་འགམ་དུ་སྤན་དངས་ཏེ། མཎལ་དང་གཏོར་མ་དང་བཅས་པའྲི་ཀླུའྲི་ཆོ་ག་སབས་

གཞན་དུ་བཤད་པ་བཞྲིན་བྱས་ནས། རྡུལ་ཚོན་ཀླུ་ལ་གཏད་པར་མོས་ཏེ་ཆུ་ཀླུང་

དུ་དོར་ཞྲིང་། ཀླུ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་བཀུར་སྲི་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པས་འོག་ཏུ་གདན་

དངས་པར་མོས་པ་བྱའོ། །

དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་བཤུལ་ཆུས་བཀངས་ཏེ་ཁེར་འོངས་ནས། ནང་དུ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་སེ། ཞྲི་བ་དང་ཤྲིས་པའྲི་དོན་དུའོ། །དེ་ནས་

རང་ཉྲིད་གཡོན་བརྐང་གྲིས་གནས་ཤྲིང་། རོར་དྲིལ་བཟུང་བའྲི་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་

ཁུ་ཚུར་བཅངས་པའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ལྕགས་ཀྱུ་བཞྲིན་བྱས་ཏེ། ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་

སམ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། རང་ཉྲིད་ཁོ་བོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་

ཀཱྲི་ལ་ཡ། ཨུ་ཏ་ཀཱྲི་ལ་ཡ། སརྦ་བྲིགྷན་བཛྲ་དྷ་རེ་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཧོཿ 
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ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཕུར་བུ་བཏོན་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏྲིཥྛ་སྲིདྡྷ་ལོ་ཙ་ནྲི། སརྦ་

ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནྲི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སངས་རྒྱས་སྤན་གྲི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པའྲི་

འོ་མས་ཕུར་བུ་རྣམས་བཀྲུས་ཏེ་བགེགས་རྣམས་ཀྲི་རྨ་དང་ཟུག་རྔུ་རྣམས་གསོས་

ཤྲིང་སྒྲིབ་པ་དག་སེ། 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་ཕྱུང་ནས་གཞྲི་དེར་

མཆོད་ཕེང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཤྲིས་བརོད་བྱ་ཞྲིང་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་བོ། །

དེ་ནས་བུམ་པའྲི་མགུལ་ཆྲིངས་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་

དང་། སྦྲིན་སྲེག་དང་། རབ་གནས་དང་། དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་ལས་གང་བྱུང་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བ་མ་ཁོ་ནས་ཅྲི་བདེར་སྤད་པར་བྱ་

སེ། སོབ་མས་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་སྤད་ན་ཡང་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གྲུབ་གཉྲིས་དཔག་བསམ་ལོན་པའྲི་རྩ་བ་སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་འདེབས་བྱེད་

ཅྲིང་། །སོ་གསུམ་དྲི་མ་འཁྲུད་པའྲི་ཆུ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། །བདག་

ཉྲིད་འཇུག་ཅྲིང་སོབ་མ་སྲིན་བྱེད་རབ་གསལ་ཆོ་གའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་

ཆེན་མཁས་པའྲི་གཞུང་དང་བ་མའྲི་གསུང་བཞྲིན་བདག་གྲིས་བཤད། །དགེ་བ་འདྲི་

ཡྲིས་འགོ་འདྲི་མ་ལུས་དབང་བཞྲིའྲི་ལམ་གྲིས་གོལ་གྱུར་ཅྲིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་

སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི། མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་

སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དཀའ་བཅུ་པ་བྱང་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་གྲིས་སྔ་མོ་ནས་ལན་
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མང་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། ཕྲིས་ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

མཛོད་འཛིན་པའྲི་གནས་བརྟན་ཡོངས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལེགས་པ་

བའྲི་གསུང་གྲིས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་སེ་སོད་དང་རྒྱུད་སེ་འཛིན་

པ་དུ་མས་བསྐུལ་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་

བོ་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་ལ་སྤྲི་བོས་རེག་

པའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས་རྒྱལ་བའྲི་ལམ་བཟང་མཐོང་བའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོས། གཙང་ཉང་སོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ། དཔལ་རྲི་

བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦར་བ་འདྲིས་ཀང་། རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་སྙྲིང་པོ་མཐའ་དག་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཅྲིག །  །།

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ།།  །།
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༄༅། །དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སོང་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། འཁྲུལ་པ་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བ། བ་མ་དང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དབྱེར་

མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་ཆེན་ལྷ་ཡྲི་ལམ་ལས་འོངས། །ཧེ་རུ་

ཀ་དཔལ་འཇའ་ལྟ་བུ། །བདག་མེད་སྒྱུ་མའྲི་ཕག་རྒྱས་འཁྱུད། །འཁོར་ལོའྲི་བདག་

པོ་ལ་བཏུད་ནས། །དེ་མཉེས་བྱེད་པའྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། །ཟླ་མེད་བ་མའྲི་ཞལ་

ལས་འོངས། །བསེན་པས་འཁྲུལ་པའྲི་ནད་ཀུན་སེལ། །བདུད་རྩྲི་ལྟ་བུ་སྦྲིན་པར་

བྱ། །དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པ་ལེགས་པར་

ཐོབ་ཅྲིང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་ལྷུར་

བྱེད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རོ་རེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་

སུ་བང་བའྲི་རྲིམ་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་རྲིགས་བསྡུས་པ་དང་། རྲིགས་སོ་སོ་བ་གཉྲིས་ཏེ། གུར་

ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་བསོམ་པའམ། །ཡང་ན་བསྡུས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྲིགས་བསྡུས་ལ་ཡང་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་

ལས། བརྒྱད་བརྒྱད་དབུས་སུ་གནས་པའམ། །ཡང་ན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རུ། །གང་ཚེ་
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དཀྲིལ་འཁོར་བསྡུས་པ་ཡྲི། །སོར་ནྲི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་དང་། །ལྕགས་སྒོག་དེ་

བཞྲིན་རོ་རེ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འགྱུར་གཞན་ལས། དེ་བཞྲིན་རོ་

རེ་འབེབས་པ་ཉྲིད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལ། དེ་ཡང་ལྷ་ཞེ་ལྔ་མ་དང་ཉེར་ལྔ་མ་གཉྲིས་

སོ། །སོ་མ་བཞྲི་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡོད་དོ། །རྲིགས་སོ་སོ་བ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ཡོད་

ཀང་། འདྲིར་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དེ་ལ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐུ་ཀྱཻ་རོ་

རེ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། གསུང་རོ་རེ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པ། ཐུགས་རོ་རེ་

ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ། སྙྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བཞྲི་གསུངས་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་ཐ་མའོ། །དེ་རྣམས་ཡབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་

ཡྲིན་ལ། ཡུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་བསོར་བ་ནྲི། གུར་བརྟག་གཉྲིས་

ཀ་ལས་གསུངས་ཤྲིང་། ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྲིགས་

གཞན་བཞྲི་དང་། རྲིགས་བསྡུས་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་གུར་ལས་གསུངས་

སོ། །ཞལ་བརྒྱད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེའྲི་སོབ་མ། མཆོག་

གྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་གྲུབ་

ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་མཛད་པ་དེ་མཚོ་སྐེས་ལུགས་སུ་གགས་

པ་ནྲི་གཙོ་བོར་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་ཕྲི་མའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་ལ། རྣལ་འབྱོར་

དབང་ཕྱུག་བྲིརྺ་པ་རང་དང་རྟོགས་པ་མཉམ་པར་གགས་པ། མཆོག་བརེས་པའྲི་

གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར་གྲི་རེས་སུ་

འབངས་ཏེ་སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་སོགས་མཛད་

ཅྲིང་། ལུགས་འདྲི་གཉྲིས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་རྩོད་དུས་ཀུན་
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མཁེན་གཉྲིས་པ་ལྟར་གགས་པའྲི་ཤཱནྲི་པས་མཛད་པ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་

ཡོད་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ནྲི་ཌོམྦྲི་ཝས་གྲུབ་ཆེན་བྲིརྺ་པའྲི་མན་ངག་གསལ་བར་མཛད་

པའྲི་ལུགས་ཡན་ལག་དྲུག་པའྲི་རྣམ་གཞག་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་དཀྲིལ་ཆོག་བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་། 

རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས། ལྷ་དགུའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ། བདག་མེད་

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། གཏོར་ཆོག །བཅུད་ལེན། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་སེ་བདུན་

མཛད་པར་གགས་ལ། སོབ་དཔོན་འདྲི་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་དངོས་སོབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཡོད་

དེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། ཌོམྦྲིའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲི་རྲིམ་རེད་ལས། ཞེས་

འབྱུང་བ་དང་མཐུན་ལ། རྲིམ་རེད་ཅེས་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་རེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་བ་མ་

རྲིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལས་རེད་པར་སོན་པ་མྲིན་ལ། ཆོས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་

ལ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ན་བ་མ་གཞན་ཡང་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཁབ་པ་ཤྲིན་

ཏུ་མ་ངེས་པའྲི་འཆལ་གཏམ་སེ། ས་སྐ་བ་ཆེན་པོ་ལ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་

གསན་པའྲི་ཆོས་ལའང་བརྒྱུད་རྲིམ་སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་བར་དུ་བྲིས་པ་དུ་མ་སང་

བའྲི་ཕྲིར་དང་། ད་ལྟའང་དཔོན་སོབ་ལ་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ལུང་ལ་བ་མ་གཉྲིས་

གསུམ་བར་དུ་བཞུགས་པ་མང་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང་། མཆོག་བརེས་པའྲི་གྲུབ་

ཆེན་ལ་ཕྲིས་ཀང་དངོས་སོབ་འབྱུང་བ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བྲི་བྷུ་ཏྲི་དང་ཤ་བ་

རྲིའྲི་བར་ན་བདེ་མཆོག་གྲི་ཆོས་སོར་འགའ་ཞྲིག་ལ་བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་མང་དུ་ཡོད་

ཀང་། དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྲི་སྦོར་དྲུག་སོགས་དངོས་སུ་གསན་པ་བཞྲིན་ནོ། །བྲིརྺ་

པའྲི་མན་ངག་ནྲི་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལས་མཁས་པ་གཞན་འོང་དོན་མེད་ལ། ཌོམྦྲི་ཝས་
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བྲིརྺ་པའྲི་མན་ངག་མེད་པར་དེ་དང་མྲི་མཐུན་པ་མཛད་པའང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མན་

ངག་ཡོད་ཀང་ཕངས་ནས་སོན་མ་ནུས་པར་དེ་དང་མྲི་མཐུན་པ་བསན་པའང་མ་ཡྲིན་

པས། དེ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་སྐོན་སོང་དུ་མན་ངག་ཡྲིན་པ་འགོད་པ་ནྲི་འགལ་ཁབ་སེ། 

རེ་ས་སྐ་པ་ཡབ་སྲས་གོང་མ་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་གཏན་མྲི་གསུང་བར་རེ་བཙུན་ཆེན་

པོའྲི་གསུང་རབ་སོགས་ལས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་མོད། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་

འདྲིར་མ་བཀོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་གཉྲིས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག་དངོས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མངོན་རྟོགས་ཀྲི་ཆྲིངས་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་གུར་གྲི་

བདུན་པ་ལས། སངས་རྒྱས་གནས་གཞྲི་རོགས་བྱས་ལ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་

བའྲི་དངོས། །རྣམ་པ་ལྔ་པ་བསོམ་བྱ་སེ། །རང་ལྷག་ལྷ་ཡྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱ། །དེ་བཞྲིན་

དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་བཀོད་ལ། །མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་ལ་སོགས་པ། །རྲིམ་པ་འདྲི་

ཡྲིས་བསོམ་བྱས་ན། །ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྦོར་བར་འདོད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་

དོན། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། རོ་རེ་རེས་སུ་ཆགས་བྱེད་དང་། །སངས་རྒྱས་ཞལ་མེད་བྱེ་

བག་བསོམ། །དབང་བསྐུར་བདུད་རྩྲི་མང་བ་དང་། །མཆོད་བསོད་ཡན་ལག་དྲུག་པ་

བསོམ། །ཡན་ལག་དྲུག་བསོམ་རྣལ་འབྱོར་གང་། །དེ་ནྲི་མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཕོ་

བང་སངས་རྒྱས་རྣམ་སང་མཛད། །དབང་ནྲི་མྲི་བསྐོད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །བདུད་

རྩྲི་མང་བ་འོད་དཔག་མེད། །བསོད་པ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དཔལ། །མཆོད་པ་དོན་

ཡོད་ཡང་དག་ལྡན། །རེས་ཆགས་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །

ཞེས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སོ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་མཛད་དེ། དེ་ལ་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་
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ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའམ། ས་བོན་བྷྲཱུཾ་མམ། ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་ལས་བྱུང་བའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསོམ་པ་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་ཡན་ལག་

དང་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གཟུགས་ལུས་སེམས་ཀྲི་རྟེན་ཡྲིན་ལ། 

རྣམ་སང་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་གཟུགས་ཕུང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་

ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའོ། །

དེ་ཡང་འདྲིར་ནྲི་བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལས་བསྐེད་ལ། གུར་རྲིགས་

བསྡུས་ལས་ནྲི་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་བསྐེད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་

ཡང་གུར་ལས། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་པར་སང་མཛད་དེ། །ཆོས་དབྱྲིངས་ཡྲི་གེ་ལས་སྐེས་

པ། །དེས་ནྲི་སངས་རྒྱས་གནས་དགོད་བྱ། ཞེས་པས་བསན་ནོ། །ཡན་ལག་གཉྲིས་

པ་ནྲི་གུར་ལས། རྣམ་པ་ལྔ་པོ་བསོམ་པར་བྱ། །དང་པོར་སྐེས་བུ་བསམ་དེ་

ནས། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲིས་འཁོར་ལོ་སྤོ། །དྲི་ཟ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི། །ལྷུང་སེ་ཞུ་བ་

རེས་དན་ནས། །མཚམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་བསྐུལ། །བསྐུལ་ནས་འཁོར་ལོའྲི་

འདེན་པ་ནྲི། །མྲིག་ལ་སོགས་པ་གཏྲི་མུག་སོགས། །རོ་རེ་གསུམ་པོ་གནས་གསུམ་

དགོད། །དེ་ནས་རོ་རེ་རེས་ཆགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་དངོས་པོ་རབ་བཅུག་ལ། ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས་སོན་ལ། ཡན་ལག་དྲུག་པར་མངོན་བྱང་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་

ཡུམ་བསྐེད་པའྲི་འོག་ཏུ་གསང་གནས་གཉྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་རེས་ཆགས་

ཀྲི་ང་རྒྱལ་བྱས་པའྲི་འོག་ཏུ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་ཕྱུང་ནས་གནས་སུ་བཀོད། ཞུ་བ་གླུས་

བསྐུལ་ཏེ་བཞེངས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་མྲིག་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་

མཛད་ཀང་། དེ་རྣམས་རེས་ཆགས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་བ་མྲི་བཞེད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་
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ལྟར་ན་བརྟེན་པའྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དང་པོ་མངོན་བྱང་ལྔ་བསོམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། དམ་

ཚིག་པའྲི་འཁོར་ལོ་རོགས་པར་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཟྲིན་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་དེས་རེས་

ཆགས་མཛད་ནས་ཕྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་ཡན་

ལག་གཉྲིས་པར་འདུའོ། །རེས་ཆགས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སོ་ནས་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ནྲི། འདྲིར་རེས་ཆགས་མཛད་པའྲི་དགོས་པ་ཡང་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤྲུལ་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པས་རེས་ཆགས་གཙོ་

བོས་མཛད་དགོས་ལ། གཙོ་བོ་ཡང་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཞྲི་ནྲི་གུར་ལས། རྲིག་མ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས་

དབང་བསྐུར། །བདུད་རྩྲི་ཡང་ནྲི་མང་བྱ་ཞྲིང་། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་

ཉྲིད། །འཁོར་ལོའྲི་འདེན་པ་ལ་བསོད་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་ཚིག་རྐང་རེས་ཡན་ལག་རེ་

བསན་ནོ། །

དབང་བསྐུར་བ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། འདྲི་ཆུ་

དབང་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདུད་རྩྲི་མང་བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ནྲི། འོད་དཔག་མེད་གསུང་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། བདུད་རྩྲི་མངས་པས་གསུང་རོ་རེ་ཚིམས་

པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཆོད་པ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། 

དོན་གྲུབ་ལས་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་དང་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་

བྱ་བའྲི་ལས་རྣམས་ལ་དེ་དབང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསོད་པ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་ཡན་
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ལག་ཏུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། བསོད་པ་ནྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ལྔར་བྱས་པའྲི་ནང་ནས་རྲིན་འབྱུང་ཡོན་ཏན་གྲི་རྲིགས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སོ་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། ལྷག་མ་བཟླས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་དག་གྲིས་མཚོན་ནས་

དེ་དག་ཏུ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་རྲིགས་དྲུག་

གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས་མྲི་འདའ་བར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ཆྲིངས་

མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་

ཚུལ་མདོར་བསྡུ་བ་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱའོ། །བསྐེད་རྲིམ་བསོམ་པའྲི་དགོས་པ་གཙོ་

བོ་དེ་གཉྲིས་ཡྲིན་པས། འདྲི་དག་མ་རྟོགས་ན་ཕོགས་འདྲི་ལ་འབད་པ་འབས་བུ་མེད་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཁད་ཆོས། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་མཛད་པ་སེ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞྲི་དང་ད་ལྟ་ནས་

རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་ཞྲིང་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་རྒྱུད་སེ་

བཞྲི་ཀ་ལ་ཡོད་ཀང་། བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ལྟ་ཅྲི་སོས། བསྐེད་རྲིམ་ལའང་འབས་

བུར་མ་ཟད། སྦང་གཞྲི་སྲྲིད་པ་སྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་ཡང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་

པ་ཞྲིག་ཡོད་པ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ཀ་ལ་མེད་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྦང་གཞྲི་སྲྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་དང་འགག་རྲིམ་ཐམས་ཅད་སྐེ་ཤྲི་བར་

དོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས། གསུམ་པོ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསོམ་ལ། དེ་ཡང་

འདོད་ཁམས་ཀྲི་མྲི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞྲིག་གྲིས་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་དང་
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མཐུན་པར་བསོམ་གྲི། འགོ་བ་གཞན་གང་དང་ཡང་མཐུན་པར་མྲི་བསོམ་སེ། དེའྲི་

རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་དགོས་པའང་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་

བཞྲིན་དུ་མཐུན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་ཟབ་མོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་

ལ། རོགས་རྲིམ་དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཐ་མལ་པ་ལ་འཆྲི་བ་རང་དགའ་

བ་འོང་བའྲི་དོད་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དེ་དང་གཉྲིས་སང་རགས་པ་ལོག་པར་ཆོས་

མཐུན་པའྲི་ཆོས་སྐུ་འོང་བ་དང་། ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་རང་དགའ་བ་འོང་བའྲི་དོད་

ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དེ་དང་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་དྭང་བའྲི་

ལུས་སུ་ཆོས་མཐུན་པ་མཚན་དཔེས་དངོས་སུ་བརྒྱན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལོངས་

སྐུ་འབྱུང་བ་དང་། ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་སྐེ་

བ་བང་བ་ན་ཐ་མལ་པའྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་ཀང་མཐོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་དེའྲི་

དོད་ལ་ལོངས་སྐུ་གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་པས་དངོས་སུ་མྲི་མཐོང་བ་དེ་བསམས་བཞྲིན་

དུ་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བ་ན་གདུལ་བྱ་མ་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ཀང་དངོས་སུ་མཐོང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའྲི་སོ་ནས། སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་སྐུ་

གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འདྲིར་ཡང་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསོམ་པའྲི་

ཚུལ་ཤེས་པ་གནད་དུ་ཆེའོ། །དེ་ལ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ཅྲིང་སོམ་པ་བཟུང་བ་

སོགས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་མྲིའྲི་སྐེ་གནས་བཟང་པོར་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུར་དགེ་བའྲི་ལས་གསོག་པ་དང་འདའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཤུ་ནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་དོན་
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བསམས་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་བསོམ་པ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་བསོམ་པའྲི་བོ་དེའྲི་ངེས་དོན་ཕྲི་

སོད་བཅུད་དང་ནང་རང་གྲི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྲི་གཉྲིས་སང་ནུབ་པ་དེ་དག་སྦང་གཞྲི་

ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཤར་བའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་

རགས་པ་ཐམས་ཅད་ནུབ་པའྲི་སོ་ནས་རང་གྲི་ཕུང་པོ་རྲིང་པ་འདོར་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་ནོ། །

བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་སུ་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་མ་ཟད་སྦང་འབས་སྐུ་གསུམ་དང་ཡང་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བྱེད་

དགོས་ཤྲིང་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་འདྲི་ཆོས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་སམྦྷུ་ཊྲི་དང་ཌོམྦྲི་ཝ་སོགས་དུ་མས་སབས་འདྲིར་རྲིགས་པས་གཏན་

ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་བསོམ་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཟབ་མོ་དབུ་

མའྲི་ལྟ་བ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའྲི་ངེས་ཤེས་གསལ་བཏབ་ནས་ལྟ་ཐོག་

ཏུ་འཇོག་པ་དགོས་ཀྲི། སང་བ་ཐམས་ཅད་ཅྲི་མེད་ཅང་མེད་དུ་བཏང་བའྲི་ཆད་ལྟ་

བསོམས་ནས། དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་གསོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་བབ་ཅོལ་སྨྲ་

བར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་སྦང་གཞྲི་

འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསན་པས་ནྲི། རོགས་

རྲིམ་ཀྲི་སབས་སུ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

བསྐེད་དགོས་པར་ཤེས་པ་གནད་དུ་ཆེ་ཞྲིང་། དེས་ན་དེ་འདའྲི་རོགས་རྲིམ་སྐེ་བའྲི་

སྲིན་བྱེད་དུ་བསོམ་པ་འདྲི་འད་བ་འདྲི་ལ་འཆྲི་བ་ཆོས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་ཁེར་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སོང་ཉྲིད་བསོམས་པའྲི་རེས་ཐོགས་འདྲིར་བར་དོ་མཚོན་བྱེད་
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ཀྲི་ཡྲི་གེ་འཇོག་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམ་པར་འཇུག་པའྲི་ཚེ་

ནམ་མཁའྲི་བར་དོའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་བབས་ཏེ་ཞལ་དུ་ཞུགས་པར་གསུངས་ཤྲིང་། བར་དོ་

མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་འཇོག་པ་དང་། དེས་སྐེ་བ་བངས་པ་མཚོན་པའྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པར་བཞེངས་པ་བྱེད་ན། སབས་འདྲིར་སོང་ཉྲིད་བསོམ་པ་དེའྲི་སྔོན་གྲི་འཆྲི་

བ་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། གཞྲི་དུས་

ལ་འཆྲི་སྲྲིད་དང་བར་སྲྲིད་སྲང་གྲི་མགོ་མཇུག་མཐོ་དམར་འགྱུར་བ་ལྟར་སད་ཅྲིག་

གྲིས་ཀང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ས་སེ་དང་མཛོད་འགེལ་སོགས་ཆེན་པོ་དག་གྲི་

གཞུང་ལས་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ལམ་དུས་སུའང་འཆྲི་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ་སྐེད་པའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བ་ན་བར་སྲྲིད་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བར་

མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ངེས་པར་འཆྲི་སྲྲིད་དང་ཆེས་མཐུན་པར་སོང་ཉྲིད་བསོམས་པའྲི་

རེས་ཐོགས་བར་མ་ཆད་ལ་བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཞག་དགོས་པར་གྲུབ་

བོ། །བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཞུ་བར་ཡང་གུར་ལས། དྲི་ཟ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི། །ལྷུང་སེ་ཞུ་བ་རེས་དན་

པས། ཞེས་གསུངས་ལ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། ཧོ་གཉྲིས་དབུས་

སུ་གནས་པ་ནྲི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སེ། །འདྲི་ནྲི་བར་མའྲི་སེམས་ཅན་

མྲིང་། །ལྷ་མོའྲི་པདྨར་སེམས་ཅན་བྱ། །དྲི་ཟ་མཉམ་པར་འཇུག་པ་ནྲི། །ཁུ་བའྲི་ངོ་བོ་

རེས་སུ་དན། ཞེས་དང་། རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་། འོད་ལྡན་ཧོ་ཡྲིག་

དམར་ཟུང་ལྡན། །སྙྲིང་པོ་ཡྲིག་གསུམ་དྲི་ཟ་ཞུགས། །ཞུ་བར་གྱུར་པ་རེས་སུ་དན། 
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ཞེས་དང་། རྲིན་ཆེན་འབར་བ་ལས་ཀང་། ཡང་ན་སྦོར་སྒས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཧོ་གཉྲིས་

དབུས་གནས་སྦོར་བ་ཡྲིས། །རྲིག་མ་དང་བཅས་ཞུ་བ་ལས། །པུཀ་སཱྲི་སོགས་

གླུ་ཡྲིས་བསྐུལ། ཞེས་གསུངས་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་རྩ་བ་ན་མྲི་གསལ་

ཡང་། གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། དེ་ནས་ད་ནྲི་ཕ་མོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་ཧོཿ ཡྲིག་དམར་པོའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་དཀྲྲིས་པ་

བསམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་གདམས་ངག་ལས་སོ། །དྲི་ཟའྲི་སེམས་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

རང་བཞྲིན་ཤྲིན་ཏུ་ཆགས་པའྲི་རང་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་ནས། མན་ངག་ཇྲི་ལྟ་

བ་ལས་རབ་ཏུ་བཅུག་ནས། རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཙམ་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤྲིན་ཏུ་

མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གཅྲིག་པའྲི་རོས། རང་གྲི་རྲིག་མ་དང་བཅས་པ་ཆགས་

ཤྲིང་རེས་སུ་ཆགས་པས་ཞུ་བ་ས་བོན་གྲིས་གཟུགས་ཀྲིས་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །

ཞེས་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པ་བཀོད་ནས་གསལ་བར་གསུངས་

སོ། །ཤཱནྲི་པས་ཀང་། ཧོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་བར་གནས་པའྲི། །འབད་པའྲི་ས་བོན་གཉྲིས་

པོ་ནྲི། །དགའ་ལྡན་དེ་ཡྲི་ཞལ་ནས་ཞུགས། །པདྨའྲི་མཐའ་རུ་ཆགས་པས་ཞུ། །དེ་

ནས་རོ་རེ་ཆགས་ཆེན་ནྲི། །རྲིག་མ་དང་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་ཞུ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། རེ་

བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པར་བར་སྲྲིད་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཞུགས་པས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བ་མཛད་པ་ལ། རེས་འཇུག་

ཁ་ཅྲིག་མྲི་བྱེད་པ་ནྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དེ་དག་དང་འགལ་ཞྲིང་། རང་གྲི་

ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། མཚོ་སྐེས་ལུགས་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱས་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ཁ་ཅྲིག་ཏུའང་བར་སྲྲིད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཞུགས་ནས་ཞུ་བ་མ་བྱས་
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པ་ནྲི་དངས་མ་ཐག་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་དང་འགལ་ཞྲིང་། འདྲི་ཆད་ན་སྦང་གཞྲི་

སྦང་བ་དང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་པའྲི་སྲིན་བྱེད་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པ་ཆད་པས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལམ་གྲི་འགངས་ཆེན་པོ་འཕྱུག་གོ །

ཁ་ཅྲིག་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ཧོ་ཡྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཆུད་པའྲི་

འབྲུ་གསུམ་འདེས་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ཚར་བའྲི་རེས་སུ། ཡང་ཡྲི་གེ་དེ་

དག་ཞལ་དུ་ཞུགས་པས་ཞུ་བ་བྱེད་མོད། ཡྲི་གེ་དེ་དག་ཚན་པ་གཉྲིས་བྱེད་པ་གང་

ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། བར་སྲྲིད་གཅྲིག་གྲིས་སྐེ་སྲྲིད་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་ཐེབས་

ཚན་པ་གཉྲིས་བྱེད་པ་བཞད་གད་དོ། །ཚན་པ་གཉྲིས་བྱེད་ན་མངོན་རྟོགས་ཚར་

གཅྲིག་ཀང་གང་ཟག་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་དང་ངེས་པར་ཆོས་མཐུན་སྦར་

དགོས་པར་འགྱུར་ལ། ཡྲི་གེ་བར་སང་དུ་བཞག་ནས། དེ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་

གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་ཆ་གཅྲིག་ཆད་ནས་འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་འདེས། དེའྲི་ལྷག་མའྲི་

ཡྲི་གེ་བར་སང་ན་ཡོད་པ་དེ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་བ་

ནྲི། བར་དོ་གཅྲིག་གྲི་ལུས་ལ་དུམ་བུ་གཉྲིས་བྱས་ནས་སྐེ་བ་ལན་ཐེབས་གཉྲིས་བྱེད་

པ་འདྲི་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། འདྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྱུང་

བཞྲི་རང་དང་འདེས་པར་གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་སང་ནའང་། དེའྲི་དོན་ནྲི་འབྱུང་

བཞྲིའྲི་སེང་གྲི་བར་སང་ལ་བར་དོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མཚོན་པའྲི་འབྲུ་གསུམ་

བར་དོ་རང་གྲི་ཆགས་པས་བཅྲིངས་པ་མཚོན་པའྲི་ཧོཿ དམར་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་

དུ་ཆུད་པ་བཞག་ནས། རང་ཡྲི་གེ་དེ་ལ་ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་

རང་བར་དོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་གནས་པ་དེས། སྤྲིར་བར་དོའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སང་བ་
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གང་ཤར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་སང་བ་ཙམ་དང་། ཁད་པར་འབྱུང་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སང་བ་དེ་དག་ཀང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མོས་པ་བྱེད་

པའྲི་བོ་སྦོང་ཚུལ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། སྦང་གཞྲི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྲི་ཆེད་དུ་བར་

དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་འབྱུང་བཞྲི་དང་འདེས་པ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས། འབྱུང་བ་བཞྲི་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལོ། །བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་

ལོའྲི་སེང་དུ་བདག །བར་མར་བསྐེད་པའྲི་བསམ་གཏན་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། 

འབྱུང་བཞྲི་འོག་དང་བར་དོ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སེང་དུ་གནས་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། 

སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཐོག་མར་འབྱུང་བཞྲི་དང་འཁོར་ལོ་བསྐེད་ནས། དེ་ནས་དེའྲི་སེང་

དུ་བར་དོ་འཇོག་པའྲི་བསྐེད་པའྲི་གོ་རྲིམ་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་

སུ་འདྲི་ལྟར་བསོམ་པས་ནྲི། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་

ཏུ་ཞུགས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལས། དེའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་འད་ཙམ་

ལས་བར་མ་ཆད་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བར་དོ་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་དགོས་པའང་

ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལ་བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་ཁེར་ཞེས་བྱའོ། །སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་དེ་བསྒྲུབས་པའྲི་གཞྲི་གང་ལས་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར་འདུས་

པ་འཕགས་སོར་ནས་འབྱུང་བ་འད་བ་གཞན་ནས་མྲི་འབྱུང་ཡང་འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྲི་སྐུ་བདག་བྱྲིན་རླབས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་

ཉྲིད་ནྲི་གུར་ལས་ཆེས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

དེས་ན་ལུགས་འདྲིའྲི་རོགས་རྲིམ་ལའང་གནས་དེ་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་ལ། དེ་མ་རྟོགས་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུའང་བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་
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གེ་འཇོག་པ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་ཕོགས་ཙམ་ཡང་རྟོགས་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་

པས། གནས་འདྲི་ནྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་གྲི་དོན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་ཕེ་ནས་

གཞུང་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་བ་དག་ཁོ་ནའྲི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་སབས་འདྲིར་

བར་སྲྲིད་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ནམ་མཁར་འཇོག་པ་གསང་འདུས་འཇམ་རོར་གྲི་རྒྱས་

བཀབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་དང་མྲི་

མཐུན་པ་ལ་སྐོན་དུ་མྲི་བྱེད་པར་གསང་འདུས་དང་མཐུན་པ་སྐོན་དུ་བྱེད་པ་ཞྲིག་

དེ་ནྲི་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བས་ནྲི་མ་རྒྱུད་རང་ལའང་། མངོན་བརོད་ནས་

གསུངས་པའྲི་བདེ་མཆོག་འཇམ་རོར་དང་། སམྦྷུ་ཊྲི་ནས་གསུངས་པའྲི་བདེ་མཆོག་

རོར་སེམས་ལའང་མན་སྙེས་བཤད་པ་དང་། སོམ་འབྱུང་གྲི་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་

གསུངས་པ་དང་། འདྲི་རང་གྲི་སོར་ནས་བཤད་པ་སྔར་དངས་པ་ལྟར་དང་། ཀྱཻ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནཱ་རོ་པའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས་ནཱ་ད་འཇོག་པའང་

བཤད་ལ། གཞན་ཡང་མང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་མ་མཐོང་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་

བའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་བསྲུང་འཁོར་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་རོགས་

པའྲི་བར་ནྲི་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་ཡབ་ཡུམ་ནྲི་གཞྲི་དུས་ལ་ཕ་མ་གཉྲིས་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེ་གཉྲིས་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་སྤོ་བ་ནྲི་ཕ་མ་ཉལ་པོ་བྱས་པས་བུ་དང་བུ་མོ་སོགས་

བསྐེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

དེ་ནས་བར་སྲྲིད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡབ་ཀྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ནས་སྐུའྲི་དབྱྲིབས་བརྒྱུད་

ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུགས་པ་ནྲི་བར་དོ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་ཉྲིང་
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མཚམས་སྦར་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། གཞྲི་དུས་ལའང་བར་དོ་ཕའྲི་ཁ་ནས་འཇུག་

པ་ཡོད་པར། རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་དང་། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་

བ་སོགས་ལས་བཤད་ཅྲིང་། ཀླུ་བྱང་གྲིས་ཕའྲི་སྤྲི་གཙུག་ནས་འཇུག་པའང་ཡོད་

པར་བཤད་པས། མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀང་ཞུ་

བ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་ལ་ཕ་མའྲི་ལུས་ཀྲི་རྣམ་པ་བསྡུས་པ་མེད་ཀང་། བར་དོ་ཁུ་ཁག་གྲི་

དབུས་སུ་ཞུགས་པ་ན་ཕ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སེམས་བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན། 

དེ་ལ་མཚམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་གླུས་བསྐུལ་བ་ནྲི། པུཀ་སཱྲི་སོགས་བཞྲི་ཡང་སྤན་

མ་སོགས་བཞྲི་དང་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་དག་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་བཞྲིའྲི་ངོ་

བོ་ཡྲིན་པས། མངལ་དུ་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་སས་འཛིན་ཆུས་སྡུད་མེས་མ་རུལ་པར་

སྲིན་པར་བྱེད་རླུང་གྲིས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་མངལ་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་

ཆོས་མཐུན། དེ་ནས་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་སོགས་གྲུབ་པ་ནྲི་མངལ་དུ་རྐང་ལག་

འགྱུས་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པར་བཞེངས་ནས་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་མཐོང་བ་ནྲི་བར་དོའྲི་

ལུས་ཐ་མལ་པའྲི་མྲིག་གྲིས་མྲི་མཐོང་ཡང་མངལ་ནས་བཙས་མ་ཐག་སྐེ་བོ་ཐ་མལ་

པའྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེ་མན་ཆད་

ནྲི་དབང་པོ་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲིཡུལ་ཉམས་སུ་མོང་ཞྲིང་། ལང་ཚོ་རོགས་ནས་འདོད་

ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། སོ་གསུམ་གྲི་བྱ་བ་ས་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་ནོ། །

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འདྲི་ལྟར་བསོམས་པས་ནྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་
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སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གྲུབ་པས་ཀང་བསམས་བཞྲིན་དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་ནས་

གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་པའྲི་དངོས་ཀྲི་དོན་བྱེད་པའང་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ནྲི་སྐེ་བ་

སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་ཁེར་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་འབས་བུ་དང་སྦར་ན་སོང་ཉྲིད་

བསོམས་པའྲི་རེས་སུ་བསྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའྲི་དབུས་སུ་

མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ངང་ལས་ཡེ་

ཤེས་རང་སང་ལས་གྲུབ་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཡེ་

ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་བཞེངས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ཨཱ་ལྲི་དང་

ཟླ་བ་ཁམས་དཀར་པོ་དང་། ཀཱ་ལྲི་དང་ཉྲི་མའམ། སེང་གྲི་ཟླ་བ་དམར་པོ་ནྲི་ཁམས་

དམར་པོ་མཚོན་པས་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་མཚོན་ལ། ཟླ་ཉྲིའྲི་བར་དུ་

ས་བོན་བསྐེད་པས་ནྲི་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཕག་མཚན་རོ་རེས་མཚོན་པའྲི་

ཐོད་པ་དང་གྲི་གུག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། བདེ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་

དང་མཚན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གཅོད་པའྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་སུ་སྐེས་པ་མཚོན་ལ། དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ལས་རྒྱུ་རོ་

རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ཉྲིད་དང་དོན་གཟུགས་སྐུའྲི་ཧེ་

རུ་ཀར་བཞེངས་པ་མཚོན་ནོ། །

དེས་ཡུམ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཕྱུང་བ་ནྲི་གཟུགས་སྐུ་

དེས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་ལམ་གྲིས་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པ་

བསན་ཅྲིང་། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དུ་མ་སྤོ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་ནས་ཞུ་བར་གྱུར་པ་ནྲི་
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ཞྲིང་དེར་དངོས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་མེད་པ་ན་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་མཛད་པ་སོན་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་དེ་ལ་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོ་བོར་བཞེངས་པ་ནྲི་ཞྲི་བ་རྐང་

པ་ལ་མྲི་བཞུགས་པར་ཚད་མེད་བཞྲིས་བསྐུལ་ནས་གདུལ་བྱ་སལ་ལྡན་གྲི་སང་ངོར་

སར་ཡང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་མན་ཆད་ནྲི་དེ་འད་

བའྲི་སྐུ་དེའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་མཛད་པ་དང་གདུལ་བྱའྲི་མཆོད་བསོད་སོགས་

བདག་གྲིར་མཛད་ཅྲིང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཡོན་གནས་མཛད་པ་སོགས་དང་ཆོས་མཐུན་

ནོ། །འདྲི་དག་ནྲི་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་གོ་བ་སྐེད་ཚུལ་རགས་པ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་

པ་ཡྲིན་ལ། མན་སྙེར་ས་ལམ་དང་སྦར་བའྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་གསུངས་པ་ནྲི་

མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ཤྲིང་། མངོན་རྟོགས་ཀྲི་བསྐེད་ཆོག་གྲི་ཡན་ལག་

ཐར་ཆགས་ལ་རེ་རེ་ནས་ལུང་རྲིགས་རྣམ་དག་དང་སྦར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དང་གོ་དོན་

ཞྲིབ་ཏུ་འཆད་དགོས་པར་སང་ནའང་འདྲིར་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསན་པར་

འདོད་པས་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་ལ་ལོགས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག་དངོས་ལ་གསུམ། ཐུན་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ། 

ཐུན་གྲི་མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ། ཐུན་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་

ལ། བསྐེད་རྲིམ་དང་། རོགས་རྲིམ་གཉྲིས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྔོན་འགོ །དངོས་གཞྲི། 

རོགས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་སྦོར་བ་

ཚོགས་བསག་པ་ནྲི། སྔོན་དུ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཏོར་མ་བཏང་ནས་བསྒྲུབ་

པའྲི་གོགས་བཅོལ་ཏེ། སན་བདེ་བ་ལ་རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་འདུག་ནས་ནང་

མཆོད་རོར་དྲིལ་སོགས་ཚོགས་པར་བྱས་ནས། མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་སྔགས་དང་
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ཕག་རྒྱ་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་མཆོད་ཡོན་ཡོ་ག་ལྟར་དང་། ཞབས་བསྲིལ་

དང་ཞལ་བསྲིལ་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རོར་འཕེང་ལྟར་གསུངས་ལ། སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་

ཟླ་བས། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་སྦར་བའྲི་གུང་མོ་གཉྲིས་རྩེ་སྤད་པ་མཆོད་ཡོན་གྲི་ཕག་

རྒྱར་གསུངས་པ་ལྟར་ཞབས་བསྲིལ་དང་ཞལ་བསྲིལ་གྲིའང་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ལ། གཞན་རྣམས་སྤྲི་དང་འད་ཞྲིང་། ཆུ་བཞྲིའྲི་སྔགས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་བཞྲི་རྲིམ་

བཞྲིན་ཞབས་བསྲིལ་ཞལ་བསྲིལ་འཐོར་”འཐུང
1
་མཆོད་ཡོན་གྲི་སྔགས་སོ། །དེ་

ཡང་མེ་ཏོག་སོགས་ཕྲི་དང་། དཀར་མོ་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་པ་ནང་ངམ་གསང་བ་

དང་། གཡུང་མོས་འཁྱུད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པར་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པ་

སོགས་ཀྲིས་སབས་འདྲིར་གསུངས་པས། སབས་འདྲིར་ཉེར་སྤོད་ཀྲི་མཆོད་པ་གང་

ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའོ། །

དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སེ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞལ་

གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་པཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་མཐྲིང་ནག་འོད་ཟེར་

ལྔ་འཕོ་བའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བ་མ་གཙོ་བོའྲི་རྲིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་

པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་

དངས་འོད་ཟེར་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཐྲིམ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོ་

རང་རང་གྲི་མཆོད་རས་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་

ཧཱུཾ་ཁཾ། ༀ་བཛྲ་ནྲི་ཝྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ། ༀ་སརྦ་སཾ་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཁཾ་རཾ། 

1 མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།  འཐུང    སྐུ། ༩ན༤ན།   ཐུང
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ༀ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ནས། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་

བལྟས་ནས་ནྲི། །རོ་རེ་སྐེ་བ་སྙྲིང་རེ་ཆེ། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡྲི། །ལྷ་

མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད། །དཀར་མོ་རྲི་དྭགས་མཚན་མ་འཛིན། །ཆོམ་རྐུན་

བདུད་ལས་རྒྱལ་བའྲི་སོད། །རོ་ལངས་མ་ནྲི་ཆུ་ལག་མ། །གྷས་རཱྲི་ནྲི་སན་འཛིན་

ཅྲིང་། །པུཀ་སཱྲི་ནྲི་རོ་རེའྲི་ལག །དེ་བཞྲིན་རྲི་ཁོད་མ་རོ་འཛིན། །གདོལ་པ་མོ་ནྲི་

ཅང་ཏེའུ་བརྡུང་། །འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཙོ་བོ་མཆོད། །འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་རེས་

ཆགས་པས། །གཡུང་མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པ་ཉྲིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་

སྐབས་མཆྲི། ། ནས། འགོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མྲི་གཡོ་བའྲི་བཏང་

སྙོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། 

ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བདག་དང་ཁམས་གསུམ་པོ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་

ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་རང་གྲི་སེམས་ནམ་མཁའྲི་ངོས་སུ་ༀ་དཀར་པོ་ཨཱཿ དམར་པོ་

ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཧོཿ དམར་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཆུད་པའྲི་ཡེ་གེའྲི་གཟུགས་སུ་གནས་པར་

གྱུར། གཉྲིས་པ་འགལ་རྐེན་འགོག་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་ནྲི། སོང་པའྲི་ངང་ལས་པཾ་ལས་

ས་ཚོགས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་



 1112  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1112  

རོ་རེ་རྩེ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་པ། ཤར་གྲི་རྭ་གསུམ་དཀར། ལྷོའྲི་རྭ་གསུམ་སེར། ནུབ་ཀྲི་

རྭ་གསུམ་དམར། བྱང་གྲི་རྭ་གསུམ་ལང་། དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་མཐྲིང་ཁ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་

པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས་ཕོགས་བཅུའྲི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་

བཅད། འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ལོགས་སུ་འཕོས་པས་རོ་རེའྲི་

རྭ་བ། སེང་དུ་འཕོས་པས་རོ་རེའྲི་གུར། གུར་གྲི་འོག་རྭ་བའྲི་སེང་དུ་རོ་རེའྲི་བ་བེ་

ཐམས་ཅད་ཀང་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འབར་བའྲི་རང་བཞྲིན་བར་མཚམས་མེད་པར་དུམ་

བུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བསལ་པ་འཇྲིག་པའྲི་དུས་ཀྲི་མེ་ལྟ་བུའྲི་ཁ་དོག་ས་

ལྔའྲི་མེ་དཔུང་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བར་གྱུར། ༀ་རཀ་རཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། རྭ་བའྲི་དབུས་

སུ་བྷྲཱུཾ་སེར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་གཡས་

ཕོགས་སུ་མགོགས་པར་འཁོར་བའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་གྲི་དབུས་དང་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་

རྩྲིབས་བརྒྱད་ཀྲི་རྩེ་མོ་དང་”ལྟེ
1
་བའྲི་ནང་གྲི་སེང་འོག་གྲི་རྩྲིབས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་

པར་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་རེ་རེ། གདན་དབུས་མའྲི་སེང་དུ་ཨཱ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་སེང་དུ་རཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་སེམས་

ཅན་གྲི་ཁམས་སྦངས། ཚུར་འདུས་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། ཟླ་ཉྲི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་ཁོ་བོ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྐུ་མདོག་

སྔོན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། གཡས་བརྐང་གྲི་སབས་ཀྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། 

1 མ་ཕྱི། ༩བ༤ན།   ལྟོ    སྐུ། ༡༠ན༦ན།   ལྟེ   *  ལྟེ



 1113  

ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའི་དཀིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

 1113  

གདན་གཞན་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་བཅུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པ་

ནྲི། ཤར་དུ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་སྔོན་པོ་གཡས་ཐོ་བ་འཛིན་པ། ལྷོར་ཤེས་རབ་མཐར་

བྱེད་དཀར་པོ་གཡས་རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དབྱུག་པ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཐར་

བྱེད་དམར་པོ་གཡས་པདྨ་འཛིན་པ། བྱང་དུ་བགེགས་མཐར་བྱེད་སྔོན་པོ་གཡས་

ས་ཚོགས་རོ་རེ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་མྲི་གཡོ་བ་སྔོན་པོ་གཡས་རལ་གྲི་འཛིན་པ། 

ཤར་ལྷོར་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དབྱུག་སྔོན་

ཅན་སྔོན་པོ་གཡས་དབྱུག་པ་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་སོབས་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་གཡས་རྩེ་

གསུམ་འཛིན་པ། སེང་དུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་སེར་པོ་གཡས་འཁོར་ལོ་

འཛིན་པ། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་གཡས་གཏུན་ཤྲིང་འཛིན་པ། ཁོ་བོ་

བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཡས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་འཕར་བའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འཛིན་ཅྲིང་། གཡོན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐུགས་ཀར་སྲིགས་མཛུབ་མཛད་

པ། ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་སྦོམ་ཞྲིང་གསུས་པ་འཕང་ལ་དག་ཏུ་ཁོས་པ་སག་གྲི་

པགས་པའྲི་ཤམ་ཐབས་དང་སྦྲུལ་གྲིས་བརྒྱན་པ་དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་པ། 

མཚམས་བཞྲི་དང་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་སེམ་ཞྲིང་ཅུང་ཟད་ཞྲི་བ་དར་གྲི་ཤམ་

ཐབས་དང་རྲིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་དབུ་སྐྲ་ནག་པོ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་

གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྤྲི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཐུགས་

ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསྲུང་བའྲི་
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འཁོར་ལོ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསོར་བ་

སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་སྔར་ལྟར་མཆོད། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ 

གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རྲིགས་

ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་

རྩྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུས་སྤྲི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་

ཐམས་ཅད་དག །ཆུའྲི་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤྲིན་

རེ་གཤེད་ལ་རྣམ་སང་། པདྨ་མཐར་བྱེད་ལ་འོད་དཔག་མེད། གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་

མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ལས་ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་

ཚར་བཅད་པར་གྱུར། ༀ་ན་མཿ ས་མན་བུད་དྷ་ནཾ། ན་མཿ ས་མན་དྷརྨ་ནཾ། ན་མཿ ས་

མན་སཾ་གྷ་ནཾ། ༀ་སྲི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ། ༀ་བྲི་མ་ལ། ༀ་ཤཾ་ཀ་ར། ༀ་པྲ་ཏྱཾ་གྲི་ར། བཛྲ་

ཨུཥྞྲི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྟྲི། སརྦ་ཡནྟྲ། མནྟྲ། མུ་ལ་ཀརྨ། བནྡ་ནཾ། ཏ་ཊ་ནཾ། ཀྲི་ལ་ནཾ་བྷ། མ་མ་

ཀྲྲི་ཏེ། ཡྱཻ་ན་ཀྱཻ་ན། ཙི་ཏ་ག�་ཏཾ་ཏད། སརྦཱན་ཏུ། ཚིནྡ་ཚིནྡ། བྲིནྡ་བྲིནྡ། ཙི་རྲི་ཙི་རྲི། གྲི་

རྲི་གྲི་རྲི། མ་ར་མ་ར། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་མང་དུ་བཟླས་

པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དངོས་གཞྲི་ལ། རྟེན་བསྐེད་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དེ་ཞུ་
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བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་འབྱུང་དཀར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ། “གདེངས
1
་ཀ་ཆེ་བ་གེན་དུ་

ཕོགས་ཤྲིང་རྩེ་མོ་ཕ་བ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། དེའྲི་ནང་དུ་ཧྲྲིཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་

པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ། དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་ཡཾ་ལས་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གཡོ་བའྲི་བ་དན་གྲིས་མཚན་པ། 

དེའྲི་སེང་དུ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་འབར་བའྲི་འཕེང་བས་

མཚན་པ། དེའྲི་སེང་དུ་བཾ་ལས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པ་ཆུས་

གང་བས་མཚན་པ། དེའྲི་སེང་དུ་ལཾ་ལས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞྲི་པ་རོ་

རེས་མཚན་པ། དེའྲི་སེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་ལ་བྷྲཱུཾ་

གྲིས་མཚན་པ། དེ་རྣམས་རང་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སོ་བཞྲི་པ། ཕྲི་རོལ་ནས་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔོ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྩྲིག་པ་

ལྔས་བསོར་བའྲི་སེང་དུ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕ་གུ་གཞྲི་དམར་པོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་

པ་དང་། གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པས་སྤས་པ། དེའྲི་སེང་ན་གནས་པའྲི་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། དེའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་བྱ་འདབ་ལས་འཕང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཤར་བུ། དེའྲི་སེང་

དུ་པདྨ་འདབ་མ་ཕེད་པའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའྲི་གསེར་གྲི་

བུམ་པ་ནས་འཐོན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་པར་བྱས་

པ། ཕྲིའྲི་སེང་གྲི་ཟུར་བཞྲི་ལ་གདུགས་བཞྲིས་བརྒྱན་པ། རྩྲིག་པའྲི་འགམ་ནས་འདོད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༤ན།   གདངས    སྐུ། ༡༡བ༣ན། གདེངས   *  གདེངས
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ཡོན་གྲི་སམ་བུ་དམར་པོས་བསོར་བ་ལ་བཞུགས་སབས་དང་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་

པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་པ་བྱེད་བཞྲིན་པ། སོ་དང་སོ་ཁྱུད་ཀྲི་ཕྲིའྲི་མཚམས་

དང་རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ལ་གནས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་པོའྲི་

སེང་དུ་རོ་རེས་བརྒྱན་པ། སོ་བཞྲི་སོ་སོའྲི་མདུན་དུ་སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་བུམ་

པ་ལ་གནས་པའྲི་ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲིས་བཏེགས་པའྲི་རྟ་བབས། གསེར། ཤར་བུ། རྲིན་

ཆེན། རྨྲིག་པ། མུན་པ། བ་རནྚ། མུན་པ། ཤར་བུ། རྲིན་ཆེན། རྨྲིག་པ། མདའ་ཡབ་

སེ་སམ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་རྩེ་མོར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་

རྲི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། རྟ་བབས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་

སྐེས་པའྲི་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་རྒྱལ་སྲྲིད་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་དང་། བར་བར་དུ་

གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྤྲིན་གྲི་གསེབ་ནས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་བཟུང་བ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བྱས་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་ཀ་བ་བརྒྱད་

ཀྲིས་བཏེག་པའྲི་རོ་རེའྲི་གདུང་བཞྲིས་མཛེས་པར་ཕུབ་པའྲི་རྩེ་མོ་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

ཏོག་གྲིས་སྤས་པ། ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་བདུད་རྩྲིས་བཀང་བའྲི་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ། བུམ་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ལྷ་དང་

མྲི་ལས་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཁང་བཟང་དམ་པ་ཕྲི་བལྟས་ནང་གསལ་

ནང་བལྟས་ཕྲི་གསལ་བའྲི་ནང་གྲི་སེང་འོག་གྲི་ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་ཤར་དཀར་ལྷོ་

སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་སྔོ་བའྲི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པ་ལྟེ་བ་དང་གེ་སར་དང་ལྡན་པ་ཕོགས་བཞྲིའྲི་འདབ་མ་དམར། མེ་རླུང་གཉྲིས་

སེར། བདེན་བལ་ལང་། དབང་ལྡན་ནག །ལྟེ་བ་ལང་། གེ་སར་སེར་བ། གཞལ་
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ཡས་ཁང་རོ་རེ་རྭ་བ་མེ་རྲི་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ནྲི། ཤར་དུ་

གཏུམ་དག །ལྷོར་ཀེང་རུས་ཅན། ནུབ་ཏུ་རོ་རེ་འབར་བ། བྱང་དུ་ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་

པ། དབང་ལྡན་དུ་དག་ཏུ་རྒོད་པ། མེར་བཀྲ་ཤྲིས་ཚལ། བདེན་བལ་དུ་མུན་པ་དག་

པོ། རླུང་དུ་ཀྲི་ལྲི་ཀྲི་ལྲིའྲི་སྒ་སྒོགས་པ་སེ། རོ་མགོ་མེད་དང་། འགགས་ཏེ་ཤྲིང་ལ་

དཔངས་པ་དང་། ས་ལ་འགེལ་བ་དང་། གསལ་ཤྲིང་ལ་བསྐོན་པ་དང་། མདུང་གྲིས་

ཕུག་པ་དང་། ཕེད་ཚིག་པ་དང་། མགོ་ཐོད་དང་། བྱྲིན་པའྲི་རུས་པ་དང་། གཙིགས་

པའྲི་མགོ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རུས་པ་འཐོར་བ་དང་མ་འཐོར་བའྲི་ཀེང་རུས་

རྣམས་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པས་ན་དུར་ཁོད་དོ། །

དེ་ན་གནས་པའྲི་ཤྲིང་བརྒྱད་ནྲི། ཤར་དུ་ཤྲིརྵ། ལྷོར་ཙུ་ཏ། ནུབ་ཏུ་ཀཾ་ཀ་ལ། 

བྱང་དུ་ཨ་ཤྭད་ཐ། དབང་ལྡན་དུ་པ་ཊ། མེར་ཀ་རཉྩ། བདེན་བལ་དུ་པ་ཊ་བརྐ། རླུང་

དུ་བ་ར་ཐྲི་བ་རྣམས་སོ། །ཤྲིང་གྲི་རྩ་བར་གནས་པའྲི་ཕོགས་སྐོང་བརྒྱད་ནྲི། ཤར་དུ་

དབང་པོ་སེར་པོ་རབ་བརྟན་དཀར་པོ་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་རོ་རེ་འཛིན་པ། ལྷོར་

གཤྲིན་རེ་སྔོན་པོ་མ་ཧེ་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་དབྱུག་པ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་

ལྷ་དཀར་པོ་གདེངས་ཀ་བདུན་ལྡན་ཆུ་སྲྲིན་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་སྦྲུལ་ཞགས་

འཛིན་པ། བྱང་དུ་ནོར་སྦྲིན་སེར་པོ་མྲི་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་ནེའུ་ལེ་རྲིན་པོ་ཆེ་

སྐྱུག་པ་འཛིན་པ། དབང་ལྡན་དུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཀར་པོ་གླང་ལ་ཞོན་པ་གཡས་

འོག་མ་རྩེ་གསུམ་འཛིན་པ། མེར་མེ་ལྷ་དམར་པོ་རྭ་སྐེས་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་

ཕེང་བ་སྤྲི་བླུགས་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ། བདེན་བལ་དུ་སྲྲིན་པོ་སྔོན་པོ་གཅེར་བུ་

མྲི་མགོའྲི་ཕེང་བའྲི་ཅོད་པན་ཅན་རོ་ལངས་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་རལ་གྲི་འཛིན་



 1118  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1118  

པ། རླུང་དུ་རླུང་ལྷ་དུད་ཁ་ཤྭ་བ་ལ་ཞོན་པ་གཡས་འོག་མ་བ་དན་སེར་པོ་འཛིན་པ། 

ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་པ། ཕག་བཞྲིའྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཐལ་མོ་སྦར་བ། གཡོན་

འོག་མ་ཐོད་པ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ཤྲིང་བརྒྱད་ཀྲི་སོད་ཀྲི་ཡལ་གའྲི་

གསེབ་ནས་ལུས་ཕེད་འཐོན་པའྲི་ཞྲིང་སྐོང་བརྒྱད་ནྲི་ཤར་དུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་གདོང་ཅན་

དཀར་པོ། ལྷོར་མ་ཧེའྲི་གདོང་ཅན་ནག་པོ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་སྲྲིན་གྲི་གདོང་ཅན་དཀར་པོ། 

བྱང་དུ་མྲིའྲི་གདོང་ཅན་སེར་པོ། དབང་ལྡན་དུ་གླང་གྲི་གདོང་ཅན་དཀར་པོ། མེར་

”རྭའ
1
་གདོང་ཅན་དམར་པོ། བདེན་བལ་དུ་རོ་ལངས་ཀྲི་གདོང་ཅན་ནག་པོ། རླུང་དུ་

རྲི་དྭགས་ཀྲི་གདོང་ཅན་ལང་ཁུ། ཐམས་ཅད་ཀང་དག་ཅྲིང་གཏུམ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་

པོ་བ། ཞལ་གཅྲིག་པ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་གཏོར་མ་དང་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། 

ཐུགས་རེའྲི་ཆུ་བརྒྱད། དེ་ལ་གནས་པའྲི་ཀླུ་བརྒྱད་ནྲི། ཤར་དུ་ནོར་རྒྱས་དཀར་པོ། 

ལྷོར་པདྨ་དཀར་པོ། ནུབ་ཏུ་ཀརྐོ་ཊ་སྔོན་པོ། བྱང་དུ་འཇོག་པོ་དམར་པོ། དབང་ལྡན་

དུ་པདྨ་ཆེན་པོ་དཀར་པོ། མེར་མཐའ་ཡས་ས་ཚོགས་མདོག །བདེན་བལ་དུ་རྲིགས་

ལྡན་དཀར་པོ། རླུང་དུ་དུང་སྐོང་སེར་པོ། ཐམས་ཅད་ཀང་སོད་མྲི་འད་བ། སད་སྦྲུལ་

མཇུག་ཏུ་འཁྲིལ་ཞྲིང་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་གཙོ་བོ་ལ་འདུད་པ། དེ་

དག་གྲི་སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྲི་སྤྲིན་བརྒྱད་ནྲི། ཤར་དུ་སྒོགས་པ། ལྷོར་

གཡོ་བ། ནུབ་ཏུ་དག་པོ། བྱང་དུ་ཆེར་སྒོགས་པ། དབང་ལྡན་དུ་བརྟན་པ། མེར་གང་

བ། བདེན་བལ་དུ་འབེབས་པ། རླུང་དུ་གཏུམ་པོ། ཐམས་ཅད་ཀང་གློག་ཕེང་འཁྱུག་

ཅྲིང་འབྲུག་སྒ་སྒོགས་པ། འགའ་ཞྲིག་ཆར་གྲི་རྒྱུན་ཅན། ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པའོ། །དེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༢ན།   རྭའ    སྐུ། ༡༣ན༦ན།   རའྱི
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ན་གནས་པའྲི་རྲི་བརྒྱད་ནྲི། ཤར་དུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷུན་པོ། ལྷོར་མ་ལ་

ཡ་སེར་པོ། ནུབ་ཏུ་ཀེ་ལ་ཤ་དཀར་པོ། བྱང་དུ་མནྡར་ལང་ཁུ། དབང་ལྡན་དུ་དབང་

ཆེན་ནག་པོ། མེར་སོས་ངད་ལྡང་སེར་པོ། བདེན་བལ་དུ་གངས་ཅན་དཀར་པོ། རླུང་

དུ་དཔལ་གྲི་རྲི་སྔོན་པོ། རྲི་དེ་རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་བརྒྱད་

དང་། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དོ། །གཞན་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་བརྒྱད་དང་། ཁ་དང་། འུག་

པ་དང་། བྱ་རྒོད་དང་། ལྕེ་སྤང་དང་། འོལ་པ་ཕོ་མོ་དང་། སྦྲུལ་བ་ལང་གྲི་མགོ་ཅན་

ལ་སོགས་པ་ཕོགས་སུ་རྒྱུ་ཞྲིང་། གནོད་སྦྲིན་དང་། རོ་ལངས་དང་། སྲྲིན་པོ་རྣམས་

ཀྲིས་ཀྲི་ལྲི་ཀྲི་ལྲིའྲི་སྒ་ཆེན་པོ་སྒོགས་པ་དང་། གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་རྲིག་པ་འཛིན་པ་

དང་དམ་ཚིག་སྤོད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་བལྟ་བ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤྲིག་པ། ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཅང་ཏེའུ་དང་

ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཐོད་པས་སྤྲི་བོར་བརྒྱན་པ། རྒོད་ཅྲིང་དུར་ཁོད་དུ་

འཇུག་པས་ངོ་མཚར་བར་བྱེད་པའོ། །

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སེང་དུ་བདུད་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཚངས་པ་སེར་པོ། དབང་པོ་དཀར་པོ། ཉེ་དབང་སྔོན་པོ། 

དག་པོ་ནག་པོ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་ཚངས་པ་སེར་པོ། ལྷོར་དབང་པོ་དཀར་

པོ། ནུབ་ཏུ་ཉེ་དབང་སྔོན་པོ། བྱང་དུ་དག་པོ་ནག་པོ། བྱང་ཤར་དུ་གཤྲིན་རེ་སྔོན་པོ། 

ཤར་ལྷོར་ནོར་བདག་སེར་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྲྲིན་པོ་ནག་པོ། ནུབ་བྱང་དུ་ཐག་བཟང་

རྲིས་དུད་ཁ་རྣམས་འགེལ་ཞྲིང་གདོང་གེན་དུ་ཕོགས་པའྲི་གདན་ནོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨ་ནྲི་ལ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་སེ་གཞལ་ཡས་ཁང་
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བསྐེད་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་ཡན་ལག་གོ །

གཉྲིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་མཚན་སོ་

གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ། ཨ་ཨཱ། ཨྲི་ཨཱྲི། ཨུ་ཨཱུ། ར�་རཱ�། ལ�་ལ�། ཨེ་ཨྱཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ སེ་

དབྱངས་དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡས་སོར་དང་། སར་ཡང་ཨ་ཨཱ། ཞེས་

པ་ནས། ཨཾ་ཨཿ སེ་དབྱངས་ཡྲིག་དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡོན་སོར་དུ་

གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་སེང་དུ་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའྲི་ངོ་བོ། ཀ་ཁ་

ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌ་ཌྷ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་དྷ་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ཡ་

ར་ལ་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀ་སེ་གསལ་བྱེད་དམར་པོ་བཞྲི་བཅུ་པ་ཕག་གཅྲིག་གཡས་

སོར་དང་། སར་ཡང་ཀ་ཁ་ཞེས་པ་ནས། ཧ་ཀ་སེ་གསལ་བྱེད་དམར་པོ་བཞྲི་བཅུ་པ་

ཕག་གཅྲིག་གཡོན་སོར་དུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དམར་པོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཧཱུཾ་མཐྲིང་ཀ་དང་། ༀ་སྔོ་

ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ རོ་རེས་མཚན་པའྲི་ཐོད་པ་དཔྲལ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་

པ་དང་། གྲི་གུག་ཡུ་བའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས། དེ་ལས་འོད་འཕོས་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་སྦངས་ཚུར་འདུས་ཧཱུཾ་དང་ཨཾ་ལ་

ཐྲིམ། ཟླ་ཉྲི་ས་བོན་ཕག་མཚན་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདས་པ་བྱ་”བར་སྒྲུབ
1
་པའྲི་

ཡེ་ཤེས། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ་ཞབས་བཞྲི་པ། རྩ་ཞལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༢ན།   བར་སྒྲུབ    སྐུ། ༡༤བ༤ན།   བ་གྲུབ
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དཀར། གཡས་སྔོ། གཡོན་དམར། སེང་ཞལ་དུད་ཁ། གཡས་ཀྲི་ཞལ་ལྷག་མ་གཉྲིས་

དང་གཡོན་གྲི་ཞལ་ལྷག་མ་གཉྲིས་ནག་པོ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་པ། 

མཆེ་བ་བཞྲི་བཞྲི་གཙིགས་ཤྲིང་ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ། དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་

བརེས་ཤྲིང་སྤྲི་བོར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འཛིན་པ། དབུ་རེ་རེ་ལ་མྲི་མགོ་སམ་པོ་ལྔ་ལྔས་

བརྒྱན་ཅྲིང་ཁག་འཛག་པའྲི་མགོ་བོ་ལྔ་བཅུས་དོ་ཤལ་བྱས་པ། ཕག་བཅུ་དྲུག་གྲིས་

ཐོད་པ་བཅུ་དྲུག་བཟུང་བའྲི་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་གླང་པོ་ཆེ་དཀར་པོ། གཡོན་གྲི་དང་

པོ་ན་སའྲི་ལྷ་སེར་པོ། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡས་ཀྲི་གཉྲིས་པ་ན་རྟ་

སྔོན་པོ། གསུམ་པ་ན་བོང་བུ་གྭ་པ། བཞྲི་པ་ན་གླང་དམར་པོ། ལྔ་པ་ན་རྔ་མོ་ཐལ་ཁ། 

དྲུག་པ་ན་མྲི་དམར་པོ། བདུན་པ་ཤ་ར་བྷ་སྔོན་པོ། བརྒྱད་པ་ན་བྱྲི་ལ་གྭ་པ། གཡོན་

གྲི་གཉྲིས་པ་ན་ཆུའྲི་ལྷ་དཀར་པོ། གསུམ་པ་ན་རླུང་གྲི་ལྷ་ལང་ཁུ། བཞྲི་པ་ན་མེའྲི་ལྷ་

དམར་པོ། ལྔ་པ་ན་ཟླ་བའྲི་ལྷ་དཀར་པོ། དྲུག་པ་ན་ཉྲི་མའྲི་ལྷ་དམར་པོ། བདུན་པ་ན་

གཤྲིན་རེ་སྔོན་པོ། བརྒྱད་པ་ན་ནོར་སྦྲིན་སེར་པོ། ཞབས་མདུན་མ་གཉྲིས་གཡས་

བརྐང་གཡོན་བསྐུམ། རྒྱབ་མ་གཉྲིས་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའྲི་གར་སབས་ཀྲིས་བཞུགས་

པ། སེག་པ་དཔའ་བ་མྲི་སྡུག་པ་སེ་སྐུ་ཉམས་གསུམ་དང་། རྒོད་དང་དག་ཤུལ་

འཇྲིགས་སུ་རུང་བ་སེ་གསུང་གྲི་ཉམས་གསུམ་དང་། སྙྲིང་རེ་དང་རྔམ་པ་དང་ཞྲི་

བ་སེ་ཐུགས་ཀྲི་ཉམས་གསུམ་སེ་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་རྒྱས་

བཏབ་ཅྲིང་མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའོ། །དེའྲི་པང་ན་ཡུམ་

རོ་རེ་བདག་མེད་མ་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མ། སྤན་གསུམ་

པ། དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་པ། ཕག་གཡས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་། གཡོན་པ་
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ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ། མྲི་མགོ་སམ་པོ་ལྔའྲི་དབུ་རྒྱུན་

དང་སམ་པོ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་ཅན་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། སག་གྲི་པགས་པའྲི་

ཤམ་ཐབས་ཅན། ཞབས་གཡས་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྐང་

བའོ། །དེ་དག་ནྲི་དང་པོ་སྦོར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཀྲིས། ༀ་པདྨ་

སུ་ཁ་དྷ་ར་མཧཱ་ར་ག་སུ་ཁ་ད་དྷ། ཙ་ཏུ་ར་ཨཱ་ནན་བྷ་ག་བྲི་ཤྭ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀ་ཏྱཾ་ཀུ་རུ་

ཤྭ་”མེ
1
། བདག་ལ་དགའ་བ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་བྱ་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་ཡུམ་ལ་བསྐུལ་

ནས། ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་སྐེས་པའྲི་པདྨ་

དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་ཨཱཿ ས་མཚན་པ་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་

པོས་བཀག་པར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། ཡུམ་གྲིས་ཀང་། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་དྭེ་ཥ་ཙ་ཏུར་

ཨཱ་ནན་ད་ཡ། ཀ་ཁཱ་མུ་ལ་ཨེ་ཀ་ར་སཱེ་ནཱ་ཐ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀ་ཊྱཾ་ཀུ་རུ་ཤཱ་མེ། བདག་ལ་

དགའ་བ་བཞྲི་སྦྲིན་པའྲི་བྱ་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་ཡབ་ལ་བསྐུལ་ནས། ཡབ་ཀྲི་གསང་

གནས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ༀ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ནོར་བུ་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་

གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་ང་

རྒྱལ་བཟུང་ལ། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་དགའ་བའྲི་སྒས་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། ཡབ་ཀྲི་ཞལ་ནས་ཞུགས། 

ཐུགས་ཀར་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་མེས་ཞུ། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་བྱུང་

བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཆ་བརྒྱད་དུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཾ། ཙཾ། བཾ། གྷཾ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༣ན།   མ    སྐུ། ༡༥བ༡ན།   མེ
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པཾ། ཤཾ། ལཾ། ཌཾ། རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་

གྱུར་པ་རྣམས་སར་ཡང་། གཾ། ཙཾ། བཾ། གྷཾ། པཾ། ཤཾ། ལཾ། ཌཾ། རྣམས་ཡུམ་གྲི་པདྨ་

ནས་ཕྱུང་སེ་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་འཁོད་པ་ནྲི། ཤར་དུ་གཽ་རཱྲི་ནག་མོ་

གཡས་གྲི་གུག །གཡོན་ཉ་རོ་ཧྲི་ཏ་འཛིན་པ། ལྷོར་ཙཽ་རཱྲི་དམར་མོ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ། 

གཡོན་ཕག་པ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་བྱཻཏྟ་ལྲི་སེར་མོ་གཡས་རུས་སྦལ། གཡོན་ཐོད་པ་

འཛིན་པ། བྱང་དུ་གྷས་རཱྲི་ལང་ཁུ་གཡས་སྦྲུལ། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་

པུཀ་སཱྲི་སྔོན་མོ་གཡས་སེངེ། གཡོན་དག་ས་འཛིན་པ། ཤར་ལྷོར་རྲི་ཁོད་མ་དཀར་

མོ་གཡས་དགེ་སོང་། གཡོན་འཁར་གསྲིལ་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གདོལ་པ་མ་སྔོན་

མོ་གཡས་འཁོར་ལོ། གཡོན་ཐོང་གཤོལ་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་གཡུང་མོ་ཁ་དོག་ས་

ཚོགས་པའྲི་མདོག་ཅན། གཡས་རོ་རེ། གཡོན་སྲིགས་མཛུབ་མཛད་པ། ཐམས་ཅད་

ཀང་ཞལ་གཅྲིག་པ། ཕག་གཉྲིས་པ། སྤན་གསུམ་པ། མཆེ་བ་གཙིགས་པ། དབུ་སྐྲ་

སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་པ། གཅེར་བུ་རུས་པའྲི་རྒྱན་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཐོད་སམ་ལྔའྲི་

དབུ་རྒྱན་དང་ཐོད་སམ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་ཅན། ཞབས་གཡོན་བརྐང་བའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་

ཕེད་པའྲི་གར་སབས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། །

སར་ཡང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། རང་ཡྲི་གེ་ལྔའྲི་རྣམ་པས་ནམ་མཁར་

གནས་པའྲི་བར་དོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་

མཐོང་ནས། ཡུམ་གྲི་ཆོས་འབྱུང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་འདྲིར་སེམས་ཅན་གང་

ཞྲིག་ཞུགས་པ་དེ་ཞུགས་པ་ཙམ་གྲིས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་པས། བདག་གྲིས་ཀང་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་ཆོས་འབྱུང་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་
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འཕེན་པ་དང་ལྡན་པ་སར་མདའ་བཞྲིན་དུ་འོངས་ཏེ། ཡབ་ཀྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའྲི་

དབྱྲིབས་བརྒྱུད། རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདྨར་ཞུགས་པ་ན་ཤེས་རབ་མའྲི་

ཆགས་པའྲི་མེས་ཟླ་བ་ཞུ་བའྲི་གཟུགས་བཞྲིན་དུ་ཞུ་བའྲི་གཟྲི་བྱྲིན་གྲི་མཐུས་ཡབ་

ཡུམ་གཉྲིས་ཀའང་ཟླ་བ་ཞུ་བའྲི་གཟུགས་བཞྲིན་དུ་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར། དེ་ནས་དེའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་མཚམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིས། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལས་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་དོན་དུ་སྙན་པའྲི་གླུ་དབྱངས་ཀྲིས་བསྐུལ་བ་ནྲི། རེ་

བཙུན་སྙྲིང་རེའྲི་ཡྲིད་བཞེངས་ཤྲིག །པུཀ་སཱྲི་ནྲི་བདག་ལ་སྐོབས། །སོང་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ཉྲིད་སོངས་ལ། །བདག་ལ་བདེ་ཆེན་སྦོར་བཞེད་མཛོད། ། ཁོད་མེད་ན་ནྲི་

བདག་འགུམ་པས། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ཁོད་བཞེངས་ཤྲིག །སོང་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་སོངས་

ལ། །རྲི་ཁོད་མ་འབས་གྲུབ་པར་མཛོད། །དགའ་གཙོ་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་གཉེར་

བ། །སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བཞུགས་སམ་ཅྲི། །ཁོད་མེད་ཕོགས་ནྲི་མྲི་འཚལ་བས། །གདོལ་

པ་མོ་བདག་ཞུ་བར་བགྲིད། །བདག་གྲིས་ཁོད་ཀྲིས་ཐུགས་འཚལ་གྲིས། །མྲིག་

འཁྲུལ་མངའ་བ་ཁོད་བཞེངས་ཤྲིག ། གཡུང་མོ་བདག་ཉྲིད་དན་ཉམས་པས། །སྙྲིང་

རེ་རྒྱུན་ཆད་མ་མཛད་ཅྲིག །ཅེས་བསྐུལ་བས་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དང་འཕེན་པའྲི་

དབང་གྲིས་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་ཧཱུཾ་དང་ཨཾ་དུ་གྱུར། དེ་གཉྲིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཐོད་པ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་དང་གྲི་གུག་ཨཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་གཉྲིས་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་

དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག །ཞབས་བཞྲི་པ། རྩ་ཞལ་
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ནག །གཡས་ཞལ་དཀར། གཡོན་ཞལ་དམར། ཞེས་པ་ནས། གཡོན་པ་གདན་ལ་

བརྐང་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་

ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་

མདོག་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པའྲི་

གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསམས་པ། གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པ་ཐུགས་ཀར་པདྨ་

དང་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་སེང་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་སྔོན་པོ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་

བུ་འཕོས། རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་

རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་

སྔར་ལྟར་མཆོད། ༀ་བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ༀ་བཛྲ་ཙཽ་རཱྲི་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། ༀ་

བཛྲ་བྱཻཏྟ་ལྲི་བནྡ་བཾ། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་

དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་པར་བྱ། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། མྲིག་གཉྲིས་སུ་མཱཾ་ལས་གཏྲི་མུག་རོ་

རེ་མ་དཀར་མོ། རྣ་བ་གཉྲིས་སུ་ཌཾ་ལས་ཞེ་སང་རོ་རེ་མ་ནག་མོ། ས་གཉྲིས་སུ་སཾ་

ལས་སེར་ས་རོ་རེ་མ་སེར་མོ། ཁར་རཾ་ལས་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་མ་དམར་མོ། དཔྲལ་

བར་ཨཾ་ལས་ཕག་དོག་རོ་རེ་མ་ལང་ཁུ། སྙྲིང་ཁར་ནཾ་ལས་བདག་མེད་མ་ནག་མོ། སྤྲི་

བོར་ༀ་ལས་ས་འོག་སྤོད་མའྲི་ངོ་བོ་སྐུ་རོ་རེ་མ་དཀར་མོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ལས་ས་

སྤོད་མའྲི་ངོ་བོ་གསུང་རོ་རེ་མ་དམར་མོ། སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་ལས་མཁའ་སྤོད་མའྲི་ངོ་བོ་
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ཐུགས་རོ་རེ་མ་ནག་མོ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་པ། ཕག་གཉྲིས་པ། གྲི་གུག་

དང་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་ཅྲིང་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པའྲི་གར་སབས་ཀྲིས་རོའྲི་གདན་

ལ་བཞུགས་པའོ། །དེ་ཡན་ཆད་རེས་ཆགས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཡན་ལག་གོ །

གསུམ་པ་རོགས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ། དབང་བསྐུར་ཞྲིང་རྒྱས་གདབ་

པ་དང་། མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ། སོད་བཅུད་སྦོང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་

ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་

མ། སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ། ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ། མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་དང་

བཅས་པ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་

གྲིས་མཆོད། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲི་ལྔས་གང་བའྲི་བུམ་

པ་ཐོགས་ཏེ་སྤྲི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་

དག །ཆུའྲི་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་དང་། གཽ་རཱྲི་དང་། པུཀ་སཱྲི་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། ཙཽ་རཱྲི་དང་། ཤ་བ་རཱྲི་ལ་རྣམ་པར་

སང་མཛད་། བྱཻཏྟ་ལྲི་དང་། ཙཎ་ལྲི་ལ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། གྷས་རཱྲི་དང་། ཌོཾ་བྷྲི་ནྲི་ལ་

འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་བཛྲ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་སེ་དབང་བསྐུར་བ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཡན་

ལག་གོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། བདུད་རྩྲི་མང་བ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ནང་མཆོད་ཀྲི་བགེགས་བསངས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ 
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སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གཡོ་བའྲི་བ་དན་གྲིས་མཚན་པ། དེའྲི་སེང་དུ་

རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་རོ་རེ་འབར་བའྲི་ཕེང་བས་མཚན་པ། 

དེའྲི་སེང་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་མགོ་རློན་པའྲི་སྒེད་བུ་གསུམ་གྲི་སེང་དུ་

ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅྲིག་པ་དཀར་པོ་དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསན་པའྲི་

ནང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ། ཤར་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་བ་ལང་གྲི་ཤ་གཽའྲི་

ཡྲི་གེས་མཚན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལས་ཁྲིའྲི་ཤ་ཀུའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲིཾ་ལས་

རྟའྲི་ཤ་དའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཤ་ཧའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་

པ། ཤར་ལྷོར་བྷྲཱུཾ་ལས་དྲི་ཆེན་བྲིའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཨཾ་ལས་རཀྟ་རའྲི་

ཡྲི་གེས་མཚན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་ཛྲིཾ་ལས་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ཤུའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་

པ། བྱང་ཤར་དུ་ཁཾ་ལས་ཀད་པ་མའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་དྲི་ཆུ་

མུའྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པ། དེ་

དག་གྲི་སེང་གྲི་བར་སང་ལ་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་

གྲིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར། ཐོད་པའྲི་ནང་

གྲི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞྲིང་ཁོལ། ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་སེ་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ་ནས་རོ་རེ་ཉྲི་གདན་དང་

བཅས་པ་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་ལྷུང་བས། ཟླ་ཉྲི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ༀ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཞུ་བ་རས་རྣམས་དང་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ངོ་བོར་བྱས་ནས་

མང་པོར་སྦར་ཞྲིང་སེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་
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ནས་གདན་བཞྲི་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གྲི་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་ཀྵུཾ་ལས་

ས་གཞྲི། མྲིང་མེད་སུཾ་ལས་རྲི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས། ནང་མཆོད་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱ་མཚོར་

གྱུར་པ་གཡས་སོར་གྲིས་ལན་གསུམ་དུ་དཀྲུགས་པས་དབུས་ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་སྙྲིང་

པོ་བངས་ཏེ། མགོན་རྣམས་དང་རང་གྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་

འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསྐེད་དེ། དང་པོར་རྩ་བའྲི་བ་མ། དེ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་

བ་མ་རྣམས་ལ་དབུལ། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་དང་ཡྲི་དམ་གཞན་རྣམས་ལའང་

དབུལ། དེ་ནས་རང་གྲི་ལྕེ་རྩེ་སྲིན་མཚམས་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་བདུད་རྩྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བྱ་ཞྲིང་

མང་། དེ་ནས་ཆོས་སྐོང་དང་། ཡུལ་ཉེར་བཞྲིའྲི་མཁའ་འགོ་མ་སོགས་དང་། གཞྲི་

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་ཕུལ་ནས། སར་ཡང་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་སེ་བདུད་རྩྲི་

ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་མངས་པས། རང་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་

བདུད་རྩྲིས་ཚིམ་ཞྲིང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཉམས་སུ་སེར་བར་བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མྲྲི་ཏ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི་བདུད་རྩྲི་མང་

བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ཡན་ལག་གོ །

གཉྲིས་པ་མཆོད་པ་ནྲི། མཆོད་པ་རྣམས་བསང་སྦངས་ནས། སོང་པའྲི་ངང་

ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཞབས་བསྲིལ་ཞལ་བསྲིལ་བསང་གཏོར་མཆོད་ཡོན་མེ་ཏོག་བདུག་སོས་མར་

མེ་དྲི་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་སོང་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་
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གྱུར། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ། ཞེས་སོགས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ནས། ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་སྔར་ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་སབས་

ལྟར་བདག་ཉྲིད་ལ་མཆོད་དེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི་མཆོད་པ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གོ །

གསུམ་པ་བསོད་པ་ནྲི། ཁོད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསོར། །ཁོད་

ནྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་མཆོག་བརེས་ཏེ། །ཁོད་ཀྲིས་རྒྱུ་དང་མྲི་རྒྱུའྲི་འགོ་བ་ཀུན་

བརྒྱན་ཏེ། །སྙྲིང་རེའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་སད་མཛད་པ། །སྒྱུ་མའྲི་སྤོས་པ་རོ་རེ་

བསྒྲུབས་པའྲི་ཡྲིད། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རོ་རེ་ཡྲིད་ཀྲིས་དགེས། ཞེས་འཁོར་དང་སྤོས་

པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་བག་ཆའྲི་དབྱངས་བཞྲིན་དུ་བསོད་པར་བསམས་ལ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏུསྲི་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི་བསོད་པ་

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་ཡན་ལག་གོ །རོ་རེ་པདྨ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ནས་འདྲིའྲི་བར་

ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་སོད་བཅུད་སྦང་བ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཕོགས་བཅུར་སྤོས་པས་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྦངས་ཏེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་བྱས་ནས། སྤོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སར་བྱོན་རང་གྲི་

ཐུགས་ཀར་ཐྲིམ་པར་གྱུར། དེ་ནྲི་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། བཟླས་པ་

གཏོར་མ་སོགས་དང་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀང་ལས་རྒྱལ་མཆོག་

ཏུ་བསྡུའོ། །དེ་ལྟར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་སྒྲུབ་
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ཐབས་རོགས་པར་བསོམས་ནས། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚུལ་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་རྒོད་དང་བལ་བར་བེང་

ཆགས་སུ་བསོམ་ཞྲིང་ཐ་མལ་གྲི་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་དག་པའྲི་གནས་དང་ལྷའྲི་ང་

རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་བསོམ་པ་དང་། ཐ་མལ་གྲི་སང་བའྲི་གཉེན་པོར་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་ལྷའྲི་རྣམ་པ་རེ་རེ་ནས་གསལ་བཏབ་སེ། གསལ་སང་འདོན་པའྲི་མན་ངག་བཞྲིན་

དུ་བསབ། ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་བསོམ་ཚུལ་ནྲི། དམྲིགས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དམྲིགས་ནས། རྣམ་པ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པའྲི་ངེས་

ཤེས་དང་ལྡན་པར་སྐོང་བ་སེ། རྒྱས་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་པར་

བྱའོ། །འདྲི་དག་ཞྲིབ་པར་མྲི་ཤེས་ན་ལྷ་བསོམ་པ་ལ་བསལ་པར་འབད་ཀང་རོགས་

རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང་། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་

གཅོད་པ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཅྲིའང་མེད་པ་ཞྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རོགས་རྲིམ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་བའྲི་བདུད་རྩྲི་འོད་ལས། དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་

ནང་གྲི་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་

གཅོད་པ་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་། མཚོ་སྐེས་

ཀྲིས་དབུ་མར་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་གཉྲིས་བསམས་པ་ལ་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་ལྟེ་བར་

ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཀོད་པའྲི་གཏུམ་མོ་བསྡུས་པ་བསོམ་པ་དང་། སྙྲིང་ཁའྲི་སྡུད་རྲིམ་ཡན་

ལག་དྲུག་བསོམ་པ་གཉྲིས་གསུངས་ལ། ནག་པོ་སོགས་ཀྲིས་ཡན་ལག་དྲུག་དང་

གཏུམ་མོ་བསོམ་པ་ནྲི་ཌོམྦྲི་ཝ་དང་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་ཀང་བཤད་དེ། འཁོར་ལོ་བཞྲི་
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དང་ཡྲི་གེ་བཞྲི་ལ་བརྟེན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་ནྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་

བཤད་ལ། འདྲི་དག་ལ་ནྲི་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་དེའྲི་དོན་གྲུབ་ཆེན་དང་པཎྲི་ཏ་ཚད་

ལྡན་གྲིས་བཀྲལ་བའྲི་རོགས་རྲིམ་སྤྲིའྲི་གནད་དང་། ཁད་པར་གཏུམ་མོའྲི་གནད་

དཔྲིས་ཕྲིན་པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ། འདྲིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ཀྲི་

ལོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་གྲི་མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དག་པ་དན་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བསོམས་པས་དུབ་པ་ན་དག་པ་དན་པར་བྱ་སེ། སྙྲིང་རེའྲི་སྤན་ནྲི་

དམར་པོ་ལ། །བྱམས་པའྲི་ཐུགས་ལ་ཡན་ལག་ནག །བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་པོ་

ཡྲི། །ཞབས་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ཞེས་བརོད། །ཞལ་བརྒྱད་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། །ཕག་

ནྲི་བཅུ་དྲུག་སོང་པ་ཉྲིད། །གུག་ཀེད་ཀྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ལྔ། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྲིར་

ཁོ་བོ་ཉྲིད། །དེ་ཉྲིད་གསུམ་ནྲི་སྤན་གསུམ་པོ། །ཤ་ནྲི་པུཀ་སཱྲི་རུ་བརོད། །དེ་བཞྲིན་

ཁག་ནྲི་རྲི་ཁོད་མ། །གདོལ་པ་མོ་ནྲི་ཁུ་བར་བརོད། །གཡུང་མོ་རྐང་དང་ཚིལ་བུ་

ཉྲིད། །པགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། །རུས་པ་བདེན་པ་བཞྲི་པོ་ཉྲིད། ཅེས་

བརོད་ཅྲིང་དོན་དན་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་བཟླས་པ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྲི་ཝ་རེས་འབངས་དང་བཅས་པས་བཟླས་

པའྲི་དམྲིགས་པ་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་སྔགས་ཀྲི་

འཕེང་བ་ཡུམ་གྲི་ཞལ་ནས་བདག་གྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། བདག་གྲི་གསང་གནས་ནས་

ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་པདྨར་ཞུགས་ཏེ། འཁོར་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཁོར་

བ་ལ་དམྲིགས་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་ནྲི། ༀ་
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ཨཱཥྚཱ་ན་ནཱ་ཡ། བྲིཾ་གཽརྟ་ཀེ་ཥ་ཝརྟ་མ་ནྲི། ཙ་ཏུ་ར་བྲི་ཥ་ཏྲི་ནཱྲི་ཏྲཱ་ཡ། ཥོ་ཊ་ཥ་བྷུ་ཛཱ་ཡ། 

ཀྲྲིཥྞ་ཛཱི་མུ་ཏ། ཝ་པུ་ཥེ། ཀ་པཱ་ལ་མཱ་ལ། ཨ་ཎེ་ཀཱ་ན་དྷ་རྲི་ཎེ། ཨཱཏྨ་ཏ་ཀྲུ་ར་ཙིཏྟཱ་ཡ། 

ཨརན་ཏུ་དཾཥྚཱྲི་ཎྲི། ༀ་མཱ་ར་ཡ། མཱ་ར་ཡ། ཀཱ་ར་ཡ། ཀཱ་ར་ཡ། གར་ཡ། གར་ཡ། ཏར་

ཡ། ཏར་ཡ། ཤོ་ཥ་ཡ། ཤོ་ཥ་ཡ། སཔྟ་སཱ་ག་རཱ་ནྲི། བནྡ་བནྡ། ནཱ་ཀ་ཨཥྚཱ་གཱ་ན། ག�ཧ་

ག�ཧ། ཤ་ཏྲུཾ། ཧ་ཧཱ། ཧྲི་ཧཱྲི། ཧུ་ཧཱུ། ཧེ་ཧྱཻ། ཧོ་ཧཽ། ཧཾ་ཧཿ ཕཊ་སྭཧཱ། ཡབ་ཀྲི་རྩ་སྔགས་

སོ། །ༀ་དེ་ཝ་པྲི་ཙུ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྙྲིང་པོའ།ོ །ༀ་བཛྲ་ཀརྠ་རྲི་ཧེ་

བཛྲ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཉེ་སྙྲིང་ངོ་། །ༀ་ཨཱཿ ༀ་བཛྲ་ནྱཻ་ར་ཨཱཏྨ་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཧཱ། 

ཡུམ་གྲི་མཚན་སྔགས་སོ། །ༀ་ཨཱཿ ཨ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་པོའ།ོ །ༀ་ཨ་ཨཱ་

ཨྲི་ཨཱྲི་ཨུ་ཨཱུ་ར�་རཱ�་ལ�་ལ�་ཨེ་ཨྱཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡུམ་གྲི་རྩ་སྔགས་སོ། །ༀ་ཨཱཿ 

གཾ་བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ གཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཙཾ་བཛྲ་ཙཽ་རཱྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཿ ཙཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བཾ་བཛྲ་བྱཻཏྟ་ལྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ 

བཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ གྷཾ་བཛྲ་གྷས་རྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ གྷཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་

ཨཱཿ པཾ་བཛྲ་པུཀ་སཱྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཤཾ་བཛྲ་ཤ་ཝ་

རཱྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཤཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ལཾ་བཛྲ་ཙཎ་ལྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཨཱཿ ལཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཌཾ་བཛྲ་ཌོམྦྲི་ནཱྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཿ ཌཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་ག་ཽརཱྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་སྔགས་

དང་སྙྲིང་པོའ།ོ 

གསུམ་པ་གཏོར་མ་ནྲི། བགེགས་དང་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་

པ་ལ་གཏོར་མ་གལ་ཆེ་བར་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་གཞུང་ལས་
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མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་། རྩ་རྒྱུད་དང་། གུར་སཾ་གཉྲིས་དང་། སྒྲུབ་

ཐབས་མཚོ་སྐེས་རྩ་འགེལ་དང་། ཌོམྦྲི་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་དང་། བདུད་རྩྲི་འོད་

དང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་གཞུང་རྣམས་དང་། རྲིན་ཆེན་འབར་བ་དང་། ནག་པོ་བས་

མཛད་པ་རྣམས་དང་། ཤཱནྲི་པས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་

སོགས་དང་། ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པའྲི་གཏོར་ཆོག་དང་། གཏོར་མའྲི་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་

པ་དང་། གུར་སཾ་གཉྲིས་ཀྲི་འགེལ་པ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གྲི་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་

གཞན་གང་ལས་ཀང་ཀྱཻ་རོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའྲི་འདས་

གཏོར་གྲི་མགོན་གང་དུ་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པ་དང་གཏོར་སྔགས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

དངོས་སུ་གསུངས་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་ལ། འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཏོར་མ་ལ་

ཅུང་ཟད་མྲི་འད་ཙམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་ཀང་། འདྲིར་ནྲི་གུར་ལས་

གསུངས་པ་དང་། ཌོམྦྲི་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་པ་དང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བའྲི་གཏོར་ཆོག་

གཞྲིར་བཞག་པ་ལ། མཚོ་སྐེས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩ་འགེལ་ལས་ངེས་པར་ཁ་བསང་

དགོས་པ་རེ་རེ་ཙམ་ཁ་བསངས་ནས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཏོར་མ་དང་། སོབ་

དཔོན་མཁས་པ་ཨ་བྷྱས་ཕེང་བར་ཀྱཻ་རོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་

འབུལ་བའྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ལྟར་འདས་གཏོར་གྲི་ཆོ་ག་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་

གཏོར་མ་གཉྲིས་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་

བའྲི་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་གྲི་དབུས་སུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་

ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་དང་། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་
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དུ་དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དཀར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གེན་དུ་འགེང་

བའྲི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སུམ་བརྩེགས་ཀྲི་པདྨ་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ལྷ་དང་

ཕོགས་སྐོང་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་འཁོར་དུ་སྲྲིད་པ་གསུམ་གྲི་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་དང་

བཅས་པ་བཀུག་སེ་གནས་པར་གྱུར་པ་ན། ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཀྱཻ་

རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་གཽ་རཱྲི། ལྷོར་ཙཽ་རཱྲི། ནུབ་ཏུ་བྱཻཏྟ་ལྲི། བྱང་དུ་གྷས་རཱྲི། བྱང་

ཤར་དུ་པུཀ་སཱྲི། ཤར་ལྷོར་ཤ་ཝ་རཱྲི། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཙཎྲི་ལྲི། ནུབ་བྱང་དུ་ཌོམྦྲི་ནྲི། ཕྲིའྲི་

ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་གྲི་སེང་གྲི་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ཤར་དུ་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོ། ལྷོར་དབང་པོ། ནུབ་ཏུ་ཚངས་པ། བྱང་དུ་ཁབ་འཇུག །ཤར་ལྷོར་འདོད་པའྲི་

དབང་ཕྱུག །ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཚོགས་བདག །ནུབ་བྱང་དུ་བ�ང་གྲི་རྲི་ཏྲི། བྱང་ཤར་དུ་གཞོན་

ནུ་ཀརྟྲི་ཀ །དབུས་སུ་འོག་མྲིན་ནས་ཚངས་རྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་དང་བཅས་

པ། བར་གྲི་པདྨ་ནག་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ཤར་དུ་བརྒྱ་བྱྲིན། ལྷོར་གཤྲིན་རེ། 

ནུབ་ཏུ་ཆུ་ལྷ། བྱང་དུ་གནོད་སྦྲིན། ཤར་ལྷོར་མེ་ལྷ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྲྲིན་པོ། ནུབ་བྱང་དུ་

རླུང་ལྷ། བྱང་ཤར་དུ་འབྱུང་པོའྲི་བདག་པོ། དབུས་སུ་སའྲི་ལྷ་མོ། འོག་གྲི་པདྨ་དམར་

པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ཤར་དུ་སོབས་ཀྲི་རྒྱུ། ལྷོར་དུང་སྐོང་། ནུབ་ཏུ་མཐའ་ཡས། 

བྱང་དུ་ནོར་རྒྱས། ཤར་ལྷོར་འཇོག་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རྲིགས་ལྡན། ནུབ་བྱང་དུ་པདྨ། 

བྱང་ཤར་དུ་པདྨ་ཆེན་པོ། དབུས་སུ་ཀླུ་ལྷག་པ་དཀར་པོ། འཇྲིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་

སད་ཅྲིག་གྲིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་སེང་གྲི་པདྨའྲི་སེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ་དགུ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སེང་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྐུ་རོ་རེ་དཀར་པོ་དང་། བར་གྲི་པདྨའྲི་

སེང་དུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་དགུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བར་གྲི་ཕོགས་སྐོང་ཐམས་ཅད་
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ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ་དང་། འོག་གྲི་པདྨའྲི་སེང་དུ་ཨཱཿ དམར་པོ་དགུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་འོག་གྲི་ཀླུ་ཐམས་ཅད་གསུང་རོ་རེ་དམར་པོའྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་གྱུར་

པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་

རང་འོད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པ། དེ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མྲིག་ཏུ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་མ། རྣ་བར་ཞེ་སང་རོ་རེ་མ། སར་སེར་ས་རོ་རེ་མ། ཁ་

ལ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་མ། དཔྲལ་བར་ཕག་དོག་རོ་རེ་མ། སྙྲིང་ཁར་བདག་མེད་རྣལ་

འབྱོར་མ། སྤྲི་བོར་སྐུ་རོ་རེ་མ། མགྲིན་པར་གསུང་རོ་རེ་མ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རོ་

རེ་མ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་

ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ བཛྲ་ཙཽ་རཱྲི་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། བཛྲ་

བྱཻཏྟ་ལྲི་བནྡ་བཾ། བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་

གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རྲིགས་

ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུས་སྤྲི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། 

ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཆུའྲི་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སེང་གྲི་རྣམས་ལ་རྣམ་སང་། བར་གྲི་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་

པ། འོག་གྲི་རྣམས་ལ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་

འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར། 

ༀ་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ། ནྱཻ་ཝྲི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཁཾ། སརྦ་སཾ་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཁཾ་



 1136  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1136  

རཾ། ༀ་དེ་ཝྲི་པྲི་ཙུ་བཛྲ་ཨྲི་མཾ་བ་ལྲིཾ་ག�ཧ་ག�ཧ་མ་མ་ཤཱནྲི་རཀ་ཙ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ནཾ་བཛྲ་ནཱེ་ར་ཨཱཏྨ་ལེ་ཨྲི་མཾ་བ་ལྲིཾ་ག�ཧ་ག�ཧ་མ་མ་ཤཱནྲིཾ་རཀ་ཙ་ཀུ་རུ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ༀ་ཨཿ གཾ་བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཡེ། ཙཾ་བཛྲ་ཙཽ་རཱྲི་ཡེ། བཾ་བཛྲ་བྱཻཏྟ་ལྲི་ཡེ། གྷཾ་

བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཡེ། པཾ་བཛྲ་པུཀ་སཱྲི་ཡེ། ཤཾ་བཛྲ་ཤ་ཝ་རཱྲི་ཡེ། ཌཾ་བཛྲ་ཌོམྦྲི་ནཱྲི་ཡེ། ལཾ་

བཛྲ་ཙཎ་ལྲི་ཡེ། ཨྲི་མཾ་བ་ལྲིཾ་ག�ཧ་གྲིཧ་མ་མ་ཤཱནྲི་རཀ་ཙ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

པས་དཀྲིལ་འཁོར་བ་དང་། ༀ་ཨྲིནྡྲ་ཡ། ཛ་མ། ཛ་ལ། ཛཀྑ། བྷུ་ཏ། བ་ཧྲི་ན། བ་ཡུ། 

རཀ། ཙནྟྲ། སཱུརྱ། མ་ད། སཔྤ། ཏ་ལ། པ་ཏ་ལ། ཨརྠ། སཔྤ། སྭཱཧཱ། ཨྲི་དཾ། བ་ལྲིཾ། བྷུ་

ཛ། ཛི་གྷ། ཕུ་ལ། དྷུ་བ། མཾ་ས། བྷྲི་ག །ཨམྦ། སཔྤ། ཀཉྩ། སཱ་ད། ཁནྲི། ཁུ་ནྲི། ཕེ་

ཌ། ག་ད། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨྨཿ ཎཾ་ཨཱདྱ་ནུཏ་པནྣ་ཏྭད་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པས་འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དབུལ། ༀ་ནྲི་རྲི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཁཾ་ནས་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དཀར་

མོ་རྲི་དྭགས་མཚན་མ་འཛིན། །ནས། གཡུང་མོས་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པ་ཉྲིད། །ཁེད་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཚོགས། ཞེས་པ་ནས། ཡྲིད་ཀྲིས་དགེས། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རོ་

རེ་དབྱྲིངས་ནྲི་མཁས་པ་ཆེ། ། རོ་རེ་གསུམ་མཆོག་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ། །གསང་

བའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་པར་སང་མཛད་དག་པ་ཆེ། །རོ་རེ་ཞྲི་བ་

དགའ་བ་ཆེ། །རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་མཆོག་གྲི་མཆོག །སོན་པ་རོ་རེ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །རྲིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་ཟབ། །རོ་རེ་མཁའ་འད་དྲི་མ་མེད། །རང་བཞྲིན་དག་

པ་གོས་པ་མེད། །རོ་རེ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རོ་རེ་དཔག་མེད་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །མྲི་རྟོག་

ནམ་མཁའ་རོ་རེ་འཛིན། །འདོད་ཆགས་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་བརེས། །རོ་རེ་གསུང་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དོན་ཡོད་རྒྱལ་པོ་རོགས་སངས་རྒྱས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་
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མཛད་པ། །དག་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལས་བྱུང་། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་

པས་མཆོད་ཅྲིང་བསོད། འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ༀ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ 

ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་བ་རང་ལ་བསྡུ། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་མཐར་ༀ་

ཨཱཿ བཛྲ་མུཿ འཇྲིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། རྲིགས་སུ་སྐེ་

དང་དམ་ཚིག་ཅན། །སྐོན་མེད་ཀྱཻ་རོ་རེ་སོན། །བ་མ་ལ་གུས་སྙྲིང་བརྩེར་ལྡན། །སྐེ་

ཞྲིང་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལག་པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཁོལ། །ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ནྲི་ཀོག་

པ་དང་། །བཙུན་མོའྲི་ཁུ་བ་མཉམ་ཟས་ཅན། །སྐེ་ཞྲིང་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལྷ་མོ་

ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང་། །དེ་གསུང་ཚིག་ཡང་མཆོག་ཏུ་ཚད་མ་སེ། །བདེན་

པ་དེ་ཡྲིས་ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་ནྲི། །བདག་ཅག་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་

སོན་ལམ་སོགས་བྱའོ། །

ཐུན་གྲི་མཐར་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་བྱས་ཏེ་དུར་ཁོད་བསྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལ་ཐྲིམ། དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐྲིམ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཐྲིམ། ལྷ་མོ་

བརྒྱད་ཞལ་བརྒྱད་ལ་ཐྲིམ། ཡུམ་ཡབ་ལ་ཐྲིམ། ཡབ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐྲིམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་

ཐྲིམ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་ཞབས་ཀྱུ་ཨཱུ་ནྲི་ཧ་ལ། ཧ་མགོ་བོ་ལ། མགོ་བོ་

ཟླ་ཚེས་ལ། ཟླ་ཚེས་ཐྲིག་ལེ། ཐྲིག་ལེ་ནཱ་ད་ལ། ནཱ་ད་ཡང་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ། འོད་

གསལ་གྲི་ངང་ལས་བདག་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པར་བཞེངས་པའྲི་

མྲིག་ཏུ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་མ། ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རོ་རེ་མ། ཞེས་པའྲི་
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བར་གྲིས་གོ་ཆ་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ཐུན་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚམས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ལ། སྤོད་ལམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

ནྲི། རང་ལྷའྲི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས། དབང་པོ་དྲུག་གྲི་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་

ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷར་བལྟ་ཞྲིང་། ལྷ་ལ་ལྷ་མཆོད་པའྲི་བསམ་པས་རང་བཞྲིན་ཤེས་

པའྲི་སོ་ནས་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་ལ་བདེ་སོང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སེངེ་བཞྲིན་ཉམ་ང་བ་མེད་པར་སྤད་པར་བྱ་སེ། དེ་འད་བའྲི་ཧེ་

རུ་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ལ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་བསྒུལ་བསྐོད་དང་ངག་གྲི་སྨྲ་

བརོད་བཏང་སྙོམས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་། ཕག་རྒྱ་བཅྲིངས་པ་དང་སྔགས་བཟླས་པ་

དང་འད་བའྲི་ཚོགས་རོགས་པར་བྱེད་དེ། ཀུན་སྤོད་ལས། ཤྲྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གོ་འཕང་

གནས། །ཡན་ལག་གྲི་ནྲི་བསྐོད་པ་དང་། །ཚིག་གྲི་རབ་འབྱམས་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་

སྙེད་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན། ཞེས་སོ། །ཁྲུས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་ལྷ་དབང་བསྐུར་

བའྲི་སབས་བཞྲིན་ནོ། །ཁ་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། ཁ་ཟས་གཏོར་མ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ། ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པར་མོས་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད། མེ་ལྕེ་རྩེ་གསུམ་པ་

ལྟ་བུའྲི་འོད་ཟེར་འབར་བ་ལ་འབུལ་བའྲི་བསམ་པས་ནང་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་གྲི་ཚུལ་དུ་

བཟའ་བར་བྱའོ། །ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཐུན་བཞྲིར་བསོམ་པའྲི་མཐར་མཚན་མོའྲི་གུང་

ཐུན་ལ་ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་

མཐར་དེ་ཉྲིད་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བཞག་སེ། གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་བཟུང་བ་ལ་བསབ་

པར་བྱ་ཞྲིང་། ལྡང་བ་ན་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་གླུས་བསྐུལ་བར་མོས་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་
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པའྲི་རྣམ་པར་ལངས་ལ་སྔར་བཞྲིན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཐུན་བཞྲིར་སོབ་པ་

ལ་ལེགས་པར་གོམས་པར་བྱས་པས་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་ཡོངས་རོགས་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེས་ཏེ་ཚེ་འདྲིར་

རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་པའམ། སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་

པར་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་དོ། །

ལུགས་འདྲི་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་རྒྱས་མཛད་པའྲི། །སྔོན་གྲི་སྐེས་ཆེན་དམ་

པ་དེ་དག་གྲིས། །རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་། །ལེགས་པར་

བཤད་པ་མང་དུ་མཛད་ཟྲིན་མོད། །རོགས་རྲིམ་ཡོངས་རོགས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་

ཞྲིང་། །སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་འཕོད་པའྲི་གནད་ཚང་བར། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་བ་

མའྲི་གསུང་བཞྲིན་དུ། །འགོད་ཕྲིར་འདྲི་ལ་ཟློས་པའྲི་སྐོན་ཡོད་མྲིན། །འདྲིར་འབད་

དགེ་བ་སོན་ཀའྲི་ཟླ་ཟེར་ལྟར། །རབ་ཏུ་དཀར་བས་འགོ་བོའྲི་མུན་བསལ་ཏེ། །ཐེག་

མཆོག་སང་བས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁབ་ནས། །དངོས་གྲུབ་ཀུནྡའྲི་ཚལ་རབ་རྒྱས་

གྱུར་ཅྲིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་འཁྲུལ་བ་སང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྲི་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བ་མ་དཀའ་བཅུ་པ་བྱང་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་གྲིས་

ཉེ་བར་བསྐུལ་ཞྲིང་། གཞན་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དུ་མས་ཡུན་རྲིང་མོའྲི་གོང་ནས་

བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་

པ་ལ་མངའ་འབྱོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་ལམ་འབས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་

དཔལ་བའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བུདྡྷ་ཤྲྲིའྲི་ཞལ་སྔ་
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ནས་ལ་སོགས་པའྲི་ཞལ་གྲི་བདུད་རྩྲི་མངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པའྲི་

བསྐེད་རོགས་ཀྲི་མན་ངག་རྣམས་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཤྲིང་དཔལ་

ལྡན་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ། རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་

རེ་བཙུན་ཀུ་མ་ར་མ་ཏྲིའྲི་ཞལ་སྔ་ནས། རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་རེ་བཙུན་ས་སྐ་

བ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་མཐའ་དག་དང་བཅས་པའྲི་བཤད་པ་ལན་མང་

དུ་ཐོས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་དང་། ཁད་པར་གྲིས་ཀང་། རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་དགེ་

བའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲི་རྣམ་པར་བསན་པ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ངོ་བོ་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་ལ་གུས་པས་

གཏུགས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གནད་མཐའ་

དག་ལ་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་ཐོབ་ཅྲིང་། ཀྱཻ་རོ་རེ་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་

དང་། ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་

རེ་གུར་དང་། དེ་དག་གྲི་འགེལ་པ་རྣམས་དང་། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས། 

དཀྲིལ་ཆོག །སྦྲིན་སྲེག །གཏོར་ཆོག །ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་

རྒྱ་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་ལའང་ཞྲིབ་ཏུ་འདྲིས་པར་བྱས་པ་དང་། ལུགས་འདྲི་གངས་

རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་ས་སྐ་བ་ཁུ་དབོན་རྣམས་ཀྲི་མངོན་པར་རྟོགས་

པ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་ཕེ་བའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཚུལ་

བཅུ་བཞྲི་པའམ་བཅུ་དྲུག་དང་། རེ་མར་པའྲི་རྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོ་རྔོག་ལུགས་སུ་

གགས་པའྲི་ལས་ཚོགས་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་སུམ་ཅུ་སོ་བཞྲི། མངོན་རྟོགས་བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་
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ཆུད་པར་བྱས་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོས། ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

གཙང་ཉང་སོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆར་སྦར་བའོ།།  །།

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ།།  །།
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༄༅། །དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་མཆོད་འཕེང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

བསོམ་བཟླས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྲི་གསེར་ལས་ལེགས་བྱས་ཤྲིང་། །རྩྲིབས་སོང་ལྡན་

པའྲི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། །ཉྲི་མ་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུར་མཁར་འཕགས་ཏེ། །དཔག་ཚད་

འབུམ་ལམ་ཉྲི་མ་གཅྲིག་གྲིས་གཅོད། །དེའྲི་མཐུས་ནམ་མཁའྲི་ལམ་ལས་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 །ལག་པའྲི་

མཁྲིག་མ་གཉྲིས་བསོལ་ཏེ། རྒྱབ་སྦར་ལ་སོར་མོ་རྣམས་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་འཁྱུད་དེ། 

མཐེ་བོང་གཉྲིས་ལག་མཐྲིལ་དུ་བཀུག་ལ། ༀ་བཛྲ་ཙཀྲ་རཏྣ་པཱ་ཏཱྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

འཁོར་ལོ་དང་། རྲིན་ཆེན་བྱཻ་རཱུརྱ་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་སེར། །དེར་ནྲི་དུས་མྲིན་འཆྲི་དང་ནད་རྣམས་སེལ། །ཡྲིད་

ལ་གང་བསམ་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་འགྱུར་བའྲི། །ནོར་བུ་རྲིན་ཆེན་ཕུལ་བས་འགོ་ཀུན་

གྲི། །ཆོས་ལྡན་རེ་བ་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ཚིགས་བཅག་སེ་མཐེ་བོང་གཉྲིས་དང་རྩེ་

སྤད་ལ་ཙཀྲ་རཏྣའྲི་གནས་སུ། མ་ཎྲི་རཏྣ་ཞེས་ནོར་བུ། ཡྲིད་འོང་བལྟ་ན་སྡུག་པའྲི་བུ་
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མོ་ནྲི། །ལུས་དང་ཁ་ནས་དྲི་ཞྲིམ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །གང་གྲིས་རེག་ལ་བདེ་བ་མཆོག་

སེར་ཞྲིང་། །གླྲིང་དེར་བཀྲེས་སོམ་མ་ངན་སེལ་བར་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 །རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། 

རོ་རེ་ཐལ་མོ་ལས། མཛུབ་མོའྲི་རྩེ་མོ་བཀུག་ནས་ནྲི། །གུང་མོ་མཉམ་པའྲི་ཚིགས་

སུ་སྦར། །རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་མོར་བཤད། ཅེས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྟྲྲི་རཏྣ། ཞེས་

བཙུན་མོ། གཞན་ལ་མྲི་འཚེ་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་སངས། །ཡང་དག་ཐ་སྙད་ལས་ལ་སྐོ་

བ་མེད། །ས་ཡྲི་བདག་པོའྲི་ཡྲིད་ལ་གང་བསམ་པ། །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 །རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་གུང་མོ་གཉྲིས་དང་ཐ་མ་གཉྲིས་

གཤྲིབས་ཏེ་བསྒེངས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། པ་རྲི་ཎ་ཡ་ག་རཏྣ་ཞེས་བོན་པོ། ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་གངས་ཀྲི་རྲི་བོ་འད། །རང་བཞྲིན་གླང་པོ་སོང་གྲི་སོབས་དང་ལྡན། །ཉྲི་མ་

གཅྲིག་གྲིས་འཛམ་གླྲིང་ལན་གསུམ་འཁོར། །ཅང་ཤེས་སྐུད་པ་ཡྲིས་ཀང་བཀྲྲི་བར་

ནུས། །གཞན་ལ་མྲི་གནོད་མྲི་འཁྲུགས་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་

བགོད་པར་ཤོག །

ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་གཡས་པའྲི་གྲུ་མོ་བཞག་སེ་བསྒེངས་ལ། གཡས་

པའྲི་ཁུ་ཚུར་འོག་ཏུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་རྣམ་པར་བྱས་པའྲི་གུང་མོ་གླང་པོའྲི་ས་ལྟར་བྱས་
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ལ། ག་ཛ་རཏྣ་ཞེས་གླང་པོ། མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ཏ་བཞྲིན་རབ་ཏུ་དཀར། །ལྷ་ཡྲི་གཙུག་

རྒྱན་ནོར་བུ་སོགས་ཀྲིས་བརྒྱན། །མདོག་དང་དབྱྲིབས་དང་བོངས་ཚོད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །བསོ་ན་ཉྲིན་གཅྲིག་འཛམ་གླྲིང་ལན་གསུམ་འཁོར། །ལུས་ལ་ནད་མེད་གཟྲི་

བརྲིད་ཆེན་པོ་ཅན། །ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མེད་པའྲི་བཞོན་པ་ནྲི། །རྟ་མཆོག་རྲིན་ཆེན་

ཕུལ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གྲི་ཤུགས་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

ཁུ་ཚུར་གཅེར་བའྲི་གུང་མོ་གཉྲིས་དང་སྲྲིན་ལག་གཉྲིས་བརྐང་། མཐེ་བོང་

གཉྲིས་རྣ་བ་ལྟར་བྱས་ལ། ཨ་ཤྭ་རཏྣ་ཞེས་རྟ་མཆོག །རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་མཐོན་ཁ་

མརྒད་དང་། །གསེར་དང་དངུལ་དང་སྤུག་ལ་སོགས་པ་ནྲི། །ཟད་པ་མེད་པས་ས་

ཕོགས་རབ་འགེངས་པ། །དེ་ཡྲི་འབྱོར་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་སེ། །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 །ཐལ་མོ་གཉྲིས་བཀན་ལ་སྙྲིམ་པའྲི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞག་ལ། གྲི་ཧཱ་པ་ཏྲི་རཏྣ་ཁྲིམ་བདག་སེ་རྲིན་ཆེན་ས་བདུན་

གྲི་མཆོད་པ་འབུལ་ཞྲིང་། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་

དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནྲི་མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡྲི། །དུས་འདྲི་ནས་ནྲི་

བཟུངས་ནས་ནྲི། །བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པོར་མཆྲིས་ཀྲི་བར། །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་བརྟན་པོར་
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བདག་གྲིས་གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། ། བ་ན་མེད་པའྲི་དཀོན་

མཆོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐེས་པའྲི། །སོམ་པ་དེང་ནས་བདག་

གྲིས་བཟུང་། །རོ་རེ་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡྲི། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་ཡང་། །ཡང་

དག་ཉྲིད་དུ་གཟུང་བར་བགྲི། །སོབ་དཔོན་དག་ཀང་གཟུང་བར་བགྲི། །རྲིན་ཆེན་

རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡྲི། །དམ་ཚིག་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་ལ། །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ནྲི་དུས་

དྲུག་ཏུ། །སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི། །པདྨའྲི་

རྲིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྲི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་ཆོས་སོ་སོར་

གཟུང་བར་བགྲི། །ལས་ཀྲི་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་

པར་ནྲི། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་སོ་སོར་གཟུང་། །མཆོད་པའྲི་ལས་ནྲི་ཅྲི་ནུས་བགྲི། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ནྲི་བ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གྲིས་བསྐེད་པར་བགྲི། །སེམས་ཅན་ཀུན་

གྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར། །བདག་གྲིས་སོམ་པ་མ་ལུས་གཟུང་། །མ་བསྒལ་བ་རྣམས་བདག་

གྲིས་བསྒལ། །མ་གོལ་པ་རྣམས་བདག་གྲིས་དགོལ། །དབུགས་མ་ཕྲིན་པ་དབུགས་

དབྱུང་ཞྲིང་། །སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགོད། །རང་གྲི་སྤྲི་བོར་པཾ་ལས་པདྨ་

དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་

པ་ལས་འོད་འཕོས་དོན་གཉྲིས་བྱས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་རོ་རེ་སྐྲིལ་

ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། ཡུམ་རོ་རེ་སྙེམས་མ་དཀར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་

གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀའང་དར་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་

ས་ཚོགས་ཀྲིས་སྤས་པ། གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། 
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ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཛཿ ཧཱུཾ་

བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཡང་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས་པས་དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་

སྤན་དངས། 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་ཤྲྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་

དབང་བསྐུར། ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིས་གང་། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསམས། ཐུགས་

ཀར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་གྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསོར་བར་གྱུར་པར་

བསམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའྲི་སྔགས་ཕེང་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སེམས་ཅན་གྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྦངས། སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་

མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་འོད་ཀྲི་རྣམ་པར་

བསྡུས་ནས། སྔགས་འཕེང་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐྲིམ་པས། དེ་ལས་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན་

དཀར་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྦོར་མཚམས་ནས་བབས། རང་གྲི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་

ཏེ། ལུས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན་གྲིས་གང་། སོ་གསུམ་གྲི་སྲིག་

སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྲིས་དག་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་

ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། ཧེ་རུ་ཀ །ཏེ་ནོ་པ་ཏྲིཥྛ་ད�་ཌྷོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་པོ་

ཥོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་སྲིདྡྷྲི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟྲིཾ་
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ཤྲྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝ་ན། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ །མ་མེ་མུཉྩ། ཧེ་རུ་ཀྭ་བྷཱ་ཝ། 

མཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་མང་དུ་བཟླས་ནས། རྒྱུད་མངོན་བརོད་བ་མ་

ལས། 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་སེ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན། །འགོ་བའྲི་གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་རང་ལ་ཐྲིམ་པས་རང་གྲི་སོ་གསུམ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། 

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ།།  །།
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༄༅། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ཟུར་འདེབས་ཀྲི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྤོས་པ་ཀུན་

ལས་རྣམ་གོལ་ཡང་། །བདེ་ཆེན་ཁོས་པའྲི་གར་མཛད་པའྲི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བདག་

མེད་མ། །བུ་ལྟར་དགོངས་ལ་རེས་བརྩེར་མཛོད། །

འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་

བརོད་པར་བྱ་བ་ལ། རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བྲིས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང་འབེལ་ན། བདག་

མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པ་ན། རང་ཉྲིད་

གཙོ་བོ་ལས་བྱེ་བའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ཤར་སོའྲི་ཐད་དུ་གནས་པར་མོས་ནས། མངོན་པར་བཤམས་པའྲི་མཆོད་པ་

རྣམས་བསང་སྦངས་བསྐེད་ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སོགས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བྱས་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབུལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་གནས་པའྲི་སབས་སུ་

ནར་མའམ། དུས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་མཆོད་པའམ། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཚེ། མེ་ཏོག་ཚོམ་བུའྲི་མཎལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་མཆོད་པ་བྱ་བར་འདོད་ན། སྔོན་འགོ་

གཏོར་མ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་རོགས་པར་བསོམས་ནས་ཉེར་བསྡུ་

བྱས་ཏེ། རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་

ཆོ་ག་བརྩམས་པར་བྱའོ། །



 1149  

ཀྱཻ་རོ་རེའི་ཟུར་འདེབས་ཀི་ཆོ་ག

 1149  

མདོར་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཞབས་ཀྲི་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་

མཎལ་གྲི་ཆོ་ག་ལས་གསུངས་པ་ཉྲིད་གཞྲིར་བྱས་པ་ལ་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་རྣམ་

པར་བརྒྱན་ཏེ། ལག་ཏུ་བང་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་ཐོག་མར་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་

བ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པའྲི་སབས་དང་འད་ཞྲིང་དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རྲིམ་པ་ཇྲི་

ལྟ་བར་འཁོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་བྲིས་སྐུ་དང་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བྱད་དང་

ནང་མཆོད་རོར་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཚོགས་པར་

བྱས་ནས་དམའ་བའྲི་ཕོགས་སུ་སེགས་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པའྲི་གཏོར་མ་

ཤ་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དང་། དེའྲི་མདུན་དུ་རང་གྲི་གཡོན་གཏོར་

མགོན་གྲི་གཡས་ཕོགས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་

བཤམས། ལས་ཀྲི་རོ་རེས་མཐའ་ལོགས་ནས་ཕག་བྱས་ཏེ་ནང་མཆོད་བྱྲིན་རླབས་

མཛད་པར་ཞུ་ཞུས། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་

པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་ཐོད་པ་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་

པ་གཡས་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནས། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བརོད་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་མཆོད་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། 

སར་ཡང་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་བྱས་ཏེ་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བྱྲིན་རླབས་མཛད་པར་

ཞུ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་རེས་སུ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

མཐེབ་སྲྲིན་གྲིས་ནང་མཆོད་བངས་ཏེ་གཏོར་མ་དང་མཆོད་རས་ལ་གཏོར་ནས་

ཐོག་མར་མཆོད་རས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། དེ་ནས་གཏོར་མ་

ནང་མཆོད་ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ། དེ་ནས་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་འོད་ཟེར་
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ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་མདུན་དུ་ཆོས་འབྱུང་དཀར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གེན་དུ་

འགེང་བའྲི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གསུམ་བརྩེགས་ཀྲི་པདྨ་རྣམས་ཀྲི་སེང་

དུ་ལྷ་དང་ཕོགས་སྐོང་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་འཁོར་དུ་ཞེས་པ་ནས། ཁཾ་རཾ་ཨཾ་ཨྲི་ན་ཌ་ཛ་

མ་ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་

སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་མཐར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ འཇྲིག་རྟེན་

པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་པས་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་བསོམ་པ་ན། ཡང་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་བྱས་ཏེ། 

བདག་བསྐེད་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱྲིན་བརླབས་མཛད་པར་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་དུ་གཡས་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་དང་

བཅས་པ་བཤམས་པ་རྣམས་ལ་གོང་ལྟར་ནང་མཆོད་གཏོར་ཏེ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། བདག་བསྐེད་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ལས་མྲི་བྱེད་ན་མྲི་དགོས་

སོ། །དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རོ་རེས་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་མཎལ་བཤམས་པ་ལ་སོགས་

པ་སྤྲི་དང་མཐུན་པར་བྱ། དེ་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་བཤགས་པ་དང་བསམས་

པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པར་མཛད་པ་ཞུ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། ཞེས་པ་ནས། འགོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་

པར་ཤོག །ཅེས་བརོད་ནས། ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་བསོམ་བཟླས་བདེ་མཆོག་

གྲི་སབས་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་

སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག །ཟླ་བའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ལྟར་མཆོག་

ཏུ་དཀར་བའྲི་འོད་ཀྲིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས་སྲིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་
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ཅད་དག །སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རང་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་པ་རོ་རེ་དང་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པའྲི་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་

ཊྭཱཾ་ག་འཆང་བ། གར་གྲི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་ཞྲིང་། ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་

པ། སག་གྲི་པགས་པའྲི་ཤམ་ཐབས་ཅན། པདྨ་དང་ཉྲི་མ་དང་རོའྲི་གདན་ལ་གཡས་

བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་སྤྲི་བོར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ། 

མགྲིན་པར་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་སེང་དུ་ཨཱཿ དམར་པོ། སྙྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་

པས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ཞེས་པ་ནས། ༀ་རཀ་རཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་། བ་བྱུང་ལ་སོགས་པ་དང་དྲི་ཞྲིམ་པོ་སྦར་བའྲི་

ཆུ་སོད་གཙང་མ་མདུན་དུ་བཞག་སེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས། དེ་ནས་ཆུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་ལག་པ་ལ་བསངས་ཏེ། དེའྲི་རེས་སུ་ༀ་

བཛྲ་རེ་ཁེ་ཧྲྲིཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་། ཆུ་དེས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་བྱུགས་ལ་མ་ཁབ་

པ་མེད་པ་བྱ། དེ་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་ནས། ཕན་ཡོན་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཆུ་བཅས་ལྕྲི་བ་

སྦྲིན་པ་སེ། །སྐང་ནུལ་བྱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡྲིན། །གོགས་མ་སོགས་བསལ་བཟོད་པ་

སེ། །བྱ་བ་རྩོམ་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཡྲིན། །སད་ཅྲིག་རྩེ་གཅྲིག་བསམ་གཏན་ཏེ། །རྲི་མོ་

མཉམ་པ་ཤེས་རབ་ཡྲིན། །ཐུབ་པའྲི་མཎལ་འདྲི་བྱས་པས། །ཕ་རོལ་ཕྲིན་དྲུག་རེད་

པར་འགྱུར། །ལྷ་མྲི་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་ཟླ་ལྟར་གཟྲི་འཕགས་ཤྲིང་། །ནད་ཀུན་ལས་

གོལ་གསེར་གྲི་མདོག་དང་འད་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་རྲིགས་གྲུབ་དང་གསེར་སོགས་
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འབྱོར་པས་གང་བར་འགྱུར། །དེས་ན་བདེ་གཤེགས་མཆོག་གྲི་ཁྲིམ་གྲི་ལས་བྱའོ། 

ཞེས་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

རེག་ནས། ༀ་མེ་དཱྲི་ནྲི་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་བཛྲ་བནྡ་ཧཱུཾ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་དབང་ཆེན་

གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ཞེས་

བརོད་ཅྲིང་བསོམ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་གམ་ཐྲིག་གྲིས་སོ་རྐང་པ་ཚུན་ཆད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཆ་རགས་པ་ཙམ་དབྱེ་ཞྲིང་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བྲིས་ནས། གཙོ་

བོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ༀ་ཧཱུཾ་ཧྱཻ་བཛྲ་ན་མཿ ༀ་ནཾ་བཛྲ་ནྱཻ་ར་ཨཱཏྨ་ཡེ་

ན་མཿ ༀ་གཾ་བཛྲ་གཽ་རཱྲི་ཡེ་ན་མཿ ༀ་ཙཾ་བཛྲ་ཙཽ་རཱྲི་ཡེ་ན་མཿ ༀ་བཾ་བཛྲ་བྱཻཏྟཱ་ལྲི་ཡེ་

ནཱ་མཿ ༀ་གྷཾ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཡེ་ན་མཿ ༀ་བཾ་བཛྲ་པུཀ་སཱྲི་ཡེ་ན་མཿ ༀ་ཤྲི་བཛྲ་ཤ་བ་

རཱྲི་ཡེ་ན་མཿ ༀ་ལཾ་བཛྲ་ཙནྡྲ་ལྲི་ཡེ་ན་མཿ ༀ་ཌཾ་བཛྲ་ཌོཾ་བྷྲི་ནཱྲི་ཡེ་ན་མཿ ཞེས་ལྷ་རང་

རང་གྲི་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་གཙོ་བོའྲི་གནས་སུ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དང་། ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་བཞྲི་དང་། དབང་ལྡན་ལ་སོགས་མཚམས་བཞྲིར་

མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་འགོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ལྷའྲི་གདན་གྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་གྲི་མེ་ཏོག་

གྲི་ཚོམ་བུ་ལྷར་བསྐེད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བསང་

སེ། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད། ༀ་ཤུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་

དཀར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གེན་དུ་ཕོགས་ཤྲིང་། རྩ་བ་ཕ་བ་ཐུར་དུ་

ཟུག་པའྲི་ནང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ། དེའྲི་
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ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་ཡཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཞེས་པ་ནས། ལྟེ་བ་ལ་བྷྲཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་དེ་རྣམས་

དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཞེས་པ་ནས། 

གདོང་གེན་དུ་ཕོགས་པའྲི་གདན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན། གདན་

དེ་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་དབུས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕོགས་བཞྲི་དང་། དབང་ལྡན་ནས་

བརྩམས་ཏེ་མཚམས་བཞྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཧཱུཾ་ཨཾ་གཾ་ཙཾ་བཾ་གྷཾ་པཾ་ཤཾ་ལཾ་ཌཾ་རྣམས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དབུས་སུ་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་

བཅུ་དྲུག་པ་ཞེས་པ་ནས་གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྐངས་པའོ། །ཤར་དུ་”ཀཽ
1
་རཱྲི་ནག་མོ་

གཡས་གྲི་གུག་ཅེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་

པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས། རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསོམ་པ་དང་འད་བའྲི་

ཞེས་པ་ནས་རོའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་དང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་

ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ཞེས་པ་ནས། ཌོ་བྷྲི་ནྲི་ལ་འོད་

དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཅེས་པའྲི་བར་མངོན་རྟོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབས་ཟྲིན་ནས་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། མཆོད་པ་འགོད་

ཅྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། མཆོད་ཅྲིང་བསོད་དེ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ། བཟོད་གསོལ་

སོན་ལམ་ཤྲིས་བརོད་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་ཆུ་བཞྲིའྲི་སོད་ནྲི། གསེར་དངུལ་རོ་དང་ཟངས་དང་ཤྲིང་། །ས་བྱས་

ཉ་ཕྲིས་དུང་དང་ནྲི། །འདབ་མའྲི་ཀོང་བུ་ཞབས་བསྲིལ་དང་། །བསང་གཏོར་ཞལ་

1 མ་ཕྱི། ༣བ༧ན།  ཀླཽ    སྐུ།༼ཆ༽ ༤ན༦ན། གླཽ
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བསྲིལ་མཆོད་ཡོན་སོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ནང་རས་ནྲི། ནས་འོ་མ་དང་མེ་

ཏོག་དཀར་པོ་དང་ཀུ་ཤ་དང་ཏྲིལ་དང་འབས་ཡོས་དང་བདུད་རྩྲི་དང་དྲི་དཀར་པོའྲི་

ཆུ་རྣམས་ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྔགས་

ཀྲིས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་བསྔགས་པ་བླུག་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་ནྲི་མཆོད་ཡོན་གྲི་རས་

བདུན་དུ་གགས་སོ། །རྒྱས་པའྲི་དོན་དུ་ཏྲིལ་དང་ཞོ་དང་མེ་ཏོག་སེར་པོའྲི་ཆུ་བདུད་

རྩྲི་དང་བཅས་པ་བླུགས་ལ་དེ་ལྟར་བཟླས་པ་བྱའོ། །གང་དུ་འགོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

རང་གྲི་གཡོན་ཕོགས་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཞབས་བསྲིལ། ཞལ་བསྲིལ། འཐོར་

འཐུང་། མཆོད་ཡོན་རྣམས་དགོད་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་དག་གྲི་མདུན་དུ་བཟེད་ཞལ་གྲི་

སོད་སོང་པ་གསུམ་མཉྫྲིའྲི་ཁར་བཞག་པར་བྱ་སེ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས། མེ་ཏོག་སོས་

དང་མར་མེ་དང་། །དྲི་ཡྲི་དུང་ཆོས་གཡས་སུ་བཞག །གཡོན་དུ་སྔགས་ཀྲི་མཆོད་

ཡོན་སོད། །མདུན་དུ་ཡང་ནྲི་སོད་བཞག་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་

ཉེར་སྤོད་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའམ། དེ་ལས་མང་བ་ཇྲི་ཙམ་འབྱོར་བ་སོགས་དང། 

རོལ་མོའྲི་ཚོགས་དང་གོས་ཟུང་དུ་སྦར་བ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའམ། ཐུན་མོང་

དུ་གཅྲིག་གམ། རུས་རྒྱན་གང་བུམ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི་བ་བེ་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་

པའྲི་ཡོ་བྱད་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པར་བཀོད་པ་

མཛེས་པར་བཤམས་ཤྲིང་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་ཞེས་པས་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། ༀ་བཛྲ་གྷས་རཱྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ནང་མཆོད་དམ་

རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་དང་འབེལ་བའྲི་ཚེ་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་བསངས། 

ༀ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། མཆོད་རས་རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། 
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སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་

དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་རང་བཞྲིན་སོང་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་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་ཞེས་པ་ནས་ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་རཱུ་པ་བཛྲ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་སརྴ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་རྣམས་རང་

རང་གྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཆོད་པ་དབུལ་བ་ནྲི། ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་འདོད་ཡོན་རྲིན་ཆེན་

བདུན་མཆོད་པ་ཉྲི་ཤུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་རྣམ་ལྔ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་སུ་པད་

ཀོར་སྔོན་དུ་འགོ་བར་ཤེས་པར་བྱས་ལ། ཆུ་བཞྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ལག་

པ་གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་ཁ་འོག་ཏུ་བསན་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་སམ་པ་ལྟར་བྱས་པས་

སོད་དང་པོ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཆུ་བངས་ཏེ་འགྲིང་བ་དང་བཅས་པས་ལན་

གསུམ་དུ་བསོར་ནས་བཟེད་ཞལ་དང་པོར་ལན་གསུམ་འབུལ་བ་ཞབས་བསྲིལ་དང་

གཞན་འད་བ་ལ་ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་དུ་བསན་པས་སོད་གཉྲིས་པ་ནས་བངས་ཏེ་བསོར་

ནས་བཟེད་ཞལ་གཉྲིས་པར་ལན་གསུམ་དབུལ་བ་ཞལ་བསྲིལ་དང་། གཡས་པས་

ཀུ་ཤའྲི་ཆུན་པོའྲི་རྩེས་སོད་གསུམ་པ་ནས་ཆུ་བངས་ཏེ་བཟེད་ཞལ་གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་

དུ་ལན་གསུམ་གསང་གཏོར་བྱེད་པ་འཐོར་འཐུང་དང་། ལག་པ་གཉྲིས་ཀ་རོ་རེ་ཁུ་

ཚུར་བཅྲིངས་ཏེ་གུང་མོ་གཉྲིས་བརྐངས་པའྲི་རྩེས་དུང་ཆོས་བཟུང་ནས་བཟེད་ཞལ་

གསུམ་པར་ལན་གསུམ་དབུལ་བ་མཆོད་ཡོན་དང་། ཉེར་སྤོད་ལྔ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་གེན་དུ་བསན་ཏེ་དབུལ་བ། མེ་ཏོག་ཕེང་བ་དབུལ་བའྲི་ཚུལ་
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དང་། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་འོག་ཏུ་བསན་ནས་སོས་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་དང་། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་

གཉྲིས་ཀྲི་མཐེ་བོང་གཤྲིབས་ཏེ་སྒེངས་པ་དང་། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕར་བསན་ནས་དྲི་

བྱུགས་པའྲི་ཚུལ་དང་། རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་གེན་དུ་བསན་ནས་བརྐང་བ་དང་། འདོད་

ཡོན་ལྔ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། གཡོན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲི་ཁར་གཡས་པའྲི་འཁྲིག་མ་

བཞག་སེ་ལག་མཐྲིལ་གེན་དུ་འཕར་བ་མེ་ལོང་གྲི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་དང་། རོལ་མོ་

དཀྲོལ་བ་དང་། དྲི་སྔར་ལྟར་དང་། རོ་ལ་ཞལ་ཟས་ལྟར་དང་། རེག་བྱ་ལ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་

གྲིས་གོས་བཟུང་སེ་འཕར་བའྲི་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་

པས་དབུལ་བ་ནྲི། དྲི་མེད་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་ཡྲི། །ལྷ་རས་མཆོག་གྲི་ཞབས་བསྲིལ་

འདྲི། །མཆོག་ཏུ་དད་བས་ཁེད་ལ་འབུལ། །ཅྲི་བདེ་བར་ནྲི་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་

བྷ་ག་ཝཱ་ན་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎྲི་ཀ་ཧེ་བཛྲ་མཎ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ནྲི་རྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། གཞན་

འད་བ་ལ་ཚིག་རྐང་གཉྲིས་པའྲི་གནས་སུ་ཞལ་བསྲིལ་འདྲི། ཞེས་སྦར་ནས་ས་པ་རྲི་

ཝཱ་ར་ཡན་འད་བ་ལ་ནྱཻ་ཝྲི་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། འཐོར་འཐུང་འདྲི་ཞེས་དང། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་

སརྦ་སཾ་ཤོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། མཆོད་ཡོན་འདྲི་ཞེས་དང་། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་རཱ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཁཾ་

རཾ་སྭཱཧཱ། མེ་ཏོག་འདྲི་ནྲི་བཟང་ཞྲིང་དགེ །དག་པའྲི་སྐེ་གནས་ལས་དག་པ། །བདག་

གྲིས་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྲི། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །ས་

པ་རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཚལ་དག་རོ་ནྲི་ཕན་པ་དང་། །གང་ཞྲིག་དྲི་དང་

བདུག་སོས་མཆོག །ཐ་མ་གཉྲིས་འད། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སྲྲིན་

པོ་འཇོམས་ཤྲིང་དག་བྱེད་པ། །དགེ་ཞྲིང་མུན་པ་རྣམ་སེལ་འདྲི། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་

བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། འདྲི་ནྲི་དྲི་བཟང་དགེ་བ་སེ། །དག་པའྲི་སྐེ་གནས་ལས་
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དག་པ། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སན་རྣམས་བཅུད་གཙང་ཡྲིད་གར་

འོང་། །སྔགས་ཀྲི་ཞལ་ཟས་བཤོས་འདྲི་དག །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནྱཻ་ཝྲིདྱ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། དྲི་མེད་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་ཡྲི། །ལྷ་རས་དམ་པའྲི་རོལ་མོ་འདྲི། །བདག་གྲིས་དད་

པས་འབུལ་ལགས་ཀྲི། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །ས་པ་རྲི་བཛྲ་

ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སྒ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བྱ་སེ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་

ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་པོ། །སྔགས་ཀྲི་ཐོག་མ་

སྔར་ལྟར་སྦར་ནས་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། གཟུགས་ལ་རྣམ་གསུམ་

ཤེས་བྱ་སེ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་སེ། །མངའ་

བདག་རོ་རེ་རྣམ་སང་མཛད། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དྲི་ལ་རྣམ་

གསུམ་ཤེས་བྱ་སེ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས། །རྲིན་ཆེན་ཕུང་པོར་རབ་ཏུ་གགས། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་གནྡེ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། རོ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བྱ་སེ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་ཉྲིད་བཅོམ་

ལྡན་འོད་ཆགས་ཏེ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རོ་རེ་ཆོས། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ར་ས་བཛྲ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། རེག་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བྱ་སེ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནྲི་དབུལ་བར་བྱ། །དེ་

ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་ས་ཚོགས་པ། །འབས་བུ་དོན་ཡོད་སྩོལ་མཛད་པའོ། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་

སརྵ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གུར་ལས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། རྲིན་ཆེན་

དབང་གྲི་རྒྱལ་པོ་བྱཻ་ཌཱུརྱ། །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། །ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། མ་ཟྲིན་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་
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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། ཞེས་དང་། ག་བུར་

ཨ་གར་ཛཱ་ཏྲི་ལ་སོགས་པ། །ལེགས་པར་སྦར་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་ཡྲི་ཚོགས། །རྣམ་

གསུམ་དྲི་ཡྲི་རོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་ཤངས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། 

ཞེས་དང་། ལུས་མཆོག་རྟས་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། ཞེས་དང་། ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་བདེ་སེར་

བ། །དཔག་བསམ་གོས་ལ་སོགས་པ་རེག་བྱའྲི་ཚོགས། ། རྣམ་གསུམ་རེག་བྱའྲི་

རོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཡྲི་སྐུ་ལ་དབུལ་བར་བྱ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲི་

མཇུག་ཏུའང་། སོ་སོའྲི་སྔགས་གོང་ལྟར་སྦར་ཏེ་དབུལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྲི་གསེར་ལས་ལེགས་བྱས་ཤྲིང་། །རྩྲིབས་སོང་ལྡན་

པའྲི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། །ཉྲི་མ་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུར་མཁར་འཕགས་ཏེ། །དཔག་

ཚད་འབུམ་ལམ་ཉྲི་མ་གཅྲིག་གྲིས་གཅོད། ཅེས་བདེ་མཆོག་གྲི་མཆོད་འཕེང་དུ་

གསུངས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་ས་བདུན་

ཕུལ་ཏེ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་གསུངས་པའྲི་མཆོད་པ་ཉྲི་ཤུ་པ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། རོ་རེ་

ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཞག་སེ་འགྲིང་བ་དང་བཅས་པའྲི་སེག་མོའྲི་ཕག་རྒྱ་

དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བརྟན་བསྐེད་པས། །བདག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་བསམ་

ཞྲིང་། །དགའ་བས་བདག་ནྲི་མཆོད་བྱེད་ན། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ནྲི་བདེ་བའང་ཐོབ། །ༀ་

བཛྲ་ལ་སྱ་ཧཱུཾ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེང་བ་འདོགས་པའྲི་ཚུལ་དང་། བྱང་ཆུབ་
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སེམས་ནྲི་བརྟན་བསྐེད་པས། །བདག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་བསམ་ཞྲིང་། །ཕེང་བ་

ལ་སོགས་རབ་མཆོད་པས། །མཆོད་ན་དེས་ནྲི་དབང་ཡང་བསྐུར། །ༀ་བཛྲ་མཱ་ལེ་

ཧཱུཾ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁ་ནས་ཚིག་འབྱྲིན་པའྲི་ཚུལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ནྲི་བརྟན་བསྐེད་པས། །བདག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་བསམ་ཞྲིང་། །རོ་རེ་གླུ་ཡྲིས་རབ་

མཆོད་པས། །མཆོད་ན་བདག་བདེ་མགུ་བར་འགྱུར། །ༀ་བཛྲ་གཱྲིརྟྲི་ཧཱུཾ། ལག་པ་

གཉྲིས་གར་བསྒྱུར་བའྲི་ཕག་རྒྱས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བརྟན་བསྐེད་པས། །བདག་

ནྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་བསམ་ཞྲིང་། །གར་གྲིས་ཕག་རྒྱས་བདག་མཆོད་ན། །སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་དེ་མཆོད་འགྱུར། །ༀ་བཛྲ་ནྲིརྟྲི་ཧཱུཾ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཡོན་པ་གེན་

དུ་བསངས་ནས་གཡས་པས་པྲི་ཝང་སྒེང་བའྲི་ཚུལ་དང་། རྒྱུད་མངས་ལ་སོགས་

པྲི་ཝང་སྒ། །རྣར་སྙན་ཡྲིད་འོང་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །བདག་གྲིས་དད་པས་འབུལ་ལགས་

ཀྲི། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །ༀ་བཛྲ་བཱཾ་ནཾ་ཧཱུཾ། གླྲིང་བུ་འབུད་

པའྲི་ཚུལ་དང་། ས་ཚོགས་ལག་པའྲི་སོར་མོ་ཡྲིས། །བསྐོད་པ་ལས་བྱུང་གླྲིང་བུའྲི་

སྒ། །བདག་གྲིས་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྲི། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་

མཛོད། །ༀ་བཛྲ་ཝཾ་ཤེ་ཧཱུཾ། སོར་མོས་མདུན་དུ་ར་རྔ་ཆེན་པོ་བརྡུངས་པའྲི་ཚུལ་

དང་། ས་ཚོགས་ད་བས་ལེགས་པར་མཛེས། །རབ་ཏུ་ཚིམ་བྱེད་ར་རྔའྲི་སྒ། །ཐ་མ་

གཉྲིས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་འད་བར་སྦར་ནས། ༀ་བཛྲ་མུ་རན་ཛེ་ཧཱུཾ། ལག་པ་གཉྲིས་

ཀྲི་སོར་མོས་མཆན་ཁུང་གཡོན་གྲི་འོག་ཏུ་རྔ་ལ་བསྣུན་པའྲི་ཚུལ་དང་། ས་ཚོགས་

ད་བས་རབ་མཛེས་པའྲི། །ཤྲིན་ཏུ་སྙན་པའྲི་རྔ་ཆེན་སྒ། །ༀ་བཛྲ་མྲྲི་ཏཾ་གྲི་ཧཱུཾ། ལྷ་

སོགས་བདག་གྲིར་མ་བྱས་པའྲི། །མེ་ཏོག་ཆུ་སྐེས་ཐང་སྐེས་རྣམས། །ༀ་བཛྲ་པུཥྤེ་
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ཧཱུཾ། གང་དག་སོས་ཀྲི་ཤྲིང་བཟང་པོ། །ལྷ་ཡྲི་སོས་སོགས་རྨད་བྱུང་བ། །ༀ་བཛྲ་དྷུ་

པེ་ཧཱུཾ། རྲིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཆེར་འབར་དང་། །ཉྲི་མ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་འོད། །ༀ་བཛྲ་དཱྲི་

པཾ་ཧཱུཾ། དྲི་ཡྲི་ཤྲིང་རྣམས་བཟང་པོའྲི་ཆབ། །ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྤོས་པ་ཡང་། །ༀ་

བཛྲ་གནྡེ་ཧཱུཾ། མདོག་བཟང་དྲི་ཞྲིམ་རེག་ན་བདེ། །སྲབ་འཇམ་ཡང་པོའྲི་ས་ཚོགས་

གོས། །ༀ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཧཱུཾ། རྲིན་ཆེན་ད་བས་ལེགས་སྤས་པའྲི། །ས་ཚོགས་གོས་བཟང་

བ་བེའྲི་ཚོགས། །གཡོན་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་མཐེ་བོང་བསྒེངས་

པའྲི་སེང་དུ་གཡས་པའྲི་ཐལ་མོ་བརྐང་ནས། ༀ་བཛྲ་བྲི་ར་ནཾ་ཧཱུཾ། རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་

པདྨ་ལ། །སོགས་པས་མཚོན་པའྲི་དྲིལ་བུའྲི་སྒ། །དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང་། ༀ་བཛྲ་

གྷཎེ་ཧཱུཾ། གཡོན་པའྲི་ཐལ་མོའྲི་སེང་དུ་གཡས་པའྲི་གྲུ་མོ་བཙུགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་རྔ་

ཡབ་གཡོག་པའྲི་ཚུལ་དང་། ནོར་བུ་རྲིན་ཆེན་ཡུ་བ་ཅན། །རྔ་ཡབ་དཀར་པོ་གཡོ་

བ་ཡང་། །ༀ་བཛྲ་ཙཱ་མ་ར་ཧཱུཾ། པུས་བཙུགས་ཐལ་མོ་སྦར་བ་བན་གྲི་ཚུལ་དང་། 

རྣམ་མང་བྱ་བ་ལེགས་བསྒྲུབས་པས། །འདོད་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་བན་གྲི་ཚོགས། །ༀ་

བཛྲ་པ་ད་པྲི་ཧཱུཾ། གང་གྲིས་འདོད་པའྲི་དོན་འཇོ་བའྲི། འདོད་པའྲི་བ་གཞོན་ཡྲིད་འོང་

ཚོགས། །རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཤྲིབས་པའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་རྭའྲི་ཚུལ་དང་། ༀ་བཛྲ་ཀ་རྲི་

ཎྲི་ཧཱུཾ། བདེ་བའྲི་གནས་སུ་མྱུར་བར་བགོད། །དག་ལས་རྒྱལ་བྱེད་ཅང་ཤེས་རྟ། །ༀ་

བཛྲ་ཨ་ཤྭ་ཧཱུཾ། སོབས་ལྡན་རྲིན་ཆེན་ད་བས་སྤས། །དག་འཇོམས་བཞོན་མཆོག་གླང་

པོ་ཆེ། །ༀ་བཛྲ་ག་ཛ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་སེ་ཕག་རྒྱ་དངོས་སུ་མ་སོས་པ་རྣམས་ནྲི་གོང་དུ་

བཤད་པ་དང་འདའོ། །

དེ་ནས་ནང་མཆོད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་དབུལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བ་
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བཞྲིན་བྱས་ལ། འོན་ཀང་མགོན་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཞེས་བརོད་

པར་བྱའྲི། རང་གྲི་ཞེས་པ་མ་དགོས་སོ། །དེ་ནས་རང་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རོ་

རེ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བར་གྱུར་པའྲི་ཡབ་ཀྲིས་ༀ་པདྨ་སུ་ཁ་ཞེས་པ་ནས་ཨཱཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བྱང་སེམས་སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་

སེབས་པ་ན་དགའ་བ། མགྲིན་པ་ནས་སྙྲིང་ཁར་སེབས་པ་ན་མཆོག་དགའ། སྙྲིང་ཁ་

ནས་ལྟེ་བར་སེབས་པ་ན་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ། ལྟེ་བ་ནས་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབས་པ་

ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར་ཅྲིང་། དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་མཉེས་

པར་གྱུར། ཅེས་གསང་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱ་ཞྲིང་། དེ་ནས་ནང་དང་

གསང་བའྲི་མཆོད་པ་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱ་སེ། དཀར་

མོ་རྲི་དྭགས་མཚན་མ་འཛིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་བསོད་པ་བྱ་བ་ནྲི། བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་ལས། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མ་

སངས་པ། །བསོད་བྱ་བཀྲ་ཤྲིས་གླུར་བང་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲིལ་སབས་

དང་བཅས་པས་བསོད་པ་བྱ་སེ། གང་གྲི་དྲིན་གྲི་བདེ་ཆེན་གནས། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་

ཐོབ་གྱུར་པ། །བ་མ་རྲིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡྲི། །རོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་

དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་མཆོག །གདོད་ནས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་གནས། །ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་གཉྲིས་མེད་པའྲི། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ། །བདག་མེད་མ་ཡྲིས་

མགུལ་ནས་འཁྱུད། །དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་འབར། །ཞལ་བརྒྱད་པ་ལ་སྤན་གསུམ་
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པ། །མགོན་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྤྲི་བོ་དང་སེང་ནག་པོ་མཛེས། །དཀར་དང་

དམར་བ་གཡས་དང་གཡོན། གང་གྲི་ལྷག་མའྲི་ཞལ་རྣམས་ནྲི། །ནག་པོ་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །གླང་པོ་རྟ་བོང་གླང་རྔ་མོ། །མྲི་དང་ཤ་ར་བྷ་བྱྲི་ལ། །གཡས་པའྲི་ཕག་

བརྒྱད་ལ་གནས་པའྲི། །ཐོད་པ་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་

རླུང་། །ཟླ་ཉྲི་གཤྲིན་རེ་གསང་བ་པ། །གཡོན་པའྲི་ཕག་བརྒྱད་ལ་གནས་པའྲི། །ཐོད་

པ་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞབས་བཞྲི་པོས་ནྲི་བདུད་བཞྲི་པོ། །མཉམ་པར་མནན་

ཅྲིང་གཅེར་བུ་ཉྲིད། །ཉྲི་མར་ཞབས་གཡས་བརྐངས་དང་བསྐུམས། །གར་མཛད་དེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་ལོ་བཞྲི་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་འཛིན། །འཛག་པའྲི་མགོ་བོས་

རྣམ་པར་བརྒྱན། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་དག་པ། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཡྲིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །ས་ཚོགས་རོ་རེས་སྤྲི་བོར་མཚན། །དཔྲལ་བར་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོས་

མཛེས། །དམ་པའྲི་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐོབ། །བདེ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཾ་

ལས་སྐེས་པའྲི་གཽ་རཱྲི་ཤར། །ཡན་ལག་གནག་ཅྲིང་གཡོན་ན་ཉ། །གཡས་པ་ན་ནྲི་གྲི་

གུག་འཛིན། །ཚངས་པ་མནན་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཙཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་

མ། །བཙོད་ཀྲི་ཁ་དོག་ལྷོ་ཕོགས་སུ། ། ཕག་ན་ཕག་དང་ཅང་ཏེའུ་བསམས། །དབང་

པོ་མནན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་སེར་མོ་ནུབ། །རོ་ལངས་མས་ནྲི་

ཉེ་དབང་མནན། །གཡོན་པ་ལྷུང་བཟེད་གཡས་པ་ཡྲི། །ཕག་ན་རུས་སྦལ་འཛིན་

ཕག་འཚལ། །གྷས་རཱྲི་ནྲི་བྱང་གྲི་སོར། །ལང་ཁུ་གྷཾ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །ཕག་གཉྲིས་

སྦྲུལ་དང་ཐོད་པས་བེལ། །དག་པོ་མནན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཤྲིན་རེ་མནན་

ཅྲིང་པཾ་ལས་བྱུང་། །གཡོན་པ་དག་ས་སེང་གེ་གཡས། །དབང་ལྡན་དུ་ནྲི་འཇྲིགས་
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གཟུགས་མ། །ཕག་འཚལ་པུཀ་སཱྲི་ལའོ། །རྲི་ཁོད་མ་དཀར་ཤཾ་ལས་བྱུང་། །མེ་རུ་

གནོད་སྦྲིན་སེང་ན་གནས། །གཡོན་པ་གསྲིལ་བྱེད་གཡས་པ་ཡྲི། །དགེ་སོང་འཛིན་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྲྲིན་པོར་ལཾ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །གཏུམ་མོ་ནམ་མཁའྲི་སྔོ་བསང་

མ། །གཡོན་པ་ཐོང་གཤོལ་འཁོར་ལོ་གཡས། །ཕག་འཚལ་སྲྲིན་པོ་ཉྲིད་ལའོ། །ཌཾ་

ལས་བྱུང་བའྲི་གཡུང་མོ་ནྲི། །རླུང་མཚམས་ཐགས་བཟང་རྲིས་སེང་གཤེགས། །ཕག་

གཉྲིས་སྲིགས་མཛུབ་རོ་རེ་སེ། །ས་ཚོགས་མདོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་

པའྲི་གར་གྲིས་བཞུགས། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་ཡྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཅེར་བུ་སྤན་གསུམ་

ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ནྲི་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕུང་པོ་ཁམས་ནྲི་རྣམ་དག་

པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །བདེ་ཆེན་རབ་སེར་ཐམས་ཅད་ལ། །དངོས་

པོ་ཀུན་གྲི་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉྲིད་ཀྲིས་གཡས་པའྲི་ཕག་བཟུང་ལ། །ཕག་མཚན་

ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི། །བདེ་ཆེན་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །རྟག་ཏུ་ཡང་དག་ཕག་

འཚལ་ལོ། །གང་ཞྲིག་ཉྲི་ཟླ་ཁ་སྦོར་ས་བོན་གནས། །གཉྲིས་ལས་སྐེས་པའྲི་གཙོ་བོ་

རྲིག་མར་བཅས། །ཉྲིད་ཀྲིས་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་ལ་ནྲི། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་

སྤྲུལ་པར་མཛད་དང་ལྡན། །ཉྲིད་ཀྲི་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །ཞྲི་བའྲི་བདེ་

སྩོལ་རྲིག་མ་སྡུད་མཛད་པ། །ཤེས་རབ་ཆགས་པ་བདུད་རྩྲིའྲི་རོ་ཉྲིད་ཀྲི། །གནས་

སུ་ཞྲི་བ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཁའ་འགོ་མ་གཙོ་ཀྱཻ་རོ་རེ། །ལྷ་མོ་དཀྲིལ་འཁོར་

བཅས་བསོད་པས། །བདག་གྲིས་བསོད་ནམས་གང་ཐོབ་པ། །དེས་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་

འདྲི་མཚུངས་ཤོག །ཅེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་སོ། །དེ་ཡང་བ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་

ཚིག་དེ་ཉྲིད་སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས། ལྷག་མ་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་མཛད་
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པའྲི་བསོད་པ་ཉྲི་ཤུ་པར་གགས་སོ། །དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་

མཆྲི། ཞེས་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་

དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པར་བྱ་སེ་ཚིག་དེ་དག་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་གྲི་ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་

གསལ་བའྲི་རང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལ་བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསོར་

བ་ལས་ལྷའྲི་ཚོགས་སྤོས་འགོ་བའྲི་དོན་བྱས། སྔགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཐུགས་ཀའྲི་

ས་བོན་ལ་འཇུག་པའྲི་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བའྲི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་བསོམ་སེ། 

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྔགས་མང་དུ་བཟླ་ཞྲིང་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་སྔགས་

ཁད་པར་དུ་བཟླའོ། །དེ་ནས་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ཉེར་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་བཟླ་

ཞྲིང་། དེའྲི་རེས་སུ་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བཤམས་པ་དག་དབུལ་བར་བྱ་

སེ། དཀྲིལ་འཁོར་པ་དང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་མ་གཉྲིས་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་

པ་ལྟར་བྱ་ཞྲིང་། གཏོར་མ་གཞན་ཡོད་ན་རང་གྲི་ཆོས་སྐོང་དང་མཁའ་འགོ་སྤྲི་

གཏོར་དང་གཞྲི་བདག་ལ་སོགས་པའྲི་གཏོར་མའང་བྱའོ། །དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་

བ་ནྲི། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དགེས་པ་བསྐེད་པའྲི་མཆོད་པ་དབུལ་བ་

དང་། དེ་ལྟར་དགེས་པ་ལས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ཅྲིང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའྲི་དོན་དུ་རོ་རེའྲི་

གླུ་བང་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཀོ་ལ་ཨྲི་རྲི་ཊྲི་ཨ་བཱོ་ལ་མུམྨ་ཎྲི་རེ་ཀཀོ་ལ། 

གྷ་ཎ་ཀྲི་བྲི་ཊ་ཧོ་བཛྫ་ཨྲི། ཀ་རུ་ཎྲི་ཀྲི་ཨ། ཨྲི་ཎ་རོ་ལ། ཏ་ཧྲིཾ་བ་ལ། ཁཛྫ་ཨཱྲི། གཱ་ཌེཾ་

མ་ཨ་ཎཱ་བྲིཛྫ་ཨ་ཨྲི། ཧ་ལེ་ཀ་ལྲིཉྫ་ར་ས་ཎྲི་ཨ་ཨྲི། དུ་དྷུ་ར་བཛྫ་ཨ་ཨྲི། ཙ་ཨུ་ས་མ། 
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ཀཙྪུ་རྲི་སྲི་ཧ་ལ། ཀ་བུ་ར་ལ་ཨཾ་ཨ་ཨྲི། མཱ་ལ་ཨནྷ་ཎ་སཱ་ཡྲི་ཛ་ཏ་ཧྲིཾ་བྷ་རུ་ཁ་ཨྲི་ཨ་

ཨྲི། ཕྱཻ་ཁ་ཎ་ཁེ་ཊ་རནེ། ཤུདྡྷ་ཨ་ཤུདྡྷ་ཎྞ་མ་ཎྲི་ཨ་ཨྲི། ནྲི་རཾ་སུ་ཨཾ་ག་ཙ་ཌ་ཝྲི། ཏ་ཧྲིཾ་ཛ་

ས་ར་ཝ་པ་ཎྲི་ཨ་ཨྲི། མ་ལ་ཨ་ཙེ་ཀུནྡ་རུ་བཱ་ཌ་ཨྲི། ཌེནྲི་མ་ཏ་ཧྲིནྣ་བཛྫ་ཨ་ཨྲི། ཞེས་

པ་དང། བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ་དང་། དཔའ་བོ་རོ་རེའྲི་

གཞུང་ལས། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། དེ་དྷ་ཏུ་སཾ་སཱ་ཏ་དྷ་ཏུ། ཏཱ་ན་ད་ལྲིཾ་ག་ཎ། ཛཽ་ཧ་དྷ་ཏུ་ཧེ་བཛྲ་

ཏུ་ཧཱུཾ། ཏེ་ན་ཧཱུཾ་ཏེ་ན་ཧཱུཾ་ཏེ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུཾ། པུ་ར་ན་ད། བ་ན་ཏྲི་ཏེ། ཙ་ར་ཎ། བྷ་ཏུ་ཀུ་སུ་མ། 

བྲི་མན་ཐ། རོ་ཥ་ཀ་རུ་ཧེ། བཛྲ་ཏུ་ཧཱུཾ། ཏེ་ན་ཧཱུཾ། ཏེ་ན་ཧཱུཾ། ཏེ་ན་ཏ་ཏེ་ཧཱུཾ། བྷ་ཝ་བཾ་མུ་

ད་ཏྲི། བེ་ཤེ་ཤོ། གུ་ཧ་ནྲི་གུ་ཛི་ཨ་ཨ། ར་མ་ར་མ། ཧེ་བཛྲ་ཏུ་ཧཱུཾ། གུ་ཧ་ནྲི་བཱྲི་ཌྲི་ཨ་

ཀོ་ཛུ་རུ་ཧཱུཾ། ཞེས་འབྱུང་བ་གཉྲིས་གང་ཡང་རུང་བ་དབྱངས་དང་བཅས་པའམ། མྲི་

ཤེས་ཤྲིང་མྲི་སྤོ་ན་དབྱངས་མེད་པས་རུང་སེ། ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པས་བྱའོ། །ཚོགས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་འབེལ་ན་གཏོར་མའྲི་སྔ་རོལ་ཉྲིད་དུ་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཆོ་ག་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་བྱ་ལ་གདོད་གཏོར་མ་དང་རོ་རེའྲི་གླུའྲི་མཆོད་པ་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྙྲིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྙྲིང་ཁར་སྦར་

ལ། བསན་པ་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་

བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་ཏེ། བ་མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

བདག་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་ཁོད་དེ་ཀུན་

བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་

པས། །འདྲིར་ནྲི་བྱ་བ་བགྲིས་པ་དང་། །དེ་ཀུན་གཙོ་བོས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། 



 1166  

མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཆ༽

 1166  

ཞེས་བཟོད་པར་གསོལ་ནས། རྲིགས་སུ་སྐེ་དང་དམ་ཚིག་ཅན། །སྐོ་མེད་ཀྱཻ་རོ་རེ་

སོན། །བ་མ་ལ་གུས་སྙྲིང་བརྩེར་ལྡན། །སྐེ་ཞྲིང་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལག་པས་

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཁོལ། །ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ནྲི་ཀོག་པ་དང་། །བཙུན་མོའྲི་ཁུ་བ་མཉམ་ཟས་

ཅན། །སྐེ་ཞྲིང་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་དང་། དེ་ལྟར་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་

ངང་ཉྲིད་ནས། །དཔལ་ལྡན་ཀྱཻ་རོ་རེ་བདག་མེད་མ། །འཁོར་བཅས་ཏྲིང་འཛིན་བཟླས་

པ་མཆོད་བསོད་སོགས། །འབད་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་དགེ་བ་དེས། །ཐེག་

ཆེན་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྒྱལ་སྲས་སོམ་པ་སྤོད་དང་བཅས་

པ་ལ། །ཤུགས་དག་སྙྲིང་རེས་བསྐོད་པའྲི་བསམ་སྦོར་གྲིས། །བསབ་པས་ཐེག་

མཆོག་ལམ་གྲི་གཞྲི་ཟྲིན་ཤོག །ཐུན་མོང་ལམ་གྲིས་བདག་རྒྱུད་ལེགས་སྦངས་

ནས། །རྣམ་དག་དབང་བཞྲིའྲི་ཆུ་བོས་སོ་གསུམ་གྲི། །དྲི་མ་བཀྲུས་ཏེ་སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་

བོན་བཞག །རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་སོད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །དེ་ཚེ་བ་མ་ལྷར་བཅས་

སྤན་སྔ་རུ། །ཁས་བངས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་མཆོག །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སོམ་

པ་མ་ལུས་པ། །སྲོག་དང་བསོས་ཏེ་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤོག །རོགས་རྲིམ་ཡོངས་

རོགས་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་ལམ། །རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་ཕ་རགས་རྣལ་འབྱོར་ལ། །ཐུན་

བཞྲིར་བརྩོན་པ་ཆུ་བོའྲི་གཞུང་བཞྲིན་དུ། །བསེན་ནས་ཐ་མལ་སང་ཞེན་ཚར་གཅོད་

ཤོག །རབ་འབར་དག་པོའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ། །གཏུམ་ཆེན་ཁོ་བོ་བཅུ་ཡྲི་ཏྲིང་

འཛིན་གྲིས། །ནག་པོའྲི་རྩ་ལག་སེ་དང་བཅས་པ་ཀུན། །རྩད་ནས་འབྱྲིན་ལ་མཐུ་དང་

ལྡན་པར་ཤོག །དྲི་མེད་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་སྔགས་ཀྲི་དོན། །སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་

ངེས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་ལེགས་བཞག་ནས། །ཡེ་ཤེས་བ་
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མེད་གོམས་པར་བྱེད་པར་ཤོག །དེ་ལས་བར་དོའྲི་ཡྲི་གེ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར། །ལངས་ནས་

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྲི། །སྦོར་མཚམས་པདྨའྲི་མཐའ་རུ་ཞུ་བ་ལས། །འབས་

བུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲི་སྐུར་འཛིན་ཤོག །དེ་ལྟར་མཐར་ཐུག་སྐུ་གསུམ་རྲིགས་འདའྲི་

རྒྱུ། །རོགས་རྲིམ་ཟབ་མོའྲི་སྲིན་བྱེད་བ་ན་མེད། །སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་གསུམ་

དུ། །སྒྱུར་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་ཤོག །བཟླས་བརོད་སྦྲིན་སྲེག་

སོགས་ཀྲིས་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་བསྐུལ་ཏེ་བྱྲིན་བརླབས་

པས། །རབ་འབྱམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་ལ་ཐོགས་མེད་ཅྲིང་། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའྲི་

དཔལ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །ལྟེ་བའྲི་དབུས་སུ་མཆོག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཙཎ་ལྲི་ཡྲིས་

རོ་རྐང་རླུང་གྲི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཟོས་པས་སྦར་བའྲི་གཏུམ་མོའྲི་མེ། །དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་

དུ་གློག་བཞྲིན་མྱུར་འཇུག་ཤོག །དེ་ཉྲིད་འོད་ཟེར་སྤྲི་བོར་རེག་པ་ལས། །གཞོམ་

མེད་དཔའ་བའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུས་པ་ཡྲིས། །ཨ་ཧྲི་འབར་འཛག་འཕད་པའྲི་སྙོམས་འཇུག་

གྲིས། །ཡྲིད་ནྲི་བདེ་ཆེན་ངང་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །དེ་ཚེ་ཡས་བབས་མས་བརྟན་

དགའ་བ་བཞྲི། །ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་ཆེན་གྲིས། །སོང་ཉྲིད་མཛེས་མས་

འཁྱུད་པའྲི་སྦོར་བ་ལས། །སྲྲིད་པའྲི་རྩ་བ་དྲུངས་ནས་འབྱྲིན་པར་ཤོག །མཚན་ཉྲིད་

དྲུག་ལྡན་ཕག་རྒྱའྲི་པདྨ་ཡྲི། །ས་རྩེར་ཅུང་ཟད་ཚོགས་ལ་རབ་ཞུགས་པས། །ཡྲིད་ནྲི་

བདེ་བས་རབ་མོས་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །གཉྲིས་སང་སྤོས་པའྲི་ཀུན་རྟོག་གཅོད་པར་

ཤོག །ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ཁ་དོག་བཤྲིག་པའྲི་མཐར། །རེས་གཞྲིག་ཏྲིང་འཛིན་མཆོག་

གྲིས་རླུང་གྲི་ཚོགས། །མྲི་ཤྲིགས་ཐྲིག་ལེའྲི་དབུས་སུ་ལེགས་བསྡུས་ནས། །འོད་

གསལ་ལྷན་སྐེས་སྙྲིང་ཁར་འཆར་བར་ཤོག །དེ་ལྟར་ཕྲི་ནང་སྲོག་རྩོལ་གྲིས་དངས་
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པའྲི། །འོད་གསལ་ལྷན་སྐེས་བཞོན་པའྲི་རླུང་གྲི་ལུས། །ཀྱཻ་རོར་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་

པར་སྦོར་བ་ཡྲི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་སྐུར་ནྲི་ལྡང་བར་ཤོག །སྤོས་བཅས་སྤོས་མེད་

ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་མེད་ཀྲི། །སྤོད་པ་མཐར་ཕྲིན་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་པ། །དངོས་གྲུབ་

མཆོག་ནྲི་དཀའ་བ་མེད་པ་ཡྲིས། །ཐོབ་ནས་འགོ་ཀུན་ལམ་འདྲིས་སྒོལ་བར་ཤོག །

དེ་ནས་ཚོམ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལག་པས་རེག་སེ། ལྷ་རྣམས་གྲི་ཞབས་ལ་

འཇུས་པར་མོས་ནས། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་མཐར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཞེས་བརོད་ནས་

ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། དམ་ཚིག་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཡོ་ག་ཤུངྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿ 

ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་དེ། རྣམ་ལྔ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་སུ་བསོར་བ་སྔོན་དུ་འགོ་

བས་སྙྲིང་ཁར་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱའོ། །དེ་ནས་ཚོམ་བུ་རྣམས་མཐའ་ནས་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་བསྡུས་ཏེ། ཐྲིག་རེས་མྲི་མངོན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཤྲིས་པ་བརོད་པ་ནྲི། ཕུན་

ཚོགས་ཉྲི་མ་བྱེ་བའྲི་གཟྲི་ལྡན་པ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མ་ལུས་ལྷ་ཡྲི་ཚོགས། །མཐའ་

དག་ནམ་མཁའྲི་ཁོན་ཀུན་རབ་འགེངས་ཤྲིང་། །གནས་འདྲིར་དགེ་ལེགས་སྦྲིན་ལ་

མཆོག་ཏུ་དགེས། །ས་ཚོགས་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྣ་བའྲི་བཅུད་

ལེན་རྒྱས་པའྲི་གླུར་ལེན་ཅྲིང་། །གཏུམ་ཆེན་ཁོ་བོ་ཧཱུཾ་གྲི་གད་རྒྱངས་ཅན། །བདུད་

དཔུང་ཕེ་མར་མཛད་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲིས། །ཁེད་ལ་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་མཛད་

པ་ནྲི། །ཤེས་པར་གྲིས་ལ་རངས་པ་སྐེད་ཅྲིག་དང་། །ཤྲིས་བརོད་གླུ་དབྱངས་བདག་

གྲིས་བསྒག་པར་བྱ། །རྒྱལ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ལས། །བརྩེ་བས་བསྐོད་

པའྲི་གར་མཛད་དུ་མའྲི་སྐུ། །མ་ལུས་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་དང་སྡུད་མཛད་པའྲི། །འཁོར་
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ལོའྲི་བདག་པོ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །མཁའ་འགོས་རེས་བཟུང་གྲུབ་པ་མཆོག་

བརེས་པའྲི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྲས་དང་དེ་སྲས་སོགས། །དངོས་དང་བརྒྱུད་

པའྲི་བ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །དགེ་མཚན་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དེས། །རོ་

རེ་འཆང་མཚུངས་བ་མའྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད། །ཉམས་པ་མེད་པའྲི་དཔལ་ལ་ལེགས་

སྤོད་ཅྲིང་། །རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསན་པ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ། །རྣམ་དག་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་

བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །

དཔལ་རྣམ་པར་སང་མཛད་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རྣམ་

པར་འགྱུར་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་གློག་ཕེང་རོལ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་པའྲི་དབུས་ན་

བདུད་བཞྲིའྲི་སྤྲི་བོར་སེག་པའྲི་གར་མཛད་པ། ཆགས་ཤྲིང་དག་ལ་རྒོད་ཅྲིང་མྲི་

སྡུག་པའྲི་གཟུགས་ཅན། བཟོད་པར་དཀའ་བའྲི་དག་ཤུལ་གྲི་ཉམས་ཀྲིས་འཇྲིག་

རྟེན་མ་ལུས་པ་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་སྤན་གྲི་གློག་

ཕེང་རབ་དུ་འཁྱུག་ཅྲིང་ཟླ་བའྲི་མྱུ་གུ་ལྟར་མཆོག་ཏུ་དཀར་བའྲི་མཆེ་བ་བཞྲི་བཞྲི་

གཙིགས་པས་རབ་ཏུ་འཇྲིགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ཀྲི་ཞལ་ཅན། ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་

ལའྲི་ལོན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཕག་གྲི་ཡལ་ག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་ལོ་

འདབ་ཀྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐོང་བའྲི་པདྨའྲི་སྙྲིང་པོ་འཛིན་པས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྲི་

དབུགས་འབྱྲིན་ཅྲིང་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛད་པ། འཇྲིག་

རྟེན་ཀུན་གྲི་མཛེས་སྡུག་མ་ལུས་པ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའྲི་མྲིག་གྲི་དགའ་སོན་

གྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་པའྲི་ཆགས་པའྲི་ཉམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་

འགྱུར་བ་མཐའ་ཡས་པའྲི་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བདག་མེད་
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མས་འཁྱུད་པའྲི་རྩེ་དགའ་ལ་རྟག་ཏུ་རོལ་པའྲི་དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ལེགས་

པའྲི་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་མཆྲིས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་དམ་པ་དེས་སལ་པ་དང་ལྡན་

པའྲི་གང་ཟག་བདག་ཅག་འདྲིར་འཁོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྲིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པའྲི་ཤྲིས་པ་ལྷག་པར་སྐོང་བར་གྱུར་

ཅྲིག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གཟྲི་བརྲིད་ཕུང་པོའྲི་སྐུ། །བདག་མེད་ཕག་རྒྱའྲི་བདེ་བས་རྣམ་

རོལ་ཅྲིང་། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་གྲི་དགའ་སོན་འགེད་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་ཀྱཻ་རོ་རེ་

ཡབ་ཡུམ་ལ། །ཟག་མེད་བདེ་བའྲི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ནྲི། །ནམ་ཡང་ཟད་པ་མེད་

པའྲི་བདེན་པ་དེས། །བདག་ཅག་བདེ་སོང་མཆོག་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལ། །འདོད་དགུར་

སྤོད་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་རྒྱས་པར་ཤོག །

དེ་ལྟ་བུའྲི་སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་དྲུག་

པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའྲི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱུད་བྱེ་བ་ཕག་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྙྲིང་པོ་ལས་ཀང་སྙྲིང་པོར་གྱུར་

པ། དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ད་བའྲི་སོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའྲི་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་དང་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་གསུམ་དང་ཆ་མཐུན་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རྒྱུད་

རྣམས་ལ་ལེགས་པའྲི་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་མཆྲིས་པ་བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་དམ་པ་དེས་

སལ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་བདག་ཅག་འདྲིར་འཁོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྲིན་མཚན་

ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པའྲི་ཤྲིས་པ་ལྷག་

པར་སྐོང་བར་གྱུར་ཅྲིག །དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་འོ་མའྲི་མཚོ། །ཀུན་ནས་

བསྲུབས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་བདུད་རྩྲིའྲི་གཏེར། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྩ་བཤད་ཆ་མཐུན་རྒྱུད། །བདེ་
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ཆེན་བཅུད་ཀྲིས་གང་བའྲི་བདེན་པ་དེས། །རྲིམ་གཉྲིས་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ཀྲིས་འབྱོར་

བ་ནྲི། །ཉམས་པ་མེད་པའྲི་དཔལ་གྲིས་བདག་ཅག་རྣམས། །དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་ཀྲི་

བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཇྲི་ལྟར་འདོད་བཞྲིན་སྤོད་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉན་པའྲི་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་མདུན་སར་ངེས་པའྲི་དོན་མ་ལུས་པ་འདྲི་བ་ལ་མཁས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྙྲིང་པོ་ཆེན་པོ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་

གངྒཱའྲི་ཀླུང་གྲི་བྱེ་མ་སྙེད་རྣམས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དམ་

ཚིག་གྲི་རས་ཀྲིས་མཆོད་པར་བྱེད་ཅྲིང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུའྲི་སྦོར་བས་རེས་སུ་ཆགས་

པར་བྱས་ཏེ། གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་སོན་པའྲི་སད་དུ་བསྐུལ་བར་མཁས་པའྲི་རོ་རེ་རྣལ་

འབྱོར་མ་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་རྲི་རབ་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་གངས་དང་མཉམ་པ་རྣམས་

ལ་ཞེས་སོགས་དང་། རོ་རེ་འཆང་དབང་གསང་བའྲི་མཛོད་འཛིན་ཅྲིང་། །བདེ་ཆེན་

ལམ་གྲིས་ས་ཡྲི་མཐར་སོན་པའྲི། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནྲི་མ་ལུས་པ། །ཟག་

མེད་བདེ་བས་རོལ་བའྲི་བདེན་པ་དེས། །ཚུལ་འདྲིའྲི་ལམ་ལ་བརྩོན་རྣམས་དཔའ་བོ་

དང་། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིས་བུ་ལྟར་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །ལམ་བཟང་འཕོག་པའྲི་འགལ་

རྐེན་ཀུན་ཞྲི་ནས། །ཐེག་མཆོག་དཔལ་ལ་རོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །ཅེས་བརོད་

དེ་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ་བོ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་མའྲི། །དཀྲིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་དགེས་པ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས། །བྲིས་ལས་བདག་གྲིས་བསགས་

པའྲི་དགེ་བ་ཡྲིས། །འགོ་ཀུན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཉྲིད་གྱུར་ཅྲིག །དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ལྷག་པར་དོན་དུ་
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གཉེར་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་ཉེ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་སད་དུ་བཙུན་

པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦར་བའོ།། །།

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ།། 
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རྣམ་གོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྲི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་

སེངེའྲི་རྲིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྲི་

ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་

དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྲི་དགེ་བསྔོའྲི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་དགེ་

སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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