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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གཟྲིགས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གགས་པ་བྱུང་།

གཙང་ལ་ཕེབས་ནས་ཉང་སྟོད་ལྕང་རའྲི་གདན་ས་མཛད་པས་འཕྲྲིན་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་

ཕྱག་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་

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



མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།
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དུ་བོན་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་བླ་མའྲི་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་དགོས་ཀྲི་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གསུང་རྩོམ་ལ། ཕར་ཕྱྲིན་རྟོགས་དཀའྲི་སང་བ་དང་། འདུལ་བ་ཐུབ་བསྟན་བྲི་དོར། ཚད་

མའྲི་ཊྲིཀ་ཆེན་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ། དབུ་མ་སྟོང་ཐུན་སལ་བཟང་མྲིག་འབེད། 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་འཕྲོ་ཅན་(འདྲིའྲི་འཕྲོ་སྐོང་དུ་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ་དང་བློ་

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

པོད་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཙམ་བཞུགས།

སེར་བེས་རྲིག་མཛོད་ཆེན་མོའྲི་རྩོམ་སྒྲིག་པས་ཕྱོགས་བཏུས་བས།

༢༠༢༢།༠༢།༠༢ལ།
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ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གྲི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་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་ཕྲག་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་ཕྱྲིན་ཟྲིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲོས་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་བེད་རྒྱུར་བརྩོན་དགོས་པ་ནྲི་དུས་ལ་བབ་པའྲི་

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

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

ལས་ཀ་འདྲི་གཉེར་བཞྲིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀྲི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱྲིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བས་

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་བེད་སབས་ཡྲིག་འབྲུ་གཅྲིག་བཅོས་ནོར་

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

འཇོག་གྲིས་བདག་ཉར་བ་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་ཕྱྲིར་བཟུང་ནས་དེའྲི་ཡྲིག་

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

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

མ་ཕྱྲིར་ཡྲིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་
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ལ། མ་ཕྱྲི་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་བས་ཡོད། 

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

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

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་འདྲི་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བས་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་ཕྱྲིའྲི་ནང་གྲི་འོག་

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

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་

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

ཕྲད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མྲི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྲིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་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་བས་ཡོད་ཚེ་དེའྲི་མ་ཕྱྲིར་བཟུང་བའྲི་པར་

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

སྐུ་འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀྲིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྲིན། 

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

ཕྱྲི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས༡༥ལ།
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 ༄༅། །སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མདོར་བསྡུས་ 

ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཐུབ་བསྟན་ 

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བྲི་དོར་ཞེས་བ་བ་ 

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་

རབ་ཏུ་བེད་པ། ཐུབ་བསྟན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བྲི་དོར་ཞེས་བ་བ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་

དབངས་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་

པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

༼སོ་ཐར་སོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

མཐོ་རྲིས་མགོན་པོའྲི་ཡན་ལག་མཆོག་གྲིས་གང་གྲི་ཞབས་མཐྲིལ་ལེགས་

མཆོད་པ། །སྐོན་བལ་ཆོས་ཀུན་གཟྲིགས་པ་རྣམ་དག་འགོ་ལ་བུ་གཅྲིག་ལྟ་བུར་

བརྩེ། །ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་དང་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པའྲི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་རྣམ་རོལ་

པ། །འདེན་པ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སས་ལ་སྲིང་ནས་གུས་པས་བདག་ཕྱག་

འཚལ། །ཆོས་མྲིན་ཆོས་སུ་སྟོན་བེད་ཅྲིང༌། །དམ་ཆོས་བཙོང་བས་འཚོ་རྣམས་
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ཀྲིས། །ཐུབ་བསྟན་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་བས། །ཚུལ་འདྲི་བདག་”གྲིས
1
་ཇྲི་ལྟར་

བཟོད། །ཟབ་ཡངས་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ལ། །ངལ་བ་མང་བསྟེན་མཁས་རྣམས་

ཀང༌། །གང་ལ་རྣམ་པར་འཁམས་མཐོང་ནས། །སྲིང་པོ་མདོ་ཙམ་དབེ་བར་བ། །

དེ་ཡང་འགོ་བ་མ་རྲིག་པའྲི་རབ་རྲིབ་ཀྲིས་བློ་གོས་ཀྲི་མྲིག་ལྡོངས་པས། ཡྲིད་

ལ་བདེ་བ་འབའ་ཞྲིག་འདོད་དེ་བདེ་བ་ཚོལ་བ་ལ་སོམ་པ་བཏུང་བས་ཕོངས་པ་ལྟར་

གྱུར་ཀང༌། བླང་དོར་ལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པས་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་ལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འབད་པའྲི་སྐེ་དགུ་འདྲི་མཐའ་དག་ལ་བུ་གཅྲིག་པ་ལྟར་ཆེས་

ཆེར་བརྩེ་བའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས། སྲིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་བང་ཆུབ་ཀྲི་མཆོག་

ཏུ་ཐུགས་བསྐེད་དེ། རླབས་པོ་ཆེའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲིས་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

མྱུར་དུ་འདུམས་པར་མཛད་ནས། དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་

གཉྲིས་སུ་མེད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་དེ། 

དེ་ཉྲིད་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མྲི་མངའ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྲི་བར་དུ་རྒྱུན་

མྲི་འཆད་ཅྲིང༌། ས་བཅུ་པའྲི་རྒྱལ་སས་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྡུལ་གྲི་གངས་དང་མཉམ་

པའྲི་དབུས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་བསོར་བའྲི་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་བཞེངས་ནས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་པོའྲི་རྐེན་

ལས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པར་མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའྲི་མཛད་པ་བརོད་

པར་མྲི་ནུས་པ་གཅྲིག་བསྟན་པར་མཛད་པའྲི་བདག་ཅག་གྲི་སྟོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་

འདྲིས། མྲི་མཇེད་འཇྲིག་རྟེན་ཀྲི་ཁམས་འདྲི་ཉྲིད་ལ། གླྲིང་བཞྲི་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་བེ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༤ན། གྱི   * གྱིས    སྐུ། ༡ན༤ན།  ཞོལ། ༡ན༤ན།  གྱིས
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ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པ་དག་གྲི་གླྲིང་བཞྲི་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་རེ་རེར་ཡང་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་

རེ་རེ་སྟེ། དེ་ལྟར་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྟན་པར་མདོ་

སེ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་དང་ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་སོགས་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཀུན་

མཁེན་གཉྲིས་པ་དབྲིག་གཉེན་སོགས་ཚད་ལྡན་དག་གྲིས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་

ཟས་གཙང་མ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ། སས་གཞོན་ནུ་དོན་

གྲུབ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ། བཙུན་མོ་གགས་འཛིན་མ་དང་སས་སྒ་གཅན་ཟྲིན་དང་ཀུན་

དགའ་བོ་དང་ལྷས་བྲིན་རྣམས་ཀང་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་

སོ། །

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་ནྲི། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

ཀང་དེ་དང་དེའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྟར་ཚུལ་བསྟན་པ་ལྟར་གྲི་

གང་ཟག་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་ཏེ། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

གསང་བ་ཞེས་བ་བ་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་སྒོན་གསལ་དུ་དངས་པ་ལས། འདྲི་ལྟ་

སྟེ། འཇམ་དཔལ་ནྲི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཟས་གཙང་མར་གྱུར་ཏོ། །འཇྲིག་རྟེན་དབང་

ཕྱུག་ནྲི། ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་གྱུར་ཏོ། །དཔལ་ལྷ་མོ་ནྲི། གགས་འཛིན་ནོ། །རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ནྲི། སྒ་གཅན་ཟྲིན་ཏོ། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ནྲི༌། ཤཱརྲིའྲི་

བུའོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནྲི། གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བོར་གྱུར་ཏོ། །ལྷའྲི་དབང་པོ་

བརྒྱ་བྲིན་ནྲི། གནས་བརྟན་ལྷ་བྲིན་ནོ། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ་ནྲི། ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཞྲིང་འདྲི་ཉྲིད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྲི་མཛད་པ་ཉེ་བར་
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བསྟན་ནས་ཀང༌། གདུལ་བ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པ། 

རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་སྤོད་པ། ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་

པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པ་བསྟན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

སོ་སོར་བསོར་ཏེ། དེ་ལ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པས་

ཐེག་པ་དམན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བསོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི། ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པས་བསྡུས་པའྲི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་

བསབ་པ་གཞྲིར་བས་ཏེ། ཞྲི་གནས་ཀྲི་བསྡུས་པ་ལྷག་པ་སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་དང༌། 

ལྷག་མཐོང་གྲིས་བསྡུས་པ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སེམས་རྣམ་

པར་གོལ་བར་བེད་པའྲི་ཐབས་སྟོན་པར་བེད་དོ། །རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བས་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་ཐེགས་པ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐེད་ཅྲིང་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་གཞྲིར་བཟུངས་ཏེ་སྤོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་ལ་སོབ་པའྲི་སྒོ་

ནས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་སྟོན་ཏོ། །

ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་

སེ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་དང་

སོམ་པ་གཞྲིར་བས་ཏེ་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉྲིས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བེད་པ་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་

ན་སོམ་པ་གསུམ་དང་དེའྲི་བསབ་བ་ལ་རོགས་པར་སོབ་པའྲི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཉམས་ལེན་ནྲི། ཐེག་པ་མཆོག་དམན་གྲི་གསུང་རབ་གང་གྲི་བརོད་བ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་ནོ། དེའྲི་ཕྱྲིར་སོམ་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་བསབ་བ་རྣམས་

ཐོས་བསམ་གྲིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བླང་དོར་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་

ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་སྒོར་ཞུགས་པའྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་མོད། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་སོམ་པ་གསུམ་གྲི་དང་པོར་འཐོབ་ཚུལ། བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ། མཐར་

གཏོང་ཚུལ། ཉམས་ན་ཕྱྲིར་འཆོས་ཚུལ་སོགས་ལ་དྲིང་སང་མཁས་པར་རློམ་པ་དག་

ལའང་བར་ཆད་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་ན། བླུན་པོ་ལེགས་པར་མ་སྦངས་པ་

དག་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པར་མཐོང་ནས། མཚན་ཉྲིད་དང་རྣམ་པར་བཞག་པ་

མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་འདྲིར་བྲི་བར་བ་ལ། སོ་སོའྲི་བསབ་བ་རྒྱས་པར་རང་རང་

གྲི་བསབ་བའྲི་ཡྲི་གེ་ལོགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། བདག་གྲི་རེ་བླ་མའྲི་གསུང་རབ་

རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ན་འདྲིར་བཤད་པར་བ་བ་རྣམ་པ་བཞྲི་སྟེ། སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་

པར་བཞག་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ། རྲིག་པ་འཛིན་

པའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོམ་གསུམ་ངོ་བོ་

གཅྲིག་དང་ཐ་དད་སོགས་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སད་དོད་པྲ་ཏྲི་མོཀྵ་

ནྲི། དང་པོར་ཐར་པའམ་ངེས་པར་ཐར་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ཡང་འཁོར་བ་ལས་ངེས་

པར་འབྱུང་བའྲི་བློས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་

ལེགས་པར་བླངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྲིས་བརྒྱད་པོ་གང་ཡྲིན་ཀང་འཁོར་བ་ལས་

ངེས་པར་ཐར་པར་བེད་པའྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པར་འགྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲི། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་བསམ་པས་མ་ཟྲིན་ན། ཚེ་འདྲིར་ནད་དང་རྒྱལ་པོའྲི་ཆད་

པ་སོགས་ལས་ཐར་པའྲི་སད་དུ་བླངས་པ་ནྲི། འཇྲིགས་སྐོབ་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ཕྱྲི་

མར་མྲི་དང་ལྷའྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་དོན་དུ་གཉེར་བས་བླངས་པ་ནྲི་ལེགས་སོན་གྲི་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་གྲི་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་

འདུལ་བའྲི་མདོ་ལས་ཀང་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ཐོག་མར། ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཞེས་བ་བའྲི་ཚིག་སོས་སོ། །

དེ་ཡང་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པས་ཟྲིན་ན། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་སོ་

ཤྲིང་དོར་བ་ཙམ་གྲི་བསབ་བ་ཕྲ་མོ་གཅྲིག་ལ་བསབས་པ་ཡན་ཆད་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་ན་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་པའྲི་སད་

དུའོ། །འདྲི་ལ་སྔོན་གྲི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྲིག་ཐོག་མར་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཚེ་ངེས་འབྱུང་

གྲི་བསམ་པ་མ་སྐེས་ཀང༌། ཕྱྲིས་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པ་སྐེས་པ་ན་སྔར་གྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དེ་ཡང་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པས་ཟྲིན་པས་ངེས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་

འགྱུར་ཏེ།དཔེར་ན་གཅུང་དགའ་བོས་དང་པོར་སྟོན་པའྲི་བཀས་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་

སོམ་པ་བླངས། དེའྲི་རེས་སུ་སྟོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ཁེར་ཏེ་ལྷའྲི་བུ་མོ་དག་བསྟན་

པས་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་འདོད་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་

པས་བསབ་པ་བསྲུང་བ་ལ་བསྩོན་པར་བས་ཏེ་སྔར་བླངས་པའྲི་སོམ་པ་ལེགས་སོན་

གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་གྱུར།  དེའྲི་རེས་སུ་དམལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་མཐོང་བས་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་

སྐེས་ཏེ། སྔར་གྲི་སོམ་པའྲི་རྒྱུན་ངེས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་གྱུར་ནས་ལེགས་པར་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བསབས་པས་དག་བཅོམ་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དེ་ལ་ཡང་ལེན་པའྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བྲིན་

གྲིས་བརླབ་ཀྲིས་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་

མོད། དེ་ནྲི་བསྒྲུབ་དཀའ་བར་སང་སྟེ་སྔ་མ་ཉྲིད་བཟང་ངོ༌། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ད་ལྟའྲི་གང་ཟག་

སྔོན་དུ་བློ་མ་སྦངས་པའྲི་ཐམ་ཐོམ་ལ། སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཚེ་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པ་

བཅོས་མ་ཙམ་ཡང་གསལ་ཐེབས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་བ་རྣམས་ཀྲིས། ཕྱྲིས་སྐེས་བུ་

གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལེགས་པར་བློ་སྦངས་ཏེ་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་པ་

མོང་བ་ས་ཟྲིན་སྐེས་ན། བློ་དེས་ཟྲིན་པའྲི་བསབ་བ་ལ་སོབ་འདོད་ཀྲིས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའྲི་སོང་སེམས་སྐེས་པ་ཕྱྲིན་ཆད། ངེས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་པས་ཚུལ་འདྲི་ལ་འབད་པར་བའོ། །དེ་འད་བའྲི་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་དེ་ཡང་

རྲིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། འདྲི་ལྟར། བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་དང༌། དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་

པ་དང༌། དགེ་བསེན་མའྲི་སོམ་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་མའྲི་

སོམ་པ་དང༌། དགེ་སོབ་མའྲི་སོམ་པ་དང༌། དགེ་སོང་ཕའྲི་སོམ་པ་དང༌། དགེ་སོང་མའྲི་

སོམ་པའོ། །སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་རྲིས་བརྒྱད་པོ་འདྲི་གང་ཡྲིན་ཀང་སྐེ་བའྲི་རྟེན་ནྲི། 

གླྲིང་གསུམ་གྲི་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་གང་ཡང་རུང་བར་ངེས་ཀྲི་འགོ་བ་གཞན་གང་

གྲི་ཡང་རྟེན་ལ་མྲི་སྐེ་བར་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མེད་དོ། །

འོ་ན་འདུལ་བ་ལུང་དང་མདོ་སེ་དག་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དེའྲི་ཉན་ཐོས་

དག་གྲིས་འཕྲོག་མ་དང༌། འབོག་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་གནོདསྦྲིན་ཕོ་མོ་དུ་མ་དང་ཀླུ་

དུ་མ་དགེ་བསེན་དང་བསེན་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་བསབ་གཞྲི་ལ་བཀོད་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྲི། བར་མ་དགེ་བའམ་ལེགས་པར་སྤོད་པ་

ཙམ་ལ་བཀོད་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་གྲི། སོམ་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་ལ་བཀོད་པའྲི་

དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སོམ་པ་དང་པོ་གསུམ་ནྲི། ཁྲིམ་

པའྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་དང༌། ལྷག་མ་ལྔ་ནྲི། རབ་བྱུང་གྲི་ཕྱོག་ས་ཀྲི་སོམ་པའོ། །

དེ་ཡང་གནས་འཇོག་གྲི་མདོ་ལས། གངྒཱ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ལྔ་དང༌། 

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའྲི་ཆུ་བུམ་པའྲི་གངས་ཀྲིས་བཟུང་བར་ནུས་ཀྲི། བསེན་གནས་ཀྲི་ཕན་

ཡོན་གྲི་ཚད་བཟུང་བར་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་གང་བའྲི་དག་བཅོམ་པ་ལ་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་བྲིན་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲིས། བསེན་

གནས་ལན་གཅྲིག་བསྲུངས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་བརྒྱའྲི་ཆར་ཡང་མྲི་འགོ། སྟོང་གྲི་

ཆར་ཡང་མྲི་འགོ་པར་གསུངས་ལ། བསེན་གནས་ལན་གཅྲིག་གྲིས་ཕྱྲི་མ་ལ་འདོད་

པའྲི་ལྷར་སྐེ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེར་མ་ཟད་བམས་པས་ལུང་བསྟན་པའྲི་མདོ་ལས། 

བཅུ་བཞྲི་དང་ནྲི་བཅོ་ལྔ་དང༌། དེ་བཞྲིན་ཟླ་གཅྲིག་ཚེས་བརྒྱད་དང༌། །ཆོ་འཕྲུལ་གྲི་ནྲི་

ཟླ་བ་ལ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལེགས་མཉམ་གཞག་ཅྲིང༌། །བསེན་གནས་གསོ་སྦོང་བས་

ན་ནྲི། །ང་ཡྲི་བསྟན་ལ་ལྷགས་སོ་ཞེས། །དོན་འདྲི་རབ་ཏུ་གསུངས་པར་གྱུར། ཞེས་ད་

ལྟ་བསེན་གནས་གཙང་མ་ལན་གཅྲི་གབསྲུངས་ན། སངས་རྒྱས་བམས་པའྲི་བསྟན་པ་

ལ་དེའྲི་འཁོར་དུ་སྐེས་ནས་འཕགས་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་ལ། བརྒྱ་བྲིན་གྲིས། ཟླ་བ་

ཡར་གྲི་ཚེས་བརྒྱད་དང༌། །”ཆོ
1
་འཕྲུལ་གྲི་ནྲི་ཟླ་བ་ལ། །བསེན་གནས་ཡན་ལག་

བརྒྱད་བསྲུངས་ན། །དེ་ནྲི་ང་དང་འད་བར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན། ཆུ    * ཆོ   ཞོལ།  ༦ན༣ན།  སྐུ།  ༥བ༦ན།   ཆོ



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀོའུ་ཤྲི་ཀ །ཁོད་དེ་སད་མ་ཟེར་ཅྲིག །ཟླ་བ་ཡར་གྲི་ཚེས་བརྒྱད་

དང༌། །ཆོ་འཕྲུལ་གྲི་ནྲི་ཟླ་བ་ལ། །བསེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུངས་ན། །དེ་ནྲི་ང་

དང་འད་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། བསེན་གནས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་གྲིས་དགེ་

བསེན་གྲི་སོམ་པའྲི་ཕན་ཡོན་གྲི་བརྒྱའྲི་ཆ་ལ་སོགས་པར་མྲི་འགོ་ལ། དགེ་བསེན་

གྲིས་དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པའྲི་ཕན་ཡོན་དང༌། དེས་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པའྲི་བརྒྱའྲི་ཆར་

ཡང་ཉེ་བར་མྲི་འགོའ།ོ །སྟོང་གྲི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མྲི་འགོའ།ོ །

དེ་ཡང་བསལ་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་སྐོན་མ་ཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཚངས་པར་སྤད་པ་ལས། ད་ལྟའྲི་དུས་ཤྲིན་ཏུ་སྲིགས་མ་ལྔ་ལྷག་པར་བདོ་བ་འདྲི་

ལྟ་བུའྲི་དུས་སུ་ཉྲིན་”ཞག
1
་གཅྲིག་བསབ་པའྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ཙམ་བསྲུངས་པ་ཡང་ཕན་

ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ལ་ནྲི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་དེ། མདོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས། བསལ་པ་བེ་བ་གངྒཱའྲི་བེ་སེད་དུ། །དད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཟད་དང་སོམ་རྣམས་

དང༌། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མེའྲི་འཕྲེང་བ་ཡྲིས། །སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁྲིག་

རྲིམ་གོ་བས། །གང་གྲིས་དམ་ཆོས་རང་ཏུ་འཇྲིག་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་

འགག་པར་འགྱུར་པའྲི་ཚེ། །ཉྲིན་མཚན་དུ་ནྲི་བསབ་པ་གཅྲིག་སྤོད་པ། །བསོད་

ནམས་འདྲི་ནྲི་དེ་བས་ཁད་པར་འཕགས། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕུང་པོ་ཞེས་བ་བའྲི་མདོ་ལས། སྟོང་གསུམ་གྲི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲིམ་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁོར་ལོ་

བསྒྱུར་རྒྱལ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ནས། རེ་རེ་ནས་ཀང་སོད་ཕྱྲིའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཙམ་སྲིང་

1  མ་ཕྱི།  ༥ན༣ན།  ཞྱིག    * ཞག   ཞོལ།  ༦ན༦ན།  སྐུ།  ༦ན༣ན།  ཞག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པོ་དབུས་ཀྲི་རྲི་རབ་ཙམ་གྲི་མར་མེ་སྦར་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཆོད་རྟེན་ལ་

མཆོད་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྲིག་གྲིས་

འབྲུ་མར་གྲིས་བསྐུས་པའྲི་མར་མེའྲི་སྲིང་པོ་གཅྲིག་མཆོད་རྟེན་གྲི་དྲུང་དུ་འཛིན་པའྲི་

བསོད་ནམས་ཀྲི་བརྒྱའྲི་ཆར་ཡང་མྲི་འགོ་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་མཆོད་ཡུལ་ལ་

ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། ཐམས་ཅད་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་

དབང་དུ་བས་པས་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་སོགས་ལའང་ཁད་པར་མེད་

ཀང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཕུལ་པ་དང༌། མྲི་ལྡན་པས་ཕུལ་བའྲི་

དབང་གྲིས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དགེ་བ་འད་བ་ལ་ཡང༌། ཁྲིམ་

པ་གཅྲིག་གྲིས་སེམས་བསྐེད་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། མ་བྲིན་པར་ལེན་པ་

དང༌། གཞན་ལས་ཕྲོགས་པ་དང༌། གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྦར་བ་སོགས་ཀྲི་རས་མ་

དག་པ་དང་སྦོར་བ་མ་དག་པ་གང་ཡང་མེད་པར། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མ་

འདེས་པའྲི་སྒོ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་རྲི་རབ་ཙམ་དུ་མ་

བཞེངས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲིས་ཀུན་སོང་དང་རས་དང་སྦར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྔ་

མ་དང་མཚུངས་པའྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་སོམ་ལྡན་ཞྲིག་གྲིས་འཇྲིམ་པ་ལས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་སྐུ་མཐེ་བོང་ཙམ་བཞེངས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་བརྒྱའྲི་ཆར་ཡང་མྲི་

འགོ་བ་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང༌། བང་སེམས་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་ལྡན་

སྔགས་ལ་མ་ཞུགས་པས་བས་པའྲི་དགེ་པ་དང༌། བང་སེམས་དགེ་སོང་སྔགས་ཀྲི་

སོམ་པ་དང་ལྡན་པས་བས་པའྲི་དགེ་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། སྔ་མ་ལས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཀང་ཆེ་ལ། ཁྲིམ་པ་ཡྲིན་ཀང་བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཚེ་མར་མེ་

བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་གྲིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པའྲི་བསོད་ནམས་ལས། བསེན་གནས་

ཀྲི་སོམ་པ་ལ་གནས་ནས་མར་མེ་གཅྲིག་གྲིས་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་ལྷག་པ་

སོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ལ་གཅེས་སྦྲས་སུ་བེད་པའྲི་ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་བསབ་པ་རྣམ་པར་དག་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་པ་སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་རྣམ་

པར་དག་བ་སྐེ་ཞྲིང༌། སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་བ་སྐེ་བ་

དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་པས་རང་རང་གྲི་སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་

བའྲི་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་དག་ངེས་པ་ཅན་དུ་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་

པ་ལས་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་གནད་མཐའ་དག་པར་ཤེས་ན། ཚུལ་

ཁྲིམས་ཞྲི་གནས་ཀྲི་རྒྱུར་མེད་མྲི་རུང་དང༌། ཞྲི་གནས་ལྷག་མཐོང་གྲི་རྒྱུར་མེད་མྲི་

རུང་དང༌། ལྷག་མཐོང་སང་བའྲི་ས་བོན་སོང་བེད་ཀྲི་གཉེན་པོར་མེད་མྲི་རུང་དུ་ཤེས་

པར་འགྱུར་ལ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞྲི་རྟེན་དུ་

འགོ་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་རེད་ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས། ཁྲིམས་ནྲི་རྒྱུ་དང་

མྲི་རྒྱུའྲི་ས་བཞྲིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲི་རྟེན་ལེགས་པར་གསུངས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལེགས་པར་དངས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཆེན་པོའྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ནྲི། དགེ་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐེམ་སས་

སོ། །ཤྲིང་ལ་སོགས་པའྲི་རྩ་བ་ས་ཡྲིན་པ་ལྟར་རྩ་བའོ། །ཚོང་དཔོན་ནྲི། ཚོང་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་མར་འགོ་བ་ལྟར་དགེ་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་མར་འགོ་
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བའོ། །བརྒྱ་བྲིན་གྲི་ནྲི། རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅན་ཀྲི་ནྲི་རྒྱལ་

མཚན་ནོ། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངན་སོང་གྲི་ལམ་གཏན་གཅོད་པའོ། །སྲིག་པའྲི་

ནད་ཐམས་ཅད་གསོ་བས་སན་གྲི་སོང་པོ་ལྟ་བུའོ། །སྲིད་པའྲི་ལམ་ཉམ་ང་བའྲི་རྒྱགས་

ཚོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའྲི་དག་འཇོམས་པའྲི་གོ་མཚོན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པའྲི་སྦྲུལ་

གདུག་པ་སེལ་བའྲི་རྲིག་སྔགས་སོ། །སྲིག་པའྲི་ཆུ་ལས་སྒོལ་བའྲི་ཟམ་པའོ། ཞེས་རྒྱ་

ཆེར་གསུངས་ལ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་གཉྲིས་སྐེ་དགོས་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་ན་ནྲི། ད་ལྟ་གང་

དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པ་ལྟ་ཞོག །དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་རོགས་པར་

བླངས་སུ་ཟྲིན་ཀང༌། ཐ་ན་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་ཙམ་ཡང་དོར་ཏེ། ཁྲི་ལྤགས་ཀྲི་གཡང་གཞྲི་

སད་གཡོགས་སུ་བས་ནས། བག་མེད་པའྲི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅྲི་དགའ་བར་

འཛེམ་མེད་དུ་སྤོད་པ་དག་ལ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་ཕུལ་དུ་ཕྱྲིན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་

སྨྲ་བ་དག་མཐོང་ཞྲིང་ཐོས་པ་ན། ཡང་ན་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གང་

ལ་ཟེར་ངོ་མ་ཤེས་པའམ། ཡང་ན་བླུན་པོ་དག་བསླུ་བའྲི་རྫུན་ཆེན་པོ་མྲི་ཟད་ལ་སྨྲ་བ་

གང་ཡང་རུང་བར་ངེས་པར་འགྱུར་གྲི། ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་མ་བས་པར་འབོལ་ལེ་ཤྲིག་

གེ་གློད་ནས་བཞག་པ་ན་རྟོག་པ་མངོན་གྱུར་མྲི་འགྱུ་བར་ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་སོད་པའྲི་མྲི་

རྟོག་པ་ཙམ་ནྲི་མཁས་པ་བས་ཀང་ཕྱུགས་རྲི་སོགས་སྐེ་ས་བ་ཞྲིག་འོང་སྟེ་དེ་འད་བའྲི་

ཧྭ་ཤང་གྲི་བསྒོམ་ལ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་ནས། དེ་འད་ནྲི་

ཚུལ་ཁྲིམས་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་གཅྲིག་འཆལ་ཀང་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་མཐོང་སྟེ། ཏྲིག་ངེ་
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འཛིན་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པ་ལ་རག་མ་ལས་སོ་

སམ་པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་ཐ་ཆད་དག་རང་གྲི་ངང་གྲིས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འདུལ་བའྲི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་

བས་ཕྲ་མོ་རེས་ཀང་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ལམ་གྲི་རྟོགས་པ་གོང་མ་སྐེ་བའྲི་

གེགས་པད་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལ། ད་ལྟ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྒྱུད་ཁས་བླངས་པའྲི་

སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བས་ཐབས་ཀྲིས་འགགས་པ་རྣམས་ལ། ལྟུང་བ་དེ་དག་

དང་བཅས་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱྲིན་པ་དབར་གྲི་ཆུ་བཞྲིན་བརོལ་འོང་བ་ནྲི། 

གནས་མེད་ཅྲིང་གོ་སབས་མེད་དེ། ཏྲིག་ཏའྲི་སོང་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབུས་ནས་བུར་ཤྲིང་

གྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བསབ་པ་ལ་ལེགས་པར་སོབ་པའྲི་དཀའ་སྤད་མེད་ཀང༌། 

སེམས་ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་བཟོ་མེད་དུ་སོད་པའྲི་མྲི་རྟོག་པ་ཙམ་ལ་སེམས་ཀྲི་རང་ངོ་ཤེས་

པར་བས་ནས་དེ་ཉྲིད་གོམས་པ་ལས་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་པར་འགྱུར་

ན་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོག་ཏུ་ས་ཞྲིང་དོན་ཆེ་བའྲི་ཐབས་དེ་

གཅྲིག་པུ་བསྟན་པས་ཆོག་བཞྲིན་དུ། བསྒྲུབ་པར་དཀའ་ལ་དགོས་པ་ཆུང་བའྲི་བསབ་

པ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་བཅས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གདུལ་བ་ལ་ངན་བས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བས་ན་འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་། ཕམ་པ་ནས་བཟུངས་ཏེ། ཉེས་

བས་ཕྲ་མོ་གཅྲིག་ཡན་ཆད་ལ་རེ་རེ་ནས། ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕྱྲི་མ་ལ་

ངན་འགོར་ལྟུང་བ་དང༌། ཚེ་འདྲིར་ཡོན་ཏན་གོང་མ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལས་ཉམས་པར་

བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། 

བསབ་པ་ལ་ནྲི་བརྟེན་པར་བ། །དེ་ལ་སྲིང་ནས་ནན་ཏན་བ། །ཕྱྲིར་ནྲི་སང་བར་མྲི་བ་
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ཞྲིང༌། །སོག་གྲི་ཕྱྲིར་ཡང་བཤྲིག་མྲི་བ། །རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་གནས་པར་བ། །འདུལ་བ་

ལ་ནྲི་འཇུག་པར་བ། ཞེས་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའྲི་མདོ་ལས། དགེ་

སོང་དག་སོག་དང་བལ་ཞྲིང་ཤྲི་བ་ནྲི་བླའྲི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤྲིང་ཞྲིག་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། སོག་དང་བལ་ཞྲིང་ཤྲི་བས་ནྲི། སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཚེ་

ཟད་པར་འགྱུར་གྲི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤྲིང་ཞྲིག་པས་ནྲི། སྐེ་བ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའྲི་

བར་དུ་རྲིགས་དང་བལ་ཞྲིང་བདེ་བ་སངས་ཏེ་རྣམ་པར་ལྟུང་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་

བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོག་དང་བསོས་ཏེ་བསྲུང་པ་ལ་འབད་པར་

བའྲི། སོམ་པ་ཁས་བླངས་ནས་བསྲུང་བ་ལ་གཡེལ་བར་བས་ན་ནྲི། ཉེས་དམྲིགས་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དགེ་སོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའྲི་མདོ་ལས། ལ་ལའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་བདེ་

བ་སྟེ། །ལ་ལའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་བདེ་བ་སྟེ། །ཚུལ་

ཁྲིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་མྲི་ཟད་པ་

བརྒྱ་ཕྲག་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་ལྟུང་བ་ཕྲ་མོ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་འབས་

བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྲིན་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཀྲི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སོང་

ཞྲིག་གྲིས་བསབ་པ་ཕྲ་མོ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལས་འདས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་སམ་ནས་

སྐེས་པ་གཅོད་པའྲི་ལྟུང་བེད་ལས་འདས་ཏེ། སྤྲིལ་བུའྲི་སྒོ་ན་འདུག་པའྲི་ཤྲིང་ཨེ་ལའྲི་

འདབ་གཅྲིག་བཅད་པས་རྲི་རབ་ལ་འཁོར་བའྲི་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་མགོ་བོ་ལ་ཤྲིང་ཨེ་ལའྲི་

སོང་པོ་ཆེན་པོ་སྐེས་ཤྲིང་རྩ་བ་ཀད་པ་ལ་ཟུག་པར་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་

ལས། གང་ཞྲིག་སྟོན་པ་ཐུགས་རེའྲི་བསྟན་པ་ལ། །ཡང་བར་སེམས་ཤྲིང་ཅུང་ཟད་

འདའ་བེད་པ། །དེ་ནྲི་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དབང་འཐོབ། །སྲིག་ཚལ་བེགས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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པས་ཨ་ལའྲི་ཚལ་ཉམས་བཞྲིན། །འདྲི་ན་ལ་ལ་རྒྱལ་པོའྲི་ཚིག་ཆེན་ཡང༌། །ལན་

འགའ་འདས་ཀང་ཆད་པ་ཐོབ་མྲི་འགྱུར། །ཐུབ་པའྲི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མྲིན་འདའ་བས་

ན། །དུད་འགོར་སྐེ་འགྱུར་ཨེ་ལེའྲི་བདབ་ཀླུ་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁས་བླངས་

པའྲི་བསབ་པ་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་མྲི་བེད་ན་བདག་སྐྲ་བེགས་ཤྲིང་གོས་ངུར་སྨྲྲིག་

བགོས་པ་ནྲི། དོན་མེད་དོ་སམ་དུ་བསམ་པར་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་

པོ་ལས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འདྲི་ལ་རབ་བྱུང་ནས། །སྲིག་པའྲི་ལས་རྣམས་ཤྲིན་

ཏུ་སྤོད་པར་བེད། །ནོར་དང་འབྲུ་ལ་སྲིང་པོར་འདུ་ཤེས་ཤྲིང༌། །བཞོན་དང་བ་གླང་

ཤྲིང་རྟ་རྣམས་ལ་ཆགས། །གང་ལ་བསབ་པའྲི་ནན་ཏན་མེད་པ་རྣམས། །དེ་དག་གྲིས་

ཀང་ཅྲི་ཕྱྲིར་མགོ་བོ་བེགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སོ་ཐར་གྲི་སོམ་ལྡན་སྔགས་

ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ན་གསང་སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ཀང་སོ་ཐར་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པ་གཞྲི་དང་རྩ་བ་དང་དངོས་གྲུབ་དང་སྔགས་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུའྲི་

གཙོ་བོར་གསུངས་ཏེ། དཔུང་བཟང་གྲིས་ཞུས་པ་ལས། རྒྱལ་བ་ངས་གསུངས་སོ་སོ་

ཐར་པ་ཡྲི།  །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་འདུལ་བ་མ་ལུས་ལས། །སྔགས་པ་ཁྲིམ་པས་

རྟགས་དང་ཆོ་ག་སང༌། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ། ཞེས་སྔགས་པ་

ཁྲིམ་པས་ཀང་རབ་བྱུང་གྲི་རྟགས་ཀྲི་སོར་དང༌། ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་རྐང་པ་

འགའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བ་བཞྲིན་བ་དགོས་བར་གསུངས་ན། 

སྔགས་པ་རབ་བྱུང་ལ་ལྟ་ཅྲི་སོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། སྔགས་ཀྲི་རྩ་བ་དང་པོར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། །དེ་ནས་

བརྩོན་འགྲུས་དང་ནྲི ་བཟོད་པ་དང༌། །རྒྱལ་བ་ལ་ནྲི ་དད་དང་བང་ཆུབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སེམས། །གསང་སྔགས་དག་ནྲི་ལེ་ལོ་མེད་པའོ། །ཇྲི་ལྟར་མྲི་དབང་རྲིན་ཆེན་བདུན་

ལྡན་པ། །སྐོ་བ་མེད་པར་སྐེ་དགུ་འདུལ་བར་བེད། །དེ་བཞྲིན་སྔགས་པ་ཡོན་ཏན་འདྲི་

བདུན་དང༌། །ལྡན་པར་གྱུར་ན་སྲིག་པ་འདུལ་བར་བེད། ཅེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཟློས་པ་འདྲི་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས། །དེ་ལ་གྲུབ་པ་མཆོག་མེད་

ཅྲིང༌། །གྲུབ་པ་འབྲིང་པོའང་ཡོད་མེད་དེ། །གྲུབ་པ་ཐ་མའང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཚུལ་

ཁྲིམས་འཆལ་ལ་ཐུབ་དབང་གྲིས། །སྔགས་འགྲུབ་པར་ནྲི་མ་གསུངས་ཏེ། །མ་ངན་

འདས་གོང་འགོ་བ་ཡྲི། །ཡུལ་དང་ཕྱོགས་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། །བྲིས་པ་ངན་པ་འདྲི་ལ་

ནྲི། །སྔགས་འགྲུབ་པ་ནྲི་ག་ལ་ཡོད༌། །སྐེ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་འདྲི་ལ། །དེ་ལ་བདེ་

འགོ་ག་ལ་ཡོད། །མཐོ་རྲིས་སུའང་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། །བདེ་བ་མཆོག་ཏུའང་མྲི་འགྱུར་

ན། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་སྔགས་རྣམས་ནྲི། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སོས་ཅྲི་དགོས། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཁྲིམ་པ་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་དང་མྲི་ལྡན་པ་

དང༌། བསེན་གནས་དང་ལྡན་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་དགེ་བསེན་དང༌། དགེ་ཚུལ་དང༌། 

དགེ་སོང་རྣམས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པས་སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རྟེན་མཆོག་དམན་

གྲི་དབང་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་གཅོད་ཆེ་ཆུང་ཆེས་ཆེར་ཁད་

ཞུགས་པར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལས། སོབ་མ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བ་ན། སོབ་མ་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་

བསེན་ལ་དབང་སྟེགས་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་དང༌། བུམ་པ་བརྒྱད་དང་བཞྲི་

དང༌། གཅྲིག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཁད་པར་སོགས་བ་བར་གསུངས་ལ། གདུག་པ་

སྲིགས་པར་བེད་པའྲི་མཆོག །གང་གྲིས་ངུར་སྨྲྲིག་མཐོང་བ་ཡྲིས། །ལྷ་མྲིན་ས་ཡྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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འོག་ཏུ་འགོ། །དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པར་བ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལེགས་པར་བསྔགས་

ཤྲིང༌། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་ཉྲིད་བཅུ་ནྲི་ཡོངས་ཤེས་པ། །གསུམ་ལས་དགེ་

སོང་མཆོག་ཡྲིན་འབྲིང༌། །དགེ་ཚུལ་ཞེས་བ་དེ་དག་ལས། །ཁྲིམ་ན་གནས་པ་ཐ་མའོ། 

ཞེས་དང༌། ས་ཐོབ་མ་གཏོགས་ཁྲིམ་པ་ནྲི། །རྒྱལ་པོས་བླ་མར་མྲི་བ་སྟེ། །དེ་ལས་ཐོབ་

པ་ཡོངས་ཤེས་པས། །གང་ཞྲིག་རྟག་ཅན་བ་བ་ཉྲིད། །ས་ཐོབ་མ་གཏོགས་སོབ་དཔོན་

ནྲི། །ཁྲིམ་གནས་གང་ཚེ་མཆོད་བེད་པ། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ནྲི། །དགེ་

འདུན་རྣམས་ལ་གུས་མེད་འགྱུར། ཞེས་དང༌། ལྷ་ཁང་སོགས་ཀྲི་རབ་གནས་

སོགས། །རྟགས་ཅན་གྲིས་ནྲི་རྟག་ཏུ་བ། །གནས་གཅྲིག་དག་ན་གསུམ་ཡོད་ན། །ཁྲིམ་

པ་གོས་དཀར་ལྡན་པས་མྲིན། ཞེས་ཁྲིམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལས་རབ་བྱུང་རོ་རེ་འཛིན་

པ་ཆེས་ཁད་ཞུགས་པ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པར་གསུངས་ལ། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལས། གང་ཞྲིག་ཁྲིམ་པ་བསྟྲི་གནས་

སྤོད། །གཡོག་པོ་ཞྲིང་པ་ཚོང་པ་དང༌། །དམ་ཆོས་འཚོང་བའྲི་རྨོངས་པ་དེ། །ས་ལ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་མྲིན། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེས་ན་བོད་གང་དག །སོ་སོ་ཐར་པའྲི་

སོམ་པའྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དག་བཅོམ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་དགེ་བསེན་གྲིས་ཐོབ་པར་

ནུས་པས། དཀའ་ལ་དོན་ཆུང་བའྲི་དགེ་སོང་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། བསྟན་

པའྲི་གནད་མ་གོ་ཞྲིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོ་སོ་ཐར་པ་དོན་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་

འཆལ་གཏམ་རྣམ་པར་མྲི་འཚམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པའྲི་རྩ་བ་སུན་

འབྲིན་པར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་བསྲུངས་པ་དང་མ་བསྲུངས་པའྲི་ཕན་ཡོན་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཉེས་དམྲིགས་ཅུང་ཟད་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་སོས་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱས་པར་བརོད་

པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

ད་ནྲི། ཡན་ལག་གྲི་དོན་བརོད་པར་བ་བ་ལ། ཐོག་མར་བསེན་གནས་ཀྲི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ནྲི། བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་འདྲི་ཡང་སོབ་དཔོན་གཞན་ལས་ཡང་

དག་པར་བླང་བ་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་ཀྲི། དཀོན་མཆོག་གྲི་དྲུང་དུ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

བླང་བ་སོགས་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་སྟེ། ད་ལྟའྲི་ཆོ་གས་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་

སོམ་པ་སོབ་དཔོན་མེད་པར་རྟེན་གྲི་དྲུང་དུ་ལེན་པ་ནྲི། སྔོན་གྲི་ཆོ་ག་དང་ད་ལྟར་གྲི་

ཆོ་གའྲི་ཁད་བར་ལ་རྨོངས་ཤྲིང༌། ཐེག་པ་གོང་འོག་གྲི་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་ཁད་

པར་མ་ཕྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་མཛོད་ལས་ཀང༌། གཞན་ལས་ནོད་པར་

བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །བསེན་གནས་བླང་བའྲི་ཡུལ་ལ་ངེས་པར་རབ་བྱུང་དགོས་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁྲིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྲིན་གྲིས་ཀང་བསེན་

གནས་ཕོག་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འོན་ཀང་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་ལྡན་ཞྲིག་ངེས་

པར་དགོས་སོ། །བླང་བའྲི་ཆོ་ག་སྐབས་འགོ་འཛིན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཁས་ལེན་

གསུམ་བས་པ་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། དེའྲི་མཐར་བསབ་པ་བརོད་པ་ཁས་བླང་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་བའོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གམ། ལོ་གཅྲིག་གམ། གཉྲིས་སམ། གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ཇྲི་ཙམ་ལེན་པའྲི་དུས་དེ་སྲིད་དུ་ཉ་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་གང་ལ་བསྲུང་བར་

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ལེན་པས་ཆོག་གྲི །ཐེབས་རེ་བཞྲིན་བླང་དགོས་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས། གང་གྲིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་

གནས་པར་བའོ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་དེས་ནྲི། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཉྲིན་མོ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བསྲུང་བར་མ་ནུས་ན་མཚན་མོ་རྲིལ་བསྲུང་བར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། མཚན་མོ་བསྲུང་

བར་མྲི་ནུས་ན་ཉྲིན་མོ་རྐང་པ་ལེན་པའང་རུང་བར་སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་བཟང་པོ་

འདོད་དེ། ཉྲིན་མོ་ཙམ་དུ་ཡང་དག་པར་ལེན་ན། དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་ཏེ་ཇྲི་སྲིད་ཉྲི་མ་

མ་ནུབ་ཀྲི་བར་དུ་ཞེས་དུས་ཚོད་ཡོངས་སུ་བཅས་པར་བའོ། ཞེས་བཤད་པས་

སོ། །མཛོད་ཀྲི་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལྟར་བས་ན་བཤན་པ་དང༌། བྲི་བོ་བེད་བ་དག་

གྲི་མཚན་མོ་དང་ཉྲིན་མོའྲི་བསེན་གནས་དག་ཀང་འབས་བུ་ཡོད་པར་རུང་ངོ༌། ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི། དེ་དག་བསེན་གནས་མཚན་ཉྲིད་པར་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚང་བར་ནོད་པར་བའྲི། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ནད་པར་ནྲི། རེ་ཤྲིག་ཉྲི་མ་ཤར་བའྲི་ཚེ་སྟེ། ཉྲིན་ཞག་པའྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གང་གྲིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་བའོ་

ཞེས་སྔོན་ཡང་དག་པར་བླང་པ་བས་པ་དེས་ནྲི། ཟས་ཟོས་ནས་ཀང་ནོད་པར་བའོ། །

གཞན་ལས་ནོད་པར་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་ལ་བལྟོས་པ་

ལས་ནྲི། རྐེན་ཡོད་ཀང་མྲི་འདའ་བར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་མནོས་པ་

ལས་ནྲི། ལེགས་པར་སྤད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྲི་སོམ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་

ན་བཤན་པ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་ཉྲིན་ཞག་ཚང་བ་དང༌། 

ཡན་ལག་ཚང་བ་དང༌། གཞན་ལས་ནོད་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་ལས་གཞན་ཉྲིན་ཞག་

མ་ཚང་བ་དང༌། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་སོག་གཅོད་ལྟ་བུར་རེའམ། གཉྲིས་སམ་གསུམ་

ལ་སོགས་པ་ཙམ་སོང་བར་ཁས་བླངས་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་བླངས་པ་ནྲི། 

ལེགས་པར་སྤད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྲི་སོམ་པར་མྲི་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་བས་ན་བཤན་
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པས་མཚན་མོ་ཁོ་ན་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་པ་དང༌། བྲི་བོས་ཉྲིན་མོ་ཁོ་ན་བསྲུང་བར་

ཁས་བླངས་པ་ཡང་སོམ་པར་མྲི་འགྱུར་ཀང་ལེགས་པར་སྤད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་པས་

འབས་བུ་སྟེ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་བང་ཆུབ་བཟང་པོས་བཤད་པའང་ལེགས་སྤད་ཙམ་ལ་བསམས་ན་

རུང་གྲི །སོམ་པ་ལ་བསམས་ན་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་བསེན་གནས་ཉྲིན་ཞག་

གྲི་མཐའ་ཅན་དུ་ངེས་ཀང༌། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ཟླ་བ་ཕྱེད་བར་མ་ཆད་དུ་

བསྲུང་བ་དུས་གཅྲིག་ལ་བླང་དུ་རུང་བ་ཡྲིན་ལ། །དེ་ཡང་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་པའྲི་སོམ་

པ་ལན་བཅོ་ལྔའྲི་བར་དུ་བཟླས་ཏེ་བླངས་པ་ཡྲིན་པས་ཉྲིན་ཞག་པའྲི་སོམ་པར་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ཀྲི་རང་འགེལ་ལས། བསེན་གནས་ཀྲི་

སོམ་པ་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་ཏུའོ། ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། དུས་ཀྲི་

མཐའ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། སོག་གྲི་མཐའ་དང་ཉྲིན་ཞག་གྲི་མཐའོ། །ཟླ་བ་ཕྱེད་ལ་སོགས་པ་

ནྲི། ཉྲིན་ཞག་འདས་པས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

དེ་ཡང་མཛོད་འགེལ་ལས། ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བ་སྟེ། རེ་ཤྲིག་ཅྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་ཉྲིན་ཞག་གྲི་འོག་ཏུ་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བར་གཟྲིགས་ནས་ཉྲིན་ཞག་པའྲི་

བསེན་གནས་བསྟན་ནམ། འོན་ཏེ་དབང་པོ་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཉྲིན་ཞག་པའྲི་སོམ་

པ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ལ་ཡང་དག་པར་སྦར་བར་བ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་གང༌། དེ་དེ་ལྟར་

བརྟག་ག་ལ་ནུས། ཕྱྲིན་ཆད་སོམ་པ་སྐེ་བ་ལ་ཡང་རྲིགས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་དབྲིག་གཉེན་རང་ལུགས་ལ་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་

གསུམ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ལ་བསྲུང་བའྲི་སོམ་པ་དུས་གཅྲིག་ལ་བླངས་པས་སྐེ་བར་བཞེད་
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པ་ཆེས་གསལ་བས། མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག །ཇོ་བོ་རེ་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ལ། ཇོ་བོས་མ་

དགོངས་པ་མྲིན་མཆྲི་ཞེས་ཟུར་ཟ་བ་ནྲི། དེ་བས་ཀང་མ་དགོངས་པ་མྲིན་མཆྲི་ཞེས་

བརོད་བར་བའོ། །བསེན་གནས་ཀྲི་སང་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚེ་ཇྲི་སྲིད་འཚོའྲི་བར་དུ་

སོང་བར་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། གཽ་མྲིའྲི་དགེ་བསེན་ཞེས་བ་བར་ས་སྟོན་སེ་བ་དག་བཞེད་

པར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་མཛོད་ལས། དམའ་བར་འདུག་སྨྲས་བཟླས་པ་ཡྲིས། །མྲི་

བརྒྱན་ནམ་ནྲི་ལངས་བར་དུ། །བསེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྲི། །ནང་པར་གཞན་

ལས་ནོད་པར་བ། ཞེས་པའྲི་རང་འགེལ་ལས་དམའ་བར་འདུག་པ་ནྲི། ཙོག་ཙོག་པོར་

འདུག་པའམ། པུས་མོ་བཙུགས་ནས་ཐལ་མོ་བསོལ་བའམ། ཐལ་མོ་སྦར་བ་སྟེ། ནད་

པ་ནྲི། མ་གཏོགས་སོ། །མ་གུས་པ་ལ་ནྲི། སོམ་པ་མྲི་སྐེའོ། ཞེས་གསུངས་པས། ལེན་

པ་པོ་སྟན་མཐོན་པོ་ལ་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསེན་གནས་

ཀྲི་སོམ་པ་འབོགས་པའྲི་ཆོ་ག་བས་སུ་ཟྲིན་ཀང་སོམ་པ་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མཛོད་འགེལ་ལས། འབོགས་པ་བོས་ཚིག་མ་སྨྲས་པར་སྔར་ཡང་

སྨྲ་བར་མྲི་བ་ལ། ཁ་མཉམ་སྟེ་སྨྲ་བར་མྲི་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་ཀྲིས་ཀང་གསུངས་པས། ཐེག་པ་གོང་འོག་གྲི་སོམ་པ་གང་ཡྲིན་ཀང་

འབོགས་ཆོག་དངོས་གཞྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་རེས་སུ་བཟླས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་སོབ་

དཔོན་དང་མཉམ་པའམ་སྔོན་དུ་ཟློས་པ་ལ་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བར་ཁད་མེད་དོ། །དེ་ཡང་

བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་སང་བ་བརྒྱད་ལས། སོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་བྲིན་པར་

ལེན་པ་དང༌། མྲི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང༌། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྟེ་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲི་སོང་བ་

ནྲི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཡན་ལག་དང༌། ཆང་སོང་བ་བག་ཡོད་ཀྲི་ཡན་ལག་དང༌། གར་
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སོགས་ཕྲེང་སོགས་དང༌། མལ་སྟན་ཆེ་མཐོ་དང༌། དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁ་ཟས་སོང་བ་

གསུམ་ནྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ཏེ། མཛོད་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་

བག་ཡོད་པའྲི།  །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སྟེ། །བཞྲི་གཅྲིག་དེ་བཞྲིན་

གསུམ་རྲིམ་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བསེན་གནས་ཀྲི་སྒ་བཤད་པ་ཡང་

མཇོད་འགེལ་ལས། འདྲིས་དག་བཅོམ་པ་དག་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་བེད་པས་ན་

བསེན་གནས་ཏེ། དེ་དག་གྲི་རེས་སུ་སོབ་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ། འདྲིས་ཇྲི་

སྲིད་འཚོའྲི་སོམ་པ་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཡང་ན་

དགེ་བའྲི་རྩ་བ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་གསོས་འདེབས་པའྲི་ཕྱྲིར་གསོ་སྦོང་

སྟེ། གང་ཕྱྲིར་ཡྲིད་ཀྲི་དགེ་བ་གསོས་འདེབས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །འདྲི་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་གསོ་སྦོང་བཤད་ཅེས་གགས། ཞེས་འབྱུང་བས་ན་གསོ་སྦོང་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། འོན་ཀང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་ལ་གགས་པའྲི་གསོ་སྦོང་དང་

བསབ་བའྲི་གངས་དང་གསོ་སྦོང་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་འད་ཡང་དོན་གཅྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་དག་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

བསེན་གནས་ཀྲི་སང་བ་བརྒྱད་ལས། རྩ་བ་བཞྲི་ཡན་ལག་ཚང་བ་གང་ཡང་

རུང་བས་ནྲི། བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། སོམ་པའྲི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་མྲི་

ནུས་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ཞེས་བ་ལ། རྩ་བ་བཞྲི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྲི་

ལྟུང་བ་རྣམས་དང༌། ལྷག་མ་བཞྲི་དངོས་སུ་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ཡན་ལག་ཚང་བ་

དང་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ནྲི། བཤགས་བའྲི་ཉེས་པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་ཕྱོགས་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ལ་བསམ་བའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། འོན་ཀང་ཁྲིམ་པའྲི་སོམ་པ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གཉྲིས་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་ཉེས་པ་ཞེས་བ་བའྲི་

མྲིང་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི།   ཕམ་འད་དང་ལྟུང་བེད་ཉེས་བས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་བེད་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་བསེན་གནས་ཀང་ལེན་པའྲི་དུས་ནྲི། སོབ་དབོན་བང་ཆུབ་

བཟང་པོས། ཉྲིན་དང་མཚན་དུ་བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་བརྒྱད་བླང་བར་འདོད་ན། ཉྲི་

མ་འཆར་བའྲི་སྔོན་དུ་དེ་བླང་བར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྡུ་བ་དང་མཛོད་

འགེལ་གྲི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྲིན་པས། དེ་རྲིང་ཉྲི་མ་མ་ཤར་པའྲི་གོང་དུ་བླངས་ནས། 

སང་ཉྲི་མ་མ་ཤར་བར་དུ་བསྲུང་པ་དགོས་ཀྲི། ཉྲི་མ་ཤར་རེས་ཟས་ཟོས་ནས་བླངས་

པ་ནྲི། ལེགས་པར་སྤད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེའྲི་

དམྲིགས་བསལ་དུ་མཛོད་འགེལ་ལས། གང་གྲིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསེན་

གནས་ལ་གནས་པར་བའོ་ཞེས་སྔོན་དུ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བས་པ་དེས་ནྲི། ཟས་

ཟོས་ནས་ཀང་ནོད་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གྲི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་

བསྲུང་བར་སྔོན་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཡྲིན་ན། གང་གྲི་ཚེ་ཟས་མ་ཟོས་གོང་དུ་ཚེས་

བརྒྱད་ཡྲིན་པ་དང་དེ་ལ་བསེན་གནས་བེད་དགོས་པ་བརེད་པ་ལས་ཟས་ཟོས་རེས་

དན་ན། ཟས་ཟོས་ཟྲིན་ནས་བསྲུངས་པས་ཀང་སོམ་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་གཏོང་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་བསྡུ་

བར། ཉྲི་མ་ཤར་བ་དང༌། བསམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། ཉྲི་མ་མ་ཤར་གོང་དུ་ཤྲི་བ་གསུམ་

གྲིས་གཏོང་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། ལོག་ལྟ་སྐེས་པ་དང༌། བསབ་པ་ཕུལ་བ་ནྲི། བསམ་

པ་ཉམས་པས་བསྡུས་པར་བཞེད་པ་ལྟར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པ་འབོགས་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། འདུལ་བ་ལུང་དང༌། འདུལ་

བའྲི་བསྟན་བཅོས་འགེལ་བ་དང་བཅས་པ་གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་ལ། མངོན་པ་

དང་ས་སེ་ནས་ཀང་བསེན་གནས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་མ་གཏོགས། འབོགས་ཆོག་མ་

གསུངས་ཤྲིང་དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་བརྒྱད་དང༌། བང་ཆུབ་བཟང་པོས་ཆོ་ག་དང་རྣམ་

གཞག་གསུངས་ཀང༌། ཕལ་ཆེན་སེ་པའྲི་ལུགས་སུ་མངོན་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་ན་ཆོ་ག་ནྲི། 

གནས་འཇོག་གྲི་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་དགོས་ཀང༌། མདོའྲི་

ཚིག་ནྲི། ཡྲི་གེ་མངས་པས་མ་བྲིས་སོ། །བསེན་གནས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་

པ་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །    ། །

ད་ནྲི་དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་ཉྲི་འོག་པ་རྣམས་སྐབས་འགོ་ཙམ་གྲིས་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ལ། 

ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དག །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་པ་མ་བླངས་པར་དགེ་

བསེན་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་མ་བླངས་པར་དགེ་སོང་དུ་མྲི་འགྱུར་

བ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལ་མདོ་སེ་བས། དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་པར་བས་ནས། 

སྐབས་གསུམ་འཛིན་པ་ཙམ་གྲི་དགེ་བསེན་ཡོད་ལ། སྐབས་གསུམ་འཛིན་པ་ཙམ་

གྲི་དགེ་སོང་མེད་པའྲི་ཁད་པར་ཕྱེ་ནས། སྐབས་གསུམ་འཛིན་པ་ཙམ་གྲི་དགེ་བསེན་

ཡང་བཞེད་དོ། །ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་ཡང༌། བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ། སྐབས་སུ་འགོ་བའྲི་

རེས་སུ་བདག་ཇྲི་སྲིད་འཆོའྲི་བར་དུ་དགེ་བསེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ལན་གསུམ་

བཟླས་པས། བཟླས་པ་ཐ་མའྲི་སྐབས་བརོད་དང་བདག་བརོད་རོགས་པ་ཙམ་གྲི་

སབས་སུ་སོམ་པ་འཐོབ་ལ། བསབ་པ་བརོད་པ་ནྲི། དེའྲི་རེས་སུ་ཁས་བླངས་པའྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཚུལ་གྲིས་ལན་གཅྲིག་བཟླས་པ། དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་འབོགས་པ་དང་མཚུངས་

པར་འདོད་དེ། །མྲིང་ཆེན་གྲི་མདོ་ལས། མྲིང་ཆེན་འདྲི་ལྟར་ཁྲིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་

བགོས་པ། སྐེས་པ་ཕོའྲི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་གཅྲིག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་འགོ། 

ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་ཞྲིང༌། བདག་དགེ་བསེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་

ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་ན་འདྲི་ཙམ་གྲིས་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་

པའོ། །

གཞན་ཡང་ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ལེན་པའྲི་ཚེ་ཡང་དགེ་བསེན་གྲི་

བསབ་གཞྲི། རྩ་བ་བཞྲི་དང་ཆང་དང་ལྔ་ཀ་སོང་བའྲི་ཡན་ལག་ཚང་པར་ནོད་དགོས་

ཀྲི། མ་ཚང་ན་སོ་ཐར་རྲིས་བརྒྱད་དུ་མ་གཏོགས་པར་འདོད་དེ། །མཛོད་ཀྲི་འགེལ་

བཤད་ལས། རྣམ་པ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ། སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་རྣམ་

པ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ནྲི། ཉྲི་ཚེ་བ་དང་མ་ཚང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ལས་ཤེས་སོ། །

འོ་ན། མྲིང་ཆེན་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས། བཙུན་པ་ཇྲི་ཙམ་གྲིས་ན་ས་གཅྲིག་

སྤོད་པའྲི་དགེ་བསེན་དུ་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་སོགས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། གཅྲིག་

བསྲུངས་པས་ས་གཅྲིག །གཉྲིས་བསྲུངས་པས་ཕྱོགས་གཅྲིག །གསུམ་མམ་བཞྲི་

བསྲུང་པ་ཕལ་ཆེར་སྤོད་པ། ལྔ་བསྲུང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྤོད་པའྲི་དགེ་བསེན་

དུ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་”དང
1
་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། སོམ་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འཐོབ་ཀང༌། གང་བསྲུངས་པ་དེའྲི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༢ན།  སྐུ། ༡༥ན༤ན།  གྲངས  * དྲང    ཞོལ། ༡༥ན༢ན།  དྲང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང༌། མ་བསྲུངས་པ་དེའྲི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །མཛོད་

ལས། དགེ་བསེན་ཉྲིད་དུ་ཁས་བླངས་པས། །སོམ་པ་བསྟེན་པ་དགེ་སོང་བཞྲིན། །ས་

གཅྲིག་སྤོད་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བུ། །དེ་བསྲུང་བ་ལ་བསྲུངས་ཞེས་གག །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །གག་ཅེས་པ་ནྲི། མ་རངས་པའྲི་ཚིག་སྟེ། དབྲིག་གཉེན་རང་ལུགས་ལ། སོམ་

པ་ཐམས་ཅད་བླངས་ནས། གཅྲིག་མ་གཏོགས་པ་འཆལ་ན། དེ་ནྲི་དགེ་བསེན་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར། ས་གཅྲིག་སྤོད་པའྲི་དགེ་བསེན་གང་ཡྲིན་ཞེས་སོགས་ཞུ་བ་ཡང་མྲི་

རྲིགས་ན། ལན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། དེས་ན་དང་པོར་ལེན་པའྲི་ཚེ་ན་ས་གཅྲིག་

དང་གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་རང་གྲིས་ཇྲི་ཙམ་ནུས་པ་དེ་ཙམ་དུ་བླངས་ནས་བསྲུང་བ་ས་

གཅྲིག་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲི་དགེ་བསེན་དུ་རྲིགས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་

ལ་ཡང༌། དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་བརྒྱད་ཀྲི་འགེལ་པར། དང་པོར་སྐབས་འགོ་ལན་

གསུམ། དེ་ནས་བསབ་པ་བརོད་པ་ལན་གསུམ། དེ་རེས་སྐབས་སུ་སོང་ནས་བདག་

བསབ་པའྲི་གནས་ལྔ་བླངས་པའྲི་དགེ་བསེན་དུ། བདག་སོབ་དཔོན་གྲིས་གཟུང་དུ་

གསོལ་ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང༌། བརྒྱད་སྟོང་འགེལ་ཆེན་དུ་ཡང༌། དགེ་བསེན་ནྲི། སྐབས་

གསུམ་འཛིན་པ་དང་བསབ་པའྲི་གཞྲི་ལྔ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །དགེ་བསེན་མ་ཡང་

དེ་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། སྐབས་གསུམ་འཛིན་པའྲི་དགེ་བསེན་དུ་

སོབ་དཔོན་གྲིས་གཟུང་དུ་གསོལ། ཞེས་བ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གསུམ་ལ་སྐབས་

སུ་སོང་ནས། བསབ་པའྲི་གཞྲི་ལྔ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་དགེ་བསེན་དུ་སོབ་དཔོན་

གྲིས་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་འདུལ་བ་ལས་གཉྲིས་སུ་སོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་

དེ། དེ་གཉྲི་གའང་སེ་པ་གཞན་གྲི་འདུལ་བ་ལ་ཡོད་པར་སང་གྲི །གཞྲི་ཐམས་ཅད་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཡོད་པར་སྨྲ་བའྲི་འདུལ་བ་བོད་ན་འགྱུར་བ་གང་ནའང་དེ་འད་བ་མེད་ལ། ས་གཅྲིག་

སྤད་པ་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་དང་ཆོ་ག་གསུངས་པའང་མྲི་སང་ཞྲིང༌། བླ་མ་དག་ཡོངས་

རོགས་ཀྲི་དགེ་བསེན་གྲི་ཆོ་ག་ཁ་སོས་ནས་བེད་མོད། གཞྲི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་དག་ས་གཅྲིག་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲི་དགེ་བསེན་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་བརྟགས་ནས་བོས་

ཤྲིག །ཡོངས་རོགས་སོགས་ཀྲི་དགེ་བསེན་རྣམས་ཀྲི་གསོ་སྦོང་ནྲི། བསེན་གནས་

ཡྲིན་པར་གསུངས་པས། དགེ་བསེན་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཉ་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྲི་གསོ་སྦོང་ལ་གནས་པར་བ་དགོས་ལ། དགེ་བསེན་གྲི་

སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་ཕྲ་རགས་ནྲི། བསེན་གནས་དང་ཆོས་མཚུངས་ཤྲིང༌། 

འདྲི་ཇྲི་སྲིད་འཚོའྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་པས་གཏོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་གྲི་

སོམ་པ་དང་མཚུངས་པས་འོག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དགེ་

བསེན་གྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཅུང་ཟད་མདོར་སོས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་ཟྲིན་

ཏོ། །    ། །

ད་ནྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་སོམ་ཚིགས་སྔ་ཕྱྲི་དག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཆེ་ལོང་

ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་བའོ། །འདྲི་ལ་གསུམ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ། ཐོབ་པ་མྲི་

ཉམས་པར་བསྲུང་བ། ཉམས་ན་ཕྱྲིར་བཅོས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། དགེ་ཚུལ་དང་

བསེན་པར་རོགས་པའྲི་སོམ་པ་གཉྲི་ཀའང་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་བཞྲི་སངས་ཤྲིང་

མཐུན་རྐེན་ལྔ་ཚང་བ་ལས་སྐེ་དགོས་སོ། །འགལ་རྐེན་བར་ཆད་བཞྲི་ནྲི། སོམ་པ་

གནས་པ་དང༌། མཛེས་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་པ་དང༌། སྐེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་

པའོ། །དེ་ལ་བུ་ལོན་ཆགས་པ་དང༌། བན་དང་། ཕ་མས་མ་གནང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོས་
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མ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་སྟེ། སོམ་པ་སྐེས་སུ་ཟྲིན་

ཀང༌། བར་ཆད་དེ་དག་གྲི་དབང་གྲིས་ཡུན་རྲིང་དུ་མྲི་གནས་པར་འབབ་དགོས་པ་

སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །སྐེས་ཙམ་ནས་སྐྲ་སེར་པོ་དང་སེར་སྐར་འདུག་པ་

སོགས་ལུང་དང་མདོ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་རྣམས་ནྲི། མཛེས་

པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་སྟེ། སོམ་པ་སྐེས་སུ་ཟྲིན་ཀང༌། ལུས་བད་མྲི་སྡུག་པ་སོགས་

ཀྲི་རྐེན་གྲིས་ཁྲིམ་པ་དག་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་པའྲི་རྒྱུ་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་

ལུས་ལ་”མ
1
་མཛེས་པའྲི་བར་ཆད་དང་ལྡན་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་

སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། མེ་ཏོག་

ཕྲེང་རྒྱུད་ལས། དེ་དག་དགེ་རྒྱུན་མེད་མྲིན་ཞྲིང༌། །ཐར་པའང་མྲི་འདོད་མེད་མྲིན་

མོད། །གཅྲིག་ཏུ་བསྟན་ལ་སྐེ་བོ་ཡྲིས། །ཐོས་ན་སྐོན་དུ་བལྟ་ཕྱྲིར་བཀབ། །བསམ་

དང་རེས་ཀྲི་བསམ་ཤེས་ཤྲིང༌། །འདོན་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ནྲི། །མཐུ་ཡྲིས་འཇྲིག་

རྟེན་འཛིན་བེད་ཕྱྲིར། །རབ་ཏུ་འབྲིན་ལ་ཉེས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ན་

བ་སོགས་ནྲི། ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྲི་བར་ཆད་དེ། སོམ་པ་སྐེས་སུ་ཟྲིན་ཀང༌། ནད་

ཀྲི་དབང་གྲིས་བསབ་པ་སོགས་ལ་སྦོར་མྲི་བཟོད་པས་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་

ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྲི་གེགས་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

སྐེ་བའྲི་བར་ཆད་ནྲི། མཚམས་མེད་པ་བས་པ་དང༌། ཟ་མ་དང༌། མ་ནྲིང་དང༌། 

སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བང་གྲི་སྒ་མྲི་སན་པ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་རྲིགས་མྲི་

མཐུན་དང༌། རྣམ་སྲིན་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྲི། ད་ལྟ་འབྱུང་རྲིང་ཞྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༣ན། མ    ཞོལ།༡༦ན༦ན།  སྐུ། ༡༦བ༣ན།  མྱི
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མཚམས་མེད་བས་པ་འབྱུང་སྲིད་ཀང༌། དེ་ནྲི་དགག་བ་ཆེ་བར་ཅུང་ཟད་ཤེས་ས་བར་

འདུག་ནའང༌། བར་ཆད་གང་དང་ལྡན་ན་སོམ་པ་སྐེ་མྲི་སྲིད་པའྲི་བར་ཆད་ཆེས་ཤྲིན་

ཏུ་འབྱུང་ཉེ་བ་དག་ལ་བར་ཆད་དུ་མྲི་འཛིན་ཞྲིང༌། བར་ཆད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཡྲིན་པར་

བཟུངས་ནས། སོམ་པ་འབོགས་པའྲི་གཟུགས་བརན་ཙམ་མ་གཏོགས། སོམ་པ་སྐེ་

ངེས་པ་ཉྲིན་མོའྲི་སར་མ་ལྟར་གྱུར་ནས། བསྟན་པའྲི་རྩ་བ་རྨང་ནས་འདོན་པ་དུ་མ་

ཞྲིག་སང་བ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། ཕམ་པ་བཞྲི་འཆབ་སེམས་སྐེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་དག་

གྲིས་རྒྱུད་ལ་གོས་ན་ཚེ་དེ་ལ་སོམ་པའྲི་སལ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། 

ཕམ་པར་གྱུར་པ་བཞྲི་ལས་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཞེས་

བ་བ་ཡང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་ཁོད་ཕམ་པར་གྱུར་པ་བཞྲི་

ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞེས་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་བརོད་པར་བའོ། །གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ཅེས་སྨྲས་པས་ནྲི། གཅྲིག་གྲིས་

ཀང་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་སྟོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །

དེས་ན་ད་ལྟ་མྲི་ཚངས་པར་སྤོད་པའམ་མ་བྲིན་པར་ལེན་པ་སོགས་འཆབ་ཅྲིང་

གསོད་སེམས་སྐེས་པ་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་

པར་རོགས་པར་བེད་པ་ཆེས་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གང་མོད། དེ་དག་ལ་

སོམ་པ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་སྐེ་བ་སྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། དེའྲི་ཕྱྲིར། དེ་འད་བ་ཕམ་པ་འཆབ་

བཅས་ཀྲིས་ཉམས་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་བསེན་པར་རོགས་པའྲི་གཟུགས་བརན་བླངས་

ནས། དེས་གང་ཟག་གཞན་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀྲི་མཁན་སོབ་དང་ལས་ཀྲི་ཁ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 30  

སོང་བེད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་སྔར་ཕམ་པ་བྱུང་ཞྲིང་ཉམས་པར་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཀང་ངེས་བཞྲིན་དུ་འཛེམ་མེད་དུ་འཇུག་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་བ་དེ་དག་གྲིས་

མཁན་སོབ་བས་པ་དང་ལས་ཀྲི་ཁ་སོང་བས་པའྲི་དགེ་ཚུལ་དང་བསེན་རོགས་ཀྲི་ཆོ་

ག་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་པར་ངེས་པས། རབ་བྱུང་བསེན་

རོགས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་ཙམ་མ་གཏོགས་སོམ་པ་མེད་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ས་

ཕྱོགས་གང་བར་བེད་པའྲི་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པ། མཁན་སོབ་དང་དད་དག་པར་ཐ་

སད་བཏགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་

འཇོམ་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བོས་ཤྲིག །

དེ་ཡང་སྔར་ཕམ་པས་ཉམས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་ཉམས་པར་

ཤེས་ན་མྲི་སྐེ་པ་ཡྲིན་གྲི། མཁན་པོ་ཉམས་པ་ཡྲིན་ཀང༌། བསྒྲུབ་བས་རྣམ་དག་ཏུ་

ཡྲིད་ཆེས་ན་ནྲི། སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་འདུལ་བའྲི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་པར་ཤེས་ན་ནྲི། མྲི་སྐེའོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ཡང་དག་པར་ལེན་

པར་བེད་པས་མཁན་པོ་དེ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉྲིད་དམ། ཉམས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པས་དགེ་སོང་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་ན་ནྲི། མཁན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བ་

ཁོ་ནའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། མཁན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཞེས་སོས་པ་ནྲི། མཁན་པོ་མེད་

པར་ཡང་སོམ་པ་སྐེ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། མདོར་ན་

མཁན་པོ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ཡང་སྔར་ཉམས་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བེད་

པ་དེས་ཀང་མཁན་པོའམ། སོབ་དཔོན་ནམ། དད་དག་པ་དེ་སྔར་ཉམས་པ་ཡྲིན་པར་

ངེས་སམ་ཡྲིད་གཉྲིས་ཟ་ན་སོམ་པ་གཏན་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། དགེ་ཚུལ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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དང་བསེན་རོགས་གང་ཡྲིན་ཀང༌། སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཚེ་རང་རང་གྲི་བསབ་བ་ལ་

བལྟོས་པའྲི་ངེས་པ་ལྔ་དང་བལ་བ་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། ངེས་པ་ལྔ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞྲིག་དང་མ་བལ་ན་ཡང་སོམ་པ་མྲི་སྐེའོ། །དེ་ཡང་སོམ་པ་ལེན་པ་ན། ལེན་པ་པོ་དེའྲི་

རྒྱུད་ལ། སོག་གཅོད་པའམ། མྲི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སེམས་ཅན་

འདྲི་དང་འདྲི་འད་བའྲི་སོག་བཅད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ནྲི་གཅོད་ལ། གཞན་གྲི་ནྲི་མྲི་གཅོད་དོ་

སམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་ངེས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྲིད་དང་ནོར་བུ་སོགས་འདྲི་

དང་འདྲི་འད་མ་བྲིན་པར་ལེན་ལ་དེ་ལས་གཞན་པ་མྲི་ལེན་སམ་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ངེས་པ་

དང༌། སྐྲིད་བེད་པའྲི་ཚེ་ཆང་དང་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་སོགས་མྲི་སོང་ལ། དེ་ལས་གཞན་

པའྲི་ཚེ་སོང་ངོ་སམ་པ་ལྟ་བུ་ཚེ་ངེས་པ་དང༌། ལོའམ་ཟླ་བ་གཅྲིག་ཙམ་དུ་སོང་གྲི །དེ་

ཕན་ཆད་དུ་མྲི་སོང་སམ་པ་ལྟ་བུ་དུས་ངེས་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་རང་རང་

གྲི་བསབ་བ་ཇྲི་སེད་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་རྩ་བ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དང་འདྲི་

དག་སོང་གྲི །ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་དང་ནུབ་ལྷག་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དང་འདྲི་མྲི་སོང་སམ་པ་

ཡན་ལག་ངེས་པ་སྟེ། ངེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གང་རུང་གཅྲིག་དང་མ་བལ་ན་ཡང་སྲིག་

པའྲི་སེམས་དང་མ་བལ་ཞྲིང༌། མྲི་མཐུན་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པས་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་

བར་མཛོད་འགེལ་སོགས་ལས་གསུངས་སོ། །

དེ་བས་ན་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་གོང་ནས། རབ་བྱུང་བས་པའྲི་རེས་སུ་ཞག་བདུན་

ནམ་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་བར་དུ་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་སངས་ནས། དེ་

ཕྱྲིན་ཆད་ཅྲི་དགར་ཞུགས་པས་ཆོག་པའྲི་བར་བློ་ལ་ངེས་ཟྲིན་པ་བས་ནས། དོན་དེ་

ཉྲིད་ཡྲིད་ལ་བཞག་སྟེ་རབ་བྱུང་བེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། སོབ་གཉེར་བེད་དགོས་པའམ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལུས་ལ་ནད་ལ་སོགས་པའྲི་རྐེན་ཡོད་པའམ། སྒྲུབ་པ་ཤ་སྟག་བེད་པའམ། ན་སོ་རྒན་

པོར་གྱུར་པའམ། ད་དུང་གཞོན་ཆེས་པས་དཀའ་སྦད་མྲི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

དབང་གྲིས་བསབ་བའྲི་གནས་ཕྲ་བ་རྣམས་ལ་བསབ་པར་མྲི་ནུས་ཀྲི། འོན་ཀང་རྩ་བ་

བཞྲིའྲི་ཉེས་པས་མ་གོས་པ་གཅྲིག་བའོ་ཞེས་སྔོན་དུ་ཡྲིད་ལ་བཞག་ནས་སོམ་པ་ལེན་

པར་བེད་པ་དག་ལ་ནྲི་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་གང་ཡྲིན་ཀང་མྲི་སྐེ་བར་

ངེས་ཏེ། དུས་ངེས་པ་དང་ཡན་ལག་ངེས་པ་དང་མ་བལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དྲིང་སང་བླུན་པོ་སྲིང་ཁམས་ཅན་ཁ་ཅྲིག་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བེད་པ་པོ་དེ་

ལ་མཁན་སོབ་དེ་དང་དེས། རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བས་ཟྲིན་ནས་ཞག་བདུན་ལ་

སོགས་པ་འདས་པ་ན། ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་དང་ཆང་གྲི་བཏུང་བ་བྲིན་

ཏེ། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་ཆང་དང་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་འཛེམ་མེད་དུ་སྤད་པས་ཆོག་པའྲི་གནང་བ་

སྟེར་བར་བེད་ཅྲིང༌། དེ་འད་བ་དེ་ལ་མཁན་སོབ་ཀྲིས་བཀའ་འགོལ་བ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། 

རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའྲི་ཚེ་ན། ལྷ་ས་སོགས་ན་མྲིང་གནས་

བརྟན་སོགས་སུ་བཏགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབར་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྩ་བཞྲི་བསྲུང་ཞྲིང༌། 

དགག་དབེ་བས་ཟེར་ནས་དེ་ཕྱྲིན་ཆད་མྲི་བསྲུང་བའྲི་ཆོས་ལོག་སྤོད་པ་ཞྲིག་བྱུང་སྟེ། 

དེ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པའྲི་ཆོས་ལོག་བློས་མྲི་འཁྱུད་པ་ཡྲིན་པས། མཁན་པོ་དང་སོབ་

དཔོན་དེ་དག་སོབ་མ་དང་བཅས་པ་དམལ་བ་མྲི་བཟད་པ་ཉམས་སུ་མོང་ངེས་ཀྲི་

ལས་ལ་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་ཉམས་པར་བེད་པའྲི་བདུད་

ཀྲི་དཔུང་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། མཁན་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་

པར་བསྒྲུབས་ནས། འདུལ་བ་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་བསབ་པའྲི་གནས་དག་ལ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སོབ་པ་ལ་མ་སྦར་ན། ལག་ཏུ་གྲི་གཏད་དེ་བཤན་པ་བེད་དུ་བཅུག་པ་

ལས་ཀང་སྲིག་པ་ཆེས་ཆེ་བར་གསུངས་ན། བསབ་བ་ལས་འགལ་བར་སྤོད་པའྲི་

གནང་བ་བྲིན་ན་ཅྲིར་འགྱུར། བསབ་བ་དེ་དང་དེ་ལས་འདས་ཀང་ལྟུང་བ་འབྱུང་མྲི་

འབྱུང་གྲི་གནད་བཀག་རང་དགར་ལུང་སྦྲིན་པ་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉག་

གཅྲིག་མ་གཏོགས་དག་བཅོམ་པ་རྲི་བོ་ལྟ་བུ་དག་ལ་ཡང་དེ་འད་བའྲི་གནང་བ་སྦྲིན་

པའྲི་ནུས་པ་མེད་ན། བླུན་པོ་ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པ་དག་རང་དགར་བསབ་པའྲི་གནད་

བཀག་བེད་པ་ལ་དབང་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེའྲི་ཕྱྲིར་བསྟན་པ་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་

དག་གྲིས་ཆོས་ལོག་དེ་འད་བ་དག་འབད་པས་དགག་པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་སོམ་པ་སྐེ་བའྲི་བར་ཆད་ཡྲིན་

ལ། དེ་ནྲི་རང་ལ་བསེན་པར་རོགས་པའྲི་ཆོ་ག་མ་བས་པ་ཉྲིད་དམ་མ་ཆགས་པ་ཉྲིད་

དུ་ཤེས་ལ། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཀང་དགེ་འདུན་གྲི་གསོ་སྦོང་ལ་སོགས་པ་ལས་བརྒྱ་

རྩ་གཅྲིག་གང་ཡང་རུང་བའམ། ལས་དངོས་མ་ཡྲིན་ཀང་དགེ་འདུན་ལ་རབ་བྱུང་ཞུ་

བ་སོགས་ཀྲི་བ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཞུ་བ་པོའམ། ཞུ་བའྲི་ཡུལ་གྲི་གལ་དུ་འཁོད་པ་སོགས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་ལས་དང་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལན་གཉྲིས་ཡན་ཆད་ཉམས་སུ་མོང་ན་རྐུ་ཐབས་

སུ་གནས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་རྩ་ལས། རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པའོ། །བསེན་པར་རོགས་

པའྲི་ཆོ་ག་མ་བས་པ་ཉྲིད་དམ་མ་ཆགས་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་ལ་ལན་གཉྲིས་དགེ་འདུན་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ལས་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ན་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་

རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ལས་ཞེས་སོས་པ་ནྲི། མཚོན་པ་ཁོ་ནའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་ཏེ། བསེན་

པར་མ་རོགས་པས་བ་བ་མ་ཡྲིན་པ་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པ། དཔེར་ན་རབ་ཏུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འབྱུང་བ་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར་ན་ཡང་རྐུ་ཐབས་

སུ་གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །

ཚུལ་འདྲི་ནྲི། དགེ་ཚུལ་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་གནས་འདྲི་ཉྲིད་ལ་གཟབ་པར་བ་

དགོས་སོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་བཤད་པའྲི་དང་པོ་ནྲི། རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་འདྲི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ། ལྟ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ། ཆོས་གོས་འདྲི་བོར་ནས་

རྒྱལ་མཚན་དེས་དེར་སྐ་རེངས་ཤར་ན་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཅུང་

ཟད་ད་ལྟ་འབྱུང་རྲིང་ཡང༌། དེ་ལྟར་མ་བས་པ་ཡང་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དང་འདའོ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན། མུ་སྟེགས་དངོས་སམ། དེ་འད་བ་བོན་ལྟ་བུའྲི་ལྟ་བ་ཕྱོགས་

དེ་ལ་མོས་པ་འདོར་བཞྲིན་དུ་དགེ་འདུན་གྲི་བ་བ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལན་གཉྲིས་

ཉམས་སུ་མོང་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཡྲིན་པས་སོམ་པ་སྐེར་མྲི་རུང་བའྲི་ཆོས་

ཅན་ཡྲིན་ནོ། །མངལ་བཤོལ་གཉྲི་ག་དང་བཅས་པའྲི་ལོ་ཉྲི་ཤུ་མ་ལོན་པ་ཡང་བསེན་

རོགས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བའྲི་བར་ཆད་དུ་གསུངས་པ་ལ། དངོས་པོ་ལ་མ་ལོན་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་ཁོ་རང་གྲིས་ལོན་པར་འདུ་ཤེས་ན་ནྲི། སོམ་པ་སྐེ་ལ། སོམ་པ་སྐེས་ཟྲིན་

པའྲི་རེས་སུ་མ་ལོན་པར་བསེན་རོགས་བས་པ་ཉྲིད་དུ་ཕྱྲིས་ངེས་ན། ངེས་པ་དེ་སྐེས་

པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་ད་དུང་ལོ་ཉྲི་ཤུ་མ་ལོན་ན་སྔར་སོམ་པ་སྐེས་པ་དེ་འཇྲིག་ཅྲིང༌། སྔར་

བསེན་རོགས་བེད་པའྲི་ཚེ་མ་ལོན་པ་ལ་ལོན་པར་འཁྲུལ་ནས་བས་པ། དུས་ཕྱྲིས་ལོ་

ཉྲི་ཤུ་ལོན་པའྲི་རེས་སུ་སྔར་མ་ལོན་པ་ལ་བསེན་རོགས་བས་པར་ངེས་ཀང་སོམ་པ་

སྔར་སྐེས་པ་མྲི་འཇྲིག་གོ །ཚུལ་འདྲིས་ནྲི། ལོ་འདུན་མ་ལོན་པར་རབ་བྱུང་བས་པ་

ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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སྐེ་བའྲི་བར་ཆད་གཞན་རྣམས་ནྲི། འཁྲུལ་བའྲི་གཞྲི་ཆུང་བར་འདུག་པས་འདྲིར་

མ་བྲིས་སོ། །མཐུན་རྐེན་ལྔ་ནྲི། ཡུལ་དང༌། རྒྱུད་དང༌། རྟགས་དང་། བསམ་པ་དང༌། 

ཆོ་ག་མཐུན་པའྲི་རྐེན་ནོ། །ཡུལ་ནྲི། སངས་རྒྱས་སྟོན་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པ། 

ཆོ་ག་བསབ་པ་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་དང་ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་ཡོད་པ། དམ་པའྲི་ཆོས་མ་ནུབ་

པ། དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་གང་ཟག་ལས་སྐེ་ཞྲིང་དགེ་འདུན་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ཀང་ཞུ་

བའྲི་ཡུལ་དགེ་འདུན་དུ་ལོངས་པ་དགོས་ཤྲིང༌། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་གཉྲིས་ཀ་ལ་

ཡང་ཉེས་མེད་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་ལ་མཁན་སོབ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ལ། དེ་

ལ་མཁན་པོ་ནྲི། བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་ལོན་ཞྲིང༌། འདུལ་

བའྲི་ཚིག་དོན་ལ་མཁས་པ། ཁ་སོང་གྲི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལྔ་ཕྲུགས་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཤྲིང་། ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་

འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་གཉྲིས་ལྔ་ཕྲུགས་དང་པོའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་ནྲི། 

འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཁན་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། རྒྱ་

ཆེར་འགེལ་ལས། གང་ལ་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ཉྲིད་དང་འདུལ་བ་ལ་གནས་པའྲི་དོན་ཉྲིད་

གཉྲིས་པོ་དེ་དག་ཡོད་པ་དེས་ནྲི། མཁན་པོ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དག་བ་སྟེ། 

འདྲི་ལྟར་དེ་ནྲི། མཁན་པོ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

སོབ་དཔོན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ནྲི། བེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་མེད་ཀང་མཁན་པོ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུར་རུང་བས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ལོ་བཅུ་

ལོན་པ་ཉྲིད་དང་འདུལ་བ་ལ་གནས་པའྲི་དོན་ཉྲིད་ནྲི། འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཡན་ལག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །
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དེས་ན་ཡན་ལག་གཉྲིས་པོ་དེ་མ་ཚང་ན་མཁན་པོ་དང་གནས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་

བར་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། རང་ཡང་གནས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་ལ་མ་བརྟེན་པར་འདུག་ཏུ་མྲི་རུང་

བར་གསུངས་པས། འདུལ་བའྲི་ཚིག་དོན་ལ་མཁས་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། བསབ་བའྲི་

གནས་རགས་པ་ཙམ་གྲི་རྐང་གངས་ཡང་མ་ཐོས་པ་དག་གྲིས་རབ་བྱུང་བསེན་

རོགས་ཀྲི་མཁན་པོ་བེད་པ་ནྲི། རང་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ཕུང་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། དགེ་

ཚུལ་གྲིས་ཀང་མཁན་པོ་བེད་པ་སང་མོད། དེ་འད་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་

བཤྲིག་པར་བེད་པའྲི་བླུན་པོ་སྲིང་ཁམས་ཅན་དག་གྲི་ལོག་པའྲི་སྦོར་བ་སྟེ། མཁན་

པོ་དེས་སྔར་བསེན་རོགས་མ་བས་པར་བསྒྲུབ་བས་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་དག་གྲི་རྒྱུད་

ལ་སོམ་པ་གཏན་ནས་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གསུམ་ཀ་ཐ་སད་གསུམ་ལྡན། 

གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་མྲི་སང་བར་བས་པ་མ་ཡྲིན་པ། ཁ་སོང་གྲི་ཆོས་

བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌།  དགེ་ཚུལ་གྲི་སོབ་དཔོན་དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་འབོགས་

པ་དང་བསབ་བ་བརོད་པ་ལ་མཁས་པ། གསང་སྟེ་སྟོན་པའྲི་སོབ་དཔོན་མཁན་པོའྲི་

ཚིག་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་བ། ཁས་བླངས་པ་ལ་དགེ་འདུན་གྲི་ལས་ཀྲིས་བསོས་

ཤྲིང་ལོག་ཏུ་བར་ཆད་འདྲི་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པ། ལས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་དགེ་འདུན་

གྲི་དབུས་སུ་ལས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་”འཁྲུས་པར
1
་བློ་ལ་ཐོན་པ་རྣམས་

དགོས་པར་གསུངས་པས། ཁ་སོང་གྲི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལྟུང་བ་རགས་པ་

དག་ལའང་འཛེམ་མེད་དུ་སྤོད་ཅྲིང༌། ལས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་བར་

བློ་ལ་ཐོན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་དཔེ་ཆ་དག་པོ་ཀོག་པ་ཡང་མྲི་ཤེས་པར། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༤ན།  འཁྲུས་པར     ཞོལ། ༢༠བ༥ན།  འཁྲུལ་བར    སྐུ། ༢༡ན༦ན།  འཁྲུག་པར
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ཐར་ཐོར་གང་བྱུང་བཀགས་ནས་ཆོ་ག་བེད་པ་ལ་ནྲི། ཕལ་ཆེར་ལས་མྲི་འཆགས་པ་

ཤ་སྟག་ཏུ་སང་བས། བསེན་རོགས་ཀྲི་སོམ་པ་གཏན་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དགེ་འདུན་

གངས་ཚང་ཞྲིང་ཁ་སོང་གྲི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་བསེན་རོགས་ལ་མེད་མྲི་

རུང་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། གངས་ནྲི། སྐེས་པ་བསེན་རོགས་བེད་པ་ལ་མཐའ་

འཁོབ་ཏུ་མ་འབོར་ན་མ་མཐའ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔའྲི་ཚོགས། ཡུལ་དབུས་སུ་

མ་མཐའ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་བཅུའྲི་ཚོགས། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ཡང་འབོར་ན་མ་

མཐའ་བཅུའྲི་ཚོགས། བུད་མེད་བསེན་རོགས་ལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་མ་མཐའ་དྲུག་དང༌། 

དབུས་སུ་མ་མཐའ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚོགས་དགོས་ཤྲིང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་

ནྲི། ལས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་ཏེ། ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅྲིག་གྲི་ཆོ་གའྲི་ཚིག་ཕྱེད་ཀང་མ་འཁྲུལ་

བར་བློ་ལ་ཐོན་པའྲི་སྒོ་ནས་དགེ་འདུན་གྲི་དབུས་སུ་ལས་བེད་པ་ལ། ངེས་པར་འདུལ་

བ་ལ་མཁས་པ་ཞྲིག་དགོས་པས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་སོས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་རྩ་ལས། བསེན་པར་རོགས་པ་ལ་ནྲི། བཅུ་ལ་སོགས་

པའོ། །མཐའ་འཁོབ་དག་ཏུ་ནྲི། མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། དགེ་སོང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་

པ་ཞེས་བ་བ་ལས་བེད་པ་ཉྲིད་གཏོགས་པའྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ། །ཡོད་ན་ནྲི། གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞྲིའྲི་ཆོ་

ག་ཞེས་པ་ནྲི། སྤྲིར་བཏང་གྲི་ཆོ་ག་སྟེ་དེ་ལ་བརྟེན་པར་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་ལ་

བརྟེན་བར་མྲི་བ་བས་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ཡང་འབོར་ན་ངེས་པར་བཅུའྲི་ཚོགས་སུ་བ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །
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དེས་ན་ཕྱྲིས་ཀྲི་བོད་ཁ་ཅྲིག །མེ་ཏོག་འཕྲེང་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས། དགེ་སོང་བཞྲི་

ཁོ་ནས་བསེན་པར་རོགས་པར་བེད་པ་ནྲི། བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཡྲིན་ཏེ། 

དགེ་སོང་བཞྲི་ལས་མེད་ན། གཅྲིག་གསང་སྟོན་དུ་བསོ་དགོས་ཤྲིང༌། གསུམ་གྲིས་

གསང་སྟོན་བསོ་བའྲི་ལས་བས་ཀང་དགེ་འདུན་དུ་མ་ལོངས་པས་ལས་མྲི་འཆགས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འཕྲེང་རྒྱུད་ལས་བཞྲི་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི། ལས་བེད་པ་མ་གཏོགས་པའྲི་

ཁ་སོང་བཞྲིའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་པར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །ཡུལ་དབུས་དང་མཐའ་

འཁོབ་ཀྲི་ཁད་པར་སབས་གཞན་དུ་འཁོར་རྣམ་བཞྲི་རྒྱུ་མྲི་རྒྱུ་ལ་བཤད་པ་མང་ཡང༌། 

འདྲིར་ནྲི། དེ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཀོ་ལྤགས་ཀྲི་གཞྲི་ལས། ཡུལ་དབུས་ཀྲི་མཚམས་

སོ། །ཤར་དུ་ནྲི། ལྲི་ཁ་རའྲི་ཤྲིང་འཕེལ་གྲི་མདུན་གྲི་ནགས་ལྲི་ཁ་རའྲི་ཤྲིང་ཚང་ཚིང་

ཅན་ཞེས་བའོ། །ལྷོར་ནྲི། འདམ་བུ་ཅན་གྲི་ལྷོ་ན་ཆུ་ཀླུང་དེ་ཞེས་བ་བའོ། །ནུབ་ཏུ་ནྲི། 

བམ་ཟེའྲི་གོང་ཀ་བ་དང་ཉེ་བའྲི་ཀ་བ་ཞེས་བ་བ་གཉྲིས་སོ། །བང་དུ་ནྲི། ཨུ་ཤྲི་རྲིའྲི་རྲི་

ཞེས་བ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞྲི་པོ་དེ་ཚུན་ཆད་མཐའ་འཁོབ་དང༌། བཞྲི་པོ་

དེའྲི་ཁོངས་དབུས་ཡྲིན་པས་བོད་ཀང་མཐའ་འཁོབ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་སོང་གྲི་ཆོས་བཅུ་

གསུམ་ནྲི། མྲི་འདུག་པར་འགེང་བ་མ་ཡྲིན། གང་ལ་བ་བ་མ་ཡྲིན། འདུན་པ་དག་

ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་ཆོ་ག་ལས་མ་ཡྲིན། བསེན་པར་མ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན། ཉམས་པ་

མ་ཡྲིན། མཚམས་མེད་བས་པ་མ་ཡྲིན། སྲིག་ལྟ་ཅན་མ་ཡྲིན། ས་གཞན་ན་གནས་པ་

མ་ཡྲིན། ཐ་དད་དུ་གནས་པ་མ་ཡྲིན། འཁྲུལ་བཅས་མ་ཡྲིན། མཚམས་གཞན་ན་

གནས་པ་མ་ཡྲིན། དཀོན་མཆོག་གཞན་མ་ཡྲིན། ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་དུ་མྲི་གནས་པ་

མ་ཡྲིན། མཚན་མྲི་མཐུན་པ་མ་ཡྲིན་པ་སྟེ་བཅུ་བཞྲི་ལས། ཆོས་ཕྱོགས་པས་ལས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བེད་ན་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་མ་གཏོགས་བཅུ་གསུམ་དང༌། ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱོགས་

པས་ལས་བེད་ན་སྲིག་ལྟ་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་མ་གཏོགས་བཅུ་གསུམ་ཁ་སོང་གྲི་ཆོས་

ཡྲིན་ཏེ། འདུལ་བའྲི་སབས་སུ་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལྟ་བ་ནྲི། བདག་ཡོད་པར་ལྟ་བ་

སོགས་ལ་མྲི་བེད་ཀྲི། བསབ་པའྲི་གཞྲི་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་བསབ་པར་བ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ལྟ་བ་བསབ་པའྲི་གཞྲི་ཕྲ་མོ་གཅྲིག་ཙམ་ལ་ཡང་དམྲིགས་པ་དང༌། ལྟུང་བ་ཕྲ་མོ་གང་

ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ཙམ་ལ་ཡང་དམྲིགས་ནས་འདྲི་ཉྲིད་སྤད་ཀང་སྒྲིབ་པ་སོགས་སུ་

མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལྟ་བ་སྟེ། དྲིང་སང་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་སང་ཞྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་ལྟ་བ་

འཛིན་མྲི་འཛིན་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ནས་ལས་བས་ཀང་ལས་མྲི་འཆགས་སོ། །

འཁྲུལ་བཅས་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ལྟུང་བ་བསམ་བའྲི་ཉེས་བས་ཕྲ་མོ་ཙམ་

གྲིས་ཀང་མ་གོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་རྩ་ལས། འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ༌། །བསམ་

པར་བ་བས་ཀང་ཡྲིན་གྲི་བཤགས་པར་བ་བ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཡྲིན་པར་མ་ཟད་དོ། 

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ལྟུང་མཐུན་བྲིན་རླབས་ཀྲིས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་ལྟུང་

བ་ལས་ལ་མྲི་སྒྲིབ་པར་བེད་པར་གསུངས་ཏེ། བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་དག་པ་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ལས་གལ་དུ་འདུས་པའྲི་དགེ་སོང་

འགའ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ལྷག་མ་དང༌། སང་ལྟུང་གྲི་ལྟུང་བ་ཡོད་ཅྲིང་གནས་དེ་ན་

བཤགས་ཡུལ་འོས་པ་ཡོད་ཀང༌། གསོ་སྦོང་བསེན་རོགས་སོགས་ཀྲི་ལས་ལ་འདུ་

བའྲི་ཚེ་མ་བཤགས་པར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་བྲིན་རླབས་འཆགས་ཏེ། བཤགས་

ཡུལ་ཀང་སོ་མགུ་སྤོད་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཞག་གཅྲིག་སངས་པའྲི་ཆད་ལས་སྔོན་དུ་

གཏོང་བ་སོགས་དགོས་པས་ལས་ལ་འདུ་བའྲི་ཉྲི་མ་དེ་ལ་བཤགས་པའྲི་ཆོ་ག་མྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རོགས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞྲིག་པ་དང་སོར་བཤགས་དང་ཉེས་བས་རྣམས་ནྲི། གནས་དེ་

ན་བཤགས་ཡུལ་དུ་འོས་པ་ཡོད་ན་ངེས་པར་བཤགས་ནས་ལས་ལ་འདུ་དགོས་ཀྲི་

ལྟུང་མཐུན་བྲིན་རླབས་མྲི་འཆགས་ལ། བཤགས་ཡུལ་དུ་འོས་པ་མེད་པར་གནས་

དེའྲི་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་མང་ཉུང་གྲི་ཁད་པར་ཅུད་ཟད་ཀང་མེད་པ་འབའ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ལྟུང་མཐུན་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་དག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ་ལས་ལ་མྲི་

སྒྲིབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དགེ་སོང་འགའ་ཞྲིག་ཆང་འཐུང་འགའ་ཞྲིག་མྲི་འཐུང༌། 

འགའ་ཞྲིག་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་ཟ། འགའ་ཞྲིག་མྲི་ཟ། འགའ་ཞྲིག་རུང་ཆུ་འདེབས་པ་

སོགས་ཀྲི་ལག་ལེན་བེད། འགའ་ཞྲིག་མྲི་བེད་པ་སོགས་ལྟུང་བ་མྲི་མཐུན་པ་གལ་དུ་

འདུས་པའྲི་ལས་ལ་བྲིན་རླབས་མྲི་འཆགས་ཏེ། བཤགས་ཡུལ་མེད་པའྲི་ལྟུང་བ་བྲིན་

རླབས་བཤགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ལ་ག་ལ་འཆགས་ཤྲིང༌། ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་བ་བྲིན་གྲིས་

རློབ་པ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཆགས། བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་

ཚིག་ལས་ཀང་གནས་དེ་ན་བཤགས་ཡུལ་མེད་ཅྲིང༌། གནས་གཞན་དུ་དགེ་སོང་འོས་

པ་བཤགས་པ་བེད་དུ་བཏང་ནས། དེ་ཉྲིད་ཚུར་འོངས་པའྲི་མདུན་དུ་གཞན་རྣམས་

ཀྲིས་བཤགས་པ་བེད་པ་ཡང་བ་ས་མེད་པས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པར་གསལ་བར་འབྱུང་

བའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། བདག་ཅག་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ནྲི་ལྟུང་བ་དག་དང་བཅས་པར་གྱུར་ལ། 

གང་གྲི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་དེ་དག་ཆོས་བཞྲིན་དུ་སར་བགྲི་བ་བདག་ཅག་ལས་དགེ་

སོང་གནས་གཞན་དུ་མཆྲིས་ལ། དགེ་སོང་གྲི་མདུན་དུ་ལྟུང་བ་དེ་དག་ཆོས་བཞྲིན་དུ་

སར་བགྲི་བར་སྤོ་པ་ནྲི། སུ་ཡང་མ་མཆྲིས་ན། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དོན་འདྲི་དག་
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ཀང༌། ནུས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ལྟུང་བེད་ལ་

སོགས་པ་བཤགས་པར་བ་བ་དག་འཆགས་ནུས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པས་དག་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་བའོ། །

འདྲིར་གཞུང་ནྲི། དགག་དབེའྲི་གཞྲི་ལས། གལ་ཏེ་ཕམ་པར་གྱུར་པ་དག་ཤེས་ན་

བསྲིལ་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དག་ཤེས་ན་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །གལ་ཏེ་སང་བ་དག་ཤེས་ན་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་

དགག་དབེ་བའོ། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བེད་དག་ཤེས་ན་བཤགས་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །གལ་

ཏེ་སོ་སོར་བཤགས་པ་དག་ཤེས་ན་སོ་སོར་བཤགས་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །གལ་ཏེ་

བཤགས་པར་བ་བའྲི་ཉེས་བས་དག་ཤེས་ན་བཤགས་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །གལ་ཏེ་

བསམ་པར་བ་བའྲི་ཉེས་བས་དག་ཤེས་ན་བསམས་ཏེ་དགག་དབེ་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ལྟུང་བེད་ལ་སོགས་པ་བཤགས་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ཉྲི་

མ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཕྱྲིར་བཅོས་པར་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བཤགས་པར་ནུས་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ན་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་དག་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། ཞེས་ཆེས་

གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ད་ལྟའྲི་བསེན་རོགས་སོགས་ཀྲི་ལས་གལ་དུ་

ཕམ་པ་བྱུང་བ་སར་ཡང་བསྐར་ནས་བསེན་རོགས་བླངས་པའྲི་ལུགས་སུ་བས་པ་

འཁོད་པ་དག་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལྟུང་བ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་འདུས་པ་དག་ལ་ལྟུང་བ་ཐུན་མོང་

བ་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ལས་མྲི་འཆགས་ཤྲིང༌། དེ་མ་ཆགས་པ་ན་བསེན་རོགས་

སོགས་ཀྲི་ལས་དངོས་གཞྲི་མྲི་འཆགས། དེ་མ་ཆགས་པ་ན་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བས་ཆོ་

གའྲི་གཟུགས་བརན་ཙམ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཟད་པས། རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ལ་གཅེས་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལྟ་བ་དག་གྲིས་ལེགས་པར་བརྟག་པར་བོས་ཤྲིག །གཞན་ཡང་མ་འདུས་བའྲི་མྲི་

མཐུན་པ་དང༌། འདུན་པ་ཕྱྲིར་ལྡོག་གྲི་མྲི་མཐུན་པ་གཉྲིས་དང་བལ་བ་དགོས་ལ། 

དྲིང་སང་གནས་ལ་བློ་མཐུན་བས་ཟྲིན་པའྲི་མཚམས་ནང་དེ་ཉྲིད་ན། ལས་གལ་དུ་

འདུས་པའྲི་དགེ་སོང་དག་དང་ཁ་སོང་དུ་འོས་མྲི་འོས་ཁད་པར་མེད་པའྲི་དགེ་སོང་

ལོང་གཏམ་སྨྲ་བ་དང༌། ཟས་ཀྲི་ཞལ་ཏ་བེད་པ་སོགས་དུ་མ་ལོགས་ལོགས་སུ་

འཁོད་བཞྲིན་དུ། དེ་དག་གལ་དུ་མ་འདུས་པར་ལས་བེད་པ་ནྲི། མ་འདུས་པའྲི་མྲི་

མཐུན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་པས་ལས་མྲི་འཆགས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྱྲིར་བསེན་རོགས་ཀྲི་

སོམ་པ་ཡང་མྲི་སྐེའོ། །

གཞན་ཡང་དྲིང་སང་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་གལ་དུ་འདུས་པ་དག་

ཀང༌། གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་རྲིང་འགག་གྲི་སྟོད་ཡ་གཅྲིག་ཕུད། མེད་དུ་མྲི་

རུང་བའྲི་སམ་སྦར་གྲི་དོད་ལ་དར་ཁ་གང་སྟོད་ལ་བཀབ། ལས་གལ་དུ་གཏན་ནས་

གོན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་མཆྲིལ་ལྷམ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བར་གོན། སྐྲ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་སོགས་

ཁྲིམ་པའྲི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་མ་སངས་པ་བས་ནས་གལ་ལ་འཁོད་ཅྲིང༌། རབ་བྱུང་

བསེན་རོགས་བེད་པ་པོ་ཡང་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀྲི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་བསན་

པོ་ཚུན་ཆད་ཀྲིས་ཀང་མ་ཆེད་པ་རེ་བས། གདྲིང་བ་ཡྲིན་ཟེར་བའྲི་རས་ཆུང་གྲུ་བཞྲི་

གླེགས་བུ་འཕྲོ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྲིག་དང༌། འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི། ལྷུང་

བཟེད་ཀྲི་དོད་ལྕགས་ཀྲི་སང་དང་ཕོར་བུ་ནག་པོ་སོགས་ལ་བེད་ཅྲིང༌། མཁན་སོབ་

དགེ་འདུན་དང་བཅས་པའྲི་སྤན་ལམ་དུ་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀྲི་དགའ་སྟོན་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་ཆང་གྲི་བུམ་པ་དག་བཀོད། བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་དཔལ་བཤོས་དང༌། དེ་དག་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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འདེགས་པའྲི་ཁྲིམ་པ་ཕོ་མོ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་འདུས་པའྲི་དབུས་སུ་ལས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་

དཔེ་མྲི་ལྷོགས་བཞྲིན་དུ་ཀོག་ཅྲིང༌། ཆོ་གའྲི་བར་དོན་གང་ཡང་སྤོད་མ་ཤེས་པའྲི་ནོར་

བ་བརྒྱུད་མར་བེད་པ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི། བླ་གོས་མཐང་

གོས་ཀང་མ་གོན་པར་ཆ་ལུགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བས་ནས་རབ་བྱུང་བསེན་

རོགས་ཀྲི་མཁན་སོབ་བེད་པ་སང་སྟེ། དེ་དག་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་བཤྲིག་

པའྲི་ཆོམ་རྐུན། འཇྲིག་རྟེན་ཕུང་བར་བེད་པའྲི་ལོག་ཆོས་གླང་དམར་པོའྲི་ཀོ་བ་ལ་བླ་

གོས་མཐང་གོས་ཀྲི་དོད་བེད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། ཁྲིམ་པས་མཁན་སོབ་དགེ་

འདུན་གྲི་དོད་བས་ནས་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་བསྒྲུབས་པ་དང་ཁད་པར་ཅྲི་ཡང་

མེད་དོ། །ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་ལ་

མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་དང་དགེ་འདུན་དག་ལས་གང་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཞེ་ན། དགེ་

ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་སྦྲིན་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཁོ་ནའྲི་ལས་ཡྲིན་གྲི་སོབ་དཔོན་མེད་པར་སྐེ་

བ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་དགེ་འདུན་ལས་སྐེ་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ནྲི། ལས་འཚིགས་ངེས་པའྲི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའྲི་

དབུས་སུ་ལས་སོབ་ཀྲིས་བསེན་རོགས་ཀྲི་སོམ་པ་སྦྲིན་པའྲི་གསོལ་བ་དང་གཞྲིའྲི་

ལས་བས་ནས། བརོད་པ་གསུམ་པའྲི་དོན་གྲི་སུམ་གཉྲིས་རོགས་པ་ན་སྐེ་བ་ཡྲིན་

པས། ངེས་པར་དགེ་འདུན་གྲི་ལས་བས་ཤྲིང་ཆགས་པ་ལ་བལྟོས་ཀྲི། དེ་ལས་གཞན་

དུ་སྐེ་བ་མྲི་སྲིད་ལ། ལས་བེད་པས་ལས་ཀྲི་སྔགས་ཚིག་གྲི་ནང་དུ་བསྒྲུབ་བའྲི་མྲིང་

བརོད་པ་ཆད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྲི་མྲིང་བརོད་པ་ཆད་པ་དང༌། མཁན་པོ་ཡོད་པའྲི་

ཚེ་མཁན་པོའྲི་མྲིང་བརོད་པ་ཆད་པ་དང༌། ལས་ཀྲི་སྔགས་ཚིག་གྲི་མཚམས་འདྲི་འད་
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བ་ཞྲིག་ཏུ་བདག་གྲི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་སྐེས་སོ་སམ་དུ་བསྒྲུབ་བ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་

པ་རྣམས་ལ་ཡང་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བར་གསུངས་ཏེ། ལུང་ལས། གང་ཟག་གསུམ་ནྲི། 

བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མྲིང་མྲི་བརོད་པ་དང༌། མཁན་པོའྲི་

མྲིང་མྲི་བརོད་པ་དང༌། བསེན་པར་རོགས་པ་མྲི་ཤེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་དུ་དངས་པ་དང༌། མདོ་རྩ་ལས། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིང་མ་བརོད་ན་ཡང་མྲི་

སྐེའོ། །དགེ་འདུན་གྲི་ན་ཡང་དེའྲི་སྐེ་གནས་ཀྲིས་མྲི་སྐེའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །

དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་གཉྲིས་ཀ་ཡང་མཁན་པོ་མེད་ཀང་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་

རྩ་ལས། དེ་དང་ལྡན་པའྲི་ལྟར་མཁན་པོ་མེད་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། ཞེས་དང༌། དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་ལས། འདྲི་སད་བསྟན་ཏེ། མཁན་པོ་མེད་ན་ཡང་སོམ་པ་སྐེ་བ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བ་

བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འོན་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་སོམ་པ་སྐེ་ཡང་

སོབ་དཔོན་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །མཁན་པོ་སོམ་པ་དང་

མྲི་ལྡན་ཀང་བསྒྲུབ་བ་དེས་མཁན་པོ་སོམ་ལྡན་དུ་ཡྲིད་ཆེས་ན་ཡང་སོམ་པ་སྐེ་བ་

ཡྲིན་ཏེ། མདོ་རྩ་ལས། དེ་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་ཡང་ངོ༌། ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །

གཞན་ཡང་དོན་འདྲི་ནྲི་ལུང་གྲི་གླེང་གཞྲི་ལས་གསལ་བར་ཤེས་ཏེ། མཉན་ཡོད་

དུ་ཁྲིམ་བདག་གྲི་བུ་ཞྲིག་གྲིས་གཞན་གྲི་བུ་མོ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་དུ་འགོ་བ་མས་

བསྲུངས་པས། བསམས་བཞྲིན་དུ་རལ་གྲིས་མའྲི་སེ་བཅད་ནས། དེས་ཕྱྲིས་རྒྱལ་

བེད་ཀྲི་ཚལ་དུ་སོང་བ་ན། གང་གྲི་སྲིག་པའྲི་ལས་བས་པ། །དགེ་བ་ཡྲིས་ནྲི་འགོག་
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བེད་དེ། །ཉྲི་མ་སྤྲིན་ནས་བྱུང་བ་ལྟར། །འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་དེ་སང་འགྱུར། །ཟེར་བ་ཐོས་

པས། ཐབས་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིག་པའྲི་ལས་ཀང་འགོག་པར་ནུས་སོ་སམ་སྟེ། 

དགེ་སོང་ཞྲིག་ལ་བདག་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་གསོལ། དེ་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་

རོགས་པར་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ཏེ་གསུང་རབ་

ཀོག་པར་བརྩམས་པས། སེ་སོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སོང་དག་གྲིས་

སྨྲས་པ། ཁོད་བརྩོན་འགྲུས་འདྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་དོན་དུ་གཉེར། སྲིག་པ་ཟད་པའོ། །སྲིག་པ་

ཅྲི་ཞྲིག་བས། མ་བསད་དོ། །མ་མའམ། མ་ཡྲིན་ཏེ་བསྐེད་པའྲི་མའོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་སྟོན་

པ་ལ་གསོལ་བས། མ་བསད་པ་ནྲི། སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པས་བསྲིལ་

བར་བའོ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བསྲིལ་ཅྲིང་གནས་ནས་ཕྱུང་ངོ༌། །དེས་ཀང་བདག་

འབབ་པ་ནྲི་མྲི་ནུས་ཀྲི་སམ་ནས། རང་གྲི་རྒྱུས་མྲི་ཤེས་པའྲི་མཐའ་འཁོབ་ཞྲིག་ཏུ་

སོང་སྟེ། དེར་ཁྲིམ་བདག་དད་པར་བས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྲིག་བརྩྲིགས་ཏེ། དེར་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ཚོགས་ཤྲིན་ཏུ་

ཆེ་བར་ལོངས་ཏེ། འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི། དག་བཅོམ་པ་ཡང་ཐོབ་བོ། །དེ་ནས་དུས་

ནམ་ཞྲིག་ན་ནད་ཀྲིས་ཐེབས་པར་གྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཆེད་དུ་དགེ་འདུན་གྲི་སོ་ཁང་བས་

པས། སོ་ཁང་གྲི་མེ་ལ་འདུག་བཞྲིན་དུ་ཤྲི་སྟེ་མནར་མེད་པའྲི་དམལ་བར་སྐེས་

སོ། །དེར་དེས་སྨྲས་པ། སོ་ཁང་ཚའོ། །སལ་ཆད་ཁོད་ཀྲི་སོ་ཁང་འདྲི་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་

ཟེར་ནས་དམལ་སྲུངས་ཀྲིས་མགོ་ལ་བསྣུན་པས་དམལ་བ་ནས་འཕོས་ཏེ་རྒྱལ་ཆེན་

བཞྲིའྲི་ལྷར་སྐེས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་སྟོན་པའྲི་དྲུང་དུ་མཆོད་པའྲི་སད་དུ་འོངས་པས་ཆོས་

བསྟན་ཅྲིང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །
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མཚམས་མེད་པ་བས་པས་དམལ་བར་ཡུད་ཙམ་ཞྲིག་སྐེས་ཀང་དམལ་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་མ་མོང་ཞྲིང༌། དེ་མ་ཐག་ལྷར་སྐེས་ཏེ་འཕགས་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་

ནྲི། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་དགེ་འདུན་གྲི་སེ་བཙུགས་ཤྲིང་བསྟན་པ་དར་བར་བས་པའྲི་

འབས་བུར་གསུངས་པས། སོམ་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ཀང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པར་སོབ་

མ་དག་གྲིས་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དབང་གྲིས་དགེ་སོང་དུ་མ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་

ཆེས་གསལ་བར་ངེས་ལ། སོམ་པ་དང་མྲི་ལྡན་ཀང་ལྡན་པ་འད་བའྲི་ཀུན་སྤོད་”ཀྲིས
1
་

ཁྲིམ་པ་དད་པར་བས་ཏེ། དེ་ཡང་ཚུལ་འཆོས་པས་རང་གྲི་རེད་བཀུར་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་

མ་ཡྲིན་པར། དགེ་འདུན་གྲི་སེ་བཙུགས་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་བས་ན་མཚམས་

མེད་པ་བས་པ་ཡང་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་བསོད་ནམས་རླབས་པོ་ཆེ་འཐོབ་པར་

ཡང་འདྲི་ཉྲིད་དང་ཕ་བསད་པའྲི་གླེང་གཞྲི་སོགས་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། 

བཤེས་སྤྲིངས་ལས། གང་ཞྲིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལས། །ཕྱྲི་ནས་བག་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང༌། །ཟླ་བ་སྤྲིན་བལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་འཕྲེང་

མཐོང་ལྡན་བདེ་བེད་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་བདེ་བེད་ཀང་མ་བསད་པ་འདྲི་ཉྲིད་

ཡྲིན་པར་འགེལ་པས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མཁན་པོ་མེད་པ་དང༌། ཡོད་ཀང་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང་མྲི་ལྡན་པ་ལ་ལྡན་པར་ཡྲིད་ཆེས་ན་སོམ་པ་སྐེ་བར་གྲུབ་བོ། །

དེས་ན་བསེན་རོགས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ལས་ཀྲི་ཁ་སོང་གྲི་དགེ་འདུན་ལ་དག་

ཐེར་དང་ལས་འཆགས་མྲི་འཆགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཅྲི་ཡང་མྲི་བེད་བར། མཁན་

བརྒྱུད་དག་མ་དག་འབའ་ཞྲིག་གྲི་རྣམ་གཞག་རྩྲི་བ་ནྲི། འདུལ་བ་མྲི་ཤེས་པའྲི་བླུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༥ན།  སྐུ། ༢༦བ༤ན།  ཀྱི  * ཀྱིས    ཞོལ། ༢༥བ༥ན།  ཀྱིས



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།

 47  

པོའྲི་རྣམ་ཐར་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་

བསྣུབས་པའྲི་ཚེ། བཞད་ཀྲི་གད་མྲི་གཙང་རབ་གསལ། བོ་གདོང་པ་གཡོ་དགེ་

འབྱུང༌། སྟོད་ལུང་པ་དམར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་གསུམ་ཆུ་བོ་རྲི་ན་བསྒོམ་ཞྲིང་ཡོད་པ་ན་རབ་

བྱུང་ཁྲི་ར་བེད་པ་མཐོང་སྟེ། གཏམ་དྲིས་པས་རྒྱལ་པོས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པར་ཤེས་

ཏེ། འདུལ་བ་དེའུ་ཁལ་གཅྲིག་བཀལ་ནས་མངའ་རྲིས་སྟོད་དུ་བོས་ཏེ། གར་ལོག་

ནས་འཐོན་ནས་བང་སྟོད་བརྒྱུད་ནས་ཕྱྲིན་ཅྲིང༌། ཧོར་གྲི་ཡུལ་དུ་ཕྱྲིན་ནས་སད་

རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་སར་བསྟན་པ་དར་བར་བེད་དགོས་སམ་ནས་འབད་ཀང་དར་

བར་མ་ནུས་པས། མདོ་སད་ལྷོའྲི་བེ་རོ་ཚ་མཚོ་ངོས་ནས་འཐོན་ཏེ། མདོ་སད་ཀྲི་དན་

ཏྲིག་ཤེལ་གྲི་ཡང་དགོན་དུ་བསྒོམ་ཞྲིང་བསད་པས། རྨ་ཆུ་ཁའྲི་ཕྱུགས་རྲིས་མཐོང་

ནས་རྒོངས་ཁ་མྲི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པས། ལས་དང་སལ་བར་ལྡན་པ། མོས་པ་

སྤོད་བའྲི་ས་པ། མུ་ཐུར་གསལ་འབར་ཞེས་བ་བས་སང་བལྟར་ཕྱྲིན་པས་ཕྲད་པ་ན་

དད་དེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པས། འདུལ་བའྲི་པོ་ཏྲི་བསྟན་ཏེ་དད་ན་རབ་ཏུ་འབྱུང་

ངོ་ཞེས་བས་སོ། །བལྟས་པ་ན་དད་ཏེ་མཆྲི་མ་བྱུང་ནས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་

པས། གཙང་གྲིས་མཁན་པོ་བས། གཡོས་སོབ་དཔོན་བས་ཏེ་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབས་

ཤྲིང༌། མཁན་སོབ་ཀྲི་མྲིང་ལས་སྦར་ཏེ་དགེ་བ་རབ་གསལ་དུ་མྲིང་བཏགས། ཕྱྲིས་

ཤེས་རབ་ཆེ་བས་བླ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞེས་གགས་སོ། །དེ་ནས་བསེན་

རོགས་ཞུས་པས་དགེ་སོང་ལྔ་མ་ཚང་བས་མྲི་འོང་གསུངས་པ་ལ། སྔར་ལྷ་ལུང་

དཔལ་གྲི་རོ་རེ་བ་དགེ་སོང་གསུམ་གློད་ཐང་དུ་འདུག་པ་མཐོང་ནས་ཚོལ་དུ་ཕྱྲིན་

པས་དཔལ་གྲི་རོ་རེ་དང་མཇལ་ཏེ་ཞུས་པས། ངས་རྒྱལ་པོ་སྲིག་ཅན་བསད་པས་ཁ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོང་མྲི་འོང་གྲི །ངས་བཙལ་ལ་བཏང་གྲི་གསུངས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གྲི་དགེ་སོང་ཀེ་བད་

དང་གྲི་པན་བ་བ་གཉྲིས་བཙལ་ཏེ་བཏང་ངོ༌། །

དེ་ནས་སྔར་ཀྲི་མཁན་སོབ་ཀྲིས་མཁན་པོ་དང་ལས་སོབ་བས། དམར་གྲིས་

གསང་སྟོན་བས། རྒྱའྲི་དགེ་སོང་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁ་སོང་བས་ཏེ་བསེན་པར་རོགས་སོ། 

དེ་ནས་ལོ་ལྔ་ལོན་པ་དང༌། དབུས་ནས་གླག་པ་ལམ་པ་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་

རབ། འབྲིང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན། རག་ཤྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས། སྦ་ཚུལ་ཁྲིམས་

བློ་གོས། སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བློ་དང་ལྔ། གཙང་ནས་མགུར་མོ་རབ་ཁ་བ་ལོ་སྟོན་རོ་རེ་

དབང་ཕྱུག །ཤབ་སྒོ་ལྔའྲི་ཚོང་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེ། མངའ་རྲིས་བའྲི་བརྒྱད་སྦུན་

གཉྲིས། བོ་དོང་པ། དབུས་པ་དེ་དཀར་བ་དང་ལྔ་སྟེ། དབུས་གཙང་གྲི་མྲི་བཅུས་མདོ་

ཁམས་སུ་ཕྱྲིན་ནས་”གཙང
1
་ལ་བསེན་རོགས་ཞུས་པས། ང་རྒས་ནས་མཁན་པོ་མྲི་

འཁོངས་པས་བླ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུས་ཤྲིག་གསུངས་ཏེ། བླ་ཆེན་པོས་མཁན་པོ་བས། 

གཙང་དང་གཡོས་ལས་སོབ་དང་གསང་སྟོན་བས། དམར་དང་རྒྱའྲི་དགེ་སོང་གྲིས་

ཁ་སོང་བས་ཏེ་ཐམས་ཅད་བསེན་པར་རོགས་སོ། །བསྟན་པ་ཕྱྲི་དར་གྲི་སྔར་གྲི་རབ་

བྱུང་བསེན་རོགས་ཕལ་ཆེ་བ་མྲི་བཅུ་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་དབུས་ཀྲི་སུམ་པ་དང་གཙང་

གྲི་འོ་བརྒྱད་སྦུན་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་ལས་མཆེད་པ་མང་ཞྲིང༌། 

གཞན་ཡང་འ་ཞ་མགོ་བོ་ཆེའྲི་བུ་འ་ཞ་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་གྲིས་ཁམས་སུ་སོམ་པ་

ལེན་དུ་ཕྱྲིན་ནས། བླ་ཆེན་པོའྲི་མཁན་བུ་ཏེ་བོ་མཆོག་བླ་བ་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུས་

པས། ངས་ཆུ་གཏོར་བཏང་ལ་འོང་གྲིས་གསུངས་ནས། ལོང་མེད་པར་འདས་པས། 

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།  གཅང  * གཙང    ཞོལ། ༢༧ན༡ན།  སྐུ། ༢༨ན༡ན། གཙང
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ཆུ་གཏོར་བཏང་ལ་འོང་གྲིས་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བས་ནས། དེ་ལ་

དགེ་ཚུལ་ཆུ་གཏོར་མ་ཞེས་གགས་པ་དང༌། ཡང་འབེ་གཞོན་ཚུལ་གྲིས་ཁམས་སུ་

སོམ་པ་ལེན་དུ་ཕྱྲིན་ནས། བླ་ཆེན་པའྲི་མཁན་བུ་ཡ་ཟྲི་བོན་སྟོན་བ་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་

ཞུས་པས། དེར་བས་ཟེར་ནས་སོམ་པ་སྦྲིན་ལོང་མེད་པར་མཁན་པོ་འདས་པས། 

ངས་བསེན་རོགས་ཀྲི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། མཁན་པོ་ན་རེ་དེར་བས་གསུངས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བས་དེར་བས་ཀྲི་བསེན་རོགས་སུ་གགས་ཤྲིང༌། འ་ཞེས་མཁན་པོ་

བས་ནས་ཤེའུ་གཉེ་ནམ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་སོ། །དེས་མཁན་པོ་

བས་ནས་སོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བླ་མ་ཞེས་བ་བ་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའྲི་བླ་མ་གསུམ་གྲི་ཡ་གལ་དེ་བསེན་པར་རོགས། འདྲི་

དག་ནས་རྒྱུད་པ་སྔ་ཕྱྲི་རྣམས་ལ་བླ་ཆེན་མཁན་བརྒྱུད་ཅེས་ཟེར་ཡང་མཁན་པོ་ཞྲི་བ་

འཚོའྲི་མཁན་བུ་སྦ་རཏྣ། དེས་བླ་ལུང་རབ་འབོར་དབངས། དེས་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་

རབ་གསལ། དེས་ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང༌། དེས་གྲུམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། 

དེས་ཀླུ་མེས་ལ་སོགས་པ་བསེན་པར་རོགས་པར་འདོད་པ་སོགས་འདོད་པ་མྲི་འད་

བ་གཞན་ཡང་འགའ་རེ་སང་མོད། ལོ་རྒྱུས་སྔ་མ་འཐད་པར་བེད་པ་མང་བར་སང་

ངོ༌། །དེ་འད་བའྲི་བླ་ཆེན་མཁན་རྒྱུད་མ་དག་པས་དེ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་སོམ་རྒྱུད་མ་

དག་ཅྲིང༌། དུས་ཕྱྲིས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི་ལས་བརྒྱུད་པ་མཁན་རྒྱུད་ལ་སྐོན་མེད་པས་

སོམ་རྒྱུད་དག་པར་བེད་དོ། །

འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། བླ་ཆེན་བརྒྱུད་མ་དག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བླ་ཆེན་

བསེན་རོགས་མཛད་པའྲི་ཁ་སོང་ལ་རྒྱའྲི་དགེ་སོང་གཉྲིས་ཡོད་པ་དེ་ཇྲི་འད་ཡྲིན་མྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཤེས་པས་ལས་ཆགས་མ་ཆགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་བླ་ཆེན་ལ་སོམ་པ་འཁྲུངས་

མ་འཁྲུངས་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་ཟེར་མོད། རྒྱའྲི་དགེ་སོང་རྣམ་དག་ཏུ་དེའྲི་ཚེ་བླ་ཆེན་ལ་

ཡྲིད་ཆེས་ཡོད་ན། སོམ་པ་སྐེ་བར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་ཅྲིང༌། དུས་ཕྱྲིས་ཀྲི་མྲི་

གཞན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་སྔོན་བླ་ཆེན་ལ་སོམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་ན་ནྲི། བཞད་གད་ཀྲི་

གནས་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི་ལས་མཁན་པོ་བང་ཆུབ་དཔལ་

བསེན་པར་རོགས་པ་ཡང་ལས་མ་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ལས་སོབ་ཤངས་པ་

ཇོ་གདན་དང༌། གསང་སྟོན་རྒྱང་རོ་གཞོན་རྲིན་གཉྲིས་པཎ་ཆེན་བོད་དུ་མ་བོན་གོང་

བསེན་པར་རོགས་ཟྲིན་པའྲི་བླ་ཆེན་བརྒྱུད་ཡྲིན་ལ། བླ་ཆེན་བརྒྱུད་རྣམ་དག་མྲིན་

པར་ཁེད་རང་གྲིས་ཁས་བླངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །མཁན་ཆེན་བདེ་བ་དཔལ་བསེན་པར་

རོགས་པའྲི་ཚེ་ཡང་ལས་མ་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཁན་པོ་བང་ཆུབ་དཔལ་ཡྲིན་

ཀང༌། ལས་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་བཟང་དང༌། གསང་སྟོན་དབང་ཕྱུག་གགས་ལ་

སོགས་པ་བླ་ཆེན་བརྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཆུ་གཏོར་མ་སོགས་དང་དེར་བས་མ་

སོགས་ལའང༌། དེ་དང་དེའྲི་སོབ་མས་དེ་དང་དེ་ལ་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཚེ། མཁན་པོ་དེ་

དང་དེ་བསེན་རོགས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་དུ་ཡྲིད་ཆེས་ན་སོམ་པ་སྐེ་བར་གོང་དུ་ཁུངས་ཀྲི་

ཤེས་བེད་གསལ་བ་དག་གྲིས་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ན་སོམ་བརྒྱུད་མ་དག་པའྲི་

སྐོན་ཅྲིའང་མྲི་འབྱུང་ལ། བླ་ཆེན་བརྒྱུད་ཀྲི་བར་དུ་མཁན་པོ་ཉམས་པ་ཞུགས་པ་

འགའ་རེ་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་ཟེར་ན་ནྲི་པཎ་ཆེན་བརྒྱུད་དུ་བསྒོམ་པ་དབུས་གཙང་ཁམས་

གསུམ་ན་རབ་བྱུང་བསེན་རོགས་ཀྲི་མཁན་སོབ་བེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་བ་དག་གྲི་

ཡང་འགའ་ཞྲིག་ལ་མཁན་པོ་ཉམས་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་སང་ལ། བླ་ཆེན་བརྒྱུད་
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ཀྲིའང་ཐམས་ཅད་ལ་ཉམས་པས་བར་ཆོད་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། ཁད་པར་དགེ་

ཚུལ་ལ་སོབ་དཔོན་དང་བསེན་རོགས་ལ་ལས་འཆགས་ངེས་ཀྲི་དགེ་འདུན་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པ་ལ། ཉམས་པས་ཁ་སོང་བས་ནས་བསེན་རོགས་བསྒྲུབས་པ་པཎ་ཆེན་བརྒྱུད་

ལའང་དུ་མ་ཞྲིག་སང་ཞྲིང༌། དེ་དག་ལ་ནྲི། ཉེ་བ་འཁོར་གྲིས་མཁན་པོ་བས་ཀང་སོམ་

པ་སྐེ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་བསྒྲུབ་བས་མཁན་སོབ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྲིད་

ཆེས་ཤྲིང་ལས་འཆགས་པའྲི་འགལ་རྐེན་གོང་དུ་བཤད་པ་གཞན་རྣམས་མེད་ན་བླ་

ཆེན་བརྒྱུད་དང་པཎ་ཆེན་བརྒྱུད་གང་ཡྲིན་ཀང་སོམ་པ་རྣམ་དག་འཆགས་ལ། དེ་

ལས་ལྡོག་ན་བརྒྱུད་པ་དེ་གཉྲིས་གང་ཡྲིན་ཀང་མྲི་འཆགས་པས་ལས་འཆགས་པའྲི་

རྒྱུའྲི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པའྲི་ལས་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་

པ་ལ་ནན་ཏན་བའྲི། ལས་གལ་དང་ཆོ་ག་སྐོན་ཅན་འབའ་ཞྲིག་བས་ནས་མཁན་པོའྲི་

བརྒྱུད་པ་གང་ཡྲིན་གྲིས་སོམ་པ་དག་མ་དག་འབེད་པ་ནྲི་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ། བ་

འདུལ་བ་འཛིན་པ། ཤ་མྲི་སྐྲི་ཕོ་ཚུལ་འཕགས། རྨ་ཚོ་བང་རོར། ཐོག་མ་བ་སོགས་ཀྲི་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་གསེར་རྲིའྲི་འཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་པོ་ཏོ་བ་དང་”ཤར་བ་པ
1
་ལ་སོགས་པ་བཀའ་གདམས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་མཐའ་ཡས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་བོན་བ་དེ་དག་དང༌། ལོ་ཆེན་རྲིན་ཆེན་བཟང་

པོ་དང༌། རོག་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་སྐེས་ཆེན་ཇྲི་སེད་བོན་པ་དེ་མཐའ་དག་བླ་ཆེན་

བརྒྱུད་ཡྲིན་པས་དེ་མཐའ་དག་སོམ་པ་མེད་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༡ན།  སྐུ། ༢༩བ༥ན།  ཤར་བ་པ    ཞོལ། ༢༨བ༤ན།  ཤ་ར་བ
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པ་རྣམ་པར་མྲི་འཚམས་པའྲི་སྲིག་ཆེས་ཆེ་བ་རྒྱུད་ལ་བཟུངས་ནས་རང་ཉྲིད་ལ་

འདུལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་གསལ་བར་མ་བེད་ཅྲིག །རྒྱུད་མཐུན་པའྲི་རྐེན་

ནྲི། རྒྱུད་ཚོགས་སུམ་ཚང་བ། གང་ལེན་པའྲི་སོམ་པ་དེ་སྔར་ཐོབ་ལ་ཉམས་པ་མ་ཡྲིན་

པ་དང༌། རྟགས་མཐུན་པའྲི་རྐེན། ཁྲིམ་པའྲི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་སངས་ཤྲིང༌། དགེ་

ཚུལ་གྲི་ཚེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་དང་ལྡན་པ་དང༌། དགེ་སོང་གྲི་ཚེ་

ཆོས་གོས་གསུམ་ཀ་ལྷུང་བཟེད་དང་བཅས་པ་མཁན་པོས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་”བརྐོན
1
་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཁྲུས་བས་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། བསམ་

པ་མཐུན་པའྲི་རྐེན་ནྲི། བསམ་པ་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ། སོམ་པ་དེ་བསམ་པ་ཐག་

པ་ནས་ལེན་པར་འདོད་ཅྲིང་སོམ་པ་ཐོབ་དུས་ཤེས་པ། ངེས་པ་ལྔ་དང་བལ་ཞྲིང་ངེས་

འབྱུང་གྲི་བསམ་པས་ཟྲིན་པ་རྣམས་སོ། །

འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྲིས་ལ། བསྟན་པའྲི་རྩ་བ་ཚིགས་སྔ་ཕྱྲིའྲི་སོམ་པ་དང་པོར་ཐོབ་ངེས་པ་ཞྲིག་མ་བྱུང་

ན་གཞྲི་སྟོར་བ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་གང་བྱུང་བྱུང་གྲི་ལག་ལེན་གྲིས་བསྟན་པ་རྨང་

ནས་འདོན་པ་མང་དུ་མཐོང་ནས་ཆོས་ལོག་སྤོད་པའྲི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་སུན་

དབྱུང་བ་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །    ། །

ཐོབ་པ་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ནྲི། བསྲུང་ཐབས་ཡན་ལག་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་

བ་སྟེ། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཁད་པར་ཅན་ལ་བསྟེན་ཏེ་བསྲུང་བ་དང༌། རང་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༥ན།  ཞོལ། ༢༩ན༢ན།  སྐུ། ༣༠ན༣ན།   བརོན
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བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་སྒོ་

ནས་བསྲུང་བ་དང༌། བདེ་བར་གནས་པའྲི་རྐེན་བསྟེན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། མྲི་

མཐུན་ཕྱོགས་ངོ་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བསྲུང་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དགེ་ཚུལ་དང་བསེན་

རོགས་བས་མ་ཐག་པ་དེས། རང་ཉྲིད་བསེན་པར་རོགས་ནས་ལོ་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་

ལོན་པ་དང་ལྔ་ཕྲུགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ཆོས་གཉྲིས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་

སྔར་གྲི་མཁན་པོ་དེའམ། མཁན་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་

དགེ་སོང་གཞན་ཞྲིག་ལ་གནས་འཆའ་བའྲི་ཆོ་ག་བས་ནས། གནས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་དེ་

ཉྲིད་ལ་བརྟེན་ཏེ། བ་བ་ཐམས་ཅད་རང་ཉམས་སུ་མྲི་བཏང་བར། བཤང་གཅྲི་འདོར་

བ་དང༌། ཞག་གཅྲིག་གནས་གཞན་དུ་ཕྱྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བ་བ་དང་དུས་ཀྲི་

དམྲིགས་བསལ་གསུངས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བ་བ་ཐམས་

ཅད་ཞུས་ནས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བེད་པའོ། །

རང་གྲི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་པ་ནྲི། བག་ཡོད་པ་དང༌། 

དན་པ་དང༌། ཤེས་བཞྲིན་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། ཁེལ་ཡོད་པ་དང༌། དད་པ་དག་

པོ་བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བེད་ཅྲིང་བླང་དོར་ལ་འགྲུས་

པར་བེད་པའོ། །བསབ་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་ནྲི། ཞྲི་གནས་ཀྲི་

གསོ་སྦོང་དང་མཐུན་པའྲི་གསོ་སྦོང་དང༌། དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། 

དགག་དབེ་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པར་བེད་པའོ། །བདེ་

བར་གནས་པའྲི་རྐེན་བསྟེན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བ་ནྲི། གོས་དང༌། ཟས་དང༌། གནས་

མལ་དང་སན་ལ་སོགས་པ་རྣམས། ཉུང་ངུ་དང་ངན་པས་ཆོག་མྲི་ཤེས་པར། བཟང་
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པོ་དང་མང་པོ་དགེ་བའྲི་སྦོར་བ་ཉམས་ཉམས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཚོང་དང་བུན་སྐེད་

དང་ཞྲིང་ལས་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པས་བཀག་པའྲི་སད་པའྲི་སྦོར་བ་དུ་མས་སྟོན་པའྲི་

གསུང་རབ་ལས་བཀག་པའྲི་ཟས་དང་ཡོ་བད་དུ་མ་འབད་པས་བསྒྲུབ་པ་འདོད་པ་

བསོད་ནམས་ཉམས་པའྲི་མཐའ་དང༌། རང་ངེས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་

པ་ལ་གནས་ཤྲིང༌། དགེ་བའྲི་སྦོར་བ་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ན་དགེ་

བའྲི་སྦོར་བ་ཉམས་བའྲི་འབད་རྩོལ་མྲི་དགོས། ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཚེ་སེད་ཞེན་དག་པོ་

མྲི་སྐེ་བའྲི་ཚེ་ན། སྟོན་པས་བཀག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཟས་དང་གོས་དང་གནས་མལ་ལ་

སོགས་པ་བཟང་པོ་བྱུང་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་མྲི་ནུས་པར་བག་འཁུམས་པ་དང༌། ཆེད་

དུ་གཉེར་ནས་གཅེར་བུ་དང༌། ཟས་གཅོད་པ་དང༌། ཆུ་འབའ་ཞྲིག་འཐུང་བ་ལ་སོགས་

པ་ངལ་ཞྲིང་དུབ་པའྲི་མཐའ་སངས་ཏེ། སྤོད་པ་མཐའ་གཉྲིས་དང་བལ་བར་སོབ་

པའོ། །

མྲི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོ་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བསྲུང་པ་ནྲི། སོམ་པ་རང་རང་གྲི་མྲི་

མཐུན་ཕྱོགས་ཁས་བླངས་པའྲི་བསབ་པ་ལས་འདས་པའྲི་ལྟུང་བ་ཕྲ་རགས་ཐམས་

ཅད་ངོ་ཤེས་པར་བས་ནས། སྤྲིར་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་དུ་གང་འབྱུང་ཉེ་

བ་རྣམས་ལ་དམྲིགས་ཕུག་པའྲི་དན་ཤེས་བསྟེན་པར་བེད་པའོ། །དེ་ཡང་དགེ་ཚུལ་

ནྲི། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཀང་མ་རོགས་པས་བསབ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་ལ་སེ་

ཚན་རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པ་དུ་མ་མེད་ཀྲི། དགེ་ཚུལ་གྲི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཉེས་བས་

ཞེས་བ་བའྲི་མྲིང་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་ཟད་ལ། དེ་ཡང་དངོས་སུ་བླངས་པ་ལས་འདས་

པའྲི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལས། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲི་ནྲི། ཕམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཉེས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བས། དེའྲི་ལྷག་མ་སོ་གཉྲིས་བཤགས་བའྲི་ཉེས་བས། དེ་དག་དང་འཆང་སང་སོགས་

ལྟུང་བ་ཕྱེད་དང་བཅོ་བརྒྱད་དགེ་ཚུལ་ལ་ལྟུང་མེད་ཡྲིན་པས་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་

དགེ་སོང་གྲི་བསབ་པའྲི་གཞྲི་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་དགེ་ཚུལ་གྲིས་འདས་པ་ལ་

ཡང་བསམ་བའྲི་ཉེས་བས་ཡྲིན་ནོ། །

དགེ་སོང་གྲི་བསབ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་ལ་ནྲི། སེ་ཚན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། ཕམ་

པ་དང་། ལྷག་མ་དང༌། ལྟུང་བེད་དང༌། སོ་སོར་བཤགས་པར་བ་བ་དང༌། ཉེས་བས་

སོ། །ལྟུང་བེད་ལ་གཉྲིས་ཏེ། དངོས་པོ་སངས་པའྲི་ཆད་ལས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་

བཤགས་དགོས་པ་སང་བའྲི་ལྟུང་བེད་དང་དེ་འད་བའྲི་ཆད་ལས་ལ་མྲི་བལྟོས་པ་ལྟུང་

བེད་འབའ་ཞྲིག་པ་གཉྲིས་སོ། །གཞྲི་བཅུ་བདུན་ནས་གསུངས་པའྲི་བསབ་པ་དང་

འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཉེས་བས་ཀྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་ལ། ཕམ་པ་

ལྷག་མ་སོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྲི་སྦོམ་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཉེས་བས་རྣམས་

ཀང་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་སོགས་ཀྲི་སེ་ཚན་དེ་དང་དེར་གཏོགས་པའྲི་ཕྱྲིར་སེ་ཚན་

ལྔར་མ་འདུས་པའྲི་ལྟུང་བ་མེད་དོ། །བསབ་པའྲི་གནས་དེ་དག་གྲི་བླང་དོར་ལ་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་སོབ་པར་མྲི་བེད་ན་ནྲི། སོམ་པ་བླངས་ཀང་ངན་འགོ་མྲི་བཟད་པའྲི་སྒོ་འབེད་

པར་བེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། སོབ་པར་འདོད་ན་ནྲི། བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

གསུམ་གཞྲིས་བསྡུས་ཀྲི་ཉེས་བས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསྲུང་མཚམས་དང་

ལྟུང་བའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཞྲིབ་པར་ཤེས་པར་བ་དགོས་ཀྲི། མ་ཤེས་པར་བསབ་བ་ལ་སོབ་

པར་འདོད་ཀང་བསམ་པ་བཟང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་བས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་

པར་རོགས་པ་བས་ཟྲིན་མ་ཐག་ཏུ་འདུལ་བའྲི་སེ་སོད་རྒྱ་ཆེར་མཉན་པའམ། དེ་ཙམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མ་ལྕོགས་པས་ཀང་རང་གྲིས་གང་ཁས་བླངས་པའྲི་བསབ་པའྲི་བསྲུང་མཚམས་

ལེགས་པར་ཤེས་ཀྲི་བར་དུ་བསབ་བའྲི་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་ལྷུར་ལེན་པ་དོན་གྲི་

གཙོ་བོར་བའྲི། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་ལ་ལོ་དུ་མ་ཞྲིག་

འབད་ལོ་བས་ཀང༌། ཁྲིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ཀུན་སྤོད་རགས་པའྲི་ཁད་པར་

གཞན་ལྟ་ཅྲི་སོས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ཟ་ལུགས་ཙམ་གྲི་བར་ཆད་ཀང་མ་ཆགས་པ་དག་

གྲིས་ནྲི། སེ་སོད་ཅྲི་ཙམ་ལ་སྦངས་ཤྲིང་བསྒྲུབ་པའྲི་གཟུགས་བརན་ཅྲི་ཙམ་བས་ཀང་

བསབ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པས་ངན་འགོར་འཁྲིད་པ་སྐོབ་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཇྲི་སེད་ཆོས་ཀྲི་རྣམ་པས་བང་ཆུབ་ཀང༌། །ཐོས་པས་རྒྱགས་

པས་ཚུལ་ཁྲིམས་མྲི་བསྲུང་ན། །ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ངན་འགོར་དེ་འགོ་སྟེ། །དེ་ལ་

ཐོས་པ་མང་པོས་སྐོབ་མྲི་ནུས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྲིར་ནྲི། ཡྲི་

གེ་ཉུང་ངུ་ཙམ་གྲིས་གར་ཡང་མྲི་ཕྱྲིན་པས་བསབ་བ་སོ་སོའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་དང་བསྲུང་

མཚམས་དག་མ་སོས་སོ། །

དེ་ཡང་སང་བར་བ་བའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནྲི། གཉྲིས་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་དང༌། བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོམ་པ་བླངས་མ་བླངས་གང་ཡྲིན་

ཀང་ཁད་པར་མེད་པར་བ་བ་དེ་ལ་ཞུགས་ཙམ་ནས་སྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། བསབ་པ་བཅས་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་སོམ་ལྡན་ཁོ་ན་ལ་སྟོན་པས་

བཅས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཆ་ནས་སྲིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པའྲི་

སབས་སུ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་ཡང་དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྱྲིར་

ཡང་གནང་བའྲི་སབས་མེད་པས་སོག་གྲི་ཕྱྲིར་ཡང་གནང་བ་མེད་དོ། །བཅས་པའྲི་ཁ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ན་མ་ཐོ་བ་རྐང་པ་དག་ལ་ནྲི། སོམ་གྲིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཆང་མ་ཏོགས་

པ་ཐམས་ཅད་སོག་གྲི་ཕྱྲིར་གནང་བ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་ལ། 

ཆང་ནྲི། ནད་པ་ལ་ཡང་སོག་གྲི་ཕྱྲིར་ཡང་གནང་བའྲི་སབས་མེད་དོ། །དེ་ཡང་

རབ་བྱུང་གཅྲིག་པུ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་འདྲི་པའྲི་བསབ་པ་བླངས་པ་ཁྲིམ་པ་ཡན་ཆད་

ཀྲིས་ནད་གསོ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཡང་རྩྭ་ཀུ་ཤའྲི་རྩེ་མོ་ཆང་ལ་ཉུགས་པ་ཁར་བཅུག་སྟེ་རོ་

མང་བ་ཙམ་ཡང་བར་མྲི་རུང་ན་ཧུབ་གཅྲིག་གམ་གཉྲིས་སུ་ལོངས་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེ་

ལྟར་ཡང་མདོ་རྩ་ལས། ནད་པས་ཆང་ནྲི་རྩ་མཆོག་གྲིས་ཀང་མྲི་བཏུང་ངོ༌། །དགེ་

བསེན་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མྲི་བླུད་དོ། ཞེས་བའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ནད་

པས་ཆང་ནྲི་རྩྭ་མཆོག་གྲིས་ཀང་མྲི་བཏུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནད་པའྲི་ཡུལ་ལ་རེས་སུ་གནང་བ་དེའྲི་དམྲིགས་ཀྲིས་

བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཤཱཀ་ན་བར་གྱུར་པ་དག་ལ་དེ་ཉྲིད་

མ་གནང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་དག་ང་ལ་སྟོན་པ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཁེད་ཅག་གྲིས་ཆང་ཐ་ན་རྩྭ་མཆོག་གྲིས་ཀང་མྲི་བླུད་མྲི་བཏུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དགེ་བསེན་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མྲི་བླུད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། དགེ་བསེན་

གྲི་མཐའ་ཡན་ཆད། ཆོས་འདྲི་ལ་བསབ་པ་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་ཆང་བླུད་

པར་མྲི་བ་བའོ། །

འདྲིར་གཞུང་ནྲི། དགེ་བསེན་གྲིས་མྲི་བ་བའྲི་ལས་དྲུག་སྟེ། སེམས་ཅན་བཙོང་

བ་དང༌། མཚོན་ཆ་བཙོང་བ་དང༌། ཆང་བཙོང་བ་དང༌། དུག་བཙོང་བ་དང་། རྒྱ་

སྐེགས་ཀྲི་ལས་དང༌། ཏྲིལ་བཙིར་བའྲི་ལས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་གསོ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་

མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་བ་བའྲི་ལྷག་མའོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ལ། གསོ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་དུ་ནྲི། མ་གཏོགས་ཏེ། དེའྲི་

དོན་དུ་ནྲི། དགག་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའྲི་ལྷག་མ་ནྲི། མོས་པར་འགྱུར་བའྲི་

བཏུང་བ་བཀག་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ནྲི། གསོ་བའྲི་དོན་དུ་ཡང་བཀག་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །ནད་གསོ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་དུ་བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ལྷག་པར་

སྤོད་པ་ལ་ནྲི། ལྟུང་བ་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཤ་བསྔོས་པར་ཤེས་ན་བཟའ་བར་མྲི་བའོ་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གསོ་བའྲི་

དོན་ཉྲིད་དུ་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་བསྟན་པའྲི་ལྷག་མ་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་བ་ནྲི། 

མོས་པར་འགྱུར་བའྲི་བཏུང་བ་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྲིག་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྒོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་དེ་ལ་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ནད་གསོ་བའྲི་དོན་དུ་རང་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཤ་བཟའ་བ་

སོགས་བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཐམས་ཅད་གནང་བ་དམྲིགས་བསལ་ཡྲིན་ཀང་ཆང་

ནྲི་ནད་གསོ་བའྲི་དོན་དུ་ཡང་གནང་བའྲི་དམྲིགས་བསལ་མེད་དོ་ཞེས་གསལ་བར་

བཤད་པས། ཤ་རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྲིན་པ་དང་ཆང་བག་མེད་དུ་འཐུང་བ་ལ་

སྐོན་དུ་མྲི་རྩྲི་བ་སོགས་ལོག་པའྲི་ཆོས་ལུགས་དུ་མས་སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒོར་

གསུངས་པའྲི་ཉེས་པ་རྒྱས་པར་བེདདོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་སེ་སོད་མཐའ་དག་ནས་

མཐའ་ཅྲིག་ཏུ་ཆང་ལ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒོར་གྱུར་པའྲི་དགག་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དང་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཡང་དུ་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་ལ་འཛེམ་པ་མེད་པར་སྤོད་པ་

ལ་སྐོན་དུ་མྲི་བེད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་འཇྲིག་པར་བེད་པའྲི་རྒྱུ་གཞན་གང་

ལས་ཀང་སྟོབས་ཆེས་ཆེ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་གཞན་

གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་དག་ལ་སྤད་པས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒོར་འགྱུར་ཚུལ་ཆང་

འཐུངས་པ་དང་མཚུངས་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྲི་

སྒོ་ཡང་ཆང་བསྟེན་པ་དང་མཚུངས་པ་ཅྲིའང་མེད་པས་ཆང་བཅས་རྐང་ཡྲིན་ཀང་

གནང་བའྲི་སབས་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྲི་ཚབས་གཞན་ལས་ཆེས་

ཆེ་བས་འདྲིའྲི་གཟུགས་བརན་ཙམ་གྲིས་ཀང་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པར་མཐོང་སྟེ། རྒྱལ་

པོ་གླང་དར་མས་ཀང་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའྲི་རྟེན་འབེལ་དུ། ལྷ་སའྲི་གཙང་ཁང་གྲི་སྒོ་

ལ་འདམ་ཞལ་བས་པ་ལ་རབ་བྱུང་ཆང་འཐུང་བའྲི་གཟུགས་བརན་བྲིས་ནས་བཞག་

ལ། བལ་བོར་རབ་བྱུང་ཆང་གྲི་བུམ་པ་ཁེར་བ་གཟྲིགས་པས་ཐུགས་ཤྲིན་ཏུ་ཕྱུང་སྟེ་

ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པ་དབྲིག་གཉེན་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས་ཞེས་གག་གོ །དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ན་ད་ལྟ་བླ་གོས་དང་མཐང་གོས་ཆང་གྲི་སྐྱུགས་པས་གཡོག་པར་བེད་པ་ཁྱུ་ཆེན་པོ་

དག་གྲིས་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་བྲི་བར་བེད་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་

དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་གྲི། གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་

སྒོར་ཞུགས་པའྲི་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་ནྲི། ཅྲི་དགར་གནང་བ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དག་གྲི་དོན་ལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་

ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་སོམ་པ་སྒོག་པའྲི་སབས་སུ། ཕུང་ཁོལ་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་

ཡྲི། །ཆང་ནྲི་རྣམ་པར་སང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཉྲིད་བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་
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ཚད་ལྡན་དུ་མར་ཡང་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། དུས་འཁོར་ནས་ཀང་དངོས་སུ་དགག་

པ་དམྲིགས་ཕུག་པ་མཛད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སབས་སུ་

ཆང་མ་འཐུངས་ན། དམ་ཚིག་ལ་ནྲི་ཇྲི་བཞྲིན་རེད། །མྲི་བསྟེན་པ་ནྲི་བཅུ་གསུམ་པ། 

ཞེས་པའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དམ་རས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཤ་ལྔ་དང་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡྲིན་པས་བཤང་གཅྲི་དང་ཁྲི་ཤ་སོགས་ཀང་དངོས་སུ་མ་བསྟེན་ན་དམ་

ཚིག་ལས་འདས་པའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་ནྲི། ཟས་གཞན་ལ་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔར་བསྒོམས་ནས་བྲིན་

གྲིས་བརླབས་པ་དང་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་བཏབ་ནས་ལོངས་སྤད་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་གོ་

སམ་ན། འོ་ན་ཆང་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་མཚུངས་ཏེ། དམ་ཚིག་གྲི་རས་

སུ་མཚུངས་པ་ལ་བཤང་གཅྲི་ཕོར་བུ་གང་བ་ལོངས་སྤད་མ་དགོས་པར་བསྒོམ་

པའམ་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་ལ་ཆང་ལྕེ་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་པར་

མོས་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་འཐུང་དགོས་པ་སྨྲ་བ་ནྲི། བླུན་པོ་རང་གྲི་འདོད་པས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་བཤྲིག་པའྲི་བདུད་ཚིག་ཡྲིན་པར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་

གཉྲིས་ལས། དེ་ལ་ག་པུར་རྒྱུ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །ཤ་ནྲི་རབ་ཏུ་བཟའ་བར་བ། །ཁད་པར་དུ་

ཡང་ཆང་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི། །སྔགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་འདོད་པས། བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྲི་དགག་

བ་མེད་ཅྲིང༌། བདེ་བའྲི་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་ཁམས་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་བེད་ནུས་པའྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྲི་གང་

ཟག་ཁད་པར་བའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་གྲི། བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་
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ཕྱོགས་ནའང་མེད་ཀང་སེད་པས་འཇུག་པའྲི་སྔགས་པ་རབ་བྱུང་གྲི་རྟགས་ཅན་

རྣམས་ཀྲིས་མོས་པར་འགྱུར་བའྲི་བཏུང་བ་མངོན་གྱུར་དུ་སྤོད་པ་ལ་ནྲི། བསྟན་པ་ལ་

གནོད་པའྲི་དགག་བ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

རྒྱ་གར་གྲི་གྲུབ་ཆེན་དངོས་སུ་ཆང་བསྟེན་པ་དག་ནྲི། དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་བསྟེན་

པ་ལ་ཉེས་པ་འབྱུང་བའྲི་གནས་སབས་དག་ལས་ཀང་རྲིང་དུ་འདས་ནས་ཐ་མལ་གྲི་

སང་ཞེན་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་

གནོན་ནུས་པ། སྤོད་པ་སྤད་རན་པ་དག་དང་སྤད་ཟྲིན་པ་དག་གྲིས། རབ་བྱུང་གྲི་

རྟགས་སངས་ཏེ། རྣལ་འབོར་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཆང་དང་རྲིག་མ་བསྟེན་

ཅྲིང༌། དེ་འད་བ་ལ་མ་དད་པ་ཐམས་ཅད་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དངོས་སུ་འདུལ་

བར་བེད་ནུས་པ་དག་གྲི་ཀུན་སྤོད་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟ་ཆགས་སང་མངོན་གྱུར་མགོ་མ་

ནོན་པར་ཡོད་ཅྲིང༌། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་ཐ་མལ་པ་དག་དང་ཁད་པར་མེད་པར་ཡོད་

བཞྲིན་དུ་གྲུབ་ཆེན་དག་གྲི་ཀུན་སྤོད་ལྟར་མཆོས་པ་ནྲི། མྲི་བཟད་པའྲི་རྫུན་ཆེན་པོས་

འཇྲིྲིག་རྟེན་བསླུ་ཞྲིང་བསྟན་པ་ཉམས་པར་བེད་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་བཏང་

བའྲི་ཆོས་ལོག་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ད་ལྟ་བོད་འདྲི་ན་བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་རྩ་གསུམ་ཁས་བླངས་ནས། རྩ་བ་བཞྲི་དང་ཆང་དང་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་ཏེ་དྲུག་པོ་

ཙམ་ཞྲིག་བསྲུང་བ་བསྒོམ་པ་ལ་དགེ་སོང་གྲི་མཆོག་ཏུ་བེད་པ་སང་མོད་ཀང༌། ཕྱྲི་

དོའྲི་ཁ་ཟས་སངས་པ་དང་མ་སངས་པ་དོན་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་མཐོང་སྟེ། 

དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁ་ཟས་མྲི་ཟ་བར་རློམས་ནས་ཕྱྲི་དོའྲི་དུས་རུང་གྲི་ཟས་དུ་མ་ཞྲིག་

ལོངས་སྤོད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ཕྱྲི་དོ་བཟར་རུང་ངོ་ཞེས་བླུན་པོའྲི་བརྫུན་གཏམ་མང་དུ་སྨྲ་
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བར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་ཕྱྲི་དོ་རྒུན་འབྲུམ་དང༌། སྟར་ཁ་དང༌། ཁམ་བུ་དང༌། 

ཞོ་དང༌། ཐུད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱྲི་དོ་འདུལ་བ་ལས་བཟར་རུང་བ་ཉྲིད་དུ་

གསུངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་མཐོང་ངོ༌། །

འདུལ་བ་ལས་སན་རྣམ་པ་བཞྲི་གསུངས་པའྲི་ནང་ནས་དུས་སུ་རུང་བ་ཞེས་བ་

བ་ནྲི། རང་གྲི་གླྲིང་གྲི་ཉྲི་མ་ཕྱེད་མ་ཡོལ་གོང་གྲི་དུས་སུ་རུང་ཞྲིང༌། ཕྱེད་ཡོལ་ནས་

མྲི་རུང་བ་ལ་འདུལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཙམ་ཆགས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་ཤེས་ཤྲིང་

ཡོངས་སུ་གགས་སོ། །མདོ་རྩ་ལས། དེ་དུས་སུ་རུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་ཐུན་ཚོད་ཀྲི་

མཐའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། བཏུང་བའྲི་རས་རྒུན་འབྲུམ་ལ་

སོགས་པ་དུས་སུ་རུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནམ་ཚན་མོའྲི་ཐུན་ཚོད་ཀྲི་ཆའྲི་ཚད་ཀྲི་མཐའ་

གང་ཟྲིན་པ་དེ་བཏུང་བའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བའོ། ཞེས་རྒུན་འབྲུམ་དུས་རུང་

ཡྲིན་པར་དངོས་སུ་བཤད་ལ། འདྲི་ལྟ་སྟེ། རྒུན་དང་བལ་པོ་སེའུ་དང་འབ་གོ་དང་སྟར་

ཁ་དང་བཱ་ཏཱམ་དང་ཨ་རུམ་ཡྲི་ཀ་དང་ཀུ་རུ་མྲི་ལ་ཀ་དང་ཁམ་བུ་དང་རྒྱ་ཤུག་དང་ས་

ར་དག་ནྲི་དེ་ཞེས་བའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། རྒུན་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་ནྲི། རུས་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུའྲི་རྩ་བ་དང་འབས་བུ་དག་གྲི་དཔེ་ཡྲིན་ཏེ། རང་

བཞྲིན་འད་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་རྒུན་དང་ཁམ་བུ་སྟར་ཁ་སོགས་རང་བཞྲིན་འད་བར་

བཤད་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་རུང་གྲི་ཟས་སུ་བསོན་མྲི་ནུས་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

ཞོ་ཁ་ཆུ་དང་དར་བའྲི་དྭངས་མ་ཤྲིན་ཏུ་ས་བ་རུང་བར་དངོས་སུ་བཤད་པས་ཞོ་དང་

དར་བའྲི་དྭངས་མའྲི་རྩྲིགས་མ་མྲི་རུང་བར་ཤུགས་ལ་ཤེས་ལ། དར་བའྲི་དྭངས་མ་

ནྲི། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་ཆུར་ཁུའོ་ཞེས་བཤད་པས་དེའྲི་རྩྲིགས་མ་ཆུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཕྱྲིར་ཐུད་དང་ཞོ་ཕྱྲི་དོ་བཟར་མྲི་རུང་བར་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །ཆང་གྲི་མོས་འགྱུར་

གྲི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་སྲིངས་པོ་སོགས་ཚགས་ལ་བཙགས་ཤྲིང་རུང་

ཆུ་གང་མོ་བཏབ་བ་ནྲི། ཕྱྲི་དོ་ཡང་རུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་རྩ་ལས། བཅོས་པའྲི་ཚྭ་དང་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། བཅོས་པའྲི་ཚྭ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། རྒུན་ཆང་དང་

སྦྲང་ཆང་ལ་སོགས་པ་བཅོས་པའྲི་ཚྭའོ། །འབྲུའྲི་ཚྭ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ནས་ཆག་ལས་

བས་པའྲི་ཚྭའོ། །

ཞོ་ཁ་ཆུ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཞོ་ཆུའོ། །དར་བའྲི་དྭངས་མ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཆུར་

ཁུའོ། །རྩབ་མོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། འབས་དང་ཁེ་དང་གོ་ལ་སོགས་པ་བཙོས་པའྲི་ཁུ་བ་རྩྲི་

མེད་པར་མནན་པའྲི་རྩད་ཤུའོ། །ཆུས་བཏབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ལྔ་པོ་དེ་དག་ཆུའྲི་རུང་

བས་རུང་བར་བས་པའོ། །ཚགས་ཀྲིས་བཙགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། རས་ཀྲི་ཚགས་

ཀྲིས་བཙགས་པའོ། །ཤྲིན་ཏུ་ས་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ས་བ་མ་ཡྲིན་པའོ། །བཞྲིན་སང་བ་

ཞེས་བ་བ་ནྲི། གཟུགས་བརན་སང་བའོ། །འདམ་བུའྲི་ཉག་མའྲི་མདོག་ལྟ་བུ་ཞེས་བ་

བ་ནྲི། འདམ་བུའྲི་ཉག་མའྲི་མདོག་འད་བ་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་སེར་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་དང༌། དེའྲི་ཤེས་བེད་དུ། འདྲིར་གཞུང་ནྲི། དགེ་སོང་དག་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི། 

བཏུང་བ་བསྒྱུར་བ་དག་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟ་སྟེ། བཅོས་པའྲི་ཚྭ་དང༌། འབྲུའྲི་ཚྭ་དང་། ཞོ་

ཁ་ཆུ་དང༌། དར་བའྲི་དྭངས་མ་དང༌། རྩབ་མོ་ནྲི། ལྔ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ཆུ་བཏབ་པ། 

ཚགས་ཀྲིས་བཙགས་པ། ཤྲིན་ཏུ་ས་བ། བཞྲིན་སང་བ། འདམ་བུའྲི་ཉག་མའྲི་མདོག་

ལྟ་བུ་དག་ནྲི། དུས་སམ་དུས་མ་ཡྲིན་པར་ཡང་ནད་པའམ། ནད་པ་མྲིན་པས་བཏུང་

བར་བ་བ་དག་སྟེ། འདྲི་ལ་འགོད་པར་མྲི་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོ་ན་འོ་མ་དུས་རུང་ཡྲིན་པ་ལ་ཕྱྲི་དོ་ཇ་ལ་བཏབ་ནས་སྤད་དུ་ཇྲི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། 

མདོ་རྩ་ལས། མྲི་མངོན་པ་ནྲི། ཡོད་པའྲི་གགས་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས། 

འོ་མ་ཇ་ལས་ལོགས་སུ་མྲི་མངོན་ཞྲིང་ཇ་བཏུང་ངོ་སམ་དུ་ཟད་ཀྲི། འོ་མ་བཏུང་ངོ་

སམ་པའྲི་འདུ་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲིད་པ་ལ་ལྟུང་བ་གཏན་མེད་པར་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་ལ། མགོར་གྲི་གཟུགས་ནྲི། བུར་མ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་པ་རྩ་འགེལ་

གྲིས་བུ་རམ་ཉྲིད་འབས་ཕྱེ་བཏབ་པ་བུ་རམ་ལས་ལོགས་སུ་མྲི་མངོན་པ་ལ་དུས་

རུང་གྲི་ཉེས་པ་མེད་པར་འདུ་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲིད་པ་ལ་ལྟུང་བ་གཏན་མེད་པར་གཞུང་

འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་ལ། མགོར་གྲི་གཟུགས་ནྲི། བུ་རམ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་

པ་རྩ་འགེལ་གྲིས་བུ་རམ་ཉྲིད་འབས་ཕྱེ་བཏབ་པ་བུ་རམ་ལས་ལོགས་སུ་མྲི་མངོན་པ་

ལ་དུས་རུང་གྲི་ཉེས་པ་མེད་པར་བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་པོ། །ཞག་ཀང་ཕྱྲི་དོ་རུང་བ་

ཡྲིན་ཏེ། ཞུན་མར་དང་འབྲུ་མར་དུས་མ་ཡྲིན་པར་ཡང་རུང་བར་གསལ་བར་བཤད་

ཅྲིང༌། མདོ་རྩ་ལས། ཞག་བསོལ་ཞྲིང་བཙགས་པ་དག་ནྲི། འབྲུ་མར་དང་འད་བ་ཉྲིད་

དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ད་ནྲི། འདྲི་དཔད་པར་བ་སྟེ། ཅྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ལ་ཤ་གནང་བ་དང་བཀག་

པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་སད་ཅེས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཤ་

བཟའ་བར་མྲི་བ་བར་བ་སྟེ། ཟ་བ་པོ་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་བཙོང་བ་ལ་སོགས་བའྲི་

ཆེད་དུ་གསོད་པ་པོ་བྱུང་བ་ཡྲིན་གྲི། ཟ་བ་པོ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བས་ཤ་

ཟ་བ་ཞེས་ཤྲིན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་སྟེ་སོག་གཅོད་པ་པོ་དང་འད་བའྲི་སྲིག་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེ་དག་ལ་འདྲི་དྲི་བར་བ་སྟེ། ཅྲི་འདུལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དག་ལ་ཤ་བཀག་ན། དགེ་སོང་གྲིས་ཤ་ཟོས་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངམ་མྲི་

འབྱུང༌། མྲི་འབྱུང་ན་འདུལ་བ་ལས་དགེ་སོང་ལ་ཤ་བཀག་པ་ཉམས་སོ། །འབྱུང་ན་

དེའྲི་ལྟུང་བ་དེ་ཕམ་པའམ། ལྷག་མའམ། སང་ལྟུང་ངམ། འབའ་ཞྲིག་པའམ། སོ་སོར་

བཤགས་པར་བ་བའམ། ཉེས་བས་གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཕམ་པ་ལྔ་དང༌། གཉྲིས་

པ་ལྟར་ན་ལྷག་མ་བཅུ་བཞྲི་དང༌། གསུམ་པ་ལྟར་ན་སང་ལྟུང་སོ་གཅྲིག་དང༌། བཞྲི་པ་

ལྟར་ན་འབའ་ཞྲིག་པ་གོ་གཅྲིག་དང༌། ལྔ་པ་ལྟར་ན་སོར་བཤགས་ལྔ་དང༌། དྲུག་པ་

ལྟར་ན་ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་པས། བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

བཞྲིར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་གཞྲིས་བསྡུས་ཀྲི་ཉེས་བས་སོ་ཞེ་ན། གཞྲི་བཅུ་བདུན་གང་

གྲི་སབས་སུ་བཤད་པའྲི་ལྟུང་བ་ཡྲིན་པ་སོས་ཤྲིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་འདུལ་

བའྲི་བསབ་པའྲི་གཞྲི་ལས་དགེ་སོང་གྲིས་ཤ་བཟའ་བར་མྲི་བའོ་ཞེས་བསབ་པ་བཅས་

སམ་མ་བཅས། མ་བཅས་ན་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་འགལ་

ལོ། །བཅས་ན། ཡུལ་གང་དུ་དུས་གང་གྲི་ཚེ་གང་ཟག་གང་ལ་བཅས་པ་སོགས་ཀྲི་

གླེང་གཞྲི་སྨྲོས་ཤྲིག །འདུལ་བ་ལུང་སེ་བཞྲི་གཞུང་འགེལ་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་

ངོ༌། །འདྲི་དངོས་སུ་བཀག་པ་མེད་ཀང་རུང་མཐུན་གྲི་སྒོ་ནས་བཀག་པར་འགྲུབ་སྟེ། 

སོག་གཅོད་མྲི་རུང་བར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་དང་དགག་བ་རྲིགས་མཐུན་

པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། ཤ་ནྲི། ཕལ་ཆེར་སོག་མ་བཅད་པར་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ་སམ་ན། འོ་

ན་ཀོ་ལྤགས་ལྷམ་མཐྲིལ་དང་མཆྲིལ་ལྷམ་གྲི་ཡུ་བ་ཙམ་ཡང་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་དག་ཀང་ཕལ་ཆེར་སོག་མ་བཅད་པར་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་མྲི་རུང་བར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འདོད་ན་རུང་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བ་ཉམས་སོ། །

གཞན་ཡང་དེ་འད་བ་ཆེས་མང་ངོ༌། །འདུལ་བ་ལས་ཤ་གནང་བ་ནྲི། ཆེས་

གསལ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། མདོ་རྩ་ལས། སྟག་གྲི་གོད་མ་མྲི་བཟའོ། །གླང་པོ་ཆེ་

དང་རྟ་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་མྲི་བཟའོ། །རྨྲིག་གཅྲིག་པ་དང་ཝ་དང་སྤེའུ་དང་ཤྲིང་རྟ་མོ་

དང་བ་རོག་དང་བ་རྒོད་དང་ཆུ་སྐར་དང་ཁྲི་དང་འུག་པ་དང་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་

བ་མྲི་རོ་ཟ་བ་དག་དང་བ་དཀར་དང་ཕ་ཝང་དང་སྐྲིན་གོར་དང་དེའུ་སྲིན་དང་སྲིན་བུ་

རྣམས་ཀྲི་ཡང་མྲི་བཟའོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། དེ་དག་གྲི་ཤ་ཡང་

ཤེས་ན་བཟའ་བར་མྲི་བའོ་ཞེས་བ་བར་སྦར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྨྲིག་གཅྲིག་

པ་སོགས་བཟར་མྲི་རུང་བའྲི་ཤ་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་ནས་གསུངས་པས་ཀང་དེ་

དག་ལས་གཞན་པའྲི་ཤ་རྣམས་བཟར་རུང་བར་ཤེས་ཏེ། ཤ་ཙམ་འགོག་པར་བཞེད་

ན་སྤྲིར་བཀག་པས་ཆོག་གྲི་ཤའྲི་བེ་བག་རེ་རེ་ནས་སོས་ནས་བཀག་ག་ལ་དགོས། 

གཞན་ཡང་མདོ་རྩ་ལས། ཤའྲི་བྲིན་ལེན་སྟོབ་པ་ལ་བཅད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་

ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བའོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་སྦྲིན་བདག་གྲིས་ཤའྲི་བྲིན་ལེན་བསྟབས་པ་ན། དེ་ལ་ཟ་བ་པོས། འདྲི་དགེ་སོང་

གྲིས་བཟར་མྲི་རུང་བའྲི་ཤ་བཅད་པ། མྲི་ཤ་དང༌། སྟག་གྲི་གོད་མ་དང༌། རྟ་དང་ཀླུ་དང་

རྨྲིག་གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཤ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བར་བ་ཞྲིང༌། དེ་དག་ལས་བྱུང་

བ་མ་ཡྲིན་ན་བཟའ་བར་བའོ། །ཚིག་དེ་ནྲི། མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འདྲི་ཅྲིའྲི་ཤ་

ཞེས་དྲིས་ན་གཞན་མ་སོས་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

དུ་མ་ཉྲིད་ན་དང་པོས་སོ། ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཟ་བ་བོ་དུ་མ་ཉྲིད་ཡོད་ན་དང་པོས་དྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།

 67  

བར་བ་སྟེ། དགེ་སོང་དུ་མ་ཚོགས་ན་དགེ་འདུན་གྲི་གནས་བརྟན་གྲིས་དྲི་བར་བའྲི་

ཞེས་བ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །ཉམས་ན་འོག་མས་སོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཤའྲི་སབས་དྲི་བའོ། 

ཞེས་བ་བར་སྦར་ཏེ། གལ་ཏེ་དང་པོས་དྲི་བ་ཉམས་ཏེ་མ་”དྲིས
1
་ན་དེའྲི་འོག་མའྲི་

དགེ་སོང་གྲིས་དྲི་བར་བའོ། ཞེས་རབ་བྱུང་དུ་མ་གལ་ཚར་དུ་དངར་བ་ལ། ཐམས་

ཅད་ལ་ཤའྲི་བྲིན་ལེན་བསྟབས་པའྲི་ཚེ། མྲི་ཤ་དང་རྨྲིག་གཅྲིག་པ་སོགས་ཀྲི་ཤ་མ་

ཡྲིན་ནམ་ཞེས་དགེ་སོང་དང་པོས་དྲི་བ་བརེད་ན་གཉྲིས་པ་སོགས་ཀྲིས་དྲི་བར་བ་

ཞྲིང༌། སེམས་ཅན་བཀག་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་ཤ་ཡྲིན་ན་བཟའ་བར་བ་བར་

དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། མདོ་རྩ་ལས། རྩ་བ་དང་། སོང་བུ་དང༌། འདབ་མ་

དང་མེ་ཏོག་དང༌། འབས་བུ་དང༌། བཅའ་བར་བ་བ་དང༌། འབས་ཆན་དང༌། ཟན་དོན་

དང༌། ལྡེ་གུ་དང༌། ཤ་དང་། སྣུམ་འཁུར་དང༌། འོ་མ་དང༌། ཞོ་དང༌། མར་དང༌། ཉ་ཤ་

དང༌། ཤ་སམ་དག་ནྲི། མྲི་རུང་བ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

ལས། རྩ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྲིས་བཟའ་བའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང་བ་ཉྲིད་

མ་ཡྲིན་ཏེ་རུང་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། འདྲི་དག་སན་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་ཡྲིན་མོད་ཀྲི་

འཚོ་བ་ཙམ་གཞན་ལ་རུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འདུལ་བ་

ནས་ཤ་གནང་བ་ནད་པའྲི་སན་གྲི་དབང་དུ་བས་སོ་ཞེས་ཆ་མེད་ཀྲི་རྒྱུས་གཏམ་སྨྲ་

བ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་གྲི་ལུང་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་དམྲིགས་ཕུག་སྟེ་བཀག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འོན་ཀང་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་གནང་བ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་མ་

ཡྲིན་པ་ནྲི། སྤྲིར་བཏང་ལ་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༦ན།  སྐུ། ༣༨ན༤ན།  བྱིས  * དྲྱིས    ཞོལ། ༣༦བ༦ན།  དྲྱིས
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རྣམ་པ་གསུམ་ནྲི། ཟ་བ་པོའྲི་གང་ཟག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས་ཏེ་བསྔོས་པར་

ཟ་བ་པོ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའམ། ཁོ་བོའྲི་ཆེད་དུ་བསྔོས་པར་

གཞན་དག་ལས་ཐོས་པའམ། སབས་སྟོབས་སོགས་ལ་དཔགས་ན་བདག་གྲི་ཆེད་དུ་

དམྲིགས་ནས་བསད་པ་ཡྲིན་སྲིད་དམ་སམ་དུ་དོགས་པ་སྟེ། གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་ལས་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ཚང་ན་ཡང་མ་དག་པ་ཡྲིན་ལ། གསུམ་ག་མེད་ན་རྣམ་གསུམ་

དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་འདྲི་དག་ཀང༌། མདོ་རྩ་ལས། ཤ་བསྔོས་པར་ཤེས་ན་བཟའ་བར་

མྲི་བའོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེན་འགེལ་ལས། ཟ་བ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་སྦྲིན་བདག་གྲིས་ཤ་

བསྔོས་པར་ཟ་བ་པོ་དེས་མཐོང་པ་དང་ཐོས་པ་དང་དོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་ན་དེས་

ཤ་དེ་བཟའ་བར་མྲི་བ་བ་སྟེ། དེ་བས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། བཤན་པའྲི་

གནས་སམ་ཚོང་དུས་ནས་ཤ་རུང་བ་དགེ་བསེན་དད་པ་ཅན་གྲིས་བླངས་ཏེ། བཟའ་

བར་རེས་སུ་གནང་ངོ༌། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། ཤ་རུང་བ་ཞེས་པ་ནྲི། གོང་དུ་

བཤད་པའྲི་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་དང་བལ་བའྲི་ཤའོ། །བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་བསད་ཤ་

ཡྲིན་ན་རྣམ་གསུམ་མ་དག་པའྲི་ཤ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

གྲི་ཚིག་འདྲི་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བ་སྟེ། བསད་ཤ་ཡྲིན་ཙམ་

ཐམས་ཅད་བཟར་མྲི་རུང་ན་ཚོང་དུས་དང་བཤན་པའྲི་གནས་ནས་ཤ་རུང་བ་བླངས་

ནས་ཟར་རུང་བ་དེ་གང་ཡྲིན་སོམས་ཤྲིག །མ་བསད་པའྲི་ཤ་བླངས་པ་བཤན་པ་

བཟང་བར་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནམ། འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ནད་པའྲི་དབང་དུ་བས་སོ་

སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ནད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཞེས་གསུགས་པར་རྲིགས་ཀྲི། དེས་ན་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་སྤྲིར་བཏག་གྲི་ཚིག་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ནད་པ་
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ལ་ནྲི། ཤ་མྲི་རུང་བ་བསྔོས་ཤ་ཡང་གནང་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། 

ནད་གསོ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་དུ་བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལྷག་པར་སྤོད་པ་ལ་ནྲི། ཉེས་པ་

མེད་དེ། དཔེར་ན་ཤ་བསྔོས་པར་ཤེས་ན་བཟའ་བར་མྲི་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

བཅས་པའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གསོ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་དུ་མ་གཏོགས་

སོ། ཞེས་དངོས་སུ་གསུངས་པས་སོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་རྣམ་གསུམ་དག་ན་བཟའ་རུང་ཞྲིང་མ་དག་ན་མྲི་རུང་བའྲི་རྣམ་དབེ་

ནད་པའྲི་དབང་དུ་བས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་གྲི་ཚིག་ཙམ་ཡང་

རོགས་པར་མ་མཐོང་ན་དོན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲག་དོག་གྲི་གདོན་གྲིས་

ཡོངས་སུ་ཟྲིན་པ་དག་གྲི་རྫུན་གྲི་རྲིབ་མས་བླུན་པོའྲི་མགོ་བསོར་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་

ཟད་དོ། །གཞན་ཡང་འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ཀྲི་ཁྲིམ་བདག་

གཅྲིག་གྲིས་དགེ་འདུན་ལ་ཟས་བྲིན་པས་འཕྲལ་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པ་མཐོང༌ནས། 

ཁྲིམ་བདག་གཞན་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་ལ། ནོར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་དེ་བཟང་སྟེ། བདག་

གྲིས་ཀང་དེ་བའོ་སམ་ནས། ཤ་དང་ཞུན་མར་སྦར་བའྲི་ཐུག་པ་བསོལ་ཏེ། སྒོ་པ་ལ་

དགེ་སོང་དག་ནང་དུ་ཐོངས་ཤྲིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། སྒོ་བས་དགེ་སོང་དག་ལ་སད་སྦར་

ནས། དགེ་སོང་བསོད་སོམས་ལ་འོངས་པ་དག་གྲི་ལྷུང་བཟེད་ཤ་ཐུག་གྲིས་བཀང་སྟེ་

བྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་དང༌། སྟོན་པ་སྟོང་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྲི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་

གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དངས་ཏེ། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཉ་ཤ་དང་འཁུར་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཟས་བསོད་པས་ཚིམ་པར་བས་པར་གསུངས་པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། བསོད་པ་སོང་པའྲི་ལྟུང་བེད་ཀྲི་སབས་སུ། མདོ་རྩ་ལས། འོ་མ་དང་
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ཞོ་དང་མར་དང་ཉ་ཤ་དང་ཤ་སམ་ལྟ་བུ་ནྲི། ཟས་བསོད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་དང༌། དེའྲི་

རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། འོ་མ་དང་། ཞོ་དང༌། མར་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་སམ་ལྟ་བུ་ནྲི། 

ཟས་བསོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལྟ་བུ་ཞེས་བ་བའྲི་སྒ་ནྲི། རྣམ་པ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་

ཟས་བསོད་པ་ངོས་བཟུངས་ནས། དེ་འད་བའྲི་ཟས་བསོད་པ་ཁྲིམ་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡྲིན་པ་

ལས་རང་གྲིས་བླངས་ཏེ་ཟོས་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་གྲི། ཉེ་དུ་ལས་དེ་འདའྲི་ཟས་

བླངས་ཏེ་ཟོས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ། འདུལ་བ་ལུང་ཞུ་བ་ལས། བཙུན་

པ་དགེ་སོང་གྲིས་བོ་མྲི་འཚལ་བར་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་ཁྲིམ་དག་ནས་ཟད་བསོད་

པ་བླངས་ཏེ་འཆའ་འམ་འཚལ་པ་དེ་ལ་ལྟུང་བར་མྲི་འགྱུར་པ་མཆྲིས་སམ། ཡོད་དེ་ཉེ་

དུ་ལས་བླངས་ཏེ་ཟ་ན་ལྟུང་བ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་དངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྲིན་

ཏུ་མང་ངོ༌། །

ཟ་བ་པོ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་

པས་ཤ་བཟར་མྲི་རུང་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ། སྨྲས་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་པར་རྟོག་གེ་འབར་

བ་དང་དབུ་མ་སྲིང་པོ་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་མུ་ཏྲིག་སོགས་ལ་རྒྱན་བེད་པ་

སུའང་མེད་ན་རྒྱན་གྲི་དོན་དུ་མུ་ཏྲིག་འཛིན་པའྲི་ཉ་ཕྱྲིས་གསོད་པ་མྲི་འབྱུང་བས་དེ་

དག་ལའང་ཤ་དང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་དང༌། གོས་གོན་པ་མེད་ན་ལྤགས་མོ་

བཤུ་བ་དང་བལ་འཐོག་པ་དང་འབུ་གསོན་པོར་བཙོས་ནས་གོས་དར་བེད་པ་སོགས་

མྲི་འབྱུང་བས་སམ་བུ་ལྤགས་མོ་གོས་དར་གོན་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང་སོག་

གཅོད་པའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་སྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཟས་ཟ་བ་པོ་མེད་ན་

ཟས་ཀྲི་ཆེད་དུ་ཞྲིང་ལས་བེད་པ་མྲི་འབྱུང་བས། ཞྲིང་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་བན་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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དང་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་ལོ་ཁྱུད་སོར་དུ་བཀོལ་ཅྲིང་སྤད་ལ་མནར་བའྲི་སྲིག་པ་དང༌། 

སམ་ལ་གནས་པའྲི་སོག་ཆགས་གངས་མེད་པ་ཆུས་བཤལ་ཅྲིང༌། ཆུ་ལ་གནས་པའྲི་

སོག་ཆགས་གངས་མེད་པ་སམ་ལ་བཀྲམ། ས་འོག་གྲི་སེམས་ཅན་སྟེང་དུ་བཏོན་

ཅྲིང༌། ས་སྟེང་གྲི་སེམས་ཅན་ས་འོག་ཏུ་སྦས་ནས་གངས་མེད་ཅྲིག་བསད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྲིག་པ་ཟས་ཟ་བ་པོ་རྣམས་ལའང་མཉམ་པོར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། བེ་

དང་སང་ལ་བཅལ་ནས་ཉོ་བ་པོ་མེད་ན་འཚོང་བ་པོས་བེ་ལོག་སང་ལོག་གྲི་གཡོ་བེད་

པ་མྲི་འབྱུང་བས། འཚོང་བ་པོས་བེ་སང་ལ་གཡོ་བས་པའྲི་སྲིག་ཉོ་བ་པོ་ལའང་

མཚུངས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཟ་བ་པོ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བ་

ལྟར་དུ། གསད་བ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བར་ཡང་མཚུངས་པས། ལུག་

བསད་པའྲི་སྲིག་པ་ལུག་གསོད་པ་པོ་དང་གསད་བ་ལུག་གཉྲིས་ལ་ཁད་མེད་དུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་གནོད་བེད་ཤྲིན་ཏུ་མང་སྟེ། གནོད་བེད་འདྲི་དག་

ནྲི། གཞལ་དང་སང་ལ་གཡོ་བེད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སོམ་ཚིག་དག་བཅས་ཏེ་རྟོག་

གེ་འབར་བ་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ལ། ལྷ་སྦྲིན་གྲིས་འཁོར་ལོའྲི་དབེན་བས་ནས་ཁོ་

རང་གྲི་འཁོར་ལ་བསབ་གཞྲི་ལྔ་བཅས་པའྲི་ཚེ། དགེ་སོང་གོའུ་ཏ་མ་ནྲི། ཤ་ཟ་སྟེ་

བདག་ཅག་གྲིས་ཤ་བཟའ་བར་མྲི་བའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། གཞྲི་དེ་ལས་སོག་

ཆགས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་བསབ་པ་བཅས་པར་མདོ་ལས་བཤད་

ཀྲི། སྟོན་པས་འདུལ་བའྲི་བསབ་པའྲི་གཞྲི་གང་ལས་ཀང་བཀག་པ་མེད་དོ། །

འོ་ན་བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། དེ་ལྟར་རེ་”ཞྲིག
1
་རྟག་ཏུ་བ་བའྲི་སན་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།  སྐུ། ༤༠བ༦ན།  ཤྱིག  * ཞྱིག    ཞོལ། ༣༩ན༦ན།  ཞྱིག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲིས་ལུས་བསྲུང་བར་བའོ། །དེ་ལ་ཉ་དང་ཤས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་

པའྲི་མདོ་ལས་བཀག་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། དེ་ལས་འདྲི་སད་དུ་གསུངས་ཏེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་ཤ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་ཟའོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །འཁྲུལ་པ་དང་ནྲི་གཉེན་བཤེས་དང༌། །ཁུ་ཆུ་ཁག་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར། །འབྱུང་པོ་

རྣམས་ནྲི་སངས་འགྱུར་པས། །རྣལ་འབོར་ཅན་གྲིས་ཤ་མྲི་བཟའ། །ཤ་རྣམས་དང་ནྲི་

སྒོག་བཙོང་དང༌། །ཆང་དག་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང༌། །ཀེའུ་དང་སྒོག་སྐ་དེ་བཞྲིན་

ཏེ། །རྣལ་འབོར་ཅན་གྲིས་རྟག་ཏུ་སོང༌། །འབྲུ་མར་གྲིས་ཀང་བྱུག་པ་སང༌། །ཁྲི་ལ་

རྟེན་འཆའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། །བུ་ག་བུ་གར་འཇྲིག་འགྱུར་ཕྱྲིར། །ཁྲི་ལ་ཉལ་བར་མྲི་

བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་རོ། །ཁེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ནྲི་སེམས་ཅན་གསོད། །ཤ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ནྲི་ནོར་

སྦྲིན་བེད། །དེ་དག་གཉྲི་ག་སྲིག་ལས་ཅན། །ངུ་འབོད་བེད་ལ་སོགས་པར་བཙོ། །གང་

གྲིས་ཐུབ་པའྲི་ཚིག་འདས་ཏེ། །བསམ་པ་ངན་པས་ཤ་ཟ་ན། །འཇྲིག་རྟེན་གཉྲིས་ནྲི་

བཤྲིག་པའྲི་ཕྱྲིར། །ཤཱཀའྲི་བསྟན་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས། །ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་དམལ་

བར་ཡང༌། །སྲིག་པའྲི་ལས་ཅན་དེ་དག་འདོང༌། །མ་རུངས་ངུ་འབོད་ལ་སོགས་

སུ། །ཤ་ཟ་དེ་དག་བཙོ་བར་འགྱུར། །རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་རྣམས་ནྲི། །མ་བརྟགས་

པ་དང་མ་བསངས་དང༌། །མ་བསྐུལ་བ་ཡང་ཡོད་མེད་པས། །དེ་བས་ཤ་ནྲི་མྲི་

ཟའོ། །རྣལ་འབོར་ཅན་གྲིས་ཤ་མྲི ་བཟའ། །ང་དང་སངས་རྒྱས་དག་གྲིས་

བཤད། །སེམས་ཅན་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་ཟ་བ། །ཤ་ཟན་དག་གྲི་རྲིགས་སུ་སྐེ། །དྲི་མྲི་

ཞྲིམ་ཞྲིང་སད་པ་དང༌། །སྨོན་པ་རྣམས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །གདོལ་པ་སེ་ཤ་ཅན་

རྲིགས་དང༌། །བཙོ་ལག་མཁན་དུ་ཡང་ཡང་སྐེ། །མཁའ་འགོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྐེ་གནས་
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དང༌། །ཤ་ཟའྲི་རྲིགས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །མྲི་ཡྲི་ཐ་མ་དེ་དག་ནྲི། །སྲིན་དང་བྲི་ལའྲི་

རྲིགས་སུ་སྐེ། །གླང་པོའྲི་རྩལ་དང་སྤྲིན་ཆེན་དང༌། །མ་ངན་འདས་དང་སོར་འཕྲེང་

དང༌། །ལང་ཀར་གཤེགས་པའྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། །ངས་ནྲི་ཤ་ཡང་རྣམ་པར་

སངས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲིས་སད་པ་

ལ། །ངོ་མྲི་ཚ་བར་ཟ་བ་ནྲི། །རྟག་ཏུ་སྨོན་པར་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཤ་ལ་སོགས་པ་སངས་

པའྲི་ཕྱྲིར། །བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་དང་རྣལ་འབོར་ཅན། །ཤེས་རབ་ཅན་དང་ནོར་ལྡན་

པར། །དེ་དག་རྣམས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །མཐོང་དང་ཐོས་དང་དོགས་པ་ཡྲི། །ཤ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སད། །ཤ་ཟན་རྲིགས་སུ་སྐེ་བ་ཡྲི། །རྟོག་གེ་པ་རྣམས་མྲི་

ཤེས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཐར་པ་ལ། །བར་ཆད་བེད་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན། །དེ་

ལྟར་ཤ་དང་ཆང་ལ་སོགས། །བར་ཆད་བེད་པར་འགྱུར་པའོ། །མ་འོངས་པ་ཡྲི་དུས་

ན་ནྲི། །ཤ་ཟ་གཏྲི་མུག་སྨྲ་བ་དག །ཤ་ནྲི་སྲིག་མེད་རུང་བའོ་ཞེས། །སངས་རྒྱས་ཀྲིས་

ནྲི་བཤད་ཅེས་ཟེར། །ཟས་ལ་སན་དང་འད་བ་དང༌། །བུ་ཡྲི་ཤ་དང་མཚུངས་པར་

ཡང༌། །ངན་པ་དང་ནྲི་མྲི་འཕྲོད་པར། །རྣལ་འབོར་ཅན་གྲིས་ཟས་ལ་སྤོད། །སེངེ་དག་

དང་སྟག་རྣམས་དང༌། །ཝ་ལ་སོགས་དང་འགོགས་འགྱུར་པས། །ངས་ནྲི་བམས་པས་

གནས་པ་ལ། །རྟག་ཏུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སད། །ཐར་པའྲི་ཆོས་དང་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར། །མྲི་

རྣམས་དངང་བར་འགྱུར་པའྲི་ཤ །དེ་ཕྱྲིར་བཟའ་བར་མྲི་བ་སྟེ། །འདྲི་ནྲི་འཕགས་པའྲི་

རྒྱལ་མཚན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་གྲི་ལེའུ་ལས། །ཤ་ཟ་བ་གང་

འབྱུང་བ་དེ་ནྲི། དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལས་འདྲི་སད་དུ་

འབྱུང་ངོ༌། །དགེ་སོང་འདྲི་ནྲི་འཆྲི་བའྲི་དུས་བགྲིས་ནས། །འཛམ་བུ་གླྲིང་དུ་ཏྲིང་འཛིན་
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སྒ་ཡང་ནྲི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ནུབ་པར་འགྱུར། །འདྲི་སོས་པས་ནྲི་ཏྲིང་

འཛིན་རྣམས་ཀང་འཐོབ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནྲི། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་སྟེ། དེ་ལ་བམས་པ་མེད་པ་ཉྲིད་

དུ་མྲི་དོགས་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པར་བ་ཞེ་ན། །དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་ཁེད་ལ་དོན་འདྲི་དྲི་བར་བ་སྟེ། །བསབ་བཏུས་དང་ལང་

གཤེགས་ཀྲི་ལུང་འདྲི་དག་རབ་བྱུང་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཀུན་སྤོད་སྟོན་པ་ཡྲིན་

ནམ་མྲིན། མྲིན་ན་རབ་བྱུང་ཙམ་གྲིས་ཤ་བཟར་མྲི་རུང་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ་འདྲི་དག་

འདེན་པ་ལ་འབེལ་ཅྲི་ཡོད་སོམས་ཤྲིག །ཅྲི་སྟེ་རབ་བྱུང་གྲི་ཀུན་སྤོད་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཞེ་

ན། འདྲི་དག་བསབ་བཏུས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཙམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་དག་

པ་འཆད་པའྲི་སབས་ཡྲིན་མོད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་ན་རབ་བྱུང་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནམ། རབ་བྱུང་ཡྲིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པར་སྨྲ་བ་གང་ཡྲིན།

གཞན་དུ་ན་རབ་བྱུང་ཙམ་གྲིས་ཤ་བཟར་མྲི་རུང་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ་འདྲི་དག་

འདེན་པ་ལ་གང་གྲི་འབེལ་ཡོད་སོམས་ཤྲིག །སྤྲིར་ཡང་བསབ་བཏུས་སུ། རབ་བྱུང་

ཙམ་དང་སོ་ཐར་གྲི་བསབ་གཞྲི་དང་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ག་ལ་ཡྲིན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པའྲི་གཞྲི་དང་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་རབ་བྱུང་ཙམ་གྲིས་ཤ་བཟར་རུང་མྲི་རུང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

འབེལ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །དེས་ན་རབ་བྱུང་ཙམ་གྲིས་ཤ་བཟར་མྲི་རུང་བའྲི་ཤེས་བེད་

དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བང་སེམས་ཀྲིས་ཤ་བཟའ་བར་མྲི་བ་བར་སྟོན་པའྲི་ལུང་འབད་
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ནས་འདེན་པ་ནྲི། རབ་བྱུང་ཙམ་གྲིས་རོར་དྲིལ་འཆང་དགོས་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ་རྒྱུད་

ལས། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང༌། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་གཟུང་བར་བགྲི། ཞེས་གསུངས་

པ་འདེན་པ་དང་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་བསབ་བཏུས་ཀྲི་ལུང་དེ་དག་གྲི་

ཐོག་མར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་ཞེས་བ་བའྲི་ཚིག་

སོས་སོ། །

དེས་ན་འདྲི་དག་ནྲི། སྤྲིར་བཏང་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཙམ་གྲིས་ཤ་བཟར་

མྲི་རུང་བར་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

གང་ཡྲིན་ཀང་ཤ་བཟར་མྲི་རུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྱྲི་རང་ཉྲིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

ཁས་ལེན་པ་དང༌། གཞན་གྲིས་བང་ཆུབ་དཔའོ་ཞེས་སན་པའྲི་ཚིག་གྲིས་ངོར་བསྟོད་

པ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་པ། ཤ་ཟོས་ན་རང་དོན་དུ་ཤ་ལ་སེད་པ་དག་པོ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེའྲི་

དབང་གྲིས་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའྲི་དགག་བ་འདེན་པའམ། འདེན་དུ་

དོགས་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའྲི་དགེ་སོང་ངམ། དགེ་ཚུལ་ལམ། རྒྱལ་པོའམ། བློན་

པོའམ། གོང་དཔོན་ནམ། ཁྲིམ་ན་གནས་པའྲི་བུད་མེད་དག་གྲིས་ཀང་ཤ་བཟའ་བར་

མྲི་བ་བ་ཡྲིན་གྲི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་ཀང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རབ་བྱུང་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་ཙམ་དུའང་

ཁས་ལེན་པའྲི་འདྲི་ཡྲིན་མེད་པའྲི་རབ་བྱུང་དག་གྲིས་ཤ་ཙམ་བཟར་མྲི་རུང་བ་ག་ལ་

ཡྲིན། དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁས་ལེན་ཅྲིང་དམ་བཅའ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

སེམས་བསྐེད་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་ཅྲིག་བླངས་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཤ་མྲི་ཟ་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། 

བསམས་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་སོག་གཅད་དམ་
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གཅོད་དུ་འཇུག་པ་ལའང་མྲི་རྲིགས་པར་ཅྲིའང་མྲི་རྩྲི་ཞྲིང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

ཁས་ལེན་དང་མཚན་ཉྲིད་གང་ཡང་མ་ཚང་ཡང་རབ་བྱུང་ཡྲིན་ཙམ་གྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་ཤ་བཟར་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སྤོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་

བརོད་པར་བའོ། །

འོན་ཀང༌། ལང་གཤེགས་ཀྲི་མདོའྲི་ཚིག་དེ་དག་ལ་འཁྲུལ་པའྲི་གཞྲི་གཞན་ཡང་

ཅྲི་རྲིགས་པ་སང་བས་དེ་དག་གྲི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང༌། ཁེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་

ནྲི་སེམས་ཅན་གསོད། །ཤ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ནྲི་ནོར་སྦྲིན་བེད། །དེ་དག་གཉྲི་ག་སྲིག་ལས་ཅན། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གང་ཟག་གང་གྲིས་རང་ཉྲིད་ཟ་བའྲི་ཆེད་དུ་འགའ་ཞྲིག་ལ་རྲིན་སྦྲིན་

པར་ཁས་བླངས་ནས་ཤ་ཉོ་བར་ཞུགས་ཤྲིང༌། འཚོང་བ་པོ་དེས་ཀང་རྲིན་གྲིས་ཁེའྲི་

ཆེད་དུ་ཉོ་བ་པོས་རྲིན་སྦྲིན་པར་ཁས་བླངས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་སེམས་ཅན་བསད་དེ་ཤ་

ཁེར་ཕྱྲིན་པ་ན། ཉོ་བ་པོས་ཀང་རང་གྲིས་རྲིན་སྦྲིན་པར་ཁས་བླངས་པ་དེའྲི་རྐེན་

གྲིས་བསད་པར་ཤེས་བཞྲིན་དུ་རྲིན་བྲིན་ནས། ཉོ་བ་དེ་གཉྲི་ག་སོག་གཅོད་པའྲི་སྲིག་

པ་མཉམ་པོར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཚོང་པས་ཁེའྲི་སད་དུ་སེམས་ཅན་

བསད་ནས་ཤ་ཚོང་དུས་སུ་ཁེར་འོངས་པ་ལ་རྲིན་བྲིན་ནས་ཉོ་བ་ལ་ནྲི། ངས་རྲིན་

བྲིན་ནས་ཉོ་བར་ཁས་བླངས་པ་འདྲིའྲི་རྐེན་གྲིས་སེམས་ཅན་འདྲི་བསད་པ་ཡྲིན་ཀང་

བླའོ་སམ་པ་ལྟ་བུའྲི་ཀུན་སོང་གང་ཡང་མེད་ཀང་ཉོས་པ་ཙམ་གྲིས། སེམས་ཅན་དེ་

གསོད་པ་པོ་དང་སྲིག་མཉམ་དུ་འབྱུང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་

པ་ཡྲིན་ཏེ་རང་གྲིས་བསམས་བཞྲིན་དུ་མ་ནོར་བར་གཞན་བསད་པའྲི་ལས་ནྲི། བས་

ལ་བསགས་པའྲི་ལས་ཞེས་བ་བ་རྣམ་སྲིན་མོང་ངེས་ཀྲི་ལས་དང༌། རང་གྲིས་མཐོ་
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ཡོར་དུ་འཁྲུལ་ཏེ་རོ་འཕངས་པས་མྲིའྲི་མགོ་ལ་འཕོག་སྟེ་བསད་པ་ལྟ་བུ་སོག་གཅོད་

བའྲི་སྦོར་བ་བས་ཀང་ཀུན་སོང་མ་རོགས་པ་ཡང་བས་ལ་མ་བསགས་པའྲི་ལས་

ཞེས་བ་བ་རྣམ་སྲིན་མོང་བར་མ་ངེས་པའྲི་ལས་སུ་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཕལ་ཆེ་བ་

ནས་གསུངས་པ་ལ། སོག་གཅོད་པའྲི་ཀུན་སོང་མ་འགྱུས་ཤྲིང་གསོད་པའྲི་སྦོར་བ་

གང་ཡང་མ་བས་པར་ཚོང་དུས་སུ་ཤ་ཉོས་ནས་ཟོས་པ་ཙམ་ལ་སེམས་ཅན་གསོད་

པ་པོ་དང་རྣམ་སྲིན་མཚུངས་པར་མོང་ན་ལས་མ་བས་པས་རྣམ་སྲིན་མོང་བར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གང་གྲིས་ཐུབ་པའྲི་ཚིག་འདས་ཏེ། །བསམ་པ་ངན་པས་ཤ་ཟ་ན། །འཇྲིག་རྟེན་

གཉྲིས་ནྲི་གཞྲིག་པའྲི་ཕྱྲིར། །ཤཱཀའྲི་བསྟན་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནྲི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤ་བཟའ་བར་མྲི་བ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཐུབ་

པའྲི་ཚིག་ལས་འདས་ཏེ། སྟོན་པའྲི་བཀའ་ཁད་དུ་གསོད་པའྲི་བསམ་པ་ངན་པས་མྲི་

རུང་བའྲི་ཤ་ཟ་ན་ཤཱཀའྲི་བསྟན་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་

སོ། །ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བསྟན་པ་དང༌། བརྟུལ་

ཞུགས་གང་ཡྲིན་སོ་ཐར་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་མ་འཛིན་ཞྲིག །རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་

ཤ་རྣམས་ནྲི། །མ་བརྟགས་པ་དང་མ་བསངས་དང༌། །མ་བསྐུལ་པ་ཡང་ཡོད་མེད་

པས། །དེ་བས་ཤ་ནྲི་མྲི་ཟའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཅྲི་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་ནྲི། ཟོས་

ཀང་ཉེས་པ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་ཡྲིན་ཀང༌། ཤ་ལ་

སེད་པའྲི་བག་ཆགས་ཤྲིན་ཏུ་མཐུག་པོས་རྒྱུད་ལ་བསྒོས་པའྲི་བང་སེམས་ལས་དང་

པོ་པ་དག་ལ་ནྲི། རང་དོན་དུ་ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པའྲི་དབང་གྲིས་བང་སེམས་
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རང་གྲི་བཟའ་བར་མ་བརྟགས་པ་སྟེ་མ་བསམས་པ་དང༌། རང་དོན་དུ་ཤ་ལ་སེད་པའྲི་

དབང་གྲིས་རང་གྲིས་གཞན་ལ་དངོས་སུ་མ་བསངས་པ་དང༌། ཀུན་སོང་དེས་ཟུར་ན་

གནས་པ་གཞན་བརྒྱུད་དེ་བསྐུལ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་ཡང་ཡོད་

མེད་པ་སྟེ་དཀོན་པ་དེ་བས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ཤ་ནྲི། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་ཟའོ། ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། མ་བརྟགས་པ་དང༌། མ་བསངས་པ་དང༌། 

མ་བསྐུལ་བ་གསུམ་གྲིས། རྣམ་གསུམ་དག་པ་ཞེས་པའྲི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ངོས་

འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་གསུམ་དག་ཅེས་པའྲི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ནྲི། ལུང་འདྲི་ཉྲིད་

ཀྲི་འོག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲིས་སད་པ་ལ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲིས་”སད
1
་ཅེས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་རང་གྲི་བསབ་

པའྲི་གཞྲི་ལས་སད་ཅེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅྲིག་

པ་ལྟར་བརྩེ་བའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁས་བླངས་ནས། སྲིང་རེ་བཏང་སྟེ་རང་གྲི་

ཟས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བསད་པའྲི་ཤ་ལ་སེད་པས་ལོངས་སྤོད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་བང་

སེམས་ཉམ་ཐོས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སད་དོ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། སོད་པ་པོ་ཉན་

ཐོས་ཡྲིན་ན་སོད་ཡུལ་ཉན་ཐོས་ཡྲིན་ག་ལ་དགོས། མཐོང་དང་ཐོས་དང་དོགས་པ་

ཡྲི། །ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སད། ཅེས་པ་ནྲི། རྣམ་གསུམ་མ་དག་པའྲི་ཤ་

ངོས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་བསད་པར་རང་གྲིས་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་

དང་དོགས་པ་སྟེ་གསུམ་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པ་དང་ཁད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༢ན།  སྣད   * སྨད    ཞོལ།  ༤༢བ༥ན།  སྐུ། ༤༤བ༢ན།  སྨད
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མེད་ལ། དེ་ཡང་ཟ་བ་པོ་ལྷ་སྦྲིན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་དུ་བསད་པར་ལྷ་སྦྲིན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དོགས་པ་གསུམ་གང་རུང་ཡོད་བཞྲིན་དུ་ལྷ་སྦྲིན་རང་གྲིས་

ཟོས་ན་རྣམ་གསུམ་མ་དག་པའྲི་ཤ་ཟོས་པར་འགྱུར་བར། མདོ་རྩའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

ལས་ཟ་བ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་སྦྲིན་བདག་གྲིས་ཤ་བསྔོས་པར་ཟ་བ་པོ་དེས་མཐོང་བ་

དང་ཐོས་པ་དང་དོགས་པ་ཞེས་ཟ་བ་པོ་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། ཟ་བ་པོ་ཙམ་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་བསྔོས་པས་ཟ་བ་པོ་དགེ་སོང་

ལྷ་སྦྲིན་ལ་ཡང་བསྔོས་པར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་བསད་ཤ་ཡྲིན་ན་བསྔོས་ཤ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། བླུན་པོའྲི་འཆལ་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དགེ་འདུན་ལ་

བསྔོས་པ་ཙམ་གྲིས་ཡུལ་དབུས་ཀྲི་དགེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པས་ཁབ་བར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟ་ན་བོད་དུ་སྦྲིན་བདག་གྲིས་དགེ་འདུན་ལ་བསྔོས་པའྲི་བསེན་བཀུར་ཡོ་བད་ལ་

བོད་ཀྲི་དགེ་འདུན་གང་གྲིས་ལོངས་སྤད་ཀང་ཡུལ་དབུས་ཀྲི་དགེ་འདུན་ལ་བསྔོས་

པའྲི་དཀོར་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་བ་སོགས་བཞད་གད་ཆེས་ཆེ་བ་དུ་

མ་ཞྲིག་ཁས་བླང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མ་འོངས་པ་ཡྲི་དུས་ན་ནྲི། །ཤ་ཟ་གཏྲི་མུག་

སྨྲ་བ་དག །ཤྲི་ན་སྲིག་མེད་རུང་བའོ་ཞེས། །སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ནྲི་བཤད་ཅེས་ཟེར། 

ཞེས་པས་འདུལ་བ་ལས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་གནང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་འབྱུང་བ་ལ་

སད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་འོད་དང་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཁན་པོ་

དང༌། ཉན་ཐོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ །བསད་རུང་ཤ་ནྲི་མ་ཟ་ན། །ལྷ་སྦྲིན་གྲི་ནྲི་

བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། ཞེས་གསུང་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་ལུང་དེས་སད་དོ་

ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡྲིན་ལ། ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། མ་འོངས་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཐེག་པ་
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ཆེན་པོ་བར་ཁས་འཆེ་བའྲི་རབ་བྱུང་ཁ་ཅྲིག་འདུལ་བ་ལས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་

གནང་བ་ཡྲིན་པས་རབ་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བཟར་རུང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདུལ་བ་

ནས་གནང་བ་ལ་འཁྲིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སབས་སུ་ཡང་རང་ཉྲིད་ཤ་ལ་སེད་པའྲི་

དབང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་སོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཟས་གོས་གནས་ཁང་གང་ཡྲིན་ཀང་རང་དོན་

དུ་སེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་ལྟུང་བ་རེ་རེ་འབྱུང་བར་

གསུངས་ན་ཤ་ལ་རང་དོན་དུ་སེད་བཞྲིན་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་ནྲི། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་

འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དེ་བས་ཀང་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པས་སོ། །འོན་

ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་དེ་ལྟར་ཤ་བཀག་པ་ནྲི་སྤྲིར་བཏང་ཡྲིན་གྲི། ཤ་མ་

ཟོས་ན་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྲི་དན་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་བ་བ་ལ་སྦོར་མྲི་བཟོད་ཅྲིང༌། 

ཟོས་ན་སྦོར་བཟོད་པས་ལུས་གསོ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཉེས་པ་མེད་པར་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ལྡན་གྲི་

ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་བསབ་བཏུས་སུ་དངས་པ་གོང་དུ་བྲིས་ཟྲིན་པ་འདྲིས་ཆེས་

གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་བསབ་བཏུས་སུ། འདུལ་བ་ལས་དེ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་

པ་ཟོས་ན་སོང་བའྲི་བར་ཆད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གང་གནང་བ་དེ་ནྲི། དེ་ཡོངས་སུ་

སངས་པས་དག་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྲི་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་བསལ་བ་དང༌། སལ་པ་ཡོད་

ཀང་དེ་ལ་ཆགས་པས་བསྟན་པ་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་སད་དུ་ལང་ཀར་

གཤེགས་པའྲི་མདོ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། བསྟན་པ་བརོད་པ་དེ་དང་དེ་ལས་བསབ་

པའྲི་གཞྲི་རྲིམ་པས་བཅའ་བ་སས་ཀྲི་གདང་བུ་བེ་བའྲི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་གསུམ་བཅས་
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ནས་དེའྲི་ཆེད་དུ་བས་པ་རྣམས་ཀང་བཀག་སྟེ། དེས་ན་རང་ཤྲི་བ་བཅུའྲི་ཤ་ཡང་

བཀག་གོ །ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲིས་འདུལ་བ་ནས་ཤ་གནང་བའྲི་དགོངས་གཞྲི་ཤ་

ལ་ཆགས་ནས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་མྲི་ནུས་པ་དག་གྲི་ངོར་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་པར་བསྟན་པས་འདུལ་བ་ནས་ཤ་གནང་བ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་

དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། བབ་ཆོལ་ཏེ། སོམ་པ་གསུམ་པོ་གང་གྲི་ཡང་

དགག་བསྒྲུབ་གནང་གསུམ་གྲི་བསབ་པ་བཅས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་

བར་གསུངས་ན་བླང་དོར་གྲི་བཅས་མཚམས་མྲི་ཟྲིན་ཅྲིང༌། བསབ་པ་དེ་དང་དེ་

བཅས་པར་ངེས་ཀང་བཅས་པ་ལྟར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་རུང་མྲི་རུང་ཐེ་ཚོམ་དང་

བཅས་ནས་མཐའ་ཅྲིག་ཏུ་བླང་དོར་ལ་བསབ་པ་ཇྲི་ལྟར་བཅས་པ་ལྟར་འཇུག་ཏུ་མྲི་

རུང་བར་འགྱུར་བས། སོམ་པ་གསུམ་གང་གྲིའང་བསབ་པའྲི་བཅས་མཚམས་གང་

ལ་ཡང་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་དགོངས་པ་བཅན་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་

དང༌། གལ་ཏེ་སྟོན་པས་འདུལ་བ་ལུང་ནས་གནང་བ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ན་ཡོན་ཏན་

འོད་དང་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུང་དོན་འགེལ་བ་ལ་ཚད་མའྲི་སྐེས་

བུ་དག་གྲིས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགོངས་པ་ཅན་དུ་འགེལ་དགོས་པ་ལ། དེ་

དག་གྲིས་སྒ་སོར་བཞག་ཏུ་བཀྲལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་བསབ་བཏུས་ཀྲི་ཚིག་དེས་ནྲི། འདུལ་བ་ལས་ཤ་གནང་བ་ཡྲིན་ལ། 

གནང་བ་དེ་ཡང་དགོས་པ་འདྲི་འད་ཞྲིག་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་གནང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤ་གནང་

བའྲི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ཡྲིན་གྲི་དགོངས་གཞྲི་བསྟན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དགོངས་གཞྲི་

དང་དགོས་པའྲི་ཁད་པར་ཡང་མྲི་ཤེས་པས་མདོ་དོན་འགེལ་པ་ནྲི། སྲིང་ཁམས་ཆེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་ཡྲིན་ནོ། །གདུལ་བ་འདྲི་འད་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་བཅས། དགོས་པ་འདྲི་འད་ཞྲིག་

གྲི་ཕྱྲིར་དུ་བཅས་ཞེས་གསུངས་པས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་འགོ་ན། བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་

དགོངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གདུལ་བ་འདྲི་འད་ཞྲིག་ལ་བཅས། དགོས་པ་འདྲི་འད་

ཞྲིག་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་བཅས་ཞེས་པ་རེ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བསྟན་པ་

བརོད་པ་དེ་དང་དེ་ལས་བསབ་པའྲི་གཞྲི་རྲིམ་པས་བཅའ་བ་སས་ཀྲི་གདང་བུ་བེ་བའྲི་

ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་གསུམ་བཅས་ནས། ཞེས་ལང་གཤེགས་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། 

འདུལ་བ་ལས་ཐོག་མར་མྲིའྲི་ཤ་དང་རྨྲིག་གཅྲིག་པའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པའྲི་

བསབ་པ་བཅས། དེ་རེས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་གནང་བའྲི་བསབ་པ་བཅས་པ་སྟེ། 

འདུལ་བ་ལས་བཅས་པའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་སྤྲིར་བཏང་དུ་ཤ་

ཙམ་རང་ཤྲི་བ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བཀག་པའྲི་བསབ་པ་

སྟེ་རྣམ་པ་གསུམ་བཅས་པའོ། ཞེས་བླ་མ་སྔ་མ་དག་འཆད་དོ། །རང་ཤྲི་བ་བཅུའྲི་ཤ་

ཡང་བཀག་གོ །ཞེས་ཐེག་ཆེན་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། འདུལ་བ་ལས་རྣམ་གསུམ་དག་

པའྲི་བསད་ཤ་ཡང་གནང་བས་རང་ཤྲི་བའྲི་ཤ་ཟ་ཞྲིང་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་བསད་ཤ་

ཡང་མྲི་ཟ་བ་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གྲི་ཡང་བསབ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལང་ཀར་

གཤེགས་པའྲི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལ་རྩྲི་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཤ་རྣམས་དང་ནྲི་སྒོག་

བཙོང་དང༌། །ཆང་དག་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། ཇྲི་ལྟར་འདོད་

ཆགས་ཐར་པ་ལ། །བར་ཆད་བེད་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན། །དེ་ལྟར་ཤ་དང་ཆང་ལ་

སོགས། །བར་ཆད་བེད་པར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་ཤ་ཆང་སྒོག་པ་གསུམ་ག་ཁད་མེད་
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དུ་ལེགས་པར་བཀག་པ་ལ། ཤ་འབའ་ཞྲིག་མཐོང་ནས་ཆང་སྒོག་གཉྲིས་མ་མཐོང་

བར་རབ་བྱུང་ཆང་སྒོག་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་སྤོད་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བབ་

ཀང་མྲི་རྲིགས་པར་མྲི་རྩྲི་བ་ནྲི། ཕྲག་དོག་མྲི་བཟད་པའྲི་གདོན་གྲིས་ཡྲིད་རང་དབང་

མེད་པར་བསད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་སོམས་ཤྲིག །ནད་གསོ་བའྲི་སད་དུ་ནྲི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གནང་བ་ཡྲིན་ཏེ། བསབ་བཏུས་ལས། ན་བའྲི་

གསོས་སན་ནྲི། བདག་གྲི་དོན་དང་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་

ཉན་ཐོས་ཀྲི་འདུལ་བ་ལས་བསྟེན་པར་བ་བ་ཉྲིད་དང༌། ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་ཀང་

བཙོང་ལ་ལུས་གཟུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་ན། སྐེ་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བསྐབ་

པའྲི་རྒྱུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ལུས་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །

གཞན་ཡང་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྲི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དོན་འདྲིའྲི་

སད་དུ་ཐོག་མར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གོས་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ན། 

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གོས་ཆེན་པོས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞུས་ནས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་པ། བདག་གྲིས་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་དུས་ན། བདག་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ཤ་

ཟ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསྒོས་པ། ཤའྲི་ཟས་ལ་ཆགས་པའྲི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྲི་རོ་ལ་སེད་པ་སོང་བའྲི་སད་དུ། ཅྲི་ནས་ཀང་སེམས་ཅན་རོ་ལ་སེད་པ་

བསལ་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་རོའྲི་ཟས་ལ་མོས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བུ་གཅྲིག་པ་ལྟ་
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བུར་སྡུག་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། ཕན་ཚུན་དུ་བམས་པ་འཐོབ་པ་དང་ཐོབ་ནས་ཀང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་རྣམས་སུ་བང་བར་བས་ཏེ། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་ངལ་བསོས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ས་བླ་ན་མེད་པ་འཐོབ་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཆོས་བཤད་པ་དང༌། ཤ་ཟ་བ་ཉེས་པར་ལྟ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བདག་

ལ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ཚིག་འདྲིས། མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་དང་པོ་ནས་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུག་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་ཉན་རང་གྲི་སར་ངལ་བསོས་ཏེ། སར་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ས་ཐོབ་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་

གང་དག །ཤ་ལ་སེད་པའྲི་སྔོན་གྲི་བག་ཆགས་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཆེས་ཆེར་བསྒོས་

པས་ཚེ་འདྲིར་ཤ་ལ་སེད་པ་དག་པོ་སྐེ་བ་དེ་དག་གྲི་ཤ་ལ་སེད་པ་གཅོད་པའྲི་ཐབས་

སུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཀང་

དོན་དེའྲི་སད་དུ་ལང་གཤེགས་”ལས
1
་ཤའྲི་ཉེས་དམྲིགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ཡྲིན་

པར་ཆེས་གསལ་ལོ། །བློ་གོས་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཞུས་པའྲི་ལན་རྒྱས་པར་གསུངས་

པ་མཐའ་དག་གྲི་དོན་གྲི་གནད་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ནྲི། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གསུངས་

པ་མཐའ་དག་གྲིས་ནྲི། གཙོ་བོར་ཐེག་ཆེན་ལས་དང་པོ་བ་དང༌། བམས་པའྲི་རྣལ་

འབོར་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པ་གང་དག་ཤ་ཟན་གྲི་བག་ཆགས་ཆེས་ཆེར་སེམས་

རྒྱུད་ལ་བསྒོས་པའྲི་དབང་གྲིས། ཚེ་འདྲིར་ཤ་ལ་སེད་པ་དག་པོ་སྐེ་བ་དེ་མ་བཀག་ན་

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༣ན།  པས    * ལས  ཞོལ། ༤༦ན༢ན།  སྐུ། ༤༨ན༢ན།   ལས
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བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་སྐེ་བའྲི་གེགས་དང༌། བམས་པའྲི་རྣལ་

འབོར་འགྲུབ་པའྲི་གེགས་བེད་པས་གཉེན་པོ་ཡྲིད་ལ་བེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་སེད་པ་དེ་

གཅོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །

གཉེན་པོ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིད་ལ་བ་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་

གཉེན་པོར་མྲི་སྡུག་པའྲི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རང་ལ་

ནད་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། ཟས་ལ་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་

མཐུན་པའྲི་འདུ་ཤེས་བསྐེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ཤ་ལ་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་

འདུ་ཤེས་བསྐེད་པ་དང༌། ཤ་ལ་སེད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བསྒོམས་ནས་སོང་དགོས་

སོ། །དེ་ཡང་ཤ་དང་ཁག་ལ་སོགས་པ་ནྲི། འབས་དང་ནས་དང་འོ་མ་དང་མར་ལ་

སོགས་པ་ལྟར་རང་གྲི་མདུན་དུ་བྱུང་ཙམ་ནས་ཟས་ཡྲིད་དུ་འོང་ཞྲིང་གཙང་ལ་རོ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཟས་བསོད་པ་ཡྲིན་པར་ཡྲིད་ལ་བས་ན་ཤ་ལ་སེད་པ་དག་པོ་དེ་

རྒྱས་པར་འགྱུར་གྲི་འགོག་མྲི་ནུས་པས། མ་ཟོས་པའྲི་གོང་ཉྲིད་ནས་ཕ་མའྲིཁུ་ཆུ་

ཁག་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་གཙང་བའྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཕ་མར་གྱུར་

པའྲི་སེམས་ཅན་འདྲི་དག་ལ་བུ་གཅྲིག་པ་དང་འད་བར་བལྟ་བར་བ་བ་ཡྲིན་པས་བུའྲི་

ཤ་དང་མཚུངས་པ་དེ་དག་སེད་པས་ཟ་བར་མྲི་རུང་ངོ་སམ་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་འདུ་ཤེས་

ཉེ་བར་འཇོག་པ་ནྲི། མྲི་རུང་བ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་འཇོག་པ་སྟེ། དེའྲི་

ཕྱྲིར་ལང་གཤེགས་ལས། དང་སོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཟས་མྲི་བསོད་པ། མྲི་རུང་བའྲི་ཟས་

ཤ་དང་ཁག་རྣམས་དེ་ཇྲི་ལྟར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་གནང་བར་བ། བློ་གོས་ཆེན་པོ་ངས་

ནྲི། འཕགས་པའྲི་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བསེན་པ། འཕགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐེ་བོས་
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རྣམ་པར་སངས་པ། ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་མང་པོ་འཐོབ་པར་བེད་པ། ཉེས་པ་རྣམ་པ་མང་

པོ་རྣམ་པར་སངས་པ། དང་སོང་གྲི་ཟས་བསོད་པ། འབས་དང༌། ནས་དང༌། གོ་དང༌། 

སན་མ་རེའུ་དང༌། བལ་སན་དང༌། སན་ཆུང་ལ་སོགས་པ་དང༌། མར་དང༌། འབྲུ་མར་

དང༌། སྦྲང་རྩྲི་དང༌། ཧྭགས་དང༌། ཁནྡྷ་དང༌། ཤ་ཁར་ལ་སོགས་པའྲི་ཟས་རྣམས་ཟོས་

ཤྲིང་བརྟགས་པ་ཡྲིན་ཞེས་གནང་ན། བློ་གོས་ཆེན་པོ་མ་འོངས་པ་ན་སྐེས་བུ་བླུན་བོ་

འདུལ་བ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ། རྣམ་པ་མང་པོར་སྨྲ་བ། ཤ་ཟན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བག་

ཆགས་ཀྲིས་བསྒོས་པ༌། སེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་ཆགས་པ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། འདྲི་དག་བསོད་པའྲི་

ཁ་ཟས་ཡྲིན་པར་མྲི་འཛིན་ཏེ། བློ་གོས་ཆེན་པོ་སྔོན་གྲི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ། དགེ་

བའྲི་རྩ་བ་བསྐེད་པ། དད་པ་ཅན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མྲི་མངའ་བ། ཤཱཀའྲི་རྲིགས། 

རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཕོ་དང༌། རྲིགས་ཀྲི་བུ་མོ་དང༌། ལུས་དང་སོག་དང་ལོངས་སྤོད་ལ་མ་

ཆགས་པ། རོ་ལ་མ་ཞེན་པ། རོ་ལ་མྲི་རྐམ་པ། སྲིང་རེ་ཅན། འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་

བདག་བཞྲིན་དུ་རེད་པར་འདོད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅྲིག་པ་བཞྲིན་དུ་

སྡུག་པར་བལྟ་བའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནྲི། དེ་སམ་

དུ་འཛིན་པར་བཤད་དེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེས་ན་དང་སོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཟས་མྲི་

བསོད་པ། མྲི་རུང་བའྲི་ཟས་ཞེས་གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལས་དང་པོ་བའྲི་བློ་སྦོང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། འདུལ་བ་ལས། འོ་མ་དང་ཞོ་

དང་མར་དང་ཉ་ཤ་དང་ཤ་སམ་ལྟ་བུ་ནྲི། ཟས་བསོད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བསོན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། འདུལ་བ་དང་འགལ་

བའྲི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཟས་མྲི་རུང་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་
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ནོ། །

དེ་ཡང་འདུལ་བ་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ངོས་ནས་ཟས་

བསོད་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁྲིམ་པ་རྣམས་ལ་དེ་དག་ཟས་བསོད་པ་དང་

མཆོག་ཏུ་གགས་པས། ཁྲིམ་པ་ཟས་བསོད་པ་དང་རྩྲིས་ཆེ་བར་བེད་པ། ཁྲིམ་པ་རང་

གྲི་བློ་ངོ་ན་མཆོག་ཏུ་ཕངས་པ་དེ་དག་ཉེ་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྲིམ་པ་ལ་ནན་གྲིས་བསངས་

ན་འདོད་པ་ཆེ་བ་དང་ཆོག་མྲི་ཤེས་པ་དང་ཁྲིམ་པ་མ་དད་པར་འགྱུར་བའྲི་དགག་བ་

ཡོད་པས། ཉེ་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྲིམ་པ་ལ། ཁྲིམ་པ་དེ་དག་རྩྲིས་ཆེ་ཞྲིང་བསོད་པར་

གགས་པའྲི་ཟས་ནན་གྲིས་བསངས་ཏེ་ཟོས་ན་བསོད་པ་སོང་བའྲི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

བར་གསུངས་ལ། ཉེ་དུ་ལས་དེ་དག་སོང་བ་དང་ཟ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ལང་གཤེགས་ལས་ནྲི། བང་སེམས་རང་གྲི་བློ་ངོ་ན་ཟས་མཆོག་དང་བསོད་

པར་འཛིན་པ་བཀག་ནས་ཤ་ལ་སེད་པ་འགོག་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས་ཁད་

པར་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་མྲི་མཐུན་པའྲི་འདུ་ཤེས་དག་མྲི་རུང་བའྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་

ནས། ཤ་ལ་སེད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་ཡྲིད་ལ་བ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྲི་དྭགས་རོན་པ་དང༌། 

ཉ་བཤོར་བ་དང༌། བཤན་པ་བེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། རྲིན་བྲིན་ཏེ་སོག་གཅོད་དུ་

བཅུག་ནས་ཤ་ཉོ་བ་དང༌། དེའྲི་སད་དུ་སོག་བཅད་དེ་འཚོང་བ་དང༌། ཤ་ལ་སེད་པའྲི་

གོམས་པ་ཐལ་ནས་མྲི་བསད་དེ་ཟ་བའྲི་རྒྱལ་བུ་སེངེ་འབངས་བཟང་དང༌། རྒྱལ་བུ་

རྐང་བཀྲ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་ལྟར་དུ་གྱུར་པ་དང༌། དྲི་མྲི་ཞྲིམ་ཞྲིང་སོག་ཆགས་མང་

པོ་དངང་པ་དང་སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རྲིག་སྔགས་ཀྲི་ཁད་པར་མང་པོ་འགྲུབ་པའྲི་

གེགས་དང༌། བམས་པ་ཆེན་པོ་དང་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐེ་བའྲི་གེགས་བེད་པ་སོགས་རྒྱ་
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ཆེར་གསུངས་པ་དེ་དག་ཡྲིད་ལ་བེད་པའོ། །དེ་ཡང་ཉེས་དམྲིགས་དེ་དག་ཤ་ལ་སེད་

པ་ལས་འབྱུང་བས་ཤ་ལ་སེད་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་དང་འབས་བུ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་ཙམ་

གྲིས་ཤ་ལ་སེད་པ་ཡོད་ན་ཉེས་དམྲིགས་དེ་དག་འབྱུང་བས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ནྲི། དུ་

བ་དང་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་མེ་དང་ནས་ཀྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ན། མེ་དང་ནས་ཡོད་

ན་དེ་ལས་དུ་བ་དང་མྱུ་གུ་འབྱུང་བས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་བླུན་པོའྲི་རྣམ་པར་ཐར་

པའོ། །

ཡང་ལང་གཤེགས་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོ་མ་འོངས་པའྲི་དུས་ན་ང་ཉྲིད་ཀྲི་

བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང༌། ཤཱཀའྲི་སས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ། དུར་སྨྲྲིག་གྲི་

རྒྱལ་མཚན་ཐོགས་པ། སྐེས་བུ་གླེན་པ་ལོག་པའྲི་རྟོག་པས་སེམས་ཉམས་པ། འདུལ་

བ་ལ་རྣམ་པ་མང་པོར་རྣམ་བར་རྟོག་པ་སྨྲ་བ། འཇྲིག་ཚོགས་ལ་བལྟ་བ་རྒྱས་པ། རོའྲི་

སེད་པ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས། ཤ་ཟ་བའྲི་གཏན་ཚིགས་སུ་”བཅད
1
་པ་གནང་བ་དེ་དང་

དེ་དག་སྟོན་ཏེ། ང་ལ་ཡང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྐུར་བ་འདེབས་པར་སེམས་

སོ། །སྔོན་བྱུང་བའྲི་གླེང་གཞྲི་དེ་དང་དེ་དག་ལ་བརྟགས་ནས་སྨྲ་བ་སྟེ། སྔོན་བྱུང་བ་

འདྲི་ནྲི། གཞྲི་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཤའྲི་ཟས་གནང་སྟེ་རུང་བ་ཡང་ཡྲིན། ཁ་

ཟས་བསོད་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་གསོལ་ཞེས་

ཟེར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པས་ཤ་ཟ་བའྲི་གཏན་

ཚིགས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་འདུལ་བ་ལས་གནང་བ་སོགས་འགོད་པ་དགག་

བར་བཀོད་པའོ། །དེ་འགོག་པ་ནྲི། བློ་གོས་ཆེན་པོ་མདོ་གང་ལས་ཀང་བསེན་པར་

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༥ན།   སྐུ། ༥༠ན༥ན།  བཅད    ཞོལ། ༤༨ན༣ན།  བཅས
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གནང་བ་མེད་དོ། །ཟས་བསོད་པའྲི་ནང་དུ་ཡང་རུང་བར་མ་བཤད་དོ། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་མདོ་གང་ལས་ཀང་ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་

པས་ཤ་བསེན་པར་གནང་བ་མེད་དོ། །ཟས་བསོད་པའྲི་ནང་དུ་ཡང་ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་

པའྲི་སེད་པས་ཤ་ཟ་བ་རུང་བར་མ་བཤད་དོ། ཞེས་པ་སྟེ། ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་

སེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ནྲི། རྣམ་གསུམ་དག་མ་དག་དང་བསད་པ་དང་ཤྲི་བ་གང་གྲི་ཤ་

ཡང་བཟར་མྲི་རུང་བ། ལང་གཤེགས་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོ་ངས་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་བུ་

དང་རྲིགས་ཀྲི་བུ་མོ་ཆོས་འདོད་པ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་

དང༌། དུར་ཁོད་པ་བམས་པ་ལ་གནས་པ། དགོན་པ་བ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲི་

རྣལ་འབོར་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅྲིག་པ་བཞྲིན་

དུ་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་པའྲི་ཕྱྲིར་ཤ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཅད་པར་བས་སོ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཤ་ཟ་བ་རུང་བར་

འདུལ་བ་ལས་གནང་ངོ་ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་སྨྲ་ལ། དེ་འད་བ་

སྐོན་མེད་པར་གཉྲིད་ཀྲི་རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་མྲི་སྨྲའོ། །འོན་ཀང་གཞན་དོན་དུ་དགེ་བ་ལ་

ཤྲིན་ཏུ་བརྩོན་བའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལུས་གསོ་བའྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་

དང་ལྡན་པའྲི་ཚེ་ཤ་ཟ་ན་ཡང༌། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་འགལ་བར་དོགས་པའྲི་གཉེན་པོ་

དང་སེད་པ་སྐེ་བའྲི་གཉེན་པོར། བུའྲི་ཤ་དང་མཚུངས་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང་ལུས་གསོ་

བའྲི་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་ནས་ཟ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས། ངས་ཁ་

ཟས་ནྲི། བུའྲི་ཤ་དང་སན་བཞྲིན་བཤད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཤར་མ་ཟད་

འབས་ཆན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཟས་གང་ལ་ཡང་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པས་བཟར་མྲི་
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རུང་བར་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་དགོས་པ་ནྲི། འདུལ་བ་ལས་ཀང་གསུངས་

ཏེ། མདོ་རྩ་ལས། བདག་ཉྲིད་ལ་ནད་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང་ཟས་ལ་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་

བར་བཞག་སྟེ་ཟ་བར་བའོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། བཀྲེས་པ་དང་སོམ་

པ་ནྲི་ནད་ཡྲིན་ལ། བདག་ལ་དེ་ཡོད་པས་བདག་ཉྲིད་ལ་ནད་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་

བཞག་པ་དང༌། དེ་ཟས་ཀྲིས་འཚོ་བས་ཟས་ལ་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་

ཟས་བཟའ་བར་བའོ། ཞེས་དང༌། མདོ་རྩ་ལས། འབྱུང་བ་དང༌། 

འད་བ་དང༌། འགྱུར་བ་དང༌། ཕྱྲིར་རྒོལ་བ་ཉྲིད་དང༌། རྒྱུ་མཐུན་པ་དང༌། བརྟེན་

པའྲི་རྣམ་པ་དང༌། བཙལ་བ་དང༌། གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ཉྲིད་དང༌། ནད་དང་བཅས་

པ་ཉྲིད་དང༌། སོ་སོར་འགོ་བ་ཉྲིད་དག་གྲིས་མྲི་མཐུན་པ་ཉྲིད་དུ་བཞག་པའོ། ཞེས་

ཟས་ལ་མྲི་མཐུན་པའྲི་འདུ་ཤེས་བཅུ་ཉེ་བར་བཞག་ནས་ཟ་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ཏེ་རོ་ལ་བརྐམ་

པས་ཟ་བ་ནྲི། རྣམ་གསུམ་དག་མ་དག་བསད་མ་བསད་གང་གྲི་ཤ་ཡྲིན་ཀང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ལ་དགོངས་ནས། ལང་གཤེགས་ལས། འདྲིར་ནྲི་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ཐམས་ཅད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་སབས་མེད་པར་རྲིམ་གྲིས་བཀག་སྟེ། ད་ལྟར་

བློ་གོས་ཆེན་པོ་ངས་ཤའྲི་ཟས་ནྲི། སུ་ལ་ཡང་མ་གནང༌། མྲི་གནང༌། གནང་བར་མ་

འགྱུར་ཏེ། བློ་གོས་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཤའྲི་ཟས་ནྲི། མྲི་རུང་བར་བཤད་

དོ། ཞེས་གསུངས་ཀྲི། རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ །རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པའྲི་དབང་

གྲིས་མ་ཡྲིན་པར། ལུས་གསོ་བའྲི་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲིས་ཟ་བ་ཙམ་ཡང་འདུལ་བ་

ལས་ཀང་མ་གནང་ངོ༌། ཞེས་སྟོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། ཤ་རྣམ་གསུམ་དག་པ་ཟ་བའྲི་ཆེད་
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དུ་དོན་གཉེར་གྲི་འདོད་པ་ཡོད་ན་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་ན་ནྲི། ཤྲིན་

ཏུ་བླུན་པ་སྟེ། དོན་གཉེར་གྲི་འདོད་པ་དང་འདུན་པ་ནྲི། སེམས་བྱུང་ཡུལ་ངེས་ཡྲིན་

ལ། རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པ་ནྲི། སེམས་བྱུང་རྩ་བའྲི་ཉོན་མོངས་དྲུག་གྲི་ཡ་གལ་

འདོད་ཆགས་ཡྲིན་པས་སེམས་བྱུང་རྲིགས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། འདོད་པ་ལ་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་དང་། མྲིའྲི་རྟེན་ཅན་བསམ་གཏན་

དང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྲི་སེམས་ཐོབ་པ་དག་ལའང་ཟས་དང་བཏུང་

བ་དང་སན་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་དོན་གཉེར་གྲི་འདོད་པ་ཡོད་པར་ལུང་དང་མདོ་

སེ་དག་ལས་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་ཅྲིག་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཡང་ལང་གཤེགས་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོ་གང་ཡང་ང་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པས་ཀང་གསོལ་ཏོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པར་སེམས་པ་དེ་ཡང༌། བློ་གོས་ཆེན་པོ་

སྐེས་བུ་བླུན་པོ་རང་གྲི་ལས་ཀྲི་ཉེས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ལ་ཡུན་རྲིང་

པོར་དོན་མེད་པ་དང༌། གནོད་པ་དང༌། མྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །བློ་གོས་ཆེན་

པོ། ངའྲི་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་ནྲི། ཁ་ཟས་ཐ་མལ་པ་ཡང་མྲི་ཟ་བ་ཤ་དང་

ཁག་གྲི་ཟས་མྲི་རུང་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། བློ་གོས་ཆེན་པོ། ངའྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་ཟས་ཟ་སྟེ། ཟང་ཟྲིང་གྲི་ཟས་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལྟ་ཅྲི་སོས། བློ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་སྐུ། ཆོས་ཀྲི་ཟས་ཀྲིས་གནས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཟང་ཟྲིང་

གྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན། ཟང་ཟྲིང་གྲི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གནས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྲིད་པ་དང་

སྲིད་པའྲི་ཡོ་བད་ལ་སེད་པས་ཚོལ་བའྲི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སངས་པ། ཉོན་
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མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་མེད་པ། སེམས་དང་ཤེས་རབ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་བར་

གོལ་བ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། ཐམས་ཅད་གཟྲིགས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

བུ་གཅྲིག་པ་དང་མཚུངས་པར་གཟྲིགས་ཤྲིང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡང༌། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཟང་ཟྲིང་ཞེས་པ་ཉོན་མོངས་ལ་

བཤད་པ་ལྟར། ཟང་ཟྲིང་སྟེ་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པས་མྲི་གསོལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ། 

སྲིད་པ་དང་སྲིད་པའྲི་ཡོ་བད་ལ་སེད་པས་ཚོལ་བའྲི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སངས་

པ་སོགས་བཀོད་ན་ལེགས་པར་བཤད་”པར
1
་འགྱུར་གྲི། གདུལ་བའྲི་ཚོགས་རོགས་

པའྲི་སད་དུ་གསོལ་པའྲི་ཚུལ་ཙམ་ཡང་མ་བསྟན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དེ་དག་བཀོད་ན་

འབེལ་མེད་ཆེན་པོར་འགྱུར་ལ། ཉན་རང་འཕགས་པ་དང་བང་སེམས་རྣམས། རོ་ལ་

སེད་པས་ཟས་མྲི་ཟ་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ། ཆོས་ཀྲི་ཟས་ཟ་སྟེ་ཟང་ཟྲིང་གྲི་ཟས་མ་ཡྲིན། 

ཞེས་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་ཟས་ཐ་མལ་བའང་མྲི་ཟ་ན། ཞེས་གསུངས་པས། 

འབས་ཆན་དང་མར་ལ་སོགས་པའང་གཏན་མྲི་གསོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

གོང་ཉྲིད་དུ་འབས་ལ་སོགས་པ་ཟ་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་གང་དག་ཤ་

ཟོས་ན་རང་གྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉམས་འགོ་ཞྲིང་བློའྲི་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་བར་མོང་

བས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་དོན་དུ་རོ་ལ་སེད་པ་དག་པོ་སྐེ་བར་མཐོང་ནས། དགག་བ་དེ་

དག་འགོག་པའྲི་སད་དུ་རྣམ་གསུམ་དག་མ་དག་དང་བསད་པ་དང་རང་ཤྲི་བའྲི་ཤ་

ཐམས་ཅད་མྲི་ཟ་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་ལ། བང་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༦ན།   སྐུ། ༥༢བ༡ན།  པས  * པར    ཞོལ། ༥༠ན༤ན།  པར
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སེམས་ཡྲིན་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་དགག་བ་དེ་དག་མྲི་འདེན་ཞྲིང༌། གཞན་དོན་ལ་བརྩོན་

པ་དག་པོ་སྦོར་བཟོད་པའྲི་སད་དུ་ལུས་གསོ་བ་ཙམ་ལ་དམྲིགས་ནས་བུའྲི་ཤ་དང་

མཚུངས་པ་སོགས་མྲི་རུང་བ་སྟེ་མྲི་མཐུན་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་ཟ་བ་དང༌། 

སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་རབ་བྱུང༌། རྨྲིག་གཅྲིག་པའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་

དམྲིགས་ཀྲིས་བཅད་པའམ་བཀག་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤ་མ་ཡྲིན་པ། རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཆེད་

དུ་དམྲིགས་ཏེ་བསད་པར་མཐོང་ཐོས་དོགས་གསུམ་དང་བལ་བའྲི་རྣམ་གསུམ་དག་

པའྲི་ཤ་ནྲི། སྤྲིར་བསད་ཤ་ཡྲིན་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། ཤའྲི་རོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པ་དག་པོ་

མྲི་བསྐེད་པའྲི་དན་ཤེས་བསྟེན་ནས། ཟས་ལ་སན་གྲི་འདུ་ཤེས་དང་དན་པ་བཅུ་ཉེ་

བར་བཞག་སྟེ་བཟའ་བར་འདུལ་བ་ལས་གནང་ཞྲིང༌། དེ་གཉྲི་ག་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

ཅྲིའང་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྲིས་སངས་པའྲི་ལམ་ལ་གནས་པ་ནྲི། ཕྱོགས་སུ་ལྟུང་

བའྲི་གདོན་གྲིས་ཡྲིད་ཉེ་བར་དཀྲུགས་པའྲི་གཞན་དབང་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་བློ་གོས་དང་

ལྡན་པ་དག་ལ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་སོ། །ལང་གཤེགས་ལས། བསྟན་པ་ལ་སོད་པའྲི་

དགག་བ་མཐོང་ནས་མྲི་བཟའ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་མུ་

སྟེགས་གཅེར་བུ་པ་སོགས་ཀང་ཤ་མྲི་ཟ་ན་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦོང་དག་ནྲི། དེ་བས་ཀང་

དམན་ནོ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པ་སྤྲི་ལ་དམྲིགས་ནས་མ་དད་པ་སྐེ་བ་ལ་

གསུངས་ཀྲི། ནང་ཚན་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་བ་འགའ་ཞྲིག་ལ་འགའ་ཞྲིག་ཕྲག་དོག་

གྲིས་སོད་པ་ལ་ཟེར་བ་མྲིན་ནོ། །

ཡང་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་ལས། འདྲིར་ཡུལ་གང་ན་འཇྲིག་རྟེན་པ་རྣམས་

ཀྲིས་གང་བཟའ་བ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། གང་བཙོང་བ་མ་ཡྲིན་པ། གོ་ཀུ་ལ་སོགས་པ་རང་
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གྲི་ལས་ཀྲིས་ཤྲི་བ་དང༌། གཡུལ་དུ་ལས་ངན་པའམ། རང་གྲི་སྐོན་གྲིས། ཆོམ་རྐུན་

ལ་སོགས་པས་བསད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་བས་བཟའ་བར་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་སོ། །རས་ཀྲིས་ཉོས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕ་མེས་ལ་སོགས་

པ་དང་མཆོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་བ་བ་ལ་བསད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཚན་མ་དང་

བཅས་པའྲི་ཤ་བཟའོ་ཞེས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་མ་གསུངས་སོ། ཞེས་དང༌། དུས་

འཁོར་”རྩ
1
་རྒྱུད་ལས། ལྷ་དང་རང་འཇྲིགས་ཕ་མེས་དང༌། །འདོད་གྲུབ་དོན་དང་

བཙོང་ཕྱྲིར་ཡང༌། །གདུལ་དཀའ་སྲིག་པ་བེད་རྣམས་ཀྲིས། །གནོད་བེད་མྲིན་པའྲི་

སེམས་ཅན་བསད། །དེ་ཡྲི་ཤ་དེ་ཉོ་བ་དང༌། །ཟ་འདོད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བཅས། །མ་བསངས་

སོད་དུ་ལྷུང་གྱུར་པ། །དེ་ཉྲིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད། སོག་ཆགས་གཅྲིག་གྲི་ཤ་དག་

ནྲི། །མང་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཟོས་པ་མཆོག །སོག་ཆགས་དུ་མའྲི་ཤ་དག་ནྲི། །ཡྲིད་སྐེས་

གཅྲིག་གྲིས་ཟོས་པ་མྲིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ། མཚན་མ་དང་བཅས་པའྲི་ཤ་

ནྲི། རང་གྲིས་ཟ་བའྲི་ཆེད་དུ་བསད་པའྲི་རང་གྲི་རས་ཀྲིས་ཉོས་པ་དང༌། ཕྱུགས་ཀྲི་

མཆོད་སྦྲིན་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་གསོད་པའྲི་མཚན་མ་བཏབ་ནས་བསད་པའྲི་

ཤའོ། །གནོད་བེད་མྲིན་པའྲི་སེམས་ཅན་བསད། །དེ་ཡྲི་ཤ་དེ་ཉོ་བ་དང༌། །ཟ་འདོད་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བཅས། ཞེས་པ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ལ་བཅོད་པའྲི་ཆེད་དུ་བསད་པའྲི་ཤ་ཤེས་

བཞྲིན་དུ་ཉོས་ནས་ཟ་བར་འདོད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའོ། །མ་

བསངས་སོད་དུ་ལྷུང་གྱུར་པ། །དེ་ཉྲིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད། ཅེས་པ་ནྲི། རང་གྲིས་མ་

བསྐུལ་ཞྲིང་རང་ལ་དམྲིགས་ནས་བསད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཤ་སྦྲིན་བདག་གྲིས་བྲིན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠བ༢ན།  དུ    * རྩ   ཞོལ། ༥༡ན༤ན།   སྐུ། ༥༣བ༢ན།   རྩ
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ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་གསུངས་པའོ། །

དེས་ན་འདྲི་དག་ནྲི། རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་ཉེས་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས་ཁོ་

བོ་ཅག་གྲི་འདོད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་རྒྱུད་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་ཟ་བ་པོ་

མེད་ན་གསོད་པ་པོ་ཡང་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་འབྱུང་བ་འདེན་པ་ནྲི། ཆེས་བླུན་པ་གོ་

བར་བེད་པ་སྟེ་ཕྱོགས་སྔའྲི་གཞུང་ཤེས་བེད་དུ་འདེན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་རྒྱུད་

འགེལ་ལས། འོ་ན་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པར་རྣལ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཤ་བཟའ་བར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀང་རྟག་ཏུ་སོག་བཅད་པ་ལས་འབྱུང་

གྲི་སོག་བཅད་”པ
1
་མེད་པ་ནྲི། འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་སྲིང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་ཟ་བ་པོ་མེད་ན་

གསོད་པ་པོ་ཡང་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ཟ་བ་པོ་དང་གསོད་པ་པོ་དག་སོག་གཅོད་

པར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་ཡང་ཉྲི་མ་སོ་སོར་སྔགས་པས་དམ་ཚིག་བཞྲི་བའོ་ཞེས་པ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ་ཞེ་ན། ཞེས་ཕྱོགས་སྔ་མའྲི་གཞུང་དུ་བསོན་དུ་མེད་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ལ་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་གནང་བ་ཡྲིན་

ཀང༌། འོན་ཀང་མྲིའྲི་ཤ་ནྲི་ནད་པ་ལ་ཡང་མ་གནང་སྟེ། མྲིའྲི་ཤ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུའོ། 

ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེས་ལས། སན་གྲི་དོན་དང་སན་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་དུ་

མྲི་ཤ་ཟོས་ན་ཉེས་པ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །ཤ་དམར་པོ་རློན་པ་

ནྲི། ནད་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པར་ཟ་བ་ལ་ཉེས་པ་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ཏེ། མདོ་རྩ་ལས། དེ་

གཞན་གྲི་དོན་དེར་ན་སོམ་པོའ།ོ ཞེས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་ཆེར་འགེལ་ལས། ཤ་རློན་པ་དེ་

སན་གྲི་དོན་ལས་གཞན་པ་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་དེར་ཟ་ན་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༢ན།  སྐུ། ༥༤ན༣ན།  པར  *པ    ཞོལ། ༥༡བ༤ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དགེ་འདུན་དབེན་གྲི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྲི་སབས་སུ་གཏོགས་པའྲི་ཉེས་པ་སྦོམ་པོར་

འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉྲིད་འདེའྲི་ནང་དུ་གཏོགས་པར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །སྤོས་པས་ཆོག་གོ །

ཡང་བླུན་པོའྲི་ཚོད་འཇོག་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་བཤྲིག་པར་བེད་པ་ཁ་

ཅྲིག་ཆོས་འཆད་པ་པོ་རབ་བྱུང་གྲིས་འཆད་པ་ན་ཉན་པ་པོ་དག་གྲིས་མཆྲིལ་ལྷམ་

འབུད་དགོས་པ་ནྲི། རྒྱ་གར་དུ་ཡྲིན་གྲི་བོད་དུ་དེ་ལྟ་བུ་མྲི་དགོས་ཏེ། ལྷམ་འབུད་ན་

རྐང་པ་བཀྲུ་ཡང་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་གག་སྟེ། འོ་ན་བོད་དུ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ལེན་

པའྲི་ཚེ་ཡན་ལག་ངེས་པ་དང་བལ་བ་བས་ནས་བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་

མཐའ་དག་ལེགས་པར་བསྲུང་སམ་པའྲི་བསམ་པས་ལེན་དགོས་སམ། ཡན་ལག་

ངེས་པ་དང་མ་བལ་བ་སྐོན་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སོམ་པ་ལེན་པ་ན་ཉན་པ་པོ་མཆྲིལ་ལྷམ་གོན་པ་ལ་མྲི་འཆད་

པའྲི་བསབ་པ་བླངས་པར་སོང་སྟེ། དེ་ཉྲིད་བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་གྲི་

ཡ་གལ། གླང་ཆེན་ཞོན་ལ་སོགས་པ་ལྔ། ཞེས་སོམ་གྲིས་དངོས་སུ་བསྡུས་པའྲི་

གངས་འཛིན་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཚེ་བླངས་པའྲི་

བསབ་བ་ཡྲིན་ཀང་བསྲུང་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། བསྟན་པ་བཤྲིག་པ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་

མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚུལ་དེ་བསབ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ངེས་པ་དང་མ་བལ་ཀང་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་སྐེའོ་

ཞེས་ཁས་ལེན་པ་དེ་བས་ཀང་བསྟན་པ་བཤྲིག་པ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མ་ཡྲིན། མཆྲིལ་ལྷམ་

གོན་པ་ལ་མྲི་བཤད་པར་རོ། ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི། བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གྲི་གངས་འཛིན་གཅྲིག་ཏུ་འདུལ་བ་ལས་དངོས་སུ་བགངས་ལ་རྐང་པ་མ་བཀྲུས་པ་

ལ་མྲི་བཤད་ཅེས་སབས་གང་དུ་ཡང་མ་བསྟན་ན་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ནན་གྲིས་འཚང་བར་

བེད། འདྲི་ལྟར་བསབ་པ་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་གྲི་གངས་ལ་སོམ་གྲིས་དངོས་

སུ་བསྡུས་ནས་བགངས་སུ་ཟྲིན་ཀང་རང་རང་གྲི་འདོད་པས་འདྲི་ཡང་བོད་དུ་མྲི་

དགོས། འདྲི་ཡང་བོད་དུ་མྲི་དགོས་ཞེས་རེ་རེ་ནས་བཞག་ན་མཐར་བོད་དུ་བསབ་བ་

གཅྲིག་ལའང་བསབ་མྲི་དགོས་པ་ཞྲིག་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འབྱུང༌། འདྲི་ལྟར་འབད་ནས་

བསྒྲུབས་ན་དེ་བས་བསྟན་པ་བཤྲིག་པའྲི་སྦོར་བ་ཚབས་ཆེ་བ་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསབ་པ་འཆའ་བ་ནྲི། རང་གྲི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་བསབ་བར་བ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅས་པ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱ་གར་གྲི་མ་ག་དྷ་ཁོ་

ནའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་བཅས་པ་ག་ལ་ཡྲིན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཁེན་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་དང༌། 

གདུལ་བ་ཉྲི་ཚེ་བར་བཟུངས་ནས། བོད་ཀྲི་ཡུལ་འདྲི་དགོངས་པས་མ་ཆོད་པར་

བསབ་པ་བཅས་སོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ལ་སྲིང་ཁམས་བསྐེད་དེ་སྐུར་བ་མ་འདེབས་

ཤྲིག །རོད་བེད་སེ་སོད་གསུམ་ལས་ཚིག་བཞྲི་པ་གཅྲིག་སངས་ན་ཡང་ལུང་གྲི་ཆོས་

སོང་བའྲི་ཆོས་སོང་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར་བརོད་བ་བསབ་པའྲི་གཞྲི་ཕྲ་མོ་གཅྲིག་ཡན་ཆད་

གང་སངས་ཀང་རྟོགས་པའྲི་ཆོས་སངས་པའྲི་ཆོས་སོང་དུ་འགོ་བ་ཡྲིན་པས། བསྟན་

པའྲི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མ་ཆགས་བཞྲིན་དུ་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲི་གཟུགས་

བརན་ལྟར་བཅོས་ཏེ་བདུད་ཀྲི་རྲིས་ཀྲིས་ཡྲིད་བསྐོད་པ་དག་གྲིས་རང་ཉྲིད་མནར་

མེད་པའྲི་དམལ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་ནས། གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་འབད་པས་

ཚུལ་དེ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། ཨེ་མ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པའྲི་ལས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཞུགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་སྟེ། རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་གྱུར་པར་ད་གདོད་བདག་གྲིས་ཤེས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་རང་གྲི་སེད་པ་དག་པོས་བཅྲིངས་ཤྲིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་

གསུངས་པའྲི་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྤོད་པ་དག་ལ་ཕྲག་དོག་གྲི་གདོན་གྲིས་

ཡོངས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་དགར་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་དབང་ཟོས་ཏེ། བོད་ཀྲི་

གོས་ཕུ་དུང་ཅན་དང༌། ཀོ་ལྤགས་ཀྲི་ཡུ་རྲིངས་ཅན་གྲི་ལྷམ་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་ཡྲིན་

ཏེ། ཆུ་ལ་ཆབ་”རོམ
1
་འཆགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་ཞྭ་དང་ལྷམ་སྒོ་གུ་ཅན་གནང་བ་དང་

འདའོ་ཞེས་གག་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བོད་དུ་དོར་མ་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། ཀོ་ལྤགས་ཀྲི་

གོས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། གང་བའྲི་རྲིག་པ་ལྷག་པར་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་དུ་གང་བའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཕུད་དུད་ཅན་སོགས་རུང་ན་གང་གྲི་ཚེ་བཀྲེས་པར་གྱུར་པ་ན་བཀྲེས་

པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཕྱྲི་དོའྲི་ཁ་ཟས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། སོམ་པས་གདུངས་

པ་ན་སོམ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་ཆང་ཡང་བཏུང་བ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། འདྲི་འད་བ་

ལེགས་པར་ཐལ་ན་ནྲི། ཕམ་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པའྲི་བར་དུ་སེབས་འོང་བས། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་བཤྲིག་པའྲི་བདུད་ཚིག་ཡྲིན་པར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །བསྟན་

པའྲི་ཐ་མ་ལ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་ཞྲིང་འདྲི་ལྟར་སྤོད་ལ། ཕྱུགས་དང་ནོར་རས་མང་དུ་བསེལ་

ཞྲིང༌། གསེར་དངུལ་སོགས་ལ་སྤོད་པ་ལྷུར་ལེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་

མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། བདུད་ཀྲིས་བས་པའྲི་མདོ་སེ་དང་དུལ་བའྲི་

ཚིག་དང་མཐུན་པར་སྤོད་པ་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་བརྒྱ་ཆེར་བཀའ་སྩལ་བའྲི་སྒོ་ནས། 

ད་ལྟའྲི་དགེ་སྤོང་གང་དག །གོས་ཕུ་དུང་ཅན་དང༌། ཀོ་ལྤགས་ཀྲི་ལྷམ་དང༌། དངུལ་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༤ན།  རམ  *རོམ    ཞོལ། ༥༣ན༥ན།  སྐུ། ༥༥བ༤ན།  རོམ



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གྲི་སོད་སྤད་སོགས་ལོངས་སྦོད་པས་ཁེངས་ཤྲིང༌། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་སོགས་ལ་

འབད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གྲིས་བསྟེན་འདྲིས་བེད་པ། བུན་སྐེད་དང་ཞྲིང་ལས་དང་ཕྱུགས་

དུ་མ་བསེལ་བ་སོགས་ལྷུར་བེད་པ་དག་ལུང་བསྟན་པ་ནྲི། འཕགས་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་ལས་གསུངས་ཏེ་འདྲི་ལྟར། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའྲི་

མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བེད་ཀྲི་ཚལ་ན་འདབ་བུ་དང་ཨེ་རཎྜའྲི་ཚལ་དང་ཤྲིང་

པྲི་ཙུ་མ་ར་དྷའྲི་དྲུང་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ། བམ་ཟེ་ལུག་དཔལ་དང༌། ཀོ་ས་ལའྲི་རྒྱལ་

པོ་གསལ་རྒྱལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་པ། དབྲིག་དང༌། གསེར་དང༌། བན་དང་

བན་མོ་དང༌། བ་གླང་དང༌། མ་ཧེ་དང༌། ར་དང་། ལུག་དང༌། བ་གག་དང༌། ཕག་དང༌། 

ཁྲི་དང༌། བྲི་ལ་དང༌། སྤྲུལ་དང༌། ནེའུ་ལེ་དང༌། ཟངས་དང༌། ལྕགས་ཟངས་དང༌། ནོར་

བུ་དང༌། མུ་ཏྲིག་དང༌། དུང་དང༌། མན་ཤེལ་དང༌། བྱུ་རུ་དང༌། ས་ལེ་སྦྲམ་དང༌། 

དངུལ་དང༌། ནོར་བུ་དང་འཚོག་ཆས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་འཆང་བ་དང༌། ཞྲིང་ས་དང༌། 

ཚོང་དུས་དང༌། སང་དང༌། ཉོ་བཙོང་བེད་པ་དང༌། ཁེའུ་དང༌། བུ་མོ་དང༌། མཛོད་དང༌། 

བང་བ་འཆང་བ་དང༌། རང་ལག་བདར་ཏེ་གཡོས་བེད་པ་དང༌། འཚེད་པ་དང༌། འཚེད་

དུ་འཇུག་པ་དང༌། ལྟས་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་རྲིག་པ་དང༌། མོ་ཡྲིག་དང༌། གད་ལྟ་ཤེས་

པ་དང༌། སྒ་གཅན་དང༌། ཉྲི་མ་དང༌། ཟླ་བ་དང༌། པ་བ་སངས་དང༌། གཟའ་ལྷག་རྒྱུ་བ་

དང༌། མེ་ཏོག་གྲི་ཤྲིང་རྟ་དང༌། ལག་སྲུབས་ལྟ་བ་དང༌། རྨྲི་ལྟས་དང༌། སྐེས་པ་དང༌། 

བུད་མེད་དང༌། མ་ནྲིང་གྲི་མཚན་ལྟ་བ་དང༌། སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་དང༌། རྲིག་པའྲི་

གནས་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། བཟོའྲི་ལས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་དང༌། སྲུང་གཏམ་སྨྲ་བར་

བེད་པ་དང༌། སོས་ཀྲི་ཕྱེ་མས་ལུས་ལ་འདེབས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། སོས་དང༌། 
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བདུག་པ་དང༌། མེ་ཏོག་འཕྲེང་བ་དང༌། བྱུག་པ་འཆང་བ་དང༌།མགོ་བོ་ལ་འོ་བེད་པ་

དང༌། ཚུལ་འཆོས་པ་དང་། ཁ་གསག་བེད་པ་དང༌། ཆོག་མྲི་ཤེས་པ་དང་། འདོད་ཆེན་

ཅན་དང༌། འདུ་འཛི་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཧ་ཅང་སྨྲ་འདོད་པ་དང༌། ནོར་དང་འབྲུ་དང་ཤ་

དང་ཉ་ཤ་དང་དུག་གྲི་སྦོར་བ་བེད་པ་དང༌། སོས་ཀྲི་ཏྲིལ་མར་དང༌། སན་གྲི་སྤྲུ་བུ་

དང༌། གདུགས་དང༌། ཀོ་ལྤགས་ཀྲི་མཆྲིལ་ལྷམ་དང༌། ཏ་ལའྲི་ལོ་མའྲི་བསྲིལ་ཡབ་

དང༌། ཆུ་སོད་དང༌། བུ་སོད་དང༌། བོང་བུ་འཆང་བ་དང༌། ཤྲིང་ཐོག་སྡུད་པ་དང༌། སོ་

རྩྲི་དང༌། བཙོ་མའྲི་ཕྱེ་མ་བཟང་པོ་དང༌། ཀ་ཀོ་ལ་དང་འབས་བུ་ཚ་བ་བསྟེན་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། བློན་པོ་སོགས་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། དོད་མྲི་ཐུབ་པ་

དང༌། གཏམ་མྲི་སྨྲ་བ་དང༌། བུད་མེད་ལྟར་རྟོག་པའྲི་ཤས་ཆེ་བ་དང༌། དགོས་མེད་དུ་

ངུ་བ་དང༌། བཟང་ངན་སྤོད་པ་དང༌། འགོས་འཆོས་པ་དང༌། གོས་དཀར་པོ་དང༌། ཨར་

མོ་ནྲི་ཀ་དང་གཙང་ཁང་བཟང་དང་གཙང་ཁང་ཕྱུར་པོའྲི་ལས་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་

དང༌། རུང་བ་མ་ཡྲིན་པ་དང་རས་ངན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། སྦྲིན་པ་བོའྲི་

བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང༌། ཆང་བསྟེན་པ་དང༌། སད་འཚོང་མའྲི་ཁྲིམ་དུ་འགོ་བ་

རྣམས་དང༌། དེ་ལྟ་བུ་བེད་པ་དམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཚུལ་ངན་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ལ་ནྲི། 

གོས་དཀར་པོ་དག་བྲིན་ལ་ཁྲིམ་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལས་རྣམས་བེད་དུ་གཞུག་པར་

ངས་གནང་ངོ༌། །ཡང་འབས་ས་ལུའྲི་ཞྲིང་གྲི་ངོ་བསལ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་

བསྐྲད་པར་ངས་གནང་ངོ༌། ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་ནྲི། སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བའོ། །དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་བདུད་ཀྲིས་

སྨྲས་པའྲི་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་ཚད་མར་བེད་པའྲི་སེམས་ཅན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ནྲི། 
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བདུད་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །གཞན་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་

བས་མ་བྲིས་སོ། །ཐོབ་པ་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའྲི་སབས་ཀྲི་དོགས་པ་བཅད་པར་

བ་བ་འགའ་ཞྲིག་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །  ། །

ཉམས་ན་ཕྱྲིར་བཅོས་པ་ལ། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀྲིས་ཉམས་པ་ནྲི། ཤྲིང་ཏ་

ལའྲི་མགོ་བཅད་པ་ལྟར་ཆོས་འདུལ་བ་འདྲི་ལ་སྐེར་མྲི་རུང་བའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་

གསུངས་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་པའྲི་ཆོ་ག་བར་མེད་ལ། 

ཕམ་པ་འཆབ་སེམས་མ་སྐེས་པས་ཉམས་པ་ཡྲིན་ན་བསབ་པ་སྦྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་སར་

གསོ་བར་བར་ཡོད་ཀང༌། ཇྲི་སྲིད་དག་བཅོམ་པར་མ་གྱུར་གྲི་བར་དུ་རང་བཞྲིན་དུ་

གནས་པ་མྲི་འཐོབ་ཀྲི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཡྲིན་པས་ལས་ཀྲི་ཁ་སོང་སོགས་སུ་མྲི་

རུང་བའྲི་ཆ་ནས་དགེ་ཚུལ་དང་འད་བ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྟུང་བ་

གཞན་རྣམས་ལ། ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐོན་པའྲི་ལྟུང་བ་མཐའ་དག་ནྲི། སྔར་བས་ལ་འགོད་

ཅྲིང་ཕྱྲིན་ཆད་མྲི་བེད་པའྲི་སོམ་སེམས་བསྟེན་པ་ཙམ་གྲིས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་

འགྱུར་གྲི་བཤགས་མྲི་དགོས་ལ། ལུས་ངག་ཏུ་ཐོན་ནས་ལྟུང་བ་རང་རང་གྲི་ཕྱྲིར་

བཅོས། ཐོག་མར་བཅས་པའྲི་ཉེས་པ་བཤགས་ནས་དེ་རེས་ལྟུང་བ་དངོས་གཞྲི་དང༌། 

བཤགས་ཡུལ་ཡོད་བཞྲིན་ཕྱྲིར་མ་བཅོས་པའྲི་ཉེས་པ་འཆགས་པ་དང༌། དེ་ཡང་ལྷག་

མ་བཅབ་པ་ལ་ཐོག་མར་སོ་བ་བཅད་ནས། དེ་རེས་མགུ་བ་སྤད་དེ་ལྟུང་བ་ལས་དབྱུང་

བ་བ་བ་དང༌། ལྷག་མ་མ་བཅབ་པ་ལ་སོ་བ་མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་བ་བ་དང༌། སྦོམ་པོ་

ལ་ཡང་སྤྲི་བེ་བག་གྲིས་བཤགས་ཡུལ་གངས་མང་ཉུང་དང་མཚམས་ཀྲི་ཕྱྲི་རོལ་དུ་
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བཤགས་པ་དང་ནང་དུ་བཤགས་པའྲི་རྣམ་དབེ་སོགས་དང་སང་ལྟུང་ལ་ཐོག་མར་

དངོས་པོ་དགེ་སོང་ཆོས་བརྒྱད་ལྡན་ལ་ཞག་གཅྲིག་སངས་པའྲི་ཆད་ལས་སྔོན་དུ་

བཏང་ནས་བཤགས་པ་སོགས་འདུལ་བའྲི་གཞུང་ལུགས་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་

ལྟུང་བ་རང་རང་གྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་བཤགས་

ཡུལ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་དྲུང་དུ་བཤགས་པ་དགོས་ཀྲི། ལྟུང་བཤགས་སོགས་

སྟོབས་བཞྲི་ཚང་བའྲི་བཤགས་པ་གཞན་གྲིས་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའྲི་ལྟུང་བ་

རྣམས་ཀྲིས་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་ལ་རྣམ་སྲིན་སྡུག་བསྔལ་མང་དགོས་པའྲི་ནུས་པ་བང་པར་

བེད་ནུས་ཀང༌། རྒྱུ་ལྟུང་བ་མེད་པར་བེད་མྲི་ནུས་པས། ལྟུང་བ་སྦོང་བ་དང་རྣམ་སྲིན་

འབྲིན་པའྲི་ནུས་པ་སྦོང་བ་མྲི་འདའོ། །དེ་ཡང་སྲིག་པ་དང་ལྟུང་བ་གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་

ཉྲིད་བཤགས་པས་འདག་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། སྔ་མ་ལ་འགོད་པ་དང་ཕྱྲི་མ་ལ་སོམ་

པའྲི་སེམས་ཡྲིན་གྲི། དེ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲི་བཤགས་པས་སྲིག་ལྟུང་མྲི་

འདག་པར་མ་ཟད་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཏེ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་ལས། བཤགས་པར་བ་བའྲི་ལྟུང་བ་ལས་ནྲི། བསམ་པར་བ་བ་དེ་དང་བཅས་

པའྲི་བཤགས་པ་བས་ན་ལྡང་བ་སྟེ། དག་པ་དང་མ་དག་པ་ནྲི། བསམ་པའྲི་གཞྲི་ལས་

བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། བསམ་པར་བ་བ་མེད་ན་བཤགས་པས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་འགྱུར་

རོ། །འདྲིར་གཞུང་ནྲི། ཕྱྲིན་ཆད་སོམ་མམ། །སོམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ནྲི། སེམས་བཟློག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་

རྫུན་སྨྲ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་

འདྲི་དག་གྲི་གཏོང་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 
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སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ཤྲི་བའྲི་ཚེ་ན་གཏོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་པ་སོམ་པ་གཟུགས་

ཅན་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཤྲི་ཡང་མྲི་གཏོང་སྟེ། ཐེག་

ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་གྲི་སེམས་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་པས་ཇྲི་

སྲིད་སེམས་མ་ཉམས་ཀྲི་བར་དུ་མྲི་གཏོང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ཐར་གྲི་

སོམ་པ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་ནམ་མྲི་ལེན། མྲི་ལེན་ན་ཐེག་ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་སོམ་པ་

གསུམ་ལྡན་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ལེན་”ན
1
་ནྲི་དེ་ཐེག་ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་ཤྲི་བའྲི་

ཚེ་གཏོང་ངམ་མྲི་གཏོང༌། མྲི་གཏོང་ན་ཐེག་ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་ལྷའྲི་དགེ་སོང་དང་

དུད་འགོའྲི་དགེ་སོང་སོགས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཏོང་ན་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། 

ཐེག་ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་ཤྲི་འཕོས་པས་གཏོང་སྟེ། ཉན་ཐོས་པའྲི་

ལུགས་ལ་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་ཟེར་རམ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅྲིག་

འགོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་ལས་བཞད་གད་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། སོ་ཐར་

དང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་གཏོང་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་སྤྲིར་བརོད་པའྲི་སབས་སུ། སོ་

ཐར་ཤྲི་འཕོས་པས་གཏོང་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ་ཉན་ཐོས་པའྲི་ལུགས་ལ་སོམ་པ་

གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པ་བཀོད་པ་ཉམས་སོ། །སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་

པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཉན་ཐོས་པ་ནྲི། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་ནྲི། ཉན་

ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན་༦ན།  -ན  *ན    ཞོལ། ༥༦ན༢ན།  སྐུ། ༥༨བ༡ན།  + ན
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འཕགས་པ་སོབ་པ་དང་མྲི་སོབ་པ་རྣམས་བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པས་བཏགས་པའྲི་

གྲུབ་མཐའ་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པ་དང་ནམ་མཁའ་རྟག་རས་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་

རྣམས་བཞེད་པའྲི་གོ་སབས་ག་ལ་ཡོད། དེའྲི་ཕྱྲིར་མདོ་སེ་བས་ཀང་མངོན་པ་སེ་

འདུན་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་པོ་རྣམས་འཕགས་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའྲི་ཉན་ཐོས་པ་ཡང་མདོ་སེ་པ་དང་བེ་བག་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ལས། མདོ་སེ་པ་

ནྲི། བེ་བག་སྨྲ་བ་འདོད་པ་དེ་དག་ཁས་ག་ལ་ལེན། སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན་གྲིས་

ཀང་གཟུགས་དགེ་མྲི་དགེར་འདོད་པ་ནྲི། ཤཱཀའྲི་སས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

སོམ་པ་སོམ་མྲིན་སོགས་རྣམ་པར་རྲིག་བེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་གཟུགས་མཚན་

ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པ་ཐེག་དམན་གྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་པའང་ལེགས་པར་གཀག་

གོ །དེ་བས་ན་ཉན་ཐོས་པའྲི་ལུགས་ལ་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། 

ཤེས་བ་བུམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་ཁད་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། བོད་ཀྲི་མཁས་པ་

རྣམས་ལ་ཐེག་པ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྲི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་སང་

ངོ༌། །མཛོད་ལས། བསབ་བ་ཕུལ་དང་ཤྲི་འཕོས་དང༌། ཞེས་པའང༌། ཤྲི་འཕོས་པས་

སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་གཏོང་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ་འདེན་ན་རུང་གྲི །ཤྲི་འཕོས་པས་སོམ་པ་

གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སྨྲ་བའྲི་ཤེས་བེད་དུ་

འདེན་ན་ནྲི། མ་གྲུབ་སྟེ། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྲི་འཕོས་དང༌། ཞེས་པའྲི་རང་འགེལ་

ལས། ཤྲི་འཕོས་པས་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སོམ་པའྲི་རྟེན་བོར་བ་བཀོད་ཀྲི། སོམ་

པའྲི་ངོ་བོ་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པ་མ་བཀོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་སོམ་པ་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི། མཛོད་ལས། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྲི་འཕོས་
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དང༌། །མཚན་གཉྲིས་དག་ནྲི་བྱུང་བ་དང༌། །རྩ་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོ་

ཐར་པའྲི་འདུལ་བ་གཏོང་། ཁ་ཅྲིག་ལྟུང་བར་གྱུར་ལས་སྨྲ། །གཞན་དག་དམ་ཆོས་

ནུབ་པ་ལས། ཞེས་པའྲི་རང་འགེལ་ལས། བསེན་གནས་མ་གཏོགས་པའྲི་སོ་སོ་ཐར་

པའྲི་སོམ་པ་ནྲི། རྒྱུ་དེ་དག་དང་མཚན་མོ་འདས་པ་ལས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི། མདོར་བསྡུ་

ན་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་ལྔ་ཡྲིན་ནོ། །ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུ་དེ་དག་གྲིས་གཏོང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡང་

དག་པར་བླངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བེད་བསྐེད་པ་དང༌། རྟེན་པོར་བ་

དང༌། རྟེན་ཉམས་པ་དང༌། གཞྲི་ཆད་པ་དང༌། དེ་སྲིད་དུ་འཕངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཁ་ཅྲིག་

ལྟུང་བར་གྱུར་ལས་སྨྲ། གཞན་དག་ན་རེ་ལྟུང་བ་བཞྲི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བ་ཞྲིག་

གྲིས་དགེ་སོང་དང་དགེ་སྦོང་གྲི་སོམ་པ་གཏོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

གཞན་དག་དམ་ཆོས་ནུབ་པ་ལས། གཞན་དག་ན་རེ་དམ་པའྲི་ཆོས་ནུབ་པ་

ལས་ཏེ་འདྲི་ལྟར། དམ་པའྲི་ཆོས་ནུབ་ན་བསབ་པའྲི་མཚམས་ཐམས་ཅད་དང༌། ལས་

ཀྲི་མཐའ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟོར་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། རྩ་

བ་ཆད་པ་ནྲི། རྒྱུ་འབས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་ལོག་ལྟས་དགེ་རྩ་ཆད་པའོ། །དེས་

ན་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ཚེ་འཕོས་པས་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། རྟེན་དེ་མ་བོར་བའྲི་

ཇྲི་སྲིད་འཆོའྲི་བར་དུ་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་ཀྲི། ཚེ་འཕོས་ནས་བསྲུང་བར་ཁས་མ་

བླངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཁ་ཆེ་རྣམས་ནྲི་བྱུང་བ་ན། །བུ་ལོན་ནོར་བཞྲིན་གཉྲིས་སུ་འདོད། 

ཅེས་པ་ནྲི། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དག །ཕམ་པ་བཞྲི་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་བྱུང་ཞྲིང་

ཕམ་པ་གཞན་གསུམ་མ་བྱུང་ན།ཕྱོགས་གཅྲིག་ཉམས་པས་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་མྲི་

འཐད་པས། དེ་འད་བ་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ཡང་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་
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པ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་མྲི་འགའ་ཞྲིག་ལ་ནོར་ཡང་ཡོད་ལ་བུ་ལོན་ཡང་ཡོད་པ་

བཞྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པ་བརོད་པ་སྟེ། འདྲི་ཉྲིད་འཛོད་འགེལ་ལས་རྒྱས་པར་

བཀག་ཅྲིང༌། ཕྱོགས་གཅྲིག་ཉམས་པས་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་འཕེལ་དུ་མྲི་རུང་བ་ཤྲིང་

ཏ་ལའྲི་མགོ་བཅད་ན་ཡལ་ག་ཐམས་ཅད་སམས་པར་འགྱུར་བའྲི་དཔེ་དང་སྦར་ནས་

གསུངས་པའྲི་ལུང་དང༌། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་གཅྲིག་བྱུང་ན་ཁེལ་མེད་བའྲི་ཤས་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྱྲིར་སོམ་པའྲི་རྩ་བ་ཆད་པས་སོམ་པ་ཟད་པར་གཏོང་བར་

རྲིགས་སོ། ཞེས་རྲིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ཞྲིབ་པར་མ་བྲིས་

སོ། །སོམ་པ་ཉམས་ན་ཕྱྲིར་བཅོས་པ་དང་གཏོང་བའྲི་ཚུལ་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་པ་

བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

འདྲིར་སྨྲས་པ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྲི་རྩ་བ་ནྲི། །སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་

སྟེ། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་མཐའ་དག་གྲི །ཡོན་ཏན་ལོ་ཏོག་ཞྲིང་ས་ཡྲིན། །བརྒྱ་རྩ་རྩ་གཅྲིག་

ལས་རྣམས་ནྲི། །གང་ན་ཚུལ་བཞྲིན་བེད་གྱུར་པ། །དེ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

ཡོད། །དེ ་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཡོད་མྲིན་ཅྲིང༌། །མདོ ་དང་ཆོས་མངོན་སྤོད་ན་

ཡང༌། །འདུལ་བའྲི་ལག་ལེན་གྲིས་དབེན་ན། །ཐུབ་པའྲི་བསྟན་པ་རྲིན་ཆེན་ནྲི། །མེད་

པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་བ་ཞེས། །ཆོས་ཀྲི་ཚོང་དཔོན་ལ་སོགས་པའྲི། །ཚད་ལྡན་དག་གྲིས་

མཐུན་པར་གསུངས། །འོན་ཀང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་ན། །དགེ་ཚུལ་བསེན་རོགས་

ལ་སོགས་པའྲི། །སོམ་པ་འཐོབ་དང་བསྲུང་པ་དང༌། །ཕྱྲིར་བཅོས་རྲིམ་པ་གཏོང་ཚུལ་

སོགས། །ལུང་དང་མདོ་དང་དེ་འགེལ་ལས། །ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་

ལ། །དམུས་ལོང་ལྟ་བུར་གྱུར་ན་ཡང༌། །བདག་ནྲི་འདུལ་བ་སྨྲ་བ་ཞེས། །བླུན་རྨོངས་
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སྐེ་བོ་འདུས་ནང་དུ། །ཕྱྲི་ཚུལ་འཆོས་པའྲི་ཁ་གསག་གྲིས། །བདུད་ཚིག་སྨྲ་བ་ལྷུར་

ལེན་ནོ། །དགེ་སོང་སོམ་པ་འཐོབ་པ་ནྲི། །གསོལ་བཞྲིའྲི ་ལས་ལ་རག་ལས་

ཀང༌། །ཚུལ་འཆལ་འདུས་པའྲི་ཁ་སོང་དང༌། །ལྟུང་བ་མྲི་མཐུན་དུ་མ་དག །ཚོགས་

ནས་ལྟུང་མཐུན་བྲིན་རླབས་བེད། །བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་དུས་ངེས་ཅན། །མ་དག་

སྔགས་ཚིག་ཆོ་ག་ཡྲིས། །བསེན་པར་རོགས་པའྲི་ལས་བས་ནས། །འོན་ཀང་མཁན་

པོའྲི་སོམ་བརྒྱུད་ལས། །སོམ་པ་ཐོབ་པར་རྩྲི་བ་ནྲི། །བསྟན་པ་འགོག་པའྲི་ལག་ལེན་

ཡྲིན། །ཁྲིམ་པ་དག་དང་རབ་བྱུང་གྲི །ཟས་གོས་གནས་མལ་ལས་ཀྲི་མཐའ། །ཁད་

པར་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་དང༌། །བསེན་པར་རོགས་དང་མ་རོགས་པའྲི། །ཀུན་སྤོད་བླང་

དོར་གནང་བཀག་ལ། །མང་ཉུང་ཁད་པར་ཅང་མེད་པར། །འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཅྲི་

དགར་འཇུག །འོན་ཀང་བདག་ནྲི་ཆོས་སྨྲ་བ། །གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་

ཞེས། །སྨྲ་བ་བདུད་ཀྲི་གསང་ཚིག་ཡྲིན། །ཕུ་དུང་ཅན་སོགས་ལྟུང་མེད་ཅྲིང༌། །རུང་

ཆུ་སོགས་ཀྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། །རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་ཤ་རྣམས་ནྲི། །ནམ་ཡང་བཟའ་

བར་མྲི་བ་ཞེས། །བ་གླང་ཁྱུ་ཡྲི་ཚོགས་ནང་ན། །ཝ་སྐེས་འཇམ་པོའྲི་ངག་གྲིས་

སྒོག །སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རབ་དབེ་ལས། །སྦུ་གུ་ཅན་དང་གོང་པ་ཅན། །རྟ་ལ་ཞོན་པ་

ལ་སོགས་དང༌། །ལག་ཉ་དང་ནྲི་ནུབ་ལྷག་སོགས། །འདུལ་བའྲི་སྤོད་པ་མ་ཡྲིན་

པ། །བས་པ་ཀུན་ལ་གནོད་པ་ཡྲིས། །ཚུལ་བཞྲིན་ལེགས་པར་བཤགས་པར་བ། །དེ་

དག་ལྟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས། །སྨྲ་ན་བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་དང༌། 

གཞན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དགེ་སོང་ཕྱྲི་དོ་ཟ་བ་དང༌། །ཆང་འཐུང་བ་ལ་སོགས་

པ་དང༌། །ཆོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་སོགས། །ཆོས་དང་འགལ་བའྲི་སྤོད་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀུན། །ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་སྒོགས་པ་དང༌། །བླ་མའྲི་ཞབས་ཏོག་ཡྲིན་པ་དང༌། །སངས་

རྒྱས་བསྟན་ལ་ཕན་པ་སོགས། །སྨྲ་ན་བསྟན་པ་སྦྲི་ལ་གནོད། །ཅེས་གསུངས་གཞན་

ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་ཤ་རྣམས་བཀག །ཉན་ཐོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྲི་

ཤ། །བཟའ་རུང་ཤ་ཡང་མྲི་ཟ་ན། །ལྷ་སྦྲིན་གྲི་ནྲི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་དེ་དག་ཚད་མ་དང༌། །འཁྲུལ་མེད་གསུང་དུ་ཁས་བླངས་ནས། །སར་ཡང་ཕུ་

དུང་རུང་བ་སོགས། །དེ་ལས་ལྡོག་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། །མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལྡན་

གཞུང༌། །ཀུན་དང་འགལ་བར་མ་ཟད་ཀྲི། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་

ཡྲི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྲི་སུན་འབྲིན་ཡྲིན། །དགེ་སོང་ཁྲིམ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན། །ངུར་སྨྲྲིག་གོ་མཚོན་གྲིས་བརྒྱན་ནས། །གསོད་དང་བཅྲིང་དང་ཆོམ་རྐུན་

བེད། །དེ ་ལའང་མྲི ་རྲིགས་མྲི ་རྩྲི ་ཞྲིང༌། །སེ ་སོད་གསུམ་ལས་ལེགས་པར་

བཀག །རྒྱུད་སེ་བཞྲི་པོ་ཀུན་དང་འགལ། །མུ་སྟེགས་རྲིང་ལུགས་ལོག་ཆོས་ནྲི། །རླུང་

ལྟར་རྒྱས་ཀང་ཅྲིར་མྲི་སེམས། །སམ་ཕྲན་གླེགས་བུར་སྦར་བ་ཡྲི། །ངུར་སྨྲྲིག་གོས་

འཆང་གདྲིང་བ་དང༌། །ལྷུང་བཟེད་སོད་ཀྲིས་ལག་པ་ཡྲི། །པདོ་རྣམ་པར་བརྒྱན་མཐོང་

ནས། །གཏྲིང་ནས་སེམས་འཁྲུགས་གྱུར་པ་ཡྲིས། །སྟོན་དང་བསྟན་པ་སུན་འབྲིན་

ཅྲིང༌། །ལྟུང་བ་མྲི་འགོག་བསབ་བ་འགོག །མོས་བེད་མྲི་སོང་རུང་བ་སོང༌། །ཁེད་ཅག་

བདུད་དམ་བདུད་ཀྲི་རྲིས། །དེ་ཡྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དག །གང་ཡྲིན་མཆོག་ཏུ་

ཡྲིད་གཉྲིས་ཟ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་བརྟག་པར་རྲིགས། །རབ་བྱུང་ཚོགས་འཁོར་

བེད་པའྲི་ཚེ། །ཆང་དང་ཕྱྲི་དོའྲི་ཟས་སངས་ན། །དམ་ཚིག་ཉམས་པར་སྨྲ་བ་

སོགས། །རྩོད་སོང་མ་ཞེས་གགས་པ་ཡྲི། །རང་གྲི་ཚོགས་འཁོར་བསྟན་བཅོས་
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ལས། །ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་ལྷ། །ཇོ་བོ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི་སོགས། །བཞེད་པའྲི་

ཚོགས་འཁོར་རབ་བྱུང་གྲིས། །ཕྱྲི་དོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཡོ་བད་ནྲི། །བུ་རམ་སོགས་ལ་

བརྟེན་བ་ཡྲི། །ཆང་སོགས་རྣམས་ཀུན་མྲི་རུང་ཞེས། །གསུངས་པ་ཚད་མར་ཁས་

བླངས་ནས། །སར་ཡང་ལྡོག་སྟེ་སྨྲ་བ་ནྲི། །རང་གྲིས་རང་ཉྲིད་སུན་འབྲིན་ཡྲིན། །ཐོས་

དང་བསམ་གཏན་སྔགས་སྤོད་པས། །འདུལ་ལ་གནས་པར་མྲི་བ་ན། །འོ་ན་དམ་ཆོས་

འདུལ་བ༌ལ། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སུ་ཞྲིག་ཡྲིན། །འདོད་པས་ཐུབ་བསྟན་ཉམས་བེད་

པའྲི། །བདུད་ཀྲི་གོགས་གྱུར་རྣམས་ཀྲི་ཚིག །མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལེགས་དཔད་

དེ། །བསྟན་པ་གཅེས་པར་གཟུང་བའྲི་རྲིགས། །བསྟན་དང་འགལ་བར་ཤེས་བཞྲིན་

དུ། །རེད་བཀུར་ཉམས་སུ་དོགས་པ་ཡྲིས། །ཅྲི་དགར་འཇོག་པའྲི་བཏང་སོམས་

ནྲི། །དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཁེལ་བའྲི་གནས། །བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐུབ་བསྟན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བྲི་དོར་ཞེས་བ་

བ་ལས་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟེ་དང་པའོ། །    ། །

༼བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་དག་མེ་འབར་བའྲི་འོབས་ལྟར་མཐོང་བའྲི་ངེས་འབྱུང་

གྲི་བསམ་པ་ཤུགས་དག་པོས་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས། 

བསབ་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་སྲིང་པོར་བེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་གོམས་པ་གོང་དུ་

སེལ་བ་ལས་ཀང་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཐར་པ་མ་ངན་
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ལས་འདས་པའྲི་གོ་འཕང་ཙམ་ཞྲིག་འཐོབ་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་གོ་འཕང་དེ་ནྲི། སྐོན་

ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་རོགས་པ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཡྲིན་པས་རང་དོན་མ་རོགས་ཤྲིང་གཞན་

དོན་ཉྲི་ཚེ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་ཀང་མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསྐུལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ལ་གཞྲི་ནས་སོབ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། བློ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཐོག་མ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པར་རྲིགས་ཏེ། ཕར་ཕྱྲིན་

བསྡུས་པ་ལས། འཇྲིག་རྟེན་དོན་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཐུ་མེད་པའྲི། །ཐེག་པ་གཉྲིས་པོ་

གཏན་དུ་སང་བ་ཞྲིང་། །ཐུབ་རྒྱལ་ཐེག་པ་སྲིང་རེས་བསྟན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རོ་

གཅྲིག་རང་བཞྲིན་དེ་ལ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཡང༌། རྒྱལ་བས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒོ་

གཉྲིས་གསུངས་ཀྲི། དེ་གཉྲིས་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་འཇུག་སྒོ་གསུངས་པ་མེད་

དོ། །གཉྲིས་པོ་དེ་གང་གྲི་སྒོར་འཇུག་ཀང་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་འཇུག་སྒོ་གཙོ་བོ་ནྲི། 

བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྟོགས་པ་གཞན་གང་རྒྱུད་ལ་མ་

སྐེས་ཀང༌། སེམས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ན། སྐེས་ཙམ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་ཞེས་བ་བ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའྲི་གངས་སུ་བགང་བར་བ་བ་ཡྲིན་ལ། སྟོང་

ཉྲིད་རྟོགས་པ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་དུ་

ཟྲིན་ཀང༌། སེམས་འདྲི་རྣལ་མ་གཅྲིག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་མེད་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ནང་

དུ་མྲི་ཚུད་ལ། ལན་ཅྲིག་སྐེས་ཀང་ཉམས་ན་དེ་མ་ཁད་ཐེག་ཆེན་པའྲི་ནང་ནས་འཐོན་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་གང་ལ་བ་བའྲི་གཞྲི་མདོ་
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སེ་དང་རྒྱུད་སེ་སོགས་ཀྲི་ཚིག་དོན་མན་ངག་ཇྲི་འད་བའྲི་ཟབ་མོ་ཞྲིག་ཡྲིན་དུ་ཟྲིན་

ཀང༌། ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་བེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པར་ཚུད་མྲི་

ཚུད་ནྲི། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འདྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མེད་འབའ་ཞྲིག་

གྲིས་འཇོག་སྟེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་གྱུར་ན་སད་ཅྲིག་

གྲིས། །འཁོར་བའྲི་བཙོན་རར་བསམས་པའྲི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདེར་གཤེགས་

རྣམས་ཀྲི་སས་ཞེས་བརོད་བ་ཞྲིང༌། །འཇྲིག་རྟེན་ལྷ་མྲིར་བཅས་པས་ཕྱག་བར་

འགྱུར། ཞེས་དང༌། དེ་རྲིང་སངས་རྒྱས་རྲིས་སུ་སྐེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་

ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་བམས་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

ལས་ཀང༌། རྲིགས་ཀྲི་བུ་འདྲི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི། ཆག་ཀང་གསེར་གྲི་

རྒྱན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ཅྲིང་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མྲིང་

ཡང་མྲི་འདོར་ལ། དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་བཟློག་གོ །རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེ་

བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ནན་ཏན་དང་

བལ་ཀང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་

གནོན་ཅྲིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མྲིང་ཡང་མྲི་འདོར་ལ། འཁོར་བའྲི་དབུལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་བཟློག་གོ །ཞེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་

མ་བསབས་ཀང་སོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་ཡོད་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་ས་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་ལ་སོགས་པ་ནྲི། འབས་ཀྲི་ས་བོན་དང་ཚོགས་

ན་འབས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་བེད་ཅྲིང་ནས་དང་སན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་དེ་དང་དེ་
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དག་དང༌། ཚོགས་ན་དེ་དང་དེའྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་བེད་པས་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ལ། ནས་

ཀྲི་ས་བོན་ནྲི། རྐེན་གང་དག་ཚོགས་ཀང་འབས་ཀྲི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་

པ་མྲི་སྲིད་ཀྲི་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུར་ངེས་ཤྲིང༌། ནས་དེ་དང་ཚོགས་པའྲི་

སྟོབསཀྲིས་ས་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུར་སྒྱུར་བར་བེད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བླ་ན་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ས་བོན་དང་མཚུངས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་ནྲི། སེམས་དེས་ཟྲིན་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་འགོ་དགོས་ཀྲི་མ་ཟྲིན་ན་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་

བང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་སྲིད་པས་ཐུན་མོང་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྱྲིར། རྒྱུད་བླ་

མ་ལས་ཀང༌། ཐེག་མཆོག་ལ་མོས་ས་བོན་ཤེས་རབ་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྐེད་

མ་དང་བསམ་གཏན་གྲི། །བདེ་བའྲི་མངལ་གནས་སྲིང་རེའྲི་མ་མ་ཅན། །གང་ཡྲིན་དེ་

དག་ཐུབ་པའྲི་རེས་སྐེས་སས། ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདྲི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་ཕ་ཧོར་ལས་ནྲི། བུ་ཡང་ཧོར་སྐེའྲི་བོད་མྲི་སྐེ་བས་ཕ་ནྲི་བུའྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། མ་ནྲི། ཕ་རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་གང་དང་འདུས་པ་

དེ་དང་དེའྲི་བུའྲི་རྒྱུ་བེད་པས་བུའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལྟར། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

དེ་ནྲི། ཐེག་པ་གཞན་གང་གྲིའང་བང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུ་རྐེན་གང་དང་ཚོགས་ཀང་དེ་དག་གྲི་

རྒྱུར་འགྱུར་མྲི་སྲིད་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་

པ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི། ཐེག་པ་མཆོག་དམན་གང་གྲིས་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ཀང་

རྒྱུར་བེད་དགོས་པས་ཤེས་རབ་དེ་ལ་ནྲི། ཡུམ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། མངོན་པར་རྟོགས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།

 113  

པའྲི་རྒྱན་ལས། ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་འཕགས་པ་བཞྲི་ཀའྲི་ཡུམ་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ཀང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་ལ་བསྟོད་པ་ན། སངས་

རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲིས་ངེས་བསྟེན་པའྲི། །ཐར་

པའྲི་ལམ་ནྲི་གཅྲིག་ཉྲིད་ཁོད། །གཞན་ཞེས་བགྲི་བ་མ་མཆྲིས་ངེས། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉྲི་གའྲི་ཐུན་

མོང་བ་ཡྲིན་པས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལྟ་བས་མྲི་འབེད་ཀྲི། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་སྤོད་

པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྲིས་འབེད་པར་གསུངས་ཏེ། རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཉན་

ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོན་ལམ་དང༌། །སྤོད་པ་ཡོངས་

བསྔོ་མ་བཤད་དེས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་ན། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ལམ་དག་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེའྲི་ཕྱྲིར་བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ལ་གདམས་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་གཟུངས་ནས་སྦོང་བ་མེད་པར། ཐུན་མགོ་ལ་

ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་དན་པར་བས་ཏེ། ཐུན་གྲི་དངོས་གཞྲི་ལ་རབ་ཏུ་ནྲི་ལྷའྲི་བསྒོམ་བཟླས་

ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་རེའམ། དེ་ལྟར་མྲིན་ན་གང་ཡང་མ་རྟོགས་ཤྲིང་ཅྲི་ཡང་མྲི་སེམས་

པའྲི་ཧྭ་ཤང་གྲི་བསྒོམ་ལ་ནན་ཏན་དུ་འབད་པ་ལྟ་བུ་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་

གཞག་ཕྱོགས་མཐོང་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པ་ཡྲིན་པར་གསལ་ལོ། །

ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འདྲི་རྒྱུད་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ཞྲིག་སྐེ་པའྲི་ཐབས་

རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འབད་ནས་བཅོས་མ་”མ
1
་ཡྲིན་པའྲི་མོང་བ་ཞྲིག་སྐེས་ན། དེས་

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༥ན།  པ  *མ    ཞོལ། ༦༡བ༢ན།  སྐུ། ༦༤ན༢ན།  མ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཟྲིན་པའྲི་བ་རོག་ལ་ཟན་ཁམ་གཅྲིག་ཙམ་བྲིན་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ཞེས་བ་བའྲི་གངས་སུ་འགོའྲི། དེ་མེད་ན་སྟོང་གསུམ་རྲིན་པོ་

ཆེས་བཀང་སྟེ་སྦྲིན་པ་དང༌། སྒོ་གསུམ་ཉེས་སྤོད་མཐའ་དག་ལས་སོམ་པའྲི་ཆུལ་

ཁྲིམས་དང༌། རང་གྲི་སོག་གཅོད་བེད་པ་ལ་ཡང་མྲི་ཁོ་བའྲི་བཟོད་པ་དང༌། མགོ་ལ་

མེ་ཤོར་བ་བཟློག་པ་ལྟར་དགེ་བ་ལ་བརྩོན་པ་དང༌། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་ཞྲིང་རྫུ་འཕྲུལ་དང༌། མངོན་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པའྲི་བསམ་

གཏན་དང༌། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཐུན་

བཞྲིར་ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་བསྒོམ་ཞྲིང་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའྲི་བཟླས་

བརོད་ལ་སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་བེད་པ་དང༌། རྩ་རླུང་དང་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབོར་དང༌། བདེ་

གསལ་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཇྲི་སྲིད་དུ་ཀུན་

རོབ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མོང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པས་མ་ཟྲིན་པ་

དེ་སྲིད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའྲི་དོན་མེད་ཅྲིང་ཕྱོགས་དང་

ཡུལ་ནའང་མེད་དོ། །

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའྲི་གསུང་ལས། ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང༌། །སྲིང་རེས་

ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་དང༌། ཞེས་སྲིང་རེས་ཞྲི་བའྲི་མཐར་ལྟུང་བ་འགོག་དགོས་ཀྲི། ཤེས་

རབ་ཀྲིས་འགོག་མྲི་ནུས་པར་གསུངས་ལ། བང་སེམས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གོལ་སའྲི་

གཙོ་བོ་ནྲི། ཞྲི་བའྲི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡྲིན་པས། སྐེས་བུའྲི་རྩལ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་ཐོག་མར་

འདྲི་ཉྲིད་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པ་བསྐེད་པ་དང༌། སྐེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བ་ལ་
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འབད་པར་བའྲི། སེམས་རྟོགས་ན་འཚང་རྒྱ། གཞན་ཅྲིའང་བེད་མྲི་དགོས་ཞེས་

ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ནས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་སོག་རྩ་གཅོད་པར་བེད་པའྲི་བླུན་པོ་ལོག་པའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས་བསླུས་

པ་དག་གྲི་ཚིག་རེས་འབངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ལ་རྒྱབ་ཀྲིས་ཕྱོགས་པར་མྲི་

བའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་སྐེད་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་

བསབ་པར་བ་སམ་ན། རྒྱུ་བཞྲི་དང་རྐེན་བཞྲི་དང་སྟོབས་བཞྲི་ལས་སྐེ་བའྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་ཀང༌། ད་ལྟ་ལས་དང་པོ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

སྤོད་པའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་མོང་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་བསྐེད་པའྲི་

ཐབས་ནྲི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏྲི་ཤའྲི་གདམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་

བདུན་གྲི་རྲིམ་པས་སྦོང་བ་དང༌། རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་ལྷའྲི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་

པས་གཞན་གཅེས་པའྲི་བློ་བསྐེད་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་སྦོང་བ་ཉྲིད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་བདུན་གྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྔུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་བསྒལ་ཅྲིང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་དགོད་

པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བ་བར་འདོད་ཅྲིང་སོན་པ་དམ་

འཆའ་བའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལས་བྱུང༌། སེམས་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཅྲིང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་”དགོད
1
་པ་དེ་བདག་

གྲིས་བའྲི་ཞེས་རང་གྲི་ཁུར་དུ་ལེན་ཅྲིང་དམ་འཆའ་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལྷག་བསམ་

1  མ་ཕྱི། ༤༩བ༢ན།  དགེད  * དགོད    ཞོལ། ༥༢བ༢ན།  བགོད    སྐུ། ༦༥ན༢ན།  དགོད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རྣམ་དག་ལས་བྱུང༌། བསམ་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སྲིང་

ཐག་པ་ནས་མྲི་བཟོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང༌། སྲིང་རེ་དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་བུ་གཅྲིག་པ་དང་འད་བར་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

མཐོང་བའྲི་བམས་པ་ལས་བྱུང༌། བམས་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

དམྲིགས་ནས་དྲིན་དུ་གཟོ་བའྲི་བློ་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་སྐེས་པ་ལས་བྱུང༌། བློ་དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་རང་ལ་དྲིན་ཇྲི་ལྟར་ཆེ་བའྲི་ཚུལ་དན་པ་ལས་བྱུང༌། 

དྲིན་དན་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རེ་རེ་ནས་རང་གྲི་མ་ལན་གངས་མང་

དུ་བས་པར་ཤེས་པ་ལས་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་བདུན་ནོ། །

དེ་ཡང་སྲིར་རེ་དེའྲི་མོང་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེས་པའྲི་ཚད་ནྲི། བསྒོམ་རྲིམ་

དང་པོ་ལས། གང་གྲི་ཚེ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་བུ་མྲི་བདེ་བ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་བང་བར་འདོད་པའྲི་རྣམ་པའྲི་སྲིང་རེ་རང་གྲི་ངང་

གྲིས་འཇུག་པ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཚེ་རོགས་པ་

ཡྲིན་པས། སྲིང་རེ་ཆེན་པོའྲི་མྲིང་འཐོབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཅེས་པའྲི་སྤྲི་ཡོམས་སུ་ལས་པ་མ་ཡྲིན་པར་དག་གཉེན་བར་མ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ལ་

དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་ཏེ་བསྒོམས་ཀང་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཚུལ་བསམས་པ་ན་བུ་གཅྲིག་

པ་ཤྲིན་ཏུ་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་སྡུག་བསྔལ་དག་པོས་མནར་བ་མཐོང་བའྲི་མ་བུ་དེ་ལ་སྲིང་

རེ་ཇྲི་ཙམ་སྐེ་བ་དེ་འད་བའྲི་སྲིང་རེ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་སྐེ་བ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་འོང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བམས་པའྲི་མོང་བ་སྐེས་

པའྲི་ཚད་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤེས་པར་བས་ལ། ཡང་ལུང་དེའྲི་འཕྲོ་ཉྲིད་ནས། 
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དེ་ལྟར་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་གོམས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས། སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་དང་པར་

དམ་བཅས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་སོན་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྒྲིམ་མྲི་དགོས་པར་སྐེ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པས། བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མོང་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེས་པའྲི་ཚད་ཀང༌། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་

སྲིང་རེ་དེ་འད་བས་དངས་པ་དགོས་པས་གོ་བ་དང་མོང་བ་མ་ནོར་བ་དགོས་སོ། །

དེ་འད་བའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་མོང་བ་སྐེས་པ་ན་སོན་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་

བཟུངས་ཏེ་སོན་པའྲི་བསབ་བ་ལ་སོབ་པ་གཞྲིར་བཞག་ནས། སྤོད་པ་ལ་སོབ་འདོད་

སྦངས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ལའང་ཞུམ་

པ་གཏན་མྲི་སྐེ་བར་སོབ་འདོད་ཀྲི་མོང་བ་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པར་རང་གྲི་ངང་གྲིས་སྐེ་

བར་གྱུར་པ་ན་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་འཛིན་པ་

བས་ནས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་བསབ་བ་ཐམས་ཅད་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་

པར་འཛིན་ཅྲིང༌། སྤོད་པ་ཕར་ཕྱྲིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ལ་བརྩོན་པ་ལྷོད་པ་མེད་པར་སོབ་པའྲི་ཚེ། སྒོ་གསུམ་གྲི་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ལ་སོབ་ཀང་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་

སེམས་བསྐེད་མོང་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་དེ་འད་བས་མ་ཟྲིན་པའྲི་སབས་ལན་གཅྲིག་

ཀང་མྲི་སྲིད་པར་གྱུར་པ་ནས་བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པའྲི་

མགོ་བརྩམས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། བཟང་དང་སོན་པའྲི་སྟོབས་ཅན་

དང༌། །འདུན་རྟེན་ཁད་པར་འགོ་བ་ཡྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངས་མེད་

གསུམ། །ཀུན་ཏུ་རྩོམ་པར་མཛད་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་
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ནས་བརྩམས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཐོག་མར་ཞུགས་པ་ཞེས་བ་བ་

ཡྲིན་པས། ཚོགས་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཇྲི་འད་ཞྲིག་རྒྱུད་ལ་སྐེ་དགོས་པ་

མ་ཤེས་ཤྲིང༌། གོ་བ་དང་མོང་བ་མ་ཕྱེད་པར་ད་དུང་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་མོང་བ་ས་ཟྲིན་

ཙམ་སྐེ་བའྲི་ཕྱོགས་ནའང་མེད་པ་ལ་བདག་ནྲི་ཚོགས་ལམ་ལ་གནས་པའོ་ཞེས་ཁས་

འཆེས་ནས་རང་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པ་གོ་བར་མ་བེད་ཅྲིག །དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་ཇྲི་སད་

བཤད་པའྲི་རྲིམ་པས་བློ་སྦངས་ནས་སོན་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་གཟུང་བ་ལ་

གསུམ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པ། ཐོབ་བ་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ། ཉམས་ན་ཕྱྲིར་

བཅོས་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ། གང་ལས་བླང་བའྲི་ཡུལ། གང་གྲིས་ལེན་པའྲི་རྟེན། ཇྲི་ལྟར་ལེན་པའྲི་

ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྲི། བླ་མའྲི་བ་བའྲི་རྲིམ་པ་ལས་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་སོབ་དཔོན་

ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཇོ་བོས་གསལ་ཁ་མ་མཛད་ཀང༌། བླ་མ་སྔ་མ་དང༌། སོན་སེམས་

དང་ལྡན་ཅྲིང་དེའྲི་བསབ་བ་ལ་གནས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་

དང་ལྡན་པ་དགོས་པར་བཞེད་པ་ནྲི། དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲིས་དགེ་པའྲི་བཤེས་གཉེན་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐད་དུ་སོང་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་

མཐུན་པས་ལེགས་སོ། །འོན་ཀང་བླང་བའྲི་ཡུལ་དུ་འོས་པའྲི་བླ་མ་བཙལ་བས་རེད་

པའམ། གནས་དེ་ན་ཡོད་ན་ཐོག་མར་ལེན་པ་དང་ཉམས་པ་གསོ་པ་ཡང་བླ་མ་ལ་བའྲི། 

དེ་ལྟ་བུ་མེད་ན་ནྲི། ཇོ་བོ་རེས་དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་མེད་ཀང་བདག་ཉྲིད་བང་ཆུབ་ཏུ་

སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང༌། ཕྱོགས་བཅུའྲི་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྲིད་ལ་བསམས་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའྲི་
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ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་བས་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཞེས་བ་བའྲི་ཚིག་

སངས་པའྲི་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གོ་རྲིམ་གོང་མ་བཞྲིན་དུ་བའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གྲི་དྲུང་དུ་བླང་བ་རུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་གང་གྲིས་ལེན་པའྲི་རྟེན་ནྲི། སྤྲིར་ཛེ་ཏ་རྲིས། རྲིགས་ཀྲི་བུའམ། རྲིགས་

ཀྲི་བུ་མོ་རྟེན་དང་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་དེ་ལ་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྲི་སེམས་སྐེར་

རུང་བ་ཐམས་ཅད་སོན་སེམས་ལེན་པ་ཙམ་གྲི་རྟེན་དུ་རུང་ཡང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་

པའྲི་དངོས་རྟེན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བར་སོང་བའྲི་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པའྲི་རྟེན་ལ་

ནྲི། སྐེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་གྲི་བསམ་པ་དང༌། མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་ལ་

སོགས་པ་ལ་ལེགས་པར་བློ་སྦངས་པས། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་ཡྲིད་འགྱུར་བའྲི་

མོང་བ་ས་ཟྲིན་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ཡན་ཆད་ཅྲིག་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བླང་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་ལས། སྦོར་བ་ནྲི། 

སྔ་མ་ཕལ་མོ་ཆེ་དག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞྲི་བ་ལྷ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡན་ལག་འདུན་པ། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང༌། ཇོ་བོ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པ་

ཙམ་བེད། དེ་ཡང་སྲིག་བཤགས་ལ་འགོད་དགོས་པས་ཡྲིད་མྲི་དགའ་ལ། བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཡྲིད་དགའ་སྤོ་ལྡན་པ་ལ་སྐེ་དགོས་པས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། ཇོ་བོས་ཀང༌། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་བས་ལ་

ཞེས་སོགས་ཁོང་ནས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སོས་ལ། བླ་མའྲི་བ་བའྲི་རྲིམ་པ་ལས། ཡན་

ལག་བདུན་ཀ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་དུ་བ་བར་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་
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དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞྲི་བ་ལྷ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་ཆོ་གས་སེམས་”སྐེད
1
་ལེན་པ་ལ་ཡང་

ཆོས་ཅན། སྲིག་བཤགས་བེད་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། སྲིག་བཤགས་ལ་འགོད་དགོས་

པས་ཡྲིད་མྲི་དགའ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཡྲིད་དགའ་སྤོ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐེ་དགོས་

པས་སོ། ཞེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་དངོས་སུ་ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་སམ་སོམས་

ཤྲིག །དེས་ན་དེ་གཉྲིས་གང་ནས་བརྒྱུད་ཀང་འདའྲི། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚང་བ་དང༌། 

སྔར་གྲི་བམས་པ་དང་སྲིང་རེའྲི་དམྲིགས་གསལ་བཏབ་ཅྲིང་སེམས་སྦང་བ་སྟེ་སྦོར་

བའྲི་ཆོས་གསུམ་ག་སྔོན་དུ་བཏང་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དངོས་གཞྲི་ནྲི། སོན་སེམས་ཆོ་གས་བཟུངས་ནས་སོན་སེམས་ཀྲི་

བསབ་བ་ལ་ལེགས་པར་སོབ་པ་དང༌། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྟེན་དུ་འགོ་བའྲི་སོན་

སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་ལ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་བདག་གྲིས་

རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲིས། 

ལམ་སྒོན་ལས། ལྡོག་པ་མེད་པར་དམ་འཆའ་བས། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐེད་པར་

བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཆོ་ག་ལས་ཀང༌། སེམས་དེ་ཉྲིད་བང་ཆུབ་སྲིང་པོའྲི་བར་

དུ་ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་རོགས་པའྲི་སངས་”རྒྱས
2
་

བསྒྲུབ་པར་བའོ།  ཞེས་དམ་བཅས་པའྲི་སེམས་དེ་ལ་དམྲིགས་ནས། སེམས་འདྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༥ན།  སྐེད    ཞོལ། ༦༤བ༥ན།  སྐུ། ༦༧ན༥ན།  བསྐེད  *མཚམས་འདྱི་ནས་བཟུང་སེ་མ་ཕྱིར་སེམས་

བསྐེད་དང་སེམས་སྐེད་ཅེས་ངེས་མེད་དུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་ཞྱིང་། ཞོལ་དང་སྐུ་འབུམ་པར་མར་ཕལ་ཆེ་བར་བསྐེད་

ཅེས་ཡོད་པས་རེ་རེ་བཞྱིན་བསྡུར་མཆན་བཀོད་མེད།

2  མ་ཕྱི། ༥༡བ༣ན།  -རྒྱས   *རྒྱས    ཞོལ། ༦༥ན༤ན།  སྐུ། ༦༧བ༤ན།  +རྒྱས



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བདག་གྲིས་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་བཏང་བར་མྲི་བའོ་ཞེས་ཡྲིད་ལ་དམ་འཆའ་

ཞྲིང༌། བླ་མའམ། དཀོན་མཆོག་གྲི་དྲུང་དུ་ཁས་ལེན་པས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་སོན་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་ལ་སོབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་སྐེ་བོ་དུ་མ་ལ་ཡང་སྦོར་བའྲི་

ཆོས་དེ་དག་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བའོ་སམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསྐེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་མྲི་རུང་བ་མེད་ཅྲིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་འཇོག་པའྲི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །

མཇུག་གྲི་བ་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས་སོན་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་རྣམས་སོབ་མ་

ལ་རྒྱས་པར་བརོད་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཐོབ་པ་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ལ་གཉྲིས། ཚེ་འདྲིར་སེམས་བསྐེད་

མྲི་ཉམས་པའྲི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་དང༌། སྐེ་བ་གཞན་དུའང་སེམས་བསྐེད་དང་མྲི་འབལ་

བའྲི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་ཕན་ཡོན་སེམས་

པ་དང༌། ཉྲིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སེམས་བསྐེད་ལེན་པ་དང༌། སེམས་

ཅན་བློས་མྲི་སོང་བ་དང༌། ཚོགས་གཉྲིས་བསག་པ་ལ་བསབ་པ་རྣམས་སོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། སྐེ་བ་གཞན་དུ་སེམས་བསྐེད་མངོན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་

སོང་བ་དང༌། སྐེ་བ་གཞན་དུའང་མྲི་བརེད་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་པའྲི་རྒྱུ་དཀར་པོའྲི་

ཆོས་བཞྲི་ལ་སོབ་པའོ། །དེ་ལ་ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་ནྲི། མཁན་སོབ་དང༌། བླ་མ་དང་

སྦྲིན་གནས་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྫུན་གྲིས་དབུ་བསོར་ནས་བསླུས་པ་དང༌། 

གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་དགེ་བ་བས་ཤྲིང་དེ་ལ་འགོད་བ་དང་མྲི་ལྡན་པ་ལ། དགེ་བའྲི་བ་

བ་དེས་འགོད་དུ་གཞུག་པའྲི་བསམ་པས་གཞན་འགོད་པའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འགོད་པ་བསྐེད་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་སེམས་བསྐེད་

སྐེས་ལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའྲི་གང་ཟག་ལ་ཞེ་སང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་མྲི་བསྔགས་པ་

བརོད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གཡོ་དང་སྒྱུས་ཉེ་བར་

གནས་ཀྲི་བསམ་པ་རང་བཞྲིན་དང་པོས་མྲི་སྤོད་པའོ། །ལྷག་པའྲི་བསམ་པས་མ་

ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཀང་དེ་ཉྲིད་དོ། །

དཀར་ཆོས་བཞྲི་ནྲི། ནག་ཆོས་བཞྲི་ལས་བཟློག་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་སུའྲི་མདུན་

དུ་ཡང་སོག་གྲི་ཕྱྲིར་ཡང་རྫུན་མྲི་སྨྲ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཡོ་དང་

སྒྱུས་མ་ཡྲིན་པར་བསམ་པ་དངས་པོས་གནས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

སྟོན་པ་དང་འད་བའྲི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་འཇོག་ཅྲིང་དེ་དག་གྲི་དོན་ལ་གནས་པའྲི་

བསྔགས་པ་ཉན་པ་པོ་འོས་སུ་གྱུར་པ་ལ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་ཆེ་བ་བརོད་པ་དང༌། 

རང་གྲི་གདུལ་བར་གཏོགས་པ་དག་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ཐེག་པ་མྲི་འདོད་པར་རོགས་པའྲི་བང་

ཆུབ་ལ་སྦོར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཉམས་ན་ཕྱྲིར་བཅོས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བོད་ཀྲི་བླ་མ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་

དག་ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་དང་། སེམས་ཅན་བློས་སོང་ལྔ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། 

སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་སམ་ནས་སེམས་བསྐེད་འདོར་བ་དང་དྲུག་པོ་གང་རུང་

བྱུང་ནས་འགོད་པས་མ་སེབས་པར་ཐུན་ཚོད་འདས་ན་སེམས་བསྐེད་གཏོང་ལ། 

ཐུན་ཚོད་ཀྲི་ནང་དུ་འགོད་པས་སེབས་ན་སེམས་བསྐེད་ཉམས་པའྲི་རྒྱུ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་

གཏོང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལན་དྲུག་ལེན་པ་དང༌། ཚོགས་གཉྲིས་ལ་སོབ་པ་ཉམས་པ་

ནྲི། ཐུན་ཚོད་འདས་ཀང་སེམས་བསྐེད་ཉམས་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་
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ནོ། །དེ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་སོན་སེམས་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་སྐོར་ལ། ཉམས་རྒྱུ་འབའ་

ཞྲིག་བྱུང་བ་ལ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་བསྐར་མྲི་དགོས་ཀྲི་བཤགས་པས་འདག་གོ་ཞེས་

ཟེར་ཞྲིང༌། སོམ་གསུམ་འོད་འཕྲེང་ལས་ཀང༌། རང་དོན་བློ་དང་ནག་པོ་ཡྲི། །ཆོས་

བཞྲི་དག་ནྲི་བྱུང་བ་དང༌། །འབས་བུ་དག་ནྲི་ཐོབ་པ་ན། །ཚ་གང་གྲུ་བཞྲིན་སེམས་

བསྐེད་གཏོང༌། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་མྲི་ནུས་སམ་ནས་སེམས་

བསྐེད་དོར་ཀང་ཐུན་ཚོད་མ་འདས་ཀྲི་བར་དུ་སེམས་བསྐེད་མྲི་གཏོང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། 

ཐུན་ཚོད་མ་འདས་པའྲི་གོང་དུ་སེམས་བསྐེད་བཏང་ཀང་སེམས་བསྐེད་མྲི་གཏོང་

ཞེས་སྨྲ་བར་འདུག་པས་རང་ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་བ་ངོ་མ་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །དེའྲི་

ཕྱྲིར་སེམས་དེ་སྐེས་ན་དེ་མ་ཐག་གཏོང་བ་ཚ་གང་བཞྲིན་སྨྲ་བ་ལེགས་སོ། །

ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་ནྲི། ཚེ་འདྲིར་སེམས་བསྐེད་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྐེ་བ་

གཞན་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་གེགས་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་སྐེ་བ་གཞན་དུ་སེམས་

བསྐེད་མ་བརེད་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཆེད་དུ་དེའྲི་གེགས་ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་ཚེ་

འདྲིར་སོང་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་ལམ་སྒོན་ལས། འདྲི་ནྲི་སྐེ་བ་གཞན་དུའང་དན་

དོན་དུ། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་བསྲུང༌། ཞེས་གསུངས་ལ། ཇྲི་སད་

བཤད་པ་ནྲི། འོད་སྲུངས་ཀྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ནག་པོའྲི་ཆོས་

བཞྲི་སོང་བ་དང་དཀར་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་བསྟེན་པའོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་མདོའྲི་དགོངས་པ་

རྨ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འོད་སྲུངས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་སྐེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྲི་

སྲིང་པོ་ལ་འདུག་གྲི་བར་དུ་བར་མ་དོར་བརེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་དཀར་ཆོས་
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བཞྲིའྲི་སབས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པས་སོ། །འོན་ཀང་ཚེ་འདྲིར་ཡང་ནག་ཆོས་

རྣམས་བསྟེན་ན་སེམས་སྐེད་མཐུ་ཆུང་དུ་འགོའ།ོ །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་

ལྡན་གྲིས་བཞད་གད་ཀྲི་ཕྱྲིར་བརྫུན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་པས་ཀང་ཐུན་ཚོད་

འདས་ན་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སྨྲས་ན་སོན་སེམས་

གཏོང་ལ་དེ་བཏང་ན་སོམ་པ་གཏོང་བར་བང་ས་དང་བསབ་བཏུས་གཉྲིས་ཀ་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་འདོད་ན་ནྲི། དེ་དག་ཀང་རྩ་ལྟུང་དུ་བཞག་དགོས་པར་

འགྱུར་ན། དེ་འད་བ་གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་ཤྲིང་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཐུན་ཆོད་རྩྲི་བ་ནྲི། ཉེ་བར་འཁོར་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོའྲི་དོན་མ་

རྟོགས་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཏུ་འདུག་སྟེ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་བློས་སོང་

བ་ནྲི། སེམས་ཅན་སྤྲི་ལ་དམྲིགས་ནས་བློས་སངས་ན་སོན་སེམས་བཏང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ལ། སེམས་ཅན་བེ་བག་པ་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་ནས། རེ་ཤྲིག་བདག་གྲིས་འདྲིའྲི་དོན་

བ་བར་མྲི་ནུས་སོ་སམ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འདྲིའྲི་དོན་མྲི་བའོ་

སམ་པས་སངས་ན་ནྲི། ཡ་གལ་བཀག་ན་ཚོགས་པ་ཁེགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སེམས་བསྐེད་པ་འཇྲིག་སྟེ། གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་བརྒྱ་དང་སྟོང་ལ་

སོགས་པ་དོར་ནས། དེའྲི་ལྷག་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ་སེམས་བསྐེད་པས་

ཀང་སེམས་སྐེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་སོན་སེམས་

བཏང་བ་དང་སེམས་ཅན་བློས་སོང་མ་གཏོགས་པའྲི་བསབ་བ་དེ་དག་ལས་འགལ་བ་

ནྲི། སེམས་སྐེད་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཇྲི་སྲིད་འཇུག་པ་སེམས་སྐེད་ཆོ་གས་མ་

བཟུངས་ཀྲི་བར་དུ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་མྲི་ལྡན་པས། སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་
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ལྟུང་བ་མེད་ཀང༌། བར་མ་དགེ་བ་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་པའྲི་ཉེས་པར་སྤོད་པ་

ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་པས་སྟོབས་བཞྲིས་བཤགས་པར་བ་དགོས་ཤྲིང༌། བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་ཐོབ་ནས་ནྲི། སོམ་པའྲི་བསབ་བ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་ལྟུང་

བའྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་བས་པས་ཆོག་ཅྲིང་འཇུག་སོམ་གྲི་བསབ་

བའྲི་ནང་དུ་འདུས་ཀྲི་དེ་ལས་ཟུར་དུ་མེད་ལ། འོང་ཀང་སེམས་བསྐེད་ལན་དྲུག་ལེན་

པ་ནྲི། སོན་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའོ། །

དེ་ལྟར་བང་སེམས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའྲི་རྟེན་གྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་སོན་པ་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མན་ངག་ལྟར་ལེགས་པར་སྦངས་པས་མོང་བ་ས་ཟྲིན་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

པ་ན་ཆོ་གས་བཟུངས་ཏེ། སོན་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་ལ་ལེགས་པར་སོབ་པ་གཞྲིར་

བཞག་ནས། བང་སེམས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཕར་ཕྱྲིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲིས་

བསྡུས་པ་མཐའ་དག་ལ་བརྩོན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། དེ་ལྟར་བསབས་པའྲི་ཕན་ཡོན་དང༌། སེམས་བསྐེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་མ་བསབས་

པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་རྣམས་མཐའ་དག་པ་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ཏེ། དེ་དག་ཡང་

ཡང་ཡྲིད་ལ་གོམས་པ་དག་ལ་རྒྱུན་ཆགས་པ་བསྟེན་ན་རྒྱལ་སས་ཀྲི་སྤོད་པ་རླབས་

པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པའྲི་བློ་བརྐམ་ཆགས་ཅན་ནོར་དོན་དུ་གཉེར་བའམ། 

ཚོང་པ་ཚོང་གྲི་ཁེ་མཐོང་བ་ལྟར་བཟློག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྤོ་ཤུགས་དག་པོ་རང་གྲི་ངང་

གྲིས་འཇུག་པར་གྱུར་པའམ། ཐ་ནའང་ཡྲིད་འགྱུར་བའྲི་སྤོ་བ་ཤུགས་ཅན་དུངས་

དུངས་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་གཏྲིང་ནས་སྐེད་པའྲི་སྨོང་བ་ས་ཟྲིན་རྒྱུན་ལ་སྐེས་པ་ན། 

བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཆོ་གས་བླངས་ནས། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་སོམ་པ་དང་འགལ་པའྲི་ལྷུང་
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བ་མཐའ་དག་ལ་མྲི་མཐུན་པར་བལྟས་ཏེ་དན་ཤེས་ནར་མར་བསྟེན་ནས་འགོག་ཅྲིང༌། 

ཁད་པར་རྩ་ལྟུང་ལ་སོག་བསོས་བས་ཏེ་བསྲུང་བ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་

པའྲི་བསབ་བ་མཐའ་དག་ལ་འབད་པ་དག་པོས་ལེགས་པར་སོབ་པའྲི་བརྩོན་པ་ཆུ་

བོའྲི་གཞུང་བཞྲིན་དུ་བསྟེན་པ་མེད་པར་ནྲི། འགའ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགོ་བའྲི་གོ་སབས་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ན། འདྲི་ཉྲིད་དུས་གསུམ་

གྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བགོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། 

འཕགས་པ་སོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པ་ལས། འོད་སྲུངས་རྲིགས་ཀྲི་བུའམ། རྲིགས་ཀྲི་

བུ་མོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་གང་ཞྲིག་ཆོས་དེ་

དག་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ནན་ཏན་གྲིས་མྲི་སྒྲུབ་ན། དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་

ན། འོད་སྲུངས་ནན་ཏན་གྲིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་འཐོབ་

ཀྲི། ནན་ཏན་མེད་པས་ནྲི། མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོད་སྲུངས་གལ་ཏེ་ནན་ཏན་མེད་པར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

བང་ཆུབ་འཐོབ་ཏུ་ཟྲིན་ན། རྲི་བོང་དང་བྲི་ལ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། 

འོད་སྲུངས་གལ་ཏེ་ནན་ཏན་མེད་པ་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་དུ་ཟྲིན་ན་ནྲི། འོད་སྲུངས་སྒ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བའོ་ཞེས་བརོད་པས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་
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སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྲིགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲིར་ནན་ཏན་

ཞེས་པ་ནྲི། བསབ་པ་ལ་སོབ་པ་ལ་ནན་ཏན་སྲིང་པོར་བེད་པའོ། །

གཞན་ཡང་མདོ་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་ལུང་ཕྱོགས་འདྲི་ལ་གཏེར་ཆེན་པོར་དང་བར་

བར་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་བསྲུངས་ནས་དེའྲི་བསབ་བ་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནྲི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་ན་ཡྲིན་གྲི། གསང་སྔགས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ལ་མྲི་དགོས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལམ་མ་

ཡྲིན་ནོ་སམ་ན། འདྲི་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་རྩ་བ་འབྲིན་པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། 

དཔལ་སམྦྷུ་ཊ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་དང༌། རོ་རེ་རྩེ་མོ་རྣམས་སུ། བང་ཆུབ་སེམས་

ནྲི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་འདག་གྲིས་བསྐེད་པར་བགྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ནྲི་བསབ་པ་

དང༌། །དགེ་བའྲི་ཆོས་ནྲི ་སྡུད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཚུལ་ཁྲིམས་

གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་པོར་བདག་གྲིས་གཟུང༌། ཞེས་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་སོམ་པ་འཛིན་

པ་ན། སེམས་བསྐེད་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ལ་སོབ་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་

རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དཀྲིལ་ཆོག་ཚད་ལྡན་དུ་མ་

ཞྲིག་ལས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་འཛིན་དགོས་

པར་གསུངས་པའྲི་ཐུན་མོང་བ་ནྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། 

སེམས་བསྐེད་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་བཟུངས་ཏེ་ཁས་བླངས་པ་ལྟར་ཚུལ་

ཁྲིམས་གསུམ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་ལ་སོབ་པ་ལས་གཞན་པའྲི་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། ཚུལ་དེ་ནྲི། སྔགས་ལ་འཇུག་པས་ཀང་ངེས་པར་

བ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་སེམས་སྐེད་དང་ཕར་ཕྱྲིན་དྲུག་གྲི་ལམ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པ་དང་ཕར་
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ཕྱྲིན་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་གྲི། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་བས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་དོར་དུ་མྲི་རུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཡང་འཇམ་དཔལ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས། ཆོས་

གསུམ་དང་ལྡན་ན་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གསུམ་པོ་

གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྲི་གཏོང་བ་ཉྲིད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་སོམ་པ་བསྲུང་བ་དང༌། རང་གྲི་སྔགས་ཡོངས་སུ་མྲི་གཏོང་བ་

ཉྲིད་དོ། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་དྲུག་སྤོད་པ་ལ། །གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

བསབ་པར་བ། །སེམས་ཅན་གྲི་ནྲི་དོན་ལྡན་པས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་

སྤད། ཅེས་དང༌། རོ་རེ་གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་ཀང༌། བདག་གྲིས་བང་ཆུབ་

སེམས་མཆོག་བསྐེད། །ཨེ་མའོ་སེམས་ཅན་ཀུན་མགོན་གཉེར། །བང་ཆུབ་སྤོད་

མཆོག་མཛད་བཞྲིན་སྤད། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱྲིར་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་དེ་གཉྲིས་ལ་གནང་བཀག་མྲི་འད་བ་འགའ་རེ་བྱུང་བས་

འཁྲུལ་གཞྲི་བས་ནས་ལམ་ཕན་ཚུན་ཚ་གང་ལྟར་མ་འཛིན་ཞྲིག །དེ་ལྟར་འཇུག་པ་

སེམས་སྐེད་ཆོ་གས་བཟུངས་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མནོས་ཏེ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

སོབ་པར་བེད་པ་ལ། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་བླ་མ་སྔ་མ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲི་ལུགས་ཀྲིས་

སོལ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་སྨྲ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་དང༌། དབུ་མ་

པའྲི་ལུགས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སེ་སོད་འགའ་ཞྲིག་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། 

འཕགས་པ་བམས་པའྲི་གསུང༌། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ལས་བརྒྱུད་པ། སོབ་དཔོན་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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”ཙནྡྲ
1
་གོ་མྲིའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཇོ་བོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱག་ལེན། དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་བཀའ་གདམས་པས་མཛད་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་པའྲི་

སེམས་སྐེད་ནྲི། མདོ་སེ་སོང་བོ་བཀོད་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོའྲི་རེས་སུ་འབངས་

ནས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའྲི་གསུང་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱུང་བ། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་ལྷའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། སོབ་

དཔོན་ཛེ་ཏ་རྲི་དང་ཇོ་བོ་པུཎྱ་ཤྲྲི་ལ་སོགས་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་ཕྱག་ལེན་དུ་མཛད་པ་

འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་གཉྲིས་ལ་ལྟ་བའྲི་ཁད་པར་བཞྲིན་དུ་སྤོད་པ་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཡོད་དེ། དེ་

ཡང་བླང་བར་བ་བའྲི་ཡུལ་མྲི་འད། ལེན་པའྲི་གང་ཟག་མྲི་འད། བླང་བའྲི་ཆོ་ག་མྲི་འད། 

བླངས་ནས་བསྲུང་ཚུལ་མྲི་འད། ཉམས་ན་ཕྱྲིར་བཅོས་ཚུལ་མྲི་འདའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

མགོན་པོ་བམས་པས། བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞྲི་བ་ཉེར་ཞྲི་བ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། ཆོག་ཤེས་སྲིང་རེ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྡན། །ཉོན་མོངས་སེལ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ལྡན་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ལེན་པའྲི་གང་ཟག་མྲི་འད་སྟེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་སབས་སུ་འཕགས་

པ་ཐོགས་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། སོ་སོ་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་གྲི། །རྟག་ཏུ་

སོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ཡྲི། །སལ་བ་ཡོད་ཀྲི་གཞན་

དུ་མྲིན། ཞེས་གསུངས་པས། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ལེན་པ་ལ་སོ་ཐར་རྲིགས་བདུན་

གང་རུང་གཅྲིག་རྟེན་དུ་དགོས་པར་བཞེད་ལ། དབུ་མ་པ་ནྲི། ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༡ན།  ཙ་ན    * ཙནྡྲ   ཞོལ། ༦༩བ༢ན།  སྐུ། ༧༢ན༢ན།  ཙནྡྲ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོགས་པ་རྲིགས་དྲུག་མཐའ་དག་དང༌། སོ་སོ་ཐར་པ་བསྲུང་མྲི་ནུས་པ་རྒྱལ་པོ་ནས་

ཤན་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་སྐེ་བར་བཞེད་དེ།མདོ་སེ་བསལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་

ཕན་བཞེད་གོང་དཔོན་གྱུར་པའྲི་ཚེ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་ཆེན་དཔལ་དེ་

ལ། །ཉྲིན་གཅྲིག་སོག་གཅོད་སོམ་པ་བླངས་ནས་སུ། །དང་པོར་བང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་སེམས་

བསྐེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་མྲི་འད་སྟེ། སྦོར་བའྲི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་ཐོགས་

མེད་སོ་སོ་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་གྲིས་རྒྱུད་དག་ཟྲིན་པ་སེམས་དགེ་བ་ལ་སྐེ་བའྲི་

དབང་དུ་བས་ནས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཙམ་ལས་ཡན་ལག་བདུན་པ་རོགས་པ་མྲི་

མཛད། སེམས་ཙམ་པ་ལྟ་བ་ཅུང་ཟད་དམན་པས་སྤོད་པའང༌། ཅུང་ཟད་དོག་སྟེ། ཉན་

ཐོས་ཀྲི་སོམ་པ་འབོགས་པ་ལྟར་བསབ་པ་བརོད་པ་དང་བར་ཆད་དྲི་བ་ལ་སོགས་པ་

མཛད་ལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྲི། ལྟ་བ་དབུ་མ་པ་མཐོ་བས་སྤོད་པའང་ཡངས། གང་

ཟག་སྲིག་ཅན་སུ་རུང་རུང་སོ་སོ་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་དང་ཡང་དག་འབེལ་བ་ལ་

ཡང་སེམས་སྐེད་སྐེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་སྲིགས་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་

ལག་བདུན་པ་མཛད་ལ། བསབ་པ་བརོད་པ་དང་བར་ཆད་དྲི་བ་ལ་སོགས་པ་མྲི་

མཛད་དོ། །དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ལ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སོན་པ་སྔར་བླངས་

ནས་ཕྱྲིས་འཇུག་པ་མཛད་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོན་འཇུག་སྟབས་གཅྲིག་ཏུ་

མཛད་ཅྲིང༌། ཆོ་གའྲི་བརོད་ཚུལ་ཡང་མྲི་འདའོ། །མཇུག་ཀང་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་

མཁེན་པར་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་གཞན་དགའ་

བ་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པས་མྲི་འདའོ། །བཞྲི་པ་བླངས་ནས་བསྲུང་ཚུལ་མྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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འད་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲིར་བཞེད་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ནྲི། ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོའྲི་མདོ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྟུང་བ་ལྔ། 

བློན་པོ་ལ་ལྔ། ཕལ་པ་ལ་བརྒྱད། ཐུན་མོང་དུ་སོད་སེམས་བཏང་བ་དང་བཅུ་དགུར་

བཞེད་དོ། །

ལྔ་པ་ཕྱྲིར་བཅོས་མྲི་འད་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཉན་ཐོས་དང་བསྟུན་ནས། 

སོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བ། །ཟག་པ་འབྲིང་ནྲི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅྲིག་གྲི་

མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། ཞེས་བཞེད་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོ་

ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པས་

ལྟུང་བ་འདག་པར་མཛད་པས་སོ། ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་

བསབ་བ་འཆད་པ་ན་སོན་འཇུག་ཐུན་མོང་གྲི་བསབ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་མྲི་གཏོང་བ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་གདུང་རྒྱུན་མྲི་བཅད་པ། 

སེམས་ཅན་བློས་མྲི་འདོར་བ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་དང༌། ལྟུང་བ། ལྟུང་མེད། ལྟུང་བའྲི་

གཟུགས་བརན། ལྟུང་མེད་ཀྲི་གཟུགས་བརན་རྣམས་ཤེས་པར་བ་བའོ། །འཇུག་སོམ་

གྲི་བསབ་བ་རྒྱས་པ་ནྲི། སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས། 

སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་གསུམ། ཕར་ཕྱྲིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ལ་

སོབ་པ་དང༌། སྤོད་འཇུག །བསབ་གཏུས། བང་ས། སོམ་པ་ཉྲི་ཤུ། རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། 

འཕགས་པའྲི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་རྣམས་ནས་འབྱུང་བའྲི་བང་སེམས་གྲི་འཇུག་

སོམ་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བསབ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོ་དང༌། 

སོང་པོ་བཀོད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སེ་སོད་དང༌། འཕགས་པ་སྤན་རས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གཟྲིགས་ཀྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་དང༌། རྒྱུད་དཔུང་བཟང་དང༌། རྣམ་སང་མངོན་བང་ལ་

སོགས་པ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཅྲི་ནུས་སུ་

སོབ་པའོ། །བསབ་བ་རྒྱས་པ་དེ་ཙམ་ལ་སོབ་པ་མ་ལྕོགས་ན། སོན་པ་མྲི་འདོར། ལོག་

ལྟ་མྲི་བསྐེད། ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་སང་པ་ཙམ་ལ་བསབས་པས་ཆོག །དེ་ཙམ་ཡང་

མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ལས་དང་པོ་པས་བསབ་པར་བ་བའྲི་སོན་འཇུག་གྲི་བསབ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་བསྡུས་ན་བསམ་སྦོར་གཉྲིས་སུ་འདུས་པ་ཡྲིན་པས། སོན་པའྲི་བསབ་བ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བ་སམ་པ་དང༌། འཇུག་པའྲི་

བསབ་བ། དོན་མེད་པའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་སྲིག་པ་ཅྲི་ནུས་ཀྲིས་སོང་ཞྲིང༌། 

ཅྲི་ནུས་ཀྲིས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་ལ་འབད་པ། དེ་ལྟ་བུའྲི་བསབ་བ་རྒྱས་བསྡུས་

གསུམ་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་ལས་དང་པོ་པས་བསྡུས་པ་ལ་བསབ། དེ་ནས་བློ་ཅུང་ཟད་

འབོངས་ནས་འབྲིང་ལ་བསབ། དེ་ནས་མོས་པ་སྤོད་པ་དང་ས་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་

བསབ་བ་རྒྱས་པ་མཐའ་དག་ལ་བསབ་པར་བའོ། ཞེས་འཆད་ལ། དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་

སེམས་སྐེད་ཀྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་འཆད་པ་ན། གལ་ཏེ་འབད་ཀང་ཐུན་ཚོད་འདས་ཏེ་རྩ་

བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་སྔར་གྲི་ལ་འགོད་པས་བཤགས་པ་བས་ལ་སེམས་སྐེད་སར་

བླང༌། ཐུན་ཚོད་མ་འདས་བར་འགོད་པས་ཟྲིན་ན་མྲི་འཆོར་བས་དུས་དེར་སེམས་

ཀྲིས་བསམས་ལ་དུས་དེའམ་གཞན་གྲི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་གམ་གང་ཟག་གྲི་མདུན་དུ་

མྲིང་རྲིགས་བརོད་ནས་བཤགས་པར་བའོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

ལུགས་འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་པར་དཔད་ན་ལྷག་མ་མ་ལུས་

པར་འཇྲིག་པར་འགྱུར་པས་བརྟག་ཅྲིང་དཔད་པའྲི་དཔུང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བཟོད་པའྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། དང་པོ་ཁོ་ནར་བླང་བའྲི་ཡུལ་མྲི་འད་བའྲི་ཚུལ་སྨྲས་པ་དེ་

མྲི་འཐད་དེ། ལུང་དེ་གཉྲིས་ཚིག་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི། ཚིག་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྟན་

པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅུང་ཟད་རྒྱས་བསྡུས་མ་གཏོགས་དོན་

གཅྲིག་ཏུ་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལེན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་ཁད་པར་སྨྲས་པ་མྲི་འཐད་དེ། ལམ་སྒོན་ལས། 

སོ་སོ་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་གྲི། །རྟག་ཏུ་སོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་སོམ་པ་ཡྲི། །སལ་པ་ཡོད་ཀྲི་གཞན་དུ་མྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ལས་དང་པོ་

པ་ལ་སོ་ཐར་རྲིགས་བདུན་གང་རུང་གཅྲིག་མེད་ན་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཙམ་དང་

ཁད་པར་བ་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་ནང་ནས་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བའྲི་སལ་པ་མེད་ཅེས་བསྟན་

ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་ཁད་པར་ཅན་ངོས་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི་རྟེན་

ཙམ་ངོས་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འགེལ་བའྲི་མཚམས་སྦོར་དུ། དེ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྟེན་ཁད་པར་ཅན་བསྟན་པར་འདོད་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །བང་ས་ལས། དེའྲི་ཕྱྲིར་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་འདྲིས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའྲི་སོད་དུ་གྱུར་པ་ལ། བསབ་པའྲི་

ཚིག་འདྲི་ཡང་སྦྲིན་པར་བ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲི་ལ་སོག་གཅོད་པ་ལས་ལྡོག་

པའྲི་ཆོ་ག་གཞན་པ་ཉྲིད་ནྲི། མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལས་ཀང་ལྡོག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ནྲི། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའྲི་སོད་དུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པའྲི་རྲིགས་བདུན་གང་རུང་དང་

ལྡན་པའྲི་ལེན་པ་པོ་ནྲི། མཆོག་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་ལ་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པའྲི་ནང་དུ་འདུས་
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པས་སོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ཁས་ལེན་པ་ཟུར་དུ་མྲི་དགོས་ལ། སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་དང་

མྲི་ལྡན་ན་སྔོན་དུ་སོག་གཅོད་སོང་བར་ཁས་བླངས་ནས་དེ་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་

པ་སྦྲིན་དགོས་ཀྲི། སོག་གཅོད་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་འདོད་མེད་པ་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བས། སོམ་པ་དེའྲི་སོད་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསལ་བར་

བཤད་པས་སོ་ཐར་རྲིགས་བདུན་གང་རུང་ངེས་པར་རྟེན་དུ་དགོས་པ་དེའྲི་ལུགས་

མྲིན་པར་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། བང་སའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའྲི་ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་ལས། གང་ཞྲིག་

དགེ་བསེན་དང་དགེ་བསེན་མ་དང༌། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང༌། དགེ་སོབ་མ་

དང༌། དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མའྲི་དབེ་བས་ཇྲི་སྲིད་འཚོ་བ་པའྲི་སོ་སོ་ཐར་པ་བདུན་

པོ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བའྲི་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་བླང་བར་བའྲི། གཞན་གྲིས་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་

ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མང་པོ་མ་བས་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་མེད་པར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་ན་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སེ་སོད་ལ་

སོགས་པ་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་གཞུང་དུ་འདྲི་དེའྲི་རྩ་བར་བཤད་པར་འགྱུར་

རོ། །

དགོས་པ་ནྲི། གདོན་མྲི་ཟ་བར་བརོད་པར་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་བར་དུ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །སོ་ཐར་རྲིགས་བདུན་གང་རུང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་དུ་
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ངེས་པར་དགོས་ན་ལྷ་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མྲི་སྲིད་པར་བཞེད་དགོས་ཀང༌། ལྷ་

ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་ནྲི། ཡོད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཤྲིང་རྟ་མཐའ་དག་

བཞེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ལུགས་དེ་ནྲི། བང་ས་རེས་འབང་དང་བཅས་པའྲི་དགོངས་པ་གཏན་

མ་ཡྲིན་ནོ། །

འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་

པ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི། ཆེས་ངོ་མཚར་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་ལ་སོམ་པ་

འབོགས་པའྲི་ཆོ་ག་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ། ཆོ་ག་ལ་ལུས་ངག་གྲི་

རྣམ་པར་རྲིག་བེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་མྲི་དགོས་སམ། ལེགས་པར་སོམས་

ཤྲིག །ལུགས་འདྲི་ཁས་ལེན་བཞྲིན་དུ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་སེམས་ཅན་ཡྲིན་ན་འཚང་རྒྱ་

བས་ཁབ་པར་ཁས་མྲི་ལེན་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་གྲི་སོད་དུ་རུང་མྲི་རུང་

སོགས་ཀྲི་རྣམ་དབེ་བེད་པ་ནྲི། རང་ཚིག་འགལ་བ་ངོ་མྲི་ཤེས་པའྲི་མུན་སྤྲུལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ད་ལྟ་སྐེ་བའྲི་ལྷ་ཡང་ཡོད། དེ་བཞྲིན་དུ་མྲི་དང་

ངན་སོང་གྲི་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་སྨྲས་ཀྲི་སེམས་ཅན་ཡྲིན་ན་

ད་ལྟ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་

ན་འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སབས་ཐེག་ཆེན་དུ་རྲིགས་

ངེས་པར་ཐལ། གནས་སབས་ཐེག་ཆེན་དུ་རྲིགས་ངེས་པའྲི་མྲི་ཡང་ཡོད། ལྷ་ཡང་

ཡོད། ལྷ་མ་ཡྲིན་ཀང་ཡོད། དམལ་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། 

ཞེས་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་བརོད་པར་བས་ན་ལན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། རང་ཉྲིད་བང་སེམས་
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ཀྲི་སོམ་པ་ལེན་པ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་”ཅད
1
་ཀང་ལེན་པར་བསྒོམ་པ་ཙམ་ལ་བེད་

ན་ནྲི། ད་ལྟ་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་ལེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ལེན་པ་སོགས་

ལའང་དམྲིགས་པ་དེ་ལྟར་བས་པ་ཙམ་གྲིས་ཐམས་ཅད་སོམ་པ་དེ་དང་དེའྲི་རྟེན་དུ་

སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྲི་སོམ་པ་ལའང་དམྲིགས་པ་དེ་

ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། དེ་ལ་དམྲིགས་པ་དེ་བེད་པར་ཐོགས་མེད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྲི་

གཞུང་ལས་མ་བཤད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དབུ་མ་ལུགས་ལའང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་གྲི་གཞུང་ལས་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བཤད། མ་བཤད་ཀང་མན་

ངག་གྲིས་བེད་དོ་ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལའང་དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་ཅྲི་སྨྲ། སྔོན་

སྟོན་པ་འདྲིས་དམལ་བའྲི་མྲིའྲི་ཤྲིང་རྟ་འདེན་པའྲི་གད་དུ་འཁྲུངས་པ་ན་ཐུགས་བསྐེད་

པར་བཤད་པ་དང༌། 

བསལ་བཟང་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་གོང་དཔོན་གྱུར་པའྲི་ཚེ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་བསོད་ནམས་འོད་དེ་ལ། །ཉྲིན་གཅྲིག་སོག་གཅོད་སོམ་པ་བླངས་ནས་

ཀང༌། །དང་པོར་བང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་སེམས་བསྐེད་དོ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། སོན་

པའྲི་སེམས་བསྐེད་པ་ཙམ་དང༌། དམལ་བའྲི་གད་གོགས་ལ་དམྲིགས་ནས་བདག་

པས་གཞན་གཅེས་པའྲི་ཐུགས་འཁྲུངས་པ་ལ་སེམས་སྐེད་ཀྲི་ཐ་སད་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་སང་གྲི །དེ་དག་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་མྲིང་དང་དོན་གང་ཡང་མྲི་སང་

ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ། །སེམས་བསྐེད་

བཅུག་ནས་བསེན་བས་ན། །རྲི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརྟན་པའྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་

1  མ་ཕྱི། ༥༧བ༦ན།  - ཅད    * ཅད  ཞོལ། ༧༣ན༥ན།  སྐུ། ༧༥བ༥ན།  + ཅད



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།

 137  

རྟག་ལྡན་འགྱུར། ཞེས་འདེན་པ་ནྲི། གཞུང་བག་མེད་པར་ཀོག་པ་སྟེ། རྲིན་ཆེན་འཕྲེང་

བའྲི་གཞུང་དག་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་བང་ཆུབ་ཏུ། །སེམས་

བསྐེད་བཅུག་ཅྲིང་བརྟན་བས་ན། །རྲི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་”བསྟན
1
་པའྲི། །བང་ཆུབ་

སེམས་ནྲི་རྟག་ཏུ་འཐོབ། ཅེས་མཐུན་པར་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དུ་བཅུག་ན་ཞེས་གསུངས་པ་

ཙམ་གྲིས་ད་ལྟ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་དུ་

གསུངས་པར་འགོ་དགོས་ན། སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཡང་དག་པར་

ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པས་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཚངས་སྤོད་ཀྲི་

སོམ་པའྲི་རྟེན་དུ་རུང་བར་ཡང་གསུངས་པ་ཉྲིད་དུ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འགྱུར། རྲིགས་དྲུག་

གྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཕོག་པ་སྔར་བྱུང་

བའམ། ད་ལྟ་ཡོད་པའམ། ཕྱྲིས་འབྱུང་བ་སྲིད་པར་ཁས་ལེན་ན་ནྲི། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དུས་མཉམ་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའང་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

འད་བ་མྲི་སྲིད་ན་ནྲི། རྲི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་”བརྟེན
2
་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་

རྟག་དུ་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། སྔར་ཡང་མ་བྱུང་ད་

ལྟའང་མེད། ཕྱྲིས་ཀང་འོང་མྲི་སྲིད་པ་དེ་འད་བ་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པས་སྐེས་བུ་

ལ་ཉེ་བར་མྲི་མཁོ་བའྲི་འབེལ་མེད་ཀྲི་དོན་སྟོན་པའྲི་རྒོལ་བ་ཆེས་མྲི་མཁས་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། འཇོག་པོའྲི་གཙུག་རྒྱན་ལེན་པའྲི་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འགྱུར། 

དུས་གསུམ་གང་དུའང་མྲི་སྲིད་པ་དེ་དབུ་སེམས་ཀྲིས་སོ་སོར་འབེད་བེད་ཀྲི་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༥༨ན༦ན།  ཞོལ། ༧༣བ༦ན།  བསན    སྐུ། ༧༦ན༦ན།  བརྟན

2  མ་ཕྱི། ༥༨བ༢ན།  ཞོལ། ༧༤ན༣ན།  བརྟེན    སྐུ། ༧༦བ༣ན།  བརྟན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཆོས་སུ་གྱུར་པའང་ཡ་མཚན་ནོ། །ཚེ་སྔ་ཕྱྲི་དུ་མ་བརྩྲིས་པའྲི་དབང་དུ་བེད་ན་ནྲི། སོ་

ཐར་གྲི་སོམ་པའྲི་རྟེན་དུ་མྲི་རུང་བའང་གང་ཞྲིག་ཡོད། སྦོར་བའྲི་ཆོ་ག་ལ། འཕགས་

པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་ལྡན་ལ་བསྐེད་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཕྱག་དང་

མཆོད་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་པས་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་ལྡན་ལ་

བཤགས་པ་མྲི་དགོས་པར་དོན་གྲིས་སྨྲས་ལ། ལྟ་བ་ཡངས་དོག་གྲིས་སྤོད་པ་ཡངས་

དོག་བྱུང་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་རྟེན་འབེལ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་ངེས་པ་འདེན་

པའྲི་གོགས་སུ་སོང་ནས། ཇྲི་ཙམ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་ངེས་པ་རེད་པ་

དེ་ཙམ་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་བླང་དོར་གྲི་གནས་རྣམས་ལ་ངེས་པ་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ། 

བླང་དོར་གྲི་གནས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དག་ཆེས་ཞྲིབ་ཏུ་འགོ་དགོས་པས། ཟབ་མོ་

དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར། བླང་དོར་

ཞྲིབ་ཏུ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་འཁྲུལ་ངོ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བཟུངས་ཤྲིང༌། 

སྟོང་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་ལྟར་སང་རེ་རེད་ན་རྒྱུ་འབས་ཁད་དུ་གསོད་པའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི་ཐ་

ཆད་དེ་ཉྲིད་འོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་སོང་གྲིན་སྤོད་པ་མྲི་ཞྲིབ་

ཏུ་འགོ་བའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་སྨྲོས་ཤྲིག །

གཞན་ཡང་དབུ་མ་ལུགས་ལ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་དགུ་ཁས་ལེན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྤོད་པ་

ཡངས་པར་སྨྲ་བ་དང༌། སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་རྩ་ལྟུང་བཞྲི་ལས་མེད་པར་ཁས་ལེན་

ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྤོད་པ་དོག་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཁས་བླངས་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་སྟེ། སང་བ་

ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་སང་དགོས་པ་ནྲི། སྤོད་པ་ཡངས་པ་དང༌། སང་བ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞྲིག་

སངས་པས་ཆོག་པ་ནྲི། སྤོད་པ་དོག་པའོ་ཞེས་ཤེས་རྲིག་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྲིག་སྨྲ། 
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གཞན་ཡང་བང་ས་ནས་གསུངས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཞྲི་བ་ལྷས་བཤད་པའྲི་ཆོ་གས་

བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་བླངས་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། བསབ་བཏུས་སུ་

བཤད་པའྲི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་བང་ས་ནས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་བླངས་པའྲི་བང་སེམས་

ཀྲི་སོམ་ལྡན་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་མྲི་འགྱུར་བར་སྨྲ་ཞྲིང༌། རྟེན་དེ་གཉྲིས་ཀ་བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་ལྡན་མཚན་ཉྲིད་པ་དང༌། གཞུང་གཉྲིས་པོ་དེས་རྩ་ལྟུང་དུ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་

རྩ་ལྟུང་མཚན་ཉྲིད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཧ་ཅང་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་སྟེ། བང་ས་ནས་

བཤད་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྲི་ལས་

དང་པོ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་ཀུན་དཀྲྲིས་ཆེན་པོ་ཚང་བའྲི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྲི་དཀོར་ཕྲོགས་ན་ཁོད་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བར་ཐལ། ཁོད་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག་ཀུན་དཀྲྲིས་ཆེན་པོ་ཚང་བའྲི་སྒོ་ནས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གྲི་དཀོར་འཕྲོག་པའྲི་ལྟུང་བ་ཡྲིན་ན་བང་སེམས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། འདྲི་ནྲི་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་

ཡྲིན་ཀང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་རྩ་བ་ནས་གཅོད་པའྲི་ལྟུང་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་འཇུག་པ་

མྲི་འགོག་པར་ཤྲིན་ཏུ་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦོར་བའྲི་”གཡངས
1
་ས་མྲི་བཟད་

པའོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་ལྷས་ཀང་བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར། རྒྱལ་

རྲིགས་དང་ལས་དང་པོ་པ་དེ་དག་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་ཡྲིན་ནམ་མྲིན། ཡྲིན་ན་

ནྲི། རྒྱལ་རྲིགས་ལ་ལྔ་དང་ལས་དང་པོ་པ་ལ་བརྒྱད་སོ་སོར་ངེས་པ་མྲི་འཐད་དོ། ། 

1  མ་ཕྱི། ༥༩ན༧ན།  ཞོལ། ༧༥ན༥ན།  གཡངས    སྐུ། ༧༧བ༥ན།  གཡང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོམ་ལྡན་མྲིན་ན། དེ་དག་གྲི་ལྟུང་བ་འཆའ་བ་མྲི་རྲིགས་སོ། །ཉེས་པ་དེ་དག་སོམ་ལྡན་

གྲི་ཉེས་པར་ཡང་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཞེས་དྲི་བ་བཀོད་པའྲི་ལན་དུ། གང་ལ་འབྱུང་

ཉེ་བ་དེ་དག་ལ་དེའྲི་ལྟུང་བ་རང་མྲིང་ནས་སོས་ཏེ་བསྟན་པས་ཉེས་པ་དེ་དག་ལ་

འཇྲིགས་པ་སྐེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་ཕན་ཚུན་དུ་

སང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་ཀང་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དོན་དེ་

ཉྲིད་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དང༌། རེ་བཙུན་བམས་པ་དང༌། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང༌། ཞྲི་བ་ལྷ་དང༌། ཇོ་བོ་རེ་རྣམས་རང་ལུགས་

ཀྲི་ལྟ་བ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པར་མེད་པ་ལ། དབུ་སེམས་ཀྲི་ལྟ་བ་ཐ་དད་པའྲི་

དབང་གྲིས་དེ་དག་སྤོད་པ་ཡང་ཐ་དད་པར་ཇྲི་ལྟར་སྨྲ། བམས་པ་དང་ཐོགས་མེད་

ཀྲིས་གདུལ་བའྲི་ངོར་སེམས་ཙམ་གྲི་ལྟ་བ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་མང་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ་སམ་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡང་ལྟ་བ་དོག་ཅྲིང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་སྤོད་པ་ཡང་

དོག་པ་བམས་པ་ཐོགས་མེད་སོགས་དང་མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་འགྱུར་

ཏེ། གདུལ་བའྲི་ངོར་སེམས་ཙམ་གྲི་ལྟ་བ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་མདོ་མང་དུ་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཇོ་བོ་རེ་ལྟ་བ་དབུ་མ་འཛིན་པ་དང་སྤོད་པ་དོག་པ་ཐོགས་མེད་སོགས་

དང་མཚུངས་པར་ཁེད་རང་གྲིས་ཁས་བླངས་པའྲི་ཕྱྲིར། ལྟ་བ་ཡངས་ན་སྤོད་པ་ཡངས་

པ་དང༌། ལྟ་བ་དོག་ན་སྤོད་པ་དོག་པས་ཁབ་པ་ལ་དངོས་ཀྲི་མ་ངེས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤོད་འཇུག་ལས། ཇྲི་ལྟར་སྔོན་གྲི་བདེ་གཤེགས་ཀྲིས། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་འདྲི་སོན་འཇུག་གཉྲི་ག་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་ཡྲིན་ན། 
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ནྲི་བསབ་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་གྲི་

ཆོ་ག་གསུངས་པ་འདྲི་ཡང་སྔགས་དང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་གཉྲིས་ཀ་དུས་གཅྲིག་

ཏུ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན་པཎ་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གྲིས་མཛད་

པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དུ་མ་ཞྲིག་ལས། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་མ་ཆད་ཀྲི་

སྔ་རོལ་ཏུ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་གཟུང་བར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །སོབ་

དཔོན་ཐོགས་མེད་ཉན་ཐོས་དང་བསྟུན་ནས། སོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བ། ཞེས་

སོགས་བཞེད་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་

སོགས་མཛད་ཅེས་པ་ལུགས་གཉྲིས་ཀྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་དུ་སྨྲས་

ནས། སར་ཡང་དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་ཚུལ་འཆད་པ་ན་ཐུན་ཚོད་འདས་ཏེ་རྩ་

ལྟུང་བྱུང་ན་སོམ་པ་སར་ཡང་བླང་བར་བ་ཞེས་སྨྲས་པ་རང་ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་བ་

ཇྲི་ལྟར་མ་ཡྲིན། སོན་སེམས་རྐང་པ་ཆོ་གས་བླངས་པ་ལ་བར་མ་དགེ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྲི་

བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མེད་པས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་རྣམ་

པར་བཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ལྟུང་བ། ལྟུང་མེད། ལྟུང་བའྲི་གཟུགས་བརན། ལྟུང་བ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་བརན་རྣམས་ཤེས་པར་བེད་པ་སོན་སེམས་རྐང་བའྲི་བསབ་བར་

འཆད་པའང་མྲི་འཐད་དོ། །

དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་བསབ་བ་རྒྱས་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་འཆད་པ་ན། སྤོད་

འཇུག །བསབ་བཏུས། རྲིན་ཆེན་འཕྲེང་བ། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས། བང་ས། སོམ་པ་

ཉྲི་ཤུ་པ་སོགས་ནས་གསུངས་པའྲི་བང་སེམས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བསབ་བ་
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ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་པར་བ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྲི། སྤོད་འཇུག་བསབ་བཏུས་སོགས་ནས་

གསུངས་པའྲི་བསབ་བ་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་ལུགས་དང་། བང་ས། སོམ་པ་ཉྲི་ཤུ་པ་

སོགས་ནས་གསུངས་པའྲི་བསབ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ལུགས་སུ་སོ་སོར་ངེས་

ཤྲིང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་བསེ་བར་མྲི་བ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་དང་ཁས་བླངས་དངོས་

སུ་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་མ་ཡྲིན། བསབ་བ་ལ་སོབ་ཚུལ་འབྲིང་པོ་འཆད་པ་ན། སོན་པ་མྲི་

འདོར། ལོག་ལྟ་མྲི་བསྐེད། ནག་པོའྲི་ཆོས་བཞྲི་སོང་བ་ཙམ་ལ་བསབས་པས་ཆོག་

པར་སྨྲས་པས་ནྲི། དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་དགུར་སྨྲས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས། 

ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང༌། ཞེས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ཡོངས་འདོར་དང༌། 

ཞེས་པ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་ལྷག་མ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བདུན་པོ་དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་སོམ་པ་

བླངས་པས་ཀང་བསྲུང་མྲི་དགོས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡྲིན་ལ། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་

ལྡན་ལས་དང་པོ་པས་འཇུག་སོམ་གྲི་བསབ་བ་སྒོ་གསུམ་གྲི་སྲིག་པ་ཅྲི་ནུས་ཀྲིས་

སོང་བ་དང༌། དགེ་བ་ལ་ཅྲི་ནུས་འབད་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པར་སྨྲས་པས་ནྲི། བང་

སེམས་ལས་དང་པོ་པའྲི་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་བསབ་བ་ལ་ཉན་ཐོས་པའྲི་སྐབས་

འགོའྲི་བསབ་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པོ་ཅྲིའང་མེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡྲིན་པས་ཤྲིན་ཏུ་

དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦོར་བའྲི་སྒོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་བསབ་བ་

འདོམས་ཚུལ་བེད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། སོམ་པ་ཐོབ་ནས་རྩ་ལྟུང་བསྲུང་དགོས་པའྲི་གོ་བ་

ཙམ་ཡང་སོབ་མའྲི་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ནུས་པར་མ་མཐོང་ངོ༌། །

སོན་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བ་སམ་པའྲི་བསམ་པ་རྐང་པས་ཆོག་པར་སྨྲས་པས་ནྲི། སོན་སེམས་ཀྲི་བསབ་
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བ་སོན་སེམས་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་བསབ་བ་མྲི་དགོས་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རྩ་ལྟུང་བསྐེད་པ་ཐུན་ཚོད་ལ་བལྟོས་དགོས་པར་འདོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་

འདུག་པ་དག་གྲི་ལུགས་ལ། ཐུན་ཚོད་ཀང་ཉེ་བར་འཁོར་གྲིས་ཞུས་པ་ལས། བང་

སེམས་ལ་སྔ་དོ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཕྱེད་ལ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་མ་བལ་བར་གནས་ན་

དེའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐའ་མེད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྱེད་ལ་བྱུང་ན་ཕྱྲི་དོ་དང༌། ཕྱྲི་དོ་བྱུང་ན་སོད་ལ་དང༌། སོད་ལ་བྱུང་

ན་ནམ་གུང་དང༌། ནམ་གུང་ལ་བྱུང་ན་ཐོ་རངས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་མ་བལ་བར་

གནས་ན་དེའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐའ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པས། ཐོ་རངས་བྱུང་ན་སྔ་

དོ་ལ་ཞེས་པ་ཡང་དོན་གྲིས་འཐོབ་པའྲི་ཕྱྲིར་ཉྲིན་ལ་ཆ་གསུམ་མཚན་ལ་ཆ་གསུམ་

བས་པའྲི་ཉྲིན་ཞག་གྲི་དྲུག་ཆའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །ཐུན་ཚོད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ཉྲིད་

མདོའྲི་དོན་གཏན་མ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས། ཉེ་བར་འཁོར་ཇྲི་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་བསབ་བ་བཅོས་

སུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་བ་རྣམས་ཀྲི་བསབ་པ་བཅོས་སུ་མེད་པ་ཡྲིན་

ཞེ་ན། ཉེ་བར་འཁོར་འདྲི་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྔ་དོའྲི་དུས་ཀྲི་ཚེ་ཉེས་པ་བྱུང་ལ་གུང་ཚིགས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་

ཚེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་དང་མ་བལ་བར་གནས་པར་བེད་ན་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

ཡོངས་སུ་མ་གཏུགས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གུང་ཚིགས་དང་ཕྱྲི་

དོ། ཕྱྲི་དོ་དང་མཚན་མོའྲི་ཐུན་དང་པོ། ཐུན་དང་པོ་དང་མཚན་མོའྲི་གུང་ཐུན། གུང་
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ཐུན་དང་ཐ་མ་གཉྲིས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་མཐར། ཉེ་བར་འཁོར་དེ་ལྟར་ན་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་བསབ་

པ་ནྲི། བཅོས་སུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་ནྲི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགོད་པའྲི་ཀུན་

ནས་ལྡང་བ་ཧ་ཅང་བསྐེད་པར་མྲི་བ་ཞྲིང་ཧ་ཅང་ཡྲིད་ལ་གཅགས་པར་ཡང་མྲི་བའོ། །

ཉེ་བར་འཁོར་དེ་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉེས་པ་བྱུང་ན་ནྲི། 

ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཉམས་པ་དང་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་དང་

ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་

པ་པས་ནྲི། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་མགོ་དང་གོས་ལ་མེ་འབར་བ་

ལྟར་བ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པ་ལྷག་པའྲི་བསམ་པས་

ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲི་བསབ་པ་ནྲི། བཅོས་སུ་མེད་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སྔ་དོ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཞེས་པའྲི་ལྟུང་བ་དེ་ནྲི་རྩ་ལྟུང་ཡྲིན་

ཏེ། ཐེག་ཆེན་དང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བསབ་པ་གཉྲིས་ཕྱྲིར་བཅོས་སུ་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཁད་པར་

ཞུས་པའྲི་ལན་དུ་བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་ཕྱྲིར་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

ཐེག་པ་པ་ལ་ལྟུང་བ་དེ་བྱུང་ན་སར་བཅོས་སུ་མེད་པའྲི་ཁད་པར་ཕྱེ་ནས་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། རྩ་ལྟུང་ལས་གཞན་པའྲི་ལྟུང་བ་ཕྱྲིར་བཅོས་སུ་རུང་བ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ལ་

ཡང་ཡོད་པས་བང་སེམས་ཀྲི་ཁད་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཁེད་ལྟར་ན་སྔ་དོའྲི་

ཐུན་ཚོད་ཀྲི་དུས་ན་རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་ཞྲིང༌། ཐུན་ཚོད་དེ་ལས་འདས་པ་ན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་

ན་ཞེས་སོགས་སུ་གསུང་དགོས་པ་ལ་མདོ་དེས་སྔ་དོའྲི་དུས་ན་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཐུན་དྲུག་སོ་སོའྲི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་དངོས་སུ་གསུངས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཤྲིང༌། ཁེད་ལྟར་ན་ཐུན་དེ་དང་དེ་མ་འདས་པར་གཉེན་པོས་སེབས་དགོས་ཤྲིང༌། 

མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས་སྔ་དོ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་གུང་ཚིགས་ལ་ཞེས་གསུངས་ལ། སྔ་དོ་དང་

གུང་ཚིགས་གཉྲིས་ཐུན་ཚོད་སོ་སོ་བར་ཁེད་རང་ཡང་འདོད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། མདོ་

ལས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་དང་མ་བལ་བར་གནས་པར་བེད་ན། ཞེས་

སོན་སེམས་དང་མ་བལ་བ་ལ་གསུངས་པས་ཁེད་ཐུན་ཚོད་ཀྲི་ནང་དུ་གཉེན་པོས་

སེབས་པར་འདོད་པ་དང་དོན་གཅྲིག་ཏུའང་དོན་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཐུན་ཚོད་ལ་བལྟོས་པ་

མདོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་གསལ་ལོ། །

འོ་ན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་མ་གཏུགས་པ་ཁོ་ན་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། སྐོན་མེད་དེ་མདོ་འདྲི་ཉྲིད་བསབ་

བཏུས་སུ་དངས་པའྲི་འགྱུར་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་མཐའ་མེད་དོ། ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནྲི། བང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ནས་

ཕྱྲིར་བླང་དུ་མེད་ན་དེའྲི་མཐའ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་མཐའ་ཡོད་ན་ཡང་སར་བླང་དུ་

ཡོད་པས་སར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མྲི་རུང་དུ་སོང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཟད་པའྲི་མཐའ་མེད་ཅེས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འོ་ན་ལམ་སྒོན་འགེལ་བར། ཐུན་ཚིགས་དྲུག་པོ་དུམ་བུ་བཅོ་

བརྒྱད་འགྱུར། །སྔ་དོའྲི་ཐུན་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་ཡོད་པའྲི། །དུམ་བུ་དང་པོ་དུམ་བུ་བར་

མ་ལ། །ཉེས་པ་བྱུང་བ་དུམ་བུ་ཐ་མ་དེར། །བང་ཆུབ་སེམས་བརེད་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཉམས། །ཕྱྲི་མ་ལྔ་ཡང་དེ་བཞྲིན་བསྒེ་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་

ན། དེ་ནྲི་ལུང་དེའྲི་འཕྲོ་ཉྲིད་ནས། དུམ་བུ་དང་པོར་ལེགས་པར་གསོ་བེད་པ། །སྐེས་

བུ་རབ་ཡྲིན་འབྲིང་ནྲི་གཉྲིས་ལས་སོ། །དུམ་བུ་ཐ་མར་གསོ་བ་ཐ་མ་སྟེ། ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གསུངས་ཤྲིང་དེར་མ་ཟད་སྐེས་བུ་རབ་ཀྲི་རབ་ནྲི། སད་ཅྲིག་དང་པོ་དང༌། རབ་ཀྲི་

འབྲིང་ནྲི། གཉྲིས་པ་དང༌། རབ་ཀྲི་ཐ་མ་ནྲི། སད་ཅྲིག་གསུམ་པར་གསོ་བས་དགུ་དྲུག་

ང་བཞྲིར་ཡང་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི། གང་ཟག་རབ་འབྲིང་ཐ་མའྲི་ལྟུང་བ་ཕྱྲིར་

འཆོས་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཐུན་ཚོད་ལ་བལྟོས་

པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ཉེ་བར་འཁོར་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས་སྔ་དོ་ལྟུང་བ་བྱུང་ལ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའྲི་ལྟུང་བ་དེ་བང་སེམས་དང་སོ་ཐར་གང་གྲི་རྩ་ལྟུང་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི། 

ངེས་པར་སོ་སོ་ཐར་བའྲི་རྩ་ལྟུང་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས་སར་ཡང་བླང་དུ་རུང་བ་

ལ་སོན་སེམས་དང་མ་བལ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། སོན་སེམས་

བཏང་བ་ལ་ཡང་ཚེ་དེ་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སར་བླངས་ན་སྐེ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་

པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། མདོ་དེའྲི་གོང་དུ་ཉེ་བར་འཁོར་གྲིས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་

ཀྲི་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བརོད་པར་བགྲི། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོ་སོ་

ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བརོད་པར་བགྲི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་

བརོད་པར་བགྲི། ཞེས་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ཉན་རང་བང་སེམས་གསུམ་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པའྲི་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པའྲི་ཁད་པར་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་བཅོས་

སུ་ཡོད་པ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བསབ་པ་བཅོས་སུ་མེད་པར་སྨྲོས་ཤྲིག །ཅེས་བང་

སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་སར་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་སར་བཅོས་སུ་མེད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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པར་འཆད་པ་གོང་དུ་དངས་པའྲི་མདོ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གྲིས་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་ལྟུང་ལ་འཇུག་པ་ནྲི་

སྦོར་བའྲི་སྔ་རོལ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཇུག་རོགས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཡན་ཆད་དུ་སོན་

སེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྲི་སྒོ་ནས་མ་བལ་བར་ཡོད་ན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་སེམས་

དེའྲི་མཐུས་ལྟུང་བ་དེ་ཉྲིད་ཚེ་དེ་ལ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བེད་པའྲི་

སྟོབས་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ནུས་ཆུང་དུ་སྐེས་ཏེ། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཚེ་དེ་ལ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་

སར་ཡང་བླངས་ན་སྐེ་ཞྲིང་བཅོས་སུ་རུང་བ་ཡྲིན་ལ། རྟེན་གྲི་གང་ཟག་བང་སེམས་

མ་ཡྲིན་པ་ལ་ནྲི། རྩ་ལྟུང་ལ་འཇུག་པའྲི་སྦོར་དངོས་རེས་ཀྲི་གནས་སབས་ན་རྩ་ལྟུང་

དེ་ཉྲིད་ནུས་ཆུང་དུ་བེད་པའྲི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རྩ་ལྟུང་དེ་

ཉྲིད་ཚེ་དེ་ལ་སར་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་གེགས་བེད་སྟོབས་ལྡན་དུ་སྐེས་

ནས་བཅོས་སུ་མྲི་རུང་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྔ་དོ་ཞེས་པ་ནྲི། སྐ་རེངས་ཤར་ནས་

གུང་ཚིགས་ལ་མ་སེབས་པའྲི་བར་སྤྲི་ལ་བེད་པས། གུང་ཚིགས་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། ལྟུང་

བ་བྱུང་བའྲི་དེ་མ་ཐག་གྲི་མཚོན་བེད་དེ། རྩ་ལྟུང་བྱུང་བའྲི་དེ་མ་ཐག་ཡན་ཆད་ལ་སོན་

སེམས་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ན་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

རྒྱུ་མཚན་འདྲི་དག་གྲི་ཕྱྲིར་རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་ལྷས་ཀང་བསབ་བཏུས་སུ་མདོ་དེ་

དག་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་མཐུས་སྲིག་ལྟུང་འདག་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ་དངས་ལ། 

ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། རྲིགས་ཀྲི་བུ་འདྲི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཅྲི་སྟེ་བརྒྱ་ལ་ལ་ལ་ཞྲིག་ཏུ་སྲིག་པའྲི་གོགས་པོའྲི་དབང་གྲིས་

ཉེས་པ་བྱུང་ན་དེ་འདྲི་ལྟར་སོབ་བོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གལ་ཏེ་བདག་གྲིས་ཕུང་པོ་འདྲི་དག་གྲིས་ཡོངས་སུ་མང་ན་ལས་འདའ་བར་བ་

ན་ནྲི། བདག་གྲིས་སེམས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་གྲིས།  འདྲི་

ལྟར་བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཕྱྲི་མའྲི་མཐའྲི་མུར་

འཁོར་བ་ན་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་ཆ་བགོས༌ལ། བདག་གྲི་སེམས་ལ་གདུང་བ་ནྲི། 

མྲི་བ་ཡྲི་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་འཁོར་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྲིན་

པར་བེད་དོ། །ལྟུང་བ་འདྲི་ཡང་ཆོས་བཞྲིན་དུ་གསོ་བར་བའོ། །ཕྱྲིས་ཉེས་པ་མྲི་བའོ་

སམ་དུ་སེམས་སོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་བཟུངས་ན་གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་ཞྲིག་པར་གྱུར་ཀང་

ཐབས་ལ་མཁས་པ་འདྲིས་སེལ་བར་བེད་པ་ལྟ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྟུང་

བར་མྲི་འགྱུར་བར་ང་སྨྲའོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང་མདོ་གཉྲིས་ཀ་ནས་བང་

སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོ་ཐར་ཁོ་ན་ལ་གསུངས་པས། “སར
1
་དགེ་སོང་གྲི་རྟེན་ལ་རྩ་ལྟུང་

བྱུང་ནས་ཕྱྲིས་བང་སེམས་སུ་གྱུར་པ་ན་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་བསྐར་ནས་བླངས་ཀང་

སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་མདོ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཁ་ཅྲིག་ཐེག་

ཆེན་གྲི་ལུགས་ལ་དགེ་སོང་སོ་ཐར་གྲི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་སར་བསྐར་བས་སྔོན་བཞྲིན་

དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐེའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་ལུགས་ཀྲི་སོ་

ཐར་དང་ཐེག་ཆེན་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོ་ཐར་གཉྲིས་མ་ཕྱེད་པར་ཐེག་ཆེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

དང་ཐེག་ཆེན་པའྲི་གང་ཟག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སྟེ་འདྲི་འད་ཤྲིན་ཏུ་

མང་ངོ༌། །

1  མ་ཕྱི། ༧༣ན༢ན།  ཞོལ། ༨༠ན༢ན།  སྐུ། ༨༢བ༣ན།  སླར



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཉེ་བར་འཁོར་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོའྲི་དོན་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྱྲིར་བང་སེམས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་བསྐེད་པ་ཐུན་ཚོད་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ་འདེན་པ་

ལ་འབེལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དགེ་བ་ལ་ཅྲི་ནུས་ཀྲིས་བསབ་པར་བ་བ་ཉྲིད་

བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་བསབ་བ་མདོར་བསྔུས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། བསབ་བཏུས་

ལས། །དེ་བས་ན་རང་གྲི་མཐུ་དང་སྦར་ཏེ་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་གཅྲིག་ཙམ་ཡང་ཡང་དག་

པར་བླངས་ཏེ་བསྲུང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ནས་དེའྲི་ཤེས་བེད་དུ་སའྲི་སྲིང་པོའྲི་

མདོ་དང༌། སན་གྲི་བླ་བེ་ཌཱུརྱ་འོད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་མདོ་དངས་པ་ལ་འཁྲུལ་བར་སང་

ནའང༌། དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། སོན་སེམས་བསྐེད་པ་དེས་བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་

མཐའ་དག་ལ་ད་ལྟ་ནས་སོབ་པར་ནུས་མྲི་ནུས་རང་གྲི་བློའྲི་མཐུ་ལ་བརྟགས་ནས། 

གལ་ཏེ་མྲི་ནུས་ན་ཐོག་མར་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་གཅྲིག་ཙམ་ཡང་དག་པར་བསྲུང་བ་ནས་

བཟུངས་ཏེ་གོང་དུ་སེལ་ཞྲིང་རྲིམ་གྲིས་བློ་སྦངས་ནས། མཐར་བསབ་བ་མཐའ་དག་

ལ་སོབ་ནུས་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་བླངས་ཏེ་བསབ་བ་མཐའ་

དག་ལ་བསབ་པར་བའྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་བསབ་བ་མཐའ་དག་ལ་སོབ་ནུས་པའྲི་

བློའྲི་མཐུ་མེད་པ་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་བླངས་ཏེ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མ་བསྲུངས་ན་

སངས་རྒྱས་སས་བཅས་དང་ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་བསླུས་པར་འགྱུར་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བར་མྲི་རུང་ངོ་

ཞེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་པར་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གོང་འོག་གྲི་བསབ་བཏུས་

ཀྲི་ཚིག་རྣམས་དང་སན་བླའྲི་མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་ཕྱྲིར། ཉེས་

དམྲིགས་དེ་དག་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་འབྱུང་བར་བ་བའྲི་དོན་དུ་ལྡོག་སྟེ་མ་སྨྲ་ཞྲིག །
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ཡང་བོད་སྔ་ཕྱྲི་མང་པོ་ཞྲིག་རང་དོན་ཡྲིད་བེད་ཀྲི་བསམ་པ་མ་ལོག་ན་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ནྲི་སྐེ་ལ། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་ལ་བསམ་པ་དེ་སྐེས་ན་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་གཏོང་པའྲི་ཕྱྲིར་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་ནྲི། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མ་

སྐེས་པ་སྐེ་བའྲི་གེགས་ཀང་ཡྲིན་ལ། སྐེས་ཟྲིན་གནས་པའྲི་གེགས་ཀང་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་དང་ཐེག་དམན་གྲི་བསམ་པ་གཉྲིས་མ་ཕྱེད་

པའྲི་འཁྲུལ་པ་སྟེ། ལུས་ངག་གྲི་ཉེས་སྤོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་སོང་པའྲི་སེམས་པ་

རང་དོན་ཡྲིད་བེད་དང་དོན་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྲི། ཆེས་ཆེར་བླུན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དགེ་

སོང་གྲི་སོམ་པ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་ཡང་རྟེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་པར་གོང་དུ་

བསྒྲུབས་ཟྲིན་ལ། སོམ་པ་གོང་མ་ལ་གནས་པར་རློམས་ནས་འོག་མ་འདོར་བར་བེད་

པ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པར་བེད་པ་གསུང་རབ་ཀྲི་གནད་ཕྱོགས་

མཐོང་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་ལོག་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ལོག་རྟོག་

འབྱུང་བ་བཟློག་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་འཕགས་པ་སོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པའྲི་མདོ་ལས། ངེས་

ཇྲི་སད་དུ་བསྟན་པའྲི་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་བའོ། །འོད་སྲུངས་གང་དག་སོ་སོ་

ཐར་པ་དང་མྲི་མཐུན་པར་བ་བར་སེམས་པ་དེ་དག་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྟོབས་དང་

མྲི་འཇྲིགས་པ་དང་མྲི་མཐུན་པར་བ་བར་སེམས་པའོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སྟོབས་དང་མྲི་འཇྲིགས་པ་དང་མྲི་མཐུན་པར་བ་བར་སེམས་པ་དེ་དག་ནྲི། འདས་པ་

དང་མ་བོན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོས་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྲི་བང་

ཆུབ་དང་མྲི་མཐུན་པར་བ་བར་སེམས་པ་སྟེ། དེའྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པས་ནྲི། སྟོང་

གསུམ་གྲི་སྟོང་ཆེན་པོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་སེམས་ཅན་ཇྲི་སེད་པས་སེམས་
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ཅན་དམལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཚོར་བ་མོང་བའྲི་ཚོར་བ་དག་དེའྲི་ཚོར་བ་དེའྲི་

བརྒྱའྲི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མྲི་འགོ། སྟོང་དང་བརྒྱ་སྟོང་དང་བེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དང་གངས་

དང་ཆ་དང་བགང་བ་དང་དཔེ་དང་རྒྱུར་ཡང་མྲི་ཕོད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྲིད་མྲི་

བདེ་བ་འདྲི་ལྟ་བུ་འདྲི་དག་ཡོངས་སུ་སང་བར་འདོད་པའྲི་དགེ་སོང་དེ་དག་གྲིས་སྤོད་

པ་འདྲི་ལྟ་བུ་དེ་དག་དཔག་ཚད་སྟོང་བས་ཀང་རྲིང་དུ་ཡོངས་སུ་སང་བར་བ་སྟེ། 

བཟླས་པའྲི་སྒ་ཡང་ཡོངས་སུ་སང་བར་བ་ན་བལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ལ་ལྟ་ཅྲི་སོས་ཏེ་དེ་

དག་ཡོངས་སུ་སང་བར་བའོ། ཞེས་དང༌། དཔུང་བཟང་གྲིས་ཞུས་པའྲི་རྒྱུད་ལས་

ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ནྲི། །བརྟེན་ནས་སྐོན་མེད་པར་ནྲི་སྐེ་བ་

ལྟར། །དེ་བཞྲིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟེན་ནས་ཆོས་དཀར་མཆོག །སྲིང་རེའྲི་ཆུས་བརླན་

པས་ནྲི་རྣམ་པར་སྐེ། །རྒྱལ་བ་ངས་གསུངས་སོ་སོ་ཐར་པ་ཡྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་

འདུལ་བ་མ་ལུས་ལ། །སྔགས་པ་ཁྲིམ་པས་རྟགས་དང་ཆོ་ག་སང༌། །ལྷག་མ་རྣམས་

ནྲི་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདྲིས་ནྲི། རབ་བྱུང་གྲི་རྟགས་དང་ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

བཅས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའྲི་བླང་དོར་རྣམས་སྔགས་པ་

ཁྲིམ་པས་ཀང་ཉམས་སུ་བླང་དགོས་པར་གསུངས་ན། སྔགས་པ་རབ་བྱུང་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་ལྡན་གྲིས་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་ཐ་ཆད་འདྲི་ནྲི། ཁ་

ཆེའྲི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲྲི་མྲི་

ཏས་ཀང་ནན་ཏན་དུ་མས་བཀག་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སོམ་པ་དང་དམ་

ཚིག་དང་མྲི་འགལ་བ་ལས། དང་པོར་རབ་ཏུ་བྱུང་རྟེན་ནས། །སྔགས་དང་ཕ་རོལ་
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ཕྱྲིན་ལམ་གནས། །ཕྱྲི་ནས་དེ་རྣམས་རྨོངས་སོགས་ཀྲིས། །འདུལ་བ་ཡྲི་ནྲི་བསྟན་

བཅོས་ལས། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་སོམ་གནས་པ། །སོ་སོ་ཐར་དང་ལོ་དྲིར་

གནས། །དེར་བཤད་པ་ཡྲི་བསབ་པ་རྣམས། །ཕལ་ཆེར་བསྲུང་བར་མ་ནུས་

པས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་དང༌། །འགལ་བ་ཉྲིད་དུ་ཡོངས་བཟུངས་

ནས། །ད་ལྟ་དེ་བཏང་རྣམ་པར་གནས། ཞེས་དང༌། རབ་བྱུང་སོམ་པ་བཏང་ནས་

ནྲི། །སྔགས་ཀྲི་སོམ་པའམ་བང་སེམས་ཀྲི། །སོམ་པ་ཡང་ནྲི་གཟུང་མྲི་བ། ཞེས་དང༌། 

བློ་ལྡན་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡྲི། །དགེ་སོང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྲི། །ཐབས་ལ་

མཁས་པས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་འགལ་མྲི་བསམ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་

པར་གསུངས་སོ། །མདོ་སེ་དུ་མར་ཡང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་ཁྲིམ་ན་

གནས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་རྲིང་

ནས་བསབས་པ་དུ་མས་ཀང་ཁྲིམ་སངས་ཏེ་རབཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་པ་

ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མཛད་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། སོ་སོ་ཐར་པ་སྤྲི་དང་དེའྲི་ནང་

ནས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་སོམ་པ་རྣམས་ནྲི། ཐེག་པ་མཆོག་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ལྷག་པར་གཅེས་སྤས་སུ་བ་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་གྲི་

ལོག་པར་རྟོག་པ་སུན་དབྱུང་བ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་ནས། འཐད་པ་དང་ལྡན་པའྲི་

ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་བཟང་པོ་དང༌། མཁས་པ་ཆེན་པོ་

ཨབྷྱ་ཀ་རས་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་བསེས་ནས་མཛད་པ་དང༌། ལམ་སྒོན་

གྲི་འགེལ་པར་ཡང་ཇོ་བོས་མཛད་པའྲི་སེམས་བསྐེད་དང་སོམ་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། ཀླུ་
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སྒྲུབ་དང༌། ཐོགས་མེད་དང༌། ཞྲི་བ་ལྷའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་

ལེགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྱྲིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་གཉྲིས་

ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་འགའ་ཞྲིག་མྲི་འད་བ་མ་གཏོགས་པ་སོམ་པ་འཐོབ་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་

དོན་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་གཞན་དག་དབུ་མ་ལུགས་ཀྲི་ཕྱོགས་སུ་འདོད་པའྲི་སོབ་

དཔོན་ཛེ་ཏ་རྲིས་ཀང་སོན་སེམས་དང་སོམ་པ་གཟུང་བའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་མཛད་ལ། 

ཇོ་བོས་ཀང་སེམས་བསྐེད་པ་དང་སོམ་པའྲི་ཆོ་ག་སོ་སོར་མཛད་ཅྲིང༌། མདོ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་པ་དང་སྤོད་འཇུག་གྲི་འགེལ་པར་ནག་པོ་པས་ཀང་སོན་འཇུག་

གྲི་ཆོ་ག་སོ་སོ་བའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ལྟར། བཀའ་གདམས་ཀྲི་བཤེས་གཉེན་གོང་

མ་རྣམས་ཀྲི་ཕྱག་ལེན་ལ་སོན་པའྲི་ཆོ་ག་སྔོན་དུ་བླངས་ནས་བརྟན་པར་བས་ཏེ་ཕྱྲིས་

སོམ་པའྲི་ཆོ་ག་མཛད་པ་ནྲི། སོམ་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཐབས་བཟང་པོའ་ོཞེས་

བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་འདྲི་ལ། བླ་མ་ཡོད་པ་

དང༌། བླ་མ་མེད་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་གཉྲིས་སོ། །དང་པོ་ལ། གང་ལ་སོམ་པ་ནོད་

པར་བ་བའྲི་ཡུལ་དུ་འོས་པའྲི་བླ་མ་ཡང༌། སོན་སེམས་བསྐེད་པ། བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་ལ་གནས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མཁས་པ། བསབ་པ་ནོད་པར་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བེད་ཀྲི་ཚིག་འབྲུ་འཛིན་ནུས་ཤྲིང་

དོན་གོ་བར་ནུས་པ་ལས་བླང་བར་བའྲི། མཁས་པ་ཡྲིན་དུ་ཟྲིན་ཀང་དད་པ་མེད་ཅྲིང་

བསབ་པ་ལ་མ་གུས་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྲི་བསམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། སེར་སས་

ཟྲིལ་གྲིས་ནོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་དུ་
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ལེན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྦོར་བ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ལ་བླང་དུ་མྲི་རུང་བར་བང་ས་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་བླ་མ་མ་རེད་

ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་སྤན་སྔར་ཡན་

ལག་བདུན་པ་སོགས་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་སས་

དང་བཅས་པ་ལ་མཁེན་པར་གསོལ་ཏེ། དུས་གསུམ་གྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསབ་པའྲི་གཞྲི་མཐའ་དག་ལ་སོབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལན་གསུམ་གྲི་

སྒོ་ནས་ལེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གང་གྲིས་ལེན་པར་བེད་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ནྲི། སོ་སོ་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་

གང་རུང་གྲི་སོམ་པ་དངོས་དང་ལྡན་པ་རྟེན་ཁད་པར་ཅན་ལ་དགོས་པར་བཞེད་པ་ལ་

ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཀ་འད་ཞྲིང༌། སྤྲིར་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཙམ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་ལ་

དེ་ལྟ་བུ་མྲི་དགོས་པར་བཞེད་པ་ལ་ཡང་འད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་སོ་སོ་ཐར་པ་དངོས་

དང་བང་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ། རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་ལྡོག་པར་

དམ་བཅའ་བ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཞྲིག་ལྷ་དང་མྲིའྲི་འགོ་བ་གང་ཡྲིན་ཀང་རུང་སྟེ་ད་

ལྟ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་དངོས་སུ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་ལ་མེད་དུ་མྲི་རུང་བར་བཞེད་པ་ལ་

ཁད་པར་མེད་དོ། །དེ་ཉྲིད་གཞྲིར་བཟུངས་ནས་གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས། སོབ་པར་འདོད་ཅྲིང་སོན་སེམས་ཐོབ་

ལ་མ་བཏང་བ་དགོས་ཀྲི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་སོམ་པ་སྦྲིན་པར་མྲི་བའོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་འདོད་པའྲི་བང་སེམས་ལ་བསྟན་པར་བ་བའྲི་

ཕྱྲིར་སོམ་པ་སྟེར་བའྲི་སྔ་རོལ་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སེ་སོད་དག་ལས་བང་སེམས་ཀྲི་
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བསབ་པའྲི་གཞྲི་དང་ཉེས་པའྲི་གནས་གང་དག་བསྟན་པ་དེ་དག་བསྒག་པར་བ་སྟེ། དེ་

ལྟར་བཤད་པ་ལ་གལ་ཏེ་ནུས་སམ་མྲི་ནུས་སྲིང་ནས་བརྟགས་ཤྲིང་ཤེས་རབ་ཀྲིས་

སོ་སོར་བརྟགས་ནས་སོམ་པ་ལེན་པ་ལ་སྤོ་བར་གྱུར་ལ་རང་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཕ་

རོལ་པོས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡང་མ་ཡྲིན་ཕ་རོལ་བོ་དང་འགན་

པའྲི་ཕྱྲིར་ཡང་མ་ཡྲིན་ན་བང་སེམས་བརྟན་པོར་རྲིག་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་འདྲི་ཡང་དག་པར་སྦྲིན་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདྲི་ནྲི། འདུལ་བ་དང་མྲི་འད་བས་སོམ་པ་མ་བཟུངས་པའྲི་གོང་དུ་

བསབ་བ་རྣམས་མཐའ་དག་ལེགས་པར་མཉན་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ་སོབ་འདོད་

སྦངས་པས་བསབ་པ་བསྲུང་བ་ལ་བློ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན་སོམ་པ་བླང་ངོ༌། །བསམ་

པ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་སོམ་པ་སྐེའྲི་མྲི་ལྡན་ན་མྲི་སྐེ་སྟེ། བསྡུ་བ་ལས། གང་གཞན་ལ་

གགས་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། གཞན་གྲི་ངོར་བ་བ་དང་། གཞན་གྲིས་ཡང་དག་པར་

ལེན་དུ་བཅུག་པ་ན་དེ་ལེན་པར་བེད་པར་ཟད་ཀྲི་རང་གྲི་དད་པས་བསམ་པ་ཐག་པ་

ནས་རེས་སུ་བརྟགས་ཤྲིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲིང་རེའྲི་སེམས་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་

དགེ་བ་འདོད་པས་ལེན་པར་མྲི་བེད་པ་དེ་ཡང་བསམས་པ་མ་ཡྲིན་པར་བརོད་པར་

བ་སྟེ། དེ་ནྲི། དེས་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་སྦོར་བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་ལ་དེའྲི་

འབས་བུའྲི་ཕན་ཡོན་ཀང་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྲི། སོམ་པས་

བསམས་པ་དང༌། དགེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་”དང
1
་སྦོར་བར་འགྱུར་བ་དང༌། དེའྲི་

འབས་བུའྲི་ཕན་ཡོན་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་རྲིག་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༦༩ན༣ན།  རབ  *དང    ཞོལ། ༨༣བ༦ན།  སྐུ། ༨༦ན༣ན།  དང་
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སོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུས་ལེན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྣམ་གཞག་མཐའ་དག་པར་ནྲི། བདག་གྲི་བླ་

མ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལེའུའྲི་རྣམ་བཤད་ལས་

ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

བླངས་པ་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའྲི་ཚུལ་ལ། གང་བསྲུང་བར་བ་བའྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་བསྲུང་བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་བསབ་པར་བ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། སོམ་པའྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང༌། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བེད་པའྲི་

ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་བ་བ་ནྲི། གཉྲིས་སུ་ཟད་

དེ། རང་རྒྱུད་སྲིན་པར་བེད་པ་དང༌། གཞན་རྒྱུད་སྲིན་པར་བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་

ཉེས་སྤོད་སོང་བ་དང༌། ལེགས་སྦོད་བསྡུ་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྲི་གོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་

ངེས་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བ་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནྲི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱྲི་མ་

གཉྲིས་ཀྲི་གཞྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མདོ་ལས་བདག་མ་གོལ་བས་གཞན་དགོལ་

བར་མྲི་རྲིགས་བདག་མ་ཞྲི་བས་གཞན་ཞྲི་བར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་

རྒྱུད་ལ་དགེ་བ་སྡུད་པ་དང་པོར་མ་བས་པར་སེམས་ཅན་གཞན་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བེད་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་གོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་ངེས་སོ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནྲི། བང་སེམས་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་ལྡན་ཡྲིན་ན་

དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་ཟྲིན་པའྲི་སོ་སོ་

ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་གང་རུང་གྲི་སོམ་པ་དང༌། སོ་ཐར་དངོས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་མ་ཡྲིན་
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ན། རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སོང་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐོབ་བའམ་ཡང་

དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་དག་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡྲིན་

ནོ། །དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནྲི། མདོར་ན་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་

པར་བླངས་པའྲི་འོག་ཏུ་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཡང་

དག་པར་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

གྲི་དགེ་བ་བསགས་པ་གང་ཅྲི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དོ། །སེམས་ཅན་དོན་

བེད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནྲི། མདོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་རྲིག་པར་བ་སྟེ། བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་དེ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས། གོགས་བ་དགོས་པ་དང༌། ཐབས་ལ་རྨོངས་པ་དང༌། ཕན་

འདོགས་པ་དང༌། འཇྲིགས་པས་ཉེན་པ་དང༌། མ་ངན་གྲིས་གཟྲིར་བ་དང༌། ཡོ་བད་

ཀྲིས་ཕོངས་པ་དང༌། གནས་འཆའ་བར་འདོད་པ་དང༌། བློ་མཐུན་པར་འདོད་པ་དང༌། 

ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང༌། ལོག་པར་ཞུགས་པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་གདུལ་བར་

བ་བ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་བསྲུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། བསབ་བཏུས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་སོམ་པ་ནྲི། །རྒྱས་པར་ཐེག་པ་ཆེ་ལས་འབྱུང༌། ཞེས་དང༌། དགེ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་མྲི་བཏང་ཞྲིང༌། །མདོ་སེ་རྣམས་ལ་རྟག་བལྟ་བས། ཞེས་ཐབས་དེ་དག་གྲི་སྒོ་

ནས་བསྲུང་བར་གསུངས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྲི་བསབ་པའྲི་གནས་རྣམས་ལ་རང་ཉྲིད་

གོམས་པ་ལྷུར་བེད་ཅྲིང་གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་ཚུལ་དེ་ལ་སྦོར་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་མྲི་གཏོང་བར་གུས་པས་བསྟེན་པ་ནྲི། བསྲུང་ཐབས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་སྤྲིར་མདོ་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་རྣམས་དང་ཁད་པར་དུ་བང་ས་

དང་བསབ་བཏུས་ལ་ཐོས་བསམ་ལེགས་པར་བ་ཞྲིང༌། དེ་ཙམ་མ་ལྕོགས་ནའང་བང་

སའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལེའུ་ཙམ་རེ་ལ་ངེས་པར་སྦངས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

བསབ་བའྲི་གནས་མཐའ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་གྲི་སྒོ་ནས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཅྲིང་མཁས་

པར་བ་བ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འཇུག་ལྡོག་བ་

བའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་བླར་དོར་གྲི་གནས་རྣམས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་རྨོངས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་རྣམས་ཀྲི་གངས་ཙམ་ཡང་མྲི་ཤེས་པར་གདུལ་བ་དུ་མ་ལ་

སེམས་སྐེད་སོམ་པའྲི་ཆོ་ག་བེད་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁས་འཆེ་

བར་བེད་པ་དེ་དག་ནྲི། མྲིང་ཙམ་སྟེ། བྲིས་པ་དག་འབྲིད་པར་བེད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཆོམ་རྐུན། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་རྫུན་ཆེན་པོས་

བསླུ་བར་བེད་པ། མཁས་པ་ཐེག་པ་གོང་འོག་གྲི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་ཆགས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་དག་གྲིས་མཐོང་ཞྲིང་ཐོས་ན་ཡྲིད་

འབྱུང་བ་དག་པོ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བསབ་བ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བས་པ་དེས་ཀང་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་མ་

བཞག་པར་ནུས་བ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་འབད་དེ་ལེགས་པར་བསབ་དགོས་ཀྲི། དབུལ་པོས་

ཕྱུག་པོའྲི་ནོར་བགང་བ་ལྟར་མྲི་བ་སྟེ། ཚོམས་ལས། གལ་ཏེ་རྲིགས་བཅས་མང་དུ་

སྨྲ་བེད་ཀང། །བག་མེད་”མྲི་དག
1
་དེ་ལྟར་བེད་མྲི་འགྱུར། །དཔེར་ན་ཕྱུགས་རྲིས་

གཞན་གྲི་ཕྱུགས་བགང་ལྟར། །དེ་དག་དགེ་སྦོང་སལ་བ་ཐོབ་མ་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་

1  མ་ཕྱི། ༦༧ན༦ན།  ཞོལ། ༨༥བ༢ན།  མྱི་དག    སྐུ། ༨༨ན༤ན།  མྱི་དགེ



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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རྲིགས་བཅས་ཉུང་དུ་སྨྲ་བེད་ཀང༌། །ཆོས་ཀྲི་རེས་སུ་ཆོས་ལ་སྤོད་པ་དང༌། །འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་སོང་བེད་པ། །དེ་དག་དགེ་སྦོང་སལ་བ་ཐོབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་

དང༌། སྤོད་འཇུག་ལས་ཀང༌། ལུས་ཀྲིས་འདྲི་དག་སྤད་པར་བ། །ཚིག་ཙམ་བརོད་

པས་ཅྲི་ཞྲིག་འགྲུབ། །སན་སྤད་བཀགས་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་

རམ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོ་ན་བང་སེམས་ལས་དང་པོ་བས་མདོ་སེ་དག་ནས་འབྱུང་བའྲི་བསབ་བ་

རྣམས་ལས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལ་བསབ་པར་བ་སམ་ན། ལས་དང་པོ་བས་བསྒྲུབ་པ་རྒྱལ་

བས་དངོས་སུ་བཀག་པ་དང༌། མ་བཀག་ཀང་ལས་དང་པོ་བའྲི་སབས་སུ་ཇྲི་ལྟར་

བས་ཀང་ཉམས་སུ་བླང་བར་མྲི་རུང་བ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པ་བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་

བ་མཐའ་དག་ལ་མ་བསབས་ན་ཉེས་པ་བསྐེད་དེ། བསབ་བཏུས་ལས། གང་དུ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་སྤྲིར་བསྟན་པ་དེ་ཡང་གོམས་པར་བར་མྲི་རུང་

བའམ་དགག་པའྲི་ངག་གྲིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་བས་བསབ་པར་མྲི་

བ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་མེད་ན་ནྲི། ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་པར་བའོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་

པའྲི་ལྟུང་བ་དག་གྲི་སེ་ཚན་ནྲི། ཕམ་པ་དང་ཉེས་བས་ཀྲི་རྲིགས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། སོམ་པ་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་འགེལ་བ་རྲིང་མ་ལས། གང་གྲི་ཕྱྲིར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་སོམ་པ་ཉེས་པའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་སུ་ཟད་པར་འབྱུང་སྟེ། ཕམ་པའྲི་གནས་ལྟ་བུའྲི་

ཆོས་སུ་གཏོགས་པ་དང༌། ཉེས་བས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གཏོགས་པའོ། །དགེ་སོང་གྲི་སོམ་

པ་ལས་ཉེས་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། འགེལ་བ་གསར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 160  

མ་དང་ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་ལས་ཀང་ལྟུང་བའྲི་སེ་གཉྲིས་ཁོ་ནར་གསུངས་ཤྲིང་བང་

སའྲི་དོན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གནས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོའྲི་མདོ་སེ་

ལས་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་དག་རྩ་ལྟུང་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བའྲི་རྒྱ་བོད་ཀྲི་

བླ་མ་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་མོད་ཀྲི་ལུགས་དེ་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལེའུའྲི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང༌། མདོ་རྩས་རྩ་ལྟུང་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར། མདོ་དོན་འགེལ་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྲི་རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་ལྷས་

རྩ་ལྟུང་དུ་བཀྲལ་བའྲི་ཕྱྲིར་ངེས་པར་རྩ་ལྟུང་དུ་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་བང་ས་ནས་

གསུངས་པ་དང་ནམ་སྲིང་གྲི་མདོ་ནས་གསུངས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་དབུ་སེམས་ཀྲི་

ཆོ་ག་སོ་སོས་སོམ་པ་གཟུང་བའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་སོ་སོར་ངེས་པར་འདོད་པ་ནྲི། 

བསབ་བཏུས་སུ་ནམ་སྲིང་གྲི་མདོ་ནས་གསུངས་པ་དང་བང་ས་ནས་གསུངས་པ་

གཉྲིས་ཀ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རྩ་ལྟུང་གྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ལས་ཆེས་

ཆེར་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྱྲིར། ལུགས་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་བསེ་བར་བ་སྟེ། བསབ་

བཏུས་ལས། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་འདྲི་དག་བདེ་བླག་ཏུ་བླངས་ཤྲིང་གཟུང་བ་དང་གཅྲིག་

གྲི་འདོད་པ་ལྟར་བསྡུས་པའྲི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དག་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་འགྱུར་

རྲིང་ལས་འབྱུང་ལ། འགྱུར་གསར་ལས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ལུགས་གནས་པར་བ་བའྲི་

ཕྱྲིར་བསྡུ་བའྲི་ཆོ་ག་ལེའུར་བས་པ་དག་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་འགྱུར་སྔ་

མ་ལྟར་ན་ལུགས་གཉྲིས་ཅར་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པར་གསལ་ལ། ཕྱྲི་མ་ལྟར་ན་ཡང་

འགའ་ཞྲིག་ཅེས་པ་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དེ་དེའྲི་ལུགས་གནས་པ་སྟེ་བཞག་

པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་ཀང༌། བསབ་བཏུས་
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ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་དཀོར་འཕྲོག་པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡྲི་ལྟུང་བར་

འདོད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ནམ་སྲིང་གྲི་མདོ་ནས་གསུངས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཚང་

བར་གསུངས་པའྲི་སྟེང་དུ། ཆགས་དང་སེར་ས་མྲི་བཟོད་པས། །སོང་ལ་བྲིན་པར་མྲི་

བེད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་བང་ས་ནས་གསུངས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཀང་བསན་ནས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་དཀོར་འཕྲོག་པ་དང༌། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའྲི་སྒོ་

ནས་བདག་བསྟོད་གཞན་སོད་བེད་པ་ལ་སོགས་པ། སོན་སེམས་འདོར་བ་དང༌། ལོག་

ལྟ་འཛིན་པ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཀུན་དཀྲྲིས་ཆེན་པོའྲི་ཡན་ལག་

བཞྲི་ཚང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤད་པ་ཐམས་ཅད་ཕམ་པ་དང་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་

བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་ནས་དཀྲྲིས་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་ཉེས་

དམྲིགས་སུ་མྲི་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པ་ཡན་ལག་གཞན་གསུམ་ག་ཚང་ཡང་ཀུན་ནས་

དཀྲྲིས་པ་ཆུང་ངུ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཉེས་དམྲིགས་སུ་མྲི་ལྟ་བ་ཡོད་ན་ཡན་ལག་གཞན་

གསུམ་ག་མ་ཚང་ཡང་ཀུན་ནས་དཀྲྲིས་པ་འབྲིང་དུ་འགྱུར་ན་ཡན་ལག་གཞན་གཅྲིག་

གམ་གཉྲིས་ཚང་ན་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེས་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་དཀོར་འཕྲོག་པ་

དང༌། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བདག་བསྟོད་གཞན་སོད་བེད་པ་ལ་སོགས་

པ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ཀུན་ནས་དཀྲྲིས་པ་འབྲིང་གྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྤད་པ་

དག་ནྲི། ཟག་པ་འབྲིང་གྲི་ལྟུང་བ་དང་། ཀུན་དཀྲྲིས་ཆུང་ངུས་ཡོངས་སུ་སྤད་པ་དག་

ནྲི། ཟག་པ་ཆུང་ངུའྲི་ལྟུང་བ་ཞེས་བ་ལ། དེ་དག་ཀང་ལྟུང་བའྲི་ངོ་བོ་ཉེས་བས་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། སེ་ཚན་ནྲི། ཕམ་པའྲི་སེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སོ་ཐར་གྲི་
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སབས་སུ་དགེ་སོང་གྲིས་རྲིན་ཐང་མ་ཚང་བའྲི་དངོས་པོ་བརྐུས་པའྲི་སྦོམ་པོ་དང༌། 

མགོན་དུ་མ་བོས་པའྲི་ཟས་ཟ་བའྲི་ཉེས་བས་ལྟ་བུ་ལྟུང་བའྲི་ངོ་བོ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦོམ་

པོ་དང་ཉེས་བས་ཡྲིན་ཀང་སེ་ཚན་ཕམ་པར་གཏོགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

སོན་སེམས་འདོར་བ་དང་ལོག་ལྟ་འཛིན་པ་གཉྲིས་ལ་ནྲི། ཀུན་དཀྲྲིས་ཀྲི་ཡན་

ལག་ཚང་མྲི་དགོས་ཀྲི། སེམས་དེ་དང་དེ་སྐེས་ཙམ་གྲིས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་སོམ་

པ་གཏོང་པ་ཡྲིན་ནོ། ཀུན་ནས་དཀྲྲིས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་ཡན་ལག་བཞྲི་པོ་དེ་

ཡང་གང་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་དཀོར་འཕྲོག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བ་བ་གང་

ལ་ཀུན་དཀྲྲིས་ཆེན་པོའྲི་ཡན་ལག་ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་པའྲི་བ་བ་དེ་དང་དེ་ལ་

འཇུག་པ་ན་བ་བ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ཀུན་ཏུ་སྤད་ནས་ད་དུང་སར་ཡང་བ་

བ་དེ་ལ་སྤོད་འདོད་མ་ལོག་པ་དང༌། བ་བ་དེ་དང་དེ་ལ་རང་ཉྲིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་

འཛེམ་པའྲི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་འཛེམ་པའྲི་ཁེལ་ཡོད་

པ་གཉྲིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཞྲིག་ཀང་མྲི་བསྐེད་པ་དང༌། བ་བ་དེ་དང་

དེས་རང་གྲི་སེམས་མགུ་ཞྲིང་རངས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། བ་བ་དེ་དང་དེ་ལ་ཉེས་དམྲིགས་

སུ་ལྟ་བའྲི་བློ་མེད་བའོ། །འདྲི་དག་གྲི་མཐའ་གཅོད་པ་རྒྱས་པར་ནྲི། ཚུལ་ཁྲིམས་

ལེའུའྲི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང༌། ཉེས་བས་བཞྲི་བཅུ་རྩ་

ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་པ་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀྲི་རབ་དབེ་དང་སོ་སོའྲི་བསྲུང་

མཚམས་ཞྲིབ་པར་ནྲི། ལོགས་སུ་རྟོགས་པར་བ་སྟེ། འདྲིར་ནྲི། དེ་དག་འཆད་པ་

སབས་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་གྲི། ལོག་པར་རྟོག་པ་འགའ་ཞྲིག་བསལ་བ་དགོས་པའྲི་གཙོ་

བོ་ཡྲིན་ནོ། །



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི། སོན་སེམས་བཏང་བ་དང༌། 

ཕམ་པའྲི་གནས་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་པ་ཀུན་ནས་དཀྲྲིས་པ་ཆེན་པོས་

སྤད་པ་དང༌། སོམ་པ་ཕུལ་བ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བས་ཀང་གཏོང་ཞྲིང༌། བསྡུ་བ་

ལས་གསུངས་པའྲི་གཏོང་རྒྱུ་དག་ཀང་གསུམ་པོ་འདྲིར་འདུས་པས་འདྲི་དག་ཏུ་མ་

འདུས་པའྲི་གཏོང་རྒྱུ་གཞན་མེད་དོ། །དེ་ཡང་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ནྲི། བསྲུང་མྲི་

ནུས་པ་ན་ཕུལ་བས་སོམ་པའྲི་རྒྱུན་རེས་སུ་འཇུག་”པ་ནྲི
1
་བསོད་ནམས་ཆད་པ་ཡྲིན་

གྲི། སོམ་པ་ཕུལ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆ་ནས་སྲིག་ཆེན་པོ་མྲི་སྐེད་ལ། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་

པ་ཕུལ་ན་ནྲི། ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤན་སྔར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་སོམ་པ་བཟུངས་པ་

ལས་འདས་ཤྲིང་སེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསླུས་པས་ངན་

འགོ་མུ་མཐའ་མེད་པར་འཁམས་དགོས་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དམ་

བཅས་ནས། །ལས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་མ་བས་ན། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀུན་བསླུས་

པས། །བདག་གྲི་འགོ་བ་ཇྲི་འདར་འགྱུར། །དངོས་པོ་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་ལའང༌། །ཡྲིད་

ཀྲིས་སྦྲིན་པར་བསམ་བས་ནས། །མྲི་གང་སྦྲིན་པར་མྲི་བེད་པ། །དེ་ཡང་ཡྲི་དྭགས་

རྒྱུར་གསུངས་ན། །བླ་ན་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགོན་གཉེར་

ནས། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བསླུས་བས་ན། །བདེ་འགོར་ཇྲི་ག་འགོ་འགྱུར་རམ། ཞེས་

དང་།གང་གཞན་སད་ཅྲིག་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །བསོད་ནམས་བར་དུ་གེགས་བེད་

པ། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་དམན་གྱུར་པས། །དེ་ཡྲི་ངན་འགོ་མུ་མཐའ་མེད། །སེམས་

1  མ་ཕྱི། ༦༩ན༤ན།  ཞོལ། ༨༧བ༦ན།  པ་ནྱི    སྐུ། ༩༠བ༢ན།  པའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཅན་གཅྲིག་གྲི་བདེ་བ་ཡང༌། །བཤྲིག་ན་བདག་ཉྲིད་ཉམས་”གྱུར
1
་ན། །ནམ་མཁའ་མ་

ལུས་མཐའ་ཀས་པའྲི། །ལུས་ཅན་བདེ་བཤྲིག་སོས་ཅྲི་དགོས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །

བང་སེམས་སོམ་ལྡན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གང་ཡང་མ་བྱུང་ན་ཚེ་

འཕོས་ཀང་ལྷ་མྲི་ངན་སོང་གང་དུ་སོན་ལམ་མམ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ནམ་ལས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་སྐེས་སུ་ཟྲིན་ཀང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མྲི་གཏོང་ཞྲིང༌། ཚེ་འཕོས་པའྲི་

ཚེ་བརོད་ན་ཡང་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྔར་ཡོད་དན་པ་གསོ་བའྲི་

ཚུལ་དུ་ནོད་པར་ཟད་ཀྲི། སྔར་མེད་གསར་དུ་ལེན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་པར་བང་ས་རྩ་

འགེལ་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་གནས་པའྲི་མཐུས་སྐེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མྲི་འཚམ་པའྲི་ལས་ངན་པ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མྲི་འཇུག་པར་

ཛི་ན་པུ་ཏ་དང་ས་མུ་ཏས་བཤད་ལ། སོམ་པ་མ་བཏང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སར་དན་

པ་གསོ་བར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིའྲི་སྐེན་ཐེག་ཆེན་དགེ་པའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་

ཚེགས་ཆུང་ངུས་བདེ་བླག་ཏུ་འཕྲད་པར་འགྱུར་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་ལྡན་གྲིས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་

སྒོ་ནས་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་ཡང་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡྲིན་

མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་གང་བསྲུང་བར་བ་བའྲི་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ནྲི། བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་

ཆོ་ག་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡྲིན་པས་ཚེ་འཕོས་པ་ན་གཏོང་ཡང༌། དེ་ཙམ་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༡ན།  སྐུ། ༩༡ན༡ན།  གྱུར    ཞོལ། ༨༨ན༥ན།  འགྱུར



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གྲིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཏང་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཚེ། དུས་གསུམ་གྲི་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གང་

ལ་བསབ་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བང་སེམས་དེ་དག་གྲིས་ཇྲི་

ལྟར་བསབས་ཤྲིང་སོབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་བདག་གྲིས་ཀང་ཡང་དག་པར་བླང་བར་

བགྲི། ཞེས་མནོས་པའྲི་ཆོ་ག་དེ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའྲི། རང་བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་ཙམ་ལས་ལྡོག་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཚེ་འཕོས་པས་ཀང་

མྲི་གཏོང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་དང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཞྲི་མཐུན་དུ་

སོང་བ་དེ་ཉྲིད་ནྲི། དུས་གསུམ་གྲི་བང་སེམས་ཡྲིན་ནོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བསབས་

ཤྲིང་སོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་བང་སེམས་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཡྲིན་ཏེ། བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཁྲིམ་པ་དང༌། ལྷའྲི་བང་སེམས་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ཉམས་ནས་ཕྱྲིར་འཆོས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མ་གོས་

པར་བ་བ་ལ་འབད་ཀང་མྲི་ཤེས་པ་དང༌། བག་མེད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་མང་བ་དང༌། 

མ་གུས་པ་སྟེ། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་བཞྲིས་ཉེས་པ་བྱུང་ན་ཡང་ཆོས་བཞྲིན་སར་

གསོ་བས་ཉེས་པ་ལས་ལྡང་བར་བའོ། །དེ་ཡང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ནྲི། སར་ཡང་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་བས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་བ་ཞྲིང་སོམ་པ་སོར་

གཞུག་པར་བ་དགོས་ལ། སོ་སོ་ཐར་བའྲི་སོམ་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་ཅྲིག་ཕམ་པ་

ལ་འཆབ་བཅས་ཀྲིས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་སོ་ཐར་གྲི་ཕམ་པ་བྱུང་ན་ཚེ་དེ་ལ་

སར་གསོར་མྲི་རུང་བས་ཁབ་པར་འདོད་ཅྲིང༌། སེ་བ་ཁ་ཅྲིག་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འདོད་པ་ལྟར་ན་ཡང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སར་བླང་དུ་ཡོད་པ་དང་མྲི་འད་སྟེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགེ་སོང་གྲི་རྟེན་ལ་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་བྱུང་བ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་སར་བླངས་ཏེ་སྔར་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དག་ལ་བལྟོས་ནས་དགེ་སོང་

མཚན་ཉྲིད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་དུ་ཟྲིན་ཀང་ད་དུང་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་རྣམ་

དག་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། སྔར་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་ཀང་མ་བྱུང་བའྲི་དགེ་སོང་

རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་ཉྲིད་བསེན་པར་མ་རོགས་པ་དང་འད་བར་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་ནྲི། རྩ་ལྟུང་བྱུང་ནས་སར་བླངས་པ་ན་ཡང་རྣམ་

པར་དག་པ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བང་ས་ལས། བང་སེམས་ཀྲིས་ནྲི། བླངས་པ་བཏང་དུ་

ཟྲིན་ཀང་ཚེ་འདྲི་ལ་ཕྱྲིར་ནོད་པའྲི་སལ་པ་ཡོད་དེ་དགེ་སོང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་བཞྲིན་དུ་

སལ་བ་མེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ནྲི། མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་ལྟུང་བ་དག་གྲི་ཕྱྲིར་འཆོས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཟག་པ་འབྲིང་ནྲི་གསུམ་ལ་

བཤགས། །གཅྲིག་གྲི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ཉོན་མོངས་མྲི་མོངས་བདག་སེམས་

མྲིན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྐང་པ་ཐ་མ་འདྲི་ལ། ཉོམ་མོངས་མྲི་མོངས་བདག་སེམས་

བཞྲིན། ཞེས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་མྲི་མོངས་བདག་སེམས་ལའོ། ཞེས་རྒྱ་བོད་ཀྲི་

འགེལ་པ་བེད་པ་དག་གྲིས་གཞུང་འདོན་ཚུལ་མྲི་འད་བ་དང༌། དེ་ཡྲི་དབང་གྲིས་

འཆད་ཚུལ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞྲི་བ་འཚོའྲི་བཞེད་པ་

ལྟར་ལེགས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་ཟག་པ་ཆུང་འབྲིང་དང་ཉེས་བས་ཞེ་ལྔ་ནྲི། བཤགས་

ཡུལ་ཡོད་ན་བསམས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འདག་པས་བང་ས་དང་སོམ་པ་ཉྲི་ཤུ་པ་ནས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གསུངས་པ་ལྟར་གང་ཟག་གྲི་མདུན་དུ་བཤགས་དགོས་ལ་དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་

པ་བའམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་བཤགས་པའྲི་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བེད་

ཀྲི་ཚིག་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྲིང་འཛིན་ནུས་པ་ལ་བཤགས་པར་བ་བར་བང་ས་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་བཤགས་ཡུལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་མྲི་དགོས་པས་སོམ་པ་

གཞན་གྲི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང་མྲི་འདའོ། །

འོན་ཀང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་ལྡན་ནྲི། དགེ་

སོང་ཕ་མ་དགོས་ཏེ། དགེ་ཚུལ་སོགས་ནྲི། སོ་ཐར་གྲི་ཡང་ལྟུང་བཤགས་པའྲི་ཡུལ་

དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཟག་པ་འབྲིང་གྲི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནྲི། 

བཤགས་ཡུལ་དུ་འོས་པའྲི་གང་ཟག་གསུམ་དང༌། ཟག་པ་ཆུང་ངུའྲི་ལྟུང་བ་རྣམས་

དང་ཉེས་བས་ཞེ་ལྔ་ནྲི། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་མདུན་དུ་རང་རང་གྲི་མྲིང་རྲིགས་སོ་སོར་

བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བཤགས་པར་བ་ཞྲིང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་ཟག་གྲི་མདུན་

དུ་བཤགས་པར་བ་བའྲི་གང་ཟག་མཐུན་པ་མེད་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྔར་གྲི་

ཉེས་པ་དག་ལས་འགོད་པ་དང་བཅས་པས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཕྱྲིན་ཆད་མྲི་བ་

བར་སེམས་བསྐེད་པར་བ་ཞྲིང་སན་ཆད་ཀང་བསམས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་

ལྟུང་བ་དེ་དག་ལས་སར་ལྡང་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་སོས་པ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་བང་

སེམས་ཀྲི་ཉེས་པ་རྣམས་ནྲི། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་གྲུབ་ན་ནྲི། ངོ་

ཚ་དང་ཁེལ་ཡོད་སྐེ་ས་བས་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ལ། མ་གྲུབ་ན་ཡང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

བློ་ཡུལ་དུ་བསམས་ནས་བཤགས་པས་འདག་པར་གསུངས་ཏེ། དོན་འདྲི་དག་ནྲི། 

བང་ས་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། བསབ་བཏུས་སུ། རྨྲི་ལམ་དུ་འཕགས་པ་
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ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོའྲི་མདུན་དུ་བཤགས་པའྲི་ཆོ་ག་དང༌། གཞན་ཡང་ཉེ་བར་འཁོར་

གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས་འབྱུང་པ་ལྟར་ལྟུང་བ་ཡང་ལྕྲིའྲི་བེ་བག་གྲིས། བཤགས་

ཡུལ་བཅུ་དང་ལྔ་དང་གསུམ་དང་གཉྲིས་སམ་གཅྲིག་གྲི་མདུན་དུ་བཤགས་པའྲི་རྣམ་

དབེ་དང༌། སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་ཉྲིན་མཚན་དུ་བཤགས་པར་གསུངས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་ཀྲི་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་

རྣམས་ལ་ཇྲི་མྲི་སམ་པར་མྲི་འཇོག་ཅྲིང་ཕྱྲིར་འཆོས་པའྲི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ལེགས་

པར་འབད་དེ་སྦང་བར་བའོ། །

འདྲིར་སྨྲས་པ། གང་གྲིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བར། །འཇོག་བེད་ཆོས་ནྲི་གཅྲིག་པུ་

བ། །རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ལོན་ཤྲིང་གྲི །ས་བོན་བླ་ན་མེད་པའྲི་སེམས། །དུས་

གསུམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའྲི་སས། །ཀུན་གྲིས་བགོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ། །འགོ་ཀུན་

ཕན་བདེའྲི་སྒོ་གཅྲིག་བུ། །ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་མཆོག །སོན་པར་འཇུག་

པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས། །ཐབས་ནྲི་རྣམ་པ་གང་དག་གྲིས། །བཅོས་མྲིན་མཚན་ཉྲིད་

ཡོངས་རོགས་པ། །ཇྲི་ལྟར་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་དང༌། །དེ་དག་གང་ལས་གང་ཞྲིག་

གྲིས། །གང་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བླང་བ་དང༌། །འཐོབ་དང་གཏོང་དང་བསྲུང་བ་དང༌། །ཕྱྲིར་

བཅོས་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཇྲི་ལྟར་སོབ་པའྲི་རྣམ་

གཞག་དག །དང་པོར་ཐོས་པས་གཏན་ལ་ཕབ། །དྲི་མེད་ལུང་དང་རྲིགས་པས་

བཙལ། །ཚད་མས་དངས་པའྲི་ངེས་པ་བསྐེད། །རྣམ་དག་བསམ་པ་བསྲུང་བའྲི་

ཐབས། །འབད་པས་ཀུན་གྲིས་ཉམས་སུ་བླང༌། །མོང་བ་ཅུང་ཟད་བརྟན་པ་ན། །མ་

ནོར་ཆོ་ག་བས་ཏེ་གཟུང། །སོན་འཇུག་བསབ་བའྲི་གནས་ཀུན་ལ། །རྩོལ་བ་ལྷོད་པ་
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མེད་པར་བསབ། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པ་ཇྲི་སེད་ལ། །ཉྲི་ཚེ་བ་དང་ཞུམ་པ་དང༌། །ལོག་

པའྲི་བཤེས་ཀྲིས་མ་བསད་པར། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་སས་རྣམས་ཀྲིས། །ཇྲི་ལྟར་

སྤད་ལྟར་བདག་གྲིས་ཀང༌། །སྤོད་པ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི། །བསམ་པ་དག་པོས་

ལེགས་པར་སྤད། །འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་ཐེག་པ་དང༌། །ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེ། །གཉྲི་

གའྲི་ལམ་གྲི་སོག་ཡྲིན་མོད། །འོན་ཀང་བློ་གོས་བླུན་པོ་ཡྲིས། །ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་

བསབ་བ་ལ། །གནང་བཀག་མྲི་མཐུན་ཅུང་ཟད་ཙམ། །མཐོང་ནས་ཚ་གང་ལྟར་

བཟུངས་ཏེ། །ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟང་ནུབ་པར་བས། །དྲིང་སང་སོ་སོ་ཐར་པ་ལ། །སོམ་

པ་འཐོབ་དང་གཏོང་བ་དང༌། །བསྲུང་དང་ལྟུང་བའྲི་ལྕྲི་ཡང་སོགས། །ཐ་སད་ཙམ་ཞྲིག་

སང་མོད་ཀྲི། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་ཚུལ་འདྲི་ཡྲི། །ཐ་སད་ཙམ་ཡང་ཕལ་ཆེར་

ནུབ། །བང་སེམས་སྤོད་པའྲི་རྣམ་དབེ་མེད། །སོམ་པ་འཐོབ་དང་གཏོང་བ་

དང༌། །བསབ་བའྲི་གནས་དང་ལྟུང་བ་ཡྲི། །གངས་ཀང་རྣ་བས་མ་ཐོས་ན། །བླང་དོར་

སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི། །ཐེག་ཆེན་བསྟན་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་པ། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་ལྟར། །བཅོས་པའྲི་ལོག་པའྲི་ལམ་སྟོན་བེད། །ཚུལ་འདྲི་བློ་གོས་ལྡན་

རྣམས་ཀྲིས། །ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན། །འབད་པས་གཅེས་པར་

གཟུང་པའྲི་རྲིགས། །ཐེག་ཆེན་བསབ་པའྲི་གནས་རྣམས་དང༌། །རྒྱལ་སས་སོམ་པའྲི་

རྣམ་གཞག་གྲི །ཐ་སད་ཙམ་ཡང་མྲི་ཤེས་ཀང༌། །བླུན་རྨོངས་སྐེ་བོའྲི་ལམ་སྟོན་

ཅྲིང༌། །ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་རྣལ་འབོར་པར། །སྨྲ་བ་བདུད་ཀྲི་གསང་ཚིག་ཡྲིན། །བར་

སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་
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རབ་ཏུ་བེད་པ། ཐུབ་བསྟན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བྲི་དོར་ཞེས་བ་བ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་སོམ་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟེ་གཉྲིས་པའོ། །   ། །

༼གསང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི། སྔགས་དང་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་གྲིས་རྒྱུད་ལེགས་པར་

སྦངས་པའྲི་སྒོ་ནས་སོད་རུང་དུ་གྱུར་པ་ན། གང་ཟག་དེ་ཉྲིད་ནྲི། ངེས་པར་རོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་

ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་དེ་ནྲི་བསལ་པ་བཟང་པོ་འདྲི་ལ་ཞྲིང་

འདྲིར་བོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གྲི་ནང་ནས་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཞྲིང་འདྲིར་

གསུངས་ཀྲིས། གཞན་དག་གྲིས་ནྲི། ཞྲིང་འདྲིར་མ་གསུངས་པས་སངས་རྒྱས་ལས་

ཀང་ཕྲད་པར་དཀའ་ཞྲིང༌། ཐེག་པ་གཞན་གྲི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བསལ་པ་གངྒཱའྲི་ཀླུང་

གྲི་བེ་མ་སེད་ཀྲིས་ཀང་འཐོབ་པར་དཀའ་བའྲི་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་

འདྲིའྲི་ལམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིགས་དུས་ཀྲི་ཚེ་གཅྲིག་ལ་ཡང་

འཐོབ་པར་ནུས་པས་ཤྲིན་ཏུ་དོན་ཆེ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཐེག་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པར་

འདོད་ན་ནྲི། ཐོག་མར་བླ་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཞྲིག་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་

པའྲི་སབས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ལས་ཀང་ཆེས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་

པ་ཅྲིག་བས་ནས། དབང་བསྐུར་བ་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པར་མནོས་ཏེ། དེའྲི་དུས་སུ་

ཁས་བླངས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་བཟུངས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ནས། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ལྟར་ན་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་

དང༌། བླ་མེད་ལྟར་ན་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གཉྲིས་ལེགས་པར་བསྒོམས་ན་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཀྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་བསྲུང་སོམ་ཡལ་བར་དོར་ན་བསལ་པ་མང་

པོར་འབད་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། སོམ་འབྱུང་ལས། ཇྲི་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་བཞྲིན། །ཕྱྲི་

ནས་དམ་ཚིག་སྤོད་པར་བསྩོན། །སོད་དུ་བས་པའྲི་རྒྱུན་ལས་ནྲི། །འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་བསྒོམ་རྲིམ་གྲིས། །ཡང་དག་མན་ངག་ཕུན་ཚོགས་ཀྲིས། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ་གཞན་དུ་མྲིན། ཞེས་དང༌། 

མཉམ་སྦོར་ལས་ཀང༌། དཀྲིལ་འཁོར་དག་ཏུ་མ་ཞུགས་དང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་

ནྲི་སངས་པ་དང༌། །གསང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པས། །བསྒྲུབས་ཀང་ཅྲི་ཡང་མྲི་འགྲུབ་

བོ། ཞེས་དང༌། རྩེ་མོ་ལས་ཀང༌། བསལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་ཏུ་ནྲི། །ཅྲི་སྟེ་མངོན་པར་

བརྩོན་བས་ཀང༌། །གང་ཟག་བཞྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དུ། །བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པ་ཉྲིད་མྲི་

འགྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་མ་སྐེས་དང༌། །ཐེ་ཚོམ་ལྡན་པ་ཉྲིད་དང་ནྲི། །བཀའ་

བཞྲིན་དུ་ནྲི་མྲི་སྤོད་པ། །དད་པ་མེད་ཉྲིད་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་དང༌། སོམ་འབྱུང་

ལས། ཅྲི་སྟེ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདོད་ན། །སོག་ནྲི་ཡོངས་སུ་གཏོང་ཡང་”ས
1
། །འཆྲི་

པའྲི་དུས་ལ་བབ་ཀང་”ས
2
། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཞྲིག་གྲིས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྲུང་བ་

ལ་འབད་ནས་རྩ་ལྟུང་གྲིས་མ་གོས་ན་ཚེ་དེ་ལ་ལམ་བསྒོམ་པ་ཆེར་མ་བྱུང་ཡང་སྐེ་བ་

བདུན་ལ་སོགས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྲིས་མཆོག་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། གསང་བ་མཛོད་

1  མ་ཕྱི། ༧༢བ༣ན།  ཞོལ། ༩༢ན༥ན།  སླ    སྐུ། ༩༥ན༡ན།  བླ

2  མ་ཕྱི། ༧༢བ༣ན།  ཞོལ། ༩༢ན༥ན།  སླ    སྐུ། ༩༥ན༡ན།  བླ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྲི་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའྲི་འགེལ་པར་དངས་པ་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་

སྦྲིན་ལྡན་ན། །སྐེ་དང་སྐེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དེ་ཡྲི་སྐེ་བ་བདུན་ལ་ནྲི། །མ་

བསྒོམས་པར་ཡང་དངོས་གྲུབ་འཐོབ། །གང་ལ་བསྒོམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། །གལ་ཏེ་

དམ་ཚིག་སོམ་ལ་གནས། །སྐེ་འདྲིར་ལས་དབང་གྲིས་མ་གྲུབ། །སྐེ་བ་གཞན་དུ་

དངོས་གྲུབ་འཐོབ། །རེ་ཤྲིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ན། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལྟ་ཞོག་གྲི 

།མྲི་ཡྲི་སྐེ་བའང་རེད་བར་དཀའ། ཞེས་དང༌། 

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

འགྲུབ། །རྣམ་གོལ་ཟླ་བས་ཀང༌། མ་བསྒོམས་གྱུར་ཀང་ལྟུང་མེད་ན། །སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་

དག་ན་འགྲུབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱུད་སེ་

དང་མཐུན་པར་ལེགས་པར་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཞྲིབ་ཏུ་མྲི་རྩྲི་ཞྲིང་དབང་ཐོབ་

ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྲུང་བར་བ་བའྲི་གངས་དང༌། ལྟུང་བ་ལྕྲི་

ཡང་གྲི་རྣམ་དབེ་དང༌། ལྟུང་བ་སོ་སོའྲི་བསྲུང་མཚམས་དང༌། ཉམས་ན་ཕྱྲིར་མཆོས་

ཚུལ་སོགས་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བས་ནས་དན་ཤེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྟེན་ཏེ་ལྟུང་བས་མྲི་

གོས་པ་དང་གོས་ན་ཕྱྲིར་འཆོས་པ་ལ་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནན་ཏན་དུ་སོབ་པ་

མེད་པར། ལྟུང་བའྲི་གངས་ལ་སོགས་པ་དེ་སད་བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་གྲི་

རྣམ་གཞག་ཀང་མ་ཆགས་པར་བས་ནས། བསྲུང་སོམ་ཡལ་བར་དོར་ཏེ། ལྷ་བསྒོམ་པ་

དང༌། སྔགས་བཟླས་པ་དང༌། རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེ་བསྒོམ་པ་དང༌། འཕྱར་”གཡེང
1
་གྲི་

སེམས་དང་རྒོད་བག་གྲི་བློས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་

1  མ་ཕྱི། ༧༣ན༢ན།  གཡང  *གཡེང    ཞོལ། ༩༢བ༦ན།  སྐུ། ༩༥བ༢ན།  གཡེང



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཏེ། ཚུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ས་ཚོགས་པ་འབད་པས་ལྷུར་ལེན་པའྲི་སྒོ་ནས། 

དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པར་ཐ་སད་བཏགས་པའྲི་ཆོ་གའྲི་གཟུགས་

བརན་ཙམ་ཞྲིག་རྩེ་འཇོ་དང་བཟའ་བཏུང་གྲི་བློས་འབད་དེ། སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། 

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལྟ་ཞོག །ངན་འགོ་མྲི་བཟད་པའྲི་སྒོ་འབེད་པར་བེད་པ་ཡྲིན་པར་

རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་གོང་འོག་དུ་མ་ཞྲིག་དང་རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དུ་མ་ཞྲིག་

གྲིས་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་གཅྲིག་ཏུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དེ་ཡང་སྔགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་

དུ་ལེན་པ་དང༌། ཐོབ་ཟྲིན་ཉམས་པ་སར་གསོ་བར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ལེན་པ་ནྲི། ངེས་པར་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བལྟོས་ཏེ། དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་

ལེ་ལས། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞྲིག་དག་པའྲི་སད་དུ་སར་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་

འདྲིར་ནྲི་འཇུག་བ་སྟེ་ཞེས་དང༌། དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་ཀང༌། 

གལ་ཏེ་བག་མེད་བྱུང་གྱུར་པས། །བླ་མ་དམ་ཚིག་ལ་གནོད་ན། །དེས་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲིས་བས་ལ། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་བཤགས། ཞེས་དང༌། ཤཱནྲི་

པས། བླ་མ་བརེས་པར་གྱུར་པའམ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྲི། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་

ན་སར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ལ་དབང་བླང་བ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་

བ་ལ། །སྦང་ཕྱྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་ཞུགས་ནས་ནྲི། །བཀའ་ཐོབ་བས་ན་ལྟུང་བ་

ཡང༌། །ཆུང་ངུ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེས་དང༌། སོམ་འབྱུང་གྲི་

ལེའུ་ཉེར་བདུན་པའྲི་འགེལ་པར་ཡང༌། འདྲི་རྣམས་གང་རུང་ལྟུང་བ་ལ། །སར་ཡང་

དབང་བསྐུར་གྲིས་དག་བ། ཞེས་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ནས་ཉམས་པ་སར་གསོ་བ་ལ་ཡང་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལྟར་གསུངས་ན། སྔར་མ་ཐོབ་པར་བེད་པ་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འོ་

ན་དབང་བསྐུར་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཀྲི་བར་དུ་སོམ་པ་མྲི་སྐེའམ་སམ་ན། དེ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཉེས་མེད་ཀྲི་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐེ་བ་ཆོ་ག་སྦོར་

དངོས་རེས་གསུམ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་གསོལ་གཞྲིའྲི་ལས་བེད་པ་ལ་

ངེས་པར་བལྟོས་མོད་ཀང༌། བསྒྲུབ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ནྲི། བརོད་པ་

གསུམ་པའྲི་དོན་གྲི་སུམ་གཉྲིས་རོགས་པ་ན་སྐེ་ཡྲི། ཆོ་གའྲི་མཇུག་རོགས་པའྲི་

མཐའ་བར་དུ་མྲི་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་གསར་དུ་ཐོབ་པར་

བེད་པ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་སྦྲེལ་ཏེ་རྲིགས་ལྔའྲི་

སོམ་གཟུང་བེད་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་ཀང༌། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་རོགས་པའྲི་

མཐར་སོམ་པ་སྐེ་བ་ཡྲིན་གྲི། དབང་བསྐུར་བརོགས་པའྲི་མཐའ་བར་དུ་མྲི་སྐེ་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཀླུ་བང་གྲིས། སོབ་མ་དང་ནྲི་བླ་མ་ཡྲིས། །དང་པོར་ལན་གསུམ་བརོད་

ནས་ནྲི། ཞེས་སོམ་པ་བཟུང་བའྲི་ཆོ་ག་དཔོན་སོབ་གཉྲི་གས་ལན་གསུམ་གསུམ་

བརོད་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་

འཕྲེང་བ་ལས་ཀང་ལན་གསུམ་གསུམ་བེད་པར་གསུངས་པས་ངེས་པར་བ་དགོས་

ལ། ཁད་པར་དུ་སོམ་པ་གསར་དུ་ལེན་པ་དང་ཉམས་པ་གསོ་བའྲི་ཚེ་སོམ་གཟུང་གྲི་

ཚིག་ཚང་བ་དང་ལན་གསུམ་རེས་སུ་བཟློས་པའྲི་གངས་ཚང་བ་ངེས་པར་དགོས་ཀྲི། 

མ་ཚང་ན་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་ཞྲིང༌། སྔགས་སོམ་མ་སྐེས་པ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་

དང་དབང་གོང་མ་གསུམ་བསྐུར་པའྲི་ཆོ་ག་བས་སུ་ཟྲིན་ཀང་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གོ་མྲི་ཆོད་དོ། །སོམ་གཟུང་བེད་པའྲི་དུས་ནྲི། ཀླུ་བང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པ་དང༌། 

ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་སོགས་མང་པོར་སྟ་གོན་གྲི་

སབས་སུ་མཛད་ལ། རོ་རེ་རྩེ་མོའྲི་རེས་སུ་འབང་ནས་སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ་

ལ་སོགས་པ་དག་གྲིས་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་ལེན་པ་མཛད་ཅྲིང༌། མར་མེ་མཛད་

བཟང་པོས། རྨྲི་ལམ་བཟང་ངན་དྲིས་ནས་ནྲི། །མྲི་དགེ་ཐབས་སྦོར་དག་གྲིས་

གཞོམ། །སོབ་མ་ལེགས་བསྲུངས་སོད་གྱུར་པ། །དེ ་ནས་སོམ་པ་འཛིན་དུ་

གཞུག །ཅེས་སོབ་མ་ལ་རྨྲི་ལམ་དྲིས་པའྲི་འོག་དངོས་གཞྲི་མ་ཐུག་པའྲི་བར་སབས་

དེར་ལེན་པ་མཛད་དེ། དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡང་མང་བས། གནས་སབས་གསུམ་

པོ་དེ་གང་དུ་བླངས་ཀང་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་སོམ་པ་ཐོབ་ཟྲིན་མ་བཏང་བས་ཀང་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་དང་བདག་

འཇུག་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་ཡང་ལེན་པར་གསུངས་པ་ཅྲི་ཡྲིན་སམ་ན། དེ་

ནྲི། དམ་ཚིག་རྣམས་བསྲུང་བ་ལ་སེམས་བརྟན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་ཏེ། ཨ་བ་ཏ་ར་ལས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྤན་སྔར་སྤྲིའྲི་ཆོ་ག་བསྟན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

སོམ་པ་སྔར་མནོས་སུ་ཟྲིན་ཀང་སེམས་བརྟན་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཡང་བསྐེད་དོ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་དབང་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་བ་ཡང་སོབ་མས་སོམ་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་

འཛིན་པའྲི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རོ་རེ་འབྱུང་པ་ལས། གང་ཞྲིག་སོམ་པ་

འཛིན་པར་མྲི་བེད་པ་དེ་ལ་ནྲི། དེང་ཁོད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བརོད་པར་

མྲི་བ་སྟེ། སོབ་དཔོན་དུ་རེས་སུ་གནང་བ་དང་དབང་བསྐུར་བར་མྲི་བའོ། །འཇུག་པ་
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ཙམ་ཞྲིག་བེད་དུ་གཞུག་གོ །ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་པ་གང་ཡང་མྲི་འཛིན་ན་མེ་

ཏོག་དོར་ནས་ལྷ་ངོ་སྟོན་པ་ཡན་ཆད་འཇུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བེད་ལ་དབང་མྲི་བསྐུར་

ཞྲིང༌། འཇུག་པའྲི་སབས་ཀྲི་ཡང་དམ་བཞག་ལ་སོགས་པའྲི་སོར་རྣམས་མྲི་བེད་པར་

གསུངས་ཤྲིང་གཞུག་པ་ཙམ་ལ་ནྲི། སོད་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་བརྟག་མྲི་དགོས་པར་

གསུངས་ཏེ། རྩེ་མོ་ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསང་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདྲིས་ནྲི། མ་ལུས་ཤྲིང་ལུས་པ་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་འཇུག་ཏུ་རུང་ངོ་། །སོད་དང་སོད་མ་ཡྲིན་པ་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་

མྲི་བ་སྟེ། གཞུག་པ་ཙམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་

ཕྱྲིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྲི་མོད་ལ་ཕྱྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དད་པ་མེད་པ་དང༌། དགེ་བའྲི་རྩ་བ་མ་བསགས་པ་དང༌། རྒྱུད་

ཡོངས་སུ་མ་སྲིན་པ་དང༌། མོས་པ་མེད་པ་མང་དུ་ཟྲིན་ཀང་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་དང་ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

བ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་གཞུག་པ་ཙམ་ནྲི། སོད་དང་མྲི་ལྡན་པ་ལ་ཡང་མ་བཀག་པ་

ཡྲིན་གྲི། དབང་བསྐུར་བ་མྲི་འགོག་པ་ནྲི། རྩེ་མོ་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་སོད་མྲིན་ན། །དེ་

ལ་གཞུག་པ་སྦྲིན་པར་བ། ཞེས་དང༌། གཞུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྦྲིན་བ་ཡྲི། །རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་བ་བ་མྲིན་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པར། རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

འདྲིར་གཞུག་པ་ལ་སོད་དུ་གྱུར་པ་དང་སོད་དུ་མ་གྱུར་པ་བརྟག་མྲི་འཚལ་ལོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་རྩེ་མོས་བཀྲལ་བའྲི་དོན་སོབ་དཔོན་ཀུན་སྲིང་གྲིས་
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གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་སོམ་པ་མྲི་འཛིན་པ་ལ་དབང་མྲི་

བསྐུར་བར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བེད་པ་དེ་ནྲི། རྣམ་སང་མངོན་བང་

གྲི་འགེལ་པར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བ་སྤོད་ལ་ཡང་བ་བར་

གསུངས་ལ། དག་ནག་གྲི་འགེལ་པ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་མར་བླ་མེད་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་བཞྲིན་

དུ་བ་བར་གསུངས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། ཐུན་མོང་བ་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་འཛིན་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་འཛིན་

པར་མྲི་ནུས་པ་ལ་ནྲི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བསྐུར་བ་དོན་དུ་གཉེར་མྲི་གཉེར་

གང་ཡྲིན་ཀང་རུང་རྲིག་པའྲི་དབང་བསྐུར་པ་ཙམ་གྲི་སོབ་མའྲི་དབང་བསྐུར་འབའ་

ཞྲིག་སྦྲིན་པར་བ་ཡྲི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡན་ཆད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྲིན་

པར་མྲི་བ་སྟེ། བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའྲི་འགེལ་པར་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱནྲི་པས། ཡང་

གང་ཞྲིག་ལ་རྲིག་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་འབའ་ཞྲིག་ཙམ་སྦྲིན་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་དོན་དུ་མྲི་གཉེར་བའམ། དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྤྲིའྲི་སོམ་པ་ཉྲི་ཚེ་ཙམ་

ལེན་པར་བེད་ཀྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་སོམ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་པ་དག་ལའོ། ཞེས་དང༌། དེ་ཉྲིད་

ལས། དེ་ལ་སོམ་པ་གང་སོབ་དཔོན་མྲི་བེད་ཀང་སྦྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྤྲིའྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྐབས་

སུ་འགོ་བ་དང་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ཙམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྔར་བཤད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་དུ་བེད་པར་སྦྲིན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་སོམ་པ་སྟེ་

རྲིགས་ལྔས་བསྡུས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་དང་སོམ་

འབྱུང་གྲི་འགེལ་པ་པད་ཅན་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཚུལ་འདྲི་བཞྲིན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་དག་ནྲི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོམ་པ་གཟུང་དགོས་པ་
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དང་བཟུངས་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་དགོས་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ཀྲི་སྲུང་སོམ་མྲི་

བེད་པར་ཆོ་གས་འཛིན་པའྲི་གངས་གང་མང་ལྟ་བའྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་འཛིན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་ཚིག་ནྲི། རོ་རེ་གུར་ལས་

གསུངས་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། ཞེས་སོགས་ཉྲིད་རྒྱ་གར་

གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རྣམས་སུ་བཀོད་པ་མང་ངོ༌། །དེ་བས་ན་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ཚིག་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་འཛིན་པའྲི་སབས་སུ། སོབ་དཔོན་གྲིས་དོན་ལེགས་

པར་བཤད་ནས་སོན་འཇུག་གཉྲིས་ཀའྲི་གོ་བ་དམྲིགས་ཕྱེད་པར་བར་སྤད་དེ་སོབ་མ་

ལ་ལེན་འདོད་དག་པོ་བསྐེད་ནས་ཆོ་ག་དལ་བུས་བ་བ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་

ཡྲིན་ན་སབས་དེར་སོབ་མའྲི་རྒྱུད་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མྲི་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་མ་སྐེས་

པ་ལ་རྲིག་པའྲི་དབང་ཙམ་ཡང་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་ལ། བསྐུར་ཀང་ཐོབ་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་

པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། སབས་དེར་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མ་སྐེས་ན་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་

གཟུང་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་ཅྲིག་བས་སུ་ཟྲིན་ཀང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་མྲི་སྲིད་ལ། དེ་མ་

སྐེས་པར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དང་དབང་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་བ་མྲི་

རུང་ལ། བས་སུ་ཟྲིན་ཀང་དབང་དེ་དག་ཐོབ་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་འཛིན་དགོས་མྲི་

དགོས་ཀྲི་རྟོག་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་ན་དབང་ཐོབ་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་

ལྟུང་དང་བསབ་བ་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ནས་བསྲུང་དགོས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་

མ་ཞུགས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པར་གྱུར་བའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་གཟུགས་

བརན་དག་གྲིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་བང་སེམས་དང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་གང་གྲི་ཡང་
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བསབ་བ་གང་ལ་ཡང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསབ་དགོས་པའྲི་བར་གང་ཡང་མྲི་སྦོར་བར་

དབང་རོགས་པར་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་ནྲི། 

རང་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ཕུང་བར་བེད་པའྲི་ཐབས་གོང་ན་མེད་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་

བས་ནས་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་དྲི་རབ་ཏུ་མནམ་པའྲི་མྲི་གཙང་བའྲི་ཕུང་

པོ་ཆེན་པོ་འབུས་གཡེངས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་བལྟ་བར་བའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་

སེ་བཞྲི་པོ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་རྲིག་པའྲི་དབང་ཙམ་ཞྲིག་ཐོབ་པ་ཡན་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་ལྟུང་དང་བསབ་བ་རྣམས་

ཤེས་པར་བས་ནས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་ཉྲིད་མཆོག་ཏུ་

གལ་ཆེ་སྟེ། འདྲི་མེད་ན་འགམ་རྩ་ཟགས་པའྲི་ཁང་རུལ་དང་འདའོ། །

འོ་ན་བ་སྤོད་གཉྲིས་ལ་སོམ་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཅེ་ན། དཀྲིས་ཆོག་རོ་

རེ་འཕྲེང་བ་ལས། འཕྲེང་བ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དབང་དྲུག་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་མ་

རྲིག་པའྲི་གཉེན་པོ་ནུས་པ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་རྲིག་པའྲི་དབང་ཞེས་བརོད་

དོ། །དབང་འདྲི་རྣམས་བསྐུར་བའྲི་སོབ་མ་བ་བ་དང་སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དག་ཉན་པ་དང་

བཤད་པ་དང་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་དབང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། 

སོམ་འབྱུང་གྲི་དཀའ་འགེལ་པད་ཅན་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལ་སོགས་པ་བ་སྤོད་ལ་མཁས་པའྲི་ཚད་ལྡན་དག་གྲིས་

ཀང་བ་སྤོད་ལ་རྲིག་པའྲི་དབང་དང་མཐའ་རྟེན་ཆོས་བཤད་པའྲི་རེས་གནང་ཙམ་

ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་དབང་གཞན་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། བ་སྤོད་ཀྲི་རྒྱུད་གང་དུ་ཡང་

མ་གསུངས་ལ། ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་ལས། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་མ་གཏོགས་པའྲི་
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རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ནྲི། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཡན་ཆད་ཀྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་གྲི་བ་

སྤོད་ལ་མེད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་ལྭ་

པ་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པ་དང༌། ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་པའྲི་དབང་ཙམ་

བསྐུར་གྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མྲི་བསྐུར་བ་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་མྲི་བེད་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། གསང་བ་སྤྲི་རྒྱུད་ལས། དེ་ཡྲི་ནུབ་མོ་ཅྲི་ནུས་

པར། །དེ་བཞྲིན་སོམ་པ་འཛིན་དུ་གཞུག །ཅེས་གསུངས་ནས། དང་པོར་གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་བཏང༌། །དེ་ནས་བླ་མས་བང་ཆུབ་སེམས། །མ་བསྐེད་པ་ནྲི་བསྐེད་པར་

བ། །བསྐེད་པ་དག་ཀང་དན་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཚིགས་བཅད་ཕྱྲི་མ་འདྲི། 

བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པར་ཡང་བཀོད་པའྲི་འགེལ་པར་ཤཱནྲི་པས་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་

འཛིན་པའྲི་ཆོ་གས་འཛིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ན་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་

ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་མྲི་གཏོང་བ་ཉྲིད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་སོམ་པ་བསྲུང་བ་

དང༌། རང་གྲི་སྔགས་ཡོང་སུ་མྲི་གཏོང་བ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་ལ། 

གཞན་ཡང་རྣམ་སང་མངོན་བང་དང་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ལ་སོགས་པ་བ་

སྤོད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་དག་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ་སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་

གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་སོམ་འཛིན་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སང་པའྲི་ཕྱྲིར། བ་སྤོད་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཙམ་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་གཅོད་

པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་པ་ནྲི། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི་སྔགས་ཀྲི་
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ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་མེད་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་རྩ་ལྟུང་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་ལྟུང་དེ་དག་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་བ་སྤོད་ལ་སྔགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རྩ་ལྟུང་གྲི་རྣམ་གཞག་གཞན་བར་མེད་དོ། །འོན་ཀང་བ་སྤོད་ཀྲི་དབང་

བསྐུར་བ་དག་གྲིས་བསྲུང་དགོས་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི། 

ལེགས་གྲུབ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དོ། །དེ་བས་ན་ད་ལྟ་བ་རྒྱུད་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་མང་དུ་བེད་པའྲི་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དབང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

སབས་སུ་སོམ་པ་གང་གཟུངས་དང་རྩ་ལྟུང་སོགས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྲུང་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་

དང་དབང་དེ་ཐོབ་ནས་བསབ་བའྲི་གནས་ཇྲི་ལྟ་བུ་དག་ལ་བསབ་པར་བ་ཞྲིང་མ་

བསབ་ན་ཉེས་དམྲིགས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་མྲི་སང་བས། གང་ཟག་

དམ་པ་རང་བཞན་བསླུ་བར་མྲི་བེད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། གནས་དེ་དག་ལ་མཁས་པར་བ་

སྟེ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བ་བར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་

དག་གྲི་ཕྱྲིར་པད་ལྕགས་ཀྱུས་གདུགས་དཀར་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་

གཟུང་བས་པ་དང་རོ་རེ་གོ་ཆ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་

པ་འཛིན་པ་སོགས་བཤད་པ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་རྣམས་དང་པཎྜྲི་ཏ་དང་གྲུབ་ཆེན་ཚད་ལྡན་

དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་གཞུང་དང་འགལ་བའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ད་ལྟ་གང་དག་

ཛེ་ཏ་རྲིའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་

གདུགས་དཀར་དང་བསྲུང་བ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ལ་

རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་བེད་པ་དག་ནྲི། ལོག་པའྲི་ཆོས་ལུགས་སུ་ཤེས་པར་

བའོ། །སོབ་དཔོན་ངག་དབང་གགས་པ་དང༌། སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤེས་གཉེན་
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དང༌། དགའ་བའྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྲིས་ཆུ་དབང་སོགས་ལྔ་དང་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་སྟེ་

དྲུག་པོ་རྣམས་བ་རྒྱུད་དག་ཏུ་ཡང་མྲི་འགལ་བར་གསུངས་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་

ཞེས་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་དེ་དག་གྲིས་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔའྲི་མཇུག་ཏུ་ཡང་རེས་གནང་

དང་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་བཞྲི་བ་བའྲི་ཚུལ་

གསུངས་ནས། དེ་དག་ལ་སོ་དཔོན་གྲི་དབང་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་

སང་མངོན་བང་ལས། འཁོར་ལོ་དང་དུང་བྲིན་ནས་ཆོས་བཤད་པའྲི་རེས་གནང་བ་

བར་གསུངས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་

དུ་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །

གང་ཡང་དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ལས། དེ་ལ་རྐང་གངས་ནྲི། ཐུན་མོང་གྲི་རྩ་བའྲི་

ལྟུང་བ་བཞྲི་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཀྲ་ཡའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་དང༌། སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲི་དང༌། རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲི་དང༌། རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྩ་བའྲི་

ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲི་དང་། ཡང་ལྔ་དང་ཡང་བཞྲི་སྟེ་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ། 

ཞེས་འབྱུང་མོད་ཀང་ཡྲིད་བརྟན་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རུང་སྟེ། ལྟུང་བ་གོ་བདུན་བགངས་ནས་

བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་སོགས་འཁྲུལ་པ་ཤྲིན་ཏུ་རགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་

བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་མཛད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་མ་བརྟགས་པ་ཆེན་པོ་

སྟེ། གཞུང་དེ་ཉྲིད་ན་བདག་གྲི་བླ་མ་རེ་བཙུན་དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་ཞལ་ནས་ནྲི། ཞེས་

ཟེར་བ་སང་བས་བེད་པ་པོ་ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་སོབ་མ་ཡྲིན་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉྲིས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་མ་ཐོབ་ན་བ་སྤོད་ཀྲི་
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དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་ཙམ་ལ་ནྲི་སོམ་པ་གཉྲིས་ལྡན་ཡོད་ཀྲི་གསུམ་ལྡན་མྲི་སྲིད་

དོ། །རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་སོག་གཅོད་རྐུ་དང་འཁྲིག་པ་དང༌། །རྫུན་དང་མོས་བེད་རྣམ་

པར་སང༌། །ཁྲིམ་པའྲི་སོམ་པ་ལ་གནས་ནས། །དེ་ཚེ་རྲིག་པའྲི་རྒྱལ་པོ་བསྒྲུབ། །གལ་

ཏེ་དེ་ནྲི་རབ་བྱུང་གྱུར། །སོམ་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དག་གནས། །སོ་སོ་ཐར་དང་བང་

ཆུབ་སེམས། །རྲིག་འཛིན་སོམ་པ་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྔགས་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟེན་རབ་

བྱུང་གྲི་སོམ་པ་དང་བཅས་པའྲི་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བ་བར་གསུངས་ཀང་སྔགས་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཁྲིམ་པ་ལ་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དགེ་བསེན་གྲི་བསབ་

པ་ལ་གནས་དགོས་པར་གསུངས་ལ་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་འཛིན་པའྲི་སྔོན་དུ་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་འཛིན་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོ་ན་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་འཐོབ་པ་དང༌།དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ལ་

ངེས་པར་བལྟོས་ན། གང་གྲིས་དབང་བསྐུར་བར་བེད་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་མཚན་

ཉྲིད། གང་ལ་བསྐུར་བར་བ་བ་སོབ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་བསྐུར་བར་བ་བ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་བར་བ་བའྲི་དབང་གྲི་གོ་རྲིམས། ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་བསྐུར་བ་ཆོ་གའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། བླ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། 

བརྟན་ཅྲིང་དུལ་ལ་བློ་གོས་ལྡན། །བཟོད་ལྡན་དང་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་

ཀྲི་སྦོར་བ་ཤེས། །སྲིང་བརྩེར་ལྡན་ཞྲིང་བསྟན་བཅོས་མཁས། །དེ་ཉྲིད་བཅུ་ནྲི་ཡོངས་

སུ་ཤེས། །དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་བའྲི་ལས་ལ་མཁས། །སྔགས་བཤད་པ་ཡྲི་སྦོར་བ་

ཤེས། །རབ་ཏུ་དྭང་ཞྲིང་དབང་པོ་དུལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་ཞེས་པ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་པའྲི་བསམ་པས་གནས་པ་ལ་གསུངས་པས། བང་ཆུབ་ཀྲི་
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སེམས་ཀྲིས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་པ་དགོས་ཀྲི་དེ་མེད་ན་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྲིག་མྲི་ཚང་ངོ༌། །

སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་བ་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་འགེལ་པར་

གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་བ་ཤེས་ཞེས་བཏོན་ནས་སྔགས་དང་སན་གྲི་སྦོར་བས་

བགེགས་བཟློག་ནུས་པ་ལ་ཀུན་སྲིང་གྲིས་བཤད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་འགེལ་

པར། སྔགས་ནྲི། རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱུད་ནྲི། སན་རྣམས་སོ། །སྦོར་

བ་ནྲི། བ་བའོ། །ཤེས་པ་ནྲི། མཁས་པའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྔགས་དང་རས་ཀྲི་སྒོ་

ནས་རང་རང་གྲི་བ་བ་ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་

ཤེས་པ་ལ་བཤད་དེ། འདྲི་དག་མྲི་ཤེས་ན་ལམ་གྲི་གོ་བ་རགས་པ་ཆགས་པ་དང་

ཆོག་ཁྲིགས་ལ་མཁས་པ་སོགས་ཡོད་ཀང་ད་དུང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཕྱོགས་གཅྲིག་མྲི་ཚང་ངོ༌། །བསྟན་བཅོས་ལ་མཁས་པ་ནྲི། རོ་རེ་གུར་ལས། རྲིག་པའྲི་

གནས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཁས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་རྲིག་པ་སེ་སོད་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ཤེས་པ་དགོས་པས་སེ་སོད་གང་ཡང་མྲི་ཤེས་པར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་

རློམ་པ་ནྲི། བོང་བུ་སེངེར་འཆོས་པ་དང་ འདའོ། །དེ་ཉྲིད་བཅུ་ནྲི། རོ་རེ་སྲིང་པོ་རྒྱན་

གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ཐ་མ་ལས། ཕྱྲིར་བཟློག་གཉྲིས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང༌། །གསང་དང་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་དང༌། །ཁ་སྦོར་འབེད་པའྲི་ཆོ་ག་དང༌། །གཏོར་མ་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་

དང༌། །དག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའྲི ་ཆོ ་ག་དང༌། །རབ་ཏུ་གནས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་

སྒྲུབ། །གསང་བའྲི་དེ ་ཉྲིད་བཅུ་ཡྲིན་ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཏྲིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱ་

དང༌། །སྟངས་སྟབས་འདུག་སྟངས་བཟླས་རོད་དང༌། །སྦྲིན་སེག་མཆོད་པ་ལས་སྦོར་
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དང༌། །སར་ཡང་སྡུད་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། །ཕྱྲི་ཡྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ནང་གྲི་དེ་ཉྲིད་

བཅུ་དང་ཕྱྲིའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་གསུངས་ཤྲིང་དེ་ལས་རྒྱུད་སེ་འོག་མའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

ཡྲིན་ན་ཕྱྲིའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དང༌། བླ་མེད་ཀྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཡྲིན་ན་ནང་གྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་

ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་ཡྲི་གེ་

མངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་མ་བྲིས་ཀྲི་ལོགས་སུ་རྟོགས་པར་བའོ། །

ཡང་རོ་རེ་གུར་གྲི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀང༌། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་མཚན་ལྡན་

ཉྲིད། །དེ་ཡྲིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའྲི་སྔགས། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་འགྲུབ་པོ་ཀེ། །བརྟན་ཅྲིང་

ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ལྡན་དང༌། །རྲིག་པའྲི་གནས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཁས། །སྦྲིན་སེག་དཀྲིལ་

འཁོར་སྔགས་ཤེས་ཤྲིང༌། །རབ་གནས་གཏོར་མའྲི་ཕ་རོལ་སོན། །དེ་ཉྲིད་བཅུ་པོ་རྣམ་

པར་རྲིག །ཉན་ཐོས་སྤོད་པ་སྐོང་བེད་ཅྲིང༌། །སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་རྲིམ་པར་

གུས། །གཟུགས་ལྡན་མཐོང་ན་དགའ་བ་དང༌། །དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་མཁས་བཟླས་པར་

ལྡན། །རྩ་བའྲི ་ལྟུང་བ་རབ་འཇོམས་ཤྲིང༌། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྲི ་རབ་སྦོར་

གྲིས། །འཇྲིག་རྟེན་རྣམས་ལ་བདེ་སྟེར་པ། །དེ་འདའྲི་བླ་མ་དངོས་བས་ནས། །གང་

གྲིས་ཀང་ནྲི་སད་མྲི་བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁད་པར་དུ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ་རྩ་བའྲི་

ལྟུང་བ་དང་མྲི་ལྡན་པ་དགོས་པ་འདྲི་དང་སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ནྲི། མེད་དུ་མྲི་

རུང་བའྲི་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ཉན་ཐོས་སྤོད་པ་སྐོང་བེད་ཅྲིང་ཞེས་པ་ནྲི། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་སོབ་དཔོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་སུ་ཕྱྲི་རུ་སོ་སོ་

ཐར་པ་སྤོད་ཅྲིང་ནང་དུ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དོན་ལ་དགའ་བར་གསུངས་པ་དང་དོན་

གཅྲིག་པས་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་ཀུན་སྤོད་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པའྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྲིག་
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དགོས་པར་བསྟན་ལ། ཕྱྲི་རུ་ཞེས་པ་ནྲི། ལུས་ལ་ཕྱྲི་དང་སེམས་ལ་ནང་དུ་བས་པ་

ཡྲིན་གྲི། ཁང་པའྲི་ཕྱྲི་ནང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་སོ་སོ་ཐར་པ་གང་ཡྲིན་ཐེག་དམན་གྲི་ཡྲིན་པར་གཟུངས་ནས་གསང་

སྔགས་པ་རབ་བྱུང་གྲིས་ཀང་འདུལ་བའྲི་ཀུན་སྤོད་ཞྲིབ་མོ་དག་ལ་བསབ་མྲི་དགོས་

པར་འདོད་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ཤ་ཚུགས་དག་ནྲི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ཕྱོགས་

ཙམ་དུ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བཟླས་པར་ལྡན་ཞེས་པ་ནྲི། སྔོན་དུ་བསེན་པ་

རོགས་པར་བས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བསེན་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་དབང་བསྐུར་དང་རབ་

གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རང་གྲིས་རང་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ཡྲིན་པར་

གསུངས་ཏེ། སྲིང་པོ་མདོར་བསགས་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག་གྲི་སོབ་དཔོན་

གྲིས། །སྔོན་དུ་བསེན་པ་ལ་འབད་ནས། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་

དུལ་བས་བརྟག་པར་བ། །ལྷ་ནྲི་མཉེས་པར་མ་བས་ན། །བདག་ཉྲིད་རྣམ་པར་སུན་

འབྲིན་ཡྲིན། ཞེས་དང་ནག་པོ་སྤོད་པ་པས་ཀང༌། སྔོན་དུ་བསེན་པས་ལྷ་མཉེས་པར་

མ་བས་ན་རང་ཉྲིད་སུན་འབྲིན་པར་གསུངས་སོ། །འཕྲེང་བ་ལས་ཀང༌། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་ལམ་ཤེས་པས། །སྔོན་དུ་བསེན་པས་ཚོགས་གསོག་ཅྲིང༌། །བགེགས་ནྲི་

རྣམ་པར་ཉམས་བེད་བ། །བསེན་པ་མེད་པས་དངོས་གྲུབ་མེད། །དེ་ཕྱྲིར་རྲིམ་གཉྲིས་

དེ་ཉྲིད་རྲིག །དབེན་པར་ཡང་དག་གནས་ནས་ནྲི། །ལྷ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པར་

བ། །སྐོ་ན་དེ ་ཡྲི་གསང་སྔགས་བཟླས། །འཁོར་ལོའྲི ་གཙོ་བོ ་འབུམ་བཟླས་

ཤྲིང༌། །ཡང་ན་རང་གྲི་ལྷ་ཡྲི་འབུམ། །དཀྲིལ་འཁོར་བ་ཡྲི་ཁྲི་ཡྲིན་ཏེ། །འདྲི་ནྲི་སྔོན་དུ་

བསེན་པར་བརོད། ཅེས་དང་འཕྲེང་བ་ལས། དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་བསེན་པ་རྒྱས་པར་བས་
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པས་སད་ཅྲིག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བས་མངོན་དུ་བ་བར་ནུས་བས། འཁོར་ལོར་གནས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཅན་གྲིས་མ་བཀག་པའམ་ཚོགས་བསགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གནང་བས་

ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་དང་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་སོབ་མ་བསྡུ་པ་ལ་སོགས་པ་བའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གང་དུ་སོབ་མར་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་

འབོར་ལ་ལེགས་པར་གོམས་པར་བས་ཤྲིང་གངས་ཀྲི་བསེན་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྔོན་

དུ་སོང་བ་ཞྲིག་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟ་གང་དག་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་གོམས་པ་དང་བསེན་

པས་ལྷ་མཉེས་པར་བས་པ་ལྟ་ཞོག་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་མྲིང་དང་ལྷ་སོ་སོའྲི་

སྲིང་པོ་ཙམ་ཡང་ཚང་བར་བློ་ལ་མྲི་ཐོན་ན། ཆོག་ཁྲིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལྟ་སོས་

ཀང་ཅྲི་དགོས་པ་དང་སོབ་མ་བསྡུ་བ་དང༌། རེད་བཀུར་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་ཡྲིད་ཀུན་ཏུ་

ཆགས་པས་”གཡེན
1
་སྤོས་ཤྲིང༌། སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དང་དེ་ཡྲི་དབང་བསྐུར་

བ་ཐོབ་ལོ་ཙམ་གྲིས་གངས་མང་དུ་གསོག་པའྲི་ཐ་སད་གཞན་གྲི་མདུན་དུ་སྒོག་པ་

ལྷུར་ལེན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ལྷན་ཅྲིག་འདུས་པ་ན། འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་བཏང་སྟེ་ཚེ་

འདྲི་འབའ་ཞྲིག་ལ་ཆགས་པའྲི་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་སེམས་ཤུགས་དག་པོས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའྲི་འཕོངས་ཆོས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ཡྲི་གེ་མྲི་ལྷོགས་

བཞྲིན་དུ་ཀོག་ཅྲིང༌། གོང་ཡུལ་གྲི་བོན་པོ་ཐབ་འདོན་བེད་པ་ལྟ་བུའྲི་ལག་སྟབས་ཀྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དག་ཏུ་སོབ་མར་དབང་བསྐུར་བར་བེད་པ་དང༌། གཞན་དག་

1  མ་ཕྱི། ༧༩ན༤ན།  གཡོན  *གཡེན    ཞོལ། ༡༠༠བ༤ན།  སྐུ། ༡༠༣ན༤ན།  གཡེན
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བཟླས་སྒོམ་གང་ཡང་མ་བས་ཤྲིང༌། ཚིག་གཅྲིག་ཙམ་གྲི་དོན་ལ་ཡང་རྒྱུད་སེ་དང་

མཐུན་པའྲི་ངེས་པ་རེད་ནས་སོབ་མ་ལ་བར་སྤད་རྒྱུ་མེད་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཆོ་གའྲི་ཚིག་

རྲིགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་འདོན་པ་བང་བར་བས་པ་ཙམ་གྲིས། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་དང་གསོན་པོ་དང་གཤྲིན་པོ་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

སོགས་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཞྲིག་བེད་པ་དང༌། ཕལ་ཆེར། ཐམས་ཅད་ཀང་སྔགས་ཀྲི་

རྩ་ལྟུང་གྲི་”གངས
1
་ཙམ་ཡང་མྲི་ཤེས་ན་བསྲུང་འདོད་དང་བསྲུང་ཚུལ་ཤེས་པ་ལྟ་

སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པར་བས་ནས། སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀང་རྩ་ལྟུང་སོགས་ལ་

འཛེམ་དགོས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བག་ཡངས་སུ་ཅྲི་དགར་འཇུག་ཅྲིང༌། 

སོབ་མ་སུ་ལ་ཡང་རྩ་ལྟུང་བསྲུང་དགོས་པའྲི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མྲི་སྨྲ་བར། གོང་བའྲི་སྐེ་

བོ་ཕོ་མོ་ཡན་ཆད་བསབ་བ་ས་གཅྲིག་ལ་ཡང་ལེགས་པར་སོབ་མྲི་ནུས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་

དུ་མ་དག་དང༌། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་བསམས་བཞྲིན་དུ་ཕན་ཚུན་གསོད་པ་དང་མཚོན་

གྲིས་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཡུལ་འགེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕན་ཚུན་དག་

བོར་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་གལ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པ་ལ། གསང་སྔགས་ཟབ་མོའྲི་དབང་

བསྐུར་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བེད་པ་དག་ནྲི། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་པའྲི་ཕུང་

ཁོལ་ཆེན་པོ་ལ་སྦོར་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མར་བཅས་པ་མཐའ་དག་མནར་

མེད་པའྲི་དམལ་བ་ཆེན་པོའྲི་གཡངས་སར་ལྷུང་སྟེ་དག་ཅྲིང་བཟོད་པར་དཀའ་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསལ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་བར་མོང་བར་ངེས་པའྲི་ལས་

སྟོབས་ལྡན་འབད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་པར་གདོན་མྲི་ཟ་ཞྲིང༌། དེ་འད་བ་

1  མ་ཕྱི། ༧༩བ༡ན།  གྲགས  *གྲངས    ཞོལ། ༡༠༡ན༢ན།  སྐུ། ༡༠༣བ༢ན།  གྲངས
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རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་བསྲུང་སོམ་གང་ཡང་མྲི་བེད་པར་

སྔགས་པར་ཁས་འཆེ་བ་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མར་བཅས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དང་བཟླས་པ་སོགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འབད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ལྷག་པའྲི་

ལྷས་བྲིན་གྲིས་མྲི་རློབ་པ་དང་དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང་། དེ་

དག་གྲིས་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་སོགས་ཀང་ལྷ་དང་བསྲུང་མ་ཁད་པར་ཅན་

དེ་དག་གྲིས་མྲི་བཞེས་ལ། དམ་ཚིག་ཉམས་ཤྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བག་མེད་

པས་བེད་པ་དེ་དག་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲིས་འཚེ་ཞྲིང་སོག་གཅོད་པར་བེད་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་མྲི་སྐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དང་ཕྱྲི་མར་མྲི་འདོད་

པ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་ཟད་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་གསུངས་ཏེ། གསང་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲིའྲི ་ཆོ ་ག་སྲིང་པོ ་རྒྱན་ལས། སྦོམ་སོགས་ཕྲ་བའྲི་ཕྲ་བའྲི་

མཐར། །ཉེས་པ་རྟག་ཏུ་བསམ་པར་བ། །སྒ་ཙམ་ལ་ནྲི་རབ་གཞོལ་བའྲི། །སྔགས་པ་

མནར་མེད་སོགས་འགོ་བས། །ང་ནྲི་སྔགས་པ་ཞེས་སྒོགས་ཤྲིང༌། །གསང་བའྲི་ལམ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཀང༌། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཡལ་བར་དོར་མྲི་བ། །དཀར་པོའྲི་གོས་ལ་རབ་

གནས་ཏེ། །ངོ་ཚ་རྣམ་པར་དོར་ནས་སུ། །ལོག་པར་གཡེམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན། །ངུ་

འབོད་སེམས་ཅན་དམལ་བར་འགོ། ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ཟླ་གསང་ཐྲིག་ལེ་ལས། སྔགས་

ཀྲི་དངོས་གྲུབ་དོན་ཡོད་པས། །དམ་ཚིག་བསྲུང་ལ་བརྩོན་པར་བ། །གཞན་དུ་བས་

ན་སྔགས་མཁན་གྲིས། །སྔགས་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་མྲི་འགྲུབ། །ལྷ་རྣམས་ཀང་ནྲི་

དམ་ཚིག་གྲི །གསོལ་ཡང་བཞེས་སུ་མྲི་གནང་སྟེ། །འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་རུ་སྡུག་བསྔལ་

ཆེ། །འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དམལ་བ་རྣམས། །དམ་ཚིག་སྤོད་ལས་འདས་པ་ཡྲི། །རྨོངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 190  

པའྲི་བདག་ཉྲིད་དེས་འཐོབ་བོ། །སོབ་མ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ། །བློ་ངན་སྡུག་བསྔལ་

འཐོབ་འགྱུར་ཏེ། །དེས་ན་སྔགས་ཀྲི་དོན་མྲི་སྲིན། །ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་མཆོག་ཏུ་

བདེ། །དམ་ཚིག་མེད་པའྲི་སོབ་མ་ལ། །ནམ་ཡང་སྦྲིན་པར་མྲི་འགྱུ་རོ། ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང༌། 

རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷྲིས་དངས་པ་ལས། སོས་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ། །ཕུལ་

ཀང་བཞེས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་འབྱུང་ལ། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། དམ་ཚིག་

འཇོམས་ཤྲིང་ངན་སྤོད་པའྲི། །བམ་ཟེ་གསོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སྲིག་སྤོད་རྨོངས་

པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །བསླུས་གྱུར་ངན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲིས་ཟོས་

གྱུར་ཀང༌། །དེ་ལ་ང་ནྲི་སྐོབ་མྲི་བེད། །གསང་བ་པ་ཡྲི་ནང་ན་ནྲི། །སྒྲུབ་པོ་དེ་ནྲི་

ཕྱུགས་དང་འད། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཕྱྲི་མའྲི་དུས་བསྟན་པའྲི་ཐ་མ་ལ་བབ་

པ་ན་འདྲི་ལྟ་པུའྲི་སྔགས་པ། མྲི་དགེ་བ་རྣམས་ལ་བག་མེད་པར་འཇུག་ཅྲིང་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཀྲིས་

གནས་པ། མངོན་སྤོད་བ་བའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཡང་ཚེ་འདྲིའྲི་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་འགྲུབ་པའྲི་གེགས་བས་པ་དང་ཉེ་དུ་དང་ཚེ་འདྲིའྲི་སྲིད་བསྐབ་པ་སོགས་ཀྲི་

ཕྱྲིར་དུ་མངོན་སྤོད་དང་དག་ལས་འཛེམ་མེད་དུ་བེད་ཅྲིང༌། རང་གྲི་འཚོ་བ་ཙམ་ཞྲིག་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་དང་རྐང་སྟབས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དག་བེད་ཅྲིང༌། 

གནས་གང་དུ་རེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་གནས་དེར་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་

དང་བསྟེན་འདྲིས་ཆེར་བས་ཏེ་རེད་བཀུར་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་
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སྟོན་པ་ལྷུར་ལེན་པར་བེད་པ་ལྕགས་གྱུ་མེད་པའྲི་གླང་ཆེན་དང་མཚུངས་པར་སྤོད་

པའྲི་སྔགས་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་གསུངས་པས་ད་ལྟ་ས་ཕྱོགས་མ་

ལུས་པར་ཁབ་པ་འདྲི་དག་ལུང་སྟོན་པ་ནྲི། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་པ་ཞེས་བ་བའྲི་རྒྱུད་

ལས། གསང་བའྲི་བདག་པོ་དོན་རྒྱས་པའྲི། །ཚུལ་ཆེན་འདྲི་ནྲི་རེད་གྱུར་ནས། །ཇྲི་

བཞྲིན་དོན་ནྲི་རེད་བཟུངས་པས། །དེས་ན་ལམ་ངན་དག་ཏུ་ལྟུང༌། །མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་

རྟག་དགའ་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས། །རྣལ་འབོར་པ་ནྲི་བདག་ཅེས་

སྨྲ། །ཆོས་ནྲི་གཡོ་ཡྲིས་བེད་པར་འགྱུར། །དེས་ནྲི་འདུས་པ་མྲི་ཤེས་པར། །དམ་ཚིག་

ལ་སོགས་སྤོད་བེད་ལ། །གསང་བ་བསྲུང་བར་མྲི་བེད་ཅྲིང༌། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྲི་རབ་

ཏུ་སྟོན། །མངོན་སུམ་སངས་རྒྱས་འད་བ་ཡྲི། །སོབ་དཔོན་སོད་ཅྲིང་བཀུར་མྲི་

བེད། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཁོང་ཁོ་ཞྲིང༌། །དེ་བཞྲིན་སད་ཅྲིག་གྲིས་རེས་ཆགས། །མ་

དང་སྲིང་མོ་བུ་མོ་སྟེ། །བགོད་མྲིན་ལ་ནྲི་འགོ་བ་དང༌། །ཕ་མ་གསད་ཅྲིང་དེ་བཞྲིན་

དུ། །སོག་ཆགས་གཞན་རྣམས་གསོད་པར་བེད། །དེ་བཞྲིན་རྫུན་གྲི་ཚིག་སྨྲ་

ཞྲིང༌། །ཁད་པར་དུ་ཡང་བརྐུ་བར་བེད། །གཞན་གྲི་ཆུང་མའྲི་ཐད་འགོ་ཞྲིང༌། །སད་པ་

གཞན་ཡང་བེད་པར་འགྱུར། །དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་པ་ཡྲི། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནྲི་དེས་

མྲི་ཤེས། །ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་ཡང༌། །མངོན་སྤོད་དག་ནྲི་བེད་འགྱུར་ལ། །རྣལ་

འབོར་རབ་སྦོར་དམན་པ་ཡྲི། །སྔགས་པ་རྣམས་ནྲི་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་ཕྱྲི་རོལ་

བསྟན་བཅོས་དགའ། །དེ་ཡྲི་སྦོར་ལ་མཁས་པ་དང༌། །རང་གྲི་དམ་ཚིག་ཡོངས་སངས་

ཏེ། །ལྕགས་ཀྱུ་མེད་པ་བཞྲིན་དུ་སྤོད། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །འཚོ་བ་

དག་ནྲི་དེས་སྒྲུབ་བེད། །གང་དུ་རེད་པ་འཐོབ་འགྱུར་བར། །དམ་པའྲི་ཆོས་ནྲི་འཆད་
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པར་འགྱུར། ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་བའྲི་ལས་ལ་མཁས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་གྲིས་བྲི་བ་དང་

ཚོན་གྲིས་བྲི་བ་ལ་མཁས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐྲིག་ཇྲི་ལྟར་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་དང་བཏབ་

པའྲི་ཐྲིག་དོན་དང་ཚོན་ས་ཕྲ་མོ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་གོ་དོན་རྒྱུད་

སེ་དང་རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་གཞུང་བཞྲིན་དུ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཞྲིག་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། སུ་རུང་རུང་གྲིས་བློ་བཟོ་ཡྲི་གེར་བཀོད་

པའྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ལ་རྲི་མོ་གདབ་པར་ནུས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །སོབ་དཔོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལྷག་མ་དག་ནྲི། འགའ་ཞྲིག་གོ་ས་ལ་འགའ་ཞྲིག་

འདྲིར་བཤད་ན་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་གཞན་དུ་རྟོགས་པར་བའོ། །རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་

རྒྱུད་སེ་དག་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་དེ་དག་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ་སོབ་

མ་བསྡུ་བ་ལ་རྲིངས་བར་ཆས་པ་རང་གྲིས་རང་ཉྲིད་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ལྷུར་ལེན་

པར་མྲི་འདོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཐོག་མར་བདག་ཉྲིད་ལ་ཐ་ནའང་མཚན་ཉྲིད་དེ་དག་གྲི་

ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཙམ་ཚང་མ་ཚང་ཡང་བརྟག་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ལ། གང་ཞྲིག་

དབང་བསྐུར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་གྲིས་ཀང་ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་ལ་

མཚན་ཉྲིད་དེ་དག་ལྡན་མྲི་ལྡན་ཡུན་རྲིང་དུ་སྒོ་ས་ཚོགས་ནས་བརྟག་པར་རྲིགས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཉྲིན་གཅྲིག་གྲི་ལམ་གྲི་སྐེལ་མ་ལ་ཡང་བློ་གཏད་ཐུབ་མྲི་ཐུབ་རང་གྲིས་རྟོག་

པ་དང་གཞན་ལ་འདྲི་བ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་བེད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟར་མ་བས་ན་སྐེས་

བུ་གླེན་པའྲི་གངས་སུ་རྩྲི་བ་ཡྲིན་པ་ལ། སྐེ་བ་གཏན་གྲི་འདུན་མའྲི་རྩ་བ་བླ་མ་ཚོལ་
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བའྲི་ཚེ། དགོས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་དག་ཚང་མ་ཚང་རྟོག་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མྲི་སྐེ་

བར། རང་ཉྲིད་བཟའ་བཏུང་དང་གཅམ་བུའྲི་ངག་གྲིས་བྲིད་པ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་ཁྲི་དང་གློ་བ་ཕྲད་པ་བཞྲིན་བ་བར་ག་ལ་རྲིགས། དེའྲི་ཕྱྲིར་བླ་མ་

ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བླ་མ་དང་ནྲི་སོབ་མ་དག །མཚུངས་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་འགྱུར་

བས། །དཔའ་པོས་དང་པོར་སོབ་དཔོན་དང༌། །སོབ་མའྲི་འབེལ་པ་བརྟག་པར་བ། 

ཞེས་དང༌། རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་རྲིན་ཆེན་བདར་བ་དང༌། །གསེར་

ནྲི་བསེག་དང་བཅད་པས་བརྟག །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་སོབ་མ་ཡང་། །ལོ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་

བར་དུ་བརྟག །དེ་ཕྱྲིར་ཕན་ཚུན་དེ་ལྟ་བུས། །དུས་ཀུན་ཏུ་ནྲི་དེ་ལྟར་བརྟག །གཞན་དུ་

བགེགས་ནྲི་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དངོས་གྲུབ་འཇོམས་ཤྲིང་སྡུག་བསྔལ་སྟེར། ཞེས་དང༌། 

ཇྲི་ལྟར་སེངེའྲི་འོ་མ་ནྲི། །ས་ཡྲི་སོད་དུ་བཞག་མྲི་བ། །དེ་བཞྲིན་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་

རྒྱུད། །སོད་མྲིན་དག་ལ་སྦྲིན་མྲི་བ། །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་སོགས་ནན་ཏན་དུ་གསུངས་སོ། །

ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། བརྟགས་ཀང་མྱུར་དུ་མ་ཤེས་ན་རྲིང་མཐའ་དེ་ཙམ་

ཞྲིག་གྲི་བར་དུ་རྟོག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་མྱུར་དུ་ཤེས་ན་མྲི་དགོས་སོ། །རྒྱུད་ནས་

གསུངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་དག་མ་ལུས་པར་ཚང་བ་ཞྲིག་ཀང་མ་རེད་ན་སྐོན་ཤས་

ཆེ་བ་སངས་ནས་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་རྣམས་ཚང་བའྲི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ལ་བརྟེན་པར་

བ་སྟེ། དོན་དམ་བསེན་པ་ལས། རྩོད་ལྡན་དབང་གྲིས་བླ་མ་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་

འདེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲིག་པ་མེད་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །གང་ཞྲིག་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་
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ཡང་ནྲི་ལེགས་དཔད་ནས། །བུ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་དེ་ལ་བརྟེན་པར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བ་བ་སོབ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། གོང་དུ་ཇྲི་

སད་བཤད་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་པ་གང་ཡང་བསྲུང་བར་མྲི་ནུས་པ་

དང༌། ཐུན་མོང་བ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསྲུང་བར་ནུས་ཤྲིང་དོན་དུ་

གཉེར་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ཡང་བསྲུང་བར་ནུས་ཤྲིང་དོན་

དུ་གཉེར་བ་དག་གྲི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། སོབ་མའྲི་སྲུང་སོམ་ལ་བརྟགས་ནས་

དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། སོབ་མ་བརྟག་པའྲི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སོབ་མ་ཐེག་ཆེན་གྲི་

སོམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྲུང་སོམ་ལེགས་པར་བེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་

སེ་དང་རྒྱུད་སེ་དག་ནས་སོབ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དེའྲི་ནང་དུ་མ་

འདུས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །འཕྲེང་བ་ལས། ལེགས་པར་བརྟགས་པ་ང་རྒྱལ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྐོན་དང་བལ་བ། དགེ་བསེན་ལ་སོགས་པའྲི་བསབ་པ་ལ་གནས་པ། 

ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སྦངས་པ་དང་ལྡན་པ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་

གཟུང་བར་རུང་བ་རྣམས་ནྲི། རྲིགས་དང་མདོག་དང་གཟུགས་དང་བལ་བ་རྣམས་

ཀང་ལྷག་པར་གནས་པར་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀང་དད་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

སོམ་པ་དོན་དུ་གཉེར་ཞྲིང་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་སྟོན་པ་གཞན་མྲི་འཚོལ་བར་གྱུར་

ནའོ། །ཞེས་སོམ་པ་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་ཞྲིང་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་དད་པ་བརྟན་པ་སྟེ་ཆོས་

གཉྲིས་ནྲི། དབང་རོགས་པར་བསྐུར་བའྲི་སོ་མ་ལ་ངེས་པར་ཚང་དགོས་པའྲི་ཡན་

ལག་ཏུ་གསུངས་སོ། །
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དེས་ན་སྲུང་སོམ་གང་ཡང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཁྲིམ་པ་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བ་དུ་

མ་ཞྲིག་ལ་སྲིག་པ་སྦང་བ་དང་བར་ཆད་བཟློག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སད་དུ་ཕན་

གདགས་པར་འདོད་ན། སྦྲིན་སེག་དང༌། གཏོར་མའྲི་ཆོ་ག་དང༌། ཁྲུས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང༌། 

ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམས་པས་ཕྱྲིར་བཟློག་པ་དང༌། བྲིས་པ་ལུས་ལ་བཏགས་

པས་བསྲུང་ཞྲིང་ཕྱྲིར་བཟློག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོ་ག་རྒྱུད་སེ་དག་ལས་དུ་མ་ཞྲིག་

གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་མཁས་པར་བས་ནས། ཆོས་འཚོང་བའྲི་བསམ་པས་མ་ཡྲིན་

པར། ཆོས་ལྡན་ཀྲི་དགོས་པ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་སྲིང་བརྩེ་བའྲི་བསམ་པ་ཉེ་བར་བཞག་

ནས་ཕན་གདགས་པར་བ་ཞྲིང༌། གལ་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་བརྟེན་པའྲི་ཆོ་ག་ཅྲི་ནས་དོན་དུ་

གཉེར་ཞྲིང་བེད་ན་ཡང༌། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། གདུགས་དཀར་དང༌། 

བསྲུང་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་ཏུ་བཅུག་ཅྲིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་

པ་གང་ཡང་མ་ཕོག་པར་ལྷ་ངོ་བསྟན་ཅྲིང་དད་པ་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བར་ལེགས་

པར་སྤད་དེ། ཁྲུས་དང་། བབ་པ་དང༌། བསྲུང་བ་དང༌། བྱུར་བསལ་པ་དང༌། བགེགས་

སྲིག་སྦང་བ་དང༌། བཀྲ་ཤྲིས་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་ཆོ་ག་མང་དུ་གསུངས་པ་དག་ལ་མཁས་པ་བས་ནས་དེ་དག་གྲི་སྒོ་ནས་ཕན་

གདགས་བར་བའྲི། སྲུང་སོམ་གང་ཡང་མྲི་བེད་ཅྲིང་ལམ་ཟབ་མོ་གང་ཡང་མྲི་སྒོམ་པ་

ལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་སོམ་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཕོག་ནས་ལམ་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པའྲི་སོད་

རུང་དུ་བེད་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་རོགས་པར་བས་ཏེ། མོ་རྩྲིས་སན་གསུམ་གྲི་གཞུང་

ལས་ཆགས་ཆེ་བ་འདྲི་དང་འདྲི་འད་བ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་དབང་བསྐུར་བ་གངས་འདྲི་

རེད་ཅྲིག་ཞུ་དགོས་སོ་ཞེས་བ་བའྲི་ཐ་སད་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་བཞྲིན་དུ་གང་ཟག་དེ་
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དག་གྲིས་ཚོད་འཇོག་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་ལུང་བསྟན་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། རོ་རེ་འཆང་

གྲི་བཀའ་ཁད་དུ་བསད་ནས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦོར་

བར་མ་བེད་ཅྲིག །ཆགས་ཆེ་བ་བཟློག་པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོམ་པ་

གོང་འོག་ཐམས་ཅད་བྲིན་ནས་དབང་རོགས་པར་བསྐུར་བ་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་བེད་

ན། དགོས་པ་དེའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སོབ་མ་དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའྲི་ཆས་འཇུག་བེད་པ་ལྟར་

ཁྲིམ་པ་དག་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆས་འཇུག་

བས་ནས་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་འབོགས་པའྲི་ཆོ་ག་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས་

པའང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་བེད། ཐེག་ཆེན་གྲི་སོམ་པ་གཉྲིས་བླངས་ནས་ཉམས་པའྲི་ཉེས་

དམྲིགས་ལས་སོ་ཐར་གྲི་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་བླངས་ནས་ཉམས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་

ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་བའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། ཆགས་ཆེ་བ་འགའ་ཞྲིག་བཟློག་པའྲི་དགོས་པ་

བསྒྲུབ་ནུས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚེ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་ལ་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྲི་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སོད་དུ་རུང་བར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་མ་

ཡྲིན་པ། ཆགས་ཆེ་བ་བཟློག་པ་ཙམ་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་དབང་རོགས་པར་བསྐུར་བ་རྒྱུད་དང་

རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཤད་པ་མེད་དོ། །འདྲི་འད་བའྲི་ལག་

ལེན་ལོག་པ་དར་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་སྤྲི་ལ་གནོད་ཚབས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ཡྲིན་གྲི། བེད་མཁན་མང་པོ་མེད་ཅྲིང་བས་ཀང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་དེ་

ཙམ་དུ་སྦོར་མྲི་ཐུབ་པའྲི་ལག་ལེན་གྲི་ཡན་ལག་འགའ་ཞྲིག་ནོར་དུ་ཟྲིན་ཀང་བསྟན་པ་

སྤྲི་ལ་དེ་ཙམ་དུ་གནོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་དབེ་ནྲི། དེ་
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ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། དེ་ལ་

ཡང་གང་དུ་འཇུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

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

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབེ་བ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། འོན་ཀང་

དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་རང་བཞྲིན། །ཅྲི་ཡྲིན་དེ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད། །རྲི་མོར་གནས་པའྲི་

ལས་དང་ནྲི། །ཐྲིག་ལས་ཚོན་དགེའྲི་རྲིམ་པ་བསྟན། །འགོ་བ་འདྲི་དག་རང་བཞྲིན་

གྲི། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་མེད་པའོ། ཞེས་བྲིས་སྐུ་དང་རྡུལ་ཚོན་དང་ལུས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གསུངས་སོ། །གདུལ་བའྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ལ་བསམ་

གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྩ་བའྲི་

རྒྱུད་དང་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་སོགས་ལས་གསུངས་པས་གང་དུ་གཞུག་པར་

བ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ཡོད་དོ། །ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཀྲིས་འཁོར་

དང༌། བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། དོན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྣམས་ནྲི། སྤྲིར་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་

ཀང༌། དེ་དག་སྔོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པའྲི་

གང་དུ་གཞུག་པར་བ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་

བསྐུར་བ་ནྲི། སྔོན་དུ་བླ་མེད་ཀྲི་ཕྱྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མ་ཐོབ་པ་ལ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བར་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་

བ་ནྲི། རྒྱུད་མངོན་བརོད་བླ་མ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་དང༌། སྒ་གཅན་འཛིན་

དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༌། ངག་དབང་གགས་པ་དང༌། ཨ་བྷྱཱ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཞྲིག་གྲིས་བཤད་ལ། འོན་ཀང་རྒྱུད་སེ་རྣམས་དང་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ཕལ་ཆེར་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྱོགས་ཉྲིད་བསྔགས་སོ། །དུས་འཁོར་

དུ་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། དབང་བདུན་པོ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། །དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་

ལ་སྦྲིན་པར་བ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར་ན་རོ་པས། དབང་བསྐུར་བདུན་པོ་འདྲི་རྣམས་

རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་སངས་ནས་གཞན་རས་བྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྦྲིན་པར་བ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་

བསྐུར་བ་བཀག་པ་ནྲི། དུས་འཁོར་ཁོ་ནའྲི་སྒོས་ཆོས་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་བར་བ་བའྲི་དབང་གྲི་གོ་རྲིམ་ནྲི། དང་པོར་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་ལྷ་ངོ་བསྟན་པ་མེད་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་བས་ནས་རྣལ་

འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་བར་མྲི་རུང་སྟེ། མཉམ་སྦོར་གྲི་བརྟག་པ་བདུན་པ་ལས། 

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་མ་ཞུགས་ཤྲིང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནྲི་སངས་པ་དང༌། །གསང་བའྲི་

དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པས། །བསྒྲུབས་ཀང་ཅྲི་ཡང་མྲི་འགྲུབ་བོ། ཞེས་དང༌། གུར་གྲི་བརྒྱད་

པ་ལས་ཀང༌། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་མ་ཞུགས་དང༌། །དབང་བསྐུར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་

པ། །གང་གྲིས་རབ་གནས་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། །གང་ཞྲིག་སྦྲིན་སེག་མ་བས་ན། །འཇྲིག་

རྟེན་འདྲི་དང་གཞན་དུ་ཡང༌། །དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཉྲིད་མེད། ཅེས་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་མ་ཞུགས་པས་བསྒྲུབས་ཀང་ཅྲིའང་མྲི་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། 

ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་ལས། འཕྲེང་བའྲི་དབང་ནས་དབང་བཞྲི་པའྲི་པར་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ། དབང་བསྐུར་བ་འདྲི་རྣམས་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ལ་སྦྲིན་

པར་བ་སྟེ། ཞེག་གསུངས་པ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་བཅུག་ཅྲིང་ལྷ་ངོ་མ་བསྟན་པ་ལ་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཆུ་དབང་ཡན་ཆད་གང་ཡང་བར་མྲི་རུང་ངོ༌། །ད་ལྟ་གང་དག་དུས་འཁོར་གྲི་དབང་

བདུན་སྔོན་དུ་མ་བསྐུར་ཞྲིང༌། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཏན་ནས་མ་ཞུགས་པ་

དག་ལ་ཡང་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཐོག་མར་བསྐུར་ནས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་

རོགས་རྲིམ་དག་སྟོན་པར་བེད་པས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་བོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

བཟད་པའྲི་ངན་སོང་གྲི་གཡང་ས་ལ་གོམ་པ་འདོར་བར་བེད་པའྲི་ལམ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་

ཡང་འདྲི་ལྟར་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་

དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་སྔོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲི་བསྐེད་པ་རྒྱུར་འགོ་དགོས་

པའྲི་ཕྱྲིར། ངེས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་བའྲི་སྔོན་དུ་དབང་གོང་མ་གཞན་རྣམས་

བསྐུར་བ་རྒྱུར་འགོ་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། ལམ་གྲི་སབས་སུ་ཡང་དགའ་བ་བཞྲི་རྲིམ་

ཅན་དུ་སྐེ་བས་ཁབ་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ་ཡང་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་དགའ་བ་བཞྲི་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར། དབང་གོང་མ་གཞན་རྣམས་

ཀང་དང་པོར་བུམ་དབང༌། དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་སྔ་

མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མ་ཐོབ་པར་བར་མེད་དོ། །

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐེད་རྲིམ་པ་དང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བ་

བཞྲི་སྐེ་བ་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་འད་བའྲི་གསལ་སང་

ཐོན་པ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ནྲི། ཡྲིད་དེར་ཐ་མལ་གྲི་སང་བ་ནུབ་ནས་རང་འོད་དང་ལྷ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ངོར་འཆར་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲུབ་པ་

དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། དབང་གྲི་སབས་སུ་ཡང༌། རང་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་
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ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྐེད་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང༌། མ་དག་པའྲི་སང་ཞེན་སྦོང་བའྲི་

ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཇོག་པར་བེད་པའྲི་དབང་འོག་མ་བདུན་བསྐུར་བ་དབང་”ཉྲིད
1
་

གོང་མ་རྣམས་ཀྲི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་འགོ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐ་མལ་གྲི་སང་

ཞེན་དང་མ་དག་པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དངོས་སུ་

སོང་བའྲི་བ་བ་རོགས་རྲིམ་གྲིས་བེད་ཀང༌། རོགས་རྲིམ་དེ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་པར་

བེད་པའྲི་ལམ་དང་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པའྲི་ལམ་བསྐེད་རྲིམ་

ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། དབང་བདུན་གྲིས་ཀང་དངོས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་

བར་བེད་ཀང༌། དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་བརྒྱུད་ནས་རོགས་

རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་ཡང་དབང་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འཇྲིག་རྟེན་པ་སྟེ་མཆོག་གྲི་སྲིང་རེ་ཡྲིས་ནྲི་ལམ་གྲི་རྒྱུ་རུ་བསྟན། 

ཞེས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཐམས་ཅད་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་གྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་དབང་བཅུ་

གཅྲིག་པོ་ཐམས་ཅད་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མའྲི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྲི་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པའྲི་ཕྱྲིར་སྔ་མ་སྔ་མ་མ་བསྐུར་བར་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མ་

བསྐུར་བ་གནས་མེད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་ཀྲི་འབས་བུ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་གྲི་རབ་བེད་ཀྲི་འགེལ་པར་དཱ་རྲི་ག་པས་ཀང༌། དབང་སྔ་

རྣམས་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་བར་གསལ་བར་གསུངས་

ལ། དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་འགེལ་བར་ནཱ་རོ་པས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་རྣམས་ཀུན་

1  མ་ཕྱི། ༨༤བ༡ན།  སྐུ། ༡༠༩བ༦ན།  ཉྱིད    ཞོལ། ༡༠༧ན༥ན།  -ཉྱིད
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རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅྲིང༌། དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པའྲི་རེས་སུ་

མཐུན་པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཏེ། བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་འོག་མ་རྣམས་

ཀྲི་དངོས་ཀྲི་སྲིན་བེད་དང་དབང་བཞྲི་པའྲི་རོགས་རྲིམ་དག་གྲི་བརྒྱུད་ནས་སྲིན་བེད་

དུ་འགོ་བས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གྲི་གོང་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་རྣམས་

ངེས་པར་འགོ་དགོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

དེས་ན་ལུགས་ངན་པ་དེ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་

མཐའ་དག་དང་འགལ་ཅྲིང༌། དབང་བདུན་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་དབང་གོང་མ་རྣམས་

བསྐུར་དུ་རུང་ན། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་མ་ཐོབ་པར་ས་བརྒྱད་པ་ཉྲིད་ནས་ཐོག་མར་

ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་བདུན་གྲིས་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་

ཀྲི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང༌། དབང་གོང་མ་རྣམས་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ནུས་པ་

འཇོག་བེད་ཀྲི་དབང་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ་ཁེད་

རང་གྲིས་ཀང་ཁས་བླངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་དམ་བཞག་གྲི་སབས་སུ། 

དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་མ་ཞུགས་པ་དང་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྲི་མདུན་དུ་གསང་བའྲི་

དེ་ཉྲིད་སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་དུ་མནའ་

ཆུ་བླུད་ནས་རོ་རེའྲི་མནའ་བསྒག་པར་གསུངས་ལ། རྲི་བོ་དག་ཀང་མ་སྲིན་མྲི་ལ་

གསང་བ་བྲིན་ལས་སོ། ཞེས་སྔར་དབང་གྲིས་སྲིན་པར་མ་བས་པ་ལ་གསང་བ་བྲིན་

ན། རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། བྲིན་རྒྱུའྲི་གསང་བ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ལམ་ལ་འགེལ་པས་བཤད་དོ། །

དམ་བཞག་དེ་ཡང་དབང་བདུན་བསྐུར་བའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་
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པའྲི་སབས་ཀྲི་དམ་བཞག་ཡྲིན་པས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་ལ་མ་སྨྲ་ཞེས་པ་

དང༌། ཡང་དག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སོབ་མ་གཞུག་ཅེས་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྣམས་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་འོང་

དོན་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་དབང་བདུན་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དེའྲི་གོང་དུ་བྷ་ག་དང་བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། དེ་

བས་ན་སྔོན་དུ་ཕྱྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་ཤྲིང་དབང་བདུན་མ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་

གོང་མ་དག་སྟོན་པར་བེད་པའྲི་སོབ་དཔོན་དེ། སྔར་སྔགས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་

རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་བཏང་

ནས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

སོབ་དཔོན་སྔགས་སོམ་མེད་པས་བླ་མེད་ཀྲི་དབང་གོང་འོག་གང་བསྐུར་ཡང་དབང་

གྲི་གོ་ཆོད་པ་ག་ལ་སྲིད། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་གཏན་མ་ཐོབ་པའྲི་གང་

ཟག་ལ་དུས་འཁོར་གྲི་དབང་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་བས་ཀང་དབང་གོང་མ་

དག་ཐོབ་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་དེ། གཞན་དུ་ན་དབང་གོང་མ་སྔ་མ་གསུམ་པོ་ཡང་མ་ཐོབ་

པའྲི་གང་ཟག་ལ། དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཚིག་གྲི་བར་སྤད་

དེ་བསྟན་པས་ཀང་ངེས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཐོབ་པའྲི་གོ་ཆོད་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཕྱྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་བཅུག་ཅྲིང་ཆུ་ཅོད་པན་ལ་སོགས་པའྲི་

དབང་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་གོང་མ་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་ནས་རོགས་རྲིམ་སྟོན་

པར་བེད་པ་ནྲི། གང་ཞྲིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྲིས། །དབང་བསྐུར་མེད་པར་འཆད་

བེད་པ། །སོབ་དཔོན་སོབ་མ་ཤྲི་མ་ཐག །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་འགོ། ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར་དབང་མ་ཐོབ་པ་ལ་རོགས་རྲིམ་བཤད་པ་དང་བསྒོམས་པ་སོགས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་རང་དགར་དབང་ཟོས་པའྲི་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དེས་མནར་

མེད་པའྲི་དམལ་བར་ལྟུང་བར་བེད་པ་ལ་གདོན་མྲི་ཟ་བ་ཡྲིན་པས། རྣམ་དཔོད་དང་

ལྡན་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ངན་སྐྱུགས་དང་མཚུངས་པར་བལྟས་ཏེ་དོར་བར་བ་བ་ཡྲིན་ལ། 

མཁས་པ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པ་བསྟན་པ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་དག་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་

དགག་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ཇྲི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རྒྱུད་སེ་རྩོད་པ་མེད་པ་

ནས་བསོན་མྲི་ནུས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རྒྱ་གར་གྲི་པཎ་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གྲིས་ལེགས་

པར་བཀྲལ་བ། སངས་རྒྱས་ནས་དངོས་ཀྲི་བླ་མའྲི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅྲིང་ཆོས་

མཐུན་གྲི་རྩོད་པ་མེད་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ཁུངས་བཙུན་པ་དང་ལྡན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། 

སོབ་དཔོན་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས། རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་དང༌། རྡུལ་ཚོན་དང༌། རས་

བྲིས་དང༌། ལུས་དཀྲིལ་དང༌། བསམ་གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོ་ག་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྣམ་དབེ་དམྲིགས་

ལེགས་པར་ཕྱེད་པ་དང༌། ཆོ་ག་སོ་སོའྲི་འདོར་ལེན་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ་སའྲི་ཆོ་

ག་དང༌། སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་ག་དང༌། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང༌། ཚོན་

གྲི་ཆོ་ག་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་ཞྲིང་བསྒྲུབས་ཏེ་མཆོད་ནས་བདག་ཉྲིད་འཇུག་པ་

དང༌། སོབ་མ་བཅུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ཉེ་བར་བསྡུ་བའྲི་ཆོ་ག་དང༌། སྦྲིན་

སེག་དང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་སབས་གང་དུ་གང་ལ་ཇྲི་ཙམ་

ཞྲིག་དགོས་པ། མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་དེ་དང་དེ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ། 
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རྒྱུད་སེ་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་དང་མྲི་འགལ་ཞྲིང༌། ས་ཆོས་དང་རང་བཟོ་སོགས་

ཀྲིས་མ་བསད་པར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བས་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་ན་ཡང་

དག་པའྲི་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སོད་དུ་རུང་བ་སོགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གྲི །དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་ཆོ་གས་ནྲི། འབས་བུ་སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ཁད་པར་ཅན་ཡང་མྲི་ཐེབས་ཤྲིང༌། 

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་གེགས་སྒོ་གསུམ་གྲི་དྲི་མ་ཡང་འཁྲུད་མྲི་ནུས་ལ། གདམས་

པའྲི་མཆོག་རྒྱུད་དང་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་དང་”སྐེད
1
་རོགས་ཟབ་མོ་ཉན་པ་ལ་

སོགས་པ་གང་གྲི་ཡང་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པས། དེ་འད་བའྲི་ཆོ་གས་དབང་

བསྐུར་ཀང་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་དབང་གྲི་དགོས་པ་ཆ་ཤས་གཅྲིག་ཀང་

སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་རྨང་འཛུགས་དབང་

བསྐུར་བ་ལ་སོགས་ཆེ་བ་གཞན་མེད་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་དེང་སང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་

ན་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསྟན་པའྲི་རྩ་བ་རྨང་ནས་འདོན་པའྲི་ལོག་པའྲི་ཆོས་ལུགས་བསམ་

གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་ཞྲིག་སང་མོད་ཟད་པར་བརོད་ག་ལ་ནུས། དེ་ཡང་སྔོན་གྲི་དུས་ན་

པཎྜྲི་ཏ་དབུ་མ་པ་ཏྲིས་ཁམས་པ་དགེ་འདུན་བཟང་པོ་ལ་ང་རྒྱ་གར་གྲི་པཎྜྲི་ཏ་མཁས་

པ་ཡྲིན་པས་བོད་དུ་གདན་དོངས་ཟེར་ནས་གདན་དངས། ཁེད་ཀྲི་སྒ་གཅྲིག་པོས་མྲི་

ཆོག་བོད་དུ་དབང་བསྐུར་བེད་དགོས་དབང་ཞུས་བས་པས། ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་

གུ་ཎ་ཧོ་ཟེར་ནས་མྲི་ཞུ། བཙུན་པ་མ་བས་ན་བོད་མྲི་ཐུལ་བཙུན་པ་གྲིས་བས་པས། 

སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་མདུན་དུ་རང་རྟགས་རང་གྲིས་བླངས། ཕྱྲིས་བལ་པོ་ཐང་བེ་ཧ་རར་

སེབས་པ་ན་འདྲི་རང་རྟགས་རང་གྲིས་བླངས་པ་ཡྲིན་ཟེར་ནས་གལ་དུ་མ་ཚུད། དེར་

1  མ་ཕྱི། ༨༩ན༥ན།  ཞོལ། ༡༠༩བ༡ན།  སྐེད    སྐུ། ༡༡༢ན༣ན།  བསྐེད



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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སྐེངས་ནས་མཁན་སོབ་ལ་རབ་བྱུང་བས། མེད་ན་ཨཱ་ཙརྱ་ལ་དབང་ཞུ་བ་མང་པོ་

བྱུང་ཞྲིང་ཁོང་ལ་མ་བྱུང་བས། “མ་ད་ན
1
་ཨཱ་ཙརྱའྲི་ཕ་ལ་དབང་གཅྲིག་གཉྲིས་ཞུས། 

ཕྱྲིས་བླ་མ་དང་མཁན་སོབ་མཐོང་བ་ན་མུར་ཁ་ཧེ་ཟེར་ནས་ཕྱག་མྲི་འཚལ། ཕྱྲིས་

བོད་དུ་སེབས་པ་ན་དབང་བསྐུར་ཐམས་ཅད་ང་རང་གྲི་ཕ་ལ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ཞེས་རྫུན་

བས་ནས་དབང་བསྐུར་མང་པོ་བས། དེའྲི་དོན་གྲིས་ད་ལྟ་བོད་ན་གགས་པའྲི་ཆོས་ལ་

དབུ་མ་པ་ཏྲི་བརྒྱུད་ཕ་ལ་ཡོད་པ་ཅྲི་རྲིགས་པ་ཞྲིག་སང་བ་ཕལ་ཆེ་བ་བརྒྱུད་པ་ཤྲིན་

ཏུ་མ་དག་པ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ལ་གོ་ཆོད་པ་ཉུང༌། ལར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་ཡང་

མཁས་པའྲི་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་སོབ་དཔོན་མེད་པར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སྟོན་པ་

འབྱུང་བར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནས་ལུང་བསྟན་འདུག་པས་རྒྱ་གར་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡྲིན་

ཟེར་བ་ཙམ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་བར་མྲི་རུང་བར་ལེགས་པར་བརྟག་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རྒྱ་གར་བས་བས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པར་བོད་དུ་བཅོས་པའྲི་རྒྱུད་རྫུས་མ་དང་དེ་ལ་

བརྟེན་པའྲི་དབང་བསྐུར་སོགས་ལ་ནྲི། དེ་བས་ཀང་ཡྲིད་བརྟན་ག་ལ་རུང༌། དེས་ན་

གསང་འདུས་གཉྲིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་རྒྱུད་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་བོད་དུ་མ་འགྱུར་

ཀང་ཐར་ལོ་ཉྲི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་ཕྱག་དཔེའྲི་ནང་ནས་རྒྱ་དཔེ་ཤོག་ཡར་འགའ་ཞྲིག་

རེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་བསྒྱུར་བ་ལེའུ་དང་པོའྲི་མགོ་

ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་ཚང་བའྲི་ལེའུ་བཞྲི་པའྲི་མགོ་ཡན་ཆད་དང་ལེའུ་ཐ་མའྲི་མཇུག་

ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཡོད་དེ། རྒྱུད་ཡང་དག་འདྲི་ལ་ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཉྲིས་ལས་མེད་ཀང༌། 

སྔར་བོད་ན་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་གསང་འདུས་གཉྲིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་རྒྱུད་ལེའུ་

1  མ་ཕྱི། ༨༩བ༢ན།  ཞོལ།  ༡༠༩བ༦ན།  མ་ད་ན    སྐུ། ༡༡༢བ༢ན།  མ་དེ་ན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཡོད་པ་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གསང་འདུས་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསལ་བཟང་སྟོང་དུ་བཞྲིས་མ་ཚང་བ་བཀོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཆོ་ག་དང༌། དབང་བསྐུར་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཐམས་ཅད་རྫུན་

མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཀང་ཁོང་རང་གྲི་དེའྲི་

འགྱུར་བང་དུ། འདྲི་ལ་དུམ་བུ་ལས་མེད་ཀང་སྔར་ཀྲི་གཉྲིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་རྒྱུད་དུ་

འདོད་བ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཡོད་པ་དེ་རྫུན་མ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའྲི་དགོས་

པ་ཡོད་དོ། །དེས་ན་དེ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་དབང་བཀའ་ཐམས་ཅད་རྫུན་མ་ཡྲིན་པས་

རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་སང་བར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཀང༌། ད་དུང་འགའ་ཞྲིག་དེའྲི་

ཆོ་ག་དང་དབང་བསྐུར་བེད་པ་སང་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པ་བ་

བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་བླུན་པོ་ནན་གྲིས་འཚང་བར་བེད་པའོ། །འདྲི་རྒྱ་ཕོ་བ་ལུང་པས་བས་པར་

བཞེད་པའྲི་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་དོ། །

གཞན་ཡང་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་དང་སྦོང་དཀྲིལ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་

དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡང་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པས་ཐེ་ཚོམ་གྲི་

གནས་ཅུང་ཞྲིག་མཛད་པ་ཡོད་དེ་བརྟག་པར་བ་བའྲི་གནས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་དེ་ལྟར་

མཁས་པ་དག་གྲིས་ཐེ་ཚོམ་བསྐུར་བ་ན་སར་ཡང་མཁས་པ་དེ་དག་གྲིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་བརོད་པའྲི་བརྒྱུད་པ་དེ་དག་མ་ཡྲིན་པ་གཞན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ་ཞེས། མཁས་པ་

མང་དུ་ཐོས་པའྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ་སུས་ཀང་མ་ཚོར་ཞྲིང་མ་གགས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་

གཞན་གསར་དུ་བཅོས་ནས་སྨྲ་བར་བེད་མོད། ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟར་མཁས་པ་དག་ལ་

རྩོད་མེད་དུ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་དབང་དང་
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བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱུ་ཡོད་བཞྲིན་དུ། མཁས་པའྲི་རྩོད་པ་ཅན་ལ་རྫུན་

རྒྱབ་རྫུན་གྲིས་བས་ཏེ་བསམས་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ལོག་སྟོན་པའྲི་སྲིང་ཁམས་བསྐེད་

ནས་ནན་གྲིས་འཚང་བར་བེད་པ་ནྲི། བདུད་ཀྲི་ལས་མྲི་བཟད་པ་ཡྲིན་པར་གདོན་མྲི་

ཟའོ། །གཞན་ཡང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་པ་ལ་དབང་

བསྐུར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བེད་རུང་ན། དེའྲི་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་པའྲི་མངོན་རྟོགས་

བསྒོམ་པ་ལ་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་ཚང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་

ན་དེ་ཉྲིད་ལ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་གའྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་ཚང་དགོས་ནའང༌། རྣམ་

གཞག་རྲིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་འདྲི་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྲི་གཞུང་དག་ལས། 

ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་སྦང་གཞྲི་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ཁོ་ན་སྦོང་བེད་ཡྲིན་པར་

ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། རྩ་རྒྱུད་དང་སྒོན་གསལ་ལས་ལུས་དཀྲིལ་ནྲི། དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་པའྲི་ལུས་ལ་འགོད་དགོས་པར་ངེས་

གཟུང་ཅན་དུ་གསུངས་ལ། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་མངོན་བང་ལྔ་ལས་ངེས་པར་བསྐེད་

དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། མངོན་བང་ལྔའྲི་དང་པོ་ནྲི། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་

བསྡུས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཡྲིན་པས་ལྷག་མོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་དག་

འོང་དོན་མེད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་

བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་ནྲི། འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་འཕགས་སོར་

གྲི་རྒྱ་གཞུང་གང་གྲིའང་ཚིག་ཟུར་ཙམ་གྲིས་ཀང་བསྟན་པར་སུ་ཞྲིག་གྲིས་བསྒྲུབ་

པར་ནུས། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔོན་གྲི་མཁས་པ་དག་ལ་ཞང་བ་རུ་བས་བཅོས་པའྲི་རྫུན་མ་
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ཡྲིན་པར་གགས་པའྲི་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་རྐང་བའྲི་དབང་

བསྐུར་ལ། དྲིང་སང་ཆོས་ལོག་བཙོང་བས་འཚོ་བསྒྲུབ་པའྲི་བླུན་པོ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་

རྒྱུད་སེ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་ཤྲིང་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་བའྲི་རྣམ་དབེ་འབེད་པ་ལ་

རྣམ་པར་འཐོམས་པའྲི་བླུན་བོ་དག་མགོ་བསོར་བའྲི་ཟབ་ཆོས་བེད་པར་སང་ངོ༌། །

གཞན་ཡང་དྲིང་སང་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་བོད་མྲི་མཁས་པས་བཟོས་པའྲི་རྒྱ་གཞུང་

རྫུས་མ་རྣམ་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས། བ་རྒྱུད་ཀྲི་སབས་སུ་གདུགས་དཀར་ལ་

གསང་དབང་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་བ་གག་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བ་

སྤོད་ལ་ཡང་བླ་མེད་དང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་ཡོད་པར་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་

ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་ན། བ་རྒྱུད་ལ་མེད་པའྲི་བླ་མེད་

ཀྲི་ཟབ་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྲི་སྲིད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་པས་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་

དེ་ལས་སྐུར་བ་གདབ་པར་བ་བ་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

གཞན་ཡང་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ནང་གྲི་ལེའུའྲི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་

ལས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཕྱོགས་གསུམ་གྲི་ཞག་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔའྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོ་

ལ་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་རེ་རྒྱུ་བས། དེའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཞག་ཞེ་ལྔ་བཅུ་གཉྲིས་

ཀྲིས་བསྒྱུར་བས་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཞྲི་བཅུ་འབྱུང་ལ། དེའྲི་ནང་ནས་ཞག་ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་

བཞྲིའྲི་གངས་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གངས་སྦོར་ཏེ། དེ་ཡང་ལྷ་

ཡབ་ཡུམ་ཟུང་ཞེ་དགུ་མ་དང་ཞེ་ལྔ་མ་དང་ཞེ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་

མོ། །དེ་དག་གྲི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་རྩྲིས་པས་ལྷ་ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་བཞྲི་ཡོད་ལ། ཞག་

ལྔ་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་ལས་ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་བཞྲི་བཅད་པའྲི་ལྷག་ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་
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གྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་དམན་པའྲི་གངས་དང་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་གྲི་ལྷ་གངས་

སྦོར་བ་ལ། འདུས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བས་པའྲི་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མ་

དང༌། ལྷ་བཅུ་དགུ་མ་དང༌། ལྷ་དགུ་མ་དང༌། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་དང༌། ལྷ་སོ་གཉྲིས་མ་

དང༌། ལྷ་སོ་བཞྲི་མ་སྟེ་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་གོ །དེ་དག་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགངས་

པས་ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་གཉྲིས་

ཀྲིས་མ་ལོངས་པ་ལ་ནྲི། འདྲི་དག་གྲི་གོང་དུ་བསྟན་པའྲི་བདག་པོ་ཟུང་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་བསན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་དགུ་བོ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་ལྷ་དང་བཅས་པས་ཞག་ལྔ་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུའྲི་གངས་དང་ལྷའྲི་གངས་མཐུན་པར་

འགྱུར་རོ། །འདྲི་དག་ལ་སྔར་གྲི་བླ་མ་གོང་མ་ཁུངས་མ་དག་ལས་བརྒྱུད་པའྲི་དབང་

བཀའ་དང༌། རྒྱ་བོད་ཀྲི་ཚད་ལྡན་སྔ་མ་སུས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མཛད་པ་གཏན་

མེད་ཅྲིང༌། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དག་གྲི་ཐ་ན་ལྷའྲི་ཞལ་ཕྱག་གྲི་ཁ་དོག་དང་

ཕྱག་མཚན་ཙམ་ཡང་རེ་རེ་ནས་མ་འདེས་པར་དུས་འཁོར་དང་གསང་འདུས་ཀྲི་

ཕྱོགས་ཀྲི་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཤེས་པའྲི་དོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུང་

རྲིགས་རྣམ་དག་གྲི་སྒྲུབ་བེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་བློ་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་བྱུང་རྒྱལ་དུ་

བཀོད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དཀྲིལ་ཆོག་རྩོམ་པ་དང༌། འདྲི་དག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་

ཏེ་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་འཇུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྲི་ཆོ་

ག་རང་དགར་བེད་པ་དག་དུས་ཕྱྲིས་ཁོ་ན་བྱུང་ཞྲིང་ད་ལྟ་ཡང་དེ་དག་གྲི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ན་ཅྲི་རྲིགས་པ་སང་བ་ནྲི། རང་ཕུང་བར་བས་ནས་

གཞན་ཕུང་བར་བེད་པ་ཡྲིན་པས་དམལ་བའྲི་ཉེ་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་ནྲི། དཔོད་པ་དང་ལྡན་པ་
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དག་གྲིས་རྒྱང་རྲིང་དུ་དོར་བར་བའོ། །

གལ་ཏེ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་”ནས
1
་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་

འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་པར་གསུངས་པས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་འདྲི་དག་

གྲི་དབང་མ་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སོབ་མ་དུས་འཁོར་གྲི་དབང་ཐོབ་ཟྲིན་

པ་དེ་དག་ལ་འདྲི་དག་གྲི་དབང་བསྐུར་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་སོབ་དཔོན་དེ་དང་དེས་

སོབ་མ་དེ་དག་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བེད་པར་རྲིགས་ན་སོབ་

མ་དེ་དག་གྲིས་ཀང་སོབ་དཔོན་དེ་དག་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དག་གྲི་དབང་བསྐུར་

བར་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ལས་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དག་གྲི་

སྒོས་ཀྲི་དབང་མ་ཐོབ་པར་མཚུངས་ཤྲིང་དུས་འཁོར་གྲི་དབང་ཐོབ་མཉམ་དུ་

མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་

ཅད་དུ་ཞུགས་པར་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པས། རོ་རེ་དབྲིངས་གཅྲིག་པོའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ན་དེས་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་གྲི་དབང་

བསྐུར་བས་ཆོག་པར་འགྱུར་ཞྲིང་བདེ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་

ཞྲིག་ཐོབ་ན་དེ་ཙམ་གྲིས་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེས་

མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བས་ཆོག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའྲི་

གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་ཞེས་བ་བ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཕྱྲིར་བཟློག་པའྲི་རྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༨༨བ༢ན།  སྐུ། ༡༡༥ན༥ན།  ནས    ཞོལ། ༡༡༢བ༢ན།  ན
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སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མོ་འདྲི་”འཆང
1
་ན་ཚངས་པར་མྲི་སྤོད་པ་ཡང་ཚངས་པར་སྤད་པར་

འགྱུར། ཞེས་དང༌། སྨྱུང་བ་མ་བས་པ་ཡང་སྨྱུང་བ་བས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་གདུགས་དཀར་གྲི་གཟུངས་འདྲི་བཅང་བ་ཙམ་གྲིས་ཚངས་སྤོད་ལ་གནས་

པ་དང་སྨྱུང་གནས་བས་པའྲི་གོ་ཆོད་པར་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཁས་མྲི་ལེན་དེ་བཞྲིན་དུ་

དུས་འཁོར་ལྷ་ལྔ་མ་དང༌། ལྷ་དགུ་མ་དང་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་དང༌། ལྷ་བཅུ་དྲུག་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཁ་བ་ཅན་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བར་བེད་ན་ཡང་ཆོས་ལོག་ཡྲིན་པར་

ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཤེས་པར་བའོ། །དུས་འཁོར་གྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་

གསུངས་པའྲི་སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི། སྒོས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་གྲི་རྒྱུད་པ་གློ་

བོ་ལོཙྪ་བ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་རོང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གཉྲིས་སང་ངོ༌། །བླ་མ་

གང་དག་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་གྲི་བསེན་པ་སོང་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་བས་པས་ཆོག་གྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་ཞྲིང་སྒོས་ཀྲི་བསེན་པ་མྲི་

དགོས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྷ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་

དག་ལ་འདྲི་དྲི་བར་བ་སྟེ། ཅྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅྲིག་

ཡྲིན་ཟེར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ལ་འདོད་དམ། ངོ་བོ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

དུ་དབེར་མེད་པ་ལ་འདོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྔར་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད། གང་ཟག་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་འདོད་ན། སྔར་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་སྔོན་སེམས་ཅན་གྲི་གནས་སབས་

ན་གང་ཟག་རྒྱུད་སོ་སོ་བར་ཡོད་པ་སངས་རྒྱས་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་

1  མ་ཕྱི། ༨༨བ༧ན།  ཞོལ། ༡༡༣ན༡ན།  འཚང  *འཆང    སྐུ། ༡༡༥བ༤ན།  འཆང
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ནས་སོང་བ་ཡྲིན་ནམ། སྔར་ཕན་ཆད་གང་ཟག་གཅྲིག་མྲིན་པ་སངས་མ་རྒྱས་པར་

འདོད་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་པ་འདྲི་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་

རང་བཞྲིན་འདེས་པར་འདོད་པའྲི་གངས་ཅན་ལས་ཀང་ཐ་ཆད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་པ་ལྟར་

ན་རང་རེའྲི་སྟོན་པ་འདྲིས་སྔོན་ལམ་གྲི་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་སུ་ལའང་སེམས་མ་

བསྐེད་ཅྲིང་ཆོས་མ་ཉན་ལ་ཚོགས་མ་བསགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དེ་ལས་ཐ་ཆད་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བར་ཡོད། ངོ་བོ་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་དུ་དབེར་མེད་པ་ལ་བསམས་ན་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅན་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་

རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་དབེར་མེད་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕྱོགས་འདྲི་ལ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་གྲི་དབང་ཐོབ་ན་དཀྲིལ་

འཁོར་རེ་རེ་ནས་དབང་ཞུ་མྲི་དགོས་པར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བས་པས་

ཆོག་སྟེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་བརོད་

ན་ལན་ཇྲི་ལྟར་འདེབས་སོམས་ཤྲིག །དེའྲི་ཕྱྲིར་རང་ཉྲིད་བསེན་སོགས་དག་པར་མ་

བས་པར་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ལ་འཇུག་པའྲི་ངན་རྒྱབ་ཏུ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་སྒྲུབ་བེད་

ལྟར་སང་བཀོད་དེ་རང་ལ་ཡྲིད་རྟོན་པ་དག་བསླུ་བར་མ་བེད་པར་བག་ཡོད་པར་བོས་

ཤྲིག །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་སོགས་ཀྲི་དབང་དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ན་

ཐོག་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་དུ་སྟ་གོན་བས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷག་མ་

རྣམས་སུ་སྟ་གོན་མྲི་བེད་པར་དབང་བསྐུར་རོ། །འདྲི་ལྟར་རུང་ན་ནྲི། སྔར་གཏན་ནས་

དབང་མ་ཐོབ་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་དབང་ཐོག་མར་ཞུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་སྟ་གོན་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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བས་ནས། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་གང་ཟག་དེས་ཚེ་དེ་ལ་དབང་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་ཞུ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྟ་གོན་ལན་གཅྲིག་ཀང་བེད་མྲི་དགོས་པར་ཅྲི་ཕྱྲིར་ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། རྲིགས་པ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །སོབ་མ་སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་ག་སོགས་ཀྲི་

ཚིག་ཕལ་ཆེ་བ་གཅྲིག་ཏུ་འདུག་པས་སོ་སམ་ན་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་དམ་བཞག་དང་སོམ་

གཟུང་དང་མེ་ཏོག་དོར་བའྲི་སྔགས་དང་གཞན་ཡང་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་དང་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་གྲི་དབང་དང་དབང་གོང་མ་གསུམ་གྲི་ཡང་སབས་མང་པོ་ཞྲིག་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཕན་ཚུན་ཆོ་གའྲི་ཚིག་གཅྲིག་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྷག་མ་རྣམས་སུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་བཞག་པས་ཆོག་པར་འགྱུར་ཏེ། 

རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེ་

གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཤར་སྒོར་གནས་པའྲི་མོས་པ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་

སོགས་བརོད་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་སོབ་མ་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ལག་ལེན་བེད་དོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་རུང་ན་ནྲི། 

དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་གྲི་ཚད་འཛིན་ཡང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། 

འཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སོབ་མ་

དུས་གཅྲིག་ཏུ་བཅུག་ནས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། དེ་ཙམ་

སོབ་མའྲི་བློས་དམྲིགས་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡྲིད་ལ་བེད་པར་མྲི་ནུས་ན་བཞྲི་ལྔ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཡང་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་ནུས་པ་གང་གྲི་ཤེས། འདྲི་ལྟར་བེད་

པའྲི་ཚེ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་

ལྷ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྐེད་ནས་བསྒྲུབ་པའམ། གསང་འདུས་བསྐེད་དེ་བསྒྲུབས་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དེས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་བེད་པ་གང་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཚོན་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་ལྷ་

དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་གང་གྲིས་འགོག །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། གསང་འདུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཀྱཻ་རོར་གྲི་དབང་བསྐུར་བ་

ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། འཕྲེང་བར་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་རུང་བའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། 

སྟ་གོན་སོགས་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷག་

མ་རྣམས་ལ་སྟ་གོན་མྲི་དགོས་པར་སྟོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། གཞན་དུ་ན་འཕྲེང་བར་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོ་ག་ཕལ་ཆེ་བ་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལ་

དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་བ་མེད་པར་སྤྲིར་བཏང་གྲི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་བ་མྲི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

དེ་འད་བའྲི་ཆོ་ག་མ་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་བས་སུ་ཟྲིན་ཀང༌། 

དུས་དང་ཡོ་བད་གོན་པར་འགྱུར་བ་དང་དབང་བསྐུར་གྲི་གངས་འདེན་པའྲི་ཐ་སད་ལ་

ཆགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དང་དེའྲི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྲི་གོ་ཆོད་

པར་མྲི་སེམས་སོ། །འདྲི་འད་བའྲི་ལག་ལེན་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་དག་ནྲི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི་

ལ་སོགས་པ་དམ་པ་དག་གྲི་དུས་ན་ག་ལ་ཡོད། བར་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་

པ་ལ་ཅྲིར་ཡང་མྲི་སེམས་པའྲི་རང་བཟོ་མཁན་དག་གྲིས་ཆོ་ག་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་

བཅུག་པར་ཟད་ལ། རང་ངམ་རང་གྲི་བླ་མས་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའྲི་ཚེ་ཆོ་ག་མ་དག་

པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་ཐོབ་ཀང་། རང་གྲིས་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་སྟ་གོན་

སོགས་རེ་རེ་ནས་ཆོ་ག་ཚང་བར་བས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་
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འགྱུར་བ་བརྟག་དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཁོ་ནའྲི་མདོ་སྔགས་སུ་བཀྲལ་བའྲི་ཆོ་ག་

ཐེ་ཚོམ་གྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་སང་ལ་དྲིང་སང་གྲུབ་ཐོབ་དང་པཎྜྲི་ཏ་

དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་རེས་གནང་ཡོངས་སུ་གགས་ཤྲིང་ལག་ལེན་བེད་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་མྲིའྲི་

བླ་མ་དང་སོབ་དཔོན་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་རེས་གནང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། གྲུབ་

ཐོབ་དེ་དག་གྲི་ནང་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཡྲིན་ཀང་ཡྲི་དམ་གྲི་ལྷས་དངོས་སུ་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཤྲིང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་རལ་གྲིའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པ་གྲུབ་པ་སོགས་

འགའ་ཞྲིག་ལ་ཡང་རེས་གནང་བྲིད་པར་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཞན་དུ་ན་ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་པྲིར་ཝ་པ། ལཱུ་ཨྲི་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་བརེས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་དེ་དག་གྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ་རེ་ཤྲིག་མྲི་སྨྲ་ཡྲི། དཔལ་

ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ངག་དབང་གགས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཞྲི་

བ་ལྷ་དང༌། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་

པོ་གང་གྲི་ལྷ་ཡྲིན་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །སོབ་དཔོན་དེ་དག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་བཟླས་པ་བ་

བའྲི་སྔགས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཅྲིང་སུ་ཞྲིག་གྲིས་མཛད་པ་ཡང་སྨྲ་

དགོས་སོ། །གྲུབ་ཐོབ་དང་པཎྜྲི་ཏ་དེ་དང་དེས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དམྲིགས་པ་

བེད་པ་ཙམ་ལ་རེས་གནང་དུ་བེད་ན་ནྲི། དེ་བས་ཀང་ད་ལྟའྲི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

ཚུལ་དེ་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རེས་གནང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ཇོ་བོ་རེ་ལ་བོད་ཀྲི་

སོབ་མས་བསོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ནས་དབང་བསྐུར་དང་རེས་གནང་སོགས་

བེད་པ་ཡང་སང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ནཱ་རོ་པ་ལ་མར་པ་སོགས་ཀྲིས་བསོར་བ་དང༌། ག་ཡ་
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དྷ་ར་ལ་འབོག་མྲི་སོགས་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའང་ཅྲིའྲི་

ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། དེ་དག་རྒྱུད་སེ་གང་གྲི་ཆོ་ག་ཡྲིན། རྣམ་པར་མྲི་འཚམས་པའྲི་ཆོ་ག་

བརྫུན་མས་བླུན་པོ་བསླུ་བར་མ་བེད་ཅྲིག །གཞན་ཡང་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ལོངས་

སྐུའྲི་རེས་གནང་བེད་པ་སང་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་སན་བླའྲི་མདོ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ན་མདོ་ནས་

དེ་ཉྲིད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བཤད། ཚད་ལྡན་སུ་ཞྲིག་གྲིས་གསུངས། མདོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུད་

གཞན་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ན་བརོད་དགོས་སོ། །གང་ལ་ཡང་མ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ན་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྲི་ཆོས་ལོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རམ། ཡང་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་

གྲིས་རང་བཟོ་བས་པའྲི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་དེང་སང་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དུ་ཁས་

འཆེ་བ་ཁ་ཅྲིག་ཀང་མྲིག་ད་དང་སྒོམ་ཐག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཡང་

གག་སྟེ། དེ་འད་བའྲི་དབང་བསྐུར་ནྲི། བས་ཙམ་ཉྲིད་ནས་བེད་པ་པོ་དང་ལེན་པ་པོ་

གཉྲི་གའང་བླུན་པོ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་རྲིག་དང་ལྡན་པ་ཕལ་ཆེ་བས་གོ་བར་འགྱུར་གྲི་ཕན་

ཡོན་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། དེ་འད་བ་རྒྱུད་སེ་གང་གྲི་ཆོ་གར་གཏོགས། 

ཚད་ལྡན་སུས་བཤད་འདྲི་འད་བ་དང༌། གཏོར་མའྲི་དབང་བསྐུར་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་

བརྒྱད་ཅུའྲི་རེས་གནང་དང༌། མདའ་དར་གྲི་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་པ་དག་ཐོབ་པས་

རྒྱུད་སེ་བཞྲི་པོ་གང་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་སོད་དུ་འགྱུར། མ་

ཐོབ་པས་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་པོ་གང་གྲི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་མྲི་དབང༌། སྦང་གཞྲི་གང་སྦོང་

བའྲི་ནུས་པ་འཇོག །ཅྲི་སྟེ་མྲིག་ད་དང་སྒོམ་ཐག་སོགས་དེ་དག་ལ་བུག་པ་འདྲིས་འདྲི་

མཚོན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མཚོན་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བས་ནས་གོན་ན་ཕན་ཡོན་

ཆེན་པོ་ཡོད་པས་དེའྲི་ཕྱྲིར་དབང་བསྐུར་དེ་དག་བེད་དོ་ཞེ་ན། བུག་པ་དེ་དག་གྲིས་
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དོན་དེ་དང་དེ་མཚོན་པ་དང༌། མཚོན་དོན་དེ་ཤེས་ནས་གོན་ན་ཕན་ཡོན་དེ་ལྟ་བུ་

འབྱུང་བར་ལུང་རྣམ་དག་གང་ལས་གསུངས། 

ཡང་ན་རྲིགས་པ་གང་གྲིས་འགྲུབ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མེད་ན་བླུན་པོའྲི་རང་

བཟོ་ཡྲིན་པར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །དེས་ན་མཆྲིལ་ལྷམ་ཟུང་གཅྲིག་ལ་ཡང་ཐབས་ཤེས་

ཟུང་འཇུག་སོགས་ཀྲི་མཚོན་དོན་ཡོད་པས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་གོན་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་

པོ་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་བརོད་ལ་ལྷམ་གྲི་དབང་བསྐུར་ཀང་བོས་ཤྲིག །ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་དེ་

ནྲི། བླ་མ་ཁད་པར་ཅན་ཆེ་གེ་མོའྲི་ཉམས་སང་དང་རྨྲི་ལམ་སོགས་ལ་ཤར་བ་ཡྲིན་

པས་དེ་དང་མྲི་འདའོ། །སམ་ན་རྨྲི་ལམ་དང་རྣལ་འབོར་པའྲི་ཉམས་ལ་ནྲི། མྲི་འཆར་

བ་གང་ཡང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་ལྷམ་མགོ་ལ་བཞག་པའྲི་སང་བ་འཆར་བ་ཡང་གདོན་

མྲི་ཟ་བར་སྲིད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་དག་རྣམས་སུ་སོབ་མར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་

རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་ལན་གསུམ་བེད་པའྲི་ཚེ་ལན་དང་པོ་ཚང་བར་རེས་བཟློས་

བས་ནས་ལན་གཉྲིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ། སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགོད་

ཅེས་པ་གཅྲིག་པོའྲི་རེས་བཟློས་བེད་ཀྲི་ཚིག་གཞན་རྣམས་མྲི་བརོད་པ་དང༌། བདག་

འཇུག་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་སྟེ། དེ་འད་ཆོ་ག་ལས་སྔགས་ཀྲི་སོམ་

པ་སོར་ཆུད་པ་དང་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཤེས་བ་ལ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ནྲི། 

རྒྱུད་སེ་གོང་མའྲི་ལམ་གྲི་སོག་ཡྲིན་པས། དེ་ལྟར་བེད་པའྲི་བླ་མ་དག་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་ལམ་གྲི་སོག་གཅོད་པའྲི་ཤན་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་དུ་ན་བསེན་

རོགས་ཀྲི་སོམ་པ་འབོག་པའྲི་གསོལ་བཞྲིའྲི་ལས་བེད་པའྲི་ཚེ་ཡང་བརོད་པ་དང་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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”ཚང
1
་མར་བརོད་ནས་བརོད་པ་གཉྲིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ། གཞན་མྲི་དགོས་པར། 

གང་དག་མྲི་བཟོད་པ་དེ་དག་ནྲི་གསུངས་ཤྲིག །ཅེས་པ་ཁོ་ན་ལན་གཉྲིས་བརོད་པས་

ཆོག་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་སྲིང་པོའྲི་མདོ་ལན་བདུན་བརོད་དགོས་པའྲི་ཚེ་

ནའང་དང་པོ་ལ་ཚང་བར་བརོད་ནས། ལན་ཐ་མ་དྲུག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། ཞེས་པ་འབའ་ཞྲིག་ལན་དྲུག་བརོད་པས་ཅྲིའྲི་

ཕྱྲིར་མྲི་ཆོག །འདྲི་ལྟ་བུའྲི་གནོད་བེད་ཟད་པར་བརོད་ཀྲིས་ག་ལ་ལང༌། ཨེ་མ་ལྟོ་བ་

དགང་བ་ཙམ་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པའྲི་ལས་སོགས་པར་ནུས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བུམ་ཆུ་སོབ་

མའྲི་སྤྲི་བོར་བླུག་པ་སོགས་མྲི་བེད་པར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཁ་རྒྱན་གྲིས་རྒྱང་རྲིང་པོ་

ནས་འཐོར་བ་ཙམ་བེད་པ་དང༌། ལས་ཀྲི་རོ་རེས་སོབ་མ་ལ་བུམ་པ་གཏད་ནས་དེས་

སོབ་མ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོར་འཇོག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའང་དུ་མ་ཞྲིག་སང་སྟེ། འདྲི་

འད་བ་ནྲི་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་ཁ་རྒྱན་གྲི་

ཡལ་འདབ་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་ནང་ནས་ཆུ་བླངས་ཏེ་ཁ་རྒྱན་འཛིན་ཅྲིང་རོ་རེ་དང་བཅས་

པའྲི་སོ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་བཞག་ནས་

རོ་རེ་རྩེ་མོ་ནས་ཆུ་བླུགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་

བ་ས་ཆོས་ཀྲི་ལག་ལེན་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་འད་བ་ཐལ་ན་ནྲི། ལམ་ཞག་དུ་

མས་བར་དུ་ཆོད་པ་ལ་ཡང་བུམ་ཆུ་སྐེལ་དུ་བཏང་ཏེ་སོབ་མར་དབང་བསྐུར་བའྲི་

ལག་ལེན་འབྱུང་བ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་སྲིད་པ་ཉྲིད་དོ། །

1  མ་ཕྱི། ༩༡བ༥ན།  སྐུ། ༡༡༩བ༡ན།  ཚང    ཞོལ། ༡༡༦བ༣ན།  ཚད



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཡང་ཁ་ཅྲིག་རང་གྲི་ལག་ཏུ་བཟུངས་བའྲི་མཎྜལ་ཆུང་ངུ་ཞྲིག་གྲི་སྟེང་དུ་ཚོམ་བུ་

”བགོད
1
་དེ་ལྷ་སྟ་གོན་བས་ནས། དེ་ནས་ས་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་

བའམ་རས་བྲིས་འཇོག་བར་བེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་སང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་རུང་ན་ནྲི། ས་ཆོག་

ཤར་དུ་བས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ནུབ་ཏུ་འབྲི་བ་དང༌། སོབ་མ་སྟ་གོན་ལྷས་བྲིན་ལ་

བས་ནས་དབང་མཆོད་སྦྲིན་ལ་བསྐུར་བ་སོགས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་རུང༌། འདྲི་ནྲི། 

དཔེར་ན་འཇྲིག་རྟེན་པ་དག་འདེ་ཤར་སྒོར་གནོད་པ་ལ་གླུད་ནུབ་སྒོར་སྐེལ་བ་ཞེས་

ཟེར་བ་དང་འད་བའྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་བས་ཀང་གོ་མྲི་ཆོད་པས་སྟ་གོན་

མ་བས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་། དེས་ན་དེའྲི་རེས་སུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཆོ་ག་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་འདའོ། དེའྲི་ཕྱྲིར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ནོར་བ་མྲི་

འདོད་པར་བླ་མ་གོང་མ་དག་གྲི་ཕྱག་ལེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བླ་མ་གོང་མ་མཐའ་དག་

སྔགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའྲི་ནང་དུ་མ་འཕེན་བར་ཆོ་ག་བག་ཡོད་པར་བོས་

ཤྲིག །

གཞན་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་འདྲིར་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ །དེ་

ཡང་སྟོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྲིང་པོ་མ་ལོན་པ་ན་ཡངས་པ་ཅན་པའྲི་དགེ་སོང་

རྣམས་ཀྲིས། ཨ་ལ་ལ་དང་རེས་སུ་ཡྲི་རང་སྤོད་པ་དང༌། །བརྟགས་པ་དང་ནྲི་ལན་ཚྭ་

དག་དང་ལམ་དང་ནྲི། །སོར་མོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རུང་དང་དཀྲུགས་དང་གདྲིང་བ་

དང༌། །གསེར་དངུལ་བས་པ་འདྲི་ནྲི་བར་སོམ་ཡང་དག་བསྡུས། ཞེས་བཤད་པའྲི་

རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་བཅུ་པོ་འདྲི་དག་ཡོངས་སུ་སྤོད་པ་ན། བསྟན་པ་ཉམས་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༩༢ན༤ན།  ཞོལ། ༡༡༧ན༤ན།  བགོད    སྐུ། ༡༢༠ན༢ན། བཀོད
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འགོ་བ་ཐུགས་ཀྲི་མ་བཟོད་པའྲི་གནས་བརྟན་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་པ་

བདུན་བརྒྱ་གནས་དེ་ཉྲིད་དུ་འདུས་ཏེ་འདྲི་ལྟར་སྤོད་པ་དག་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་

ཏུ་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་ཐུགས་བསྟུན་ནས་དེ་དག་སུན་ཕྱུང་སྟེ་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་གསོ་སྦོང་

མཛད་པ་ལ་བསྡུ་བ་གཉྲིས་པ་བས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞྲི་བཅུ་པོ་འདྲི་དག་གྲི་

གཉྲིས་ཉེས་བས། བདུན་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞྲིག་པ་གཅྲིག་གསེར་དངུལ་ལེན་པའྲི་སང་

ལྟུང་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་ཙམ་ཞྲིག་སྤོད་པ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་

ཐུགས་ཀྲིས་མྲི་བཟོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ཞྲིང༌། སུན་འབྲིན་པའྲི་འབད་པ་དེ་ལྟར་

མཛད་ན། གོང་དུ་ཇྲི་སད་བརོད་པ་འདྲི་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསྟན་པའྲི་

རྩ་བ་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་གཞྲི་ནས་འདོན་པའྲི་ཐབས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤྲིན་ཏུ་

ཚབས་ཆེ་བའྲི་ལོག་ཆོས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་

ཁས་འཆེ་བ་དག་གྲིས་འདྲི་ལྟ་བུ་དག་བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པར་ག་ལ་རྲིགས། དེའྲི་

ཕྱྲིར་འདྲིར་ཡང་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའྲི་ལོག་ཆོས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་འདུག་

པའྲི་ནང་ནས་ཕྱོགས་འགའ་ཞྲིག་ཙམ་བློ་ལྡན་བསྟན་པ་གཅེས་པར་འཛིན་ཅྲིང་གཟུ་

བོར་གནས་པའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་རྟོག་དཔོད་བ་བའྲི་སྒོ་བསྟན་པ་ཙམ་

ཞྲིག་སྨྲས་སོ། །

གོང་དུ་བརོད་པའྲི་རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་

དཀྲུགས་པས་རུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། འོ་མ་དང་ཞོ་བསེས་ནས་དཀྲུགས་ཏེ་ཕྱྲི་དོ་བཟར་

རུང་བ་ཉྲིད་དུ་སྨྲས་པ་ལ་ཟེར་བར་འདུལ་བ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་ཏེ། དེང་

སང་འདུལ་བའྲི་ལུགས་ལ་ཕྱྲི་དོ་ཞོ་དང་འོ་ཐུག་སོགས་ལོངས་སྤོད་དུ་རུང་བར་སྨྲ་བ་
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དང་ཁད་པར་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་

སོམ་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་སྟེ། འབད་ནས་བསྲུངས་སུ་ཟྲིན་ཀང་མྲི་ཤེས་པ་དང་བག་

མེད་པ་དང་ཉོན་མོངས་མང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཇྲི་མྲི་སམ་

པར་མྲི་བཞག་པར་འགོད་པ་དང་སོམ་སེམས་དག་པོས་རྒྱུད་སེ་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་ལས་ཕྱྲིར་བཅོས་པའྲི་ཆོ་ག་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་

བས་ཏེ་སྒོ་ས་ཚོགས་ནས་ལྟུང་བ་”སྤོད་པ
1
་ལ་འབད་པར་བའོ། །དེ་བས་ན་ཐོག་མར་

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་ཐོབ་ངེས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་

བསྲུང་བ་དང༌། བརྒྱ་ལ་ལྟུང་བས་གོས་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཕྱྲིར་འཆོས་པར་བེད་པ་

རྣམས་ཉམས་ལེན་གྲི་མཐྲིལ་དུ་བཟུངས་ཏེ། དེ་ནས་ཚེ་འདྲིར་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་

པ་ལ་འབད་ན་ཡང་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཚེ་འདྲིར་དེ་ཙམ་འབད་པ་མ་

བྱུང་ན་ཡང་སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་ངེས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་སོགས་ཀྲི་ཕན་ཡོན་

དག་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། གསུམ་པོ་དེ་ཡལ་བར་དོར་ནས་”སྐེད
2
་རོགས་བསྒོམ་པ་དང་

བཟླས་པ་དང་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འབད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ངན་སོང་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་གནས་མེད་ཅྲིང་གོ་སབས་མེད་དོ། །

དེ་ཡང་གོང་དུ་བརོད་པའྲི་ལོག་རྟོག་དང་ལག་ལེན་ནོར་བ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་

དང༌། རེས་གནང་དང་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་བྲིན་རླབས་རེ་ཙམ་ལ་བརྟེན་

ནས་རོགས་རྲིམ་འབོགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཡང༌། དབང་

1  མ་ཕྱི། ༩༣ན༣ན།  ཞོལ། ༡༡༨ན༥ན།  སྤོད་པ    སྐུ། ༡༢༡ན༣ན།  སྦྱང་བ

2  མ་ཕྱི། ༩༣ན༥ན།  ཞོལ། ༡༡༨བ༢ན།  སྐེད    སྐུ། ༡༢༡ན༦ན།  བསྐེད
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གྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་སྐུ་བཞྲིར་ངེས་ཤྲིང༌། ལམ་”སྐེད
1
་རོགས་གཉྲིས་

བསྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབང་བཞྲིའྲི་ལམ་དུ་ངེས་ལ། ལམ་དང་འབས་བུ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བོན་ཐོག་མར་སོད་རུང་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ཐེབས་ངེས་པ་ཞྲིག་

དགོས་པས། དབང་བསྐུར་བ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གདམས་པ་གཞན་མེད་པའྲི་

གནད་མ་གོ་བར་དབང་བསྐུར་ཞེས་པ་སྤྲིར་ལམ་གྲི་སྔོན་འགོ་ལྟ་བུའྲི་གལ་ཆུང་ཞྲིག་

ཏུ་གོ་བས་ནོངས་ཏེ། དེ་བས་ན་སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལས། དབང་བསྐུར་

ཆོས་སྒོ་ཙམ་མ་ཡྲིན། །གསང་སྔགས་རྟེན་འབེལ་ལམ་བེད་པས། །རྟེན་འབེལ་སྒྲིག་

པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ། །སངས་རྒྱས་ས་བོན་

བཏབ་ནས་ནྲི། །ཚེ་འདྲིར་སངས་རྒྱས་བེད་པ་ཡྲི། །ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞེས་སུ་

བཏགས། ཞེས་དང༌། དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་དང༌། །སྲུང་ཞྲིང་འཕེལ་བར་བེད་

པ་ལ། །བསྒོམ་པ་ཞེས་སུ་བཏགས་པ་ཡྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་པ་ལ། །སེམས་

བསྐེད་མྲིན་པའྲི་ཆོས་གཞན་མེད། །རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །དབང་བསྐུར་

ལས་གཞན་ཆོས་མེད་དོ། །དེས་ན་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སེ་ལས། །དབང་བསྐུར་ཁོ་ན་

བསྔགས་པ་དང༌། །མཁས་རྣམས་ཅྲི་ནས་དབང་བསྐུར་ལ། །གུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

ལྟར་ཡྲིན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ནྲི། མཁས་པ་བསྟན་པའྲི་རྣམ་གཞག་

ཆགས་པ་དག་ཡྲིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བེད་པའྲི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

ཡྲིན་མོད་ཀང༌། ཞེན་པས་འཇུག་པ་དག་གྲིས་ལེགས་བཤད་ལ་ལེགས་བཤད་དུ་

ཤེས་པ་ཉུང་བར་སང་ངོ༌། །རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་སོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་

1  མ་ཕྱི། ༩༣ན༧ན།  སྐེད    ཞོལ། ༡༡༨བ༤ན།  སྐུ། ༡༢༡བ༢ན།  བསྐེད



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཟྲིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ། ཟབ་མོ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ནྲི། །རྣམ་དག་དབང་

དང་དམ་ཚིག་ལས། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱུ་གཞན་མེད། །འོན་ཀང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་

འདྲི་ན། །བླ་མ་རྒྱུད་དོན་མྲི་ཤེས་ཤྲིང༌། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་རྩ་ལྟར་སངས། །བསེན་

སོགས་དག་པར་མ་བས་པར། །ལྟོ་ཕྱྲིར་གང་བྱུང་ལག་ལེན་གྲིས། །རྫུན་ཚིག་ཆོ་ག་

བྱུང་རྒྱལ་ལ། །ཕལ་ཆེར་ཡྲིད་རྟོན་དབང་བསྐུར་གྲི། །གངས་དང་ཐ་སད་ཙམ་གྲིས་

ཚིམ། །དེ་ལྟའྲི་བརྒྱ་ཕྲག་དབང་བསྐུར་ཀང༌། །མ་ཐོབ་པ་དང་ཅྲིས་མྲི་མཚུངས། །རྩ་

བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་གྲི །གངས་དང་མྲིང་ལའང་རྨོངས་གྱུར་ན། །བསྲུང་སོམ་སོས་

ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི། །གསང་སྔགས་དམལ་བའྲི་སྒོ་འབེད་ཡྲིན། །རྩ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་

ཤན་སྦར་ནས། །གྲུབ་ཆེན་གཞུང་ལ་རྲིང་སྦངས་ཏེ། །དྲི་མེད་རྲིགས་པས་དཔད་པ་

ཡྲི། །བླ་མ་མཆོག་གྲི་མན་ངག་བལ། །བླུན་པོའྲི་ཚོད་འཇོག་གཟུ་ལུམས་ཀྲིས། །རྫུན་

གྲི་དམ་བཅའ་བརྫུན་གྲིས་བསྒྲུབ། །དེ་ཉྲིད་ཚིག་ངན་”ལྟག་ཆད
1
་དང༌། །འཐབ་རྩོད་

ནོར་དང་དཔུང་གྲིས་བསྒྲུབ། །འཕགས་ཡུལ་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་ནྲི། །དུ་མས་ལན་བརྒྱར་

དཔད་པས་ཀང༌། །ཇྲི་བཞྲིན་རྟོགས་པར་”ཆས་དགའ
2
་བའྲི། །རྲིམ་གཉྲིས་ཟབ་མོའྲི་

རྣམ་དབེ་ལ། །བླུན་པོ་གང་ལའང་མ་སྦངས་ཤྲིང༌། །ཅྲི་ཡང་མྲི་ཤེས་འདོད་རྒྱལ་

གྲིས། །རང་དགར་ཞུགས་པའྲི་རེས་འབང་ཞྲིང༌། །བདག་བསླུ་གཞན་བསླུ་རེས་འཇུག་

བསླུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཇྲིག་བེད་པ། །བླ་མ་སོབ་མ་བརྒྱུད་པར་

བཅས། །མནར་མེད་དམལ་བར་འཁྲིད་པ་ཡྲི། །དེད་དཔོན་གཡོ་སྒྱུའྲི་གོང་བུ་དག །ཨེ་

1  མ་ཕྱི། ༩༤ན༢ན།  ལྟག་ཆད    ཞོལ། ༡༡༩བ༡ན།  ལྷག་ཆད    སྐུ། ༡༢༢ན༥ན།  ལྟག་ཆོད

2  མ་ཕྱི། ༩༤ན༢ན།  ཆས་དགའ    སྐུ། ༡༢༢ན༦ན།  ཆེ་དགའ    ཞོལ། ༡༡༩བ༢ན།  ཆེས་དཀའ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མ་བརྩེ་བའྲི་ཡུལ་ཉྲིད་དུ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཅྲིས་མྲི་ལྟ། །སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཐུབ་བསྟན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བྲི་

དོར་ལས་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །    ། །

བཞྲི་པ་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་སོགས་

དཔད་པ་ལ། གཅྲིག་དང་ཐ་དད་བསམ་པ་དངོས་དང༌། སོམ་པ་གསུམ་གའྲི་ཐུན་མོང་

གྲི་རྣམ་གཞག་གཞན་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་སོམ་པ་གོང་མ་གོང་མ་ཐོབ་པ་ན་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་སྔར་ཡོད་ཀྲི་

སོམ་པ་འོག་མ་འོག་མ་ཡང་གོང་མ་གོང་མར་གནས་འགྱུར་འགོ་སྟེ། དཔེར་ན་དགེ་

སོང་གྲིས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མ་བླངས་གོང་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་དེ་

སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པར་ཡོད་པ་ལ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་ན་དེ་སོ་སོ་ཐར་

པའྲི་སོམ་པ་ལས་གནས་འགྱུར་ནས་བང་སེམས་ཀྲིསོམ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་གྲིས་སྔགས་སོམ་ཐོབ་པ་ན་གནས་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ཡང་དེ་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཆེས་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དགེ་སོང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སྔགས་སོམ་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྔར་ཡོད་ཀྲི་སོམ་པ་གཉྲིས་པོ་གནས་

གྱུར་ནས་སྔགས་འབའ་ཞྲིག་པར་སོང་བའྲི་ཕྱྲིར་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་མྲི་སྲིད་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། གོང་མ་ཐོབ་པའྲི་དབང་གྲིས་འོག་མ་གཏོང་ན་གོང་མ་འོག་མའྲི་གཏོང་

རྒྱུར་ཁས་ལེན་པ་ལས་ཐ་ཆད་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། འདྲི་ལ་གནོད་བེད་གོང་དུ་ཡང་བརོད་

ཟྲིན་ཏོ། །གོང་མ་ཐོབ་པས་འོག་མ་གནས་གྱུར་ཀང་མྲི་གཏོང་ན་དགེ་སོང་གྲིས་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་དེ་ཚེ་འཕོས་པས་ཀང་མྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གཏོང་དགོས་པས་ལྷ་དང་དུད་འགོའྲི་དགེ་སོང་སོགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དགེ་

སོང་གྲིས་སྔགས་སོམ་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་དེ་སོ་ཐར་གྲི་

སོམ་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྔགས་སོམ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས། བུད་མེད་ལ་སོད་པ་དགེ་སོང་

གྲི་སོམ་པའྲི་གཏོང་རྒྱུར་འགོ་བར་ཡང་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །སོམ་གསུམ་འོད་

འཕྲེང་ལས། གོང་མ་གོང་མ་ཐོབ་པ་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་ཀུན་གཞྲི་ལ་

བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཚུལ་དུ་གནས་ཀྲི་མངོན་གྱུར་དུ་མྲི་གནས་ཏེ། དཔེར་ན་མཁའ་ལ་

སར་ཟླ་ཉྲི་གསུམ་རྲིམ་ཅན་གྲིས་ཤར་བའྲི་ཚེ་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མའྲི་འོད་ཀྲིས་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་

འོད་ཡོད་ཀང་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་མྲི་མངོན་པ་དང་འདའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་

ཆེས་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་མངོན་གྱུར་མེད་ཀང་ཀུན་གཞྲི་ལ་

སོམ་པ་དེའྲི་བག་ལ་ཉལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་དགེ་སོང་གྲི་གོ་ཆོད་ན། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དགེ་སོང་དུ་ཐལ། ཤེས་རྒྱུད་ལ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པའྲི་བག་ཆགས་ཡོད་

པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད་སོམས་ཤྲིག །གོ་མྲི་ཆོད་ན་དགེ་སོང་རོ་རེ་

འཛིན་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དཔེ་དོན་ཀང་གཏན་མྲི་

མཚུངས་ཏེ། ཉྲི་མ་འཆར་བ་ལ་སྔོན་དུ་ཟླ་བ་འཆར་ག་ལ་དགོས། སྔགས་སོམ་འཐོབ་

པ་ལ་དེའྲི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་འཐོབ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། ཉྲི་

མའྲི་འོད་ཟེར་ཡོད་པའྲི་ཚེ་ཉྲི་མའྲི་འོད་ལས་ལོགས་པའྲི་ཟླ་བ་དང་སར་མའྲི་འོད་སྒོས་

སུ་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྲི་སྲིད་ལ། གང་ཟག་གཅྲིག་

གྲི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་གོང་མ་ཡོད་པའྲི་ཚེ་ཡང་གོང་མའྲི་བཅས་པ་ལས་ལོགས་པའྲི་

འོག་མའྲི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལྟུང་བ་དུ་མ་ཞྲིག་སྲིད་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 226  

ཕྱྲིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཅྲིང་ལྡོག་པ་

ཐ་དད་ལ། གོང་མ་གོང་མ་ཁབ་བེད་དང་འོག་མ་འོག་མ་ཁབ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁབ་བེད་བཀག་ན་ཁབ་བ་ཁེགས་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། སོམ་པ་གསུམ་

ལྡན་གྲི་གང་ཟག་ལ་སོམ་པ་གོང་མའྲི་གཏོང་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་འོག་མའྲི་གཏོང་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། ཁབ་བ་ཡོད་ན་ཁབ་བེད་ཡོད་དགོས་པས་སོམ་པ་

གསུམ་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་དེ་ལ་ཇྲི་སྲིད་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་ཡོད་ཀྲི་རྲིང་ལ་སོམ་པ་གོང་

མ་གཉྲིས་ཀང་ཡོད་པས་ཁད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དོ། །

འཐད་པའྲི་ཕྱོགས་ནྲི། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་སོམ་པ་གསུམ་རང་རང་གྲི་ཐོག་མའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚོགས་པ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་

གྲི་ཆོ་ག་རྲིགས་ཐ་དད་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐོབ་ཚུལ་སོ་སོར་ངེས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་

མཐར་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་ཡང་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་གནས་སབས་སུ་སོམ་

པ་འོག་མ་བསྲུང་བ་ཡང་གོང་མའྲི་ཀུན་སོང་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་རྐེན་གྲིས་

གནས་སབས་ཀྲི་རྐེན་དེ་དང་མ་བལ་གྲི་རྲིང་ལ་འོག་མ་ཡང་གོང་མའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་དང་རྲིགས་རྒྱུན་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་བཀག་ན་

ཅྲིག་ཤོས་ཁེགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སོད་དྭངས་ཤྲིང་དྲི་

མ་མེད་པར་ཆུ་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པའྲི་ནང་དུ་རྲིན་པོ་ཆེ་མརྒད་ལ་སོགས་པ་བཅུག་པ་ན་

དེ་སྲིད་དུ་ཆུའྲི་མདོག་ཀང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁ་དོག་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་མོད་ཀྲི་ཆུ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་བཀག་ཀང་ཅྲིག་ཤོས་མྲི་ཁེགས་པ་བཞྲིན་ནོ། 
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དེས་ན་བང་ས་ལས། སོ་སོ་ཐར་བའྲི་སོམ་པ་ནྲི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་རྲིག་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལེའུའྲི་རྣམ་བཤད་ཀྲི་དོན་ཀང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་སོམ་པ་གསུམ་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡན་ལག་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ནྲི། དེ་

ལྟར་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོམ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་སྲིང་པོར་

བེད་པ་གཞྲིར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་གང་ཟག་དེས་སྔགས་

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གང་གྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བེད་ཀང་

རུང༌། རྒྱུ་མ་ནོར་ཞྲིང་གངས་ཚང་བ་ལ་”བསོབ
1
་དགོས་ཏེ། མཁས་པའྲི་དབང་པོ་ཀ་

མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་བསྒོམ་རྲིམ་བར་པ་ལས་རྒྱུ་ནོར་བ་ལ་ནན་ཏན་བས་ན་ནྲི། ཡུན་ཤྲིན་

ཏུ་རྲིང་མོ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་འདོད་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་རྭ་ལས་འོ་

མ་འཇོ་བ་བཞྲིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐའ་དག་མ་སྤད་པ་ལས་ཀང་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། 

ས་བོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་མེད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འབས་བུ་དེ་འདོད་པས་རྒྱུ་དང་རྐེན་མ་ནོར་བ་

མཐའ་དག་ལ་བརྟེན་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འོ་ན་རྒྱུ་རྐེན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། རྣམ་སང་མངོན་བང་ལས། 

གསང་བ་པའྲི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི། སྲིང་རེའྲི་རྩ་བ་ལས་

བྱུང་བ་ཡྲིན། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན། ཐབས་ཀྲི་མཐར་ཕྱྲིན་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩༥བ༣ན།  ཞོལ། ༡༢༡བ༢ན།  བསློབ    སྐུ། ༡༢༤ན༦ན།  བསླབ
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ལོག་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སོང་

ལྡེ་བཙན་གྲི་སྐུའྲི་རྲིང་ལ་བསམ་ཡས་སུ་རྒྱ་ནག་གྲི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་བྱུང་སྟེ། དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་འདོད་པ་ནྲི། རྣམ་རྟོག་ཡྲིན་ཕྱྲིན་ཆད་ངན་རྟོག་ལྟ་ཅྲི་སོས་བཟང་རྟོག་ཡྲིན་ན་ཡང་

འཁོར་བར་འཆྲིང་བས། དེའྲི་འབས་བུ་འཁོར་བ་ལས་མྲི་མདའ་སྟེ། དཔེར་ན་སྤྲིན་

དཀར་ནག་གང་གྲིས་ཀང་ནམ་མཁའ་སྒྲིབ། གསེར་སྒོག་ཐག་སྒོག་གང་གྲིས་ཀང་

རྐང་པ་འཆྲིང་། ཁྲི་དཀར་ནག་གང་གྲིས་ཀང་རྐང་པ་ལ་ཕུག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པ་

དང་འདའོ། །དེས་ན་བ་བེད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲིས་འཚང་མྲི་རྒྱ་བས། གང་ལ་ཡང་མྲི་སེམས་

གང་ལ་ཡང་མྲི་རྟོག་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་བཞག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེམས་རྟོགས་

ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་ལ། སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོས་བཅས་

རྣམས་ནྲི། ངེས་དོན་བསྒོམ་མྲི་ནུས་པའྲི་སྐེ་བོ་བླུན་པོའྲི་དོན་དུ་གསུངས་པས། ངེས་

དོན་རེད་ནས་སྤོད་པ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རྒྱལ་པོ་དམངས་སུ་བབས་པའམ། གླང་

པོ་ཆེ་རེད་ནས་གླང་པོ་ཆེའྲི་རེས་འཚོལ་བ་དང་འདའོ། །

དེས་ན་ངེད་ཀྲི་འདྲི་ནྲི། ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ནས་ཤྲིང་རྩེར་འབབ་པ་དང་འད་བ་

ཡས་བབས་ཅྲིག་ཅར་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན། གཞན་རྣམས་སྤེའུ་ཤྲིང་རྩེར་འགོ་བ་དང་འད་

བར་མས་འཛེག་རྲིམ་གྲིས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན། ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་ཧྭ་ཤང་གྲིས་ནྲི། དོན་འདྲི་

ཉྲིད་མྲི་རྟོག་པ་ལ་བསྔགས་པ་མཛད་པའྲི་མདོ་སེ་བརྒྱད་ཅུ་ཁུངས་སུ་དངས་ནས་

བསྒྲུབས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་རྒྱ་གར་ནས་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོའྲི་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་

ཤཱྲི་ལ་སྤན་དངས་ཏེ་རྩོད་དུ་བཅུག་ནས་ལན་མེད་པར་ཕམ་པར་མཛད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་

རྒྱལ་པོས་དེང་ཕྱྲིན་ཆད་ལུང་རྲིགས་དང་མྲི་འགལ་བའྲི་རྒྱ་གར་གྲི་ཆོས་ལུགས་རྣམ་
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དག་མ་གཏོགས་ཧྭ་ཤང་གྲི་ཆོས་ལུགས་འདྲི་བེད་པ་བྱུང་ན་ཆད་པས་གཅོད་ཅེས་

བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྲིམས་བཅས། ཧྭ་ཤང་གྲིས་བརྩམས་པའྲི་དཔེ་རྣམས་བསྡུས་

ནས་བསམ་ཡས་སུ་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། །རྒྱ་ནག་མཁན་པོ་ཡྲི་མུག་སྟེ་རང་གྲི་གནས་

སུ་སོང༌། ཆོས་གྲྭ་དེར་ལྷམ་ལུས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་འཇྲིག་ཁར་ཁོའྲི་

ལུགས་དེ་ཉྲིད་དར་བར་འགྱུར་བའྲི་ལྟས་སུ་ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས། རྒྱལ་བཞེད། འབའ་

བཞེད། རྦ་བཞེད་གསུམ་གནས་མཐུན་པར་འབྱུང་ཞྲིང་འདྲི་དག་གྲི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་

ནས་འབྱུང་བ་རྒྱས་པར་འདྲིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །འདྲིས་ནྲི། ཐབས་

ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་རྣལ་མ་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྐུར་བ་ཆེན་པོ་བཏབ་

ཅྲིང༌། རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པའྲིསྲིང་པོ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་གནས་

ལུགས་ཀྲི་དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་བཀག་པས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚོགས་གཉྲིས་ཀ་ལྷག་མ་མེད་པར་རྒྱང་རྲིང་དུ་སངས་པ་དེ་ཉྲིད། ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་

སུན་ཕྱུང་སྟེ་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་མོད་ཀང༌། ད་

དུང་དུ་ཡང་དྲིང་སང་བསྟན་པའྲི་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན་ཁོ་རང་གྲི་ལུང་བསྟན་དེ་ཉྲིད་ཐོག་

ཏུ་བབ་ནས་ལུགས་ངན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀུན་ཏུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། དྲིང་སང་གྲི་ཐོས་བསམ་པ་དག་དབུ་མའྲི་ལྟ་སྒོམ་མཐར་ཐུག་

པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། རང་ལུགས་ལ་དམ་བཅའ་གང་ཡང་ཁས་བླང་རྒྱུ་མེད། 

ཆོས་གང་ཡང་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་མྲི་འདོད། དེའྲི་ཕྱྲིར་སྒོམ་པ་ནའང་

བདག་ཡོད་མེད་དང་སྟོང་མྲི་སྟོང་སོགས་གང་དུ་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་འཇོག་ཅྲིང༌། 

ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པ་དང་མ་མཐོང་བ་དེ་ཀ་མཐོང་
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བ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ལྟ་སྒོམ་གཉྲིས་ཀ་ཧྭ་ཤང་གྲི་ལུགས་སོར་བཞག་དུ་སང་

ལ། ཁ་ཅྲིག་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་སྔོན་དུ་རྲིགས་པའྲི་དཔད་

པ་བས་པའྲི་མཇུག་ཏུ་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་འཇོག་གོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་སྔོན་དུ་

རྲིགས་པའྲི་དཔད་པ་བཏང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྟ་སྒོམ་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ཁད་པར་ཅྲི་ཡང་

མྲི་འདུག་ལ། སྔགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བེད་པའྲི་བླ་མ་དག་ལས་ཁ་ཅྲིག་རྲིགས་པས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ནྲི། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་ཀྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བ་བ་ཡྲིན་པས་

སྲིང་པོ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སོར་སྡུད་ཀྲི་སབས་སུ་

བསྒོམ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་སེམས་འཇོག་ཚུལ་གྲི་ངེས་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་གནས་ལུགས་

སྤོས་པའྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡྲིན་པས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་སྟོང་པ་དང་

མྲི་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་བསྒོམས་ཀང་རྟོག་པའྲི་འདུ་འཕྲོད་ཡྲིན་པས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་བསྒོམས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། སམྦྷུཊ་ལས། སྟོང་པ་བསྒོམ་པར་མྲི་བ་སྟེ། །སྟོང་མྲིན་

བསྒོམ་པར་མྲི་བའོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །

དེས་ན་རྲིག་པ་རྟེན་མེད་དུ་བཞག་སྟེ། གང་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བསམ་པར་འཇོག་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ། སེམས་

ཅན་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡོད་མེད་སོགས་གྲུབ་མཐའ་མྲི་མཐུན་པ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་སྨྲས་ཀང༌། 

གནས་ལུགས་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་འཇོག་ཟེར་བ་ལ་རོགས་

རྲིམ་སྟོན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་འཆམ་པར་འདུག་པ་དང༌། དབང་བཞྲི་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ངོ་སྤོད་ཀང་དེ་མངོན་དུ་བེད་པའྲི་ཐབས་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་

བས་ཏེ་རྣམ་རྟོག་གྲི་སྤོ་བསྡུ་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་ཅྲི་ལ་ཡང་མྲི་སེམས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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འཛིན་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ལྷོད་ཀྲིས་གློད་ལ་ཞོག་མཛོད་དེ་ལྟར་

རྲིམ་གྲིས་བསྒོམས་པས་དབང་བཞྲི་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་དོ། 

ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང་དོན་འདྲི་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་

དོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་སོད་རུང་གྲི་དབང་བཞྲི་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ། ཡེ་ཤེས་འདྲི་ནྲི་

ཆེས་ཕྲ་ཞྲིང༌། །རོ་རེ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་ལྟ་བུ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་བསམས་ནས། 

སོབ་མ་ལུས་གནད་འཆར་བཅུག་སྟེ་ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་དབུས་དང་ཁ་དོག་དང་

དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་མེད་བརྟགས་ནས་མེད་པར་ངེས་པ་ན་རང་གྲི་སེམས་

ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཐག་བཅད་ནས་དབང་གསུམ་པའྲི་དུས་སུ་སྐེས་པའྲི་བདེ་

སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་དེ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་

དབེར་མེད་དུ་ངོ་སྤད་ཅྲིང༌། གནས་ལུགས་དེ་ནྲི། ཡོད་མེད་དང་སྟོང་མྲི་སྟོང་སོགས་

གང་དུ་ཡང་ཚིག་གྲིས་བརོད་དུ་མེད་ཅྲིང་བློས་བསམ་པར་མྲི་ནུས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བའྲི་

ཕྱྲི་མ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་ལུགས་ངོས་འཛིན་ཧྭ་ཤང་དང་ཁད་ཅྲི་ཡང་མྲི་འདུག་ཅྲིང༌། 

སྔ་མ་ནྲི། ལྟ་སྒོམ་གཉྲིས་ཀ་ཧྭ་ཤང་དང་ཁད་པར་མེད་པ་དང༌། ཧྭ་ཤང་གྲི་སྒོམ་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའོ། །

གཞན་ཕལ་ཆེ་བས་མཐུན་པར་དབང་བཞྲི་པ་ཧྭ་ཤང་གྲི་སྒོམ་རྐང་པ་ལ་ངོ་སྤོད་

དོ། །བོད་ཀྲི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྔ་ཕྱྲི་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་ཧྭ་ཤང་གྲི་ལུགས་ལ་

དགག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཅྲིག་བེད་བཞྲིན་དུ། རང་གྲི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡོད་

མེད་སོགས་གང་དུ་ཡང་ཚིག་གྲིས་བརོད་པར་མྲི་ནུས་ཤྲིང་བློའྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་དང༌། ཧྭ་ཤང་ལ་གནོད་བེད་བརོད་

པ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ལེགས་པར་སོམས་

ཤྲིག །སྤྲིར་རང་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བེད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་

འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་བར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་མ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ཡྲིན་ན་ཆོས་

བས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ལ་གནོད་པ་འཁོལ་བ་ཞྲིག་མྲི་དགོས་སམ། 

དགོས་ན་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་མཐར་གཏུགས་པ་དེ་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་ན་ཅྲི་ཞྲིག་སྨྲ། 

འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ཡྲིན། མ་རྲིག་པ་ཡྲིན། གཏྲི་མུག་ཡྲིན། དངོས་འཛིན་

ཡྲིན་ཞེས་སོགས་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་སྨྲས་ཀང༌། དེ་ཙམ་ཞྲིག་”གྲི
1
་ད་དུང་གཏྲིང་ཕྲིགས་

པའྲི་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་རེན་ཆེར་གྲིས་ངོས་ཟྲིན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྐུན་མ་ངོས་

འཛིན་དུ་བཅུག་པའྲི་ཚེ། རྐུན་མ་དེ་མྲི་ཡྲིན། བཙུན་པ་ཡྲིན། དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་གཞོན་

པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེས་སོགས་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བརོད་ཀང་གང་ཟག་ཁད་པར་བ་ཞྲིག་ལ་འདྲི་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་མཚན་གཞྲི་གཟུང་རྒྱུ་མ་རེད་ན་རྐུན་མ་ངོས་

ཟྲིན་པ་མྲི་སྲིད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ད་ལྟ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་མཚུངས་པར་ཡོད་པའྲི་

བློ་ལྷན་སྐེས། དམྲིགས་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་དམྲིགས། རྣམ་པ་འདྲི་ལྟར་དུ་དམྲིགས། སང་

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་དུ་སང་བ་འདྲི་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས། ད་ལྟ་མཁས་རྨོངས་

མཐའ་དག་ལ་བསོན་མྲི་ནུས་པར་གྲུབ་པའྲི་བློ་གཅྲིག་མཚན་གཞྲིར་”གཟུངས
2
་ནས། 

དེ་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་ཇྲི་ལྟར་འགོ་བའྲི་ཚུལ་དང༌། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༩༧བ༥ན།  ཞོལ། ༡༢༤ན༣ན།  གྱི    སྐུ། ༡༢༧ན༣ན།  གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༩༧བ༧ན།  ཞོལ། ༡༢༤ན༦ན།  གཟུངས    སྐུ། ༡༢༧ན༦ན།  བཟུངས



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་

གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགེལ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་དང་མྲི་འགལ་ཅྲིང༌། རྲིགས་པས་

གནོད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཅྲིག་ངོས་ཟྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ནས་བློ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བཟུངས་

པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ཕབ་

པ་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དང་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་ལས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་

བསྒོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྲིམ་པ་མཐའ་དག་ད་ལྟ་རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་སྦར་

ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ན་ཡང་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་ཕྲ་རགས་མཐའ་དག་ལ་ལུང་

རྲིགས་རྣམ་དག་གྲི་སྒོ་ནས་སྒོ་འདོགས་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ལྷག་མ་མེད་པར་ཆོད་པ་ཞྲིག་

དགོས་ཀྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་བེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཀང་ཟེར་བ་ཙམ་དུ་

ཟད་ཀྲི་འབད་པ་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མྲི་ཟའོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་དེ་དག་མ་ལུས་པ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་ངེས་ནས་མཁས་པའྲི་

མདུན་སར་དབྱུང་དུ་རུང་བའྲི་གཏམ་གྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྨྲ་བར་ནུས་པའྲི་ཀོག་པ་

ཐོས་བསམ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་པ་སུ་ཞྲིག་ཡོད་པ་རང་རང་གྲི་བློ་ཁ་ནང་

དུ་ཕྱོགས་ཏེ་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །དེ་ཡང་མང་དུ་སྨྲ་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་སབས་དོན་

མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརོད་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་དོན་དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བ་གགས་པས་བཀྲལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་

ཁེགས་ཀང་ལས་འབས་ལ་སོགས་པའྲི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་གཞན་ངོ་ཙམ་ལ་སྐེལ་མྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དགོས་པར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཚད་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པས་ཆོག་པའྲི་རྟེན་འབེལ་

དང་སྟོང་ཉྲིད་ཟུང་འཇུག་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་ཕེབས་པའྲི་ལྟ་བ་

ལས་གཞན་པ་མཁས་རྨོངས་གང་གྲིས་བཞག་པའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཀང་ལྟ་བ་ནོར། མདོའྲི་

དོན་བམས་ཆོས་དང་ས་སེ་དང་དབུ་མ་བསྒོམ་རྲིམ་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་

ལྟར། ཞྲི་ལྷག་སོ་སོའྲི་ཚོགས་བསྟེན་པ་དང༌། དམྲིགས་རྟེན་གྲི་ཁད་པར་དང་དཔད་

སྒོམ་དང་འཇོག་སྒོམ་གྲི་རྣམ་དབེ་དང༌། སེམས་གནས་པའྲི་ཐབས་དགུ་དང་སོང་བའྲི་

འདུ་བེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་བས་ནས་བསྒོམས་པས་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་

རེས་མཐུན་པ་གྲུབ་པའྲི་ཚད། དེ་ནས་ཞྲི་ལྷག་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཐོག་མར་སོ་སོར་

གྲུབ་པའྲི་ཚད། དེ་དག་གྲི་གོ་རྲིམ། དེ་ནས་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

མཚན་ཉྲིད་ཚང་བར་གྱུར་པའྲི་ཚད་དེ་དག་གྲི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མོང་བ་ཇྲི་

ལྟར་སྐེ་བའྲི་ཚུལ། ལུས་སེམས་ལ་འབྱུང་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁད་པར། བྲིང་རྨུགས་

གཉྲིས་ཀྲི་ངོས་འཛིན་དང་ཁད་པར། འཕྲོ་རྒོད་གཉྲིས་ཀྲི་ངོས་འཛིན་དང་ཁད་པར། དེ་

དག་གཉེན་པོ་གང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་སེལ་ཚུལ། དན་ཤེས་བཞྲིན་གཉྲིས་ཀྲི་ངོས་འཛིན་

དང་ཁད་པར། དེ་གཉྲིས་སབས་གང་དུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྟེན་ཚུལ་སོགས་མཐའ་དག་

པར་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་

ཤེས་ནས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ཞྲིག་མེད་པའྲི་ཐོས་བསམ་པ་དག་གྲིས་ཞྲི་ལྷག་གྲི་

བཤད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་པ་དག་གྲིས་མན་ངག་ཟབ་ཟབ་མོར་མྲིང་བཏགས་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ནོར་བ་ལས་མ་

འདས་ལ། སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་གྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་ཤྲིང༌། 



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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མུ་སྟེགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཐེག་པ་གོང་འོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྲི་མྲི་འད་

བའྲི་ཁད་པར་རགས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས། ཟབ་མོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་དྲི་མ་

མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་མཐོང་ཙམ་ཡང་མ་

ཆགས་པར་”སྐེད
1
་རོགས་དང་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་བས་

ཀང་འཆལ་གཏམ་བརྒྱུད་མར་སྨྲ་བ་ལས་མ་འདས་པ་ཡྲིན། དེས་ན་མདོ་རྒྱུད་ཀྲི་

དབང་”གཞག
2
་ཀང་མྲི་བེད། ལུང་རྲིགས་དང་ཐོས་པ་ཡང་མྲི་དགོས་སངས་རྒྱས་

དང་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་ཕྱུང་བ་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའྲི་

མན་ངག་ཡྲིན་པས། རྟོག་དཔོད་གང་ཡག་མྲི་བེད་པར། སེམས་འདས་པའྲི་རེས་མྲི་

གཅོད། མ་འོངས་པའྲི་སྔུན་”མ
3
་བསུ། ད་ལྟར་གྲི་ཤེས་པ་སོ་མ་ལ་བཟོ་མྲི་བེད་པར་

གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ཀྲི་ངང་ལ་རྣམ་རྟོག་གྲི་བཟོ་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་

ལ་མྲི་བེད་པར་འབོལ་ལེ་ཤྲིག་གེ་གློད་ནས་བཞག་པས་སེམས་ཆོས་སྐུའྲི་རང་ངོ་

རེན་ཆེར་གྲིས་མཐོང་ནས་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཟེར་བ་འདྲི་དང༌། དོན་འདྲི་ཉྲིད་སོར་བཞག་

ལ་མྲིང་འདོགས་ཀྲི་ཐ་སད་མྲི་འད་ཙམ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བས་ཀང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཧྭ་

ཤང་གྲི་སྒོམ་དང་གནད་གཅྲིག་ཏུ་སོང་གྲི་ཁད་པར་ལྷག་པོ་ཅྲི་ཡང་མེད་ལ། གང་ཡང་

ཡྲིད་ལ་མ་བས་པར་བསད་པས་གང་ཡང་མྲི་མཁེན་པ་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་འོང་ན་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་མྲི་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་འབྱུང་

ཚབས་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། འོན་ཏེ་ཧྭ་ཤང་གྲི་ལུགས་ལ་ནྲི་སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་

1  མ་ཕྱི། ༩༨བ༧ན།  སྐེད    ཞོལ། ༡༢༥བ༣ན།  སྐུ། ༡༢༨བ༢ན།  བསྐེད

2  མ་ཕྱི། ༩༨བ༧ན།  སྐུ། ༡༢༨བ༣ན།  གཞག    ཞོལ། ༡༢༥བ༣ན།  བཞག

3  མ་ཕྱི། ༩༩ན༡ན།  མ    ཞོལ། ༡༢༥བ༤ན།  སྐུ། ༡༢༨བ༤ན།  མྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཁྲིམས་སོགས་ཀྲི་དགེ་བ་ལ་སྐོན་དུ་ལྟ་ལ། ངེད་དེ་དག་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བས་ཁད་པར་

ཆེའྲི་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། གདོང་དཀར་ནག་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ་བཤང་ལམ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ལན་

འདེབས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་དེ། ཧྭ་ཤང་དང་ལྟ་སྒོམ་ཁད་མེད་དུ་སོང་ངོ་ཞེས་བརྩད་

པའྲི་ལན་དུ་སྤོད་པ་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཡང་འགའ་ཞྲིག་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡྲིན་པས་དགག་དགོས་ཞེས་ཟེར། 

འགའ་ཞྲིག་རྣམ་རྟོག་ཇྲི་ཙམ་རྒྱས་པ་ཙམ་གྲིས་ཉམས་རྟོགས་རྒྱས་པ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། 

འགའ་ཞྲིག་རྣམ་རྟོག་མ་རྲིག་ཆེན་པོ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པས་རྣམ་རྟོག་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་

ཞེས་ཟེར། འགའ་ཞྲིག་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡྲིན་ཟེར། འགའ་ཞྲིག་ཡྲིད་མ་འཕྲོས་པར་

ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་གནས་པའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སམ་མང་འདས་ཡྲིན། ཅུང་ཟད་ཅྲིག་འཕྲོས་

པ་ནས་སེམས་ཅན་ནམ་འཁོར་བ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་མུན་ཁང་དུ་ལུས་ཀྲི་བེད་

བཅྲིང་དང་མྲིག་གྲི་ལྟ་སྟངས་”བཅུན
1
་ནས་སེམས་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་

བཞག་པའྲི་ཚེ་དུ་སོགས་ཀྲི་ཉམས་སང་ཟ་ཟྲི་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུ་དང་ངོ་བོ་

ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པས་སོ་སོ་སྐེ་བོས་ཀང་ཆོས་སྐུ་མངོན་གསུམ་དུ་མཐོང་ཞེས་ཟེར། ཁ་

ཅྲིག་དེ་དག་ཆོས་སྐུ་ཡོངས་རོགས་མཐོང་བ་མྲིན་གྲི་ཆོས་སྐུའྲི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྲིག་

མཐོང་བ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་དེ་དག་ཆོས་སྐུ་མ་ཡྲིན་ཀང་མྱུར་དུ་ཆོས་སྐུ་མཐོང་

བར་འགྱུར་བའྲི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལམ་རྟགས་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་སེམས་

འཁྲུལ་བའྲི་འཕྲུལ་སང་བན་བུན་ཡྲིན་པས་སྲིང་བོ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་དེ་

དག་འདུས་བས་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་དེ་དག་འདུས་མ་བས་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། ཁ་

1  མ་ཕྱི། ༩༩བ༡ན།  ཞོལ། ༡༢༦ན༥ན།  བཅུན    སྐུ། ༡༢༩ན༤ན།  བཙུམ



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ཅྲིག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སྟོང་གཟུགས་དང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རྟག་

པའྲི་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་ཞེས་ཟར། ཁ་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། 

ཁ་ཅྲིག་རང་ལྷ་སྐུར་གསལ་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སང་སྟོང་ཚོགས་པའྲི་སྐུར་སང་བ་

བསྐེད་རྲིམ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་དེ་རོགས་རྲིམ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་སོགས་པ་

འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་ཀྲི་འདོད་པ་མྲི་འད་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་སང་བ་འདྲི་རྣམས་

ཐམས་ཅད་མདོ་རྒྱུད་ལུང་རྲིགས་གང་དང་ཡང་མྲི་བསྟུན་པར་རང་རང་གྲི་འདོད་པས་

རང་བཟོའྲི་རྣམ་གཞག་འབའ་ཞྲིག་བེད་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། མུ་སྟེགས་ཀྲི་འདོད་པ་ཡན་ཆད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་དབེ་གང་ཡང་བ་ས་མེད་པའམ། ཡང་

ན་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའྲི་དོན་མཐའ་དག་ཁེད་ཀྲི་རང་སྟོབས་

ཀྲིས་འགོག་ནུས་པར་ཁས་ལོངས་ཤྲིག །དེ་ལྟ་མྲིན་ན་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡྲིན་པ་

སོགས་ཀྲི་བར་ཆད་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགེལ་ཚད་ལྡན་གང་ན་འདུག །རང་

རང་གྲི་འདོད་པ་དེ་དག་ལུང་རྲིགས་རྣམ་དག་གྲིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད། ཚད་མ་

རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་གནོད་པ་ཇྲི་ལྟར་སོང༌། དོགས་པ་མཐའ་ཆོད་པར་བཅད་ནས་

ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ལ་ངེས་པ་ཇྲི་ལྟར་འདེན་སྨྲོས་ཤྲིག །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བེད་མྲི་

དགོས་ཀྲི་བླ་མ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་བས་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྲིན་བསྒོམ་པས་ནམ་

གཞུག་ཉམས་མོང་ཞྲིག་ནང་ནས་འཆར་རོ་སམ་ན། དེ་ནྲི། ད་ལྟ་འདྲི་ཡྲིན་གྲི་གཏད་

སོ་ཅྲིའང་མེད་ཀང་ཨུ་ཚུགས་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྲིངས་པའྲི་འབས་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་

འོང་དུ་རེ་བ་གླེན་པ་མུན་ཚོད་ཀྲིས་རོ་རྒྱང་འཕེན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་དེ་ལྟར་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་དབེ་ལ་བརྒལ་བརྟག་མང་
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དུ་བེད་པ་ནྲི། སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་ཡྲིན་པས་སྲིང་པོ་མེད། ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ལ་རང་རང་གྲི་ལུགས་བཞྲིན་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གང་ཟག་བཟང་པོ་མང་པོ་བོན་

འདུག་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོ་གཅྲིག་ཡྲིན། ཆོས་ཀྲི་ཁ་ཟྲིན་བེད་པ་ཆགས་

སང་རྨོངས་གསུམ་གྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པས་བར་མྲི་ཉན། འདོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་འགའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་བླུན་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་པ་རང་ཇོ་

བོ་བཟང་ཞེས་དད་པ་ལྷག་པར་སྐེ། ཁོ་རང་ཡང་དེ་ཉྲིད་དང་དུ་ལེན། རེད་བཀུར་འདུ་

བ་ཡང་མང་བར་འགྱུར་མོད་ཀྲི། བཤེས་གཉེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཅྲིང་སེར་ས་

ཆུང་བ་དང་། ཕན་སེམས་དང་སྲིང་རེ་ཆེ་བ་དང་སྔགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཡོད་པས་ལྟ་སྒོམ་མ་ནོར་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབེལ་གང་ཡང་མེད། ལུང་རྲིགས་

ཀྲིས་ཆོས་ལོག་ཚར་གཅོད་པ་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དང་

འཛམ་གླྲིང་མཛེས་པར་བེད་པའྲི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་བོད་ཀྲི་ལོ་པཎ་ཁད་པར་

ཅན་མཐའ་དག་ལས་རང་ཉྲིད་སེམས་རྒྱུད་དུལ་བར་དོན་གྲིས་ཁས་ལེན་པ་བརྟགས་

ན་བློས་འཁྱུད་པར་དཀའ་བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ནོ། །

རང་ཉྲིད་སྐེ་བོ་ཕལ་བ་བླུན་པོ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བློ་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་

དང༌། རེད་བཀུར་ཅུང་ཟད་འདུ་བའྲི་སྒོ་མྲི་ཉམས་ཤྲིང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བ་

བའྲི་ཕྱྲིར་ཙམ་དུ་ཤེས་བཞྲིན་དུ་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་ཆོས་སུ་སྟོན་པར་བེད་པ་ནྲི། སེམས་

རྒྱུད་གཏྲིང་ནས་མ་དུལ་བའྲི་ཚབས་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ། ཚེ་འདྲིའྲི་དགོས་

པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཆོས་སོང་བའྲི་ལས་ཚབས་པོ་ཆེ་བསགས་ནས་རང་

གཞན་བསླུ་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཉམས་པར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཆོས་ཆོས་
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མ་ཡྲིན་པར་སྟོན་པ་དང༌། ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་ཆོས་སུ་སྟོན་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཆོས་སོང་

གྲི་ལས་སུ་འགྱུར་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་པའྲི་

མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །

འོན་ཏེ་སོ་སོའྲི་འདོད་པ་དངོས་སུ་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླངས་ཀང་འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོ་འབའ་ཞྲིག་ཁས་

ལེན་དགོས་པའྲི་གནད་ཅྲི་ཡང་མ་རྲིག་པར་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་ཙམ་གྲི་

འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོ་ཡང་འགལ་འདུ་མྲི་རྲིག་པ་ལས་ཆེས་ཆེར་བླུན་པའྲི་སྐེས་བུ་

གང་ཞྲིག་བར་ཡོད། བླུན་པོའྲི་རྟགས་བླ་ན་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་གང་ཟག་ངོ་མཚར་བའྲི་

སྒྲུབ་བེད་དུ་ཇྲི་ལྟར་རུང༌། གལ་ཏེ་རང་གྲིས་རྣམ་དབེ་མ་ཤེས་པའམ་ཤེས་ཤྲིང་

དགག་བསྒྲུབ་ནུས་ཀང་དགག་བསྒྲུབ་བས་བ་དོན་དུ་འགྱུར་བ་དཀའ་བ་དང་བསྟན་པ་

ལའང་ཕན་དཀའ་ཞྲིང་དེ་བས་རང་ཉྲིད་ལ་གཞན་མ་དད་པའྲི་སྲིག་སོག་པ་དགག་བ་

ཆེ་བར་འདུག་པས་དེའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་ནོ། །སམ་ན། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་རང་གྲིས་མྲི་ཤེས་པ་ལ་

མྲི་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བའམ། ཡང་ན་རང་གྲི་བློ་ངོར་དགག་བ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་ཁ་རོག་

འདུག་པ་རྲིགས་ཀྲི། ནོར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སྨྲ་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། གདུལ་བ་བླུན་པོ་ཕལ་པ་འགའ་ཞྲིག་རང་

ལ་མ་དད་པ་སྐེ་པའྲི་དགག་བ་ལས་རང་ཉྲིད་ཆོས་སོང་གྲི་ལས་སོག་ཅྲིང༌། གདུལ་བ་

དེ་དག་ཀང་ཆོས་ལོག་ལ་ཞེན་པ་ཆེས་ཆེར་འཐས་སུ་བཅུག་པ་དགོས་པ་ཆེ་བར་

མཐོང་བ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །གདུལ་བ་དེ་དག་རང་ལ་མ་དད་པ་སྐེས་པའྲི་ཉེས་

དམྲིགས་ཀང་རང་གྲི་རེད་བཀུར་དང་སན་གགས་ཉམས་ཀྲིས་དོགས་པའྲི་ཀུན་སོང་
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དང༌། གདུལ་བ་དེ་དག་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་གྲིས་དོགས་པའྲི་སྲིང་བརྩེ་བ་གཉྲིས་གང་

ཤེས་ཆེ་བར་འདུག་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ལ་རྟོགས་ཤྲིག །སྲིང་ནས་བསྟན་པ་གཅེས་པར་

འཛིན་པའྲི་མཁས་པས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་དཔང་དུ་བཞག་སྟེ་

ལུང་རྲིགས་རྣམ་དག་གྲིས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་བསྟན་པ་ལ་མྲི་

ཕན་ཅྲིང་དོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ན། རང་གཞན་གང་ལ་ཡང་གོ་བ་ས་གཅྲིག་ཀང་སྐེད་པར་

མྲི་ནུས་ཤྲིང་ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ལ་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་སྟེར་མྲི་ནུས་པ་སྐུ་བཞྲིའྲི་

ས་བོན་ཆ་ཙམ་ཡང་འདེབས་མྲི་ནུས་པའྲི་རེད་བཀུར་ལྷུར་ལེན་ཐབས་དབང་ཁྲིད་

ལུང་གསུམ་བརྒྱ་ཚར་འཇུག་པ་དང༌། ཚེ་འདྲིའྲི་བཟའ་བཏུང་ཙམ་ཞྲིག་དོན་དུ་གཉེར་

ནས། ཀ་བུམ་གྲི་སྦོར་འཕྲེང་ཁ་ཡར་ཅྲིག་སོབ་པའྲི་གཟུགས་བརན་རྣམས་དེ་བས་

ཀང་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་གོ་སབས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། དེ་བས་ན་

ཚུལ་དེ་ལྟར་སྨྲ་ཞྲིང་མཁས་པས་བསྟན་པ་གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་ལྷག་བསམ་གྲིས་

ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའྲི་དགག་བསྒྲུབ་བས་པ་ན་ཕྲག་དོག་དང་

སང་ཞུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སོད་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲི་བློ་ལ་ཡང་ཆོས་

ལོག་དེ་དག་ཞེན་ཀང་མཁས་པས་ལུང་རྲིགས་ལ་ལན་གཞན་གདབ་པར་མ་ནུས་

པར་འགོ་བ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་སྨྲ་བ་ཡྲིན་པར་གོར་མ་ཆག་གོ །སར་ཡང་དྲིང་སང་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པའྲི་སེ་སོད་ལ་ཐོས་བསམ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་འདྲི་སད་གླེང་བར་བ་སྟེ། ཆོས་ལྡན་གྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་

ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ཡང་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་ཚེ་རྲིལ་པོར་གཞུང་ལུགས་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་འབད་ནས་
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སྦངས་པ་འདྲིའྲི་དགོས་པ་ནྲི། འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཏུ་རེ་བ་མ་

ཡྲིན་ནམ། འདྲི་དག་ལ་ཐོས་བསམ་བས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་རུ་འགོ་ལུགས་དེ་

ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ཨེ་གོ །གལ་ཏེ་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། འདྲི་ན་དང་པོར་ཐོས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་འབྱུང༌། །ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་ལས་ཀང་ཡང་

དག་དོན་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང༌། །དེ་ལས་དེ་ཐོབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་པ་དེ་བསྒོམས་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་རྒྱུར་ངེས་པར་འགོ་དགོས་སོ་ཞེས་འདོད་དགོས་པ་འདུག་ན། དེ་དེའྲི་རྒྱུར་ངེས་

པར་འགོ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ད་ལྟ་ནྲི། ཚེ་རྲིལ་པོ་གཞུང་ལུགས་ལ་

ཐོས་བསམ་བས་ནས་རང་ཉྲིད་མཁས་པར་རློམ་ཡང་ཉམས་ལེན་བེད་པར་འདོད་

པའྲི་ཚེ། ཐོས་བསམ་ཚིག་གཅྲིག་ཀང་མ་བས་ཤྲིང་རྣམ་དབེ་གང་ལ་ཡང་མྲི་མཁས་

པའྲི་བླུན་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པའྲི་མན་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལས་མྲི་འདུག་

ན། སྨྲ་ཚུལ་དང་བེད་ཚུལ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བ་དེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་ལ་ཁེལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་སྟེ་དེ་དེའྲི་རྒྱུར་འགོ་བའྲི་དོན་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཉམ་སུ་

ལེན་ཚུལ་མཐའ་དག་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཤེས་པར་བས་ཏེ། ཤེས་

པ་ལྟར་བསྒོམས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དེ་ལྟར་རང་ཉྲིད་གང་

ལ་ཐོས་བསམ་བེད་པའྲི་གཞུང་དེ་དག་ནྲི། གཙོ་བོར་ཉམས་ལེན་གྲི་ཡན་ལག་འབའ་

ཞྲིག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང༌། རང་ཉྲིདཀྲིས་ཀང་དེ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་བས་པའྲི་

ལག་རེས་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གྲིས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་

བསྟན་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་གཅྲིག་ལ་བེད་དགོས་བར་སོང་བས། དེ་ལྟར་ན་
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ཚད་མ་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ། བམས་ཆོས་རྣམས་སོ་སོའྲི་འགེལ་པ་དང་

བཅས་པ། ས་སེ་ལྔ། མངོན་པ་གོང་འོག །འདུལ་བ་དབུ་མ་རྲིགས་ཚོགས་རེས་འབང་

དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གང་དང་གང་ལ་སྦངས་པར་

བསྒོམ་པ་རྣམས་ལ། གཞུང་ལུགས་དེ་དང་དེ་དག་གྲི་ཚིག་རེ་རེ་གཉྲིས་གཉྲིས་

དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་ནས། འདྲིས་སེམས་སྐེད་བསྟན། འདྲིས་མྲི་རྟག་པ་བསྟན། 

འདྲིས་བདག་མེད་བསྟན། ཞེས་པ་དང༌། འདྲིས་ཚོགས་ལམ་པའྲི་ཉམས་ལེན་བསྟན། 

འདྲིས་སྦོར་ལམ་པའྲི་ཉམས་ལེན་བསྟན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། སྤྲིར་ལས་དང་

པོ་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གང་གྲི་ཡང་ལམ་གྲི་རྲིགས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྩོམ་པ་མ་བས་

པ་ཅྲིག་ཐོག་མར་ཉམས་ལེན་ལ་འཇུག་ན། དེས་ཐོག་མ་རང་དུ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཉམས་སུ་

ལེན། དེ་ལེན་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། བླངས་པའྲི་ཕན་ཡོན་མ་བླངས་པའྲི་

ཉེས་དམྲིགས་བླངས་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་ཚད། དེ་དམྲིགས་རྣམ་ཡྲིད་ལ་བེད་ཚུལ་

ཇྲི་འད་ཞྲིག་བས་ནས་སྐེ་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བས་ན་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། 

དེ་སྐེས་པའྲི་རེས་སུ་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་དུས་གཉྲིས་

པར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་དཔད་

ནས། མཐར་སངས་རྒྱས་པའྲི་བར་རྲིམ་ཅན་དུ་ཉམས་ལེན་གྲི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་མ་

ཚང་བ་མེད་པར་གོ་རྲིམ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པའྲི་ཉམས་ལེན་གྲིས་ལུགས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་ཆགས་པར་བས་ནས། དེ་ནས་རང་ཉྲིད་གང་

ལ་སྦངས་པར་ཁས་འཆེ་བའྲི་གཞུང་ལུགས་དེ་དང་དེའྲི་གཞུང་ཚིག་གཅྲིག་ཀང་ལྷག་

མ་མ་ལུས་པ་ཉམས་ལེན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦར་ཏེ། གཞུང་ལུགས་འདྲི་ལྟར་ན་རྟེན་གྲི་
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གང་ཟག་འདྲི་འད་ཞྲིག་གྲིས་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་བསྟེན་ཚུལ་

འདྲི་ལྟར་བས་ནས། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བེད། དེ་ནས་ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འདྲི་

ལྟར་བེད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་

བེད། དོན་དེ་དང་དེ་གཞུང་གྲི་ཆར་དེ་དང་འདྲིས་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་དུ་བསྟན། དེ་འད་བའྲི་

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་སོགས་ཀང༌། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གྲི་མདོ་སེ་འདྲི་འད་བ་ཞྲིག་གྲི་དགོངས་པ་ཤྲིང་རྟའྲི་སོལ་འབེད་ཆེན་པོ་འདྲི་འད་ཞྲིག་

གྲིས་བཀྲལ་བའྲི་ཕྱོགས་ཡྲིན་ཞེས། རང་བཟོ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བའྲི་ཤབ་ཤོབ་མ་ཡྲིན་

པར་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་ནས་འཆད་ཤེས་པ་ཅྲིག་དགོས་པ་

ཡྲིན། དེ་ལྟར་འཆད་ཤེས་པ་སུ་ཡོད་དེ་མེད་ན་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བས་

པའྲི་དགོས་པ་གཏན་ལོག་ཏུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཁོ་འདྲི་ཟེར་ན་ང་འདྲི་ཟེར་གྲི་བཤགས་

འགེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཤེས་པ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་འཁོར་ལོངས་སྤོད་ཅུང་ཟད་

གྲུབ་པ་ཙམ་ཞྲིག་དོན་དུ་གཉེར་བར་བས་ནས་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་

ཅྲིང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ཐོས་བསམ་པ་ཡྲིན་པས་སྤོད་པ་ཞྲིབ་མོ་ག་ལ་འོང་ཞེས་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཡལ་བར་དོར་ཏེ་བག་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅྲི་དགར་འཇུག་པ་དག་ནྲི། 

ལེགས་པར་བརྟགས་ན་འབད་པ་བས་པ་ཐམས་ཅད་”གང
1
་གྲི་རྒྱུར་སོང་ཞེས་བསམ་

པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་འད་བ་དག་ལ་ནྲི། ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་གང་དུ་བརོད་པ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བའྲི་ནུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༢བ༢ན།  རང  *གང    ཞོལ། ༡༣༠ན༣ན།  སྐུ། ༡༣༣ན༣ན།  གང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་ག་ལ་ཡོད། ཚེ་ཧྲིལ་པོ་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦངས་པའྲི་མཁས་པར་རློམ་ཡང་སྐབས་

འགོའྲི་ཉམས་ལེན་ཙམ་ཡང་མྲི་ཤེས་པ་ཕལ་ཆེ་བར་སང་ངོ༌། །

གཞན་ཡང་ཁེད་ཅག་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ཡྲིན་ན། ལམ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གྲི་རྣམ་དབེ་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས། 

ལྟར་སང་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་ལུགས་དང༌། ཡང་དག་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་པར་

ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇུག་ལྡོག་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྲིག་དང༌། ལམ་གྲི་གོལ་ས་ཐམས་

ཅད་གཅོད་ཐུབ་པ་ཅྲིག་ཐོས་བསམ་བས་པའྲི་ལག་རེས་ལ་ཨེ་དགོས། དེ་དགོས་ན་མུ་

སྟེགས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཐར་པ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གཉྲིས། མྲི་ལེན་པ་ལ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་ཁས་

ལེན་མྲི་ལེན་གཉྲིས། ཐར་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁས་ལེན་མྲི་

ལེན་གཉྲིས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་པ་ལ་ཚད་མའྲི་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ། རང་

གྲི་སྟོན་པས་གསུངས་པའྲི་འཁོར་བ་འཇུག་ལྡོག་གྲི་རྲིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་

ལེགས་པར་གྲུབ་ཚུལ་རྣམས་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་

ཕེབས་ནས་སྟོན་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྲིག་དང༌། དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་སྟོན་པ་

ཡང་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་གྲུབ་པའྲི་ཡྲིད་ཆེས་རེད་

དགོས་ཏེ། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས། དེ་ལྟའྲི་དངོས་སྟོན་བསྟོད་པ་ནྲི། །དེ་ཡྲི་

བསྟན་པ་ཉྲིད་ལས་ནྲི། །ཚད་མའྲི་དེ་ཉྲིད་གྲུབ་དོན་ནྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ལྟར་ཤེས་ན་བོད་འདྲི་གང་ཟག་མཁས་མྲི་མཁས་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་རང་རང་གྲི་ལུགས་

ཀྲི་ལམ་མྲི་འད་བ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་སྟོན་པ་འདྲི་དག་ལས། འདྲི་ནྲི། ལམ་ཡང་དག་

པའོ། །འདྲི་ནྲི། ལམ་ལྟར་སང་ངོ༌། །འདྲི་ནྲི། མྲིང་ཇྲི་ལྟར་བརྟགས་ཤྲིང་ལོ་རྒྱུས་ཇྲི་ལྟར་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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འཆད་ཀང་རུང་སྟེ་དོན་མུ་སྟེགས་ཀྲི་ལུགས་འདྲི་འད་བ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་ནོ་ཞེས་

སོགས་རང་སྟོབས་ཀྲིས་ཤེས་ནས་བླུན་པོས་ལམ་ལོག་པ་ལ་གང་ཁྲིད་ཁྲིད་མྲི་ཐུབ་པ་

ཅྲིག་འོང་བ་ཡྲིན། ད་ལྟ་མཁས་པར་ཁས་འཆེ་བ་དག་ལ་དེ་ལྟར་ཨེ་ཡོད། ཡོད་ན་མུ་

སྟེགས་ལ་མྲི་འད་བའྲི་འདོད་པ་དུ་ཡོད། དེ་སོ་སོའྲི་ལུགས་རང་རང་གྲི་བློས་བཞག་

པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་ལུས་འཆའ་ཚུལ། དེ་དག་གྲི་སྒྲུབ་བེད་འགེད་ཚུལ། སྐོན་སོང་ཚུལ། 

ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གྲི་འཁོར་བར་འཇུག་ཚུལ་དང་ལྡོག་ཚུལ། བསམ་གཏན་སྒོམ་

ཚུལ། གོམས་པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ཤྲིང༌། དེ་དག་ལ་

གཞུང་ལུགས་སོ་སོ་ནས་གནོད་པ་སྟོན་ཚུལ། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དང་ཤྲིང་རྟའྲི་

སོལ་འབེད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་གཞུང་ལས་ཐེག་པ་སོ་སོའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་

བཤད་ཚུལ། བོད་ཀྲི་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལམ་སོ་སོའྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་བས་

ཚུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲིས་པར་བས་ཤྲིང་མ་འདེས་པར་ཤེས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་དག་ལྟར་སང་ལུང་རྲིགས་རྣམ་དག་གྲིས་འབེད་ཤེས་པ་ཞྲིག་དགོས་ཀང༌། དེ་

ལྟར་ཤེས་པ་ལྟ་ཞོག །ཤེས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་འདུག་སམ་པའྲི་གོ་བ་

ཙམ་ཆགས་པའྲི་མཁས་པ་ཡང་དུ་ཞྲིག་ཡོད་ལེགས་པར་སོམས་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་

ཚུལ་མ་ནོར་པ་དང་འབད་པ་འབས་བུ་མེད་པར་མ་སོང་བ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་

པར་རྲིགས་སོ། ཞེས་ལྷག་པའྲི་བསམ་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བགྲིད་དེ། གཞན་

ཡང་འདྲི་ལྟར་ད་ལྟ་ཐོས་བསམ་པའྲི་དགག་བསྒྲུབ་ལྷུར་ལེན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ནྲི། 

སྐེས་བུའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྲིན་པ་རྲིགས་པས་དཔོད་པའྲི་དགག་

བསྒྲུབ་བ་དགོས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བར་ཆད་ཕྲན་ཆགས་རེ་ཙམ་ལ་ཕར་
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ཐེན་ཆུར་ཐེན་གྲིས་མྲི་ཚེ་རྲིལ་པོ་ཟད་པར་བེད་ཅྲིང་རྲིགས་པའྲི་དགག་གཞག་བེད་པ་

ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་ལ་རླུང་ལྟར་གགས་མོད། རྲིགས་པ་གང་ལ་ཟེར་

ངོ་ཤེས་པ་དུ་ཞྲིག་ཡོད་ཅེས་དལ་བུས་གླེང་བར་བགྲི་སྟེ་འདྲི་ལྟར། ཁེད་རྣམས་འདོད་

པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གགས་ལ་སོགས་པས་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་

དང་འདའམ་མྲི་འད། མྲི་འད་སྟེ། ངེད་ཀྲི་འདྲི་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་གཤགས་འགེད་པ་དང་

འད་བར་ཟླ་བོ་ལ་ཚིག་ལན་གང་འཇོལ་གཡོ་དང་སྒྱུ་དང་མགོ་སོར་དང་ཚིག་ངོར་དང་

ཟླ་བོའྲི་ལུས་ངག་གྲི་སྐོན་གྲི་ལད་མོ་བཟློས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་དཔའ་བཀོང་བ་

དང་ཚིག་ཟུར་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྲིས་ཕ་རོལ་ས་དབབ་ཅྲིང་རང་ཉྲིད་གགས་པར་བ་བ་

ལྷུར་ལེན་པའོ་ཞེས་ཟེར་ན། རང་གྲི་རང་བཞྲིན་དང་བོར་བརོད་པ་ལེགས་ཀྲིས། འོན་

ཀང་ཕྱྲིན་ཆད་བདག་ཅག་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའོ་ཞེས་ཁས་མ་འཆེ་ཞྲིག །རྲིགས་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་དེ་དག་གྲིས་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པ་དང་འད་བར་ཁས་ལེན་ན་འདྲི་འད་བར་བ་

སྟེ། དེ་དག་གྲིས་ནྲི། རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། དམ་བཅའ་

ཡང་དག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་ལྔའྲི་དོན་ཚང་དགོས་པར་གསུངས་

ན། ད་ལྟ་ཁེད་ཅག་དུ་མ་ཞྲིག་ནྲི། དང་པོ་དམ་བཅའ་བའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་ཁས་བླངས་ནང་

འགལ་དམ་བཅས་ཏེ། དེ་ལ་རང་ཚིག་”གྲི་བསལ
1
་བར་བརོད་པ་ན། རྩ་བའྲི་གྲུབ་

མཐའ་ལ་ཡོད་པ་ཡྲིན་པས་ངེད་ཀྲི་ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་བེད་ཅྲིའང་མྲི་གནོད་ཅེས་ལན་

འདེབས་ཤྲིང༌། དཔང་པོ་དག་གྲིས་ཀང་དེ་བདེན་ཞེས་ཟེར་བ་འདུག་པ་འདྲི་དག་གྲི་

ལུགས་ཨེ་ཡྲིན། ཡང་ཕ་རོལ་པོ་དང་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་རྩོད་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་རྩ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༣བ༥ན།  སྐུ། ༡༣༤བ༤ན།  གྱི་བསལ    ཞོལ། ༡༣༡བ༤ན།  གྱིས་གསལ
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གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཞེ་འདོད་ལ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པའྲི་དམ་བཅའ་ཁས་འཆེ་བར་འོས་པ་དག་

ཀང་དེའྲི་ཚེ་དྲིས་ཀང་ཁ་མྲི་འཆེ་བར་སྔ་རྒོལ་རང་ཉྲིད་ཞེ་བས་འདོད་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕ་རོལ་པོའྲི་ཁས་བླངས་ལ་འཁྲིས་པའྲི་ཚིག་གཡོ་ཅན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་རྣམ་

པར་འཇོག་པ་འདུག་པ་དེ་འད་བའྲི་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ཚིག་ལྔའྲི་ནང་ནས་རང་ཉྲིད་འདོད་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ཚང་བའྲི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་ཨེ་སོང༌། མ་སོང་ན་དེ་འད་བ་

དེ་རྩོད་པའྲི་སབས་སུ་དམ་བཅའ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའོ་ཞེས་སྨྲ་

བའྲི་དོན་གང་ཡྲིན། དེ་ལ་ཚིག་ལྔའྲི་དོན་མ་ཚང་ཡང་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། 

ཁེད་ཅག་གྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གགས་སོགས་ཀྲི་ལུགས་ལ་

བལྟོས་པ་མེད་པར་རང་རང་གྲི་འདོད་པས་བྱུང་རྒྱལ་བེད་པ་ཡྲིན་པར་ངེས་པས་དེ་

འད་བ་ལ་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའྲི་མྲིང་ཙམ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་བ་གཞན་ཡང་རྲིགས་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་

ཏུ་འགོ་བ་ལ། དམ་བཅའྲི་དོན་དེ་ཚད་མ་རྣམ་གཉྲིས་གང་ཡང་རུང་བས་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་

ནས་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་ཅན་གྲི་དམ་བཅར་སོང་བ། དམ་བཅའྲི་དོན་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ཅྲིང༌། རྟགས་དེ་

ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅྲིག་དགོས་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་རྟགས་

གང་བཀོད་ཀང༌། རྟགས་དེ་ཉྲིད་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན། ཁབ་འབེལ་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ལ་

མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་བསྟན་པ། ལྡོག་པ་ལ་

གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་ལེགས་པར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྡོག་ཁབ་ཚད་མས་

ངེས་པར་ནུས་པ་ཞྲིག་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་
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རྟགས་གང་བཀོད་ཀང་རྟགས་ལྟར་སང་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་འདུག་པ་

ལ། ཁེད་དག་ནྲི། ད་ལྟ་རང་ལུགས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་ཁས་འཆེ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའྲི་ཚེ། ཡང་ན་རང་གྲི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གྲི་ཁས་

བླངས་རྟགས་སུ་འགོད། ཡང་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་རྟགས་སུ་འགོད། ཡང་ན་དམ་

བཅའ་དེ་ཉྲིད་རྟགས་སུ་འགོད། ཡང་ན་ཕྱྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར་དམ་བཅའ་དེ་དག་དམ་བཅའ་

ཡྲིན་མྲིན་ཁད་པར་མེད་པའྲི་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་གཞན་རྟགས་སུ་འགོད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་

ཡང་དམ་བཅའ་གཞན་རྒྱུད་མར་འགོད་པ་དང༌། དམ་བཅའ་གཞན་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུངས་ནས་དམ་བཅའ་དེར་ཐལ། གཞྲི་གྲུབ་ན་ཁོད་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་

ཕྱྲིར། ཞེས་སོགས་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབེལ་བ་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་

ལྡན་གྲི་མཐུན་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་བསྟན་དགོས་པ་དང༌། བཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་

མ་བསྟན་དགོས་པའྲི་ཚུལ་ལ་བློ་ཁ་ཙམ་ཡང་མ་ཕྱོགས་པར་ཁབ་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་རྒོལ་བ་

རང་དང་ངག་སྨྲ་བཞྲིན་པ་དེས་དངོས་ཀྲི་མ་ངེས་པ་འཕེན་མྲི་ཐུབ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པ་

གཅྲིག་བུའྲི་རྩྲིས་བཏང་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་”འགའ
1
་ཞྲིག་འགོད་པར་བེད་ལ། དེ་འད་བའྲི་

སྒྲུབ་བེད་ལ་བློ་གཏད་བཅས་ནས་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་པ་མྲི་མཐུན་པ་མཐའ་ཡས་པ་

ཅྲིག་སོ་སོ་ནས་མདོ་སྔགས་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་སབས་སུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་འདུག་ཅྲིང༌། 

ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་བེད་འགོད་ཚུལ་དེ་དག་ནྲི། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གཉྲིས་ཀྲིས་

རྟགས་ལྟར་སང་དུ་གསུངས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སང་ན་ཇྲི་ལྟར་ཁེད་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡྲིན། 

ཡང་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་འབས་རང་མ་དམྲིགས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༤བ༣ན།  ཞོལ། ༡༣༢བ༤ན།  འགའ    སྐུ། ༡༣༥བ༤ན།  འབའ



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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གསུམ་དུ་ངེས་ཤྲིང༌། གསུམ་པོ་དེ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པ་འགོད་ན་རྟགས་ལྟར་སང་

འབའ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་འདུག་པ་ལ། ཁེད་རྣམས་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་གང་

འགོད་ཀང་འབས་རང་མ་དམྲིགས་པ་གང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་ཡང་རྩྲི་མྲི་དགོས། 

དགག་པར་གྱུར་པའྲི་དོན་གང་སྒྲུབ་བེད་དེ་ལ་འབེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། འགལ་

ཟླ་དམྲིགས་པ་སོགས་གང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་ཡང་རྩྲི་ཡེ་མྲི་དགོས་པར་གང་དན་

བཀོད་པས་ཆོག་གྲིན་འདུག་པ་འདྲི་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན། ”རྲིགས
1
་པའྲི་དབང་ཕྱུག་དེ་དག་

གྲིས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དང་འདྲི་ཚང་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་གང་འགོད་ཀང་ཚང་མྲི་དགོས་ན་མཚན་ཉྲིད་དེ་

དག་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་གང་བཀོད་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། 

དེ་དག་གྲིས་གསུངས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་གང་རུང་ལས་མ་འདས་པ་ཤ་

སྟགས་འོང་ཡང་དེ་འད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་པོ་ཁེད་རྣམས་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡང་

དག་ཡྲིན་ན་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གགས་ལ་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའྲི་དྲི་ཙམ་ཡང་མྲི་བོ་བར་

གདོན་མྲི་ཟ་ཞྲིང༌། དེ་དག་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཡྲིན་ན་ཁེད་རྣམས་ལ་རྲིགས་པ་སྨྲ་

བའྲི་དྲི་ཙམ་ཡང་མྲི་བོ་བར་གོར་མ་ཆག་གོ །

གཞན་ཡང་དྲིང་སང་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པ་ན། ཆོས་ཅན་དང༌། 

བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང༌། རྟགས་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བའྲི་མགོ་མཇུག་བར་གང་ཡང་

རུང་བར་ཚིག་གྲི་ཟོལ་ལམ། བརོད་ཚུལ་གྲི་ཟོལ་ལམ། ད་ལྟ་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་རྒོལ་བ་

གཉྲི་གའྲི་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཀང་ལན་བཏབ་”ལན
2
་དོན་མཐུན་སང་དུ་མ་གྲུབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༤བ༦ན།  ཞོལ། ༡༣༣ན༢ན།  རྱིག   *རྱིགས    སྐུ། ༡༣༦ན༢ན།  རྱིགས

2  མ་ཕྱི། ༡༠༥ན༣ན།  ཞོལ། ༡༣༣ན༦ན།  ལན    སྐུ། ༡༣༦ན༦ན།  པ་ན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གཞན་གྲི་སྟེང་དུ་ཁེར་ནས་བསྒྲུབས་པས་དེ་དག་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ལན་མ་ཐེབས་ན་རྩ་

བའྲི་དམ་བཅའ་འགྲུབ་པར་བེད་པའྲི་ཟོལ་ལ་སོགས་པ་ཟོལ་སྦོར་དུ་མ་ཞྲིག་བེད་པ་

ལ་རྲིགས་པ་ཤེས་པའྲི་རབ་ཏུ་རྩྲི་བ་འདུག་པ། དེ་ཡྲིན་ན་བདག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་

གངས་ཅན་གྲིས། མྲིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། གཞན་

དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་བཀོད་པ་དང༌། ལུས་སེམས་རས་

གཅྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་རྒྱང་ཕན་གྲིས་གཉྲིས་བཅས་ཀྲི་སྦོར་བ་བཀོད་པ་སོགས་

མཐའ་དག་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འགྱུར། འདྲི་དག་ལྟར་ན་ནྲི། གངས་

ཅན་སོགས་རྲིགས་པའྲི ་དབང་ཕྱུག་དང་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གགས་སྦོར་བ་

”མཚམས
1
་པ་བེད་པར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །ཟོལ་ཞེས་པ་ནྲི་གཡོ་རྒྱུའྲི་ཐ་སད་དེ། ཟོལ་

གྲི་རྲིགས་པ་དེ་འདས་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲི་གོ་ཆོད་ན། གཡོ་རྒྱུའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཆོས་

རྣམ་དག་གྲི་གོ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་ཆོད། ཀྭ་ཡེ་མྲི་བརྟན་ཚེ་འདྲིའྲི་ཚད་ཙམ་དུ་རང་གྲི་དལ་

འབོར་ཆུད་གཟོན་པའྲི་ཐབས་དེས་བསྟན་པའང་འཇྲིག་པར་མ་བེད་ཅྲིག །དེ་བཞྲིན་

དུ། གཞན་གྲི་འདོད་པ་འགོག་པའྲི་སུན་འབྲིན་དང༌། བརྒལ་ལན་གྲི་སྒོ་ནས་རང་རང་

གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའང་གཞན་དུ་སྲིད་པའྲི་”དགོས
2
་པ་གཅོད་ཅྲིང༌། གཞན་གྲི་ལུགས་

ལ་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ཚུལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའྲི་ཆ་གང་ཡོད་སེལ་བ་ཡང༌། ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་དང་རྩོད་རྲིགས་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ནས་འབྱུང་

བའྲི་སུན་འབྲིན་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ལྟར་སང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ལྟག་

ཆོད་རྣམས་ཀྲི་དབེ་བ་དང༌། སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༥ན༥ན།  ཞོལ། ༡༣༣བ༣ན།  མཚམས    སྐུ། ༡༣༦བ༣ན།  མ་ཆགས

2  མ་ཕྱི། ༡༠༥ན༧ན།  ཞོལ། ༡༣༣བ༥ན།  དགོས    སྐུ། ༡༣༦བ༥ན།  དོགས



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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ནས། སུན་འབྲིན་དང་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་ཞྲིང༌། སུན་འབྲིན་ལྟར་

སང་དང་ལྟག་ཆོད་དུ་མ་སོང་བ་ཞྲིག་མྲི་དགོས་སམ་དགོས་ན་མཚན་ཉྲིད་དང་རྣམ་

དབེ་དེ་དག་ཨེ་ཤེས། མྲི་ཤེས་ན་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའོ་ཞེས་མ་ཟེར་ཅྲིག །ཤེས་ན་དྲིང་

སང་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་གཞན་གྲི་འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་རོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། དུས་

དེའྲི་ཚེ་ཕ་རོལ་པོའྲི་ཚིག་ཚིག་མ་ཡྲིན་པར་གཞན་གྲི་བློ་ངོར་གྲུབ་པའྲི་ཐབས་འབའ་

ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་པའྲི་སུན་འབྲིན་ལྟར་སང་དང་ལྟག་ཆོད་འབའ་ཞྲིག་འོང་གྲིན་སང་ན་

འདྲི་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན། དེས་ན་གནོད་བེད་ཀྲི་ཐལ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་

མྲི་འཕེན་གང་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་དེའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ། 

བརྒལ་ཅྲིང་བརྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྟག་ཆོད་དུ་མ་སོང་བ་ཞྲིག་བྱུང་ན་མཁས་པའྲི་

དགག་གཞག་ཏུ་འགོ་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་དག་དང་སྔ་རྒོལ་དཔང་པོ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྲི་

མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གྲི་ཁད་པར་རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་ཀྲི་

གནས་དང་གནས་མ་ཡྲིན་པ། ཇྲི་ལྟར་རྩོད་པའྲི་ཚུལ། རྩོད་པའྲི་དུས་སབས། རྩོད་

པའྲི་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་སྐོན་དང༌། ཡང་དག་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྲིགས་

པའྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་ནས་དེ་དག་དང་མཐུན་མྲི་མཐུན་

བརྟགས་ཏེ་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མ་ཆགས་པར། གཡོ་སྒྱུའྲི་སྒོ་

ནས་སུན་འབྲིན་ལྟར་སང་འབའ་ཞྲིག་ཟོལ་སྦོར་སོགས་གང་ཤེས་ཀྲིས་འབད་པའྲི་

དགག་སྒྲུབ་བས་ཀང་རྒོལ་བ་དེ་ཉྲིད་ཚར་གཅོད་ཀྲི་གནས་སུ་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་

གཉྲིས་ཀྲིས་གསུངས་ཀྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའྲི་མྲིང་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པའྲི་གོ་སབས་ག་ལ་

ཡོད། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དེས་ན་གཡོ་སྒྱུའྲི་ཚིག་གསུམ་ལ་རང་གྲི་ཚེ་ཧྲིལ་པོའྲི་བ་རྒྱུ་དང་གདུལ་བ་ལ་

འདོམས་རྒྱུའྲི་ཟབ་ཆོས་དང༌། རྲིགས་པའྲི་དགག་བསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་

དེ་ཡང་བསྟན་པ་འཛིན་པའྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ན། བསྟན་པ་མྲི་འཛིན་པ་མྲི་རྲིགས་

པ་སྨྲ་བ་ནྲི། །སྐེ་བུ་དམ་པ་མཐའ་དག་ལ་བ་བ་ལས་གཞན་དུ་བསྟན་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

དེའྲི་ཕྱྲིར་དེ་ལྟར་གོང་དུ་བརོད་པ་དེ་འད་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་དག་ལ་མཁས་

པར་བས་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་རྲིགས་པས་འབེད་པའྲི་ནུས་པ་ཅྲིའང་མེད་

པར་ཕྲན་ཚེགས་གང་བྱུང་ལ་བླུན་པོའྲི་ངོར་གཤགས་འགེད་བེད་པའྲི་དགག་བསྒྲུབ་

ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་ག་ལ་ནུས། ཆོས་རེ་ས་སྐ་པཎྜྲི་ཏས་མཛད་

པའྲི་མཁས་པ་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ལས་ཀང་། ཅ་ཅོ་དང་། བཞད་གད་དང་། གར་དང་། 

འདོན་པ་བསྒྱུར་བ་དང་། ངག་ཧ་ཅང་མྱུར་ཆེས་པ་དང་། ཚིག་མཐོ་དམན་དང༌། སུབ་

སུབ་པ་ལ་སོགས་པས་རྒོལ་བའྲི་སོབས་པ་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པར་འདོད་པ་ནྲི། བསྒྲུབ་

པའྲི་ཡན་ལག་མྲི་བརོད་པའམ་མ་ཡྲིན་པ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་རང་ཉྲིད་

ཚར་བཅད་དུ་འགྱུར་མོད། དེས་གཞན་ཕམ་པར་མྲི་ནུས་ལ། ཆོས་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་

རྩོད་པ་ངན་འགོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ལྟ་བུ་སང་བར་བའོ། ཞེས་

དང༌། ཆོས་ཀྲི་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་མུ་སྟེགས་བེད་ལ་སོགས་པ་དང་རྩོད་པ་

ན། སངས་རྒྱས་པ་དང་གཟེགས་ཟན་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་རྩོད་ཀྲི། 

བསྟན་པ་འཛིན་པར་མྲི་ནུས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། གཞུང་

དུམ་བུར་བཏོན་ནས་སྦོར་བ་ཁོད་ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི། བྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་ཉམས་སད་པའྲི་

རྩོད་པ་ཡྲིན་གྲི། མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའྲི་རྩོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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དང༌། གཡོ་སྒྱུས་བསྟན་པ་བསྲུང་དགོས་པ་བྱུང་ན་བསྟན་པ་ཉྲིད་མ་དག་པར་འགྱུར་

ལ། ཕ་རོལ་མྲི་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་ཙམ་གྲིས་སབས་དོན་གྲུབ་ན་མཚོན་དང་མྲི་ལ་སོགས་

པས་བསྲིགས་པས་ཀང་མྲི་སྨྲ་བར་ནུས་པས་དེ་ཡང་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་

ལོ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །ད་དུང་བརྒལ་ཅྲིང་བརྟག་པར་བ་བ་མང་

དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་རེ་ཤྲིག་ལ་བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་གཟུ་བོར་གནས་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་

དཔོད་པའྲི་སྒོ་ཙམ་བསྟན་པ་ཙམ་ཞྲིག་བས་སོ། །

སྨྲས་པ། མགོ་ལ་དམ་པའྲི་ཞབས་རྡུལ་ལན་མང་བཀོད། །རྣ་བའྲི་སྒོ་ལ་ཐོས་པའྲི་

ལམ་བང་ཞྲིང༌། །སྲིང་ནྲི་ལེགས་བཤད་བདུད་”རྩྲིའྲི
1
་གང་གྱུར་པའྲི། །”སལ

2
་བཟང་

རྣམས་ཀྲི་ཁ་ལ་ཚིག་འདྲི་འགྱུ། །འཇྲིག་རྟེན་བླུན་པོ་རྣམ་དཔོད་བལ་རྣམས་ཀྲི། །ཡྲིད་

འབབ་མ་གྱུར་ཡ་རབས་ཆོས་ཀྲི་ཚུལ། །རྣམ་པར་རྲིག་རྣམས་སྐོན་དུ་ག་ལ་རྩྲི། །དམ་

པས་ཁེལ་ན་གསོན་པོ་སོག་བལ་ཡྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་བདག་གྲིས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་

ཡྲི། །སྒོ་ཙམ་བསྟན་ཕྱྲིར་བརྒལ་ཅྲིང་བརྟག་པ་ཡང༌། །སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་

བཞྲི་ཡྲིས་ཕྱུག །གཟུར་གནས་རྲིགས་པའྲི་མྲིག་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་ལྟོས། །བསྟན་པའྲི་

མཐའ་ལ་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་ན། །བདུད་ཀྲི་དབང་གྱུར་ལོག་པའྲི་ལམ་སྟོན་པ། །ཕྲག་

དོག་དུག་གྲི་བུམ་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། །བཤེས་གཉེན་གཟུགས་ཀྲི་རྲི་མོ་རྣམ་པར་

རྒྱུ། །རེད་བཀུར་གྲིས་གདུངས་འདོད་པའྲི་ཁོལ་པོར་གྱུར། །རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུའྲི་སྤོད་

ཚུལ་གོམས་རྣམས་ཀྲིས། །མྲི་བེད་སྲིག་པ་ཅྲིའང་ཡོད་མྲིན་ཅྲིང༌། །ཁ་ནས་མྲི་འབྱུང་

ལོག་པའྲི་ཆོས་ཡོད་མྲིན། །འདྲི་ན་ཁ་གསག་གཅམ་བུ་ངོ་བསྟོད་ཀྲིས། །ཕ་རོལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦བ༢ན།  ཞོལ། ༡༣༥ན༤ན།  རྩྱིའྱི    སྐུ། ༡༣༨ན༣ན།  རྩྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༠༦བ༢ན།  ཞོལ། ༡༣༥ན༥ན།  བསྐལ  *སྐལ    སྐུ། ༡༣༨ན༣ན།  སྐལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འབྲིད་པའྲི་སྦོར་བ་ལྷུར་ལེན་པ། །མང་པོས་བཀུར་ཅྲིང་རློམ་པས་མཐོ་བ་ཡྲི། །མཁས་

བཙུན་བཟང་པོར་གགས་པ་མང་ན་ཡང༌། །རྣམ་དཔོད་མྲི་དམན་རྲིགས་པའྲི་གནས་

ལ་བང༌། །མང་ཐོས་ཉམས་ལེན་གནད་ལ་མ་རྨོངས་པས། །ཚེ་འདྲི་མྲི་སེམས་ཕན་

འདེའྲི་སྒོ་གཅྲིག་པུ། །ཐུབ་བསྟན་གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་དམ་པ་དཀོན། །ཆོས་མྲིན་

སྤོད་པ་ཇྲི་ཙམ་རྒྱས་ན་ཡང༌། །གང་གྲི་བློ་ལ་དོགས་པ་མེད་པ་ཡྲི། །གནས་མྲིན་

བཟོད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་གང༌། །བཟོད་པ་དེ་ཡྲིས་བླུན་པོའྲི་བཟང་སྤོད་

སྟོན། །དྲི་མེད་རྲིགས་པས་ཡང་དག་ལམ་བསྟན་ནས། །ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་འབེད་

པའྲི་ནུས་མེད་ན། །མཁས་པས་ཅྲི་བ་གཞུང་ལུགས་སྦངས་པས་ཅྲི། །དེ་ཡྲིས་བསྟན་

པ་འཛིན་པའང་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། །ལོག་པའྲི་ལམ་ཞུགས་རྲིགས་པས་མྲི་འགོག་

ཅྲིང༌། །རྒྱལ་བའྲི་ལམ་བཟང་རྲིགས་པས་མྲི་སྒྲུབ་ན། །ཤེས་ཀང་ཕན་ཆུང་ནོར་ཀང་

གནོད་ཆུང་བའྲི། །ཕྲན་ཚེགས་བཤགས་སྦོང་དལ་འབོར་སྟོང་ཟད་ཡྲིན། །རྣམ་དག་

རྲིགས་པའྲི་ཁོང་སྲིང་དང་བལ་ཞྲིང༌། །ཚིག་གྲི་ཡལ་འདབ་མང་དུ་རྒྱས་པ་

ཡྲིས། །བླུན་པོའྲི་བ་ཚོགས་འདུ་བའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། །མཁས་མང་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཤྲིང་

སོང་བོ་འད། །རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའྲི་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་པའྲི། །རྣམ་དཔོད་མགོགས་

འགོའྲི་རྟ་བདུན་གྲིས་དངས་ནས། །རྲིགས་ཚུལ་ཚ་ཟེར་བེ་བ་འགེད་པ་ཡྲི། །ལེགས་

བཤད་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེང་འདྲིར་ཤར། །དེས་ནྲི་བློ་གསལ་བློ་ཡྲི་སང་བ་

དང༌། །ཐུབ་བསྟན་པདོའྲི་དགའ་ཚལ་མཉམ་དུ་རྒྱས། །ལོག་སྨྲ་འབྱུང་བོའྲི་བ་ཚོགས་

མྲིག་ལོང་ཞྲིང༌། །ཆོས་མྲིན་མུ་སྟེགས་མ་ལུས་བསལ་ཕྱྲིར་རོ། །ལྷག་བསམ་དག་

པའྲི་ལུས་ཀྲི་སྟོབས་རྒྱས་གཞུང་ལུགས་རལ་བའྲི་ཁུར་གྲིས་བརྲིད། །དྲི་མེད་རྲིགས་



༡ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དྡོར།
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པའྲི་གད་རྒྱངས་དག་པོས་ས་གསུམ་མ་ལུས་འདར་བེད་ཅྲིང༌། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྲིན་

མཆེ་སེར་རྣོན་པོས་རྒོལ་ངན་གླང་པོ་མཐའ་དག་གྲི །ཐོད་པའྲི་བུམ་པ་ཅྲིག་ཅར་དལ་

བེད་སྨྲ་བའྲི་སེངེ་གཞན་ཡོད་མྲིན། །འདྲི་ལྟར་ཐུབ་བསྟན་རྲིན་ཆེན་གཞལ་མེད་

ཁང༌། །བྲི་དོར་བགྲིས་ལས་བདག་གྲིས་དགེ་བ་གང༌། །ཐོབ་པ་དེ་ཡང་སྐེ་དགུའྲི་ཉེར་

འཚོའྲི་གཞྲི། །དྲི་མེད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའྲི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །    ། །

སོམ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་

རབ་ཏུ་བེད་པ་ཐུབ་བསྟན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བྲི་དོར་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། བདེ་བར་གཤེགས་

པའྲི་གསུང་རབ་མདོ་སེ་དང་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་དོན་ཤྲིང་རྟའྲི་སོལ་

འབེད་ཆེན་པོ་དག་གྲི་སོ་སོའྲི་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་འདེས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་

ནས། དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་

ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡང་

དག་པར་གནས་པའྲི་ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། གཙང་མང་

སྟོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦར་

བའོ། །འདྲིས་ཀང་བསྟན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་

གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག །

སྭ་སྟྲི། །ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །

སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །རྒྱུད་སེ་སྤྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ 

མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿརབ་ཡངས་མཁེན་པའྲི་སྤན་ལྡན་པས། །རབ་འབམས་

ཤེས་བའྲི་གནས་ཀུན་གཟྲིགས། །རབ་མང་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཏེར་ཅན། །རབ་

མཆོག་བླ་མའྲི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེ་ཡྲི་ལེགས་བཤད་གངྒཱའྲི་རྒྱུན། །གདུལ་བའྲི་གླྲིང་

དུ་བབས་པ་ལས། །བདག་བློ་སྐྲ་ཡྲི་རྩེ་མོ་ཡྲིས། །བླངས་པའྲི་ཆུ་ཐྲིགས་བརེད་སོར་

བྲི། །

དེ་ལ་ཐེག་པ་གོང་འོག་གྲི་ལུགས་ཐ་དད་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྣམས་ལས། 

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཚུལ་གྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ལ། ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་རང་རེའྲི་སྟོན་པ་འདྲི་སྔོན་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའྲི་དྲུང་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དེ། ཚོགས་ཀྲི་

ལམ་ལ་ཞུགས་ཤྲིང་བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པའྲི་མགོ་

བརྩམས་སོ། །དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་འཇྲིག་རྟེན་དུ་

བོན་པའྲི་བར་གྲིས་གངས་མེད་དང་པོ་རོགས་སོ། །དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

མར་མེ་མཛད་འཇྲིག་རྟེན་དུ་བོན་པའྲི་བར་གྲིས་གཉྲིས་པ་རོགས་སོ། །དེ་ནས་དེ་



༢ རྒྱུད་སྡེའི་སྤི་རྣམ།

 257  

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟྲིགས་འཇྲིག་རྟེན་དུ་བོན་པའྲི་བར་གྲིས་གསུམ་པ་

རོགས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྲི་སས་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའྲི་

བར་བསལ་བ་བརྒྱར་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང༌། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའྲི་

རྒྱུར་ཚོགས་བསགས་པར་འདོད་དེ། །རྣམ་གཟྲིགས་མར་མེ་རྲིན་ཆེན་གཙུག །གངས་

མེད་གསུམ་གྲི་ཐ་མར་བྱུང༌། །དང་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་གངས་མེད་

གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་དང༌། སོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བའྲི་བར་ནྲི་བང་སེམས་སོ་

སྐེ་ཚོགས་ལམ་པ་མཚན་ཉྲིད་པར་འདོད་དོ། །དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ལ། དཔྲིད་

ཟླ་ཐ་ཆུང་སར་མ་ས་གས་ཉ་པའྲི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྲི་སོད་ལ་བདུད་བཏུལ། གུང་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའྲི་ཚེ།སྦོར་ལམ་མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་རྣམས་མངོན་དུ་བས། ཐོ་རངས་

སྐ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ཙམ་ན། མྲི་སོབ་ལམ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ནས་ཞག་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་དགུ་འདས་ནས་ཝཱ་ར་ཎ་སྲིར་ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་རོ། །དེ་ནྲི་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་ལ། ཆོས་

འཁོར་དེ་ལས་གཞན་བསོར་བར་མྲི་འདོད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་མྲི་འདོད་དོ། །དེ་

ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་བ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་མར་མེ་ཤྲི་བ་བཞྲིན་དུ་རྲིག་པ་

རྒྱུན་ཆད་དུ་སོང་བར་འདོད་དོ། །ལམ་གྲི་སབས་སུ་ས་བཅུའྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འདོད། 

འབས་བུའྲི་སབས་སུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་མྲི་འདོད། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་གཟུགས་

སྐུ་གཉྲིས་ལས་མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཐ་སད་ཀང་མྲི་འདོད་དོ། །བེ་བག་སྨྲ་བས་རྒྱལ་

བུ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ལུས་དེ་སོ་སྐེའྲི་ལུས་ཡྲིན་པས། ལས་ཉོན་གྲིས་འཕངས་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚེ་ཡང་ལུས་དེའྲི་རྒྱུན་མ་བརེས་པར་
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སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་པས། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་

དོ། །མདོ་སེ་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྲིས་ཁག་ཕྱུང་བའྲི་

མཚམས་མེད་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྲིས་དགག་པ་བེད་གསུང་ངོ་། །

༈ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་གཉྲིས་ལས། ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ལུགས་ནྲི། ཚོགས་སྦོར་གྲི་རྲིང་ལ་གངས་མེད་དང་པོ་རོགས་སོ། །ས་

དང་པོ་ནས་བདུན་པའྲི་བར་གྲིས་གཉྲིས་པ་རོགས། ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་

གསུམ་གྲི་རྲིང་ལ་གངས་མེད་གསུམ་པ་རོགས་ཏེ། སྲིད་པ་ཐ་མ་བའྲི་ཚེ་འོག་མྲིན་

སྟུག་པོ་བཀོད་པར་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའྲི་

དབང་བསྐུར་ནས། ས་བཅུ་པ་རོགས་མཚམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཞེས་ཀང་བ། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་གཉྲིས་བརེས་ཏེ། མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དེ་ནྲི་གནས་ངེས་པ་

འོག་མྲིན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་དུ་གཤེགས་མྲི་སྲིད། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་

ཁོ་ན་ལས་ཐེག་དམན་གྲི་ཆོས་གསུང་བ་མྲི་སྲིད། རྣམ་པ་ངེས་པ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲི་སྲིད། འཁོར་ངེས་པ་ས་བཅུའྲི་བང་

སེམས་ལས་སོ་སྐེ་སོགས་ཀྲི་འཁོར་མྲི་སྲིད། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་མ་ཀྲི་བར་དུ་མ་

ངན་ལས་བཟླ་ཚུལ་མྲི་སྟོན་པ་སྟེ། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ནོ། །འོག་མྲིན་དེ་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན། 

ལྷའྲི་གནས་རྣམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་གཙང་མའྲི་གནས་ཀྲི་འོག་མྲིན་ཏེ། དེའྲི་གོང་ན་

འོག་མྲིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བ་བའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དེ་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། 
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གཙང་མའྲི་གནས་དག་སངས་པ་ན། །འོག་མྲིན་གནས་ནྲི་ཉམས་དགའ་བ། །ཡང་དག་

རོགས་སངས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་བ་པོ་གཅྲིག་འདྲིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་

སོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དེ་འོག་མྲིན་དུ་བཞུགས་ནས། སྤྲུལ་བའྲི་སྐུས་མྲིའྲི་

ཡུལ་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་སྟོན་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་མྲི་མཇེད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་འདྲི་ལ་གླྲིང་བཞྲི་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པའྲི་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའྲི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྟོན་ནོ། །དེ་ཡང་དགའ་

ལྡན་གྲི་གནས་ནས་འཕོ་བ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྟོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡབ་རྒྱལ་

པོ་ཟས་གཙང་མ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དང༌། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའྲི་སས་

རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་ཚུལ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དུས་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྟོན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་གཞོན་ནུ་རོལ་རྩེད་མཛད་པ་དང༌། བཙུན་མོའྲི་འཁོར་གྲིས་རོལ་བ་དང༌། 

ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། དཀའ་བ་སྤོད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པ་

དང༌། བདུད་འདུལ་བ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚུལ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཅྲིག་ཅར་དུ་

སྟོན་ཏེ། ཞྲིང་འདྲིར་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའྲི་ཚུལ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོན་པ་དང༌། ཞྲིང་

གཞན་དུ། ལ་ལར་སྐུ་བལྟམས་པ་དང༌། ལ་ལར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། ལ་ལར་འཁོར་ལོ་

བསོར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྟོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་

བ་མ་་ཀྲི་བར་དུ་སྟོན་ནོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོས་འཇྲིག་རྟེན་མཁེན། །འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གཟྲིགས་ནས་ནྲི། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལས་
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མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ས་ཚོགས་ཀྲིས། །སྐེ་བ་མངོན་པར་སྐེ་བ་

དང༌། །དགའ་ལྡན་ནས་ནྲི་འཕོ་བ་དང༌། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་བལྟམས་པ་དང༌། །བཟོ་

ཡྲི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བཙུན་མོའྲི་འཁོར་དགེས་རོལ་བ་དང༌། །ངེས་འབྱུང་

དཀའ་བ་སྤོད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སྲིང་པོར་གཤེགས་པ་དང༌། །བདུད་སེ་འཇོམས་དང་

རོགས་པར་ནྲི། །བང་ཆུབ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། །མ་ངན་འདས་པར་གཤེགས་

མཛད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞྲིང་རྣམས་སུ། །སྲིད་པ་ཇྲི་སྲིད་གནས་པར་

སྟོན། །ཞེས་སོ། །

༼གསང་སྔགས་ཀྲི་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཚུལ།༽

༈ གསང་སྔགས་ཀྲི་ལུགས་ལ། བ་སྤོད་གཉྲིས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ལུགས་

ཀྲི་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ལས་ལོགས་པ་མེད་པས། ཡོ་ག་དང་བླ་མེད་ཀྲི་ལུགས་གཉྲིས་

ལས། དང་པོ་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་གཉྲིས་ལས་

གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་འགེལ་བའྲི་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་

དང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ་གསུམ་ལ་ཡོ་ག་ལ་མཁས་པའྲི་

མྲི་གསུམ་ཞེས་འཕགས་ཡུལ་དུ་གགས་སོ། །སོབ་དཔོན་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་

ལ། རང་རེའྲི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྲི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྲི་སས་སུ་འཁྲུངས་

ནས། ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའྲི་འགམ་དུ་དཀའ་བ་སྤོད་པའྲི་བར། ས་བཅུ་པོའྲི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་མཚན་ཉྲིད་པར་འདོད་ལ། དེར་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ན། བསམ་

གཏན་བཞྲི་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་བ། བསམ་གཏན་བཞྲི་པའྲི་རབ་མཐའ་ཞེས་
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ཀང་བ། མྲི་གཡོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་བ། མཁའ་ཁབ་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་

ཀང་བ་བ་ལ་སོམས་པ་ཞུགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

འདུས་ནས། སེ་གོལ་གྲི་སྒས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བསངས་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་འདྲི་ཙམ་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བགྲི། ཞེས་གསོལ་པས་འོག་མྲིན་དུ་ཁྲིད་དེ། དེ་ཡང་

རྣམ་སྲིན་གྲི་ལུས་དེ་ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའྲི་འགམ་དེ་ཉྲིད་དུ་བཞག་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་ལུས་དེ་འོག་མྲིན་དུ་བོན་པ་ལ། ཕྱོགས་

བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གོས་གྲི་དབང་སྟེ། ཅོད་པན་གྲི་དབང་བསྐུར་

ནས་དེའྲི་རེས་ལ། མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ལྔ་རྲིམ་ཅན་སྒོམ་དུ་བཅུག་སྟེ། མངོན་བང་

ལྔ་རོགས་པའྲི་མཐར། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོར་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །སངས་རྒྱས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཞྲི་

མཛད་དེ། རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་མོར་བོན་ནས་ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས། དེ་ནས་མྲི་ཡུལ་

དུ་བོན་ནས་ཆུ་བོ་ནེ་ར་ཉྫ་ནའྲི་འགམ་དུ་རྣམ་སྲིན་གྲི་ལུས་དེ་ལ་སར་ཞུགས་ཏེ་

བཞེངས་ནས། བདུད་འདུལ་བ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །
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༼སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོའྲི་ལུགས།༽

༈ སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོའྲི་ལུགས་ལ། བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས་པའྲི་མཐར་ས་བཅུའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲིད་པ་ཐ་མ་བར་གྱུར་

པའྲི་ཚེ་འོག་མྲིན་དུ་མཁའ་ཁབ་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་

ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་སེ་གོལ་གྲིས་སྒས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་

ལས་བསངས་ནས། ཁོད་ཉྲིད་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་ཙམ་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བགྲི། ཞེས་གསོལ་

བས། ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཅོད་པན་གྲི་དབང་བསྐུར་ནས། 

དེའྲི་རེས་ལ་མངོན་བང་ལྔ་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་དུ་བཅུག་སྟེ། དེ་རོགས་པའྲི་མཐར་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་སོ། །སངས་

རྒྱས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་བཞྲི་མཛད་དེ། རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་མོར་བོན་ནས་ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་

གསུངས། དེ་ནས་མྲི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའྲི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཏེ་མཛད་པ་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་བསྟན་པར་འདོད་དོ། །མངོན་བང་ལྔ་ལ་སྔོན་བྱུང་སྟོན་པའྲི་རྣམ་

འཕྲུལ་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མངོན་བང་ལྔ་དང་། རེས་འཇུག་གདུལ་བའྲི་ཉམས་ལེན་

གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མངོན་བང་ལྔའོ། །དེ་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ་ཅོད་པན་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་

རེས་ལ། ཙིཏྟ་པྲ་ཏྲི་བེ་དྷཾ་ཀཱ་རོ་མྲི། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་སྒོམ་དུ་བཅུག་སྟེ། དེས་

ཀང་བསྒོམས་པས་མཉམ་གཞག་ཏུ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་

རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤྲིང་། དེ་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་རང་གྲི་
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སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དེ་རང་གྲི་སྲིང་གར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རྣམ་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། །དེས་ནྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ངོ་

བོ་བརེས་ཤྲིང་། མངོན་བང་འདྲིའྲི་མྲིང་ནྲི་སོ་སོར་རྟོག་པ་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་

ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་གདུལ་བའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སྦར་ན། ཙིཏྟ་པྲ་ཏྲི་བེ་

དྷཾ་ཀཱ་རོ་མྲི། ཞེསབརོད་ནས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་རང་

བཞྲིན་རྣམ་དག་མཚོན་པའྲི་ཨཱ་ལྲི་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་

ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །དེའྲི་རེས་ལ་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ། ༀ་བོ་དྷྲི་ཙིཏྟ་ཨུ་

པ་ད་ཡཱ་མྲི། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་བསྒོམ་དུ་བཅུག་སྟེ། དེས་ཀང་བསྒོམས་པས་

མཉམ་གཞག་ཏུ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་གློ་བུར་དྲི་བལ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་ཤྲིང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་གློ་བུར་དྲི་བལ་དེ་

ཉྲིད་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། །དེས་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྲིན་འབྱུང་གྲི་ངོ་བོ་བརེས་ཤྲིང་། 

མངོན་བང་དེའྲི་མྲིང་ནྲི་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ལས་མངོན་པར་བང་

ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་གདུལ་བའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སྦར་ན། ༀ་

བོ་དྷྲི་ཙིཏྟ་ཨུ་པ་ད་ཡཱ་མྲི། ཞེས་བརོད་ནས། རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་གློ་

བུར་དྲི་བལ་དེ་མཚོན་པའྲི་ཀཱ་ལྲི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །དེའྲི་རེས་ལ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས། ཏྲིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་བསྒོམ་དུ་བཅུག་ནས་བསྒོམས་
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པས། སྔར་གྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་བོ་རྩེ་ལྔ་བ་གེན་དུ་འགེང་བའྲི་རྣམ་པར་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། །དེས་ནྲི་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ངོ་བོ་བརེས་

ཤྲིང་། མངོན་བང་དེའྲི་མྲིང་ནྲི་བརྟན་པའྲི་རོ་རེ་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་

བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་གདུལ་བའྲི་ཉམས་ལན་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སྦར་ན། ཏྲིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་

བརོད་ནས་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་རོ་རེ་དཀར་བོ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྒོམ་མོ། །འདྲིར་དང་པོའྲི་རོ་རེ་

ཞེས་བ་བའྲི་དོན་བརོད་པར་བ་སྟེ། དང་པོ་ནྲི་ཐོག་མྲིའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཐོག་མའྲི་དོན་

ཡང་སྔར་སངས་མ་རྒྱས་པ་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་མངོན་བང་ལྔ་རྲིམ་ཅན་དུ་སྒོམ་

པའྲི་ཚེ། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་མཐོང་བའྲི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དེ་ལ་དང་པོའྲི་རོ་རེ་ཞེས་

བའོ། །དེ་རྩེ་ལྔ་པར་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚེ་མངོན་བང་ལྔ་

རྲིམ་ཅན་དུ་སྒོམ་པའྲི་མངོན་བང་རེ་རེས། ཡེ་ཤེས་པ་རེ་རེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་མཚོན་

པའྲི་ཕྱྲིར་རྩེ་ལྔ་པའོ། །དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ་མྲིང་གྲི་དབང་བསྐུར་ཏེ། དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་

པ་ཞེས་བ་བའྲི་མྲིང་དེ་བརེས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་དབྲིངས་ཞེས་བ་

བར་བཏགས་སོ། །དེ་ནས། བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོཉཧཾ། ཞེས་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་སྒོམ་དུ་

བཅུག་ནས་བསྒོམས་པས། པོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རོ་

རེའྲི་དབྲིངས། གསུང་རོ་རེའྲི་དབྲིངས། ཐུགས་རོ་རེའྲི་དབྲིངས་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་

སྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་བསྒྲུབས་པར་མངོན་སུམ་དུ་
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མཐོང་ངོ། །དེས་ནྲི་བ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ་བརེས་ཤྲིང་།མངོན་

བང་དེའྲི་མྲིང་ནྲི་རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་

འཇུག་གདུལ་བའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སྦར་ན། བཛྲཨཱཏྨ་ཀོཉཧཾ། ཞེས་བརོད་

ནས་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་

པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་དབྲིངས། གསུང་རོ་རེའྲི་དབྲིངས། 

ཐུགས་རོ་རེའྲི་དབྲིངས་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལ་ཞུགས་

པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རོ་རེ་དབྲིངས་དེ་ལ། ༀ་ཡ་ཐ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝ་སྟ་ཐ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་བ་བའྲི་སྔགས་

ཀྲི་དོན་སྒོམ་དུ་བཅུག་ནས་བསྒོམས་པས་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་ཟླ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

ནས་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་

པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཏེ་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཀྲི་ངོ་བོ་བརེས་ཤྲིང་། མངོན་བང་དེའྲི་མྲིང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་རེས་འཇུག་

གདུལ་བའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སྦར་ན། ༀ་ཡ་ཐ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝ་སྟ་ཐ་ཨ་ཧྲི། 

ཞེས་བརོད་པས་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས། རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཆེན་པོའྲི་སྐུར་གྱུར་བར་བསྒོམ་མོ། །སངས་རྒྱས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་

པ་བཞྲི་མཛད་དེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དེ་འོག་མྲིན་དུ་བཞུགས་ཤྲིང་། དེས་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཞལ་བཞྲི་པའྲི་གཅྲིག་སྤྲུལ་པ་དེས་རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་མོར་
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བོན་ནས་ཡོ་གའྲི་རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་གསུངས་པ་སོགས་ཀྲི་མཛད་པ་རྣམས་

མཛད་དེ། མྲི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་བདུད་འདུལ་བ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་བསྟན་ཏོ། །

༼བླ་མེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཚུལ།༽

བླ་མེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ནྲི། དུས་

འཁོར། ཀྱཻ་རོར། བདེ་མཆོག་སོགས་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་མ་གསུངས་ཤྲིང་། 

འདུས་པའྲི་སོར་ནས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་འཕགས་ལུགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་

ལུགས་གཉྲིས་ཀ་ལས་གསུངས་ཏེ། འཕགས་ལུགས་ཀྲི་ཨཱརྱ་དེ་བའྲི་སྤོད་བསྡུས་

ནས་གསུངས། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་ལུང་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་

ཀྲི་ཆེན་མོ་ལས་གསུངས་ཏེ། གཉྲིས་ཀ་དགོངས་པ་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་གསུང་ངོ་། །དེ་ལ་

ས་བཅུ་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པ་དང་། སྲིད་པ་ཐ་མ་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་

བཞྲི་ག་ལ་ཡོད་གསུང་ངོ་། །དེ་ལས་ས་བཅུ་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེ་བ་གཅྲིག་

གྲིས་ཐོགས་པ་ནྲི། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་ཚེ་དེའྲི་ཕྱྲི་མ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་

པའོ། །སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་ནྲི་ས་བཅུ་པའྲི་བང་སེམས་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་

པའོ། །སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདྲིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། བསལ་བ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའྲི་མཐར། ས་བཅུ་པ་

ལ་གནས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲིད་པ་ཐ་མ་པར་གྱུར་པའྲི་ཚེ་འོག་མྲིན་དུ་
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མཁའ་ཁབ་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའྲི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས། སེ་གོལ་གྲིས་སྒས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་

ཏེ། ཁོད་ཉྲིད་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཙམ་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མྲི་

ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བགྲི་ཞེས་གསོལ་བས། ཕྱོགས་བཅུའྲི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལྷའྲི་བུ་མོ་ཐྲིག་ལེ་མཆོག་མ་བཀུག་ནས། དབང་

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་ཏེ། དེའྲི་རེས་ལ་མངོན་

པར་བང་ཆུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་བསྟན་ནས་སྒོམ་དུ་བཅུག་པས། མཚན་ཕྱེད་ན་སྟོང་

པ་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་ནས། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་

ཏེ། དེ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དབང་

བཞྲི་པ་བསྐུར་ཏེ་སྤོད་པ་བེད་དུ་བཅུག་པས་ཐོ་རངས་སྐ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ཙམ་

ན། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཤེས་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཕྲ་ཞྲིང་ཕྲ་པ་ཡང་སངས་ནས་

མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་བརེས་ཏེ། མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་སོ། །དེ་ལ་བུམ་དབང་མ་བསྐུར་བར་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བས་ཆོག་པ་

དང་། བསྐེད་རྲིམ་མ་བསྒོམས་པར་རོགས་རྲིམ་བསྒོམས་པས་ཆོག་པའྲི་དམྲིགས་

བསལ་འདྲི་ཁོ་ན་གསུངས་ཀྲི། གཞན་མ་གསུངས། ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་འོག་མྲིན་དུ་བཞུགས་ནས། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུས་

མྲི་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྲི་སས་སུ་

འཁྲུངས་ནས་ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའྲི་འགམ་དུ་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ན། རྒྱ་ཤུག་གྲི་འབྲུ་

གཅྲིག །ཏྲིལ་འབྲུ་གཅྲིག །འབས་ཉག་མ་གཅྲིག་སྟེ་གསུམ་ལས་ཁ་ཟས་རགས་པ་མ་
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གསོལ་བར་མཁའ་ཁབ་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་ཕྱོགས་

བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་ན་སེ་གོལ་གྲི་སྒས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་

བསངས་ཏེ། ཁོད་ཉྲིད་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་གདུངས་པའྲི་ལུས་འདྲི་ལྟ་བུས་བདུད་འདུལ་

བར་མྲི་ནུས་ཤྲིང་། ཁོད་ཉྲིད་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་ཙམ་གྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་ཕྲ་ཞྲིང་ཕྲ་བ་སོང་

མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཁ་ཟས་རགས་པ་གསོལ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་

དྲུང་དུ་གཤེགས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལྷའྲི་བུ་མོ་ཐྲིག་ལེ་མཆོག་མ་

བཀུག་ནས་དབང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བའྲི་

ཚུལ་བསྟན། དེ་ནས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྟན་ནས་སྒོམ་དུ་བཅུག་པས་

མཚན་ཕྱེད་ན་སྟོང་པ་གསུམ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་ནས། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དོན་གྲི་འོད་

གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་བསྟན། དེ་ལས་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལངས་པ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་ནས་སྤོད་པ་བེད་དུ་བཅུག་པས་

ཐོ་རངས་སྐ་རེངས་དང་པོ་འཆར་བ་ཙམ་ན། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཤེས་

བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཕྲ་ཞྲིང་ཕྲ་བ་སངས་ནས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་བརེས་ཏེ་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་

བསྟན་པས་ཆོག་མོད། དབང་གསུམ་པ་དང་། བཞྲི་པ་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྲི་ཚུལ་

བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་རྐང་བའྲི་ལམ་གྲིས་ས་བཅུ་

པའྲི་བར་དུ་བགོད་ནུས་ཀང་། མཐར་འཚང་རྒྱ་བ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་དུ་ཞུགས་

པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་ཀྲི། དེར་མ་ཞུགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲིད་དོ། །ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །
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༼ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་ཚུལ།༽

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་ཚུལ་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པའྲི་ཆོས་འཁོར་

བསོར་ཚུལ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་ཆོས་འཁོར་བསོར་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་ནས། ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་དུ་ཆོས་འཁོར་མ་བསོར་

རོ། །དེ་ནས་ཡུལ་གྲི་དབུས་མ་ག་དྷ་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ཡོད་པ་ནས། བང་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་བོ་

གངྒཱ་བརྒལ་བའྲི་ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎ་སྲི་དང་སོང་ལྷུང་བ་རྲི་དྭགས་ཀྲི་ནགས་སུ་བོན་ཏེ། ཅྲིའྲི་

ཕྱྲིར་དང་སོང་ལྷུང་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇྲིག་རྟེན་དུ་འབོན་དུ་

ཉེ་པ་ན། རྲི་དེ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་གནས་པ་ལ། དེ་དག་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་སྦྲན་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རྟེན་དུ་འབོན་པར་མཁེན་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་མེའྲི་ཁམས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། རང་གྲི་སྐུ་ལས་བྱུང་

བའྲི་མེས་སྐུ་ལུས་རྣམས་བསེགས་ནས་རྲིང་བསེལ་རྣམས་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལས། དང་

སོང་ལྷུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པས་དང་སོང་ལྷུང་བ་ཞེས་བའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་རྲི་དྭགས་ཀྲི་ནགས་

ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྔོན་ཝཱ་ར་ཎ་སྲིའྲི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྲིན་ཞེས་བ་བས་རྲི་འདྲི་ལ་གནས་

པའྲི་རྲི་དྭགས་རྣམས་བསད་པར་མྲི་བའོ། །ཞེས་ཁྲིམས་བཅས་པས། ཕྱོགས་གཞན་

ནས་ཀང་རྲི་དྭགས་མང་པོ་དེར་འདུས་ནས་འཕུངས་པས་རྲི་དྭགས་ཀྲིས་ནགས་ཞེས་

བའོ། །དེ་ན་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ཞེས་བ་བའྲི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ལྔ་གནས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཀུན་ཤེས་ཀཎཽྜྲི་ཎྱ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྟ་ཐུལ་དང་། རླངས་པ་དང་། མྲིང་ཆེན་དང་། 

བཟང་ལྡན་ནོ། །དེ་དག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱང་ནས་འབོན་པ་མཐོང་སྟེ། ཚེ་དང་
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ལྡན་པ་གོའུ་ཏ་མ་བསམ་གཏན་ལས་ཉམས་པ། ལྷོད་པ། མང་དུ་ཟ་བ་དེ་འདྲིར་འོང་

གྲིས། དེ་ལ་སྨྲ་བར་མྲི་བ། བཤེས་པར་མྲི་བ། བསུ་བར་ཡང་མྲི་བའོ། །སྟན་ལྷག་པོ་

འདྲི་ལ་འདུག་ན་འདུག་ཏུ་ཆུག་ཅྲིག །ཅེས་འོག་ཁྲིམས་བཅས་ཏེ་སྟན་ལྷག་པོ་གཅྲིག་

བཏྲིང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕེབས་པ་ན། དེ་དག་གྲིས་གཟྲི་བརྲིད་མ་བཟོད་

ནས། ཐད་ཀྲིས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ལ་ལས་ཞབས་བཀྲུས། ལ་ལས་སྟན་བཏྲིང་དེ་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་གོའུ་ཏ་མ་ལེགས་པར་བོན་ཏཾ། བོན་པ་ལེགས་སོ། །ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གདན་བཏྲིང་པ་དེ་ལ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ལྔ་སེ་རྣམས་ཀྲིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་ལས་མདངས་གསལ་བར་མཐོང་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གོའུ་ཏ་

མ། ཁོད་ཉྲིད་དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གསལ། པགས་པའྲི་མདོག་ནྲི་ཡོངས་སུ་དག་

ན། ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའྲི་ཁད་པར་མངོན་དུ་མཛད་དམ། ཞེས་གསོལ་བས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། རྲིགས་ཀྲི་བུ་དག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཞེས་མ་ཟེར་ཞྲིག །ཁེད་ཡུན་རྲིང་པོར་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཏ་རེ། ང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་སྟེ། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །རང་བྱུང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་

དུ་ཆུད་དོ། །ང་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྟེ། །སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་མོད་ལ། ལྔ་སེ་རྣམས་ཀྲི་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྲི་སྟེ། ལུས་ཆོས་

གོས་ངུར་སྨྲྲིག་གསུམ་གྲིས་གཡོགས་ཤྲིང་ལག་ན་ཇ་མ་བུམ་ཐོགས་པ། བསེན་པར་

རོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ལྟ་བུ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པ་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྲིན་ལ་སོགས་པ་ལྷའྲི་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་

པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསེར་གྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་
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ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྟོན་པས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཏེ། སོད་

ཐུན་དང་པོ་ལ་འཆག་པར་མཛད། གུང་ཐུན་པར་བ་ལ་གཟྲིམས། ཐོ་རངས་ཐུན་ཐ་མ་

ལ་བཞེངས་ནས་འདས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་བསོར། སམ་དུ་དགོངས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བས། ས་ཕྱོགས་

དེ་ཉྲིད་དུ་བསོར་བར་མཁེན་ཏེ། སད་ཅྲིག་ཡུད་ཙམ་དེ་ཉྲིད་ལ་ས་ཕྱོགས་དེར་རྲིན་པོ་

ཆེ་ས་བཞྲི་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁྲི་སྟོང་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཁྲི་

དང་པོ་གསུམ་ལ་སོར་བ་མཛད་དེ། ཁྲི་བཞྲི་པ་ལ་བཞུགས་ནས། ལྔ་སེ་བཟང་པོ་དང་། 

ལྷའྲི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་བསོར་ཏེ། དགེ་སོང་དག་འདྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་སྟེ། 

ཤེས་པར་བའོ། །འདྲི་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་སྟེ་སང་བར་བའོ། །འདྲི་ནྲི་

འགོག་པ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་སྟེ་མངོན་དུ་བའོ། །འདྲི་ནྲི་ལམ་འཕགས་པའྲི་བདེན་

པ་སྟེ་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཀུན་ཤེས་ཀ་ཽཎྜྲི་ཎྱའྲི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ལམ་

སྐེས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་ནས་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་པུས་མོ་

ནུབ་ཙམ་ཕབ་སྟེ། ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་སོ། །དེ་ལ་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་བསོར་བའྲི་མདོ་ནྲི། འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་མདོ་དངོས་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་དང་བརོད་བ་

ཕྱོགས་མཐུན་གྲི་སྒོ་ནས། འདུལ་བ་ལུང་དང་། མདོ་དན་པ་ཉེར་གཞག་དང་། མདོ་རྒྱ་

ཆེར་རོལ་བ་དང་། མདོ་སེ་ལས་བརྒྱ་བ་དང་། མདོ་སེ་རྟོགས་བརོད་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་

པ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་མདོར་གཏོགས་སོ། །    ། །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྲི་རྲིར། ལྷན་ཅྲིག་སྤོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 272  

པའྲི་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་ལྔ་སྟོང་སྟེ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཚོགས་

རྣམས་དང་། ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངས་མེད་པ་དང་

བཅས་པ་ལ། བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཏེ། དེ་ལ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་རྒྱས་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ། འབྲིང་གྲི་རྒྱས་པ་ཉྲི་ཁྲི་ལྔ་

སྟོང་པ། འབྲིང་གྲི་འབྲིང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ། འབྲིང་གྲི་བསྡུས་པ་ཤེས་རབ་ཁྲི་བ། 

བསྡུས་པའྲི་རྒྱས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ། བསྡུས་པའྲི་བསྡུས་པ་འཕགས་པ་སྡུད་པ་རྣམས་

ནྲི། བཀའ་བར་པའྲི་མདོ་དངོས་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་དང་བརོད་བ་ཕྱོགས་མཐུན་གྲི་སྒོ་ནས་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའྲི་མདོ། རོ་རེ་གཅོད་པ། སངས་རྒྱས་ཕལ་བོ་ཆེ། ལང་ཀར་

གཤེགས་པ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ། ཕལ་ཆེན་ལ་

སོགས་པ་ཡང་བཀའ་བར་པའྲི་མདོར་གཏོགས་སོ། །ཤེར་ཕྱྲིན་གྲི་མདོ་ལ་སས་ཡུམ་

བཅུ་བདུན་ཞེས་གག་སྟེ། སྔར་བགངས་པའྲི་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ནས། སྡུད་པའྲི་བར་

དྲུག་ནྲི་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཚང་བ་བརོད་བར་སྟོན་པས་ཡུམ་དུ་འཇོག་ལ། རབ་ཀྲི་

རྩལ་གྲིས་རྣམ་པར་གནོན་པས་ཞུས་པའྲི་མདོ། ཤེར་ཕྱྲིན་བདུན་བརྒྱ་པ། ཤེར་ཕྱྲིན་

ལྔ་བརྒྱ་པ། ཤེར་ཕྱྲིན་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། ཤེར་ཕྱྲིན་ལྔ་བཅུ་པ། རོ་རེ་གཅོད་པ། 

ཤེས་རབ་སྲིང་པོ། ཀའཽུ་ཤྲི་ཀའྲི་མདོ། ལག་བཟང་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ། ཤེར་ཕྱྲིན་ཡྲི་

གེ་ཉུང་ངུ་དང་། ཡྲི་གེ་གཅྲིག་མ་སྟེ། བཅུ་གཅྲིག་ནྲི་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཚང་བ་མྲི་

སྟོན་པས་སས་སུ་འཇོག་གོ། ཁ་ཅྲིག་ལག་བཟང་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོའྲི་དོད་ལ། སྒོ་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་འདེན་ནོ། །རང་ལུགས་ཤེར་ཕྱྲིན་གྲི་མདོ་ལ་སས་ཡུམ་བཅུ་བདུན་དུ་མ་ངེས་

ཏེ། དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །
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བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཆོས་འཁོར་ནྲི་གནས་

ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར། ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་ཏེ། 

མདོ་སྔེ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་དངོས་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་

དང་བརོད་བ་ཕྱོགས་མཐུན་པའྲི་མདོ་རྣམས་ནྲི། འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་རུ་གཏོགས་

སོ། །ཡང་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོའྲི་མཚན་ལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའྲི་

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའྲི་མདོ། སངས་རྒྱས་

ཕལ་བོ་ཆེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རྣམས་བཀའ་ཐ་མར་འདེན་པ་མྲི་འཐད་དེ། སྤྲིར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་པར་སྟོན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་ཡྲིན་ན་བཀའ་

བར་པར་གཏོགས་ཤྲིང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་སྟོན་པའྲི་མདོ་ཡྲིན་ན་ཡང་

དེར་གཏོགས་ལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་ལས་ཀུན་བརྟགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅྲིང་། 

གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་སྟོན་པའྲི་མདོ་ཡྲིན་ན་བཀའ་ཐ་མའྲི་མདོར་

གཏོགས་ཤྲིང་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་སྟོན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་ཡྲིན་ན་ཡང་

དེར་གཏོགས་པ་ལས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་སོགས་མདོ་གསུམ་པོ་དེ་ནྲི། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་སྟོན་པ་ཤ་སྟག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ། 

༈ ཡང་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོའྲི་མདོ། འཕགས་པ་གཟུངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

པོས་ཞུས་པའྲི་མདོ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ། སོར་མོའྲི་འཕྲེང་བ་ལ་

ཕན་པའྲི་མདོ། དཔལ་འཕྲེང་སངེའྲི་ང་རོས་ཞུས་པའྲི་མདོ། ཡེ་ཤེས་སང་བ་རྒྱན་གྲི་
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མདོ། འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་མེད་པར་བསྟན་པའྲི་མདོ། ར་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའྲི་མདོ། རྣམ་

པར་མྲི་རྟོག་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་གཟུངས། མདོ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་སྟེ། བཅུ་

པོ་དེ་ལ་ཇོ་ནང་བས་སྲིང་པོའྲི་མདོ་བཅུ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། བཀའ་འཁོར་ལོ་ཐ་མར་འདོད་

ཅྲིང་ངེས་དོན་དུ་འདོད་དོ། །མདོ་དེ་དག་གྲིས་བདེ་བཤེགས་སྲིང་པོ་དང་། རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ། རྟག་བརྟན་

ཐེར་ཟུག །འདུས་མ་བས་ཀྲི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

རྒྱུད་ལ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྦུབས་ན་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་

དེ་དཔེ་དགུ་དོན་དགུའྲི་སྒོ་ནས་བསྟན་པར་འདོད་ལ། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་བ་

དང་དོན་དུ་འདོད་དོ། ། 

བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེས་མདོ་བཅུ་པོ་དེ་བཀའ་ཐ་མའྲི་མདོ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མདོ་དེ་དག་

ལས་ཇོ་ནང་བས་འདོད་པ་ལྟར་དུ་བསྟན་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དེ་དག་དང་དོན་དུ་

བཞེད་ལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང་། བདེ་བཤེགས་སྲིང་པོ་དོན་གཅྲིག་པར་མཛད་ནས། 

དེ་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་བཞེད་ཅྲིང་། བཀའ་བར་པ་ཁོ་ན་ངེས་དོན་དུ་

བཞེད་དོ། །མདོ་བཅུ་པོ་དེ་བརོད་བ་ཕྱོགས་མཐུན་དུ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། མདོ་

དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་གྲི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཞུས་པའྲི་

ལེའུ་རངས་པོས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསྟན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་

དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀྲིས་ཞུས་པའྲི་ལེའུ་རངས་པོས། གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་

གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་བསྟན། བམས་མགོན་གྲིས་ཞུས་པའྲི་ལེའུ་རངས་པོས་

ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་བསྟན་ལ། མདོ་
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གཞན་དགུ་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་བསྟན་ཅྲིང་། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་མེད་པའྲི་དབང་དུ་བས་

ནས་བསྟན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡང་ཇོ་ནང་བའྲི་རང་ལུགས་ལ་གཞན་དབང་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་

དང་མཚུངས་ཤྲིང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། མདོ་དགོངས་པ་

ངེས་འགེལ་ངེས་དོན་དུ་བས་ནས་རང་ལུགས་ཀྲི་ཤེས་བེད་དུ་བེད་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །    ། །

རང་ལུགས་ནྲི། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་མེད་ན། སེམས་

ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲིད་པར་

འགྱུར་ལ། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་དང་། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

ཞྲིང་། སངས་རྒྱས་སར་འཚང་མྲི་རྒྱ་བས་སེམས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲིད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་ལུགས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་མྲི་འདོད་དོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་

པའྲི་ཁམས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་འགེལ་པར། ཁམས་ཀྲི་དོན་ནྲི་འདྲིར་

རྒྱུའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་ནྲི། བདེ་བར་

གཤེགས་པའྲི་རྒྱུ། ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་ནྲི་མྲི་བའོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སེམས་བདེན་པར་གྲུབ་

པས་་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དེ་ལ་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཅེས་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་མ་བལ་བའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་
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རྣམ་དག་དེ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོའམ། རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་རྲིགས། 

ཞེས་བའོ། །གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་

ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དེ་ལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུའམ། འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་

གམ། བལ་འབས་མཐར་ཐུག་གམ། དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་དམ། དག་པ་

གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་སྐུ་ཞེས་བའོ། །གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཉོན་མོངས་པ་

དང་། ཤེས་བའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་ན་བདེ་གཤེགས་སྲིང་

པོ་མ་ཡྲིན་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ན། མ་བལ་བ་མ་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །རང་ལུགས་ལ་ཡང་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་དང་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུའྲི་

རྣམ་གངས་དེ་དག །འདུས་མ་བས་ཤྲིང་དངོས་པོ་མེད་པ། རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཡྲིན་

གྲི། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྲི་ཐེག་དམན་

གྲི་སེ་སོད་དང་། གཞན་གཉྲིས་ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སོད་དོ། །དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོས་

ཉན་ཐོས་པའྲི་ལྟ་བ་སྟོན། བར་པས་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་སྟོན། ཐ་མས་སེམས་ཙམ་གྲི་ལྟ་བ་

སྟོན་ལ། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་བར་བ་ངེས་དོན་དང་། གཞན་གཉྲིས་དང་དོན་ནོ། ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་ཐམས་ཅད་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འདུ་སྟེ། 

བཅུ་གཉྲིས་གང་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པས་བརྒྱད་སྟོང་འགེལ་པ་སྲིང་པོ་མཆོག་

ལས། མདོ་སེ་དབངས་བསད་ལུང་བསྟན་དང་། །ཚིགས་བཅད་ཆེད་བརོད་གླེང་གཞྲི་

དང་། །རྟོགས་བརོད་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་དང་། །སྐེས་རབས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །རྨད་བྱུང་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སེ། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་གླེང་གཞྲི། རྟོགས་བརོད། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ། སྐེས་རབས་དང་
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བཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནྲི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

གསུང་རབ་དང་བཀའ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་ལ་དབེ་ན་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྲི་བཀའ་

དང་། བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་བཀའ་དང་། རེས་སུ་གནང་བའྲི་བཀའ་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ནྲི། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། །སྐུས་བྲིན་

གྲིས་བརླབས་པའྲི་བཀའ་ནྲི་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལྟ་བུ། གསུང་གྲིས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་བཀའ་ནྲི་མ་སྐེས་དགའྲི་འགོད་པ་བསལ་བའྲི་མདོ་ལྟ་བུ། ཐུགས་ཀྲིས་

བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་བཀའ་ལ་གསུམ་ལས། ཐུགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་བཀའ་ནྲི་ཤེས་རབ་སྲིང་པོ་ལྟ་བུ། ཐུགས་ཐུགས་རེས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་བཀའ་ནྲི། གནོད་སྦྲིན་དང་། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་

རང་གྲི་སྔགས་སྨྲས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རེས་འབས་བུ་ཁད་པར་ཅན་

འབྱུང་བའྲི་སྔགས་སུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལྟ་བུ། ཐུགས་བདེན་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་བཀའ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བདེན་པའྲི་སྟོབས་ཐུགས་

ཀྲིས་བརོད་པའྲི་མཐུས། རྲི་དང་། ཤྲིང་དང་། རྩྲིག་པ་སོགས་ལས་ཆོས་ཀྲི་སྒ་བྱུང་

བ་ལྟ་བུའོ། །    ། །

རེས་སུ་གནང་བའྲི་བཀའ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་

པའྲི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ངའྲི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མར་འདྲི་སད་བདག་

གྲིས་ཐོས་པ་དུས་གཅྲིག་ན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། བར་བར་དུ་མཚམས་

སྦོར་གྲི་ཚིག་རྣམས་ཆུག་ལ་སྡུས་ཤྲིག་ཅེས་གསུངས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་

ངན་ལས་བཟླ་བའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའྲི་རེས་ལ། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲིས་ཐོག་མར་འདྲི་སད་
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བདག་གྲིས་ཐོས་པ་དུས་གཅྲིག་ན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། བར་བར་དུ་

མཚམས་སྦོར་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ལ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་

རབ་ཐམས་ཅད་སེ་སོད་གསུམ་དུ་འདུ་སྟེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསབ་པ་བརོད་

བའྲི་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་འདུལ་བའྲི་སེ་སོད། ལྷག་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསབ་པ་བརོད་

བའྲི་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མདོ་སེའྲི་སེ་སོད། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་པ་བརོད་བའྲི་

གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་དོ། །ལྷག་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསབ་པ་དང་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་ཞྲི་གནས་དོན་གཅྲིག་ལ། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་

པ་དང་ལྷག་མཐོང་དོན་གཅྲིག་གོ །དེ་ཡང་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དང་

པོ་ལྔ་ནྲི། ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་སེའྲི་སེ་སོད་དང་། དེ་ནས་བཞྲི་ནྲི་འདུལ་བའྲི་སེ་སོད་དེ། 

དེ་ལ་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་འདུལ་བའྲི་སེ་སོད་དོ། །ཐ་མ་གསུམ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་

སེའྲི་སེ་སོད་དོ། །དེ་དག་གྲི་བར་བར་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་

པ་ཐོར་བུ་ཐོར་བུར་གནས་པ་རྣམས་ནྲི་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་དོ། །མངོན་པ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་ལྟར་ན། གཏན་ལ་ཕབ་པ་བསྟན་པའྲི་སེ། མངོན་པའྲི་སེ་སོད་དེ། དེ་ལ་ཐེག་

པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་དོ། །

ཡང་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་དུ་

འདུ་སྟེ། གདུལ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འདོད་ཆགས་ལ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དང་། 

ཞེ་སང་ལ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་དང་། གཏྲི་མུག་ལ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་དང་། དེ་གསུམ་

ཆ་མཉམ་ལ་སྤོད་པ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་རེ་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་གྲི་གཉེན་

པོར་གསུངས་སོ། །ཚད་ནྲི་ཉན་ཐོས་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། མངོན་པ་སེ་བདུན་གྲི་ཡ་གལ་
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གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཞེས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཅྲིག་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཕུང་གཅྲིག་གྲི་ཚད། 

དེ་ལ་ཤཽ་ཀ་སྟོང་ཡོད། ཅེས་འདོད་དོ། །ཡང་ཉན་ཐོས་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཕུང་པོ་དང་སྐེ་

མཆེད་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ཚན་རེ་རོགས་པར་སྟོན་པའྲི་གསུང་རབ་ཚན་པ་རེ་ཆོས་

ཕུང་རེར་འདོད་དོ། །ཐེག་ཆེན་པ་ཁ་ཅྲིག་གླང་པོ་ཆེ་རབ་བརྟན་གྲི་རྒྱབ་ཁལ་ནོན་པའྲི་

སག་ཚས་ཆོས་ཕུང་གཅྲིག་འབྲི་བར་ནུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། སོབ་

དཔོན་དབྲིག་གཉེན་གྲིས་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་ལས། ཉོན་མོངས་པ་རེ་

རེའྲི་གཉེན་པོ་རོགས་པར་སྟོན་པའྲི་གསུང་རབ་ཚན་པ་རེ་ལ་ཆོས་ཕུང་རེ་རེར་

གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དོ། །

༼བཀའ་བསྡུ་དང་པོ་བྱུང་ཚུལ།༽

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའྲི་འོག་ཏུ་བཀའ་བསྡུ་

བ་རྲིམ་པ་གསུམ་བྱུང་ཚུལ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་

མཛད་པ་ཟྲིན་ནས་བསྟན་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་དེ། དཔྲིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་སར་མ་

ས་གས་ཉ་བའྲི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྲི་ནུབ་མོ་རྩྭ་མཆོག་གྲི་གོང་ཁེར་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་

བའྲི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །དེའྲི་དབར་དེ་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ཀྲི་བདེ་ཅན་མའྲི་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་

མ་སྐེས་དགས་སྦྲིན་བདག་བས་ནས། འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་དགེ་འདུན་གྲི་

གནས་བརྟན་མཛད་པའྲི་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་

སོ། །དེའྲི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྲི་སམ་སྦར་རྣམས་བརྩེགས་པ་གདན་དུ་བཏྲིང་

བའྲི་སྟེང་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འཛེགས་ཏེ། ཁ་མཉན་ཡོད་དུ་ཕྱོགས་ནས་
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ཐལ་མོ་སྦར་གདོང་མཆྲི་མ་དང་བཅས་སན་པའྲི་གདངས་དང་བཅས་ཏེ། འདྲི་སད་

བདག་གྲིས་ཐོས་པ་དུས་གཅྲིག་ན་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས། མདོ་སེའྲི་སེ་སོད་

བསྡུས་སོ། །དེའྲི་དོན་ནྲི་མདོ་སེའྲི་སེ་སོད་ཇྲི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིག་

གཅྲིག་ཀང་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བློ་ལས་བཏོན་པའོ། །

དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་སྟན་ལས་བབས་ཏེ་འཁོད་དོ། དེ་ནས་འཕགས་པ་ཉེ་བར་

འཁོར་གྲིས་འདུལ་བའྲི་སེ་སོད་བསྡུས་སོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོས་

སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་བསྡུས་སོ། །དེ་ནས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་འདྲི་སམ་དུ་

བདག་གྲིས་བསྟན་པའྲི་བ་བ་ཅུང་ཟད་བས་ཀྲི། ད་ནྲི་མ་ངན་ལས་བཟླའོ་དགོངས་

ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ། ཁོད་ཀྲིས་ཀང་བསྟན་པ་ཤ་ནའྲི་གོས་ཅན་

ལ་གཏོད་ཅྲིག་ཅེས་གསུངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་དུ་བོན་ཏེ། ཀླུ་ཡུལ་དང་། ལྷ་ཡུལ་དུ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚེམས་

མཆེ་བ་རེ་རེ་བཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་དུ་བོན་ནས་སར་བོན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་མ་

སྐེས་དག་ལ་སྦྲོན་དུ་བོན་པས་རྒྱལ་པོ་གཉྲིད་ལོག་པར་གཟྲིགས་ནས། འཁོར་རྣམས་

ལ། ང་མ་ངན་ལས་བཟླ་བ་འདྲིར་སྦྲོན་དུ་བྱུང་ཞེས་སོས་ཤྲིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ལྷོ་

ཕྱོགས་ཀྲི་རྲི་བ་རྐང་ཅན་ཞེས་བ་བ། རྲི་གསུམ་འདུས་པའྲི་དབུས་སུ་བོན་ནས་རྫུ་

འཕྲུལ་ས་ཚོགས་བསྟན་ཏེ། རྩྭའྲི་སྟན་ལ་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

གནང་བའྲི་ཕྱག་དར་ཁོད་ཀྲི་སམ་སྦར་དེ་བསམས་ཏེ། སྤུར་དེ་ཇྲི་སྲིད་རྒྱལ་བ་བམས་

པ་འཇྲིག་རྟེན་དུ་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྲིད་དུ་མྲི་འཇྲིག་ཅྲིང་མདངས་ཅུང་ཟད་

ཀང་ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །དེ་
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ནས་གནོད་སྦྲིན་རྣམས་ཀྲིས་རྲི་གསུམ་པོ་དེ་ཁ་སྦར་ནས་བཞག་གོ། དེ་ནས་ཤ་ནའྲི་

གོས་ཅན་རྒྱ་མཚོར་རྲིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་སོང་བ་ལས་འཁོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་

ན་བཞུགས། ལོ་ལྔའྲི་དུས་སྟོན་བའོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །ཞེས་

ཐོས་པས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏོ། །

བརྒྱལ་བ་སངས་ནས་འཕགས་པ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དང་། མོའུ་གལ་གྲི་བུ་དང་། འོད་

སྲུང་ཆེན་པོ་རྣམས་དྲིས་པས་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །ཞེས་ཐོས་ཏེ། ཡང་བརྒྱལ་

ལོ། །དེ་སངས་ནས། ད་ལྟ་སུ་བཞུགས། ཀུན་དགའ་བོ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་

དགའ་བོ་འཁོར་བཅས་སྤན་དངས་ཏེ་ལོ་ལྔའྲི་དུས་སྟོན་བས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་

བོས་ཤ་ནའྲི་གོས་ཅན་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་ནས། དེས་ཀང་སྦངས་

པས་སེ་སོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅྲིང་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་

འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བསྟན་པའྲི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས། དགེ་སོང་ཞྲིག་ཁ་

ཏོན་བེད་པ་ལས། གང་ན་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་བ་ནྲི། །ངེས་པར་ཆུ་ལ་བ་གག་བཞྲིན། ཞེས་

འདོན་པ་གསན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་མ་གསུངས་ཀྲི། གང་ན་ལོ་བརྒྱར་

འཚོ་བ་ནྲི། །ངེས་པར་སྐེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པ་ཡྲིན། །ཞེས་ལྷོོགས་ཤྲིག་ཅེས་གསུངས་པས། 

དགེ་སོང་དེས་རང་གྲི་མཁན་པོའྲི་དྲུང་དུ་ཕྱྲིན་ཏེ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་འདྲི་སད་

གསུང་ངོ་། །ཞེས་སྨྲས་པས། མཁན་པོ་དགེ་སོང་དེ་རང་གྲིས་ནོར་བར་བསྟན་པ་དེ་

མ་འདོད་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ནྲི་རྒས་གྱུར་ཏེ། །དན་པ་ཉམས་པས་བརེེད་པ་

ཡྲིན། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་དགེ་སོང་དེས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སྨྲས་པས། ཀུན་དགའ་བོ་

ཡྲིད་བྱུང་ཏེ། ད་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཡང་འདྲི་ལྟར་གྱུར་པས་མ་ངན་ལས་
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བཟླའོ་སམ་དུ་དགོངས་ཏེ། ཤ་ནའྲི་གོས་ཅན་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ། ཁོད་ཀྲིས་ཀང་

གོང་ཁེར་བཅོམ་བརླག་གྲི་སོས་འཚོང་སྦས་པའྲི་བུ་ཉེ་སྦས་ལ་བསྟན་པ་གཏོད་

ཅྲིག །དེ་ནྲི་མཚན་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བ་བ་བེད་པར་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐེས་དག་ལ་

སྦྲོན་དུ་བོན་པ་ན་རྒྱལ་པོ་གཉྲིད་ལོག་པས། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁོ་བོ་འདྲིར་སྦྲོན་དུ་

བྱུང་། ཞེས་སྨྲོས་ཤྲིག །ཅེས་གསུངས་ནས། འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་ཆུ་བོ་གངྒཱའྲི་འགམ་

དུ་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐེས་དག་གདུགས་ཀྲི་ཡུ་བ་ཆག་པ་རྨྲིས་པ་

ལས། སད་དེ་སྨྲས་པས། འཁོར་རྣམས་ཀྲིས། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་མ་ངན་ལས་

འདའ་བ་སྦྲོན་དུ་བོན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་པས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། །བརྒྱལ་བ་སངས་

ནས་གླང་པོ་ཆེ་ཞོན་ཏེ་རྒྱུགས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒཱའྲི་འགམ་དུ་ཕྱྲིན་ཏོ། །དེའྲི་ཚེ་ཡངས་པ་

ཅན་གྲི་ལྲི་ཙཱ་བྲི་རྣམས་ལྷས་སྦྲན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བད་མང་པོ་ཐོགས་

ཏེ་ཆུ་བོ་གངྒཱའྲི་འགམ་དུ་ལྷགས་སོ། །དང་སོང་ཞྲིག་ཀང་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཏུ་ལྷགས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་པར་གསོལ་

བས། ཀུན་དགའ་བོས་ཆུ་བོ་གངྒཱའྲི་དབུས་སུ་གླྲིང་ཞྲིག་སྤྲུལ་ཏེ། ཉྲི་མའྲི་གུང་ལ་རབ་

ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་བསེན་པར་རོགས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟེ། དག་བཅོམ་

པ་ཉྲི་མ་གུང་པའམ། ཆུ་དབུས་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་མཁན་པོ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་

སྔོན་དུ་བདག་མ་ངན་ལས་འདའོ་སམ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཞུས་པས། ཁོད་དེ་སད་

མ་ཟེར་ཞྲིག །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཁ་ཆེ་ནྲི་བསམ་གཏན་གྲི་གནས་དང་མཐུན་པ་

སྟེ། དེར་དག་བཅོམ་པ་ཉྲི་མ་གུང་བ་ཞེས་བ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསྟན་པ་འཇོག་
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པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་གྲི། ཁོད་དེར་སོང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ཞོག་

ཅྲིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེས་ཀང་ཁ་ཆེར་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་

དགའ་བོ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ། གདུང་ཆ་གཉྲིས་སུ་བགོས་ནས་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་དང་། 

ཡངས་པ་ཅན་དུ་མཆོད་རྟེན་རེ་རེ་བས་སོ། །དེ་ནས་ཤ་ནའྲི་གོས་ཅན་གྲིས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པའྲི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ། ཉེ་སྦས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་། བསེན་པར་

རོགས་ཏེ་དེ་ལ་བསྟན་པ་གཏད་དོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཉེ་སྦས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་བ་

བ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་མཛད་དོ། །སོབ་མ་དག་བཅོམ་པ་རེ་རེ་བྱུང་བ་ན་བག་ཕུག་

འདོམ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞྲིག་ཏུ་སོ་ཤྲིང་སོར་ལྔ་པ་རེ་རེ་དོར་བས་དེ་ཡོངས་སུ་གང་བར་

གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དེས་བསྟན་པ་དྷྲི་དྷྲི་ཀ་ལ་གཏད། དེས་ནག་པོ་ལ་གཏད། དེས་

ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་དེ། ལེགས་པར་གསུང་མཛད་ཐུབ་པའྲི་དབང་པོ་

དང་། །འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་ཤ་ནའྲི་གོས་ཅན་དང་། །ཉེ་སྦས་དྷྲི་དྷྲི་ཀ་དང་ནག་པོ་

དང་། །ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་བསྟན་པའྲི་གཏད་རབས་བདུན། ཞེས་སོ། །

༼བཀའ་བསྡུ་གཉྲིས་པ་བྱུང་ཚུལ།༽

དེ་ནས་བསྡུ་བ་གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་

དང་བཅུ་འདས་པ་ན་ཡངས་པ་ཅན་གྲི་དགེ་སོང་རྣམས་རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་བཅུ་

སྤོད་པས་རེད་པ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ན་དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཅེས་བ་བ་རྣམ་

ཐར་བརྒྱད་པ་ཞྲིག་ཡོད་པ་དེ་སྲིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་སོ། །གོང་ཁེར་ནོར་ཅན་

ཞེས་བ་བ་ན། དག་བཅོམ་པ་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་ཡངས་
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པ་ཅན་དུ་ལྷགས་སོ། །

ཡངས་པ་ཅན་གྲི་དགེ་སོང་རྣམས་རེད་པ་འགོད་པ་མཐོང་སྟེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་འདྲི་དག་

རེད་པ་ཆེ་བར་གྱུར་སམ་དུ་བརྟགས་པས་རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་བཅུ་སྤད་པ་ལས་

བྱུང་བར་མཁེན་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཀྲི་དྲུང་དུ་ཕྱྲིན་ནས་ཕྱག་འཚལ་

ཏེ། འཕགས་པ་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་བ་བའྲི་གཞྲི་སྤད་དུ་རུང་ངམ། དེས་སྨྲས་པ། ཅྲི་

ཞྲིག །མྲི་མཐུན་པའྲི་ལས་བས་ནས། མཇུག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་བརོད་

པས་ལས་འཆགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྨྲས་པ་མྲི་རུང་ངོ་། །ལྟུང་བ་ཅྲིར་འགྱུར། ཉེས་

བས་སོ། །གང་དུ་བཅས། གཉན་ཡོད་དུའོ། །སུ་ལ་བཅས། དྲུག་སེ་ལའོ། །འོ་ན་ཡངས་

པ་ཅན་གྲི་དགེ་སོང་དག་དེ་ལྟར་སྤོད་ན་བཟོད་དམ། མྲི་བཟོད་དོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བགྲི། 

སང་བར་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞྲི་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་བརོད་དེ་ཡངས་པ་ཅན་གྲི་དགེ་

སོང་རྣམས་སང་བར་བགོས་སོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཀྲིས་ཡངས་

པ་ཅན་གྲི་དགེ་སོང་རྣམས་དབྱུང་བར་བ་ཡྲི། ཁོད་ཕྱོགས་ཚོལ་དུ་སོངས་ཤྲིག །ཅེས་

གསུངས་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་གགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་དམར་བུ་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡུལ་སོ་སོར་ཕྱྲིན་ནས་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡངས་པ་ཅན་གྲི་དགེ་སོང་རྣམས་

གཞྲི་བཅུ་སྤོད་པ་བརོད་ནས། ཁོ་བོས་གཎྜྲི་བརྡུངས་པ་ན་ཁེད་སོ་སོ་ནས་བོན་

ཅྲིག །ཅེས་བསྐུལ་ཏེ་སར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བོན་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་སྒོ་བཅད་དེ། 

གཎྜྲི་བརྡུངས་པས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་མཁན་པོ་མཛད་པའྲི་དགེ་སོང་དག་

བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱར་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཆོག་པ་འདུས་སོ། །ཡུལ་དམར་བུ་ཅན་དུ་

དག་བཅོམ་པ་སྒུར་སྐོག་ཅེས་བ་བས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་གཎྜྲི་མ་
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ཐོས་སོ། །དེ་ནས་དག་བཅོམ་པ་གགས་པས་དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། གཞྲི་

བཅུ་བརོད་དེ། ཨ་ལ་ལའྲི་གཞྲི་སྤོད་དུ་རུང་ངམ། མྲི་རུང་ངོ། །འོ་ན་དགེ་སོང་ཁ་ཅྲིག་

གྲིས་དེ་ལྟ་བུ་སྤོད་ན་བཟོད་དམ། མྲི་བཟོད་དོ། །

འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བགྲི། སང་བར་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དགེ་སོང་སོ་སོར་རེ་རེ་ནས་

བྲིས་ཏེ། གཞྲི་བཅུ་ཐམས་ཅད་བརོད་ནས་ཐུགས་བཏུན་ནོ། །དེའྲི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་

སྒུར་སྐོག་འགོག་པ་ལས་ལངས་པ་ན། ལྷས་ཁོད་དང་མཁན་པོ་གཅྲིག་པའྲི་དག་

བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱར་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཆོག་པ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་འདུས་སོ། །ཞེས་

སྨྲས་པས། རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ཡངས་པ་ཅན་གྲིས་སྒོ་དྲུང་དུ་ལྷགས་ཏེ་སྒོ་བརྡུངས་

སོ། །གགས་པས་སུ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་པས། གང་དག་དམར་བུ་ཅན་ན་གནས་པ་

ཡྲི། །དགེ་སོང་མང་དུ་ཐོས་པ་འདུལ་བ་འཛིན། །དེ་དག་རྣམས་ལས་གཞན་ཞྲིག་

འདྲིར་མཆྲིས་ཏེ། །དབང་པོ་དུལ་ཞེས་བ་བ་སྒོ་ན་འདུག །ཅེས་སྨྲས་སོ། །དབང་པོ་

དུལ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་ན་ཁོད་སུ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་པས། སྒུར་སྐོག་གོ །ཞེས་ཟེར་བ་

ཐོས་པས་སྒོ་ཕྱེའོ། །དེ་ནས་ལས་བས་ཏེ་སྒོ་ཕྱེ་ནས་གཎྜྲི་བརྡུངས་ཏེ་ཡངས་པ་ཅན་

གྲི་དགེ་སོང་རྣམས་ནང་དུ་བཅུག་ནས། རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་བཅུ་སུན་བྱུང་སྟེ་

ཡངས་པ་ཅན་གྲི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་གནས་དབྱུང་བས་ནས་དག་བཅོམ་པ་བདུན་

བརྒྱས་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་གསོ་སྦོང་བས་པས། ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱོགས་

ནྲི་ཕམ་མོ། །ཆོས་ཀྲི་ཕྱོགས་ནྲི་རྒྱལ་ལོ། །ཞེས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་

དོ། །དེ་ལ་བསྡུ་བ་གཉྲིས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། སྦྲིན་བདག་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྲིས་

བས་སོ། །
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༼བཀའ་བསྡུ་གསུམ་དང་སེ་པ་གེས་ཚུལ།༽

༈ བསྡུ་བ་གསུམ་པ་དང་སེ་པ་གེས་ཚུལ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀྲིས་རྟོག་གེ་འབར་བ་དང་། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷའྲི་སེ་པ་ཐ་དད་པ་ཀགས་པའྲི་

འཁོར་ལོ་དང་། སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་དགེ་ཚུལ་གྲི་ལོ་དྲི་བ་

རྣམས་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ལུགས་གཅྲིག་ལ་སྟོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས། ལོ་

བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་འདས་པ་ན། གོང་ཁེར་སྐ་བོའྲི་བུ་ཞེས་བ་བར། བདུད་

སྲིག་ཅན་བཟང་པོ་ཀུན་གྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བས་དག་བཅོམ་

པའྲི་ཆ་བད་དུ་སྤྲུལ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་ས་ཚོགས་བསྟན་ཏེ་དགེ་འདུན་ལྟ་བ་ཐ་དད་དུ་ཕྱེ་

ནས་འཁྲུག་ལོང་དུ་གྱུར་ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུར་མྲི་མཐུན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་སོང་

གནས་མའྲི་བུ་ཞེས་བ་བས་དགེ་འདུན་བསྡུས་ཏེ་རྩོད་པ་བཟླུམས་པས་ཆོས་ཕྱོགས་

སུ་ཞྲི་བར་བས་པ་ལ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། སྦྲིན་བདག་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་

པད་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བས་སོ། །ཡང་ལུགས་གཅྲིག་ལ་སྟོན་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་འདས་པ་ན། གོང་ཁེར་མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པ་

ཞེས་བ་བར་དགེ་འདུན་གྲི་གནས་བརྟན་བཞྲི། སད་མྲི་མཐུན་པ་སཾ་སྐྲ་ཏ་དང་། ཟུར་

ཆག་དང་། ཐ་མལ་པ་དང་། ཤ་ཟའྲི་སད་ཀྲིས་ལུང་འདོན་པས་སོབ་མ་རྣམས་ལྟ་བ་མྲི་

མཐུན་པར་གྱུར་པས། རྩ་བའྲི་སེ་པ་བཞྲིར་གེས་སོ། །དེ་དག་ཀང་ནང་གསེས་ཀྲིས་

དབེ་བ་སོ་སོར་གེས་པས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་སོ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

བསྟན་པ་འདྲི་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། གཞན་བཅུ་བདུན་པོ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་རྩོད་པ་ལ། ནམ་

ཞྲིག་ན་ཀྲྲི་ཀྲྲིའྲི་རྨྲི་ལྟས་ལུང་བསྟན་པའྲི་མདོ་རེད་ནས་བལྟས་པས། རས་ཡུག་དཀར་
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པོ་གཅྲིག་མྲི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས་སོ་སོར་ཐེན་ཀང་། རས་ཡུག་དེ་མྲི་འབལ་བ་ཞྲིག་རྨྲིས་

པ་དེ། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྨྲི་ལམ་དེ་ཁོད་ལ་དགེ་

བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་མྲི་དགེ་བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་གྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའྲི་བསྟན་པ་གེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཀང་། རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་རས་ཡུག་ཉམས་

པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྔ་ལྟས་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་མཐོང་ནས། བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསྟན་པར་བསྡུས་པ་ལ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། སྦྲིན་

བདག་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀས་བས་སོ། །

རྩ་བའྲི་སེ་པ་བཞྲི་ནྲི། གཞྲི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྲི་སེ་པ་དང་། དགེ་འདུན་

ཕལ་ཆེན་པའྲི་སེ་པ་དང་། མང་པོས་བཀུར་བའྲི་སེ་པ་དང་། གནས་བརྟན་པའྲི་སེ་

པའོ། །དེ་དག་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། དང་པོ་སད་སཾ་སྐྲ་ཏའྲི་སད་དུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་རྒྱལ་

རྲིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་མཆོག་

ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་སས་སྒ་ཅན་འཛིན་ནས། སམ་སྦར་སམ་ཕྲན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ནས་དགུ་

པ་ཡན། གྲྭ་རྟགས་ཨུཏྤ་ལ་དང་། པད་དང་། རྲིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤྲིང་ལོ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི་སད་ཟུར་ཆག་ཏུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

སྦངས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་འོད་

སྲུངས་ཆེན་པོ་ནས། སམ་ཕྲན་ཉེར་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པ་ཡན། གྲྭ་རྟགས་དུང་

ངོ་། །གསུམ་པ་ནྲི། སད་ཤ་ཟའྲི་སད་དུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་དམངས་རྲིགས་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཉེ་བར་

འཁོར་ནས། སམ་ཕྲན་ཉེར་གཅྲིག་པ་ནས་ལྔ་ཡན། གྲྭ་རྟགས་མེ་ཏོག་སོ་རྩྲི་ཀའོ། །
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བཞྲི་པ་ནྲི། སད་ཐ་མལ་པའྲི་སད་དུ་འདོན། མཁན་རྒྱུད་རེའུ་རྲིགས་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཀ་ཏྱ་

ཡན་ནས། སམ་ཕྲན་སྔ་མ་དང་མཐུན། གྲྭ་རྟགས་འཁོར་ལོའ།ོ །ཁ་ཅྲིག་ཐེག་ཆེན་གྲི་

བཀའ་བསྡུ་བ་བྱུང་ཚུལ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས། རྒྱལ་པོའྲི་

ཁབ་ཀྲི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྲི་རྲི་བྲི་མ་ལ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཞེས་བ་བར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབུམ་

ཕྲག་བཅུ་འདུས་ནས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་། བམས་པ་དང་། ཕྱག་ན་རོ་རེ་

གསུམ་གྲིས། རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མངོན་པ་འདུལ་བ་མདོ་སེའྲི་སེ་སོད་

གསུམ་བསྡུས། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། གསང་འདུས་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་མགོར་

འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ་དུས་གཅྲིག་ན། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ལ་

བཞུགས་སོ། །ཞེས་བ་བའྲི་བར་གྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཅུ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཆང་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཡྲི་གེ་རེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་རེས་བཤད་པ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་

བ་དང་། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་སོགས་ལས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྲི་སྟོན་པ་དང་

འཁོར་རྒྱུད་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་པའྲི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལ། སྒོན་གསལ་

ལས། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་རོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང་། 

ཁུངས་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

༼བཀའྲི་དགོངས་འགེལ་གྲི་བསྟན་བཅོས་བྱུང་ཚུལ།༽

བཀའྲི་དགོངས་འགེལ་གྲི་བསྟན་བཅོས་བྱུང་ཚུལ་ལ། བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་

དང་། ལྟར་སང་གཉྲིས་ཏེ། ས་སེ་ལས། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ངན་གཡོ་
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བརྩེ་བལ་སྡུག་བསྔལ་སོང་། །ཐོས་རྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །བསྟན་བཅོས་དྲུག་བལ་

གསུམ་དུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་དགུ་པོ་དེར་ཕྱྲི་ནང་གྲི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་

འདུ་སྟེ། དོན་མེད་པ་དང་། དོན་ལོག་པ་དང་། ངན་གཡོ་དང་། སྲིང་པོ་དང་བལ་བ་དང་། 

ཐོས་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། དྲུག་ནྲི་ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་

བསྟན་བཅོས་ཏེ། བསྟན་བཅོས་ལྟར་སང་ངོ་། །དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སོང་

བ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། གསུམ་ནྲི་བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་སྟེ་

ནང་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། །དང་པོ་བཞྲི་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་བ་རོག་སོ་རྟོག་གྲི་བསྟན་

བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྲི་རྲིག་བེད་ཀྲི་

བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང་། གཅེར་བུ་བའྲི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའོ། །ཐོས་རྩོད་ལྷུར་ལེན་གྲི་

བསྟན་བཅོས་གཉྲིས་ཀང་ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། ། 

རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་རྲིག་པ་དང་། སྒ་དང་། གསོ་བ་དང་། བཟོ་

རྲིག་པ་དང་། ནང་གྲི་དོན་རྲིག་པའོ། །དེ་དག་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཀང་ལྔ་སྟེ། 

གཏན་ཚིགས་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ། ཕྱྲི་རྲིག་པར་གྱུར་པ་དང་། ནང་རྲིག་པར་

གྱུར་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་བསྟན་བཅོས་གཉྲིས་སོ། །སྔ་མ་ནྲི་ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་སྟོན་པ་དང་སོང་

གླྲིང་སྐེས་ཀྲི་བས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་བསྟན་བཅོས་དང་། བམ་ཟེ་རྐང་མྲིག་གྲིས་བས་པའྲི་

རྟོག་གེའྲི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའོ། །ཕྱྲི་མ་ནྲི་སེ་བདུན་མདོ་

དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དཔལ་ལྡན་ཕྱོགས་ཀྲི་གླང་པོས་མཛད་པའྲི་ཚད་མའྲི་མདོ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་ལེའུ་དྲུག་གོ །དེའྲི་དགོངས་པ་འགེལ་པ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

ཀྲི་གགས་པས་ཚད་མ་སེ་བདུན་མཛད་དེ། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའྲི་བསྟན་བཅོས་
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གསུམ་ནྲི། རྒྱས་པ་རྣམ་འགེལ། འབྲིང་རྣམ་ངེས། བསྡུས་པ་རྲིགས་པའྲི་ཐྲིགས་པ་སྟེ། 

དང་པོ་ལ་ལེའུ་བཞྲི། གཉྲིས་པ་ལ་ལེའུ་གསུམ། གསུམ་པ་ལ་ལེའུར་ཕྱེ་བ་མེད་

དོ། །འཕྲོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའྲི་བསྟན་བཅོས་བཞྲི་ནྲི། གཏན་ཚིགས་ཐྲིགས་པ། རྩོད་

པའྲི་རྲིགས་པ། འབེལ་བ་རྟག་པ། རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པའོ། །སྒ་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་

ལ། ལྷ་ཡུལ་དུ་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཛྙཱ་ན་དེ་ཝ་ཞེས་བ་བས་སྒ་མདོ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་

བས། དེ་ལྷ་ཡུལ་དུ་དར་ནས་མྲི་ཡུལ་དུ་མ་ཕེབས་པར་ནུབ་པོ། །དེའྲི་རེས་ལ་བརྒྱ་

བྲིན་གྲིས་ཨྲིནྡྲཱ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ་བརྩམས་ཏེ་དང་སོང་ཕུར་བུ་ལ་བསབས་ནས། 

ལྷ་རྣམས་ལ་སོབ་ཏུ་བཅུག་པས། དང་སོང་ཕུར་བུ་ལ་ལྷའྲི་བླ་མ་དང་སྒ་མཁན་ཞེས་

གགས་སོ། །

དེ་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་བ་ལ་བརྒྱ་བྲིན་གྲིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་ཆུ་བུམ་

པ་གང་བླངས་ཏེ། དེ་ལས་རྩཱ་ཀུ་ཤའྲི་རྩེ་མོས་ཐྲིགས་པ་གཅྲིག་བླངས་ནས་སྒ་ནྲི་རྒྱ་

མཚོའྲི་ཆུ་དང་འད། ངས་ཤེས་པ་ནྲི་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་ཁོད་ཀྲིས་ཤེས་པ་ནྲི་ཀུ་ཤའྲི་རྩེ་

མོའྲི་ཆུ་དང་འདའོ་ཞེས་སྨྲས་པས། དེ་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སོབ་པར་མྲི་བེད་པ་

ལ། འོན་ཀང་གང་ཤེས་དེ་སོབས་ཤྲིག་ཅེས་སྨྲས་པས། འོ་ན་དུས་བཟང་ལ་མྲི་སོབ་

གཞན་དུ་སོབ་པར་བགྲིའོ་ཞེས་སྨྲས་པས། དུས་བཟང་བཞྲི་ནྲི། ཚེས་བརྒྱད་ལ་ནྲི་

སོབ་དཔོན་འཇོམས། །བཅུ་བཞྲི་ལ་ནྲི་སོབ་མ་འཇོམས། །གནམ་སྟོང་ལ་ནྲི་རྲིག་པ་

འཇོམས། །ཚེས་གཅྲིག་ལ་ནྲི་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །ཞེས་ཡར་ངོ་མར་ངོའྲི་ཡོངས་

འཇོམས་ཀྲི་དུས་བཟང་བཞྲི་བསྲུང་བ་དེང་སང་གྲི་བར་དུ་སྒ་བ་རྣམས་ལ་སོལ་དུ་དར་

རོ། །དེ་ནས་མྲི་ཡུལ་དུ་བམ་ཟེ་པཱ་ཎྲི་ན་ཞེས་བ་བས་ལག་རྲིས་མཁན་ལ་ལག་རྲིས་
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བསྟན་ནས་སྒ་ཤེས་པར་འགྱུར་མྲི་འགྱུར་དྲིས་པས་ཤེས་པར་མྲི་འགྱུར་ཟེར་བ་ལ། 

སྒ་ཤེས་པའྲི་ལག་རྲིས་ཇྲི་ལྟར་དགོས་དྲིས་ནས། མཚོན་རྣོན་པོས་བྲིས་ཏེ་བསབས་

པས་ཤེས་པར་མྲི་གྱུར་པ་ལ། ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་ལུགས་ལྟར་ན་མཧཱ་དེ་ཝ་སྟེ་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སྟེ་སྒ་ལ་མཁས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཞུས་པས། དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོས། ཨ་ཨྲི་ཨུ་ཞེས་སྨྲས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྒ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པར་འདོད་

དོ། །ནང་པ་ལྟར་ན་འཕགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སྟེ། སད་

ཅྲིག་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཞེས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྒ་བེད་པ་ནྲི་པཱ་ཎྲི་ནྲི། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་ལུང་བསྟན་པ་དང་མཐུན་ནོ། །དེས་པཱ་ཎྲི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ་ཤ་ཽཀ་

ཉྲིས་སྟོང་པ་ཅྲིག་བརྩམས་སོ། །དེ་ལ་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་ཞྲིག་གྲིས་འགེལ་པ་མཧཱ་བྷ་ཥ་

ཞེས་བ་བ་ཤ་ཽཀ་འབུམ་པ་ཅྲིག་བས་སོ། །ཡང་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤོད་ཅེས་བ་བ་བཙུན་མོ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ཁྲུས་བེད་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་ལ་ཆུ་གཏོར་བས། བཙུན་མོས་སཾ་

སྐྲ་ཏའྲི་སད་དུ་ཆུ་མ་གཏོར་ཞེས་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པོས་སྒ་མྲི་ཤེས་པས་ཕལ་བའྲི་སད་

ལ་ཏྲིལ་གྲི་ལ་དུ་བྲིན་ཅྲིག་ཅེས་གོ་ནས། འབངས་མོ་ཅྲིག་ལ་ཏྲིལ་གྲི་ལ་དུ་བསྐུར་ཏེ་

བཏང་བས། བཙུན་མོའྲི་བློ་ལ་རྒྱལ་པོ་བླུན་པོ་བ་ལང་དང་འད་བ་འདྲི་དང་ལྷན་ཅྲིག་

སོད་པ་ལས་ཤྲི་བ་སའོ་སམ་ནས་ལྕེབས་པར་བརྩམས་པ་རྒྱལ་པོས་རྲིག་ནས་ཁེད་

དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅྲི་ཉེས་དྲིས་པས། བཙུན་མོས་རྒྱུ་མཚན་སྨྲས་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་ཁོད་

དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅྲིག་ངས་ཀང་སྒ་ལ་མཁས་པར་བསབ་བོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་

བཙུན་མོའྲི་ཞང་པོ་སརྦཱ་ཝརྨ་ཞེས་བ་བས་བཙུན་མོ་ལ་ཁོད་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅྲིག །ཁོ་

བོས་གཞོན་ནུ་སྲིན་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས་སྒ་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསབ་
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བོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་ནས་དེས་ལུས་མ་བསྟན་པར་ཡོལ་བའྲི་ཕག་

ནས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བརྩམས་པའྲི་སྒ་མདོ་བཤད་དེ་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་རོགས་པ་ན། བམ་ཟེ་

སརྦཱ་ཝརྨས་ཆོག་ཚད་བཟུང་སྟེ། ཀ་ལཱ་པ་དེས་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པས་གཞོན་ནུ་

སྲིན་དྲུག་རྨ་བ་ལ་ཞོན་ནས་འགོ་བའྲི་རྨ་བའྲི་མདོངས་ཡོལ་བའྲི་ཕག་ནས་མཐོང་བས་

ཀ་ལཱ་པ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་སྨྲས་པས་སྒ་མདོ་དེ་ལ། ཀ་ལཱ་པ་སུ་ཏ་ཆ་

བསགས་ཀྲི་མདོ་ཞེས་བ་བར་གགས་ཏེ་ཀ་ལཱ་པ་ནྲི་ཆ་བསགས་ཏེ་རྨ་བའྲི་མདོངས་

ལ་འཇུག་གོ །དེའྲི་འཕྲོ་དེ་བམ་ཟེ་སརྦཱ་ཝརྨ་དང་། བམ་ཟེ་མཆོག་སྲིད་གཉྲིས་ཀྲིས་

བརྩམས་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་བཞྲི་ཤཽ་ཀ་བཞྲི་བརྒྱ་པ་གཅྲིག་བས་སོ། །དེ་ལ་འགེལ་པ་

བགོད་དཀའ་སེངེས་བས་པ་དང་། སོབ་མ་ལ་ཕན་པ་ཞེས་བ་བ་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །

ཡང་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མྲིས་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོས་བས་པས་མ་ཧཱ་བྷ་ཥ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཙནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ། ལེའུ་སོ་གཉྲིས་ཤཽ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཅྲིག་མཛད་

དོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞང་པོ་ཆོས་ཀྲི་འབངས་ཞེས་བ་བས་འགེལ་པ་ཤཽ་ཀ་

དྲུག་སྟོང་པ་ཅྲིག་བས་སོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བློ་གོས་ཞེས་བ་བས་

འགེལ་བཤད་ཤཽ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཅྲིག་བས་སོ། །དེ་ལ་འགེལ་བཤད་སོབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གང་བ་ཞེས་བ་བས་ཤཽ་ཀ་སུམ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་པ་ཅྲིག་བས་ཏེ། དེ་དག་ལས་

རྩ་འགེལ་གཉྲིས་མ་གཏོགས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །བོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ལ་པཎྜྲི་ཏ་

སྨྲྲི་ཏྲིས་མཛད་པའྲི་སྨྲ་བའྲི་སྒོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་མྲིང་ཚིག་ཡྲི་གེའྲི་ཚོགས་གསུམ་

སྟོན་པ་གཅྲིག་ཡོད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱྲི་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སུ་གཏོགས་

སོ། ། 
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སྒའྲི་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ཞར་ལ་སན་དངགས་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་ལ། སན་དངགས་

དང་། སེབ་སྦོར་དང་། མངོན་བརོད་དང་། ཟློས་གར་བཞྲིའོ། །དངགས་ཞེས་བ་བ་ནྲི་

ཐ་སད་ཅེས་བ་བའྲི་བར་རྲིང་པའོ། །དེའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ་སན་དངགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

སྟོན་པའྲི་གཞུང་དང་། གཞུང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྦར་བའྲི་སན་དངགས་གཉྲིས་ཏེ། 

སྔོན་མ་ནྲི་སན་དངགས་ཀྲི་གཞུང་ཡྲིན་ཞྲིང་སན་དངགས་མ་ཡྲིན་ལ། ཕྱྲི་མ་ནྲི་དེ་

ལས་ལྡོག་པའོ། །སྔ་མ་ནྲི་ཕྱྲི་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། །ཕྱྲི་མ་ལ་ཕྱྲི་རྲིག་ནང་རྲིག་

གཉྲིས་ཀའྲི་བསྟན་བཅོས་ཡོད་དོ། །མཚན་གཞྲི་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། 

དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤྲིང་ལྟ་བུའོ། །སན་དངགས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་བརོད་བར་སན་དངགས་

ཀྲི་ལུས། རྒྱན། སྐོན་གསུམ་སྟོན་ཏེ། ལུས་ནྲི་ཚིགས་བཅད་རྐང་བ་དང་། ལྷུག་པ་རྐང་

བ་དང་། དེ་གཉྲིས་སེལ་མ་གསུམ་གང་རྩོམ་ཡང་ལུས་ཀྲི་ཉམས་བཅུ་ལས་སབས་སུ་

གང་བབ་པའྲི་ཉམས་ཐོན་པའོ། །ཉམས་འདོན་ལུགས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་གཽ་ཌ་པ་

དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་བྷེ་དར་བྷ་བའྲི་འདོན་ལུགས་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །རྒྱན་ནྲི་དོན་རྒྱན་སོ་

ལྔ། སྒ་རྒྱན་སོ་གཉྲིས། གབ་ཚིག་གྲི་རྒྱན་བཅུ་དྲུག་གོ །སྐོན་ནྲི་བཅུའོ། །མེ་ལོང་གྲི་

གཞུང་རྩོམ་པ་པོ་ནྲི་པཎྜྲི་ཏ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཕྱྲི་རོལ་པ་ཞྲིག་གོ །འོ་ན་

དབངས་ཅན་མ་ལ་མཆོད་བརོད་བེད་པ་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཕྱྲི་རོལ་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་

མཚོའྲི་འགམ་ན་བམ་ཟེ་སྒ་བའམ། ཏཾ་བུ་ར་ཞེས་བ་བ་ཅྲིག་ཡོད་པའྲི་ཆུང་མ་ཡྲིན་

ཞེས་འདོད་ལ། ནང་པས་ནྲི་འཕགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཚེམས་མཆེ་བ་

ལས་སྤྲུལ་པར་བཞེད་དེ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་ངག་གྲི་ལྷ་མོ་ཞེས་ལྷར་འཛིན་ནོ། །དཔག་

བསམ་འཁྲི་ཤྲིང་ལ་ལེའུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པའྲི་བརྒྱ་དང་བདུན་རྒྱལ་པོ་དགེ་བའྲི་
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དབང་པོ་ཞེས་བ་བས་མཛད་ལ། ལེའུ་ཐ་མ་ནྲི་དེའྲི་སས་ཟླ་བའྲི་དབང་པོ་ཞེས་བ་

བས་མཛད་དོ། །སེབ་སྦོར་གྲི་བསྟན་བཅོས་ལ། དམར་སེར་ཅན་དང་། རྒྱལ་བའྲི་

ལྷས་མཛད་པ་སོགས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །རྩོད་དུས་ཀྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་རཏྣ་

ཨ་ཀ་ར་ཤན་ཏྲིས་མཛད་པའྲི་སེབ་སྦོར་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བ་བོད་དུ་

འགྱུར་ཏེ། སན་དངགས་རྩོམ་པ་ན་སན་དངགས་ལ་མཁོ་བ་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་ཡང་གྲི་སེབ་

སྦོར་དང་། སྒ་ལ་མཁོ་བ་ཡྲི་གེ་ཕོ་མོ་མ་ནྲིང་གསུམ་གྲི་རབ་དབེ་སྟོན་ནོ། །

མངོན་བརོད་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་ནྲི་སོབ་དཔོན་འཆྲི་མེད་སེངེས་མཛད་པའྲི་འཆྲི་

མེད་མཛོད་ཅེས་བ་བ་འགྱུར་ཏེ། ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བླ་གསུམ་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་

དུ་མ་བསྟན་ཏོ། །

ཟློས་གར་གྲི་བསྟན་བཅོས་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་ག་ཽམྲིས་མཛད་པའྲི་འཇྲིག་བརྟེན་

ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྲི་ཟློས་གར་ཞེས་བ་བ་དང་། སན་དངགས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་དགའ་

བའྲི་ལྷ་ཞེས་བ་བས་མཛད་པའྲི་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྲི་ཟློས་གར་ཞེས་བ་བ་འགྱུར་

རོ། །གསོ་བ་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ནྲི། སོབ་དཔོན་དཔའ་པོས་མཛད་པའྲི་སན་

དཔད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་པ། ལུས་དང་བྲིས་པ་གདོན་ལུས་སྟོང་། །མཚོན་དང་

མཆེ་བ་རྒས་རོ་རྩ། །གསོ་དཔད་གང་ལ་གནས་པ་ཡྲི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་

བཤད་དོ། །ཞེས་པའྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྟོན་པ་དང་། དེའྲི་འགེལ་ཆེན་ཁ་ཆེ་ཟླ་དགའ་

ཞེས་བ་བས་མཛད་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྦོར་བ་བརྒྱ་བ་

ཞེས་བ་བ་ཟས་འདྲི་སྤད་ན་ནད་འདྲི་སྐེད་ཅེས་པ་སྟོན་པ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །འདྲི་དག་

ཐམས་ཅད་ནྲི་ཕྱྲི་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། །
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བཟོ་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ནྲི། སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་ཆ་ཚད་སོགས་སྟོན་པའྲི་བསྟན་

བཅོས་ཏེ། འཕགས་པ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལ་ནང་

རྲིག་པར་གཏོགས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །

ནང་གྲི་དོན་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ནྲི། ནང་སེམས་ཀྲི་སྟེང་གྲི་ཉོན་མོངས་པ་

དང་ཤེས་བའྲི་སྒྲིབ་པ་འདུལ་བའྲི་ཐབས་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། །དེ་ལ་དབེ་ན། 

བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དགོངས་པ་འགེལ་པའྲི་བསྟན་

བཅོས་དང་། བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དགོངས་པ་

འགེལ་པའྲི་བསྟན་བཅོས་དང་། བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དགོངས་པ་འགེལ་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། །

དང་པོ་ལ། བཀའ་དང་པོ་ནས་གསུངས་པའྲི་ལྟ་བའྲི་ཆ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་

བསྟན་བཅོས་དང་། དེ་ལས་གསུངས་པའྲི་སྤོད་པའྲི་ཆ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་བསྟན་

བཅོས་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། མངོན་པ་སེ་བདུན་དང་། དེའྲི་དོན་བསྡུས་པ་བེ་

བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ། དེའྲི་དོན་བསྡུས་པ་མངོན་པ་མཛོད་རྩ་བ་རང་འགེལ་དང་

བཅས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ཀྲིས་མངོན་པ་སེ་བདུན་དག་བཅོམ་པས་

མཛད་པར་འདོད་དེ། ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས། །གདགས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་

མོའུ་གལ་བུས། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་ནྲི་ལྷ་སྐྲིད་ཀྲིས། །ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏྱའྲི་

བུས། །ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་གང་པོས་བས། །རབ་ཏུ་བེད་པ་དབྲིག་བཤེས་

ཀྲིས། །ཡང་དག་འགོ་བའྲི་རྣམ་གངས་ནྲི། །གསུས་པོ་ཆེ་ཡྲིས་བས་ཞེས་

གགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་བཅོམ་པ་དང་སོ་སོ་
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སྐེ་བོ་མང་པོས་འཐུས་ནས་བས་པར་འདོད་དོ། །

མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་པཎྜྲི་ཏས་བས་པར་

འདོད་དོ། །མངོན་པ་སེ་བདུན་ལས་གདགས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ནང་ཚན་གྲི་འཇྲིག་

རྟེན་གདགས་པ་དང་། ལས་གདགས་པ་ཞེས་བ་བ་གཉྲིས་བོད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་གཞན་

རྣམས་མ་འགྱུར་རོ། །བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤ་ཽཀ་འབུམ་ཡོད་པར་གགས་ཏེ་

བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །མངོན་པ་མཛོད་ཀྲི་རྩ་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་གྲིས་ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་

གྲུབ་མཐའ་སྟོན་ཅྲིང་། །རང་འགེལ་གྲིས་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་རྒྱས་པར་

བསྟན་ཏོ། །སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན་ཉྲིད་ཀྲི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཆེ་མདུན་བཟང་གྲིས་

མཛད་པའྲི་འགེལ་པ། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་པ། རྒྱལ་པོའྲི་

སས་གགས་པའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་བཤད། སོབ་དཔོན་གང་བ་

སེལ་གྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་བཤད་རྣམས་བོད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚད་མ་སེ་བདུན་མདོ་

དང་བཅས་པས་ཀང་གཞུང་གྲི་ཆ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྟོན་ནོ། །

སྤོད་པའྲི་ཆ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ། སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷས་

མཛད་པའྲི་ལུང་རྣམ་འབེད་ཀྲི་འགེལ་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གྲི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་གྲིས་མཛད་པའྲི་སོ་སོ་ཐར་

བའྲི་མདོའྲི་འགེལ་པ་བམ་པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། དགེ་སོང་གྲི་སོ་སོར་ཐར་

བའྲི་མདོའྲི་འགེལ་པ་བརྒྱད་དང་། དགེ་སོང་མའྲི་སོ་སོར་ཐར་བའྲི་མདོའྲི་འགེལ་པ་

གཉྲིས་ཏེ་བཅུ་དང་། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་

གཞྲི་བཅུ་བདུན། རྣམ་འབེད་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་བམ་པོ་དགུ་དང་། དེ་ཉྲིད་
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ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འདུལ་བ་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅྲིག་པ་བམ་པོ་བཅུ་གཉྲིས་པ་

དང་། མདོ་རྩའྲི་རང་འགེལ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་བཤད། མདོ་རྩའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་སོབ་དཔོན་

ཆོས་ཀྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས་མཛད་པ་བམ་པོ་བདུན་ཅུ་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ས་

གའྲི་ལྷས་མཛད་པའྲི་འདུལ་བ་མེ་ཏོག་འཕྲེང་རྒྱུད་རྣམ་འབེད་གཉྲིས་ཁོ་ན་སྟོན་པ་

བམ་པོ་དྲུག་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་དགེ་ཚུལ་གྲི་ཚིག་ལེའུ་

བས་པ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་། དེའྲི་རང་འགེལ་འོད་ལྡན་རྣམས་ཏེ་བོད་དུ་འགྱུར་

རོ། །སྤྲིར་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲིས། སངས་རྒྱས་

པའྲི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་དུ་འཇོག་པ་ལས། ཉན་ཐོས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་མང་

པོས་བཀུར་བ་དང་། གནས་མ་བུ་པ་དང་། བླ་མ་པ་དང་། ཆོས་སྦས་པ་དང་། བཟང་

པོའྲི་ལམ་པ་རྣམས་དང་།བརོད་དུ་མེད་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཁས་ལེན་པས་སངས་

རྒྱས་པའྲི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པར་མྲི་འཇོག་ཀང་། སྐབས་གནས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་

སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འཇོག་གོ །

བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་ནྲི། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག །ཟག་བཅས་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲི་ཞྲིང་

དབེན་པ། ཞེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །སེ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་

པ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པ་མེད་ལ། སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་བཀའ་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲའོ། །སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་འཕགས་པ་

ཉེར་སྦས་ཀྲི་སོབ་མར་འདོད་ལ། ཁ་ཅྲིག་དག་བཅོམ་པ་ཟླ་བའྲི་ནོར་བུའྲི་སོབ་མར་

འདོད་མོད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ། སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན་གྲི་སོབ་མ་རང་ལས་
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མཁས་པ་བཞྲི་སྟེ། མངོན་པ་རང་ལས་མཁས་པ་བློ་གོས་བརྟན་པའོ། །ཚད་མ་རང་

ལས་མཁས་པ་ཕྱོགས་ཀྲི་གླང་པོའ།ོ །ཕར་ཕྱྲིན་རང་ལས་མཁས་པ་འཕགས་པ་རྣམ་

གོལ་སེའོ། །འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པ་ཡོན་ཏན་འོད། ཅེས་བ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡྲིན་

ཏེ། ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་སུ་འཁྲུངས། འབུམ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་ཐུགས་

ལ་མངའ་འོ། །

བཀའ་བར་པའྲི་དགོངས་འགེལ་ལ། ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་དཀར་ཆག་འཕང་

ཐང་མ་དང་། འཆྲིང་བུམ་དང་། ལྷན་དཀར་མ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་དང་། དེ་དག་གྲི་རེས་

སུ་འབངས་པ་མང་པོ་ལས། གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་དབེ་མ་ཕྱེད་པར་རྣམ་གཞག་བས་པ་

མང་པོ་སང་བས། འདྲིར་དེ་དག་དང་མྲི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་ལྟ་བའྲི་

ཆ་གཙོ་བོར་འགེལ་པ་དང་། སྤོད་པའྲི་ཆ་གཙོ་བོར་འགེལ་པ་དང་། གཉྲིས་ཀ་ཆ་

མཉམ་དུ་འགེལ་པའྲི་བསྟན་བཅོས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྲིས་མཛད་པའྲི་དབུ་མ་རྲིགས་ཚོགས་དྲུག་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་སྟེ། དབུ་མ་རྩ་

བ་ཤེས་རབ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། སྟོང་ཉྲིད་བདུན་ཅུ་པ། རྩོད་བཟློག །ཞྲིབ་མོ་རྣམ་

འཐག་སྟེ་ལྔ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མེད་ཅྲིང་། སྔ་རབས་པ་དག་ཐ་སད་གྲུབ་པ། ཞེས་བ་བ་

དང་དྲུག་ཏུ་འདོད་ལ། རང་རེའྲི་བླ་མ་དག་ཐ་སད་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའྲི་གཞུང་རྲིགས་

ཚོགས་ཀྲི་ཡ་གལ་ཞྲིག་ཡོད་ན། འཕགས་པའྲི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་གཞུང་དུ་

འཕགས་པའྲི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཁུངས་སུ་མ་དངས་པ་མེད་པས། དེ་དག་ཏུ་དངས་

འོངས་དགོས་པ་ལས། དེ་དག་ཏུ་དངས་པ་གཅྲིག་ཀང་མ་བྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ཚིག་

གསལ་གྲི་གཤམ་དུ་རྲིགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བགངས་ཀང་ཐ་སད་གྲུབ་པ་མ་
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བགངས་པའྲི་ཕྱྲིར། མེད་པར་ཤེས་གསུང་ངོ་། །

དེས་ན་བླ་མ་རེ་ནྲི་རྲིགས་ཚོགས་ལྔར་བཞེད་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་

པ་རྲིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་དང་དྲུག་ཏུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་རྩ་བ་ཤེས་རབ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་

པ། རྲིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་དང་གསུམ་ནྲི་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། 

གཞན་གསུམ་ནྲི་རྩ་ཤེ་ལས་འཕྲོས་པའྲི་ཡན་ལག་ལྟ་བུའྲི་བསྟན་བཅོས་སོ། །དེ་ལ་རྩ་

ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་པ། རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་མྲི་འད་བ་

དུ་མའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་སྟོན་ལ། ཐབས་ཀྲི་ཆ་མྲི་སྟོན་ནོ། །གཞན་བཞྲིས་ཀང་སྟོང་

པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་སྟོན་ནོ། །རྲིན་ཆེན་འཕྲེང་བས་ནྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

གཉྲིས་རྲིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཤྲིང་། ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡང་སྐེས་བུ་

གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་རགས་རྲིམ་ཞྲིག་ཚང་པར་སྟོན་ནོ། །རྩ་ཤེ་ལ་རྒྱ་གར་ན་

འགེལ་པ་དེ་བ་ཤྲ་མ། གུ་ཎ་མ་ཏྲི། གུ་ཎ་ཤྲྲི། སྲི་ར་མ་ཏྲི། འོག་ནས་འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་

བརྒྱད་ཡོད་པར་གགས་ཤྲིང་བོད་དུ་བཞྲི་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྲི་ཏ་བམ་པོ་བདུན་དང་། སོབ་དཔོན་ཟླ་

བ་གགས་པས་མཛད་པའྲི་ཚིག་གསལ་དང་། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྲིས་

མཛད་པའྲི་ཤེས་རབ་སྒོན་མའྲི་འཕྲེང་བ་ནྲི། དེ་བ་ཤྲ་མས་མཛད་པའྲི་འགེལ་པ་

དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བ་ཞེས་བ་བའྲི་རེས་སུ་འབང་བར་སྤན་རས་གཟྲིགས་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་བཤད། ག་ལས་འཇྲིགས་མེད་དང་བཞྲི་སྟེ། ག་ལས་འཇྲིགས་

མེད་རང་འགེལ་དུ་སྔོན་གྲི་དཀར་ཆག་རྣམས་དང་། དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་མང་

པོས་འདོད་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པའྲི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲི་གཞུང་དུ་དེའྲི་ལུང་དངས་
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པ་གཅྲིག་ཀང་མ་བྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། རབ་བེད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་པའྲི་ཐད་ཀྲི་འགེལ་

པར་བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། ཞེས་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་ལུང་དངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའྲི་འགེལ་པ་ཡོད་ལ། 

སྟོང་ཉྲིད་བདུན་ཅུ་པ། རྩོད་ཟློག །ཞྲིབ་མོ་རྣམ་འཐག་གསུམ་ལ་རང་འགེལ་ཡོད་

དོ། །འཕགས་པ་ལྷས་བཞྲི་བརྒྱ་པ་མཛད་དེ། རབ་བེད་བཅུ་དྲུག་གྲི་དང་པོ་བརྒྱད་

ཀྲིས་སྐེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དང་། ཆེན་པོའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་

སྦོང་གྲི་རྲིམ་པ་ཡན་ཆད་སྟོན་ཅྲིང་། དགུ་པ་མན་གྲིས་བདག་མེད་གཉྲིས་རྲིགས་

པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་སོ། །

དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དང་བཅས་

པ་མཛད་དེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་གཉྲིས་རྲིགས་པས་རྒྱས་པར་སྟོན་

ཅྲིང་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡང་སྟོན་ནོ། །རྩ་འགེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ནག་ཚོའྲི་འགྱུར་ཡོད་ཅྲིང་། པ་

ཚབ་ཀྲི་ཡང་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡོད་དོ། །གཙང་ནག་པས་ཚིག་རྐང་ཐུང་དུ་བཏང་ནས་

ཚིག་བདེར་བཏང་བ་ཅྲིག་ཡོད་པ་ལ་ཅྲི་རྲིགས་ཅྲིག་ནག་ཚོའྲི་འགྱུར་ཡྲིན་ཟེར་བར་

སང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྲིས་དབུ་མ་སྲིང་པོ་རང་འགེལ་རྟོག་གེ་

འབར་བ་དང་བཅས་པ་མཛད་དོ། །ཤེས་རབ་སྒོན་མའྲི་འཕྲེང་བ་ལ་སོབ་དཔོན་སྤན་

རས་གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་བཤད་སྤན་རས་གཟྲིགས་

བརྟུལ་ཞུགས་ཞེས་བ་བ། ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་འདོད་བརོད་དང་། ཉན་ཐོས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་

ཀྲི་འདོད་པ་སོགས་ཀང་རྒྱས་པར་བརོད་པ་བམ་པོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ཅྲིག་ཡོད་དེ། ཕྱྲི་

རོལ་པའྲི་འདོད་པ་བརོད་པ་དེ་ལས་རྒྱས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་བོད་དུ་མ་འགྱུར་
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རོ། །འཕགས་པ་ལྷ་ནྲི་སྲིངྒྷ་ལའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ལྡུམ་རར། མེ་ཏོག་གྲི་ལྦ་བ་

ལས་རྫུས་ཏེ་ལྷའྲི་བུ་འད་བ་ཞྲིག་འཁྲུངས་པ་རྒྱལ་པོའྲི་བུར་བས་སོ། །འཕགས་པའྲི་

སོབ་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སོབ་དཔོན་དང་འད་བར་ཚད་མའྲི་གནས་སུ་བེད་

དོ། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་ནྲི་རྲིག་འཛིན་གྲི་ས་བརེས་པར་བེད་དོ། །ལེགས་ལྡན་

འབེད་ནྲི་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་རོ་རེའྲི་གདན་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ཀང་། དེའྲི་ཕྱྲི་མ་ལ་སོབ་

དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བར་གྱུར་ནས་མཆོག་བརེས་སོ། །ཟླ་བ་གགས་པ་ནྲི་བོད་ཀྲི་དབུ་

མ་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་འཕགས་པའྲི་དངོས་སོབ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་ཀང་། འདུས་པའྲི་བླ་

མ་དག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་སོབ་ཡྲིན་པར་བཞེད་ཅྲིང་། ལུང་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་

མང་ལ། མར་ལུགས་པ་དག་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པར་བཞེད་

ཅྲིང་། དགུང་ལོ་བཞྲི་བརྒྱ་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྲིས་རྣམ་ཐར་མང་པོ་བླ་མ་རོ་རེ་

གདན་པའྲི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་པ་ཚབ་ལོ་ཙྪ་བས་བསྒྱུར་བ་ན་ཡོད་དོ། །སོབ་དཔོན་

ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོས་བདེན་གཉྲིས་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཞྲི་

བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་ཅྲིང་། དེའྲི་འགེལ་བཤད་སོབ་

དཔོན་ཀ་མ་ཤཱྲི་ལས་མཛད་ཟེར་བ་ནྲི་རྫུན་མ་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་

མཛད་པའྲི་དབུ་མ་སང་བ་བམ་པོ་དགུ་སྟེ། དེ་དག་ལ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོ་ནྲི་དགུང་ལོ་སྟོང་དུ་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཆོག་པ་བཞུགས་ཏེ། 

ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་བོད་དུ་སྤན་དངས། ཁྲི་སོང་ལྡེ་བཙན་གྲི་སྐུ་རྲིང་ལ་

སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས་ནས། བོད་ཀྲི་མྲི་མ་ཡྲིན་

གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ཞྲིང་། སད་མྲི་མྲི་བདུན་རབ་ཏུ་ཕྱུང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་
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བསྟན་པ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །དེའྲི་སོབ་མ་འཕགས་

པ་རྣམ་གོལ་སེས་མཛད་པའྲི་ཉྲི་ཁྲི་སང་བ་དང་། སོབ་དཔོན་སེངེ་བཟང་པོས་མཛད་

པའྲི་བརྒྱད་སྟོང་འགེལ་ཆེན་དང་། ཉྲི་ཁྲིའྲི་འགེལ་པ་ལེའུ་བརྒྱད་མ་དང་། མངོན་

རྟོགས་རྒྱན་གྲི་འགེལ་ཆུང་དོན་གསལ་དང་། སྡུད་པའྲི་འགེལ་པ་རྟོགས་པར་ས་བ་

དང་། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྡུད་པའྲི་

དཀའ་འགེལ་རྣམས་ཀང་རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ལ། སོབ་དཔོན་དེ་གསུམ་ག་ཡང་

སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོའྲི་སོབ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྲི་གཞུང་

དེ་དག་ནྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། སོབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་ལྷ་རྣམས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། 

སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད། དཔལ་སྦས། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ། ཞྲི་བ་འཚོ་དཔོན་སོབ་

རྣམས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ལ་དོན་དམ་འདོད་ལུགས་ལ་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅེ་

ན། རང་རྒྱུད་པ་དག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་

ཅྲིང་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་སྲིད་ལ། དེ་ཡོད་པར་བཟུང་ན་བདག་འཛིན་དུ་འགྱུར་བ་

དང་། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གྲི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་གསུམ་ཁད་པར་མེད་ལ། དེ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཐ་སད་དུ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་བཞེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་པ་དག་དེ་ལྔ་ཀ་ཐ་སད་དུ་ཡང་

མེད་ལ། ཡོད་པར་བཟུང་ན་བདག་འཛིན་དུ་བཞེད་དོ། །རང་རྒྱུད་པ་ལ་ཡང་གཉྲིས་

ལས། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་སོགས་ནྲི་གཟུགས་སྒ་
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སོགས། སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་དོན། བེམ་པོར་བཞེད་ལ། སོབ་

དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་སོགས་སེམས་ལས་དོན་

གཞན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྱྲི་དོན་ནམ། བེམ་པོ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །བླུན་པོ་དག་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་སེམས་ཡྲིན། ཟེར་བ་དང་ནྲི་ཆེས་མྲི་འདའོ། །ཐལ་འགྱུར་པ་

དག་ཀང་ཕྱྲི ་རོལ་གྲི ་དོན་བཞེད་ཚུལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་

འདའོ། །སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་རོ། །

སྤོད་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ནྲི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་

པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་ཆོ་ག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་མཛད་པའྲི་སྐབས་གསུམ་

བདུན་ཅུ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྟ་སྤོད་གཉྲིས་ཀ་ཆ་མཉམ་དུ་འགེལ་པ་ནྲི། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་ལྷས་མཛད་

པའྲི་བསབ་བཏུས། སྤོད་འཇུག་སོགས་སོ། །སྤྲིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ་

ལ་གོང་དུ་སོས་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་དབྲིངས་བསྟོད་པ་དང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པར་བསྟོད་པ་དང་། རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པར་བསྟོད་པ་དང་། སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་ལ་བསྟོད་པ་

སོགས་བསྟོད་ཚོགས་དང་། བཤེས་སྤྲིང་སོགས་གཏམ་ཚོགས་དང་། གསོ་བ་རྲིག་པ་

དང་། གསེར་འགྱུར་གྲི་རྩྲིའྲི་བསྟན་བཅོས་སོགས་དང་། བཟོ་རྲིག་པ་དང་། འཇྲིག་རྟེན་

ལུགས་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་དང་། སྐེ་བོ་གསོ་ཐྲིགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་

མཛད་དེ་བོད་དུ་འགྱུར་རོ། །དབུ་མ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཟླ་གགས་ཀྲིས་མཛད་ཟེར་བ་ནྲི་ཁ་

གཡར་རོ། །སྔགས་ཕྱོགས་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་འོག་ཏུ་སྟོན་ནོ། །

བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ་ལ། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང་། སྤོད་པ་གཙོ་
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བོར་སྟོན་པ་དང་། ལྟ་སྤོད་ཆ་མཉམ་དུ་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་དང་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་

སྤྲིར་བམས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་ཆོས་སེ་ཉྲི་ཤུ་ཞེས་གགས་ཏེ། བམས་མགོན་གྲིས་

མཛད་པའྲི་མདོ་སེའྲི་རྒྱན་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་གཉྲིས། དབུས་དང་མཐའ་

རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་པར་འབེད་པ་སྟེ་འབེད་གཉྲིས། 

རྒྱུད་བླ་མ་སྟེ་བམས་ཆོས་ལྔའོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སའྲི་

དངོས་གཞྲི་དང་། གཞྲི་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་བཤད་པའྲི་

སྒོ་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་སྟེ་ས་སེ་ལྔ། བམ་པོ་བརྒྱ་ཉེར་

དྲུག་གོ །སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལ་ས་མང་པོ་བ་དང་། ཉན་ས། བང་ས། སའྲི་གོ་རྲིམ་

མོ། །ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྲི་སོམ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་སོམ་ཐེག་བསྡུས་ཏེ། སོམ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སོ། །སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན་

གྲིས་མཛད་པ་ལ། མདོ་སེ་རྒྱན། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད། ཆོས་དང་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་

འབེད་གསུམ་གྲི་འགེལ་པ། རྣམ་བཤད་རྲིག་པ། ལས་སྒྲུབ་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ཕུང་

པོ་ལྔའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ། ཉྲི་ཤུ་པ་དང་། སུམ་ཅུ་པའྲི་རབ་བེད་དེ་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་

དོ། །ཁ་ཅྲིག་ཆོས་དང་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་འབེད་ཀྲི་འགེལ་པ་མྲི་འདེན་པར་རྟེན་འབེལ་གྲི་

མདོ་འགེལ་འདེན་ནོ། །

རང་ལུགས་ལ་བརྒྱད་དུ་མ་ངེས་ཏེ། སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན་གྲིས་མཛད་པ་

ལ། རྟེན་འབེལ་གྲི་མདོའྲི་འགེལ་པ་དང་། ས་ལུ་ལང་པའྲི་མདོའྲི་འགེལ་པ་དང་། མདོ་

སེ་ས་བཅུ་པའྲི་འགེལ་པ་དང་། ཐེག་བསྡུས་ཀྲི་འགེལ་པ་དང་། རེས་དན་གསུམ་གྲི་

འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས་ནྲི། 
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དཾཥྚ་སེ་ནའྲི་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཉྲི་ཁྲི་རྣམ་འགེལ་བོད་ན་ཡོད་པ་ནྲི། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡེ་བཙན་

གྲི་ཡྲིན་པར་བཞེད་པས་གཉྲིས་ཀ་དབྲིག་གཉེན་གྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ལས་

བམས་ཆོས་ལྔའྲི་མདོ་སེ་རྒྱན་དང་། འབེད་གཉྲིས་དང་གསུམ་པོ་བཀའ་ཐ་མའྲི་

དགོངས་འགེལ་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་གྲིས་ལྟ་སྤོད་ཆ་

མཉམ་དུ་སྟོན། འབེད་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྟ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཏེ། དེ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མེད་

དོ། །རྒྱུད་བླ་མ་བཀའ་བར་པའྲི་དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་སྟོན་པར་སྔ་རབས་

པ་རྣམས་བཞེད་ལ། ཇོ་ནང་པས་བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་ཁོང་གྲི་ལྟ་བ་

སྟོན་པར་བཞེད་དོ། །བླ་མ་རེས་བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་

སྟོན་པར་བཞེད། བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ། ཡང་ན་དབུ་མ་

བསྟན། ཡང་ན་སེམས་ཙམ་བསྟན་གསུང་། རང་ལུགས་ལ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བཞེད་

པས། བཀའ་བར་པའྲི་ཕྱོགས་མཐུན་གྲི་མདོ། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོའྲི་མདོ་དང་། 

གཟུངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའྲི་མདོ་དང་། ཡེ་ཤེས་སང་བ་རྒྱན་གྲི་མདོ་

དང་། སོར་མོའྲི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པའྲི་མདོ་དང་། འཕགས་པ་དཔལ་འཕྲེང་གྲི་མདོ་ལ་

སོགས་པའྲི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་ལ། དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་ཤྲིང་། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་ཀང་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བར་བཞེད་དེ། ཇོ་ནང་པའྲི་

གྲུབ་མཐའ་ལ་འདྲི་ལས་གནོད་པ་མེད་གསུང་ངོ་། །

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ནྲི། རྒྱ་གར་དུ་སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན། ཕྱོགས་གླང་། ཤཱནྲི་

པ་སོགས་ཀྲིས་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ། འཕགས་པ་གོལ་སེ། བཙུན་པ་གོལ་སེ། སེངེ་

བཟང་པོ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། ཨ་བྷཱ་ཡ་སོགས་ཀྲིས་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་ལ། 
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ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲིས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་ལོ། །བོད་ཀྲི་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་

ཀྲི་སྔ་རབས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྱྲི་རབས་ཀྲི་ཕལ་ཆེ་བ་དག་བཀའ་བར་པའྲི་

དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་དུ་བཞེད་ལ། ཇོ་ནང་བ་བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ་

ལྟ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་བསྟན་པར་བཞེད། འཕགས་སེང་གྲིས་ཡུམ་གྲི་དགོངས་འགེལ་

དུ་མཛད་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་སོ། །བླ་མ་རེ་སེམས་ཙམ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །རང་

ལུགས་ལ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བཞེད་པས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རང་ལུགས་ཀྲི་དགོངས་པ་

མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་ཤྲིང་། ལྟ་སྒོམ་གཉྲིས་གཙོ་བོར་སྟོན་ལ། བཀའ་བར་

པའྲི་དགོངས་འགེལ་དུ་བཞེད་དོ། །ས་སེ་ལྔའྲི་ལྟ་བ་སྟོན་པའྲི་ཆ་རྣམས་སེམས་ཙམ་

སྟོན་ཅྲིང་། བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ་ཡྲིན་ལ། བང་སའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུས་

ལྟ་བ་སྟོན་ཅྲིང་། ལྷག་མས་སྤོད་པ་སྟོན་པས། དེའྲི་ལེའུ་གཅྲིག་མ་གཏོགས་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་སྤོད་པ་སྟོན་པའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་སེ་སྤྲིའྲི་དགོངས་

འགེལ་ལོ། །སོམ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགེལ། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་

སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཏེ། སེམས་ཙམ་སྟོན་ནོ། །པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་ནྲི་བཀའ་ཐ་

མའྲི་དགོངས་འགེལ་ཏེ། སེམས་ཙམ་སྟོན་ནོ། །བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་དང་། ཡུམ་

གསུམ་གནོད་འཇོམས་ཀྲིས། ཡུམ་གྲི་མདོའྲི་ཚིག་ཟྲིན་གྲིས་དབུ་མ་བསྟན་ཀང་། དེ་

དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན། དགོངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་གནས། ཞེས་འགེལ་ལོ། །

༼སྔགས་ཀྲི་ཆོས་འཁོར་བསོར་ཚུལ།༽

གཉྲིས་པ་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་འཁོར་བསོར་ཚུལ་ལ་བཞྲི། བ་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་
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གཞག །སྤོད་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག །རྣལ་འབོར་བླ་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་ལ་གསུམ། བ་རྒྱུད་ཀྲི་དབེ་བ་སོ་སོའྲི་རྣམ་གཞག །བ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་

བསྐུར་བ་དང་སོམ་པ་གཟུང་བའྲི་རྣམ་གཞག །དབང་ཐོབ་ཅྲིང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་

ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་ལ། རྲིགས་སོ་སོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབེ་བ་དང་། བ་བ་སྤྲིའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབེ་བ་སྟེ། 

རྲིམ་པ་ལྟར་རྲིགས་རེ་རེ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དང་། རྲིགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་སྤྲིར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དོ། །འོ་ན་སྤྲིར་རྲིགས་དུ་

ཡོད་ཅེ་ན། བླ་མེད་ལ་རྣམ་སང་། རྲིན་འབྱུང་། འོད་དཔག་མེད། དོན་གྲུབ། མྲི་བསྐོད་

པ་སྟེ་ལྔ་དང་། རྲིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་སྟེ་དྲུག་གོ །དེ་དག་ལས་རྲིགས་དྲུག་པ་

མཆོག་དང་། དེའྲི་འོག་ནས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་མཆོག་གོ །དེ་དག་ལ་རྲིགས་དང་

རྲིགས་ཅན་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ། རྒྱལ་བ་རྣམ་སང་རྲིགས་དང་། དེས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་

ལྷ་རྣམས་རྲིགས་ཅན་ཏེ། དེས་གཞན་ལའང་འདེའོ། །ཡོ་ག་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ། 

རྲིན་པོ་ཆེ། པད། ལས། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཏེ་ལྔའོ། །

དེ་དག་རྲིམ་པ་ལྟར་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་སོགས་དང་དོན་གཅྲིག་གོ །རྲིགས་དེ་

དག་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་མཆོག་གོ །བ་སྤོད་ལ་འཇྲིག་རྟེན་དང་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་ལས། ཕྱྲི་མ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

རྲིགས། པདའྲི་རྲིགས། རོ་རེའྲི་རྲིགས་གསུམ་རྲིམ་པ་ལྟར་མཆོག་དང་། འབྲིང་དང་། 

ཐ་མའོ། །བ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་རྲིགས་ལ། ལྔས་རྩེན་གྲི་རྲིགས། ནོར་ཅན་གྲི་
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རྲིགས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་རྲིགས་ཏེ་གསུམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་སེ་

ཚན་བརྒྱད་དེ། རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ། རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ། རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ། རྲིགས་ཀྲི་

གཙུག་ཏོར། རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ། རྲིགས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་ཕོ་མོ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

རྲིགས་སུ་གཏོགས་པའྲི་བང་སེམས། དེར་གཏོགས་པའྲི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྲིན་

ལ་སོགས་པའྲི་སེ་ཚན་ནོ། །རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའོ། །རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་ལོ། །རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སོར་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་གཙང་མའྲི་གནས་སུ་ས་བཅུ་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེངེའྲི་གཟུགས་སྤྲུལ་བའྲི་སེངེའྲི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ཏེ། འཁོར་གྲིས་མ་ཞུས་པར་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་གེ་བརྒྱ་པའྲི་ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས། དེ་

ལས་འཕྲོས་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་རྒྱུད་གསུངས་ཏེ། དེ་ལས་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྟན། སྐུ་

གཟུགས་ཐང་ག་བ་བའྲི་ཚུལ་དང་། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བ་བའྲི་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ལས་བདག་བསྐེད་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་བ་རྒྱུད་མ་ཡྲིན་སྤོད་རྒྱུད་ཡྲིན་

ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། སྒྲུབ་བེད་དེ་མ་ངེས་ཤྲིང་། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷཱ་ཡ་དང་། ཇོ་བོ་ཆེན་

པོ་སོགས་ཀྲིས་བ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་གྲི་

གོང་ཁེར་གྲི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ན་བཞུགས་ཏེ། ཟླ་བ་གསུམ་ན་མ་ངན་ལས་བཟླའོ་

སམ་དུ་དགོངས་ནས། མོའུ་གལ་གྲི་བུ་ལ་སྟོང་སྤྲི་ཕུད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་

དགེ་སོང་རྣམས་སྡུས་ཤྲིག་ཅེས་གསུངས་པས། མོའུ་གལ་གྲི་བུས་རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་
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ནས། བདེ་གཤེགས་སོབ་མར་གྱུར་པ་གང་སུ་དག །ཅེས་སོགས་བསྒགས་པས་དག་

བཅོམ་པ་བཞྲི་ཁྲི་དང་བཅས་པའྲི་སྟོང་སྤྲི་ཕུད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དགེ་སོང་

ཐམས་ཅད་འདུས་སོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་སྟོང་གསུམ་གྲི་སྟོང་ཆེན་

པོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །དེ་ནས་བམས་པས་

ཕྱོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མོས་སྤོད་ནས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའྲི་

བར་གྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའྲི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཏེ། འདྲི་

ལས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གཉྲིས་བསྟན་པར་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །ཡུལ་མ་ག་དྷའྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གོང་ཁེར་

ཞེས་བ་བར་བམ་ཟེ་དྲི་མ་མེད་པ་ལེགས་སང་། ཞེས་བ་བས་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་

དང་བཅས་པ་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤན་དངས་ཏེ། དེའྲི་སྐེད་མོས་ཚལ་དང་ཉེ་བ་ན་

མཆོད་རྟེན་རྲིང་པ་ཕྱག་དར་གྲི་ཕུང་པོར་སོང་བ་ཞྲིག་ལས་འོད་ཟེར་དང་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སོགས་བྱུང་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕྱག་དང་སོར་བ་མཛད་ཅྲིང་སྤན་

ཆབ་མཛད་པ་ལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱུ་རྐེན་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

མཆོད་རྟེན་འདྲིའྲི་ནང་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པའྲི་སྲིང་པོ། གསང་བ་རྲིང་བསེལ་གྲི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བ་བའྲི་གཟུངས་བཞུགས་ཏེ་

དེའྲི་མཐུ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ནས། དེའྲི་ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་

སོ། །བང་ཆུབ་རྒྱན་འབུམ་ད་ལྟ་བོད་ན་ཚང་བ་མྲི་བཞུགས། སྔོན་གྲི་མཁས་པ་དག་

གྲིས་དེ་དངས་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཆོས་སྐུའྲི་རྲིང་བསེལ། སྐུ་གདུང་གྲི་རྲིང་
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བསེལ། སྐུ་བལ་གྲི་རྲིང་བསེལ་རྣམས་མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པར་གསུངས་ཏེ། ཆོས་

སྐུའྲི་རྲིང་བསེལ་ནྲི་གཟུངས་རྣམས་སོ། །སྐུ་གདུང་གྲི་རྲིང་བསེལ་ནྲི་སྐུ་གདུང་ལས་

བྱུང་བའྲི་རྲིང་བསེལ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་མོ། །སྐུ་བལ་གྲི་རྲིང་བསེལ་ནྲི་སྐུ་གཟུགས་ཏེ། 

དེ་དག་རྲིམ་པ་ལྟར་མཆོག་དང་འབྲིང་དང་ཐ་མར་གསུངས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་སེར་སྐའྲི་གོང་ཁེར་ན་བཞུགས་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་སེར་སྐའྲི་གོང་

ཁེར་ན་བམ་ཟེ་སེར་སྐ་ཟླ་བ་ཞེས་བ་བ་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་ཡྲིད་

ཆེས་པའྲི་བམ་ཟེ་ཞྲིག་གྲི་རྨྲི་ལམ་དུ་སེར་སྐ་ཟླ་བ་ཞག་བདུན་ན་འཆྲི་བར་ལུང་བསྟན་

པ་རྨྲིས་ཏེ། དེ་ལ་སྨྲས་པས། དེ་འཇྲིགས་སྐྲག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས། 

ཁོད་ཞག་བདུན་ན་འཆྲི་བར་འགྱུར་ཏེ། མནར་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་དམལ་བར་སྐེ་

བར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ནས་དམལ་བ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་འགྱུར། དེ་

ནས་ཁྲི་དང་ཕག་པ་ལ་སོགས་པར་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་ལུང་བསྟན། དེས་སྟོན་པ་ལ་

སྐབས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས། དེ་ལ་སེར་སྐའྲི་གོང་ཁེར་གྲི་ལམ་གྲི་

གཞྲི་མདོར་མཆོད་རྟེན་བརྲིངས་པ་ཞྲིག་ཡོད་པ་དེ་གསོས་ལ། དེའྲི་ནང་དུ་འོད་ཟེར་

དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་འོད་ཀྲི་གཟུངས། ཞེས་བ་བ་འདྲི་ཆུག་ཅྲིག་དང་ཁོད་

ཚེ་ནུར་ནས་རྲིང་དུ་འཚོ་བར་འགྱུར་ཞྲིང་། ཤྲི་འཕོས་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་ཞུས་ཏེ། གཟུངས་ཆོ་ག་ཕན་

ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཤྲིང་། སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་གསུངས་

སོ། །དེ་ནས་ཕྱག་ན་རོ་རེས་ཞུས་ནས་མཆོད་པ་བ་བའྲི་ཆོ་ག་ཞྲིབ་མོ་རྣམས་
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གསུངས་སོ། །

རྟེན་འབེལ་གྲི་མདོ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྲི་ལྷའྲི་

གནས་ཀྲི་ཨར་མོ་ནྲིག་ལྟ་བུའྲི་རོ་ལེབ་ཀྲི་སྟེང་ན་བཞུགས་ཏེ། འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་གྲིས་ལྷ་རྣམས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཆོད་རྟེན་བགྲིས་ཏེ། 

བསོད་ནམས་བགྲི་བར་འཚལ་ན་དེ་དག་ལ་ཕན་གདགས་པའྲི་ཆོ་ག་བཤད་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བས། རྟེན་འབེལ་སྲིང་པོའྲི་གཟུངས་མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པའྲི་

ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །གཟུངས་ཕྱྲི་མ་བཞྲི་པོ་འདྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པར་གང་གྲིས་འཇོག་ཅེ་ན། དེ་དག་ལས་

མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པའྲི་གཟུངས་དང་། མཆོད་རྟེན་བཞེང་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་

བཤད་ཅྲིང་། མཆོད་རྟེན་དེ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཆོད་རྟེན་ཡྲིན་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྲི་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་གྲི་ཁད་

པར་རྒྱས་པའྲི་མདོ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ནས་འཇམ་

དཔལ་དང་། སྐབས་གོལ་དང་། ཕྱག་ན་རོ་རེ་དང་། ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྲིན་དང་། 

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞྲི་དང་། གནོད་སྦྲིན་གྲི་སེ་དཔོན་བཅུ་གཉྲིས་སོགས་ཀྲིས་རང་

རང་གྲི་ཆོ་ག་སྨྲས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སན་གྲི་བླ་བྱཻཌཱུརྱའྲི་

འོད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་གྲི་ཁད་པར་རྒྱས་པའྲི་མདོ་འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་གྲིས་ཞུས་པ་ཞྲིང་བཀོད་དང་བཅས་པ་གཉྲིས་ལ་ཁ་ཅྲིག་མདོའྲི་ཕྱོགས་སུ་

གཏོགས་ཏེ་སྔོན་གྲི་དཀར་ཆག་རྣམས་སུ་མདོར་བས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་སྔགས་ཀྲི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོས་ཆོ་ག་མཛད་
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ཅྲིང་དེ་ཡང་སྔོན་དུ་གསོ་སྦོང་བླང་བ་སོགས་བ་སྤོད་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་བསྒྲིགས་དང་མཐུན་

པར་མཛད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གཏོགས་

ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་ལུགས་སྔགས་སུ་གཏོགས་སོ། །གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ཆོ་

ག་ཀུན་སང་གསལ་བ་ལས་ཀང་སྔགས་སུ་གཏོགས་པར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་

རྲིགས་གང་དུ་གཏོགས་མ་ངེས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་ཤེར་ཕྱྲིན་ཡྲི་གེ་ཉུང་ངུ་སྔགས་སུ་

གཏོགས་ཏེ་དེར་མུ་ནྲི་མུ་ནྲིའྲི་སྔགས་བཤད་པས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་

སང་ངོ་། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ཤེར་སྲིང་སྔགས་སུ་གཏོགས་ཟེར་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྲིས་མཛད་ཟེར་བའྲི་འགེལ་པར་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གཙོ་བོ་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དང་། སོབ་དཔོན་དྷ་རྲིས་མཛད་ཟེར་བའྲི་འགེལ་པར་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱོགས་

བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་

གནས་ཀྲིས་མཛད་ཟེར་བར་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་། མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་སོགས་ཐམས་ཅད་རྫུན་མ་འབའ་ཞྲིག་གོ །བདུད་བཟློག་བེད་ཚུལ་ཡང་

འོད་གསལ་མ་དང་གླེང་གཞྲི་མ་སོགས་ཡང་དེ་རྟོག་བཟོའ།ོ །

ཁ་ཅྲིག་སུ་རུ་པའྲི་སྔགས་འདྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་ཀྲི་

སྔགས་ཡྲིན་པས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ཞེས་ཟེར་ཏེ། 

འདྲི་ཁོལ་ཕྱུང་ལས་མ་འགྱུར་བས་གང་དུ་གཏོགས་དཔད་དཀའོ། །གསེར་འོད་དམ་

པའྲི་མདོ་ལ་ཁ་ཅྲིག་སྔགས་སུ་གཏོགས་ཤྲིང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱུད་

དུ་གཏོགས་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་མདོའྲི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་ལུགས་ལ་

སྔགས་ཀྲི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་ཏེ། རྒྱ་གར་བ་མང་པོས་ཀང་སྔགས་སུ་བས་སོ། །དེ་
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ལ་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་མདོ་ལེའུ་སོ་གཅྲིག་པ་དང་། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སེའྲི་དབང་པོའྲི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ་དང་། གསེར་འོད་

དམ་པ་མདོ་སེའྲི་དབང་པོའྲི་རྒྱལ་པོ་ལེའུ་ཉེར་གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། གསུམ་

གའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ལེའུ་གཅྲིག་ཏུ་སང་ལ། དང་པོའྲི་ལྷ་མོ་སོབས་པ་ཅན་གྲི་ལེའུ་དང་། 

གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་དབངས་ཅན་མའྲི་ལེའུ་གཅྲིག་ཏུ་སང་ཞྲིང་། ལེའུ་དེ་ལས་དབངས་

ཅན་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་གྲི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་གསུངས་

སོ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞྲིའྲི་ཕྱོགས་སྐོང་བའྲི་ལེའུ་ལས་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། 

ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུའྲི་གཟུངས་དང་། རས་བྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཆོ་ག་རྣམས་གསུངས་སོ། །ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་གྲི་ལེའུ་དང་། ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་

གྲིས་ནོར་སྒྲུབ་པའྲི་ལེའུ་གཉྲིས་ལས་ལྷ་མོ་དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ནོར་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །གནོད་སྦྲིན་གྲི་སེ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ཡང་དག་ཤེས་ཀྲི་ལེའུ་ལས། དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། རས་བྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་རྣམས་གསུངས་སོ། །དེ་ཐམས་ཅད་གསུམ་ག་ལ་ཁད་མེད་དུ་

སང་ངོ་། །རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ལ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་ཅྲིང་འཇམ་དཔལ་ཞྲི་ཁོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་བསྟན་ལ། 

སྐུ་གཟུགས་བ་ཐབས་ཀང་བསྟན་ཅྲིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའྲི་

ཚུལ་བསྟན་ནས་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བསྟན་འཛིན་གྲི་

སྐེས་བུ་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་

ཏུ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ལེའུ་བཞྲི་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་འཇམ་དབངས་ཨ་ར་
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པ་ཙ་ན་དཀར་པོ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་པ་དང་། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན་གཙོ་

འཁོར་ལྔ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཅྲིང་། རྨ་བ་ཆེན་མོ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐོག་བསྲུང་བ་དང་། རྨྲི་ལམ་བརྟག་ཐབས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བརྟེན་པ་

དང་། ལྷའྲི་བུ་ཅྲིག་ལ་བརྟེན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཚོགས་མང་པོ་བསྟན། དེའྲི་ལེའུ་

གཉྲིས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་སྟེ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལས་སྐུ་

གཟུགས་དང་། མཆོད་རྟེན་གྲི་པད་གདན་དུ་གཞུགས་པའྲི་ཛམྦྷ་ལས་གཙོ་བས་པའྲི་

གནོད་སྦྲིན་ཕོ་དགུ་དང་། ནོར་རྒྱུན་མས་གཙོ་བས་པའྲི་གནོད་སྦྲིན་མོ་དགུའྲི་འཁོར་

ལོ་བེེད་ཐབས་རྣམས་བསྟན་ཏོ། །ཨ་ར་པ་ཙ་ན་རྲིགས་གཉྲིས་པོ་འདྲིའྲི་བཀའ་ད་ལྟ་

ཡང་མ་ཆད་པར་ཡོད་དོ། །འདྲི་ཁོོལ་ཕྱུང་ཡྲིན་པས་གླེང་གཞྲི་དང་རྒྱུད་གཏད་པ་

སོགས་མེད་དོ། །

རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ་ནྲི་འོད་ཟེར་ཅན་དང་། གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། འོད་ཟེར་

ཅན་གྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་གཟུངས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་ཞྲིག་དང་། འོད་

ཟེར་ཅན་གྲི་རྟོག་པ་ཞེས་བ་བ་གཟུངས་ཀྲི་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་ཞྲིབ་

མོ་རྣམས་སྟོན་པ་ཞྲིག་སྟེ་གཉྲིས་སོ། །འདྲི་བ་རྒྱུད་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པའོ། །སྒྱུ་མ་འབྱུང་

བའྲི་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བ་བ་ཤཽ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་པ། ཤཽ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་

པ་གཅྲིག་ལས་ཕྱུང་བ་ཡྲིན་ཟེར་བ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་

གཅྲིག་པ་དང་། ལྷ་ལྔ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་སྟོན་ལ། དེ་བ་རྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་དབང་

དུ་བས་ནས་ཟུར་བཀའ་དང་། ཆོ་ག་དང་སྒྲུབ་མཆོད་བེད་པའྲི་ལག་ལེན་སང་སྟེ། དེ་
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ལས་བསྐེད་རྲིམ་རོགས་རྲིམ་སོགས་བླ་མེད་ཀྲི་བར་ཆད་མང་པོ་བཤད་ཅྲིང་། གཞན་

ཡང་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞྲི་མང་པོ་སང་ངོ་། །

གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ནྲི། སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས་དང་། རྨ་བ་ཆེན་མོ་དང་། སོ་སོར་

འབང་མ་དང་། བསྲིལ་བའྲི་ཚལ་དང་། གསང་སྔགས་རེས་སུ་འཛིན་མ་རྣམས་

སོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་དགོངས་འགེལ་ཤཱནྲི་པས་མཛད་པའྲི་སོ་སོར་འབང་མའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་དང་། བསྲུང་འཁོར་བྲི་ཐབས་དང་། ལྷ་མོ་ལྔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གསུམ་ཡོད་

དོ། །སོབ་དཔོན་ཛེ་ཏ་རྲི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཛད་པའྲི་གཟུངས་ཀྲི་ཆོ་ག་

དང་། སོ་སོར་འབང་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དེའྲི་བསྲུང་འཁོར་འབྲི་ཐབས་དང་། ལྷ་མོ་

ལྔ་གའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། མོ་གཤམ་གྲི་སྲིད་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཡོད་དོ། །

རྲིགས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་རྒྱུད་ནྲི། གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ། དྲི་མེད་གདུགས་

དཀར་ལ་སོགས་པ་སྟེ། རྣམ་རྒྱལ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་

རྒྱལ་མའྲི་རྟོགས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་གཙུག་

ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་གཟུངས་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏོར་

རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་རྟོགས་པ་འཆྲི་བདག་གྲི་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་དང་། གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་

མའྲི་རྟོགས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་ལྔའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་དང་། གསུམ་པ་གཉྲིས་འད་མྲིན་

ཅུང་ཟད་མ་གཏོགས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་སང་བས་འགྱུར་ཁད་དུ་མངོན་གསུང་སྟེ། བདེ་བ་

ཅན་གྲི་ཞྲིང་གྲི་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའྲི་ཕུག་གྲི་ཁང་བཟང་དུ། འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཞུས་ནས་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྲིས་གསུངས་
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ཤྲིང་། གཉྲིས་ཀ་ལས་ལྷ་དགུ་མར་བསྟན་ཏོ། །འཆྲི་བདག་གྲི་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་

བ་བ་ཡོད་པ་དེ་ལས་གཤྲིན་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོས་གཟུངས་གང་གྲིས་འཛིན་པའྲི་

སད་བཞྲིན་འབངས་ནས་

བསྲུང་བར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པར་བཤད་དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་ལྷའྲི་གནས་སུ་གསུངས་ཏེ།དེ་ཡང་ལྷའྲི་བུ་ཤྲིན་ཏུ་

བརྟན་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་འཆྲི་ལྟས་ཕོག་ནས།ཞག་བདུན་ན་ཤྲི་འཕོས་ནས་ཁྲི་དང་།ཕག་

ལ་སོགས་པའྲི་འགོ་བ་བདུན་དུ་རྲིམ་གྲིས་སྐེས་ཏེ་

མནར་མེད་དུ་སྐེ་བར་མཐོང་ནས་ལྷའྲི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྲིན་ལ་སྐབས་ཞུས་

པས།ཁོ་བོས་སྐབས་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ནས་ཞུས་

པས།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དབུའྲི་གཙུག་ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ་གཟུངས་ཀྲི་སྒ་

བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ལྷའྲི་བུ་དེས་ཞག་དྲུག་ཏུ་གཟུངས་ཀྲི་བཟླས་བརོད་བས་པས་ངན་

འགོར་སྐེ་བའྲི་ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བང་བར་གྱུར་ཏོ། །བཞྲི་པ་ལས་གཟུངས་དང་

མཆོད་རྟེན་དུ་གཞུག་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་ཏོ། །ལྔ་པ་ལས་གཙུག་ཏོར་

རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྟན་ཏེ། དེའྲི་བཀའ་ཡང་ད་ལྟ་

བེད་པར་སང་ངོ་། །གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་ཀྲི་གཟུངས་ནྲི་དགའ་ལྡན་གྲི་ལྷའྲི་གནས་སུ་

བཞུགས་ཏེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་ལྷའྲི་བུ་ནོར་བུའྲི་སྲིང་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་

ལ་གནོད་སྦྲིན་སར་མདའ་གདོང་ཞེས་བ་བས་ཁོད་ཞག་བདུན་ན་འཆྲི་བའྲི་དུས་བས་

ནས་མནར་མེད་པར་སྐེ་བར་འགྱུར་བས། དེ་ལས་སྐོབ་པའྲི་ཐབས་ལ་སོམས་ཤྲིག་

ཅེས་སྨྲས་པས། ལྷའྲི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྲིན་ལ་སྐབས་ཞུས་པས། ཁོ་བོས་བསྐབ་པར་
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མྲི་ནུས། ཞེས་དགའ་ལྡན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ནས་ཞུས་པས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས། དེ་ཤྲི་འཕོས་ནས་མནར་མེད་དུ་སྐེ་ཞྲིང་སྡུག་བསྔལ་འདྲི་ལྟ་བུ་མོང་

བར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་བསྟན་པས། ཐམས་ཅད་འཇྲིགས་སྐྲག་ནས། དེ་

ལས་སྐོབ་པར་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དབུའྲི་གཙུག་ཏོར་ནས་འོད་ཟེར་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཞྲིང་། གཟུངས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་ཀང་བྱུང་སྟེ། ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་

དང་བཅས་པ་གསུངས་སོ། །དེའྲི་དགོངས་འགེལ་སོབ་དཔོན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

རོལ་པས་མཛད་པའྲི་གཟུངས་ཀྲི་འགེལ་བ་དང་། མཆོད་རྟེན་དང་ས་ཚྭ་བཞེང་པའྲི་

ཆོ་ག་དང་གཉྲིས། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོས་མཛད་པའྲི་དྲི་མེད་ཀྲི་མཆོད་ཆོག་རྒྱས་

པ་དང་གསུམ་ཡོད་དོ། །

རྒྱུད་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་པའྲི་སོས་ཆུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དང་། མཆོད་རྟེན་ལྔ་བཞེང་བའྲི་སོས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞྲིག་དང་

གཉྲིས་བཤད་ཅྲིང་། འབེལ་བས་རྲིགས་སོ་སོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ།རྲིགས་བསྡུས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་སྟེ་དྲི་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱད་བཤད་དོ། །གདུགས་དཀར་

ལ་བཞྲི་ཡོད་དེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་

པོ་ཅན་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཕྱྲིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་ཞེས་བ་བ་དང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་

མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཟེར་བ་བཏགས་པ་ཅྲིག་དང་གཉྲིས་ཡོད་པ་འགྱུར་ཁད་ཡྲིན་ཞྲིང་

འགྱུར་ཕྱྲི་མ་དག་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་ལྷ་གནས་

ཆོས་བཟང་ལྷའྲི་མདུན་སར་གསུངས་སོ། །དེ་གཉྲིས་ལས་བྱུང་བ་གླེང་གཞྲི་ཡོད་མེད་

གཉྲིས་ཡོད་པ་རྲིམ་པ་ལྟར་ལྷ་ཡུལ་མ་ཆུང་བ་དང་མྲི་ཡུལ་མར་གགས་ཏེ། དེ་དག་གྲི་
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ནང་ནས་བརོད་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྲི་མཆོག་གྲུབ་མའོ། །

དེའྲི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཤུ་རྲིག་ཝ་རྨས་མཛད་པ་གཟུངས་ལ་ཚན་པ་བཞྲིར་

བཅད་པའྲི་རྲིག་སྔགས་དང་། གཟུངས་སྔགས་དང་། སྲིང་པོ་དང་། ཉེ་སྲིང་ལ་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་བཤད་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེའྲི་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་གཞྲིར་འཇོག་

ཅྲིང་། མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་མེད་དུ་མྲི་འཛིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མྲིས་མཛད་

པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། བསྲུང་འཁོར་བྲི་ཐབས། གཟུངས་ཀྲི་ཆོ་ག །གཏོར་མའྲི་ཆོ་

ག །འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དཔེ་ས་བཅུ་བཞྲི་ཡོད་པ་རྣམས་ནྲི་ཚད་ལྡན་ཁོ་

ནའོ། །བླ་མ་རོ་རེ་གདན་པས་མཛད་པའྲི་ཉེ་བར་བཤད་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། སོབ་

དཔོན་རོ་རེ་རྣོན་པོས་མཛད་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་ཡང་ཡོད་དོ། །སོབ་དཔོན་པད་

ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་གོ་ཆ་ཞེས་བ་བས་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་གཉྲིས་ཡོད་དེ། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་སོགས་བཤད་པས་མ་དག་གོ །སོབ་

དཔོན་ཙནྡྲ་ག་ཽམྲིས་མཛད་ཟེར་བའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དབང་བཞྲི་རོགས་པ་སོགས་བཤད་

པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། བོད་ཀྲིས་བས་པའྲི་རྫུན་མ་ཡྲིན་ནོ། །གདུགས་དཀར་ལས་བཤད་

པའྲི་ལེགས་ལྡན་ལ་བོད་དག །ལེགས་ལྡན་དཔུན་གསུམ་བ་བའྲི་ཐ་སད་བེད་ཀང་

མགོན་པོ་བེང་ཡྲིན་ནོ། །གཙུག་ཏོར་འབར་བ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་གཅྲིག་

ལས་བཀོལ་པ་ཡྲིན་ལ། གཙུག་ཏོར་ནག་མོར་གགས་པ་ནྲི་བོད་ཀྲི་མྲི་མ་ཡྲིན་གྲིས་

བས་པར་གག་གོ །སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་ནང་དུ་གཟུངས་བཞུགས་པ་ལ་བོད་དག་གྲིས་

གཙུག་ཏོར་སོར་ཀྲི་གཟུངས་རྣམས་གཙུག་ཏོར་གྲི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དང་། མཛོད་

སྤུ་ནོར་བུའྲི་གཟུངས་མཛོད་སྤུའྲི་ཐད་དུ་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་བས་
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ཀང་། རང་ལུགས་ལ་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གོང་མའྲི་གཟུངས་གོང་དུ་བཞུགས་པར་བེད་

པར་བཞེད་དོ། །

རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའྲི་གཟུངས་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་གཙང་མའྲི་

གཞལ་མེད་ཁང་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་འཇམ་དཔལ་ལ་

བསྐུལ་ཞྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་འཇམ་དཔལ་གྲིས། ཁོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་

རྟོགས་པ་གསང་བའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཤཽ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་

པ་ཅྲིག་དང་། དེ་ལས་བསྡུས་པ་ཤ་ཽཀ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་པ་ཅྲིག་དང་གཉྲིས་ཡོད་པ་མྲི་

ཡུལ་ན་མྲི་བཞུགས། དེ་ལས་བསྡུས་པ་ཤཽ་ཀ་སྟོང་། ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ཡོད་པ་

ལས་བེ་ཅོན་མང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དྲུག །ཆོ་ག་ལས་ཚོགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་དང་། སྐུལ་བེད་མའྲི་གཟུངས་

དང་། རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའྲི་དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །རྲིགས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་ཕོ་

མོའྲི་རྒྱུད་ནྲི། བུ་མང་པོ་སྟོན་པའྲི་གཟུངས་དང་། སྒོ་བཟང་པོའྲི་གཟུངས་དང་། མྲི་

རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའྲི་གཟུངས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །མྲི་གཡོ་བའྲི་རྟོགས་

པ་ཞེས་པ་ལེའུ་དགུ་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ་སྔགས་བཏུ་ནོར་བ་སོགས་ཡོད་པ་མ་དག་གོ །

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གཏོགས་པའྲི་བང་སེམས་ནྲི། དཔེར་ན་སྤན་

རས་གཟྲིགས་པདའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ཡང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའྲི་སེ་ཚན་གྲི་རྒྱུད་ནྲི། ཉེ་བའྲི་སས་བརྒྱད་ཀྲི་

མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ་དང་། ཡང་འཇམ་དཔལ་གྲི་མཚན་བརྒྱད་པ་དང་། 

བམས་པས་དམ་བཅས་པའྲི་གཟུངས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་
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པའྲི་རྲིགས་སུ་གཏོགས་པའྲི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་སེ་ཚན་གྲི་

རྒྱུད་ནྲི། མདོ་སེ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ལ་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པའྲི་ལེའུ་གཅྲིག་བོད་དུ་

འགྱུར་བ་ལས་ཀླུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ཆོ་ག་མང་པོ་བཤད་པ་དང་། ནོར་རྒྱུན་མ་དང་། 

གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཡུམ་ཞེས་བ་བ་དང་། བདུད་རྩྲི་འབྱུང་བའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཆབ་

གཏོར་གྲི་རྒྱུད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ་ཁྲིམ་བདག་

བཟང་སྐོང་ཞེས་བ་བས་སོས་ཆུ་ལ་སན་དང་མེ་ཏོག་ས་ཚོགས་བཏབ་པ་ཞྲིག་ཁེར་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྲི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

དང་། རྲིགས་དྲུག་ལ་ཕུལ་བས་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ་ཞེས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བདུད་རྩྲི་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས། སྔགས་དྲུག །ཕྱག་རྒྱ་དྲུག །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དྲུག་

གསུངས་ཤྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་། ཡྲི་དྭགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་ལ་སྐབས་

མཛད་པའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེར་སྐའྲི་གོང་ཁེར་གྲི་ཤྲིང་ནྱ་གོ་

དྷའྲི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ། ཀུན་དགའ་བོས་བས་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ན། 

ནམ་སད་ཞྲིག་ཡྲི་དྭགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་ཞྲིག་བྱུང་ནས་ཁོད་ཞག་བདུན་ནས་

འཆྲིའོ། །ཤྲི་ནས་དམལ་བར་སྐེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས་

གཏོར་མའྲི་གཟུངས་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་སྔ་མོ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་ཡྲི་དྭགས་མོ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་ཟེར་བ་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པས། གཟུངས་དང་གཏོར་མའྲི་

ཆོ་ག་གསུངས་པ་ཁ་འབར་མའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་སར་མདའྲི་ཆབ་

སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཀཾ་ཀ་ནྲིའྲི་གཟུངས་ཀྲིས་བར་དོ་ལ་ཆུ་སྦྲིན་བེད་པ་
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གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ། །

ཡང་ཚོགས་བདག་གྲི་གཟུངས་བ་བ་ཞྲིག་དང་། ཚོགས་བདག་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་

བ་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་ཚོགས་བདག་ཕྱག་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་དང་

ཕྱག་བཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཁ་ཡར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཚོགས་བདག་ལ་

བརྟེན་ནས་ནོར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དབང་སྡུད་དང་། དག་པོའྲི་ལས་སྦོར་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སྟོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གཏོགས་པར་སྔ་མ་རྣམས་བཞེད་

དོ། །དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དཔལ་ལྡན་

ཕྱག་དྲུག་པའྲི་སྒོས་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། རྒྱལ་པོ་མྲིག་མྲི་བཟང་གྲིས་ཞུས་ཤྲིང་རྟ་མགྲིན་

གྲིས་གསུངས་པའོ། །འདྲི་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གཏོགས་

པར་བཞེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་རྟ་མགྲིན་གྲིས་གསུངས་པ་དང་ཕྱག་དྲུག་པ་ཉྲིད་ཀང་

སྤན་རས་གཟྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་པདའྲི་རྲིགས་སུ་གཏོགས་ཞེས་བཞེད་དོ། །    ། །

པདའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ། རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ། བདག་པོ། ཡུམ། ཁོ་པོ། ཁོ་མོ་

རྲིགས་ཀྲི་བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའྲི་རྒྱུད་དེ་ལྔའོ། །རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུད་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་མཉན་ཡོད་དུ་འཇམ་དཔལ་ལ་གསུངས་པ། སྟེང་ཕྱོགས་ཀྲི་ཚེ་དཔག་

མེད་ཀྲི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ༀ་

གསུམ་མ་ཅྲིག་དང་། ༀ་གཉྲིས་མ། ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཚན་མེད་པ་ཞྲིག་

དང་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །དེ་གཉྲིས་ལས། གཅྲིག་ལ་བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཚེ་དཔག་མེད་ཟེར། 

གཅྲིག་ལ་འོག་མྲིན་གྲི་ཚེ་དཔག་མེད་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། གཉྲིས་ཀ་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྲི་

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྲི་གཟུངས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། ༀ་གཉྲིས་མ་ལ་སྔགས་བར་ནས་
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ཆད་པས། མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མ་ཚང་བ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་སོ་སོ་བ་གཉྲིས་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཚེ་དཔག་མེད་འཆྲི་མེད་ར་སྒའྲི་གཟུངས་བ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དགེ་སོང་

རྣམས་ལ་བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྲི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ཡོན་ཏན་

བསྔགས་པ་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །རྲིགས་ཀྲི་

བདག་པོའྲི་རྒྱུད་ནྲི། སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་ཆེན་པོ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་པད་

ད་བའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྲི་བོ་ཏ་ལའྲི་རྩེ་མོར་གསུངས་པ་

ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ། བཅུ་གཅྲིག་ཞལ་ལྷ་སྟོང་ཉྲིས་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བདུན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་རྩ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་དང་། དེ་ལས་འཕྲོས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་སྟོན་པ་ཞྲིག །དོན་ཡོད་ཞགས་པའྲི་ཆོ་ག་ཞྲིབ་མོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་

བ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྲི་བོ་ཏ་ལའྲི་རྩེ་མོར་གསུངས་པ་བསྒྱུར་འཕྲོ་ལ་ལུས་

པ་བམ་པོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། གཟུངས་དང་ཆོ་ག་ཞྲིབ་མོ་ལས་ཚོགས་དུ་

མ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་ནོ། །ཡང་དོན་ཡོད་ཞགས་པའྲི་གཟུངས་ཆུང་བ་ཅྲིག་

ཡོད་པ་ནྲི་ཆོ་ག་ཞྲིབ་མོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སོར་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

རྒྱུད་ལོགས་པ་མྲིན་ནོ། །རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་པོ་ཏ་ལར་གསུངས་པ་

བསྒྱུར་འཕྲོ་ལ་ལུས་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་བསྟན་ཏོ། །སྤན་

རས་གཟྲིགས་སེངེ་སྒའྲི་གཟུངས་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ཡོད་དེ། ཆུང་བ་རོ་རེ་གདན་དུ་

གསུངས་ལ། ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་དབང་ཕྱུག་འོད་ཅེས་བ་བ་མཛེ་ནད་ཀྲིས་ཟྲིན་པ་གསོ་

བའྲི་དོན་དུ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྲིས་ཞུས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རྲི་བོ་པོ་ཏ་

ལར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲི་སོར་མང་དུ་ཡོད་པ་



༢ རྒྱུད་སྡེའི་སྤི་རྣམ།

 323  

རྣམས་སོ། །

རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ་གྲི་རྒྱུད་ནྲི། གཙོ་ཆེ་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཡུམ་སྒོལ་མ་ལས་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ཞྲིག་

ཡོད་དོ། །དེའྲི་ལེའུ་གསུམ་པར་སྒོལ་མའྲི་བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་མ་རྒྱ་

སད་སོར་བཞག་ཏུ་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དེ་དང་ཕྱག་འཚལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་མ་ཟུར་

དུ་བཀོལ་བ་གཉྲིས་དོན་མྲི་གཅྲིག་ཟུར་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལས་ཡྲིན་ཏེ། 

སོབ་དཔོན་ཉྲི་མ་སྦས་པས་བླ་མེད་དུ་བཀྲལ་བས་སོ། །ཞེས་ཟེར་ཡང་། འགེལ་བེད་

ཀྲིས་དེ་ལྟར་བཀྲལ་ན། དེ་གཉྲིས་དོན་མྲི་གཅྲིག་མྲི་དགོས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་མཚན་

བརོད་སོབ་དཔོན་སྒེག་པའྲི་རོ་རེ་དང་། ངག་དབང་གགས་པས་ཡོ་གར་བཀྲལ། དུས་

འཁོར་འགེལ་ཆེན་གྲིས་བླ་མེད་དུ་བཀྲལ། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། ཨ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་

ཀུན་གྲི་མཆོག །ཅེས་སོགས་དངས་ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་དོན་ཅན་དུ་བཤད་པ་བཞྲིན་

ནོ། །སྒོལ་མའྲི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཇྲིགས་པ་བརྒྱད་ལས་

སྐོབ་པའྲི་དོན་དུ་ཕྱག་རོར་གྲིས་ཞུས་ནས་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཞྲིག་

ཡོད་དོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གཽ་མྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལས་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་གཅྲིག །ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་སྒོལ་མའྲི་སོར་ཕྲན་

ཚེགས་དུ་མ་དང་བཅས་པའོ། །རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའྲི་རྒྱུད་ལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་

གྲིས་རྟོགས་པ་བདུན་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་རྣམས་བོད་དུ་མ་འགྱུར། ཧ་

ཡ་གྲི་བའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཁོལ་ཕྱུང་ཞྲིག་འགྱུར་རོ། །རྲི་ཁོད་མ་ལོ་མ་ཅན་གྲི་
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གཟུངས་ཞེས་བ་བ་གཟུངས་དང་ཆོ་ག་ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་ཞྲིག་དང་། བརྞ་ཤ་བ་རྲིའྲི་

མདོ་ཞེས་ཀང་བ། རྟོགས་པ་ཞེས་ཀང་བ་བ། སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆོ་ག་དང་ལས་ཚོགས་

ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་གསུམ་ལས་མེད་དོ། །རྲིགས་ཀྲི་བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའྲི་

རྒྱུད་ནྲི། ཕྱྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་སྟོབས་ཆེན་གྲི་མདོ་དང་། དཔལ་ཆེན་མོའྲི་མདོ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་སོ། །

རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་ཡང་རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ། བདག་པོ། ཡུམ། ཁོ་བོ་ཁོ་མོ། ཕོ་ཉ། 

བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ལས། རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུད་ནྲི། ངན་སོང་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་མྲི་འཁྲུགས་པའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེ་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སམ། རོ་རེའྲི་རྲིགས་གང་ཡྲིན་བརྟག་དགོས་པ་ཞྲིག་

སང་ཡང་། བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་

བོར་མཛད་གདའ་ཞྲིང་། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་འཛིན་རྒྱུ་ཡང་མྲི་སང་

ངོ་། །རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ་ནྲི་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུད་ནྲི་རོ་རེ་ས་འོག་གྲི་རྒྱུད་

ལ་འགྱུར་མྲི་གཅྲིག་པ་གསུམ་སང་སྟེ། ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ་ས་པཎ་གྲིས་བསྒྱུར་བ་དང་། 

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ཟངས་དཀར་ལོ་ཙཱ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་དང་། 

ལེའུ་བདུན་པ་དགེ་སོང་བའྲི་གདོང་པ་ཅན་གྲིས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སོ། །

ཡང་འབྱུང་པོ་འདུལ་བེད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་གཏུམ་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་རྩ་རྒྱུད་

གཅྲིག །དེའྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་གཅྲིག །ཕྱྲི་མའྲི་ཡང་ཕྱྲི་མ་གཅྲིག་རྣམས་ཡོད་དོ། །རོ་རེ་རྣམ་

འཇོམས་ཀྲི་གཟུངས་ལ་ཤཽ་ཀ་ཉེར་ལྔར་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྲིས་མཛད་དོ། །དེ་རོ་རེ་

གདན་དུ་གསུངས་པར་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་སྨྲ་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་
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བས། བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་མདོ་ཞེས་བ་བ་དངས་ནས། རོ་རེ་གདན་ནྲི་མངོན་

པར་བང་ཆུབ་པའྲི་གནས་ཡྲིན་པས། དེ་བདུད་འདུལ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་གྲི། སེམས་

ཅན་གཞན་འདུལ་བའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པས་དེར་མ་གསུངས་སོ། །ཞེས་བཀག་ནས། 

རོ་རེ་ལྷུན་པོའྲི་རྲི་རབ་གྲི་ཟོམ་ཞེས་བ་བ་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རོ་རེས་

བལྟམས་པ་ཞྲིག་རྲི་བོ་མཆོག་རབ་ཀྲི་ཤར་ལྷོའྲི་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པ་དེ་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བཞུགས་པའྲི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐེས་དགའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་རྒྱལ་པོ་ལོག་

པའྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་བ་བས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྲིང་པོ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་

བཀྲོངས། མྲི་དགེ་བཅུའྲི་ཁྲིམས་བཅའ་བ་སོགས་ཀྲིས་སྐེ་བོ་རྣམས་མྲི་དགེ་བ་བེད་

དུ་བཅུག་པས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་འབྱུང་པོ་དཀར་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་སྟོབས་

ཉམས་ཤྲིང་། ནག་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་སྟོབས་རྒྱས་ཏེ། ནད་ལ་སོགས་པས་

སྐེ་བོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བས། རྒྱལ་ཆེན་བཞྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

དྲུང་དུ་ཕྱྲིན་ནས་དེ་དག་ལས་སྐོབ་པའྲི་ཐབས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

ཕྱག་ན་རོ་རེ་ལ་དེ་དག་སྐོབ་པའྲི་ཐབས་ལ་སོམས་ཤྲིག །ཅེས་བསྐུལ་བས། ཕྱག་ན་

རོ་རེས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཐུ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀྲིས་རོ་རེ་

རྣམ་འཇོམས་ཀྲི་སྐུར་གྱུར་ནས་སྨྲས་པར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ལ་ལེའུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་བོད་དུ་འགྱུར་བ་འདྲི་ལེའུ་དང་པོ་ཡྲིན་ལ། ལེའུ་ལྷག་མ་རྣམས་

དེའྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་ཡང་ཡྲིན། བཤད་རྒྱུད་ཀང་ཡྲིན་པས། རྒྱུད་དོ་ཅོག་གྲི་རྩ་བ་སྟེ། ཞེས་

བཤད་པའྲི་དོན་ལེའུ་དང་པོ་འདྲི་ལེའུ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་སྟོན་པར་ཟད་

ཀྲི། འདྲི་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བར་བཤད་པར་འཆད་པ་དོན་མྲིན་ནོ། །
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ལེའུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་མ་གཏོགས་པའྲི་རྣམ་འཇོམས་ཀྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྲི་

རབ་ཁང་བུ་བརྩེགས་པའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཞྲིག་བོད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རྲིགས་

ཀྲི་བདག་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ཕྲན་ཚེགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་འགྱུར་

རོ། །སེ་བརྩེགས་ཀྲི་གཟུངས་ནྲི་ས་པཎ་སོགས་ཐུགས་རྩྲིགས་ཆེ་བར་མཛད་ཅྲིང་། 

བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྒྱུད་རྣམ་དག་ཡྲིན་མྲིན་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞྲིར་མཛད་

དོ། །རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ་གྲི་རྒྱུད་ལ། མེ་ལྕེ་འབར་མའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཡོད་

དོ། །རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའྲི་རྒྱུད་ལ་བདུད་རྩྲི་ཐབས་སྦོར་ཞེས་བ་བ་ཡོད་

དོ། །རྲིགས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའྲི་རྒྱུད་ལ་སྟོབས་པོ་ཆེའྲི་གཟུངས་དང་། རོ་

རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་མཆུ་དང་། རོ་རེ་གནམ་ལྕགས་མཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

རྣམ་དག་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྟོབས་པོ་ཆེའྲི་གཟུངས་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་བོའྲི་གཟུངས་སུ་འོང་

རྒྱུ་འད་བ་ཞྲིག་སང་ནའང་། སྔ་མ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིགས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་དང་། བཀའ་ཉན་ཕོ་

མོའྲི་སོར་དུ་བགངས་གདའོ། །རོ་རེ་ལྕགས་མཆུ་དང་། ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ་དང་། ཁྱུང་

གཤོག་འབར་བ་སོགས་རྫུན་མ་དུ་མ་སང་ངོ་། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་རྲིགས་ལ་གསུམ་

ལས། ནོར་ཅན་གྲི་རྲིགས་ལ། ནོར་བུ་བཟང་པོའྲི་གཟུངས་དང་། དེའྲི་རྟོགས་པ་དང་། 

གནོད་གནས་དབང་པོ་འབྱུང་བའྲི་རྟོགས་པ་སྟེ། ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའྲི་རྟོགས་པ་གཟུངས་

དང་དབང་བསྐུར་སོགས་སྟོན་པ་དང་། གར་མཁན་མཆོག་གྲི་རྟོགས་པ་རྣམས་ཏེ། 

འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་རྣམ་སས་གར་མཁན་མཆོག་ཅེས་ཟེར་ཞྲིང་། རྣམ་སས་དག་པོར་

སྨྲ་བ་མྲིྲི་འཐད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྕང་ལོ་ཅན་གྲི་ཕོ་བང་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ་

འཁོར་དེར་ངལ་བསོས་པོའྲི་བུ་གར་མཁན་མཆོག་ཅེས་བ་བ་ཞྲིག་ཀང་འདུག་
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གོ །དེའྲི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སས་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁོར་མང་པོའྲི་སད་

དུ་རྲིག་སྔགས་གསུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སྐུ་ལས་

འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་སང་བར་བས། 

སར་འདུས་ནས་ངལ་བསོས་པོའྲི་བུ་གར་མཁན་མཆོག་གྲི་སྤྲི་བོར་ཞུགས་པས་གར་

མཁན་མཆོག་སད་ཅྲིག་གྲིས་ཁོ་བོ་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སྤན་

སྔར་རང་གྲི་རྲིག་པ་སྨྲས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དེ་དག་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྲིན་

གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་། དེ་དག་གྲི་ལས་ཚོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པར་བཤད་དེ། དེའྲི་

ལེའུ་བཅུ་པ་ཡན་གྲིས་གར་མཁན་མཆོག་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིག་སྔགས་དང་ལས་ཚོགས་

སོགས་སྟོན་ཅྲིང་། ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པར་གནོད་སྦྲིན་གྲི་སེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་

ཤེས་ཀྲིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། རྣམ་ཐོས་སས་ལ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དུ་ཡོད་ཞུས་

པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕྱག་ན་རོ་རེ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། ཕྱག་ན་རོ་རེས་

རྣམ་ཐོས་སས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་གསུངས་པའྲི་ནང་དུ་ངལ་

བསོས་པོ་ཞེས་བ་བ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་གཅྲིག་ཏུ་བྱུང་བས། གར་མཁན་མཆོག་རྣམ་

སས་ཀྲི་བུ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་སས་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པས་

རྣམ་སས་ཀྲི་ཆོ་ག་དང་ལས་ཚོགས་སོགས་སྟོན། ལེའུ་གཞན་གྲིས་གཞན་སྟོན་

ནོ། །གཞན་འཕྲན་ཚེགས་དུ་མ་དང་བཅས་པ་བོད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ལྔ་རྩེན་གྲི་རྲིགས་ལ། མེ་ཁ་ལའྲི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ། སྒ་གཅན་ཟྲིན་བཟང་པོ་ལ་སྲིན་པོ་ཞྲིག་

གྲིས་བསྲིགས་པས་འཇྲིགས་སྐྲག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དྲུང་དུ་ངུ་ཞྲིང་མཆྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 328  

ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མེ་ཁ་ལའྲི་གཟུངས་

ཞེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ་གནོད་སྦྲིན་ཞྲིག་གྲིས་ཕུལ་བའྲི་རྲིག་སྔགས་ཤྲིག་གོ །འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་རྲིགས་ལ་རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མོ་དབུགས་ཆེན་མོ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དེ། ཐོ་

རངས་ཤྲིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དྲུང་དུ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་པོ་སེར་སྐ་

ཞེས་བ་བ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཞྲིག་བྱུང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནྲི་འབྱུང་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་པོ་ལགས་ཏེ། བདག་བཀྲེས་བ་ན་དབུགས་བཏང་བས་གང་ལ་

རེག་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རྲིམས་ནད་ཀྲིས་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་དག་གྲི་

སོག་བདག་གྲི་ཟས་སུ་ཟའོ། །གང་གྲིས་རྲིག་སྔགས་འདྲི་ཤེས་པ་དེ་དག་ལ་དབུགས་

བཏང་བའྲི་གནོད་པ་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་གྲི་གསན་དུ་གསོལ། ཞེས་རྲིག་སྔགས་

སྨྲས་ཏེ། ཕྱྲིན་ཆད་དབུགས་བཏང་བའྲི་གནོད་པ་མྲི་བེད་པར་དམ་བཅས་ཤྲིང་དགེ་

བསེན་བས་པར་བཤད་དོ། །    ། །

བ་བ་སྤྲིའྲི་རྒྱུད་ལ། གསང་བ་སྤྲི་རྒྱུད། ལེགས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུད། དཔུང་བཟང་གྲིས་

ཞུས་པ། བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མ་དང་བཞྲི་ཡོད་དེ། དེ་དག་སྔ་མ་སྔ་མ་གཞུང་མང་ཞྲིང་ཕྱྲི་

མ་ཕྱྲི་མ་ཉུང་ངོ་། །དེ་ལ་གསང་བ་སྤྲིའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་སྲིན་པ་སྲིན་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་

དབང་བསྐུར་བའྲི་སོར་རྣམས་སྟོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་སོགས་རྲིགས་གསུམ་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྟོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་སྟོན་ཅྲིང་། དེ་དག་

དང་གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དགོས་ཤྲིང་། 

རྒྱུད་སེ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དུ་དགོས་པའྲི་ས་ཆོག་དང་། སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་

གའྲི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་སྟོན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཁྲིགས་ཆགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ཀྲི། 



༢ རྒྱུད་སྡེའི་སྤི་རྣམ།

 329  

ལེའུར་བཅད་པ་མེད་དོ། །ལེགས་གྲུབ་ནྲི་ཁོ་བོ་ལེགས་གྲུབ་ཅེས་བ་བས་བགེགས་

བསྲུང་བ་སོགས་ཀྲི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་ཅྲིང་། ཁོ་བོ་དེ་བརོད་བར་སྟོན་པས་ལེགས་

གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཅེས་བའོ། །དེས་རྲིག་སྔགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་དང་། ལས་རབ་འབམས་

ཀྲི་དགོས་པ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། བ་རྒྱུད་ཀྲི་བསྲུང་བ་དང་། བརྟེན་པའྲི་དམ་

ཚིག་རྣམས་རྒྱས་པར་སྟོན་ནོ། །དཔུང་བཟང་གྲིས་ཞུས་པ་ལས་ནྲི། གསང་བ་སྤྲིའྲི་

རྒྱུད་དུ་མ་བཤད་པའྲི་དབང་བསྐུར་གྲི་ཆོ་ག་དང་། ལེགས་གྲུབ་ཏུ་མ་བཤད་པའྲི་རྲིག་

སྔགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་དང་། ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་རབ་འབམས་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་སྟོན་ནོ། །དཔུང་བཟང་ནྲི་ཕྱག་

ན་རོ་རེའྲི་སས་སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པར་

བཤད་དོ། །བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མ་ནྲི་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་བ་རྒྱུད་ཀྲི་

རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཞྲིག་གྲི་དུམ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པར་བེད་པ་ཡང་

ཡོད་དོ། །དེས་བརོད་བ་རྣམ་པ་བཅུ་སྟོན་ཏེ། གང་དུ་བསྒྲུབ་པ་གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད། རྲིག་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད། ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད། མེ་ལ་གནས་

པའྲི་བསམ་གཏན། སྒ་ལ་གནས་པའྲི་བསམ་གཏན། སྒ་མཐར་ཐར་པ་སྟེར་བའྲི་

བསམ་གཏན། རྲིག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཆོ་ག །སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག །དབང་

བསྐུར་གྲི་ཆོ་ག་རྣམས་སོ། །

དེ་ལ་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྲིས་བ་སྤོད་གཉྲིས་ཀ་ལ་

གལ་ཆེ་བའྲི་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲི་སྟོན། མེ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་བསམ་

གཏན་གསུམ་ནྲི་བ་སྤོད་ཀྲི་ལས་ཀྲི་དངོས་གཞྲི་ཡྲིན། རྲིག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 330  

པའྲི་ཆོ་གས་ནྲི་བསེན་པའྲི་སྔོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་བ་བའྲི་ཚུལ་དང་། མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བ་

བའྲི་ཚུལ་རྣམས་སྟོན་ནོ། །བ་རྒྱུད་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཤེས་པ་

ལ་རྒྱུད་བཞྲི་པོ་དེའྲི་དོན་ཤེས་དགོས་པས། དགོངས་འགེལ་མཁན་པོ་ཇྲི་ལྟ་བུའྲི་རེས་

སུ་འབང་བར་བ་ཞེ་ན། ཚད་ལྡན་གྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གཽ་མྲི་དང་། ཞྲི་བ་འཚོ་

ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་གྲིས་ཆོ་ག་ཕྲན་ཚེགས་ལས་མ་མཛད་པས། 

བ་སྤོད་ལ་མཁས་པའྲི་སོབ་དཔོན་གཉྲིས། ཞེས་འཕགས་ཡུལ་ན་ཉྲི་ཟླ་ལྟར་གགས་

པ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་། བང་ཆུབ་མཆོག་གཉྲིས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བར་བ་སྟེ། 

དེ་ལ་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མའྲི་འགེལ་པ་དང་། དཔུང་བཟང་

གྲིས་ཞུས་པའྲི་དོན་བསྡུས་ཀྲི་འགེལ་པ་དང་། ཚིག་དོན་གྲི་བརེད་བང་རྣམས་མཛད་

ཅྲིང་། བང་ཆུབ་མཆོག་གྲིས་ལེགས་གྲུབ་ཀྲི་ཐབས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བའྲི་

འགེལ་པ་མཛད་དོ། །    ། ། 

གཉྲིས་པ་བ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་དང་སོམ་པ་གཟུང་བའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། 

སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རས་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕྲེང་བར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའྲི་དབང་དང་། 

ཆུ་ཅོད་པན་གྲི་དབང་དང་། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མྲིང་གྲི་དབང་སྟེ་དྲུག་བསྐུར་བས། བ་རྒྱུད་

དང་སྤོད་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་ཉན་པ་དང་། འཆད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བར་དངོས་

སུ་བསྟན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བ་སྤོད་གཉྲིས་ལ་དབང་དྲུག་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་

བསྟན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་དང་ཅོད་པན་གྲི་དབང་། བ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་

རབ་ཏུ་གགས། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མྲིང་གྲི་དབང་། །སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །ཕྱྲིར་

མྲི་ལྡོག་པ་ཡྲི་ནྲི་དབང་། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བས། ཞེས་སོགས་
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གསུངས་པས། བ་རྒྱུད་ལ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའྲི་དབང་དང་། ཆུ་ཅོད་པན་གྲི་དབང་ཙམ་

དང་། སྤོད་རྒྱུད་ལ་དེའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མྲིང་གྲི་དབང་གསུམ་བསན་པ་ཙམ་དང་། 

རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་དེའྲི་སྟེང་དུ་ཕྱྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བསན་པ་

ཙམ་ལས་མེད་པར་བསྟན་ཅྲིང་། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་གྲི་སྟེང་དུ་དབང་གོང་མ་

གསུམ་དང་བཅས་པ་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་

བཤེས་གཉེན་སོགས་ཀྲིས་བ་སྤོད་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་རེས་གནང་རྣམས་ལ་སོབ་དཔོན་

གྲི་དབང་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་མྲིན་ནོ། །རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ལ་ནྲི་སྔོན་དུ་དམ་ཚིག་གཟུང་བ་དང་། 

རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་ཚུལ་བཞྲིན་བས་ནས། དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་པ་དགོས་

སོ། །དམ་ཚིག་གསུམ་ནྲི་རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག །དྲིལ་བུའྲི་དམ་ཚིག ཕྱག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་

གོ །

རོ་རེའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔར་སྒོམ་དུ་བཅུག་པ་ལ་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལག་ཏུ་རོ་རེ་བྲིན་ཏེ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའོ། །དྲིལ་བུའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི། 

དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་དེ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའོ། །ཕྱག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི། རྲིག་མ་

བྲིན་ཏེ་དེ་དང་འཁྱུད་པའྲི་བདེ་སྟོང་སྦོར་དུ་འཇུག་པའོ། །ཡོ་ག་དང་བླ་མེད་གཉྲིས་ཀ་

ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཀྲི་དབང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཡོད་ཀང་། ཡོ་གའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་

བུའྲི་དམ་ཚིག་ལ། བླ་མེད་དང་མྲི་འད་བ་ཆེར་མེད་མོད་ཀྲི། ཕྱག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་ལ་

ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དེའྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བེད་པས། 
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སོབ་མ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུར་སྒོམ་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། བླ་མེད་ཀྲི་དེ་ནྲི་ལྷའྲི་

སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དེར་མ་ཟད་རྲིག་མ་རོར་དབྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་

མར་བསྐེད་ནས་དེ་དང་འཁྱུད་པའྲི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་

དངོས་གཞྲི་ཡྲིན་ཏེ། བརྟག་གཉྲིས་ལས། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་

གྲིས་ཡང་དག་འཁྱུད། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦོར་ལ། །སོབ་དཔོན་གྲི་ནྲི་དབང་དུ་

འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་

ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་འཚལ། བསྒོམས་པའྲི་ལྷ་མོ་ལ་ཡང་འཁྱུད་པ་དང་སོམས་པར་འཇུག་

པའྲི་དམྲིགས་པ་བེད་པ་ཡང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། བ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་ད་ལྟ་དར་

ཆ་ཆེ་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་དང་། གདུགས་དཀར་དང་། 

འོད་ཟེར་ཅན་དང་། པདའྲི་རྲིགས་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ཛེ་ཏ་རྲི་ལྷ་དགུ་མ་དང་། རོ་རེ་

རྲིགས་ལ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བེད་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཤ་ཝ་རྲི་བས་དཀྲིལ་ཆོག་

སོགས་མཛད་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་རྣམ་འཇོམས་དཀར་བོ་ལྷ་མང་གྲི་དབང་བསྐུར་

སོགས་བ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་གང་བེད་ཀང་། སྔོན་དུ་ས་ཆོག་དང་སྟ་གོན་ཚུལ་

བཞྲིན་བས་ལ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའྲི་དབང་དང་། ཆུ་དབང་། ཅོད་པན་གྲི་དབང་

གསུམ་བསྐུར། དེའྲི་མཐའ་བརྟེན་དུ་ལུང་བསྟན། དབུགས་དབྱུང་། རེས་གནང་

བཏགས་ཀང་རུང་། མ་བཏགས་ཀང་འགལ་བ་མེད། དེ་དག་ལ་དབང་བཞྲི་རོགས་

པར་བེད་པ་སོགས་ནྲི་རང་བཟོ་ཆོས་ལོག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལ། ཡོ་གའྲི་རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལས། རོ་

རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདྲིར་འཇུག་པ་ལ་ནྲི་སོད་དང་སོད་མ་ཡྲིན་པ་
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བརྟག་མྲི་འཚལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས། སོད་དུ་རུང་མྲི་རུང་བརྒྱ་ཕྲག་

དུ་མ་ལ་དུས་རེར་དབང་བསྐུར་བེད་པ་སང་སྟེ་ནོར་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་

ལས་གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས། སོད་དུ་རུང་མྲི་རུང་

གཉྲིས་ལས་སོད་རུང་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་གཉྲིས་

གསུངས་ཏེ། སོད་དུ་མྲི་རུང་བ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བེད་ཀྲི། དབང་

གཏན་མྲི་བསྐུར་བར་བཤད་དོ། །དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བེད་ཅྲིང་དབང་

གཏན་མྲི་བསྐུར་བའྲི་རྲིགས་དེ་ལ། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོས་མཛད་པའྲི་

དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། དེ་ལ་དེང་ཁོད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་

མྲི་བ། ཞེས་དམ་གཞག་ཀང་མྲི་བེད་པར་བཤད་ཅྲིང་། སོད་དུ་རུང་མྲི་རུང་གྲི་ཁད་

པར་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡས་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕྲེང་བར་སོམ་པ་འཛིན་པར་ནུས་མྲི་

ནུས་ལ་བཤད་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོས་མཛད་པའྲི་གསང་

འདུས་འཇམ་རོར་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བའྲི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱནྲི་པས་མཛད་པ་ལས། སོམ་པ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དང་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་གཉྲིས་སུ་བས་ནས། ཐུན་མོང་བ་ནྲི་སྐབས་

སུ་འགོ་བ་དང་སེམས་བསྐེད་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པའོ། 

ཞེས་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ལ་སྐབས་འགོ་ཕོག ། དེ་ནས་སོན་སེམས་ཕོག །དེ་ནས་འཇུག་

སོམ་ཕོག །དེ་ནས་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་བར་བཤད་ལ། ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པ་ནྲི་རྲིགས་ལྔས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་གྲི་

སོམ་པ་འཛིན་པར་འདོད་ཅྲིང་ནུས་པ་ལ་བཤད་ནས། དེ་ལ་རྲིག་འཛིན་གྲི་སོམ་པ་
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འཛིན་དུ་བཅུག་སྟེ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡན་ཆད་གོང་མ་གསུམ་དང་བཅས་

པ་རོགས་པར་བསྐུར་བར་བཤད་ཅྲིང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མྲི་བསྐུར་བ་ལ་

རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་བཟུང་མྲི་བེད་པ་དང་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་བཟུང་བེད་པ་ལ་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་གྲི་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་དོ། །

དེས་ན་བ་སྤོད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་བཟུང་སོགས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རུང་བས། པཎྜྲི་ཏ་པད་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། རོ་རེ་གོ་ཆ་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་གདུགས་

དཀར་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་བས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མར་མྲི་

གཟུང་ངོ་། །གསང་བ་སྤྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། སེམས་བསྐེད་པ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་དོ། །གོང་དུ་རྒྱུད་སེ་

གོང་མ་གཉྲིས་ལ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ། བ་སྤོད་གཉྲིས་ལ་ཡང་སོབ་དཔོན་སངས་

རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་སང་མངོན་བང་གྲི་འགེལ་པ་དང་། སོམ་པ་འཛིན་མྲི་ནུས་པ་

ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་དང་། ནུས་པ་ལ་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་གོང་དུ་

བཤད་པ་ཙམ་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་མྲིང་དབང་མན་ཆད་བསྐུར་བར་བཤད་དོ། །

མདོར་ན་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོམ་པ་གང་ཡང་འཛིན་མྲི་ནུས་

པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བེད་ཀྲི། དབང་གང་ཡང་མྲི་བསྐུར་བར་ཡོ་གའྲི་

རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་དང་། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་འབྱུང་

བ་གསུམ་ལས་བཤད་ཅྲིང་། བླ་མེད་ཀྲི་སབས་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྲི་

འགེལ་པར་བཤད་ལ། ཚུལ་དེ་བ་སྤོད་ལ་ཡང་འད་བར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

གསང་བས་རྣམ་སང་མངོན་བང་གྲི་འགེལ་པར་བཤད་དོ། །རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ཙམ་
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བསྐུར་ཡང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མྲི་བསྐུར་བ་ལ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་བཟུང་མྲི་

བེད་ཅྲིང་། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་བཟུང་བེད་པ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བསྐུར་

དགོས་པར་སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ལཱ་པ་དང་། རཏྣ་རཀྵྲི་ཏ་དང་། སོབ་

དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ་དང་། སོབ་དཔོོན་ཨ་བྷ་ཡ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་དོ། །འོ་ན་

དབང་གང་ཡང་མྲི་བསྐུར་བར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། སྐབས་འགོ་བླངས་ནས་དད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་མཐོང་ན། བསལ་པ་དུ་

མར་བསགས་པའྲི་སྲིག་པ་འདག་ཅྲིང་། མ་འོངས་པ་ན་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ཟབ་མོ་ལ་

འཇུག་པའྲི་སོད་རུང་དུ་འགྱུར་བའྲི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བསྒོ་བའྲི་དགོས་པ་ཡོད་

དོ། །བ་སྤོད་ཀྲི་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་དང་། ཡོ་གའྲི་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་གཉྲིས་རྲིག་པའྲི་

དབང་ལྔ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཀང་། དོན་མྲི་གཅྲིག་ཅྲིང་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །བ་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་གསུམ་ཡོད་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ན་རྲིགས་གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་མ་ཐོབ་ཀང་རྲིགས་

གསུམ་གའྲི་ལྷ་སྒོམ་པ་དང་། སྔགས་བཟླ་བ་དང་། རྒྱུད་ཉན་པ་སོགས་ལ་དབང་མོད་

ཀྲི། འོན་ཀང་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུང་རེས་གནང་ཐོབ་དགོས་པར་ལེགས་གྲུབ་ལས་བཤད་

དོ། །པདའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཅྲིང་རྲིགས་གཞན་གྲི་དབང་མ་ཐོབ་ན་

རྲིགས་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོམ་བཟླས་དང་རྒྱུད་ཉན་པ་སོགས་ལ་དབང་གྲི །དེ་བཞྲིན་

བཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་མྲི་དབང་ངོ་། །རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཅྲིང་

རྲིགས་གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་མ་ཐོབ་ན་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོམ་བཟླས་དང་། 

རྒྱུད་ཉན་པ་སོགས་ལ་དབང་གྲི་རྲིགས་གཞན་གཉྲིས་ལ་མྲི་དབང་ངོ་། །བ་སྤོད་ཀྲི་
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དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཛིན་དུ་འཇུག་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། 

བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་འཛིན་པ་

དང་དོན་གཅྲིག་ལ། འཇུག་སེམས་བསྒོམས་སྟོབས་ཀྲིས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཀང་། ཆོ་

གས་མ་བཟུང་ན་སོམ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་ཐུན་མོང་བའྲི་སོམ་པ་ཟེར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་དང་། གསང་སྔགས་གཉྲིས་གང་གྲི་སྒོར་འཇུག་ཀང་འཛིན་དགོས་ཤྲིང་། 

སྔགས་ཀྲི་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་པོ་གང་གྲི་ལམ་དུ་འཇུག་ཀང་འཛིན་དགོས་ལ། བླ་མེད་

ཀྲི་ཡང་བསྐེད་རོགས་གང་གྲི་ལམ་ལ་སོབ་ཀང་འཛིན་དགོས་པའྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་པས་

ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་ཞེས་བའོ། །སབས་གང་དུ་འཛིན་ན། སོབ་མ་སྟ་གོན་གྲི་སབས་

དང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་སབས་གཉྲིས་ཀར་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ཞྲིག་དང་། 

སབས་སྔ་མར་འཛིན་ལ་ཕྱྲི་མར་མྲི་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ཞྲིག་དང་། ཕྱྲི་མར་འཛིན་ལ་སྔ་

མར་མྲི་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ཞྲིག་སྟེ་གསུམ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་བཤད་དོ། །ཚིག་

གང་གྲིས་འཛིན་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་

ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་བའྲི་དགེ་ལ་རེས་ཡྲི་རང་། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

ཡྲིད་ཀྲིས་གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་

བདག་སྐབས་མཆྲི། །རང་གཞན་དོན་ནྲི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱྲིར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་

བསྐེད་པར་བགྲི། །བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་སེམས་ནྲི་བསྐེད་བགྲིས་ནས། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་མགོན་དུ་གཉེར། །བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡྲིད་འོང་སྤད་པར་

བགྲི། །འགོ་ལ་ཕན་ཕྱྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་རོ་རེ་གུར་གྲི་རྒྱུད་ལས་
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གསུངས་པས་སོ། །

དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་རྐང་པས་འཇུག་སོམ་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་གསང་

འདུས་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་མང་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕྲེང་

བ་སོགས་མང་པོར་མཛད་ཅྲིང་། ཚིགས་བཅད་རོགས་པས་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ཡང་

དཀྲིལ་ཆོག་མང་པོར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་རྐང་པས་བེད་ན་རྐང་

པ་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ལེན་པའྲི་སྦོར་བ་སྟོན་ཞྲིང་། སངས་

རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་གཟུང་། །ཞེས་པ་གཅྲིག་པུས་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་

པ་དང་། འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་གཉྲིས་ཀ་སྟོན་པར་བར་འཕྲོད་དགོས་

སོ། །ཚིགས་བཅད་རོགས་པས་བེད་ན། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་

གཟུང་། །ཞེས་པ་མདོར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། 

ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་མགོན་དུ་གཉེར །ཞེས་པའྲི་བར་

གྲིས་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་སྟོན་ཞྲིང་། བང་ཆུབ་སྤོད་མཆོག་ཡྲིད་འོང་སྤད་

པར་བགྲི། ཞེས་པས་འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་པ་སྟོན་ནོ། །དེ་ལ་སོན་སེམས་

ཆོ་གས་འཛིན་པའྲི་ཚེ། བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་

ཐོབ་བར་བའོ་སམ་དུ་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པས་

དམ་བཅའ་དེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་མྲི་བཏང་ངོ་། །སམ་དུ་དམ་བཅས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འཛིན་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་སོན་སེམས་ཆོ་གས་འཛིན་ཚུལ་དེའྲི་སྒོ་ནས་

བཟུང་ན་བསབ་བ་ལ་སོབ་དགོས་ཤྲིང་། བསབ་བ་ནྲི་སྐབས་འགོ་དང་སེམས་

བསྐེད་ཀྲི་ཕན་ཡོན་སེམས་པ་རྣམས་ཉྲིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་བེད་པ་དང་། ནག་པོའྲི་
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ཆོས་བཞྲི་སོང་ཞྲིང་དཀར་བོའྲི་ཆོས་བཞྲི་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཏེ། དེས་ན་ནག་པོའྲི་ཆོས་

བཞྲི་མ་སངས་ན། སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་རྣམས་སུ་སེམས་བསྐེད་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་གྲི། ཚེ་འདྲི་ལ་སེམས་བསྐེད་བླངས་ཟྲིན་གཏོང་བ་མྲིན་ནོ། །

འོ་ན་སེམས་བསྐེེད་གང་གྲིས་གཏོང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བེད་

པའྲི་བསམ་པ་བཏང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྲི་བསམ་པ་བཏང་ན་སེམས་

བསྐེད་གཏོང་ངོ་། །འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་བཟུང་ནས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་

ལྟུང་དང་། ཡན་ལག་གྲི་ཉེས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ལ་སྲུང་དགོས་

སོ། །དབང་བསྐུར་གྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་གྲི་དོན་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་རེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བས་པའྲི་ཚིག་ཐ་མ་རོགས་པ་

ན་སོམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ལྟར་དོན་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་མ་བས་ན་བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་དང་། ཉམས་པ་སོས་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་མ་སྐེས་པར་གསང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་མྲི་སྲིད་དོ། །ཁོམ་ཆེན་པོ་

ཚོགས་པ་ལ་སེམས་བསྐེད་དེ་འབོགས་ན། སྔོན་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སོགས་དང་། 

དོན་དང་ཕན་ཡོན་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་ངེས་པར་བས་ཏེ། དངོས་གཞྲིའྲི་

སབས་སུ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ། །སམ་དུ་

གྲིས་ལ་རེས་ཟློས་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་བར་སྤད་ལ་རེས་ཟློས་བེད་དུ་བཅུག་ན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ། །སམ་པའྲི་བློ་བསྐེད་པས་

བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཞྲིང་། སོན་སེམས་ཁད་པར་ཅན་ཆོ་གས་བཟུང་བ་མ་

བས་པས་བསབ་བ་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་མྲི་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུད་སེ་གོང་མ་
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གཉྲིས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་པར་བ་སྤོད་གང་རུང་གྲི་དབང་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ། བང་

སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ལས་ལོགས་སུ་གསང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་བསྲུང་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེ་

ཡང་མ་མཐའ་མྲི་དགེ་བཅུ་སོང་གྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཙམ་དང་། བསབ་པ་ལྔ་བསྲུང་བ་

དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་པ་ཙམ་དང་། ཡ་མཐའ་བསེན་རོགས་ཀྲི་སོ་ཐར་གྲི་སོམ་པ་གང་

རུང་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་མྲི་འཆགས་པས། བ་སྤོད་གང་རུང་

གྲི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ན་སོམ་པ་གཉྲིས་ལྡན་དུ་ངེས་ཤྲིང་། སོམ་པ་གཏོང་

བའྲི་རྩ་ལྟུང་ཡང་བང་སེམས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་དུ་ཟད་དོ། །

འོན་ཀང་སོ་ཐར་དང་བང་སེམས་ཀྲི་བསབ་བར་མ་གཏོགས་པའྲི་བ་སྤོད་ཀྲི་

སྒོས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསྲུང་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྲི་ལེགས་གྲུབ་ལས་བཤད་དོ། །ཡོ་

ག་དང་བླ་མེད་གཉྲིས་ཀྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མན་ཆད་མཚན་ཉྲིད་ཚང་པ་ཐོབ་

ནས་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ཡྲིན་ཞྲིང་རྩ་ལྟུང་ནྲི་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་ལྟུང་དང་། 

སྔགས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །འོ་ན་བ་སྤོད་པའྲི་སོམ་པ་ལ་

བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་ལྟུང་ལས་གཞན་པའྲི་རྩ་ལྟུང་མེད་ན། ཇོ་བོས་མཛད་པའྲི་

དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ལས། ཀྲྲི་ཡའྲི་རྩ་ལྟུང་སུམ་ཅུ་སོགས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། དེ་ལས་སོ་ཐར་གྲི་རྩ་ལྟུང་བཞྲི། བང་སེམས་ཀྲི་བཅུ་གཉྲིས། ཀྲྲི་ཡའྲི་སུམ་ཅུ། སྤོད་

རྒྱུད་ཀྲི་བཅུ་བཞྲི། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ནྲི་བཅུ་བཞྲི། རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བཅུ་

བཞྲི། ཡང་བཞྲི། ཡང་ལྔ་སྟེ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ། །ཞེས་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་བགངས་ནས་

བདུན་ཅུ་ཐམ་པའོ། ཞེས་གངས་ཙམ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་བར་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། བདག་གྲི་

བླ་མ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་ཞལ་སྔ་ནས་ཞེས་བ་བ་སོགས་སང་ལ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་
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ཇོ་བོའྲི་བླ་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ཇོ་བོས་མཛད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །    ། ། 

གསུམ་པ་དབང་ཐོབ་ཅྲིང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། 

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་དོན་དང་ཐ་སད་གང་ཡང་

མེད་དེ། བསྐེད་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་པར་འགོ་བ་ལ་འབས་བུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་སྒོམ་པ་ཙམ་ཡོད་པས་མྲི་

ཆོག་གྲི །སྦང་གཞྲི་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་

འབོར་དགོས་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ལྔ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་སྒོམ་པ་ཡོད་ཀང་། སྦང་གཞྲི་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་

གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབོར་མེད་པས་བསྐེད་རྲིམ་མེད་

དོ། །རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་པ་ནྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉྲིད་

སྒོམ་པ་དང་རླུང་གྲི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །ཨཱ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ནང་དུ་

རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་དང་། དེ་གཉྲིས་འདེན་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐབས་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རྣལ་འབོར་ཁད་པར་ཅན་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ལ། 

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་གནས་ལུགས་ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པ་དང་། རླུང་གྲི་རྣལ་

འབོར་སྒོམ་པ་ཡོད་ཀང་། གཞན་རྣམས་མེད་པས་རོགས་རྲིམ་སྒོམ་པ་མེད་དོ། །དེས་

ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་

གཉྲིས་ཡོད་དོ། །

དེ་ལ་བ་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། བཟླས་བརོད་དང་བཅས་
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པའྲི་བསམ་གཏན། བཟླས་བརོད་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་བསམ་གཏན། བསེན་པ་ལས་སུ་

རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་

བཞྲིའྲི་སྔོན་འགོ་དང་། དངོས་གཞྲི་དང་། མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

རྲིགས་སྤྲིའྲི་སྔགས་རྒྱ་བཅའ་བ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞྲིང་བདག་ཉྲིད་འབུལ་བ་དང་། སྐབས་སུ་

འགོ་ཞྲིང་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བསྲུང་བ་དང་བཞྲི་བས་ནས། 

གནས་ཁང་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་ཏེ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་བས་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཆས་

སུ་ཞུགས་ནས་སྟན་ལ་འཁོད་དེ་མཆོད་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་། བདག་དང་

གནས་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི་རྒྱུད་སེ་གོང་མའྲི་བསྲུང་འཁོར་

སྒོམ་པའྲི་དོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བདག་བསྐེད་བསྒོམས་ནས་བསེན་པ་བ་བ་དང་། མདུན་

བསྐེད་བསྒོམས་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། གཅྲིག་དང་དུ་བལ་

ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྲི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གྲི་སེམས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་པ་ནྲི་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དོ། །དེ་ནས་གང་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་། བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དབེར་མེད་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྒོམ་པ་ནྲི་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

གཉྲིས་པོ་དེ་ལྷ་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་གོང་མའྲི་སྭ་བྷཱ་ཝ་དང་

ཤུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་བརོད་ནས་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པའྲི་དོད་དོ། །དེ་ནས་སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་

གང་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ངོ་བོ་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ལ། རྣམ་པ་གང་བཟླ་བར་བ་
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བའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒའྲི་རྣམ་པར་གགས་པར་བསམས་ཏེ། དེ་ལ་ཡྲིད་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

དམྲིགས་པ་ནྲི་སྒའྲི་ལྷའོ། །དེ་ནས་རང་གྲི་སེམས་ནམ་མཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པའྲི་སྟེང་དུ་གང་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ངོ་བོ་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པ་ལ་རྣམ་པ་གང་བཟླ་བར་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསེར་ཞུན་མའྲི་མདོག་གྲི་རྣམ་

པར་སྒོམ་པ་ནྲི་ཡྲི་གེའྲི་ལྷའོ། །སྒ་དང་ཡྲི་གེའྲི་ལྷ་དེ་དག་ལ་གཟུངས་རྲིང་དང་། སྲིང་

པོ། ཉེ་སྲིང་གསུམ་གང་རུང་གྲིས་ཆོག་གོ །དེ་ནས་ཡྲིག་འབྲུ་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པའྲི་རྩེ་མོ་ལས་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་སྦངས། སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པས་མཉེས་པར་

བས་ཏེ། འོད་ཟེར་ལྷ་དང་བཅས་པ་སར་འདུས། ཡྲིག་འབྲུ་ལ་ཐྲིམ་པས་ཟླ་བ་ཡྲི་གེ་

དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གང་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པར་

བསྐེད་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་སྟེ། བདག་བསྐེད་བསྒོམས་ནས་བསེན་པ་

བེད་པའྲི་ཚེ་གཙོ་བོ་རྐང་པ་སྒོམ་པ་མ་གཏོགས་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་

སྒོམ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་ཤེས་ན་སོ་སོའྲི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་གཙུག་ཏོར་དང་། 

མཛོད་སྤུ་དང་། སྤན་དང་། དཔུང་པ་གཉྲིས་དང་། མགྲིན་པ་དང་། སྲིང་ག་དང་། ལྟེ་བ་

རྣམས་སུ་རེག་ཅྲིང་། དེ་ཙམ་མྲི་ཤེས་ན་རྲིགས་གསུམ་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་རྲིགས་

སྤྲིའྲི་སྔགས་རྒྱ་གཅྲིག་པུས་གནས་དེ་དག་ཏུ་རེག་ཅྲིང་བྲིན་གྲིས་རློབ་པ་ནྲི་ཕྱག་

རྒྱའྲི་ལྷ་སྟེ། དེ་ནྲི་རྒྱུད་སེ་གོང་མའྲི་སྐེ་མཆེད་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་དོད་དེ། དེ་ནས་

ལྷའྲི་རྣམ་པ་གསལ་ཞྲིང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བས་ཏེ། དེ་ལ་ཡྲིད་ཀྲིས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་
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དམྲིགས་པ་ནྲི་མཚན་མའྲི་ལྷའོ། །

དེ་རྣམས་ནྲི་རྒྱུད་སེ་གོང་མའྲི་མངོན་བང་ལྔས་བསྐེད་ཀྲི་དོད་དོ། །བོད་ཀྲི་བླ་མ་

སྔ་མ་རྣམས་བ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་མེད་ལ། མདུན་དུ་ལྷ་བསྒོམས་པ་

ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་བེད་པས་ལྷ་རེ་བོ་ལྟ་བུ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཞེས་བ་

བ་དང་། སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐེད་སྒོམ་པ་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་

ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་རྣམས་མེད་ཅྲིང་། 

མདུན་དུ་དམ་ཚིག་པ་མྲི་བསྐེད་པར་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་བཞུགས་པ་ལ་

མཆོད་ཅྲིང་དངོས་གྲུབ་ལེན་པས། ལྷ་གོགས་པོ་ལྟ་བུ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཞེས་

བ་བ་དང་། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །དབང་

བསྐུར། རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་མཐར་གཤེགས་གསོལ་བེད་པ་དང་། བླ་

མེད་ལ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །དབང་བསྐུར། རྲིགས་བདག་

གྲི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་མཐར་གཤེགས་གསོལ་མྲི་བེད་པའྲི་ཚུལ་ཏེ། ལྷའྲི་བསྐེད་ཆོག་མྲི་

འད་བ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་འཇོག་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བེད་ཅྲིང་། ཤེས་

བེད་གསང་བ་འདུས་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའྲི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་བལ་བ་དང་བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསེམས་པ་དང་བལ་

བས་སྒྲུབ་པ་ནྲི་བ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་སོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེས་ནྲི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་

བདག་བསྐེད་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། བ་སྤོད་མྲི་འགལ་བར་བཞེད་པ་ལ་དགོངས་པ་

ཡྲིན་ནམ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་ཁ་ཚོན་མ་བཅད་དོ། །
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རང་ལུགས་ལ་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པ་དང་། རང་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཡོད་པར་བཞེད་པས། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་རྣམ་སང་མངོན་བང་

དང་། ཕྱག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་དངས་པ་ནྲི། བ་རྒྱུད་ཡྲིན་པར་མཐུན་སང་

དུ་གྲུབ་པ་ཅྲིག་ལས་བདག་བསྐེད་བཤད་པ་ཅྲིག་འདེན་རྒྱུ་མ་རེད་ནས་དངས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མའྲི་འགེལ་པར་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གྲི་རྒྱུད་དང་། རོ་རེ་རྣམ་

འཇོམས་ཀྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་གཉྲིས་ལས། ལྷ་དྲུག་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་པ་དངས་ནས་

ལེགས་པར་བཤད་ལ། དེ་གཉྲིས་བ་རྒྱུད་དུ་མྲི་འདོད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་ཅྲིང་སྤོད་

བསྡུས་ལས་ཀང་བ་བའྲི་རྒྱུད་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ལས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །སྤོད་རྒྱུད་ལ་ཡང་བདག་བསྐེད་མེད་པར་འདོད་པ་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་

རྟོག་སྟེ། རྣམ་སང་མངོན་བང་སོགས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བ་རྒྱུད་ལ་

བདག་བསྐེད་མེད་ན་རྒྱུད་རྒྱས་པ་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་དང་། བསྡུས་པ་བསམ་གཏན་ཕྱྲི་

མ་དང་། རྣམ་འཇོམས་ཀྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། དཔལ་རྟོགས་པ་བསྡུས་པ་དང་། 

འཕགས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལས་ལྷ་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་དང་། བསེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲིས་བསམ་གཏན་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་

དག་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བ་བའྲི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་གསུངས་པར་སོབ་དཔོན་

བང་ཆུབ་མཆོག་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བ་གཉྲིས་ཀས་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མར་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་སྟོན་པའྲི་སབས་སུ། སྒ་དང་

སེམས་དང་གཞྲི་ལ་གཞོལ། །ཞེས་པའྲི་གཞྲི་འདྲི་བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་ལ་མྲི་བེད་
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ན་རྣམ་སང་མངོན་བང་གྲི་ཡང་དེ་སྟོན་པའྲི་སབས་ཀྲི། གཞྲི་འདྲི་རང་གྲི་ལྷར་གཞག་

པ། །རང་གྲི་ལུས་སུ་རྣམ་པར་བརྟག །ཅེས་པའྲི་གཞྲི་དེ་ཡང་བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་

ལ་མྲི་བེད་དགོས་པར་མཚུངས་ཤྲིང་། དེ་ལྟར་ན་སྤོད་རྒྱུད་ལ་ཡང་བདག་བསྐེད་མེད་

པར་འགྱུར་བས། ཡོད་པར་ཁེད་རང་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲིས་ལེགས་གྲུབ་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་སུ་

བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྒོམས་པས་ཐ་མལ་གྲི་ང་རྒྱལ་ཟློག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པ་གཉྲིས་མེད་ན། ཞྲི་སོགས་ཀྲི་དངོས་

གྲུབ་གང་ཡང་མྲི་འགྲུབ་པར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ཇྲི་ལྟ་བར་ཕྱག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་

རྒྱུད་ལས་ཀང་གསུངས་པས། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐེད་མེད་ན་བ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་

དངོས་གྲུབ་གང་ཡང་འགྲུབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་སྟོང་སྤན་སྟོང་གྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བདག་བསྐེད་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་

རྣམས་བཤད་ལ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་བམས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉྲིས་དང་། དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པའྲི་བཅུ་གཅྲིག་ཞལ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

དང་། སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པ་དང་ཛེ་ཏ་རྲི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཛད་

པའྲི་གཟུངས་གྲྭ་ལྔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ལ་

ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་རྣམས་

བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ། སྒྲུབ་ཐབས་

ཕྱེད་ཉྲིས་བརྒྱ་པ་རྣམས་སུ་བ་རྒྱུད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་ཕལ་ཆེ་བར་བདག་
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བསྐེད་བཤད་པས་དེ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། ཡེ་ཤེས་འབེབས་སུ་མྲི་རུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། སོབ་མ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་ཏུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་བ་རྒྱུད་

ཀྲི་དབང་བསྐུར་བར་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་གང་ཡང་ལྷར་

བསྐེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཁེད་རང་གྲིས་གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་སོགས་ཀྲི་

དབང་ཆོག་ཏུ་སོབ་དཔོོན་ལྷར་བསྐེད་པ་དང་། སོབ་མ་ལྷར་བསྐེད་པ་དང་། ལུས་ཀྲི་

གནས་རྣམས་སུ་ལྷ་དགོད་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བས་པ་དང་ཁས་བླངས་དངོས་

སུ་འགལ་ཞྲིང་། གྲུབ་ཆེན་ཤ་ཝ་རྲི་བས་རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོ་ལྷ་མང་གྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་ཏུ་བསེན་པའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་ལྷར་བསྐེད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་སོབ་མ་

ལྷར་བསྐེད་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བ་རྒྱུད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས། གསང་སྔགས་

ཀྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་འཇོག་པའྲི་འཇོག་བེད་གཟུགས་སྐུའྲི་

རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་མ་ཚང་བའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །བ་རྒྱུད་ལ་འབས་བུ་ལམ་བེད་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་སྒོམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡང་

བ་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ། བརྟག་གཉྲིས་དང་སཾ་བུ་ཊ་

གཉྲིས་ལས་འདོད་ཆགས་རྲིགས་བཞྲི་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་སྦར་ནས་གསུངས་པའྲི་

སབས་སུ་ལྷ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བལྟས་པའྲི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་བ་རྒྱུད་ལ་གསུངས་པ་

ལ། རང་ལྷར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་ན་དེ་བ་ས་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་
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བཏུས་ཀྲི་ལུང་གྲི་དོན་ནྲི། བ་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་དང་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

འཇུག་པ་མེད་ཅེས་སྟོན་པ་མྲིན་གྲི། བདག་ཉྲིད་ལྷར་མྲི་སྒོམ་ཞྲིང་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་

གཞུག་པ་མྲི་བེད་པར་མདུན་གྲི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཅྲིང་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་བ་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། བ་རྒྱུད་ཀྲི་གདུལ་བ་ཕལ་པ་རང་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་

བློར་མྲི་ཤོང་བའྲི་རྲིགས་ཅན་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་བདག་ཉྲིད་ལྷར་མྲི་སྒོམ་པར་མདུན་

དུ་ལྷ་སྒོམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཚུལ་ཡང་བཤད་ཅྲིང་། བ་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་

གདུལ་བ་ཡྲིན་ན་དེ་ལ་བདག་བསྐེད་སྒོམ་པ་བསྟན་པས་ཁབ་པར་སོབ་དཔོན་སངས་

རྒྱས་གསང་བས་བཤད་པ་དང་འདའོ། །བ་སྤོད་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་

གཞུག་ཏུ་མྲི་རུང་བར་འདོད་པ་ནྲི། ཕྱག་ན་རོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་ལས། ལྷའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་མོས་པ་

གོམས་པ་བརྟན་པར་གྱུར་ན་ལུས་ཀྲི་སྒུལ་སྐོད་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་བཅྲིངས་པ་དང་

འད་བ་དང་། ངག་གྲི་སྨྲ་བརོད་ཐམས་ཅད་སྔགས་བཟླས་པ་དང་འད་བའྲི་བསོད་

ནམས་འཐོབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། རང་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་ཏུ་མྲི་རུང་ན་ཡེ་

ཤེས་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་མོས་སུ་

རུང་བ་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོ་ན་བ་སྤོད་གཉྲིས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་གཞུག་པ་དང་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

དང་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་པ་རྣམས་ཡོད་ན། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་

བ་དང་བང་ཆུབ་མཆོག་གཉྲིས་ཀྲིས་མ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་བ་དགོས་

པར་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། མྲི་བ་བར་བཤད་པ་མྲིན་པས་བར་མྲི་རུང་
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བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མྲི་རུང་ངོ། །རང་ལུགས་ལ་བ་རྒྱུད་ཀྲི་གདུལ་བ་ཕལ་པ་རང་ལྷར་མྲི་

སྒོམ་པར་མདུན་དུ་ལྷ་བསྒོམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནྲི་ལམ་རོགས་པར་སྒོམ་པ་

མ་ཡྲིན་གྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ཙམ་མོ། །བ་རྒྱུད་ཀྲི་གདུལ་བའྲི་གཙོ་བོ་ལམ་

རོགས་པར་སྒོམ་པ་ལ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ལྷར་སྒོམ་པ་མེད་ན་ལམ་གྲི་ལུས་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་བས་བདག་བསྐེད་མེད་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང་། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དབང་བསྐུར་བ་

རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་པ་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་མ་

བས་ཀང་ལམ་གྲི་ལུས་ཆད་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་པར་བཞེད་དོ། །སོག་རྩོལ་སྒོམ་པ་ཞེས་

པ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་

སོར་ནས་བཤད་པའྲི་སོག་རྩོལ་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གཞན་ནས་

བཤད་པའྲི་སོག་རྩོལ་གསུམ་དོན་མྲི་གཅྲིག་གོ །

འོ་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ནས་བཤད་པའྲི་སོག་རྩོལ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་

སང་མངོན་བང་གྲི་རྒྱུད་དང་དེའྲི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་

མཛད་པ་གཉྲིས་ལས་བཤད་པས། དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་ནྲི་སོག་གོ །རྟོག་

པ་ཡུལ་གཞན་ལ་གཡེང་ཞྲིང་འཕྲོ་བ་ནྲི་རྩོལ་བའོ། །རླུང་དང་རྟོག་པ་གཉྲིས་ཀ་ཕྱྲིར་

འཕྲོར་མྲི་འཇུག་པར་ནང་དུ་འཛིན་པ་ནྲི། སོག་རྩོལ་སོམ་པའམ་འགོག་པའྲི་དོན་

ནོ། །དེ་སབས་གང་དུ་བསྒོམ་ཞེ་ན། མཚན་བཅས་ཀྲི་སབས་སུ་བསྒོམ་ཞྲིང་དེའྲི་ཡང་

སབས་གང་དུ་བསྒོམ་ན། བ་སྤོད་ཀྲི་བསེན་པའྲི་སབས་སུ་ལྷ་དྲུག་པོ་བསྒོམས་ཟྲིན་

པའྲི་རེས་དང་། མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་གང་རུང་དུ་བསྒོམ་མོ། །དགོས་

པ་གང་གྲི་དོན་དུ་བསྒོམ་ན། ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་འགོག་པ་ལ་ལུས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་
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དམྲིགས་པ་བརྟན་པོ་དགོས། དེ་བརྟན་པ་ལ་རྟོག་པ་ཕྱྲིར་འཕྲོ་བ་འགོག་དགོས། དེ་

འགོག་པའྲི་ཐབས་གང་ཟབ་ན། སེམས་ཀྲི་རྟ་རླུང་ཡྲིན་པས་རླུང་ནང་དུ་ཟྲིན་ན་

སེམས་རང་དབང་མེད་པར་ཟྲིན་པར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སོག་རྩོལ་བསྒོམ་

མོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དུ་བསྒོམ་ན། ལུས་གནད་བཅས་ཏེ་སྟེང་གྲི་རླུང་ནང་དུ་ལྟེ་བའྲི་བར་

དུ་དངས་ནས་མནན། འོག་གྲི་རླུང་ཡར་ལ་ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་དངས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡྲིད་

ལྷ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་གཏད་དེ་གནས་ཤྲིང་། དེ་ནས་རླུང་འཛིན་མ་ཐུབ་ན་ཕྱྲིར་བཏང་སྟེ་

ངལ་གསོ་ཞྲིང་ཡྲིད་ལྷ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་གཏོད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་རླུང་ནང་དུ་འཛིན་པ་

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསྒོམ་མོ། །རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་སོག་རྩོལ་དང་། བླ་མེད་

ནས་བཤད་པའྲི་སོག་རྩོལ་གཉྲིས་སྒོམ་པའྲི་སབས་དང་། དགོས་པ་དང་། སྒོམ་ཚུལ་

གསུམ་ག་མྲི་འདའོ། །

གཉྲིས་པ་མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབས་ནས་མཆོད་པ་སོགས་བ་བ་ལ་དྲུག །རྟེན་

བསྐེད་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྷ་སྤན་དངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་

བསྟན་པ་དང་། མཆོད་བསྟོད་བ་བ་དང་། བཤགས་པ་སོགས་བ་བ་དང་། ཚད་མེད་

བཞྲི་བསྒོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་མདུན་དུ་བུམ་པ་བཅའ་བ་སོགས་ཡོད་ཀང་རུང་། མེད་ཀང་

རུང་སྟེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ལས་བས་པའྲི་ས་གཞྲི་གསེར་གྲི་བེ་མ་གདལ་བ་བསམས་

ནས། ༀ་ཙ་ལ་བཱྲི་ཧཱུཾ་སཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། དེའྲི་སྟེང་དུ་འོ་མའྲི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོ་ཉ་ལྕྲིབས་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་དང་བལ་བ། པད་དང་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་

པའྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བའྲི་ཚོགས་མང་པོ་ལྡྲིང་བ་བསམས་ལ། 
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ༀ་བྲི་མ་ལ་དྷ་ཧ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབ། དེའྲི་དབུས་སུ་རྲི་རབ་གྲུ་བཞྲི་པ་

ངོས་བཞྲི་ནས་གསེར་དང་དངུལ་དང་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་དང་སྦུར་ལེན་ལས་བས་པའྲི་ཐེམ་

སས་ཀྲི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ། མཐའ་ཐོག་ཐག་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་ལེགས་པར་

འཁྲུངས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་བ་དན་སྟོང་འཕུར་བས་བརྒྱན་པ་བསམ། དེའྲི་སྟེང་

དུ་པདའྲི་སོང་བུ་རྲིན་པོ་ཆེ་དུ་མས་བརྒྱན་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་ཀྲི་འདབ་མ་ཅན། 

གསེར་གྲི་ཟེ་བ་དང་སྦུར་ལེན་གྲི་ཟེའུ་འབྲུ་དང་ལྡན་པ། སྲིང་པོའྲི་ཐོག་ལ་དངུལ་གྲི་

རྲི་མོས་བསོར་བ། དཔག་ཚད་དུ་མའྲི་ཁོན་ཅན་གྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་དབུས་བརྟོལ་ནས་བྱུང་

ཞྲིང་དེ་ལས་ཀང་པདའྲི་ད་བ་གཞན་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་བེ་བ་སེད་བྱུང་བར་བསམས་ལ། 

ཕྱག་འཚལ་བའྲི་ཐལ་མོ་ལས་ཕན་ཚུན་བསོལ་ཏེ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་གྲིས་གཡོན་

པའྲི་མཐེ་བོང་མནན་ལ། ན་མཿ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ། སརྦ་ཐཱ་ཨུད་ག་ཏེ་ས་ར་ཎ་ཧྲི་མཾ་ག་

ག་ན་ཁཾ་སཱཧཱ། ཞེས་ལན་བརྒྱ་བཟླས་ལ་བྲིན་གྲིས་བརླབ། སྟེང་དུ་བླ་རེ་ཡང་སད་

ཅྲིག་གྲིས་བསམ་པར་བའོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་བསྐེད་

ལ། དེའྲི་ནང་དུ་སོ་སོའྲི་གདན་རྣམས་བསྐེད་ཅྲིང་། རྣམ་རྒྱལ་དང་འོད་ཟེར་ཅན་

སོགས་ཀྲི་མཆོད་རྟེན་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་བསྐེད་པས་ཆོག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལ། སྤན་འདེན་པ་ནྲི་མཆོད་ཡོན་གྲིས་བ་དགོས་པས་ཐོག་མར་

མཆོད་ཡོན་བསྒྲུབ་པར་བ་སྟེ། དེའྲི་སོད་ནྲི་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཐམས་

ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཤྲིས་པ་ཟངས་ཀྲི་སོད་དུ། ཞྲི་བ་དང་དངོས་གྲུབ་རབ་ལ་ནས་དང་

འོ་མ། རྒྱས་པ་དང་དངོས་གྲུབ་འབྲིང་ལ་ཏྲིལ་དང་ཞོ། དག་ཤུལ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐ་

མལ་བའྲི་གཅྲིན་འབས་ཀོ་ཊ་བ་དང་བཅས་པའམ། ཁག་གྲི་མཆོད་ཡོན་དབུལ། ལས་
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ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཤྲིས་པ་འབས་ཡོས་དང་དྲི་བཟང་པོའྲི་སོས་དང་མེ་ཏོག་

དཀར་པོ་དང་ཀུ་ཤ་དང་ཏྲིལ་ཆུ་གཙང་དང་སྦར་བ་བཤམས་ལ། བདུག་སོས་ཀྲིས་

བདུག་ཅྲིང་རྲིག་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དང་རྲིགས་གསུམ་སྤྲིའྲི་སྔགས་དང་། རྲིགས་སོ་སོའྲི་

ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྔགས་རྣམས་དང་སྤན་དངས་པའྲི་སྔགས་རྣམས་ལས་གང་

ཡང་རུང་བ་ཅྲིག་ལན་བདུན་བཟླས་ལ་མཆོད་ཡོན་བྲིན་གྲིས་བརླབ་བོ། །དེ་ནས་

མདུན་གྲི་བྲིས་སྐུ་སོགས་གང་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་པུས་མོ་

ས་ལ་བཙུགས་ནས། སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསོལ་ཏེ། ཐལ་མོ་བཀན་ལ། མཛུབ་

མོ་གཉྲིས་གཤྲིབས་ཏེ་བསྒེངས་ཤྲིང་།མཐེ་བོང་གཉྲིས་གཡབ་པ་སྤན་དངས་པའྲི་

ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། དད་པ་དང་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲིས། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་

བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་གྲི་མཆོད་ཡོན་འདྲི་བཞེས་ནས། །མཆོད་པས་བདག་ལ་

དགེས་པར་མཛོད། །ཅེས་བརོད་དེ། སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཨེ་ཧེ་ཧྲི་བཏགས་ལ། མཆོད་

ཡོན་གྲི་སོད་བཟུང་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་མགོ་བོའྲི་ཐད་ཀ་ནས་

དབུལ་ཞྲིང་། གཞན་གཉྲིས་ལ་བང་དང་།ལྟེ་བའྲི་ཐད་ཀ་ནས་ཕུལ་བས། རང་འདའྲི་ཡེ་

ཤེས་པ་བོན་པར་བསམ་མོ། །སྔགས་ནྲི། རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ལྷ་

ཕོ་དང་། རྲིགས་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ལྷ་མོ་སྤན་དངས་པའམ། ཡང་ན་

སོ་སོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བ་བའམ། ཡང་ན་སྤྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྲིང་པོས་སྤན་དངས་པ་

མཆོག་ཏུ་ལེགས་གྲུབ་ལས་གསུངས་ཏེ། རྲིགས་གསུམ་ལ་རྲིམ་པ་ལྟར། ཛི་ན་ཛིཀ་

ཨེ་ཧེ་ཧྲི། ཨཱ་རོ་ལྲིག་ཨེ་ཧེ་ཧྲི། བཛྲ་དྷྲཀ་ཨེ་ཧེ་ཧྲི། ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་སྤན་དང་རྒྱུའྲི་

ལྷ་འགེང་པ་དང་འདུག་པ་དང་བཟུར་བ་ལ་དེ་ལྟར་བས་ནས། མཆོད་ཡོན་གྲིས་སྤན་
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དངས་པ་དང་། མཆོད་ཡོན་གསུངས་པ་བཞྲིན་མ་འབོར་ན་བཟོད་པར་གསོལ་ནས། 

ཅྲི་འབོར་པས་སྤན་དངས་པར། ལེགས་གྲུབ་ཀྲི་སྤན་དངས་པའྲི་རྲིམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་

གསུངས་སོ། །དེ་ནས་པདའྲི་འདུག་སྟངས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་དང་། ༀ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲིས། ལྷ་རྣམས་ལ་ཅྲི་རྲིགས་སུ་གདན་དབུལ་ཞྲིང་། 

བཞུགས་སུ་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལས། དམ་

ཚིག་པ་བསྐེད་པ་སོབ་དཔོན་གཉྲིས་ཀྲིས་མ་བཤད་པས་བ་མྲི་དགོས་ལ། བར་མྲི་

རུང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ།

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས། ཤཾ་ཀ་རེ་ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་།ལག་པ་གཡས་

པའྲི་མཐེ་བོང་གྲིས་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་སེན་མོ་མནན་ལ།སོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་རོ་རེ་ལྟར་

བས་པ་དམ་ཚིག་གྲི་རོ་རེའྲི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་པར་བའོ། །དེ་ནས་རྲིགས་གསུམ་གྲི་

ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་ནས། ཛི་ན་ཛིཀ་ལ་སོགས་པའྲི་སྲིང་པོ་གསུམ་བརོད་དོ། །ཕྱག་རྒྱ་ནྲི་

ལག་པ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ནས་མཐེ་བོང་གཉྲིས་བསྟན་པར་བས་པ་

དང་། དེ་ཉྲིད་ལས་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་བསྟན་

པ་དང་། གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་བསྟན་པ་གསུམ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་གསུམ་གྲི་

ཕྱག་རྒྱའོ། །དེ་ནས་རྲིགས་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཅྲིངས་ཏེ་བསོར་

བས་ཕྱྲི་འགང་གྲི་བགེགས་ལ་སོགས་པས་ངན་དུ་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བ་

ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། དེ་བཞྲིན་དུ་བ་ལ། དེ་མ་གྲུབ་ན་སབས་ཀྲི་ཁོ་བོ་

གང་ཡྲིན་པའྲི་སྔགས་ཡུངས་ཀར་ལ་བཟླས་པས་ཕྱྲི་འབང་གྲི་བགེགས་བསྐྲད་པར་

བའོ། །
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བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། མཆོད་པ་དབུལ་བ་དང་། བསྟོད་པ་བ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

མཆོད་རས་རྣམས་ཀྲི་བགེགས་བསལ་བ་དང་། བསང་བ་དང་། གཟྲི་བྲིན་བསྐེད་པ་

རྣམས་བས་ནས་དབུལ་ཏེ། དེ་ལ་བ་སྤོད་དང་ཡོ་ག་དང་བླ་མེད་གསུམ་གྲི་མཆོད་པ་

འབུལ་བ་ལ་གངས་དང་གོ་རྲིམ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་མྲི་གཅྲིག་པ་མང་དུ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་བ་

སྤོད་ཀྲི་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ་དང་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་ཇྲི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། 

མཐེའུ་ཆུང་དང་སྲིན་ལག་གཉྲིས་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་བསོལ་ནས་གུང་མོ་གཉྲིས་

གཤྲིབས་ཏེ་བསྒེངས་པའྲི་ཚིགས་གསུམ་པར་མཛུབ་མོ་བཀུག་མཐེ་བོང་གཉྲིས་ངོས་

ལ་སྦར་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་

གཤེགས་འདྲིར་ནྲི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གྲི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་

ཀང་། །ཐུགས་ཀྲིས་ཐུགས་དཔག་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནྲི་ཁེད་ལ་གུས་དང་

ལྡན། ཞེས་དང་ལྷའྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་

དབུལ། གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་མཛུབ་མོ་དང་མཐེ་བོང་སམ་པ་ལྟར་བས་ལ་ཞབས་

བསྲིལ་གྲི་སོད་ནས་མེ་ཏོག་བླངས་ཏེ་སོར་མོ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་དགོལ་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་

དང་། སྔར་གྲི་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་མཆོད་ཡོན་གྲི་གནས་སུ་ཞབས་བསྲིལ་བཅུག་ནས། 

ༀ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཞབས་བསྲིལ་དབུལ། དེ་ནས་

འབོར་ན་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་དངོས་སུ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། མ་འབོར་

པའམ་མཆོད་གཡོག་པ་ལྟ་བུས་བེད་ན་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་ཐལ་མོ་བཀན་པ་ལས་

མཛུབ་མོ་དང་མཐེ་བོང་གྲི་རྩེ་མོ་གཉྲིས་སྦར་བ་སྐུ་བསྲིལ་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་བས་ལ། ༀ་

སརྦ་དེ་བ་ཏཱ་ཨ་ཙིནྲི་ཨམྲ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་ནས་ཡྲིད་ཀྲི་ན་བཟའ་
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དང་རྒྱན་གསོལ་ཏེ་རོལ་མོས་མཆོད་ཅྲིང་ཡྲིད་ཀྲིས་བསྟོད་པའྲི་གླུ་དབངས་བླང་བར་

བའོ། །

དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་སྐབས་སྦྲིན་བས་པའྲི་འཁྲིག་མ་ནས་གཡོན་པས་བཟུང་

བ་དྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱ་བས་ལ། གཙང་ཞྲིང་གཙང་མ་ལས་བྱུང་བའྲི། །ལྷ་རས་བཟང་པོའྲི་དྲི་

འདྲི་དག །བདག་ནྲི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྲིས། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགེས་པར་

མཛོད། །ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་སརྦ་བྲིདྱཱ་དྷ་རྲི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་དྲི་ཆབ་དབུལ་

ལོ། །མར་མེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གསུམ་ལའང་མཆོད་འབུལ་གྲི་སྔགས་འདྲི་བཞྲིན་

དུ་བའོ། །

ལག་པ་གཉྲིས་སོར་མོ་ཕན་ཚུན་བསོལ་ཏེ་ལག་པའྲི་ནང་དུ་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་རྩེ་

མོ་གཅྲིག་དུ་བས་ལ་གདུ་བུའྲི་ཚུལ་དུ་བས་ནས། མཐེ་བོང་གློར་བཞག་སྟེ་པད་ལྟར་

བས་པ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། གཙང་ཞྲིང་གཙང་མར་སྐེས་པ་ཡྲི། །ལྷ་རས་བཟང་

པོའྲི་མེ་ཏོག་འདྲི། །རྐང་པ་ཕྱྲི་མ་གཉྲིས་གོང་དང་འད་བས་མེ་ཏོག་དང་། ལག་པ་

གཉྲིས་ཀྲི་མཐེའུ་ཆུང་དང་སྲིན་ལག་དང་གུང་མོ་རྣམས་ཀྲི་སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

སྦར་ཏེ། སྔ་མ་སྔ་མའྲི་རྒྱབ་ཀྲི་སེན་མོའྲི་དྲུང་དུ་བཀུག་ནས་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ལོགས་

ཤྲིག་ཏུ་བརྐངས་ཏེ་མཐེ་བོང་གཉྲིས་གློར་བཞག་པ་བདུག་སོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། 

ནགས་ཚལ་བཅུད་ནྲི་ཡྲིད་དུ་འོང་། །དྲི་ཡྲི་སྦར་བ་ལྷ་ཡྲི་རས། །བདག་ནྲི་དད་པས་

འབུལ་ལགས་ཀྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སོས་དང་། བཟེད་པའྲི་ཐལ་མོ་ལས་མཛུབ་

མོ་གཉྲིས་ཅུང་ཟད་བཀུག་ལ་ལྷ་བཤོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། སན་རྣམས་བཅུད་ནྲི་ཡྲིད་

དུ་འོང་། །སྔགས་ཀྲི་ཞལ་ཟས་བཤོས་འདྲི་དག །བདག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཞལ་
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ཟས་དང་། མཐེ་བོང་དང་གུང་མོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་ཏེ་བསྒེངས་ལ།ལག་པ་ཁུ་ཚུར་གཅྲིག་

ཏུ་བས་པ་མར་མེའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། གནོད་རྣམས་འཇོམས་ཤྲིང་བཀྲ་ཤྲིས་པ། །དགེ་

ཞྲིང་མུན་པ་རྣམ་སེལ་འདྲི། །བདག་ནྲི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྲིས། །མར་མེ་འདྲི་

དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨཱ་ལོ་ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ལོ་ཀཱ་ཡ་བྲིདྱཱ་དྷཱ་རྲི་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་

མར་མེ་དབུལ་ལོ། །མཆོད་ཡོན་མན་ཆད་རྣམས་དངོས་སུ་མ་འབོར་ན་སྔགས་རྒྱ་

བས་ལ་ཡྲིད་ཀྲིས་དམྲིགས་པ་གསལ་བར་བས་ནས་དབུལ་བར་གསུངས་

སོ། །དངོས་སུ་འབོར་བའྲི་མཆོད་པ་ལ་ཡང་ཀུན་གྲི་མངོན་དུ་ཡྲིད་འགོ་བས་ཡྲིད་ཀྲི་

མཆོད་པ་ཁད་ཆེ་བར་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ལེགས་གྲུབ་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྲིགས་

གསུམ་གྲི་བདག་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སྟེ། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་

ཞྲིང་། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་པས་འདོད་ཆགས་བལ་བར་

གྱུར། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གོལ་ཅྲིང་། །གཅྲིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞྲི་

གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གོལ་ནས་གོལ་བའྲི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསབ་པ་དག་ལ་

རབ་ཏུ་གནས། །ཞྲིང་གྲི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གཞོན་ནུའྲི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་པོ། །ཤེས་རབ་སྒོན་མས་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །འཇྲིག་

རྟེན་གསུམ་གྲི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་དཔལ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྲིས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་བསགས་པ། །སྤན་རས་གཟྲིགས་

ཞེས་མཚན་གསོལ་བ། །རྟག་པར་བརྩེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་དག་
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ཤུལ་ཅན། །རྲིག་སྔགས་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་ཅན། །གདུལ་དཀའ་པོ་དག་འདུལ་བ་པོ། །རོ་

རེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སབས་ཀྲི་ལྷ་གང་ཡྲིན་གྲི་

དགོས་ཀྲི་བསྟོད་པ་ཡང་བས་ལ། ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷྲི་ས་ཏྭ་ནཾ། སརྦ་ཏ་སཾ་ཀུ་རུ་མྲི་

ཏ་ཨ་བྲི་ཛྙཱ་ར་ཤྲི་ནྲི་ན་མོ་སྟུ་ཏེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་བསྟོད་པ་འབྱུང་བའྲི་སྔགས་ལན་བརྒྱ་

བཟླའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། སྲིག་པ་བཤགས་པ་དང་། སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང་། རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་

དང་། བསྐུལ་ཞྲིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སོན་ལམ་རྣམས་བ་བའོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། ཚད་མེད་བཞྲི་བསྒོམ་པ་དང་། སེམས་བསྐེད་པར་བ་བའོ། །མཆོད་

བསྟོད་ཀྲི་རེས་ལ་བཤགས་པ་སོགས་དང་། ཚད་མེད་བཞྲི་སྒོམ་པ་དང་། སེམས་སྐེད་

པ་སོགས་བེད་པའྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུད་སེ་གོང་མར་ཡང་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྲི་མཆོད་འབུལ་གྲི་

རེས་སུ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་བཟུང་སོགས་བེད་པ་བཞྲིན། བཤགས་བསམ་གྲིས་སོམ་

པ་དག་པར་བེད་པ་ལ་གནས་པའྲི་མཆོད་པས་མཆོག་སྒྲུབ་པའྲི་མཆོད་པ་ཉྲིད་མཆོད་

ཡུལ་མཉེས་པར་བེད་པའྲི་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གྲིས་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ཡང་དེ་དང་

འདའོ། །དེ་དག་གྲིས་བཟླས་བརོད་ཀྲི་ཡན་ལག་སོང་ནས། བཟླས་བརོད་དངོས་ལ་

བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲི་ཚང་བ་དགོས་པས། བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མ་ལས། སྒ་དང་

སེམས་དང་གཞྲི་ལ་གཞོལ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་གཞྲིའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། སྔགས་འཁོར་

གང་གྲི་ཐུགས་ཀར་དགོད་པའྲི་གཞྲི་ལྷའྲི་སྐུའོ། །དེ་ལ་གཉྲིས་ལས་བདག་ཉྲིད་ལྷར་

གསལ་བར་སྒོམ་པ་བདག་གྲི་གཞྲི་དང་། མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ལྷ་སྒོམ་པ་གཞན་གྲི་གཞྲི་

སྟེ། དེ་གཉྲིས་ནྲི་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་ཡན་ལག་རེ་རེའོ། །སེམས་
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ལ་གཞོལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་རང་གྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་གསལ་བར་དམྲིགས་པའོ། །སྒ་ལ་གཞོལ་བའྲི་ཡན་ལག་

ནྲི་དེའྲི་སྟེང་དུ་གང་བཟླ་བར་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་འབྲུ་གསལ་བར་དམྲིགས་

པའོ། །དེ་ནས་བགང་ཕྲེང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་འབོ་དེ་ཙེ། པདའྲི་རྲིགས་

ལ་པདའྲི་སྲིང་བོ། རོ་རེ་རྲིགས་ལ་རུ་རག་ཤ་མཆོག་དང་། མ་འབོར་ན་གཞན་ཡང་

རུང་ལ། གངས་སྟོང་རྩ་བརྒྱད་དམ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ། ང་བཞྲིའམ། ཉེར་གཅྲིག་པ་

བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་བཟླས་བརོད་བའོ། །

བཟླས་བརོད་བ་བའྲི་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བཟླས་

བརོད་དང་། སྒ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བཟླས་བརོད་དོ། །

དང་པོ་ལ། མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ལ་དམྲིགས་པ་དང་། 

རང་གྲི་སྲིང་གའྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བཟླས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་

བཤད་པའྲི་སོག་རྩོལ་བསམས་ཏེ་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲི་ཚང་བའྲི་སྒོ་ནས་

མདུན་གྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་ཀའྲི་ཟླ་གདན་དེའྲི་སྟེང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ག་ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

དམྲིགས་ཏེ་བཟླས་བརོད་བ་ཞྲིང་། དབུགས་སྟོང་བ་ན་སྔགས་མྲི་བཟླ་བར་རང་ལྷར་

བསྒོམས་པའྲི་སྐུ་ལ་སེམས་གཏད་ནས་འདུག་ཅྲིང་། ཡང་སྔར་བཞྲིན་རླུང་བཟུང་ནས་

བཟླས་པ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་གྲི་མདུན་དུ་ཧ་ཅང་མྲི་རྲིང་བར་རང་གྲི་ཚད་ལས་ཅུང་ཟད་

མཐོ་བར་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་སྔགས་འཕྲེང་བཀོད་པ་དེ་རླུང་

ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཚུར་ལ་རང་གྲི་སྲིང་གར་སོས་ལ། དེ་ལ་དམྲིགས་
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ནས་དབུགས་མ་བཏང་གྲི་བར་དུ་བཟླས་བརོད་བ་ཞྲིང་། རླུང་གཏོང་བ་ན་ཟླ་བ་

སྔགས་འཕྲེང་དང་བཅས་པ་རླུང་དང་མཉམ་དུ་ཕྱྲིར་བཏང་ནས་མདུན་གྲི་ལྷའྲི་ཐུགས་

ཀར་གནས་པར་བསམ་ཞྲིང་། ཡང་སྔར་བཞྲིན་རང་གྲི་སྲིང་གར་སོས་ལ་བཟླ་བར་

བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཟླས་བརོད་ཀྲི་ཡན་ལག་བཞྲི་ཐོག་མར་གསལ་བཏབ། དེ་ནས་

སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་དང་ཟླ་བ་དང་ལྷའྲི་སྐུ་ལ་མྲི་དམྲིགས་པར་སྔགས་ཀྲི་སྒའྲི་

གདངས་ལ་དམྲིགས་ནས་ཟློ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔགས་གཞན་གྲིས་བཏོན་པ་རང་གྲིས་

ཉན་པ་ལྟ་བུ་མྲིན་གྲི། རང་གྲིས་ཟློ་བའྲི་ཚེ་ན་སྔགས་དེའྲི་སྒ་གག་པར་དམྲིགས་ནས་

བེད་པའོ། །སྔགས་ཀྲི་གདངས་ལ་དམྲིགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོ་གས་ཡྲིད་བཟླས་དང་

ཤུབ་བུའྲི་བཟླས་པ་གཉྲིས་ཀ་བ་བ་དང་། སོག་རྩོལ་བསམས་པ་ན་ཤུབ་བུའྲི་བཟླས་

བ་བེད་མྲི་ནུས་པར་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པས། ཐོག་མར་ཤུབ་བུའྲི་བཟླས་པ་བ་

ཞྲིང་། དེ་ལ་སེམས་གཞན་དུ་མྲི་གཡེང་བ་ན་དེ་ནས་སོག་རྩོལ་བསམས་ནས་ཡྲིད་

བཟླས་བ་སྟེ། རགས་རྲིམ་ནས་བ་བར་བཤད་དོ། །

དང་པོ་ལ་ལྷ་དང་ཟླ་བ་དང་སྔགས་ཕྲེང་གསུམ་ལ་དམྲིགས་པ་གསུམ་དང་། བར་

བ་ལ་ཟླ་བ་དང་སྔགས་ཕྲེང་གཉྲིས་ཙམ་ལ་དམྲིགས་པ་གཉྲིས་དང་། ཐ་མ་ལ་སྒ་ཙམ་

ལ་དམྲིགས་པས་དམྲིགས་པ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འགེལ་པས་བཤད་དེ། གང་ཟག་

གཅྲིག་གྲིས་ཀང་འདྲི་གསུམ་ག་རྲིམ་གྲིས་བའོ། །བཟླས་བརོད་ཀྲི་ཚེ་ན་ཇྲི་ལྟར་བ་

བ་ནྲི་དཔུང་བཟང་གྲི་ལྔ་པ་ལས། བཟླས་བརོད་བེད་ཚེ་མྲི་མྱུར་མྲི་དལ་ཞྲིང་། སྒ་ཆེར་

མྲི་བ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་མྲིན། །སྨྲ་ཞྲིང་མ་ཡྲིན་གཞན་དུ་གཡེང་བཞྲིན་མྲིན། །གུག་སྐེད་
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ཀད་ཀོར་ཚེག་རྣམས་ཉམས་པ་མྲིན། ཞེས་དང་། ལེ་ལོ་འདོད་ཆགས་མྲི་དགེ་ལྡན་

པའྲི་སེམས། །གང་དང་གང་དུ་གཡེང་ཞྲིང་རྒྱུ་བ་དག །དེ་དང་དེ་ནས་མྱུར་དུ་བཟློག་

ནས་ནྲི། །གསང་སྔགས་ཡྲི་གེ་མཆོག་ལ་ལེགས་པར་སྦར། ཞེས་དང་། ལེགས་གྲུབ་

ལས། བཟླས་པའྲི་ཚེ་ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་ལས་གཞན་པའྲི་

དམྲིགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཀང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བ་བར་གསུངས་སོ། །ཞྲི་རྒྱས་ལ་དལ་བུ་

དང་། དག་པོ་ལ་གཞན་གྲིས་ཐོས་པར་བཟླའོ། །བཟླས་པའྲི་ཡུན་ནྲི་སྔ་དོ་མེལ་ཚེ་ཐུན་

གཅྲིག་དང་། སོད་དང་ཐོ་རངས་ཐུན་ཕྱེད་ཕྱེད་དང་། ཉྲིན་གུང་ཐུན་ཕྱེད་དམ་སུམ་

ཆའམ་བཞྲི་ཆའམ་ཡང་ན་ཅུང་ཟད་བཟླའོ། །བཟླས་པའྲི་རེས་སུ་སྦྲིན་སེག་བེད་པ་

མཆོག་གོ །བཟླས་པའྲི་གངས་ནྲི་ལེགས་གྲུབ་ལས། བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་གངས་རྣམས་

ལ། །སྤྲིར་ན་ཡྲི་གེ་དུ་ཡོད་པ། །དེ་སེད་འབུམ་ཕྲག་བཟླས་བརོད་བ། །ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉྲིས་ལ། །བཟླས་བརོད་སུམ་འབུམ་བ་བར་བཤད། །དེ་བས་ཡྲི་གེ་མང་པོ་

ལ། །སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཁྲི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཙོ་བོ་རྐང་པ་མྲིན་པ་ལ་བཟླས་

པ་བ་མྲི་དགོས་སོ། །བཟླས་པའྲི་འཕྲོ་ལ་གཉྲིད་བོ་བའམ་གླལ་ལམ་སྤྲིད་པའམ་ལུད་

པའམ་འོག་རླུང་ངམ་བཤང་གཅྲི་སོགས་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐག་ཕྲེང་བ་བཞག་སྟེ་བཅག་པ་

སོགས་བས་ནས་ཉེ་རེག་བས་ཏེ་གངས་ཀྲི་ཐོག་མ་ནས་བརྩམ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ཡན་ཆད་བཟླས་པའྲི་གངས་སུ་མྲི་གཞུག་གོ །

གཞན་ཡང་བག་མེད་པའྲི་ལྷ་གཞན་གྲི་བཟླས་པ་བས་ནའང་།ཡྲིད་ཀྲིས་གསོལ་

བ་བཏབ་ནས་བཟླས་བརོད་བསྐར་བ་དང་། བགེགས་ཀྲིས་བརླམས་པ་དང་། ནད་

ཀྲིས་གཟྲིར་བ་དང་། ལྷོད་པ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། ལུས་དང་སེམས་སྐོ་བ་དང་། 
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ཆོ་ག་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་དུས་ལས་འདས་པར་བས་པ་དང་། མ་བསམས་པ་དང་མྲི་

གཙང་བས་བཟླས་བརོད་བས་པ་དང་། མཚན་མོ་རྨྲི་ལམ་ངན་པ་བྱུང་བས་ཉྲིན་མོ་

རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ་གང་ཡྲིན་གྲི་སྔགས་བརྒྱ་མ་བཟླས་པར། བཟླས་བརོད་བས་པ་

རྣམས་བཟླས་པའྲི་གངས་སུ་མྲི་གཞུག་པར་ལེགས་གྲུབ་ལས་གསུངས་སོ། །ཡང་

དེར་གནས་གཅྲིག་ཏུ་ཕྱེད་བཟླས་གཞན་དུ་ཕྱེད་བཟླས་པས་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་

རོགས་ཀང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་གསུངས་སོ། །ཐུན་གྲི་དུས་ནྲི། ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཕྱེད་ཤར་བ་ནས་སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གྲིབ་མའྲི་བར་དང་། ཉྲིན་གུང་ལ་

ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དམ་དགུའྲི་དུས་དང་། ཕྱྲི་དོ་སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གྲིབ་མ་ལུས་པ་ནས། 

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྱེད་ནུབ་པའྲི་བར་གྲི་དུས་དང་། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྱེད་

ནུབ་པ་ནས་སོད་ཕྱེད་ཀྲི་བར་ནྲི་སོད་ལ་བརྩམ་པའྲི་དུས་དང་། ཐོ་རངས་ཀྲི་ཕྱེད་ནས་

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྱེད་ཤར་བའྲི་བར་ནྲི་དུས་འཚམས་གཉྲིས་པའོ། །ནམ་ཕྱེད་

ནས་ནྲི།དག་ཤུལ་གྲི་ལས་དང་མྲི་སང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དུར་ཁོད་ཀྲི་ལས་རྣམས་

བ་ལ། དེ་ལས་བཟློག་པའྲི་སབས་སུ་ཞྲི་བ་སོགས་བ་བར་བཤད་ཅྲིང་། ཐུན་གྲི་དུས་

དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་བཟླས་པ་བས་པ་རྣམས་གངས་སུ་མྲི་གཞུག་པར་བཤད་

དོ། །མངོན་རྟོགས་ལས། ཟློས་པས་བཟླས་བརོད་ཟྲིན་པ་དང་། །རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ་དང་

བདག་པོ་ལ། །ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་བཟླས་བརོད་ནྲི། །བས་པས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བ། 

ཞེས་དངས་པ་ལྟར་བ་སྟེ། རྲིགས་གསུམ་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ་ནྲི་སྤན་དང་། གོས་

དཀར་མོ་དང་། མ་མ་ཀཱྲིའོ། །

གསུམ་པ་བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། བུམ་པའྲི་
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ཕྱག་རྒྱས་ལྷ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་དགེ་རྩ་དབུལ་ལོ། །ཕྱག་རྒྱ་དེས་འཕྲེང་བ་འབུལ་

པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་པའོ། །འོན་ཀང་བཟློས་པ་འཇོག་པ་ན་འཕྲེང་བ་ལྷའྲི་

དྲུང་དུ་བཞག་ནས་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པས་བཟླས་པ་བེད་དུས་མ་གཏོགས་ལུས་ལ་

མྲི་བཅང་ངོ་། །དེ་ནས་བཟོད་གསོལ་དང་གཤེགས་གསོལ་སོགས་བེད། ཐུན་གྲི་

དངོས་གཞྲི་ལ་བཟླས་པ་བས་ནས་ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོང་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ལྷ་དྲུག་

སྒོམ་པའྲི་གོ་རྲིམ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་གཏོང་བ་སྟེ། བཟླས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒ་ལ་

དམྲིགས་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ལ་དམྲིགས་པས་གཏོང་ངོ་། །དེ་ཡང་ཟླ་བ་ཙམ་

ལ་དམྲིགས་པས་སོ། །ཟླ་བ་ནྲི་ལྷའྲི་སྐུ་འབའ་ཞྲིག་ལ་དམྲིགས་པས་སོ། །མདུན་གྲི་

སྐུ་དེ་ཡང་རང་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སེམས་པས་སོ། །བདག་བསྐེད་ཀྲི་ལྷའྲི་སྐུ་དེ་

ཡང་དེའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཡྲིག་འབྲུ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སེམས་པས་སོ། །དེ་ཡང་སྒ་ལ་

དམྲིགས་པས་སོ། །སྒ་ཡང་ལྷའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལ་དམྲིགས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་

ཀྲི་སྐུ་ལ་དམྲིགས་པས་སོ། །

དེ་ཡང་མྲི་དམྲིགས་པར་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་

སྒྱུ་མ་དང་སྲིག་སྒྱུ་ལ་སོགས་པར་སང་བ་རྣམ་སྲིན་གྲི་ལུས་ལ་སེམས་པས་ཏེ། 

དམྲིགས་པ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་ནས་མཐར་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་རྣམ་པར་འཇོག་ཅྲིང་། 

དེ་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ལྡང་བ་ཡྲིན་པས་ཐུན་བཏང་བའྲི་སབས་སུ་ཡང་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་མྲི་

འཛིན་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བེད་པ་དེ་བླ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་ཉེར་བསྡུ་བེད་པའྲི་དོད་

དོ། །དེ་ནས་ཤེར་ཕྱྲིན་གྲི་གླེགས་བམ་བཀག་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་གདབ་པ་སོགས་

བའོ། །ཉྲིན་གཅྲིག་བཞྲིན་དུའང་ན་མཆོད་པའྲི་སོད་རྣམས་བཀྲུ་བ་དང་། མེ་ཏོག་ཕུལ་
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བ་རྣམས་དུས་གསུམ་དུ་འཕྱག་པ་དང་། བླ་གོས་ལ་སོགས་པའྲི་གོས་རྣམས་དུས་

གསུམ་དུ་བསྔགས་ཤྲིང་བཀྲུ་བའམ། བདུག་པའམ། བསང་གཏོར་བའོ། །བཟླས་

བརོད་དང་སྦྲིན་སེག་དང་མཆོད་པ་སོགས་ལ།ཉལ་བ་དང་འཕྲེས་པ་མ་གཏོགས་པར་

རྟག་ཏུ་བླ་གོས་བགོ་ལ། ཉལ་བ་དང་ཁྲུས་བེད་པ་མ་གཏོགས་པར་མཐང་གོས་མྲི་སང་

ཞྲིང་རྡུལ་གྲིས་མ་གོས་པར་བའོ། །བུ་མོས་བཀལ་བའྲི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ལེབ་རྒན་

རྩྲིའམ།གུར་ཀུམ་གྲིས་བཙོས་པ་ལ་མདུད་པ་བོར་ཏེ། ༀ་ཨཱ་ཧ་ར་ཨཱ་ཧ་ར་བནྡྷཱ་ནྲི་ཤུ་

ཀྲ་དྷ་ར་ཎྲི་སྲིདྷ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སྟོང་བཟླས་ལ་སོད་ཀྲི་དུས་སུ་རྐེད་པ་ལ་བཅྲིངས་

ནས་འཛག་པ་བསྲུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་བཟླས་བརོད་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་བསམ་གཏན་ལ་གསུམ། མེ་ལ་གནས་

པའྲི་བསམ་གཏན་བཤད་པ། སྒ་ལ་གནས་པའྲི་བསམ་གཏན་བཤད་པ། སྒ་མཐར་ཐར་

པ་སྟེར་བའྲི་བསམ་གཏན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་གང་ཟག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གྲིས་བསྒོམ་

ན་ལྷ་དྲུག་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱྲིན་པ་ཞྲིག་གྲིས་བསྒོམ་མོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ན་རང་

ལྷར་བསྒོམས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་གསལ་ཞྲིང་འབར་བ་མར་མེ་ལྟ་བུའྲི་མེ་ལྕེ་བསྒོམས་

པའྲི་ནང་དུ་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་གང་

བཟླ་བར་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒའྲི་རྣམ་པར་གག་པར་བསྒོམ་མོ། །མཐར་ཕྱྲིན་པའྲི་ཚད་

ནྲི་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངས་མ་སྤད་ཀང་བཀྲེས་སོམ་གྲིས་གནོད་པ་མྲི་

འབྱུང་བ་དང་། ནང་དུ་བདེ་དོད་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྐེ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་ལྷར་བསྒོམས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་

དུ་རང་འདའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ཕྲ་མོ་ཞྲིག་བསྒོམས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་གསལ་ཞྲིང་འབར་བ་མར་
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མེ་ལྟ་བུ་བསམ་ཞྲིང་། དེའྲི་ནང་དུ་སྔགས་ཀྲི་སྒ་གག་པར་བསྒོམ་མོ། །འདྲི་ནྲི་བཟླས་

བརོད་དང་བཅས་པའྲི་སབས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་སྒ་ལ་དམྲིགས་པ་དང་མྲི་འད་སྟེ། དེ་ཤུབ་བུ་

དང་ཡྲིད་བཟླས་གང་ཡྲིན་རུང་རང་གྲིས་བཟླས་པའྲི་སྒ་ལ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་

ནྲི་རང་གྲིས་བཟླས་པ་མ་ཡྲིན་པར་མེའྲི་ནང་དུ་སྔགས་ཀྲི་སྒ་གག་པ་ལ་ལོགས་ནས་

ཉན་པ་ལྟ་བུར་དམྲིགས་པ་སྟེ། མེ་གནས་ཀྲི་སབས་སུ་ཡང་འདྲི་དང་འདའོ། །འདྲི་ཡང་

རྣམ་པ་སྔགས་ཀྲི་སྒའྲི་རྣམ་པར་གག་པ་ལ་ངོ་བོ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་

མོ། །འདྲི་ལ་དང་པོ་ལྷའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་རྲིམ་གྲིས་གསལ་བཏབ་སྟེ། དེ་ནས་ལྷའྲི་སྐུ་

ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་སྒ་འབའ་ཞྲིག་ལ་སེམས་འཛིན་པ་

ཡྲིན་ལ། མེ་གནས་ཀྲི་ཚེ་མེ་དང་སྒ་གཉྲིས་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཐར་ཕྱྲིན་

པའྲི་ཚད་ནྲི། དཔེར་ན་ལྷ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱྲིན་པ་ན་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྐུ་

མདོག་ཕྱག་མཚན་སོགས་མ་འདེས་པར་མྲིག་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལས་

ཀང་གསལ་བ་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཆར་བ་ལྟར། འདྲི་ཡང་མཐར་ཕྱྲིན་པ་ན་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་

གེའྲི་སྒ་སྔ་ཕྱྲི་རྲིམ་ཅན་དུ་འཆར་བ་མ་ཡྲིན་པར་རྣ་བས་མངོན་སུམ་དུ་ཐོས་པ་བས་

ཀང་གསལ་བའྲི་རྣམ་པ་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཡྲིད་ངོར་འཆར་བའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་མཚན་

མ་དང་བཅས་པའྲི་རྣལ་འབོར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྤྲིར་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་

ཐེག་པ་དང་། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པར་ཞྲི་གནས་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་

གྲུབ་པ་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབས་ཏེ། དེ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ན་
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ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་འགོ་བ་ཡྲིན་ལ། སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་པོ་གང་ལས་ཀང་ཞྲི་

གནས་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་ཀང་མ་བཤད། དགོས་ཀང་མྲི་དགོས་ཏེ། ལྷའྲི་

རྣལ་འབོར་བསྒོམས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་པས། 

རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉྲིས་སུ་རགས་པ་དང་། ཕྲ་བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་མཐར་ཕྱྲིན་

པ་ན་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་འགྲུབ་ཅྲིང་བ་སྤོད་གཉྲིས་སུ་དེའྲི་དོད་ལྷ་དྲུག་སྒོམ་

པ་དང་། མེ་གནས་དང་སྒ་གནས་ཀྲི་བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱྲིན་པ་ན་འགྲུབ་སྟེ། སྒ་

གནས་ཀྲི་བསམ་གཏན་བསྒོམས་པའྲི་རང་སྟོབས་ཀྲིས་ལུས་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་

པ་དངོས་སུ་འདེན་ཐུབ་པ་ན་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །བ་སྤོད་

ལ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པ། གསུང་སྔགས་སྒོམ་པ། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམ་པ་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི་ལྷ་དྲུག་སྒོམ་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བཟླས་པ་དང་བཅས་པའྲི་

བསམ་གཏན་གྲི་སབས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་སྒ་ལ་དམྲིགས་པ་དང་ཡྲི་གེའྲི་

གཟུགས་ལ་དམྲིགས་པ་རྣམས་ཀང་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དངོས་གཞྲི་ནྲི་མེ་དང་སྒ་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒ་ལ་དམྲིགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣལ་

འབོར་དང་། སྒ་གནས་ཀྲི་བསམ་གཏན་གྲི་མཐའ་སྟེ་རེས་སུ་ཆོས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་

རྒྱུ་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པས་ཆོས་སྐུའྲི་ཐར་པ་སྟེར་བས་སྒ་མཐར་ཐར་པ་སྟེར་བའྲི་

བསམ་གཏན་ཏེ།དེ་གསུམ་དོན་གཅྲིག་གོ །དེ་ལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྲི་བསམ་

གཏན་མཐར་ཕྱྲིན་ཀང་དེ་དག་ལ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པའྲི་དངོས་གཉེན་མེད་པས། 

འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་དགོས་སོ། །དེ་སྒོམ་པ་
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ན་ལྷའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པའྲི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མྲི་སྒོམ་པར་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

དཔད་སྒོམ་དང་འཇོག་སྒོམ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་

མོ། །དེ་བསྒོམས་པའྲི་རང་སྟོབས་ཀྲིས་ལུས་སེམས་ཤྲིན་སྦངས་དངོས་སུ་འདེན་

ཐུབ་པ་ན་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཤེས་རབ་

དང་ཚེ་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞྲི་རྒྱས་དང་། དག་པོའྲི་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་སྔོན་དུ་བསེན་

པ་བཏང་སྟེ། དེ་ནས་ལས་ལ་སྦར་དགོས་ཏེ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་གའྲི་ལུགས་སོ། །དེ་

ལ་ཚེ་བསལ་ཆེན་མང་པོ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་

ལ་ནྲི། མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་ཀ་མཐར་ཕྱྲིན་པ་དགོས་

ཀྲི། ནད་ཞྲི་བ་དང་གདོན་ཞྲི་བ་སོགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྲི་དེ་ཙམ་མྲི་དགོས་

སོ། །ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དག་པོའྲི་ལས་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་རྲིགས་དང་། པདའྲི་རྲིགས་དང་། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་སྟེ། དངོས་གྲུབ་

མཆོག་དང་འབྲིང་དང་ཐ་མ་ཡང་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བོ། །རྲིགས་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

དངོས་གྲུབ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་གསུམ་དང་། ཞྲི་རྒྱས་དང་དག་པོ་གསུམ་གསུམ་

ཡོད་པས། རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཡུམ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཁོ་

བོས་ཞྲི་སོགས་གསུམ་བའོ། །

དངོས་གྲུབ་གསུམ་དུ་འབེད་ལུགས་ལ་སྒོ་མང་སྟེ། ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་རྲིག་འཛིན་

དང་། མངོན་ཤེས་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀུན་ཤེས་པ་སོགས་ནྲི་རབ་བོ། །མྲི་སང་བ་

དང་བཅུད་ལེན་དང་རྐང་མགོགས་སོགས་ནྲི་འབྲིང་ངོ་། །གཞན་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་
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བསད་བསྐྲད་སོགས་ནྲི་ཐ་མའོ། །རྟགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ནྲི་རས་འབར་བ་དང་དུ་བ་འཐུལ་

བ་དང་དོ་བ་ལས་གསུམ་མོ། །གཞྲི་ལས་ནྲི། ལུས་ཀྲི་དང་རས་ཀྲི་དང་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་

དངོས་གྲུབ་བོ། །གསུང་བ་པོའྲི་སྒོ་ནས་ནྲི་འཕགས་པ་དང་། ལྷ་དང་། ས་བླ་བའྲི་

སྔགས་སོ། །དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་བོ་མཆོག་ཡྲིན་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོས་ལེགས་པར་མ་

འབད་པའྲི་བསེན་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐ་མ་སྩོལ་བ་ཡང་ཡོད་ལ། ལེགས་པར་བསེན་

ན་ནྲི་ཐ་མས་ཀང་གཞན་ལ་བསངས་ནས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །རྨྲི་

ལམ་ཆོ་ག་བཞྲིན་བརྟགས་པ་ན། རྨྲི་ལམ་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རང་གྲི་ལྷ་དང་

བང་སེམས་དང་འཁོར་རྣམ་བཞྲི་དང་། རྲི་དང་གླང་པོ་དང་འབབ་ཆུ་དང་ནོར་དང་

གོས་རེད་པ་སོགས་དགའ་བའྲི་རྨྲི་ལམ་རྨྲིས་ན་སྒྲུབ་པ་བརྩམ་པར་བའོ། །ལྷའྲི་རྣལ་

འབོར་གྲི་སབས་སུ་བཀྲེས་པ་ཆུང་བ་དང་ནད་ལས་ཐར་པ་དང་། ཤེས་པ་ཁད་པར་

ཅན་འབྱུང་བ་དང་ལྷག་པར་གཟྲི་མདངས་ཆེ་ཞྲིང་བརྟན་པ་དང་། རྨྲི་ལམ་བཟང་ཞྲིང་

བདེན་པ་རྨྲི་བ་དང་། བཟླས་བརོད་ལ་དགའ་རུ་སོང་བ་དང་། ངལ་བ་ཆུང་ཞྲིང་དྲི་ཞྲིམ་

པོ་བོ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། ལྷ་ལ་གུས་པ་ཆེར་སོང་ན་བཟླས་སྒོམ་

གནད་དུ་སོང་བའྲི་རྟགས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ལས་བཤད་ལ། བསམ་གཏན་ཕྱྲི་མ་ལས། 

མྲི་དད་པ་དང་སོམས་ལས་དང་། བཀྲེས་སོམ་གྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་ནོན་པ་དང་རྒོད་པ་དང་

ཡྲིད་ཀྲི་གདུང་བ་ཆེ་བ་དང་། ལས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་བཟླས་བརོད་དང་བསམ་

གཏན་ལ་མྲི་ཞེན་པ་དང་། ཅལ་ཅོལ་གྲི་གཏམ་ལ་དགའ་བ་དང་། བ་བ་མྲིན་པ་ལ་

འཇུག་པ་དང་གདོན་གྲིས་བརླམས་པ་དང་། རྨྲི་ལམ་ངན་པ་རྨྲི་བ་སོགས་ནྲི་ལྷ་གཞན་

དུ་ཕྱོགས་པའྲི་རྒྱུ་དང་། ཆགས་སང་དང་རྒྱགས་པ་དང་སྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཞྲི་བ་དང་། 
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བཟླས་བརོད་ལ་ཡྲིད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གནས་པ་ནྲི་ལྷ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའྲི་རྒྱུར་

གསུངས་སོ། །    ། །

གཉྲིས་པ་སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་ཀྲི་དབེ་བ་བསྟན་པ་

དང་། ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྤོད་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་

མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། དེ་གསུང་བ་བོ་གང་གྲིས་གནས་གང་དུ་

གསུངས་ན། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདྲིའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་རྣམ་པར་སང་

མཛད་གངས་ཆེན་མཚོས་གཞྲི་དང་སྲིང་པོ་མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ཀྲི་འོག་མྲིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའྲི་གནས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་གཞྲི་དང་སྲིང་

པོ་མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་བཀོད་པ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་དབང་

བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་ལས་རགས་རྲིམ་གསུངས་ཤྲིང་། སངས་རྒྱས་ཕལ་བོ་ཆེ་ལས་རྒྱས་

པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་གླྲིང་བཞྲི་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བསོམས་

པ་ལ་སྟོང་གསུམ་གྲི་སྟོང་ཆེན་པོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་གོ །དེ་བེ་བ་ཕྲག་

བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་གཞྲི་དང་སྲིང་པོ་མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

ཀྲི་རྒྱུད་གཅྲིག་གོ །དེ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་དེའྲི་རྒྱུད་བར་མ་གཅྲིག་གོ །དེ་

བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བསོམས་པ་ལ་དེའྲི་རྒྱུད་རབ་འབམས་གཅྲིག་གོ །དེ་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་

བསོམས་པ་ལ་གཞྲི་དང་སྲིང་པོ་མེ་ཏོག་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་

བཀོད་པ་སྟེ། དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །

རྒྱུད་འདྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལས་རྣམ་པར་
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སང་མཛད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་སུམ་རྲིམ། གཙོ་བོའྲི་ཞལ་ནུབ་སྒོ་ལ་

གཟྲིགས་པ་ཅྲིག་གྲིས་ཐོག་དངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་སྟོན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་

ཞྲིག་ཀང་ཡོད་དེ། དེ་ལས་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཙམ་སྟོན་ནོ། །སྤོད་རྒྱུད་ཀྲི་

པདའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱུད་བོད་དུ་མ་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་མངོན་

པར་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུད་ནྲི་རྩོད་མེད་དོ། །ཕྱག་ན་རོ་རེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྲི་རྒྱུད་

དང་། རོ་རེ་ས་འོག་གྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ལ་བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་ཐེ་ཚོམ་

གྲི་གནས་སུ་མཛད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ལམ་སྒོམ་པའྲི་སོད་དུ་རུང་བར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དབང་བསྐུར་བ་

དང་། སོད་དུ་གྱུར་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བ་བ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་

གནས་ནས་སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་དང་། བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་

གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་བ་རྒྱུད་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པས་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་མ་དང་བཅས་པའྲི་རྣལ་འབོར་དང་། མཚན་མ་མེད་

པའྲི་རྣལ་འབོར་རོ། །དེའྲི་དང་པོ་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ཡྲིན་

ཞྲིང་། གཉྲིས་པ་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་བའྲི། སྟོང་ཉྲིད་རྐང་པ་

སྒོམ་པ་ལ་མྲི་བ་སྟེ། སྟོང་ཉྲིད་རྐང་པ་བསྒོམས་པས་འཚང་མྲི་རྒྱ་ཞྲིང་། མཚན་མ་

མེད་པའྲི ་རྣལ་འབོར་གྲིས་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་ཀ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་

སོ། །མཚན་བཅས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པ་བཏང་ཡང་དེ་

ཙམ་གྲིས་མཚན་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་དུ་མྲི་འགོའ།ོ །
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མཚན་མ་དང་བཅས་པའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གཉྲིས། ཕྱྲིའྲི་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་བཟླས་

བརོད་དང་། ནང་གྲི་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་བཟླས་བརོད་དོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་སེམས་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོངས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དང་། 

ལྷའྲི་གནས་ལུགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོངས་པའྲི་ལྷའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཉྲིས་

དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་བསྒོམས་པས་སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་གྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་ཡྲིག་གསེར་གྲི་མདོག་ཅན་བསམ། 

དེ་ལས་འོད་ཀྲི་སྤོ་བསྡུ་བས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་རྣམ་པར་སང་

མཛད་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ། སྐུ་གསེར་

གྲི་མདོག་ཅན་འབར་བའྲི་ཕྲེང་བས་འཁྲིགས་པ། པད་དཀར་པོ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་

བཞུགས་པ། དབུ་རྒྱན་དང་ཐོར་ཚུགས་ཅན།དར་ལའྲི་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་

གཡོགས་བསམས་པར་སྐེད་པ་ནྲི་བདག་གྲི་གཞྲིའོ། །སད་ཅྲིག་གྲིས་དཀྲོང་སྐེད་བེད་

པའང་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རང་གྲི་མདུན་དུ་རང་འདའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བསྒོམ་

སྟེ་གཞན་གྲི་གཞྲིའོ། །དེའྲི་ཐུགས་ཀར་རང་གྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་

པར་སྒོམ་པ་ནྲི་སེམས་ལ་གཞོལ་བའྲི་གཞྲིའོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་བཟླས་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་དགོད་པ་ནྲི་སྒ་ལ་གཞོལ་བའོ། །དེ་ལ་དམྲིགས་ནས་ཤུབ་བུ་དང་ཡྲིད་ཀྲི་བཟླས་

པ་བ་ཞྲིང་ལྷ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་དང་། ཡྲིད་བཟླས་ཀྲི་ཚེ་སོག་རྩོལ་བསམས་ནས་བ་

བ་ནྲི་བ་རྒྱུད་ཀྲི་སབས་དང་འད་ལ། དེ་ལ་བཟླས་པའྲི་གངས་ནྲི་འབུམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿབཞྲི་གང་རུང་ལས་སྔར་ལྟར་

བསྐེད་པའམ། ཡང་ན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་བསྐེད་དེ། བདག་གྲི་གཞྲིའོ། །དེའྲི་
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ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་དག་པ་མེ་ལོང་ངོས་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུ་

བསམ་སྟེ། དེ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་རང་གྲི་ལུས་ལྷའྲི་ལུས་སུ་མཐོང་གྲི་བར་དུ་བསྒོམ་

པར་གསུངས་སོ། །ཟླ་བའྲི་ནང་དུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་སང་བསྒོམ་སྟེ་གཞན་གྲི་

གཞྲིའོ། །དེའྲི་ཐུགས་ཀར་བདག་གྲི་སེམས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་

བསམས་སྟེ་སེམས་ལ་གཞོལ་བའོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བསམ་སྟེ་སྒ་ལ་

གཞོལ་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་བཟླས་བརོད་གཉྲིས་བ་བ་དང་སོག་རྩོལ་བསམ་པ་སྔར་

བཞྲིན་བ་སྟེ། བཟླས་བརོད་འབུམ་ཕྲག་གཅྲིག་གོ །

གཉྲིས་པ་མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པར་གཅྲིག་དུ་བལ་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་ངེས་པར་བས་པའྲི་ངེས་

ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བསྒོམས་པའྲི་ལག་རེས་ལ། མཚན་

བཅས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕྱྲིན་པ་ལས་ལྷའྲི་སྐུ་མངོན་སུམ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ངོར་

གསལ་བ་དེ་ཉྲིད། བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ཙམ་གྲིས་རྩོལ་མེད་དུ་སང་སྟོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའྲི་ལྷའྲི་སྐུར་འཆར་བའྲི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་འདེན་ཐུབ་ཀྲི་བར་དུ་

བསྒོམ་མོ། །དེ་ལྟར་མཚན་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་རྣམ་སང་

མངོན་བང་དང་། དེའྲི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པའྲི་

བསྡུས་འགེལ་ལས་གསུངས་ཏེ། དབུ་མ་སྒོམ་རྲིམ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །

གསུམ་པ་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རལ་གྲི་ལ་

སོགས་པ་ཕྱྲིའྲི་རས་ལ་བརྟེན་ནས་རལ་གྲིའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པ་སོགས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

ནང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་རྣམས་སུ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམས་ནས་ཞྲི་
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རྒྱས་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་བས་

ནས་བང་སེམས་དེ་དག་གྲིས་མགོ་ལ་ཉུག་པའམ། ལེགས་སོ་ཞེས་བ་བ་བྱུང་བྱུང་དུ་

བཟླས་བརོད་བས་པའྲི་མཐར་དེ་དག་བྱུང་བ་ན། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མྲི་བརེད་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པར་རྒྱུད་འདྲི་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་སོ། །    ། །

གསུམ་པ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། ཡོ་གའྲི་ཆོས་འཁོར་

བསོར་ཚུལ་དང་། ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡོ་གའྲི་ལུགས་ཀྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་བཤད་

ཟྲིན་ལ། ཡོ་གའྲི་སྒོས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཚུལ་ནྲི། འོག་མྲིན་ན་བཞུགས་

པའྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་དེ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་

འོག་མྲིན་ལས་གཞན་དུ་ནམ་ཡང་མྲི་གཤེགས་ཤྲིང་། དེས་རྣམ་པར་སང་མཛད་སྤྲུལ་

སྐུ་ཞལ་བཞྲི་པ་ཅྲིག་སྤྲུལ་པ་དེས་རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་མོར་བོན་ནས་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁང་

བུ་བརྩེགས་པའྲི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ། སྲིད་པ་ཐ་མ་བའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེང་གེའྲི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའྲི་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ཤྲིང་། མྲི་བསྐོད་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གཞན་བཞྲི་ཡང་། སྲིད་པ་ཐ་མ་བའྲི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའྲི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་རྩ་

རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད་དང་། ཆ་མཐུན་གྲི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་འདུས་སོ། །དེ་ལ་རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ལ། དེར་དང་པོར་གླེང་
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གཞྲིས་དོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་སང་བསྟན་པས་དེ་ལ་ཐོབ་འདོད་

བསྐེད་དོ། །དེ་སྐེས་པ་ན་ཐོབ་བ་དེ་མངོན་དུ་བེད་པའྲི་ཐབས་ནྲི་དེ་མན་ཆད་ཀྲི་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྟོན་ལ། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་ཐུན་མོང་བ་ནྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་སྟོན་ཅྲིང་། དེ་ལ་ཡང་དུམ་བུ་བཞྲི་སྟེ། རོར་

དབྲིངས་དང་། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་ལ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། འགོ་འདུལ་

དང་། དོན་གྲུབ་ཀྲི་དུམ་བུའོ། །དེ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་དེའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་

ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྒ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་ཀ་ལ་འཇུག་ལ། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒ་ནྲི་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བང་སེམས་སོགས་

ལ་འཇུག་གྲི །རྲིགས་བཞྲིའྲི་བང་སེམས་སོགས་ལ་མྲི་འཇུག་གོ །

དེ་ལ་དུམ་བུ་དང་པོས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ལམ་རྣམས་སྟོན་ནོ། །གཉྲིས་པས་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཏེ་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་དང་། གསུམ་པས་ནྲི་པདའྲི་རྲིགས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་

རྲིགས་དང་། བཞྲི་པས་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་འདོད་པ་རོགས་པར་བེད་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

རྲིགས་ཏེ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ལམ་རྣམས་སྟོན་ནོ། །རྲིགས་

ལྔ་ཡོད་པ་ལས་རྩ་རྒྱུད་ལ་བཞྲི་ལས་མ་བཤད་པ་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པ་རོགས་

པར་བེད་པའྲི་བེད་པ་པོའྲི་སྒོ་ནས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། ལས་སུ་བ་བའྲི་སྒོ་

ནས་ལས་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པས་ལས་དང་བེད་པ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་པར་

སངས་རྒྱས་གསང་བས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་ཞྲིག་དང་ཕྱྲི་མའྲི་ཕྱྲི་མ་ཞྲིག་དང་

གཉྲིས་ཡོད་དེ། རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་ནྲི་ནང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་དགའ་བའྲི་
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གདུལ་བ་མཆོག་གྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་སྟེ། དུམ་བུ་བཞྲི་ག་ལས་གསུངས་པའྲི་

མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་ཁ་

བསང་བ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཤད་དོ། །རྒྱུད་ཕྱྲི་མའྲི་ཕྱྲི་མ་ནྲི་ནང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

རྣལ་འབོར་གྲིས་འཇྲིགས་སྐྲག་ལ། བཟླས་པ་དང་མཆོད་པ་སོགས་ཀྲི་ཕྱྲིའྲི་བ་བ་ལ་

དགའ་བའྲི་གདུལ་བ་ཕལ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་ཏེ། དུམ་བུ་བཞྲི་ག་ནས་

གསུངས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང་ཁ་བསང་བ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཤད་དོ། །

འོ་ན་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་འཇོག་ཚུལ་ལ་གཉྲིས་ལས། གཅྲིག་ལ་ཕྱྲིའྲི་བ་བ་ཁྲུས་དང་

གཙང་སྦྲ་སོགས་དང་། ནང་གྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་ལས་ཕྱྲིའྲི་བ་བ་ལ་དགའ་བའྲི་

གདུལ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་བ་རྒྱུད་དང་། ཕྱྲིའྲི་བ་བ་དང་ནང་གྲི་རྣལ་

འབོར་གཉྲིས་ཆ་མཉམ་དུ་སྤོད་པ་ལ་དགའ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསུངས་པ་སྤོད་རྒྱུད་དང་། དེ་གཉྲིས་ལས་ནང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་

དགའ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་། ནང་གྲི་

རྣལ་འབོར་ལ་དགའ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་ཤྲིང་རྣལ་འབོར་

དེ་ལས་རྣལ་འབོར་གཞན་གོང་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་

བཞག་པ་དང་། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མའྲི་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲིའྲི་བ་བ་ལ་དགའ་བའྲི་

གདུལ་བའྲི་ཆེད་དུ་བཤད་པ་གཉྲིས་འགལ་ལོ་སམ་ན། དཔེར་ན་གསང་བ་འདུས་པའྲི་

གདུལ་བ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྱྲིན་ནས་ཀང་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་མྲི་

གཉེར་བར། རོགས་རྲིམ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་
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པ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་གདུལ་བ་མཆོག་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་དང་། བསྐེད་རྲིམ་

མཐར་ཕྱྲིན་པར་བས་ནས་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་

པ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་གདུལ་བ་ཕལ་བ་པད་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་གང་ཟག་

རྲིགས་བཞྲི་སྟེ། ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་རྲིགས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལྟར། རྣལ་འབོར་

རྒྱུད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་ལ་ཡང་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་བ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ནང་

ནས་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་གཙོ་བོའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་བཞག་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕལ་

བའྲི་དབང་དུ་བས་པ་མྲིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

འོ་ན་དུམ་བུ་བཞྲིའྲི་ལམ་འདྲི་གང་ཟག་ཐ་དད་པ་བཞྲིའམ། འོན་ཏེ་གང་ཟག་

གཅྲིག་རྲིམ་གྲིས་འཁྲིད་པའྲི་གནས་སབས་མྲི་འད་བ་བཞྲི་ཡྲིན་སམ་ན། འདྲི་ལ་

དཔལ་མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཟློས་པ་པོ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོ་

ནྲི་རང་བཞྲིན་བཟང་བ། དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་ལ་སྤོད་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་དང་། དུམ་བུ་གཉྲིས་པའྲི་

གདུལ་བ་ནྲི་ཞེ་སང་ཤས་ཆེ་བ་དང་། གསུམ་པའྲི་གདུལ་བ་ནྲི་གཏྲི་མུག་ཅན་ནམ་

ལོག་ལྟ་ཅན་དང་། བཞྲི་པའྲི་གདུལ་བ་ནྲི་སེར་ས་ཤས་ཆེ་བར་གསུངས་པས། གང་

ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་བཞྲི་ཡྲིན་ནོ། །དུམ་བུ་བཞྲི་པའྲི་གདུལ་བ་སེར་ས་ཅན་དུ་གསུངས་

པའྲི་ཚིག་ཟུར་གྲིས་སོབ་དཔོན་འདྲིའྲི་དགོངས་པ་ཡང་སྔར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

གསང་བས་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་མངོན་ནོ། །

ཡང་འགེལ་པ་དེ་ལས། ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་། རྣམ་པར་སྲིན་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་

རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དང་བཞྲི་དུམ་བུ་བཞྲིའྲི་རྲིགས་དང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦར་
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བ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། མཉམ་པ་ཉྲིད་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། བ་

བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་དང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦར་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་། 

སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྱྲིན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕར་ཕྱྲིན་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྲི་ཕར་ཕྱྲིན་དང་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ནས་བཤད་པ་ནྲི་ཐོབ་བའྲི་འབས་བུའྲི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་སྟེ། དེ་

ལྟར་བས་ན་གདུལ་བ་རེ་རེའྲི་ཐོབ་བ་ལ་ཡང་རྲིགས་བཞྲི་ག་ཚང་བ་དགོས་པས། ཆ་

མཉམ་ལ་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲི་གདུལ་བ་རྲིགས་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ཡང་དུམ་བུ་བཞྲི་གའྲི་

གདུལ་བར་འོང་ངོ་། །རྣམ་སང་གྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པ་ནྲི། དུམ་བུ་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་

ལས་རྒྱས་པ་དང་། འབྲིང་དང་། བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའྲི་གདུལ་བ་གསུམ་གྲིས། དང་

པོའྲི་སྦོར་བ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གསུམ་སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱས་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སུམ་ཚན་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་དུམ་བུ་སོ་སོ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

དང་། གཟུངས་དཀྲིལ་དང་། ཆོས་དཀྲིལ་དང་ལས་དཀྲིལ་གྲི་སབས་ཀྲི་དང་པོ་སྦོར་

བ་སོགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གསུམ་གསུངས་པས་འདྲི་ལ་དུམ་བུ་རེ་རེ་ལས་

ཀང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་སྒོམ་ཚུལ་ཚན་པ་བཞྲི་བཞྲི་གསུངས་སོ། །འབྲིང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་སུམ་ཚན་བཞྲི་ནྲི་དུམ་བུ་རང་རང་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སབས་

ནས་གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མོ། །བསྡུས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སུམ་ཚན་

བཞྲི་ནྲི་དུམ་བུ་རང་རང་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སབས་ནས་

གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མོ། །

དེ་ཉྲིད་སང་བ་ལས། དུམ་བུ་བཞྲིའྲི་རྲིགས་བཞྲི་དང་། ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་སྦར་བ་ན་
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སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ། འཕྲྲིན་

ལས་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཡྲིན་པས། དུམ་བུ་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦར་

རོ། །ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ། དཀྲིལ་

འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕྲྲིན་ལས་བཞྲི་

རྲིམ་བཞྲིན་གཙོ་ཆེ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་དག་ནྲི་རྣམ་སང་དང་། མྲི་བསྐོད་པ་དང་། འོད་

དཔག་མེད་དང་། རྲིགས་གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་

འཕྲྲིན་ལས་སུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དུམ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་

ཡང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཙོ་ཆེ་མོད་ཀང་ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་

རྒྱ་སོགས་མེད་པ་མྲིན་པས། ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་གདབ་པར་གསུངས་ཏེ་གཞན་

རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་སང་སྐུ་གཙོ་ཆེ་ཡང་གསུང་

ཐུགས་འཕྲྲིན་ལས་གསུམ་མེད་པ་མྲིན་པས། ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། 

མྲི་བསྐོད་པ་ཐུགས་གཙོ་ཆེ་ཡང་སྐུ་གསུང་འཕྲྲིན་ལས་གསུམ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། 

འོད་དཔག་མེད་གསུང་ཡྲིན་ཡང་སྐུ་ཐུགས་འཕྲྲིན་ལས་གསུམ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། 

རྲིགས་གཞན་གཉྲིས་གཙོ་བོར་འཕྲྲིན་ལས་ཡྲིན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོད་པས་

ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་འདེེབས་ཏེ། ཨ་ཝ་ཏཱ་ར་ལས། རྲིམ་པ་འདྲིས་ནྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པ་བཞྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཕྱྲིར། དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིར་གསུངས་མོད་ཀྲི། འོན་

ཀང་ཕལ་ཆེར་ལུས་མེད་པའྲི་སེམས་མྲི་སྲིད་ལ། སེམས་དང་ལུས་མེད་པའྲི་ངག་

ཀང་མྲི་སྲིད་དེ། དེ་བས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་སོ་སོ་ལས་ཀང་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ཆར་

དགོས་པར་བལྟའོ། །
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དེ་བས་ན་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྐུ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་

མར་གྱུར་པ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། དམ་ཚིག་དང་། ཆོས་དང་། ལས་

ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་རྣམ་པ་བཞྲི་འདྲིར་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲི་རྣམ་དབེ་

ཞྲིབ་པར་ཤེས་ན། དཔལ་མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལས་དུམ་བུ་བཞྲིའྲི་ལམ་རེས་འགའ་

གང་ཟག་གཅྲིག་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཆ་རྐེན་དུ་དྲིལ་ནས་བཤད་ཅྲིང་། རེས་འགའ་གང་ཟག་

རྒྱུད་སོ་སོ་བའྲི་ལམ་དུ་བཤད་པ་རྣམས་མྲི་འགལ་བར་ཤེེས་པར་འགྱུར་རོ། །རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ལ་སྦང་གཞྲི་སྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཕྱོགས་དང་

བསྟུན་ནས་སྒོམ་པ་མེད་ཅྲིང་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་དང་མཐུན་པར་སྒོམ་པ་ཡོད་

དོ། །དེ་ལ་མངོན་བང་ལྔ་རོགས་པའྲི་མཐར་རྣམ་པར་སང་མཛད་དུ་སངས་རྒྱས་པར་

སྒོམ་པ་ལ་སྔོན་བྱུང་གྲི་རྣམ་ཐར་རེ་རེ་དང་རེ་རེ་སྦར་ནས་བཤད་པ་སོབ་དཔོན་རྣམ་པ་

གསུམ་གས་མཛད་པ་མྲི་སང་ཞྲིང་། མངོན་བང་ལྔ་རོགས་པའྲི་མཐར་རྣམ་པར་སང་

མཛད་དུ་སངས་རྒྱས་པའྲི་བར་གྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ས་བཅུ་པའྲི་བང་སེམས་ཀྲི་མཛད་

པ་དང་། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་ཀྲི་མཛད་པ་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་གྲི་མཛད་པར་བེད་པ་སོབ་དཔོན་

ཀུན་སྲིང་གྲི་དེ་ཉྲིད་སང་བའྲི་དགོངས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཟྲིན་གྲི་མཛད་པ་དང་མཐུན་

པར་ལྷ་སྒོམ་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་འདེབས་མེད་ན་ལམ་གྲི་རྐངས་སྟོར་བ་ལྟ་བུ་

ཡྲིན་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་སྒ་དོན། དབེ་བ། གོ་རྲིམ། རྒྱས་བཏབ་བའྲི་

དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན། ཇྲི་ལྟར་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དོན་ནྲི་འདར་མྲི་རུང་བ་ཡྲིན་པས། ལྷ་སྒོམ་
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པའྲི ་ཚུལ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི ་རྒྱས་བཏབ་པ་ནྲི ་ཚུལ་དེ ་ལས་འདར་མྲི ་རུང་

བའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ཕྱག་ཆེན། དམ་རྒྱ། ཆོས་རྒྱ། ལས་རྒྱ་སྟེ་བཞྲི་དང་། སྦང་བ་

གཞྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱ། སྦོང་བེད་ལམ་གྲི་ཕྱག་རྒྱ། སྦངས་པ་འབས་བུའྲི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་གསུམ་

མོ། །སྦང་བ་གཞྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཐ་མལ་གྲི་ལུས་ཡྲིད་ངག་དེ་དག་གྲི་བ་བ་བཞྲི་རྲིམ་

པ་ལྟར་ཕྱག་ཆེན། དམ་རྒྱ། ཆོས་རྒྱ། ལས་རྒྱ་དང་བཞྲིའྲི་སྦང་གཞྲིའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་

ནོ། །ཡང་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་སེར་ས་བཞྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་ཕྱག་ཆེན་སོགས་

བཞྲིའྲི་སྦང་གཞྲིར་སྦོར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གོང་དུ་འདོད་ཆགས་ཤེས་ཆེ་བ་

སོགས་ཀྲི་གདུལ་བ་རྲིགས་བཞྲི་དུམ་བུ་བཞྲིའྲི་གདུལ་བར་རྲིམ་པ་ལྟར་སྦར་ཞྲིང་། 

དུམ་བུ་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ནས་བཤད་པའྲི་དོན་གྲིས་

སོ། །ཡང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་ཁམས་བཞྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་སྦང་གཞྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

སྦོར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་དུམ་བུ་བཞྲིའྲི་རྲིགས་དང་སྦོར་ཞྲིང་། 

རྲིགས་བཞྲི་པོ་ས་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སང་། ཆུ་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་མྲི་

བསྐོད་པ། མེ་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་འོད་དཔག་མེད། རླུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་

དོན་གྲུབ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །སྦོང་བེད་ལམ་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་དུམ་བུ་བཞྲི་དང་

ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་སྦོར་ཏེ། དུམ་བུ་དང་པོ་ནས་བསྟན་པའྲི་ལམ་རྣམས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྲི་ལམ་གཙོ་ཆེ། གཉྲིས་པ་ནས་བསྟན་པའྲི་ལམ་རྣམས་ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་

རྒྱའྲི་ལམ་གཙོ་ཆེ། གསུམ་པ་ནས་བསྟན་པའྲི་ལམ་རྣམས་གསུང་ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་

ལམ་གཙོ་ཆེ། བཞྲི་པ་ནས་བསྟན་པའྲི་ལམ་རྣམས་འཕྲྲིན་ལས་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་

ལམ་གཙོ་ཆེ་བའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །
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ཡང་དུམ་བུ་རེ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས་བསྟན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་

ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་རྣམས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གཙོ་ཆེ་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་

གཟུངས་དཀྲིལ་དང་།ཆོས་དཀྲིལ་དང་། ལས་དཀྲིལ་གསུམ་གྲི་སབས་ནས་བསྟན་

པའྲི་ལམ་རྣམས་རྲིམ་པ་ལྟར་ཐུགས་དམ་རྒྱ་དང་གསུང་ཆོས་རྒྱ་དང་འཕྲྲིན་ལས་

ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་རེ་རེའྲི ་ལམ་གཙོ་ཆེ ་བའྲི་ཕྱྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦར་

རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་བོ་རེ་རེའྲི་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་

བཞྲིའྲི་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཚོན་བའྲི་དོན་དང་། མཚོན་བེད་ཀྲི་

ཕྱག་རྒྱ་གཉྲིས་གཉྲིས། མཚོན་བེད་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཡང་ཕྱྲིའྲི་མཚོན་བེད་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་

དང་། ནང་གྲི་མཚོན་བེད་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བས་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དོ། །

དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་

རྣམ་པ་ནྲི་མཚོན་བའྲི་དོན་ནོ། །སྐུ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཞུགས་པའྲི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་

པར་བཅས་པའྲི་ལག་པའྲི་འདུ་བེད་ནྲི་མཚོན་བེད་ཕྱྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱའོ། །དེ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་བདག་ཉྲིད་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་སྐུ་གསལ་བར་དམྲིགས་པ་ནྲི་མཚོན་བེད་ནང་གྲི་

ཕྱག་རྒྱའོ། །དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ཐུགས་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཕྱག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསམ་པ་ནྲི་མཚོན་བའྲི་དོན་ནོ། །དེ་དང་

རྣམ་པ་མཐུན་པར་བཅས་པའྲི་ལག་པའྲི་འདུ་བེད་ནྲི་མཚོན་བེད་ཕྱྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱའོ། །དེ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་ཉྲིད་ལྷ་དེ་དང་དེར་བསྒོམས་པའྲི་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཕྱག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསམ་པ་ནྲི་མཚོན་བེད་ནང་གྲི་ཕྱག་

རྒྱའོ། །ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་སྟོན་པའྲི་
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གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ནྲི་མཚོན་བའྲི་དོན་ནོ། །ལྷ་དེ་དང་དེར་བསྒོམས་

པའྲི་ལྕེ་དང་ལོག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་ཡྲི་གེ་དགོད་པ་ནྲི་མཚོན་བེད་

ཕྱྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱའོ། །རང་ལྷ་དེ་དང་དེར་གསལ་བའྲི་གསུང་ཡྲིག་འབྲུའྲི་རྣམ་པར་ཤར་

བར་བསམ་པ་ནྲི་མཚོན་བེད་ནང་གྲི་ཕྱག་རྒྱའོ། །སྦངས་པ་འབས་བུའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་དང་གསུང་དང་འཕྲྲིན་ལས་ཏེ་བཞྲི་དང་། ཕྱག་

ཆེན་སོགས་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦོར་བ་དང་། ཡང་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦོར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་དང་དུམ་བུ་བཞྲི་སྦར་ཞྲིང་

དུམ་བུ་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་སྦར་བའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །ཡང་སྐུ་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦོར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐུ་བཞྲི་དང་དུམ་བུ་བཞྲི་སྦར་ཞྲིང་དུམ་

བུ་བཞྲི་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་སྦོར་བའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་

བཞྲིའྲི་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡྲིན་གྲི། དམ་ཚིག་པ་རྐང་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་རྐང་བ་གང་

རུང་རེ་རེ་ལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དོན་ནྲི་ཡེ་ཤེས་པའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་མཛད་པ་བཞྲི་དང་དམ་ཚིག་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཛད་པ་བཞྲི་

བསེས་ནས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་བེད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། གང་རུང་རེ་རེ་བ་ལ་བསེ་རྒྱུ་མེད་

པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། བདག་བསྐེད་མདུན་བསྐེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་འདའོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པར་

དཔལ་མཆོག་ལས། གང་ལ་གང་གྲི་རྒྱས་བཏབ་པ། །དེ་ནྲི་དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་

ཉྲིད། །ཅེས་པ་དང་། རྩེ་མོ་ལས། ཀུན་གྲི་གོང་མའམ་འོག་མ་ཡྲི། །ཉྲི་ཚེ་བ་དེ་སང་བར་

བ། །ཞེས་ཀུན་གྲི་གོང་མ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། འོག་མ་དམ་ཚིག་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་སྟེ་ཕྱོགས་
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རེ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་སང་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོའྲི་

ལུགས་ལ། དམ་རྒྱ། ཆོས་རྒྱ། ལས་རྒྱ། ཕྱག་ཆེན་གྲི་རྲིམ་པས་བ་བར་བཞེད་

དོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ། 

ཕྱག་ཆེན་དམ་རྒྱ་ལས་རྒྱ་ཆོས་རྒྱའྲི་རྲིམ་པས་བ་བར་བཞེད་ཀྲི། སོབ་དཔོན་དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་བཞེད་པ་སྔ་རབས་པ་མང་པོས་བརོད་པ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བཞེད་པ་མ་གོ་

བར་སང་ངོ་། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བཞེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། བསྟོད་འགེལ་

ལས། དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱས་བསྒྲུབས། ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱས་བཀོད། ལས་ཀྲི་ཕྱག་

རྒྱས་འཕྲྲིན་ལས་ལ་སྦར། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་གནས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞག་

པར་བ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པ་དང་། ལྷ་རེ་རེ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྲི་དང་། 

དགུག་གཞུག་བཅྲིང་དབང་དུ་བ་བ་སྟེ་བཞྲི་དང་། དབང་བསྐུར་དང་། བྲིན་བརླབ་

གཉྲིས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་མཆོད་པ་གཉྲིས། ཕྱག་རྒྱ་དང་སྲིང་པོ་གཉྲིས། སྔགས་དང་

རྲིག་པ་གཉྲིས་ཏེ། སྒོ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་སྐེད་དགོས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་དེ་ལ་སྒོ་བཅུ་དྲུག་མ་ཚང་བའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་

འཐད་དེ། དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱས་བསྒྲུབས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་འདྲི་ཡྲིན་པས་གོ་

རྲིམ་འདྲི་ལྟར་ངེས་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ཡྲིན། ཞེས་བཤད་པ་མྲི་སང་བས། 

སོབ་དཔོན་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་མྲི་འཐད་དེ། ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕྱྲིར། ཞེས་པར་སོང་ནས་སང་བས། འོ་ན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོའྲི་ལུགས་དེ་ཡང་མྲི་

འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲི་ཟེར། སོབ་
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དཔོན་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལྟར་བས་ན་སྒོ་བཅུ་དྲུག་མ་ཚང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྨྲ་

དགོས་སོ། །འོ་ན་ཁེད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་སོབ་དཔོན་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བཞེད་པ་ཇྲི་ལྟར་

ཡྲིན་ཞེ་ན་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡྲིས་མངོན་སུམ་

མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་དང་མཐུན་པར། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྲི་སྐུའྲི་རྟེན་ལ་མངོན་དུ་མཛད་དགོས་པས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱས་འདེབས་དང་

པོར་བེད། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མ་མཛད་པར་འཕྲྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མྲི་འབྱུང་

བས། དམ་རྒྱ་དུས་གཉྲིས་པར་བེད། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ནས་འཕྲྲིན་ལས་འབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བས། དམ་རྒྱའྲི་རེས་སུ་ལས་རྒྱ་བེད། གསུང་དབངས་ཡན་

ལག་དྲུག་ཅུས་ཆོས་སྟོན་པ་ཉྲིད་འཕྲྲིན་ལས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་ལས་རྒྱའྲི་རེས་ལ་

ཆོས་རྒྱའྲི་རྒྱས་འདེབས་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་འོ་ན་ཁེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོའྲི་བཞེད་པ་ཇྲི་ལྟར་

ཞེ་ན། དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱས་རང་དང་ལྷ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསར་

དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་པས། དམ་རྒྱ་དང་

པོར་བེད། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་། ངག་ནུས་

པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་མེད་པར་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྷ་འཕྲྲིན་ལས་ལ་བསྐུལ་

མྲི་ནུས་པས། ཆོས་རྒྱ་དུས་གཉྲིས་པར་བེད། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་ཅྲིང་ངག་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་གྲུབ་ནས་འཕྲྲིན་ལས་ལ་སྦོར་བས། ལས་རྒྱ་དུས་

གསུམ་པར་བེད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནས་རང་དང་ལྷ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་གྲི་

དོན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཉམ་པར་བཞག་པར་བ་བ་ཡྲིན་པ་ལ་སྔོན་དུ་
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གཉྲིས་སུ་མེད་པར་མ་གྲུབ་པར་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་མྲི་

འོང་བས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱས་འདེབས་རེས་ལ་བེད་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་

རང་ལུགས་དེ་གཉྲིས་གང་བེད་ཟེར་ན། གང་བས་ཀང་ཆོག་གོ །འོན་ཀང་དཀྲིལ་

ཆོག་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་ན་སོབ་དཔོན་ཀུན་སྲིང་གྲི་ལུགས་ཉྲིད་བེད་

དགོས་སོ། །

བཞྲི་བ་ནྲི། དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ཐ་མལ་བའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་བ་བ་དང་

བཅས་པ་བཞྲི། རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕྲྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བཞྲིར་བསྒྱུར་

བའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ། ཕྱག་རྒྱ་རང་གྲི་ངོ་བོ། འཆའ་བའྲི་ཆོ་ག་

འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ། གྲུབ་པ་དབང་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་དང་བཞྲི་ལས། འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་དམ་

རྒྱའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ལ། ཁ་

ཅྲིག་གྲིས་ཨ་ཝ་ཏཱ་ར་དང་ཀོ་ས་ལའྲི་རྒྱན་གཉྲིས་ལས། རོ་རེ་བསམས་པ་ཕྱག་རྒྱ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་བརྒྱུད་རྒྱུ་ལ་དགོངས། སོབ་དཔོན་ཀུན་

སྲིང་གྲིས་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པར་བཤད་དེ། དངོས་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཟེར་

ནས། དང་པོར་རོ་རེ་བསམས་པ་བཅས་ཏེ། དེ་ལས་རྣམ་སང་གྲི་དམ་རྒྱ་འཆའ། དེའྲི་

རོ་རེ་བསམས་པ་དང་པོ་བཅས་པ་དེ་མ་བཀྲོལ་བར་རྣམ་སང་གྲི་དམ་རྒྱ་ལས་ལྷ་

གཞན་གྲི་དམ་རྒྱ་འཆའ། དེ་ལས་ཡང་གཞན་གྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་འཆའ་བར་བེད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། རྒྱུད་དང་རོ་རེ་འབྱུང་བ་གཉྲིས་ཀ་ལས། དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་

ནྲི། རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་འབྱུང་བས་ན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རོ་རེ་བསམས་པ་
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དམ་བཅས་ནས། ཞེས་པ་དམ་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མགོར་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །ཁ་ཅྲིག་བཛྲ་ས་ཏྭ། ཞེས་པས་རོ་རེ་བསམས་པ་བཅས་ལ། དེས་མྲིག་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། བཛྲ་ས་ཏྭ། ཞེས་པ་མྲིག་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་

སྔགས་མ་ཡྲིན་གྲི། རོ་རེ་བསམས་པ་བཅའ་བའྲི་སྔགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །རོ་རེ་

འབྱུང་བ་ལས། བཛྲ་ད་ཌྷ་ཏྲིཥྛ་ཞེས་པ་མྲིག་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་སུ་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དམ་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེའྲི་སྔོན་དུ་རོ་རེ་བསམས་པ་རེ་རེ་བཅའ་མྲི་

དགོས་ན་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀང་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་བརོད་མྲི་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཞེས་པས་རོ་རེ་བསམས་པ་བཅས་ལ། བཛྲ་ད་ཌྷ་ཏྲིཥྛ་ཞེས་

པས་མྲིག་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མྲིག་གྲིས་བལྟས་པས་རྣམ་པར་སང་

མཛད་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བསམ། དེ་ནས་ༀ་

བཛྲ་དྷ་ཏྭྲི་ཤྭ་རྲི་ཞེས་པས་རྣམ་སང་གྲི་དམ་རྒྱ་བཅས་ལ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿཞེས་པ་བཞྲིས་

རྲིམ་པ་ལྟར་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་དབང་དུ་བས་ནས་རང་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་བ། དེ་ནས་བཛྲ་སཏྭ་ཞེས་པས་རྣམ་སང་གྲི་རྒྱབ་ཏུ་ཉྲི་མའྲི་རྒྱབ་ཡོལ་

བསམ། བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཨཱ་ཧཾ། ཞེས་པས་རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ང་རྒྱལ་བ། དེ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་བཏབ་ནས། ཁ་ཅྲིག་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རྒྱས་བཏབ་ཟྲིན་པའྲི་རེས་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་དང་པོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་རེ་རེ་ཞེས་ཟེར་བར་བེད་དོ། །བསྒོམ་དོན་ལ་

ནྲི་དེ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་སྟེ། རྒྱས་བཏབ་ཟྲིན་པའྲི་རེས་ཐོགས་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་སང་
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མཛད་ཀྲི་ཐུགས། རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་

པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་དམྲིགས་ནས་

སྤྲིའྲི་སྔགས་གསུམ་གསུམ་དང་། རང་རང་གྲི་གསུམ་གསུམ་བཟླས་ཏེ། དེ་ལ་ཡུན་

རྲིང་དུ་དམྲིགས་པ་ནྲི་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུའོ། །

དེ་ནས་རང་གྲི་ཕུང་པོ་སོགས་སྟོང་བ་ཉྲིད་དུ་རྲིགས་པས་བཤེག་ནས་སྒོམ་པ་

ནྲི་དབང་དུ་བེད་པའྲི་རྒྱུའོ། །ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་བརོད་པ་སྒའྲི་འདུ་བེད་

དོ། །རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ལོག་མར་ཧྲྲིཿལས་པད་དམར་པོ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ་ལྕེའྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་འདབ་མ་གཅྲིག་ལྕེར་གྱུར་པའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དཀར་བོ་རྩེ་

ལྔ་བ་མཆུར་ཉལ་བ་ཅྲིག་བསམ། ༀ་བཛྲ་ཛི་ཧོཿཞེས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ལ་སོགས་པའྲི་རང་རང་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་དཀྲྲིས་

པའྲི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ལ། ཆོས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ངག་ཏུ་བརོད་པ་རྣམས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་

ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་ལུས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་ཆེན་འཆའ་བ་བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་། རྲི་བོ་

དགེ་ལྡན་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕྱག་ལེན་ལ་མཛད་པ་ལ། 

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཆོས་ཀྲི་རྒྱ་ལ་ལུས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཅའ་བ་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་

མེད་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། དཔལ་མཆོག་ལས། ལངས་པའམ་ནྲི་འདུག་

པའམ། །གང་དག་དེར་ནྲི་གནས་པའམ། །ཐམས་ཅད་རེས་ཆགས་སྦོར་བ་

ཡྲིས། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་འགེལ་

བར་དཔལ་མཆོག་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ཉྲིད་བརོད་པས་རང་གྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་བརན་

ལངས་པའམ་འདུག་པ་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཐམས་ཅད་རེས་ཆགས་རྣལ་འབོར་
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གྲིས། །ཞེས་བ་བ་ནྲི་འདྲིར་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་

བས་པས་ཅྲི་ཞྲིག་འགྲུབ་ཅེ་ན། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་བ་བ་

ལ། རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ནྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དེ་

དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་བརོད་པས། ཞེས་པ་ཆོས་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་དག་ཏུ་བརོད་པ་དང་། རང་གྲི་ལྷ་སྟེ། གང་ལ་ཕྱག་རྒྱས་གདབ་པར་བ་བའྲི་ལྷ་

ལངས་པའམ་འདུག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་

ཕྱག་རྒྱ་བཅའ་བ་དང་། སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་གསུམ་

དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པར་བེད་པ་ནྲི་ཕྱག་རྒྱ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ། ཕྱག་ཆེན་

བཅའ་བ་མེད་ན་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བས། འདྲིར་ཕྱག་ཆེན་འཆའ་བ་

འགོག་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་སོ། །ཆོས་རྒྱ་དབང་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ལུས་ལྷ་གང་

ཡྲིན་པ་དེའྲི་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་། ཐུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་དོན་ལ་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པའྲི་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ངང་ལས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལྕེ་

ཡར་རྐན་ལ་སྦར་ནས། དེ་ལས་རོ་རེ་ཕྲ་མོ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཕྲོས་པ་སའྲི་རྩེ་མོར་

བསྒོམས་ཏེ། དེ་ལ་རེག་མཐོང་གྲི་མཚན་མ་བྱུང་བྱུང་དུ་བསྒོམས་པས་ཆོས་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་རྣམས་འགྲུབ་པ་ནྲི་ཆོས་རྒྱ་དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་

ཚད་དོ། །ལས་རྒྱ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་རོ། །

རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་གཡོན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲི་སྟེང་དུ་གཡས་པའྲི་རོ་

རེ་ཁུ་ཚུར་བཞག་ལ་པད་སོར་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ཕྱག་མཚན་མེད་པའྲི་

ཕྱག་ཆེན་འཆའ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རང་གྲི་སྔགས་བརོད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་འགོལ་བ་ན་སེ་
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གོལ་ཏོག་ཅྲིང་འཕྲྲིན་ལས་མཛད་པར་མོས་པའོ། །འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཕྱག་རྒྱ་འཆའ་

བའྲི་དུས་སུ་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་རེ་རེ་སྒོམ་ཞྲིང་དེ་ཉྲིད་བ་བ་

སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་པའོ། །དབང་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྤོད་

ལམ་ཐམས་ཅད་གར་ལ་སོགས་པས་ལྷས་ལྷ་མཆོད་པ་དང་། ངག་གྲི་སྨྲ་བརོད་ཐམས་

ཅད་གླུ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྷས་ལྷ་མཆོད་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་བོ་ལྷ་དང་སྟོང་བ་ཉྲིད་དབེར་མེད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཟུགས་སྒ་ལ་

སོགས་པར་ཤར་བར་མོས་ནས་ལྷས་ལྷ་མཆོད་པར་མོས་པ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་དན་ཤེས་ན་

རེ་བསྟེན་ནས་སྒོམ་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་གོམས་པ་བརྟན་པ་ན་ལུས་ངག་གྲི་

སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལྷའྲི་འཕྲྲིན་ལས་འགྲུབ་པ་ན་དབང་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཕྱག་

ཆེན་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་གཙོ་ཆེར་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་རོ། །རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་བཞུགས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཅའ་བ་སྟེ། བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

སོགས་པའོ། །འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་ཐུགས་ཀར་དང་པོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་བ་རེ་

རེ་སྒོམ་པའོ། །དབང་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་

འབོར་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཐོབ་ཏུ་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་

སུ་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་སང་གྲི་རྒྱས་འདེབས་ཟྲིན་ནས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྒྱས་

འདེབས་བེད་ན། རང་ཉྲིད་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྒོམས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

བེད་དམ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་སང་ལ་རྒྱས་

བཏབ་པར་འགྱུར་གྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཤར་གྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཚུར་འཕོས་ཏེ་ཤར་གྲི་རེའུ་མྲིག་སྟོང་
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བར་སྒོམ་མམ། མྲི་བསྐོད་པ་གཉྲིས་སྒོམ་པ་གང་བེད་ཅེ་ན། རང་ཉྲིད་རྣམ་སང་གྲི་རྣམ་

པ་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤར་གྲི་མྲི་བསྐོད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་འཆའ་བ་དང་། མྲི་བསྐོད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་། རང་ལ་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་

དབང་དུ་བ་བ་རྣམས་བེད་པར་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་

པ་དང་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པས་རང་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པར་ཡང་

འགྱུར་ཏེ། རང་དང་མྲི་བསྐོད་པ་བརྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་སྒོམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་རྩ་

བའྲི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

འདྲིར་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་དབེ་བ་དང་། ཕྱེ་བ་

སོ་སོའྲི་དོན་དང་། བརོད་བའྲི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི་སོམ་འབྱུང་དང་། གུར་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས་ནས་བླ་མེད་

ཀྲི་རྒྱུད་དབེ་གཞྲིར་བས་པ་ལ། རྣལ་འབོར་གྲི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་མའྲི་རྒྱུད་ཅེས་

པ་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་ལས། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དབེ་གཞྲིར་བས་པ་ལ། ཐབས་

རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཅེས་པ་དང་། རོ་རེ་སྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་སོགས་ནས། 

མཁའ་འགོ་ཕའྲི་རྒྱུད་དང་། མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱུད། ཅེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྲི་རྣལ་

འབོར་གྲི་རྒྱུད་དང་། ཐབས་རྒྱུད་དང་། མཁའ་འགོ་ཕའྲི་རྒྱུད་ཅེས་པ་རྣམས་དོན་

གཅྲིག་ལ་མྲིང་འདོགས་མྲི་འད་བའོ། །ཡང་རྣལ་འབོར་མའྲི་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲི་

རྒྱུད་དང་། མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་དོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་བླ་མེད་དང་ཡོ་ག་གཉྲིས་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བར་ཐུན་མོང་དུ་རྣལ་འབོར་གྲི་

རྒྱུད་ཅེས་པ་དང་། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཙམ་ལ་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་འབྱུང་བ་
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དང་། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དབེ་གཞྲིར་བས་ནས་ཕྱེ་བའྲི་ཡ་གལ་ལ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད། 

ཅེས་འབྱུང་བ་རྣམས་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་འད་ཡང་དོན་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ལེགས་པར་

ཕྱེད་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཕྱེ་བ་སོ་སོའྲི་དོན་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

བཞག་པ་གཉྲིས།

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དབེ་གཞྲིར་བས་ནས། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་འབེད་ཅྲིང་། དེ་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་

གཅྲིག་ཤོས་མ་ཡྲིན་པར་འགལ་བར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་རོད་བེད་སྒའྲི་ཁད་པར་

གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པ་དང་། བརོད་བ་དོན་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་

གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པ་དང་། ཞུ་བ་བོའྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་

པར་བེད་དོ། །དེ་ཡང་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ནས། གླེང་གཞྲིའྲི་སབས་སུ་

འདྲི་སད་བདག་ཐོས་ཀྲིས་མགོ་དངས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་ཕ་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ཁབ་སྟེ། 

དཔེར་ན་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ལྟ་བུའོ། །གླེང་གཞྲི་འཆད་པ་ན། གསང་བ་མཆོག་

གྲིས་དགེས་པ་ན། །ཞེས་པས་ཐོག་དངས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན། མ་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ཁབ་

སྟེ། དཔེར་ན་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་ལས། 

འདྲི་སད་བདག་ཐོས་དང་། དེའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་གུར་ལས། གསང་

བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་ན། ཞེས་དང་། ཐུན་མོང་བའྲི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊ་ལས། 

འདྲི་སད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་གཉྲིས་ཀ་བྱུང་བས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་

རྒྱུད་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། དེའྲི་ཤེས་བེད་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པས་བཤད་
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པ་ལྟར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུའང་མྲི་འཐད་དེ། དེས་ན་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་

ཀང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ཐལ། རྩ་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་

ན། །ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་མངོན་བརོད་བླ་མ་ལས། 

འདྲི་སད་བདག་ཐོས་དང་། ཐུན་མོང་བའྲི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊ་ལས། དེ་གཉྲིས་ཀ་

འབྱུང་བས་སོ། །འདོད་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་མ་རྒྱུད་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་། མ་རྒྱུད་དང་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་འགལ་བར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །

གཞན་ཡང་། ཀྱཻ་རོ་རེ་ཕ་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བ་སོགས་གནོད་བེད་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་

དོ། །བརོད་བ་དོན་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་

གྲི་ཁད་པར་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཁད་པར་དང་། རེས་སྤོད་རྣམ་དག་གྲི་ཁད་པར་

གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འབེད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དབེ་གཞྲིར་བས་

ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པར་སྟོན་ཞྲིང་། གཙོ་

བོ་ལྷ་མོས་བེད་པའམ། འཁོར་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་མ་རྒྱུད་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་

གང་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིགས་ལྔ་ལྷ་ཕོའྲི་རྣམ་པར་སྟོན་ཞྲིང་། ལྷ་ཕོས་གཙོ་བོ་

བེད་པའམ། འཁོར་ལྷ་ཕོའྲི་ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་ཕོ་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པར་བེད་དོ། །དེའྲི་

ཤེས་བེད་ནྲི། གུར་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་

དམ་པའྲི་ཚོགས། །མཁའ་འགོ་ལྔ་པོ་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱྲིར། །མཁའ་འགོ་མ་ཡྲི་རྒྱུད་བཤད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་རྲིགས་ལྔ་ཡྲིན་ལ། མཁའ་འགོ་མ་

ཡྲི་དམ་པའྲི་ཚོགས་ཞེས་པས་ལྷ་མོ་ཤས་ཆེ་བ་བསྟན་ཅྲིང་། མཁའ་འགོ་ལྔ་པོ་རབ་

བསྒྲུབ་ཕྱྲིར། །ཞེས་པས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པར་སྐེད་པ་སྟོན་ལ། 
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དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་མཁའ་འགོ་མའྲི་རྒྱུད་བཤད། ཅེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་ཕ་རྒྱུད་ལ་

དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་། མ་རྒྱུད་ལ་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ལ་ཕ་རྒྱུད་

ལའང་བསྟན་ཅེས་འདོད་དོ། །ལུང་དེ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདེན་པ་འབེལ་མེད་ཡྲིན་ཏེ། 

ལུང་དེ་ཉྲིད་ནྲི། གུར་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་གཙོ་བོ་ལྔ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་སྐེད་པ་

སྟོན་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མཁའ་འགོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྷ་མོ་ཁོ་ན་ལ་

བེད་མྲི་དགོས་སོ། །རོགས་རྲིམ་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནྲི། 

དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའྲི་རོགས་རྲིམ་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་མ་

རྒྱུད་དང་། ཐྲིག་ལེ་དང་ཕྲ་མོའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་རོགས་རྲིམ་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོར་སྟོན་

པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་ཕ་རྒྱུད་དང་། དེ་གཉྲིས་ཀ་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སྟོན་པའྲི་

རྒྱུད་ཡྲིན་ན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་འདོད་ཅྲིང་། མཚན་གཞྲི་ནྲི་སྔར་ལྟར་ལ། ནང་ཕན་

ཚུན་ཡང་འགལ་བར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའྲི་རོགས་རྲིམ་ནྲི། ཕྱྲིའྲི་

ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་སྒོམ་ཚུལ་ལ་འདོད་པས། དེས་ན་བདེ་མཆོག་གྲི་

རྒྱུད་ཀང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ཐལ། ཕྱྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་སྒོམ་

ཚུལ་བདེ་དགེས་གཉྲིས་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་། ཐྲིག་ལེ་དང་ཕྲ་མོའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་

རོགས་རྲིམ་བདེ་མཆོག་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདོད་ན། ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་

བར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

རེས་སྤོད་རྣམ་དག་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནྲི། བླ་མེད་

ཀྲི་རྒྱུད་གང་ཞྲིག །ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རྣམ་དག་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་

ན་ཕ་རྒྱུད། རྩའྲི་རྣམ་དག་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མ་རྒྱུད། དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྣམ་དག་གཙོ་
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བོར་སྟོན་པ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་

བདེ་མཆོག་དང་ཀྱཻ་རོར་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་

འཇོག་མྲི་འཇོག་གྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་དེ། བདེ་མཆོག་ལས་རྩའྲི་རྣམ་དག་སྟོན་པར་

ཁས་བླངས་ཤྲིང་། ཀྱཻ་རོར་ལས་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་ཕུང་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྒོམ་

པའྲི་རྣམ་དག་སྟོན་ལ། བདེ་མཆོག་ལས་ཀང་། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སོགས་བཅུ་

བདུན་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་ངོ་བོར་སྒོམ་པའྲི་ཕུང་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དག་སྟོན་ཞྲིང་། དེ་ལས་

ལྷག་པའྲི་རྣམ་དག་ཀྱཻ་རོར་ལས་ཀང་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། འདོད་པ་ལ་སྔར་ལྟར་

རོ། །དེས་ན་ཁད་པར་དེས་འཇོག་མྲི་ནུས་སོ། །གསུམ་པ་ཞུ་བ་བོའྲི་ཁད་པར་གྲིས་

རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་ནྲི། ཞུ་བ་པོ་ལྷ་ཕོས་ཞུས་པ་གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་

ཕ་རྒྱུད་དང་། ཞུ་བ་པོ་ལྷ་མོ་རོ་རེ་ཕག་མོས་ཞུས་པ་བདེ་མཆོག་ལྟ་བུ་མ་རྒྱུད་དང་། 

བརྟག་པ་དང་པོ་རོ་རེ་སྲིང་པོས་ཞུས་པས་ལྷ་ཕོས་ཞུས་ཤྲིང་། བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་

བདག་མེད་མས་ཞུས་པས་ལྷ་མོས་ཞུས་ལ། ལྷ་ཕོ་མོ་གཉྲིས་ཀས་ཞུས་པས་གཉྲིས་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ཟེར་ཞྲིང་། ཕན་ཚུན་འགལ་བར་ཡང་འདོད་དོ། །

འོ་ན་གསང་འདུས་ཀང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལྷ་ཕོས་ཞུས་

ཤྲིང་། བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས་པ་ལྷ་མོས་ཞུས་པས་སོ། །འདོད་ན་སྔར་ལྟར་

རོ། །བརྟག་གཉྲིས་ཀང་བརྟག་པ་དང་པོ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གཉྲིས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་ཐལ་

ལོ། །ཡང་རོད་བེད་སྒའྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་པ་གྲུབ་ཆེན་ནག་

པོ་སྤོད་པའྲི་བཞེད་པར་འདོད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེའྲི་བཞེད་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐོག་མར་

འདྲི་སད་བདག་ཐོས་འབྱུང་བ་དང་། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་ན། ཞེས་
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སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཚིག་མྲི་འད་ཡང་། གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་རྣམས་ཀྲིས་བདེ་སྟོང་

དབེར་མེད་བརོད་བར་སྟོན་པས། རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་སྟོན་

པའྲི་ཕྱྲིར་དུ། རང་བཞྲིན་དབེ་བ་ཡོད་མྲིན་ཞེས། །ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེས་དེ་སད་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཀྲི། ལུང་དེ་ཉྲིད་གླེང་གཞྲིས་རྒྱུད་གསུམ་སོ་སོར་འཇོག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདོད་པ་ལ་འབེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འབེལ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དེའྲི་ལུགས་སུ་

རློམས་ཏེ། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་འབེད་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་

གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་དང་དོན་དང་། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་ངེས་དོན་དུ་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་འདོད་བཞྲིན་དུའང་། བླ་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་འབེད་ཅྲིང་། དེ་རྣམས་

ཀྲི་འཇོག་བེད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ལྷ་གཙོ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པ་སྟོན་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཕ་རྒྱུད་དེ་གསང་འདུས་

ལྟ་བུ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་སྔ་ཕྱྲིའྲི་ཐུན་མཚམས་དག་པས། ལྷ་གཙོ་འཁོར་

ཞལ་ཕྱག་མྲི་མཉམ་པ་ཤས་ཆེར་སྟོན་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ནྲི་མ་རྒྱུད་དེ་བདེ་མཆོག་

ལྟ་བུ་དང་། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མྲི་

མཉམ་ཞྲིང་། འཁོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པར་སྟོན་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ནྲི་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དེ་དུས་འཁོར་ལྟ་བུའོ། །ཟེར་ཞྲིང་། དེ་རྣམས་ནྲི་དུས་འཁོར་གྲིས་

བསྟན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེས་ན་འདུས་པ་ཡང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

དུ་འགྱུར་ཏེ། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་སྒ་ཇྲི་
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བཞྲིན་པའྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་པས་སོ། །འདོད་ན། ལྷ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མྲི་

མཉམ་ཞྲིང་། འཁོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པར་ཐལ། འདོད་པའྲི་ཕྱྲིར། དེས་ན་

དུས་འཁོར་ལས། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་

མྲིན་པའྲི་དང་དོན་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ཉྲིད་ལས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་འབེད་ཚུལ་

ཁད་པར་བ། བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བེད་པ་ན། ལྷ་

ཕོ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞྲིང་། རྣལ་འབོར་མ་མྲི་གཡོ་བར་གནས་པར་སྟོན་པ་ཕ་རྒྱུད་

དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བེད་པ་ན། རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞྲིང་། ལྷ་ཕོ་མྲི་གཡོ་བར་གནས་པ་སྟོན་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

རྣམས་མ་རྒྱུད་དུ་སྟོན་པའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ནྲི། ཚུལ་དེས་འདུལ་བའྲི་གདུལ་བ་

དང་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་རེ་ཞྲིག་གཞན་ངོར་མཛད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་པས། དེ་འད་བ་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དང་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་

པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པ་དང་། སྔ་ཕྱྲིའྲི་ཐུན་མཚམས་དག་པས་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕྱག་མྲི་མཉམ་པར་སྟོན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུས་འཁོར་ལས་

གསུངས་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བེད་དུ་བེད་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་

དོན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལས་གསུངས་པའྲི་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པར་སྟོན་པ་དེ་ཉྲིད་དུས་

ཀྲི་དག་པ་སྦོར་བའྲི་ཚེ་ན། ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པའོ། 

ཞེས་སྦོར་བ་དང་། དེ་ལས་བསྟན་པའྲི་བདེ་མཆོག་སོམ་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལྷ་ཞལ་ཕྱག་མྲི་མཉམ་པར་སྟོན་པ་རྣམས་དུས་ཀྲི་དག་པ་སྦོར་བའྲི་ཚེ་ན། སྔ་ཕྱྲིའྲི་
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ཐུན་མཚམས་དག་པས་ཞལ་ཕྱག་མྲི་མཉམ་པའོ། །ཞེས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་པ་

སྦོར་བ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ། ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

དུ་བས་པའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཐབས་དང་། ཕ་རྒྱུད་ལ་ཐབས་སུ་བས་པའྲི་ཐབས་གཉྲིས་

མྲིང་འད་ཡང་དོན་མྲི་འད། དེའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཤེས་རབ་དང་། མ་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རབ་ཏུ་

བས་པའྲི་ཤེས་རབ་གཉྲིས་མྲིང་འད་ཡང་དོན་མྲི་འདའོ། །དེའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཐབས་

ཤེས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྲི་ཐབས་ནྲི་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། 

ཤེས་རབ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས། བླ་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་བརོད་བར་སྟོན་པས་ཁབ་

སྟེ། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མར་སྟོན་པ་ལ་འཁོར་གྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས། 

རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལགས། ཞེས་ཞུས་པའྲི་

ལན་དུ། སྟོན་པས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་ཞེས་ནྲི་བ་

བར་བཤད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་འཇོག་མྲི་

ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འདུས་པ་ཕ་རྒྱུད་མྲིན་པ་དང་། ཀྱཻ་རོར་མ་རྒྱུད་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་

གཉྲིས་ཀས་གཉྲིས་མེད་བརོད་བར་སྟོན་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་དུས་

འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་དང་། རོ་རེ་སྲིང་འགེལ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔར་

བཤད་པ་དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དབེ་བའྲི་ཡ་གལ་དུ་མྲི་བགང་

བར། དེ་ཉྲིད་དབེ་གཞྲིར་བས་ནས་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་འབེད་པར་བེད་པ་
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ཡྲིན་ནོ། །ཕ་རྒྱུད་དང་ཐབས་རྒྱུད་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ཐབས་དེ་གང་། མ་རྒྱུད་

དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་གང་ཡྲིན་སམ་ན། ཐོག་

མར་ཤེས་རབ་ངོས་གཟུང་བར་བ་སྟེ། གུར་གྲི་ལེའུ་བཅུ་བ་ལས། འཁོར་རྣམས་

ཀྲིས་སྟོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇྲི་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་རབ་ཏུ་

འཇུག་པ་ལགས། རོ་རེ་འཛིན་གྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་པའྲི་

ཐབས། །འདྲི་ནྲི་རྣལ་འབོར་མར་བརོད་དོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རབ་སྦོར་བས། །གང་

ཕྱྲིར་དེ་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་མ་ཡྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་

བཤད་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྲི་འདྲིར་བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། དེ་གང་

དུ་སྦོར་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་སྦོར་བས་ན་དེ་འད་བའྲི་བདེ་

སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བ་འདྲི་ནྲི་རྣལ་འབོར་ཞེས་བརོད་དེ། དེ་ལ་མ་ནྲི་སྐུ་གཉྲིས་

ཀྲི་ནང་ནས་ཆོས་སྐུའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སང་ཕྱོགས་

ཐབས་ཀྲི་ཆ་དང་། སྟོང་ཕྱོགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་སྟོང་ཕྱོགས་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་མ་སྟེ། དེ་འད་བའྲི་སྟོང་ཕྱོགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་

བདེ་སྟོང་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོར་རྩལ་དུ་སྟོན་ནས་འཆད་

ཅྲིང་། སང་ཕྱོགས་ཐབས་ཀྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་། དེའྲི་སྒྲུབ་ཚུལ་རྩལ་དུ་སྟོན་ནས་མྲི་འཆད་པས་རྣལ་

འབོར་མའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བར་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན་མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བེད་ནྲི། སྟོང་ཕྱོགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་བདེ་སྟོང་

དབེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོར་བས་ནས་འཆད་ཅྲིང་། སང་ཕྱོགས་
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ཐབས་ཀྲི་ཆ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྩལ་དུ་སྟོན་ནས་མྲི་འཆད་པའྲི་རྒྱུད་དངོས་

སམ། དེའྲི་སེར་གཏོགས་ཀྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གང་རུང་ཡྲིན་པའོ། །ཕ་རྒྱུད་དང་ཐབས་

རྒྱུད་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ཐབས་དེ་གང་ཞེ་ན། མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྣལ་

འབོར་རྣམས་ལ་རྒྱུད་རྒྱལ་དུ། །དེ་དང་དེ་ཡྲི་ཆོག་དབེ་ཤེས། །འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་

བདག་གྲིས་ནྲི། །སྒྱུ་མ་འཇྲིག་རྟེན་ལ་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏེ། དེའྲི་

དོན་བཤད་ན། བཤད་ཅེས་དང་ངོ་། །

གང་གྲིས་ན་རོ་རེ་འཆང་བདག་གྲིས་སོ། །གང་ན་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་

སོ། །གང་ལ་ན། གདུལ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་རྣམས་ལའོ། །གང་དུ་ན། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་

རྣལ་འབོར་གྲི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབོར་མའྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་ཡ་གལ་རྣལ་འབོར་

གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་

གསལ་དང་བཅས་པ་ལུགས་འབྱུང་དུ་བསྐེད་ཅྲིང་། དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བའྲི་

ཚེ། སྟོང་བ་བཞྲིའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་བ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྩལ་དུ་

བཏོན་པ་སོགས། དེ་དང་དེའྲི་ཆོ་གའྲི་དབེ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས། 

འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་ཚུལ་ལོ། །དོན་བསྡུས་ན། སྟོང་ཕྱོགས་བདེ་སྟོང་

དབེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་བརོད་བར་རྒྱས་པར་རྟེན་པའྲི་རྒྱུད་གང་ཞྲིག །སང་

ཕྱོགས་ཐབས་ཀྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་སྟོང་བ་བཞྲིའྲི་བཞོན་པའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པ་ལས་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དངོས་

སམ། དེའྲི་སེར་གཏོགས་ཀྲི་རྒྱུད་གང་རུང་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་

གཞྲི་ཅུང་ཟད་གཅྲིག་ངོས་བཟུང་ན། འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཕ་རྒྱུད་དངོས་དང་། གཤྲིན་རེ་
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གཤེད་དམར་ནག་གྲི་རྒྱུད། རྣམ་སང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་སྟེ། བླ་མེད་སྒྱུ་ད། རོ་རེ་སྲིང་པོ་

རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་སེར་གཏོགས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན། བདེ་མཆོག ཀྱཻ་རོར། 

དུས་འཁོར། སྒྱུ་ཐོད་གདན་གསུམ། ཕྱག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་

སོགས་མ་རྒྱུད་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་བོ་འདུས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། མ་རྒྱུད་ཀྲི་

གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་ཡྲིན་ཏེ། འདུས་པ་ནས་སྟོན་པའྲི་བསྐེད་རོགས་དང་། ལས་

ཚོགས་རྒྱས་པ་འད་བ་ཕ་རྒྱུད་གཞན་གང་ནས་ཀང་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། བདེ་མཆོག་གྲིས་

སྟོན་པའྲི་བསྐེད་རོགས་དང་ལས་ཚོགས་རྒྱས་པ་འད་བ་མ་རྒྱུད་གཞན་གང་ནས་

ཀང་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

ལ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རོད་བེད་སྒའྲི་རྒྱུད་དང་། བརོད་བ་དོན་གྲི་རྒྱུད་

དོ། །དེ་ལ་རོད་བེད་སྒའྲི་རྒྱུད་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

གཞུང་མཐའ་དག་གོ །བརོད་བ་དོན་གྲི་རྒྱུད་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། རྒྱུའྲི་རྒྱུད། ཐབས་

ཀྲི་རྒྱུད། འབས་བུའྲི་རྒྱུད་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་རྒྱུའྲི་རྒྱུད་དང་། གཞྲིའྲི་རྒྱུད་དོན་

གཅྲིག ཐབས་རྒྱུད་དང་། ལམ་གྲི་རྒྱུད་དོན་གཅྲིག །

གཞྲིའྲི་རྒྱུད་ནྲི། ནཱ་རོ་པས་བླ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་གཙོ་བོ་རྲིན་པོ་

ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ལ་བཞེད། ཤཱནྲི་པ་དང་། ཨ་བྷ་ཡས་བློ་བུར་དྲི་བཅས་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ལ་བཞེད་དོ། །འབས་བུའྲི་རྒྱུད་ནྲི། ཐོབ་བ་མཐར་

ཐུག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ངམ། མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གམ། ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་གྲི་གོ་འཕང་རྣམས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བས་པ་དེའོ། །ཐབས་སམ་ལམ་གྲི་རྒྱུད་

ནྲི། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཡན་ལག་
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དང་བཅས་པའོ། །མདོར་ན་རྒྱུའྲི་རྒྱུད་དམ། གཞྲིའྲི་རྒྱུད་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་

དེས། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་གོ་འཕང་”དེ
1
་ཐོབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་

ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཐབས་སམ་ལམ་གྲི་རྒྱུད་མཐའ་དག་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞྲིར་

འདུ་སྟེ། ཐོག་མར་རྒྱུད་མ་སྲིན་པ་སྲིན་པར་བེད་པ་དབང་གྲི་རྒྱུད། སྲིན་པ་མྲི་ཉམས་

པར་བསྲུང་བ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པའྲི་རྒྱུད། ཉམས་སུ་བླང་བའྲི་ངོ་བོ་བསྐེད་རོགས་

ཀྲི་རྒྱུད། ཉེ་རྒྱུད་སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དང་བཞྲིའོ། །

སྲིན་བེད་དབང་གྲི་ལམ་ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་

ཐོག་མར་ངེས་པར་དབང་བསྐུར་འགོ་དགོས་པས་ལམ་གྲི་ཐོག་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་

གསུམ། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་གྲིས་དབང་བསྐུར་

བ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་སོབ་མ་ལ་ཇྲི་ལྟར་

དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐོག་མར་སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་གཞུག་པར་བ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

བས། དབང་བསྐུར་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་འགོ་བར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དཀྲིལ་འཁོར་ལ། རྡུལ་ཚོན། རས་བྲིས། བསམ་གཏན། ལུས་དཀྲིལ་དང་རྣམ་པ་

བཞྲིར་ངེས་ལ། དེ་ལ་བསམ་གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་གང་

ཡང་རུང་བའྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཤྲིན་ཏུ་

བརྟན་པ་དང་། སོབ་མ་དབང་པོ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་ཞྲིང་མོས་པ་བརྟན་པ་སོགས་མཚན་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ད    * དེ
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ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ལ་དམྲིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལུས་དཀྲིལ་

དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་བླ་མེད་ཀྲི་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གང་ཡང་རུང་བར་དབང་བསྐུར་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཐོབ་སྟེ། དེ་ནས་ལུས་དཀྲིལ་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་གྲི། ཐོག་མར་ཕྱྲི་དཀྲིལ་དུ་དབང་མ་ཐོབ་པར་ལུས་དཀྲིལ་དུ་

དབང་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་ངོ་། །ཐོག་མར་རྒྱུད་མ་སྲིན་པ་སྲིན་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་

དབང་བསྐུར་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་གང་དུ་ཐོབ་ཀང་དབང་གྲི་

གོ་ཆོད་ཀྲི། འོན་ཀང་སོབ་མ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦོང་བའྲི་སྒོ་མང་ཞྲིང་། 

སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སོད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྲི་དགོས་པ་ཆེ་བས། དེའྲི་ཕྱྲིར་

རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཕལ་ཆེ་བ་ལས། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

མཆོག་ཏུ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བརྟན་ཞྲིང་དུལ་ལ་བློ་གོས་ལྡན། །ཞེས་སོགས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་

དང་། རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ། ཁད་པར་དུ། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་

རབ་འཇོམས་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩ་ལྟུང་གྲིས་དང་པོར་མ་གོས་པའམ། རྒྱ་

ལ་གོས་ཀང་བདག་འཇུག་སོགས་ཀྲིས་སོམ་པ་སོར་ཆུད་པར་བས་ཏེ། སོབ་མ་ལ་

དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ན་སྔགས་སོམ་དང་ལྡན་པར་བས་ནས་དབང་བསྐུར་དགོས་ཀྲི། 

དེ་ལྟར་མ་བས་པར་དབང་བསྐུར་ན། སོབ་མས་དབང་ཐོབ་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པས་དེའྲི་

རྒྱུད་ལ་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་གཞྲི་མེད་པར་སོང་བའྲི་ཕྱྲིར་རང་གཞན་གཉྲིས་ཀ་བསླུས་

པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། བསེན་སོགས་དག་པར་མ་བས་པར། །དཀྲིལ་འཁོར་
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ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་དང་། བསེན་

སོགས་ཀྲི་ཚད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་ནྲི། རང་ཉྲིད་བདག་འཇུག་

ལེན་པ་དང་། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་གནས་དང་། སྦྲིན་སེག་སོགས་

ཡྲིན་ལ། ལས་དེ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ན། གང་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་བསེན་པ་

ཁ་སོང་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བེད་དགོས་ཀྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་ན། སྲིང་པོ་མདོར་

བསགས་ལས། རང་ཉྲིད་སུན་འབྲིན་པ་དང་ཉམས་པར་བེད་ཅྲིང་རང་ལ་གནོད་པ་

བེད་པར་གསུངས་པས་སོ། །

བསེན་པའྲི་ཚད་ནྲི། བརྟག་གཉྲིས་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོའྲི་བཟླས་པ་

འབུམ། །དཀྲིལ་འཁོར་བ་ཡྲི་ཁྲི་ཡྲིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཕལ་ཆེ་བ་ལས། གཙོ་བོའྲི་བཟླས་པ་འབུམ། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁྲི་ཕྲག་རེ་རེ་བ་

དགོས་པར་གསུངས་ཀང་། བདེ་མཆོག་ལས། རྒྱས་པ་དེ་ལྟར་བེད་ཅྲིང་། འབྲིང་དང་

བསྡུས་པའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ལ། དུས་འཁོར་ལ་ཡང་གཙོ་བོ་ལ་འབུམ་དང་། 

འཁོར་གྲི་བསེན་པ་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཁྲི་ཕྲག་རེ་རེ་བཟླས་པས་ཆོག་

པར་གསུངས་སོ། །བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་དང་། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། མེ་

ཏོག་ཕོག་པའྲི་ལྷ་ལ་འབུམ་བཟླ་དགོས་པར་གསུངས་ཀང་། འདྲིར་དེ་ལྟར་ངེས་པར་

བེད་དགོས་པར་མྲི་བཞེད་དོ། །སྔགས་རྲིམ་ལས་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྲི་སྔགས་ལ་

བསེན་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅྲིག་དང་། དེའྲི་བཅུ་ཆའྲི་སྦྲིན་སེག་བེད་དགོས་པ་ནྲི། དུས་

འཁོར་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཤྲིང་། གཞན་ལ་ངེས་པར་དགོས་པར་

མ་གསུངས་ལ། བཟླས་པའྲི་ཁ་སོང་གྲི་སྦྲིན་སེག་བ་མྲི་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང་། 
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འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྲི་བཟླས་པ་འབུམ་དང་། བགེགས་

མཐར་བེད་ཀྲི་ཕྲེང་སྔགས་ཁྲི་བཟླ་བར་གསུངས་ལ། བསེན་པའྲི་ཁ་སོང་གྲི་སྦྲིན་སེག་

བེད་མྲི་བེད་གཉྲིས་ཀ་མ་གསུངས་ཀང་། གཤྲིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་གྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་ལས། བསེན་པའྲི་ཁ་སོང་གྲི་སྦྲིན་སེག་ངེས་པར་བེད་དགོས་པར་གསུངས་

པས། སྔ་རྟྲིང་རྣམས་གུང་བསྒྲིགས་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །བསེན་པའྲི་སྔགས་ལ་རྩ་

སྔགས་ངེས་པར་མྲི་དགོས་པས། སྲིང་པོ་རྣམས་ལ་བསེན་པ་སོང་ན་དེས་བདག་

འཇུག་སོགས་ཀྲི་ལས་ལ་ནྲི་གོ་ཆོད་པར་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཙོ་བོའྲི་བཟླས་པ་འབུམ། འཁོར་རྣམས་ལ་ཁྲི་བཟླ་བར་

གསུངས་པ་སྤྲིར་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟ་རྩོད་དུས་སུ་བཞྲི་འགྱུར་བཟླ་བར་སོམ་འབྱུང་ལས་

གསུངས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ནྲི། ལས་

ཚོགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ལས་བསེན་གྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་ལ་འཇུག་པའྲི་སྔོན་རོལ་གྲི་བསེན་པ་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་

པར་སོམ་འབྱུང་ལས་མ་གསུངས་ཤྲིང་། གཞན་ཚད་ལྡན་གང་གྲིས་ཀང་མ་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཀྱཻ་རོར་ལྟ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་གྲི་གཙོ་འཁོར་གྲི་བསེན་

ཚད་སོང་ན། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་ལ་སྒོས་ཀྲི་བསེན་པ་བ་མྲི་དགོས་པར་དབང་

བསྐུར་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་སྟེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་ལ་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། རྒྱུད་གཅྲིག་ཅྲིང་བདེ་སྟོང་དུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་
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ཞེས་པ་གང་ཟེར་ཡང་འད་བས། བ་རྒྱུད་ཀྲི་ཛེ་ཏ་རྲིའྲི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུ་ལྟ་བུ་

ཞྲིག་གྲི་དབང་ཐོབ་ན། བླ་མེད་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བསྐེད་རྲིམ་ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམས་ནས་བསེན་པའྲི་ཚད་རོགས་

པར་བས་སུ་ཟྲིན་ཀང་། སོབ་མས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་། སོབ་

དཔོན་གྲིས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་སབས་སུ་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བསེན་པ་གསོ་

བ། །དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་དུ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་བ་ལ་བ་དགོས་

སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ནྲི་བོད་ཀྲི་རྟོག་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་གྲི། ཚད་ལྡན་

གྲི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་དེ་དག་གསུངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་བསྐེད་རྲིམ་

ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམས་ནས་བསེན་ཚད་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་རོགས་པར་བས་པ་དང་། 

བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གྲི་སེམས་དག་པའྲི་མཚན་མ་བྱུང་བ་

དང་། ལྷས་དབང་བསྐུར་བ་མ་བཀག་པ་ཙམ་གྲི་མཚན་མ་ནྲི། དབང་བསྐུར་བ་སོགས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་ལ་འཇུག་པ་ལ། མ་མཐར་ཡང་ཚང་དགོས་སོ། །ཡང་ལྷའྲི་

གནང་བ་བྱུང་ན་ནྲི། བསེན་པའྲི་གངས་མ་རོགས་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལས་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་སྟེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསེན་ཚད་ཀྲི་དོད་ཐུབ་ཅྲིང་། 

དེ་ཉྲིད་མཆོག་ཡྲིན་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཚོན་དང་། རས་བྲིས་དང་། ལུས་དཀྲིལ་དུ་དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཚུལ་དང་། དཀྲིལ་

འཁོར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་། བསྒྲུབས་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །
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དང་པོ་ལ་གསུམ། སའྲི་ཆོ་ག་དང་། སྟ་གོན་གྲི་ཆོ་ག་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་

ཆོ་ག་དངོས་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་བརྟག་པ། ས་བསང་བ། ས་སྦང་བ། ས་གཟུང་བ། ས་བསྲུང་

ཞྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་སའྲི་ཕྱོགས་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་བརྟག་པའོ། །ས་བསང་བ་ལ་གཉྲིས། མངོན་པ་ལས་བསང་བ་

དང་། མྲི་མངོན་པ་ལས་བསང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་བརྟགས་ནས་རུང་བའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པར་ཤེས་ན། ཚུར་མཐོང་ལ་སང་དུ་རུང་བའྲི་ས་དེའྲི་བདག་པོ་

རྒྱལ་པོ་དང་། གོང་དཔོན་སོགས་ལས་ཕྱོགས་དེར་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་གནང་བ་ཞུ་

བའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚུར་མཐོང་ལ་སང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཞྲིང་སྐོང་སྟེ། མྲི་མངོན་པའྲི་

ས་དེའྲི་བདག་པོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་ནས། གནང་བ་བྱུང་བའྲི་མོས་པ་བེད་པ་སོགས་

ཙམ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོ་ག་ལ་དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་དོ། །ཡང་བདེ་

མཆོག་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་ལ་ནྲི། སའྲི་ལྷ་མོ་ལ་གནང་བ་ཞུ་བ་དང་། བདེ་

མཆོག་ལ་ཁད་པར་བདེ་གཤེགས་ས་བསང་ཞེས་པ། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་

གནང་བ་གསོལ་བ་ཡོད་ཅྲིང་། དུས་འཁོར་ལ་ཡང་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཙམ་ཞྲིག་

གསུངས་པ་རྣམས་ནྲི། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་གྲི། འདུས་པ་སོགས་ལ་

དེ་ལྟར་མ་གསུངས་ཀང་། ཆོ་ག་ཆད་པའྲི་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ལུགས་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་

པས་སོ། །གསུམ་པ་ས་སྦང་བ་ལ་གཉྲིས། བརྐོས་པས་སྦང་བ་དང་། རྐོ་མྲི་དགོས་

པའྲི་སྦོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་བ་ཐོག་མར་བཟོས་ནས་དེར་

དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱལ་པོའྲི་ཕོ་བང་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་དང་། གོང་ཁེར་སོགས་
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ཀྲི་ཕྱྲི་རོལ་དབེ་ཐང་ཁ་ལྟ་བུར་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ལ་ནྲི། ས་བརྐོས་ནས་རོ་བ་དང་། 

ཚེར་མ་དང་། གོ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་སའྲི་ཟུག་རྔུ་འབྲིན་པས་སྦང་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་

མ་བས་ན་མྲི་རུང་བས། དེ་ལ་ཐོག་མར་ས་གང་ནས་བརྐོ་བའྲི་ལྟོ་འཕྱེའྲི་མཆན་ཁུང་

ཐྲིགས་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ། ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པའྲི་ཐྲིག་བཏབ་སྟེ། དེའྲི་མཆན་ཁུང་

ཐྲིགས་པར་བས་ནས། ཐོག་མར་དེ་ནས་འབོར་ཁམ་གཉྲིས་གསུམ་ཞྲིག་བརྐོ་བར་བ་

སྟེ། དེ་ནས་ཕྱོགས་གང་ནས་བརྐོས་ཀང་ས་བདག་དང་མྲི་ཐུག་པའྲི་དགོས་པ་ཡོད་

དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ལྷ་ཁང་དང་། ཁང་ཁྲིམ་ལ་སོགས་པར་བྲི་

བ་ན། ས་བརྐོས་པས་སྦང་མྲི་དགོས་ཤྲིང་། རས་སྔགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲིས་

སྦངས་པས་ཆོག་ལ། དེ་ལ་རས་ནྲི་ཆུ་ཐལ་བ། ཡུངས་ཀར་ལ་སོགས་པ་དང་། 

སྔགས་ནྲི། ༀ་བྷཱུ་ཁཾ་ལ་སོགས་པའོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི། སྟོང་བ་ཉྲིད་བསྒོམས་ནས་

སྦང་བའོ། །འདྲི་ནྲི་བརྐོས་ནས་སྦང་བ་ལའང་དགོས་སོ། །བཞྲི་བ་ས་གཟུང་བ་ནྲི། དེ་

ལྟར་ལེགས་པར་སྦངས་པའྲི་ས་དེའྲི་དབུས་སུ་རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་

གང་དུ་འོང་བ་དེའྲི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ལ་འདུག་སྟེ། སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པར་

བསྒོམས་ནས། ས་དེར་ཡང་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམས་པ་དེ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་

བའོ་སམ་དུ་བློས་དམ་བཅའ་བ་ནྲི་ས་གཟུང་བའོ། །

ལྔ་བ་ནྲི། དེ་ནས་ཕྱོགས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲིས་སྒོ་བཞྲི་ནས་མཎྜལ་སྔོན་དུ་འགོ་

བའྲི་མཆོད་པ་ཕུལ་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནྲི། བདག་བསྐེད་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉེར་བསྡུ་མྲི་བེད་པར་འདེགས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། སྔགས་ཀྲིས་ནམ་
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མཁར་བཏེག་ལ་བ། དེ་ནས་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་

ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་སབས་གང་ཡྲིན་གྲི་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོར་བསྒྱུར་བར་བ་ཞྲིང་། དེ་ལ་ཁོ་བོ་

གང་དུ་བསྒྱུར་ན། བདེ་དགེས་ལྟ་བུ་ལ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དུས་འཁོར་ལ་

རོ་རེ་ཤུགས་དང་། འདུས་པ་ལ་ཞེ་སང་རོ་རེ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་རང་རང་གྲི་ཁོ་བོ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ། སོབ་དཔོན་དབང་ལྡན་དུ་སོང་ནས། བགེགས་ལ་བཀའ་

བསྒོ་བས་ཏེ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཕྱོགས་བཞྲི་ལ་སོགས་པར། རྐང་

སྟབས་ཁ་སྦོར་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཅྲི་རྲིགས་པར་བས་ལ། བགེགས་ལྷག་མ་རྣམས་

ལ་ཕུར་གདབ་བ་བ་དང་། བསྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ནས་བགེགས་བསྲུང་ཞྲིང་སྔགས་

དང་ཕྱག་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བྲིན་གྲིས་རློབ་

པའོ། །ས་ཆོག་གྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ནྲི། བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕལ་ཆེ་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་

ལ། དུས་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་ཅུང་ཞྲིག་མྲི་མཐུན་པ་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་སྟ་གོན་ལ་བཞྲི། སའྲི་ལྷ་མོ་སྟ་གོན་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྟ་གོན་

དང་། བུམ་པ་སྟ་གོན་དང་། སོབ་མ་སྟ་གོན་ནོ། །དེ་ལ་སྟ་གོན་དང་ལྷག་གནས་དོན་

གཅྲིག་ཅྲིང་། དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། བདག་འཇུག་

སོགས་ཀྲི་དུས་སུ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་བ་མྲི་དགོས་སོ། །

སའྲི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས་བ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་བྲི་བའྲི་ས་དེའྲི་

དབུས་སུ་སའྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོམ་བུ་བཀོད་ལ། དེར་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་

བཅུག་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་གནང་བ་གསོལ་ཞྲིང་། དཔང་པོ་

འཆོལ་བའོ། །སབས་དེར་གཏོར་མ་འབུལ་མྲི་འབུལ་གྲི་ལུགས་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །
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གཉྲིས་པ་ལྷ་སྟ་གོན་ནྲི། དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྱྲིར་དང་། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དགོས་

པ་ནྲི་ས་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་བར་འགྱུར་བ་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་དོན་དུ་

ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སན་གསན་འབེབས་པའོ། །བ་ཚུལ་ནྲི་གང་དུ་འབྲི་བའྲི་

ས་དེར་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་། མེ་ཏོག་གྲི་ཚོམ་བུ་བཀོད་ནས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དྲིའྲི་

ཐྲིག་ལེ་སོགས་གང་དུ་བས་པ་དེ་ཉྲིད་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ལྷ་མཚན་གྲི་གནས་མྲི་འཆུག་

པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཐོག་མར་ཐྲིག་འདེབས་དགོས་ཀྲི། ཐྲིག་མ་བཏབ་པའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་

ལྷག་གནས་བེད་པའྲི་ལག་ལེན་ནྲི་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ལ། དེས་ན་ཐྲིག་འདེབས་པ་

ལ་ཡང་ལས་ཐྲིག་དང་ཡེ་ཐྲིག་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཐོག་མར་ལས་ཐྲིག་བཏབ་སྟེ་དེ་ནས་

ཡེ་ཐྲིག་འདེབས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཐོག་མར་ཡེ་ཐྲིག་བཏབ་སྟེ། དེ་ནས་ལས་ཐྲིག་འདེབས་

བ་མྲི་འཐད་དེ། ཡེ་ཐྲིག་ནྲི་ལས་ཐྲིག་བྲིན་གྲིས་རློབ་བེད་མ་ཡྲིན་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

ལྷ་སྐེད་པའྲི་ཚེ་ནའང་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་པ་བསྐེད་ནས། དེ་ལ་དམ་ཚིག་པ་གཞུག་

དགོས་པ་སོགས་གནོད་བེད་དུ་མ་ཞྲིག་འོང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་བླ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕྱག་ལེན་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་བར་སྐེད་པའྲི་

ལུགས་མེད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་ལས་ཐྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ལས་

ཐམས་ཅད་པར་བསྐེད་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། ཐྲིག་འདེབས་པར་བེད་དགོས་

སོ། །དཔེར་ན། ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་ལྷ་གང་དུ་བསྐེད་པའྲི་བུམ་པ་ལ་ལས་བུམ་ཟེར་

བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྐེད་དགོས་པར་པཎྜྲི་ཏ་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་

དུ་མས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ལས་ཐྲིག་འདེབས་བེད་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་སད་བུ་དཀར་བོ་

ཁ་དོག་གཅྲིག་པ་རོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྲི་ཐྲིག་ཆལ་གྲིས་གཤེར་བར་བས་ནས་རློན་ཐྲིག་
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བཏབ་ལ། ཡེ་ཐྲིག་མ་བཏབ་པའྲི་བར་དེར་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་སོགས་བས་ཏེ། སྟ་གོན་གྲི་ལྷ་

དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པའྲི་ཚེ། སྔར་ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་ནམ་

མཁར་བཏེག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་མར་ཕབ་ནས་བསྟྲིམ་པ་མ་གཏོགས། ཡེ་

ཤེས་པ་འཇུག་ཚུལ་གཞན་བ་མྲི་དགོས་པས། དེ་བསྟྲིམས་ནས་མཆོད་བསྟོད་བདུད་

རྩྲི་མང་བ་སོགས་བས་ཏེ་སན་གསན་འབེབས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཐྲིག་འདེབས་

པ་ནྲི། འདེབས་བེད་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་རྲིགས་ལྔའྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་པའྲི་སད་བུ་ཁ་དོག་ལྔ་

བ། དེ་རེ་རེ་ལའང་རང་དང་མཐུན་པ་ལྔ་ལྔ་བས་ལ། ལྔ་ལྔ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བོ་དེ་རྣམས་

ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་སམ་ཐྲིག་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནྲི། སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་ནས། 

ཡེ་ཐྲིག་མ་བཏབ་པའྲི་གོང་དུ་བེད་པ་དང་། ཡང་ཐོག་མར་བུམ་པ་སྟ་གོན་བས་ལ། དེ་

ནས་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཏེག་སྟེ། ཡེ་ཐྲིག་འདེབས་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་ཡོད་པ་

ནྲི་རང་རང་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ནས་རང་རང་གྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་

ལེགས་པར་ཤེས་པས་དགོད་ཅྲིང་། དེ་ལ་རྒྱས་པར་བེད་ན་བུམ་པ་ལྷ་གངས་དང་

མཉམ་པ་དང་། མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་ལྔ་བས་ལ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གཅྲིག་དང་། ཤར་

ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱོགས་བཞྲིའྲི་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྲི་བུམ་པ་བཞྲི་དང་བཅས་པ་རྣམས་

བཤམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀང་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དགོད་པ་དང་། བུམ་པའྲི་

ནང་དུ་ལྷ་རྣམས་སྐེད་ཚུལ་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་གཉྲིས་ལ་

བརྟེན་ནས། གཅྲིག་རྣམ་རྒྱལ་དང་། གཅྲིག་ལས་བུམ་དུ་བའོ། །བུམ་པ་བསྒྲུབས་པའྲི་

དགོས་པ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ནྲི། དབང་བསྐུར་བ་དང་བདག་འཇུག་སོགས་ཀྲི་ཚེ། ཆུ་
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དབང་མང་དུ་བསྐུར་བ་དང་། ལས་བུམ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། མཆོད་རས་དང་། 

བདག་དང་། གནས་དང་། སོབ་མ་ལ་བསང་གཏོར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་པ་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལ། ཁ་ཅྲིག །རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པར་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྐེད། དེ་ནས་དེའྲི་

སྟེང་དུ་བཞག་པའྲི་དུང་ཆོས་དང་། ཐོད་པ་སོགས་སུ་ཡང་ལྷ་རོགས་པར་སྐེད་པའྲི་

ལུགས་གཅྲིག་དང་། ཡང་དུང་ཆོས་སུ་ལྷ་དངོས་སུ་མྲི་སྐེད་པར་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྐེད་

པའྲི་ལྷ་དེ་རྣམས་དུང་ཆོས་སུ་མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟ་བུར་སྒོམ་

པའྲི་ལུགས་གཅྲིག་དང་། ཡང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྐེད་པ་འད་བ་ལ་དུང་ཆོས་སུ་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་ཙམ་སྐེད་པའྲི་ལུགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུགས་གསུམ་བྱུང་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། 

ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་འཁྲུལ་གཞྲི་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་

མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། བཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་བུམ་པ་ནྲི། །རྲིན་ཆེན་བུམ་པའྲི་སྟེང་གཞག་

བ། །དེར་ནྲི་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི། དེར་ནྲི་ཞེས་པ་རྣམ་རྒྱལ་

ལ་མ་གོ་བར། དུང་ཆོས་ལ་བཟུང་བས་ནོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་དུས་འཁོར་ལས། རྒྱལ་བ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་

ཆེན་པོ་གསུམ་གསུངས་པའྲི་རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ནྲི་བུམ་པ་བཅུ་གསུངས་པའྲི་

སྟེང་འོག་གྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ནྲི་དུང་ཆོས་ལ་བས་ནས། 

དེར་ལྷ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པར་གསུངས་ཀང་། རྣམ་རྒྱལ་སོགས་བུམ་པ་གཞན་

རྣམས་སུ་ལྷ་རེ་རེ་ལས་བསྐེད་པར་མ་གསུངས་པས་ཤེས་བེད་དུ་མྲི་འགོའོ། །རང་

ལུགས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པར་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྐེད་

དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་། གཞལ་ཡས་ཁང་སྐེད་པ་དང་མྲི་སྐེད་པའྲི་ལུགས་
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གཉྲིས་ཡོད་དོ། །རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་སྟེང་དུ་བཞག་པའྲི་དུང་ཆོས་སོགས་དྲི་བཟང་གྲི་

ཆུས་བཀང་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི། ཨུད་ཀ་དང་། ཡྲི་གེ་གསུམ་བཟླས་པས། རོ་རེ་བདུད་རྩྲིའྲི་

ཆུར་ཐོག་མར་བསྒྲུབས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྐེད་པའྲི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་དབུལ་པའྲི་

ཕྱྲིར་དུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོད་པའྲི་

དཀྲིལ་ཆོག་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་དུ་མས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུས་

མཆོད་ཡོན་ཕུལ། མེ་ཏོག་དང་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། མཆོད་བསྟོད་བས་ནས། ཡོ་ག་

མན་ཆད་ལ་བཞུ་བའྲི་ལུགས་མེད་ཀང་། བླ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ། ལྷ་རྣམས་བུམ་ཆུ་དང་

ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བཞུ་བར་བེད་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས། 

ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་སྟེ་བུམ་ཆུ་དང་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་སེམས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འོ་ན་འཁོར་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་དུ་མེད་པས་ཇྲི་ལྟར་བ་སམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅྲིག་ཡྲིན་པས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

བདེ་བས་ཞུ་ནས་དགེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འཁོར་རྣམས་ཀང་ཞུ་བ་ཡྲིན་ལ། རང་

ལུགས་ལ་མཚན་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་བཞུ་བར་བེེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་བདུད་

རྩྲིའྲི་ཆུ་ཞེས་པ། རོ་རེའྲི་མགོ་ལ་ཆུ་བླུགས་ནས་དེ་ལ་བེད་པར་སང་སྟེ། དེ་འད་བ་དེ་

ནྲི་ཤེས་པས་བལྟས་ན་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་བ་ནྲི་སོབ་མ་སྟ་གོན་བས་པའྲི་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་སམ་ན། སྔགས་ཀྲི་སོད་

རུང་དུ་བས་ནས་རྒྱུད་སྦོང་བ་དང་། སྟ་གོན་གྲི་སབས་སུ་བླ་མས་ནང་དབང་བསྐུར་

ཏེ་རོ་རེ་ཐེག་པར་རྲིགས་ངེས་པར་བས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དགོས་ཀྲི། དེ་ལྟར་མ་

བས་པར་དབང་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་སྟེ།དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྲིགས་སུ་
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སྐེས་པའྲི་གཞོན་ནུ་དེའྲི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་གྲི །དམངས་རྲིགས་ལ་

སོགས་པ་དེའྲི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་དབང་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཡེ་ཐྲིག་བཏབ་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་

ལ། དེ་ལྟར་བྲིས་ཟྲིན་ནས་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གང་

རུང་དགོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ནྲི། ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་

མཚོན་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་རང་རང་གྲི་ལྷ་གནས་སུ་རང་རང་གྲི་ཕྱག་མཚན་དགོད་

པའམ། གསུང་ཆོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་མཚོན་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་

རང་རང་གྲི་ས་བོན་དགོད་པའམ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། དེ་མཚོན་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་

ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ལྷའྲི་སྐུ་གཟུགས་རོགས་པར་བྲི་བའམ། ལྷ་གནས་

རྣམས་སུ་དེ་དང་དེའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ལུགས་མ་འཇོག་པ་གང་རུང་བས་པས་ཆོག་གོ །དེ་

ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ཟྲིན་ནས། གདུགས་དང་། 

རྒྱལ་མཚན་དང་། མཆོད་པའྲི་ཡོ་བེད་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ཤྲིང་བརྒྱན་པ་

སོགས་བས་ཟྲིན་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས། དེ་ལ་བདག་མདུན་ཐ་དད་དུ་བེད་པ་དང་། ཐ་

མྲི་དད་དུ་བེད་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་ལས། གྲུབ་ཆེན་དཱ་རྲི་ཀ་པས་བདེ་མཆོག་ལ་བདག་

མདུན་ཐ་དད་དུ་མཛད་པ་དང་། དུས་འཁོར་ལ་ཐ་དད་བེད་པ་ཡོད་ཀྲི་གཞན་འཕགས་

ཡུལ་གྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པ་ལ་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་མཛད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་

ངོ་། །ཐ་དད་དུ་བེད་པའྲི་ལུགས་ནྲི། སྔོན་དུ་བདག་བསྐེད་རོགས་པར་བསྒོམས་ནས་

མདུན་བསྐེད་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། རང་ཉྲིད་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་
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དབུས་སུ་ཕྱྲིན་པའྲི་དམྲིགས་པ་ཡང་མྲི་བེད། མདུན་བསྐེད་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་ཡང་

མྲི་བེད་པར་མདུན་བསྐེད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཐ་མྲི་དད་དུ་བེད་པ་ལ། བོད་ཀྲི་

བླ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པ་གཉྲིས་

སུ་ཡོད་ཅྲིང་། དེ་ལ་བོད་ཀྲི་བླ་མ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དང་པོར་བདག་བསྐེད་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་

པ་མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་ཡན་རོགས་པར་བས་ཏེ། ཉེར་བསྡུ་མྲི་བེད་པར་

མདུན་བསྐེད་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། དེའྲི་བདག་བསྐེད་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་

ཡང་མྲི་བེད་པར། མདུན་བསྐེད་རོགས་པར་བསྐེད་ནས། དེ་ཚར་བ་དང་བདག་བསྐེད་

ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་སེ། བདག་བསྐེད་ཀྲི་གཙོ་

བོ་སོགས་ལྷ་ཐམས་ཅད་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་དང་སེ་བར་བེད་ལ། དེ་ལ་བདག་

མདུན་སེ་བ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །

དེ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། རོ་རེ་གསོར་ཞྲིང་རྩ་

སྔགས་བརོད་ནས། ཕྱྲི་འབང་གྲི་བགེགས་བསྐྲད། དམྲིགས་པས་བསྲུང་འཁོར་ཁ་ཕྱེ་

ནས་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག །ཞུགས་པ་དང་རཀྵ་སོགས་བརོད་ནས་རོ་རེ་བསམས་པའྲི་

ཕྱག་རྒྱས་བསྲུང་འཁོར་ཁ་སོམ་པར་བེད། དེ་ནས་སྒྲུབ་མཆོད་ཞག་བདུན་ཙམ་སྦྲེལ་

ནས་བེད་ན། སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་དེ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་

ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་ཞག་རེ་བཞྲིན་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་སྟྲིམ་པར་བེད་ཅྲིང་། ཡང་གཤེགས་གསོལ་བེད་པའྲི་དོ་ནུབ་སྟ་གོན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་མྲི་འཇོག་པར་སྟྲིམ་པར་བེད་དེ། དེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བདུན་

བསེས་པའྲི་ཐ་སད་བེད་དོ། །སྔར་ས་ཆོག་གྲི་སབས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ལ། དམ་
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ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉྲིས་བསེས་པ་དང་། དེ་གཉྲིས་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དང་བསེས་པས་སུམ་བསེས་སུ་སོང་། བདག་བསྐེད་ཀྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་

གཉྲིས་དང་། མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དེ་གཉྲིས་བསེས་པས་བཞྲི་བསེས། དེའྲི་སྟེང་དུ་སྔར་

གྲི་གསུམ་བསེས་པས་བདུན་བསེས་སུ་སོང་ལ། དེའྲི་ཚུལ་དེ་ནྲི་བླ་མའྲི་མན་ངག་

ཡྲིན་པས་ཟབ་པར་འདོད་དོ། །བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་འདོད་པའྲི་རྒྱ་གར་བའྲི་ལུགས་

ལ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་ནྲི། བདག་བསྐེད་སྔོན་དུ་ཟུར་དུ་མྲི་སྒོམ་པར་

མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པའྲི་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་རང་ཉྲིད་ཕྱྲིན་པའྲི་

མོས་པ་བས་ནས། དེ་ཉྲིད་དུ་ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་སྐེད་པ་དང་། 

ས་བོན་ལས་ཕྱག་མཚན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སྐེད་པའྲི་ཆོ་ག་སུམ་བསྐེད་དུས་མཉམ་དུ་

བས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་བརླབ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག །རྲིགས་བདག་གྲི་

རྒྱས་གདབ་རྣམས་ཟྲིན་པ་དང་། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་

ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་ཤར་སྒོ་ལོགས་སུ་ཕྱེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་ཞྲིང་བདག་འཇུག་ལེན་

པ་སོགས་བེད། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་པ་ལས་དབང་ལེན་

པ་སོགས་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་འད་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་མཛད་པ་ལ་མེད་ཀང་། པཎྲི་ཏ་མཁས་

པ་དུ་མས་བཞེད་པར་སང་པས། གཤྲིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་ལ་འདྲི་ལྟར་བས་པས་

ཆོག་གྲི །འདུས་པ་སོགས་ལ་འདྲི་ལྟར་བས་ན་ནྲི་སྐེ་འཆྲི་བར་དོའྲི་སྦང་གཞྲི་དང་

ཆོས་མཐུན་པའྲི་མངོན་རྟོགས་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་མེད་པས་དེ་འད་བ་བར་མྲི་རུང་ལ། ཀླུ་

བང་སོགས་གྲུབ་ཆེན་གྲིས་མཛད་པ་ལྟར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དཀྲིལ་ཆོག་དང་། སྒོན་
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གསལ་གྲི་མཆན་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་ཐོག་མར་བདག་བསྐེད་དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡན་ཆད་རོགས་པར་བསྒོམ། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་

སོགས་ཚར་བ་དང་། བདག་བསྐེད་ཉེར་བསྡུ་བས་ནས། བདག་ཉྲིད་གཙོ་བོ་རྐང་བའྲི་

རྣམ་པར་གནས་པར་བས་ལ། དེས་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

དབུས་སུ་ཕྱྲིན་པའྲི་མོས་པ་བས་ནས། ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མྲི་གནོད་

པར་གཏོར་ལ་བསང་། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟེ། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་རྣམ་པ་སོགས་སྤོས་པ་བསྡུ་བ་ཡྲིན་གྲི། ཅང་མེད་དུ་གཏོང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་

པར་ཕྱེད་པར་བས་ནས། ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་བཞྲི་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ནས་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ཟྲིན་ནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གདན་རྣམས་བསྐེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན། དེ་ལས་ཕྱག་

མཚན། དེ་ལས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་ནས། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་སྐེད་ཆོག་

གྲིས་བསྐེད་དེ། དེའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་

སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་

འདེབས་རྣམས་ཚར་ནས། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་

ཚུལ་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོར་འདུག་སྟེ། མཆོད་ཅྲིང་དབང་ལེན་པ་སོགས་ནྲི་

སྔར་དང་འདའོ། །

ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ན། སྔོན་དུ་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་སྤན་དངས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་བ་བཅུག་སྟེ། དེའྲི་འོག་ཏུ་སྔར་ནམ་མཁར་གཏེག་པའྲི་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རོགས་པར་ཕབ་ནས་ནུབ་སྔ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ནས་ཡང་ནུབ་ཕྱྲི་མ་ལ་
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འབེབས་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེ་ལ་ལྔ་བསེས་ཀྲི་ཐ་སད་རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་གཞུང་གྲིས་མ་

བཤད་ལ། སྔགས་རྲིམ་ལས་གཅྲིག་ནས་དྲུག་གྲི་བར་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། དེ་ལས་

ལྷག་པའྲི་སེ་ཚུལ་གྲི་ཐ་སད་རྒྱ་གར་བ་ལ་གཅྲིག་ཀང་མེད་ཅྲིང་། བཞྲི་བསེས་དང་

སུམ་བསེས་ཀྲི་ཐ་སད་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ལྔ་བསེས་ཀྲི་ཚུལ་ནྲི། སྔར་ས་ཆོག་གྲི་སབས་

ཀྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉྲིས། དེ་གཉྲིས་སྟ་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་

བསེས་པས་སུམ་བསེས། དེ་འདྲིར་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དམ་ཚིག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་

གཉྲིས་དང་བསེས་པས་ལྔ་བསེས་སུ་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི། བདག་བསྐེད་ནྲི་”ཉེར
1
བསྡུ་

ཚར་བས་བསེ་རྒྱུ་མེད་ལ། སྤྲིར་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཐ་སད་རྒྱ་གར་བ་ལ་

ཡོད་ཀང་། བདག་མདུན་བསེས་པའྲི་ཐ་སད་མེད་དོ། །བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་

དོན་ནྲི། མདུན་བསྐེད་ཀྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་

དང་། རང་ཉྲིད་དེའྲི་དབུས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དངོས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བླ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཕྱག་ལེན་ལ། སྒྲུབ་མཆོད་ཞག་

”སྦྲེལ
2
་ནས་བེད་པའྲི་ཚེ། ཉྲི་མ་སྔ་མ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས། ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་

ནས་ཡོད་པ་ལ། ཉྲི་མ་ཕྱྲི་མ་ལ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ཤཱུནྱཏཱ་ལ་སོགས་པས་སྦང་བའྲི་སྔོན་དུ་

རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་གང་ཡྲིན་ཡང་སྔར་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་ནམ་མཁར་བཏེག་ནས་

སྦངས་ཏེ། བསྒྲུབས་ཚར་བ་དང་ཡང་འབེབས་པར་བེད་དོ། །དེ་ནྲི་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། གནོད་པ་དུ་མའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཕྱྲིར། འདྲི་ལྟར་རས་བྲིས་ཡྲིན་ན། བརྟན་

བཞུགས་བས་པའྲི་རབ་གནས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྡུལ་ཚོན་ལའང་། སྔར་

1  མ་ཕྱི། ཉར    * ཉེར

2  མ་ཕྱི། སྦྲལ    * སྦྲེལ
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རྡུལ་ཚོན་ཉྲིད་རྲིགས་ལྔའྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་ནས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་པ་དེ་ཉྲིད་ཀང་

འདེགས་དགོས་པ་དང་། ཐྲིག་ལ་ཡང་ཡེ་ཐྲིག་རྲིགས་ལྔའྲི་ངོ་བོར་བསྐེེད་ནས་དེ་ལ་

ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སྟེ། ལས་ཐྲིག་གྲི་སྟེང་དུ་འདེབས་པ་ལ། ལས་ཐྲིག་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་ནས་ལས་ཐྲིག་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཐྲིམ་པའྲི་མོས་པ་བས་པ་དེ་ཡང་འདེགས་

དགོས་པ་དང་། ཆུ་དབང་གྲི་སབས་སུ་སོབ་མ་མྲི་བསྐོད་པར་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་

པ་བཅུག་ནས་ཡོད་པ་ལ། ཅོད་པན་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔོན་དུ་སོབ་མ་བསང་སྦང་

བེད་དགོས་པས། དེའྲི་སྔོན་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་དེ་ཉྲིད་བཏེག་ནས་བེད་དགོས་པ་སོགས་

གནོད་བེད་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་བེད་པའྲི་རྒྱུ་གང་ལ་ཐུག་ན། སྟོངས་པར་

སྦངས་པའྲི་དོན་ཅང་མེད་དུ་བཟུང་བས་ལན་ནོ། །དེ་ལ་སྦོང་ཚུལ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

འོད་གསལ་གྲི་ངང་དུ་སྐུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་བསྡུས་པ་ལ་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རས་བྲིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ཆོ་གའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

གསུམ་སྟེ། ས་ཆོག་གྲི་ཁད་པར་དང་། སྟ་གོན་གྲི་ཁད་པར་དང་། དངོས་གཞྲིའྲི་ཁད་

པར་རོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་ས་ཆོག་ལན་མང་པོ་བས་པའྲི་འཕྲོ་ན་རེ་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། རས་

བྲིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གཉྲིས་ཀ་ལ་ས་ཆོག་མྲི་དགོས་པར་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་། རས་

བྲིས་ལ་ས་ཆོག་གང་དུ་བེད་ཀང་བརྐོས་ནས་སྦང་བ་མྲི་དགོས་པར། རས་སྔགས་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྲིས་སྦངས་པས་ཆོག་ལ། བརྟག་པ་དང་། བསང་བ་ཡང་མྲི་

དགོས་སོ། །གཟུང་བ་དང་། སྲུང་ཞྲིང་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཆོ་ག་རྡུལ་ཚོན་དང་འད་

བར་བེད་དགོས་ཏེ། ས་ཕྱོགས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང་། བགེེགས་སྲུང་བ་སོགས་ཀྲི་

དགོས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །རས་སྔགས་སོགས་ཀྲིས་སྦང་
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བ་ཡང་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པ་མྲིན་པས། བས་ཀང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ལ། མ་

བས་ཀང་ཆོ་ག་ཆད་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་སྟ་གོན་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྲིས་

མཛད་པའྲི་རས་བྲིས་རྐང་བ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཟུང་འཇུག་

གསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ངག་དབང་གགས་པ་དང་། རྟག་པའྲི་རོ་རེས་མཛད་པའྲི་

རས་བྲིས་རྐང་བའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རྣམས་ལས། རས་བྲིས་ལ་སྟ་གོན་དགོས་མྲི་དགོས་

གཉྲིས་ཀ་མ་བཤད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་སྔགས་རྲིམ་ལས་རས་བྲིས་ཀྲི་སྟ་གོན་གྲི་

ཁད་པར་བསྟན་པའྲི་སབས་སུ། བུམ་པ་སྟ་གོན་དང་། སོབ་མས་དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་

ན། སོབ་མ་སྟ་གོན་གཉྲིས་རས་བྲིས་ལ་བེད་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང་། གསུངས་པ་

ལྟར་བེད་ཀང་དགོས་ལ། ས་ལྷ་སྟ་གོན་དང་། ལྷ་སྟ་གོན་གཉྲིས་བེད་པར་ཡང་མ་

གསུངས་ལ། བེད་ཀང་མྲི་དགོས་ཏེ། སའྲི་ལྷ་མོ་སྟ་གོན་གྲི་དགོས་པ་ནྲི། ས་ཕྱོགས་

དེར་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་གནང་བ་གསོལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཡྲིན་པས། དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་

འབྲི་ན་དེ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ལྷ་སྟ་གོན་གྲི་དུས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་གྲི་

ཚོམ་བུ་འགོད་པ་ནྲི། འབྲི་བ་ཡྲིན་ན་ལྷ་མཚན་མྲི་འཆུག་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཡྲིན་ལ། སྟ་གོན་

གྲི་སྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྲི། སང་འབྲི་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིན་

གྲིས་རློབ་པའྲི་དོན་དུ་སན་གསན་འབབས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་པས། མྲི་འབྲི་ན་དེ་ལྟར་

བེད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཅྲི་སྟེ་ལྷ་སྟ་གོན་བེད་ན་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་སྟེང་དུ་ལས་ཐྲིག་དང་ཡེ་ཐྲིག་གཉྲིས་ཀ་རོགས་པར་འདེབས་དགོས་པ་འགྱུར་

རོ། །དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་དང་ཁད་པར་མེེད་དོ། །
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གསུམ་པ་ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བོད་ཀྲི་བླ་མ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། བསམ་གཏན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ལྟར་དུ། བསྒྲུབ་གཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་

བསྐེད་དེ། དེའྲི་གཙོ་བོ་དང་རང་གྲི་བླ་མ་གཉྲིས་ཐ་མྲི་དད་དུ་མོས་པའྲི་ལུས་ལ་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་རྣམས་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་འད་བ་དེ་ནྲི་

བསམ་གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་སོང་གྲི །ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྲི་དོན་

མེད་”དེ
1
། །ལུས་དཀྲིལ་བསྒྲུབ་གཞྲིའྲི་གནས་གཞལ་ཡང་ཁང་མ་བཅོས་པ་དགོས་པ་

ལས། དེ་ལ་ནྲི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་ཡང་བསྒྲུབ་གཞྲིར་མ་སོང་

བར་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་བསྒྲུབ་གཞྲི་ཞྲིག་ཏུ་སོང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་འད་བས་སོབ་

མ་ལ་དབང་བསྐུར་ཀང་ལུས་དཀྲིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་དུ་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒྲུབས་པ་དེར་དབང་མ་བསྐུར། བླ་མས་མ་བསྒྲུབས་པའྲི་ལུས་ལ་སོབ་མ་

དབང་ལེན་དུ་བཅུག་པའྲི་ཕྱྲིར། འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པ་དེ་

ཉྲིད་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ལུས་དཀྲིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བར་མ་སོང་། བསམ་

གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ས་སྐའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ནྲི། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟུར་དུ་མྲི་སྒྲུབ་པར། 

བླ་མས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་མངོན་རྟོགས་སྒོམ་པ་དེ་ཉྲིད། ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་པར་བཞེད་

པ་ལྟར་ལེགས་པས། རང་ལུགས་ཀང་དེ་ལྟར་བའོ། །དེ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་དུ་བདག་

འཇུག་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མངོན་བང་ལྔ་ལས་གཞྲིའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པ་ལ་རང་ཉྲིད་ང་

རྒྱལ་འཇོག་ཅྲིང་། དེ་ནས་སྲིང་པོའྲི་རྣལ་འབོར་མ་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

1  མ་ཕྱི། ད    * དེ
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གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས། ཁད་པར་དུ་གཞྲིའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་

ཐུགས་ཀར་དཔྲིད་ཐྲིག་ལས་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་པ་ལ། ངའོ་སམ་པའྲི་

ང་རྒྱལ་ཤུགས་དག་བསྐེད་པར་བའོ། །དེའྲི་ཚེ་ནའང་གཞྲིའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། ནང་གྲི་ཧེ་

རུ་ཀ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སང་བའྲི་མོས་པ་བརྟན་པོའྲི་ངང་ནས་

བུམ་པ་བསྒྲུབས་ལ། དེ་ནས་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་དེ་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་

མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བེ་ནས་ཤར་སྒོ་ལོགས་སུ་གནས་པར་

བས་ལ། དེ་མན་ཆད་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དང་རང་གྲི་རྩ་བའྲི་བླ་མ་དབེར་མེད་

དུ་མོས་པར་བས་ནས། དེ་ལས་དབང་ལེན་པ་དང་། བདག་ཉྲིད་འཇུག་པ་སོགས་

བས་ཏེ། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དུས་སུ། རང་ཉྲིད་གཞྲི་དང་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་

གཉྲིས་དང་འདེས་བར་མོས་”ཏེ
1
་ལྷ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་སོབ་མ་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་གཞུག་པའྲི་ཚེ་ནའང་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་མ་ཡྲིན་

གྲི། བླ་མའྲི་སྐུའྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐེད་པ་དེར་གཞུག་ཅྲིང་། མེ་ཏོག་

འཐོར་དུ་འཇུག་པ་ནའང་། བླ་མའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཐུགས་ཀར་གཏོར་

བའྲི་མོས་པ་བེད་དུ་འཇུག་ལ། བུམ་པའྲི་དབང་སོགས་ཀང་བླ་མའྲི་སྐུ་ལས་ལེན་དུ་

འཇུག་པ་ཡྲིན་གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་གཉྲིས་འབེལ་མེད་མྲི་

བའོ། །ལུས་དཀྲིལ་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཡང་དྲིལ་བུ་བ་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་

བས་ཀྲི། གསང་འདུས་ལ་ལུས་དཀྲིལ་ཡོད་ཀང་དེར་དབང་བསྐུར་བ་མེད་དོ། །

ཇྲི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་སྲིན་པར་བེད་པ་སོབ་མ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ཏ    * ཏེ
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དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་དང་། ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་རབ་གནས་ཀྲི་ཆོ་ག་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འཇུག་པའྲི་དུས་སུ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བཟུང་ནས་འཇུག་དགོས་

པས། དེ་ལ་”རྲིགས
1
་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་བས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་སོམ་

པ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་ལ། མ་མཐའ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

གྲི་དབང་བསྐུར་བ་མན་ཆད་དང་འབེལ་བའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་ལན་

གསུམ་བས་པ་དགོས་ཀྲི། དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ཙམ་སྒོམ་པ་དང་། རེས་གནང་

ཙམ་གྲི་སབས་སུ་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ལན་གསུམ་བས་ཀང་སོམ་པ་གསར་

དུ་སྐེ་བ་དང་། སོམ་པ་སོར་ཆུད་པར་མྲི་འགྱུར་མོད། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་བས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། སྔར་ཡོད་བརྟན་ཞྲིང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་

བའྲི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་སོམ་གཟུང་བེད་པའྲི་དུས་ལ་ནྲི། ཤྲིང་རྟ་

ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པ་མྲི་འད་བ་གསུམ་བྱུང་སྟེ། སོབ་མ་སྟ་གོན་གྲི་དུས་སུ་བེད་ལ། 

གཞན་དུ་མྲི་བེད་པ་དང་། ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་བེད་ཅྲིང་གཞན་དུ་མྲི་

བེད་པ་དང་། གཉྲིས་ཀའྲི་དུས་སུ་བེད་པའྲི་ལུགས་མྲི་འད་བ་གསུམ་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་

གང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ཀང་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ཚང་ན་སོམ་པ་སྐེ་བ་ལ་ཁད་པར་

མེད་པས་རང་རང་གྲི་ལུགས་མ་འཆོལ་བར་བའོ། །དེ་ཡང་དབང་དང་བདག་འཇུག་གྲི་

སབས་སུ་སོམ་གཟུང་བེད་པའྲི་སྔོན་དུ་སོབ་དཔོན་གྲིས་བར་སྤད་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་

1  མ་ཕྱི། རགས    * རྱིགས
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ནས་བླང་དོར་གྲི་གནས་རྣམས་རགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་མ་མཐའ་ཡང་ངེས་པར་བས་ནས་

ལེན་འདོད་དང་བསྲུང་སེམས་ཀྲི་འདུན་པ་ཤུགས་དག་གྲིས་ལེན་པ་དགོས་ཀྲི། གཞན་

དུ་དབང་གལ་དུ་འདུག་པ་ཙམ་གྲིས་དབང་ཐོབ་པར་འགོ་བ་དཀའ་འོ། །སོམ་གཟུང་གྲི་

སབས་སུ་ཡང་སོབ་དཔོན་དང་མཉམ་དུ་འམ། སྔོན་དུ་བཟླས་པས་བང་སེམས་ཀྲི་

སོམ་པ་མྲི་སྐེ་བར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སོགས་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་

པས། སོབ་དཔོན་གྲི་བཟླས་པའྲི་རེས་སུ་བཟླ་བ་དང་། བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་ནའང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་དང་བླ་མ་ཐ་མྲི་དད་དུ་མོས་པ་དེས་སོམ་གཟུང་གྲི་ཚིག་

རྣམས་བརོད་པ་དེའྲི་རེས་སུ་རང་གྲིས་བཟླས་པའྲི་མོས་པ་བས་ནས་བརོད་པ་ངེས་

པར་དགོས་ལ། འདྲི་རྣམས་ལ་རྩལ་དུ་སྟོན་ནས་དམྲིགས་ཕྱེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། 

སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་གཞྲི་རྩར་གྱུར་པས་སོ། །དེས་ན་སྔགས་སོམ་སྐེ་བ་ངེས་པར་དབང་

བསྐུར་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀང་། དབང་བསྐུར་བ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས་ཏེ། དཔེར་

ན་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་གསོལ་བཞྲིའྲི་ལས་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀང་། ཆོ་གའྲི་གཙོ་བོ་

རྣམས་ཚང་ནས་བརོད་པ་གསུམ་པའྲི་དོན་གྲི་སུམ་གཉྲིས་ཡན་ཆད་རོགས་པའྲི་དུས་

སུ་སྐེ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

དབང་བསྐུར་བ་ལ། བླ་མེད་ཀྲི་བསྐུར་རྒྱུའྲི་དབང་ལ་བཞྲིར་ངེས་ཏེ། བུམ་པ། 

གསང་བ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། དབང་བཞྲི་པ་རྣམས་སོ། །བུམ་དབང་ལ་བཞྲི་སྟེ་

དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་འཐོབ་པ་དང་། གངས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དང་། ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་

པ་དང་། བེད་ལས་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་

གང་རུང་དུ་བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ན། བསྒྲུབས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྲི་བུམ་པ་
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བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་བ་བ་དངོས་སུ་མཛད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་སྒོམ་

པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དབང་ལྷ་ཟུར་ནས་སྤན་དངས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་སྤན་མ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་མོས་པ་བེད་

ཀང་། བུམ་པ་འཇོག་མཁན་སོབ་དཔོན་གྲིས་བེད་ཅྲིང་། དབང་བསྐུར་མཁན་ནྲི་དབང་

ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་བེད་ཀང་། བསྒྲུབས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས་

མཆོད་ཅྲིང་། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དགོངས་པ་གཏོང་བའྲི་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་ཡྲིན་ལ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་། དེ་ལ་

དགོངས་པ་གཏད་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་བ་བ་མཛད་པར་མོས་པ་བེད་དགོས་པས། 

རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བུམ་དབང་ཐོབ། ཅེས་བ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །གངས་ནྲི་གཞན་རྣམས་ལ་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། འདུས་པའྲི་ལུགས་ལྟར་

བས་ན། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་དང་། དབང་གོང་མ་རྣམས་དང་བཅས་པས་བཅུ་

བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ལས་ས་བཅུ་བཞྲིར་བཤད་པ་དང་བསྟུན་པའོ། །བུམ་དབང་ལ་

ཐུན་མོང་བ་རོ་རེ་སོབ་མའྲི་དབང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་

དབང་ངོ་། །

དེ་ཡང་མྲི་བསྐོད་པ་ཆུའྲི་དབང་། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྲི་དབང་། འོད་

དཔག་མེད་རོ་རེའྲི་དབང་། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའྲི་དབང་། རྣམ་པར་སང་མཛད་

མྲིང་གྲི་དབང་དང་ལྔ་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་རྲིག་པའྲི་དབང་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་འདོགས་པ་

ནྲི། སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིག་པ་རྣམས་ཀྲིས་བུམ་པ་འཛིན་མཁན་བས་ནས་བསྐུར་
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བའྲི་དབང་ཡྲིན་པས་ན་དེ་སད་དང་། ཡང་མ་རྲིག་པའྲི་གཉེན་པོར་རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་

སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་འཇོག་བེད་ཡྲིན་པས་དེ་སད་ཅེས་བའོ། །ཨ་བྷ་ཡས་གསུངས་པའྲི་

དབང་དང་པོ་མེ་ཏོག་འཕྲེང་བའྲི་དབང་ཞེས་པ་བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་ལ་མྲི་ཐེ་ཡང་

ངེས་པར་བ་དགོས་ཏེ། དེའྲི་དགོས་པ་ནྲི་གང་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྲི་ལྷ་དེ་ལ་བླ་མས་

སོབ་མ་གཏད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེའྲི་རྲིགས་སུ་མངོན་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་ཤེས་ཤྲིང་དེའྲི་ནུས་པ་འཇོག་ཚུལ་སྟོན་པའོ། །ཆུ་དབང་

གྲིས་ནྲི་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལམ་སྒོམ་པ་ན། རྲིགས་དེར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་གེགས་བེད་ཀྲི་

དྲི་མ་འཁྲུད་པའྲི་ནུས་པ་དང་། ཅོད་པན་གྲི་དབང་གྲིས་ནྲི་དེ་བསྒོམས་པ་ལས་རྲིགས་

དེར་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚེ་མཚན་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་དབུའྲི་གཙུག་ཏོར་བལྟར་མྲི་

མངོན་པའྲི་ནུས་པ་དང་། རྲིགས་བདག་གང་གྲིས་བེད་པའྲི་ནུས་པ་འཇོག་ལ། རོ་རེའྲི་

དབང་གྲིས་ནྲི་རྲིགས་དེར་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཐུགས་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

འགྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་དང་། དྲིལ་བུའྲི་དབང་གྲིས་ནྲི་རྲིགས་དེར་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚེ་ན། 

གདུལ་བ་ལ་ཆོས་ཀྲི་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་གྲིས་ཆོས་སྟོན་པའྲི་གསུང་འགྲུབ་བའྲི་

ནུས་པ་དང་། མྲིང་གྲི་དབང་གྲིས་ནྲི་རྲིགས་དེར་སངས་རྒྱས་པ་ན་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་མཚན་འདྲི་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དེ་འད་བའྲི་མཚན་གྲི་ནུས་

པ་འཇོག་གོ །

དེ་རྣམས་ནྲི་རྲིགས་སོ་སོའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་གྲི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་

དབང་གྲིས་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཐོབ་

པ་དང་། སྤྲིར་བླ་ན་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱྲིར་མྲི་ལྡོག་ཅྲིང་། ཁད་པར་ལམ་འདྲི་
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ལས་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་འཐོབ་པ་ལས་ཕྱྲིེར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ནུས་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་

ལ་ཞུགས་པའྲི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཁམས་གསུམ་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྲི་

རྒྱལ་པོའྲི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་པས་གཞན་ལ་རྒྱུད་འཆད་པ་དང་དབང་

བསྐུར་བ་སོགས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའྲི་ནུས་པ་ཁད་

པར་ཅན་བཞག་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་དབང་བ་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་དབང་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི། 

ཆུ་དང་ཅོད་པན་སོགས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་ཆོ་གས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་

ལ་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐེ་བ་འོང་བས། དེ་དང་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་གཉྲིས་

སྦར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་བེད་ཅྲིང་། དེ་མྲིན་ནའང་དེའྲི་ཚེ་བདེ་བ་སྐེས་

བའྲི་མོས་པ་བས་པ་དང་། ལྟ་བ་དན་པའྲི་བདེ་སྟོང་མོས་པ་ཡྲིད་བེད་ཀྲིས་དན་པ་

དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཡང་དངོས་དང་བསྒོམས་པའྲི་རྲིག་མ་གང་

རུང་དང་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་དུ་གསལ་བ་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང་

ལྟ་བ་དན་ནས་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་མོས་པ་བེད་པ་མ་མཐའ་ཡང་དགོས་

ཀྲི། དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་ན་དབང་དེ་རྣམས་ཐོབ་པར་གཞག་མྲི་ནུས་སོ། །

སྒ་བཤད་པ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལ་བུམ་པའྲི་ཆུའྲི་བ་བ་རེས་སུ་འགོ་བས་དེ་སད་ཅེས་

བའོ། །བེད་ལས་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གསལ་བའྲི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་

ཀང་། དེ་ཐམས་ཅད་རྲིགས་སོ་སོ་བ་ལྔ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དང་། 

དེ་གསུམ་དབེར་མེད་པ་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་དུ་མ་

འདུས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། བུམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཀང་། སབས་འདྲིར་དེ་དག་
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ལ་བརྟེན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་སྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞྲིང་

དེའྲི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་དང་། འབས་བུ་སྐུ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་

ནུས་པ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གསང་བའྲི་དབང་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པ་ལ་འགའ་ཞྲིག་བྷ་

གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། བྷ་གར་ཐོབ་པར་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་

མ་བཤད་ཅྲིང་། དུས་འཁོར་ལས་བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་

པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོམ་ཀྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་ལ། སོབ་མ་ལ་བྷ་ག་བསྟན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྐུར་

བར་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་འད་བ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་

དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལས་རྒྱལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་

བར་བཤད་པ་ནྲི་བླ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་

མཛད་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་ནྲི་བླ་མ་ལས་རྒྱ་བསྟེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བས་དཀྲིལ་

འཁོར་བའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་དམྲིགས་པས་སྤན་དངས་པ་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་ནས་

རྲིག་མ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་བཞུ་བ་ཐྲིག་ལེའྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པ་ཡུམ་གྲི་པདར་ཕབ་པ་དང་ཡུམ་གྲི་ཁམས་དམར་པོ་གཉྲིས་འདེས་པ་ལ་

ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་ཐ་སད་བས་པ་དེར་ཐོབ་པོ། །བསྐུར་

ཚུལ་ནྲི། ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཁམས་དཀར་དམར་ཡུམ་གྲི་པད་ནས་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མཐེབ་

སྲིན་གྲིས་བླངས་ཏེ། རང་གྲི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་སོ། །ངོ་བོ་ནྲི་ཁམས་དེ་མགྲིན་

པར་སེབ་པ་ན། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་བདེ་སྟོང་སྦར་བའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པ་དང་ལྷ་ཐམས་

ཅད་བཞུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་དངོས་སུ་སྐེད་ནུས་ཤྲིང་དེའྲི་ཚེ་
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ལྟ་བའྲི་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། ད་ལྟའྲི་དུས་སུའང་བླ་མ་དང་

ཡེ་རྒྱ་སོམས་འཇུག་བས་པར་མོས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་ངོ་བོར་

བསྐེད་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྕེ་ལ་བཞག་པའྲི་ཚེ་ན་དབང་པོ་རྣོ་བ་ལ་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐེ་བ་

སྲིད་ཅྲིང་དེ་ལྟ་མྲིན་ནའང་བདེ་བ་སྐེས་པའྲི་མོས་པ་བས་པ་དང་ལྟ་བ་སྦར་བ་ངེས་

པར་དགོས་སོ། །གང་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱའྲི་སྒ་བཤད་ན་

སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲིས་བུད་མེད་ཀྲི་ལུས་སུ་འཕངས་ཤྲིང་དེར་གྲུབ་པས་ལས་རྒྱ་

ཞེས་དང་། ཡན་ལག་གྲིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་སོགས་ཀྲི་ལས་རྣམས་རང་གྲིས་

བསྒོམས་པ་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས་པར་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནུས་པས་ན་ལས་རྒྱ་ཞེས་

བའོ། །ད་ལྟ་སྤྲི་ལ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་ཡེ་རྒྱའྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། དངོས་གནས་ལ་བུད་

མེད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་། ཡེ་ཤེས་ནྲི་རང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་ལ། དེ་རྒྱས་ཤྲིང་

སྐེད་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཡྲིན་པས་ན་ཡེ་རྒྱ་ཞེས་བའོ། །

བེད་ལས་ནྲི། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བང་སེམས་དངོས་སམ། དེར་མོས་པ་བས་

པའྲི་བདུད་རྩྲི་དེ་ཉྲིད་མངས་བས་རང་གྲི་རྩའྲི་གནས་རྣམས་སུ་སེབ་པ་ན། དེ་ན་

གནས་པའྲི་ཁམས་དཀར་དམར་དང་། ངག་གྲི་རྩ་བ་རླུང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་

ལས་རུང་དུ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་

སེམས་དབེན་ཀུན་རོབ་”སྒྱུ
1
་མའྲི་རོགས་རྲིམ་རྣམས་སྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བས་

ཤྲིང་། དེའྲི་སོད་རུང་དུ་བས་པའྲི་སྒོ་ནས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམས་

པས། ལམ་དུས་སུ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྟོང་

1  མ་ཕྱི། རྒྱུ    * སྒྱུ
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པ་བཞྲི་སྐེ་བ་དང་། དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་ལུས་

གྲུབ་ནས་མཐར་འབས་བུ་ངག་གྲི་རྩ་བ་རླུང་དག་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་

འགྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྒ་བཤད་པ་ནྲི། རས་གསང་བ་མངས་པ་ལས་

ཐོབ་པའྲི་དབང་ཡྲིན་པས་ན་དེ་སད་ཅེས་བའོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐོབ་པ་ནྲི་བླ་མ་

དང་། སོབ་མ་དང་། རྲིག་མ་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་ཐུན་མོང་བའྲི་ལམ་ལ་

མོང་བ་ཐོན་ཅྲིང་སྔགས་ཀྲིས་རྒྱུད་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། འདོད་པའྲི་རྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་

ལ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པ། མཚན་ཉྲིད་རྣམས་ཚང་བའྲི་སོབ་དཔོན་སོགས་ཀྲི་དབང་

དུ་བས་ནས། བླ་མས་གསང་དབང་གྲི་དུས་སུ་སོམས་འཇུག་བས་པའྲི་རྲིག་མ་དེའམ་

དེ་དང་འད་བ་གང་ཡང་རུང་བ་སོབ་མ་ལ་གནང་ཞྲིང་། སོབ་དཔོན་གྲིས་བར་ལེགས་

པར་སྤད་ནས་དྲི་བ་དྲི་ལན་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བས་ཏེ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཚེ་

དགའ་བཞྲི་སྐེས་པ་ལས་ཐོབ་པས་ན་བྷ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ངོ་བོ་

ནྲི་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་རླུང་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་དཀར་པོ་

ཞུ་བ་སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པར་སེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང་། དེ་ནས་སྲིང་གར་སེབ་པ་ན་

མཆོག་དགའ་དང་། དེ་ནས་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་དང་། དེ་ནས་རོ་

རེའྲི་ནོར་བུའྲི་རྩེར་སེབ་པ་ན་ཕྱྲིར་མྲི་འཕོ་བའྲི་མན་ངག་གྲིས་བཟུང་ནས་དེའྲི་ཚེ་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་ན་དེ་དང་སྟོང་བ་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་དབང་དུས་སུ་སྐེས་པ་འོང་ཡང་། དེ་ནྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་

ནས་སབས་གང་དུ་འཇོག་ན་རོགས་རྲིམ་དུ་གཞག་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་
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ནས་བབས་པའྲི་ཁམས་ཡྲིན་ན་ལྷན་སྐེས་མ་མཚོན་པར་ཕྱྲིར་འཕོ་བ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང་

སབས་འདྲིའྲི་དགའ་བཞྲི་ལ་ནྲི་ཡས་བབས་མྲིན་པ་མས་བརྟན་མྲི་འོང་ངོ་། །དེའྲི་

སབས་ཀྲི་དགའ་བཞྲི་དང་སྟོང་ཉྲིད་སྦོར་བ་ནྲི་དངོས་སོ། །ད་ལྟ་དེ་འད་བའྲི་དཔོན་

སོབ་རྲིག་མ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་བཞྲིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་མྲི་འོང་བས། བླ་

མས་གནང་བར་མོས་པའྲི་ཡེ་རྒྱ་དང་། དྲི་བ་སོགས་བེད་ཚུལ་བར་འཕྲོད་པར་བས་

ལ། རང་དང་རྲིག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཡྲིད་ངོར་གསལ་བཞྲིན་

པའྲི་ངང་ནས་སོམས་འཇུག་བས་པར་བསམས་པས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་བདེ་བ་

དངོས་སུ་སྐེས་པ་འོང་ལ། དངོས་སུ་མ་སྐེས་ནའང་དེའྲི་ཚེ་གོང་ལྟར་དགའ་བཞྲི་སྐེས་

པའྲི་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྟ་བ་དན་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་སྒོ་ནས། བདེ་སྟོང་སྐེས་

སོ་སམ་པའྲི་མོས་པ་ཡྲིད་བེད་བརྟན་པོ་མ་མཐའ་ཡང་དགོས་ཀྲི། དེ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་

ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ཐོབ་པར་འཇོག་མྲི་ནུས་སོ། །བེད་ལས་ནྲི། སང་བ་

ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གྲི་ངོ་བོར་འཆར་བའྲི་གེགས་ཀྲི་དྲི་མ་སྦངས་ནས་དེ་འཆར་བའྲི་

ནུས་པ་དང་། རྲིམ་པ་བཞྲི་བའྲི་འོད་གསལ་སྒོམ་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བས། འབས་བུ་ཞུ་

བ་དེ་ལྷན་སྐེས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་ལག་རེས་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་བ་ཚིག་དབང་ནྲི། དངོས་སུ་ད་ལྟ་སྐེ་བ་མེད་ཀང་། སོད་རུང་གྲི་དབང་བཞྲི་

བར་འགྱུར་བ་ནྲི། དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ། གསུམ་པ་མོས་པ་

ཚུན་ཆད་ཀྲིས་ངེས་པའྲི་ཚེ་ན་དེ་ཉྲིད་དཔེར་བས་ཏེ་དེས་མཚོན་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་

གོ་བ་སོབ་མ་ལ་བར་སྤད་ནས་དེ་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ལ་ཚིག་དབང་ཐོབ་པར་འཇོག་

ལ། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཏེ། །ཞེས་པས་དབང་གསུམ་པའྲི་དུས་སུ་
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རང་དང་རྲིག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་

ཀང་། ཡྲིད་ངོར་གསལ་བཞྲིན་པའྲི་ངང་ནས་སེམས་བདེ་སྟོང་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དུས་

མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་བཞྲིན་དུ། ལམ་དུས་སུ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་མཐར་ལུས་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་

གྲུབ་པའྲི་འཇའ་ལུས་རོ་རེའྲི་སྐུར་དངོས་སུ་སོང་བ་དང་། སེམས་སྟོང་ཉྲིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་དུ་སོང་བ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར་པ་ནས་

དེ་འད་བའྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པ་ནྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་

འཇུག་ཅེས་པ་དང་། དེའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་གོམས་པ་ལས་འབས་བུ་དེ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་

ཚུལ་ལ་ངོ་སྤོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟར་དབང་བཞྲི་བསྐུར་བ་ལས་སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ཐེབས་པའྲི་བསྐུར་

ཚུལ་དང་ཐོབ་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དབང་དོན་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་བསྒྲིགས་ནས་

ཉམས་སུ་བླངས་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་ནྲི་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། དེ་ལ་ཐོག་

མར་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་ནས། དེས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བས་ཏེ་རོགས་རྲིམ་སྒོམ་དགོས་

ཀྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་བསྒོམས་ཀང་བཤད་པ་ལྟར་མྲི་སྐེ་བས་ཐོག་

མར་བསྐེད་རྲིམ་དགོས་ཤྲིང་དེའྲི་སོད་རུང་དུ་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་དང་པོར་བུམ་དབང་

བསྐུར་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་རྲིམ་པ་དང་པོས་རྒྱུད་སྲིན་པར་བས་ཏེ་དེ་ནས་

རྲིམ་པ་གཉྲིས་པ་བསྒོམ་དགོས་པས་དེ་ལ་ཐོག་མར་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་

སོགས་ཀྲིས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པའྲི་ལག་
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རེས་ལ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དང་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་དབེན་

འདེན་ལ། དེ་ལས་མཐར་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་

སྟེ་དེ་རྣམས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བས་ལམ་དེ་རྣམས་སྒོམ་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་

དེའྲི་རེས་སུ་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་ཉྲིད་རྲིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞྲིག་གྲི་བསམ་

གཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དག་པར་བས་པ་ལས་སྟོང་ཉྲིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མཚན་ཉྲིད་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བས། དེའྲི་སོད་

རུང་དུ་བེད་པའྲི་དབང་གསུམ་པ་གསང་དབང་གྲི་རེས་སུ་བསྐུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་གྲི་

འོད་གསལ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན་སྐུ་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་ཐུགས་དོན་

གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་ལ། དེའྲི་རྒྱུན་

གོམས་པ་ལས་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་གོ་འཕང་

མངོན་དུ་བེད་པས་དེའྲི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་གསུམ་པའྲི་རེས་སུ་

བསྐུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོབ་བ་དེ་ལས་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པས་དབང་བཞྲི་པ་

ལས་གོང་ན་དབང་གཞན་མེད་དོ། །དབང་གྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ་དེར་ངེས་པ་བཞྲིན་

དུ་ལམ་གྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པས། དབང་བསྐུར་

བེད་པ་དང་རང་ཉྲིད་བདག་འཇུག་སོགས་བེད་ནའང་ལམ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆེད་དུ་བེད་

དགོས་ཀྲི། གོ་བ་དམྲིགས་ཕྱེད་པ་གལ་ཆེའོ། །

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་གལ་ཆེ་བས་དབང་མཚན་

ཉྲིད་པ་ཐོབ་མ་ཐག་ནས་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་དང་སྦོམ་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྲི་རྩ་བ་དང་
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ཡན་ལག་གྲི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལེགས་པར་ངེས་པར་བས་ཏེ། དན་ཤེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་

བསྟེན་ནས་རྩ་ལྟུང་ལ་སོག་བསོས་བེད་ཅྲིང་སྦོམ་པོ་སོགས་ཡན་ལག་གྲི་ལྟུང་བ་

རྣམས་ཀྲིས་གོས་ནའང་རང་རང་གྲི་ཕྱྲིར་བཅོས་ཀྲིས་ལེགས་པར་བཅོས་ནས་ཞག་

ཏུ་མྲི་འགོགས་པར་བའོ། །གང་དག་བུམ་དབང་མ་བསྐུར་བར་དབང་གོང་མ་བསྐུར་

བར་བེད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མ་བཅུག་པ་དང་ལྷ་ངོ་མ་བསྟན་པར་

དབང་གོང་མ་བསྐུར་བས་ནྲི་དབང་གང་ཡང་ཐོབ་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་

ལྟར་མ་བས་པར་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ན་སོབ་དཔོན་གྲི་རྒྱུད་ལ་སྔགས་སོམ་ཡོད་

ན་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་ཞྲིང་སོམ་པ་གཏོང་བས་དེ་འད་བའྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་དཔོན་

གྲིས་སྔགས་ཀྲི་ལམ་བསྒོམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་སྐེ་བར་

གསུངས་པས། གནས་འདྲི་ལ་གཟབ་པར་བའོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་དུས་འཁོར་གྲི་ལུགས་ལའང་དབང་བདུན་མེད་པར་མཆོག་དབང་

ཙམ་བསྐུར་ནས་འཁྲིད་འབོགས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རྲི་བོ་དག་

ཀང་མ་སྲིན་མྲི་ལ་གསང་བ་སྦྲིན་ལས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་

བས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ལ་དེ་

ལས་གནོད་པ་མེད་དོ། །དུས་འཁོར་ལ་ནྲི་ངེས་པར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐུར་དགོས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་སྦྲིན་པར་བ། །ཞེས་པའྲི་འགེལ་

བར། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བ་ཡྲི། རས་བྲིས་སོགས་སུ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དབང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྲུང་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྦོམ་པོ་སོགས་ཀྲི་ཉེས་པ་ཆུང་
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ངུས་གོས་ན་དེ་མ་ཐག་བཤགས་པར་བ་ཞྲིང་། རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན་བདག་འཇུག་སོགས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་སར་སོར་ཆུད་པར་བའོ། །གཙོ་བོར་རྩ་ལྟུང་གྲིས་གཏན་ནས་མ་གོས་པར་

བ་དགོས་ཏེ། འདུལ་བའྲི་ཕམ་པ་བཞྲི་གཅྲིག་ཅར་བྱུང་བ་ལས་ཀང་སྔགས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་

བྱུང་བ་རྣམ་སྲིན་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲིམས་ནས་རྩ་ལྟུང་གྲིས་གཏན་ནས་མ་གོས་ན་ཚེ་

འདྲིར་ལམ་མ་བསྒོམས་ཀང་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་རྣམས་སུ་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རེས་སུ་

བཟུང་སྟེ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་དུ་འོང་བས་ཁབ་པ་རྟེན་འབེལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་

སྐེ་བ་བདུན་ནམ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་བོ། །

དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྲུང་བའྲི་གང་ཟག་གྲིས་ཉམས་སུ་

བླང་བའྲི་ལམ་ལ་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། བསྐེད་རྲིམ་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྒོམས་པས་སྲིན་བེད་ཀྲི་ལམ་ཆ་ཚང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་

ནས་རོགས་རྲིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྒོམས་པས་གོལ་བེད་ཀྲི་ལམ་ཆ་ཚང་

བར་འགྱུར་ཞྲིང་། ཐེག་ཆེན་གྲི་སོབ་པའྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྲིན་བེད་ཀྲི་ལམ་དང་གོལ་

བེད་ཀྲི་ལམ་གཉྲིས་སུ་འདུས་པའྲི་ཕྱྲིར། བསྐེད་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་པ་སྒོམ་པ་སྔོན་དུ་

བཏང་ནས་རོགས་རྲིམ་སྒོམ་པར་བེད་དགོས་པས་ན་གོ་རྲིམ་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་ཏེ། 

བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་པར་མ་བས་ན་རོགས་རྲིམ་གྲིས་རྒྱུད་གོལ་བར་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར། ཁ་ཅྲིག །བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བ་སྦོང་ཞྲིང་རོགས་རྲིམ་གྲིས་འཆྲི་

བ་སྦོང་བས་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་སྦང་གཞྲི་མྲི་གཅྲིག་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཡང་བསྐེད་

རྲིམ་གྲིས་སྒོང་སྐེས་སོགས་སྐེ་གནས་བཞྲི་སྦོང་བའྲི་ཕྱྲིར། ལྷའྲི་སྐེད་ཆོག་མྲི་འད་བ་

བཞྲི་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་ནྲི་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་བསྒོམས་ནས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་
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འགྲུབ་ཚུལ་ལ་གོ་བ་མ་ཆགས་པར་སོང་འདུག་པས་མྲི་འཐད་ཅྲིང་། རང་ལུགས་ལ་

ནྲི། བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀས་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་སྦང་གཞྲིར་བས་ནས་ལམ་

བགོད་པར་བེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་བའྲི་མྲི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་པར་རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་གཞུང་ལས་བྱུང་ཞྲིང་། རྲིགས་

པས་ཀང་འགྲུབ་པར་བཞེད་པ་ལེགས་སོ། །བསྐེད་རྲིམ་ཞེས་པའྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། རྟོག་

པས་བཏགས་པའམ། བློས་བཅོས་ཤྲིང་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་རྲིམ་

པ་ཡྲིན་པས། དེ་སད་ཅེས་གསུངས་ཤྲིང་། རོགས་རྲིམ་ནྲི་བློས་བཏགས་པ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཡོད་པའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེ་ལ་དམྲིགས་ནས་དྷཱུ་

ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་རྲིམ་པ་

ཡྲིན་པས་ན་རོགས་རྲིམ་ཞེས་བ་བ་དང་། གདོད་མ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲི་གྲུབ་པས་

སྟོང་བའྲི་སྟོང་བ་ཉྲིད་དང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཡེ་

ཤེས་གཉྲིས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིན་པས་ན། དེ་སད་

ཅེས་བའོ། །

དེ་ལ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་ཟུར་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང་། རོགས་

རྲིམ་ལ་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་བཤད་ན། སྤྲིར་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བརོད་བའྲི་གཙོ་བོ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ནྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚོན་དོན་

ཡྲིན་པས། བརོད་བའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚོན་དོན་དུ་འདུས་སོ། །དེ་ལ་

ཐོབ་བ་འབས་བུའྲི་ཨེ་ཝཾ། ཐོབ་བེད་ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ། འདེན་བེད་རྟགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་དང་

གསུམ་གྲི་དང་པོ་ནྲི། ཨེ་གྲུ་གསུམ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གྲི་ནང་
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དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རང་སང་ལས་གྲུབ་པའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་དང་། ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་མཚོན་པའྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་

འཁོར་གྲི་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྟེ། མདོར་ན་སྔོན་བྱུང་གྲི་རྒྱུད་གསུང་བའྲི་དུས་ཀྲི་རྟེན་

དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཚོན་པར་བེད་དོ། །ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་ལ་སྟོང་བ་བཤད་

པ། བདེ་བ་བཤད་པ། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པར་རྣམ་སང་གྲིས་བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་གསུངས་པ་དེ་བཤད་གཞྲིར་བས་ནས། དེ་འཆད་བེད་

ཀྲི་འགེལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ཞེས་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ་དེའྲི་

ནང་ནས་སྔགས་ལ་སྤོད་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས། དོན་དམ་པའྲི་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྒོམས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྐེད་པར་བའོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་སེམས་ཙམ་

པས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སྟོང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་འདོད་པ་ཕྱྲིན་ཆད་རྲིགས་པས་

བཀག་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བའྲི་སྟོང་ཉྲིད་རྲིགས་ཚོགས་

ནས་ཇྲི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་སྔགས་ལའང་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་

ལྷག་པའྲི་ལྟ་བ་སྔགས་ལ་མེད། ཅེས་པའྲི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་གང་ཟག་

རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་ཀྲིས་སྟོང་བའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྦོར་བར་

བཤད་པ་མེད་ལ། འོན་ཀང་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལྟ་བ་དང་སྦོར་བ་ཤཱནྲི་པས་བཤད་ཅྲིང་། 

རང་རྒྱུད་པའྲི་ལྟ་བ་དང་སྦོར་བ་བྷ་ཝ་བྷ་ད་དང་། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་སོགས་ཀྲིས་གསུངས་

ཀང་། བླ་མེད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ན། ཕར་ཕྱྲིན་ཐེག་པའྲི་

གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་ཤོས་ལས་ཀང་ཆེས་དབང་པོ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བས་ཁབ་པས། དེ་ལ་
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ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་དངོས་སུ་སྟོན་པའྲི་སོད་དུ་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར། ཆེད་དུ་བ་བའྲི་

གདུལ་བ་ལ་དགོངས་ནས་རང་རྒྱུད་པ་ཕྱྲིན་ཆད་ཀྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་

མེད་གསུང་ངོ་། །དེས་ན་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་

བ་ཞྲིང་། གོང་གྲི་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་ཤེས་བེད་མཐའ་ཆོད་པར་ཤེས་

པར་འདོད་ན། སྔགས་རྲིམ་ཆེན་མོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སེ་སྤྲིའྲི་རྣམ་

པར་གཞག་པ་རྒྱས་པར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །    ། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ། །    ། །

རྣལ་འབོར་རོལ་བའྲི་དགའ་སྟོན་གྲི་སོམ་ཚིག་ནྲི། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཅང་ཏེའུ་བགང་

ཕྲེང་དང་། །ལུས་རྒྱན་ཁ་ཊྭཾ་ག་དང་བཏུང་བའྲི་སོད། །བགོ་བའྲི་གོས་དང་སྟན་ལ་

སོགས་པ་གཞན། །རྣམ་པ་འདྲི་བདུན་བཤད་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན། །ཞེས་པའོ། །བརྟུལ་

ཞུགས་དྲི་མེད་གཡང་གཞྲི་འཆང་ཞྲིང་ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། །མང་

དུ་ཐོས་པའྲི་བཟླས་བརོད་མཐར་སོན་བསམ་གཏན་མཆོག་གྲི་མེ་ཐབ་ཏུ། །ཉོན་

མོངས་བུད་ཤྲིང་སེག་པའྲི་སྦོར་བས་ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་འདའ་བེད་པ། །དབེན་པའྲི་

ནགས་སུ་ལུས་འདྲི་ཡོངས་གཏོང་དང་སོང་དེ་ལ་གློ་བ་དགའ། །

༈ ངུར་སྨྲྲིག་ཆོས་གོས་ཟུང་དག་གྲིས། །རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྲི་ལུས་མཛེས་

ཀྲི། །རབ་བྱུང་ཁྲིམ་པའྲི་རྟགས་འཆང་བ། །བསྟན་པ་འཇྲིག་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་

ལགས། །བསབ་གསུམ་སྦྲང་རྩྲི་གང་བ་ཡྲི། །པདས་བསྟན་པའྲི་ཆུ་མཚོ་

མཛེས། །ཁྲིམས་འཆལ་ངུར་སྨྲྲིག་གོས་འཆང་བ། །བདུད་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཡྲིད་

དགར་བགྲིད། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་དང་། །བདུད་ཀྲི་གཉེན་གྱུར་གང་ལགས་
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པ། །རེས་སུ་གཟུང་དང་ཚར་གཅོད་པའྲི། །ཕྲྲིན་ལས་ཐབས་མཁས་ལྡན་པ་

མཛོད། །གང་ཞྲིག་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི། །དགོངས་དོན་སྨྲ་ལ་ནུས་མེད་

པ། །ལོངས་སྤོད་ལྡན་པའྲི་སྐེ་བོ་ནྲི། །མང་ཡང་བསྟན་ལ་དགོས་ནུས་མེད། །ལེགས་

བཤད་འོད་བརྒྱའྲི་སང་བ་ཅན། །བཤེས་གཉེན་ཉྲི་མ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་། །ཐུབ་བསྟན་

གླྲིང་བཞྲི་མ་ལུས་པ། །ཅྲིག་ཅར་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་ནུས། །ཤུབྷཾ། །    ། ། 

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་”ལོང
1
་། རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭར་ཆེར། 

ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། སརྦ་ཛ་གཏཾ། །      ། །

1  མ་ཕྱི། ལོང    * ལོན
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

རྣམ་གཞག་གསལ་བའྲི་གཙུག་རྒྱན་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བླ་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་པོ་དབེར་མ་མཆྲིས་

པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བེད་མ་ཧེའྲི་ཞལ་

གྲིས་མ་ལུས་བགེགས་ཀྲི་སོག་འཕྲོག་ཅྲིང་། །བཅུ་དྲུག་ཞབས་ཀྲི་གར་སྟབས་བསྐོད་

པས་བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་རྩད་ནས་འབྲིན། །སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་དག་ཏུ་རབ་ཁོས་

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད། །འཇྲིགས་པ་དག་ཀང་ཆེས་ཆེར་འཇྲིགས་

མཛད་དུས་ཀྲི་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཐབས་མཆོག་གྲི་རྲིམ་པ་

ནྲི། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་མཁས་པའྲི་ལུགས་མང་དང་། །རེ་བཙུན་བླ་མའྲི་བཞེད་དོན་

འདྲི་ལྟ་ཞེས། །ལུང་དང་རྲིགས་པ་མན་ངག་དང་ལྡན་པར། །བློ་ངན་ངན་རྟོག་མུན་སེལ་

ལེགས་བཤད་ཀྲི། །དགའ་སྟོན་རྨད་བྱུང་སལ་བཟང་གཟུར་གནས་ལ། །བརྩེ་བའྲི་

སེམས་ཀྲིས་རབ་སྦྲིན་བློ་ལྡན་དག །སོད་ཀྲི་སྐོན་གསུམ་སངས་ཏེ་དྭང་བས་ཉོན། །དེ་

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་བསྐེད་

པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སོབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཞྲིབ་པར་བཤད་པ་དང་། 

རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡང་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གོ་ཞེས་རགས་པ་ཙམ་བཤད་པ་དང་བཅས་

པ་འདྲིར་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རྒྱུད་ལས་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་པ་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སོ་སོས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་མྲི་
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འད་བའྲི་དབེ་བ་དང་། བརོད་པར་བ་བའྲི་དོན་གཙོ་བོ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཔལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དམར་ནག་འཇྲིགས་གསུམ་གདོང་དྲུག་

དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་དག་ཀང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ཕྱོགས་མཐུན་གྲི་

རྒྱུད་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་དཔལ་

འཛིན་གྲིས་དག་ནག་གྲི་སབས་སུ། དཔལ་འདུས་པའྲི་དོན་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་བཤད་པ་ལས་ཞེས་སོགས་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་

ལན་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཤཱནྲི་པས་དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་ལས། དེ་བས་ན་

རྒྱུད་འདྲི་ནྲི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས། རྒྱུད་

དེ་ནས་མཱ་མ་ཀཱྲི་རོ་རེ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་སུ་བཞག་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་རོ་རེ་

འཕགས་མོ་ནྲི་རྲིགས་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་བཙུན་མོར་བཞག་ཅྲིང་།  ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནག་པོ་པས་ཀང་དག་ནག་གྲི་འགེལ་པ་ལས། གལ་ཏེ་བང་ནས་ཉེ་

བར་བརྩམ་པར་བ་བ་ནྲི་མཆོག་སྟེ། བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཆོ་ག་བཞྲིན་

ནོ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དང་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྲི་ཆོ་ག་

སྟེ། དགེས་པ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལས། ལ་ལས་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། །ར་ས་ཤེས་རབ་

རྣམ་པར་སྲིན། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་རྟོག་མེད་མྲིང་། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་

རྒྱུད་ནྲི་གཡོན་ནས་བརྩམ་པར་རྲིགས་སོ། །འདྲི་དག་ནྲི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་

དང་རེས་སུ་མཚུངས་པ་སྟེ། ཐབས་དང་མཚུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་ཤར་ནས་གཡས་

ཕྱོགས་སུ་གོ་རྲིམ་ཉྲིད་ཀྲིས་དན་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་ལ། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་

རྒྱུད་འདྲི་དག་ཐབས་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་གསུམ་དུ་རོ་རེ་སྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས་བཤད་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པའྲི་ནང་ནས་ཞེ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཐབས་རྒྱུད་དོ་ཞེས་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་དག་བཞེད་

པ་ལྟར་ལེགས་པས། འདྲི་དག་རང་གྲི་རྒྱུད་སོར་ནས་དངོས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཆ་རྒྱུད་གཞན་ནས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་དག་ནྲི། 

གཙོ་བོར་འདུས་པའྲི་སོར་ནས་འགེངས་པར་རྲིགས་ཤྲིང་། དེར་ཡང་མྲི་གསལ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་གའྲི་བེ་བག་འགའ་ཞྲིག་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་

ནས་ཀང་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་

འཛིན་ལ་སོགས་པས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ལྟར་མཁས་པ་དག་གྲིས་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྲིན་གྲི། རོ་

རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ནྲི་ཀྱཻ་རོར་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཆོ་ག་

སོགས་ལའང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱ་འགེབས་པ་གཙོ་བོར་བེད་པ་ནྲི། རྒྱུད་སེའྲི་རྣམ་དབེ་ལ་

མྲི་མཁས་པའོ། །

དེ་ལ་དག་ནག་དང་གཤེད་དམར་གྲི་རྒྱུད་ད་ལྟ་འཕགས་ཡུལ་དང་བོད་ན་

བཞུགས་པ་འདྲི་དག་ནྲི་རང་རང་གྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་དེ་ལས་བཏུས་པའྲི་

བསྡུས་རྒྱུད་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རྩ་རྒྱུད་བསྡུས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་དག་ནག་གྲི་

རྒྱུད་འདྲི་དག་ནག་གྲི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཉྲི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་ལས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པར་

དག་ནག་གྲི་འགེལ་པ་དག་ལས་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་

རྒྱུད་རྒྱས་པ་ནྲི་བོད་ཀྲི་བླ་མ་དག་“ཤཽ
1
་ཀ་འབུམ་པར་བཞེད་ལ། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་དཀའ་འགེལ་ལས་ཀང་། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།   ཤླཽ   ཞོལ། ༣བ༡ན།   ཤླཽ   སྐུ། ༣ན༥ན།   ཤོ་ལོ༽



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལེའུ་བདུན་དུ་བས་པའྲི་རྟོག་པ་འདྲིའྲི་བརོད་བ་གཙོ་བོར་རྒྱུད་འབུམ་པ་ལས། བ་ནྲི་

ངག་གྲི་ལམ་ལས་འདས། །ང་ནྲི་བདེ་བ་དང་བཅས་པ། །ཛ་ནྲི་གོལ་བ་གསུམ་ཁབ་

པ། །བྷྱཻ་ར་འཇྲིགས་བེད་ཅེས་གགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཉྲིད་དང་། ཞེས་བཤད་

ཅྲིང་། དཔལ་ཆེན་རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། དེ་ནས་ཞེས་བ་བའྲི་སྒ་བསྟན་པ་ནྲི། 

འཇམ་དཔལ་གྲི་རྒྱུད་གངས་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལས། འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་

པའྲི་ཐབས་ཀྲི་རེས་ལས་རྒྱུད་འདྲི་ཕྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པར་བས་ལ་རྒྱུད་ཀྲི་དང་

པོར་སྦར་བར་བའོ་ཞེས་རྟོག་བདུན་གྲི་ཐོག་མར། དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བ་

བ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དེ་ནས་ཞེས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྟོག་བདུན་ནྲི། རྒྱུད་རྒྱས་པ་གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་བསྡུས་ནས་

གསུངས་པའྲི་བསྡུས་རྒྱུད་མ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་ནང་ནས་རྟོག་པ་བདུན་ཟུར་དུ་

ཕྱུང་བ་ཡྲིན་པས། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་དུམ་བུ་སྟེ། དུས་འཁོར་གྲི་དབང་མདོར་བསྟན་

བཞྲིན་ནོ། །རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལ་ཡང་རྟོག་པ་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཆེན་ལཱ་ལྲི་ཏ་

བཛྲ་གྲིས་གསུངས་ཏེ། དེས་མཛད་པའྲི་ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དཔལ་གྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་འདྲི་བསྡུས་པ། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་རྟོག་པ་ནྲི། །སུམ་བརྒྱ་པ་སྟེ་འཇམ་

དཔལ་གྲི། །རྒྱུད་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་ཕྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །རྟོག་པ་

གསུམ་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པ་གཙོ་བོར་འཆད་ཅྲིང་། བདུད་རྩྲི་

བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། རྭ་སྐོ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་འཁྲུལ་

འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་དག་འདྲི་ཚད་མར་བས་ནས་འཆད་ཅྲིང་། ད་ལྟ་བླུན་པོ་ཁ་

ཅྲིག །འདྲི་ཉྲིད་རྒྱུད་བརྫུས་མར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཕྲག་དོག་གྲི་གདོན་གྲི་རང་དབང་བལ་བར་
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གྱུར་ཏེ་ཆོས་སོང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འཇུག་པ། རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་གཞུང་མ་

མཐོང་བར་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བ་སྟེ། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས་མཛད་པའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་

འགེལ་པ་ལས། དེ་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་འདྲི་ནྲི། འདྲིའྲི་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་རྟོག་པ་

གསུམ་པ་ལས། བྲི་བ། བསྡུ་བ། དང་བ། བསེ་བ། སོ་བ་ཡན་ལག་ལྔ་བཤད་པ་དང་། 

ལས་བདུན་བཤད་པའང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་དག་མྲི་ཤེས་ན་དོན་མྲི་གོ་བ་དང་མ་

ཚང་བས། ཤ་ཟན་གཤོག་པ་མ་ཕེབས་པ་ལྟར་འགྱུར་ལ། ཡང་བཤད་རྒྱུད་དེ་ལས་

བཤད་པའྲི་ཕྱྲི་ནང་གསང་དྲུག་གྲིས་བསོར་བར་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཤྲིང་མཁན་གྲི་

འཁོར་ལོ་བ་ཐག་ཆད་པ་ལྟར་ཚུར་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡང་ན་ཐུན་མོང་དད་པ་བརྟན། །དེ་ལ་སྦོར་བའྲི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །རྟོག་

ཅྲིང་དཔོད་པའྲི་རྟོག་གེ་པ། །དེ་ལ་སྦོར་བའྲི་དངོས་གྲུབ་རྲིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་

རྲིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་སམ་ན། མཐོང་རྒྱ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་བ་སྟེ། རྒྱུད་རྩོད་མེད་རྣམས་ལ་

ཡང་ཚིག་དེ་དང་རྲིགས་འད་བ་མང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་གཞན་རྒྱུད་རྣམ་དག་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་

པའྲི་མུ་ཅོར་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཏེའུ་ལོ་པའྲི་རྟོག་པ་ཡང་རྭ་པ་དག་རྒྱུད་རྒྱས་པ་

ལས་ཕྱུང་བར་འདོད་དོ། །གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་རྟོག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་སྐོ་ལུགས་པ་དག་

རྒྱུད་དུ་བེད་མོད་ཀྲི། རྭ་པ་རྒྱུད་དུ་མྲི་འདོད་ལ། བོད་ཀྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་ཀང་ཐེ་

ཚོམ་དུ་མཛད་དེ། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། ལྷ་མ་སྲིན་ནྲི་སེ་བརྒྱད་ཀྲིས། །སོག་གྲི་

ཡང་སྲིང་ཕུལ་བ་ནྲི། །གཤྲིན་རེས་ཡ་ཕུལ་མ་མོས་མ། །སྲིན་པོས་ར་ཕུལ་གནོད་

སྦྲིན་ཀྵེ། །མྲི་ཡྲིས་ནྲི་ཕུལ་ས་བདག་ས། །བཙན་གྲིས་ཙ་ཕུལ་བདུད་ཀྲིས་ད། །ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 442  

སོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞྲི་ཆེ་བར་སང་ཞྲིང་། མྲི་ལྷ་མ་སྲིན་སེ་བརྒྱད་ཀྲི་ཡ་གལ་དུ་

འོང་དོན་མེད་ལ། ཡྲི་གེ་དེ་དང་དེ་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོའྲི་ལུགས་སུ་བས་པར་

འདུག་པ་ལ། ས་དང་ཙ་དང་ད་རྣམས་རྒྱ་སད་ཀྲི་ས་བདག་སོགས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་

པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སམྦྷུ་ཊའྲི་རབ་བེད་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལས་འཇྲིགས་བེད་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དེའྲི་ལས་སྦོར་མདོ་ཙམ་གསུངས་

སོ། །རྒྱུད་དེ་དག་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །བླ་མ་བྷ་རོ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་གཏམ་རྒྱུད་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ལས་འདྲི་ལྟར་

“འཐད
1
་དེ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་ཨུ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བུ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་

ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱལ་པོ་རུ་ཏ་གཉྲིས་“འཛམྦུའྲི
2
་གླྲིང་དུ་འཐབས་པས་རུ་ཏ་རྒྱལ་ཞྲིང་

གདོང་དྲུག་ཕམ་པ་ལས། དེའྲི་དུས་སུ་རྲི་རབ་ཀྲི་ཁོང་སེང་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་གནས་ན་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་“འཛམྦུའྲི
3
་གླྲིང་དུ་རང་གྲི་བུ་ཕམ་པར་ཤེས་ཏེ། འདོད་

ཁམས་ན་ཆེ་བ་དབང་ཕྱུག་ཡྲིན་པས། དེས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་དམག་ཚོགས་

དང་། ས་སྟེང་གྲི་ནད་བརྒྱད་དང་། གདོན་བརྒྱད་ཀྲིས་དམག་དངས་ནས། ལྷ་མ་ཡྲིན་

གྲི་རྒྱལ་པོ་རུ་ཏ་ཕམ་པར་བས། དེའྲི་ཚེ་རུ་ཏ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་སྐབས་སུ་

སོང་བས། འཇམ་དཔལ་གྲིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྲི་གཉེན་པོར་ཕྱག་སོ་བཞྲི་སྤྲུལ། 

ས་འོག་གྲི་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་རྟ་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་གཉེན་པོར་མ་ཧེའྲི་གདོང་པ་སྤྲུལ། ས་སྟེང་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༡ན།   འཐད   ཞོལ། ༤བ༤ན།   སྐུ། ༤བ༢ན།   འཆད

2  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   འཛ་མྦུའྱི   ཞོལ། ༤བ༤ན།   ཀུ། ༤བ༣ན།   འཛམ་བུའྱི

3  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   འཛ་མྦུའྱི   ཞོལ། ༤བ༥ན།   སྐུ། ༤བ༣ན།   འཛམ་བུའྱི
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གྲི་ནད་བརྒྱད་དང་། གདོན་བརྒྱད་ཀྲི་གཉེན་པོར་ཞབས་བཅུ་དྲུག་སྤྲུལ། དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པོའྲི་གཉེན་པོར་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་བསྟན་ནས། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་

རྒྱུད་འབུམ་པ་གསུངས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ལྟར་ནྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་

ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། ཁུངས་རྣམ་དག་གང་གྲིས་ཀང་ཡྲིད་ཆེས་བསྐེད་

པར་བར་མེད་པའྲི་གཏམ་རྒྱུད་སྔ་མ་དག་ལ་ཚད་མར་བཟུངས་ན། མདོ་རྒྱུད་བསྟན་

བཅོས་དང་ལེགས་པར་འགལ་བའྲི་ཅལ་ཅོལ་དུ་མ་སྨྲ་དགོས་པར་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སོ་སོས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་མྲི་འད་བའྲི་དབེ་བ་

ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ཨུ་རྒྱན་གྲི་ཡུལ་ནས་ལེན་པ་པོ། །མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའྲི་

གྲུབ་ཆེན་ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲིའྲི་སོར་ལ་སྡུད་པ་པོ་དང་འད་བའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་

བུ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཛད་པའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་

གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ཡོད་ལ། །གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་མཛད་པའྲི་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆེ་བས་མཛད་པ་གཤྲིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བ་ལ་བོད་དག་གྲིས་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་ཟེར་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། 

ཤྲྲི་བྷ་དས་མཛད་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཞལ་ཕྱག་རོགས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུར་

ཁོད་དང་བཅས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆུང་བས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

མདོར་བསྡུས་གཉྲིས། ཛྙཱ་ནཱ་ཀ་རས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་

སུ་བསྐེད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཕྱག་གཉྲིས་

པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་མཛད་པ་དག་གྲིས་ཀང་འགེལ་པ་དེ་
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དང་དེར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་

ཤཱནྲི་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་“ཆོ་ག
1
་དང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དང་། 

སོབ་དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བསེན་པའྲི་ཆོ་ག་དང་། 

ཤྲྲི་བྷ་དའྲི་སྦྲིན་སེག་དང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པའྲི་དག་པོའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་

ག་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བསེན་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱ་གཞུང་

འགའ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། བལ་བོ་བྷ་རོས་མཛད་པ་རྭ་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་

གཉྲིས་པ་དང་། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་བཞྲི་པ་དང་། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀང་ཡོད་དོ། །བོད་ལ་རྭ་སྐོ་ཞང་གསུམ་མལ་དང་གཉོས་ཀྲི་ལུགས་རྣམས་

ཅུང་གགས་ཆེ་ཞྲིང་། དེ་དག་ལས་ཀང་རྭ་སྐོ་གཉྲིས་དང་། དེ་ཡང་རྭ་ལུགས་མཆོག་

ཏུ་བེད་པར་སང་ངོ་། །

དེ་ལ་རྭ་ལོ་ཙྪ་བ་རོ་རེ་གགས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། ལོ་ཙྪ་བ་རང་

ཉྲིད་ཀྲི་གསུངས་ལས། རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རྟོག་བདུན་ལ། །ནག་འགེལ་མུན་པའྲི་མདའ་

འཕེན་བརྩམས། །དཀའ་འགེལ་ཕྱོགས་མཐོང་འབེམ་ལ་གཏད། །བཅུད་ཀྲི་ཐྲིགས་

པས་འཕོག་པར་བསྣུན། །གསོད་པའྲི་མཚོན་དེ་སྲིང་ལ་གབ། །ཁ་ནས་ཁར་བརྒྱུད་ཡྲི་

གེར་མ་བཀོད་དོ། །བསེན་སྒྲུབ་དག་སོག་དབང་སྡུད་ཡོད། །མངོན་རྟོགས་རྲིམ་པ་ལྔ་

ཡང་ཡོད། །ལས་གཞྲིའྲི་སྦྲིན་སེག་ཆོ་ག་ཡོད། །སྲིན་བེད་དཀྲིལ་ཆོག་ཡྲིག་ས་

ཡོད། །དམར་པོ་མདའ་གཞུ་འགེངས་པ་ཡོད། །འདྲི་དག་རྣམས་ནྲི་མྲི་ལེགས་

ནའང་། །བན་ཆུང་རྭ་ཡྲི་ལུགས་སུ་སང་། །ང་ཡྲི་རེས་འབངས་ཐམས་ཅད་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༤ན།   -ཆོ་ག    ཞོལ། ༥བ༡ན།   -ཆོ་ག   སྐུ།  ༥ན༦ན།   ཆོ་ག    * ཆོ་ག
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ཀྲིས། །བཅོས་བསད་མ་བེད་ཉམས་སུ་ལོང་། །བཅོས་ན་དངོས་གྲུབ་ག་ལ་

འཐོབ། །འདྲི་རུ་མ་འདུས་ཡྲི་གེའྲི་ཚོགས། །ལེགས་ན་གཞན་གྲིས་སྦར་བ་ཡྲིན། །འདྲི་

ཡྲི་ཉེས་ནའང་གཞན་དུ་མྲིན། །གཞན་གྲི་ལེགས་ནའང་འདྲི་རུ་མྲིན། །ཕྱོགས་འཛིན་

ཆེ་ཞྲིང་མན་ངག་བསེ། །རང་དང་སོབ་མ་ཕུང་བའྲི་རྒྱུ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྒྲུབ་ཐབས་

ལྔ་ནྲི། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་མངོན་རྟོགས། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཞལ་ཕྱག་རོགས་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཕྱག་བཞྲི་པ། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །དེའྲི་རེས་འབང་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། མང་དུ་ཡོད་ལ། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་

པ། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་བཞྲི་པ། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཞེ་དགུ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱས་པ། དབུ་སྟོང་ཕྱག་བེ་བ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་འབུམ་པའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་བླ་མ་བྷ་རོ་གསུང་བར་རྭ་ལོས་བཤད་དོ། །སྐོ་འོད་འབྱུང་གྲིས་རྒྱ་གར་དུ་

ཕྱྲིན་ནས་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆུང་བ་སོགས་ལ་ཐུག་ཅྲིང་། དེས་རྟོག་བདུན་གྲི་ཊྲིཀྐ་ལ་

སོགས་པ་བས་ལ། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཞེ་དགུ་མ་གཙོ་བོར་བེད་ལ། གཞན་ཡང་ལྷ་

བཅུ་བདུན་མར་གགས་པ་དང་། ལྷ་དགུ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་བོད་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལུགས་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་དགོས་པ་ཆུང་བས་མ་བྲིས་ལ། ཕྱྲིས་

ཀྲི་བོད་ཁ་ཅྲིག་ལྷ་ཞེ་གཅྲིག་མ་ཡང་འདོད་མོད་ཀྲི། འདྲི་དག་གྲི་འཐད་མྲི་འཐད་དཔད་

པ་དག་ནྲི།

འོག་ཏུ་སབས་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཐོག་མར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་

རྣམ་གཞག་ལ་ལོག་རྟོག་མང་བར་སང་བས་འདྲི་དཔད་པར་བའོ། །དེ་ལ་བདག་གྲི་

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་དག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་
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ཀྲི་ལོག་རྟོག་སེལ་བ་ལ་ལུང་རྲིགས་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པ་ནྲི། འདྲི་ལྟ་སྟེ། །

ཕྱྲིས་ཀྲི་བོད་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

གྲི་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། མཐོང་རྒྱ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་ཞྲིང་མཐོང་བའྲི་

དོན་ཡང་ཞྲིབ་ཏུ་མ་རྟོགས་བཞྲིན་དུ་མྱུར་དུ་ཁ་ཚོན་གཅོད་པ་ལ་དགའ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

སམྦྷུ་ཊ་དང་རྟོག་བདུན་གྲི་བྲིས་སྐུ་དང་། ལྷའྲི་རྟོག་པའྲི་སབས་སུ་མྲི་གསལ་ཡང་། 

འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པའྲི་སབས་ལས་ཤེས་ཏེ། དེ་ཡང་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་བསྡུས་པའྲི་

སབས་སུ་འཁྲུལ་འཁོར་བེད་ཚུལ་མྲི་གསལ་བ་གསལ་བར་སྟོན་པའྲི་བཤད་པའྲི་

རྒྱུད་རྟོག་གསུམ་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པ་ལས། རྩ་བའྲི་སྔགས་བཏུས་ཤྲིང་དངས་

ནས་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བསེ་བའྲི་སབས་སུ། ལེའུ་ཚེ་དགུ་པའྲི་དབུས་དང་ཕྱོགས་

བཞྲིར། ཡ་ཀྵེ་མ་མེ་ད་ལྔ་འགོད་པ་དང་། དེའྲི་ཕྱྲི་རོལ་རེ་མྲིག་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་ལྷ་

ལྷག་མ་བརྒྱད་དང་། ཐོད་པ་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་འགོད་པར་གསུངས་ལ། 

དེ་ཡང་དག་ནག་ལས། ཡྲི་གེ་ཀྵེ་ནྲི་གཏྲི་མུག་བརོད། །ཡྲི་གེ་མ་ནྲི་ཕྲ་མར་

གསུངས། །ཡྲི་གེ་མེ་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཉྲིད་། །ཡྲི་གེ་ད་ནྲི་ཕྲག་དོག་འགྱུར། །གཤྲིན་རེ་

འཇོམས་པ་ལྔ་རུ་གགས། །ཡྲི་གེ་ཡ་ནྲི་ཐོ་བར་གགས། །ཡྲི་གེ་ཙ་ལ་དབྲིག་པ་

གཙོ། །ལག་ན་པད་ནྲི་ཡྲིག་ལས། །ཡྲི་གེ་ར་ནྲི་རལ་གྲིར་ལྡན། །ཡྲི་གེ་ཛ་ནྲི་སེམས་

མར་བརོད། །ཡྲི་གེ་ས་ནྲི་ཕག་མོར་གགས། །ཡྲི་གེ་དོ་ལས་དབངས་ཅན་

བསྒགས། །ཡྲི་གེ་རུ་ལས་གཽ་རྲིར་དན། །ཎ་ཡོ་ནྲི་ར་མཚམས་བཞྲི་རུ། །ཐོད་པ་བཞྲི་

རུ་བགགས་པའོ། །ཞེས་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་ཐོད་པ་བཞྲི་རུ་

གསུངས་ལ། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ་
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ཡང་། ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་ལས་ལྷའྲི་རྣམ་པ་ཅན་བཅུ་གསུམ་དང་། ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཐོད་པ་

བཞྲིར་བསྐེད་པ་ལ་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་ལས་སྒྲུབ་པར། གྲུབ་ཆེན་

དཔལ་འཛིན་གྲི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་དཔལ་

ཆེན་རོ་རེ་གྲུབ་པ་དང་། སོ་ན་ཤྲྲི་གཉྲིས་ཀས་མཛད་པ་ལས། ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་པོ་དེ་

དག་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒོམས་ལ། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་

གྲིས་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྲིས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་ལ། མདུན་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ་

མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ནས་སྔར་བྲིས་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལ། ཐོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྦོར་བས་བཅུག་ལ། དེ་ནས་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པས། 

བདག་ཉྲིད་རྣམ་པར་བསྒོམས་ལ་སྔགས་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ལས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པའྲི་འཁྲུལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྲི་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ། གཙོ་བོ་ལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

གཞན་འོང་དོན་མེད་པས། གཙོ་བོ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲིས་མཛད་དགོས་པར་གསལ་

ལོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་དང་། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

འགོད་པའྲི་སབས་སུ་ལྷ་འགོད་པའྲི་གནས་ལ་མྲི་འད་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་། རྒྱུད་

སྲིན་བེད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ལས་སྦོར་གྲིས་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་སབས་ཀྲི་ཁད་པར་

ཡྲིན་པས་སྤྲིར་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲིས་མཛད་པ་ལ། འཁོར་དག་ནག་ནས་

བཤད་པའྲི་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། ཐོད་པ་བཞྲིས་བསོར་བ་ཡོད་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་
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བས། གཉོས་ལོ་ཙྪ་བ་ཡོན་ཏན་གགས་དང་། རྭ་རོ་རེ་གགས་ཀྲིས་བོད་དུ་སོལ་ཕྱེ་

བའྲི་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པས། རྒྱུད་དང་

འགེལ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་མ་རྟོགས་བཞྲིན་དུ་

སྐུར་བ་གདབས་པར་མྲི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལ། དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་བར་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་

བཞྲིན་དུ་ནག་པོའྲི་ཕྱོགས་ཀྲིས་ཡྲིད་བསད་པས་བསྟན་པ་ཉམས་པར་བེད་པ་ལ་

ཞུགས་པའྲི་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ལ་སྤྲིར་གཙོ་བོ་མྲི་འད་ལ་འཁོར་འད་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྲིད་ཀང་། སྒྲུབ་བེད་སྔར་སོས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་

འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་པར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། རྟོག་བདུན་དང་

སམྦྷུ་ཊ་ནས་དེ་ལྟ་བུ་གསལ་བར་མ་བཤད་པ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ལ། རྟོག་གསུམ་གྲི་

འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་འགོད་པར་བཤད་པས་ཀང་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། སྤྲིར་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་

ཡྲིན་ན་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བེད་དགོས་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲས་འཁྲུལ་

འཁོར་གྲི་སབས་སུ་ཡང་ཡྲི་གེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པས་བཙོན་སྲུང་གྲི་ཚུལ་དུ་བསོར་བར་

བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། གལ་ཏེ་ཁབ་ན་ལྷ་བཅུ་བདུན་དུ་འགྱུར་བས་ཁེད་རང་གྲི་ཁས་

བླངས་དང་ཡང་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡྲི་གེ་དེ་རྣམས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་ཐོད་པ་

བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གོང་དུ་དངས་པའྲི་དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་དང་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་གྲིས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི། དག་ནག་ལྷ་

བཅུ་གསུམ་སྟོན་བེད་ཡྲིན་ཞྲིང་། དག་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྲུབ་པས་འཇྲིགས་བེད་ལྷ་
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བཅུ་གསུམ་འགྲུབ་པ་ལ་མྲི་ཕན་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་ལྷ་བཅུ་

བདུན་བཤད་ཀྲི་བཅུ་གསུམ་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བཅུ་བདུན་བཤད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

བཅུ་གསུམ་བཤད་པར་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་གོང་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེས་འཁོར་རྣམས་དག་ནག་ནས་བཤད་པའྲི་ལྷར་

མྲི་འགྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི། དག་ནག་གདོང་དྲུག་གཤེད་དམར་གསུམ་གའྲི་རྒྱུད་

ན་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཁེད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་འདྲི་གཉོས་ལོ་ཙྪ་བ་

ཡོན་ཏན་གགས་དང་། རྭ་ལོ་ཙྪ་བ་རོ་རེ་གགས་ཀྲིས་རྒྱ་བལ་གྲི་པཎྜྲི་ཏ་ལ་དངོས་སུ་

ཞུས་པ་ཡྲིན་པའང་མྲི་འཐད་དེ། གཉོས་ལུགས་ཀྲི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་

ཕྱྲིར་དང་། གཉོས་ལུགས་ལ་གཙོ་བོ་ལ་ཡུམ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་གཉོས་

ལུགས་ནྲི། གཙོ་བོ་ལ་ཡུམ་མེད་ཅྲིང་འཁོར་རྣམས་དག་ནག་ནས་ཁ་བསངས་པའྲི་ལྷ་

དགུ་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་དེའྲི་དགོངས་པ་ཡང་ལྷ་བཅུ་

བདུན་མའྲི་ལས་ཚོགས་སྟོན་བེད་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབེལ་

མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ལ་ལན་བརོད་པར་བ་སྟེ། རྟོག་གསུམ་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་

སབས་སུ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་འགོད་པར་བཤད་པས་ཀང་ལྷ་“བཅུ
1
་གསུམ་

མ་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི། ཁས་བླངས་ངོ་མྲི་ཤེས་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ། 

རྟོག་བདུན་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པ་ལས་བཤད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་

འཁོར་གྲི་ལས་སྒྲུབ་པ་ན། བཤད་རྒྱུད་རྟོག་གསུམ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲི་གེ་བཀོད་

པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་ཐོད་པ་བཞྲིར་བསྐེད་པ་ལ་རང་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།   -བཅུ   ཞོལ། ༨ན༦ན།   སྐུ། ༨ན༥ན།   བཅུ    * བཅུ
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འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པར་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཤད་པས་

འཇྲིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་སྨྲས་ཀྲི། རྟོག་གསུམ་ལས་

ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་འགོད་པར་བཤད་པས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་

སུ་ཞྲིག་གྲིས་གང་དུ་སྨྲས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཁས་ལེན་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པའྲི་དམ་བཅའ་

བཀག་པས་སུ་ཞྲིག་ལ་ཡང་གནོད་པ་མེད་དོ། །

སྤྲིར་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ན་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བེད་

དགོས་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་པ་སྨྲས་པས་དན་པ་མྲི་

གནས་པ་གསལ་བར་བས་ཏེ། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་འགའ་

ཞྲིག་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བེད་པའྲི་སབས་ཡོད་པ་དང་། ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་བཀོད་པའྲི་བཞྲི་

ཐོད་པའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པར་མྲི་བསྐེད་པར་དངོས་སུ་སྨྲས་ཀྲི། འཁྲུལ་

འཁོར་གྲི་སབས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ན་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བེད་དགོས་པས་ཁབ་

བོ། །ཞེས་མོ་གཤམ་གྲི་བུ་ཡྲིས་མགྲིན་པ་གཟེངས་བསྟོད་ནས་སྨྲས་སམ་ཅྲི། དག་

ནག་གྲི་རྒྱུད་དང་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་གྲི་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། དག་

ནག་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི། དག་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སྟོན་བེད་ཡྲིན་ཞྲིང་། དག་ནག་ལྷ་

བཅུ་གསུམ་གྲུབ་པས་འཇྲིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་འགྲུབ་པ་ལ་མྲི་ཕན་པའྲི་ཕྱྲིར་

དང་། ཞེས་སྨྲས་པས། ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་གང་སྨྲས་པ་ལ་ལན་ཟུར་

ཙམ་ཡང་མྲི་སྨྲ་བར་སྨྲས་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་དགག་པ་བེད་ལོ་སད་

ཀྲིས་བླུན་པོའྲི་མགོ་སོར་བ་འབའ་ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་པ་སྟེ། རྒྱུད་ཚིག་དེས་དག་ནག་ནས་

བཤད་པའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཞེ་སང་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲིས་བས་
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པ་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ་འཁྲུལ་འཁོར་

གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་དང་དེ་ལྷ་དེ་དང་དེར་བསྐེད་པ་ལ་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་བེད་པའྲི་ཁུངས་སུ་འགེལ་བ་དེ་དག་གྲིས་དངས་པ་ན། གཙོ་བོ་ཞེ་སང་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་དག་ནག་ལ་བས་ན་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་འབེལ་

མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། གཙོ་བོ་འཕོས་ནས་འཁོར་དག་ནག་དང་འད་བ་ལ་གཙོ་བོ་འཇྲིགས་

བེད་ཀྲིས་བ་དགོས་པར་སབས་སྟོབས་ཀྲིས་འགྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་པ་ན་འཇྲིགས་བེད་

ལ་དག་ནག་དང་ཐུན་མོང་གྲི་འཁོར་བཅུ་གཉྲིས་ཐོད་པ་བཞྲི་དང་“བཅུ་བདུན་བཅུ་

བདུན
1
་གྲིས་བསོར་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སྒྲུབ་བེད་ལེགས་པར་གུང་

བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་པ་ལ་ལན་ཟུར་ཙམ་ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར། དག་ནག་བཅུ་གསུམ་

མ་གྲུབ་པས་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་གྲུབ་ཅེས་སྨྲ་བ་པོ་སུ་ཞྲིག་ཡོད་པ་སྨྲོས་

ཤྲིག །དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི། དག་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སྟོན་བེད་ཡྲིན་ཞྲིང་ཞེས་

སྨྲས་པ་དང་། རྒྱུད་ཚིག་དེས་འཁོར་རྣམས་དག་ནག་ནས་བཤད་པའྲི་ལྷར་མྲི་འགྲུབ་

སྟེ། ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་བར་སྨྲས་ལ། རྒྱུད་

ཚིག་དེས་འཁོར་རྣམས་དག་ནག་ནས་བཤད་པའྲི་ལྷར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི་

དག་ནག་གདོང་དྲུག་གཤེད་དམར་གསུམ་གའྲི་རྒྱུད་ན་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་སྨྲ་

ཞྲིང་། ཡང་རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི་དག་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་སྟོན་བེད་ཡྲིན་ཞྲིང་ཞེས་ཀང་སྨྲ་

བ་ལས་ཡ་མཚན་པ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཤེས་ཏེ། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

སྟོན་བེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་ནག་གདོང་དྲུག་གཤེད་དམར་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།   བཅུ་བདུན་བཅུ་བདུན   ཞོལ། ༩ན༤ན།   སྐུ། ༩ན༣ན།   བཅུ་དྲུག
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གའྲི་རྒྱུད་ན་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་ལན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་

བར་ཐོག་མར་སོབ་པ་ལ་ཞུགས་ཙམ་དག་གྲིས་ཀང་ཤེས་སོ། །ངང་ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུར་

གྱུར་པ་ཡང་རྒྱུད་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་ལ་ཞུགས་པ་ནྲི། ཨེ་མ་

རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ལ་ནག་པོའྲི་རྩ་ལག་དག་གྲིས་ཐུབ་ཚོད་ཅྲི་ཡང་བ་བར་ཆས་

སོ། །དག་ནག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ན་གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་

གཉྲིས་མེད་པར་ཐལ། དག་ནག་གདོང་དྲུག་གཤེད་དམར་གསུམ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གསུམ་ག་ན་གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། 

འཁོར་གསུམ་ག་ཁས་བླངས་སོ། །རྒྱུད་ཚིག་དེས་འཁོར་རྣམས་དག་ནག་ནས་བཤད་

པའྲི་ལྷར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་ཚིག་དེ་ནྲི། དག་ནག་གདོང་དྲུག་གཤེད་དམར་གསུམ་

གའྲི་རྒྱུད་ན་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ལྷ་དེ་རྣམས་དག་ནག་གྲི་ལྷ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དག་

ནག་གདོང་དྲུག་གཤེད་དམར་གསུམ་ག་ན་ཡོད་པའྲི་ལྷ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པ་དང་

འད་བས་འགལ་ཁབ་རྣམ་པ་གསལ་བའྲི་དཔེའོ། །

འདྲི་འད་ནྲི། དག་ནག་གྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་དག་ནག་ཁོ་ནའྲི་ལྷ་ཡྲིན་དགོས་སམ་པའྲི་མ་

གོ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་དེའྲི་དགོངས་པ་ཡང་ལྷ་བཅུ་

བདུན་མའྲི་ལས་ཚོགས་སྟོན་བེད་ཡྲིན་གྲི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབེལ་

མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་བབ་ཅོལ་ཆེན་པོ་སྟེ། ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་ཞེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག །འཇྲིགས་

བེད་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་གཞན་གྲིས་གཙོ་བས་

པའྲི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་ཡྲིན། ཕྱྲི་མ་ལྟར་ན། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་གཞན་གྲི་གཙོ་བས་པའྲི་ལྷ་བཅུ་བདུན་དུ་བསྐེད་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་
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འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་འཁོར་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབེལ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེ་མྲི་འགལ་ན་

གཤེད་དམར་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་འཁོར་སྒྲུབ་

ཚུལ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་ན་ཅྲིས་འགོག །དེ་ཡང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ན། འོ་ན་གཤེད་དམར་དང་

དག་ནག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པ་ཡང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་

པར་བསལ་པའྲི་བར་དུ་མཚུངས་པས། འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་དང་ཡུམ་ཅན་

མྲི་སྲིད་པའྲི་ཁས་བླངས་གཞྲི་ནས་ཉམས་སོ། །

ཅྲི་སྟེ་ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡང་འཇྲིགས་བེད་ཉྲིད་ལ་

བེད་ན། འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་དག་ནག་ལས་ཀང་བཤད་པའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་

དང་ཐོད་པ་བཞྲི་ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་བེད་དམ། ལྷ་གཞན་བེད། གཞན་བེད་ན་དག་ནག་

གྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་དེའྲི་ཤེས་བེད་དུ་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀས་དངས་པ་ནྲི། 

འབེལ་མེད་པ་དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་གཉྲིས་ཀས་རེག་པའྲི་བླུན་པོའྲི་འཇུག་པར་འགྱུར་

རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། སྤྲིར་གཙོ་བོ་མྲི་འད་ལ་འཁོར་འད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་ཀང་

འདྲིར་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་དེས་འཇྲིགས་བེད་ལ་དག་ནག་གྲི་འཁོར་གྲི་ལྷས་

བསོར་བ་ཡོད་པར་མྲི་འགྲུབ་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བླངས་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །ལྷ་

བཅུ་བདུན་ཕྱེད་པའྲི་ཚེ། ཎ་ཡོ་ནྲི་ར་བཞྲི་ལས་ཐོད་པའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་དམ། འོན་ཏེ་

རྣམ་པ་ཡང་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ལྷ་བཅུ་གསུམ་དུ་ཟད་

ཀྲི་ལྷ་བཅུ་བདུན་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། རྣམ་པ་ཐོད་པར་ཡོད་ཀང་ངོ་བོ་ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཡྲིན་པས་ལྷའྲི་གངས་སུ་བགང་བ་མྲི་འགལ་ལོ་སམ་ན། དེ་ལྟ་ན་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་

ཡང་བརྟེན་པ་ལྷའྲི་གངས་སུ་བགང་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷའྲི་
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བདག་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ན་རྣམ་སང་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །དེར་མ་ཟད་དག་

ནག་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་ཡང་ཐོད་པ་བཞྲི་ལྷའྲི་བདག་“ཉྲིད
1
་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་དག་ནག་ལྷ་

བཅུ་བདུན་མར་འགྱུར་རོ། །

འོན་ཏེ་ཡྲི་གེ་དེ་བཞྲི་ལས་རྣམ་པ་ཐོད་པའྲི་རྣམ་པར་མྲི་བསྐེད་པར་ལྷའྲི་རྣམ་

པར་བསྐེད་པ་འགེལ་པ་དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ན། འགེལ་པ་དེ་དག་ལས། ཎ་ཡོ་

ནྲི་ར་མཚམས་བཞྲི་རུ། །ཐོད་པ་བཞྲི་རུ་བསྒགས་པའོ། །ཞེས་པའྲི་རྒྱུད་ཚིག་ཁུངས་

སུ་དངས་པ་ནྲི། འགེལ་པ་མཁན་པོ་དེ་དག་རང་གྲི་འདོད་པ་འགོག་པའྲི་ཆེད་དུ་དངས་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཐོད་པར་མྲི་བསྐེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ལ་ཐོད་པར་བསྐེད་པ་

དངོས་སུ་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ཁུངས་སུ་དངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འགེལ་པ་དེ་དག་ལས། ཡྲི་

གེ་བཅུ་བདུན་པོ་དེ་དག་ལྷ་བཅུ་བདུན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒོམས་ལ། ཞེས་

འབྱུང་བས་ལྷ་ཞལ་ཕྱག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་བཅུ་བདུན་དུ་བསྒོམ་པར་བསྟན་དགོས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ལྷའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་པ་ལ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམས་པས་མ་ཁབ་པའྲི་

ཕྱྲིར་ཏེ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་ལས་

བཅུ་གསུམ་ལྷའྲི་རྣམ་པ་དང་བཞྲི་ཐོད་པའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པའྲི་ཁད་པར་ཡོད་ཀང་

བཅུ་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ལྷའྲི་རང་བཞྲིན་དང་ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བསྒོམ་དགོས་པ་ལ་

ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་འགེལ་པ་ཉྲིད་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེ་བས་ན་ཤེས་རབ་

ཀྲི་གོགས་ཀྲིས་རྲིང་ནས་བཏང་བའྲི་བླུན་པོ་དག་གྲི་ལོག་“པའྲི
2
་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༣ན།   -ཉྱིད    * ཉྱིད   ཞོལ། ༡༠བ༢ན།   སྐུ། ༡༠བ༢ན།   ཉྱིད

2  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   པའྱི   ཞོལ། ༡༡ན༡ན།   པའྱི   སྐུ།   ༡༡ན༡ན།   པར
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ལེགས་པར་བརྟགས་ན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་ཏུ་ཟད་དོ། །གཉོས་ལོ་ཙྪ་བ་ཡོན་ཏན་

གགས་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དབང་གཉོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་

པ་ལ་མགར་དམ་པ་ཆོས་སྲིངས་པས་ཞུས་པ་སོགས་ཀྲི་སོལ་སྔར་ཡོད་པ་སོགས་ཀྲི་

ལུགས་གང་ཡང་མ་མཐོང་ཞྲིང་མ་ཐོས་པར། གཉོས་ལོ་ཙྪ་བའྲི་དཔོན་པོ་སོགས་

ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ལྷ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དཀྲིལ་ཆོག་སོགས་ཐོར་བུ་པ་ཙམ་མཐོང་

བས་གཉོས་ལུགས་ཀྲི་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་མྲི་སྲིད་དོ་ཞེས་རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་

སྟོན་པར་མ་བེད་ཅྲིག །དེ་ལྟར་བཅུ་གསུམ་མ་མྲི་འཐད་པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་

པ་མདོ་ཙམ་བརོད་ནས། ད་ནྲི་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ལོག་རྟོག་

བསལ་བ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཡུམ་ཡོད་

པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ལོག་རྟོག་སེལ་བ་དང་ཡུམ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། 

ཡང་ཕྱྲིས་ཀྲི་བོད་མང་པོས་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པར་བཤད་པའྲི་གཞུང་མེད་

པས་ཡུམ་མེད་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཡུམ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཡུམ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བེད་པ་མ་དག་གོ་ཟེར་རོ། །

འདྲི་ལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་རྟོག་བདུན་དང་སམྦྷུ་ཊར་ཡུམ་དངོས་སུ་གསལ་

བར་མ་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་འདྲིའྲི་རྒྱ་གཞུང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོར་ཡང་ཡུམ་ཡོད་

པར་མ་བཤད་པ་མང་ཡང་། ཡོད་པར་མ་བཤད་པ་དང་། མེད་པར་བཤད་པ་གཉྲིས་

དོན་མྲི་གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་སབས་གང་དུ་ཡང་ཡུམ་མེད་པར་

བཞེད་པ་མྲིན་ལ། ཡུམ་ཡོད་པར་འདོན་ནའང་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུམ་བཤད་

དགོས་པའྲི་ངེས་པ་ཡང་མེད་དོ། །འདྲིར་ཡུམ་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་གསུམ་ལས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 456  

དང་པོ་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲའྲི་འཇྲིགས་

བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། དེ་ནས་གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་

བ་ནྲི། བླ་མའྲི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་འཇྲིགས་བེད་ལ་དབང་གཉྲིས་པ་དང་

གསུམ་པ་བསྐུར་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་དགོས་ལ། དེ་ལ་གསང་དབང་ལ་ནྲི། 

སོབ་མ་ལ་ངེས་པ་མེད་ཀང་བླ་མས་རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བསྐེད་ནས་

ཡུམ་ལ་བརྟེན་ཏེ། གསང་དབང་གྲི་རས་བསྒྲུབ་པ་དགོོས་ལ། དབང་གསུམ་པ་ལ་ནྲི་

སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བསྐེད་ནས་རྲིག་མ་ལྷ་མོར་བསྐེད་པ་དང་སོམས་

པར་ཞུགས་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་བསྐེད་དགོས་པ་ལ་ནྲི་

ཁུངས་ཐུབ་ཀྲི་གཞུང་དུ་མ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་གཙོ་བོ་ལ་ཡུམ་བྱུང་བ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་བོད་ཀྲི་ཕྱྲིས་ཀྲི་བླ་མ་ཁ་ཅྲིག་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་མེད་པར་བཞེད་

ཅྲིང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སབས་སུ། བླ་མ་དང་

སོབ་མ་གཉྲིས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དང་རྲིག་མ་རོ་ལངས་མར་བསྐེད་པར་བཤད་པ་

ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དབང་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་གཤེད་དམར་ལ་

སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་གཞན་གྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དུ་བསྐེད་དོན་

མེད་པས་འཇྲིགས་བེད་ཉྲིད་དུ་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཡུམ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་སྟ་གོན་གྲི་སབས་སུ། བླ་མས་རང་འོད་

ཀྲི་རྲིག་མ་སྤྲུལ་ཏེ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྒས་སོབ་མ་རྣམས་རང་གྲི་

ལུས་ལ་བཅུག །རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདར་གནས་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་དབང་བསྐུར་བར་འདོད་པའང་འགལ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་
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བརྟེན་ནས་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་བ་དང་། གཙོ་བོ་ལ་ཡུམ་ཡོད་པར་འདོད་

པ་ནྲི་མ་དག་པ་མྲིན་གྲི། དེ་དང་གཙོ་བོ་ལ་ཡུམ་མེད་པར་འདོད་པ་ནྲི་མ་དག་པ་ཆེན་

པོར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །

གཉྲིས་པ་དག་ནག་གྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་བཤད་བརྒྱུད་དང་། དག་ནག་གྲི་གཞུང་དང་འགེལ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི། བསྒྲུབས་ཟྲིན་ལ། དེ་

ལྟ་ཡྲིན་ན་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མངལ་ནས་འབྲིན་པར་ཤྲིན་ཏུ་

འགྲུབ་སྟེ། འཇྲིགས་བེད་ལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་དག་ནག་ལ་བརྟེན་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་

དཔལ་འཛིན་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྲིགས་པ་སྦོར་དུ་རུང་ལ། ལྷ་དེ་རྣམས་

ཀྲི་སྐེད་ཆོག་ལ་དེ་དག་གྲི་རྲིགས་པ་སྦོར་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཁད་པར་དབེ་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྱྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་གཤེད་དམར་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་བཞྲིན་

ནོ། །མངོན་རྟོགས་ལ་དཔལ་འཛིན་གྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྲིགས་པ་སྦོར་ནུས་ན། 

འཇྲིགས་བེེད་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་རྒྱ་གར་ནས་དཀྲིལ་ཆོག་ཟུར་པ་མ་བྱུང་ཡང་། 

དཔལ་འཛིན་གྲི་དག་ནག་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལ་བརྟེན་

པའྲི་རྲིགས་པ་སྦོར་ནུས་ཏེ། སོབ་དཔོན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་དམར་ནག་གྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་གཉྲིས་མཛད་པ་ལ། །གཙོ་བོ་འཕོས་པ་ཙམ་གྲི་དབང་གྲིས་ཁད་པར་ཅུད་ཟད་

མྲི་འད་བ་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པ་སྤྲིའྲི་ཁོག་ཇྲི་མ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་འད་བ་དང་རྲིགས་པ་

མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དམར་ནག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ལ་ཡང་བཤད་

འདུག་པའྲི་རྲིགས་པས། འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཡང་དཔག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 458  

ནུས་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །

གསུམ་པ་ཀྱཻ་རོར་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། བླ་མེད་ཀྲི་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་ལ་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བོ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་

གྲི་རྟོག་པ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་བེད་དུ་འགོ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ནྲི་

རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་དངས་པའྲི་བདེ་བ་

དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་གཉྲིས་སྦར་ཏེ། རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྒོམ་པ་དགོས་པའྲི་ཚུལ་

རྣམས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་

རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་མེད་ན་དགོས་པ་དེ་མྲི་འགྲུབ་པས་བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་གནད་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ན་འདོད་པར་ཡང་མྲི་ནུས་སོ། །ཚུལ་དེ་ལ་དོགས་

པ་གཅོད་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀྲིས་བདག་མེད་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཤྲིན་

ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ཀྱཻ་རོར་ལས། བདག་མེད་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ཡྲིས། །ཕྱག་

རྒྱ་ཉྲིད་ཅེས་ཇྲི་ལྟར་བརོད། །ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱ་གཉྲིས་དག་གྲིས། །ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་ལམ་འདྲིས་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པར་བཤད་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་བདག་མེད་མ་གཙོ་བོར་བས་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་

དངོས་གྲུབ་མྲི་འཐོབ་སྟེ། རྲིག་མ་བསྒོམ་པ་མེད་པར་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་

པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། རང་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་མ་གཞན་གཅྲིག་བསྒོམས་ན་ཕྱག་རྒྱ་མ་གཉྲིས་སྦར་

བས་བདེ་ཆེན་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་འད་བ་དེས་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཇྲི་

ལྟར་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། བུད་མེད་གཟུགས་ནྲི་སངས་ནས་

གཞན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བ། །ནུ་མ་སངས་པ་པཱོ་ལར་འགྱུར། །ཀཀྐོ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ལ་དབུས་ཡང་དག་གནས། །འགམ་གཉྲིས་དྲིལ་བུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །ཟེའུ་འབྲུ་པཱོ་ལ་

ཅན་དུ་འགྱུར། །ལྷག་མ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཉྲིད། །དགའ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲི་

གཟུགས། །ཞེས་སོ། །དེ་འད་བ་དེ་ལ་ནྲི། བུད་མེད་སྟེ་ལྷ་མོའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པ་

སངས་ནས། དེ་ལས་གཞན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྷ་ཡབ་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པར་

བ་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ནུ་མ་སངས་ནས་བཱོ་ལ་དང་། །ཀཀྐོ་ལའྲི་འགམ་གཉྲིས་

དྲིལ་བུ་སྟེ་འབས་བུར་འགྱུར། ཞེས་པ་ནྲི། རྟེན་དེའྲི་སྟེང་ནས་དོན་ལ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་

མྲིན་གྲི། དམྲིགས་པས་དེ་དག་མྲི་མངོན་པར་བས་ནས་རོ་རེ་སོགས་སུ་བསྐེད་

པའོ། །དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་མོ་བདག་མེད་མས་མཛད་པ་ལ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། 

མོའྲི་རྟགས་བསྒྱུར་ནས་ཕོའྲི་རྟགས་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་

མུ་ཏྲིག་ཕྲེང་བས། སེ་མ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་མོའྲི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་དོ། །

དེ་ལ་གཞན་རྣལ་འབོར་མ་བདུན་སྤོས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇུག་པར་བའོ། །དེ་

ཡང་རང་གྲི་པད་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དང་སྦོར་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡོངས་སུ་སྤོད་དོ། །ཞེས་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་བདུན་སྤོས་པ་གཡུང་མོ་ལ་བཅུག་ནས་

གཡུང་མོ་ལ་རང་གྲི་པད་རོ་རེེར་བས་ནས་ལོངས་སྤོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྟགས་

བསྒྱུར་བ་དེས་ཕྱག་རྒྱ་མ་གཞན་ལ་སོམས་འཇུག་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གཙོ་བོོ་ལྷ་“མོ
1
་གཅྲིག་པུར་བཤད་པ་ལ་ཡང་སྔར་གྲི་དོགས་པ་དེ་ངེས་

པར་སྐེ་དགོས་ལ། དེ་གཅོད་པ་ལ་ཡང་ཡུམ་ཡོད་པའྲི་ལན་གདབ་དགོས་ཀྲི་ཡུམ་

མེད་ཀང་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲར་མྲི་རུང་བས། ཀྱཻ་རོར་ལ་བརྟེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༧ན།   མོ   ཞོལ། ༡༣བ༡ན།   སྐུ། ༡༣བ༢ན།   ཕོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ནས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲི་ལ་ཡང་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། སྒྲུབ་བེད་མེད་ཅྲིང་

གནོད་བེད་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དེ་དག་གྲིས་ནྲི་

ཡུམ་ཡོད་པར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་དང་པོ་ནྲི་མ་ངེས་ཏེ། དབང་གཉྲིས་པ་

དང་གསུམ་པ་བསྐུར་དགོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་བསྐེད་རྲིམ་

བསྒོམ་པའྲི་དུས་སུ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་དགོས་ན། རོ་རེ་

ཕྲེང་བར་གསུངས་པའྲི་ཕག་མོ་སྔོན་མོ་དང་། དམར་མོ་དང་། སེར་མོ་དང་། བདག་

མེད་མ་སོགས་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་དུས་

“ཀང
1
་གཙོ་མོ་ལ་ཡབ་སྦོར་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

མདོར་ན་བླ་མེད་ཀྲི་ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་སྲིད་པར་

འགྱུར་ཏེ། བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་ན་དབང་བཞྲི་བསྐུར་དགོས་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་གཙོ་བོར་བསྐེད་དགོས་པས་ཀང་མ་ཁབ་སྟེ། ཀྱཻ་རོར་ཌོཾ་བྷྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། སོབ་མ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྐེད་པར་བཤད་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རེས་ཆགས་ཀྲི་སབས་སུ་ཡང་རང་

ཉྲིད་རྲིན་འབྱུང་དང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །འོ་ན་ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བེད་ཅེ་ན། རང་གྲི་རྲིགས་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༤ན།   ཀང   ཞོལ། ༡༣བ༥ན།   སྐུ། ༡༣བ༥ན།   སུ་ཡང



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྐུར་བ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་ཡང་མྲི་བསྐོད་པ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྐུར་བས་ཆོག་གོ །དཔེར་ན་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔའྲི་

སབས་སུ་ཡང་སོབ་མ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣམ་པར་མྲི་བསྒོམ་པར་རྲིགས་ལྔའྲི་

རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྟ་གོན་གྲི་སབས་སུ་སོབ་མ་ལ་ནང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ཡང་ཤེས་

པར་བའོ། །སྒྲུབ་བེད་གཉྲིས་པས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། འདྲིར་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མངལ་འབྲིན་གྲིས་མ་ཁབ་སྟེ། རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་

བྲིར་ཝ་པའྲི་གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔ་མ་ལ་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ཁད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་བཤད་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་འདོད་ན་ཡང་ཅོག་གྲུ་ཤེས་

རབ་བླ་མའྲི་བཅུ་གསུམ་མ་དང་། གཉོས་ལུགས་ཀྲི་ལྷ་དགུ་མ་བཞྲིན་དུ་ས་བོན་ལས་

བསྐེད་པར་བ་ཡྲི་མངལ་འབྲིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་འཐད་དོ། །འཁོར་གྲི་ལྷ་དག་

ནག་ནས་བཤད་པའྲི་ལྷར་གྲུབ་པས་དེ་དག་གྲི་ཆོ་ག་ཡང་དག་ནག་བཞྲིན་རྲིགས་སོ་

ཞེ་ན། དེ་ཡང་དག་ནག་ནས་བཤད་པའྲི་ལྷར་མྲི་འགྲུབ་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །སྒྲུབ་བེད་གསུམ་པས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལ་མངའ་བདག་རྒྱལ་བ་མྱཻ་ཏྲི་པས་

དབང་བསྐུར་ངེས་བསྟན་དུ། ཐོབ་བའྲི་འབས་བུ་ཁ་སྦོར་གྲི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་

ཡྲིན་པས། དེ་ཐོབ་བེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡང་ཁ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དགོས་ན། དེ་འདྲི་ལ་ཇྲི་ལྟ་

བུར་རུང་ཞེ་ན་འདྲི་ལ་ཁ་སྦོར་གྲི་དོན་ཚང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁ་ཊྭཱཾ་གས་ཡབ་མཚོན་པས་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་ཆུད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྲི་ཡང་མཛེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཟུང་དུ་ཆུད་པ་ཙམ་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱྲིན་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་

པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་འདྲི་ལ་ཁ་སྦོར་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་ཏེ། བརྟག་གཉྲིས་ལས། ནུ་མ་སངས་པ་པཱོ་

ལར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ནྲི་གྲུབ་

པའྲི་དུས་སུ་ཡྲིན་གྲི་བསྒྲུབ་པར་བེད་པའྲི་དུས་སུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བརྒལ་ལན་

དང་བཅས་ནས་བཤད་པའྲི་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡྲིན་པས་མྲི་འཐད་ཅྲིང་། གཞུང་དེ་དག་གྲི་

དགོངས་པ་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀང་ས་བཅུ་པ་བར་དུ་བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ས་

བགོད་ནས། ཉེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦོར་བའྲི་ཚེ། བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་ནྲི་སངས་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཕོའྲི་གཟུགས་སུ་དངོས་གནས་ལ་

བསྒྱུར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་གཞན་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་མཚམས་སྦོར་བར་བེད་

ཅེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཉེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦོར་མ་རན་པའྲི་གོང་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་

པའྲི་ཚེ། བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པ་སངས་ནས་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གཟུགས་སུ་

བསྒོམ་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཉེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦོར་བའྲི་ཚེ། 

བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་སངས་ནས་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཕོའྲི་གཟུགས་སུ་དངོས་

གནས་ལ་བསྒྱུར་ནུས་ཀང་། སྐོན་ཀུན་ཟད་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་ཀྲི་ཧེ་རུ་ཀར་

དངོས་སུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་མྲིན་པས་ཉེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦོར་བ་དོན་མེད་པའྲི་སྐོན་ཡང་

མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་

མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་གནོད་བེད་ཀང་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁེད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་

ཡུམ་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་དེ་ལྟ་བུ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ་སམ་ན། དེ་ནྲི། ཡབ་རང་

འདའྲི་ཡུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཡུམ་དབུ་དགུ་ཕྱག་སོ་བཞྲི་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ཅན་འདོད་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་རྒྱུད་དེའྲི་དངོས་བསྟན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འདོད་ན་ནྲི། ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མར་འགྱུར་བས་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་མྲི་རྲིགས་སོ། །ཞལ་

གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་གཤེད་དམར་ལས་བཤད་དོ་སམ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྐུ་མདོག་

དམར་མོར་འགྱུར་བས་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་ནྲི། རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་བཟོས་ནས་སྦར་བར་ཟད་དོ། །

གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

ནས་མ་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་མེད་པར་བཤད་པ་མྲིན་ཅེས་པའང་མ་བརྟགས་པ་ཆེན་པོ་

ཡྲིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དང་

རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་དུ་ལྲིང་དམར་པོ་གེན་དུ་ལངས་པར་བསྟན་པས་ཡུམ་མེད་པར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡུམ་ཡོད་ན་ལྲིང་ཡུམ་གྲི་པདར་ནུབ་པས་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་གེན་ལ་

ལངས་པར་མཐོང་བ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་བྲིས་

པ་བརོལ་ཐབས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་

ཁོད་ཀྲི་སྒྲུབ་བེད་དང་པོ་མ་ངེས་པར་སྨྲ་བ་ན། དབང་གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་པ་བསྐུར་

དགོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་དུས་སུ་ཡང་

ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་དགོས་ན། ཞེས་པ་ནས། མདོར་ན་བླ་མེད་

ཀྲི་ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཡྲིན་ན་དབང་བཞྲི་བསྐུར་དགོས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། 
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འབེལ་མེད་ཆེན་པོ་སྟེ། བླ་མེད་ཀྲི་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་དགོས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་དགོས་པས་ཁབ་པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་

གང་དུ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་མེད་པས་ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་དོན་ནྲི། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་

གཏན་ནས་མེད་དོ་ཞེས་ཁེད་ཅག་གྲིས་སྨྲས་པས་ནྲི། འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་

སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལན་ཅྲིག་ཀང་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་ཁས་བླངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་

བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་གྲི་གསང་དབང་བསྐུར་ཀང་དེའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་བདག་པོར་བསྐེད་ནས་ཡུམ་དང་སྦར་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་

རས་བསྒྲུབས་པ་སོབ་མའྲི་ཁར་བྲིན་ནས་གསང་དབང་བསྐུར་དགོས་པ་ལ་ཚད་ལྡན་

གྲི་ཁུངས་མང་དུ་ཡོད་པས། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བས་ནས་གསང་དབང་

བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་ན། འཇྲིགས་བེད་ལ་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་བར་

འགྱུར་ཞྲིང་། སོབ་དཔོན་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དུ་བསྐེད་ནས་ཡུམ་དང་སོམས་པར་

ཞུགས་ནས་གསང་དབང་བསྐུར་བར་ཁས་བླངས་པ་དང་ནང་འགལ་ཏེ། འཇྲིགས་

བེད་ཀྲི་གསང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། བླ་མ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དུ་བསྐེད་པ་ནྲི་སབས་

སྟོབས་ཀྲིས་འཇྲིགས་བེད་དུ་བསྐེད་པ་ལ་འདོད་དགོས་ཀྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་གཞན་

དུ་བསྐེད་པ་ལ་བར་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། གཤེད་དམར་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ནས་

སོམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་རས་བསྒྲུབས་ཏེ་སོབ་མའྲི་ཁར་བྲིན་ནས་བསྐུར་
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བས་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་གསང་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་ན་གཤེད་དམར་གྲི་གསང་

དབང་བསྐུར་བ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་གསང་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་བས། གཤེད་དམར་

གྲི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པའང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པར་ཐལ་

ལོ། །གསང་དབང་གྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་རུང་ན། 

འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་ལན་གཅྲིག་ཀང་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བ་བུད་དོ་ཞེས་

སྨྲས་པ་ཡྲིན་གྲི། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་ན་འཇྲིགས་བེད་ནམ་བསྒོམ་ཡང་ཡུམ་

བཅས་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་དགོས་པས་ཁབ་པར་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན། དེས་ན་ཡབ་རྐང་

དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་སུ་ཞྲིག་ལ་འཕེན་པ་

རྲིག་པ་རྣལ་དུ་ཞོག་ལ་སོམས་ཤྲིག །འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་འཁོར་མངལ་འབྲིན་བེད་པ་

འགོག་པ་ན། ཁད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་བཤད་

པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་

སྨྲ་ཞྲིང་། ཡང་ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ལ་

གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། རང་གྲི་རྲིགས་གང་

ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྐུར་བ་ཡྲིན་པས། འདྲིེར་

ཡང་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྐུར་བས་ཆོག་གོ །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། 

རྲིག་པ་རྣལ་དུ་མྲི་གནས་པ་སྟེ། བླ་མེད་ཀྲི་ཡབ་རྐང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་བ་ལ་སོམས་འཇུག་བེད་པའྲི་ཚེ་རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བེད་པ་དང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སབས་སུ་དེའྲི་ཚེ་མྲི་བསྐོད་པ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བེད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཡབ་རྐང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར་གྲི་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་

མ་བཤད་ཅྲིང་། ཁད་པར་འཇྲིགས་བེད་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་

ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་གདབ་པར་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ནུས། 

དེ་བས་ན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་རྲིགས་པས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་བློ་

བཟོའྲི་བརོལ་གཏམ་ནྲི་འདྲི་འད་ལ་ཟེར་བར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །འོན་ཀང་འདྲི་ནྲི་

ས་སྐ་པའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་དག་གྲི་ཕྱག་བཞེས་ལ། བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་དང་སོབ་མ་

ཡབ་ཡུམ་བདག་མེད་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀར་བསྐེད་ནས་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྲིས་

སོམས་པར་འཇུག་པར་བཞེད་པ་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་སད་དུ་སྨྲ་བར་ཟད་དོ། །

གསང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་གཙོ་བོར་བསྐེད་

ནས་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་རས་བསྒྲུབས་ནས་བསྐུར་དགོས་པ་

ནྲི། རོ་རེ་ཕྲེང་བར་བཤད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསང་དབང་བསྐུར་དགོས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་བསྐུར་ཚུལ་ཐུན་མོང་དུ་སྤྲིར་བསྟན་པ་ན། ཕྲེང་བ་ལས། དེ་ནས་བླ་མས་

འཁོར་ལོའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་ཐ་མལ་གྲི་བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་

བརེས་ལ་ལྷ་མོའྲི་གཟུགས་སུ་བསྐེད་པ་དེ་དང་། རོ་རེ་དང་པད་འདུ་བ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་

བས་སོམས་པར་འཇུག་པར་བ་ཞྲིང་། ཞེས་གསལ་བར་བཤད་ལ། གཞན་ཡང་། ཨ་

མོ་གྷ་བཛྲའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་སོགས་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སོམས་

འཇུག་གྲི་ཚེ། ལྷ་གང་དུ་བསྐེད་པ་སོགས་ཀྲི་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མ་བཤད་པ་ཡང་

འགའ་རེ་ཡོད་མོད་ཀང་། གསལ་ཁ་མཛད་པའྲི་གཞུང་ཁུངས་མ་རྣམས་སུ་གསང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་གཙོ་བོར་བསྐེད་པ་མ་གཏོགས། དེ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ལྷར་བསྐེད་པར་བཤད་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་ཅྲིང་། འཇྲིགས་བེད་ལ་ནྲི་

ཁད་པར་དུ་ཁུངས་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་དག་ནག་གྲི་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་ལ་ནྲི། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་ཡབ་ཡུམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པ་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཤད་པ་ལྟར་བ་དགོས་ལ། 

འདྲིར་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའང་དག་ནག་དང་མཚུངས་པར་བ་བ་ཡྲིན་

པར་སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པར་གསལ་བར་བཤད་བའྲི་

ཕྱྲིར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས་ཇྲི་སད་དུ། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་དག་ནག་པོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྒྱུད་དེ་

ལས་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་དང་། གཏོར་མ་དང་། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་བ་བ་དང་། 

བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །སོབ་དཔོན་མྲི་

བསྐོད་པ་ནྲི། མ་ཧེའྲི་ཞལ་དངོས་སུ་གཟྲིགས་ནས་འགེལ་པ་གྲིས་ཞེས་གནང་བ་ཐོབ་

སྟེ་དཀའ་འགེལ་འདྲི་མཛད་པར་བཤད་དོ། །

དེས་ན་དབང་དེ་གཉྲིས་བསྐུར་བ་ན་འཇྲིགས་བེད་ཡུམ་ཅན་བསྒོམ་པའྲི་ཁུངས་

ཀང་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ལེགས་པར་བསྟན་ལ། དབང་བསྐུར་ཚུལ་དག་ནག་དང་མཚུངས་

པར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་དག་ནག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གཙོ་བོ་འཕོས་ནས་འཇྲིགས་བེད་

ཀྲིས་བས་པའྲི་ཚེ། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ན་དག་ནག་དང་མཚུངས་པར་ལྷ་མངལ་

འབྲིན་བས་པས་ཆོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པས་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་

ཡོད་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུངས་ལས། ཕྱག་རྒྱ་བཟང་མོ་རབ་བརྟགས་པ། །འོད་དཔག་

མེད་སྦོར་ལྡན་ལ་སྦྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། འོད་དཔག་མེད་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་

ཡྲིན་པས་སོབ་མ་དེའྲི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པ་ལ་རྲིག་མ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སྦྲིན་པར་

སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། སོབ་མ་རྲིག་མ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

ང་རྒྱལ་མྲི་བེད་པར་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཟུང་

འཇུག་གསལ་བར། སོབ་མ་ལ་རྲིག་མ་སྦྲིན་པའྲི་ཚེ་སོབ་མ་རྲིན་འབྱུང་དུ་བསྐེད་པར་

བཤད་པ་དང་མཚུངས་ལ། དེ་ཡང་གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་འཕགས་པ་ཡབ་

སས་ཀྲིས་ཤེས་རབ་མ་ལ་དང་པོ་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚེ། རྲིན་འབྱུང་དུ་བསྐེད་

ནས་རེས་ཆགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བེད་པ་ལ་གསུངས་པ་དེའྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལ་

ཡང་སོམས་འཇུག་དངོས་གཞྲིའྲི་ཚེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དང་པོ་སྦོར་བ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

བེད་པ་ཡྲིན་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ང་རྒྱལ་དང་། དབང་བསྐུར་གྲི་ཚེ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་ང་

རྒྱལ་དུ་འཕོས་ནས་ཧཱུཾ་གླུར་བླངས་པར་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ནས་གསང་འདུས་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་པ་ནྲི། དེ་

དག་གྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་བར་རགས་པ་ཙམ་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར། སོམས་འཇུག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བེད་པས་མ་ཁབ་

པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ། གསང་བ་འདུས་པའྲི་རེས་ཆགས་ཀྲི་སབས་སུ་ཡང་རང་ཉྲིད་རྲིན་

འབྱུང་དང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་

སྨྲས་པས་ནྲི། ཆ་མེད་པའྲི་རྒྱུས་གཏམ་གྲིས་རང་ཉྲིད་གསལ་བར་བས་སོ། །གསང་

དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་རྲིགས་
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ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པས་ཆོག་པས་འདྲིར་ཡང་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

བསྐེད་པས་ཆོག་པའྲི་དཔེར། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ལ་སོབ་མ་འཇྲིགས་བེད་དུ་མྲི་

བསྐེད་པར་རྲིགས་སྔར་བསྐེད་པ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་གྲི་འབེལ་

གཏན་ནས་མེད་པའྲི་ཅལ་ཅོལ་ཆེན་པོ་སྟེ། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔའྲི་ཚེ་སོབ་མ་རྲིགས་ལྔ་

སོ་སོར་བསྐེད་པ་ནྲི། དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྲིགས་ལྔ་དེ་དང་དེར་བསྐེད་པ་གཏན་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །སྒྲུབ་བེད་གཉྲིས་པས་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འགོད་པ་ན། གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མངལ་འབྲིན་གྲིས་མ་ཁབ་སྟེ། ཞེས་སོགས་

སྨྲས་པ་ནྲི། ཅྲི་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ལ་མངལ་འབྲིན་གྲིས་ཁབ་པར་སུས་ཀང་ཁས་མ་བླངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོ་ན་ཅྲི་ཞྲིག་ཁས་བླངས་ཤེ་ན། གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་རྣམས་ཀྲིས་

དག་ནག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་འཕོས་ནས་འཇྲིགས་བེད་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་

འཁོར་རྣམས་ཐུན་མོང་བར་བས་པ་ན། འཁོར་རྣམས་སྐེད་ཚུལ་དག་ནག་ལ་དཔལ་

འཛིན་གྲིས་བཤད་པ་ལྟར་བས་པས་ཆོག་པ་རྲིགས་པ་མཚུངས་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་

པས། དེ་ཉྲིད་འགོག་པར་འདོད་ན་ནྲི། འཁོར་དག་ནག་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

གཙོ་བོ་འཇྲིགས་བེད་དུ་འཕོས་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་འཁོར་སྐེད་ཚུལ་དག་ནག་ལྟར་བེད་མྲི་

རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲ་རྒྱུ་དགོས་ལ། འཁོར་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་ནག་གྲི་འཁོར་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཁོད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་དེ་ནྲི། འགལ་ཁབ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །སྒྲུབ་བེད་གསུམ་པས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲ་བ་ན། མྱཻ་ཏྲི་པའྲི་དབང་
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བསྐུར་ངེས་བསྟན་དུ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ནྲི་གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ཡྲིན་གྲི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྲི་

དུས་སུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་ནས་བཤད་པའྲི་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡྲིན་

པས་མྲི་འཐད་ཅྲིང་། ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ནྲི། བརྫུན་

འབའ་ཞྲིག་གོ་ཞེས་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། མྱཻ་ཏྲི་པས་མཛད་པའྲི་དབང་བསྐུར་ངེས་

བསྟན་ན་དེ་འད་བའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཁོད་ཀྲི་དངས་པའྲི་ལུང་དེ་ནྲི། མྱཻ་ཏྲི་པའྲི་དབང་བསྐུར་ངེས་བསྟན་གྲི་འགེལ་པ་

པཎྜྲི་ཏ་དགའ་བ་སྐོང་གྲིས་བས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་ཡྲིན་ལ། འགེལ་པ་དེ་སྤྲིར་ཁུངས་

ཐུབ་ཀྲི་གཞུང་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་མྲི་འདོད་ཅྲིང་། མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོའྲི་འགེལ་པ་གྲུ་

གཟྲིངས་དང་མན་ངག་སེ་མ་ལས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ་བཀག་པའྲི་ཕྱག་

རྒྱ་བཞྲི་པ་ཞེས་བ་བའྲི་གཞུང་དེ། འདྲིས་འཕགས་པའྲི་གཞུང་དུ་ཁས་བླངས་ནས་

ཕྱག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་འདུག་པའྲི་འཆད་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞྲི་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡོད་ལ། ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དབང་

གསུམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་མེད་པའྲི་མོང་བ་བདེ་བ་ཙམ་དུ་གནས་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ། 

དེ་ཕྱྲིར་དོན་དང་ཤེས་པ་ལ། །རགས་སང་ཡོད་མྲིན་དེ་དག་ཉྲིད། །གཅྲིག་ལ་བཀག་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར། །མང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ནང་གྲི་ཡོངས་སུ་གཅོད་འདྲི་

གཞན། །ཕྱྲི་རོལ་ལྟ་བུར་གནས་པའྲི་ཆ། །ཐ་དད་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཡྲི། །ཐ་དད་སང་

བ་བསད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་བཤད་དོ་ཞེས་དངས་ནས། འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་རེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ནྲི་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའོ། །ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་
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ལས་གྱུར་པ་ནྲི། སྤྲུལ་པའོ། །

དེ་རྣམས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་

འཇྲིག་པ་ནྲི། ཆོས་སོ། །རྣམ་པར་སྲིན་པ་ནྲི། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའོ། །རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་པ་ནྲི། སྤྲུལ་པའོ། །མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའོ། །དེ་སད་དུ་

ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཕྱྲི་མ་གཉྲིས་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཞེས་རྣམ་འགེལ་དང་རྒྱུད་བླ་མའྲི་གཞུང་དངས་པ་དེ་དག་ཀང་འབེལ་ཤྲིན་ཏུ་

ཆུང་བར་སང་ཞྲིང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་། 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་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦོར་ཞེས་པ་གསང་གནས་

ཀྲི་རོ་རེ་དང་པད་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ལ་བཤད་པ་སོགས་འཁྲུལ་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའང་

འགའ་རེ་སང་བའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་ཁུངས་སུ་དངས་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཅྲི་ཡང་

མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁོད་ཀྲི་དངས་པ་འདྲི་ནྲི་ཕྱོགས་སྔ་མའྲི་གཞུང་དང་རང་

གཞུང་མ་ཕྱེད་པས་ཕྱོགས་སྔ་མའྲི་གཞུང་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་བེད་དུ་དངས་ཏེ། 

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ངོ་ཚ་བར་བས་སོ། །དེ་ཡང་གཞུང་དེར་གོང་དུ་མཚོན་

བེད་དུ་གྱུར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གོམས་པར་བས་ན་ཡང་གྲི་སྒས་

བརོད་པར་བ་བ་བཞྲི་པ་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའྲི་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་དབང་གསུམ་པའྲི་སབས་སུ་ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཁ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

དང་སེམས་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་གནས་པ་དུས་མཉམ་པའྲི་མཚོན་བེད་དཔེའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ། བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཞེས་པའྲི་ཡང་སྒས་བསྟན་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་ནས། དེའྲི་ཤེས་བེད་དུ། ལོངས་

སྤོད་རོགས་དང་ཁ་སྦོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞྲིན་མེད། །ཅེས་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་

ལྡན་གྲི་གཞུང་ཁུངས་སུ་དངས་སོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་ཁ་སྦོར་གྲི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་

པས་བསྒྲུབ་བ་ཁ་སྦོར་གྲི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་པར་རང་ལུགས་ལ་དམ་

བཅས་སོ། །དེ་ལ་གཞན་གྲིས་རྒོལ་བའྲི་ཕྱོགས་སྔ་མ་བཀོད་པ་ནྲི། ཡང་བསྒྲུབ་པ་

ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པ་འདྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། འདྲིར་ངེས་པ་མེད་པ་ཉྲིད་དེ། གང་གྲི་

ཚེ་རྣལ་འབོར་མ་བདག་མེད་མའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་འདྲི་ན་ཁ་སྦོར་མེད་པས་བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པར་

མྲི་འགྱུར་རོ། །

དེ་སད་དུ་ཡང་། ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་བསྒྲུབ་བ་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་

ན། །བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ་འཁོར་ལོ། །བང་ཆུབ་ཕྱྲིར་ནྲི་ཅྲིས་མྲི་འདོད། །ཅེས་

བཤད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཁ་སྦོར་གྲི་རྣམ་

པ་ཅན་བསྒོམ་དགོས་པར་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ངེས་ན་བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་བརྟེན་

ནས་བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་མྲི་འགྲུབ་པར་ཐལ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ཐལ་བ་དེ་ལ་

དོགས་སོང་འདྲི་ལྟར་བེད་ན་དེས་སོང་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ལྟར་རོ་ཞེས་

“ཕྱོགས
1
་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བརོད་ཚུལ་བཀོད་པ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་དེ་ན་ཡང་ཁ་ཊྭཱཾ་

གའྲི་ཐབས་དང་ཁ་སྦོར་ཉྲིད་ཡོད་དེ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་སྦོར་ལྷ་མོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༣ན།  -ཕོགས   ཞོལ། ༢༠ན༤ན།   སྐུ། ༢༠ན༦ན།  +ཕོགས



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ལ་སོགས་ལྡན་ན། །འོ་ན་བདག་མེད་རྣལ་འབོར་མ། །བང་ཆུབ་ཅྲི་ཕྱྲིར་སྒྲུབ་བེད་

མྲིན། །ཞེས་གང་གསུངས་སོ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་སེམས་ན། ཞེས་པ་ནྲི། ཐལ་བ་དེ་ལ་

ཁེད་དོགས་སོང་དེ་ལྟར་བེད་ན་ཞེས་དོགས་པ་བསུ་བ་པོ་ཕྱོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོས་

བས་པའོ། །དོགས་སོང་དེ་ལྟར་བེད་ན་སྐོན་འདྲི་ཡོད་ཅེས་ཕྱོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོས་

དོགས་སོང་བསུ་བ་དེ་ལ་ལན་བཏབ་པ་ནྲི། དེ་ཡང་མཛེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱྲིན་པའྲི་ཐེག་པར་ཡང་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་ཁ་སྦོར་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཁ་སྦོར་ཡོད་པས། གསང་སྔགས་ཀྲི་

ཚུལ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའྲི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་པ་སྟེ། བདག་མེད་མ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་མཚོན་པར་

བས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེ་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཁ་སྦོར་ཡྲིན་ལ། ཕར་

ཕྱྲིན་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དངོས་སུ་མེད་ཀང་སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེའྲི་

ཐབས་ཤེས་ཁ་སྦོར་ཡོད་པས་ཕར་ཕྱྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་ཙམ་གྲིས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ཡན་

ལག་བདུན་ལྡན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར། བསྒྲུབ་བ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཁ་སྦོར་གྲི་རྣམ་

པ་ཅན་གྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཉམས་སོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དངོས་སུ་ཡབ་ཡུམ་ཁ་

སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་མེད་ན་སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེ་དབེར་མེད་ཀྲི་ཁ་སྦོར་ཙམ་ཕར་ཕྱྲིན་

ཐེག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་ལས་སྔགས་བླ་མེད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཁ་སྦོར་

མེད་པར་ཐལ་བ་འདྲི་ཁེད་ལྟར་ན་འགེལ་པ་མཁན་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་འཕངས་པར་

འདོད་པར་འདུག་ཅྲིང་། བདག་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་དངོས་སུ་ཡབ་ཡུམ་ཁ་སྦོར་

མྲི་དགོས་པར་འདོད་པ་པོ་ཡང་འགེལ་པ་མཁན་པོ་རང་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདོད་པར་
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འདུག་པས། ཁེད་ལྟར་ན་འགེལ་པ་མཁན་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་འདོད་པ་ལ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཐལ་བ་འཕངས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཕྱོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོས་སྔར་འཕངས་པའྲི་ཐལ་བ་དེ་ལ་སྔར་བཀོད་པའྲི་

དོགས་སོང་ལས་གཞན་པའྲི་སྐོན་སོང་གྲི་དོགས་པ་བསུ་བ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་འདྲི་ལ་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཉྲིད་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། འདྲི་ལྟར། ནུ་མ་སངས་

ནས་རོ་རེར་འགྱུར། །པདའྲི་དཀྲིལ་ན་ཡང་དག་གནས། །འགམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་དྲིལ་བུར་

འགྱུར། །ཟེ་འབྲུ་ཉྲིད་ནྲི་བཱོ་ལར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་

ཕྱོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོས་ལན་བཏབ་པ་ནྲི། གང་གྲི་ཕྱྲིར་འདྲི་ཐམས་ཅད་ནྲི། གྲུབ་པའྲི་

གནས་སབས་ན་ཡྲིན་གྲི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྲི་གནས་སབས་ན་ནྲི། མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

པའོ། །དེ་ལ་འགེལ་པ་མཁན་པོས། སྔགས་བླ་མེད་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ལམ་གྲི་སབས་

ན་ཁ་སྦོར་གྲི་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་གཏན་ནས་མེེད་པར་གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱྲིན་པའྲི་ཡན་

ལག་བདུན་ལྡན་འགྲུབ་ན་ཕར་ཕྱྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲིས་ཀང་དེ་འགྲུབ་པར་མཚུངས་

པས། དེ་ལས་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཐབས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་རྒྱུ་མེད་པར་

ཐལ་བ་ཁོད་རང་གྲིས་ཀང་བཟློག་པར་དཀའོ། ཞེས་གནོད་པ་བསྟན་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྱྲིར་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མེད་ཀང་ཡན་ལག་

བདུན་དང་ལྡན་པའྲི ་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བཟློག་པར་

དཀའོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་བས་ན་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི། བརྒལ་ལན་འདྲི་དག་གྲི་རང་གཞུང་

གཞན་གཞུང་གྲི་རྣམ་དབེ་ཙམ་ཡང་མ་ཕྱེད་པར་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཁུངས་སུ་དངས་

སོ། །གལ་ཏེ་འདྲི་འགེལ་པ་མཁན་པོ་འདྲིའྲི་རང་ལུགས་ཡྲིན་པའྲིྲི་དབང་དུ་བས་ཀང་། 
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རྒྱ་གར་མཁས་པའྲི་ཁོད་ན་རྩོད་དུས་ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པ་ཞེས་གགས་པའྲི་མཁས་

པ་ཆེན་པོ་ཤཱནྲི་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་འདོད་པ་ལྟར་དངོས་སུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ལ་

དགོངས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོགས་གང་ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པར། རྒྱ་གར་མཁས་པ་སུ་

ལ་ཡང་མ་གགས་པའྲི་དགའ་བ་སྐོང་གྲི་ལུང་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པས་མཁས་པ་

དག་གྲིས་མཆོག་ཏུ་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་བ་བར་འགྱུར་རོ། །

བརྟག་གཉྲིས་སུ་དོགས་གཅོད་འདྲི་ལྟར་མཛད་པ་དེ། ལྷ་བདག་མེད་མ་བསྒོམ་

པ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་བསྒོམ་པ་ལ། དོགས་པ་

གཅོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་མ་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། བུད་མེད་ཀྲིས་ལམ་འདྲི་བསྒོམ་པ་ན། 

ཕྱག་རྒྱ་ཉྲིད་ཅེས་ཇྲི་ལྟར་བརོད། །ཅེས་མ་ཞུས་པར། བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་

བསྒོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས་ཕྱག་རྒྱ་ཉྲིད་ཅེས་ཇྲི་ལྟར་བརོད། ཅེས་ལྷ་བདག་མེད་མའྲི་

རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ལ་དངོས་སུ་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་ཟྲིན་སུན་འབྲིན་

པར་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་ཕྱག་རྒྱ་མ་གཞན་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་སྟེ། དངོས་གནས་ལ་བུད་མེད་དུ་ཡོད་པས་

སོ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་རྟོག་ལྡན་ལ་སྐེ་བའྲི་གནས་མེད་“ཅྲིང
1
་། དེ་འདའྲི་དོགས་པ་སྐེ་

རྲིགས་ན་ནྲི། བུད་མེད་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བ་དང་། སྐེས་པས་བདག་མེད་

མ་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བ་དང་། དངོས་གནས་ལ་ཐ་མལ་པའྲི་ལུས་སུ་ཡོད་པས་ལྷའྲི་

ལུས་སུ་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བ་སོགས་ཀྲི་དོགས་པ་ཡང་གཅོད་དགོས་པར་མཚུངས་

པས། དེ་འད་བའྲི་དོགས་པ་རོ་རེ་སྲིང་པོས་རོ་རེ་འཆང་ལ་ཞུ་བའྲི་དོགས་པར་འོང་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༥ན།  ཅྱིག    *ཅྱིང   ཞོལ། ༢༡བ༤ན།   སྐུ། ༢༡བ༦ན།   ཅྱིང
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དོན་ག་ལ་ཡོད། དངོས་གནས་ལ་བུད་མེད་ཀྲི་བརྟེན་དུ་ཡོད་པས་དངོས་སུ་ལས་ཀྲི་

ཕྱག་རྒྱ་མ་གཞན་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་

ཏུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པའྲི་དོགས་གཅོད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་

བསྒོམ་པའྲི་དོགས་གཅོད་དུ་འདོད་པ་དག་གྲི་བསམ་ཚོད་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། 

འདྲི་དྲི་བར་བ་སྟེ། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཀྱཻ་རོར་གྲི་

བསྐེད་རྲིམ་དང་པོ་སྒོམ་པ་ནས་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སོབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྲིན་

པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དུས་ནས་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་ལམ་བེད་ལ་སོབ་པ་ཡོད་ལ། དེའྲི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྱཻ་རོ་རེར་

བསྒོམ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ན་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་

གནས་ནས་སོམས་པར་འཇུག་གམ་མྲི་འཇུག །མྲི་འཇུག་ན་དེའྲི་ཚེ་རྲིག་མའང་ཀྱཻ་

རོར་དུ་བསྒོམ་པའམ་ལྷར་མྲི་བསྒོམ་པ་གང་འདོད། ལྷར་མྲི་བསྒོམ་ན་སྔགས་ཀྲི་བར་

ཤྲིན་ཏུ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་ཁེད་རང་ཡང་མྲི་འདོད་དོ། །ཀྱཻ་

རོར་དུ་བསྒོམ་ན་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཏེ། ཡབ་དང་ཡབ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ་རྲིག་མས་ཡབ་ཀྲི་རོ་རེ་བྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང་ཡབ་

ཀྲིས་རྲིག་མའྲི་པད་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་བརོད་ནས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པར་ཁེད་

རང་གྲིས་ཀང་མན་ངག་གྲི་སབས་སུ་ཁས་བླངས་པའང་དན་པར་བོས་ཤྲིག །དེས་ན་

དེའྲི་ཚེ་རྲིག་མ་བདག་མེད་“པར
1
་བསྒོམ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པར་འདོད་ཀང་

དགོས་ལ་སྔ་མ་དག་གྲིས་ཀང་ཁས་བླངས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།  པར   ཞོལ། ༢༢ན༥ན།  པར   སྐུ། ༢༢བ༡ན།   མར
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པ་པོ་གོལ་བ་ལྟར། ཡབ་ལ་བརྟེན་ནས་རྲིག་མ་ཡང་གོལ་བ་ནྲི། ཁེད་རང་ཡང་འདོད་

ལ། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། རོ་རེ་དང་པད་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་

སྔགས་དོན་ལས་ཀང་གསལ་བར་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་བསྒོམ་པ་ལ་

ཡང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་ཉྲིད་ནས་རང་དངོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་མ་གཞན་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་ཏུ་མེད་ཀང་། གཞན་གྲི་དངོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་བས་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བས། དོགས་པ་དེ་ལ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ན་

རྟེན་དངོས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་ལན་འདེབས་པ་དོན་

མེད་ཅྲིང་འབེལ་བ་མེད་དོ། །དེར་མ་ཟད་རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་བསྒོམ་པ་ལ་དོགས་པ་དེ་

ལྟར་གཅོད་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ལ་དགོས་སུ་དམྲིགས་

ཀྲིས་བཀར་ནས་གཅོད་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། བུད་མེད་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་རྣལ་འབོར་

བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཡང་དངོས་ཀྲི་བུད་མེད་གཞན་དང་སོམས་པར་འཇུག་ཏུ་མྲི་རུང་བ་

ནྲི། བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པའྲི་བུད་མེད་དང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེས་ན་རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་ལྷ་ཕོ་མོ་གང་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཀང་དངོས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་

མ་གཞན་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཇྲི་ལྟར་འཐད་སམ་པའྲི་དོགས་པ་སྐེ་དཀའ་ས་ཁད་

པར་མེད་པས། རྟེན་བུད་མེད་ཀྲིས་བསྒོམ་པའྲི་ཆ་ནས་དོགས་པ་གཅོད་ན་ནྲི་ལྷ་ཕོ་མོ་

གཉྲིས་ཀ་ལ་སྤྲིར་བཅད་དགོས་སོ། །

དེས་ན་འདྲི་ནྲི་རྟེན་ཕོ་མོ་གང་གྲིས་བསྒོམ་ཀང་འད་ཡྲི། ལྷ་བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་

འབོར་བསྒོམ་པ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་སྟེ། བདག་མེད་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། 

བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་བཞྲིན་པའྲི་དོན་ཏེ། བདག་མེད་མའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གནས་བཞྲིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་མ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་དུ་རུང་། ལྷ་མོའྲི་

རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་ལ་གནས་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པ་གཞན་དང་སོམས་པར་འཇུག་

པར་བསྒོམ་ནས་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་

སྟོན་པས་ལན་གསུངས་པ་ནྲི། བུད་མེད་གཟུགས་ནྲི་སངས་ནས་གཞན། ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་དངོས་གནས་ལ་རྟེན་བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་ནྲི། སངས་

ནས་ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བུད་མེད་ཅེས་པ་ནྲི། བདག་མེད་མ་སྟེ། དེར་བསྒོམ་པའྲི་ལྷ་

མོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་ནྲི། བསྒོམ་པ་སངས་ནས་གཞན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་གཟུགས་དང་མཚུངས་པར་བསྒོམ་པར་བ་ཞེས་པ་སྟེ། ཚིག་དེའྲི་འགེལ་

པར་ཤཱནྲི་པས། བུད་མེད་ནྲི། བདག་མེད་མའོ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་དམྲིགས་པ་བསྒྱུར་ནས་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པ་སོང་བ་ན་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་

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། །དེའྲི་དམྲིགས་པ་བསྒྱུར་ཚུལ་ནྲི། ནུ་མ་སངས་པ་བཱོ་ལར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་

སོ། །དེས་ན་ནུ་མ་སངས་པ་དང་བྷ་ག་རོ་རེར་དམྲིགས་པས་བསྒྱུར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་དང་

སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་བདག་མེད་མའྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་

ང་རྒྱལ་ཡང་བདག་མེད་མའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བེད་དེ། དེ་ལྟར་བ་དགོས་པ་ནྲི། སྔར་

བདག་མེད་མའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་ལ། བྷཱ་ཝ་བྷ་དའྲི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། ནུ་མ་སངས་པ་དང་

པད་སངས་པ་མ་གཏོགས་པ་བདག་མེད་མའྲི་བསྒོམ་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བའོ་ཞེས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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བཤད་དོ། །འདྲི་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་

རྲིམ་བསྒོམ་པ་པོ་བུད་མེད་ཀྲིས་བས་པའྲི་ཚེ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཇྲི་

ལྟར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། ས་བཅུ་པའྲི་སབས་སུ་རྟེན་དོན་ལ་བསྒྱུར་ནས་

ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་སྤོད་པའྲི་ལན་འདེབས་པ་ལས་འབེལ་མེད་

“པའྲི
1
་ལན་འདེབས་པ་པོ་སུ་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། 

གཞན་ཡང་ས་བཅུ་པའྲི་གནས་སབས་སུ་རྟེན་བསྒྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུའྲི་འགྲུབ་མཚམས་མ་ཤེས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་

གནད་རོགས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་མཚུངས་

པའྲི་ལུས་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ། འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མ་ཐོབ་

པའྲི་གོང་དུ་འོང་དགོས་ཀྲི། དེ་མ་གྲུབ་པར་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པའྲི་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲིད་

དོ། །དེ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་གྲུབ་པ་ན་ཐ་མལ་པའྲི་ལུས་སངས་ནས་ལྷའྲི་སྐུ་

དངོས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ལ་ནྲི། ཐོག་མའྲི་ལམ་སྒོམ་པ་པོ་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་

གང་ཡྲིན་ཀང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཐ་མལ་པའྲི་བུད་མེད་ཀྲི་རྟེན་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་

པ་ཅན་གྲི་ལུས་སུ་དངོས་གནས་ལ་བསྒྱུར་བ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ལ་རག་ལས་དགོས་

པར་འདོད་པ་ནྲི། ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་ཡྲིན་ལ། ཐ་མལ་གྲི་བུད་མེད་ཀྲི་

ལུས་རགས་པ་ནྲི། དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཐོག་མར་ཐོབ་ནས་སྦྲུལ་ཤུན་པ་བརེས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༤ན།  པའྱི   ཞོལ། ༢༣བ༡ན།   སྐུ། ༢༣བ༣ན།   ཀྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལྟར་དོར་བས་ཆོག་པ་ཡང་མ་གོ་ཞྲིང་། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཚེ་གཅྲིག་ལ་

འཚང་རྒྱ་བ་ནྲི། ཐ་མལ་གྲི་ལུས་རགས་པ་འདྲིའྲི་རྒྱུན་ཇེ་བཟང་ལ་སོང་ནས་ལོངས་

སྐུར་འགྱུར་བར་འདོད་པའྲི་བོད་ཀྲི་ལུགས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་དུ་ལྲིང་

དམར་པོ་གེན་དུ་ལངས་པར་བསྟན་པས་ཡུམ་མེད་པར་བསྟན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། མུན་

སྤྲུལ་ཏེ། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་བསྒོམ་ན་ལྲིང་དམར་པོ་གེན་དུ་ལངས་

པར་ཕྱྲི་རོལ་ནས་མཐོང་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་དགོས་པས་ཁབ་པར་འཇྲིགས་

བེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལས་བཤད་པ་ནྲི། 

ཤྲིན་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོར་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ལྲིང་དམར་པོ་གེན་དུ་ལངས་པ་

ནྲི། དེའྲི་ཚེ་ཡུམ་དང་སྦར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མེད་ཀང་། སྤྲིར་ཡུམ་དང་སྦར་བའྲི་

འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ལམ་དུ་བེད་པ་མཚོན་པ་སྟེ། དེའྲི་ཚེ་མཚན་མ་གེན་འགེང་གྲི་

དག་པ་འཆད་པ་ན་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ་མཚོན་པས་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་

བར་རོ་རེ་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཚུལ་དེས་མཚོན་

པས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀྲི། ནང་རྩ་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཙམ་ལས་སྐེས་པའྲི་

བདེ་ཆེན་ལྲིང་གེན་དུ་འགེང་བས་མཚོན་པ་ནྲི། འབེལ་ཆུང་ངོ་། །དོན་འདྲི་ལ་

དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་འདུལ་

བའྲི་ཕྱྲིར། །རྟག་ཏུ་ལྲིང་རྒྱས་པའྲི་ཚུལ། །ཞེས་བཤད་དེ། མདོར་ན་ལྲིང་གེན་དུ་

ལངས་པའྲི་རྣམ་པར་བསྟན་པས་ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་བདེ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཆེན་འདེན་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ལམ་བེད་མཚོན་པའྲི་ཕྱྲིར། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འདའྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་དགོས་པར་ཤེས་ལ། 

དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང་། དེ་གྲུབ་པ་ན་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཡུམ་དང་སྦོར་བའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས། ཡུམ་དང་སྦོར་བ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་

བེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་གང་སྨྲས་པ་དེ་ནྲི། ཡུམ་དང་སྦོར་བ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དམ་

པའོ། །རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅེས་སྨྲ་ན་ནྲི། ཉྲི་ཟླ་ལྟར་གགས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བར་ཟད་དེ། དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡབ་ཁོ་བོ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་སྒྲུབ་“པ
1
་པོའྲི་ལུས་ལ་

བཀོད་ནས། དེའྲི་ཡུམ་རྲིག་མའྲི་ལུས་ལ་འགོད་པའྲི་ཚེ་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་འགོད་

པར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ནྲི། ནག་མོ་ཡྲིན་ཀང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མ་ཡྲིན་ལ། ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕྱག་གཉྲིས་མ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ། ཞེ་ན། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དམར་པོ་ཞལ་

གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ་ལ་རོ་ལངས་མ་དམར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་དང་། 

ཡབ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ནག་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཡུམ་རོ་ལངས་མ་ནག་

མོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མར་བཤད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། ཡབ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ནག་པོ་

ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ་ལ་ཡུམ་ཡང་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་

མ་བ་དགོས་པར་དོན་གྲིས་ཤེས་ལ། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ཁོ་བཅུ་ལ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༢ན།  -པ    * པ   ཞོལ། ༢༤བ༢ན།   སྐུ། ༢༤བ༥ན།   པ
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གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པས་མ་ཁབ་ཀང་། སྤྲིར་དེ་དག་ལ་ཡུམ་བསྒོམ་པའྲི་སབས་

འདོད་དགོས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྩ་བཤད་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཞྲིབ་པར་སྦངས་པ་ཡྲིན་

ན། སྒྲུབ་མྲི་དགོས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཡབ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་ཡུམ་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་“པ
1
་མྲི་བེད་ན་

ཡུམ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་འདོད་པ་སྨྲ་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕྱག་གཉྲིས་མ་མྲི་སྲིད་དོ། ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི། རང་གྲི་ངང་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་

བས་སོ། །བདག་གྲི་རེའྲི་གསུང་རབ་ལས་ནྲི། རྟོག་བདུན་དང་སམ་བྷུ་ཊར་ཡུམ་

དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་འདྲིའྲི་རྒྱ་གཞུང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོར་

ཡང་ཡུམ་ཡོད་པར་མ་བཤད་པ་མང་ཡང་། ཞེས་གསུངས་ཀྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

གང་ལས་ཀང་ཡུམ་ཡོད་པར་བཤད་པ་མེད་ཅེས་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་གང་དུའང་ཁས་མ་

བླངས་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ནྲི་“སྨོན
2
་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། རྟོག་བདུན་ལས་ཚིག་

གྲིྲིས་ཟྲིན་པར་ཡུམ་དང་སྦོར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། “ངེས
3
་

དོན་གྲིས་བཤད་པ་དང་སྦས་དོན་གྲིས་བཤད་པ་ལ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་ཡོད་དེ་འདྲི་ལྟར། 

མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་ཞེས་པའྲི་མཚན་མ་ནྲི། ལྲིང་ལ་བཤད་ལ། དེ་ཡང་བླ་མེད་

ཀྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བའྲི་བཤད་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཐུན་མོང་དུ་སྟོན་པའྲི་འདུས་

པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྲི་ཡང་རྩ་

རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་དུམ་བུ་ཡྲིན་པས་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྲིས་བཤད་དགོས་པ་ཅྲི་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༦ན།   པ    ཞོལ། ༢༤བ༦ན།   སྐུ། ༢༥ན༣ན།   མ

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༧ན།  སྨོན   ཞོལ། ༢༥ན༢ན།   སྐུ། ༢༥ན༥ན།   ་བསོན

3  མ་ཕྱི། ༢༠ན༡ན།  -ངེས   * ངེས   ཞོལ། ༢༥ན༣ན།   སྐུ། ༢༥ན༦ན།   ངེས
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པར་ཡོད་ཅྲིང་། ཁད་པར་དངོས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་བཤད་པའྲི་ཆ་རྣམས་ལ་ངེས་དོན་

རོགས་རྲིམ་གྲི་ཆའྲི་བཤད་པ་རེ་ཡང་ངེས་པར་འཐོབ་པ་ནྲི། མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞྲིའྲི་བཤད་པ་འཇུག་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་ལུགས་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་འདྲིར་ཡང་ལྲིང་ཞེས་པ་སྦས་དོན་དུ་བཤད་ན། ལྲིང་ལ་ལཱྲི་ཡ་ཏྲི་ཞེས་

བས་པས་ཐྲིམ་པ་ཅེས་པར་གྱུར་ཏེ། གང་དུ་ཐྲིམ་ན་ཕྱག་རྒྱའྲི་བྷ་གར་ཐྲིམ་པའོ། །འདྲིས་

འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་བསྟན་ཏེ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་དང་

རོགས་རྲིམ་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པས་

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལྲིང་གེན་དུ་འགེང་བར་

བསྒོམ་པའྲི་ལྲིང་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་བྷ་གར་ཐྲིམ་དགོས་པའྲི་གནས་སབས་

གཅྲིག་ཡོད་པ་དང་། འཇྲིགས་བེད་དུ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལྲིང་དངོས་ཀྲི་ཕྱག་

རྒྱའྲི་བྷ་གར་ཐྲིམ་དགོས་པའྲི་གནས་སབས་ཡོད་དོ། །ཡང་ལྲིང་ནྲི། སྔར་ལྟར་ངེས་

ཚིག་གྲིས་ཐྲིམ་པ་སྟེ། གང་ཐྲིམ་པར་བ་བ་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་ལུས་སོ། །དེ་ཉྲིད་གང་དུ་ཐྲིམ་

པ་ནྲི། བྷ་ག་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤད་པས་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་གྲིས་

དག་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

བྷ་ག་ལ་ནྲི་ལྲིང་བཞག །ཅེས་པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། བྷ་ག་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་

བདེན་པ་འོད་གསལ་ལོ། །དེར་ཐྲིམ་པས་ན་ལྲིང་སྟེ། དེ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་

པའོ། །ཞེས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་སོ། །བླ་མ་རྭ་ལོས་ཀང་། མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་

ནྲི། ངེས་དོན་ལ་ཆགས་པའྲི་ལམ་པ་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་རོགས་པའྲི་རྲིམ་

པ་བསྒོམ་པའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །གཞན་ཡང་རྟོག་བདུན་ལས་མ་ཧེའྲི་གདོང་གྲི་སྦོར་བ་
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ལ་གནས་པས་དེ་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ། གཤྲིན་རེ་སོང་ལ་བུ་མོ་ཆེ་གེ་མོ་མྱུར་དུ་ཁུག་

ཅྲིག །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བས་ཛའྲི་རྣམ་པས་བསྐོད་དེ་འོང་བ་རྣམ་པར་བསམ་མོ། །

བསམ་གཏན་འདྲིའྲི་སྦོར་བ་ལ་གནས་པའྲི་སྔགས་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་

གཏོགས་པའྲི་བུད་མེད་བཀུག་ལ་རོལ་བར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། མ་ཧེའྲི་

གདོང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པའྲི་བསམ་གཏན་ལ་གནས་ནས་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

རོལ་པར་དངོས་སུ་བསྟན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ཉྲིད་ལྷ་མོར་བསྒོམ་དགོས་པ་ནྲི། 

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་བར་ཤྲིན་ཏུ་རགས་པ་ཙམ་ཆགས་པ་ཡན་ཆད་ལ་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་

ཤྲིང་། དེ་ལྟར་ན་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་བསྒོམ་པ་ཡོད་པ་བསོན་དུ་

མེད་པར་གྲུབ་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཕྱག་རྒྱ་དེ་རོ་ལངས་མར་མྲི་བསྒོམ་ན་ལྷ་མོ་གང་དུ་བསྒོམ། 

རོ་ལངས་མར་བསྒོམ་ན་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མར་བསྒོམ་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་བར་ཁོད་ཀྲིས་སྨྲས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྐུ་མདོག་དང་ཞལ་

ཕྱག་ཅན་དུ་བསྒོམ་ན་དེ་འད་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་བཤད། གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་ན་མྲི་འཐད་པར་ཡང་ཁོད་རང་གྲིས་སྨྲས་སོ། །ཡང་རྟོག་བདུན་ལས་ཁུ་བ་

དགུག་པའྲི་བསམ་གཏན་གྲིས་བུད་མེད་ཞུ་བར་བེད་པའྲི་སྦོར་བ་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གཙོ་བོར་བསྟན་ཅྲིང་། དེས་མཚོན་ནས་

གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གཉྲིས་ཀང་བསྟན་པར་སོབ་དཔོན་མྲི་

བསྐོད་པས་བཤད་ལ། འདྲི་ཡང་མ་ཧེའྲི་གདོང་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པས་བེད་པ་

ནྲི། སྔ་མ་དང་འད་བར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བས། རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་

ཡུམ་དུ་བསྒོམ་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་ལམ་བསོན་དུ་མེད་པར་བསྟན་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 485  

ཅྲིང་། སོབ་དཔོན་མ་ཧེའྲི་གདོང་གྲི་སྦོར་བས་ཕྱག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་

གསང་དབང་དང་སོབ་མས་དེ་ལྟར་བེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ཡང་འདྲིས་

བསྟན་པར་འགེལ་པས་བཤད་པ་འདྲིས། འཇྲིགས་བེད་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་གང་ནས་

ཀང་མ་བཤད་པར་སྨྲ་བ་ཆ་མེད་པའྲི་རྒྱུས་གཏམ་དུ་གསལ་བར་བས་སོ། །

ཁུ་བ་དགུག་པའྲི་སྦོར་བ་གསུངས་པ་འདྲིས་རོགས་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པ་ནྲི། 

འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པས་མཛད་པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་

ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཆོ་ག་ལས་ཀང་། ཇྲི་སྲིད་རང་གྲི་བདེ་འདོད་པས། །དེ་སྲིད་

རོལ་དང་སྒེག་པ་ཡྲིས། །ཇྲི་སྲིད་ཕྱག་རྒྱ་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །གཉུག་མ་འདྲི་ཡྲིས་མཆོད་

པར་བ། ཞེས་རང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པའྲི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་

ལ་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཕྱྲི་ནང་གྲི་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་ནས་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྷན་

ཅྲིག་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བདེ་བ་དང་གཉུག་མ་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་མཉམ་པར་སྦར་

བའྲི་གསང་མཆོད་བ་བར་གསུངས་པ་འདྲིས་ཀང་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་

དུ་བསྒོམས་ནས། སོམས་པར་འཇུག་པ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། ཨེ་ནྲི་གསང་བ་མཁའ་དབྲིངས་དང་། །བྷ་

ག་ཆོས་འབྱུང་པད་ལ། །རྣལ་འབོར་སེངེའྲི་གདན་ལ་བཞུགས། །མཆོག་ཏུ་རྨད་བྱུང་

སྟོན་པར་མཛད། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཝཾ་རོ་རེ། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དབང་ཕྱུག་

དང་། །ཧེ་རུ་ཀ་དང་དུས་འཁོར་ལོ། །དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་མཚན། ཞེས་

སྟོན་པ་གང་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པའྲི་རྟེན། རྒྱུད་ལ་ལར་གསང་བ་

ཞེས་པ་དང་། ལ་ལར་མཁའ་དབྲིངས་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་བྷ་ག་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 486  

པད་དང་། སེང་གེའྲི་གདན་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་དོན་སྟོན་བེད་དུ་འད་

བ་དང་། སྟོན་པ་ལ་རོ་རེ་ཅན་དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དང་། 

རོ་རེ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་དང་། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

ཞེས་རྒྱུད་སོ་སོར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་དོན་སྟོན་པ་ཁད་མེད་

ཅྲིང་། དེ་འད་བའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་དོན་རྒྱུད་གང་དུ་བརོད་པ་དེ་ལ་དེ་ཉྲིད་མཆོག་ཡོད་

ཅྲིང་མེད་ན་མེད་པར་གསུངས་ལ། དེས་ནྲི་འདུས་པ་དགེས་རོར་སོགས་རྒྱུད་དུ་མའྲི་

གླེང་གཞྲིར་རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་ཞེས་བཤད་པའྲི་དོད། འཇྲིགས་བེད་

ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་གླེང་གཞྲིར་རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་པད་ལ་བཞུགས་པར་བཤད་པ་

དེ་ཉྲིད་དང་། རྒྱུད་གཞན་དུ་བཞུགས་པ་པོ་རོ་རེ་ཅན་དུ་བཤད་པའྲི་དོད། རྒྱུད་དེར་རོ་

རེ་འཇྲིགས་བེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཅྲིང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་

རྒྱས་པ་ལས་གླེང་གཞྲིའྲི་སབས་ཀྲི་བཞུགས་པའྲི་གནས་སྟོན་པའྲི་ཚིག་དུས་འཁོར་

འགེལ་ཆེན་དུ་དངས་པ་ལས། རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་པདར་གནས། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ནྲི་

གཅྲིག་པོ་འདྲི། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས། །སྲིད་གསུམ་བདག་ཉྲིད་

དག་ལ་གནས། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འཇྲིགས་བེད་ལ་རོ་རེ་བཙུན་མོ་མྲི་སྲིད་ན་དེའྲི་བྷ་

ག་དང་པད་ག་ལ་སྲིད། འདྲིའྲི་རྣལ་འབོར་པས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་

བའྲི་ཕྱྲིར་འདེན་བེད་རྟགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་སྦོར་བ་དང་། དེས་དངས་པའྲི་ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་

སྦོར་བ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་དོན་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་

འདོད་ན་དེའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་དང་འདུས་པ་སོགས་ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཨེ་ཝཾ་སོགས་ཀྲི་

ཚིག་གྲི་ངེས་དོན་ཁད་པར་མེད་པར་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་བར་གསུངས་པ་དེ་ཁོད་ཀྲིས་
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སུག་ལས་ཀྲིས་དབྲི་བར་གྲིས་ཤྲིག །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ནྲི། ས་ཚོགས་

གཟུགས་ཅན་མ་ཞེས་ཀང་བཤད་དེ། རོ་རེ་རོ་ལངས་མ་དང་དོན་འད་ལ། བདེ་མཆོག་

གྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཡུམ་ཕག་མོས་ཞུས་པ་ལྟར། འདྲིའྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཡང་འཇྲིགས་བེད་

རང་གྲི་ཡུམ་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མས་ཞུས་པར་སྟོན་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྒྱུད་

རྒྱས་པའྲི་ཚིག་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དུ་དངས་པ་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ས་ཚོགས་

གཟུགས་ཅན་མས། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་བཏུད་ཞུས། །རྣལ་འབོར་རེས་སུ་རྲིག་

པའྲི་རྒྱུད། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མཆོག་བདེ་ཅྲི། ཞེས་གསུངས་སོ། །འཇྲིགས་བེད་ལ་

ཡུམ་མྲི་སྲིད་ན་ཡུམ་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོར་ཡང་ཇྲི་ལྟར་འཐད། དེ་བས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་དང་དེའྲི་སོར་གྲི་གཞུང་མ་ལུས་པའྲི་དོན་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་དཔད་ནས་མ་སྦངས་

ཤྲིང་། རྒྱུད་སེ་དང་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་ལ་ལེགས་པར་འདྲིས་པར་མ་བས་

པར། སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཡྲི་གེ་བཀགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ལམ་གྲི་གནད་

ཆེན་པོ་དག་ཉམས་པར་བེད་པའྲི་མུ་ཅོར་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བའྲི་བླུན་པོ་དག་ནྲི། བསྟན་

པའྲི་ཆོམ་རྐུན་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་འདྲི་ལྟར། རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་

ལ་ཆགས་པ་རྲིགས་བཞྲི་ལམ་དུ་བེད་པའྲི་དབེ་བས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་ཕྱེ་བ་ན། དབང་

པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ལ་བཞག་པ་ནྲི། བླ་མེད་

ཀྲི་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བོ་སྟེ། དེ་ཡང་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གནད་གཙོ་བོ་རྣམས་

ཚང་བའྲི་ལམ་གྲི་ལུས་རོགས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་ཡོད་

དགོས་ཀྲི། དེ་མེད་ན་བླ་མེད་ཀྲི་ནང་ཚན་བེ་བག་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་ཡོད་

པ་ཙམ་གྲིས་ཁད་ཆོས་དེ་ཉྲིད་བླ་མེད་ཙམ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལས་ཁད་པར་
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བེད་ཆོས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་པས་ཀང་བླ་མེད་ཀྲི་

ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཉམས་ལེན་གྲིས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡོད་

དགོས་སྟེ། གཞན་དུ་ན་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་ཐོབ་པ་མྲི་སྲིད་དགོས་པས་ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་སོགས་ཀང་གྲུབ་ཆེན་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་སྐུར་བ་གདབས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ཡང་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འདོད་

ཆགས་ལམ་བེད་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་

འབོར་ལ་གནས་ནས་རྲིག་མ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་མྲི་འདོད་བཞྲིན་ཡང་ཁས་

བླང་དགོས་པས་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་བསྒོམ་དགོས་པའྲི་རྲིག་མ་དང་

སོམས་པར་འཇུག་པ་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཁས་བླང་དགོས་པས་འཇྲིགས་བེད་

ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་བསྒོམ་དགོས་པའྲི་སབས་ཡོད་པ་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། 

འབས་བུའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཁ་སྦོར་གྲི་ཡན་ལག་ལ་

སོགས་པ་བདུན་དང་ལྡན་པ་མེད་ན་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཐོབ་བ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་མྲི་

སྲིད་དགོས་པས་འཇྲིགས་བེད་ལ་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་དགོས་པར་ཁས་

བླངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། ཡོད་ན་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་མྲི་སྲིད་

པར་ཁས་བླངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །འབས་བུ་དེ་འད་ཡོད་ན་དེ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་བེད་འདྲི་ལ་རུང་ངམ་མྲི་རུང་། རུང་ན་འཇྲིགས་བེད་

ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། མྲི་རུང་ན་སྔགས་

བླ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་བེད་འཇྲིགས་བེད་ལ་གཏན་ནས་མྲི་
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རུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་པས་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་

གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གཙོ་བོ་གང་ཡང་ཉམས་སུ་བླང་དུ་མྲི་རུང་ངོ་། 

ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་སྲིང་ཁམས་ལྷུང་བླང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕྱྲིན་ནས་རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་གསུམ་དུ་མྲི་འགྲུབ་པ་དང་ཡུན་རྲིང་པོ་དང་ཚེགས་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་དགོས་

པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས། ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པས་དཀའ་བ་

མེད་པར་འགྲུབ་པ་ནྲི། ངེས་པར་སྤོད་པ་ལ་བལྟོས་དགོས་པར་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་སེ་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་བསོན་དུ་མེད་པར་

བཤད་ཅྲིང་། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། རང་བཞྲིན་སང་བའྲི་དབེ་ཤེས་ནས། །དེ་

ནས་སྤོད་པ་རབ་ཏུ་བ། །ལས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་ཡོངས་སངས་ནས། །རོ་རེའྲི་སྐུ་ནྲི་ཐོབ་པར་

འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྤོད་བསྡུས་ལས། ཚེ་འདྲིར་སྤོད་པ་བེད་པ་གྲུབ་ན་

སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་འདྲིར་ཐོབ་ནས་ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། ཚེ་འདྲིར་བ་བ་

གཞན་གྲིས་གཡེངས་པ་དང་ཡོ་བད་མ་འཛོམས་པ་སོགས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་སྤོད་པ་བ་

བ་མ་བྱུང་བར་འཆྲི་བའྲི་དུས་ལ་བབ་ན་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང་ལམ་གྲི་འོད་གསལ་

བསེས་པས་སྤོད་པའྲི་དོད་ཐུབ་ནས་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་

སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ངེས་པར་སྤོད་པ་ལ་བལྟོས་

དགོས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཀང་སབས་དེ་དག་ཏུ་སྤོད་

པ་བ་དགོས་པ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་བླང་དགོས་ལ། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་

གང་ལ་ཡང་མ་བརྟེན་པའྲི་སྤོད་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་
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དང་སྦོར་བའྲི་ལམ་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་སུ་ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་པར་སྨྲ་

བ་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་འཚང་བར་བེད་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ལུགས་སུ་

བསྒོམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་འདུག་ན་ཡང་རྒྱུད་སེའྲི་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་

ཆགས་པའྲི་བླུན་པོ་དག་གྲི་ལོག་རྟོག་གྲིས་ལམ་གྲི་རྩ་བ་གཅོད་པར་མཐོང་བ་མ་

བཟོད་ཅྲིང་། ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་དག་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་ཅུང་ཟད་

ཞྲིབ་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཕྱྲིས་ཀྲི་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་ལྷ་ཞེ་གཅྲིག་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདོད་པ་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ལས་ཀང་དངོས་སུ་བཤད་

པ་དང་དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་དང་ཤུགས་ལས་འོངས་པའྲི་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་ལ། 

རྲིགས་པས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང་། རྟོག་བདུན་གྲི་རྟོག་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་འགོད་པར་བཤད་པ་ན་དངོས་སུ་

སོས་པ་ཞེ་གཅྲིག་ཡོད་ཀང་། སོགས་དགོད་པར་བ་ཞེས་པའྲི་སོགས་སྒ་བཞྲི་འབྱུང་

བའྲི་སོགས་ཁོངས་རྣམས་ནས་གང་ཡང་མ་བཏོན་ན་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའྲི་མཚན་

མའམ་ལྷའྲི་གངས་མ་ཚང་ཞྲིང་། སོགས་ཁོངས་ནས་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་རྒྱུ་

གཞན་བཏོན་ན། ཞེ་གཅྲིག་ལས་གངས་མངས་པར་འགྱུར་བས་ཞེ་གཅྲིག་གྲི་གངས་

ཉམས་ལ། རྟོག་བདུན་གྲི་སབས་དེ་ཉྲིད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ན་ཡང་ཞེ་གཅྲིག་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁྲུལ་གཞྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དོ། །བོད་ཀྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འད་བ་གཞན་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་དགོས་པ་ཆུང་བའྲི་ཕྱྲིར་

འཐད་མྲི་འཐད་དཔད་པ་སོགས་རེ་རེ་ནས་འདྲིེར་མ་བྲིས་ཤྲིང་། ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་
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 491  

ཙམ་སབས་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

རྒྱ་གར་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོའྲི་བཤད་ཚུལ་མྲི་འད་བ་རྣམས་ཤེས་ན་ལུགས་

འདྲི་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སོགས་དགོས་པ་ཆེ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། གྲུབ་

ཆེན་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ནྲི། སབས་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་ཞྲིང་། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱ་གཞུང་སོ་སོའྲི་ལུགས་

མདོར་སོས་པ་ཙམ་ཞྲིག་འདྲིར་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་

ནས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི། ཡབ་རྐང་གྲི་མངོན་རྟོགས་

ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་པས་ཡུམ་དང་སྦོར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐེད་པ་མྲིན་ལ། 

དཔའ་བོ་གཅྲིག་པུ་ཞེས་པའྲི་གཅྲིག་པུའྲི་སྒས་ཡུམ་གྲི་ཟླ་བོ་ཡོད་པ་གཅོད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཀང་། ཡུམ་ཡོད་པར་འདོད་ན་

ཡང་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུམ་བཤད་དགོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ནྲི། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྲི་སབས་འགའ་ཞྲིག་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་ལ་

ཡྲིན་གྲི། གསང་མཆོད་“ཀྲི
1
་དགོས་པ་སོགས་སབས་གཞན་ལ་ནྲི། ངེས་པ་མེད་དེ། 

དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་ཀང་མངོན་རྟོགས་དངོས་གཞྲིའྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་

གྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

བདེ་མཆོག་ལྷ་རེ་གཉྲིས་ལུས་ལ་འགོད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་དྲིལ་བུ་པ་དང་། ཚུལ་

མཚུངས་པ་མངོན་བརོད་ལས་གསུངས་པ་ལ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།   ཀྱི   ཞོལ། ༢༩བ༣ན།   སྐུ། ༣༠ན༢ན།  བྱ
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བཤད་པ་ནྲི། ཕྱྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་ན་གདན་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པའྲི་ལྷ་དཔའ་བོ་

ཧེ་རུ་ཀ་གཅྲིག་པུ་ལས་མེད་ཅྲིང་། ཡུམ་ཕག་མོ་ཡོད་ཀང་བྲིན་པ་གཉྲིས་ཀས་ཡབ་ལ་

འཁྱུད་ནས་གདན་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པ་མེད་པས། རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་ཕྱྲིར་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་སྟེ། འདྲིར་ནྲི། ཡུམ་དང་དངོས་སུ་

སྦར་བ་ན་ཡུམ་གྲི་ཞབས་གཡས་པས་གདན་གནོན་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་

སྒོ་ནས་ཀང་ཐ་སད་དེ་ལྟར་གདགས་སུ་མྲི་རུང་བས་དེ་གཉྲིས་གཏན་མྲི་འད་ལ། 

དཀྲིལ་འཁོར་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་འབའ་ཞྲིག་ལས་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཞན་མེད་

པ་ལ་ནྲི། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་བླ་མེད་ཀྲི་གཞུང་ལ་རླུང་ལྟར་གགས་པའྲི་

བར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྒྱ་གར་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་བཅས་པ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། སོབ་དཔོན་ཤྲྲི་བྷ་

དས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་ནྲི། 

མངོན་བང་ལྔ་ལས་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་གཉྲིས་ཀ་ཅྲིག་ཅར་བསྐེད་

པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། དང་པོ་ཁོ་ནར་བདག་མེད་པ་བསྒོམ་པས་ནང་

གྲི་ཁྲུས་བས་ནས། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་

ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའྲི་སང་བས་ཚོགས་ཤྲིང་སྤན་དངས། 

ས་ཚོགས་པའྲི་མཆོད་པས་མཆོད། བཤགས་པ་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་བས། ཚངས་

པའྲི་གནས་བཞྲི་བསྒོམ་པར་བཤད་དེ། ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་འདེན་པའྲི་ཚེ་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་དུ་བསྒོམ་པའྲི་ལུགས་སོ། །

དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་
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ནས་སྭ་བྷཱ་ཝ་བརོད་པར་བཤད་དེ། སྔགས་གཅྲིག་ལས་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་པ་

ཉྲིད་བསྒོམ་ནས་ཡྲི་གེ་ཡཾ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་པ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཞུ་ལྟ་བུ་

ཁ་དོག་ནག་པོ་བ་དན་གྲིས་མཚན་པ་བསམས་ལ། དེའྲི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉྲི་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ། དེ་ལས་

རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་དང་རྭ་བ་དང་བླ་རེ་དང་གུར་ལ་སོགས་པ་བསྒོམས་ཏེ། ཐམས་ཅད་རོ་

རེའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་དབུས་སུ་ཞེས་བཤད་དེ། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་

བསྒོམ་པའྲི་གདན་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེར་བས་ཀྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེར་མ་བས་ལ། གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་སྒོམ་པ་མ་བཤད་དོ། །དེ་ནས་དབུས་དེར་ཨ་

ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཡྲི་གེ་དྷཱྲིཿལས་རལ་གྲི་དབུས་སུ་དྷཱྲིཿས་མཚན་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་གསེར་བཙོ་

མའྲི་མདོག་ཅན། ཕྱག་གཉྲིས་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་བསམས་པ་སོགས་གཞན་དང་

མཚུངས་པའྲི་སྲིང་ཁར་མཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་

བཞྲི་བཀུག་པ་རང་འཇམ་དབངས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་སང་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པས། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཚད་བེ་བ་སྟོང་དུ་ཁབ་པས་འགོ་བའྲི་དོན་

བས། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་བཀུག་སྟེ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ཁ་

དོག་ནག་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ལས་སྔར་ལྟར་སྤོས། བསྡུས་པས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་དེ་ལས་

འོད་ཟེར་ཕྲ་མོའྲི་གཟུགས་སྤོས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སྤོས་ཏེ། དོན་

བས་འགོ་ཀུན་འཇྲིགས་བེད་ཐོབ་པར་བས་ནས་སར་འདུས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དཀྲིལ་འཁོར་དང་
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བཅས་པ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྲི་བརྒྱན་པ་སད་ཅྲིག་གྲིས་གྲུབ་པར་བསམས་ནས། རྲིམ་

གྲིས་གསལ་འདེབས་པ་ལ། ཐོག་མར་གཞལ་ཡས་ཁང་། དེའྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་དགུ །ཕྱག་སོ་བཞྲི། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ། 

དེ་ནས་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་དང་བཅས་པ། རྲིམ་པ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ནས། 

རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་རོ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བཀུག །དེའྲི་ལྷས་བདུད་རྩྲིས་བཀང་བའྲི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར། མྲི་བསྐོད་

པས་དབུ་བརྒྱན། དེ་ནས་དེ་ཉྲིད་སར་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཞུགས་པས་སྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ། དེའྲི་སྲིང་ཁར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསྒོམས་ནས། དེའྲི་མཐར་

སྔགས་གསུམ་གང་རུང་བསམས་ནས་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བའྲི་དམྲིགས་པས་བཟླ་བར་

བཤད་ཅྲིང་། 

སྤོ་བསྡུའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་འོད་ཟེར་ལས་ཁོ་བོ་ས་ཚོགས་པ་

དང་། བ་ས་ཚོགས་པ་དང་། འདེ་དང་སྲིན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིགས་སུ་

རུང་བ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བའྲི་ཤ་དང་རུས་པ་དང་ཁག་དང་ཆུ་སེར་

རྣམས་ཟ་ཞྲིང་འཐུང་བ་དང་འཇྲིབ་པར་བསམ་པར་བའོ། ཞེས་བཤད་ལ། མཆོད་

བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་དག་པ་དན་པ་སོགས་གཞན་ཅྲི་ཡང་མ་བཤད་དེ་ཁ་འགེངས་

པ་ལ་དགོངས་སམ་སམ་མོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམ་བཟླས་ཀྲི་མཐར་གཏོར་མ་བ་བར་

བཤད་པ་ལ། གཏོར་མ་བདུད་རྩྲིར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅེས་པ་ལས་རློབ་ཚུལ་མ་

བཤད་ཅྲིང་། གཏོར་མགོན་ཕྱོགས་སྐོང་སོགས་གཞན་ཅྲི་ཡང་མ་བཤད་ལ། གཏོར་

སྔགས་ནྲི། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སརྦྦ་སཏྟྟྭ་ད་མ་ཀ་མ་ཧཱ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་ཏྲི་པ་ཏྲི་བ་ལ່་གཧྞ་གཧྞ་གཧྞ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པ་ཡ་གཧྞ་པ་ཡ་མཱ་མ་སརྦྦ་ཤ་ཏྲུཾ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་གཅྲིག་བཤད་དེ། དེ་ནས་

མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

ཀྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པར་བ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྤོད་ལམ་གྲི་རྣལ་འབོར་སོགས་

གཞན་མ་བཤད་དོ། །

སོབ་དཔོན་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འདྲི་ལྟར། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་

པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བླ་མ་དང་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་སངས་རྒྱས་

བང་སེམས་ཀྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དངས་པ་ལ་ཕྱྲི་དང་ནང་དང་གསང་བ་

དང་བླ་ན་མེད་པའྲི་མཆོད་པས་མཆོད་པར་བཤད་དེ། གསང་མཆོད་བེད་པ་འདྲི་ལྟར་

ན། དེའྲི་ཚེ་བླ་མ་དང་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡང་རང་གྲི་སྲིང་ཁ་ནས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་

མོས་འཁྱུད་པའྲི་སོམས་འཇུག་གྲི་མཆོད་པ་བ་དགོས་པར་མངོན་ཞྲིང་། འདྲི་ཡང་

ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་འདེན་པ་ན་རང་ཉྲིད་འཇྲིགས་བེད་དུ་བསྒོམ་པའྲི་ལུགས་སུ་སང་

ངོ་། །དེ་ནས་སྲིག་པ་བཤགས་པ་སོགས་བས་ནས་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཞྲིང་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བཤད་དོ། །དེའྲི་རེས་སུ་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྒོམ་ནས། ཤཱུནྱ་

ཏའྲི་སྔགས་དོན་མངོན་དུ་བས་ཏེ། སྟོང་པ་ཉྲིད་བསྒོམ་པར་བཤད་ཅྲིང་། སྭ་བྷཱ་ཝ་

བརོད་པ་མེད་དོ། །

དེ་ནས་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་རེས་སུ་དན་པའྲི་རྣལ་འབོར་པས་རང་གྲི་མདུན་དུ་

པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རོ་

རེའྲི་ས་གཞྲི་རྩྲིག་པ་གུར་ཁང་རྣམས་བསམས་ནས་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་སྔགས་སོ་སོས་

བགེགས་དང་བདུད་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པར་བཤད་དེ། ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བཞྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སུམྦྷ་ནྲིའྲི་སྔགས་དུམ་བུ་བཞྲིར་བཅད་པ་རེ་རེའྲི་མཐར་ཡང་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཅེས་སྦར་བ་དང་། ༀ་གྷ་གྷ་གྷ་ཏཱ་ཡ་གྷ་ཏཱ་ཡ་སརྦ་དུཥྚན་བྲིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ཅེས་པས་མེ་མཚམས་དང་། ༀ་ཀཱྲི་ལྲི་ཀཱྲི་ལཱ་ཡ་སརྦྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པས་

བདེན་བལ་དང་། ༀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལཱ་ཡ་བཛྲ་དྷ་ར་ཨ་ཛྙ་པ་ཡ་ཏྲི་སརྦྦ་བྲིགྷྣན་ཀཱ་ཡ་

ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱྲི་ལཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པས་རླུང་མཚམས་དང་། ༀ་བཛྲ་མུང་ར་བཛྲ་

ཀཱྲི་ལཱ་ཡ་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་སུ་ཕུར་བུ་འདེབས་

པར་བཤད་ཅྲིང་། ཕུར་བུའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་དང་འདེབས་པ་པོ་སུས་བེད་པ་སོགས་མ་

བཤད་ལ། རང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་བེད་པར་མངོན་ནོ། །དེ་ནས་

ཆོས་འབྱུང་གྲི་གནས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་གྲི་སྟེང་དུ་

ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་དྷཱྲིཿ ལས་རལ་གྲི་དབུས་སུ་པདས་མཚན་པ། 

དེ་ནས་པད་རལ་གྲི་ཟླ་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་སེར་པོ་

རལ་གྲི་པོ་ཏྲི་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཀར་པད་ལ་གནས་པའྲི་ཟླ་བ་དམར་པོ། །དེ་ལས་

འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་བཀུག་ནས་ཟླ་བ་དམར་པོ་ལ་ཐྲིམ། དེ་

ནས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འདེས་ནས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་

པ་ལ་དམྲིགས་ནས། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ནག་པོ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་

རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པར་

བསྐེེད་པར་བཤད་ལ། ཞལ་ཕྱག་སོགས་རྣམས་བཤད་ཟྲིན་མ་ཐག །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་

པའྲི་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་བླ་མའྲི་གདམས་ངག་ཤེས་ནས་མཆོད་པ་དང་

བསྟོད་པ་བགྲིད་ཅྲིང་། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒོམ་མོ། །རྒྱུད་ལས་གསུངས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པའྲི་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ཀང་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་

གསུངས་ཀྲི། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ། དབང་བསྐུར་བ་སོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་

བཤད་“དོ
1
། འདྲི་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་དུར་ཁོད་གཉྲིས་ཀ་མེད་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །

གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་མཛད་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

ཚུལ་ནྲི། གནས་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པར། རྟེན་གྲི་གང་ཟག་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས་

རོ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟེང་དུ་འདུག་སྟེ། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་

ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་དྷཱྲིཿའྲི་ཡྲི་གེ་བསྒོམ་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཚོགས་ཞྲིང་

སྤན་དངས། མཆོད་པ་སྲིག་པ་བཤགས་པ་སོགས་བ་བར་བཤད་དེ། ཚོགས་ཞྲིང་

སྤན་འདེན་པའྲི་ཚེ་རང་ཉྲིད་འཇམ་དབངས་ཞྲི་བར་བསྐེད་པའྲི་ལུགས་སོ། །དེ་ནས་

ཐོག་མར་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་དང་། དེ་རེས་སྭ་བྷཱ་ཝ་བརོད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་

བསྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་བསྒོམ་པ་ཡང་མ་བཤད་ཅྲིང་། 

ཆོས་འབྱུང་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡང་མ་བཤད་པར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་གྲི་སྟེང་དུ་དབངས་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་རོགས་

པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་དྷཱྲིཿལས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའྲི་གཟུགས་སུ་

སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སོགས་བཀུག་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་ནས་འཇམ་

དཔལ་དང་བཅས་པ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༣ན།   དོ   ཞོལ། ༣༢ན༦ན།   སྐུ། ༣༢བ༥ན།   དེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མཐྲིང་ནག་ལས་འོད་ཟེར་སྤོས། བསྡུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་ཁ་གེས་པའྲི་རོ་རེ་ནག་

པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་བསམས་ནས། དེ་ལས་རོ་རེ་ཕྲ་མོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་སྤོས་པས་སངས་

རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སྤོས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བས། བང་ཆུབ་

ལ་བཀོད་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སར་འོངས་ནས་རོ་རེའྲི་གཟུགས་ལ་ཞུགས་པ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཞལ་དགུ་པའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པར་བཤད་པ་ལ། 

རྒྱུའྲི་འཇམ་དཔལ་འོག་གྲི་ཞལ་སྟེང་མ་དང་མཚུངས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཕྱག་མཚན་

མ་བཤད་ཅྲིང་། གཡོན་གྲི་ཕྱག་དགུ་པ་ན་ཞགས་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་པ་ན་མདུང་རྩེ་

གསུམ་པ་ཞེས་བཤད་ལ། གཡོན་གྲི་ཞབས་བདུན་པའྲི་འོག་གྲི་བ་ལ་སྔགས་ཆེན་

ཞེས་པ་དང་། རྭ་གཡས་ཀྲི་ཞལ་གསུམ་ནྲི། ནག་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་སྟེ་

ཞེས་བཤད་དེ། འདྲི་དག་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའྲི་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལ་བརྒལ་ཞྲིང་བརྟག་པ་བྱུང་བའྲི་ལན་གནང་བར། དཔལ་འཛིན་གྲིས་དེ་དང་

ཅུང་མྲི་འད་བར་བཤད་ཀང་། འདྲིར་ནྲི། ལྭ་ལྲི་ཏའྲི་ལུགས་གཙོ་བོར་གཟུང་བའྲི་

ལུགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་གཅྲིག་ཁོ་ནར་བཟུངས་ནས་གཞན་འགོག་མྲི་ཉན་ཏེ། 

གཉྲིས་ཀའང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་བདེ་

མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་འོག་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་

འཛིན་པར་བཤད་ལ། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གཡས་གཡོན་གྲི་དྲུག་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ནས་རང་ཉྲིད་མ་ཧེའྲི་ཞལ་གྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་ལ་གནས་ནས་སྲིང་ཁར་ཉྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་འབར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་བཀོད་ནས། ཡྲིད་ནང་

དུ་ཆུད་པའྲི་བཟླས་པ་བ་བར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་ནས་བཟའ་བ་དང་“བསྲུང
1
་བའྲི་དམ་

ཚིག་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྲིག་བཤད་ཀྲི། སྐེ་མཆེད་བྲིན་བརླབ། སེམས་དཔའ་སུམ་

བརྩེགས། ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་

མང་བ། དག་པ་དན་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་

གཞུང་རྣམས་ལ་དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་མང་བས་ཁ་འགེངས་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་པར་

དགོངས་སོ། །སམྦྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་པ་མན་ངག་སེ་མས་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པའྲི་མཇུག་ཏུ་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་

རྲིམ་པ་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ན་འདྲི་ལྟར། མན་ངག་སེ་མ་ལས། འདྲིར་དང་པོར་དུར་

ཁོད་ལ་སོགས་པར་དམ་ཚིག་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བར། རང་གྲི་སྲིང་

ཁར་པད་དང་ཟླ་བ་ལ་དྷཱྲིཿཡྲིག་གྲི་འོད་ཀྲིས་བཀུག་པའྲི་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ། སྟོང་པ་ཉྲིད་ཇྲི་སྲིད་བསྒོམས་ནས། ཡུད་ཀྲིས་ཆོས་འབྱུང་

དུ་ཡཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རླུང་ལ་“ཨྲི
2
་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་བར་དྷཱྲིཿ ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་

འཇམ་པའྲི་དཔལ་གྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་བདག་ཉྲིད་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་

ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་གྲི་འོད་ཀྲིས་བཀུག་པའྲི་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས་

བདག་ཉྲིད་ལ་བཅུག་ཅྲིང་། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉྲིད་ཆོས་འབྱུང་དུ་ཆུ་

སྐེས་དང་རླུང་དང་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་ཚངས་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༦ན།   བསྲུང   ཞོལ། ༣༣ན༥ན།   སྐུ། ༣༣བ༥ན།   བཏུང

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༣ན།   ཨྱི   ཞོལ། ༣༣བ༢ན།   སྐུ། ༣༤ན༣ན།   ཨ
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སོགས་པ་རྣམས་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པའྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་

དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་

བཟླས་པ་བེད་པར་བཤད་དོ། །

འདྲིའྲི་ཚུལ་ལ་ཡང་བདག་ཉྲིད་འཇམ་དཔལ་གྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་ནས་

ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་འཇམ་དཔལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པ་

ནྲིྲི། ཚིག་དོན་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་མན་སེ་ལས། དུ་བ་ནྲི། ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་ནག་

པའོ། །འཇམ་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ནྲི། འཇམ་པའྲི་དཔལ་ཤྲིན་ཏུ་སེར་བ། ཅུང་ཟད་ཁོས་

པ། ཕྱག་ཟུང་གྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཞལ་གཅྲིག་པའོ། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལས་ཞེས་པ་དེའྲི་སྟེང་གྲི་ཧུཾ་ཡྲིག་ལས་སོ། ཞེས་བཤད་དེ། སཾ་བྷུ་ཊར། བྷ་གའྲི་

ནང་དུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བའྲི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་

ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་དྷཱྲིཿཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་

བདག་ཉྲིད་བསམས་ནས། དེའྲི་སྲིང་ཁར་ཨཱཿལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསམས་ཏེ། 

དེ་ནས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་མཆོད་པར་

བའོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བསམས་ནས་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཞལ་དགུ་པ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཛྙཱ་ནཱ་ཀ་རས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའྲི་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་སོགས་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་

སོ། །སོབ་དཔོན་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་
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པའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་ལ། སྲིང་

ཁའྲི་ཡྲི་གེ་ལས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོ་དྲུག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་སོགས་ཡན་ལག་

བདུན་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ཚད་མེད་བཞྲི་བསྒོམ་པ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་བཟུང་བ་རྣམས་བས་ནས། ཤཱུནྱ་ཏཱ་དང་སྭ་བྷཱ་

ཝ་བརོད་ཅྲིང་སྟོང་པ་ཉྲིད་བསྒོམས་ཏེ། སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལས་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་དུ་

ཡཾ་ལས་རླུང་། རཾ་ལས་མེ། བཾ་ལས་ཆུ། ལཾ་ལས་ས། སུཾ་ལས་རྲི་རབ་ཀྲི་སྟེང་དུ། པཾ་

ལས་ས་ཚོགས་པད་དང་རཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ས་

ཚོགས་རོ་རེ། དེའྲི་འོད་ཟེར་ལས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། རྭ་བ། གུར། བླ་རེ། མདའྲི་ད་བ། 

ཕྱྲི་རོལ་མེ་འབར་བས་བསོར་བ་བསམས་ནས། ༀ་མེ་དྲི་ནྲི་ལ་སོགས་པ་བདེ་

མཆོག་གྲི་དང་འད་བའྲི་སྔགས་དྲུག་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབ། དེ་ནས་རྭ་བའྲི་དབུས་སུ་

བྷྲཱུཾ་ལས་དཔལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་བཀའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་འོད་ཟེར་རབ་

ཏུ་འབར་བ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྟེང་དུ་པད་དང་ཉྲི་མ། དེ་དག་གྲི་སྟེང་དུ་ཤར་ཕྱོགས་

སུ་བརྒྱ་བྲིན་བསྒལ་བ་དང་། ལྷོར་གཤྲིན་རེ་བསྒལ་བ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་སྐོང་

བ་བརྒྱད་ཀྲི་རོ། འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བར་པད་ཉྲིའྲི་སྟེང་དུ་ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བ། ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་

མ། དེའྲི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་ཐོ་བ་བཾ་གྲིས་མཚན་པ་དང་ཧཱུཾ་ལས་གྲི་གུག་ཧཱུཾ་གྲིས་

མཚན་པ། འདྲིའྲི་ཐད་ཀྲི་འགྱུར་ལ་འདྲི་ལྟར་མངོན་ཡང་། ཉེ་སྲིང་དང་སབས་གཞན་

ནས་འབྱུང་བ་སོགས་དང་བསྟུན་ན་ཡུམ་ལ་བཾ་དང་ཡབ་ལ་ཧཱུཾ་དུ་བ་དགོས་སོ། །

ཟླ་ཉྲི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་པོ་ཁ་དོག་ནག་པོ། ཆེར་ཁོ་བ། འཇྲིགས་པ་དག་ཀང་འཇྲིགས་པར་བེད་
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པ། ཞལ་དྲུག ཕྱག་དྲུག ཞབས་དྲུག་པ། རྩ་ཞལ་མཐྲིང་ཁ། གཡས་དམར་པོ། གཡོན་

དཀར་པོ། གཡས་གཉྲིས་པ་ལང་ཁུ། གཡོན་གཉྲིས་པ་སེར་པོ། སྟེང་གྲི་ཞལ་དམར་

པོ་གནམ་ལ་གདངས་བ། ཕྱག་གཡས་པ་གསུམ་ན། རོ་རེ་ཐོ་བ། འཁོར་ལོ། བེ་ཅོན་

དཀར་པོ། གཡོན་པ་གསུམ་ན། པད། རྲིན་པོ་ཆེ། རལ་གྲི། མ་ཧེའྲི་སྟེང་ན་ཞབས་

གཡོན་པ་གསུམ་བརྐངས་ཤྲིང་། གཡས་པ་གསུམ་བསྐུམས་པས་མ་ཧེའྲི་རྭ་ཕྲག་

བརྲིས་པ། མ་ཧེའྲི་རྐང་པ་བཞྲིས་བདུད་བཞྲི་བརྲིས་པ། ཡུམ་རོ་ལངས་མ་སྐུ་མདོག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པའྲི་ནག་མོས་འཁྱུད་པའོ། །བླ་མ་སྔ་མ་

ཁ་ཅྲིག་ཡུམ་ཡང་ཞལ་ཕྱག་ཡབ་དང་མཚུངས་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་

ལས་དེ་འད་མ་བཤད་ཅྲིང་། ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་མཚན་མཚུངས་ན་ཡབ་ཀྲི་གཡས་ཀྲི་

ཕྱག་མཚན་དང་པོ་ཐོ་བ་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ལས་བསྐེད་པ་ལྟར་ཡུམ་ལ་ཡང་

འཆད་དགོས་པ་ལས། ཡུམ་ལ་གྲི་གུག་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་བཤད་ལ། གྲི་གུག་ནྲི། 

ཡབ་ཀྲི་ཕྱག་དྲུག་པོ་གང་གྲི་ཡང་ཕྱག་མཚན་ལ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་སོབ་དཔོན་

འདྲིའྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་དང་ཕྱག་མཚན་འད་

བར་སྨྲ་བ་ནྲི། འདྲིའྲི་ལུགས་གཏན་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཡུམ་རོ་རེ་རོ་ལངས་མའྲི་ཕྱག་མཚན་ལ་གྲི་གུག་དངོས་སུ་བཤད་པ་ནྲི། 

གཡས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་དུ་བ་དགོས་པས་འདྲིས་རོ་རེ་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་

གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་གྲི་གུག་དང་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དོན་གྲི་བཤད་

དོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྦོར་མཚམས་ནས་གཏྲི་མུག་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་མཐར་བེད་བརྒྱད་ཡ་བ་ཏྲི་ལ་སོགས་པ་ཕོ་ཉ་བརྒྱད་ཀྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གཟུགས་འཛིན་པ་སྤོས་ཏེ། ཤར་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བརྒྱད་ཀྲི་གདན་གྲི་སྟེང་དུ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དགོད་པ་ནྲི། ཤར་དུ་ཡ་བ་ཏྲི་དཀར་པོ་གཡས་འཁོར་ལོ། ལྷོར་ཆོས་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སེར་པོ་གཡས་རྲིན་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་ཏེལ་པ་དམར་པོ་གཡས་པད། བང་དུ་

གླང་མགོ་ཅན་ལང་ཁུ་གཡས་རལ་གྲི། དབང་ལྡན་དུ་རལ་གྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ངོ་

བོར་རལ་པ་ཚར་དགུ་གཡས་རལ་གྲི། རླུང་དུ་པད་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ངོ་བོ་རྨྲིག་

པ་དམར་པོ་གཡས་པད། བདེན་བལ་དུ་དབྱུག་པ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཕྱྭ་

བསངས་དཀར་པོ་གཡས་དབྱུག་པ། མེར་ཐོ་བ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ངོ་བོ་མྲིག་

དམར་ནག་པོ་གཡས་ཐོ་བ་འཛིན་པ། གཡོན་ཐམས་ཅད་ཞགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་

སྲིགས་མཛུབ་ཅན་ནོ། །འདྲི་དག་ནྲི། གཤྲིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་དངོས་མ་ཡྲིན་གྲི། འདུལ་

བེད་གདུལ་བའྲི་གཟུགས་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པའོ། །འདྲི་ལ་ལས་ཀྲི་བེ་བག་གྲིས་

ལས་དང་མཐུན་པའྲི་སྐུ་མདོག་བེད་པའྲི་ཚུལ་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ལས། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

པོ་བརྒྱད་པོ་འདྲི་དག་ལས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་དེ་ལྟར་བསྒོམ་ཞེས་

བཤད་དོ། །

དེ་ནས་ཧྲྲིཿཧ་བྷོ་སོགས་ཀྲི་བསྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྤན་

དངས་པ་དང་བསེས་ཏེ། བདག་གྲི་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ནས་སྤོས་པའྲི་འོད་ཟེར་ལས་སྟོད་ཁོ་

བོ་སད་ཕུར་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་གཟུགས་ཕྱོགས་བཅུར་སྤོས་པས། བསྲུང་འཁོར་གྲི་

ཕྱྲི་རོལ་གྲི་ཕྱོགས་བཅུར་ཧཱུཾ་རྲིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁོན་པ་འབྲུབ་ཁུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

རྣམས་སུ་བཅུག་པའྲི་ཕྱོགས་བཅུའྲི་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབས་པ་ལ། སྟེང་འོག་

ནྲི། ཤར་གྲི་ཤར་དང་། ནུབ་ཀྲི་ནུབ་ཏུའོ། །འདྲིར་བགེགས་ཇྲི་ལྟར་འགུགས་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཚུལ་དང་ཕུར་གདབ་ཀྲི་སྔགས་མ་བཤད་དེ། འདྲིའྲི་ལུགས་འཆད་པ་སྔ་མ་དག །དྲུག་

ཅུ་རྩ་བཞྲི་པའྲི་གཏོར་མའྲི་སབས་ཀྲི་ཕྱོགས་སྐོང་སོགས་འགུགས་པ་དང་ཕུར་པ་

འདེབས་པ་ལྟར་བེད་དོ། །དེ་ནས་སྤོ་བསྡུ་བེད་ཅྲིང་སྔགས་བཟླས་པར་བཤད་པ་ལ། 

ༀ་ཧྲྲི་ཥྚྲིཿ ཝྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སརྦྦ་ཤ་ཏྲུཾ་ནཱ་ཤ་ཡ་སྟམྦྷ་ཡ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སྲིང་

པོའྲི་སྔགས་དང་། ༀ་ཧྲྲིཿཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་བཾ། ཞེས་པ་ཉེ་བའྲི་སྲིང་པོ་དང་། ༀ་ཧྲྲིཿ ཀྲུཾ་བྷྲུཾ་

སུཾ་ཛུཾ་ཧཱུཾ་གཾ་ཞེས་པ་ནྲི་སྲིང་པོ་དམ་པའོ། ཞེས་བཤད་དེ་བཟླས་བའྲི་སྔགས་སོ། །འདྲི་

ལ་ཕུར་བཏབ་ཀྲི་སྔོན་དུ་སྐེ་མཆེད་བྲིན་བརླབ་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་

གདབ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་ལྷ་སྤན་དངས་པ་རྣམས་ལ། ༀ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཧ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་མཆོད་པ་འབུལ་བའང་འདྲི་རང་གྲི་གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང་། གཤྲིན་རེ་བརྒྱད་ལ་དཔལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

བསམ་མོ་ཞེས་བཤད་དོ། །བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་འདྲིར་སྤན་འདེན་མཆོད་འབུལ་

སོགས་ཀྲི་སྔགས་རྣམས་བཤད་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་གཤེགས་གསོལ་གྲི་སྔགས་ཀང་

བཤད་པ་ནྲི། སྔགས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་འཆད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲིན་གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་གཤེགས་གསོལ་བེད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ནས་བཀའྲི་

འཁོར་ལོའྲི་བདག་པོ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པར་བཤད་

ཅྲིང་། དེའྲི་དབུས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གྲྭ་བཞྲི་དང་སྒོ་བཞྲི་རྣམས་སུ་པད་དང་ཟླ་བ་

དང་ཉྲི་མ་གསུམ་བརྩེགས་པའྲི་གདན་དང་། གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ་ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་

བ། ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་མ། དེར་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དོ། །
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དེ་ནས་མེ་ལ་སོགས་པའྲི་གྲྭ་བཞྲི་དང་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་

སྟེང་དུ་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པའྲི་གྲི་གུག་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

བགེགས་བརྒྱད་མནན་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་བ་རྒོད་དང་འུག་པ་དང་ཁ་

དང་བ་རོག་དང་སྐར་མོ་དང་མཐྲིང་རྲིལ་དང་ཀཾ་ཀ་དང་རྨ་བ་རྣམས་བརྲིས་པའྲི་ལྷ་མོ་

གཤྲིན་རེ་ཕོ་ཉ་མོ་དང་། གཤྲིན་རེ་མཆེ་བ་མ་དང་། བེ་ཅོན་ནག་མོ་དང་། དུས་མཚན་

མ་དང་། གཤྲིན་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་དང་། གཤྲིན་རེ་ཞགས་པ་མ་དང་། གཤྲིན་རེ་ལུ་གུ་

རྒྱུད་མ་དང་། གཤྲིན་རེ་འབེབས་མ་རྣམས་ཏེ། འདྲི་རྣམས་ཀུན་ཀང་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་

གཉྲིས་པ། སྐྲ་ལྷུག་པར་འདུག་པ། གཅེར་བུ་ལྕེ་འཇྲིབ་པ། མཆེ་བ་གཙིགས་པ། གདུག་

པ་ཐམས་ཅད་འགུགས་པ། ལས་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མཛད་པ། ཁ་དོག་ནག་མོ་

ཕྱག་ན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བསམས་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། འདྲི་དག་ཀང་གཏྲི་མུག་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང་། ཐོ་བ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་རྣམས་

ཀྲི་ཡུམ་བརྒྱད་ཀྲི་ངོ་བོ་སྔར་ལྟར་གདུལ་བ་སོ་སོ་དང་མྲིང་མཐུན་པར་བཤད་ནས་

གདུལ་བའྲི་མྲིང་གྲིས་གདུལ་བེད་ལ་བཏགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཁོར་

ལོའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྲི་ཕྱྲི་རོལ་རྩྲིབས་བརྒྱད་ལ་གཤྲིན་རེ་བརྒྱད་ཕོ་ཉའྲི་གཟུགས་

འཛིན་པ་སྔར་བཞྲིན་གནས་པར་བསྒོམ་པ་དང་། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁོད་

བརྒྱད་བསྒོམ་པར་དངོས་སུ་བཤད་དོ། །

དེ་ནས་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་

མཚན་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་འོད་ཟེར་སྤོས་ཏེ། ཧྲྲིཿ ཧ་བྷོ་ལ་སོགས་

པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། ༀཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ 
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ཧ་ལ་སོགས་པས་ཡོན་ཆབ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ནས། དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡྲི་གེ་བཅུ་ལས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པའྲི་བུམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུའྲི་ངོ་བོས་དབང་བསྐུར་བར་བའོ། །ཞེས་བཤད་པ་

ལ། ཡྲི་གེ་བཅུ་ནྲི། སྔ་མ་དག་གཤེགས་པ་ལྔ་དང་གཤེགས་མ་ལྔའྲི་ས་བོན་བྷྲུཾ་ཨཾ་ལ་

སོགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དབང་བསྐུར་བས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མྲི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་

པར་བསམ་མོ། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ་མོ་

ཞེས་དང་། རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་བཤད་ཟྲིན་མ་ཐག །འདྲི་ལྟར་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མྲིག་ལ་སོགས་པ་སྐེ་མཆེད་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་མཚན་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་དང་

མཆོད་པ་དབང་བསྐུར་བ་རོགས་ནས་བསེན་པའྲི་བཟླས་བརོད་བ་སྟེ། ཞེས་བཤད་

ཅྲིང་། ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་དབང་ལྷ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པའྲི་

ཚུལ་དུ་ཐྲིམ་པ་བེད་པའྲི་ལུགས་སུ་མངོན་ནོ། །

དེ་ནས་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རབ་འབམས་སྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་བཤད་

ལ། དེ་ནས་རོགས་རྲིམ་སོགས་མདོ་ཙམ་བཤད་དེ། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། འོག་ཏུ་བཤད་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་དེ་ཉྲིད་མཛད་པའྲི་ཨ་མོ་

“གྷ
1
་བཛྲ་དང་། འདྲིར་བཤད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བ་མཛད་པའྲི་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གཉྲིས་

དོན་མྲི་གཅྲིག་སྟེ། སྔ་མ་དང་འདྲིའྲི་གཙོ་བོ་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་བསྐེད་ཚུལ་ལ་ཡང་ཚུལ་མྲི་

འད་བ་འགའ་རེ་སང་ལ། སྔ་མའྲི་རྒྱ་གཞུང་གྲི་འགྱུར་བང་གྲི་སབས་སུ། མཛད་པ་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༧ན།   - གྷ   * གྷ   ཞོལ། ༣༧ན༣ན།   སྐུ། ༣༧བ༥ན།   གྷ
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དོན་ཡོད་རོ་རེ་ལ་སྐོ་འོད་འབྱུང་དང་དྷརྨྨ་གུ་ཧ་གཉྲིས་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཞུས་ནས། 

བཀའ་དང་མྲི་འགལ་བར་བསྒྱུར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་སྐོ་འོད་འབྱུང་གྲིས་བས་ཞེས་འབྱུང་

ཞྲིང་། སྐོ་འོད་འབྱུང་གྲིས་དངོས་སུ་ཐུག་པའྲི་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ནྲི་ཆུང་བ་ཡྲིན་པས་སྒྲུབ་

ཐབས་དེ་མཛད་པ་པོ་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆུང་བ་ཡྲིན་ལ། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཆེ་བ་འདྲི་ནྲི། དོན་ཡོད་ཞབས་ཀྲི་མཛད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་མཛད་པ་

པོ་དང་དོན་གཅྲིག་པའྲི་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆེ་བར་མངོན་ཞྲིང་། དཀྲིལ་ཆོག་དེ་ཡང་སྒྲུབ་

ཐབས་འདྲིའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཡྲིན་ལ། ཡང་འདྲིར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་ལྷ་

མོ་བརྒྱད་ཀྲི་དོད་ལ་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོད་ནས་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཡང་སྦར་དུ་རུང་བར་བཞེད་དོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དཀྲིལ་ཆོག་

དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་ནས་དངུལ་ལམ་གསེར་གྲི་བུམ་པ་ཁ་དོག་དཀར་པོས་བསྒྱུར་ལ། 

ལྷའྲི་གངས་དང་མཉམ་པ་སྟེ་དགུ་དང་། ཞེས་བུམ་པ་ལྷའྲི་གངས་དང་མཉམ་པ་ལ་

“གངས
1
་དགུར་བས་ཏེ། དེ་དག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྱོགས་མཚམས་སམ་གང་དུ་

འགོད་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ། གཙོ་བོའྲི་བུམ་པ་དབུས་དང་ལས་བུམ་བང་ཤར་དུ་

འགོད་པར་བཤད་ནས། གཞན་བརྒྱད་ནྲི། དང་པོ་ལྷ་མོ་གང་བསྒོམ་པ་དེ་དང་དེའྲི་

ཕྱོགས། སྒོ་བཞྲི་དང་གྲྭ་བཞྲིར་བཞག་གོ །ཞེས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་བུམ་པར་བཤད་ལ། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་པ་སྟོན་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་། ལྷ་མོ་བརྒྱད་འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་

ཚད་མེད་པ་བཞྲི་དག་པའྲི་དོན་བཤད་པར་གསུངས་ཤྲིང་། དེས་ན་དཀྲིལ་ཆོག་དེར་

བུམ་པ་གཞན་བརྒྱད་དུ་ལྷ་གང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པ་བུམ་པའྲི་ཆོ་ག་འཆད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༤ན།   - གྲངས    * གྲངས   ཞོལ། ༣༧བ༢ན།   སྐུ། ༣༨ན༤ན།   གྲངས
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སབས་སུ་མ་གསུངས་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་བཀོད་

པའྲི་ལྷ་མོ་འདྲི་དག་བུམ་པ་སོ་སོར་བསྐེད་པའྲི་དོན་ཏོ། །

ཡང་རྡུལ་ཚོན་གྲི་མཚན་མ་འགོད་པའྲི་སབས་སུ། ཡང་སྒོ་དང་གྲྭར་རོ་ལངས་

བརྒྱད་བྲི་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་དུ་དབང་བསྐུར་

ན་དེ་ལྟར་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྷ་དགུ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་གྲི། སྔ་མ་

འགའ་རེ་དང་། ད་ལྟའྲི་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་གཤྲིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་

བའྲི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི། མྲི་ཤེས་པའྲི་ཀུན་ནས་བསངས་

པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིར་གཤྲིན་རེ་མཐར་བེད་བརྒྱད་ཡ་བ་ཏྲི་སོགས་བརྒྱད་ཀྲི་

ཚུལ་འཛིན་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་“ཏུ
1
་བསྲུང་འཁོར་གྲི་རྩྲིབས་བརྒྱད་ལ་

འགོད་པར་བཤད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་འགོད་པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ལ། 

དེ་ཙམ་གྲི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྨྲ་ན་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་

པའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམས་ནས། དེའྲི་ནང་དུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་དང་འཁོར་ལྷ་མོ་

བརྒྱད་བཀོད། འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་བཅུ་ལ་ཁོ་བཅུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ་ཀྱཻ་རོར་ལྷ་བཅུ་

དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཐལ་བ་སོགས་ཤྲིན་ཏུ་མང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་སོར་

འདྲི་ལ་ད་ལྟ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྒྱུན་ཡང་མ་ཆད་ཙམ་སང་ལ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆེ་བ་ནྲི། 

ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་གྲི་དངོས་སོབ་ཏུ་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་དག་ལ་གགས་སོ། །ད་ནྲི་སོབ་

དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསེན་པའྲི་ཆོ་ག་བཤད་པའྲི་ཚུལ་མཚོན་པ་ཙམ་བརོད་

པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། ཇྲི་སྲིད་ཏྲིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཆོ་གར་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༡ན།   - ཏུ    * ཏུ   ཞོལ། ༣༨ན༡ན།   སྐུ། ༣༨བ༣ན།   ཏུ
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ལྡན་པ་ཡྲིས། །ལྷ་ཉེ་རྩེ་གཅྲིག་མཚན་མ་ཐོབ་པ་བསེན་པར་གསུངས། །རྟགས་ཐོབ་

དབེན་པར་སོང་སྟེ་གླལ་དང་སྦྲྲིད་པ་དང་། །གཉྲིད་སངས་བརྟུལ་ཞུགས་བཅས་པས་

དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །

གྲུབ་པས་གདུལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ས་ཚོགས་གནས་པ་ལ། །ཞྲི་བ་ལ་སོགས་

ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བ་ལས་སུ་གསུངས། །ཞེས་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་

ལ་བསེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའྲི་བསེན་པའྲི་ཆོ་ག་འཆད་པ་ན་འདྲི་ལྟར་

བཤད་དེ། དང་པོར་ཁྲུས་བས། སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། མཎྜལ་བྲི་དོར་བས། མེ་

ཏོག་གཅལ་དུ་བཀྲམ། སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་བཞག་ལ། རང་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དུ་

གསལ་བའྲི་སྲིང་ཁར་པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དཔལ་འཇམ་

པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས་པ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་

པའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསགས་ཤྲིང་། ཚད་མེད་བཞྲི་དང་བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པས་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་བསྒོམ་ཞྲིང་། སྭ་བྷཱ་ཝའྲི་སྔགས་ཀྲིས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བས་

ནས། ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟེང་དུ་ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ན་དྷཱྲིཿལས་རལ་གྲི་ལྟེ་བ་ལ་དྷཱྲིཿསེར་པོས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པའྲི་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་གཡོན་ཨུཏྤ་ལ་བསམས་ཤྲིང་། གཡས་

མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། གཞོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་

གཉྲིས་པ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འོད་ཀྲི་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་

སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་བསྐུལ་ནས་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་
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པས་འོད་ཟེར་འབར་བས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་བསྒོམ་པའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་འོད་ཟེར་ལྔ་

འཕྲོ་བའྲི་འོད་ཀྲིས་དོན་བས། སར་འདུས་པས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེར་གྱུར་པའྲི་འོད་ཟེར་

འཕྲོས་པས་འགོ་བའྲི་དོན་བས། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་སྤན་དངས་པ་རོ་རེ་ལ་ཞུགས་

ཏེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དུ་གྱུར་པར་བཤད་དེ། འདྲིས་

ཞབས་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་བཅུ་དྲུག་གྲི་འོག་ཏུ་ཚངས་པ་ཁབ་འཇུག་སོགས་མ་

བཤད་པར། དེ་དག་གྲི་དོད་ལ་རོ་ཆེན་པོ་བཤད་ནས། རོ་དེའྲི་སྟེང་དུ་སོག་ཆགས་

རྣམས་ཞབས་ཀྲིས་གནོན་པར་བཤད་ཅྲིང་། 

དེ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆོས་འབྱུང་བསྲུང་འཁོར་རྣམས་མེད་པར་བདག་

བསྐེད་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་བས་པ་ལ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་

མཚན་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། མྲི་བསྐོད་པས་དབང་བསྐུར་

བའོ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་ནས། དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་

པར་བསྒོམ་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་ཞྲིག་བཤད་དོ། 

དང་པོ་བསྐེད་རྲིམ་མཐུན་བཞྲིར་བསྒོམ་པ་གོམས་པས་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན། 

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་བེད་པའྲི་ཉེར་བསོགས་ཀྲི་བསེན་པའྲི་དབང་དུ་བས་

པའྲི་བཟླས་པ་བེད་ཚུལ་དུ་མངོན་ནོ། །དེ་ཡང་མདུན་དུ་ཨེ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་སུཾ་བྷྲཱུཾ་ལས་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པར་བཤད་དེ། 

ཨེ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང་སུཾ་རྲི་རབ་དང་བྷྲཱུཾ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ས་བོན་དུ་བེད་པར་

མངོན་ནོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་རོ་ཆེན་པོའྲི་སྟེང་དུ་སོག་ཆགས་

རྣམས་ཀྲི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་རང་གྲིས་བསྒོམ་པ་དང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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འད་བ་བསྐེད་པར་བཤད་དེ། མདུན་བསྐེད་ལ་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་མྲི་བེད་པའྲི་ལུགས་

སོ། །དེ་ནས་གྲྭ་བཞྲི་རུ་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི། སྒོ་བཞྲིར་སྒོ་མ་བཞྲི་ཁོ་མོའྲི་ཆ་བད་

དུ་ཡྲི་གེ་ཡ་ལས་བསྐེད་དོ་ཞེས་བཤད་ལ། མ་སྦངས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་སོབ་དཔོན་ཞྲི་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཡས་ཞལ་གསུམ་རྭ་ཅན་དུ་བཤད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། གཞུང་

འདྲིར་ཞལ་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་དཀར་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་སེར་པོ་སྟེ་རྭ་

མཆན་དུ་གནས་པའོ། །ཞེས་བཤད་པའྲི་རྭ་མཆན་དུ་ཞེས་པ་རྭ་ཅན་དུ་ཞེས་ཡྲི་གེ་

ནོར་པར་བྲིས་པའྲི་དཔེ་མ་དག་པས་འཁྲུལ་བའྲི་གཏམ་མོ། །

དེ་ནས་ཕྱྲི་རོལ་དུ་དུར་ཁོད་ན་གནས་པའྲི་ལས་ཀྲི་གཤྲིན་རེ་དང་མ་མོ་དང་

མཁའ་འགོ་དང་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བསོར་བར་བསྒོམས་ཏེ། དེའྲི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྲི་

སྒོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མདུན་དུ་བདག་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་

གནས་ནས། ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་ཡེ་

ཤེས་པ་སྤན་འདེན་པ་ནྲི། འཇམ་དཔལ་རང་བཞྲིན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་དངོས། །ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་དང་། ༀ་ཧྲྲིཿཧ་བྷོ་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་དང་བཅས་པས་

སྤན་དངས་ནས་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་བ་བར་བཤད་ལ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཀྲི་

གསལ་ཁ་མ་བས་ཀང་བདག་བསྐེད་ལ་བཤད་པ་ལྟར་སྐེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

བྲིན་བརླབ་དང་བཅས་པ་ཁ་འགེངས་དགོས་སོ། །

དེ་ནས། གཉྲིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་ཁབ་པའྲི་སྐུ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིགས་

བཅད་ཀྲིས་ཕྱག་འཚལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ནྲི་གཙང་གྱུར་ཅྲིང་། །སེ་བའྲི་རྟོག་པ་མྲི་

མངའ་ཡང་། །ཞེས་སོགས་དང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་ནྲི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གྲི་སྐུ། །ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོགས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་དང་། ཧྲྲིཿཥྚྲིཿ ཧ་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་དང་བཅས་

པས་མཆོད་ཡོན་བསང་གཏོར་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པ་འབུལ་བར་བཤད་ལ། རོལ་

མོ་འདྲིར་མ་བཤད་ཀང་། འོག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་ཁ་བསང་དགོས་སོ། །དེ་

ནས། ཧཱུཾ་འཇམ་དཔལ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའྲི་གསེར་མདོག་ཅན། །ཞེས་པ་ནས། 

མཉམ་ཉྲིད་ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟོད་པར་བཤད་དོ། །དེ་

ནས་གཏོར་མ་བ་བར་བཤད་པ་ལ། རཾ་གྲིས་སྦངས་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི། རླུང་གཡོས་པས་

མེ་སྦར་ཏེ་ཞུ་ཞྲིང་ཁོལ་བས་སྦངས་པའོ། །ཨཱཿལས་བདུད་རྩྲི་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཞེས་

པ་ནྲི།ཨཱཿལས་ཐོས་པའྲི་ནང་དུ་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་བདུད་རྩྲི་ཆེན་པོར་

གྱུར་པ་ལ་བེད་དགོས་སོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཆར་ཇྲི་ལྟར་

མོས་པ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བར་བསམས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི། བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་སྟེང་གྲི་ༀ་ཡྲིག་

གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་ནས་བསན་པས་མང་པོར་སྦར་ཞྲིང་

སེལ་བའོ། །

དེ་ནས་གཏོར་སྔགས་ནྲི། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སརྦ་ས་ཏྭ་སོགས་ལུགས་སྔ་མར་

བཤད་པ་དང་འད་བ་ལ། སྔགས་འདྲིས་འགོ་བ་རྣམས་དང་འཁོར་དུ་འདུས་པ་རྣམས་

ལ་སྦྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཀྲི། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མ་འབུལ་ལུགས་

མ་བཤད་དོ། །དེ་ནས་བཟླས་པ་བ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཇྲི་སད་དུ། དེ་ནས་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་

མཾ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཟླས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བསམས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

ཐུགས་ཀར་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་དམྲིགས་ལ། བདག་གྲི་ཡྲི་གེ་ལས་འཕྲོས་པས་ལྷའྲི་

ཐུགས་དམ་བསྐུལ། བདག་ལ་འདུས་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དབྲིག་དམ་པ་ཐོབ་པར་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གྱུར་ཏེ་མགལ་མེའྲི་འཁོར་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བའོ། ཞེས་བཤད་ལ། དེའྲི་

མཐར་ཐུན་གཏོང་བར་འདོད་ན་མཆོད་པ་བས་ཏེ། བཟོད་པ་གསོལ་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷ་སྔགས་དང་བཅས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་ལྷ་

བདག་ལ་བསྡུ། རང་གྲི་ལུས་བསྲུང་བ་ཡང་བ་བར་བཤད་དེ། ལུས་བསྲུང་ཚུལ་མ་

བཤད་ཀང་སྐེ་མཆེད་དང་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ལྷས་བསྲུང་བར་བེད་དམ་སམ་མོ། །དེ་

ལྟར་རྒྱ་གར་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གཞུང་སོ་སོའྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འད་བ་དེ་དག་སོ་སོས་

གཙོ་བོའྲི་ཞལ་དང་ཕྱག་མཚན་དང་ཞབས་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཅུང་ཟད་མྲི་

འད་བ་ཅྲི་རྲིགས་པར་བཤད་པ་དག་ནྲི། འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་བརོད་པར་བ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སོབ་པའྲི་ཚུལ་དང་། བསྐེད་

རྲིམ་བརྟན་པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གང་ཟག་གང་གྲིས་གནས་གང་དུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གནས་ནས་

ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་། གང་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་

བའྲི་རྣལ་འབོར་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅྲིང་། ཁས་བླངས་པའྲི་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་བརྩོན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་འདྲི་བསྒྲུབ་པ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འཇུག་པར་བའོ། །ལྭ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བ་ལས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཅན། །བླ་མ་དང་པོར་མཉེས་པར་བ། །ཞེས་པས་འདྲིའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་

དང་པོར་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་དང་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གདམས་པ་ཉན་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་

ཐེག་པ་འདྲིའྲི་བླ་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་བཙལ་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྟེན་ཏེ་

མཉེས་པར་བ་བར་བསྟན་ལ། དེ་ནས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་མཆོག་གྲི་དོན། །ཐམས་

ཅད་སོབ་མར་དེ་བཞྲིན་སྟེར། །ཞེས་པས། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་

དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སོབ་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ལ་བླ་མ་དེས་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྟེར་བར་བ་ཞེས་པའམ། རྒྱུད་

ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྟེར་བར་བ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དུས་ཀུན་ཏུ་ནྲི་

སྲིང་རེ་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྒོམ་པར་བ། །ཞེས་པས། །འདྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་

རྣལ་འབོར་པ་ལྷག་པར་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་རྟོག་

བདུན་ལས། རྒྱུད་གང་ལ་ཡང་མྲི་སྦྲིན་ནོ། །སྔགས་མྲི་བསྟན། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བེད་ཆེན་པོ་མ་ཧེའྲི་གདོང་གྲི་བསམ་གཏན་གང་ལ་ཡང་མྲི་སྦྲིན། སྨྲ་བར་ཡང་མྲི་བ། 

སྔགས་ཀྲི་དབེ་བ་ཡང་མྲི་བ། བྲིས་སྐུ་གང་གྲི་མདུན་དུ་ཡང་མྲི་དགམ། ཐང་ཀ་ཡང་

གསང་བར་བཞག་གོ །རྒྱུད་འདྲིའྲི་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་གཞན་སུ་ལ་ཡང་འགའ་ཙམ་ཡང་

མྲི་སྨྲ། གལ་ཏེ་སྨྲ་ན་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཤ་

ཟའོ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྱྲིར་སྔགས་པས་སུ་ལ་ཡང་མྲི་སྦྲིན་

ནོ། །སྔགས་པས་གཞན་ལ་བྲིན་ན་དེ་དང་སོབ་མར་བཅས་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ། 

འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར་ནྲི། འཇྲིགས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དུ་དམལ་བར་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 515  

འགོ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །དེ་ཅྲི་ནས་སྦྲིན་ན་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་

པ་མེད་པ་དང་། དམ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། དཔའ་བོ་བླ་མ་ལ་གུས་པ། དུལ་བ་ཅན། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་ངེས་པར་འཛིན་པ། རྒྱུད་སྦས་པ། མྲི་ཁོ་བ། སྲིང་

རེ་དང་ལྡན་པ། བཟླས་པ་དང་བསམ་གཏན་ལ་ཕྱོགས་པ། རྣམ་པར་སྲིན་པ་ལ་འཛེམ་

པ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སོབ་མ་བཟང་པོ་སྟེ། དཀྲིལ་འཁོར་དམ་པ་

དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་སྦྲིན་ནོ། །

སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡྲིད་བརླན་པ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་བརྟགས་ལ། 

ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ན། བླ་མས་དེ་ལྟ་བུའྲི་སོབ་མ་ལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་སྦྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་དགོས་

པས། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡྲིད་ལེགས་པར་བསྐོད་པས་འདྲི་སྒྲུབ་པ་དགོས་ཀྲི། 

ཚེ་འདྲིའྲི་ནད་གདོན་ཞྲི་བ་ཙམ་དང་། དག་བགེགས་ལ་ཞེ་སང་དག་པོས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའྲི་བསམ་པས་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོའྲི་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་

ལས། གལ་ཏེ་སྔགས་པ་རྨོངས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་བས་ན་དམལ་བར་ངེས་པར་

ལྟུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ལ། བྲིས་སྐུ་སོགས་དམ་ཚིག་དང་མྲི་

ལྡན་པ་སུ་རུང་རུང་ལ་སྟོན་པ་དང་། གང་ཡང་རུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔགས་དང་རྒྱུད་

དང་གདམས་པ་སྨྲ་བར་བེད་པ་དག་ལ་དངོས་གྲུབ་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་མཚུངས་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་གྲིས་གནས་གང་དུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གནས་ནས་སྒྲུབ་པ་
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ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏས། དང་པོ་དུར་ཁོད་ཆུ་འགམ་མམ། །ཤྲིང་གཅྲིག་གམ་ནྲི་མཚན་གཅྲིག་

གནས། །བཞྲི་མདོ་འམ་ནྲི་རྲི་བོ་ཡྲི། །རྩེ་མོ་དང་ནྲི་ཁང་སྟོང་གནས། །མ་མོའྲི་ཁྲིམ་

མམ་ཡང་ཐོག་མཛེས། །ལྷ་ཡྲི་ཁང་པ་དག་ཏུ་དང་། །འཐབ་མོའྲི་ས་དང་གོང་ཁེར་

སྟོང་། །ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གནས་དག་ཏུ། །འབོལ་བའྲི་སྟན་སོགས་ལ་འདུག་ནས། །ཐང་

ཀ་ལ་སོགས་གཟུགས་བཞག་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། རྒྱུད་ནས་དངོས་

སུ་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །རྟོག་བདུན་ལས་མཚན་ཕྱེད་ན་གཅེར་བུར་ཕྱུང་སྐྲ་

བཤྲིག་ལུས་ཐལ་ཆེན་གྲིས་བྱུགས་ནས་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་བཤད་པ་

ལྟར་གྲུབ་ན་ཁད་པར་དུ་བསྔགས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་ཡང་དང་པོར་ཁྲུས་

བ་ཞྲིང་མཎྜལ་བྲི་དོར་བ། མེ་ཏོག་གཅལ་དུ་བཀྲམ། བྲིས་སྐུ་མདུན་དུ་བཤམ། སྟན་

བདེ་བ་ལ་ཁ་ལྷོར་ཕྱོགས་ཏེ་འདུག་ནས། བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུས་ཁ་དག་པར་བ་བ་རྣམས་

རེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སྟེ། ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་། དང་

པོར་ཁྲུས་བས། སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། མཎྜལ་བྲི་དོར་བས། མེ་ཏོག་གྲི་གཅལ་

བཀྲམ། སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་བཞག་ལ། ཞེས་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་། ཤྲྲི་དྷ་རས། ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པའྲི་དོགས་པ་བསལ་ནས། ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་སྔོན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མཐའ་

དག་ལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ནས་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ་དགོས་པར་

བཤད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས། དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་བཞྲི་ནྲི། 

དད་པས་མྲི་ལྡོག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཐེ་ཚོམ་མྲི་ཟ་བ་དང་། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྩེ་

གཅྲིག་པ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་རྣམས་སོ། །འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 517  

པའྲི་དངོས་གྲུབ་གང་སྒྲུབ་ཀང་ཐ་མལ་གྲི་ཆགས་སང་ནྲི། བར་དུ་གཅོད་པའྲི་སྒྲིབ་པ་

ཆེན་པོའ།ོ  ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། སྔོན་དུ་བ་བ་ནྲི་མཆོག་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་དག་གོ །དེ་

ནས་ཐོག་མར་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བ་བ་ལ། དེ་ཉྲིད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད་པ་ནྲི། འདྲིར་

རང་གྲི་སོར་གྲི་རྒྱ་གཞུང་གཞན་གང་ནས་ཀང་གསལ་བར་མ་བཤད་ཅྲིང་། ལཱ་ལྲི་

ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བ་ལས། མཆོད་དང་བདུད་རྩྲི་ལ་སོགས་ཀྲིས། །ཞྲི་བ་ལ་སོགས་

ཁད་པར་རྣམས། །ཤ་རྣམས་ཀུན་གྲི་གཏོར་མ་ནྲི། །འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་འཇྲིགས་ལ་

སྦྲིན། །དང་པོར་ལྷ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞྲིང་སྐོང་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་

གཤེགས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་བསྟན་ལ། མཆོད་དང་ཞེས་

པས་སྔོན་འགོ་གཏོར་མའྲི་མགོན་དེ་རྣམས་ལ་ཉེར་སྤོད་སོགས་ཀྲི་མཆོད་པ་འབུལ་

བར་བསྟན་ཅྲིང་། བདུད་རྩྲི་ལ་སོགས་ཀྲིས་ཞེས་པས་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་བསྟན་ལ། 

ཞྲི་བ་ལ་སོགས་ཁད་པར་རྣམས། ཞེས་པས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འཕྲྲིན་ལས་ཀྲི་ཁད་

པར་རྣམས་བཅོལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སྦྲིན་ཞེས་པ་དང་། ཤ་རྣམས་ཀུན་གྲི་གཏོར་མ་སྦྲིན། 

ཞེས་པས་གཏོར་མའྲི་རས་བསྟན་ཅྲིང་། འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་འཇྲིགས་ལ་སྦྲིན། ཞེས་

པས་གང་ལ་སྦྲིན་པའྲི་ཡུལ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོའྲི་རྒྱུད་ལས་སྔོན་

འགོ་གཏོར་མ་ཞྲིང་སྐོང་ལ་འབུལ་“བའྲི
1
་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་མར་གསུངས་པ་

ལྟར། བླ་མེད་ཀྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་གཞན་ལས་སྔོན་དུ་གཏོར་མ་བ་བར་བཤད་པ་ཡོད་

པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་མ་ཡྲིན་ལ། སྔོན་དུ་གཏོར་མ་བ་བའྲི་

གསལ་ཁ་མེད་པ་ཡང་མང་ངོ་། །

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༣ན།   བའྱི   ཞོལ། ༤༢བ༣ན།   སྐུ། ༤༣ན༦ན།   ཅེས
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སྔོན་འགོ་གཏོར་མའྲི་སབས་སུ་འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ནྲི། གང་

ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སུའྲི་ཡང་ལུགས་མ་ཡྲིན་ལ། ལཱ་ལྲི་

ཏས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི། བརྫུན་ཡྲིན་ཏེ། དང་པོར་ལྷ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཅེས་

པའྲི་ལྷ་ལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་འདྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོགས་པའྲི་གནས་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྲིང་། 

ལྷ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལྷ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་ལྷ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྲི་ལྷར་སུས་ཀང་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་སོ། །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉྲིས་སུ་ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏས། 

འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་འཇྲིགས་ལ་སྦྲིན། ཞེས་པ་དང་། དང་པོར་ལྷ་ལ་བཟོད་པར་

གསོལ། ཞེས་པས་ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་གཏོར་མགོན་དུ་གསུངས་པའྲི་དོན་བཀོད་པ་ཡྲིན་

ལ། འབྱུང་པོ་དང་ལྷ་ཞེས་འབྱུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་ལྷའྲི་ཚིག་སོས་པས་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་ལྷར་བཟུངས་ན་འཁྲུལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །

དེ་བས་ན་འདྲི་ནྲི། གསང་བ་སྤྲི་རྒྱུད་དང་དཀྲིལ་ཆོག་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ལས་སྟ་

གོན་གྲི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིག་ལ། ལྷ་དང་འཇྲིག་རྟེན་སྐོང་བ་

དང་། །འབྱུང་པོ་བང་ཆུབ་བསྟན་གནས་དང་། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྐང་པ་སྔ་མ་ལ། སྤྲི་

རྒྱུད་དུ། འཇྲིག་རྟེན་སྐོང་བའྲི་ལྷ་རྣམས་དང་། །ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང་། དེ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་

སྐོང་བའྲི་ལྷ་ནྲི། ཕྱོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དང་། འབྱུང་པོ་ནྲི། དེ་དག་ལས་

གཞན་པ་བང་ཆུབ་ཀྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་ལ་གནས་པའྲི་

དཀར་ཕྱོགས་ཀྲི་འབྱུང་པོ་མྲི་དང་མྲི་མ་ཡྲིན་པ་མཐའ་དག་ལ་བ་བའྲི་ཚུལ་སྔགས་

རྲིམ་ཆེན་མོར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས། འདྲིར་ཡང་ལྷ་ནྲི། 
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འཇྲིག་རྟེན་སྐོང་བའྲི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་དང་། འབྱུང་པོ་ནྲི། དེ་དག་གྲི་འཁོར་

དུ་ལྷགས་པ། བསྟན་པ་ལ་དགའ་བའྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་ཏེ། གཙོ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པར་དམྲིགས་པས་བསྒྱུར་བ་ལ་གཏོར་

མ་འབུལ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དང་པོར་ཞེས་པ་ནྲི། གཤེགས་གསོལ་གྲི་སྔོན་དུའོ། །ལྷ་

ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ནྲི། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་

ནས་གཏོར་མགོན་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ནྲི། ཞྲིང་སྐོང་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་

གཤེགས། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་གང་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་

བཤད་པར་བ་བ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བདག་ཅག་

གྲི་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ལྷ་བཅུ་

གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཏེ་བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྟོག་བདུན་གྲི་རྟོག་པ་དང་

པོར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཚན་མ་འགོད་པ་སྟོན་པ་ན། རེ་མྲིག་དགུའྲི་

མཚན་མ་འགོད་པར་བཤད་པའྲི་རེས་སུ། ཕྱོགས་བཞྲིའྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཚན་མ་

འགོད་པ་འཆད་པ་ན། ཕྱོགས་བཞྲི་པོ་རེ་རེར་ཡང་ཕྱག་མཚན་དྲུག་དྲུག་སོས་པའྲི་

མཇུག་རྣམས་སུ། ལ་སོགས་པ་བྲི་བར་བའོ་ཞེས་པ་རེ་རེ་འབྱུང་བ་ལ། སོགས་སྒ་རེ་

རེའྲི་སོགས་ཁོངས་ནས་ཞབས་གཡས་ཀྲི་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་གཉྲིས་གཉྲིས་བཏོན་

ནས་བཀོད་ཅྲིང་། ཞབས་གཡོན་གྲི་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་བརྒྱད་ནྲི། གྲྭ་བཞྲི་དང་སྒོ་

བཞྲིར་བཀོད་དེ། མཚན་མ་དེ་དག་ཕྱག་ཏུ་བཟུངས་པའྲི་ལྷར་བསྐེད་པས་ལྷ་ཞེ་དགུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ལ། ཞབས་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་འགོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ལཱ་ལྲི་

ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པས། སོགས་སྒའྲི་དོན་དེ་ལྟར་འཆད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དེའྲི་

དགོངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྒོ་བཞྲི་དང་གྲྭ་བཞྲིར་རོ་ལངས་ཆེན་པོ་བཞྲི་བྲིའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། 

ཡང་ནའྲི་དོན་ཁོངས་ནས་དངས་ཏེ། ཡང་ན་སྒོ་བཞྲི་དང་གྲྭ་བཞྲིར་རོ་ལངས་

ཆེན་པོ་བཞྲི་བྲི་ཞེས་པར་བཤད་པས་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

འགྱུར་བས། རྟོག་བདུན་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དེ་

ལྟར་ཡྲིན་ལ། འགེལ་པ་དག་ལས་སོགས་ཁོངས་ནས་འདོན་ཚུལ་མྲི་འད་བ་འགའ་རེ་

བཤད་དེ་མ་བྲིས་སོ། །

བོད་ཀྲི་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །འདྲིར་ཞྲི་བ་ལྷ་ཞེ་དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། དག་པོ་ལྷ་ཞེ་

དགུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་བསྟན་ཏོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རྒྱུའྲི་

ལྷ་ཞྲི་བ་ཞེ་དགུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པར་བཤད་པ་དེ་ཞྲི་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་

པར་འཁྲུལ་བའྲི་གཏམ་དུ་སང་བས་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དཔའ་གཅྲིག་ལ་ཡང་སྔོན་

དུ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ཞྲི་

བ་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། དེ་རེས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇྲིགས་བེད་

བསྐེད་པ་དག་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བས་ནས། དཔའ་གཅྲིག་ཞྲི་དག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གཉྲིས་བསྟན་པར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་

ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་རོ་ལངས་སྒྲུབ་པའྲི་ལས་སྦོར་བེད་པ་ན་དཀྲིལ་འཁོར་

ལ་འགོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་དང་མཆོག་སྒྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་
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འགོད་པ་མྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། སོབ་དཔོན་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་སོབ་

མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོ་ལངས་བརྒྱད་འགོད་པར་དངོས་སུ་བཤད་

པའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་མྲིག་གྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་ཚོད་འཇོག་ཏུ་གནང་

བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏས་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་གྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་དེ་

འཇམ་དཔལ་ཁོ་བོ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་དངོས་སུ་གསུངས་ལ། འཇམ་དཔལ་ཁོ་བོ་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་པ་དང་མཆོག་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་མྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དམར་ནག་འཇྲིགས་གསུམ་ཐམས་ཅད་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའྲི་དབངས་ཁོས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། 

གཞན་དག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི། འཇམ་པའྲི་དབངས་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་

དབང་པོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཞྲི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལ་ནྲི། རྒྱུ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་དང་། འབས་བུའྲི་ཞལ་སྟེང་མ་དང་། ཐུགས་ཀའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

རྣམས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རང་གྲི་རྣམ་པ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དག་

པོ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དབངས་ཞྲི་བའྲི་ཐུགས་ཀར་

སྔགས་ཕྲེང་བཀོད་དེ་བཟླས་པ་བེད་པ་སོགས་ཀྲི་གནད་ལས་ཞྲི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཟབ་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་པའྲི་དགོས་པའྲི་

གཙོ་བོ་ནྲི། རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། རོགས་རྲིམ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐེ་འཆྲི་བར་དོ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་

དུ་མཐུན་པར་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་ཐ་མལ་པ་ལ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་རང་

དགའ་བར་འོང་བ་དེ་ཉྲིད། རྣལ་འབོར་པས་ཐབས་མཁས་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས་འཆྲི་བ་
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འོད་གསལ་དང་མཐུན་པར་དཔེ་དང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ལས་བར་

དོ་འགྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་རྲིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་། 

བར་དོའྲི་ལུས་ཐ་མལ་པ་གཞན་གྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མྲི་མཐོང་བ་དེ་སྐེ་གནས་སུ་ཉྲིང་

མཚམས་སྦར་ནས་སྐེས་ཟྲིན་པ་ན་ཐ་མལ་པ་གཞན་གྲིས་ཀང་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མཐོང་

བ་ལྟར། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པ་གཞན་གྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མྲི་མཐོང་བ་དེས་

ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་བཟུངས་པ་ན་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པས་ཀང་མཐོང་ནས་དོན་

བེད་པ་རྣམས་འབས་བུའྲི་སྐུ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྐེད་ནས། དེ་ཉྲིད་གོང་

ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པས་འབས་བུའྲི་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་བ་བའྲི་ཆེད་དུ་

ཡྲིན་ཏེ། རྒྱས་པར་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་སོར་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་

རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་ཀྲི་གནད་རོགས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་

བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་སྦོང་བེད་ཀྲི་“ཆ
1
་གཙོ་བོ་རྣམས་ཚང་བ་དགོས་ཀྲི། དེ་

དག་མ་ཚང་བར་རོགས་རྲིམ་རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ནྲི། 

འཇྲིགས་བེད་མ་གཏོགས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གཞན་བསྒོམ་པ་ལ་དཔའ་གཅྲིག་ཙམ་

གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །ལྷ་ལྔ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ཅད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པར་བསྒོམ་

པར་བ་དགོས་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇྲིགས་བེད་ལ་ནྲི། དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་ཡང་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་སྦོང་བའྲི་གནད་ཚང་བར་

ཡོད་པས་དེའྲི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པའྲི་གོ་བ་ཆགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྦང་གཞྲི་དེ་དང་

དེ་སྦོང་བ་དང་རོགས་རྲིམ་དེ་ལྟ་བུ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་པའྲི་ཆེད་དུ་འདུན་པས་ལེགས་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༡ན།   - ཆ   ཞོལ། ༤༥ན༢ན།  སྐུ། ༤༥བ༦ན།   ཆ
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པར་དམྲིགས་ནས་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྲི། དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་

ཤེས་དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྲི་

ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་སྦང་གཞྲི་དང་མྲི་སྦོར་ཡང་། འདྲིར་ནྲི། 

འཇམ་རོར་དང་འད་བར་དེ་དག་ཀང་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་ཁད་

པར་ཅན་བསྒོམ་པ་ལ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་སྦོང་བ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་དུ་མ་ཟད། 

གཞན་ཡང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་པའྲི་ལྷས་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་བདུད་དང་

བར་ཆད་ཀྲི་དབང་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང་། ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དག་པར་བེད་པ་དང་། ཞྲི་

སོགས་ཀྲི་ལས་རབ་འབམས་མཐའ་ཡས་པ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲིང་། གྲུབ་

པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་འགྲུབ་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་བསམ་གྲིས་མྲི་

ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་མཐོང་བས་དངས་པའྲི་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དད་པས་བརྩོན་

པ་ཆེན་པོ་བསྐེད་དེ། ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་མཐར་དབྱུང་བར་བའོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ཞྲིང་

ལ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲི་ག་ལ་མྲི་འད་བ་མེད་

པས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་ཚོགས་ཞྲིང་སྤན་འདེན་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉྲིས་ཀར་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཀྲིས་སྤན་འདེན་པར་བཤད་པས། ས་

བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་འགོད་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་ལུས་འཇྲིགས་བེད་དུ་གསལ་བའྲི་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་པར་བ་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ལ་ཡང་ཕྱག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པས་ཆོག་

པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་མང་པོའྲི་རྲིགས་འགོས་ཀྲིས་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་ཞེ་དགུ་
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མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། སྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ཉྲི་དཀྲིལ་གནས། །ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ནྲི་འབར་བའྲི་

མཆོག །དེ་ལས་འོད་ཀྲི་ཕྲེང་འཕྲོ་བས། །འཇྲིགས་བེད་ལ་སོགས་བཀུག་ནས་ནྲི། 

ཞེས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་གདན་ཟླ་ཉྲི་བརྩེགས་པར་བཤད་ཀང་། རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་དུ། 

རང་གྲི་སྲིང་ཁར་པད་ལ། །ཉྲི་མ་ལ་གནས་ཡྲི་གེ་མཆོག །ཐུགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རྣམ་

བསྒོམས་ཏེ། །བླ་མ་དང་བཅས་ལྷ་དམྲིགས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་དག་ཏུ་པད་དང་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

བླ་མ་དང་བཅས་པ་སྤན་འདེན་པར་མཛད་དེ། ཐུགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་པ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་

ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གོ །བླ་མ་གཙོ་བོའྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་ཚུལ་དུ་དང་། གཙོ་བོ་དང་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་དུ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ཀྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་དབུས་ན་སེང་གེའྲི་ཁྲི་

ལ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པར་བཞུགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་སྤན་འདེན་པའྲི་ལུགས་རྒྱ་གར་གྲི་

གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་སོ་སོ་ལས་ཅྲི་རྲིགས་པར་འབྱུང་ཡང་འདྲིར་ནྲི། ཚུལ་དང་པོ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་སྤན་དངས་པའྲི་མདུན་དུ་ཚོགས་གསོག་པ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། ལྷ་

རྣམས་ལག་ན་ཐོགས་པ་ཡྲི། །མཆོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལེགས་པར་མཆོད། །དེ་ཡྲིས་

བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་དགེས། །འཁོར་རྣམས་ལ་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་དབུལ། །ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང་། ཕྱག་འཚལ་བ་མ་གསུངས་ཀང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར། ཡེ་ཤེས་ལས་གཞན་

ཚོགས་ཀྲི་ཕྱྲིར། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅྲིང་བསྔོ་མཐར་ཐུག །ཅེས་ཕྱག་འཚལ་བར་

གསུངས་ལ། ཕྱག་ཡུལ་ལ་བླ་མ་དང་ལྷ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པས། དེ་གཉྲིས་ལ་སོ་སོར་

ཕྱག་འཚལ་བ་མཛད་དེ། གང་གྲི་དྲིན་གྲི་བདེ་ཆེན་ཉྲིད། །ཅེས་སོགས་སོམ་འབྱུང་

ལས་གསུངས་ཤྲིང་། གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དག་པོ་ཆེ། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་
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ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བའྲི་མཆོད་བརོད་ཀྲི་ཚིག་ཡྲིན་

ནོ། །

དེ་ནས་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་བ་བ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། མཆོད་པ། 

བཤགས་པ། ཡྲི་རང་། བསྔོ་བ། སྐབས་འགོ། སེམས་བསྐེད་དེ་དྲུག་ལས་དངོས་སུ་

མ་བཤད་ཅྲིང་། དེ་རེས་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་བསྒོམ་པ་དང་བདུན་དུ་བཤད་ལ། 

སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར། ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅྲིང་བསྔོ་མཐར་ཐུག །རྣམ་བདུན་བསགས་

ནས་དེ་རེས་སུ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་བསྒོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་རྣམ་

པ་བདུན་གང་ཡྲིན་པ་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། བཤགས་པ་སོགས་ཀྲི་ཚིག་ཀང་མ་

བཤད་དོ། །ཤྲྲི་དྷ་ར་དང་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་གཉྲིས་ཀར་བདག་

ཉྲིད་དབུལ་བ་དང་ལམ་ལ་གནས་པ་ཡང་བ་བར་བཤད་ལ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆེ་བ་དང་

ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་ལུས་དབུལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། དཔལ་འཛིན་གྲིས་དམར་

ནག་ལ་ལུས་དབུལ་བ་དང་། ལམ་ལ་བརྟེན་པར་དམ་འཆའ་བ་གཉྲིས་ཀ་གསུངས་པ་

ནྲི། དམར་པོའྲི་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པས། འདྲིར་ལཱ་ལྲི་ཏས་དངོས་སུ་

བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་སྟེང་དུ། ལུས་དབུལ་བ་དང་། ལམ་ལ་གནས་པར་དམ་འཆའ་བ་

ཁ་བསངས་ནས་མཛད་དོ། །

དེ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། ལྷ་རྣམས་ལག་ན་

ཐོགས་པ་ཡྲི། །མཆོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལེགས་པར་མཆོད། ཅེས་གསུངས་ཀང་། ལྷ་

གང་ཡྲིན་མྲི་གསལ་ལ། རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པར་རོ་རེ་གྲུབ་པས། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་

ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཙ་རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་པོ་ས་
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ཚོགས་པའྲི་མཆོད་རས་ལག་པ་དག་གྲི་བཟུང་སྟེ། ཡང་དག་པར་མཆོད་པ་དང་། ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར་། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

སྤོས་སྟེ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་དང་མྲི་འད་བར་ཡབ་མེད་པ་དང་། ཕྱག་

མཚན་མཆོད་རས་རྣམས་ཐོགས་པ་སྟེ་ཙ་རྩྲི་ཀས་མཆོད་ཡོན་འཛིན། ཕག་མོས་

ཞབས་བསྲིལ་འཛིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ངེས་པ་མེད་ཀྲི། མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའྲི་ཚེ་ལྷ་

མོ་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ཡང་གངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཆོད་ཡོན་འཛིན་པ་ཤ་

སྟག་སྟེ། དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོད་རས་གཞན་འཛིན་པ་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང་། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་ལས་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་གོ་རྲིམས་བཞྲིན་དུ་སྤོ་བར་བ་

སྟེ། དཔེར་ན་དང་པོར་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་བཞྲི་མཆོད་ཡོན་འཛིན་པ་

གངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་བླ་མར་བཅས་པ་ལ་

མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ནས། རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕྱག་རྒྱས་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ས་

བོན་ལ་ཅྲིག་ཅར་བསྡུས་ཏེ། སར་ཡང་སྲིང་ཁ་ནས་ལྷ་མོ་བཞྲི་གངས་མེད་པ་ཞབས་

བསྲིལ་འཛིན་པ་སྤོས་ནས་མཆོད་པ་དང་བསྡུ་བ་སོགས་རོལ་མོའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་

སྦར་བར་བ་ལ། མཆོད་རས་དང་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་

ཤར་ཡང་ངོ་བོ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟས་ནས། འཁོར་

གསུམ་དུ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པས་མཆོད་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དང་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་དགེས་པ་

ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་གནས་ནས་མཆོད་པ་ནྲི། དོན་གྲི་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པས་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་སོང་བ་གལ་ཆེའོ། །
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དེ་ནས། སྲིག་པ་རྣམས་ནྲི་བཤགས་པར་བ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་ནྲི། ཞེ་དགུ་

མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི། འདྲི་ལྟར། བདག་གྲི་སྲིག་

པ་རྣམས་ནྲི། བཤགས་པར་བའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། འདས་པའྲི་དུས་སུ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

ཤྲིང་ད་ལྟར་གྲི་དུས་སུ་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བའྲི་སྲིག་པ་རྣམས་ནྲི། འགོད་པ་དག་པོས་

བསལ་བ་དང་། ཕྱྲིན་ཆད་མྲི་བེད་པར་ཡང་སྤན་སྔར་བརོད་ཅྲིང་སོམ་པའྲི་སྒོ་ནས། 

སྲིག་པ་ལ་འགོད་ཅྲིང་སོམ་པས་བཤགས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རང་གཞན་གྲི་བསོད་

ནམས་ཀྲི་ལས་ལ་དགའ་བས་རེས་སུ་ཡྲིད་རང་ངོ་། །བདག་གྲིས་བདེ་འགོ་ཡོངས་སུ་

བསྔོ། ཞེས་པ་ནྲི། རྒྱུ་དགེ་བ་ལ་འབས་བུའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་ནས་བདེ་འགོ་ཞེས་

བརོད་པའམ་འདྲིས་བདེ་བར་འགོ་བར་བེད་པས་ན་བདེ་འགོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་དགེ་

བའྲི་ལས་བདག་གྲིས་ཅྲི་བགྲིས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་

བསྔོ་བར་བགྲིའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

སྐབས་སུ་འགོ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ། 

ཞེས་པ་སྟེ། འདྲི་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་སྐབས་འགོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐབས་སུ་འགོ་བའྲི་ཚུལ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། དེའྲི་དོན་

ཡྲིད་ལ་བེད་པས་སྐབས་སུ་འགོ་བར་བའོ། །སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་བསྒལ། །བང་ཆུབ་གནས་ལ་དགོད་པར་

བགྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ཡང་དག་བསྐེད། །ཅེས་པ་སྟེ། བདག་གྲིས་རོགས་པའྲི་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བས་ནས། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་འཁོར་བ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལས་བསྒལ་བར་བ་ཞྲིང་བླ་ན་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་གོ་
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འཕང་གྲི་གནས་ལ་དགོད་པར་བགྲིའོ། །ཞེས་དམ་འཆའ་བའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི། 

ཡང་དག་པར་བསྐེད་པར་བགྲིའོ། །ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ལུས་དབུལ་བ་ནྲི། དམར་

པོའྲི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པའྲི་ལེའུ་དང་པོ་ལས། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཁེད་རྣམས་

ལ། །བདག་གྲི་ལུས་འདྲི་དབུལ་བར་བགྲི། ཞེས་དང་། དཔལ་འཛིན་གྲི་གཞུང་དུ་ཡང་

དེ་ལྟར་འབྱུང་ལ། ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ནྲི། དམར་པོའྲི་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། ཡང་དག་

རོགས་སངས་རྒྱས་དམ་ཆོས། །དེ་ཉྲིད་སྦྲིན་སོགས་རང་བཞྲིན་ལ། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་

ཤེས་ཐོབ་ཕྱྲིར་དུ། །རབ་ཏུ་དང་བས་གནས་པར་བགྲི། ཞེས་ཤོང་བློ་བརྟན་གྲི་འགྱུར་

ལས་འབྱུང་ཞྲིང་། ལོ་གགས་ཀྲི་འགྱུར་ལ། དེ་དང་མྲི་འད་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་ཡང་། 

དཔལ་འཛིན་གྲི་གཞུང་གྲི་འགྱུར་ལ། ཡང་དག་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་། །དེ་

སས་ལམ་གྱུར་སྦྲིན་སོགས་ཚུལ། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བའྲི་ཕྱྲིར། །རབ་ཏུ་དང་

བས་བསྟེན་པར་བགྲི། །ཞེས་འབྱུང་བ་འགྱུར་བདེ་བས་དེ་ལྟར་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་

ཡོན་ཏན་གངས་དང་ཚད་ཀྲི་གཞལ་བར་མྲི་ནུས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་གང་བས་རྒྱ་མཚོ་

དང་མཚུངས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་ཁེད་རྣམས་ལ། བདག་གྲི་ལུས་འདྲི་དབུལ་བར་

བགྲིའོ། །ཕུལ་ནས་ཅྲི་ཞྲིག་བེད་སམ་ན། དེ་དག་ལ་ཕུལ་བའྲི་ལུས་ནྲི། དེ་དག་གང་

ལ་དགེས་པའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་ལུས་འདྲི་བཀོལ་བར་བ་

དགོས་ཏེ། རེ་བོའྲི་ཆེད་དུ་བན་གྲི་ལུས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་སྦྲིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱྲིན་པ་དྲུག་གྲིས་བསྡུས་པ། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་དེའྲི་སས་

པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བགོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་

ཏེ་ཐེག་པ་ལ། སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ། ལམ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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དང་འབས་བུ་ལ་བསམ་པ་རབ་ཏུ་དང་བའྲི་དད་པ་བརྟན་པོས། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་

ལེན་པའྲི་སྦོར་བ་དག་པོ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་བསྟེན་པར་བགྲི་ཞེས་དམ་འཆའ་བ་སྟེ། 

འདྲི་ནྲི། འཇུག་སེམས་སུའང་འགྱུར་ལ། སྔ་མ་ནྲི་སོན་སེམས་སོ། །

དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། ཚད་མེད་བཞྲི་ཡྲི་ཁང་བཟང་ལམ། །མཆོད་པ་

བདུན་ནྲི་རབ་ཏུ་བ། །ཞེས་པ་ལ། ཁང་བཟང་ནྲི། ཐར་པ་ཆེན་པོའྲི་གོང་ཁེར་ཡྲིན་ལ། 

དེར་བགོད་པར་བེད་པའྲི་ལམ། དང་པོ་མཆོད་པ་ནས་ཐ་མ་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྒོམ་

པའྲི་བར་གྲི་རྣམ་པ་བདུན་ནྲི་རབ་ཏུ་བ་ཞེས་པ་སྟེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར། རྣམ་བདུན་

བསགས་ནས་དེ་རེས་སུ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་

པ་ནྲི། ཕྱག་འཚལ་དང་པོར་བས་པ་ན་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྒོམ་པའྲི་གོང་དུ་ཡན་ལག་

བདུན་ཡོད་པས་སོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་ཞེས་པ་ནྲི། གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་སས་

བསྡུས་པའྲི་ཚངས་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་བམས་སོགས་ཐུན་མོང་བ་མ་ཡྲིན་

གྲི། ཚངས་པ་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གནས་སམ་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཐེག་

ཆེན་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚད་མེད་བཞྲི་སྟེ། ཐེག་ཆེན་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མོང་

བའོ། །དེ་ཡང་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་

པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་ནས་རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་

དགེ་རྩ་སྲིན་པར་བ་དགོས་པ་ལས། སབས་འདྲིར་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་དམྲིགས་ནས་

ཚོགས་མང་དུ་གསོག་པ་ནྲི། འགོ་བ་བཟང་པོར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ལས་བཟང་པོ་གསོག་པ་

དང་འད་ཞྲིང་། 

དེ་ནས་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ནྲི། ལས་བསགས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་འད་སྟེ། བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པའྲི་གཞྲི་ཕུང་སོགས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ངེས་དོན་ཕུང་སོགས་ཀྲི་སང་བ་

རྣམས་ཉེ་བར་ཞྲི་ཞྲིང་། སྔར་གྲི་ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་སོགས་ཀྲི་སང་ཞེན་ནུབ་པས། འཆྲི་

བའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་རགས་པ་ནུབ་ནས་ཕུང་པོ་རྲིང་བ་འདོར་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་ནས་ཚོགས་ཞྲིང་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། རྒྱ་གར་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཁུངས་མ་དག་ལས། རང་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། དེ་ཉྲིད་དུ་མྲི་

དམྲིགས་པར་བསམ་པ་དང་། བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཆེད་དུ་རང་ལ་བསྟྲིམ་པ་དང་། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་སྦོང་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་སྟེ་ཚུལ་བཞྲི་འབྱུང་བ་

ལས། འདྲི་ནྲི། ཐ་མ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཆེན་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། 

གཙོ་བོ་མཁའ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་དང་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བདག་

མེད་པར་ནྲི་བསམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཚོགས་གསོག་པའྲི་

ཞྲིང་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་དག་རང་གནས་སུ་མ་གཤེགས་པར་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་ལྷ་དང་ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀུན་ཅྲིག་ཅར་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་བཅུག་ནས་བདག་མེད་པར་ནྲི། བསམ་པར་བ་ཞེས་

བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ནས་སྭ་བྷཱ་ཝ་དང་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་གཉྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརོད་ནས་སྟོང་

ཉྲིད་སྒོམ་པར་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ་གསུངས་ཏེ། སྔགས་དེ་དག་གྲི་སྔགས་དོན་དན་

ནས་བདག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ངེས་

པའྲི་ངེས་ཤེས་ལེགས་པར་བསྐེད་དེ་བསྒོམ་པར་བའྲི། སབས་འདྲིར་རང་བཞྲིན་མེད་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 531  

རྟོགས་ཀྲི་ལྟ་བ་སྐོང་རྒྱུ་མེད་པར་སང་བ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་

སོང་བར་སེམས་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ནྲི། རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་གང་གྲིའང་

དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྔགས་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་སེམས་པ་ཡང་། སྔགས་

དང་པོའྲི་དོན་ནྲི། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསག་པ་དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

གསོག་པ་ན། ༀ་ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་འདུས་པ་ནྲི། མཆོད་ཡུལ་མཆོད་རས་མཆོད་

མཁན་རྣམས་མཚོན་པ་སྟེ་དེ་གསུམ་སེམས་ཀྲིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བལྟ་བ་དང་། 

སརྦྦ་དྷརྨྨ་ནྲི། སབས་འདྲིར་གཟུང་བས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཱ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པ་སྟེ། གཟུང་བ་རང་བཞྲིན་མེད་པའོ། །ཨ་ཧཾ་ནྲི། ང་

སྟེ་འཛིན་པ་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གཟུང་བ་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་རྣམ་དག་ཏུ་

སྟོན་པ་ནྲི། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་གཉྲིས་པའོ། །ཞེས་ཕྱོགས་གཞན་ནས་འཆད་པ་ལྟར་རམ། 

ཡང་ན་ༀ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མཚོན་པར་མན་སེ་ལས་

བཤད་ཅྲིང་། ཨ་ཧཾ་ནྲི། དེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྲི་ང་དང་། སརྦ་དྷརྨ་ནྲི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི། རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྒོ་གསུམ་དང་

བདག་གཞན་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་རྣམ་དག་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་ཡང་

བཤད་དུ་རུང་བས། སྔགས་དོན་དེ་ལྟར་སེམས་པས་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངེས་པ་བསྐེད་པར་

བ་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་

ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་ནྲི། སྔགས་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ནྲི། སྟོང་

པ་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ནྲི། དེའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི། རོ་རེ་ལྟར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་དོན་ཏེ། 

འདྲི་ལ་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་སོང་བ་དང་མོས་ནས་བེད་པ་གཉྲིས་ལས་སབས་འདྲིར་ཕྱྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མའོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི། རང་བཞྲིན། ཨད་མ་ཀ་ནྲི། བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ་ཞེས་པ་སྟེ། 

ཀོ་ཧཾ་ནྲི། ཨ་མྲི་མངོན་པར་བས་ཏེ་མཚམས་སྦར་བའོ། །

འདྲིར་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་དང་། དེའྲི་

ངང་ནས་སྔོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་ཐུགས་བསྐེད་པའྲི་སོན་ལམ་དན་

པས་ཞྲི་བ་རྐང་བའྲི་དབྲིངས་ལ་མྲི་བཞུགས་པར་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བཞེངས་ནས་དོན་མཛད་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྲུང་

འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷའྲི་ཚོགས་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་

དབེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གཟུང་རྣམ་དེ་དང་དེར་ཤར་བར་

བསྒོམ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་དང་། བསྐེད་

རྲིམ་ལ་འདྲིར་སྟོང་ཉྲིད་འཆྲི་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་བསྒོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རོགས་

རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་འཆྲི་རྲིམ་ལྟར་བསྐེད་དགོས་པའང་ཤེས་

པར་བ་དགོས་ལ། འདྲིར་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་ཚུལ་དང་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་སོགས་རེའྲི་

གསུང་རབ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང་། ཁོ་བོས་ཀང་གཞན་

དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། འདྲི་ཡྲི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

དང་། །བདག་ཉྲིད་སྟོང་པར་རྣམ་པར་བསམ། ཞེས་པ་ནྲི། སྔགས་གཉྲིས་པོའྲི་སྔགས་

དོན་བསྒོམས་ནས་བདག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་བསམ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

གྲི། སྔགས་དང་པོའྲི་དོན་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང་། སྔགས་ཕྱྲི་མའྲི་དོན་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་ལ་སོ་སོར་སྦོར་བ་མྲིན་ནོ། །སེམས་ཅན་བླ་མེད་བ་བའྲི་ཕྱྲིར། །སྔོན་གྲི་

སོན་ལམ་དན་པར་བ། ཞེས་པའྲི་དོན་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་ལ་སྦོར་བ་
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གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ལ། སྦང་གཞྲི་དང་ལམ་ལ་སྦོར་བ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་

ཚོགས་ཞྲིང་ལ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སྟོང་ཉྲིད་

བསྒོམ་པ་ནྲི། བཤད་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲི་ག་ལ་འད་བས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་ལ། ད་

ནྲི་བགེགས་བསལ་བ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་

སོ་སོར་བཤད་པར་བ་བ་ལ། ཞེ་དགུ་མ་ནྲི། གཞན་དང་མྲི་འད་བ་ཆེ་བས་ཐོག་མར་

བརོད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་ཐོག་མར་བགེགས་ཚར་བཅད་པ་ནྲི། སྟོང་ལས་ཡྲི་གེ་ཡཾ་དུ་གྱུར། །རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བསམ། །དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་རོ་རེའྲི་གདན། །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནྲི། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་དེ་

ཉྲིད་རོ་རེའྲི་གདན་དུ་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི། ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལ་བ་དགོས་ཤྲིང་། སབས་

འདྲིར་བཤད་པའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་འོག་གྲི་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་ཀྲི་ཡ་

གལ་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བ་དགོས་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་གསུམ་བསྒོམ་

པ་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་འདྲིས་མཚོན་ནས་ཤེས་དགོས་པ་ལ་དགོངས་པར་བ་སྟེ་

སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་འོག་གཞྲིའྲི་རོ་རེའྲི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བཞྲི་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཁ་བསང་བར་བའོ། །དེ་དབུས་ཡྲི་གེ་ཨ་

ལས་ཟླ། །དེ་ཡྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་དྷཱྲིཿ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཡྲི་ནྲི་གཟུགས། ཞེས་པ་

ནྲི། ས་ཚོགས་རོ་རེ་དེའྲི་དབུས་སུ་ཡྲི་གེ་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་དབུས་

སུ་ཡྲི་གེ་དྷཱྲིཿལས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་བསྒོམ་པར་བ་བ་ལ། དེ་ཡང་ཕྱག་མཚན་

སོགས་འོད་ཟེར་ལས་སྤོས་པའྲི་འཇམ་དབངས་ལ་འཆད་མ་ཐག་པ་ལྟར་བ་དགོས་ཏེ། 
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དེ་ལྟར་མ་བས་ན། འོག་ཏུ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་འཇམ་དཔལ་འདྲི་དང་འད་བར་བསྒོམ་

ཞེས་བཤད་པ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲིར་ཡང་འདྲིའྲི་ཕྱག་མཚན་སོགས་གང་

ཡང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ཡྲི་སྲིང་ཁར་རྣམ་བསམས་ན། །ཡྲི་གེ་ཨཱ་ལས་ཉྲི་དཀྲིལ་འཁོར། །བདག་དང་

ཉྲི་མ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །ཞེས་པ་ནྲི། རང་འཇམ་དཔལ་

དུ་གསལ་བའྲི་སྲིང་ཁར་ཨཱ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་བདག་ཉྲིད་འཇམ་

དཔལ་གྲི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ཐྲིམ་ནས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

འོད་ཟེར་འབར་བ་བསམ་པར་བའོ། །དེ་རྩེར་འོད་ཟེར་རྣམ་འཕྲོས་པས། །འཇམ་

དཔལ་གཟུགས་ནྲི་བསམ་མྲི་ཁབ། །རོ་རེ་རལ་གྲི་གཡས་ན་འཛིན། །གཡོན་པ་ན་ནྲི་

སྲིགས་མཛུབ་ཀང་། །བགེགས་དང་བར་ཆོད་ཡང་དག་གསོད། །ཅེས་དཔེ་མང་པོ་

ལས་འབྱུང་ལ། དཔེ་རེ་རེ་གཉྲིས་གཉྲིས་ལས། །གཡོན་ན་སྲིགས་མཛུབ་ཞགས་པ་

ཡང་། ཞེས་འབྱུང་ཡང་སྔ་མ་དག་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཉྲི་མ་ལས་འོད་ཟེར་བཟོད་

པར་དཀའ་བ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕྲོས་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྩེ་མོ་ལས་འཇམ་དཔལ་

གཞོན་ནུ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཅུང་ཟད་ཁོ་བ་ཕྱག་གཡས་རོ་རེས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་རལ་

གྲི་ནྲི། རོ་རེ་རལ་གྲི་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་འཕྱར་ཞྲིང་གཡོན་ཐུགས་ཀར་སྲིགས་མཛུབ་མཛད་

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་

བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

འདྲིའྲི་ཞལ་ནྲི། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཞལ་དགུའྲི་སྟེང་མ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་

དང་འད་བར་བེད་དགོས་པས་སྤན་གསུམ་པ་ཡྲིན་ལ། ཕྱོགས་བཅུར་སྤོས་པ་དེ་
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རྣམས་ཀང་རྒྱུའྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་གཟུགས་དང་མཚུངས་པར་བཤད་ཅྲིང་། གཞན་མྲི་

འད་བའྲི་ཁད་པར་མ་བཤད་པས། ཞབས་ཀང་སྐྲིལ་མོ་དཀྲུང་དུ་བ་དགོས་པར་མངོན་

ནོ། །སར་འདུས་དེའྲི་དཀྲིལ་དུ་ཐྲིམ། ཞེས་པ་ནྲི། སྤོས་པའྲི་འཇམ་དཔལ་དེ་རྣམས་

ཀྲིས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ་ཚུར་འདུས་ནས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

ཐྲིམ་པའོ། །སར་ཡང་། ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། 

སར་ཡང་ཉྲི་མ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་སྤོས་པ་ཡྲིས་ཕྱོགས་བཅུར་ཡོངས་སུ་གནས་པའྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་ཀུན་བཀུག་ནས་སར་འདུས་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་

ཞྲིང་། དེ་ལྟར་སྔར་ཐྲིམ་པའྲི་འཇམ་དཔལ་དང་། དེའྲི་རེས་སུ་ཐྲིམ་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་དང་། རྲིག་པ་འཛིན་པ་དང་ལྷའྲི་ཚོགས་ཁོ་བོ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཉྲི་མ་

དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་དབེར་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རྲིག་པ་འཛིན་

ཅེས་པ་ནྲི། སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྲིག་པའྲི་ཚོགས་ཡྲིན་ཏེ། འཛིན་ཅེས་

པའྲི་ཚིག་འགྱུར་སྐོན་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་རྲིག་པའྲི་ལྷ་མོ་ཞེས་འབྱུང་བ་འགྱུར་

ལེགས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས། ནག་པོའྲི་ཕྱོགས་ཀྲིས་བལྟ་བར་ཚུགས་

མྲི་ཐུབ་པའྲི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དཔག་ཚད་

དག་ནྲི། སྟོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཁབ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཉྲིད་དུ་བསམ་པ་ནྲི། གདུག་པ་

ཆེན་པོའྲི་འོད་འབར་བས། །དཔག་ཚད་དག་ནྲི་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱར། །ཐམས་ཅད་ཁབ་

པར་རབ་ཏུ་གནས། ཞེས་པས་བསྟན་ལ། འདྲི་འད་བས་བགེགས་ཚར་གཅོད་པ་ནྲི། 

གཞན་དུ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་
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པ་བསྒོམ་པ་དག་གྲི་དོད་ཡྲིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་རབ་ཏུ་གནས། ཞེས་པའྲི་

མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་བསམ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

ནས། ཉྲི་འོད་འབར་བས་ཁབ་པ་དེའྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་པ་སྒོ་བཞྲི་པ་

སོགས་བསམ་པར་གསུངས་པ་ཙམ་ལས་ཆོས་འབྱུང་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

གདན་ས་ཚོགས་པད་དང་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྐེད་པ་སོགས་གང་ཡང་དངོས་སུ་མ་

བཤད་ལ། རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཡོད་

མེད་མྲི་འད་བས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་འདྲིར་མྲི་བེད་

ཀང་། ཉྲི་འོད་འབར་བས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

བསྐེད་ནས་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་འབྱུང་དང་། དེའྲི་ནང་དུ་ས་ཚོགས་པད་

ལ་གནས་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བར་རྣམ་སང་བསྐེད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་

ཡང་ཁ་བསངས་ན་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལ་དེ་དང་དེར་

དངོས་སུ་བཤད་པ་ཙམ་གྲིས་མ་རོགས་པར་གཞན་ནས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་དུ་མ་

ཞྲིག་འདུག་པ་ལྟར་འདྲི་ལ་བར་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། 

འདྲིར་དངོས་སུ་བཤད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ཁ་འགེངས་སུ་མྲི་རུང་ན། འདྲི་དང་རོ་

ལངས་བརྒྱད་བསོར་གཉྲིས་ཀར་དུར་ཁོད་དངོས་སུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པས། 

ཞེ་དགུ་མ་དང་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་གྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དུར་

ཁོད་བར་མྲི་རུང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཁ་འགེངས་དགོས་ན་ནྲི། འདྲི་དག་ལའང་

འདའོ། །
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དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ། འཁོར་ལོ་ཉྲིས་བརྩེགས་ཡང་

དག་བསམ་ཞེས་པའྲི། ཉྲིས་བརྩེགས་ཞེས་པ་ཉྲིས་རྲིམ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་

ཆུང་བར། དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་ནྲི། །རེ་མྲིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པོ་སྟེ། ཞེས་པ་དང་། 

རྟོག་བདུན་དུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་རེ་མྲིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པོ་འཁོར་ལོ་

ནང་མ་དང་། ལྷ་སམ་དང་བཅས་པའྲི་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་འཁོར་ལོ་ཕྱྲི་མའོ། །གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་གདན་བསྒོམ་པ་སྟོན་པ་ལ། དཔེ་ལ་ལར། ལྔ་བཅུར་གཅྲིག་གྲིས་

མ་ཚང་གདན། །པད་ཟླ་བ་ཡང་དག་གནས། ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང་། དཔེ་ལ་ལར། ལྔ་བཅུར་

གཅྲིག་གྲིས་མ་ཚང་གདན། །པད་རླུང་ནྲི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེའྲི་སྔ་མ་

ལྟར་ན་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་པད་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་སུམ་བརྩེགས་སུ་བ་དགོས་

ཤྲིང་། འདྲི་ལས་གཞན་པའྲི་རླུང་གྲི་གདན་སྟོན་པའྲི་ཚིག་མེད་པས། འདྲིར་གཙོ་བོ་ལ་

ཡང་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་མ་བཤད་པར་བ་དགོས་ཀང་། དེ་ནྲི། མྲི་ལེགས་

པས། ཕྱྲི་མ་དཔེ་དག་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་

ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་ཀང་ཞེ་དགུ་དང་། དེ་དག་གྲི་སྟེང་དུ་ས་ཚོགས་པད་

ཞེ་དགུའོ། །དེ་དག་སྟེང་ན་ཉྲི་དཀྲིལ་འཁོར། །ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་སེག་པ་ཡྲི། །མེ་ལྕེ་

འབར་བའྲི་འོད་ཟེར་ཅན། །དེ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཡང་། །ལྔ་བཅུར་གཅྲིག་གྲིས་མ་

ཚང་བའྲི། །ལྷ་རྣམས་དེ་དཀྲིལ་རོ་སྟེང་བསམ། ཞེས་པ་ནྲི། རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་

པད་ཞེ་དགུ་པོ་དེ་དག་གྲི་སྟེང་ན་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེ་དགུ་དང་། ཉྲི་མ་དེ་དག་གྲི་

དཀྲིལ་ན་གནས་པའྲི་རོའྲི་སྟེང་དུ་ལྔ་བཅུར་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཚང་བའྲི་ལྷ་རྣམས་བསམ། 

ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། འོག་ཏུ་ཡང་། ཐམས་ཅད་རོ་ཡྲི་གདན་ལ་བཞུགས། ཞེས་
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གསུངས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་རོ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། འདྲིའྲི་ལུགས་

འཛིན་པ་སྔ་མ་དག་ལ་འདོད་པ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་སང་བའྲི་རོ་གདན་འདོད་པ་ལེགས་

ཀྲི། འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་རོ་གདན་མེད་པར་མ་ཧེའྲི་སྟེང་ན་གནས་པར་འདོད་པ་ནྲི། 

གཞུང་ལས་དངོས་སུ་བརྒལ་བའྲི་ནོར་བའོ། །

དེ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་ནས། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་སྟོན་པ་

ནྲི། ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་ནྲི། །བང་དང་དབུས་སུ་གོ་རྲིམས་བཞྲིན། །མགོ་དང་

ལག་པ་རྒྱུ་མ་རྐང་། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་རྣམ་པར་བཀོད། །ཅེས་པའྲི་

བར་གྲིས་མགོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་མཚན་རྣམས་འགོད་པ་གསུངས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་

རྒྱུའྲི་ལྷ་ཞྲི་བ་རྣམས་འགོད་པ་བཤད་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་རྒྱུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་

གེ་རྣམས་བཤད་ཅྲིང་། དེའྲི་མཇུག་ཏུ། ཡང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཀུན་ལ་ཡང་། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་རྒྱུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་བསམས་པའྲི་ཉྲི་མ་ལས་སྤོ་བསྡུ་བ་སྟེ། ལྷ་རྣམས་

རང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པ་བསྒོམ་པར་བསྟན་ཅྲིང་། དེ་ནས། དེ་ཡྲི་དཀྲིལ་

དུ་གཙོ་སོགས་ཀྲི། །ས་བོན་ཡྲི་གེ་རྣམས་བསམ་བ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འབས་བུའྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོ་སོའྲི་དཀྲིལ་དུ་བསྒོམ་པར་

བཤད་ནས། ས་བོན་དེ་དག་གྱུར་པ་ལས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཕྱག་མཚན་རྣམས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་སྤོ་བསྡུ་བེད་པ་དང་། བས་ནས་འབས་

བུའྲི་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུར་རོགས་པ་ནྲི། འཁོར་བར་གནས་པ་བས་པ་ནྲི། །སྔོན་དུ་བརོད་

པའྲི་མགོ་སོགས་རྒྱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་ན་བསྒོམ་པའྲི་གོ་རྲིམ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཟླ་བའྲི་གཟུགས་
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སུ་བསམ་པར་བ། ཞེས་པས་ཐོག་མར་གདན་ཞེ་དགུ་སོ་སོའྲི་སྟེང་དུ་ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེ་དགུ་བསྒོམ་པ་བསྟན་ལ། དེ་དག་ལས་དབུས་

ཀྲི་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རོལ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱུང་བའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་དྷཱྲིཿལས་

འཇམ་དཔལ་བསྒོམ་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་ཟླ་བར་ཡྲི་གེ་དྷཱྲིཿ། །སྔོན་གྲི་འཇམ་པའྲི་གཟུགས་

འད་བར། ཞེས་པས་བསྟན་ཞྲིང་། དེ་ཡང་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་

འདྲི་ཉྲིད་བླ་མ་སྔ་མ་དག་ཕྱག་གཉྲིས་གླེགས་བམ་རལ་གྲི་ཅན་དུ་བཞེད་ལ། སྔོན་གྲི་

འཇམ་པའྲི་གཟུགས་འད་བར། ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་ལས་ནྲི། བགེགས་ཚར་གཅོད་

པའྲི་སབས་དང་འད་བར་གསལ་ལོ། །ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷག་མ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྲི་

དབུས་སུ་ས་བོན་སོ་སོ་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཁོར་གྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཞེ་བརྒྱད་བསྐེད་པ་སྟོན་པ་ན། འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། ཞེས་ས་བོན་གྲི་

སྔགས་རེ་རེ་ནས་སོས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། དེ་ནས་ཡྲི་གེ་ཨ་སོགས་ནྲི། །ཡྲི་གེ་ཧ་ཡྲི་

མཐར་ཐུག་པ། །འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་གྱུར་ལས། །གོང་གྲི་ལྷ་རུ་རྣམ་བསམ་

བ། ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི། དོགས་པ་བཅད་པའྲི་གཞྲི་ཆེའོ། །དེ་ལ་ཡྲི་གེ་ཨ་ནས་ཧའྲི་

མཐར་ཐུག་ཅེས་པ་བརོད་མ་ཐག་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་བར་མྲི་རུང་སྟེ། དེ་དག་

གྲི་ཐོག་མཐའྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་དང་ཧ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དཔེ་མ་དག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརོད་

པར་ཡང་དཀའ་ཞྲིང་། བོད་དཔེ་རྲིང་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐུན་པར་སང་ངོ་། །སྔ་མ་དག་

གྲི་འདོད་པ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་སང་སྟེ། ལྷ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་མངོན་བང་ལྔ་ལས་

བསྐེད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཨཱ་ལྲི་ལས་ཟླ་བ། ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ལས་

བང་ཆུབ་པ་དང་ཀཱ་ལྲི་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཡྲི་གེ་ཨ་སོགས་ནྲི། ཞེས་པས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཨཱ་ལྲི་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཡྲི་གེ་ཧ་ཡྲི་མཐར་ཐུག་ཅེས་པས་ཀཱ་ལྲི་ལས་བང་ཆུབ་

པ་གཉྲིས་བསྟན་ཏོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནྲི། འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཀཱ་ལྲི་ལས་ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་དང་། ཉྲི་མ་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་

པའྲི་མངོན་བང་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྵ་ཡྲིག་བོར་

ནས་ཧ་ཡར་བཅད་ཙམ་གྲི་ཀཱ་ལྲི་བཤད་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། དེ་འད་

བའྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་ས་བོན་ཕྱག་མཚན་རྣམས་འདེས་ནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

འཇམ་དཔལ་གྲི་སྐུ་རོགས་པ་ན་གདན་གྲི་ཟླ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཟླ་ཉྲི་མ་འདེས་

པར་བརྩེགས་ནས་ཡོད་པའྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ལས་ཕྱག་མཚན་དང་། ཕྱག་མཚན་དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་བསྐེད་ན། འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མ་ལ་

“ཐྲིམས
1
་པ་ན་ཉྲི་མ་ཉྲིས་བརྩེགས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་ནྲི། འཁོར་ཞེ་བརྒྱད་ལ་ཡང་

འད་བས། འཇྲིགས་བེད་གཙོ་འཁོར་ཞེ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ཉྲིས་

བརྩེགས་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྟོག་བདུན་དུ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྔགས་གསུམ་འཐུ་བའྲི་

གཞྲིའྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལ་ཀྵ་ཡྲིག་བོར་བ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་དེའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་ཨ་

ནས་ཧའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་གྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་རྣམས་འཐུ་བའྲི་གཞྲིར་བས་ནས། དེ་

དག་ལས་བཏུས་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་འདྲི་དག་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་གོང་དུ་མཚན་སོས་པའྲི་རྒྱུའྲི་ལྷ་རྣམས་སུ་བསམ་པར་བ། ཞེས་བ་བའྲི་

དོན་དུ་འཆད་དེ། ལུགས་འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༤༢བ༤ན།   ཐྱིམས   ཞོལ། ༥༤ན༤ན།   སྐུ། ༥༥ན༥ན།   ཐྱིམ



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ནང་གྲི་རེ་མྲིག་དགུའྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་བཞྲི་ལ་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་བཞྲིར་རྲིམ་པ་

བཞྲིན། ༀ་ཨཾ་ཛྲིཾ་ཁཾ་བཞྲི་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་སེར་ས་རོ་རེ་འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ཕྲག་དོག་

རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཏེ། གཏྲི་མུག་བརྫུན་དང་ཆགས་ཕྲག་དོག །ཅེས་འབྱུང་བའྲི་བརྫུན་

དང་ཞེས་པ་སེར་ས་རོ་རེ་ལ་སྦར་དགོས་སོ། །ཤར་ལྷོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཚམས་

བཞྲིའྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་དགོད་པར་བ་བའྲི་ས་བོན། སཾ་རཾ་དྷཾ་ཀཾ་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། སེམས་

མ་རོ་རེ་མ། རྲིན་ཆེན་རོ་རེ་མ། ཆོས་ཀྲི་རོ་རེ་མ། ལས་ཀྲི་རོ་རེ་མ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་

ཏེ། ས་ཏྭ་བཛྲི། རཏྣ་བཛྲི། དྷརྨྨ་བཛྲི། ཀརྨྨ་བཛྲི། ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཡྲིག་རྣམས་ཀྲི་དང་

པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པའོ། །རེ་མྲིག་དགུའྲི་མཐའ་ནས་རོ་རེའྲི་ཕྲེང་བས་ཟླུམ་པོར་

བསོར་བའྲི་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་སམ་ལ་ཤར་དུ་འགོད་པའྲི་ལྷ་བརྒྱད་བཤད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་

ཡྲི་གེ་བརྒྱད་ཀྲི་བཞྲི་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་དང་བཞྲི་གཡོན་དུ་སྟེ། ཤར་སྒོ་ནས་ཁ་ནང་དུ་

བལྟས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་གཡས་གཡོན་ནོ། །དེའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ལ་དཔེ་ཕལ་ཆེ་

བར་བཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདྲི་ཉྲིད་རོ་རེ་རྣོན་པོ་ཞེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་སད་དོད་བཛྲ་གྲི་བ་ལ་

ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པ་ཡྲིན་ན་རོ་རེ་རལ་གྲི། རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་སོགས་རོ་རེ་མཚན་གྲི་ཐོག་

མར་སོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་འདོད་དགོས་པས། དེ་དག་ལ་རང་རང་གྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་མཛད་པ་དང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང་། 

རྒྱུའྲི་ལྷ་ཞྲི་བ་འདྲི་དག་ཡོ་ག་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་འདུག་པ་ལ། ཡོ་ག་དང་ཡང་མྲི་

མཐུན་ནོ། །

དེས་ན་ཉྲི་མའྲི་འོད་དང་རོ་རེ་ཉྲི་མ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཉྲི་མའྲི་སད་དོད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་

སུ་ལ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་བཤད་པ་དང་འད་བས། རོ་རེ་རྣོན་པོ་དང་། རྣོན་པོ་རོ་རེ་
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གཉྲིས་ཀ་ལ་རྣོན་པོའྲི་སད་དོད་ཏྲིཀྵྞའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་བས་ན་

ལེགས་སོ། །དེས་ན། ཏ່་ཁཾ་མ້་མཾ་ཛྙཱཾ་ཝཾ་ཙཾ་ཛྙཱཾ་ཞེས་པ་བརྒྱད་ཤར་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་

གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་གཡས་ནས་བརྩམས་ཏེ་དགོད་པར་བ་ཞྲིང་། དེ་དག་ནྲི། 

རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ་རྣོན་པོ། རོ་རེ་རལ་གྲི། བམས་པ། འཇམ་དཔལ། ཡེ་ཤེས་སྐུ། 

ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག །ཟླ་བའྲི་འོད། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིག །ཏྲིཀྵྞ། ཁང། མྱཻ་

ཏྲི། མཉྫུ་ཤྲྲི། ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ། ཝ་གྲི་ཤྭ་ར། ཙནྟྲ་པྲ་བྷ། ཛྙཱ་ན་ས་ར། ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །ལྷོ་སྒོའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་གདན་ལ་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་འགོད་པའྲི་ས་བོན་བརྒྱད་ཀྲི་དང་པོ་ལ་དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་བཾ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅྲིག་

ཏུ་བ໊་ཞེས་འབྱུང་བ་གཉྲིས་ཀ་མ་དག་པ་སྟེ། འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་ས་ཚོགས་ཀྲི་ས་བོན་ཡྲིན་

པས་ས་ཚོགས་ཀྲི་སད་དོད་བྲི་ཤྭ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པ་བ་དགོས་

པའྲི་ཕྱྲིར་བ່་ཞེས་བའོ། །ཡཾ་ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་གྲི་སྟེ། ཡཀྵའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་

ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །ས་བོན་གསུམ་པ་ལ་དཔེ་མང་པོར་མུཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་མུཥྚྲི་ལ་

བསམ་པར་སང་ཡང་། ཁུ་ཚུར་གྲི་མཚན་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལ་དེ་ཉྲིད་འགྲིག་པར་མྲི་

སང་ངོ་། །

དེས་ན་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲི་མཚན་སྔགས་བཛྲ་སནྡྷྲི་ཞེས་པའྲི་སནྡྷྲིའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་

ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པ་བ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་སཾ་ཞེས་བའོ། །དྷཾ་ཞེས་པ་ནྲི་དྷརྨྨའྲི་ཡྲི་གེ་དང་

པོ་ལ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་སྟེ་རོ་རེ་ཆོས་ཀྲིའོ། །རཾ་ཏ່་ཧ໊་ཛཱཾ་རྣམས་ནྲི། ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་

གྲི་རོ་རེ་བསྲུང་བ། རྣོན་པོ་རོ་རེ། རོ་རེ་རྒྱུ། ད་བའྲི་འོད་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཏེ། རཀྵ། ཏྲི་

ཀྵཱ། ཧེ་ཏུ། ཛཱ་ལ་པྲ་བྷ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་རྣམས་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །ནུབ་སྒོའྲི་
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གཡས་ཀྲི་ལྷ་སམ་གྲི་གདན་རྣམས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། བྷཾ་སཾ་རཾ་རཾ་རྣམས་ནྲི། རོ་རེ་སྨྲ་

བ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ། རོ་རེ་རྒྱལ་པོ། རོ་རེ་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་སྟེ། དེ་དག་

གྲི་མཚན་སྔགས། བྷ་ཥ། སཏྭ། ར་ཛཱ། ར་ག་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་རྣམས་ལ་ཐྲིག་

ལེ་བྲིན་པའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དཔེ་མང་པོར་སྨྲ་བའྲི་ས་བོན་བཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྲི་གེ་མ་དག་

གོ །ནུབ་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་གདན་ལ་རྲིམ་བཞྲིན། སཾ་རཾ་སཱུཾ་སཱུཾ་རྣམས་ནྲི། རོ་

རེ་ལེགས་པ། རོ་རེ་རྲིན་ཆེན། ཉྲི་མའྲི་འོད། རོ་རེ་ཉྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཏེ། ས་དྷུ། 

རཏྣ། སཱུརྱ། སཱུརྱ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་རྣམས་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །བང་སྒོའྲི་

གཡས་གཡོན་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དགོད་བ་བརྒྱད་ཀྲི་དང་པོ་ཀ໊་ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་

དཔལ་གྲི་མཚན་སྔགས་བཛྲ་ཀེ་ཏུའྲི་ཀེ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དཔེ་ཁ་ཅྲིག་

ཏུ་ཀཾ་དང་། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ཀ່་ཞེས་བྲིས་པ་སོགས་ཡྲི་གེ་མ་དག་པའོ། །ཧཱཾ་ཞེས་པའྲི་བཞད་

པའྲི་མཚན་སྔགས་ཧཱ་སའྲི་ཧཱ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །སོས་ཀྲི་གླང་པོའྲི་ས་བོན་ལ་དཔེ་

ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གྷཾ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཾ་ཞེས་སོགས་མྲི་འད་བ་འགའ་ཞྲིག་འབྱུང་ཡང་། 

གཾ་ཞེས་པ་ལྟར་ན་གླང་པོའྲི་མྲིང་ག་ཛའྲི་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པ་ཡྲིན་ནམ། གྷ་ཞེས་

བྲིས་པ་ནྲི། དྲི་དང་སོས་ཀྲི་མྲིང་ནོར་ནས་བྲིས་པ་ཡྲིན་ནམ་བརྟག་དགོས་པར་སང་

ངོ་། །ཛྙཱཾ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཏོག་གྲི་མཚན་གྲི་ཐོག་མའྲི་ཛྙཱ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །སཾ་སཾ་

ཞེས་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཐབས་ཀྲིས་འགོ་བ་དང་རྒྱ་མཚོའྲི་བློ་གོས་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་

གྲི་ཐོག་མ་“ཐཾད
1
་ཀྲི་སད་དོད་སརྦྦའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་དང་། རྒྱ་མཚོའྲི་སད་དོད་ས་མུ་

ཏའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༡ན།   ཐཾད   ཞོལ། ༥༦ན༡ན།   སྐུ། ༥༧ན༡ན།   ཐམས་ཅད
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དེ་ནས་བློ་གོས་མྲི་ཟད་པའྲི་ས་བོན་ལ་ཨཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི། བློ་གོས་ཀྲི་སད་

དོད་མ་ཏྲིའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་མ་དང་ཨ་ནོར་བའྲི་བྲིས་ནོར་འད་སྟེ། མཾ་ཞེས་བས་ན་

ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ཀྲི་ས་བོན་ལ་ཨཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི། བདུད་

རྩྲིའྲི་སད་དོད་ཨ་མྲྲི་ཏའྲི་“ཡྲི་གེ
1
་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །འདྲི་ལ་ཡང་ༀ་ཞེས་

བྲིས་པ་སོགས་མ་དག་པའོ། །ཤར་སྒོར་ཨཾ་ཞེས་པ་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་སྟེ། ཨངྐུ་ཤའྲི་

ཡྲི་གེ་དང་པོའ།ོ །ལྷོ་སྒོར་པཱཾ་ཞེས་པ་རོ་རེ་ཞགས་པའྲི་སྟེ། པཱ་ཤའྲི་པཱ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་

པའོ། །ནུབ་སྒོའྲི་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་གྲི་ལ། དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་པཾ་ཞེས་དང་། ལ་ལར་སཾ་

ཞེས་དང་། ལ་ལར་སོཾ་ཞེས་སོགས་ས་ཚོགས་འབྱུང་བ་མ་དག་པས། སོ་ཊའྲི་དང་པོ་

ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པ་སྟེ་སོཾ་ཞེས་བའོ། །བང་སྒོར་རོ་རེ་དྲིལ་བུའྲི་ལ། དཔེ་ལ་ལར་གཾ་

ཞེས་འབྱུང་ཡང་། དཔེ་ཕལ་ཆེ་བར་གྷཾ་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲི་མ་དག་སྟེ། གྷནྜའྲི་དང་པོ་

ཡྲིན་པས་སོ། །རྲིམ་པ་ཕྱྲི་མའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཤར་ལྷོར་སུཾ་ཞེས་པ་སུམྦྷའྲི་དང་པོ་སྟེ་གནོད་

མཛེས་ཀྲིའོ། །ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཨུཾ་ཞེས་པ་ཨུཥྞྲི་ཥའྲི་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པ་སྟེ། རོ་རེ་

གཙུག་ཏོར་གྲིའོ། །ནུབ་བང་དུ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ཧཱུཾ་ཀ་རའྲི་དང་པོ་སྟེ་རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་

ཀྲིའོ། །བང་ཤར་དུ་ཨཾ་ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པའྲི་ས་བོན་ཏེ། ཨ་པ་ར་

ཛི་ཏའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་པའོ། །ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་འདྲི་དག་ལ་དཔེ་མ་དག་

པའྲི་བྲིས་ནོར་མང་བ་འདུག་པས་ལེགས་པར་བརྟག་པར་བའོ། །

རྒྱུའྲི་ལྷ་ཞེ་བརྒྱད་པོ་འདྲི་དག་གྲི །སྐུ་མདོག་ནྲི། ཤར་གྲི་ཕྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ནག །དེ་བཞྲིན་ལྷོ་པ་ཐམས་ཅད་སེར། །ནུབ་པ་ཐམས་ཅད་དམར་པོ་ཡྲིན། །བང་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༢ན།   -ཡྱི་གེ    *ཡྱི་གེ   ཞོལ། ༥༦ན༣ན།   སྐུ། ༥༧ན༢ན།   ཡྱི་གེ
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ཐམས་ཅད་ལང་ཁུ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་པ་ཐམས་ཅད་སྔོན་

པོ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་ཐམས་ཅད་སེར་པོ། ནུབ་དང་ནུབ་བང་པ་ཐམས་ཅད་དམར་

པོ། བང་དང་བང་ཤར་པ་ཐམས་ཅད་ལང་ཁུའོ། །འདྲི་དག་གྲི་ཕྱག་མཚན་སོབ་དཔོན་

གྲི་གཞུང་འདྲི་དག་ཏུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པ་ལ། བླ་མ་དག་ཡོ་ག་དང་ཐུན་

མོང་གྲི་ལྷར་སང་བས། ཡོ་ག་དང་མཐུན་པར་བ་བར་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཡོ་གའྲི་གཞུང་

དག་ལས་བསལ་བཟང་གྲི་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ། སོ་སོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ་དང་། རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་

གཉྲིས་བཤད་དེ། ཀུན་སྲིང་གྲི་གཙུག་དགུའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། བམས་པ་མདོག་

སེར་འོད་བཟང་ལ། །གཡས་ན་ཀླུ་ཤྲིང་མེ་ཏོག་བསམས། །གཡོན་ན་སྤྲི་བླུགས་

ལེགས་པར་འཛིན། །ཞེས་བཤད་པ་སོགས་ནྲི། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོ་སོའྲི་ཕྱག་

མཚན་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས། བསལ་པ་བཟང་པོ་སྟོང་དག་

ནྲི། །འདས་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཤར་དུ་ཐམས་ཅད་རོ་རེས་མཚན། །ལྷོ་རུ་

རྲིན་ཆེན་ཕྱག་མཚན་བསམས། །ནུབ་ཏུ་པད་རོ་རེ་སོགས། །བང་དུ་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་

བསམས། །ཞེས་དང་། 

དེ་ཉྲིད་སང་ཆེན་ལས། བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཤར་གྲི་ཆར་ནྲི། རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དང་འད་བར་རོ་རེ་བསམས་པའོ། ཞེས་སོགས་དང་། དུམ་བུ་གཉྲིས་

པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ཀང་དེ་དང་འད་བར་བཤད་པ་སོགས་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་

འཛིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་རོ་རེ་དང་། ལྷོ་པ་

རྣམས་རྲིན་ཆེན་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་པད་དང་། བང་བ་རྣམས་ས་ཚོགས་རོ་
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རེ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཚེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་

སོགས་པའྲི་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དང་པོ་བཞྲི་དང་འད་བར་བ་དགོས་པས། 

གཡས་རོ་རེ་སོགས་འཛིན་པའྲི་གཡོན་གྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ་ལ་སོགས་

པར་བེད་པ་ཡྲིན་མོད་ཀང་། འདྲིར་བླ་མ་སྔ་མ་དག །ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་པ་ཐམས་ཅད་

གཡས་རོ་རེ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་ཐམས་ཅད་གཡས་རྲིན་པོ་ཆེ། ནུབ་དང་ནུབ་བང་པ་

ཐམས་ཅད་གཡས་པད། བང་དང་བང་ཤར་པ་ཐམས་ཅད་གཡས་ས་ཚོགས་རོ་རེ། 

གཡོན་ཐམས་ཅད་པོ་ཏྲི་འཛིན་པ་མཛད་ཅྲིང་། རྒྱན་ཆ་ལུགས་སོགས་དབུས་ཀྲི་

འཇམ་དཔལ་དང་འད་ལ། ཞྲི་བའྲི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཡྲིད་ཙམ་ཁོ་བ་

འཇམ་དཔལ་དང་འད་དགོས་པས་སེམས་སོ། །ཡང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཐམས་ཅད་ལའང་། 

ཡྲི་གེ་ཨཱ་ལས་ཉྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པ་ནས། བརྟན་པར་བསྒོམ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། 

ལྷ་ཞེ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་རྲིང་པོ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། 

དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་། ལ་སོགས་

པས་བང་སེམས། ཁོ་བོ། རྲིག་པའྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་ཞྲིང་

མཉེས་པར་བས་ནས་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་ཉྲི་མ་རྣམས་ལ་ཐྲིམ་པ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་བརྟན་

པར་བསྒོམ་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་

གསུམ་གྲི་དོན་ཕྱྲིས་བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ལས་ཡང་ནྲི། ཞེས་པ། ཡང་དེ་ལ་ནྲི། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་འདོན་ཀང་། དཔེ་རེ་རེ་

ཙམ་དུ་དེ་ནས་ཡང་ནྲི། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བའོ། །འཇམ་དཔལ་སོགས། ཞེས་པ་ནྲི། 

རྐང་པ་འོག་མའྲི་སོགས་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པ་འདྲིའྲི་སོགས་ཁོངས་ནས་གདོན་རྒྱུ་མེད་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པས། འགྱུར་འཕྱུགས་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ནས་ཡང་ནྲི་འཇམ་དཔལ་དང་། །ཞེས་བ་

དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རྐང་པ་དྲུག་གྲི་དོན་ནྲི། ཕྱོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ཉྲི་མ་རྣམས་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་རེས་དེ་ནས། ཡང་ནྲི་གཙོ་བོ་འཇམ་

དཔལ་དང་། འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཞྲི་དང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ལྷག་མ་ཞེ་

བཞྲི་པོ་ཀུན་གཙོ་བོ་ལ་བསོར་ནས་བཞུགས་པ་རྣམས་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྟེ་དུས་མཉམ་དུ། 

ཕྱོགས་བཅུ་ནས་སྤན་དངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སོགས་ཐྲིམ་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི། འདྲི་

དག་ཀང་རང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་ནས་ཀང་། ངོ་བོ་ལྷ་དེ་དང་དེ་ལ་རྣམ་

པ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འབར་བའྲི་གཟུགས་སུ་བསམ་པར་བའོ་ཞེས་བ་

བའོ། །དེ་ཡྲི་དཀྲིལ་དུ་གཙོ་སོགས་ཀྲི། །ས་བོན་ཡྲི་གེ་རྣམ་བསམ་བ། །ཞེས་པས་ཉྲི་

མ་རྣམས་ཀྲི་དཀྲིལ་དུ་གཙོ་བོ་སོགས་འབས་བུའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུའྲི་ས་བོན་བསྒོམ་པར་བ། 

ཞེས་མདོར་བསྟན་ནས། ས་བོན་གང་བསྒོམ་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ནྲི་

གཙོ་བོར་སྦྲིན། །ཅེས་པ་དབུས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་གནས་སུ་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ། སྲིང་པོ་

ཐམས་ཅད་ཉྲི་མ་ལ་ཞེས་པ་གཙོ་བོའྲི་སྲིང་པོ་སྟེ་སྔགས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་སོ་སོ་རྣམས་འཁོར་གྲི་གནས་ཀྲི་ཉྲི་མ་རྣམས་ལ་སྦྲིན་པའམ་དགོད་པར་བའོ། །ཇྲི་

ལྟར་ཞེ་ན། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་ན་ན་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱད་ནང་གྲི་ཕྱོགས་བཞྲི་

མཚམས་བཞྲི་དང་། ཕྱྲིའྲི་ལྷ་སམ་ལ་ཤར་དུ་ཡཀྵེ་ཡཙྪ་ནྲི་ར་མ་ཡ། ལྷོར། ཡ་མ་ར་ཛཱ་

ས་དོ་མེ་ཡ། ནུབ་ཏུ། ཡ་མེ་དོ་རུ་ཎ་ཡོ་ད་ཡ། བང་དུ། ཡ་ད་ཡོ་ནྲི་ར་ཡཀྵེ་ཡ། ཞེས་

པའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱད་བརྒྱད་སྔར་རྒྱུའྲི་ས་བོན་འགོད་པ་ལྟར་གཡས་གཡོན་དུ་བཀོད། སྒོ་

བཞྲིར་ཤར་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཡ་མཱན་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་འགོད་པ་ནྲི། ཤར་ལ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 548  

པ་རྣམ་བསམ་བ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟན་ལ། 

མཚམས་བཞྲིར་གང་འགོད་པ་ནྲི། དཔེ་རེ་རེ་ཙམ་དུ། ༀ་ༀ་ༀ་ༀ། མེ་ལ་

སོགས་པའྲི་གྲྭ་བཞྲི་རུ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། གཞན་དཔེ་རྲིང་པ་ཐམས་ཅད་དུ། ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་

གསུམ་ཡྲི་གེ་ཕཊ། །མེ་ལ་སོགས་པའྲི་གྲྭ་བཞྲི་རུ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་འདྲིའྲི་བླ་

མ་སྔ་མ་དག །ཧཱུཾ་གསུམ་ནྲི། སྔགས་གསུམ་གྲི་མཇུག་གྲི་ཧཱུཾ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། ཕཊ་

ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་ན་རྩ་སྔགས་ཀྲི་

མཇུག་ན་ཧཱུཾ་གཉྲིས་ཡོད་ཀང་གཅྲིག་དབུས་སུ་སོང་བའྲི་ལུགས་སུ་བ་དགོས་

སོ། །ༀ་བཞྲི་བྲིས་པ་དེ་ནྲི། མ་དག་པ་སྟེ། སྔགས་གསུམ་ལ་ༀ་བཞྲི་མེད་པས་

སོ། །ཕྱྲི་མ་འདྲི་ལྟར་ན་ཡང་ༀ་གསུམ་དགོས་པ་ལ་གཅྲིག་ལས་མ་བཀོད་པའྲི་སྐོན་

དུ་མྲི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། ཕཊ་བཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཀོད་པ་ལྟར། ༀ་རྣམས་

ཀང་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དགོད་པར་བ་དགོས་སོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་བཞྲི་པོ་འགོད་

པ་གང་ནའང་མེད་ཅྲིང་དོན་གྲིས་ཐོབ་པར་ཡང་མྲི་སང་བས། དེ་ལྟར་ཟྲིན་བྲིས་འགའ་

ཞྲིག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་དག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ལྔ་རང་

བཞྲིན། །ཅེས་པ་ཡྲི་གེ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕྲོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་

དུ་བསམ་པར་བསྟན་ཅྲིང་། 

ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་ནྲི། དཔེ་མང་པོར། དབུས་སོགས་ཤར་སོགས་དཀར་

པོ་ཡྲིན། ཞེས་འབྱུང་ལ། དཔེ་རྲིང་པ་ལ་ལར། དབུས་སོགས་ཤར་ཕྱོགས་དཀར་པོ་

ཡྲིན། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲི་མ་ལེགས་སོ། །ཚིག་འདྲིས་གཙོ་བོའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་དཀར་པོ་

ཡྲིན་པར་འཁྲུལ་བར་མྲི་བའྲི། དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དབུས་ཞེས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གྲི་དབུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནང་མ་རེ་མྲིག་དགུ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། གཙོ་བོའྲི་གནས་ལ་མྲི་

བཟུང་ངོ་། །སོགས་ཀྲིས་ལྷ་སམ་བཞྲི་དང་སྒོ་བཞྲི་གྲྭ་བཞྲི་བསྡུས་ཏེ། མདོར་ན་རེ་

མྲིག་དགུ་པ་དང་། ལྷ་སམ་དང་སྒོ་དང་གྲྭར་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་

དཀར་པོ་ཡྲིན་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཕྱོགས་གཞན་གསུམ་ཡང་ཕྱོགས་མདོག་

ཏུ་སྟོན་པ་ནྲི། སེར་པོ་དམར་པོ་ལང་ཁུའྲི་མདོག །ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ནྲི། །རྣམ་པར་འཕྲོ་བར་བསམ་པར་བ། ཞེས་པའོ། །དེ་

ནས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁོ་བོ་དང་རྲིག་པའྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྤན་

དངས་ནས་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལ་ཐྲིམ་པར་བསྒོམ་པར་བསྟན་ཏོ། །དབུས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལས་ཁོ་

བོའྲི་། ཞེས་པ་ནས། ཐྲིམ་པར་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ནྲི། 

ཧཱུཾ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་ཁ་དོག་ནག་པོ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕྲོས་པས་རོ་རེ་ཕྲ་མོའྲི་གཟུགས་སྤོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སྤོས་

པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཏྲིལ་གྲི་གང་བུ་བཞྲིན་གང་བ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་གོ་འཕང་གྲི་བང་ཆུབ་ལ་བཀོད་པ་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་སར་བསྡུས་ནས་འོངས་ཏེ། རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་པར་བསྒོམ་པར་བ་བ་

བསྟན་ལ། རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པའྲི་གསལ་ཁ་འདྲིར་མ་བཤད་ཀང་རྩེ་མོ་དགུ་

པར་བ་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་གཙོ་བོའྲི་མཚན་མ་བསྐེད་པ་བསྟན་ནས། འཁོར་གྲི་བསྐེད་པ་སྟོན་པ་ནྲི། 

འཁོར་བར་གནས་པ་བས་པ་ནྲི། །སྔོན་དུ་བརོད་པའྲི་མགོ་སོགས་རྒྱ། །དེ་ལྟར་ཁ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དོག་ཁད་པར་སྦར། ཞེས་པ་ལ། མགོ་སོགས་རྒྱ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་མགོ་བོ་ལ་སོགས་

པ་ཕྱག་རྒྱའྲི་མཚན་མ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། དཔེ་ལ་ལར་བའྲི་སྔོན་འཇུག་བས་ནས་

གངས་ཀྲི་བརྒྱ་དང་། དཔེ་ལ་ལར་དའྲི་མཐའ་རྟེན་བས་ནས་གངས་ཀྲི་བརྒྱད་དུ་ནོར་

བ་སོགས་བྲིས་ནོར་མང་བར་སང་ངོ་། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར། གཙོ་བོའྲི་ཕྱག་མཚན་དེ་

ཉྲིད་ལ་འཁོར་གྲི་ཚུལ་དུ་འཁོར་བར་གནས་པར་བས་པ་ནྲི། སྔོན་དུ་བརོད་ཟྲིན་པའྲི་

མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་མཚན་པ་དེ་དག་བསམ་པར་བའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཁ་དོག་ཁད་པར་སྦར། ཞེས་དཔེ་ཐམས་ཅད་ལས་འབྱུང་ཞྲིང་། འདྲི་

ལྟར་ན་འཁོར་གྲི་མཚན་མ་མགོ་བོ་སོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་མདོག་གྲི་ཚུལ་

ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སྦར་བར་བ་ཞེས་ཟེར་དགོས་མོད་ཀང་། བང་

གྲི་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་ལང་ཁུ་དང་། ནུབ་སྒོའྲི་བ་རོག་དམར་པོ་སོགས་བེད་

དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། འདྲི་དག་གཙོ་བོའྲི་ཕྱག་མཚན་དང་ཞབས་འོག་གྲི་སོག་

ཆགས་སོགས་བཀོད་པ་ཡྲིན་པས་གཙོ་བོའྲི་ཕྱག་མཚན་དང་ཞབས་འོག་གྲི་སོག་

ཆགས་རྣམས་ལ་ཡང་ཁ་དོག་དེ་ལྟ་བུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཉེས་པ་

མང་བར་སང་ངོ་། །

དེས་ན་ཁ་དོག་གྲི་སད་དོད་ཝརྣ་ཡྲི་གེ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་ལ། འདྲིར་ཡྲི་གེར་མ་

བསྒྱུར་བའྲི་སྐོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྲི་གེའྲི་ཁད་པར་སྦར། ཞེས་བས་ནས། གཙོ་བོའྲི་ས་

བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱག་མཚན་རོ་རེ་བསྐེད་པ་དེ་ལྟར་འཁོར་གྲི་ས་

བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ཁད་པར་དེ་དང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མགོ་བོ་སོགས་མཚན་མ་

དེ་དང་དེ་བསྐེད་པ་སོ་སོར་སྦར་བར་བ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །འོད་ཟེར་རང་བཞྲིན་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རྣམ་བསམ་བ། ཞེས་པ་ནྲི། ཕྱག་རྒྱ་དེ་དག་འོད་ཟེར་ལྔ་འབར་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

བསམ་པའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲིའྲི་རྲིགས་པས་གོང་དུ་རྒྱུའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་བསྐེད་པ་ན་ཡང་། ས་

བོན་སོ་སོ་ལས་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་དག་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོར་བསྐེད་པ་བ་དགོས་སོ། །སོ་སོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་བཞྲིན་དུ། 

ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི། མཚན་མ་དེ་དག་ལས་སོ་སོའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་བཞྲིན་དུ་སྤོ་བ་ནྲི། ཕྱོགས་ཀྲི་རེ་མྲིག་བཞྲིའྲི་མཚན་མ་ལས་རྣམ་སང་ལ་

སོགས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སོ་སོར་སྤོ་བ་དང་། ལྷ་སམ་གྲི་མཚན་མ་

རྣམས་ལས་རོ་རེ་རྣོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། སྒོ་བཞྲི་

དང་ཕྱྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིའྲི་མཚན་མ་རྣམས་ལས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་

དང་། ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིའྲི་མཚན་མ་རྣམས་ལས་སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྲིག་

མའྲི་ཚོགས་རྣམས་སྤོས་པ་སྟེ། དེ་དག་རེ་རེ་ལས་ཀང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པ་སྟེང་

དུ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ནྲི། ཏྲིལ་གྲི་གང་བུ་བཞྲིན་དུ་གང་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་

མངོན་པར་གནས་པར་བསྒོམ་ཞྲིང་། དེ་ཡྲིས་འགོ་བའྲི་དོན་བས་བང་ཆུབ་ལ་བཀོད་

པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་འོངས་ནས། སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

སར་ཡང་འོག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐྲིལ་གྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེ་བརྒྱད་ལ་རང་

རང་གྲི་གནས་སུ་རང་རང་གྲི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་གཞུག་པར་བ་ཞྲིང་། རང་རང་གྲི་

མཚན་མ་དེ་དག་ལྷན་ཅྲིག་སྟེ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཙོ་བོ་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་ལ་ནྲི། བསོར་ནས་གནས་པའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྲི་སྐུ་རུ་མྱུར་བ་

ཉྲིད་དུ་སྟེ་སད་ཅྲིག་གྲིས་རོགས་པར་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་བའོ། །
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དེ་ལ་གཙོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པར་བ་བ་བཤད་པ་ནྲི། ཧྲྲིཿཥྚྲིཿསོགས་རྐང་པ་

གསུམ་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར། ཞལ་ནས་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿསོགས་དག་ཏུ་བརོད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་

གྲི་གཙོ་བོའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་འོག་ནས་བསྟན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སབས་འདྲིར་སྒྲུབ་

པ་པོས་ནྲི། དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། དེ་ནྲི་རོ་

རེ་ཡྲི་ནྲི་གཟུགས། ཞེས་པ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ནྲི་གཟུགས། ཞེས་པ་སྟེ། བདག་

ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་པའྲི་བར་ལྷག་མ་ནྲི། དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སབས་སུ་

འཆད་པ་དང་འད་བས་འདྲིར་མ་བཤད་ལ། ཅུང་ཟད་བཤད་དགོས་པ་འགའ་ཞྲིག་འོག་

ཏུ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །

གཙོ་བོའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་བཤད་ཟྲིན་ནས། འཁོར་རྣམས་ཀྲི་སོ་སོའྲི་

མཚན་དང་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་འཆད་པ་ནྲི། འཁོར་གྲི་ཚུལ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི། །མྲིང་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་

མཚམས་སྦར་ནས། བཤད་པ་དངོས་ནྲི། ཤར་གྲི་མྲིང་ནྲི་རོ་རེ་མགོ ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སོ་སོའྲི་མཚན་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ། རོ་རེ་མ་ཧེ་རོ་རེ་ཝ། ཞེས་

དང་། རོ་རེ་སྤང་ཀྲི་བརྒྱད་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི། འགྱུར་ནོར་བ་སྟེ། རོ་རེ་མ་ཧེ་རོ་རེ་གླང་། 

ཞེས་པ་དང་། རོ་རེ་ཝ་ནྲི་བརྒྱད་པའོ། ཞེས་འོང་དགོས་སོ། །ཞབས་གཡས་ཀྲི་དང་

པོས་མནན་པའྲི་མྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མ་བཀོད་པར། དེའྲི་དོད་ལ། སྔར་ཕྱག་རྒྱ་འགོད་

པའྲི་སབས་སུ། ཕག་དང་བོང་བུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྲི། ཞེས་ཕག་བཀོད་ལ། འདྲིར་མཚན་

ལ་ཡང་། དེ་བཞྲིན་རོ་རེ་ཕག་པ་ཡང་། ཞེས་བཤད་དེ། གཙོ་བོའྲི་ཞབས་འོག་ན་གང་

མནན་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་གཡས་ཀྲི་རྐང་པ་དང་པོས་མྲི། ཞེས་ཕག་མ་བཤད་
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པར་མྲི་བཤད་པས། འགྱུར་འཕྱུགས་པའམ། ཡང་ན་ཞབས་འོག་ན་མྲི་མནན་ཀང་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་ན་དེའྲི་དོད་ལ་ཕག་མཛད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་པོ་རང་

གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནམ་བརྟག་པར་བའོ། །འདྲིར་ཝ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། གོང་དུ་ཕྱག་

རྒྱ་འགོད་པའྲི་སབས་སུ། བ་ལང་ལྷན་ཅྲིག་ཤར་དུ་བརྒྱད། །ཅེས་བ་ལང་བཤད་པ་ནྲི། 

འགྱུར་སྐོན་ཡྲིན་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་འགོད་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་དང་། འདྲིར་གོང་དུ་

བཤད་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་དང་དེ་འཛིན་པའྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་མྲིང་སོ་སོའྲི་ཐོག་མར་རོ་རེ་སོས་

པ་ལྷའྲི་མྲིང་དུ་འཆད་པའྲི་སབས་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་ན་ནང་འགལ་བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་

བས་སོ། །དེས་ན་གཙོ་བོའྲི་ཞབས་འོག་ན་གང་མནན་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་། 

གསུམ་པ་ཡྲིས་ནྲི་བ་ལང་སྟེ། ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་འགོད་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་

འབྱུང་བ་དང་འདྲིར་ཡང་མཐུན་པར་བ་དགོས་སོ། །རྭ་བ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་བཅུ་

གསུམ་མ་དང་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཡང་ཕྱག་མཚན་འདྲི་དག་

འགོད་ལ། སོག་ཆགས་རྣམས་མྲི་འགོད་ཅྲིང་། རྭ་ལོས་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་ཡང་རོ་

ལངས་འགོད་པར་བཤད་དེ། དེ་དག་གྲི་སབས་སུ། མགོ ལག་པ། རྒྱུ་མ། རྐང་པ་ལ་

སོགས་པ་འདྲི་དག་གདན་དུ་བས་ནས་ཤར་དུ་མགོའྲི་སྟེང་དུ་ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་

བ། ལྷོར་ལག་པའྲི་སྟེང་དུ་པད་དང་ཉྲི་མ། ནུབ་ཏུ་རྒྱུ་མའྲི་སྟེང་དུ་པད་དང་ཉྲི་མ་འོད་

དང་བལ་བ། བང་དུ་རྐང་པའྲི་སྟེང་དུ་པད་དང་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། སྒོ་བཞྲིར་པད་

དང་ཉྲི་མ། ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིར་པད་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་དང་། དབུས་སུ་གཙོ་བོའྲི་གནས་

སུ་རོ་མགོ་མེད་ལག་མེད་ཀྲི་སྟེང་དུ་གཙོ་བོའྲི་གདན་བསྒོམ་པ་དང་། གྲྭ་བཞྲིར་རོ་

ལངས་བཞྲི་བསྐེད་ནས། སྔར་གྲི་གདན་བཅུ་གཉྲིས་གཙོ་བོ་དང་བཅུ་གསུམ་གྲི་
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གནས་སུ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་བསྐེད་པར་བས་ལ། ལྷ་སམ་ལ་བཀོད་པའྲི་ཕྱག་མཚན་དེ་

དག་བཀོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷའྲི་གདན་དང་། ལྷར་བསྐེད་པ་དང་། ལྷའྲི་ངོ་བོར་

བསྒོམ་པ་གང་ཡང་མྲི་བེད་ལ། ལག་པ་གཉྲིས་དང་རྐང་པ་གཉྲིས་འགོད་དོ། །རོ་

ལངས་བརྒྱད་སོར་ལ་མཚན་མ་འདྲི་དག་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་ཀང་བཀོད་ཀང་། ལཱ་ལྲི་

ཏས་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་ལ་མ་བཀོད་དོ། །

བཅུ་གསུམ་མ་ལ་འདྲི་དག་འགོད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། གཏྲི་མུག་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་བཅུ་གསུམ་

མའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་དག་ནག་དང་མཐུན་པར་མ་བས་ན་ཁེད་རང་གྲི་

ལུགས་ཀྲི་བཅུ་གསུམ་མའྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་དང་དེ་དག་མངལ་འབྲིན་བེད་ལ་

སོགས་ལ་ཚད་ལྡན་གྲི་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་ལ། དག་ནག་དང་མཐུན་པར་བེད་ན་

ཕྱག་མཚན་རྣམས་དང་རོ་ལངས་འགོད་དོན་མེད་ཅྲིང་། ལྷ་སམ་ལ་བཀོད་པའྲི་ཕྱག་

མཚན་དེ་དག་དགོས་པ་གང་གྲི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་སྨྲ་རྒྱུ་དགོས་པར་སང་ལ། 

གདན་བསྒོམ་ཚུལ་དེ་དག་དག་ནག་གྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དང་འགལ་བར་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་

མྲི་འཐད་དོ། །རྟོག་བདུན་ལས། དེ་དབུས་རོ་ནྲི་བྲི་བར་བ། །ཤར་དུ་མགོ །ལྷོར་ལག་

པ། ནུབ་ཏུ་རྒྱུ་མ། བང་དུ་རྐང་པ། ཤར་གྲི་གྲྭར་ཐོད་པ། ལྷོར་ཐོད་ཚལ། ནུབ་ཏུ་དུར་

ཁོད་ཀྲི་རས། བང་དུ་སྐེས་བུ་གསལ་ཤྲིང་ལ་བཙུགས་པའོ། །

འདྲི་དག་ནྲི། འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་མཚན་མའྲི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་

མཚན་མའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་པ་ནྲི། ལྷའྲི་ཕྱག་མཚན་ཡྲིན་པས། ས་ཚོགས་པདའྲི་ཡང་

འོག་ཏུ་བསྒོམ་བའྲི་གདན་དུ་འགོད་པ་རྒྱུད་དང་འགལ་ལོ། །རོ་མགོ་མེད་ལག་མེད་
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རྐང་མེད་དབུས་སུ་འགོད་པ་དང་། རྐང་པ་གཉྲིས་དང་ལག་པ་གཉྲིས་འགོད་པ་ནྲི། 

རྐང་ལག་མགོ་བོ་རྣམས་དབུས་ཀྲི་རོ་དེའྲི་རྐང་ལག་མགོ་བོ་ཡྲིན་པར་བསམས་

འདུག་ལ། དེ་ལྟ་ན། རོ་དེ་ནྲི། མྲི་རོ་ཡྲིན་པས། མགོ་བོ་ཡང་མྲི་མགོར་འདོད་དགོས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་འདྲི་དག་གཙོ་བོའྲི་ཕྱག་མཚན་བཀོད་པ་ཡྲིན་པས་གཙོ་བོའྲི་

ཕྱག་གཡོན་ན་བཟུངས་པའྲི་མགོ་བོ་ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཕྱག་རེ་རེ་ན་ཡང་རྐང་པ་གཉྲིས་དང་ལག་པ་གཉྲིས་འཛིན་

དགོས་པར་སང་ལ། རྟོག་བདུན་དུ་ཡང་། དབུས་སུ་མྲིའྲི་རོ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས། རོ་

མགོ་མེད་རྐང་ལག་མེད་པ་འགོད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། དབུས་ཀྲི་རོ་ནྲི། 

གདན་ཡྲིན་ལ། ལྷ་གནས་གཞན་དུ་བཀོད་པའྲི་མགོ་ལག་རྐང་པ་ནྲི། ཕྱག་མཚན་ཡྲིན་

གྲི་དབུས་ཀྲི་རོ་དེའྲི་ཆ་ཤས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། གདན་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རྐང་པ་དང་ལག་པ་རེ་རེ་པ་ཡྲིན་ལ། ཤར་དུ་བཀོད་པའྲི་མགོ་བོ་ནྲི་གདོང་

བཞྲི་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྟོག་བདུན་གྲི་དཔེ་འགའ་རེར་རྐང་པ་གཉྲིས་ཞེས་བྲིས་པ་ནྲི། མཆན་

དཀྱུས་སུ་ཤོར་བའྲི་མ་དག་པ་ཡྲིན་པས། གཉྲིས་ཞེས་པ་མེད་པའྲི་དཔེ་རྣམས་དག་

པར་བའོ། །གཙོ་བོའྲི་ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་ཤར་གྲི་ལྷ་སམ་ལ་བཀོད་ཅྲིང་། རལ་གྲི་

འདྲིར་འགོད་པ་མ་བཤད་ལ། གང་དུའང་མ་བཀོད་ན་མཚན་མ་ཞེ་དགུ་མ་ཚང་བས་

འདྲི་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སམ་ན། དེ་ནྲི། བདེན་མོད་ཀྲི། དེ་ལ་རལ་གྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་འཇམ་དབངས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་ལ་སོང་བས་འདྲིར་མ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མཐའ་

མ་ཆོད་པའྲི་མོས་མནོས་ཀྲི་གཏམ་སྨྲ་བར་མྲི་བ་སྟེ། འབས་བུའྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་ཞེ་དགུ་

མ་ཚང་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། འབས་བུའྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་ཞེ་བརྒྱད་ལས་མེད་ཀང་དེའྲི་སྟེང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དུ་རྒྱུའྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་གཅྲིག་བགངས་པས་ཞེ་དགུ་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པ་རྲིགས་

པའྲི་བར་རགས་པ་ཙམ་ཆགས་པ་ཡར་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་གྲི་རལ་གྲི་དང་། འཇམ་དབངས་ཞྲི་བའྲི་

ཕྱག་མཚན་གྲི་རལ་གྲི་དོན་གཅྲིག་དོན་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་འབས་བུའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་ལ་འཁོར་ཞེ་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་མ་ལ་ནྲི། རལ་གྲི་

བཀོད་མྲི་དགོས་པར་གངས་ཆད་ལ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའྲི་

ཕྱག་མཚན་ལ་རལ་གྲི་སོང་བའྲི་དབང་དུ་བས་ཀང་། འབས་བུའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུའྲི་གཙོ་

བོའྲི་མཚན་པ་མ་བཤད་པར་གདན་རོ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་

དོགས་པ་བཅད་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ལ་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་འདྲིར་ནྲི། སྔོན་དུ་ཧཱུཾ་ལས་ཁོ་

བོའྲི་རོ་རེ་ཁ་དོག་ནག་པོ་ཆེན་པོ་རྩེ་དགུ་པ་བསྒོམ་པ་བཤད་པ་དེས་བསྟན་ཟྲིན་པས་

དེས་འབས་བུའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུའྲི་མཚན་མ་གངས་ཚང་བས་རལ་གྲི་དགོད་མྲི་དགོས་

པས་མ་བཀོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕྱྲིས་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་གཙོ་བོ་གྲུབ་མ་ཐག །ལྕགས་

གོང་དམར་འབར་བ་ལས་ཚ་ཚ་འཕྲོ་བ་ལྟར་གཙོ་བོའྲི་སྐུ་ལས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་

སྤོས་ནས་ཤར་དུ་མགོ་བོ། ལྷོར་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་

པར་འདོད་པ་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་གྲི་ཡང་ལུགས་མ་ཡྲིན་

ནོ། །འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་འཆད་པའྲི་གཞུང་ཚིག་གཞན་དག་གོ་ས་ལ། མྲིང་གྲི་

ཐོག་མ་ཀུན་རོ་རེ། ཞེས་པ་ནྲི། ཤར་སྒོ་སྐོང་བ་བ་རྒོད་དོ། ཞེས་པ་མར་ཅང་རོ་རེ་མྲིང་

གྲི་ཐོག་མར་དངོས་སུ་མ་སྦར་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྦར་བའོ། །

སྐུ་མདོག་འཆད་པ་ནྲི། འཁོར་ཞེ་བརྒྱད་ཀྲི་དང་པོ་རོ་རེ་མགོ་བོ་ཁ་དོག་ནག་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པོར་བརོད་ལ། འཁོར་ལྷག་མ་དེ་རྣམས་ཀང་དང་པོ་དེ་དང་ཁ་དོག་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ནག་པོའ།ོ །འཁོར་ཐམས་ཅད་ཕྱག་གཉྲིས་པ་ལ་ཞལ་གཅྲིག་པའོ། །ཕྱག་མཚན་གང་

འཛིན་པ་ནྲི། རང་གྲི་མྲིང་བཞྲིན་ཕྱག་མཚན་འཛིན། ཞེས་པ་ལས། གཡས་ན་འདྲི་

འཛིན་གཡོན་ན་འདྲི་འཛིན་ཞེས་པའྲི་གསལ་ཁ་ཅྲིའང་གཞུང་འདྲིར་མ་བཤད་དོ། །དེ་

ལ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་གཡས་ན་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྲི་ཕྱག་མཚན་འཕྱར་བའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འཛིན་ཞྲིང་། གཡོན་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀར་ཐོད་པ་ཁག་གྲིས་གང་བ་

འཛིན་པ་བེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་ཀས་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱག་མཚན་

འཛིན་པ་བེད་དོ། །འོག་ཏུ་དག་པའྲི་སབས་སུ། ཐོད་པར་བཏུང་བ་དག་པའོ། ཞེས་པ་

འཁོར་གྲི་ཕྱག་མཚན་གྲི་དག་པ་ལ་སྦོར་ན། ལུགས་དང་པོ་ལྟར་བ་དགོས་ལ། འོན་

ཀང་དེ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟླུམ་པོའྲི་ཕྱྲིའྲི་མཚམས་བཞྲིར་ཐོད་པ་བདུད་

རྩྲིས་གང་བ་བཞྲི་བེད་པའྲི་དག་པ་འཆད་པ་ལ་སྦོར་བ་དང་། གཏུང་བ་ཞེས་པ་བདུད་

རྩྲི་ལ་བེད་པར་ཡང་མངོན་པས། དེ་དེ་ལ་སྦར་ན་གཡོན་པ་ཐོད་ཁག་འཛིན་པར་སྟོན་

པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྲིང་། ཕྱག་གཉྲིས་ཀས་ཕྱག་མཚན་མགོ་བོ་སོགས་

འཛིན་པ་ཉྲིད། རང་གྲི་མྲིང་བཞྲིན་ཕྱག་མཚན་འཛིན། །ཞེས་པའྲི་ཚིག་དོན་ལ་འགྲིག་

པར་སང་ངོ་། །གཡས་བསྐུམ་ཞེས་པ་ནས། ཕ້་གྲི་སྒ་སྒོགས་འཕྲོ། ཞེས་པའྲི་བར་གོ་

ས་སྟེ། འཕྲོ་ཞེས་པ་ཞལ་ནས་མེ་ལྕེ་འཕྲོ་བ་ལ་བ་དགོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞྲིན་

ཐམས་ཅད་ཀང་། །དེ་བཞྲིན་གཅེར་བུ་མཚན་གེན་འགེང་། ཞེས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་སྔ་ཕྱྲི་

གཉྲིས་དོན་སོ་སོ་ལ་མ་སྦར་ན་“བཟློས
1
་སྐོན་འབྱུང་བས་སོ་སོར་སྦར་དགོས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༤༩བ༣ན།   བཟོས   ཞོལ། ༦༣ན༢ན།   ༦༤ན༦ན།   ཟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དེས་ན་གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ཅན་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ཅན་ནོ་ཞེས་ཁོང་ནས་དབྱུང་ཞྲིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཅེར་བུ་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་རྣམས་ཀང་ཡུམ་བཞྲི་མ་

གཏོགས་པ་གཅེར་བུ་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བའོ། ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །འཁོར་

ཐམས་ཅད་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ཅན་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཧེའྲི་ཞལ་

ཅན་ནོ་ཞེས་ཁོང་ནས་དབྱུང་ཞྲིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཅེར་བུ་མཚན་མ་གེན་དུ་

འགེང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་རྣམས་ཀང་ཡུམ་བཞྲི་མ་གཏོགས་པ་གཅེར་པུ་མཚན་མ་

གེན་དུ་འགེང་བའོ། །འཁོར་ཐམས་ཅད་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ཅན་དུ་ལུགས་འདྲི་སྨྲ་བ་ཐམས་

ཅད་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་ཀང་། གཞུང་འདྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་མ་ཤེས་ན་གཞན་དེ་ལྟར་

སྟོན་པའྲི་ཚིག་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་འདྲི་ན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་

ཤེས་པ་གཞུག་པ་ནྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པའྲི་རང་རང་གྲི་

ས་བོན་བཀོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བསྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་པ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་པར་བེད་

པའྲི་དོན་འདྲི་ཉྲིད། ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བདུན་གྲིས་བསྟན་ཏོ། །རྐང་པ་བདུན་པ་འདྲི་ལ་དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། སྔགས་པས་ཡང་ནྲི་

གཅྲིག་པུ་ནྲི། ཞེས་དང་། ཁ་ཅྲིག་ཏུ། སྔགས་པས་ཡང་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་ནྲི། ཞེས་དང་། ཁ་

ཅྲིག་ཏུ། སྔགས་པས་ཡང་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་བ། ཞེས་མྲི་མཐུན་པ་གསུམ་དུ་བྱུང་བའྲི་དང་

པོ་ཆེས་མ་དག་ལ། གཉྲིས་པ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་ཡོད་ཀང་། གསུམ་པ་ལེགས་

ཏེ། སྔགས་པས་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དབེར་མེད་གཅྲིག་ཏུ་བེད་པའྲི་དོན་ནོ། །



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཡང་ནྲི། ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པས། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཅྲིག་ཏུ་

བས་པར་མ་ཟད་སར་ཡང་ནྲི། སྔགས་པས་རང་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་དང་སྒོ་གསུམ་

ཀང་ལྷའྲི་ངོ་བོར་གཅྲིག་ཏུ་བ། ཞེས་པ་ལ་ཡང་བཤད་དུ་རུང་ངོ་། །འདྲི་སྔ་མ་ལྟར་

འཆད་ན་སབས་འདྲིར་སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་རླབས་སེམས་དཔའ་

སུམ་“རྩེགས
1
་རྣམས་ཁ་བསང་བར་བ་སྟེ། དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སབས་སུ་འཆད་པ་ལྟར་

གྲིས་ཆོག་གོ །དེ་ནས་སར་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་གྲིས་དབང་གྲི་ལྷ་

སྤན་དངས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་བསྐུར་ཏེ་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་

འདེབས་པ་ནྲི། དབང་བསྐུར་བ་ཡང་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲིས་བསྟན་ཏེ། 

གཙོ་བོ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ། ལྷ་གཞན་ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་སང་། ལྷོ་དང་

ལྷོ་ནུབ་པ་རྣམས་ལ་རྲིན་འབྱུང་། ནུབ་དང་ནུབ་བང་པ་རྣམས་ལ་འོད་དཔག་མེད། 

བང་དང་བང་ཤར་པ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བའོ། །དེ་ནས་མཆོད་

བསྟོད་སོགས་བ་བ་ལ། མཆོད་པ་ས་ཚོགས་མཆོད་པར་བ། །བདག་གྲིས་ཐམས་ཅད་

བསྟོད་པར་བ། ཞེས་པས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྲིང་ཁ་ནས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་

ཉེར་སྤོད་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བ་ཞྲིང་། བསྟོད་

པར་བ་སྟེ། དེའྲི་ས་ཚོགས་ཞེས་པས་ནང་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པ་ཡང་བསྡུས་པར་བ་

བའང་། ཡང་ན་མཚོན་ནས་བསྟན་པར་བ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི། བླ་མེད་སྤྲི་ལ་གགས་པའྲི་

མཆོད་པ་ཡྲིན་ལ། མྲི་ཡྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཁག་གྲིས་ཀང་ནྲི་མཆོད་པར་བ། 

ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིའྲི་ཁད་པར་གྲི་མཆོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སོགས་ཁོངས་ནས་རྟོག་བདུན་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༣ན།   རྩེགས   ཞོལ། ༦༣བ༣ན།   སྐུ། ༦༤བ༦ན།   བརྩེགས
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ལས་ཤའྲི་རྣམ་པ་དུ་མ་སོས་པ་རྣམས་གདོན་པའྲི་དོན་ཏོ། །

འདྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་པོས་ནྲི་གང་འདོད་བ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བཟླས་པའྲི་ཀུན་སོང་བེད་ལས་ལྷའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པོ་

དགོས་པ་རྣམས་དང་། གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བཟླས་པའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྟོན་ལ། 

ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་དབང་བསྒྱུར་བར། །ཅེས་པ་ནྲི། རྲིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བོའྲི་སྲིང་ཁར་ཞེས་སྦར་ལ། ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་ནྲི་འཁོར་བར་ཡང་། །མ་ཧེའྲི་གདོང་གྲི་སྲིང་ཁར་དགོད། །ཅེས་པ་ནྲི། གཙོ་

བོ་མ་ཧེའྲི་གདོང་ཅན་དེའྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ལ་ནྲི། 

བཟླས་བའྲི་སྔགས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི། འཁོར་བ་ཡང་འགོད་ཅེས་བ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །སྲིང་པོ་ལ་སོགས་བརྟན་གནས་པ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་

དགོད། །ཅེས་པ་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་སྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་ལ་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་སྔགས་གསུམ་ས་

བོན་ལ་འཁོར་བར་བརྟན་པར་གནས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་སྲིང་

ཁར་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་འཁོར་བར་གནས་པ་དགོད་ཅེས་

བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། 

རང་རང་གྲི་སྔགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ནྲི། འོག་ཏུ། ལྷ་རྣམས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་མྲིང་

ནྲི། །དང་པོར་ༀ་དང་ཧཱུཾ་ཕཊ་མཐའ། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། རོ་རེ་མགོའྲི་སྔགས། ༀ་

བཛྲ་ཤྲི་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རང་རང་གྲི་མྲིང་གྲི་ཐོག་མཐར་ༀ་དང་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦར་

བ་རྣམས་སོ། །ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཟའ་བ་ན། །དང་པོར་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ལ་དབུལ། 

ཞེས་དཔེ་མང་པོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། རང་གྲིས་ཟས་བཟའ་བའྲི་དབང་དུ་བས་པ་
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དང་། དེ་ཡང་རང་མ་ཧེའྲི་ཞལ་གྲི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ནས་མ་ཧེའྲི་ཞལ་དུ་སྲིང་ཁའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་འབུལ་བའྲི་

བསམ་པས་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་བརྟན་པར་བ་ལ། དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། 

ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཟའ་བ་དང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་། 

འབས་ཆན་སོགས་ཀྲི་བཟའ་བ་དང་བཅས་པའྲི་གཏོར་མ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་

པོར་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ལ་དབུལ་ཞེས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་གཏོར་མ་བསྟན་ནས། 

གཏོར་མ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་མ་

བསྟན་པར་བའོ། །ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་རུ་ནྲི། ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིས། །གོམས་

པ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན་འདྲིའྲི་སྒོ་ནས་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བའོ་ཞེས་

པས་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཕལ་པ་བསྟན་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་སྒྲུབ་པའྲི་མྲིང་། ཞེས་

དཔེ་མང་པོ་ལས་འབྱུང་ཡང་། དཔེ་རྲིང་པ་འགའ་རེ་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་བ་སྟེ། རོགས་རྲིམ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་

དེའྲི་སྲིན་བེད་དང་། དེའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའོ། ཞེས་པས་བསྐེད་

རྲིམ་བསྒོམས་པའྲི་དགོས་པ་གཙོ་བོར་བསྟན་ཏོ། །

དེས་ན། དགོས་པ་དེ་དག་གྲི་ཕྱྲིར་ཞག་རེ་བཞྲིན་དུ་སྟེ་ཐུན་གསུམ་དུ་ནྲི། འདྲི་

ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞྲིང་རྒྱུན་དུ་བརྟན་པར་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་དང་། དེ་ནས་རྐང་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་སྤོད་ལམ་གྲི་ལས་གང་བེད་པའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཇྲིགས་

བེད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བར་བ་བ་བསྟན་ཏོ། །ཏྲིང་འཛིན་གསུམ་ནྲི་སེམས་ཀྲིས་

བ། ཞེས་སོགས་གཉྲིས་ནྲི། མ་ཧེའྲི་ཞལ་གྲི་ང་རྒྱལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པའྲི་ཁད་པར་
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སྟོན་ཏེ། མ་ཧེའྲི་ཞལ་ཅན་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

ཤུགས་དང་མ་བལ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་བ་ཞྲིང་། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔས་མཚོན་

པ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དབེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། རྣམ་པ་འཁྲུགས་པ་སྟེ་ཁོས་

པའྲི་ཉམས་འབར་བའྲི་གཟུགས་སུ་སྦོར་བའང་ཤར་བར་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ནས་ཤོ་ལོ་

ཀ་གཅྲིག་ནྲི། གདུལ་བའྲི་སེམས་ཅན་མཐུན་པ་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པ་

མྲི་དད་པ་གདུལ་དཀའ་བ་དག་ལ་སྲིང་རེའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྲི་ཞྲི་དག་

ལ་སོགས་པའྲི་ལས་བ་བ་རབ་ཏུ་བསྟན་ཅྲིང་། བདག་གྲིས་དེ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྲི་

བང་ཆུབ་ཀྲི་ལམ་ལ་འགོད་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་འདུལ་བས། སེམས་ཅན་གདུལ་

དཀའ་ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་མཉམ་པར་ཡང་དག་པར་བྱུང་ཞྲིང་

གཞུག་པར་བའོ་ཞེས་པས་ལས་སྦོར་གྲི་ཀུན་སོང་དང་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་

དོ། །འདྲིའྲི་འཁོར་གྲི་སྔགས་སོ་སོ་ནྲི། ལོགས་སུ་བཤད་པར་བ། གཙོ་བོའྲི་བཟླས་

པ་བ་ཚུལ་དང་དག་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ནྲི། འོག་ཏུ་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་

བཤད་པར་བའོ། ཞེ་དགུ་མའྲི་འཁོར་རྣམས་ལ་རང་རང་གྲི་སྒོས་ཀྲི་སྔགས་བཟླ་མྲི་

དགོས་ཀྲི། གཙོ་བོའྲི་སྔགས་གསུམ་བཟླས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཁོར་གྲི་བསེན་པའྲི་གོ་

ཆོད་དེ། འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་སྔགས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལས་

གཞན་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཟླས་པ་མ་གྲུབ་པའྲི་བརྫུན་རྒྱབ་ཏུ་དེ་

ལྟར་རེ་བླ་མ་བཞེད་དོ། ཞེས་འཆལ་གཏམ་སྨྲ་བར་མྲི་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་བཅུ་གསུམ་མ་

ལ་ཡང་གཙོ་བོ་ལས་ལོགས་སུ་འཁོར་གྲི་བཟླས་པ་མྲི་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཐལ་ཏེ། ལྷ་དེ་དག་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་ཡ་མ་ར་ཛའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་སུ་ཟད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །

དེས་ན་ཚིག་དེ་ལྟ་བུས་ནྲི། རང་གཞན་ཕུང་བར་བེད་པ་གོར་མ་ཆག་གོ །དེ་ལྟ་

ན་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་ཕྱོགས་འདྲི་ལ་གཙོ་བོར་སང་ཡང་གྲུབ་ཆེན་

གྲི་གཞུང་ཤྲིན་ཏུ་བརླྲིང་བ་བློ་གོས་ཀྲིས་ལྕོགས་དཀའ་བའྲི་གནས་སུ་སང་ཞྲིང་། འདྲི་

མ་རྟོགས་ན་ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་མུན་རོ་འཕེན་པ་འབའ་

ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་བར་མཐོང་ནས་འདྲིར་ཞྲིབ་པར་བཤད་དོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རེ་བླ་

མའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་ལ་ནྲི། རོ་

ལངས་བརྒྱད་བསྐེད་མྲི་བསྐེད་འབའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པས་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཚོགས་གཉྲིས་བསག་པ་ནྲི། གོང་

དུ་བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་དོ། །བསྲུང་འཁོར་ལ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཁོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། སྔར་ལྟར་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པའྲི་རེས་དེ་ནས་སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་

འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྐེད་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས། སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་བསྒོམས་ནས། །ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ཡྲི་གེ་ལས། །རླུང་དང་མེ་དང་

ཆུ་དང་ནྲི། །དབང་ཆེན་དཀྲིལ་འཁོར་བསམ་པར་བ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་དཀྲིལ་

འཁོར་བཞྲི་རང་རང་གྲི་མཚན་མས་མཚན་པའྲི་སྟེང་དུ། དེར་ནྲི་ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པ་

ལས། །རོ་རེའྲི་རྭ་བ་ས་གཞྲི་དང་། །རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་རྭ་བ་དང་། །དེ་བཞྲིན་རོ་རེའྲི་གུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང་ནྲི། །བླ་རེ་ཡང་ནྲི་བསམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་པ་དང་

གསུམ་པ་“ཟློས
1
་པ་ལྟ་བུར་སང་ཞྲིང་། །ཚིག་འདྲི་ལ་དོན་སོ་སོར་འཆད་པ་ཡང་མྲི་

སང་བས། རྐང་པ་གཅྲིག་གྲི་དོད་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྒོམ་པ་བསྟན་དགོས་པ་འད་བ་

གཅྲིག་འདུག་ན་ཡང་ཡྲི་གེ་མ་དག་པར་མངོན་དེ་བརྟག་པར་བའོ། །འདྲི་ལྟར་རོ་རེའྲི་

ས་གཞྲི་རྭ་བ་ད་བ་གུར་བླ་རེ་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་མེ་རྲི་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པ་ནྲི། བསྲུང་

འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྟེ། བསྲུང་འཁོར་མདོར་བསྡུས་ན་འདྲི་ཙམ་གྲིས་ཀང་ཆོག་ལ། 

རྒྱས་པར་བེད་ན་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པ་བསྒོམ་པ་ནྲི། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྟེ། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་བསྒོམ་ཡང་

མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་གྲི་ཚེ་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་ཆོག་ལ། རྒྱས་

པར་འདོད་ན་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་དུ་རུང་

བས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་ལ། ཞེ་དགུ་མ་ལ་ཡང་ཁོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་

བསྒོམ་པར་འདོད་ན་སྔར་བཤད་པའྲི་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲིས་བགེགས་གཞོམ་པའྲི་

དོད་དུ་འདྲི་ལྟར་བསྒོམ་པར་རུང་ངོ་། །དེ་ལ་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་སོགས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་

པ་དང་། འཁོར་ལོའྲི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྲི་རྩྲིབས་སྦུབས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་དང་། ཇྲི་ལྟ་བུ་

བསྒོམ་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་རབ་ཏུ་

གསུངས་པ་དང་། ཁོ་བོས་ཀང་གཞན་དུ་ཞྲིབ་པར་བཤད་ཟྲིན་པས་འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། 

འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་དང་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའྲི་དམྲིགས་

པའྲི་ཁད་པར་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕྱེ་བ་ཡང་ཁོ་བོས་ཡྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༢ན༣ན།   བཟོས   *ཟོས   ཞོལ། ༦༦ན༢ན།   སྐུ། ༦༧བ༡ན།   ཟོས
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གེར་བས་ཟྲིན་ཏོ། །

འདྲིར་ལཱ་ལྲི་ཏས། དེ་དབུས་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ནྲི། །བཀའ་ཡྲི་འཁོར་ལོ་

བསྒོམ་པར་བ། །རྩྲིབས་བཅུ་རབ་འབར་ཅུང་ཟད་སེར། །ཁོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པ་

བསམ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བར་གནོད་མཛེས་བསྒོམས་ནས་དེས་

ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་བཀའ་བསྒོ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པས་དེ་སད་གསུངས་ལ། འདྲིར་འཁོར་

ལོ་གང་ལས་བསྐེད་པ་མ་བཤད་ཀང་། མན་སེ་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་

ལྟར་མཛད་དོ། །དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་མ་ལས། རོ་རེ་ས་འོག་ཅེས་

བ་བ་ནྲི། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོའྲི། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། གཞན་ཡང་འགའ་རེ་ནས་

བཤད་ཀང་། འདྲིར་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་མཛད་ནས་གནོད་མཛེས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་

གཙོ་བོ་དང་། རོ་རེ་ས་འོག་འོག་གྲི་ཁོ་བོར་མཛད་དེ། ལྷ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཡང་

མྲིང་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ལ་སྦར་བ་དང་། དོན་སོ་སོ་ལ་སྦར་བ་དུ་མ་ཞྲིག་རྒྱུད་སེ་

རྣམས་ལས་འབྱུང་བས་མྲི་འགལ་ལོ། །གནོད་མཛེས་ལ་སོགས་ཁོ་བོའྲི་ཚོགས། །ས་

ཚོགས་པད་ཉྲི་ཟླ་ལ། །གཡོན་བརྐངས་ཞབས་ཀྲིས་ཡང་དག་གནས། ཞེས་ཁོ་བོ་

ཐམས་ཅད་ལ་པད་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་གསུམ་གསུམ་བཤད་ལ། གནོད་མཛེས་དང་

ནྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད། །ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ཁོ་བོ་གང་ཕྱོགས་མཚམས་གང་དུ་འགོད་

པ་བཤད་ནས། དབུས་དང་ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ། །དེ་བཞྲིན་སྟེང་གྲི་ཁོ་བོ་

རྣམས། །མཐྲིང་དང་དཀར་པོ་དམར་པོ་དང་། །དེ་ལྟར་སྔོན་པོ་དཀར་དང་

དམར། །དཀར་པོ་མཐྲིང་ཁ་དམར་པོ་དང་། །དེ་བཞྲིན་དམར་དང་མཐྲིང་ཁ་

དཀར། །སེར་ལང་མཐྲིང་ཁ་དཀར་པོའ།ོ ཞེས་པས། དབུས་ཀྲི་ཁོ་བོ་མཐྲིང་དཀར་
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དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་པ་དང་། ཤར་གྲི་ཁོ་བོ་སྔོ་དཀར་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་པ་

དང་། ལྷོའྲི་ཁོ་བོ་དཀར་མཐྲིང་དམར་བ་དང་། ནུབ་ཀྲི་ཁོ་བོ་དམར་མཐྲིང་དཀར་བ་

དང་། སྟེང་གྲི་ཁོ་བོ་ལང་སེར་མཐྲིང་ཁ་དཀར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་པར་བསྟན་ལ། གནོད་

སྦྲིན་བདེན་བལ་རླུང་གྲི་ཕྱོགས། །མདོག་རྣམས་དབང་པོའྲི་ཕྱོགས་ལྟར་ཏེ། ཞེས་

པས། བང་དང་བདེན་བལ་དང་རླུང་གྲི་མཚམས་ཀྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་མདོག་

དབང་པོ་སྟེ་ཤར་གྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་ལྟར་སྔོ་དཀར་དམར་བ་སྟེ། ཞེས་བསྟན་ཅྲིང་། དེ་

བཞྲིན་བྲིན་ཟ་དབང་ལྡན་དང་། །འོག་རྣམས་དབུས་མ་ཇྲི་ལྟ་བུའོ། ཞེས་པས། ཤར་ལྷོ་

དང་། བང་ཤར་དང་། འོག་གྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་དབུས་ཀྲི་ཁོ་བོ་དང་འད་བར་མཐྲིང་དཀར་

དམར་བའྲི་དོན་ཏེ། རྩ་ཞལ་གྲི་མདོག་གྲིས་སྐུའྲི་ཁ་དོག་མཚོན་ནོ། །རོ་རེ་ཐོ་བ་བེེ་

ཅོན་དང་། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་རྟ་མགྲིན་ལ། །པདའྲི་གནས་སུ་འཁོར་ལོའ།ོ 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་རོགས་པར་བཤད་དེ། འདྲི་དག་གྲི་

དོན་ནྲི། མཐའ་གཅོད་དང་བཅས་པ་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

གསུངས་ཟྲིན་ཏོ། །ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་འདྲིར་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་ཕྱག་ཁ་དོག་ཕྱག་

མཚན་རྣམས་རོགས་པར་བཤད་ཀང་། ཁོ་བོ་རྣམས་ས་བོན་གང་ལས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

བསྐེད་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་འདྲིའྲི་སོར་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་མན་སེར་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་རྒྱུད་གཞན་ནས་ཁ་

བསངས་ཏེ་བཤད་པའྲི་ཁོ་བཅུའྲི་གཙོ་བོ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་། ཤར་གྲི་རྩྲིབས་ལ་དབྱུག་

སྔོན་ཅན་སྔོ་སེར་ལང་བའྲི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་གཡས་ན་རོ་རེ་ཐོ་བ་དང་རོ་རེ་འཕྱར་བའྲི་

སྲིགས་མཛུབ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་སོགས། ཁོ་བོའྲི་གཙོ་བོ་དང་
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ཕྱོགས་གང་དུ་འགོད་པ་དང་ཕྱག་མཚན་སོགས་འདྲི་དང་མྲི་འད་ཡང་། ས་བོན་གང་

ལས་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པ་དེར་བཤད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་སྦོར་བ་ལ་མྲི་རྲིགས་པ་མེད་

པས། མན་སེར་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་ཀྲི་ནང་དུ་བདག་ཉྲིད་ཧཱུཾ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་བསྒོམ་པར་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སབས་དེར་ཇྲི་སད་

དུ། དེའྲི་སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་

པད་ལས་སྤོའ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་མཛད་དེ། ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་བོ་

རྣམས་ཡུམ་གྲི་པད་ལས་སྤོས་པའྲི་མངལ་འབྲིན་མཛད་དོ། །རྲིགས་བདག་གང་གྲིས་

རྒྱས་གདབ་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏས། གནོད་མཛེས་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་ཀྲི་

བདག་པོས་རྒྱས་གདབ་སྟེ། །ཞེས་སྤྲིར་བཤད་ནས། དམྲིགས་བསལ་ནྲི། གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་དང་རྟ་མགྲིན་ལ། །དེ་བཞྲིན་སྐུ་དང་གསུང་གྲིས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སྐུ་རྣམ་སང་དང་གསུང་འོད་དཔག་མེད་དོ། །མན་སེར་དངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཁོ་བོ་

བཅུ་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་ནས་རང་གྲི་ཞལ་ནས་བཅུག་ནས་ཡུམ་གྲི་པད་ལས་སྤོ་བ་དེ་

ལས་གཞན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་མ་མཛད་ཅྲིང་། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། རང་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་མགོན་པོས་མཆོག་ཏུ་གསལ་བའྲི་དབུ་བརྒྱན། ཅེས་རྲིགས་བདག་རང་

ཆས་སུ་དབུ་ལ་བཞུགས་པ་མཛད་ནས། དབང་ལྷ་སྤན་འདེན་པ་དང་སྐེ་མཆེད་བྲིན་

བརླབ་སོགས་མེད་པའྲི་ལུགས་སུ་མཛད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་དེ་དང་ཚུལ་མཚུངས་

པར་མཛད་དེ། ལཱ་ལྲི་ཏ་རང་གྲི་གཞུང་ལས་ཀང་མ་བཤད་དོ། །བསྲུང་འཁོར་གྲི་

བཤད་པར་བ་བ་གཞན་རྣམས་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དང་ཁོ་བོས་

གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །
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དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་གནོད་མཛེས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་

འཛིན་པ་བསྐེད་ནས། དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆོས་འབྱུང་དང་། དེའྲི་ནང་དུ་

ས་ཚོགས་པད་ལྟེ་བ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གནས་པ་བསྒོམ་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏས། དེ་ནས་

བདག་པོ་ཡོངས་གྱུར་ནས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསམ་བ་སྟེ། །དཀར་དང་མཐྲིང་ཁ་

དམར་པོའྲི་ཞལ། །ཕྱག་དྲུག་དང་པོས་རྲིག་མར་འཁྱུད། །ལྷག་མ་རོ་རེ་རལ་གྲི་

དང་། །རྲིན་ཆེན་པད་འཛིན་པའོ། །དེ་གནས་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ནྲི། །མདོག་དཀར་

གེན་འགེང་གཟུགས་ཅན་ལ། །ཆུ་སྐེས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཡྲིས། །རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་

མཁས་པས་བསྒོམ། ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནྲི། མཚན་གཞན་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་ཀང་འཇམ་རོར་གྲི་སོར་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་

ལས་འབྱུང་ལ། ཀུན་བཟང་ལང་ཁུ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ་ལས་བསྐེད་པ་སྔགས་

གསར་མའྲི་སོར་གྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས་མྲི་འབྱུང་ངོ་། །ཆོས་འབྱུང་གྲི་ཟུར་

གསུམ་གྲིས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་མཚོན་ལ། མདོག་

དཀར་བས་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་དང་། སྟེང་དུ་རྲིམ་གྲིས་རྒྱས་པས་གློ་བུར་དྲི་བལ་

གྲི་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་པ་དང་། བྷ་གའྲི་དབྲིབས་སུ་གནས་པས་ཡུལ་

ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཞྲིང་། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའྲི་ཆོས་

འབྱུང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ནང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་ཆུད་པར་བསྟན་

པས་ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་

མཚོན་པར་བེད་དོ། །

ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། དེར་ནྲི་བྷྲཱུཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས། །རོ་རེ་འཆང་དང་འད་བ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 569  

ཡྲི། །རྟག་པའྲི་རྒྱལ་པོ་བསམ་པ་ནྲི། །རོ་རེ་ལ་གནས་འཁོར་ལོའ།ོ །དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་། ཞེས་རྣམ་སང་རོ་རེ་འཆང་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་གཞན་རྣམས་འད་

བ་ལ། གཡས་བར་པས་རོ་རེ་ལ་གནས་པའྲི་འཁོར་ལོ་འཛིན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་

པས། རོ་རེ་མྲི་འཛིན་པར་དེའྲི་དོད་ལ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་སོགས་ཅྲིའང་མ་མཐོང་ཞྲིང་

གང་ཡང་མྲི་ཤེས་པ་དག་གྲི་བླུན་པོའྲི་མོས་མནོས་མྲི་བའོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམ་

སང་ལས་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་སོད་བཅུད་གཉྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བས་པ་

ལ་སོད་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ནང་ནས་གཟུགས་ཕུང་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཞྲིང་། ལུས་སེམས་གཉྲིས་རྟེན་

དང་བརྟེན་པར་བས་པའྲི་རྟེན་ལུས་ཀང་གཟུགས་ཕུང་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས། སྦོང་བེད་ལ་

ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བས་པའྲི་ཚེ་གཞལ་ཡས་ཁང་

གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣམ་སང་ལས་བསྐེད་པར་གསུངས་ཏེ། རྣམ་སང་གྲི་

སྐུ་དང་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་ལས་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་སོ་སོར་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་དོན་དེ་ཉྲིད་དུ་འདའོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པ་ནྲི། གྲུ་བཞྲི་པ་

ལ་སྒོ་བཞྲི་པ། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་ཟླ་བ་ཕྱེད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མདོ་ཙམ་

ཞྲིག་བསྟན་ཏེ། བྲི་དོན་དང་བསྒོམ་དོན་ལ་སོགས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་

གཞག་ཞྲིབ་པར་བདག་གྲི་རེའྲི་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་པ་དག་ལས་ཤེས་པར་

བའོ། །དེའྲི་མཇུག་ཏུ། དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་ནྲི། །རེ་མྲིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པོ་སྟེ། །སྒོ་

གཅྲིག་དག་ནྲི་བཞག་ནས་ནྲི། །ལྷག་མའྲི་སྒོ་ནྲི་བཅད་པར་བ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །རྟོག་

བདུན་གྲི་རྟོག་པ་དང་པོར་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་སྟོན་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་། དེ་དབུས་

འཁོར་ལོ་བྲི་བ་ནྲི། །རེ་མྲིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པོའ།ོ །སྒོ་གཅྲིག་པ་ནྲི་དབེ་བར་བ། །ལྷག་
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མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་བ། ཞེས་འདྲི་དང་འད་བར་འབྱུང་བ་ལ། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་

འགེལ་པར། དེའྲི་དབུས་སུ་རེ་མྲིག་དགུ་པ་བྲི་ཞེས་པ་ནྲི། གོ་སའོ། ཞེས་མ་བཤད་

ལ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། ཟླུམ་པོ་ཞེས་པ་ནྲི། ནང་གྲི་རོ་རེ་ཕྲེང་བས་བསོར་

བས་སོ། །

སྒོ་རྣམས་གཞན་ནྲི་བཅད་པར་བ། །ཞེས་བ་བ་ནྲི། ལྷོ་ཕྱོགས་ལས་གཞན་པ་

གསུམ་བཅད་པར་བ་བ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། ཆབ་སྒོ་ཆེན་པོ་སྟེགས་བུར་བཅས། །ཅུང་ཟད་

གཅྲིག་ནྲི་ལྷག་པར་བ། །ཆབ་སྒོ་གཞན་ནྲི་ལྷག་པར་ནྲི། །ཕྱེ་མ་དཀར་པོ་དག་གྲི་

གསུབ། །སྒོ་ཡྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་དག་ཏུ། །རྲི་མོ་ཕྲ་མོ་བྲི་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། 

ཞེས་བཤད་དེ། ལུང་དེ་ཉྲིད་གང་ལས་དངས་པ་ཤེས་དཀའ་བར་སང་བས། རྡུལ་ཚོན་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་གཞན་གསུམ་རེ་ཁ་དཀར་པོ་ཕྲ་མོས་བཅད་ནས་ལྷོ་སྒོ་ལ་རྲི་

མོ་དེས་མ་བཅད་པར་འཇོག་པའྲི་དོན་དུ་བེད་པར་མངོན་ནོ། །

རྭ་ལོའྲི་མན་ངག་གྲི་བཤད་པ་ལ། འདྲིའྲི་དོན་མཚོན་བེད་དང་མཚོན་བ་ལ་སྦར་

བ་གཉྲིས་ལས། མཚོན་བེད་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་པའྲི་སབས་སུ་རྡུལ་

ཚོན་གྲི་རྲི་མོས་མཚོན་པ་སྟེ། ཤར་ནུབ་བང་གསུམ་རེ་ཁ་ནག་པོས་བཅད། ལྷོ་སྒོ་རེ་

ཁས་མྲི་བཅད་པ་ནྲི། སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་ཞེས་པའོ། །མཚོན་བ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། སྲིན་བེད་

དང་འབེལ་བ་དང་། གོལ་བེད་དང་འབེལ་བའོ། །སྲིན་བེད་དབང་ལ་སོབ་མ་མང་པོ་

ཡོད་ཀང་རེ་རེ་ནས་གཞུག་པར་བ་སྟེ། སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་བའོ། །དུ་མ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

མྲི་གཞུག་པ་ནྲི། ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའོ། །གོལ་བེད་ལམ་ལ་མཉམ་རེས་གཉྲིས་

ལས། མཉམ་གཞག་ལ་བསེན་པའྲི་དུས་སུ་སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་ཞེས་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་
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གཅྲིག་པུས་བ་བའོ། །ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་ཅེས་པ་གོགས་གཞན་དགག་

པའོ། །བཟླས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་བཟླས་པ་བེད་ན་མ་

ཧེའྲི་ཞལ་ནས་བཟླས་པ་སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་བའོ། །སྲིན་ཞལ་སོགས་གཞན་བརྒྱད་

ནས་བཟླས་པ་མྲི་བ་བ་ནྲི། ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའོ། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་བཟླས་པ་

བེད་ན་སྟེང་མ་སྲིན་ཞལ་ནས་བཟླས་པ་སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་བ་དང་། མ་ཧེའྲི་ཞལ་

སོགས་བརྒྱད་ནས་མྲི་བ་བ་ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའོ། །རེས་ཐོབ་འཁྲུལ་འཁོར་

གྲི་ལས་བེད་པ་ལ། འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡའྲི་གནས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་། དབུས་ཀྲི་ཡའྲི་

གནས་སུ་རྲིས་དྲུག་གྲི་ཁང་པ་འབྲི་བ་སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་བ་དང་། གཞན་རྣམས་སུ་མྲི་

འབྲི་བ་ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའོ། ཞེས་འཆད་ལ། རྭ་ལུགས་པ་ཕྱྲི་མ་ཁ་ཅྲིག་ནང་

གྲི་རེ་མྲིག་དགུའྲི་མཐའ་སོར་གྲི་ཟླུམ་པོ་ཐོད་མཁར་ཟླུམ་པོར་བས་ནས་དེ་ལ་ལྷོར་སྒོ་

གཅྲིག་འབེད་གྲི་སྒོ་གཞན་མྲི་བེད་པ་གཞུང་དེའྲི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །མྲི་བསྐོད་པའྲི་

འགེལ་པ་དངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་རོ་རེའྲི་ཕྲེང་བས་ཟླུམ་པོར་བསོར་བ་ནྲི། གཞུང་ཚད་

ལྡན་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་བཤད་ཅྲིང་། རེ་མྲིག་དགུ་པ་དབུས་སུ་བས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཕལ་ཆེར་གྲི་སྤྲིའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། ཐོད་མཁར་དང་ལྷ་སམ་སྟེང་དང་ནང་དུ་ཁག་ཞག་

འཁྲུག་པའྲི་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། སྔགས་གསར་མའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་

གང་དུ་ཡང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ཅྲིང་། གནོད་པ་དུ་མ་འབབ་པ་མཁས་པ་དག་

གྲིས་ཤེས་ས་ཞྲིང་། སོབ་མ་དུ་མ་ལ་དབང་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྐུར་རུང་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་རེ་རེ་ལས་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ལ། བསེན་
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པའྲི་དུས་སུ་གོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་བར་མྲི་རུང་བ་ནྲི། རྟོག་“པ
1
་བདུན་ལས། ཕྱྲི་ནས་

སྔགས་པས་སྔོན་དུ་བསེན་པ་བེད་དོ། །བདག་དང་ཤྲིན་ཏུ་མཐུན་པ་བཞྲི་འམ་གཅྲིག་

པུ། ཞེས་བསེན་པ་བེད་པའྲི་གོགས་བཞྲི་འམ་གཅྲིག་དང་ལྷན་ཅྲིག་བསེན་པ་བེད་

པར་དངོས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང་། བཟླས་པ་བེད་པའྲི་ཚེ་ཞལ་ལྷག་མ་བརྒྱད་

ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་འགོག་པ་ནྲི། ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་དུ་མ་དང་འགལ་བར་སང་

བས་མན་ངག་དེ་དག་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ལ། རྟོག་བདུན་ལས་བཤད་པའྲི་གོགས་

བཞྲིའམ་གཅྲིག་ཅེས་པ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་ལ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཐོག་

མར་སོབ་པ་ནས་རྲིག་མའྲི་གོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་སོབ་པར་གསུངས་པ་དང་འདྲིར་

བཤད་པ་ཚུལ་འད་སྟེ། གདུལ་བ་མཆོག་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ཁད་པར་པས་

རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཐོག་མར་སོབ་པའྲི་བསེན་པའྲི་དུས་ནས་

གོགས་རྲིག་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་པད་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་འམ། མེད་ན་རང་

རྲིགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་གཅྲིག་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་སོབ་པའྲི་བསེན་པ་བ་

བའྲི་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང་། བསེན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། སྔགས་བཟླས་པ་ཙམ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲིས། 

དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་ལ་ཉེ་བར་བསེན་པ་ནྲི། བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་

ཡང་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སོབ་པའྲི་བསེན་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དེ་ལྟར་གསུངས་ལ། 

སྔགས་བཟླས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཆ་ཤས་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། །ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་

ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཚུལ་རྟོག་བདུན་དངས་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་བྲི་

བར་བ་ཞེས་བཤད་པའྲི་སབས་སུ་ཡང་། སྒོ་གཅྲིག་ཏུ་ནྲི་འདུག་ནས་སུ། །སྒོ་རྣམས་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༧ན།   པ   ཞོལ། ༧༠ན༢ན།   སྐུ། ༧༡བ༢ན།   -པ



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གཞན་ནྲི་བཅད་པར་བ། ཞེས་དངས་ཏེ། སྒོ་གཅྲིག་གང་ལ་ཟེར་བ་དང་། རེ་ཁས་

གཅོད་པ་སོགས་མ་བཤད་དོ། །འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡང་སྦོར་བ་ནྲི། 

གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ངེས་དོན་གྲི་བཤད་པ་ཡང་བ་དགོས་པ་ནྲི། འོག་ཏུ་བཤད་པར་བ་ཞྲིང་། དང་

དོན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་པའྲི་ཚེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཞལ་ལྷོ་

ལ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སོབ་མ་འཇུག་གྲི་སྒོ་གཞན་ནས་མྲི་འཇུག་ཅེས་

པ་ལ་སྦར་དགོས་ཏེ། འཇྲིགས་བེད་ཞལ་ལྷོ་ལ་གཟྲིགས་ཞེས་པའྲི་ལྷོ་ནྲི། ཕྱོགས་

སྤྲིའྲི་ལྷོ་ཡྲིན་ཏེ། ལྷོ་ཕྱོགས་རྲིམ་པ་བདུན་གྲི་ས་འོག་ན་གཤྲིན་རེའྲི་གོང་འཁེར་ཡོད་

པའྲི་ཕྱོགས་ལ་ཞལ་གཟྲིགས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །གོང་དུ་བརོད་པའྲི་མན་ངག་

གྲི་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླངས་ནས། ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་གྲིས་

བྲིས་པའྲི་སྒོ་དབེའྲི་སབས་སུ་སྒོ་བཞྲི་གའྲི་ཚངས་ཐྲིག་གཡས་གཡོན་ནས་ཆ་ཕྲན་

གཉྲིས་གཉྲིས་དབྲི་བར་འདོད་པ་ནྲི། ནང་འགལ་བ་སྟེ། རྡུལ་ཚོན་ལ་སྒོ་གསུམ་རེ་ཁ་

བྲིས་པས་གཅོད་ན་ཐྲིག་ལ་དེ་ལྟར་དབྲི་བའྲི་དོན་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྲིས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ནས་མཆོད་པའྲི་རེས་སུ་སྒོ་དབེ་བ་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ཡན་“ཅད
1
་ནྲི། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་དཔའ་གཅྲིག་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གསུམ་ག་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་ལ། སྒོ་བཞྲི་དང་གྲྭ་

བཞྲིར་རོ་ལངས་བརྒྱད་འགོད་པ་འབའ་ཞྲིག་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པ་སྟེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་ག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༦ན༣ན།   ཅད    *ཆད   ཞོལ། ༧༠བ༥ན།   སྐུ། ༧༢བ༡ན།   ཆད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལ་རོ་ལངས་

བརྒྱད་འགོད་པའྲི་ཚུལ། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། སྒོ་བཞྲི་དང་ནྲི་མཚམས་རྣམས་

སུ། །ཡྲི་དྭགས་ཆེན་པོ་དགོད་པར་བ། ཞེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རོ་ལངས་ཇྲི་ལྟ་བུ་

འགོད་པ་སོགས་གཞན་ཅྲིའང་མ་གསུངས་ཤྲིང་། བོད་ཀྲི་བླ་མ་སྔ་མ་དག །སྒོ་བཞྲི་

དང་གྲྭ་བཞྲིར་ས་ཚོགས་པད་དང་ཉྲི་མ་ལ་བཱྱཻ་ལས་རོ་ལངས་ནག་པོ་ལྕེ་བརྐངས་ནས་

ཧ་ཧ་ཞེས་དག་ཏུ་རྒོད་ཅྲིང་ལངས་ནས་གར་བེད་པའྲི་མགོ་གསུམ་ལག་གསུམ་རྐང་

གསུམ་པ་ཞེས་འཆད་ཀང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པར་

བཤད་ཅྲིང་། མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་ལས། རོ་ལངས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་

ཅེས་པ་ནྲི། གཅེར་བུ་སྐྲ་གོལ་བ་སོ་རྣོ་བ་ནག་པོ་ལྟ་བུ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བསམས་

པའོ། ཞེས་བཤད་ལ། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། རོ་ལངས་ཆེན་པོའྲི་ཞེས་པ་ནྲི། 

རོ་ལངས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཏེ། ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཞལ་གཅྲིག་པ། སྤན་གསུམ་འབར་བ། 

སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་པ། གཅེར་བུ། ཞལ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མདོག་ནག་པོ། 

ཕྱག་གཡས་ཀྲིས་གྲི་གུག་གསོར་བར་བེད་པ། གཡོན་གྲིས་ཁག་གྲིས་བཀང་བའྲི་

ཐོད་པ་འཛིན་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་སོགས་བསྐེད་པར་བ་

དགོས་ཀྲི། བསེན་པའྲི་སབས་ཀྲི་རོ་ལངས་བརྒྱད་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་ལ་ལག་

གསུམ་རྐང་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་པའྲི་གཞུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་མ་བཤད་དོ། །བོད་

དག་གྲིས་འདྲི་དག་བདག་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མྲི་འགོད་པར་དབང་བསྐུར་བའྲི་

མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་དང་། བདག་མདུན་གཉྲིས་ཀ་ལ་འགོད་

པར་འདོད་པ་གཉྲིས་ཀས་ཀང་རོ་ལངས་བརྒྱད་ལ་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲིས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རྒྱས་འདེབས་སོགས་གང་ཡང་མྲི་བེད་དོ། །

འདྲི་དག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། རྲིགས་བདག་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པར་བསྐེད་པའང་མྲིན་པས་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་ངེས་

པར་དགོས་ལ། ལཱ་ལྲི་ཏས། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་སྐེ་མཆེད་དག །བྲིན་གྲིས་བརླབ་

ཅྲིང་ལུས་ལ་སོགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་བསྒོམ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་གཙོ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པས་སྐེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་བརླབ་

ཀང་དགོས་སོ། །དེ་ལ་རྲིགས་བདག་འདྲི་ལྟ་བུས་བེད་པ་གང་ནས་ཀང་དངོས་སུ་མ་

བཤད་ཀང་། འདྲི་དག་མཐར་བེད་བརྒྱད་ཀྲི་ངོ་བོར་བཤད་ལ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་

མཐར་བེད་བརྒྱད་གཤྲིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་ལ་གཙོ་བོས་རྒྱས་

འདེབས་པར་བཤད་པ་དང་རྲིགས་འད་བར་མངོན་པས་འཇྲིགས་བེད་ཞལ་གཅྲིག་

ཕྱག་གཉྲིས་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བ་དགོས་སོ། །ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་འདྲི་དག་གྲི་

ཕྱག་མཚན་འགོད་པ་ན་གྲི་གུག་འགོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ན་ཡང་བདག་

མདུན་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་སུ་བཱྱཻ་ལས་གྲི་གུག་བཱྱཻས་མཚན་པ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་བསྐེད་པར་བའོ། །

དེ་ནས་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་འོག་ཏུ་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་མ་བཤད་ཀང་། རྟོག་བདུན་ལས་གསུངས་པ་དང་། སྒྲུབ་

ཐབས་ཆེ་བ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ཕལ་ཆེར་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྟར་

རོ་ལངས་བརྒྱད་ཀྲི་འཁོར་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྲི་དཔའ་གཅྲིག་དང་བཅུ་གསུམ་མ་

སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་རེ་མྲིག་དགུའྲི་དབུས་སུ་ཡཾ་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བའྲི་མདོག་ཅན་གྱུར་པ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་

མདོག་ཅན་བསམ་པར་བ་སྟེ། རྟོག་བདུན་ལས། ཡའྲི་རྣམ་པ་ལས་གྲུབ་པའྲི་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བའྲི་རྣམ་པ་བསམ། ཞེས་དང་། དེའྲི་འགེལ་པར་རོ་རེ་གྲུབ་པས། ཡ་

ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི། ཐྲིག་ལེ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའོ། །ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་དོག་དེ་འད་བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་དང་དགོས་པ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀའ་འགེལ་ལས། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ཉྲིད་ནམ་

མཁའྲི་དཀྲིལ་དུ་གྲུབ་པའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བའྲི་མདོག་ཅན་དུ་བསམས་ཏེ། 

འདྲི་ནྲི་ཁོ་བོ་ཆེན་པོའྲི་གདན་ཏེ། རྒྱུད་འདྲི་ནྲི། མངོན་སྤོད་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་

པས་ན་གདུག་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་འཐོར་བར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་བན་

རྣམས་དང་། །ཁོ་བོའྲི་མྲིང་དུ་གང་བཏགས་པ། །ཀུན་ཏུ་ཐོགས་མེད་སྤོད་པ་

རྣམས། །ཀུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མེ་དང་རླུང་། ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

ཏེ། མེ་རླུང་འདེས་པས་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བར་གྱུར་པའོ། །

དབུས་ཀྲི་རེ་མྲིག་ཏུ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་གཙོ་བོའྲི་གདན་ནྲི། རེ་

ཉྲིད་ཀྲི་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་མངོན་རྟོགས་སུ་པད་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་སུམ་

བརྩེགས་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞྲིར་

མཛད་ལ། དེར་ཁོ་བོ་བཅུ་གཙོ་འཁོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གདན་སུམ་“རྩེགས
1
་གསུངས་པ་ལྟར་མཛད་ཅྲིང་། བཅུ་

གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དཔལ་འཛིན་གྲིས་དག་ནག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ལྷ་ཐམས་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༧ན།   རྩེགས   ཞོལ། ༧༢ན༦ན།   སྐུ། ༧༤ན༢ན།   བརྩེགས



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཅད་ལ་གདན་ཉྲིས་“རྩེགས
1
་མཛད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་

སྒྲུབ་ཐབས་དེར་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་དབེ་བའྲི་ཆེད་དུ་གདན་ཟུང་རེ་

རེ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སོས་པར་མཛད་དེ། ཟུང་ནྲི། ཉྲིས་བརྩེགས་ཀྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དང་དེའྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་

དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་སྔར་བཤད་པའྲི་ལས་བཟང་པོ་བསགས་པ་

དེ་ཤྲི་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་འདྲི་ཉྲིད་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་

གནས་དང་འད་ལ། ལམ་དང་འབས་བུའྲི་ཆོས་མཐུན་ཚུལ་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་ལ་

ཚོགས་བསགས་ཤྲིང་འཆྲི་སྲིད་དང་མཐུན་པ་དང་བར་སྲིད་དང་མཐུན་པར་ལམ་

སྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་ལམ་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

མཇུག་ཏུ་བར་དོ་བཞྲིན་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པ་དེས་སྐེ་བ་ལེན་པ་བཞྲིན་སྤྲུལ་པའྲི་

སྐུ་གང་དུ་འཛིན་པའྲི་གནས་དང་ཞྲིང་དག་པ་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གནས་གཉྲིས་དང་

འད་ཞྲིང་། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུ་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་བར་དོ་དང་ལམ་དང་འབས་བུ་ལ་སྒྱུ་མའྲི་

སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་གཉྲིས་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

དེ་ཡང་སྦང་གཞྲི་ལ་འཆྲི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་སང་མདའྲི་མཐོ་དམའ་བཞྲིན་བར་

མ་ཆད་པར་འབྱུང་ཡང་། འདྲིར་འཆྲི་སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང་བར་

སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་འཇམ་དཔལ་བསྐེད་པའྲི་བར་དུ་བསྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ནྲི། འཆྲི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་ཀྲི་བར་དུ་ཆོས་གང་གྲིས་ཆོད་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༧ན།  རྩེགས   ཞོལ། ༧༢ན༦ན།   སྐུ། ༧༤ན༣ན།   བརྩེགས
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པའྲི་དོན་ཞྲིག་བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འཆྲི་སྲིད་དང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྲི་བར་

སྲིད་དེ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་དང་འད་བ་དེ་སྔོན་དུ་བློ་ངོར་གསལ་བཏབ་

ནས། དེའྲི་རེས་སུ་གནས་དེར་སྐེ་བ་ལེན་པ་པོའྲི་བར་སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་ལྷ་བསྒོམ་

པ་ཡྲིན་ལ། སྦང་གཞྲི་ལ་ཡང་བར་དོ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་

རྟེན་ནྲི། བར་དོའྲི་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་ཡོད་པས་སྦང་གཞྲི་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་

སྐོན་མེད་ཅྲིང་། འཆྲི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བས་ལུགས་ལྡོག་གྲི་

སེམས་གསུམ་རླུང་དང་བཅས་པས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཆོད་པ་མེད་ཀང་། བློས་

རྲིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པ་ལ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་འཆྲི་སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་བར་དོ་དང་མཐུན་པའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་

པའྲི་བར་དུ་ལུགས་ལྡོག་གྲི་སེམས་གསུམ་རླུང་དང་བཅས་པ་མཚོན་པའྲི་ཉྲི་ཟླ་པད་

ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་སྒོམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བདེ་མཆོག་ཁ་ཅྲིག་དང་ཀྱཻ་རོར་དང་གསང་འདུས་འཇམ་རོར་དག་ནག་

སོགས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་བས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་

དེ་དག་ལ་ནྲི། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་སྦང་གཞྲི་ལ་ཕ་མ་དང་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་བ་ཡྲིན་གྲི་བར་དོ་དང་མྲི་སྦོར་ལ། དེ་དག་ལ་ནྲི། འཆྲི་སྲིད་དང་མཐུན་པར་སྟོང་

པ་ཉྲིད་བསྒོམས་པའྲི་རེས་སུ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་ནཱ་ད་སོགས་ནམ་མཁའ་

ལ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པ་དང་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཞལ་ཕྱག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་མེད་པ་དག་ལ་ནྲི། བར་དོ་མཚོན་བེད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པ་ཟླ་ཉྲི་འམ་ཟླ་བ་དཀར་དམར་རམ་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་
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བའྲི་མདངས་ཅན་གྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་དང་ཨཾ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་རོགས་པའྲི་ས་

བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། དེ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་བར་དོ་མངལ་དུ་

ཞུགས་པའྲི་མངལ་གྲི་གནས་སབས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་ལྷ་ཞལ་ཕྱག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་ཀང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་མེད་པ་འདུས་

པ་འཕགས་ལུགས་དང་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པ་ཉྲིད་བར་དོ་དང་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡྲིན་པས། འདྲིའྲི་བར་སྲིད་དང་སྦོར་ཚུལ་ཀང་འདུས་པ་

འཕགས་ལུགས་དང་ཚུལ་རགས་པ་མཐུན་པར་བའོ། །དེ་བས་ན་ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་ནྲི། བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་

བར་དོའྲི་ལུས་གང་ལས་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་མཚོན་བེད་

དོ། །དེ་ཉྲིད་ལས་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་གྲི་ཚུལ་དུ་བརོལ་བའྲི་དྷཱྲིཿཡྲིག་ནྲི། བར་དོའྲི་ངག་

མཚོན་པ་དང་། རལ་གྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ནྲི། བར་དོའྲི་ཡྲིད་མཚོན་པ་དང་། 

འཇམ་དཔལ་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། བར་དོའྲི་ལུས་མཚོན་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་ཚེ་སྤོ་བ་

དང་བསྡུ་བའྲི་དམྲིགས་པ་བེད་པ་དག་ནྲི། བར་དོའྲི་བ་བ་མཚོན་པ་སྟེ། ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཆོས་མཐུན་རགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་གྲི །བློ་ལ་

རྲིམ་གྲིས་སྒོམ་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་ཡང་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་མཐུན་མྲི་

དགོས་སོ། །

འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་ཉྲི་ཟླ་པད་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པ་ལས་ཟླ་བར་གྱུར་པའྲི་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མར་མངོན་བང་ལྔའྲི་ཡ་གལ་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུར་བས་པ་ཡྲིན་ཀང་། དེའྲི་རྒྱུན་ཕྱྲིས་དང་པོའྲི་མགོན་
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པོའྲི་གདན་གྲི་ཟླ་བར་བས་པ་ལྟར་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲིས་སྔ་ཕྱྲིའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་

དོན་སོ་སོ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་མྲི་འགལ་བས། འཇམ་དབངས་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མ་

ལ་ཞུགས་ནས་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གནས་པ་ནྲི། ཉྲི་མ་ནྲི། མའྲི་ཁག་

དང་ཟླ་བ་ནྲི། ཕའྲི་ཁུ་བ་དང་། འཇམ་དབངས་ཞུགས་པ་ནྲི། བར་དོ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་

དབུས་སུ་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། ཟླ་ཉྲི་བརྩེགས་པའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསྒོམ་

པ་ནྲི། མངལ་དུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་

སོགས་པ་བཞྲི་སྤན་དངས་པ་རྣམས་ཐྲིམ་པས་རོ་རེ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་

པ་དང་། དེ་ལས་ཀང་འོད་ཟེར་སོགས་སྤོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇྲིགས་

བེད་ཐོབ་པར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚུར་འདུས་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམས་ནས་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རོ་

རེ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། མངལ་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྲིན་ནས་ལུས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་མངལ་དུ་ལུས་

རོགས་པར་གྱུར་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེ་ལས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྲི། མངལ་

ནས་ཕྱྲིར་འཐོན་ཏེ་བཙས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་

ན་སྐེས་ནས་འདོད་པའྲི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲི་བ་བ་ས་ཚོགས་པ་ལ་སྦོར་

བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་མོ། །

དེ་ལྟར་འཆྲི་རྲིམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པའྲི་རེས་ནས་བར་དོ་

དང་མཐུན་པ་དང་སྐེ་བ་བླངས་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ་བསྒོམས་པས་ནྲི། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འཆྲི་རྲིམ་ལྟར་འོད་གསལ་

མངོན་དུ་བས་པའྲི་རེས་སུ་བར་དོ་དང་འད་བའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེས་
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ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་སྐེ་བ་ལེན་པ་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བ་

དགོས་སོ། །བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཆོས་

མཐུན་པར་མ་ཟད། རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། འབས་བུ་སྐུ་

གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་གཅྲིག་ཀང་དགོས་ལ། དེ་ལ་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་དང་ཇྲི་

ལྟར་མཐུན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་

ནུབ་པ་དང་འདྲིར་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པའྲི་ངེས་ངོར་གཉྲིས་སང་ནུབ་པ་ཆོས་མཐུན། འོད་

གསལ་གྲི་སེམས་བཞོན་པ་དང་བཅས་པའྲི་རྲིགས་འདར་གྱུར་བའྲི་རླུང་སེམས་

དབེར་མེད་པ་ནྲི། ཟླ་བས་མཚོན་ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་པ་ལས་

བསྒྲུབས་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི། འཇམ་དཔལ་གྲི་སྐུ་དང་ས་བོན་དང་

ཕྱག་མཚན་རྣམས་ཀྲིས་མཚོན་ཏེ། སྔོན་དུ་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པས་དཔེའྲི་འོད་

གསལ་དང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་ཞྲིང་། འདྲིར་རྒྱུའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་

བསྐེད་པས་ཀང་མ་དག་པ་དང་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་ནོ། །

དེ་ལ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། མྲི་ཤེས་པའྲི་མུན་

པ་སེལ་བར་བེད་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་ཞེ་དགུ་

མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་དག་

ཡང་དག་བསྐུལ། །ཐམས་ཅད་དགེས་བས་སར་ཡང་ནྲི། །བསྡུས་ནས་ཉྲི་མ་དག་ལ་

ཐྲིམ། །དེ་ལ་ཞུགས་པ་བརྟན་པར་བསྒོམ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། །དེ་

ཡྲིས་རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་མྲིང་། །འོད་གསལ་བ་ཡྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེས་ན་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཐུགས་ཀར་དེ་འད་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བསྒོམས་པས་སྐུ་སྒྱུ་ལུས་དང་ཐུགས་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་

པ་མཚོན་ཏེ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་ཟུང་འཇུག་གྲི་སབས་དང་། དེ་ལ་ཡང་སོབ་པ་དང་མྲི་

སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། འཇམ་དཔལ་དེ་ཉྲིད་

འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བསྒྱུར་བས་ནྲི། ལམ་གྲི་སབས་སུ་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུས་

ཁམས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་གཟུང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འབས་བུ་དང་

སྦོར་བ་ནྲི། སྔོན་དུ་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པ་ཆོས་སྐུ་དང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལོངས་སྐུ་

དང་། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་བཞེངས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་

མང་བ་བཟླས་པ་ཕྲ་མོ་བསྒོམ་པ་སོགས་ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཅྲིང་། བཅུ་གསུམ་མའྲི་སབས་སུ་ཡུམ་དང་སོམས་པར་

འཇུག་པ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་བ་སོགས་ནྲི། ཆགས་ཅན་གྲི་སྤོད་པས་

གདུལ་བའྲི་དོན་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྦང་གཞྲི་

དང་ལམ་དང་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་དག་དང་ཇྲི་ལྟར་ཆོས་མཐུན་པ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །

ད་ནྲི་མངོན་བང་ལྔའྲི་ཚུལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བ་སྤོད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་མངོན་

བང་ལྔའྲི་དོན་དང་ཐ་སད་གཉྲིས་ཀ་མེད་ལ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་བླ་མེད་ཀྲི་མངོན་

བང་ལྔ་ཡང་ཚུལ་མྲི་འད་ཞྲིང་ཐ་སད་ཀང་བླ་མེད་ལ་མ་གགས་པ་ཅྲི་རྲིགས་པ་རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དོ། །བླ་མེད་ལ་ཡང་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། འདུས་པ་

འཕགས་ལུགས་ལ། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་། ཟླ་བ་དང་། ས་བོན་དང་། ཕྱག་མཚན་དང་། 

སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པ་སོགས་
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ལ་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཅན་གཅྲིག་ལས་མེད་པ་ལ་དབངས་གསལ་

གྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀར་ཆ་དང་དབངས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས། དམར་བའྲི་

ཆ་དང་གསལ་བེད་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ནཱ་ད་ཞུགས་

ནས་རྲིམ་གྲིས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཏུ་རོགས་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲི་སྤོ་བསྡུས་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་ལྷ་ཚོགས་དང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་

ཐྲིམ་པས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསམ་པ་བ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ། ཟླ་བ་དབངས་གསལ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པ། ཆོས་

ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པར་མཛད་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་སོ་སོ་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་ས་བོན་

དང་ཕྱག་མཚན་དང་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ལྔ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་བཞག་པ་མང་

བ་དང་། ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཨཱ་ལྲི་ལས་བསྐེད་ཅྲིང་ཨཱ་ལྲིས་མཚན་པ་དང་། ཟླ་བ་དམར་

པོ་ཀཱ་ལྲི་ལས་བསྐེད་ཅྲིང་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་པ་དང་། ས་བོན་དང་། ཕྱག་མཚན་དང་། སྐུ་

རོགས་པ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཨཱ་ལྲི་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཀཱ་ལྲི་ལས་བང་ཆུབ་པ་

དང་། ས་བོན་དང་། ཕྱག་མཚན་དང་། སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་ཐ་སད་

བས་པ་ལྔ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྔར་བཞག་པ་དང་། འདུས་པ་འཇམ་རོར་ལ། ཟླ་བ་གཉྲིས་

བརྩེགས་པ་བསྒོམ་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་གཉྲིས་

འདེས་པ་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཅན་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་

ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲིས་མཚན་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཕྱག་མཚན་དེ་

ལས་སྤོས་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་རྩེ་མོ་ལས་བྱུང་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་བས་པ་ཚུར་འདུས་ནས་ཕྱག་མཚན་ལ་ཐྲིམ་

པས་ཕྱག་མཚན་དེ་ཉྲིད་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་

ཆུབ་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྐུར་རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང་། འདྲིར་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ་མངོན་བང་འདྲི་དང་འདྲིའོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་རྒྱུད་

དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ན་ཡང་མེད་པ་ལ། བླ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་རྒྱ་

གཞུང་གྲིས་བཤད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་དོན་དང་ཐ་སད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ཚུལ་འད་བ་ཞྲིག་

དགོས་ཀྲི། གང་དང་ཡང་དོན་དང་ཐ་སད་མྲི་འད་བ་ནྲི། བླུན་པོའྲི་རང་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་

ཏུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ནས་འདྲིར་སྔོན་དུ་སྔགས་གཉྲིས་བརོད་ནས་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་ཟླ་

བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དྷཱྲིཿ ཡྲིག་གསུང་ཡྲིག་འབྲུ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། རལ་

གྲིར་གྱུར་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ལས་འཇམ་དཔལ་དུ་གྱུར་

པ་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ་རྒྱུའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མངོན་བང་ལྔ་དང་། དེ་

སོགས་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲི་མ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཧཱུཾ་

ཡྲིག་ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པར་གྱུར་པ་ཕྱག་མཚན་ལས་བང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཆུབ་པ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་འདེས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། 

འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་སྐུར་རོགས་པ་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་འབས་བུའྲི་

དབང་དུ་བས་པའྲི་མངོན་བང་ལྔའོ། །ཞེས་སྨྲ་བའྲི་རང་བཟོ་བྱུང་རྒྱལ་མྲི་བ་སྟེ། 

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ཅྲིག་ཅར་བསྐེད་པའྲི་ཕྱོགས་དང་། རྲིམ་ཅན་དུ་བསྐེད་པའྲི་

ཕྱོགས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ཡྲིན་ན་མངོན་བང་ལྔ་ཀ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གཉྲིས་

ཀའྲི་སྐེད་ཆོག་དང་། ཕྱྲི་མ་ལྟར་ན་མངོན་བང་ལྔ་ཀ་ལྷ་ཁོ་ནའྲི་སྐེད་ཆོག་ཏུ་བེད་པ་

ཡྲིན་གྲི། མངོན་བང་ལྔའྲི་གཅྲིག་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་

བསྐེད་པ་དང་། བཞྲི་ལྷ་ཁོ་ནའྲི་སྐེད་ཆོག་ཏུ་བེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྔོན་མ་བྱུང་བའྲི་གཏམ་

ཡྲིན་ལ། མངོན་བང་ལྔ་སེ་ཚན་གཅྲིག་གྲི་མངོན་བང་ལྔའྲི་སྐེད་ཆོག་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་

བར་མ་ཆད་པ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་ལས་བཤད་ཀྲི། མངོན་བང་སོ་སོའྲི་བར་དུ་མངོན་

བང་གྲི་སྐེད་ཆོག་ལ་མ་གཏོགས་པའྲི་ཆོ་ག་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དུ་མས་བར་ཆོད་པའྲི་

མངོན་བང་གྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་གྲིས་མངོན་བང་གྲི་

རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཆོ་གའྲི་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། 

འདེས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་པའྲི་མངོན་བང་གྲི་ཐ་སད་ནྲི། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་

སུ་ལ་ཡང་མ་གགས་པའྲི་བླུན་པོའྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་མཁས་པ་དག་ངོ་ཚ་བར་བེད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་ནས་མངོན་བང་གྲི་རྣམ་གཞག་ཅྲི་ཙམ་

ཞྲིག་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྤྲིའྲི་རགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡང་རྲིགས་མྲི་འད་

ཞྲིང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཀང་རང་འདོད་ཀྲིས་སྦོར་བ་ལ་མྲི་རྲིགས་པ་ཅྲིའང་མེད་

ན། རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་བསྐེད་པ་རླུང་གྲི་
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དཀྲིལ་འཁོར་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་མངོན་བང་གཅྲིག་ཏུ་བས་ན་ལུང་རྲིགས་གང་

གྲིས་ཀང་དགག་ཏུ་མེད་པར་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། སངས་རྒྱས་བང་

སེམས་སོགས་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལས་བང་

ཆུབ་པ་ཞེས་པའྲི་མངོན་བང་གྲི་ཐ་སད་བས་ནའང་གང་གྲིས་ཀང་དགག་ཏུ་མེད་པར་

རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་བླུན་པོ་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་བར་ལ་མ་བང་

བའྲི་རང་བཟོའྲི་ཐ་སད་ལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པའོ། །ཞེས་

པའྲི་བརྫུན་གྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་རང་གཞན་སླུ་བར་མ་བེད་ཅྲིག །དེ་བས་ན་འཐད་པའྲི་

ཕྱོགས་ནྲི། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་ནྲི། ཟླ་

བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པའོ། །ཟླ་བའྲི་དབུས་

སུ་དྷཱྲིཿཡྲིག་བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྤན་དངས་པ་རྣམས་དང་འཇམ་དཔལ་དང་

བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་ཡར་ཅད་ནྲི། ཉྲི་མ་ལས་

བང་ཆུབ་པའྲི་ཆོ་ག་སྟེ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་

པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་ཟླ་ཉྲི་པད་གསུམ་བསྐེད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

ཐམས་ཅད་འདེས་ནས་ཟླ་བར་གྱུར་པ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་

ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་ཆོ་གར་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་དེ་ལ་ནྲི། མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་ཀང་

བའོ། །འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་བཞྲིན་དུ་ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་ཕྱག་མཚན་རོ་རེ་

གཉྲིས་མངོན་བང་རེ་རེར་བས་ཀང་རུང་མོད་ཀྲི། ཁ་སྦོར་རྩ་འགེལ་ལས་ཡེ་ཤེས་

ལྔའྲི་མངོན་བང་བཤད་པ་དང་བསྟུན་ན། ས་བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསྐེད་ནས་དེ་ལས་ཕྱག་
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མཚན་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་ནྲི། སོ་སོར་རྟོག་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་སོགས་ཀྲིས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚུར་འདུས་ནས་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རོ་རེ་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ནྲི། བ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་

ཆུབ་པ་སྟེ། འདྲི་ལ་མན་སེར་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་པའྲི་ཐ་

སད་ཀང་མཛད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་དང་སྤྲུལ་

པ་རྣམས་ཀྲིས་དང་འགོ་བ་དང་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ཕྱྲི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། འདྲིར་ནྲི། 

སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་འགོ་བ་

ཐམས་ཅད་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དེ་ལྟར་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་སྐུར་

རོགས་པ་ནྲི། སྐུ་རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། ཚུལ་

འདྲི་ནྲི། ཁ་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །དེ་བཞྲིན་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་

ཤེས་ཉྲིད། །རང་ལྷའྲི་ས་བོན་ཕྱག་མཚན་ནྲི། །སོ་སོར་རྟོག་པར་བརོད་པར་

བ། །ཐམས་ཅད་གཅྲིག་གྱུར་བ་ནན་ཏན། །གཟུགས་བརན་རོགས་པར་དག་

པའོ། །མཁས་པས་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ནྲི། །རྣམ་པ་ལྔ་པོ་བསྒོམ་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པ་རྩ་འགེལ་གྲིས་མངོན་བང་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་འཇོག་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ་

རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འད་བ་ཡྲིན་པས། འདྲི་ལ་བརྟག་པར་བ་དགོས་པ་

མེད་ཀྲི་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་དོན་དང་ཐ་སད་དག་ལ་བརྟག་པར་གྲིས་ཤྲིག །
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དག་པའོ་ཞེས་པ་ནྲི། དག་པ་ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་སོ། །སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་

པས། འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་སྐུ་ཞྲི་བས་འདུལ་བར་མྲི་ནུས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་

སོགས་བཞྲི་སྤན་དངས་པ་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་

འོད་ཟེར་འབར་བ་དག་པོས་གཟྲིར་བས། དེ་ཙམ་གྲིས་ཀང་འདུལ་དཀའ་བ་དག་ལ། 

ཉྲི་མ་ལས་འཐོན་པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་འཇྲིགས་སུ་རུང་

བར་གྱུར་པ་ལས་སྤྲུལ་པའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པ་རྣམས་སེམས་ཅན་དེ་

དག་གྲི་སྤྲི་བོར་གནས་ཏེ་བསྲིགས་པས་ཚར་བཅད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འཇྲིགས་བེད་དུ་བས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཚུར་འདུས་ནས་རྩ་བའྲི་རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་

ནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏེ་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པར་བཤད་ལ། བླ་མ་རྭ་ལོའྲི་

བཞེད་པས། འཇམ་དབངས་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་འོད་འཕྲོས་

པས་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་སོགས་

བཞྲི་དང་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་པ་རྣམས་

དང་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པ་སྐུའྲི་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ། 

ཡང་ཉྲི་མ་དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་

ནས་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་དང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྔགས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་བཀུག་པ་རྣམས་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པས་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ནག་པོ་འོད་ཟེར་ལྔ་

ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། གསུང་གྲི་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དགའ་བ། ཡང་དེ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དེ་དག་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱག་མཚན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་

དངས་ཏེ། རང་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་ནག་པོ་རྭ་ཤྲིན་ཏུ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གདེངས་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོས་མཚན་པར་གྱུར་པ་ནྲི། ཐུགས་ཀྲི་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་དགའ་བའོ། །ཞེས་འཆད་ལ། རྒྱ་གཞུང་དག་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མྲི་

གསལ་ལོ། །

འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་དྷཱྲིཿཡྲིག་རལ་གྲི་འཇམ་དབངས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རོ་རེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་ནས་རང་ཉྲིད་རྣམ་པ་དེ་དང་དེར་ཤར་བའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་

བསྒོམ་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་གནད་ཆེའོ། །རྟོག་བདུན་དུ། རོ་རེ་དེ་ལས་ཕྲ་མོའྲི་རྣམ་པས་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁོ་བོ་དང་རྲིག་པའྲི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁར་

ཏྲིལ་གྲི་གང་བུ་ལྟར་གང་བ་ཉྲི་མ་ལ་གནས་པ་བསམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲ་མོའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་རོ་རེ་གྲུབ་པ་དང་མྲི་བསྐོད་པ་གཉྲིས་ཀས་མ་

བཤད་ལ། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར། དེ་བཞྲིན་རོ་རེ་ཕྲ་མོའྲི་གཟུགས། །ཞེས་རོ་

རེ་ཕྲ་མོར་གསུངས་ཤྲིང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ཡང་འགའ་རེར་རོ་རེ་ཕྲ་མོ་

ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་ལྟར་ན། རྟོག་བདུན་གྲི་དོན་ཡང་། རོ་རེ་ཕྲ་མོའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་“སོས
1
་

པས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སྤོས་པ་ལ་བཤད་དགོས་སོ། །དེའྲི་དོན་རོ་རེའྲི་

ལྟེ་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པའྲི་རྩེ་ལས་རོ་རེ་ཕྲ་མོའྲི་གཟུགས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྤོས་ཏེ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་ཁོ་བོ་དང་རྲིག་པའྲི་ཚོགས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཏྲིལ་གྲི་གང་བུ་ལྟར་གང་བ་ཉྲི་མ་

ལ་གནས་པ་སྤོས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦༢བ༤ན།   སོས   ཞོལ། ༧༨བ༤ན།   སྐུ། ༨༠བ༢ན།   སྤོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚུར་འདུས་ནས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་“ཐྲིམ
1
་ནས། ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རོ་

རེ་ལྟེ་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་བཅས་པ་རྣམས་འོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོར་

བསྐེད་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ལ་ཞལ་དགུའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བེད་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་ནྲི། རབ་ཏུ་གནག་པའོ། །མ་ཧེའྲི་རྣམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པ་ཅན། རྭའྲི་

གཡས་སུ་ཞལ་གསུམ་“ལ
2
། དང་པོ་སྔོན་པོ་དང་། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་

སེར་པོ། ཞལ་གསུམ་ག་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །རྭ་གཡོན་པར་ཞལ་གསུམ་པོ། དང་པོ་

དཀར་པོ། གཉྲིས་པ་དུད་ཁ། གསུམ་པ་ནག་པོ་རབ་ཏུ་ཁོས་པ་གཙིགས་པའྲི་ཞལ་

བསམ་པར་བའོ། །རྭ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ། དབུས་ཀྲི་ཞལ་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འཇྲིགས་པ། 

ཕ້་ཞེས་སྒ་སྒོགས་པ། མྲིའྲི་ཁག་དང་། ཚིལ་དང་། ཞག་དང་། རྐང་ཟ་བ། ཞལ་ནས་

ཁག་འཛག་པ་བསམ་པར་བའོ། །སྟེང་དུ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་ཅུང་ཟད་སེར་བ། ཡྲིད་

ཙམ་ཁོས་པ། གཞོན་ནུའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། སྤྲི་བོར་རལ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བསམ་

སྟེ། ཞལ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྤན་གསུམ་གསུམ་བསྒོམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས། 

འཇམ་དབངས་ཀྲི་ཞལ་སྤན་གསུམ་མ་ཚང་བ་སོགས་གང་བྱུང་བྱུང་བྲི་བར་མྲི་བ་

ཞྲིང་། དང་པོ་གཉྲིས་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་ལ། སྐོ་པ་དག་གྲིས། མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་

རྒྱབ་ལ་ཐུག་པར་འཕྲེད་ལ་བསྒྲིགས་པའྲི་མདུན་ཕྱོགས་མ་དང་པོ་དང་། དེའྲི་འཁྲིས་

མ་གཉྲིས་པ་དང་། དེའྲི་འཁྲིས་མ་གསུམ་པར་བས་ནས། ཞལ་གྲི་ཁ་དོག་ཀང་དེ་ལྟར་

1  མ་ཕྱི། ༦༢བ༦ན།   ཐྱིམས    *ཐྱིམ   ཞོལ། ༧༨བ༦ན།   སྐུ། ༨༠བ༣ན།   ཐྱིམ

2  མ་ཕྱི། ༦༢བ༧ན།   ལ   ཞོལ། ༧༩ན༡ན།   སྐུ། ༨༠བ༥ན།   པ
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འདོད་དོ། །

རྭ་ལུགས་ཀྲིས། གཡས་ཀྲི་གསུམ་རྭ་གཡས་ཀྲི་རྩ་བ་ནས་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་

བརྩེགས་པ་དང་། གཡོན་གྲི་གསུམ་ཡང་དེ་ལྟར་བརྩེགས་ནས། རྭའྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ་དང་

པོ། དེའྲི་སྟེང་མ་གཉྲིས་པ། དེའྲི་སྟེང་མ་གསུམ་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ལུགས་

དེ་དག་ལ་ཤེས་བེད་ཀྲི་ཁུངས་གསལ་བ་ཡྲིད་ཆེས་སུ་རུང་བ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང་། རྟོག་

བདུན་གྲི་ཚིག་དེ་ལ་རང་རང་གྲི་འདོད་པས་འབྲུ་བསན་པ་ཙམ་མོ། །དེས་ན་ལཱ་ལྲི་

ཏས། གཡས་ཀྲི་རྭ་ཡྲི་ཞལ་གསུམ་ནྲི། །དང་པོ་མཐྲིང་ཁ་གཡས་དམར་པོ། །གཡོན་

སེར་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཡོན་གྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ། །དཀར་པོ་དུད་ཁ་དེ་བཞྲིན་

དུ། །ནག་པོ་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས། གཡས་ཀྲི་ཞལ་

འཕྲེད་ལ་བསྒྲིགས་པ་གསུམ་གྲི་དབུས་མ་དང་པོར་བས་པ་མཐྲིང་ཁ། དེའྲི་གཡས་

ཞལ་དམར་པོ། དེའྲི་གཡོན་ཞལ་སེར་པོ། གཡོན་དུ་གསུམ་བསྒྲིགས་པའྲི་དབུས་མ་

ཞལ་དང་པོ་སྟེ་དཀར་པོ། དེའྲི་གཡས་ཞལ་དུད་ཁ། དེའྲི་གཡོན་ཞལ་ནག་པོ་སྟེ། དེ་

བཞྲིན་གཡོན་གྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ། ཞེས་པའྲི་རྩ་བ་ནྲི། རྭའྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་

ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་ཡོད་ཀང་། ཞལ་དབུས་མ་དེ་དང་པོར་བས་ནས། གཞན་གཉྲིས་ལ་

དེའྲི་གཡས་ཞལ་གཡོན་ཞལ་དུ་དངོས་སུ་གསུངས་པས། ཞལ་དབུས་མ་དེ་ཞལ་

གསུམ་པོ་དེའྲི་རྩ་ཞལ་ཡྲིན་པ་གཞུང་དེའྲི་དོན་ཏོ། །

ལྷ་གཅྲིག་ལ་དབུས་ཞལ་དུ་མ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། སྤན་རས་གཟྲིགས་བཅུ་

གཅྲིག་ཞལ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ནྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་ཁ་གདོང་མ་ལ་

སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་གདོང་པ་འབའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་དབུ་རྲིལ་པོ་མ་ཧེའྲི་རྣམ་པར་
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མྲི་བེད་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རྭ་གཉྲིས་ཀང་བར་མྲི་རུང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེའྲི་

ཕྱྲིར་མ་ཧེའྲི་ཞལ་གྲི་སན་གཉྲིས་ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་རྣམ་པར་བེད་པ་ནྲི། ཆེས་ནོར་བ་སྟེ། རྒྱ་

བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་མེད་ཅྲིང་། བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུ་ཀལ་ཀ་ཙམ་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཡང་གསུང་བའྲི་གོ་སབས་མེད་དེ། དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་མཆོག་ཏུ་མང་ངོ་། །འོ་ན་མ་ཧེའྲི་རྣ་བའྲི་རྣམ་པ་ལ་རྣ་ཆ་ཇྲི་ལྟར་གདགས་པར་

བ། ཞེ་ན། དབུ་དགུ་ཡོད་པ་ལས་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ལས་གཞན་པའྲི་རྣ་རྒྱན་གདགས་སུ་

རུང་བའྲི་སན་ཤལ་མ་རེད་པ་ནྲི། རྲིག་པ་མཆོག་ཏུ་གསལ་ལོ། །བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག་མ་ཧེ་

དང་གཡག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ་འཁྲུལ་བ་ནྲི། རྒྱ་གར་བལ་པོ་སོགས་མ་ཧེ་ཤྲིན་ཏུ་

མང་བའྲི་ས་ཕྱོགས་དག་གྲི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོས་ཤྲིང་། གསོ་དཔད་ཀྲི་གཞུང་

ལས་འབྲིའྲི་འོ་ཞོ་མར་ལ་སོགས་པ་དང་མ་ཧེའྲི་དེ་དག་ལ་རོ་ནུས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་

པར་ཆེན་པོ་བཤད་པ་དང་། མ་ཧེ་ནྲི། ཤས་ཆེར་འདམ་གྲི་སྟེང་དུ་ཉལ་བ་ལ་དགའ་

བས་ས་སྟེང་ཉལ་ཞེས་མངོན་བརོད་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་སོགས་དེ་གཉྲིས་

རྲིགས་མྲི་འད་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ཞྲིང་། གུར་གྲི་རྒྱུད་ལས། རྣམ་སང་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པའྲི་

གཡས་གཡོན་གྲི་ཕྱག་མཚན་འཆད་པ་ན། རྨ་བ་མ་ཧེ་མ་ཀ་ར། །ཉ་དང་ཉ་རྒྱལ་རུས་

སྦལ་དང་། །ཀླུ་ལྷག་དེ་བཞྲིན་ངང་མོ་རྣམས། །རྟག་པའྲི་གཡས་པ་རྣམས་ནའོ། །ད་

བྲིད་སོག་ཆགས་མཛེ་སྟ་དང་། །སོག་ཆགས་ཧ་ལ་ཧ་ལ་དང་། །ཨ་ཛི་ན་དང་བྲི་བ་

དང་། །གཡག་དང་དྲི་ལྡན་ས་ར་ག །གཡོན་པའྲི་ཐོད་པ་རྣམས་ནའོ། །ཞེས་དེ་གཉྲིས་

གཡས་གཡོན་གྲི་ཕྱག་མཚན་སོ་སོར་བས་པ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་

ན་སོ་སོར་བཤད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས། མ་ཧེའྲི་རྭ་ཅོ་དང་ལྷའྲི་རྣ་བ་བསྒྲིགས་པ་འདྲི་
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གཡག་གྲི་མགོ་བོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཆེད་དུ་བསམ་པའྲི་སྨོན་པའྲི་ཟློས་གར་མ་བེད་

ཅྲིག །ཕྱག་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་གེས་པའྲི་ཚུལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་གསལ་བར་

མ་བཤད་ལ། བོད་རྣམས་ཀྲི་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་པ་འགའ་རེ་སང་ཡང་། གཡས་ཀྲི་

ཕྱག་ཐམས་ཅད་འཕྲེང་གཅྲིག་ལ་སྟེང་འོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དང་། གཡོན་གྲིའང་དེ་

བཞྲིན་དུ་བེད་པ་དང་། གཡས་ཀྲི་ཐམས་ཅད་མདུན་རྒྱབ་ལ་བསྒྲིགས་པ་དང་གཡོན་

གྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བེད་པ་གཉྲིས་ཀ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བདེ་ཞྲིང་། ཁ་ཅྲིག་ཡུམ་

མེད་པའྲི་དཔའ་གཅྲིག་ལ་ཡང་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་ཐུགས་ཀར་གྲི་ཐོད་སྟེང་འོག་ཏུ་

འཛིན་པ་དང་། གཡས་གཡོན་གྲི་གཉྲིས་པ་དག་འཐུར་དུ་བརྐངས་པ་དང་། གསུམ་

པ་དག་ཐད་ཀར་ཅུང་ཟད་བསྐུམས་པས་འགྲིང་བ་དང་། བཞྲི་པ་དག་སྟེང་དུ་ཕྱག་

མཚན་འཕྱར་བ་སྟེ་རྩ་ཕྱག་བརྒྱད་ནང་རྲིམ་དང་། དེའྲི་ཕྱྲི་རྲིམ་ལ་ཕྱག་བཅུ་གཉྲིས་

བཅུ་གཉྲིས་སྟེང་འོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་གླང་ལྤགས་འཛིན་

པའྲི་ཕྱག་གཉྲིས་བེད་ཀང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་པས། གཡས་ཀྲི་ཕྱག་

རྒྱ་བཅུ་དྲུག་ནྲི། །བརེག་ཅྲིང་འཇོམས་པའྲི་མཚོན་ཆ་གདེངས། །ཞེས་གསུངས་པས། 

དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ལ་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་ལས་གཞན་པའྲི་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་

པོ་ཐམས་ཅད་གདེངས་པར་བཞེད་ལ། ཡུམ་ཡོད་པ་ལ་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་

དང་། ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པོ་དག་ནྲི། བརྒྱད་ཕྱྲི་རྲིམ་དང་བརྒྱད་ནང་རྲིམ་དང་། ཕྱྲི་ནང་གྲི་

རྲིམ་པ་དཔུང་མགོ་ནས་གེས་པ་དང་། གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་རྲིམ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་

ཐུན་མོང་གྲི་སྟེང་གྲི་རྩ་བ་ནས་འཐོན་པར་བཞེད་ལ། སྔ་མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གླང་

ལྤགས་འཛིན་པ་ཕྱག་ཐ་མར་འདོད་དོ། །
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དེ་ཡང་རྟོག་བདུན་དང་སཾ་བྷུ་ཊར་ཕྱག་གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་

ཐོད་འཛིན་པ་དང་། གཡས་གཡོན་གྲི་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕྱག་མཚན་

འཛིན་ཚུལ་རོགས་པར་བཤད་པའྲི་མཇུག་ཏུ། ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་

པ་རློན་པ་འཛིན་པའོ། །ཞེས་པ་མ་གཏོགས་པ། ཕྱག་དེ་གཉྲིས་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གང་

ཡྲིན་མ་བཤད་དོ། །འདྲི་ལ་ཞེ་དགུ་མར། ཕྱག་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞྲི་སྟེ། །གཉྲིས་ཀྲིས་

གླང་པོའྲི་པགས་རློན་འཛིན། །གཡས་ཀྲི་དང་པོ་གྲི་གུག་འཆང་། །ཞེས་རྒྱུད་ན་ཕྱག་

མཚན་གཞན་རྣམས་བཤད་པ་རོགས་པའྲི་འོག་ན་ཡོད་པ་དང་པོར་སྟོན་ལ། རོ་

ལངས་བརྒྱད་སོར་དུ། གཡས་གཡོན་དང་པོའྲི་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས། །གླང་ཆེན་ལྤགས་

པ་རློན་པ་བསམས། །གྲི་གུག་བྷྲི་ཏྲི་པ་ལ་དང་། །ཞེས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་གཉྲིས་

དང་པོར་སྟོན་པ་སྔར་བཞྲིན་བཤད་དེ། དེ་ཡང་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཛིན་པ་ཞེ་

དགུ་མར་མྲི་གསལ་བ་འདྲིར་གསལ་བར་བཤད་དོ། །འོ་ན་ཞེ་དགུ་མར་གཡས་

གཡོན་གྲི་དང་པོས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པར་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པར་བཤད་པ་མྲི་འགལ་ལམ་སམ་ན། གླང་ལྤགས་

དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཛིན་པར་བཤད་པ་ནྲི། ཕྱག་སོ་བཞྲིའྲི་དང་པོ་ལ་དགོངས་པ་ཞེ་

དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲིའང་དགོངས་པ་ཡྲིན་པར་སྔར་དངས་པས་ཤེས་ལ། གྲི་ཐོད་

གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོས་འཛིན་པར་བཤད་པ་ནྲི། སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ལ་

དགོངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་དོན་ཡོད་རོ་རེས་གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་བས་

ནས་ཕྱག་གཞན་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་གྲི་གུག་ཅེས་སོགས་བཤད་པ་ལྟར་སོབ་དཔོན་
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ཞྲི་བའྲི་ཡེཤེས་ཀང་བཞེད་ཅྲིང་། ཤྲྲི་བྷ་ད་དང་། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་གླང་

ལྤགས་གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོས་འཛིན་པར་བཤད་པ་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་

པས་འདྲིར་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །གཡས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་གཉྲིས་པ་དང་ལྔ་པ་ལ་

བོད་ཀྲི་སད་དོད་བདེ་མོ་མ་རེད་པས་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་མང་པོར་བྷྲི་ཏྲི་པ་ལ་ཀ་ན་ཡ་ཞེས་རྒྱ་སད་སོར་བཞག་མཛད་པའྲི་ཕྱག་མཚན་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི། མན་སེ་དཔང་འགྱུར་ལས། བྷྲི་ཏྲི་པ་ལ་ནྲི། མདུང་ཐུང་གྲི་རྣམ་

པ་ཅན་རྩེ་མོ་ལ་ཆགས་པའྲི་རྨ་བའྲི་སྒོ་མདོངས་ཅན་ནོ། །ཀ་ཎ་ཡ་ནྲི། མདུང་ཕྱེད་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞོན་ནུ་ཟླ་བའྲི་འགེལ་པར། མཚོན་རྩེ་གཅྲིག་པ་

ནྲི། ལྕགས་དབྱུག་གྲི་རྣམ་པ་རྩེ་མོ་རྨ་བའྲི་སྒོའྲི་ཆུན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་

པ་ནྲི། ཕྱེད་མདུང་ངོ་། །ཞེས་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དང་མཚོན་རྩེ་གཅྲིག་པར་བསྒྱུར་བ་

འགྱུར་མ་ལེགས་པས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོས་འཛིན་གྲི་བཤད་པ་དང་འབེལ་མེད་པ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པས། དེས་ན་རྒྱ་སད་སོར་བཞག་ལ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བས་ན་ལེགས་པར་

སང་ངོ་། །ལྕགས་དབྱུག་གྲི་རྣམ་པ་མདུང་ཐུང་གྲི་མདུང་སོ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ལ། ལྕགས་ཀྲི་ཐྲིག་ཤྲིང་གྲུ་བཞྲི་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི། མདུང་ཡུའྲི་ཤྲིང་ལྟ་

བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལྕགས་དབྱུག་ཧ་ཅང་མྲི་རྲིང་བའྲི་རྩེ་མོ་ལ་རྨ་བའྲི་སྒོའྲི་ཆུན་པོ་

ཅན་ནོ། །གཏུན་ཤྲིང་ནྲི། གཏུན་དུ་འབས་འགྲུ་བའྲི་ཤྲིང་ངོ་། །དག་སྟ་ལ་དཔེ་ལ་ལར་

སྟ་རེ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་སྟེ་དོན་འདའོ། །

ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་ཕྱག་མཚན་ལྟ་བུ་བུམ་པ་དང་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་

མྲི་མགོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའོ། །འཁོར་ལོ་ནྲི། གདན་གྲི་འཁོར་
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ལོ་དང་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། གཅོད་པར་བེད་པའྲི་མཚོན་ཆའྲི་འཁོར་

ལོའ།ོ །རོ་རེ་ཐོ་བ་ནྲི། ཡུ་བའྲི་རྩེ་མོ་དང་ཐོ་བའྲི་མགོ་བོ་ལ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཕྱེད་པ་རེས་

མཚན་པ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་ལ་རྭ་ཉྲི་ཤུ་པ་མ་བཤད་ཅྲིང་མྲི་ཐོབ་བོ། །ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་

ནྲི། གདོང་བཞྲི་པ་སེར་པོ། རྐང་པ་དང་། ལག་པ་དང་། རྒྱུ་མ་རྣམས་ནྲི། མྲིའྲི་ཡྲིན་

པར་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ལ་སོགས་པས་བཤད་དོ། །དུར་ཁོད་ཀྲི་རས་ནྲི། རོ་རས་སོ། །མེ་

ཐབ་ནྲི། ཐབ་གྲུ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་མེ་འབར་བའོ། །ཐོད་ཚལ་ནྲི། ཀ་པཱ་ལ་ཡང་དུམ་

བུར་བས་པའྲི་ཚལ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཀ་པཱ་ལ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། གཡོན་གྲི་དང་པོའྲི་ཐོད་པ་

ནྲི། ཁག་གྲིས་བཀང་བ་དང་། འདྲི་ནྲི། ཐོད་པ་རྐང་བའྲི་ཁད་པར་ཏེ། རྐང་པ་དང་ལག་

པ་སོགས་ལྟར་མྲིའྲི་མགོ་བོ་རྲིལ་པོ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཐོད་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཤེས་པའྲི་ཕྱྲིར་

དུ་ཚལ་བུ་ཞེས་པའྲི་ཁད་པར་སྨྲོས་སོ། །སྲིགས་མཛུབ་ནྲི། སྲིགས་མཛུབ་བས་པའྲི་

ལག་པ་ཕྱག་བཅུ་བཞྲི་པས་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྱག་བཅུ་བཞྲི་པ་རང་གྲིས། སྲིགས་

མཛུབ་མཛད་པ་ཡྲིན་ན། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕྱག་མཚན་རྣམས་འགོད་པའྲི་ཚེ། ཕྱག་

བཅུ་བཞྲི་པའྲི་ཕྱག་མགོ་བཅད་ནས་བཀོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རླུང་རས་ནྲི། 

རླུང་ལ་འཕྱར་བའྲི་རས་ཞེས་རྟོག་བདུན་དང་རྒྱ་གཞུང་མང་པོ་ལས་འབྱུང་

ངོ་། །ཞབས་བཅུ་དྲུག་གྲི་འགའ་ཞྲིག་གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐངས་དང་། འགའ་

ཞྲིག་གར་སྟབས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་པར་བེད་པ་ནྲི། གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། 

རྟོག་བདུན་ལས་ཞབས་བཅུ་དྲུག་པོ་གཡོན་བརྐངས་སུ་བཤད་པ་དང་། ལཱ་ལའྲི་ཏའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ཀ་རུ་ཞབས་བཅུ་དྲུག་གྲི་གཡོན་རྣམས་བརྐངས་པར་བཤད་པ་

དག་དང་འགལ་བས་མྲི་འཐད་ལ། གཡས་ཀྲི་ཞབས་བརྒྱད་ཀྲི་བཞྲི་ཕྱྲི་རྲིམ་དང་། 



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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བཞྲི་ནང་རྲིམ་དང་། གཡོན་ལའང་དེ་ལྟར་བེད་པ་སོགས་ཀང་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

རྣམས་ཀྲི་བཤད་པའྲི་འགོས་ལ་མྲི་འགྲིག་ཅྲིང་། སྒོམ་ཚུལ་ཡང་མྲི་བདེ་ལ། བདག་

ཅག་གྲི་རེ་བླ་མ་ཡང་མྲི་བཞེད་དོ། །

དེས་ན་གཡས་པ་བརྒྱད་མཉམ་པོར་གཤྲིབས་ནས་ཅུང་ཟད་བསྐུམས་ཤྲིང་། 

གཡོན་པ་བརྒྱད་མཉམ་པོར་གཤྲིབས་ནས་བརྐངས་པའོ། །དེ་ལ་ཞབས་གང་གྲིས་

སོག་ཆགས་གང་མནན་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། ཞབས་གཡས་ཀྲི་དང་པོས་མྲི། 

གཉྲིས་པས་མ་ཧེ། གསུམ་པས་གླང་། བཞྲི་པས་བོང་བུ། ལྔ་པས་ར་མོང་། དྲུག་པས་

ཁྲི། བདུན་པས་ལུག །བརྒྱད་པས་ཝ། ཞབས་གཡས་པས་འདྲི་དག་ལ་“ཞོན
1
་

པའོ། །ཞབས་གཡོན་པའྲི་དང་པོས་བ་རྒོད། གཉྲིས་པས་འུག་པ། གསུམ་པས་ཁ། 

བཞྲི་པས་བ་རོག །ལྔ་པས་ནེ་ཙོ། དྲུག་པས་ཁྱུང་ཆེན་པོ། བདུན་པས་རྲི་སེགས། 

བརྒྱད་པས་བཞད། ཞབས་གཡོན་པས་འདྲི་དག་མནན་པའོ། །ཞེས་གསུམ་པས་ཁ་

དང་ལྔ་པས་ནེ་ཙོ་མནན་པར་བཤད་ལ། འགེལ་པ་དག་གྲིས་དེ་དག་ལ་བཤད་པ་མ་

བས་སོ། །ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། གཡས་པའྲི་བདུན་དེ་དང་འད་བ་ལ། བརྒྱད་

པས་སྤང་ཀྲི་མནན་པར་བཤད་ཅྲིང་། གཡོན་གྲི་རྐང་པ་དང་པོ་ཡྲིས། །བ་རྒོད་གཉྲིས་

པས་འུག་པའོ། །གསུམ་པས་བ་རོག་བཞྲི་པས་སེང་། །ལྔ་པས་ཁྱུང་སྟེ་དྲུག་པས་

ཁ། །དེ་བཞྲིན་བདུན་པས་རྲི་སེགས་ཏེ། །བརྒྱད་པ་ཡྲིས་ནྲི་བཞད་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་

འབྱུང་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར། མྲི་དང་མ་ཧེ་གླང་དང་ནྲི། །བོང་བུ་ར་མོ་དེ་བཞྲིན་

ཁྲི། །ཐུག་རེ་ལྕགས་སྦང་གཡས་པ་ཡྲི། །ཞབས་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རྲིམ་པས་མནན། །དེ་

1  མ་ཕྱི། ༦༥བ༧ན།   ཞོན   ཞོལ། ༨༢བ༡ན།   སྐུ། ༨༤བ༡ན།   མནན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བཞྲིན་གཡོན་པའྲི་ཞབས་རྣམས་ཀྲིས། །བ་རྒོད་འུག་པ་བ་རོག་དང་། །ནེ་ཙོ་ཁ་དང་

ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་། །ཁྲིམ་བ་བཞད་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་མནན། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

བ་ཆེན་པོ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་ཞེས་པ་ནྲི། རྒྱ་གཞུང་མང་པོར་ཡང་ཁྱུང་དུ་

བསྒྱུར་བ་དང་འད་སྟེ། འགྱུར་མ་ལེགས་སོ། །ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བ་ལས། 

གཡས་ཀྲི་བདུན། རྟོག་བདུན་ལས་བཤད་པ་དང་འད་བ་ལ། བརྒྱད་པས་ཕག་པ་

མནན་པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཉྲིད་ལས། ཞབས་གཡོན་གྲི་དང་པོས་བ་རྒོད་བརྲིས་པའོ། 

གཉྲིས་པས་འུག་པ། གསུམ་པས་བ་རོག །བཞྲི་པས་སེངེ། ལྔ་པས་ཁ། དྲུག་པས་

ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་། བདུན་པས་ནེ་ཙོ། བརྒྱད་པས་ཁྲུང་ཁྲུང་ངོ་། །ཞེས་བཤད་པས་མྲི་

འད་བ་ཆེ་ལ། ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས། ཞབས་གཡས་ཀྲི་བརྒྱད་རྟོག་བདུན་ཇྲི་ལྟ་བ་ལ། 

གཡོན་གྲི་དང་པོས་བ་རྒོད་དང་། འུག་པ་དང་། ཕོ་རོག་དང་། སེངེ་དང་། བ་རྒོད་

ཆེན་པོ་དང་། བ་ཁ་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། རྲི་སེགས་རྣམས་བརྲིས་པའོ། །ཞེས་མྲི་འད་

བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བཤད་ཀང་། ལྕེ་སྤང་དང་སྤང་ཀྲིར་

བསྒྱུར་བ་ནྲི། འགྱུར་མ་ལེགས་པས་ཝར་བསྒྱུར་བ་རྟོག་བདུན་གྲི་ལྟར་ལེགས་པར་

བཞེད་ཅྲིང་། དེ་ལྟར་ན། ཞབས་གཡས་ཀྲི་དང་པོས་མྲི། གཉྲིས་པས་མ་ཧེ། གསུམ་

པས་གླང་། བཞྲི་པས་བོང་བུ། ལྔ་པས་ར་མོང་། དྲུག་པས་ཁྲི། བདུན་པས་ལུག །བརྒྱད་

པས་ཝ། ཞེས་པ་རྟོག་བདུན་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་དང་། དཔལ་འཛིན་

གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གསུམ་གའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། གཡོན་གྲི་དང་པོས་བ་རྒོད། 

གཉྲིས་པས་འུག་པ། གསུམ་པས་བ་རོག །བཞྲི་པས་ནེ་ཙོ། ལྔ་པས་ཁ། དྲུག་པས་བ་

ཆེན་པོ། བདུན་པས་ཁྲིམ་བ། བརྒྱད་པས་བཞད་མནན་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་
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ཆུང་བར་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡྲིན་ཞྲིང་། དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཤད་པ་ཡང་གཞན་རྣམས་ཇྲི་

ལྟ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། ཁྲིམ་བའྲི་དོད་ལ་སྔགས་ཆེན་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྲི། ཁྲིམ་བ་དང་དོན་

གཅྲིག་པ་འད་སྟེ་བརྟག་གོ །ནེ་ཙོའྲི་དོད་ལ་སེངེ་ཞེས་མང་པོར་འབྱུང་བ་ནྲི། འགྱུར་

སྐོན་མ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་སེངེ་དང་། འགའ་ཞྲིག་ཏུ་ནེ་ཙོ་ཞེས་

ཡོད་པར་བཤད་ཅྲིང་། དེ་དང་བ་ཆེན་པོ་གང་ལ་ཟེར་བ་སོགས་ནྲི། མན་སེ་ལས། ནེ་

ཙོའྲི་གནས་སུ་སེངེ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་འདོན་ཏོ། །ཁ་ནྲི། བོང་ཁ་འོ། །མན་ཏྲྲི་ནྲི། ཁྲིམ་

བའོ། །བ་ཆེན་པོ་ནྲི། མགོ་དང་མཆུ་དཀར་བའྲི་འོལ་པའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཡས་

གཡོན་གྲི་སོག་ཆགས་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གྲི་འོག་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལྷ་གང་མནན་

པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། བརྒྱ་བྲིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། 

ཁབ་འཇུག་དང་གཞོན་ནུ་ཁ་ཕུབ་ཏུ་བས་པ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། སཾ་བྷུ་

ཊར། ཚངས་པ་དང་བཅས་པ། ཉེ་དབང་དང་དག་པོ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་

ཟ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་པར་མན་སེ་ལས། ཚངས་པ་དང་། དབང་པོ་

དང་། ཉེ་དབང་དང་། དག་པོ་དང་། ཉྲི་མ་དང་། གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཕུབ་ཏུ་

ཞབས་འོག་ཏུ་ལྷུང་བ་རྣམས་འཇྲིགས་པར་མཛད་པའོ། ཞེས་རྩ་བས་ཟ་བར་བཤད་པ་

དེ་དག་འགེལ་པས་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་པར་བཤད་ཅྲིང་། ཉྲི་མ་དང་གཞོན་ནུ་ལ་

སོགས་པ་ཞེས་པའྲི་སོགས་སྒ་ཉྲི་མ་དང་གཞོན་ནུ་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦར་དགོས་པས། ཉྲི་

མ་དང་། སོགས་པས་ཟླ་བ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། སོགས་པས་ལོག་འདེན་བསྡུའོ། །ལཱ་

ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་། ལྷ་གང་གནོན་མ་བཤད་ཅྲིང་། ཞེ་དགུ་མའྲི་ཞབས་འོག་

གྲི་སོག་ཆགས་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་མ་བཤད་ཀང་། དེའྲི་གོང་དུ། བརྒྱ་བྲིན་ཚངས་
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དབང་བྲིཥྞུ་དང་། །གཞོན་ནུ་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་སོགས། །ཐམས་ཅད་ཡང་ནྲི་གསོལ་བར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདྲི་སཾ་བྷུ་ཊར་ཚངས་པ་སོགས་ཟ་བར་བཤད་པ་མན་སེས་

ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་པར་བཤད་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་དེ་དག་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་

པར་བཤད་ན་ལེགས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་པ་ལ་ལོག་འདེན་ཡང་ཡོད་ཅྲིང་། བྲིཥྞུ་ནྲི། ཉེ་

དབང་སྟེ་ཁབ་འཇུག་གོ་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་ཀང་། བརྒྱ་བྲིན་དང་ཚངས་པ་

དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་གཞོན་ནུ་དང་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་ཁ་འཐུར་དུ་བལྟས་པ་

ཞབས་ཀྲི་འོག་ཏུ་མནན་པ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ནག་པོ་ནྲི། དག་པོ་སྟེ་དབང་ཕྱུག་

ཡྲིན་ལ། སོགས་ཁོངས་ནས་ཁབ་འཇུག་དང་ལོག་འདེན་གདོན་ནོ། །འདྲི་ཡན་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའོ། །

ཁ་སོང་འདྲི་ཆོས་རེ་བློ་གོས་ཆོས་སྐོང་བའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའོ། ། ༈ བླ་མ་དང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་པོ་དབེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་

པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའྲི་དེ་ཉྲིད་མ་ལུས་ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པའྲི་སྤན་

སྟོང་རབ་གསལ་ཐུགས་རེས་འགོ་ལ་དགེ་ལེགས་ཀྲི། །ལམ་བཟང་སྟོན་པའྲི་ལེགས་

བཤད་དྲི་མེད་བདུད་རྩྲིའྲི་ཟས་ལ་འདོད་དགུར་སྤོད་པའྲི་དཔལ་ལྡན་སལ་བ་བཟང་པོ་

བ། །གང་གྲི་ལག་ཉལ་དངོས་སྟོབས་རྲིགས་པའྲི་རོ་རེ་རྣོན་པོས་ལྷ་མྲིན་མཐའ་དག་

མཆོག་ཏུ་ཕམ་མཛད་ཅྲིང་། །ཐུབ་བསྟན་རྲིན་ཆེན་རྲི་བོའྲི་རྩེ་ན་ཆོས་ཀྲི་སྲིད་ལ་

མངོན་པར་དབང་བསྒྱུར་འཆྲི་མེད་དབང་པོས་སྐོང་གྱུར་ཅྲིག །སྒེག་ཅྲིང་དཔའ་ལ་མྲི་

སྡུག་འཇྲིགས་པའྲི་གཟུགས་མཆོག་དག་པོས་བདུད་ཚོགས་མ་ལུས་སྐྲག་པར་
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མཛད། །རྒོད་དང་དག་ཤུལ་འཇྲིགས་པའྲི་གད་རྒྱངས་ཆེ་བར་སྒོགས་པས་གདོན་

ཚོགས་མྲི་དགེ་ཐམས་ཅད་འཆྲིང་། །སྲིང་རེ་རམས་དང་ཞྲི་བའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་འགོ་ཀུན་

རེས་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད། །ལྷ་མཆོག་ཁེད་ཀྲི་ལྷག་པའྲི་

ཐུགས་རེས་ཡྲིད་ལ་མངོན་འདོད་རེ་བའྲི་འབས་བུ་མཆྲིས་པར་མཛོད། །རོ་རེ་འཆང་

དབང་ཐུགས་ཀྲི་ལོན་ཤྲིང་ལས། །རྲིམ་གཉྲིས་བདུད་རྩྲིའྲི་བཅུད་ཀྲིས་ལེགས་

གཏམས་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད། །བེ་བ་ཕྲག་དྲུག་

དཀར་པོའྲི་མེ་ཏོག་རྒྱས། །དེ་ལས་ཞེ་སང་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་རྒྱུད་མཆོག །གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་པོའྲི་རྒྱུད་དོན་ཀུ་མུ་ཏ། །ལེགས་པར་ཁ་འབེད་རྒྱ་བོད་མཁས་པའྲི་

གཞུང་། །རྣམ་བཀྲ་རྒྱུ་སར་ཕྲེང་བས་ཕྱོགས་འདྲིར་ཁབ། །དེ་དག་ཀུན་གྲི་ལེགས་

བཤད་སྦྲང་རྩྲིའྲི་བཅུད་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ཤེས་ལྡན་རྐང་དྲུག་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས། །ཐུན་

མོང་ཉྲིད་དུ་ཉེ་བར་སྤད་བ་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་བདག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བླ་མའྲི་

གཞུང་། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲིའྲི་གཏེར་འདྲི་ནམ་ཡང་མྲི་ནུབ་རྒྱས་པར་

བ་ཕྱྲིར་བླ་མ་དེའྲི། །གསུང་མཆོག་ལ་བཏུད་ལེགས་བཤད་ལྷག་མའྲི་ཆ་གང་ཡྲིན་པ་

ཇྲི་ལྟར་ནུས་བཞྲིན་བྲི་བར་བ། །འདྲིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲི་ཡབ་རེ་དམ་པ། དཔག་

པར་དཀའ་བའྲི་མཁེན་པ་དང་། དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་

མངའ་བ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་བྲིན་རླབས་ཀྲི་མཐུ་གྲུབ་པས། མདོ་རྒྱུད་

མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་འབེད་པ་ལ་འཇྲིགས་པ་མེད་

པ་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའྲི་གནས་ཐོབ་པ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོ་ཞེས་གགས་པའྲི་བ་དན་སན་པའྲི་དཔུང་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་རྣམ་པར་
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གཡོ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་ཉེ་བར་བརྩམས་པའྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་སྩལ་པ་འཕྲོ་ཅན་

དུ་གནས་པ་ལས། ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་ལྷག་མའྲི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་གང་ལགས་

པ་དེ་ཉྲིད། བཤེས་གཉེན་དུ་མས་བསྐུལ་བའྲི་དོན་དུ་རྣམ་པར་དཀར་བའྲི་ལྷག་བསམ་

གྲིས་འདྲིར་བྲི་བར་བའོ། །

དེ་ལ། གང་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་བཤད་པའྲི་སབས་ཀྲི་

བཤད་བ་གཙོ་བོ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏས་མཛད་པའྲི་ཞེ་དགུ་མ་དང་། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་

གཉྲིས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྲི་དཔའ་གཅྲིག་དང་། བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་གཉྲིས་ཏེ་བཞྲི་པོ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་ལས། གཞན་གསུམ་དང་། 

བཅུ་གསུམ་མའྲི་ཡང་། གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འཆད་

པ་ཡན་ནྲི། བླ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསལ་བར་མཛད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད་དེ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དེ་

ཉྲིད་མངོན་བང་ལྔ་ལས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། གསུངས་མ་ཐག་

པའྲི་གདན་དེ་རྣམས་ཁ་ཕུབ་ཏུ་བས་ཏེ་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་ནས་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་

འབར་བའྲི་ཀོང་དཀྲིལ་ན་བཞུགས་པར་བསམ་པར་བའོ། །དེ་ཉྲིད་ཀང་རྟོག་བདུན་

ལས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་ཟ་བར་ནུས་པ། ཞེས་པ་ནས། 

དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་མ་ཧེའྲི་གདོང་ཅན་རྣམ་པར་བསམ་པར་བ་སྟེ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུད་

ཚིག་དེ་དག་གྲི་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། གོ་བར་ས་ཞྲིང་། འགའ་ཞྲིག་ནྲི། འོག་ཏུ་དག་པ་
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འཆད་པའྲི་སབས་སུའང་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བར་ནུས་པའྲི་དོན་

ནྲི། མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པར། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། དེའྲི་བདག་པོ་སྟེ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྲི་མཐུ་དང་ལྡན་

པས་བདག་པོའ།ོ །ཧ་ཧ་ཞེས་སྒོགས་ཤྲིང་ལགས་འདྲིལ་བ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་གྲུབ་

པའྲི་འགེལ་པར། ཧ་ཧ་ཞེས་སྒོགས་པའྲི་ཞེས་པ་གད་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་རྣམ་པར་བེད་

པའོ། ཞེས་དང་། དག་ནག་གྲི་འགེལ་པ་གཞན་ལས་ཀང་དཔའ་བོའྲི་གད་མོ་བརྒྱད་

སྒོགས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་དཔའ་བོའྲི་གད་མོ་བརྒྱད་ནྲི། ནག་པོ་

ཞབས་ཀྲིས་དག་ནག་གྲི་འགེལ་པར་དམ་པ་དང་པོའྲི་ལུང་དངས་པར། ཧ་ཧ་སྲིགས་

པའྲི་གད་མོ་དང་། །ཧེ་ཧེ་རབ་ཏུ་དགེས་པ་སྟེ། །ཧྲི་ཧྲི་བདེ་བར་སྒེག་པ་ཉྲིད། །ཧོ་ཧོ་

ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། བདེ་མཆོག་གྲི་སོར་ནས་ནྲི། ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་

ཧོ་ཧོ་ཧཾ་ཧཿ སྟེ་བརྒྱད་ལ་བཞད་པ་བརྒྱད་དུ། ལྭ་བ་པ་དང་ལྷ་སྦས་ཀྲིས་བཤད་དོ། །དེ་

ལྟར་གད་མོ་བརྒྱད་སྒོགས་ཤྲིང་ལགས་འདྲིལ་བས་ནྲི། མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་

པར་བེད་པའོ། །ཐོད་པ་གཙིགས་པའྲི་རྩེ་མོ་འཇྲིགས་པ་ཆེན་པོ་ཅན། ཞེས་པ་ནྲི། 

ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལས་སྐེས་པ་མཚོན་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཐོད་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་

བརྒྱན་པའོ། །

གཅེར་བུའྲི་གཟུགས་ཞེས་པ་ནྲི། རས་ལ་སོགས་པའྲི་གོས་ཐ་མལ་པ་ནྲི། བྲིས་

པའྲི་གོས་ཙམ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི། ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཀྲི་གོས་ཀྲིས་བརྒྱན་པར་མཚོན་

པ་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས། བྲིས་པ་གོས་རྣམས་གོན་ཡང་རྟག་པར་

གཅེར། །མཁས་པ་གཅེར་བུར་འདུག་ཀང་གོས་དང་བཅས། །ཞེས་དངས་པ་ལྟར་
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རོ། །གཏུམ་ཞྲིང་ཁོས་པའྲི་ཚུལ་ཅན་ཡྲིན་པས་ན་གསུས་པ་ཆེ་བའོ། །མཁའ་འགོ་

མཐའ་དག་དབང་དུ་སྡུད་པའྲི་མཐུ་དང་ལྡན་པས་ན་ཕྱཻཾ་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྒོགས་པའོ།   

།བདུད་ཀྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཇྲིགས་པར་བེད་པས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དག་པའྲི་འབར་

བའྲི་ཐོད་སམ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་ཅྲིང་། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཐོད་རློན་ལྔ་

བཅུའྲི་ཕྲེང་བ་ཅན་ནོ། །ཞལ་འོག་མ་བརྒྱད་པོ། བདུད་བཞྲི་འཇོམས་པའྲི་མཆེ་བ་བཞྲི་

བཞྲི་གཙིགས་ཤྲིང་། གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བས་སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརེས་

པ། འཇམ་དབངས་ཀྲི་ཞལ་ནྲི། མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དག་པའྲི་

རལ་པའྲི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། སྦྲུལ་ནག་པོའྲི་མཆོད་ཕྱྲིར་ཐོགས་དང་། མྲི་རུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་རྣ་ཆ་ལ་སོགས་པ་རུས་པའྲི་རྒྱན་རྣམས་ཀྲིས་བརྒྱན་པའོ། །

འདྲི་ལ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྲི་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ། ལོ་

ཙྪ་བ་ངག་དབང་པས་བརྒལ་ཞྲིང་བརྟག་པ་བས་པ་ན། ཞལ་གྲི་འགོས་དང་། ཕྱག་

མཚན་གྲི་ཚུལ་དང་། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་དང་། རྒྱན་གྲི་སབས་ལ་དཔད་པ་སྟེ། 

དཔད་པ་བཞྲི་བས་པའྲི། དང་པོ་གསུམ་གྲི་དོན་རྣམས་ནྲི། གོང་དུ་གསུངས་པས་

ཤེས་ལ། བཞྲི་པའྲི་སབས་སུ། གང་སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་བྱུང་བ་ལ་རུས་པའྲི་རྒྱན་

དྲུག་ཡེ་མྲི་འབྱུང་བས་ཁབ། དཔེར་ན་འཁོར་ཆེན་བཞྲིན། དག་འཇྲིགས་གཤེད་

དམར་སོགས་ལའང་སྦྲུལ་རྒྱན་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་བ་བ་འགལ་བ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་

ཚིགས་སོ། །ཞེས་པ་འདྲིའྲི་ལན་འདེབས་པ་ན། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས། གཏན་ཚིགས་འདྲི་ལ། 

མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་མྲིན་པ་དང་། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་བས་འགལ་རྟགས་མྲིན་

མོད་ཀྲི། རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་པའྲི་གལ་ཆེ་ཤོས་ནྲི། མ་ངེས་པ་
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སོང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་བྱུང་བ་དང་། རུས་རྒྱན་ཡོད་པ་གཉྲིས་

གཞྲི་མཐུན་སྲིད་པ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་དགོས་པ་ལ་འདྲིར་དེ་མ་བསྟན་ཅྲིང་སྟོན་པར་

ཡང་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་བཤད་པའྲི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་དུ་མ་ཞྲིག་

མཐོང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ནས། དེའྲི་ཁུངས་འགོད་པའྲི་ཚེ། མངོན་བརོད་

ཀྲི་ཁོ་བཅུའྲི་སབས་ལས། ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །ན་རའྲི་རུས་པའྲི་

རྒྱན་གྲི་བརྒྱན། །ཞེས་དང་། སྟག་གྲི་པགས་པ་གོས་སུ་བསམས། །སྦྲུལ་གྲི་རྒྱན་

གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་

རྩྲི་འཛག་པ་ལས། ཁོ་བཅུ་བཤད་པའྲི་སབས་སུ། སྟག་གྲི་པགས་པའྲི་ན་བཟའ་

བསམས། །སྦྲུལ་གྲི་རྒྱན་གྲིས་འཇྲིགས་མཛད་པའོ། ཞེས་བཤད་ལ། ལྭ་བ་པའྲི་བདེ་

མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པར་ཡང་། ཁོ་བཅུ་བཤད་པའྲི་སབས་སུ། ཁོ་བོ་ཐམས་ཅད་

ཀང་སྐྲ་ཁམ་པ་གེན་དུ་འབར་ཞྲིང་། སྲིན་མ་གཉེར་མའྲི་ཁོ་གཉེར་རྣམ་པར་གཙིགས་

པའྲི་ཞལ་ཅན་ཐུང་ཞྲིང་གསུས་པ་འཕྱང་བ། སྤན་གསུམ་པ། དམར་ཞྲིང་ཟླུམ་པ། 

མགོ་བོའྲི་ཕྲེང་བས་དོ་ཤལ་བས་ཤྲིང་། མྲི་རུས་ཀྲི་རྒྱན་གྲིས་ཀླུབས་པ། མཐའ་ཡས་

སྔོན་པོའྲི་རྒྱན་གྲིས་སྤྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་བས་ཤྲིང་། འཇོག་པོ་དམར་པོའྲི་འོད་

འགྲིང་བས་རྣ་ཆའོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྒྱད་ཀ་རོགས་པར་གསུངས་ལ། 

ལྷ་སྦས་ཀྲིས་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པར་ཡང་ལྭ་བ་པ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་

བས། ལྷ་གཅྲིག་ལ་རུས་པ་དང་སྦྲུལ་རྒྱན་གཉྲིས་ཀས་བརྒྱན་པ་ལ་འགལ་བ་གཏན་

མེད་པས། དེ་གཉྲིས་བྱུང་བ་ལ་ཡྲི་གེ་ཉམས་པ་དང་རྟོག་བཟོ་ཡྲིན་སམ་དུ་མྲི་བཟུང་

ངོ་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་རྒྱས་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་འབུམ་ཐོར་བུ་
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པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

འདྲི་ལའང་། ཁ་ཅྲིག ཁུངས་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སྤྲིར་ལྷ་གཅྲིག་ལ་

རུས་པ་དང་སྦྲུལ་རྒྱན་གཉྲིས་ཀ་རུང་བ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་འགྲུབ་ཀང་། འཇྲིགས་བེད་

ལ་སྦྲུལ་རྒྱན་རུང་བར་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང་། ཁུངས་གཞན་གསལ་བའང་མེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་

བའང་མྲི་འཐད་དེ། གོང་གྲི་ཁུངས་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཀང་འགྲུབ་ལ། ཁུངས་གཞན་མེད་པའང་མ་གྲུབ་སྟེ། མན་སེ་དཔང་འགྱུར་ལས། 

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ཞེས་པ་དེའྲི་སྟེང་གྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་སོ། །རོ་རེ་ནྲི། ཤེས་རབ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། འཇྲིགས་བེད་ནྲི། ཐབས་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཤྲིན་ཏུ་ཡང་དག་ཅྲིང་

འཇྲིགས་པར་བེད་པ་ཉྲིད་ནྲི། ཐུགས་རེ་ཁོ་ནས་སོ། །དེ་གསུངས་པ། ཉྲི་མའྲི་འོད་

ཀྲིས་གདུངས་པའྲི་མཚོ་ཆེན་དང་། །མཉམ་པའྲི་སྐུ་ཅན་ཐུགས་རེའྲི་བདག་གང་

རྣམས། །ནང་དུ་བ་མོ་ལྟ་བུར་བསྲིལ་ཡྲིན་ཡང་། །ཕྱྲི་རོལ་ཁོ་ན་འགོ་བར་རྩུབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེ་དབེར་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ནྲི། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དོ། །མ་ཧེའྲི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་རྩ་བའྲི་ཞལ་ཏེ། 

སྦྲུལ་གྲི་མཆོད་ཕྱྲིར་ཐོགས་པ་ཅན། ཚངས་པ་དང་དབང་པོ་དང་ཉེ་དབང་དང་དག་པོ་

དང་ཉྲི་མ་དང་གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཕུབ་ཏུ་ཞབས་འོག་ཏུ་ལྷུང་བ་རྣམས་འཇྲིགས་

པར་མཛད་པའོ། །ཞེས་སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲིས་འབས་བུ་

རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་སྐེད་ཆོག་གྲི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ཉྲིད་ཀང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བ་སྟེ། ལྰ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བ་

ལས། ཏྲིང་འཛིན་གསུམ་ནྲི་སེམས་ཀྲིས་བ། །ཞེས་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་ལས། 
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དེ་བཞྲིན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསམ། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། ཤྲྲི་བྷ་དས། རང་

བཞྲིན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཀུག་པ་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཞུགས་པས་སྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་དང་། དེའྲི་སྲིང་ཁར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པར་བཤད་ལ། 

ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆེ་བས་ཀང་། འདྲི་ལྟར་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མྲིག་

ལ་སོགས་པ་སྐེ་མཆེད་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་དང་། ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔས་མཚན་པའོ། ཞེས་དང་། ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་། བདག་

བསྐེད་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ལ་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་མཚན་པ་དང་། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བྲིན་བརླབས་དང་བཅས་པ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་ནྲི། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པར་རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་

དག་དགོངས་པ་མཐུན་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། བཟླས་

པའྲི་དུས་སུ་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་སྟེང་དུ་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་རྣམ་པར་བསམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་པར། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས། 

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཨཱ་དམར་ཡྲི་གེ་སྟེ། ཨཱ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་

བའོ། །

དེར་རང་གྲི་གསང་སྔགས་དམྲིགས་ལ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། དབུས་སུ་ཡཾ་སྔོན་པོའམ་

ཧཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་ཡྲི་གེ་སྟེ། ཐ་མར་སྔགས་གསུམ་གྲི་ཕྲེང་བས་གཡས་སོར་དུ་བསམས་

ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་དམར་པོ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཉྲི་དཀྲིལ་གྲི་དབུས་སུ། ཡཾ་སྔོན་པོའམ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་བསྒོམ་པ་གདམ་ངར་

གསུངས་ཏེ། འདྲིས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པ་གདན་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བཅས་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དེ་འད་བའྲི་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་མྲིང་དོན་ནྲི། 

རང་ཉྲིད་ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བས་པ་འདྲི་ཉྲིད། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡང་དག་

པར་འཕྲོ་ཞྲིང་འདུ་བའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས་ན་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་དང་། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལྟ་བུ་གང་དུ་བཀོད་པའྲི་གནས་འདྲིར་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ཏེ་

བསྒོམས་པས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་སྐེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་ལེགས་ལ་སྦོར་བའྲི་

སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས་ན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའོ། །མྲིང་དོན་དང་པོ་

ནྲི། མན་སེ་ལས་གསུངས་ལ། ཕྱྲི་མ་གཉྲིས་ནྲི། སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་དོ། །སེམས་

དཔའྲི་དོན་ནྲི། མན་སེ་ལས། སེམས་དཔའ་ཡང་སྟེ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བེད་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྱྲིར་དང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་ཡུལ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲི་དག་སྦང་གཞྲི་ལ་སྦར་ན། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ནྲི། 

རགས་པ་གནས་སབས་པའྲི་ལུས་དང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནྲི། ཕྲ་བ་གཉུག་མའྲི་

རླུང་དང་། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ནྲི། གཉུག་མའྲི་སེམས་དང་ཆོས་མཐུན་

ནོ། །ཞེས་སྦར་བར་བའོ། །

གཞན་ཡང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྡུད་རྲིམ་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པ་ལ་

ནྲི། མཚོན་དོན་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར། སྡུད་རྲིམ་བསྒོམས་པས་ནྲི། རྲིམ་

པ་གཉྲིས་པའྲི་སབས་སུ། བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་སོད་བཅུད་མཐའ་དག་འོད་

གསལ་དུ་སྡུད་པ་མཚོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྡུས་པ་ལས་ཐོབ་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔས་མཚོན་ལ། འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རླུང་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་འད་ལས། དངོས་གནས་ལ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་སྒྱུ་

ལུས་ནྲི། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་མཚོན་ཞྲིང་། སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དེ་ཐ་མལ་པའྲི་ཤའྲི་མྲིག་

གྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་འགྱུར་བས། གདུལ་བ་ཐ་མལ་པའྲི་དོན་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་རྲིང་པའྲི་

ལུས་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཁམས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བ་ནྲི། དམ་ཚིག་སེམས་དཔས་

མཚོན་པར་བེད་དོ། །དོན་འདྲི་དག་བརྟག་གཉྲིས་ལས། མྲི་ཕྱེད་རོ་རེ་ཞེས་བར་

བརོད། །སེམས་དཔའ་སྲིད་པ་གསུམ་གཅྲིག་པ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་ཀང་

མཚོན་ནས་བསྟན་ཏེ། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ནྲི། སྤོས་པས་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ་རེ་ཞེས་བ་བར་བརོད་ལ། དེ་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་

དེའྲི་དོན་སྲིད་པ་གསུམ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པ་སྟེ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། 

སེམས་དཔའྲི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ། འདྲིས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་བསྟན་ཏོ། །ཡང་། ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོའྲི་རོས་གང་བས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་བརོད་པར་བ། །ཞེས་པའྲི་

འགེལ་པ་པད་ཅན་ལས། ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །དེའྲི་རོས་གང་བ་ནྲི། 

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་གདུལ་བ་ས་བཅུ་པའྲི་བང་སེམས་ཁོ་ནའྲི་དངོས་

ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲིས་སྒྱུ་ལུས་ལོངས་སྐུ་

བསྟན་ཏོ། །ཡང་། རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་སྤོད་ཕྱྲིར། །དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བརོད་

པར་བ། །ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་པད་ཅན་ལས། རྟག་ཏུ་གདུལ་བའྲི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པའྲི་དམ་ཚིག་ལ་སྤོད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ནྲི། དམ་

ཚིག་སེམས་དཔར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲིས་ཁམས་རགས་པ་

བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་ཏོ། །བརྟག་གཉྲིས་རྩ་འགེལ་འདྲི་དག་གྲིས། གཙོ་བོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འབས་དུས་ཀྲི་སེམས་དཔའ་གསུམ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། རོགས་རྲིམ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་

ཡང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་མཚུངས་པའྲི་སྒོ་ནས། འབས་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་དང་འད་བས། 

སབས་འདྲིར་ཡང་དང་དུ་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན། རྲིམ་པ་དང་པོར་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརྩེགས་བསྒོམས་པས་ནྲི། གཞྲི་ལམ་འབས་གསུམ་གྲི་སྐུ་གསུམ་ཚན་པ་གསུམ་ག་

མཚོན་པར་ནུས་སོ་ཞེས་བླ་མ་དམ་པའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པ་སྟེ། དེ་དག་གྲིས་ནྲི། 

སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོ་ཙམ་དུ་བསྟན་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི། རྲིག་མ་འདུ་བས་ཏེ། བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤོས་

ཏེ། མཛད་པ་མཛད་ཚུལ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་རྲིག་མ་ཇྲི་ལྟ་བུ་སམ་ན། གྲུབ་ཆེན་

མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། སྒྲུབ་པ་པོ་ཕོ་མོ་ཡུལ་རྟེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་

བས་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པོ་ལ་ཐོག་མར་སོབ་པ་ནས། དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་། རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་

བས་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་ལ་བརྟེན་པའང་རུང་ལ། དེ་ཡང་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་ནྲི། 

རང་རྲིགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན། ཕྱག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་གླང་པོ་ཅན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་

བསྟེན་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀང་། ཕག་མོ་གླང་པོ་ཅན་དུ་འགྱུར། ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ཕག་མོའྲི་རྲིགས་སོ། །ཕག་མོའང་རྲིགས་གཉྲིས་པ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཤཱནྲི་པའྲི་

དག་ནག་དཀའ་འགེལ་ལས། དེ་བས་ན་རྒྱུད་འདྲི་ནྲི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་

མཐུན་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས། རྒྱུད་དེ་ནས་མཱ་མ་ཀཱྲི་རོ་རེ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་སུ་

བཞག་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་རོ་རེ་ཕག་མོ་ནྲི། རྲིགས་གཉྲིས་ཀའྲི་བཙུན་མོར་བཞག་
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ཅྲིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ནྲི། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་མོ་

བཟུང་ངོ་། །བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་

གདོལ་པའམ་སེ་ཤ་ཅན་གྲི་བུ་མོ། རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲིས་བཙོ་བླག་མཁན། རྲིན་

འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ཕྲེང་རྒྱུད་མཁན། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲིས་གར་མཁན། 

ལས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲིས་བཟོ་བེད་མཁན་གྲི་བུ་མོ་རང་རྲིགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱར་བསྟེན་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་དངོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། དཔལ་འཛིན་གྲིས། 

བཅུ་དྲུག་ལོན་མ་སལ་བཟང་མ། །གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དང་པོར་

ལེགས་པར་སྦངས་བ་དང་། །དབང་བསྐུར་ནས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་བརྩམས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅྲིང་། ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་བཟླས་པ་དང་བཅས་

པ་ལ་བང་བ། འདོད་པའྲི་སྒྱུ་རྩལ་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་དགའ་བའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ་ལེགས་

པར་སྦངས་པའོ། །ད་ལྟའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཕལ་ཆེ་བས་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

པར་བ་དགོས་པས། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་བུ་མོའྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཐོག་

མར་ཡྲིད་ཀྲིས་དམྲིགས་པའང་། ཡང་ན་འདུས་པ་སོགས་ལས་བཤད་པ་བཞྲིན། དེ་

འད་བའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་བུ་མོའྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་རང་གྲི་སྲིང་ཁ་ནས་ཕྱུང་ལ། དེ་དག་

དང་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་གང་ཡྲིན་ཀང་སྟོང་པར་སྦངས་ཏེ། རོ་རེ་རོ་ལངས་མའྲི་རྣམ་

པར་བསྐེད་པར་བའོ། །

འདྲིའྲི་ས་བོན་ནྲི། ཧཱུཾ་ངམ། མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་བཾ་ལས་བསྐེད་པ་གང་བས་ཀང་

ཆོག་པར་བཞེད་དོ། །དེས་ན། དཔལ་འཛིན་གྲིས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རོ་རེ་

ནྲི། །དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་རྣམས་ལ་དགོད། །སྭཱ་ཧཱ་གསང་བ་གཙུག་ཏོར་དུའོ། །ཞེས་
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གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་མོར་བསྐེད་པ་དེའྲི་དཔལ་མགྲིན་སྲིང་ཁ་ལྟེ་བ་དང་བཞྲིར། རྲིམ་

པ་བཞྲིན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ས་བོན་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་དང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་ས་

བོན་ཧོ་ཡྲིག་དང་བཞྲི་པོ་བཀོད་ལ། རོ་རེ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་ཞྲིང་། གསང་གནས་

སུ་སྭཱ་དང་གཙུག་ཏོར་དུ་ཧཱ་དགོད་དོ། །དེ་ནས་མཁའ་གསང་སྦངས་པ་ནྲི། དཔལ་

འཛིན་གྲིས། ཨ་ཡྲིས་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ། །ཨ་ཡྲིས་ཟེའུ་འབྲུ་རབ་ཏུ་བརྟག །ཧཱུཾ་

གྲིས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ། །ཕཊ་ཀྲིས་སྒོ་ལ་རབ་ཏུ་བརྟག །དེ་ལྟར་རོ་རེ་པདར་བཅས། །བྷ་

གར་ལྲིང་བཞག་ནས་ནྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་སྤོ་མྲི་བ། །རྣལ་འབོར་པས་ནྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ་

བསམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་ཧཱུཾ་དང་པད་ཨ་ལས་བསྐེད་པའམ། ཡང་ན་

གཉྲིས་ཀ་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་ལ། གཉྲིས་ཀའྲི་བུ་ག་ཡྲི་གེ་ཕཊ་སེར་པོ་མགོ་ནང་བསྟན་

འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་བཀག་པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་ཕྲ་རགས་བརྟན་པ་ན། 

དངོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦར་བས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཞུ་ནས་བབས་པའང་ཕཊ་ཡྲིག་

གྲིས་དགག་པར་ནུས་ན། ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཚེ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། དེས་ན་

རྲིམ་པ་དང་པོར་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ལ་གསལ་སང་གྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ། ཕཊ་ཡྲིག་ལའང་

དམྲིགས་ཕུག་ནས་གསལ་སང་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་ཡེ་རྒྱ་དང་

ཕཊ་ཡྲིག་སོགས་ལའང་དངོས་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་ཆ་འད་བའྲི་གསལ་སང་སྐེས་པ་

དགོས་སོ། །

དེའྲི་ཚེ་ཕྱག་རྒྱ་གཉྲིས་གང་དང་སྦར་ཡང་བང་སེམས་ཞུ་བ། ཕཊ་ཡྲིག་གྲིས་

བཀག་པའྲི་མཐུས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲི་ལེགས་པར་མཚོན་ཐུབ་པ་འབྱུང་ལ། 

དེ་བྱུང་བ་ན། སྔར་ངེས་ཟྲིན་གྲི་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་
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བསྒོམས་པས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་རོལ་

ཏུ་འཆར་བ་འོང་ཞྲིང་། དེའྲི་རྒྱུན་གོམས་པས་ནྲི། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མགོ་གནོན་པར་

ནུས་པས། བསྐེད་རྲིམ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ལ་གནོད་བེད་དང་། བསྐེད་རྲིམ་པས་འདོད་

ཡོན་ལམ་དུ་བེད་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

སོགས་ཀང་གཙོ་བོར་འདྲི་དག་གྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་པས། ལམ་གྲི་གནད་གཙོ་བོ་གང་

ཡྲིན་པ་དག་ངེས་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །གང་ཟག་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ལ་ནྲི། 

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དགའ་བཞྲིས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་འདེན་ཐུབ་པའང་འབྱུང་ལ། དེ་འད་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་

པོའྲི་སབས་སུ་བྱུང་ཡང་། ལམ་གྲི་ངོ་བོ་རོགས་རྲིམ་དུ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། གདུལ་བ་

ཁད་པར་ཅན་ལ་དབང་གྲི་དུས་སུ་རླུང་ཐྲིམ་པའྲི་ལྷན་སྐེས་འབྱུང་བ་རོགས་རྲིམ་དུ་

གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རྲིག་མ་འདུ་བས་ཏེ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྲི། སྔོན་བྱུང་སྟོན་པའྲི་རྣམ་

ཐར་དང་མཐུན་པར་བསྒོམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་གླེང་

གཞྲིར། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་དོན། བཞུགས་པ་པོ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་རྟེན་རོ་རེ་མཁའ་

འགོའྲི་པད་ལ་བཞུགས་ནས་རྒྱུད་གསུངས་པར་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་དང་། དུས་

འཁོར་འགེལ་ཆེན་སོགས་ལས་གསུངས་ལ། དག་ནག་གྲི་གླེང་གཞྲི་འཆད་པའྲི་

སབས་སུ། གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་པར་དཀྲིལ་འཁོར་མ་

ལུས་པ་དང་། ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གྲི་རྲིག་མ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བཞུགས་སོ། །ཞེས་དང་། ཤཱནྲི་པས་ཀང་། ཁ་ཅྲིག་ན་
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རེ་རྒྱུད་འདྲིར་ནྲི། བཙུན་མོ་རྣམས་མ་གསུངས་པས་ལྷ་ཇྲི་སེད་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པ་

ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གལ་ཏེ་བཙུན་མོ་མེད་ན་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་རྣམས་ལ་བཞུགས་

ཏེ་ཞེས་བ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། རྲིགས་ཀྲི་བཙུན་མོ་མེད་ན་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དབང་

ལ་སོགས་པ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་སྦྲིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན། དེ་དག་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པར་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ལྟར་མངོན་པར་འདུ་བས་པའྲི་རྲིག་མ་དང་སོམས་པར་

ཞུགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་ཏེ་མཛད་པ་མཛད་ནས། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་འགོད་པ་ནྲི། སྟོན་པས་ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་

པ། ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་སྤོད་པ། འདོད་ཆགས་ཀྲི་སྤོད་པ་གསུམ་བསྟན་ནས་

གདུལ་བའྲི་དོན་མཛད་པ་ལས། ཕྱྲི་མ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པའྲི་ཆེད་དང་། ཆགས་

ཅན་གྲི་ལམ་གྲི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་དང་། བདུད་བཞྲི་དང་། ཁམས་

བཞྲི་དང་། ཡུལ་དྲུག་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་མ་རྣམས་སྦངས་ནས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། 

སྟོབས་བཞྲི་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མངོན་དུ་བ་བའྲི་

ཆེད་དང་། ཁད་པར་དུ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པར་ཟུང་འཇུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་དངོས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དོན་མཛད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་

དུ་འགྱུར་བའྲི་ཆེད་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟར་སྤྲུལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། རེ་

ཡབ་སས་ཀྲིས་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་མ་འཐད་པའྲི་སྒྲུབ་

བེད་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པའྲི་སབས་སུ་ཇྲི་སད་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པས། ཕལ་

ཆེར་དག་ནག་ལས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འད་བར་བཤད་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན། ཐོག་མར་ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ར་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱད་ཀོ྅ཧཾ་
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ཞེས་བརོད་ལ། དེ་བཞྲིན་ གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེས་སུ་ཆགས་པ་རོ་རེའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི། ངའོ་སམ་དུ་བསམས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་དགའ་བ་

བརྩམ་པར་བའོ། །དེའྲི་ཚེ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ལྕགས་ཀྱུས་

མཁའ་ཁབ་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་རང་གྲི་ཞལ་དུ་བཅུག །ཐུགས་

ཀར་འོད་དུ་ཞུ་བ་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདར་ཞུགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཆ་གཅྲིག་

ཡའང་བྷྲཱུཾ་དུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་སྔར་བཞྲིན་བསྐེད། ཐྲིག་ལེ་

གཞན་གདན་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཆ་བཅུ་བདུན་དུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཡཀྵེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན། ཡྲི་གེ་ཕྱྲི་མ་བཞྲི་མ་གཏོགས་པ་རྣམས། 

འོག་ནས་འཆད་པའྲི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་

ལས་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་འབྲིན་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱུང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

གནས་རྣམས་སུ་འགོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་འཛིན་གྲིས་དག་ནག་གྲི་དཀའ་

འགེལ་ལས། འོད་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བཀུག་ནས་ཞལ་དུ་བཅུག་སྟེ། 

ཐུགས་སུ་ཞུ་ནས་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཕྱུང་ཞྲིང་ཉྲིད་དང་མཚུངས་པའྲི་ཆུ་སྐེས་སུ་ཟླ་བ་

ཞུ་བར་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྤྲུལ་པར་མཛད་དེ། ཇྲི་

ལྟར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་གནས་དེར་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ས་བོན་བཅུ་

བདུན་འགོད་པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོམས་པར་ཞུགས་པ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལ་འདོད་དོ། །དེའྲི་ལུགས་ལྟར་ན། བྷ་གར་ལྲིང་རྣམ་བསྒོམ་

ཉྲིད། །དཀྲིལ་འཁོར་བདག་པོ་རྣམ་པར་བསྒོམ། །ཞེས་རྲིམ་པར་ཕྱེ་བ་བཅུ་པ་ལས་

བསྟན་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །
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གཞན་ཡང་། ཉྲིད་དང་མཚུངས་པའྲི་ཆུ་སྐེས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་ནས་

འབྲིན་པར་བེད་པ་ཡང་སོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་ན་ཇྲི་ལྟར་དེར་འགྱུར། འོན་ཏེ་མེད་

དུ་ཟད་མོད་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྲི། འབྲིན་པའྲི་སྔགས་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་

ཏེ་སྔགས་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་སྲིང་ཁ་ནས་སྤོ་བར་བའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ས་བོན་དགོས་

པའྲི་དོན་ཅྲི་ཡྲིན། ས་བོན་ལས་བསྐེད་ནས་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་འབྲིན་པར་བེད་ཅྲིང་

དགོད་པར་བ་བ་ནྲི་གགས་སོ། །ཞེས་དང་། དེའྲི་ཕྱྲིར་ངེས་པ་ཁོ་ནར་གསང་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་གྲི་རྲིམ་གྲིས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ། 

སྤྲུལ་པ་ཕྱུང་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་བའོ། །ཞེས་བ་

བས་ཆོག་གོ །མང་དུ་སྨྲ་ཅྲི་དགོས། ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཏེ། ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་

སོ། །འདྲིས་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ལྷ་རྣམས་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་

འབྲིན་སྔགས་ཀྲིས་འབྲིན་དགོས་པ་དང་། ས་བོན་ཕྱག་མཚན་ལས་བསྐེད་དགོས་པ་

རྣམས་གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་ཀང་། རང་གྲི་ཁ་ནས་འོད་ཟེར་གྲིས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བཀུག་ཅྲིང་ཁར་ཞུགས་ནས་སྲིང་ཁར་ཞུ་བར་བས་ཏེ་

རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཕྱུང་བ་དང་། རང་དང་འད་བའྲི་པདར་ཟླ་བ་ཞུ་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས། 

དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལས་རོགས་པའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི། ཞེས་

དག་ནག་གྲི་འགེལ་པར་བཤད་དེ། སྔ་མ་དང་ཚུལ་འདའོ། །ནག་པོ་པས་ནྲི། རང་གྲི་

སྲིང་ཁ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འོད་ཟེར་ཚངས་པའྲི་བུ་ག་ལས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་ཚངས་པའྲི་བུ་གར་ཞུགས་ཏེ། སྲིང་ཁར་རབ་ཏུ་

ཞུ་བར་བའོ། །
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དེ་ནས་གསང་བར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བ་སྟེ། ཞེས་མཁའ་ཁབ་ཀྲི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་པར་གསུངས་ལ། བཤད་པ་གཞན་རྣམས་ནྲི། 

དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནོ། །འོ་ན་ས་བོན་གང་ལས་གནས་གང་དུ་

ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བསྐེད་པར་བ་སམ་ན། རེ་མྲིག་དགུའྲི་དབུས་སུ། ཧཱུཾ་ངམ་

ཡ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་སྔོན་པོའ།ོ །དེ་ཡང་གཙོ་བོའ་ོས་བོན་དག་ནག་ལས་ཡ་དང་། 

འཇྲིགས་བེད་ཉྲིད་ཀྲི་སོར་ནས་ཧཱུཾ་དུ་བཤད་པ་མང་ངོ་། །རེ་མྲིག་ཤར་དུ་ཀྵེ་ལས་

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་དཀར་པོའ།ོ །ལྷོར་མ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་སེར་

པོའ།ོ །ཁ་ཅྲིག་ཆ་དགུ་པ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དོན་འདའོ། །ནུབ་ཏུ་མེ་ལས་པད་དམར་པོ་སྟེ། 

འདྲི་ནག་པོ་པས་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པར་བཤད་དོ། །བང་དུ་ར་ལས་རལ་གྲི་ལང་ཁུ་

རྣོ་ཞྲིང་འབར་བའོ། །ཤར་སྒོར་ཡ་ལས་ཐོ་བ་ནག་པོ་སྟེ། འདྲི་ཡང་ནག་པོ་པས་རྩྲིབས་

ཉྲི་ཤུས་སྤས་པ་ཞེས་བཤད་པས་རོ་རེ་རྭ་ཉྲི་ཤུ་པས་མཚན་པའོ། །ལྷོ་སྒོར་ཙ་ལས་

དབྱུག་པ་དཀར་པོ་སྟེ། གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་འདྲི་དང་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་

པས་མཚན་པར་བཤད་དོ། །ནུབ་སྒོར་ནྲི་ལས་པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པའོ། །བང་སྒོར་ར་ལས་རལ་གྲི་ལང་ཁུའོ། །ནང་གྲི་ཤར་སྒོར་ཛ་ལས་འཁོར་ལོ་

དཀར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ས་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། ནུབ་བང་དུ་དོ་

ལས་པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། བང་ཤར་དུ་རུ་ལས་རལ་གྲི་ལང་ཁུ་སྟེ། ཕྱག་

མཚན་དེ་དག་ཀང་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ། འོད་ཟེར་འཕྲོ་ཞྲིང་འདུ་བའྲི་

རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བ་སྟེ། དཔལ་འཛིན་གྲིས། འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། རྩྲིབས་

བརྒྱད་པ་དཀར་པོའ།ོ །འཁོར་ལོའྲི་འོད་ཀྲིས་འཁྲིགས། ཞེས་བ་བ་ནྲི། འཁོར་ལོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་ཀུན་ཏུ་བསོར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཕྱག་མཚན་རྣམས་ལ་

ཕྱག་མཚན་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་འོད་ཟེར་འབར་བས་བསོར་བའྲི་རྣམ་པར་

བསྒོམ་དགོས་སོ། །ཕྱག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྐུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་ཅྲིང་། 

ཕྱྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཎ་ཡོ་ནྲི་ར་བཞྲི་ལས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་བཞྲི་

བསྐེད་དོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཕྱག་མཚན་བཅུ་གསུམ་གྲི་ཁ་དོག་དང་། ལྷ་བཅུ་

གསུམ་དང་། ས་བོན་བཅུ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀང་ཁ་དོག་མཐུན་པར་བ་སྟེ། དཔལ་

འཛིན་གྲིས། ཕྱག་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཞལ་དང་མཚུངས། །ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཞལ་དང་

མཚུངས་པ་སྟེ། ཞལ་གྲི་གཙོ་བོ་དང་མདོག་འད་བ་སྟེ། གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

ཞལ་གྲི་གཙོ་བོ་དང་འད་བའྲི་ཕྱག་མཚན་ནོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འདྲིས་ས་བོན་ཡང་མདོག་འད་བར་མཚོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྐེད་ནས། ཧྲྲིཿཥྚྲིཿལ་སོགས་

པ་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་དབྱུང་བར་བ་སྟེ། དཔལ་འཛིན་གྲིས་འབྲིན་པའྲི་

སྔགས་གསུངས་པ་ནྲི། ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པའོ། །གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་ཉྲིད་དུ་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་ཕྱྲིར་ཐམས་ཅད་གདོན་པར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང་། ནག་པོ་པས་ཀང་། ཞེ་སང་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྔགས་གསུངས་པ། 

ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བ་བ་སོས་ཏེ། རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་

ངོ་བོ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་འདྲི་ལྟར་དབྱུང་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་ནྲི། 

ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཡྲི་གེ་བཅུ་པས་འབྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཕྱུང་ནས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྦོང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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བའྲི་འཕྲྲིན་ལས་མཛད་ནས་ལྷ་གཞན་རྣམས་རང་གནས་སུ་འགོད་ཅྲིང་། གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ལ་གཞུག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ནག་པོ་པས། དེ་དག་གྲིས་

འགོ་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་སྦངས་ནས་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་བས་ཏེ་བདག་ཉྲིད་

ལ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྲིས་འབྲིན་པའྲི་ཚེ་ན། ཡུམ་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་བུ་ག་ལ་བ་

སྤུའྲི་བུ་གར་བས་ནས། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བར་བ་སྟེ། དག་ནག་གྲི་ལེའུ་བཅུ་པ་

ལས། སོ་སོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྤྲིན་རྣམས་ནྲི། །བ་སྤུའྲི་ཁུང་ནས་སྤོ་བར་བ། །ཞེས་པའྲི་

འགེལ་པར་དཔལ་འཛིན་གྲིས། སྤོ་བ་ནྲི། བཏོན་ལ། དམ་ཚིག་གྲི་འཁོར་ལོར་དགོད་

པར་བའོ། །ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །བ་སྤུའྲི་ཁུང་ནས་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་བ་

སྤུའྲི་ཁུང་ནས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ་འདྲི་ནྲི། འདུས་པ་ལས། བ་སྤུའྲི་བུ་ག་རྩེ་བར་

ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདའོ། །དེ་ནས་ཐོད་པ་བཞྲི་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་

ཡང་། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱུང་ལ། ཡུལ་དྲུག་དང་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་

གྲི་ཉེས་སྐོན་སྦངས་ཏེ། ཐོད་པ་བཞྲི་ཕྱྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་དགོད་ཅྲིང་། གཞལ་ཡས་ཁང་

སྔར་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བསྟྲིམ་མོ། །ཡུལ་དྲུག་གྲི་དྲི་ནྲི། གཟུགས་ཀྲི་ནང་དུ་འདུ་

ཞྲིང་། ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ནྲི། ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཐོད་པ་བཞྲི་དང་དག་

བ་དག་བེད་གངས་མྲི་མཐུན་པའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་དོ། །བདེ་མཆོག་གྲི་སོར་ནས་ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞྲིའྲི་སྔགས་སུ་གསུངས་ཤྲིང་། འདུས་པ་སོགས་ལས་གཞལ་

ཡས་ཁང་ཡྲི་གེ་དེ་གསུམ་གྲིས་འབྲིན་པར་གསུངས་པས། དེ་དག་དང་མཐུན་པར་

འདྲིར་ཡང་གསུངས་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་དགོས་པ་
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དག་ཇྲི་ལྟར་ནུས་པ་བཞྲིན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་ལས། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་སྐེ་མཆེད་

དག །བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་ལུས་ལ་སོགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེར་

བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་

པའྲི་ཚུལ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་དང་། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མྲིག་སོགས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི། ཕྱྲི་མ་

ལྟར་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔལ་འཛིན་གྲིས། འདྲིས་ནྲི། ཐམས་ཅད་དུ་རོ་རེའྲི་མྲིག་ལ་

སོགས་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཁོ་ནའྲི་སྤན་ལ་སོགས་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནྲི། ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་འགྲུབ་པ་ལ་མཐུན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཁོ་བོའྲི་བླ་མ་

གསུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། ནག་པོ་པས་ཀང་། ལ་ལ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་པོ་ཁོ་ནའྲི་སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན། །འཁོར་རྣམས་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་གང་དེ་

ལ། །བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་འདྲི་ནྲི་མཆོག་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ལས་ཁད་པར་གཙོ་ལས་གཞན་

མ་མཆྲིས། །ཞེས་བ་བས་གསལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །མྲིག་སོགས་བྲིན་

གྲིས་བརླབ་པའྲི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། མྲིག་སོགས་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་སྦོང་བ་

དང་། འདྲིར་མྲིག་སོགས་ལྷར་བསྐེད་ཅྲིང་གོམས་པར་བས་པས། མྲིག་སོགས་ཀྲི་སྒོ་

ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་ལ་སོགས་པ་ལྷས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཐུས། རོ་རེ་ལྟར་མྲི་
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ཤྲིགས་པའྲི་མྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་དོན་ཡང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་

སུ་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་ལ་རོར་བཟླས་བས་པའྲི་མཐུས། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་

སྒ་སོགས་ལ་རོ་རེ་ལྟར་ཐོགས་མེད་དུ་འཇུག་པའྲི་མངོན་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་སྒོ་ལྔའྲི་

དབང་ཤེས་ལ་བརྟེན་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པའྲི་སྲིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་བསྒོམ་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་། དཔལ་འཛིན་གྲིས། གང་གྲིས་རོ་རེ་ལྟར་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་མྲིག་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་དེ་ལ་དེ་སད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་དང་། མྲིག་ལ་སོགས་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་

པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པ་ལྷའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པ་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡང་དག་

པར་སྒྲུབ་པར་བེད། འཐོབ་པར་བེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པ་

བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཆོ་གའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མྲིག་སོགས་བྲིན་གྲིས་

རློབ་པའྲི་ལྷ་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་ཀང་། རྲིམ་པ་བཞྲིན། ས་སྲིང་དང་། ཕྱག་རོར་དང་། 

ནམ་སྲིང་དང་། འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་། སྒྲིབ་སེལ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྣམས་

ཡྲིན་པར། དཔལ་འཛིན་དང་ནག་པོ་པ་གཉྲིས་ཀས་བཤད་དོ། །འདྲི་དག་གྲི་སྐུ་མདོག་

ཕྱག་མཚན་སོགས་དང་། ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྤྲིར་སྐེ་མཆེད་བྲིན་གྲིས་

བརླབ་པའྲི་ཚུལ་ལ་མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཏུ། ལྷ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་བཀོད་

ནས་ལྷའྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་པ་དང་། ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་

དང་། ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་ལྡན་གྲིས་

བཤད་པ་ལས། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་སྔ་མ་ལྟར་གསུངས་
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ཤྲིང་། བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡབ་རྐང་རྣམས་འགོད་པའྲི་ལུགས་སུ་མཛད་

པ་སྟེ། རོ་རེ་ཡྲིད་དཀར་པོ་དཀར་སྔོ་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་

གཉྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ཞེས་པ་ཙམ་གསུངས་ཀྲིས། ཡུམ་ལ་འཁྱུད་

པར་སྟོན་པའྲི་གསུང་གྲི་ཟུར་མ་བྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ནག་པོ་པས་བཤད་པའང་འདྲི་

དང་མཐུན་པར་ཡབ་རྐང་འགོད་པའྲི་ལུགས་འདྲིར་གནས་སོ། །

ཤཱནྲི་པས་ནྲི། དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་ལས། དེ་ནས་མྲིག་རྣམས་སུ་ཡྲི་གེ་ཨ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། ཡྲི་གེ་ཀྵ່་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སའྲི་སྲིང་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་བ། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་

དྲུག་པ། རྩ་བའྲི་ཞལ་དཀར་བ། ཞལ་གཡས་གཡོན་ནག་པ་དང་དམར་བ། ཕྱག་

གཡས་པ་གཉྲིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་རལ་གྲི་དག་འཛིན་པ། གཡོན་པ་དག་ན་ནོར་བུ་

དང་པད་འཛིན་པ། ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་རང་དང་འད་བའྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་། 

གྲི་གུག་དང་ཐོད་པའམ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་གཡས་དང་གཡོན་ན་འཛིན་པ་བསམ་

མོ། །འདྲིར་ཟླ་བ་དང་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་དང་རང་སང་བའྲི་བཙུན་མོ་དང་། ཐམས་

ཅད་ལ་པདའྲི་གདན་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ནྲི། ཐུན་མོང་བར་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣ་བ་རྣམས་སུ་ཡྲི་གེ་ཛྲ່་ནག་པོ་ལས་ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་

གསུངས་ཏེ། འདྲིས་ནྲི། སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་བསྟན་

ཏོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ལྷ་འདྲི་དག་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པར་མ་གསུངས་ཀང་། འགེལ་

པ་དག་ལས་ནྲི། འདྲི་དག་ལའང་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་གཞུག་པར་གསུངས་ཏེ། 

དཔལ་འཛིན་གྲིས། ཁ་ཅྲིག་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ནའྲི་སྤན་ལ་སོགས་པ་བྲིན་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གྲིས་བརླབ་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་

འགྲུབ་པ་ལ་མཐུན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཁོ་བོའྲི་བླ་མ་གསུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང་། འདྲི་དང་མཐུན་པར་ནག་པོ་པས་ཀང་། མྲིག་ལ་སོགས་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་

པ་ནྲི། བསྐེད་པས་ཆོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྐེ་མཆེད་

ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤན་དངས་ཏེ། མཆོད་པས་ཅུང་ཟད་མཉེས་པར་བས་ལ་གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་བ་བ་ནྲི། སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔར་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲི་

ཉྲིད་ཀྲི་གོང་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ལ་སེག་པའོ། །དེ་

བས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དགོངས་པའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སབས་ལྟར་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་

ལྷ་རྣམས་ལའང་། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཏེ་འཇུག་པར་བས་ན་དགོངས་པ་དང་མྲི་

འགལ་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་གསུང་ངོ་། །ད་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་

ཚུལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། འདྲིར་ཡང་། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔལ་འཛིན་གྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་སྔགས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། གཞོན་”དུ
1
་ཟླ་བས་ཀང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་སྔགས་ཞེས་བ་བ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་དང་

དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྲིའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཔྲལ་བ་དང་མགྲིན་པ་དང་སྲིང་ཁ་གསུམ་

དུ། རྲིམ་པ་བཞྲིན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྲིབས་

1  མ་ཕྱི། ༧༧ན༣ན།   དུ    *ནུ    ཞོལ། ༩༥ན༦ན།   སྐུ། ༩༨ན༢ན།   ནུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བརྒྱད་པ་དང་། པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དང་། རོ་རེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རྣམས་

ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་བཞུགས་པའྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ལྷ། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ས་བོན་དང་ཕྱག་

མཚན་དེ་དག་ལས་བསྐེད་ལ། རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་གཞུག་པར་

བ་དགོས་ཏེ། དེ་སད་དུ་དཔལ་འཛིན་གྲིས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལས་

སྐེས་པའྲི་འཁོར་ལོ་དང་པད་དང་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་ན་བཞུགས་པའྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ནག་པོ་པས་ཀང་། སྐུའྲི་གནས་ནྲི། དཔྲལ་བའོ། །

གསུང་གྲི་གནས་ནྲི། ལོག་མའོ། །ཐུགས་ཀྲི་གནས་ནྲི། སྲིང་ཁའོ། །དེ་ལས་སྐེས་

པའྲི་མཚན་མ་ནྲི། འཁོར་ལོ་དང་པད་དང་རོ་རེའོ། །དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྐུ་རོ་རེ་དང་

གསུང་རོ་རེ་དང་ཐུགས་རོ་རེའོ། །དེ་དག་མཚན་མའྲི་ནང་ན་ཆུད་པ་ལ་བྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ་ནྲི། ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་

རེ་སྤན་དངས་ཏེ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་རོ་གཅྲིག་པར་བེད་པ་ནྲི་སྔགས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། བསྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ལྷ་ཡེ་

ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་ཏེ། རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་བཅུག་ནས། རང་

གྲི་ལུས་སྐུ་རོ་རེ་དང་། ངག་གསུང་རོ་རེ་དང་། སེམས་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

གྱུར་པའྲི་མོས་པ་བས་ཏེ། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་སྔགས་གསུམ་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ་བརོད་ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི། ངའོ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་

བརྟན་པར་བའོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པས་ནྲི། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ལྷ་འདྲི་དག་ཀང་རང་

འདའྲི་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐེད་ནས། དེ་གསུམ་གྲི་ཐུགས་ཀར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 625  

རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཀོད་དེ། ཡྲི་གེ་དེ་དག་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བའྲི་

སངས་རྒྱས་དཔག་མེད་སྤན་དངས་པ་ལ་མཆོད་ནས། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་

འཆང་བ། །ཞེས་སོགས། འདུས་པ་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་སྐུ་བྲིན་རླབས་ཀྲི་

ཚིགས་བཅད་གསུམ་ག་བརོད་ནས། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བཟླས་པས་སྐུ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་གསུངས་ལ། གསུང་དང་

ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཚུལ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་ཏེ། དཀའ་

འགེལ་ལས། དེ་ནས་རེ་ཤྲིག་རང་གྲི་འཚོགས་མར་ཡྲི་གེ་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་ༀ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་

བརྒྱད་པ་བསམས་ལ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་དཀར་པོ་ཞལ་

གཡས་གཡོན་གནག་པ་དམར་བ། ཕྱག་གཡས་པ་གཉྲིས་ན་འཁོར་ལོ་དང་རལ་གྲི་

འཛིན་པ། གཡོན་པ་གཉྲིས་ན་ནོར་བུ་དང་པད་འཛིན་པ། གཡས་གཡོན་དང་པོ་

གཉྲིས་ན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་རང་དང་འད་བའྲི་བཙུན་མོ་ལ་འཁྱུད་པ། རོ་

རེ་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་པ་བསམས་ཏེ། ཡང་དེའྲི་ཐུགས་ཀ་ན་གནས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ༀ་

གྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་གཏོས་ཁབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་བསྡུས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ། དཔལ་ལྡན་སངས་

རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། ཤེས་བེད་རོགས་པ་འདྲིར་

མ་དངས་སོ། །

ཤཱནྲི་པས། བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་སྔགས་འདྲི་དག་ཀང་ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་

བརོད་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། འདྲི་དག་ལ་སོགས་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 626  

པའྲི་སྔགས་ནྲི། གང་དུ་ཡང་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ། ཡང་ན་དེ་ནྲི་དོན་ལ་མོས་

པ་ངེས་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་བཟླས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལ་ཐ་

མལ་གྲི་སང་ཞེན་བསལ་ཏེ། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་སང་ཞེན། ཁད་པར་ཅན་འབར་བའྲི་ཆེད་

དུ་ཡྲིན་ཏེ། ནག་པོ་པས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་འབར་བར་བ་བའྲི་དོན་

ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ད་ནྲི། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་ཞྲིང་

རྒྱས་གདབ་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་

བ་ལས། དེ་ནས་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་ནྲི། །སྤན་དངས་

ཡོན་ཆབ་ལ་སོགས་པས། །རྲིམ་བཞྲིན་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བ། །

ༀ་ཧྲྲིཿ ཧ་བྷོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ་ཨས་ད་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏྲི་གྲིཧྣ་ཏུ་པྲ་སཱ་ད་མེ་

དྷྲི་མན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སྤན་དངས་པའྲི་སྔགས་སོ། །ༀ་ཧྲིཿ ཥྚྲིཿ ཧ། མཆོད་ཡོན་གྲི་

སྔགས་སོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས་ཀང་། དེའྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤན་དངས་ཏེ། མདུན་ན་གནས་པ་ལ་མཆོད་ཅྲིང་གསོལ་

ཏེ་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རེས་སུ་དེ་ཉྲིད་བདག་ལ་གཞུག་པ་དང་། ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང་། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། དེ་ནས་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་

གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཀུག་ཅྲིང་མདུན་དུ་བཞག་པར་བས་ལ། 

མཆོད་ཡོན་དང་ཞབས་བསྲིལ་ལ་སོགས་པ་དབུལ་ལོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། རང་

གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལས་འོད་ཟེར་སྤོ་ཞྲིང་། ལག་པ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། བསྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་མོས་པ་

བརྟན་པོ་བས་ཏེ། ངག་ཏུ་ༀ་ཧྲྲིཿ ཧ་བྷོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྔགས་བརོད་པ་དང་བཅས་

པས་སྤན་དངས་ཏེ། མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བསམ་པར་བའོ། །སྔགས་

འདྲི་ཉྲིད་བོད་སད་ལྟར་ན། ༀ་ཚུར་སྦོན་ཚུར་སྦོན་ཁོ་ཆེན་ཀྱཻ། །བདག་གྲི་མཆོད་པ་

སོ་སོར་བཞེས། །འདྲིར་བདག་ལྷ་ཡྲི་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །སྭཱཧཱ། ཞེས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་སྤན་དངས་ཏེ་བོན་པའྲི་ཚེ། རང་གྲི་ས་བུག་ནས་ཁོ་བོའྲི་

ཚོགས་དག་ཅྲིང་རམས་པ་དཔག་མེད་སྤོས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པའྲི་ཕྱྲི་འབང་གྲི་བགེགས་

བསྐྲད་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་དེ་ལ། ༀ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཧ་ལ་

སོགས་པས་སྔར་ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་སབས་ལྟར་མཆོད་ལ། སྒོ་བ་བཞྲིའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་

བཅས་ཏེ། ༀ་མུདྒ་ར་ཛཿ ཞེས་བརོད་པས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོའྲི་

སྟེང་དུ་དགུག །ༀ་དནྚ་ཧཱུཾ་ཞེས་པས་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་གཞུག །ༀ་པད་བཾ་ཞེས་

པས། འོ་ཆུ་འདེས་པ་ལྟར་དབེར་མེད་དུ་བཅྲིང་། ༀ་ཁང་ཧོཿ ཞེས་པས་མྲི་བཞེད་པ་

མེད་པར་དགེས་བཞྲིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལའང་རང་

གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་འོད་ཕྲེང་གྲི་བར་དུ་བསྟྲིམ་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། བདག་དང་ཡེ་

ཤེས་པ་ཐ་དད་དུ་རྟོག་པ་འགོག་པ་དང་། དབེར་མེད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དང་། བྲིན་

གྲིས་བརླབ་པའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མན་སེ་ལས་ཀང་། དེ་

ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅྲིག་བདག་ཉྲིད་བརྟན་པར་
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གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་ལྷག་པར་མོས་པ་ནྲི། མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དོན་ཁོ་

ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་ཅྲིང་རོ་

མཉམ་དུ་གྱུར་པའྲི་མོས་པ་བརྟན་པར་བ་དགོས་སོ། །

སབས་འདྲི་དག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་ནའང་། དམ་ཚིག་པའྲི་མྲིག་དང་

རྣ་བ་སོགས་དང་ཡེ་ཤེས་པའྲི་མྲིག་རྣ་སོགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྲི་བར་དུ་འདེས་པར་

བསྒོམ་པར་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ཡང་བདག་དང་ཡེ་ཤེས་

པ་ཐ་དད་དུ་རྟོག་པ་འགོག་ཚུལ་ནྲི། མ་འོངས་པ་ན་རང་གྲི་སེམས་རྒྱུན་ལ་འབྱུང་

འགྱུར་གྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། བདག་ཉྲིད་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ལྷག་པར་མོས་པར་

བེད་པ་འདྲི་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། སབས་གཞན་དུ། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ནྲི། བདག་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

མཚུངས་པར་རྟོགས་པ་སོགས་ཀྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་ཀང་གདུལ་བ་དབང་པོ་

བར་མའྲི་དབང་དུ་བས་པར་གསུངས་ཏེ། མན་སེ་ལས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རང་གྲི་

སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་ཁོ་ནའྲི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྲི་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ལྷག་པར་མོས་པར་བེད་ཅྲིང་། 

གཞན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བར་མའྲི་སེམས་

ཅན་རྣམས་དང་ངོ་། །ཞེས་པ་མན་ངག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་

ཤེས་པ་”གཅུག
1
་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལ། མཚོ་སྐེས་དང་། ལཱུ་ཨྲི་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༧༩ན༥ན།   གཅུག    * བཅུག   ཞོལ། ༩༧བ༥ན།   སྐུ། ༡༠༠བ༤ན།   བཅུག
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སོགས་པ་སབས་འདྲིར་དབང་བཞྲི་ག་བསྐུར་བར་ཡང་གསུངས་ལ། ཚད་ལྡན་གཞན་

ཕལ་ཆེ་བས་ནྲི། ཆུ་དབང་ཙམ་བསྐུར་བར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་ཆུ་རྒྱུན་གྲིས་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་ནས། ཆུའྲི་

ལྷག་མ་སྤྲི་བོར་གནས་པ་ལས་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་བསྒོམ་པར་བ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མན་སེ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་རྣམས་ཀྲིས་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་པའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དབང་

བསྐུར་བའྲི་ཁུ་བས་རྒྱས་གདབ་པར་རྲིགས་ཀྲི་དབེ་བས་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་སབས་འདྲིར་དབང་ལྷ་ཇྲི་ལྟ་བུ་རྲིགས་བདག་གང་གྲིས་རྒྱས་གདབ་

པར་བ་སམ་ན། དབང་ལྷ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས། སངས་

རྒྱས་སས་བཅས་སྤན་དངས་པ་ལ་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། དེ་དག་གྲིས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོ་ཙ་རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིས་བུམ་པ་དཀར་པོ་

བདུད་རྩྲིས་གང་བ་བཟུང་ནས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །ཞེས་

སོགས་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་པས་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་པར་བ་

དགོས་ཏེ། དེ་སད་དུ། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། རང་སྲིང་ས་བོན་འོད་ཟེར་

གྲིས། །ས་ཚོགས་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་བཞུགས། །བཀུག་ལ་མདུན་དུ་བལྟས་པ་

དང་། །དེ་རྣམས་ལས་སྤོས་ཡང་ནྲི་གང་། །རོ་རེ་ཙ་རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པས་བུམ་པ་ཟླ་བ་

ལྟ་བུ་བདུད་རྩྲི་རྣམ་ལྔས་བཀང་པ་བཟུངས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ་བཀྲ་

ཤྲིས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པས་དབང་བསྐུར་བར་རྣམ་པར་

བསམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
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རྲིགས་བདག་ནྲི། འགེལ་པ་དེ་ཉྲིད་ལས། དབང་བསྐུར་བའྲི་མཐར། མྲི་བསྐོད་

ཕྱག་རྒྱ་མགོན་པོ་ཡྲིས། །རྩ་བའྲི་དབུ་ལ་བསྒོམ་པར་བ། །ཞེས་རྩ་ཞལ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པས་རྒྱས་གདབ་པར་བཤད་དེ། ནག་པོ་པས་ནྲི། ལྷ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་

སང་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནྲི་

ལྷ་ཀུན་གྲི། །དབུ་ལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་པོ་བསྒོམ། །ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་ནྲི། བཅུ་གསུམ་མོ། དེའྲི་རྲིགས་བཞྲི་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀྲི་བདག་པོར་གྱུར་པ་

ནྲི། ཞེ་སང་རོ་རེ་སྟེ། དེས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབུ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པས། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

པོ་བསྒོམ་ཞེས་བ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི། ཤཱནྲི་པས། བླ་མེད་

པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པ་དང་། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 

སབས་འདྲིར་རོ་རེ་ནྲི། སེམས་ལ་བརོད་ལ། སེམས་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་

འདས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་

ཞྲིང་། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀང་སེམས་ཀྲི་ཆ་ལ་འཇོག་པས་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་

ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ན། དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་

དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་སོགས་དང་ཡང་ཚུལ་འད་བར་སང་ངོ་། །དེ་སད་དུ་

ཡང་ཤཱནྲི་པས། རྣལ་འབོར་གྲི་རྒྱུད་འདྲིར་ནྲི། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ་ནྲི། མྲི་

ཕྱེད་པས་རོ་རེ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལས་བྱུང་བས་ན། ལྷ་ཐམས་ཅད་

ཀང་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། ཡན་ལག་གྲི་ཆ་ནྲི། གཙོ་བོར་མྲི་འདོད་པས་ན། རྲིགས་

པར་ན་རྲིགས་གཅྲིག་ཅེའམ། གཞན་ཡང་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ནྲི། སེམས་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་ནྲི། 



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་སེམས་ལ་འདོད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སེམས་

གང་ཡྲིན། །རོ་རེ་ཞེས་ནྲི་བཤད་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །སེམས་དེ་ཡང་

འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་དེ་

ཡང་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་འདོད་དེ། དེ་བས་ན་རྲིགས་མཆོག་དེའྲི་མཚན་

མ་རོ་རེ་ཡང་མཚན་མ་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་དབང་བསྐུར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་བསྐུར་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། འཕགས་པ་ལྷས། ཡང་ན། དེ་བཞྲིན་བདག་རྲིགས་དབང་

བསྐུར་གཞན། །སོབ་དཔོན་དག་ཏུ་ཚུལ་བཞྲིན་བས་པའོ། །ཞེས་དང་བདག་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་སྲིང་པོས་དབང་བསྐུར་བའོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས། རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་

གཞན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའང་དགོས་པར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའྲི་ལན་དུ། ལྷ་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་

རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་དབེར་མེད་པར་མ་ཤེས་བར་དུ་ནྲི། རྲིགས་གཞན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་དབང་བསྐུར་བའང་དགོས་པ་དང་། ཤེས་ནས་ནྲི། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་དབང་བསྐུར་བས་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་བས་

འགལ་བ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཤཱནྲི་པས། ཇྲི་ཙམ་དུ་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་རྲིགས་

གཅྲིག་ཏུ་དབེར་མེད་པ་མ་ཤེས་པས། རྲིགས་ཐ་དད་པ་ལ་སྤོད་པའྲི་བར་དུ་ནྲི། རང་

གྲི་རྟོག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། དེ་ལྟར་བདེན་པར་ངེས་སོ། །དེ་བས་ན་དེས་འདྲིར་མྲི་གནོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཤཱནྲི་པས། སྤྲི་བོར་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་བསམ་བ། །ཞེས་བ་བ་ནྲི། 

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ཞེ་སང་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་བསམ་ཞྲིང་། དེ་ལ་ནྲི། རོ་རེ་

སེམས་དཔའམ་མྲི་གཡོ་བའོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་

སོགས་པ་ནྲི། ཞེ་སང་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་ཅྲིང་། ཐོ་བ་དང་ཙ་རྩྲི་ཀ་

ལ་སོགས་པ་ལ་ནྲི། གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་གདབ་ལ། 

བདག་པོ་ལ་ནྲི། མྲི་གཡོ་བའམ་གཏྲི་མུག་གྲིས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། གཙོ་བོ་ལ་རོར་སེམས་སམ་མྲི་བསྐོད་པ། འཁོར་རྣམས་ལ་ཞེ་སང་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་ཀྲིས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་གཅྲིག་དང་། ཡང་གཙོ་བོ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པའམ་གཏྲི་མུག་དང་། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་གཞན་བཞྲི་ལ་ཞེ་སང་དང་། སྒོ་པ་བཞྲི་དང་

ལྷ་མོ་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བས་གཏྲི་མུག་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་གདབ་པའྲི་ཚུལ་

གཉྲིས་གསུངས་ལ། འདྲིའྲི་མྲི་གཡོ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་ཀང་། དེ་ལྟ་བས་ན་ཞེ་སང་དང་གཏྲི་མུག་དང་ཕྲ་མ་དང་འདོད་

ཆགས་དང་ཕྲག་དོག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་རྣམས་ལ། རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བས་མྲི་བསྐོད་པ་

དང་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང་དོན་

ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་དབུ་ལ་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཙ་རྩྲི་ཀ་དང་ཕག་མོ་དང་དབངས་ཅན་

མ་དང་གཽ་རྲི་རྣམས་ཀྲི་དབུ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་སང་བ་

མཐའ་ཡས་དང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ཐོ་བ་དང་དབྱུག་པ་དང་

པད་དང་། རལ་གྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་རྣམས་ལ་ནྲི། མྲི་བསྐོད་པ་དང་རྣམ་པར་སང་
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མཛད་དང་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ཞེས་བཤད་

དོ། །དེ་ལྟར་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། འདྲིར་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་རྩ་ཞལ་གྲི་དབུ་ལ་མྲི་

བསྐོད་པ་དང་། ལྷ་གཞན་ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་པ་ལ་རྣམ་སང་། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་ལ་རྲིན་

འབྱུང་། ནུབ་དང་ནུབ་བང་པ་ལ་འོད་དཔག་མེད། བང་དང་བང་ཤར་པ་ལ་དོན་གྲུབ་

ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ན། གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་རྲིགས་ལྔའྲི་རྒྱས་གདབ་གཞོན་ནུ་ཟླ་བ་དང་མཐུན་ཞྲིང་། རྩ་ཞལ་གྲི་རྒྱས་

གདབ་ནྲི། རོ་རེ་གྲུབ་པས་བཤད་པ་དང་ཡང་མཐུན་ལ། གཞན་རྣམས་ཤཱནྲི་པས་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་རྒྱས་གདབ་ཀྲི་ཚུལ་ལ། འདུས་

པ་ཕྱྲི་མ་ལས། འབས་བུས་རྒྱུ་ལ་རྒྱས་གདབ་ཅྲིང་། །རྒྱུ་ཡྲིས་འབས་བུར་རྒྱས་གདབ་

བ། །བསྒོམ་བ་གཞན་དུ་དངོས་གྲུབ་ནྲི། །བསལ་བ་བེ་བས་སྐེ་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། མྲི་བསྐོད་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་འབས་

བུས་རྒྱུ་ལ་རྒྱས་གདབ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནྲི། རྒྱུས་འབས་བུ་ལ་རྒྱས་གདབ་

པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མན་སེ་ལས། འབས་བུ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་རྒྱས་

གདབ་ནས་བསྒོམ་པར་བ་སྟེ་འབས་བུ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཡྲིས་སོ། །ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་། དེ་ལ་སེམས་ཙམ་གྲི་ལུས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་གདབ་སྟེ། དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ཉེ་བར་

གསལ་བའྲི་དོན་དུའོ། ཞེས། མྲི་བསྐོད་པས་གཤེགས་པ་གཞན་བཞྲི་ལ་རྒྱས་བཏབ་

པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་ཅན་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྒྱས་བཏབ་པར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་

གསུང་པ་ཡང་། ཨ་བྷ་ཡཱ་ཕྱྲི་དོན་མྲི་བཞེད་པས། གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྲི་ཕུང་པོ་བཞྲི་པོ་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དེ་དག་རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་

ཅན་དུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན། རྒྱས་འདེབས་བེད་དེ་ཉྲིད་གུས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

སྤྲི་བོར་འཛིན་པ་ནྲི། རྒྱས་བཏབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ཀང་རྒྱས་གདབ་བ་དེ་ཉྲིད་གདུང་

བར་བེད་པ་མྲིན་གྲི་ཚིམ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་སད་དུ་མན་སེ་ལས། དེ་ལྟར་ཡང་

གུས་པར་བེད་པའྲི་ཚུལ་དུ་གང་སྤྲི་བོར་བསྒོམ་པ་དེ་ནྲི། རྒྱས་བཏབ་པའོ། །ཞེས་

དང་། འདྲི་ནྲི། འདྲི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བར་བེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང་ཡོངས་སུ་

ཚིམ་པར་བེད་པ་ཁོ་ནའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོས་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཕ་དང་མེས་པོའྲི་

རྲིགས་ཀྲིས། དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བུའྲི་རྲིགས་ཤེས་པར་བེད་པ་བཞྲིན་དུ། རྒྱས་

འདེབས་བེད་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཏེ། མན་སེར། 

རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོས་རྒྱས་གདབ་པ་ནྲི། བུའྲི་སྒོ་ནས་ཕའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ན། དེ་

ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པའྲི་དོན་དུའོ། །དེ་ཁོ་ན་ལ་མེས་པོ་ཡང་ནང་དུ་འདུས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །རྒྱས་གདབ་ཀྲི་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་

ན། མན་སེ་ལས། ཤྲིན་ཏུ་དྭང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་མྲིག་ནྲི། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་རྒྱས་

བཏབ་པའོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །ད་ནྲི། མཆོད་

བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་རྟོག་

བདུན་ལས། རྟག་ཏུ་བདུད་རྩྲི་རྣམ་ལྔ་བཟའ། །དེ་ཡྲི་སྒྲུབ་པས་འགྲུབ་གཞན་

མྲིན། །ཞེས་དང་། དག་ནག་གྲི་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། རོ་རེ་ལྕེ་ཡྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ནང་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པ་བསྟན་ཏོ། །ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བ་ལས། མཆོད་པ་ས་ཚོགས་ཆོ་ག་བ། །བདག་གྲིས་ཐམས་ཅད་

བསྟོད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲིའྲི་མཆོད་པ་ས་ཚོགས་ཞེས་པའྲི་གསུང་

འདྲིས་ཀང་ནང་གྲི་མཆོད་པའང་བསྡུས་པར་བཞེད་དོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་ལས་ཡེ་

ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་མཆོད་པའྲི་སབས་སུ། ཉེར་སྤོད་ཀྲི་མཆོད་པ་སྔགས་དང་

བཅས་པ་གསུངས་ལ། འདྲིས་ཀང་སབས་འདྲིའྲི་ཉེར་སྤོད་ཀྲི་མཆོད་པའང་མཚོན་

པར་བཞེད་དོ། །རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། དེ་ནས་རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་

ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་ཙ་རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ས་ཚོགས་ཀྲི་མཆོད་པའྲི་རས་

རྣམས་ཀྲིས་མཁས་པས་མངོན་པར་མཆོད་པར་བའོ། །ཞེས་བཤད་པས། ཉེར་སྤོད་

ཀྲི་མཆོད་པ་བསྟན་ལ། ཡང་འགེལ་པ་དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་ནས་བདུད་རྩྲི་འབར་བ་ལས་

སོགས་པའྲི་ཆོ་གས་བསྒྲུབས་ལ། རོ་རེའྲི་སྦུ་གུས་དངས་ཤྲིང་ལོངས་སྤད་པར་

བའོ། །ཞེས་པས་ཀང་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པ་བསྟན་ཏོ། །ནག་པོ་པས་ཀང་། མཆོད་པ་

ནྲི། དགེས་པ་བསྐེད་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་སོ། །

དེ་ཡང་ཕྱྲི་དང་ནང་དང་གསང་བ་དང་བླ་ན་མེད་པའོ། ཞེས་མཆོད་པ་བཞྲི་ག་

བཤད་ལ། བླ་ན་མེད་པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པའོ། །ཡང་། དག་ནག་ལས། 

འཇྲིགས་པ་མེད་པར་མངོན་པར་མཆོད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། ནག་

པོ་པས། དོགས་པ་དང་། ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་དང་བལ་བ་དང་། དངོས་པོར་བལྟ་བ་དང་། 

རེ་བ་དང་བཅས་པ་མེད་པས་མངོན་པར་མཆོད་པ་ཁོ་ནའོ། ཞེས་བཤད་ལ། དཔལ་

འཛིན་གྲིས། འཇྲིགས་པ་མེད་པར་ཞེས་བ་བ་ནྲི། མཆོད་བ་དང་། མཆོད་པ་པོ་དང་། 

མཆོད་པ་དབེར་མེད་པའྲི་བློས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་འདྲི་དག་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མཆོད་པ་བསྟན་ཏོ། །ཡང་དག་ནག་ལས། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དག་གྲིས་ཞེས་

པས་ནྲི། འདོད་ཡོན་ལྔའྲི་མཆོད་པའང་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། མཆོད་པ་དེ་

དག་གྲིས་གསང་མཆོད་ཀང་མཚོན་པར་བས་ནས། སབས་འདྲིར་། ཕྱྲི་ནང་གསང་

བ་དེ་ཁོ་ནའྲི་མཆོད་པ་བཞྲི་ག་ཚང་བར་བས་ན། ཤྲིན་ཏུ་སབས་སུ་བབ་ཅྲིང་ལེགས་

པར་བཞེད་དོ། །འདྲི་ལྟར་བས་ན་ནྲི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པས། བདེ་མཆོག་གྲི་

སབས་སུ་མཆོད་པ་བཞྲི་ག་ཚང་བ་དང་། དེ་དག་ཀང་དབང་བཞྲིའྲི་མཆོད་པར་

གསུངས་པ་སོགས་དང་ཡང་ལེགས་པར་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །

དེ་ལ་ཉེར་སྤོད་ཀྲི་མཆོད་པ་ནྲི། མངོན་པར་བཤམས་པའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་

བསངས་སྦངས་ཏེ། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་རང་བཞྲིན་སྟོང་པ། རྣམ་པ་མཆོད་རས་སོ་སོའྲི་རྣམ་པ་

ཅན། བེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་ཡུལ་དུ་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་སྟེར་བར་བསྐེད་ལ། 

རང་རང་གྲི་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་བ། །འབུལ་བའྲི་ཚེ། 

གོང་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གྲི་སྲིང་ཁ་ནས་ཙ་

རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་ག་མཆོད་ཡོན་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་མེད་

སྤོས་ཏེ། རང་ཉྲིད་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་གཙོ་འཁོར་དུ་བསྐེད་པ་ལ་མཆོད་པར་

བསམ་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མོ་བཞྲི་ག་མེ་ཏོག་འཛིན་པ་སོགས་སྤོས་ལ་མཆོད་པར་

བའོ། །མཆོད་སྔགས་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལྟར། ༀ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཧ། ཞེས་སོགས་སམ། 

ཡང་ན་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཀ་རས། ༀ་ཡ་མཱན་ཀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་སྲིང་པོའྲི་

མཇུག་ཏུ་མཆོད་པ་རང་རང་གྲི་མྲིང་སྔགས་བཅུག་ནས་མཆོད་པར་བཤད་པ་གང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རུང་བའོ། །ཕྱྲི་མ་ལྟར་ན། ཡ་མཱན་ཀའྲི་མཇུག་ཏུ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཞེས་སྦར་ན། འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ་མཆོད་དོ། །འདོད་ཡོན་གྲི་

མཆོད་པ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་ལྔ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་མཛེས་

ཤྲིང་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་རོ་རེ་མ་ལྔར་བསྐེད་ལ། དེ་དག་གྲི་གཟུགས་ལ་

བལྟ་བ་སོགས་བས་པས་ནང་དུ་བདེ་ཆེན་སྐེས་པར་བསྒོམ་ཞྲིང་། དེའྲི་ཚེ། ལྷ་མོའྲི་

རྣམ་པར་ཤར་བ་སོགས་དེ་དག་ཀུན་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་ངེས་པ་

ཤུགས་ཅན་བསྐེད་དེ། མཆོད་པའྲི་འཁོར་གསུམ་པོ་བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་རོལ་ཏུ་འཆར་

བ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ནང་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པ་ནྲི། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་

རྣམས་དང་། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་སྦང་རྟོགས་སྦར་གསུམ་བས་ནས། དེས་ལྷ་དང་བླ་མ་

མཆོད་ཅྲིང་། རང་གྲིས་ཀང་མངས་ནས་ཚིམ་པར་བེད་པའྲི་མཆོད་པ་ནྲི། སབས་

འདྲིར་ངེས་པར་བ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་། ཐོད་པ་གདན་དང་བཅས་

པའྲི་བསྐེད་ཚུལ། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ངོས་འཛིན། དེ་དག་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་

མ་གང་གྲི་ངོ་བོར་འཇོག་པ། ཕྱོགས་མཚམས་གང་དུ་འགོད་ཅྲིང་ས་བོན་གང་གྲིས་

མཚན་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་ཚུལ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་

གསུངས་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི། རེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལས་བསྐེད་ཆོག་དངོས་སུ་

གསུངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཤེས་བེད་སབས་སུ་བབས་པ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་སོར་

ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཉུང་ཟད་ཅྲིག་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་། དམར་པོའྲི་རྒྱུད་

ལས། བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་སབས་སུ། ཨཱཿ ཡྲིག་ལས་སྐེས་རྣམ་དག་པ། །མགོ་བོ་
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གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ་གནས། །པདའྲི་སོད་ནྲི་གང་བ་ཡྲིས། །དེ་འོག་མེ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཏེ། །རཾ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་གྲུ་གསུམ་མོ། །དེ་འོག་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། །གནག་ཅྲིང་

གཡོ་བ་གཞུ་ཡྲི་དབྲིབས། །ཡཾ་ལས་བྱུང་བ་བ་དན་མཚན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་

རྐང་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་ཐོད་པ་དང་། མྲི་མགོའྲི་སྒེད་བུ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཨཱཿ 

ཡྲིག་ལས་སྐེས་པར་བསྟན་ཅྲིང་། རྣམ་དག་པ་ཞེས་པས་ཐོད་པ་ཁ་དོག་དཀར་པོར་

བསྟན་ཏོ། །ཚིགས་བཅད་ལྷག་མས་རླུང་མེའྲི་བསྐེད་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །

རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གཏོར་མ་བསྐེད་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་ནྲི། དེའྲི་སྟེང་དུ་ནྲི། ཨུ་

ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མགོ་བོ་དམར་པོའྲི་སྒེད་བུ་གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ ཡྲིག་

ལས་སྐེས་པའྲི་པདའྲི་སོད་ཕྱྲི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་དེ་ལ་ཆུ་སྐེས་འདབ་མ་བརྒྱད་

པའྲི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའོ། །ཞེས་མྲི་མགོ་གསུམ་ཨུ་ཡྲིག་ལས་བསྐེད་པ་དང་། 

ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའང་བསྐེད་པར་གསུངས་ལ། རླུང་དཀྲིལ་ལ་

བ་དན་དཀར་པོ་བརྒྱད་དང་། མེ་དཀྲིལ་ལ་ཟུར་གསུམ་དུ་ར་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པར་

ཡང་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཐོད་པ་དེའྲི་ནང་དུ། ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞྲི་

དང་དབུས་སུ། རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ས་བོན་བྷྲཱུཾ་ཨཾ་ཛྲ່་ཁཾ་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་བ་གླང་ཁྲི་གླང་པོ་ཆེ་རྟ་མྲིའྲི་ཤ་ལྔ་ལ། ཤ་ལྔ་པོའྲི་མྲིང་ཡྲིག་གོ་ཀུ་ད་ཧ་ནའྲི་

ཡྲི་གེས་མཚན་པ་དང་། ཤར་ལྷོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཚམས་བཞྲི་དང་དབུས་སུ་སྦན་

མ་སོགས་གཤེགས་མ་ལྔའྲི་ས་བོན་ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་བཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་ཆེན་རཀྟ་བང་

སེམས་དཀར་པོ་རྐང་མར་དྲི་ཆུ་རྣམས་ལ་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་མྲིང་ཡྲིག་བྲིར་ཤུ་མ་མུའྲི་
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ཡྲི་གེས་མཚན་པར་བསྐེད་པར་བ་སྟེ། རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། དེའྲི་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་

འདབ་མ་ལ་ༀ་ཨཾ་ཛྲ່་ཁཾ་ཧཱུཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་

རང་གཟུགས་རྣམས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚམས་རྣམས་ལ། ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་བཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་

རྣམས་ལས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་གཟུགས་རྣམས་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཡྲི་གེ་

བཅུ་པོ་འདྲི་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་རྣམས་དང་། བྲིར་ཤུ་མ་མུ་

ཞེས་པ་སྟེ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རས་བཅུ་པོ་

དེ་པདའྲི་སོད་དུ་བལྟས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྲིར་ༀ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

བྷྲཱུཾ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་དེ་གཉྲིས་ཀ་རྣམ་སང་གྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པས་གང་བས་

ཀང་འད་བའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲིར་རང་གཟུགས་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས། ཡྲི་

གེ་དེ་དག་ལས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མའྲི་རང་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་ལྟ་

བུར་བསྟན་པ་འད་བ་ཞྲིག་སང་ཡང་དེ་མྲིན་གྲི། ངོ་བོ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་ལ་

རྣམ་པ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་རང་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲི་གེ་བཅུ་

པོ་འདྲི་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། ཞེས་གསུངས་ཀྲི། གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི། ཞེས་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། དཔལ་འཛིན་གྲིས། དེའྲི་དོན་

གྲི་དམ་ཚིག་འདའ་བར་མྲི་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་གཟུགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་

ཡང་ཚུལ་འད་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ནས་རས་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྲི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ་ཨཱཿ དམར་པོ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་

གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པར་བསྒོམ་པ་ནྲི། རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་ལ་ཡང་ༀ་
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ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་བལྟས་ཏེ། ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །རླུང་གཡོས་པས་མེ་སྦར་ཏེ་

ཐོད་པའྲི་རས་རྣམས་ཞུ་བ་དང་། ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་

རྩྲི་བཀུག་ནས་ཐོད་པར་བཞུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལས་སྐོན་དག་པར་བསྒོམ་པ་

ཡང་། དེ་ཉྲིད་ལས། རླུང་གྲིས་བསྐོད་ཅྲིང་མེ་ཡྲིས་ཞུ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་

བ། །ཞེས་དང་། དེ་ལས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་འཕྲོས་

ཏེ། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ན་གནས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་རབ་ཏུ་མང་པོ་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་

སྟེ། དེ་ལ་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བའོ། །དེ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་ཟླ་བའྲི་འོད་ཟེར་ཚོགས་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁ་བ་ལྟ་བུ་སྦྲང་རྩྲི་ཚོགས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་མནན་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏོ། །འདྲི་དང་མཐུན་པར་མན་སེ་ལས་ཀང་། ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་རྲིམ་པས་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་གནས་པ་རྣམས་ལས་འཕྲོས་པའྲི་འོད་ཟེར་

རྣམས་ཀྲིས་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྐུལ་

ཏེ། དེ་རྣམས་ལས་བདུད་རྩྲི་དང་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ན་གནས་པ་མཐའ་དག་ཀང་

མར་མེ་འཕྲོ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཀུག་ནས་དེ་ལ་གཞུག་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་རོ་རེ་གསུམ་བཀུག་སྟེ་ཐྲིམ་པར་

བསྒོམ་པའང་འདྲི་དང་མཐུན་ནོ། །

ཡང་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། ཕྱྲི་ནས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བ་སྟེ། 

ཁ་དོག་དང་དྲི་དང་རོ་བཅུད་དང་ལྡན་པ་སྟོན་ཀའྲི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ལྟ་བུ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་སྦོར་བས་གཏོར་མ་གྲུབ་པར་འདུན་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འདྲིས་ཧཱུཾ་གྲིས་ཁ་དོག་དྲི་ནུས་ཀྲི་སྐོན་དག །ཨཱཿས་བདུད་རྩྲིར་རྟོགས་པར་བས། ༀ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གྲིས་མང་པོར་སེལ་བ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་སྐེད་ཆོག་

གྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། གཙོ་བོར་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དམར་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པར་ཤེས་

པར་བའོ། །དཔལ་འཛིན་གྲིས་ནྲི། ནག་པོ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དེ་ལས་མྲིང་ཡྲིག་

དང་པོ་སྐེས། །དེ་ནྲི་རྣམ་པར་སང་མཛད་སོགས། །ད་ཡྲིག་ལས་སྐེས་ཡང་དག་

བྱུང་། །གླང་པོ་ལ་སོགས་ལྔ་པོ་རྣམས། ཞེས་རས་བཅུ་ག་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་

ལས་བསྐེད་པར་གསུངས་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ། དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་ལས་ཀང་། 

རླུང་དང་མེ་ལ་གནས་པའྲི་སོད་དུ་བྲི་མུ་མ་ར་ཤུ་དང་། ད་ཧ་ན་གོ་ཀུ་རྣམས་རོ་རེ་དང་

བཅས་པ་ཞུ་བར་བས་ལ་ༀ་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའོ། །

དེ་ལ་རས་བཅུའྲི་མྲིང་ཡྲིག་ནྲི། དནྲི་ཞེས་པ་སོ་ལྡན་ཏེ་གླང་པོ་དང་། ཧ་ཡ་ནྲི། རྟ་

དང་། གཽ་ནྲི། བ་ལང་དང་། ཀུ་ཀུར་ནྲི། ཁྲི་དང་། ནར་ནྲི། མྲི་དང་། བྲི་ཌ་ནྲི། བཤང་བ་

དང་། མུ་ཏ་ནྲི། གཅྲིན་དང་། རཀྟ་ནྲི། ཁག་དང་། ཤུ་ཏ་ནྲི། ཁུ་བ་དང་། མཉྫ་ནྲི། རྐང་

སྟེ། མྲིང་ཡྲིག་དེ་དག་གྲི་དང་པོ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། རང་ལུགས་ལྟར། རས་བཅུ་

པོ་རྲིགས་ལྔ་དང་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པའྲི་ཕྱོགས་ལའང་ཡྲི་གེ་འདྲི་དག་

གྲིས་མཚན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཤཱནྲི་པའྲི་དཀའ་འགེལ་ལས་ནྲི། འདྲིར་ནྲི། ཐོད་པ་དུམ་བུ་

གཅྲིག་པ་རབ་ཏུ་དག་པའྲི་ནང་དུ། པྲི་མུ་མ་ར་ཤུ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་ཤར་དང་དབུས་

དང་བང་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུ་བཀོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་རྣམས་རེ་རེ་དང་

བཞག་སྟེ། རེ་རེ་ལ་ཡང་བྷྲཱུཾ་ཧཱུཾ་ཁཾ་ཨཾ་ཧྲྲིཿ ཞེས་བཀོད་པ་བས་ལ་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་བྱུང་

བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཞུ་ལྟ་བུ་མཆོག་མ་གཉྲིས་རྒྱལ་མཚན་ཏོག་དང་བཅས་

པས་མཚན་པའྲི་དབུས་སུ། ཡྲི་གེ་རཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མེ་འབར་བའྲི་ཕུང་པོ་གྲུ་གསུམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གསུམ་མདོ་རས་མཚན་པ་ཅན་བསམས་ལ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་གནས་པར་བསམ་

སྟེ། མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་བདུད་རྩྲིའྲི་རས་རྣམས་ཡྲི་གེ་དང་བཅས་པར་གཅྲིག་ཏུ་ཞུ་

ཞྲིང་། དེའྲི་རླངས་པ་ཡྲི་གེ་ༀ་དུ་གྱུར་པ་ལས། དེ་དག་ཀང་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་སྦུ་གུ་

ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་བསྡུས་ཏེ་ཐོད་པར་བཞག་ཅྲིང་

སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བ་ཧཱུཾ་ལས་ཞུ་སྟེ་རབ་ཏུ་བསྲིལ་ཞྲིང་དྭང་བར་གྱུར་

ལ། དེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བས་ལན་དུ་མར་སྔགས་ཏེ། ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། 

འདྲིའྲི་ལྟར་ན། ཤ་ལྔ་དང་། བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་

བསྐེད་ཅྲིང་། ཤ་དང་བདུད་རྩྲིའྲི་ལྔ་ཚན་གཉྲི་ག་ཐོད་པའྲི་ཕྱོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔར་

འགོད་ལ། ལྔ་ཚན་གཉྲི་ག་ལ་ཧཱུཾ་བྷཱུཾ་སོགས་རྲིགས་ལྔའྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པར་

བཤད་པས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཡང་གཤེགས་པར་འཇོག་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས་བཤད་

ཚུལ་སྔ་མ་དང་མྲི་འདའོ། །

གཞོན་ནུ་ཟླ་བའྲི་དག་ནག་གྲི་འགེལ་པར་ཡང་། དེ་ནས་ཡཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། ཇྲི་སད་གསུངས་པའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དེ་སྦར་བའྲི་རཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེས་བསོས་པའྲི་ཨཱཿ ཡྲིག་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པའྲི་ཐོད་པ། སོག་དང་བལ་བའྲི་གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པས། ཞུ་བར་གྱུར་པར་བལྟ་བར་བ་ཞྲིང་། ༀ་ཡྲིག་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་བྱུང་བའྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་བདུད་རྩྲི་བླངས་ཏེ། དེར་

ཞུགས་པས་བདུད་རྩྲི་རྣམ་པ་ལྔ་བསྲིལ་བར་བས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་

གསུམ་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཅྲིང་། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ཡང་རང་གྲི་ལུགས་དང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཕྱོགས་མཐུན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གྲི་ཁུངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་སྦར་

ཏེ། རང་གྲི་ལུགས་ལ་ངེས་པ་དངས་ནས། རེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལྟར་བདུད་རྩྲིའྲི་བསྐེད་ཆོག་བས་ཏེ་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརོད་

པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་དབུལ་ཞྲིང་མང་བར་བའོ། །དེའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། བདེ་མཆོག་

རྩ་རྒྱུད་ལས། སྦོམ་པོ་མཐའ་ལྟག་རྩེ་སྦར་བས། །རྣལ་འབོར་རྲིག་པས་རྟག་ཏུ་

སྤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་སྲིན་ལག་སྦར་བས་གཡོན་

སོར་དུ་ལན་གསུམ་དཀྲུགས་པས་དབུས་ནས་བདུད་རྩྲིའྲི་སྲིང་པོ་བྱུང་བར་བསམས་

ཏེ། མཐེབ་སྲིན་གྲིས་སྲིན་མཚམས་ཀྲི་ཐད་ནས་གེན་དུ་འཐོར་ཞྲིང་།

དང་པོར་རྩ་བའྲི་བླ་མ་དང་། དེ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་གྲི་མཐར་

ཡྲི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ་དབུལ། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་

མཚན་སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ་སྲིང་ཁའྲི་ཐད་ནས་དབུལ། དེ་ནས་

བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། སྤྲི་སྒོས་ཀྲི་ཆོས་སྐོང་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལྷར་བསམས་ལ་ལྟེ་བ་དང་། པུས་མོའྲི་ཐད་ནས་མཆོག་སྦྲིན་པའྲི་ཕྱག་རྒྱས་

དབུལ། དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་ཏེ་རང་གྲི་ལུས་ལ་

གཞུག །དེ་ནས་གཞོན་ནུ་ཟླ་བས། ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞལ་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་

རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་སྦུ་གུས་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བལྟ་བར་བའོ། །དེ་ནས་

འཁོར་ལོ་ཚིམ་པར་གྱུར་པར་བལྟ་ཞྲིང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ལ་བཅུག་པའྲི་

ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་གྲི་སྦུ་གུ་ཅན་གྲིས་

དངས་ནས་ལོངས་སྤད་པས་ཚིམས་པར་བསམས་ལ། བདུད་རྩྲི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ལ་
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མང་ཞྲིང་། ངག་ཏུ་སྲིང་པོ་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་པ་བརོད་དོ། །དེའྲི་ཚེ་མཆོད་པའྲི་

འཁོར་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་བཞྲིན་དུ་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

བལྟ་བར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རྲིམ་པས་བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་ཚུལ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་

ཡང་། ལྭ་བ་པའྲི་གཞུང་དུ་དངས་པ། མཁས་པས་གྲུབ་པའྲི་བདུད་རྩྲི་མང་། །དང་པོར་

བླ་མར་དབུལ་བ་སྟེ། །དེ་ཡྲི་རེས་སུ་ཧེ་རུ་ཀ །རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཕྱྲིར་དབུལ་ལོ། །ཕྱག་རྒྱ་

ལ་ཡང་ཕུལ་ནས་ནྲི། །བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ཡང་དག་མང་། །སྦོར་བ་ཀུན་གྲི་སྲིང་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་སོ། །

དེ་ནས། གསང་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་བ་བ་ལ། གོང་དུ་དངས་པ་

ལྟར། ནག་པོའྲི་ཞབས་ཀྲིས་ཀང་། ཕྱྲི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་བཞྲི་ག་

བ་བར་བཤད་ལ། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས་ཀང་། མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་བེད་པར་

ནྲི། །ཕྱག་རྒྱའྲི་མཆོད་འདྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གསུངས་ཤྲིང་། མན་སེ་ལས་ཀང་། 

བླ་ན་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་ནྲི། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྒོམ་པ་ཁོ་ན་སྟེ། 

གང་མངོན་པར་བརོད་པ་ཕྱྲི་མར་གསུངས་པ། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་གནས་གོམས་

པས། །ལྷ་ཡྲི་སྲིང་པོ་སྒོམ་བེད་པ། །དེ་ནྲི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་འདོད། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་རྟོགས་བེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དངས་ནས་བཤད་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་

ཚུལ་མཚུངས་པས། མཆོད་པ་དེ་གཉྲི་གའང་མཆོད་པ་བའོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེའྲི་བ་

ཚུལ་ནྲི། དང་པོར་རང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བཏབ་སྟེ། གསང་གནས་བྲིན་

གྲིས་བརླབས་ནས་སོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁམས་ཞུ་བའྲི་དགའ་བཞྲི་དངས་པར་
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མོས་ཏེ། དེའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་རང་གྲིས་མོང་བ་ན་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་མོང་

བར་བསྒོམ་པ་ནྲི། གསང་མཆོད་དང་། དེ་འད་བའྲི་ལྷན་སྐེས་དང་། ཡང་དག་བའྲི་ལྟ་

བ་གཉྲིས་དབེར་མེད་དུ་སྦར་ཏེ་ཡུན་མྲི་ཐུང་བར་བསྒོམ་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་

པ་བ་ཞྲིང་། རང་གྲིས་བདེ་སྟོང་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་

བདེ་སྟོང་ཉམས་སུ་མོང་བར་མོས་པ་བ་སྟེ། ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་

བཟློག་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ལྷའྲི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ལྟར། འདྲིར་ཀང་ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྒྱུད་

གཅྲིག་ཏུ་མོས་དགོས་པའྲི་གནད་ཀྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་པ་བཞྲིས་ཡང་དག་

པར་མཆོད་ནས་བསྟོད་པ་བ་བར་འོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལཱ་ལྲི་ཏས། བདག་གྲིས་ཐམས་

ཅད་བསྟོད་པར་བ། ཞེས་དང་། དཔལ་འཛིན་གྲིས། མཆོད་པའྲི་རེས་ཐོགས་སུ་བསྟོད་

པ་ཡང་བའོ། །དེ་ནྲི། རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་

བཤད་ལ། ནག་པོ་ཞབས་ཀྲིས་ཀང་། དེ་ཡང་སྔོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་མཉེས་པ་ལས་

དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསྟོད་པར་བ་

སྟེ། ཞེས་དང་། 

ཤཱནྲི་པས་ཀང་། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་བསྟོད་པར་བ་སྟེ། 

གཅམ་བུའྲི་ངག་མྲིན་གྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟ་བ་བསད་པའོ། །ཇྲི་སད་ཅེ་ན། 

གཏྲི་མུག་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོད། །ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་བཤད་

པ་ལྟར་བསྟོད་པ་རྣམས་བ་བ་ལ། དང་པོར་འཁོར་རྣམས་ཀྲིས་གཙོ་བོ་ལ་བག་ཆའྲི་

དབངས་བཞྲིན་དུ་བསྟོད་པར་མོས་ལ། གཉྲིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་ཁབ་པའྲི་

སྐུ། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་དགུས་བསྟོད་པར་བ་སྟེ། འདྲི་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 646  

བསེན་པའྲི་ཆོ་ག་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ནས་གཙོ་བོས་ཀང་འཁོར་རྣམས་ལ། གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་པོ་རབ་འཇྲིགས་པ། །གཏྲི་མུག་རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ཁོད། ཅེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་

བཞྲིས་བསྟོད་པར་བ་ཞྲིང་། སར་ཡང་འཁོར་རྣམས་ཀྲིས་གཙོ་བོ་ལ། སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྲི་དངོས་པོ་ཁོད། །ཅེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་བསྟོད་པར་བའོ། །འདྲི་

དག་ནྲི། དམར་ནག་གྲི་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་རྣམས་ལས་འགྱུར་ཁད་ཙམ་མ་གཏོགས་

དོན་འད་བར་གསུངས་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི། ནག་པོ་པའྲི་འགེལ་པར་བཤད་པ་དང་

མཐུན་ནོ། །

བསྟོད་པ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་ནྲི། གོ་བར་ས་ལ། གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་པོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་རྲིགས་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི། མེ་

ལོང་ལྟ་བུའྲི་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་ཉྲིད། གདུལ་བའྲི་འདུལ་སང་ལ། རབ་ཏུ་

འཇྲིགས་ཤྲིང་ཁོས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལྔའྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་

ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །གཏྲི་མུག་རོ་རེ། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཉོན་མོངས་པ་གཏྲི་མུག་འཇོམས་པའམ་འབྲིགས་པས་ན་རོ་རེ། 

ཞེས་དང་། གཏྲི་མུག་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་གཏྲི་མུག་

ཅེས་ཐ་སད་བས་ཏེ། དེ་དང་ངོ་བོ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པས་ན་རོ་རེ། ཞེས་རོ་རེའྲི་དོན་ཚུལ་

གཉྲིས་སུ་བཤད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། མྲི་ཕྱེད་པ་དང་འབྲིགས་པར་བེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ་

རེ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སབས་འདྲིར་གཤྲིན་རེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་མྲི་

མཐུན་ཕྱོགས་ཆད་པའྲི་མང་འདས་སོགས་ལ་བ་ལ། དེ་ཉྲིད་བམས་པ་ཆེན་པོ་ལ་

སོགས་པ་མངོན་དུ་བས་པའྲི་མཐུས་མ་ལུས་པར་འཇོམས་པས་ན་གཤྲིན་རེའྲི་
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གཤེད་ཅེས་བ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། བམས་པ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བས་པའྲི་ཕྱྲིར། མ་ངན་

ལས་འདས་པ་འཆྲི་བའྲི་གཤྲིན་རེ་འཇོམས་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་། རོ་རེ་སྐུ་དང་། ཞེས་པས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་རྲིགས་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་

བའྲི་རོ་རེ་འཆང་ཙམ་བསྟན་པར་བས་ནས། ཕྲག་དོག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དང་མྲི་

སྦོར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན། ཞེས་དང་། རོ་རེ་ཐུགས། ཞེས་དང་། 

རོ་རེ་གསུང་། ཞེས་པ་རྣམས་ཀང་རོ་རེ་འཆང་ཙམ་བསྟན་པར་བས་ནས་རྲིགས་སོ་

སོ་བ་དང་མྲི་སྦོར་ཞྲིང་། རབ་མཚུངས་པ། ཞེས་པ་རྣམས་རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་རྣམས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སྟོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ལ། ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་སྦོར་བར་བཞེད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། ཡང་ན་

གཤྲིན་རེ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིགས་ལྔས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལྔ་བསྟན་ཏོ། །རོ་

རེ་སྐུ་དང་ཞེས་བ་བ་གཅྲིག་པུས་ནྲི། དབེ་བ་མ་བས་བའྲི་རོ་རེ་འཆང་སྟེ། ཇྲི་ལྟར་

རྲིགས་པར་སྦར་བར་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲ་མ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦར་རོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ནྲི། དཔལ་འཛིན་གྲི་དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་ལ། འགེལ་

པ་གཞན་གྲིས་དེ་དང་ཚུལ་མྲི་འད་བར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་སབས་འདྲིར་ཡང་། 

སྒྲུབ་ཐབས་ལ་རྣལ་འབོར་བཞྲིའྲི་ཆྲིངས་དང་། མཆོད་བསྟོད་ཡན་གྲིས་རྣལ་འབོར་

བཞྲི་རོགས་པའྲི་ལུགས་སུ་བ་སྟེ། འདྲིའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་རགས་པ་

ཙམ་དག་ནག་དང་མཚུངས་པར་བ་བ་ཡྲིན་པར་གོང་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་

དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ལས། དང་པོར་བསྒོམ་པ་རྣལ་འབོར་ཏེ། །གཉྲིས་པ་རེས་ཀྲི་རྣལ་
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འབོར་ཡྲིན། །གསུམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབོར་ཏེ། །བཞྲི་པ་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་

མདོར་བསྟན་ནས། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ན། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རོགས་པ་

ནྲི། །རྣལ་འབོར་ཡྲིན་པར་འདྲི་ལྟར་འདོད། །དེ་ཡྲི་རྒྱུ་མཐུན་ལྷ་ཡྲི་སྐུ། །རེས་ཀྲི་རྣལ་

འབོར་ཡྲིན་པར་གགས། །འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་པ། །ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་

འབོར་ཡྲིན་པར་འདོད། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང་། །ལྷ་ཡྲི་མྲིག་སོགས་

བྲིན་བརླབ་དང་། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གཞུག་པ་དང་། །མཆོད་དང་བསྟོད་པ་ཆེན་པོ་

ནྲི། །རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་ནྲི། མངོན་བང་

གྲི་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རོགས་པ་

ནྲི། རྣལ་འབོར་དང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རྣལ་འབོར་དང་འད་བ་སྟེ་དེའྲི་རྒྱུ་མཐུན་

ལས་བྱུང་བའྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པ་ནྲི། རེས་སུ་རྣལ་འབོར་

དང་། ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡུམ་གྲི་མངལ་དུ་བསྐེད་པའྲི་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་

རོགས་པར་སྤོས་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་བཀོད་པ་ནྲི། ལྷའྲི་

རྣལ་འབོར་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་པས་ན་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབོར་དང་། 

དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། མཆོད་བསྟོད་ཀྲི་བར་རྣམས་

ནྲི། རོགས་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པ་

ཡྲིན་ལ། དཔལ་འཛིན་གྲིས་ནྲི། བཟླས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་ནས་དམ་ཚིག་

པ་བསྡུས་པའྲི་བར་རྣམས་ཀང་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོར་བཤད་ལ། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་

རྣལ་འབོར་དང་། ཚོགས་ཞྲིང་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའྲི་བར་རྣམས་རྣལ་

འབོར་བཞྲིར་མ་བསྡུས་ལ། གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་མན་ཆད་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རྣལ་འབོར་བཞྲིར་བསྡུས་ནས་བཤད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་རྣལ་འབོར་བཞྲིའྲི་ཆྲིངས་ནྲི། 

འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་ལའང་རོགས་པར་ཚང་བས། དེའྲི་སྒོ་ནས་ལྷའྲི་འཁོར་

ལོ་རོགས་པར་བསྐེད་དེ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིད་ལ་བ་བའྲི་རྲིམ་པས་ཐུན་

བཞྲིར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཐུན་བཞྲི་ནྲི། ཛཱ་ལན་དྷ་རྲི་པས། 

ཐུན་བཞྲིར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ཞེས་བ་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཐོ་རངས་དང་། ཉྲི་མ་”གུང
1
་

དང་། ཕྱྲི་དོ་དང་། མཚན་མོ་སྟེ་བསྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པའོ། །ཞེས་བཤད་ཅྲིང་། ཐུན་གསུམ་

པ་ལ་ཉྲིན་མཐའ་ཞེས་ཀང་ཕྱེད་བཅས་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགེལ་པར་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཐུན་བཞྲིར་བཅད་ནས་མངོན་རྟོགས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་པ་

ནྲི། ཐུན་ཐོག་མཐའ་གཉྲིས་རྒྱས་ཤྲིང་། བར་པ་གཉྲིས་བསྡུས་པ་དང་། ཐོག་མ་རྒྱས་

ཤྲིང་ཐ་མ་གསུམ་བསྡུས་ནས་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཚད་ལྡན་གྲིས་བཤད་

དོ། །འདྲིར་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་བསྲུང་འཁོར་གཉྲིས་བཞག་པའྲི། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་

པའྲི་རྣལ་འབོར་བཞྲི་བསྐེད་རོགས་པའམ། སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་གའྲི་སྦོང་བེད་ཚང་

བའྲི་མངོན་རྟོགས་ཙམ་ཞྲིག་ལ་བསྡུས་པར་བ་ཞྲིང་། ཚོགས་ཞྲིང་བསྲུང་འཁོར་དང་

བཅས་ཏེ་བསྒོམ་པ་ལ་རྒྱས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་ནྲི། གསལ་

སང་བསྐེད་ཚུལ་དང་དེ་བརྟན་པའྲི་གནས་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གཉྲིས་དམྲིགས་ཕྱེད་པར་

བས་ཏེ་བསྒོམ་དགོས་ལ། འདྲི་ལ་བླ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ་ལྷ་གཅྲིག་གྲི་

རྣམ་པ་གསལ་བར་སང་བའྲི་ཞྲི་གནས་བརྟན་པོ་བསྒྲུབས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་མངོན་

རྟོགས་རོགས་ པ་བསྒོམ་པར་བཞེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དང་པོར་མངོན་རྟོགས་རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༨༧བ༤ན།   མགུང    * གུང   ཞོལ། ༡༠༧༡ན།   སྐུ། ༡༡༡བ༡ན།   གུང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པར་ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམ་ཞྲིང་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བས་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ལྷ་གཅྲིག་

ལ་དམྲིགས་ནས་གསལ་སང་རྲིམ་གྲིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །རང་གྲི་

ལུགས་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པོ་ལ་སོབ་པའྲི་ཐོག་མ་ཉྲིད་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པ་ལ་

བསབ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་རོགས་རྲིམ་ཡོངས་རོགས་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བེད་དུ་འགོ་

བའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་གཅྲིྲིག་དང་། སང་བ་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་གཉྲིས་ཀྲི་གཉེན་པོར་འགོ་

བའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་གཅྲིག་དགོས་སོ། །དེའྲི་དང་པོ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་སོད་བཅུད་གཉྲིས་

དང་། བཅུད་ཀྲིའང་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་

ནྲི། འདྲི་དང་འདྲིའོ་ཞེས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་སོ་སོར་ངོ་འཕྲོད་ཅྲིང་བློ་ཡུལ་དུ་ལེགས་

པར་ངེས་པར་བས་ནས། སྦང་གཞྲི་འདྲི་དང་འདྲི་སྦང་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

སབས་འདྲི་དང་འདྲི་བསྒོམ་པར་བའོ་སམ་པའྲི་བློའྲི་ཤུགས་ཐོག་མར་བསྐེད་དེ་

བསྒོམས་པས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་འགྲིག་ནས་རོགས་རྲིམ་མཚན་

ཉྲིད་རོགས་པར་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ལ་ཐ་མལ་གྲི་སོད་བཅུད་དུ་སང་བ་དང་། དེ་ལྟར་

ཞེན་པའྲི་སང་ཞེན་གཉྲིས་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སང་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་

འགོག་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་གསལ་སང་ཁད་པར་ཅན་དང་། མཆོག་གྲི་ང་

རྒྱལ་བརྟན་པོ་བསྐེད་པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གསལ་སང་ཡང་དཔད་པ་དང་འཇོག་པ་

གཉྲིས་ཀའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས། མངོན་རྟོགས་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ན་

སབས་གང་ཡྲིན་གྲི་སང་བ་ཁད་པར་ཅན་དུ་རེ་རེ་ནས་དཔད་དེ་བློའྲི་ཡུལ་དུ་རྣམ་པ་

གསལ་པོར་ཤར་བར་བས་ཏེ་བསྒོམ་ཞྲིང་། འཇོག་སྒོམ་བེད་པའྲི་ཚེ། སབས་གང་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཡྲིན་གྲི་དམྲིགས་པ་གསལ་བོར་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡྲིད་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གཏད་ནས། དན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་དང་། བྲིང་རྒོད་གཅོད་ཚུལ་གྲི་གནད་རྣམས་ལ་

མཁས་པར་བས་ཏེ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཆོག་གྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། 

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་བསྒོམ་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་སྐུ་གང་བསྒོམ་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་དངོས་ཡྲིན་ནོ་སམ་པའྲི་དག་པའྲི་ང་རྒྱལ་

ཤུགས་ཅན་རེ་ལེགས་པར་བསྐེད་ནས། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་དོན་ལ་བློ་དེའྲི་ཤུགས་

མ་ཡལ་བར་དུ་དེ་གའྲི་རྒྱུན་ལས་གཞན་དུ་མྲི་གཡེང་བར་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་གོམས་པར་བས་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་སོགས་གསལ་བཏབ་པའྲི་ཚེ། 

ཇྲི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ངོར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་སང་བ་ཤར་ནས་ཐ་

མལ་གྲི་སང་བ་འགག་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དག་པའྲི་ང་རྒྱལ་བསྒོམས་པས་དངོས་པོ་ལ་

ལྷར་མ་སོང་ཡང་རང་གྲི་ཡྲིད་ངོར་ཐ་མལ་གྲི་ང་རྒྱལ་ལོག་ནས་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བཅོས་

མྲིན་ལྟ་བུར་འཕོ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དག་པའྲི་སང་བ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་གང་གསལ་

བཏབ་པ་དེའྲི་སོར་མྲིན་པ། དེ་ལས་གཞན་གང་ཤར་ཡང་དེའྲི་རེས་སུ་མྲི་འབང་བར་

རྩ་བའྲི་དམྲིགས་པ་དེ་ག་ལ་སེམས་བཟུང་། ཡང་གསལ་བཏབ་པ་དེའྲི་སོར་ནས་ཆ་

གཅྲིག་གསལ་ནའང་དེ་ག་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་མྲི་གསལ་བར་སོང་ན་སྐུའྲི་སྤྲི་ལ་

བཟུང་། དེ་ལྟར་བསབས་པས་དག་པའྲི་སང་བ་གསལ་བོར་འཆར་ལ། དེ་ཤར་བ་ན་

སར་ཡང་ལྷ་དེ་དངོས་ཡྲིན་ནོ། །སམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བསྐེད་དེ་སེལ་མར་བསྒོམ་

པར་བའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསབ་པ་དེ་ཡང་། དཔེར་ན་གཙུབ་ཤྲིང་གཉྲིས་གཙུབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་མེ་བསྐེད་པ་ལ་དོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་ངལ་བསོས་ཏེ་སར་ཡང་

གཙུབ་པ་ལྟ་བུས་མྲི་ཆོག་གྲི །དོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་དག་ལ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་

གཙུབས་པས་མེ་ཕྱྲིན་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་དུ། ལྷའྲི་གསལ་སང་དང་ང་རྒྱལ་སོགས་

ལའང་དང་པོར་གསལ་སང་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་སྐེས་པ་ན། དེ་ཀའྲི་འཕྲོ་ནས་དག་ལ་རྒྱུན་

རྲིང་བར་འབད་པས་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་ཕར་

ཕྱྲིན་བསྡུས་པ་ལས། རྒྱུན་མྲི་འཆད་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲིས། །བསམ་གཏན་བསྒྲུབ་ལ་

བརྩོན་པར་བ། །ཡང་དང་ཡང་ཞྲིང་ངལ་བསོས་ན། །གཙུབས་པས་མེ་ཕྱྲིན་མྲི་འགྱུར་

ཏེ། །རྣལ་འབོར་ཚུལ་ལའང་དེ་བཞྲིན་དུ། ཁད་པར་མ་ཐོབ་བཏང་མྲི་བ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དག་པའྲི་སང་ཞེན་བརྟན་པའྲི་ཚད་ཀང་། གློ་བུར་བའྲི་འགལ་

རྐེན་གཞན་མེད་པ་ན། ཐུན་རེའྲི་མགོ་མཇུག་རོགས་ཀྲི་བར་དུ། གསལ་སང་དང་ང་

རྒྱལ་ཐུན་མགོ་ལ་དང་པོར་གསལ་བཏབ་པ་དེ་ཀའྲི་བེད་པས་ཐ་མལ་གྲི་སང་ཞེན་

གྲིས་བར་མ་བཅད་པར་ཐུན་གཞུག་བར་དུ་འཁོངས་པ་ལ་བཞེད་དོ། །མུ་ཏྲིག་ཕྲེང་བ་

ལས་ཀང་། དངོས་གྲུབ་ནྲི། སེམས་བརྟན་པ་སྟེ། བདག་ཉྲིད་ལྷའྲི་རྣམ་པར་སང་བ་དང་

དེའྲི་ང་རྒྱལ་བདག་ལ་ཉྲི་མ་རེ་རེ་ཞྲིང་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཇུག་པ་དེ་ཐོབ་པའོ། ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང་། དག་ནག་གྲི་དཀའ་འགེལ་ལས་ཀང་། དེ་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་བས་ལ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་ཀང་

ཁད་པར་ཅན་གྲི་སང་ཞེན་བརྟན་པའྲི་ཚད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་གྲིས་རྒྱ་ཆེ་བ་

ལ་བསབ་ཚུལ་བསྟན་ནས། ཟབ་པ་ལ་བསབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་ལ་བསབ་པའྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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སབས་ཕལ་ཆེར་དུ། དམྲིགས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ལྷ་སྐུ་སོགས་ལ་དམྲིགས་ནས་

རྲིགས་པས་བརྟགས་ན་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་བཞྲིན་དུ་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའྲི་དོན་ལ་འཇོག་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནྲི། རང་

བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པའྲི་རྒྱུན་སྐོང་བ་ཡྲིན་པས་ཟབ་པ་དང་ལྷ་ལ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་

པས་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བསབ་པ་འདྲི་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་

ཅེས་ཀང་བ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི། རགས་པ་ལ་བསབ་པའྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པའོ། །

དེ་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་ལ་ལོབས་པ་ན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་

བསྐེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམ་

པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ནྲི། གནས་སབས་གང་དུ། དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྱྲིར། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

བསྒོམ་པ། གང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་གནས་དང་བཅས་པ་དམྲིགས་ཕྱེད་པར་བས་ཏེ་བསྒོམ་

པ་གཅྲིག་དགོས་སོ། །གནས་སབས་གང་དུ་བསྒོམ་པ་ནྲི། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་

ལ་རགས་པ་དན་པ་གཅྲིག་པ་དང་། ཕྲ་བ་རྟོག་པའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་སོབ་པའྲི་སབས་

གཉྲིས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ལ། ལས་དང་པོ་བ་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་བཞྲིར་གསུངས་པ་ལས། འཕགས་ལུགས་ཀྲི་དན་པ་

གཅྲིག་པ་ལ་ལོབས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་

ཐོབ་པའྲི་སབས་སུ་སེབས་པ་གཉྲིས་དོན་འད་བར་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དན་པ་

གཅྲིག་པ་ལ་སོབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པའྲི་མཚམས་སུ་སེབས་པ་ཡན་

ཆད་ཀྲི་སབས་སུའང་ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམ་པ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་སབས་དེ་དག་ཏུ་ནྲི། བྲིང་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཤས་ཆེ་ན་དེ་བཅད་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སྟེང་སྒོར་ཕྱག་མཚན་ཕྲ་མོ་དང་། རྒོད་པ་ཤས་ཆེ་ན་

དེ་བཅད་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་སེམས་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་

འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཕབ་ནས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་དག་གྲི་ཚེ་ཕྱག་མཚན་དང་ཐྲིག་ལེ་

ཙམ་ཞྲིག་རེས་འཇོག་ཏུ་བསྒོམས་པས་ཆོག་གྲི་སྤོ་བསྡུ་སོགས་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་

མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་བྲིང་རྒོད་ཞྲི་བ་ན་སྔར་གྲི་རྩ་བའྲི་དམྲིགས་པ་

གང་ཡྲིན་གསལ་བཏབ་ནས་དེ་ལ་དྲིལ་ཏེ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་སབས་དེ་དག་ཏུ་ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམ་པ་ནྲི། དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་བྲིང་རྒོད་

བཅད་པའྲི་ཆེད་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དན་པ་གཅྲིག་པ་ལ་ལོབས་པའྲི་འོག་དང་། ཡེ་

ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་ཐོབ་པའྲི་སབས་ནས་ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམ་པ་ནྲི། རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཞྲི་

གནས་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཡྲིན་པས། ཕྲ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་ཆྲིག་

དྲིལ་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་བརྟན་པ་ན་སྟེང་སྒོའྲི་ཕྱག་མཚན་གྲི་

སྤོ་བསྡུ་དང་། ཕྱག་མཚན་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་སྤོ་བསྡུ་ལ་སོབ་ཅྲིང་། འོག་གྲི་ས་སྒོའྲི་

ཐྲིག་ལེའྲི་ནང་དུའང་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་ནས། བུ་དང་ཚ་བོ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་སྤོ་བསྡུ་ལ་སོབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་

པའོ། །དེ་ལྟར་བསབས་པས་ལུས་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནྲི། 

སབས་འདྲིར་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་པ་གྲུབ་བའྲི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། སོབ་

དཔོན་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་གྲིས་ཀང་། སྟེང་སྒོའྲི་ཕྲ་མོ་བརྟན་པ་ནས་ལུས་སེམས་

ཤྲིན་སྦངས་ཐོབ་པར་བཤད་པས། ས་སེ་སོགས་ནས། ཞྲི་གནས་གྲུབ་པའྲི་སབས་

ནས་ཤྲིན་སྦངས་གཉྲིས་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་ཚུལ་འདའོ། །གནས་གང་དུ་བསྒོམ་
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པ་ནྲི། བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། བྲིང་རྒོད་བཅད་པ་ཙམ་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་བསྒོམ་པ་ལའང་། 

རང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བསྒོམས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་

དེའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་རང་གྲི་ཡྲིད་རྣམས་དབེར་མེད་པར་བས་ཏེ། འོད་ཟེར་གྲི་སང་བ་

ཆེན་པོ་དང་བཅས་པར་བསྒོམ་པར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ནྲི། སྲིང་ཁར་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་

གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ཨ་བྷ་ཡཱས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་འོད་ཟེར་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་

ནས་སོང་སྟེ་སྤྲི་བོའྲི་བང་སེམས་ཞུ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་འོངས་ཏེ། སྲིང་ཁའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་གང་ཡྲིན་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་ཐྲིམ་པར་བསམས་ནས། དེ་ལ་སེམས་

འཛིན་པའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་ཚུལ་བཤད་དེ་འདྲིའང་གནས་སྲིང་ཁར་

བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ལྟེ་བ་སྲིང་ཁ་མགྲིན་པ་སྤྲི་བོའྲི་རྩ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རྩ་མདུད་ཀྲི་དབུས་

སུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཨཾ་ཧཱུཾ་ༀ་ཧཾ་བཞྲི་བཀོད་ནས། དེ་ནས་གསང་གནས་ཀྲི་ཐུར་སེལ་

གྲི་རླུང་གྲིས། གཏུམ་མོའྲི་ངོ་བོ་ཨཾ་ཡྲིག་སྦར་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཡྲི་གེ་གོང་མ་

གསུམ་ཞུ་ནས་ལྟེ་བའྲི་ཨཾ་ཡྲིག་ལ་བབས་ཏེ། དེ་དང་དབེར་མེད་པར་གྱུར་ནས་ལྷན་

སྐེས་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཐྲིག་ལེར་བལྟས་ཏེ་དེ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་གཅྲིག་ཀང་

ཨ་བྷཱ་ཡས་བཤད་དེ། འདྲི་ནྲི། ལྟེ་བར་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས། ཡུམ་གྲི་ས་རྩེ་དང་། དཔལ་འབས་རོ་རེས།ཡབ་ཡུམ་གྲི་གསང་བའྲི་ས་རྩེ་

གཉྲིས་གདམ་ང་དང་། སན་ཞབས་ཀྲིས། རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་བུམ་པར་བསྒོམ་པ་སོགས་

བཤད་པས། ཕྲ་མོ་བསྒོམ་པའྲི་གནས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་”པ
1
། བསྒོམ་ཚུལ་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༩༠བ༡ན།   པ   ཞོལ། ༡༡༠བ༤ན།   སྐུ། ༡༡༥ན༢ན།   ལ
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གཅྲིག་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

སབས་འདྲིར་ནྲི། ཕྲ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པར་བསྒོམ་ན། འཕགས་པ་ཡབ་

སས་ཀྲི་བཞེད་པ་ལྟར། སྟེང་འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཕྱག་མཚན་དང་ཐྲིག་ལེ་ལ་སེམས་བརྟན་

པར་བསབས་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་སྤོ་བསྡུ་སོགས་ཀང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བསྒོམ་

པར་བ་ལ། མདོར་བསྡུས་ན། སྟེང་འོག་གྲི་ས་རྩེར་ཟླ་གདན་ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེ་སྔོན་

པོ་ཡུངས་ཀར་གྲི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་ལ་སེམས་བཟུངས་ནས་བརྟན་པ་ན། དེ་ལས་ཕྱག་

མཚན་མང་པོ་སྤོ་ཞྲིང་། སར་ཡང་རྩ་བའྲི་ཕྱག་མཚན་ལ་སྡུད་པའྲི་སྤོ་བསྡུ་ལ་བསབས་

པས་ལུས་སེམས་ཤྲིན་སྦངས་འདེན་ཐུབ་པའྲི་བར་དུ་བསབས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི། ཕྲ་མོ་

ལ་སེམས་འཛིན་པའྲི་རྲིམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕྲ་རགས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་པས་སྐོ་

བར་གྱུར་ན། དག་པ་དན་པར་བས་ཏེ། དེ་ནས་བཟླས་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པར། བདག་ཉྲིད་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་རྣལ་

འབོར་རོ། །བདེན་མྲིན་བརྫུན་པ་མ་ཡྲིན་ཉྲིད། །དེ་ནས་རྣམ་དག་ཀང་དན་བ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས། དག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། དེ་ལྟར་བལྟས་ཏེ་བདག་ཉྲིད་ནྲི། །ལྷ་ཡྲི་

བདག་ཉྲིད་དེར་གཏད་ནས། །སྔགས་བཟླས་དེ་ཚེ་རྣལ་འབོར་པ། །ཡྲིད་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་མྲི་

སྐོ་བར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཟླས་པ་བ་ཚུལ་རྣམས་བསྟན་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་དག་པ་མདོར་བསྡུས་

པ་ནྲི། རེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཞལ་དགུ་ནྲི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་མདོ་སེ་དབངས་བསད་ལུང་བསྟན་དང་། །ཚིགས་
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བཅད་ཆེད་བརོད་རྟོགས་པ་བརོད། །དེ་ལྟར་བྱུང་དང་གླེང་གཞྲི་དང་། །ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་

པ་སྐེས་རབས་བཅས། །གཏན་ལ་ཕབ་རྨད་བྱུང་ཆོས་སེ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་གསུངས། །ཞེས་འདོན་པ་ལྟར། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ལས། 

སབས་འདྲིར་རྟོགས་བརོད་དང་། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་། སྐེས་རབས་གསུམ་གླེང་

གཞྲིར་བསྡུས་ནས་ཡན་ལག་དགུར་བས་ཏེ་དེ་དང་ཞལ་དགུ་དག་པ་སྦར་བ་སྟེ། 

ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བསྟན་པ་རྣམ་པ་དགུར་བསྡུས་ནས་

གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདའོ། །

སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པ་ལས་ནྲི། ཞལ་དགུ་ཞེས་པ་ནྲི། དབུ་སྟེ་རྩ་

བའྲི་ཞལ་ནས་བརྩམས་པའྲི་གཡས་པ་གསུམ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་པ་གསུམ་

དང་། སྟེང་དང་དེའྲི་སྟེང་རྣམས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན། སངས་རྒྱས་མཐར་གྲིས་གནས་པའྲི་

སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུའོ། །ཞེས་ཞལ་དགུ་སོམས་འཇུག་དགུ་དང་དག་པ་སྦར་

ཏེ། གཉྲིས་ཀའང་དག་པ་ཕྱོགས་རེ་དང་སྦར་བ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་

མྲི་བསྐོད་པས། ཞབས་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་བཅུ་དྲུག །ནང་དང་ཕྱྲི་ལ་སོགས་པའྲི་

སྟོང་གཞྲི་བཅུ་དྲུག་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་མཚན་འཛིན་བཅུ་དྲུག་དང་སྦར་ཞྲིང་

ཞབས་བཅུ་དྲུག་སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དང་སྦར་ནས། སོག་ཆགས་རྣམས་ཞབས་ཀྲིས་

མནན་པ་ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པས། བདེན་འཛིན་བཅུ་དྲུག་སོང་བ་མཚོན་

པར་བཤད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། སྟོང་པ་བཅུ་དྲུག་རྣམ་

པར་དག་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་མྲི་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི། ཕྱྲི་རོལ་དང་ནང་ལ་

སོགས་པའྲི་དངོས་པོར་འཛིན་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་
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སྟོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲིས་བཅོམ་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞབས་བཅུ་དྲུག་གྲིས་བརྲིས་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །འདྲིའྲི་དཔེ་ལ་ལར། མྲི་རོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི། ཞེས་ཀང་འབྱུང་

སྟེ། དེ་ལྟར་ན། སོབ་དཔོན་འདྲི་ཞབས་འོག་གྲི་བཅུ་དྲུག་པོ་ཤྲི་བའྲི་ལུགས་སུ་བཞེད་

དམ། ཡྲི་གེ་མ་དག་པ་གང་ཡྲིན་བརྟག་པར་བའོ། །

ཡང་སོབ་དཔོན་འདྲིས། མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་ནྲི། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་

འདུལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་བསྟན་པར་གསུངས་ཏེ། མཚན་མ་འགེང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། འདྲིར་ལྷ་

ཆེན་པོ་དང་འད་བར་བསྟན་པས་དེ་འདུལ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། དེ་ནྲི། ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཅན་

ཡྲིན་པས་ལོ་གསུམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་བཟློག་པའྲི་དང་། གཉྲིས་ཀྲིས་གཉྲིས་སྤད་པས་

བདེ་བས་མ་ཚིམ་ཞྲིང་རྟག་ཏུ་མཚན་མ་ལས་སུ་རུང་བའོ་ཞེས་གགས་སོ། །དེ་བས་ན། 

ཆགས་པ་དང་ལྡན་ཞེ་སང་བརའོ། །ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཁབ་འཇུག་འདུལ། །ཞེས་བཤད་

དོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །གཅེར་བུའྲི་གཟུགས། ཞེས་པའྲི་དག་པའང་ཚུལ་གཞན་

དུ་བཤད་དེ། གོང་དུ་དངས་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལས་གཞན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

གསུངས་པའྲི་དག་པ་རྣམས་ནྲི། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པར་

བཤད་པ་དང་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མཐུན་ཏེ། འགེལ་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་འདྲི་ལྟར། ཞལ་དགུ་པོ་

འདྲི་ལྟ་བུས་ནྲི། ཡན་ལག་དགུའྲི་ཆོས་སྟོན་པས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྲིན་པས་

ནའོ། །རྭ་གཉྲིས་ནྲི། བདེན་པ་གཉྲིས་ནའོ། །ཞེས་དང་། ཕྱག་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ནྲི། བང་

ཆུབ་ཀྲི་ཕྱོོགས་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཡང་དག་པའྲི་རྩོལ་བ་དང་། 

ཡང་དག་པའྲི་དན་པ་དང་། ཡང་དག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་དང་། ཞབས་བཅུ་
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དྲུག་ཅེས་པ་ནྲི། སྟོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཞེས་དང་། མཚན་མ་

གེན་དུ་འགེང་བ་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་དང་། 

གཡས་པའྲི་ཞབས་ཀྲི་མྲི་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་པོ་ནྲི། དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་པོ་

དག་པས་སོ། །བ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་པོ་ནྲི། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྲི་དག་པས་

སོ། །ཞེས་དང་། གཅེར་བུ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་རྟོགས་པའོ། །ཞེས་

དང་། སྐྲ་གེན་དུ་བརེས་པ་ནྲི། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གོ་འཕང་སྟོན་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། ཚིག་གཞན་དང་འཁག་འཁྲུགས་སུ་གསུངས་ཀང་འདྲིར་

ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དག་པའྲི་ཚིག་གྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་དངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་དག་པ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་མདོར་བསྡུས་ན། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་སྐུ་དེས། གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་

གཞྲི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་དང་། དེའྲི་བརོད་བའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་དང་། ལམ་

དེས་བགོད་པའྲི་འབས་བུ་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། བརོད་

བའྲི་གཙོ་བོའྲི་ལམ་ཡང་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་དམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཁོང་

དུ་ཆུད་པའྲི་བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ཡྲིན་ཞྲིང་། འདྲི་ཡང་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་བདེ་མཆོག་

གྲི་ཕྱོགས་མཐུན་གྲི་དག་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། སབས་འདྲིའྲི་

བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ཡང་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་ངོ་བོ་དང་བེད་ལས་དང་

གོགས་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སོ་བདུན་དུ་འབེད་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་ལ་སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་

དྲུག་རྟོགས་པའྲི་ལྡོག་ཆའང་བཞག་ཏུ་ཡོད་པས། སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལས། ལམ་དེའྲི་

གཙོ་བོ་དོན་དམ་རྟོགས་པ་ལ་ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྟོགས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མེད་པར་ཞུགས་པའོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཡང་། རྒྱས་པར་བསྒོམ་པར་འདོད་ན། འགེལ་པ་གཉྲིས་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་

ལས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ནྲི། རོ་རེ་གྲུབ་པ་དང་། སོ་

ན་ཤྲྲིའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པར། གྲི་

གུག་ནྲི། མ་རྲིག་པ་གཅོད་པའོ། །བྷྲི་ཏྲི་པ་ལ་ནྲི། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་འབྲིགས་པའོ། །གཏུན་ཤྲིང་ནྲི། དན་པ་ཉམས་པ་འཇོམས་པའོ། །ཆུ་གྲི་ནྲི། 

སེད་པ་གཅོད་པར་བེད་པའོ། ཞེས་སོགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་ཀྲི་དག་པ་རོགས་པ་

དང་། གྲུ་བཞྲི་ཞེས་པ་ནྲི། མྲི་མཉམ་པ་མེད་པས་ནའོ། །སྒོ་བཞྲི་ཞེས་པ་སྟོང་པ་ཉྲིད་

དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སོན་པ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་སྟེ། 

རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྒོ་རྣམས་སོ། །

རྟ་བབས་བཞྲི་ཡྲིས་བརྒྱན་ཞེས་པ་ནྲི། བསམ་གཏན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་དག་པའོ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དག་པའང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཧ་

ཅང་མངས་པར་དོགས་པས་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚིག་གཞན་རྣམས་མ་དངས་

སོ། །མན་སེ་ལས་ཀང་། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དག་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དག་པའྲི་ཟུར་གསུམ་པའྲི་ནང་དུ། སྐོན་གྲིས་མ་གོས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་པར་དག་

པའྲི་པད་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དག་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་རྭ་བཅུ་གཉྲིས་སམ་ཉྲི་ཤུ་པ་

རྣམས་བཤད་པའྲི་འོག་ཏུ། མན་སེར། དེར་རྣམ་པར་སང་མཛད་རྲིག་མ་དང་བཅས་

པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཁ་དོག་ལྔ་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁང་

པ་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའྲི་གོང་ཁེར་གྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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དང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་དག་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་

མཉམ་པ་མེད་པ་གསལ་བར་བེད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་དང་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་

བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་གྲུ་བཞྲི་པའོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་

ཟུར་བཞྲིའོ། །དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་ཤར་གྲི་སྒོའོ། །ཡང་

དག་པར་སོང་བ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་ལྷོའྲི་སྒོའ།ོ །རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྐང་པ་བཞྲི་རྣམ་

པར་དག་པས་ནུབ་ཀྲི་སྒོའ།ོ །དད་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པས་

བང་གྲི་སྒོའ།ོ །བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་སམ་སྟོང་པ་དང་མཚན་མ་

མེད་པ་དང་སོན་པ་མེད་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་མྲི་བེད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཀང་སྒོ་

བཞྲིའོ། །སྒོ་ཉྲིད་ནྲི། བང་ཆུབ་ཀྲི་ཐབས་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཞེས་དང་། བསམ་གཏན་

བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་རྟ་བབས་བཞྲི་རྣམས་སོ། ཞེས་རོ་རེ་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་

གསུངས་སོ། །འདོད་སམ་བཞྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཞྲི་དང་སྦར་བས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཞྲི་

ཡང་མན་སེར། དཔའ་བར་འགོ་བ་དང་ནམ་མཁའྲི་མཛོད་དང་དྲི་མ་མེད་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་

དང་སེང་གེ་རྣམ་པར་བརྩེན་པ་སྟེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་སྟེགས་བུ་

བཞྲིའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ནྲི། སབས་གཞན་དུའང་ཤེས་པར་བའོ། །

འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དག་པ་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་འདོད་ན་

མན་སེ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །བཅུ་གསུམ་མ་ལྟ་བུའྲི་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་དག་ནྲི། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། ཞེ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་རྲིགས་ལྔ་དང་། བམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་དག་པ་ཙ་རྩྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང་། དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོབས་བཞྲི་དག་པ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་བཞྲི་དང་། ཕྱྲིའྲི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་དག་པ་ནྲི། ཐོད་

པ་བཞྲིར་དག་ནག་གྲི་འགེལ་པ་རྣམས་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་དག་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་གཉྲིས་མ་དག་པའྲི་

སོད་བཅུད་ལྟར་དོན་གཞན་དུ་འཛིན་པ་དང་། ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀང་མ་དག་པའྲི་

གཙོ་འཁོར་ལྟར་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་ལྡོག་ནས། གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཟུང་

ཆ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ས་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་རྟོགས་པའྲི་ཕྱྲིར་

དུ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་ཀང་དག་ནག་གྲི་འགེལ་པར། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་སྟེ། བདག་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་དང་དཀྲིལ་འཁོར་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་ལྷག་པར་མོས་པར་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་བདག་ཉྲིད་ལས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་

དོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་གཅྲིག་པུ་བསྒོམས་

པས་ཆོག་མོད། ལྷ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་བསྒོམས་པས་ཅྲི་བ་སམ་ན། ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲི་རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་ཐ་དད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྲི་གདུལ་བའྲི་བསམ་པའྲི་

དབང་གྲིས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་མང་པོ་བསྟན་པར་གསུངས་ཏེ། ཤཱནྲི་པས། ཁ་ཅྲིག་

བདག་པོ་གཅྲིག་པུས་ཆོག་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན། ལྷ་འདྲི་སེད་ཅྲིག་བསྟན་ཞེས་

ལྡོག་པའྲི་ཕྱྲིར་ལྷ་སོ་སོའྲི་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པའོ། །ཞེས་བཤད་ལ། མན་སེ་

ལས་ཀང་། འོ་ན་ཅྲི་ལྟར་མཐའ་ཡས་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་དབེ་བ་ཅན་གྲི་

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་ཞེན་པའྲི་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་བསམ་པའྲི་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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དབང་གྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་ཉྲིད་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་

ཅན་རྣམས་སུ་འདྲི་རྣམས་འཆར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་དོ། །ད་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་ལཱ་

ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའྲི་དག་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བླ་

མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་རྣམས་ནྲི། གཙོ་བོར་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐེ་དགོས་

ཤྲིང་། དེའྲི་བསྣུན་ས་གཙོ་བོ་ཡང་། གནས་པ་རྩ། གཡོ་བ་རླུང་། བཀོད་པ་བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་དཀར་དམར་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམས་

པས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་དབུ་མར་བཀག་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རོགས་

རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་མཆོག་རྣམས་བསྐེད་པར་བ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་དག་པ་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ཕྱྲིན་

ཅྲི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་ན་ནྲི། གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གཞྲི་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེ། དེ་དག་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས། ཐབས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་

པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས། ཡེ་ཤེས་དེ་གོམས་པ་ལས་འབས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་དང་

བཅས་པ་མཐའ་དག་པར་རྟོགས་ནས། འདྲི་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་གནད་རྣམས་ཀང་

ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བས་རེ་བླ་མའྲི་གསུང་ངག་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཕྱོགས་མཚོན་པ་ཙམ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དུས་འཁོར་སོགས་ལས། ཇྲི་

ལྟར་ཕྱྲི་རོལ་དེ་བཞྲིན་ནང་། །ནང་དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ཤེས་བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་

ཕྱོགས་མཐུན་པར། འདྲིར་ཡང་དག་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་ཕྱྲི་ནང་གཉྲིས་ལ་

གཙོ་བོར་སྦར་ཏེ། འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བཤད་པས་གཞན་བསྐེད་རོགས་ལ་

སྦོར་བ་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲི་འཆད་པ་ལ་གཉྲིས། བཤད་
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བའྲི་གཞུང་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་དགོད་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་དོན་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་གཞུང་ལས། དམ་པའྲི་དོན་དུ་རྣམ་དག་

པ། །དུས་ནྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས། །ཞལ་བརྒྱད་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡྲིན་

ཏེ། །ཞལ་དགུ་ཐུན་ཚོད་སྤྲི་ཡྲིན་ནོ། །ཕྱག་དང་རྭ་གཉྲིས་ཟླ་བ་དང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་པར་

ཡང་དག་སྦོར། །བཞོན་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་དང་ནྲི། །ཟླ་བ་ཡྲི་ནྲི་ཞག་ཏུ་ཤེས། །ཞལ་ནྲི་

གཟའ་དགུ་དག་ཏུ་ཤེས། །སྤན་ནྲི་རྒྱུ་སར་དག་དང་སྦར། །ཞབས་ནྲི་འཕོ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་དང་། །དུས་བཞྲི་ཡང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ནོ། །མཚོན་ཆ་རྣམས་ནྲི་སྟོང་པ་དང་། །སྲིང་

རེ་ཡང་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གཉྲིས། །གླང་ཆེན་ལྤགས་པ་བགེགས་ཆེན་ཏེ། །དག་པོའྲི་

གཟུགས་ནྲི་སྡུག་”བསྔལ
1
་ཆེ། །སེལ་བར་བེད་པའྲི་གཙོ་བོའ།ོ །ཁ་དོག་ནག་པོ་

བམས་པ་ཆེ། །ཐོད་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ནྲི་ཐམས་ཅད་

དག །རང་བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་དུས་དག་གོ །དུས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུམ་མོ། །ལྷ་

རྣམས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་མྲིང་ནྲི། །དང་པོར་ༀ་དང་ཧཱུཾ་ཕཊ་མཐའ། །ཐོད་པར་བཏུང་བ་དག་

པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་བང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཡྲིན་ནོ། །བཞོན་པ་ས་རྲི་སན་ཏྲི་ཀ །མདོག་

སོགས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྟེ། །དག་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་དག་པ་ཅུང་

ཟད་ཙམ། །འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ན་རྒྱས་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་སོ་སོར་བཤད་པ་ནྲི། དམ་པའྲི་དོན་དུ་རྣམ་དག་

པའོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། འོག་ནས་འཆད་པའྲི་དག་པ་འདྲི་དག་ལ། ཕྱྲི་དང་ནང་ལ་

སྦར་བའྲི་འཆད་ཚུལ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཡོད་པ་ལས། ནང་ལ་སྦར་བའྲི་དག་

1  མ་ཕྱི། ༩༤ན༣ན།   བསྔུལ    * བསྔལ   ཞོལ། ༡༡༤བ༥ན།   སྐུ། ༡༡༩བ༢ན།   བསྔལ
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པ་འཆད་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་དོན་དང་གཙོ་བོའྲི་དག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དུས་

ནྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས། །ཞེས་པའྲི་དུས་ནྲི། ཕྱྲི་ལ་སྦར་ན། ཞག་དང་ཟླ་བ་

དང་ལོ་ལ་སོགས་པ་རྲིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྲི་དུས་ཙམ་ལ་བ་ལ། ནང་ལ་སྦར་ན། འགོ་

བ་རྣམས་ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་འོང་ཞྲིང་འདྲི་ནས་ཕྱྲི་མར་རྲིམ་

གྲིས་འགོ་བ་སོགས་ཀྲི་དུས་དང་། གང་གྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་སོགས་སུ་འཁོར་

བར་བེད་པའྲི་ལས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་བར་མ་ཆད་པར་འཇུག་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ནང་གྲི་དུས་

ཞེས་བའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་དུས་ཙམ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་

ཀྲི་གཟུགས་ཙམ་གྲིས་མཚོན་པར་བེད་ལ། དེ་ཡང་སབས་འདྲིར་ནྲི། ལས་རླུང་གྲི་

རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་དབུ་མར་བཀག་པའྲི་མཐུས་བདེ་ཆེན་བསྐེད་དེ། དེ་དང་སྟོང་པ་ཉྲིད་

མཐར་ཐུག་པ་སྦར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་

པར་ཤར་བ་ཡྲིན་པས། སྐུ་དེས་དེ་ལྟར་མཚོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྐུ་དེ་ཉྲིད་ནང་གྲི་ལས་

རླུང་དེ་འད་བའྲི་རྒྱུ་བ་རྩ་བ་ནས་གཅོད་པའྲི་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པས་དཔའ་བོ་ཆེན་

པོའྲི་གཟུགས་ཞེས་ཀང་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞལ་བརྒྱད་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡྲིན་

ཏེ། །ཞལ་དགུ་ཐུན་ཚོད་སྤྲི་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཞལ་འོག་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་ནྲི། 

ཕྱྲི་ལ་ཉྲིན་མོ་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་དང་མཚན་མོ་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་སྟེ། ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་པོ་དེ་

རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཞལ་དགུ་པ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་གྲིས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་པོ་དེ་

གང་ལས་འབེད་པའྲི་གཞྲི་ཐུན་ཚོད་སྤྲི་ཙམ་པ་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་ཏེ། སབས་

འདྲིའྲི་ཞལ་ཞེས་པ། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས་ཞལ་དགུ་ནྲི། དབུ་སྟེ། ཞེས་བཤད་པ་

བཞྲིན་དུ་དབུ་ཙམ་ལ་ཞལ་དུ་བས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ནང་ལ་སྦར་ན། སྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་
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འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་རྣམ་པར་དག་པ་ཞལ་འོག་མ་བརྒྱད་

ཀྲིས་མཚོན་ལ། རྩ་འདབ་བརྒྱད་པོ་དེ་གང་དུ་འདུ་ཞྲིང་གང་ལས་གེས་པའྲི་གཞྲི་ནྲི། 

སྲིང་ཁའྲི་རྩ་དབུ་མ་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་གྲིས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། ཉྲིན་མཚན་གཉྲིས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་བཞྲི་བཞྲི་

སྟེ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཞལ་འོག་མ་བརྒྱད་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རྒྱུ་བ་ཙམ་དེ་ཉྲིད་

འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་གྲིས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕྱག་དང་རྭ་གཉྲིས་ཟླ་བ་དང་། །ཟླ་བ་

ཕྱེད་པར་ཡང་དག་སྦོར། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཕྱག་སོ་བཞྲི་དང་རྭ་གཉྲིས་ཏེ་སོ་དྲུག་

པོ་དེས་ནྲི། ཕྱྲི་ལ་སྦར་ན། ལོ་གཅྲིག་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཡར་ངོ་ལ། ཚེ་

གཅྲིག་ནས་བཅོ་ལྔའྲི་བར་ལ་ཟླ་བའྲི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ། དཀར་ཆ་

རོགས་ཤྲིང་ནག་ཆ་མ་ཞུགས་ཙམ་གྲི་ཆ་གཅྲིག་སྟེ། ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ལ། མར་ངོ་

”ན
1
། ཉྲི་མ་དང་ཉེ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཚེ་བཅུ་དྲུག་ནས་གནམ་གང་གྲི་བར་ལ་ཟླ་བའྲི་

དཀར་ཆ་འགྲིབས་ནས་ནག་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ། ནག་ཆ་རོགས་ཤྲིང་དཀར་ཆ་

མ་ཞུགས་ཙམ་གྲི་ཆ་གཅྲིག་སྟེ། ཆ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབེར་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན། ལོ་

གཅྲིག་ལ་དེ་འད་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀར་ཆ་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྲི་བགོད་པ་རོགས་པའྲི་ཟླ་བ་

རངས་པོ་བཅུ་གཉྲིས། དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཡར་ངོ་ཚན་པ་བཅུ་གཉྲིས། ནག་ཆ་

འཕེལ་བའྲི་མར་ངོ་ཚན་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། སོ་དྲུག་པོ་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ནང་ལ་སྦར་ན། ཟླ་བ་ཡར་ངོ་ལ་རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་གྲི་རྩ་བ་ནས། 

སྤྲི་གཙུག་གྲི་བར་དུ་གཡོན་རྐང་མའྲི་ཕྱོགས་ནས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་དཀར་པོ་འཕེལ་

1  མ་ཕྱི། ༩༥ན༡ན།   ན   ཞོལ། ༡༡༥བ༥ན།   སྐུ། ༡༢༠བ༤ན།   ལ
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བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག །མར་ངོ་ལ། སྤྲི་གཙུག་ནས་རྐང་པ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་གྲི་རྩ་བའྲི་

བར་དུ་གཡས་རོ་མའྲི་ཕྱོགས་ནས་ཁམས་དམར་པོ་འཕེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་དཀར་ཆ་

ཟད་པར་བེད་པའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། མདོར་ན་ལོ་གཅྲིག་ལ་དེ་འད་བའྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་གྲི་བགོད་པ་རོགས་པ་ཚན་པ་བཅུ་གཉྲིས། ཁམས་དཀར་པོ་འཕེལ་བའྲི་ནང་

གྲི་ཡར་ངོ་བཅུ་གཉྲིས། དམར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ནང་གྲི་མར་ངོ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། སོ་དྲུག་

པོ་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་ཕྱག་རྭ་སོ་དྲུག་གྲིས་མཚོན་པའོ། །ཕྱྲི་རོལ་དང་མཐུན་པར་

ནང་གྲི་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྲི་ཆ་འདྲི་དག་ནྲི། མན་སེ་ལས་ཀང་

གསལ་བར་བཤད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། དེ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་

དབེ་བ་ལས་ཟླ་བ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སྟེ་ཚེས་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་འཕེལ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དབེ་བ་ལས་ཀང་ངོ་། །དེ་སད་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་

པ། ཨ་ཡྲིག་མཐེབ་ཆེན་རྩ་བར་འགྱུར། །ཨཱ་ཡྲིག་བྲིན་པ་དག་ལ་ཉྲིད། །ཨྲི་ཡྲིག་ཀང་

ནྲི་བརླ་ཟུང་ལ། །ཨཱྲི་ཡྲིག་གསང་བའྲི་ཕྱོགས་སུའོ། །ཨུ་ཡྲིག་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བར་ཏེ། །ཨཱུ་

ཡྲིག་ལྟོ་བ་མཆོག་ལའོ། །ར་ཡྲིག་ནུ་མའྲི་དབུས་སུ་སྟེ། །ར་ཡྲིག་དེ་བཞྲིན་ལག་པ་

ལའོ། །ལ་ཡྲིག་མགྲིན་པའྲི་ཕྱོགས་སུ་སྟེ། །ལཱ་ཡྲིག་ཀང་ནྲི་མཆུ་ལ་གནས། །ཨེ་ཡྲིག་

འགམ་པའྲི་ཕྱོགས་སུ་སྟེ། །ཨྱཻ་ཡྲིག་ཀང་ནྲི་མྲིག་ལའོ། །ཨོ་ཡྲིག་རྣ་བའྲི་རྩ་བར་ཏེ། །ཨ་ཽ

ཡྲིག་མགོ་བོར་ཡང་དག་གནས། །ཨཾ་ཨཱཿ སྤྲི་གཙུག་ཏུ་ལུས་ལ། །མཁས་པས་འདྲི་

ལྟར་བསམ་པར་བ། །དཀར་པོའྲི་ཕྱོགས་ལ་འདྲི་ལྟར་གནས། །ནག་པོར་ལྡོག་པས་དེ་

ལྟར་རོ། །བུད་མེད་ལ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས། །སྐེས་པ་རྣམས་ལའང་དུས་ཀུན་ཏུའོ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །འདྲི་དག་ཀང་དབངས་ཡྲིག་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་ཁུ་ཁག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲི་ཆ་འཕེལ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། མན་སེར། དེ་ལྟར་ཆ་བཅུ་དྲུག་

རྟོགས་པར་བེད་པ་དབངས་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཏེ། ཆ་རྣམས་ནྲི། ཁུ་བའྲི་རྣམ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འགྱུར། །དེ་ཡྲི་བདེ་བ་འདོད་མར་བཤད། །ཅེས་པ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་དབེ་

བས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཕྱྲི་རོལ་ལ་ཉྲི་ཁྲིམ་དང་སྦར་ན། ལོ་གཅྲིག་ལ་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་གྲི་འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྲིས། དེ་ལ་བང་བགོད་དང་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་འཕོ་བ་དྲུག་དྲུག་ཡོད་པ་ལས། 

བང་བགོད་ཀྲི་ཉྲི་ཁྲིམ་འཕོ་བ་རངས་པོ་དྲུག །ཕྱེད་ཕྱེད་པ་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་ཏེ། བཅོ་

བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་གཡོན་གྲི་ཕྱག་བཅུ་བདུན། གཡོན་རྭ་གཅྲིག་སྟེ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་མཚོན་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་བགོད་ལའང་དེ་ལྟར་ཕྱེ་བ་དང་གཡས་ཀྲི་

ཕྱག་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་སྦར་བར་བའོ། །ནང་ལ་སྦར་ན། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ལ་

རྩ་འཁོར་རྲིམ་པ་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་ལ་རྩ་བཞྲི། གཉྲིས་པ་ལ་རྩ་བརྒྱད། གསུམ་པ་

ལ་རྩ་བཅུ་དྲུག །བཞྲི་པ་ལ་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའོ། །རྩ་འཁོར་གསུམ་པ་དེའྲི་མཚམས་

ཀྲི་རྩ་བཞྲི་ནས་ད་ལྟ་རླུང་མྲི་རྒྱུ་བས་སྟོང་པའྲི་རྩ་ཞེས་བ་ཞྲིང་། རླུང་རྒྱུ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

ཡོད་པས། ཞག་གཅྲིག་ལ་རྩ་འདབ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང་། དེ་ལ་གཡོན་

ཕྱོགས་ཀྲི་འཕོ་བ་རངས་པོ་དྲུག་དང་། འཕོ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་པ་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ། 

བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་གཡོན་གྲི་ཕྱག་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་དང་སྦར་ཞྲིང་། གཡས་ཕྱོགས་ཀྲི་

འཕོ་བ་ལའང་དེ་ལྟར་ཕྱེ་ནས་གཡས་ཀྲི་ཕྱག་རྭ་རྣམས་དང་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ཡང་། 

ཉྲི་ཟླའྲི་རང་བགོས་ཤར་”བ
1
་བགོད་པའྲི་དབང་དུ་བས་ན། ལྷོ་བགོད་གཡས་དང་། 

1  མ་ཕྱི། ༩༦ན༢ན།   བ   ཞོལ། ༡༡༨བ༦ན།   སྐུ། ༡༢༢ན༡ན།   ལ



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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བང་བགོད་གཡོན་དུ་འཇོག་ལ། གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀྲིའང་གཡས་ཐབས་དང་། 

གཡོན་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇོག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་

ལྟར་སྦར་བ་ཡྲིན་ནོ། །བཞོན་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་དང་ནྲི། །ཟླ་བ་ཡྲི་ནྲི་ཞག་ཏུ་

ཤེས། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། བཞོན་པ་སྟེ་ཞབས་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་བཅུ་དྲུག་པོ་དེས། 

ཕྱྲི་ལ་སྦར་ན། ཟླ་བ་ཡར་ངོ་ལ་དཀར་ཆ་འཕེལ་ཐེབས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པའྲི། དཀར་ཆ་

འཕེལ་ཐེབས་གཅྲིག་གྲི་མགོ་བརྩམས་ནས་གཅྲིག་པོ་དེ་རོགས་པའྲི་བར་གྲི་དུས་ལ། 

ཚེས་ཞག་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ཞག་བཅོ་ལྔ། ནག་ཆ་མ་ཞུགས་ཙམ་གྲི་ཆ་གཅྲིག་སྟེ། 

བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་ཞྲིང་། ནང་ལ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར། 

གཡོན་རྐང་མའྲི་ཕྱོགས་ཁམས་དཀར་པོ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པོ་མཚོན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། ལམ་གྲི་སབས་སུ་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་བཅུག་པ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་ལ་བཅུ་དྲུག་པ་ཚན་པ་གཉྲིས་སུ་

ཕྱེ་བ་དང་། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་མཐར་ཕྱྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྡོག་

ཆ་བཅུ་དྲུག་ཀང་མཚོན་པར་བཞེད་དོ། །ཞལ་ནྲི་གཟའ་དགུ་དག་ཏུ་ཤེས། །སྤན་ནྲི་

རྒྱུ་སར་དག་དང་སྦར། །ཞེས་པ་ནྲི། ཕྱྲི་རོལ་ལ་རེས་གཟའ་བདུན། “སྒ
1
་གཅན་དང་

དུས་མེ་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་གཟའ་དགུ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི། ཞལ་དགུས་མཚོན་ལ། 

སབས་འདྲིའྲི་ཞལ་ཞེས་པ་ནྲི། ཁ་ལ་ཞལ་དུ་བས་པ་དེ་ཡྲིན་ནོ། །ཕྱྲི་ལ་རྒྱུ་སར་ཉྲི་ཤུ་

རྩ་བདུན་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི། སྤན་ཉེར་བདུན་གྲིས་མཚོན་ནོ། །དེས་ན་བྲིས་སྐུ་དང་། 

ལུགས་མ་སོགས་ལ་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྤན་དབུས་མ་མེད་པའྲི་སྤན་གཉྲིས་པར་བས་

1  མ་ཕྱི། ༩༦ན༦ན།   དསྒྲ   ཞོལ། ༡༡༧ན༥ན།   སྐུ། ༡༢༢ན༦ན།   སྒྲ    * སྒྲ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་རྣམས་ནྲི། མ་དག་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ནང་ལ་སྦར་ན། ཁབ་བེད་གཞྲི་དུས་ཕལ་

ཆེར་ས་སྒོ་ལ་མྲི་རྒྱུ་བས་དེ་མ་གཏོགས་པའྲི་རྩ་བའྲི་རླུང་བཞྲི་དང་། ཡན་ལག་གྲི་རླུང་

ལྔ་སྟེ། དགུ་པོ་དེ་ཞལ་དགུས་མཚོན་ཞྲིང་། སྲིང་ཁའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པོ་རེ་རེའང་

གསུམ་གསུམ་དུ་གེས་པས་ཉེར་བཞྲི། དེ་རྣམས་གང་ལས་སྐེས་པའྲི་སྐེ་ས་རོ་རྐང་

དབུ་མ་གསུམ་སྟེ། ཉེར་བདུན་པོ་དེ་སྤན་ཉེར་བདུན་དང་སྦར་རོ། །དེ་ཡང་ཕྱྲི་རོལ་ལ་

རྒྱུ་སར་རྣམས་ལོངས་སྤོད་བ་དང་། གཟའ་དགུ་པོ་དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཡྲིན་

པ་ལྟར། ནང་ལའང་རྩ་ཉེར་བདུན་པོ་ལོངས་སྤད་བ་དང་། རླུང་དགུ་པོ་རྩ་དེ་དག་ལ་

ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་སོགས་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་མཚོན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞབས་ནྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། དུས་བཞྲི་ཡང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་པ་

ནྲི། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པོས། ཕྱྲི་རོལ་ལ་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་གངས་

འཛིན་རེ་རེར་བས་པ་དང་། འཕོ་བ་གསུམ་ལ་དུས་ཚོད་རེར་བས་པའྲི་དུས་བཞྲི་སྟེ། 

བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་ནོ། །དེ་ཡང་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཉྲི་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་

དང་། ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲིྲི་གནད་གཅྲིག་ལ། དེའྲི་དགུན་དཔྲིད་དབར་སྟོན་གྲི་ཟླ་བ་

གསུམ་གསུམ་དེ་དང་དེའྲི་དུས་ཚོད་རེ་རེར་བས་པས། དེ་རྣམས་ཞབས་བཞྲི་ཚན་

བཞྲིར་བས་པས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ནང་ལ་ནྲི། རྩ་དང་སྦར་ན་ལྟེ་བའྲི་འཕོ་ཆེན་གྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་བཅུ་གཉྲིས། 

མཚམས་ཀྲི་སྟོང་པའྲི་རྩ་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་དང་སྦར་ཞྲིང་། རྩ་ནང་གྲི་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་

དང་སྦར་ན་རྩ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས། དེའྲི་འཕོ་

བ་གསུམ་ཚན་རེ་ལ་ནང་གྲི་དུས་ཚོད་རེར་བས་པའྲི་དུས་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་དང་སྦར་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཞྲིང་ས་བུག་གྲི་འཕོ་བ་ལ་སྦར་ན། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ས་བུག་གཡས་གཡོན་གྲི་འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྲིས། དེ་རྣམས་ཀང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་བཞྲིར་འདུ་བས། འབྱུང་

བ་བཞྲིའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་བཞྲི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པོ་དང་སྦར་རོ། །མཚོན་ཆ་རྣམས་ནྲི་སྟོང་པ་

དང་། །སྲིང་རེ་ཡང་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གཉྲིས། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གཡོན་གྲི་ཕྱག་མཚན་

བཅུ་དྲུག་གྲིས། ནང་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་། ཕྱྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ། ཆོས་ཅན་གྲི་སྒོ་

ནས་ཕྱེ་བའྲི་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་མཚོན་ཞྲིང་། གཡས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་བཅུ་དྲུག་

གྲིས་སྟོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པོ་རྟོགས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་བཅུ་དྲུག་

མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་མཚོན་ཆ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱག་མཚན་ཀང་ཡོད་མོད། དེ་ལྟ་

ནའང་ཕྱག་མཚན་ལ་མཚོན་ཆ་གཙོ་ཆེ་བས་མཚོན་ཆ་རྣམས་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། 

སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་པ་ཡང་། བླ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་

ཉྲིད་ལ་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ཡང་བདེ་སྟོང་

གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་བདེ་བ་ཐབས་དང་། སྟོང་པ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇོག་ལ། གཡས་

གཡོན་གཉྲིས་ཀང་གཡས་ཐབས་དང་གཡོན་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇོག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་

ཆོས་མཐུན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གླང་ཆེན་ལྤགས་པས་བགེགས་

ཆེན་ཏེ། །ཞེས་པ་ནྲི། གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་བཤུས་ནས་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས་བརྒྱངས་

ཏེ་བཟུངས་པས་ནྲི། ཕྱྲི་ལ་ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་བགེགས་ཀྲི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་བཅོམ་པར་མཚོན་ལ། ནང་ལ་ནྲི། གླང་པོ་ཆེས་གཏྲི་མུག་མཚོན་ཞྲིང་། 

དེའྲི་པགས་པ་བཤུས་ནས་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས་བརྒྱངས་ཏེ་བཟུངས་པའྲི་རྣམ་པར་

མཛད་པ་ནྲི། གཏྲི་མུག་རྩ་བ་ནས་དྲུངས་ཕྱུང་སྟེ་སངས་པ་མཚོན་ནོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དེས་ན། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། གླང་པོའྲི་པགས་པ་ཞེས་པ་ནྲི། གཏྲི་

མུག་གླང་པོའྲི་འོ། ཞེས་དང་། མན་སེ་ལས་ཀང་། གཏྲི་མུག་དག་པས་གླང་པོའྲི་

པགས་པ་བརྒྱངས་པ་དང་། ཚངས་པའྲི་པགས་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དག་

པོའྲི་གཟུགས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །སེལ་བར་བེད་པའྲི་གཙོ་བོའ།ོ ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། 

རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའྲི་དག་པོའྲི་གཟུགས་སུ་བསྟན་པས་ནྲི། 

སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་སེལ་ཞྲིང་རྩ་བ་ནས་སངས་པ་མཚོན་ལ། སྡུག་བསྔལ་

གྲི་ཕུང་པོའྲི་གཙོ་བོ་ཡང་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་། འདྲི་ལ་

ཐ་མལ་གྲི་ཕུང་པོར་འཛིན་པའྲི་སང་ཞེན་སྦོང་བའྲི་གཉེན་པོ་གཙོ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ནྲི། འོད་

གསལ་ལས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཡྲིན་པར་གསུངས་ལ། སྐུ་འདྲི་ཉྲིད་

ཀང་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དག་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་

གཟུགས་སུ་བཞེངས་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། གླང་

ཆེན་ལྤགས་པ། ཞེས་པས་རྒྱུ་མ་རྲིག་པ་སངས་པ་མཚོན་ཞྲིང་། དག་པོའྲི་གཟུགས་

ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་སངས་པ་མཚོན་པས། དེ་

དག་གྲིས་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་མཚོན་ནོ། །

ཁ་དོག་ནག་པོ་བམས་པ་ཆེ། །ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་འདྲི་ཉྲིད་གདུག་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་བེད་པ་མཚོན་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ། ཁ་དོག་ནག་པོའྲི་རྣམ་པར་

བསྟན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་། ཐུགས་སེམས་ཅན་ལ་བུ་གཅྲིག་པ་ལྟར་བམས་པའྲི་བམས་

པ་ཆེན་པོས་རྟག་ཏུ་ཁབ་པས་བམས་པ་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་བརྟག་

གཉྲིས་ལས། བམས་པའྲི་ཐུགས་ལ་ཡན་ལག་གནག །ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན། ཛཱ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ལནྡྷ་རྲི་པས། བམས་པའྲི་ཐུགས་ཞེས་པ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་ཚད་མེད་པ་

བཞྲིར་ཕྱེ་བའྲི་བམས་པ་ལ་བས་ནས། དེས་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

བསྟན། ཡག་ལག་གནག་ཅེས་པས་ཡུལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་འགྱུར་བ་མེད་

པ་མཚོན་ནས། བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་པ་ལྟར། འདྲིར་

ཡང་། ཁ་དོག་ནག་པོ་ཞེས་པས་ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་དང་། བམས་པ་ཆེ་ཞེས་པས་ཡུལ་

ཅན་བདེ་ཆེན་བསྟན་པ་ལ་སྦར་ན་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །མན་སེ་ལས་

ནྲི། བམས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཀང་ཡན་ལག་ནག་པོ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་ཀང་བཤད་

དོ། །ཐོད་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པར། 

སྐྲ་གེན་དུ་བརེས་པ་ནྲི། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གོ་འཕང་སྟོན་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར། དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་བརེས་པས་ནྲི། མང་འདས་ཀྲི་གོ་འཕང་མཚོན་ལ། དེ་ལ་ཐོད་

པའྲི་དབུ་རྒྱན་བཅྲིངས་པས་ནྲི། གོ་འཕང་དེ་ཐོབ་ནས་ནམ་ཡང་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་སར་

མྲི་ལྡོག་པ་མཚོན་ནོ། །

ཡང་ན་རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པར། ཐོད་པས་ཐོད་བས་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཡེ་

ཤེས་རྣམ་པ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་པའྲི་གོ་འཕང་

དེ་ཉྲིད་སར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །རྣམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་ན། ཐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་

གྲི་ཁམས་དཀར་པོ་མཚོན་ལ། དེ་ཉྲིད་དབུ་མའྲི་ལམ་ནས་བབ་སྟེ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་

སེབས་པ་ལས་ཡས་བབས་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་མཚོན་པར་བས་ནས། སར་མས་བརྟན་གྲི་

དགའ་བ་བརྩམས་ཏེ། བང་སེམས་སྤྲི་བོར་བརྟན་པ་ན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་དེའྲི་

རྲིགས་བརྟན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་མཚོན་པས་མྲི་འགྱུར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
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ཡྲིན་ནོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དག །རང་བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་དུས་དག་

གོ །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྣམ་དག་གྲི་

རང་བཞྲིན་ནྲི། འབྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བའྲི་དུས་སམ་གནས་སབས་ལ་བཞག་པའྲི་

འབྱུང་འགྱུར་གྲི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆ་ནས་བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་

པའོ། །འདྲི་དང་མཐུན་པར་མན་སེ་ལས་ཀང་། དེ་ལྟར་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་

མྲིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལས་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྱྲིར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་སོ། །འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ན་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ཕྱྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་བང་ཆུབ་སེམས་མ་རྣམས་ཏེ། 

གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་རྲིག་པར་བའོ། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ཕུང་

པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐེ་མཆེད་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་བོར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་གསུངས་སོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀང་། འདྲི་

ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི། ཕུང་པོ་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཐ་མྲི་དད་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་པས་འདྲི་རྣམས་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་སྒོ་ཅན་དུ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་དེ། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི། ཕུང་

པོ་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆ་ནས་བཞག་པའྲི་

རྲིགས་ལྔ་གཙོ་བོ་དང་། སྐེ་མཆེད་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆ་ནས་

བཞག་པའྲི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་འད་བའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ཀང་རྲིགས་ལྔ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་ཅྲིང་རྲིགས་ལྔའྲི་ནང་དུ་འདུ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་
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ནོ། །དུས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུམ་མོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། དུས་གསུམ། ཞེས་པས་

ནྲི། མ་འོངས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་དང་ཆོས་

མཐུན་པ་རླུང་གནས་པ་དང་། འདས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་རླུང་ཕྱྲིར་ལྡང་བ་སྟེ། རླུང་

འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་བསྟན་ལ། སྐུ་གསུམ་མོ། ཞེས་པས་ནྲི། སྐུ་རོ་རེའྲི་ས་བོན་

ༀ། གསུང་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཨཱཿ ཐུགས་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་སྟེ་ཡྲི་གེ་གསུམ་པོ་མཚོན་

ནས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ། གསུང་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་ཆོས་སྐུར་འཇོག་པའྲི་

གནད་ཀྲིས་སྐུ་གསུམ་མོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་འདྲིས་ནྲི། རླུང་འཇུག་གནས་

ལྡང་གསུམ་གྲི་རང་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་གདངས་སུ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་སྦོར་

བའྲི་རོ་རེ་བཟླས་པ་དང་རོར་བཟླས་བས་པས་སྐུ་གསུམ་དང་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པ་རྣམས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། དུས་གསུམ་གྲིས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཞེས་ཀང་འབྱུང་སྟེ་

དོན་འདའོ། །ལྷ་རྣམས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་མྲིང་ནྲི། །ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གསུམ་གྲི་དོན་

ནྲི། བླ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་གོང་དུ་གསུངས་ཟྲིན་པ་ལྟར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་བང་ཆུབ་ཕྱོགས་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་རྣམ་པར་

དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་བཞྲི་ནྲི། 

དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དང་། 

གཞན་ཡང་། མན་སེར། དད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པས་ཚོན་ལྔའྲི་

རྩྲིག་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་དང་། འཕགས་པའྲི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་རྣམ་པར་དག་

པས་སྒོའྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་གསང་བའྲི་རྒྱུད་
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ལས། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ཕྲེང་བ། །དེ་བཞྲིན་མེ་ཏོག་ཐག་པ་བཀོད། ཅེས་དང་། 

དེའྲི་དོན་མན་སེར། བང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གྲི་མེ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པར་

དག་པས་མེ་ཏོག་གྲི་ཕྲེང་བ་རྣམས་སོ། ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཆ་སོ་སོ་རྣམས་ནྲི། བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་གྲི་ཆ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

ཆ་ལ་བཞག་པ་ཤས་ཆེ་བར་ཡོད་པས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞོན་པ་ས་རྲི་སན་ཏྲི་ཀ །ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ནྲི། བླ་མའྲི་གསུང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

བཀའ་སྩལ་པའང་མ་དན་ཞྲིང་། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ཟྲིན་བྲིས་སོགས་ཀང་མ་རེད་པས་

རང་བཟོའྲི་བཤད་པ་མ་བགྲིས་སོ། །མདོག་སོགས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྟེ། །ཞེས་

པས་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་མཐྲིལ་དང་། སྟེང་ཐོག་གྲི་ནང་གྲི་ཁ་དོག་རྣམས་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་། 

མན་སེ་ལས། རྩྲིག་པའྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་དཀར་

པོའྲི་ས་གཞྲི་དང་། སྟེང་གྲི་གཡོགས་ནྲི། རྣམ་པར་སང་མཛད་རྣམ་པར་དག་

པའོ། །སེར་པོ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །དམར་པོ་སང་བ་

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །ལང་ཁུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་

སོ། །ནག་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དག་པ་

ཐམས་ཅད་ཤེས་པའོ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་ནྲི། གོ་”ས
1
་བར་ཟད་དོ། །དེ་ལྟར་

དག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་མཚོན་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། སྐྲ་གེན་དུ་བརེས་

པ་དང་། རུས་པའྲི་རྒྱན་ལྔ་དང་། ཞབས་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩༩ན༧ན།   -སླ    * སླ   ཞོལ། ༡༢༠བ༤ན།   སྐུ། ༡༢༦ན༥ན།   སླ



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།

 677  

མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དང་

ལྡན་པ་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་བའྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་འབས་བུ་དེ་ཉྲིད་

གླང་ལྤགས་བཟུངས་བས་མཚོན་པའྲི་གཏྲི་མུག་རྩ་བ་ནས་བཅད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

ཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་གཏྲི་མུག་རྩ་བ་ནས་གཅོད་པའྲི་དངོས་གཉེན་དེ་གང་སམ་ན། གཡས་

གཡོན་གྲི་ཕྱག་མཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ཚན་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དེའོ། །བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཐབས་གང་ལས་བྱུང་སམ་ན། 

ཕྱག་རྭ་སོ་དྲུག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་བགོད་པ་དང་། ཞབས་བཅུ་

དྲུག་སོགས་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་དང་། ཞལ་

དགུས་མཚོན་པའྲི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་དགུ་དང་། སྤན་ཉེར་བདུན་གྲིས་

མཚོན་པའྲི་རྩ་ཉེར་བདུན་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་གྲི་

རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་དབུ་མར་བཀག་སྟེ་གནས་དེར་ཞུགས་ནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པའྲི་

མཐུས་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕྲོད་ཀང་དབུ་མར་བས་པའྲི་ཐབས་ལས་བྱུང་

བ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་སོགས་ཀྲི་ཐབས་ནྲི། ཇྲི་ལྟ་བུ་སམ་ན། 

འདྲི་ལ་ཕྱྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་དགོས་པ་ལས། ཕྱྲིའྲི་ཐབས་ནྲི། ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་

ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི། བཅུ་གསུམ་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཡུམ་དང་སྦོར་བ་དང་། དཔའ་གཅྲིག་ལྟ་བུ་

ལ་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། ནང་གྲི་ཐབས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། རོ་

རེ་བཟླས་པ་སྟེ། དེ་ནྲི། དུས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུམ་མོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །འདྲི་

ལྟར་བཤད་པ་ན། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་ཡང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བསྣུན་པའྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་ཐབས་དུ་མ་བསྒོམས་ཏེ། བདེ་ཆེན་བསྐེད་ནས་སྟོང་ཉྲིད་དང་

ལེགས་པར་སྦར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་བསྒོམ་པ་དང་། དག་པོའྲི་

གཟུགས་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྒྱུ་ལུས་ཀང་བསྟན་པས། རོགས་རྲིམ་གྲི་གཙོ་བོ་

ཚང་བ་དང་། དེ་དག་སྐེད་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་

བླ་ན་མེད་པ་སྟེར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དག་པ་དན་པའྲི་འོག་ཏུ། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་

པར། དེ་ལྟར་བལྟས་ཏེ་བདག་ཉྲིད་ནྲི། །ལྷ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་དེར་གཏད་ནས། །སྔགས་

བཟླས་དེ་ཚེ་རྣལ་འབོར་པ། །ཡྲིད་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་མྲི་སྐོ་བར་རོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

བཟླས་པ་བ་བ་ལ། གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕྲེང་ཇྲི་ལྟར་འགོད་པ། 

བཀོད་ནས་བཟླས་པ་བ་ཚུལ། བཟླས་པའྲི་གངས། བགང་ཕྲེང་གྲི་སྐེད་ཆོག་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ནྲི། ཆ་ཚང་བར། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཇྲི་

ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང་། འདྲིར་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཤེས་བེད་ཀྲི་ཁུངས་དང་སྦར་བ་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའྲི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སོར་དུ་འགོད་པ་དང་། 

འོད་ཟེར་འབར་བའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། བཟླས་པའྲི་དུས་

སུ་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་སྟེང་དུ་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་

བསམས་ཏེ་འབར་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། ལཱ་ལྲི་ཏས། ཡྲི་གེ་འབར་བ་

བསྒོམས་པ་ཡྲིས། །དངོས་གྲུབ་དག་ནྲི་མྱུར་བ་ཡྲིན། །ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་དབང་བསྒྱུར་

བར། །སྲིང་ཁར་ཉྲི་མ་རྣམས་བསམ་བ། །ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི་འཁོར་བར་ཡང་། །མ་

ཧེའྲི་གདོང་གྲི་སྲིང་ཁར་འགོད། །སྲིང་པོའྲི་སྔགས་སོགས་དང་པོར་ནྲི། །སྔགས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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གསུམ་བཟླས་པ་ཡང་དག་སྦར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པར། 

དབུས་སུ་ཡཾ་སྔོན་པོའམ་ཏཱུཾ་སྔོན་པོའྲི་ཡྲི་གེ་སྟེ། ཐ་མར་སྔགས་གསུམ་གྲི་ཕྲེང་བས་

གཡས་སོར་དུ་བསམས་ནས། ཞེས་དང་། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པར་ཡང་། དེ་ཡང་

རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་གཡས་སོར་དུ་མཎྜལ་གྲི་རྣམ་པར་

བལྟས་ལ། ཞེས་བཤད་པ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །འཁོར་གྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཉྲི་གདན་ལ་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཕྲེང་འགོད་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་

ཏས། སྲིང་པོ་ལ་སོགས་བརྟན་གནས་པ། །ལྷ་རྣམས་ཀང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དགོད། ཅེས་

ཞེ་དགུ་མའྲི་འཁོར་ལོ་འགོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། དག་ནག་སོགས་ལས་གསུངས་

པ་དང་ཚུལ་འད་བར་མཛད་པའོ། །གཙོ་བོའྲི་སྔགས་བཟླ་ཚུལ། ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་

འཕྲོས་པ་རྲིམ་གྲིས་བརྒྱུད་ནས། རྩ་ཞལ་གྲི་སའྲི་སྒོ་ནས་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་དང་

བསྟུན་ནས། འགོ་བའྲི་དོན་བས་ཏེ་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐྲིམ་པར་མོས་པ་ནྲི། རོ་རེ་གྲུབ་

པའྲི་འགེལ་པར། ས་བུག་ནས་འབྱུང་བའྲི་རླུང་སྤོས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་འགོ་བའྲི་དོན་

བས་ནས། ཡང་བསྡུས་ཏེ་ས་བུག་ནས་འཇུག་པའྲི་རླུང་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་དུ་

གནས་པར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་མྲི་སྐོའྲི་བར་དུ་ཆོ་ག་ཉྲིད་ཀྲིས་བཟླས་པ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི། 

བཟླས་པའོ། ཞེས་བཤད་པས་བསྟན་ཏོ། །ཞལ་དགུ་དང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འདོན་

པར་བསམས་ལ། སྐོན་དང་བལ་བར་བཟླའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། བླ་མ་ཁ་

ཅྲིག །རྟོག་བདུན་ལས། སྒོ་གཅྲིག་པ་ནྲི་དབེ་བར་བ། །ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་

བ། ཞེས་པའྲི་དོན། བཟླས་པ་ལ་སྦོར་ན། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་བཟླས་པ་རྩ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཞལ་ཁོ་ན་དང་། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་བཟླས་པ་བེད་ན་སྲིན་ཞལ་ཁོ་ན་ནས་སྔགས་ཀྲི་སྒ་

འབྱུང་བ་སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་བ་དང་། ཞལ་གཞན་ནས་སྔགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་འབྱུང་བ་ལྷག་

མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྲི་དོན་དུ་བཞེད་པ་ཡོད་ཀང་། རང་གྲི་བཞེད་པ་ནྲི། དྲིལ་བུ་པ་

དང་། ལྭ་བ་པ་ལ་སོགས་པས། གཙོ་བོའྲི་ཞལ་དུ་ཡོད་དང་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ནས་འདོན་པར་མོས་ནས། བཟླས་ན་དེ་སེད་ཀྲི་འགྱུར་ཁད་འབྱུང་བར་གསུངས་པས་

དེ་བཞྲིན་དུ་བའོ། ཞེས་དགོངས་པའོ། །འཁྲུལ་སོང་ལས་ཀང་། ཞལ་ཐམས་ཅད་དང་

ལྷ་མོའྲི་ཞལ་ཐམས་ཅད་ནས་སྔགས་འདོན་པར་མོས་པ་བའོ། །འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། ལྷ་མོ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཟླས་པ་ལས་ལྷ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་བཟླས་པ་བརྒྱད་འགྱུར་དུ་བས་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་བཟླས་པ་ལ། དྲིལ་བུ་པ་དང་། ལྭ་བ་པ་ལ་སོགས་པས་

རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་དང་ཁོ་བོའྲི་བཟླས་པ་གཉྲིས་ཀ་བ་བར་གསུངས་ལ། འདྲིའྲི་རོར་

བཟླས་ནྲི། རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་བཟླས་བ་སྟེ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་ནྲི་སྒ་སངས་པ། ཞེས་དཔལ་

འབས་རོ་རེས་དངས་པ་ལྟར། མཆུ་དང་ལྕེ་མྲི་འགུལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཡྲིད་

བཟླས་ཡྲིན་ལ། ཁོ་བོའྲི་བཟླས་པ་ནྲི། འདུས་པ་ལས། ཁོ་བོའྲི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས། །རང་གྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གགས། སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་ཚིག་ཐོས་པ། །དེ་ནྲི་

ཁོ་བོའྲི་བཟླས་པར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་རང་ངམ་

གཞན་གྲིས་ཐོས་པར་བཟླས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན། འདྲིར་ཡང་། ཡྲིད་བཟླས་དང་ཁོ་བོའྲི་

བཟླས་པ་གཉྲིས་ཀའང་བ་བར་བཞེད་ལ། ཤཱནྲི་པས་ནྲི། དག་ནག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། 

ཁོ་བོའྲི་བཟླས་པ་ཁོ་ན་དང་། ཡྲིད་བཟླས་མྲི་བ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །འདྲི་ནྲི། གཤྲིན་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་དག་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་ཀྲི་བཟླས་པ་ལ་དགོངས་པར་

བཞེད་དོ། །ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བཟླས་པ་རྣམས་བཟླས་པའྲི་གངས་ལ་མྲི་ཕན་ཡང་། 

བར་ཆད་བསྲུང་བ་སོགས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བཟླ་བར་བདེ་མཆོག་སོགས་ལས་བཤད་ལ། 

མྲི་བསྐོད་པས་དག་ནག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུའང་། ལངས་ནས་ཀང་གསང་སྔགས་སྐུ་ལ་

དམྲིགས་ཤྲིང་གངས་ལ་ཕན་མྲི་འདོགས་པ་བཟླ་བར་བའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །བགང་

ཕྲེང་ནྲི། རྟོག་བདུན་གྲི་བྲིས་སྐུའྲི་རྟོག་པར། དེའྲི་མདུན་དུ་དུང་ཆེན་གྲི་ཕྲེང་བས་

བཟླས་པ་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་། སབས་འདྲིར་ཐོད་ཕྲེང་ཡོད་ན་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །

སྐེད་ཆོག་ནྲི། རོ་རེ་གྲུབ་པའྲི་འགེལ་པར། དུང་ཆེན་གྲི་ཕྲེང་བ་ཞེས་པ་ནྲི། དུང་

ཆེན་གྲི་ཕྲེང་བ་ནྲི། དེ་རྣམས་དག་པར་བས་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མན་ངག་ནྲི། 

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རོག་མ་རེ་རེ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བེད་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོར་བལྟའོ། །ཡང་ན་མྲིའྲི་མགོ་བོ་ཁག་འཛག་པའྲི་ངོ་བོར་བསམས་

ཏེ་སྔགས་བཟླས་ཞེས་པ་འབེལ་ལོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རམ། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས། ཕྲེང་རོག་

རྣམས་མེ་ལས་འདོད་ཆགས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དུ་བསྐེད་པ་དེ་ཞུ་བ་ལས་ཁག་

འཛག་པའྲི་མགོ་བོར་བལྟས་ལ། གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུས་ལྷ་དགུག་པའྲི་

བསམ་པས་ཕྲེང་བ་དབབ་ལ་བཟླས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྐེད་དོ། །གསུང་རོ་

རེར་བསྐེད་པ་ནྲི། ཨ་བྷྱཱ་དང་མཐུན་ཏེ། དཀྲིལ་ཆོག་རོར་ཕྲེང་ལས། ཕྲེང་བ་ལ་གསུང་

རོ་རེ་བསྒོམས་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་གཅྲིག་ཏུ་བས་ཏེ་གཟུགས་དེ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྲེང་བའྲི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་བུམ་པའྲི་ཆུས་གཏོར་ཏེ་མཆོད་ནས་

གསུང་རོ་རེའྲི་སྲིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཡས་
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པའྲི་མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུས་ལྷ་འགུགས་པར་བསམ་པ་ནྲི། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། 

མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུར་བས་ནས་ནྲི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་

བསམ། །ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་སྔགས་བཟླས་ན། །འགྲུབ་འགྱུར་འདྲི་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

ཅེས་གསུངས་ཤྲིང་། འདྲི་དང་མཐུན་པར་ཁ་སྦོར་དང་གདན་བཞྲི་ལས་ཀང་གསུངས་

ལ། ལག་པ་གཡས་པས་བགང་བ་ཡང་ཁ་སྦོར་གྲི་འགེལ་པར་བཤད་དོ། །ཤྲིན་ཏུ་

མཉམ་གཞག །ཅེས་པས་ནྲི། ཡྲིད་གཞན་དུ་མ་གཡེངས་པར་བཟླ་དགོས་པ་བསྟན་

ཏེ། མདོར་ན་བཟླས་པའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་བས་ཏེ་བཟླ་བར་བསྟན་

ཏོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པས་སྐོ་ན། སར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བ་ཞྲིང་། གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་གདོན་ལ། གྲུབ་ན་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐའ་དང་། དེ་མ་

གྲུབ་ནའང་ཐུན་ཐ་མའྲི་མཐར་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ནས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུའང་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དང་མ་བལ་བར་བ་སྟེ། རོ་རེ་གྲུབ་

པའྲི་འགེལ་པར། དེས་སྐོ་བར་གྱུར་ན། ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བར་གཏོར་མ་བྲིན་ལ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དུ་གནས་པར་བའོ། ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལ་གཏོར་མ་ཇྲི་ལྟར་བ་བའྲི་ཚུལ་ལ། སབས་འདྲིར་འདས་གཏོར་དང་འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་གཏོར་མ་གཉྲིས་ཀ་བ་བ་དང་། དེའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་རྣམས་ནྲི། 

རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བ་ལ། དེ་ཡང་དམར་པོའྲི་རྒྱུད་ལེའུ་ཉེར་གཉྲིས་པ་ལས། འདས་

པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་ལ། བ་ལ່་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་བཏགས་ནས་འབུལ་བ་དང་། ལེའུ་བཅུ་
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དགུ་པ་ནས་ཀང་འབུལ་སྔགས་རྒྱས་བར་གསུངས་ལ། ཞེ་དགུ་མ་ལས། ཤ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཟ་བ་དང་། །དང་པོར་མ་ཧེའྲི་ཞལ་ལ་དབུལ། ཞེས་པས་འདས་གཏོར་

བསྟན། གཏོར་མ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། སྔགས་བཟླས་པས་ནྲི་སྦྲིན་པར་བ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་མ་འབུལ་སྔགས་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཏོ། །བློ་

བཟང་སྲིང་པོས་ཀང་། དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་ལྷ་ལ་འབུལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། སོབ་དཔོན་

ཉྲིན་བེད་གགས་པས་ཀང་། དང་པོར་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དང་། དེ་ནས་སོ་སོའྲི་འཁོར་

ལ་འབུལ་བར་བཤད་པས། དེ་དག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འདས་གཏོར་གྲི་རྣམ་

གཞག་རྣམས་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དག་ནག་གྲི་སོར་ནས་ནྲི། ཕལ་ཆེ་བར་ཕྱོགས་སྐོང་

གྲི་གཏོར་མ་མ་གཏོགས། འདས་གཏོར་གྲི་འབུལ་སྔགས་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་

མ་བཤད་ལ། ༀ་ཨྲིནྡྲ་ཡ། ཧྲྲིཿ ཡ་མ་ཡེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་

སྔགས་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

སྔགས་འདྲི་དག་གྲི་དོན་འཆད་པ་ན་ནག་པོ་པའྲི་འགེལ་པར། ༀ་ནྲི། རོ་རེའྲི་ས་

བོན་ནོ། །ཨྲིནྡྲ་ཡ་ནྲི། དབང་པོའ།ོ །ཧྲྲིཿ ནྲི། དབྱུག་པའྲི་ས་བོན་ནོ། །ཡ་མ་ཡེ་ནྲི། 

གཤྲིན་རེའོ། །ཥྚྲིཿ ནྲི། ཞགས་པའྲི་ས་བོན་ནོ། །བ་རུ་ཎ་ནྲི། ཆུ་ལྷའོ། །ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ འྲིསྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་གྲི་ས་བོན་

དུ་བས་ནས་དེ་དང་ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་མྲིང་སྔགས་སེལ་ནས་བསྟན་

པར་བཤད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཤཱནྲི་པས་ནྲི། འདྲིར་ལས་བེད་དུ་གཞུག་པའྲི་གཏོར་མ་

དང་། མ་རུངས་པར་ཕུར་བུས་བཏབ་པའྲི་གཏོར་མ་དང་། ཚིམ་པར་བ་བའྲི་གཏོར་

མ་དག་ལས། ཞེས་གཏོར་མ་བ་བའྲི་སབས་གསུམ་དང་། ཚིམ་པར་བ་བའྲི་གཏོར་མ་
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ནྲི། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཡྲི་གེ་ཡཾ་གྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་དབང་པོ་ལ་

སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ན་གནས་པ་མ་ལུས་པ་བཀུག་སྟེ་བསམས་ལ་དེ་དག་

སྦངས་ཤྲིང་ཞེས་དང་། གཏོར་མ་སྦྲིན་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་རེ་རེ་ཞྲིང་ཕྱེ་བ་ནྲི། ཡྲི་གེ་དེ་དང་

དེ་དག་གྲིས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་བེད་པའྲི་མཐུ་ཅན་དུ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའོ། །

ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སྲིང་པོར་བསྟན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ནྲི་རྟོག་གེའྲི་

ལུང་ངོ་། །ཞེས་བཤད་དེ། འདྲི་དག་གྲིས་ཀང་། རང་གྲིས་སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་

ཟེར་གྲིས་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཀུག་སྟེ། དེ་དག་སྦངས་ཤྲིང་འདས་པའྲི་ལྷའྲི་རྣམ་

པར་བསྒྱུར་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་གཏོར་སྔགས་དང་བཅས་པ་གསལ་པར་བསྟན་

ལ། འདྲིའྲི་གཏོར་སྔགས་ལ། ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ སོགས་ཀྲི་སྔགས་རེ་དང་། ཕྱོགས་སྐོང་སོ་སོའྲི་

མྲིང་སྔགས་རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་ནྲི། ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཚིམ་པར་

བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ། ཕྱོགས་སྐོང་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་སྔགས་རྣམས་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ འྲི་སྔགས་ཀྲིས་

བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཆེད་དུ་རེ་རེ་ནས་སེལ་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟར་སེལ་བའྲི་སྔགས་དེ་

ཕྱོགས་སྐོང་གྲི་སྲིང་པོར་བསྟན་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་

རྣམས་ལས་སབས་འདྲིར་ནྲི། འདས་གཏོར་ནྲི། དམར་པོའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར། ལྷ་རང་རང་གྲི་མྲིང་སྔགས་ལ་བ་ལ່་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་བཏགས་ནས་འབུལ་བ་དང་། 

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་གཏོར་སྔགས་ནྲི། ཞེ་དགུ་མ་ནས་གསུངས་པའྲི། ༀ་བྷཱུ་ཙ་ར་ནཾ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འབུལ་བར་མཛད་ལ། འཇམ་དབངས་ཀྲི་བཀའ་སོད་ཆོས་རྒྱལ་གྲི་

གཏོར་མའང་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕྱག་བཞེས་དང་མཐུན་པར། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་གསུངས་པའྲི། ཆོ་ག་དང་། རེའྲི་བཞེད་པ་ལྟར། བདག་གྲི་བླ་མ་ཉྲིད་ཀང་། ཆོས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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རྒྱལ་གྲི་གཏོར་ཆོག་ཟུར་དུ་མཛད་པ་དང་། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པར། 

འཁྲུལ་འཁོར་གཏད་པའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བས། སབས་དང་

མཐུན་པར་དབུལ་བར་བ་སྟེ་བཤད་པར་བ་བ་གཞན་མེད་དོ། །དེ་ནས་ཐུན་གྲི་མཐར་

ཉེར་བསྡུ་བེད་པ་ན། དུར་ཁོད་བསྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བསྡུ། 

གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་རྣམས་ལ། འཁོར་རྣམས་དང་ཡུམ་རང་ལ། རང་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ། དེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ། 

དེའྲི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་ནྲི། ཧ་ལ་ཧ་མགོ་བོ་ལ། དེ་ཟླ་ཚེས་ལ། དེ་ཐྲིག་ལེ་ལ། དེ་ནཱ་ད་ལ། 

དེ་ཡང་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་སྟོང་པར་བསམས་ཏེ། གཉྲིས་སུ་སང་བའྲི་སྤོས་པ་རྣམས་

བསྡུས་ལ་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་བའོ། །

དེ་དག་གྲིས་ནྲི། ཐུན་གྲི་ངོ་བོའྲི་རྣལ་འབོར་རྣམས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཐུན་

མཚམས་སུ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ལངས་ཏེ། དེ་དང་མ་བལ་བའྲི་ངང་ནས་

ཡུལ་སང་ཀུན་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟས་ལ། སྒོ་གསུམ་གྲི་བ་བ་

མཐའ་དག་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བསམས་ནས། དེའྲི་དན་པ་མ་

གཡེངས་པའྲི་སྤོད་ལམ་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བེད་པ་དེ་ལ་ནྲི། 

ལུས་ཀྲི་འགུལ་བསྐོད་དང་། ངག་གྲི་སྨྲ་བརོད་བཏང་སོམས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཕྱག་

རྒྱ་བཅྲིང་བ་དང་། སྔགས་བཟླས་པ་དང་འད་བའྲི་ཚོགས་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྱྲིར་ཏེ། ཀུན་སྤོད་ལས། ཤྲྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གོ་འཕང་གནས། །ཡན་ལག་གྲི་ནྲི་བསྐོད་པ་

དང་། །ཚིག་གྲི་རབ་འབམས་ཇྲི་སེད་པ། །དེ་སེད་ཕྱག་རྒྱ་གསང་སྔགས་ཡྲིན། ཞེས་

དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས་ཀང་། ལུས་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་དེ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དེ། །རྟག་ཏུ་ལེགས་པར་མཉམ་པར་བཞག་རྟོགས་བ། །རྣམ་པ་དེ་འདའྲི་སེམས་ལྡན་

ལུས་དང་ནྲི། །ངག་ཡྲིད་ལས་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བ་དག །ཕྱག་རྒྱ་དང་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་

རྣམ་པ་རུ། །རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་དེ་གསུངས་སོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཚེ་ནྲི། ཁ་ཟས་རྣམས་བདུད་རྩྲིར་

བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། ཁ་ཐབ་ཁུང་དང་། ལག་པ་གཉྲིས་དགང་གཟར་བླུགས། བཟའ་

བཏུང་རྣམས་བསེག་རས་སུ་མོས་ནས། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བསམས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་

ཟ་ཞྲིང་། འཐུང་བའྲི་ཟས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་དང་མ་བལ་བར་བ་བ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། 

འདྲི་ལྟར་བས་ན། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་དང་འད་བའྲི་ཚོགས་རོགས་

པར་བེད་ཅྲིང་། དད་ཟས་སོགས་ཀྲི་ཡོན་གྲི་ཕུང་པོའང་ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་ནུས་

པས་བུ་ལོན་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། གདན་བཞྲི་ལས། གང་ཞྲིག་ཅུང་ཟད་བཟའ་

བཏུང་རྣམས། །བསྔོ་བ་བས་ནས་བཟའ་བར་བ། །འདྲི་ལྟར་སྤོད་པའྲི་རྣལ་འབོར་

པ། །བུ་ལོན་དུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབོར་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྡུད་རྲིམ་གྲིས། ནཱ་ད་ཡང་མྲི་

དམྲིགས་པའྲི་ངང་དུ་བསྡུས་ནས། དེའྲི་མཐར་སེམས་གཞན་དུ་མྲི་བཏང་བར་དེ་ཉྲིད་

ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ནས་གཉྲིད་ཀྲི་འོད་གསལ་འཛིན་པའྲི་མན་ངག་བ་ཞྲིང་ལྡང་

བ་ན་ལྷ་མོའྲི་གླུས་བསྐུལ་བ་མོས་ཏེ། འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

སྐུར་ལྡང་བ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཁྲུས་ཀྲི་ཚེ་ནྲི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་བཞྲིན་གསལ་བཏབ་ནས་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཐུན་གསུམ་མམ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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བཞྲིར་མ་ཆག་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་མཐར་དབྱུང་

བར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་བསབ་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་བསྐེད་རྲིམ་བརྟན་པས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ནྲི། 

དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་རོ་ལངས་ཆེན་པོའྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་གྲུབ་

ཀྲི་ཐབས་མང་དུ་བཤད་ལ། འདྲིར་ནྲི། རྟོག་པ་བདུན་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྟོག་པ་འདྲི་

ཉྲིད་ཀྲིས་གཙོ་བོར་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ཉྲིད་

ནས་གསུངས་པའྲི་ལས་ཚོགས་རྣམས་སབས་སུ་བབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་

ཕྲ་མོ་ཡང་མཐར་ཕྱྲིན་པས། ཕྱྲི་རོལ་གྲི་རས་དང་སན་དང་སྦྲིན་སེག་དང་འཁྲུལ་

འཁོར་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བསམ་གཏན་ཙམ་གྲིས་ལས་རྣམས་ཐོགས་མེད་

དུ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པས། དེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་བསམ་གཏན་གྲིས་ལས་སྒྲུབ་

ཚུལ་རྣམས་ནྲི། རྟོག་པ་བདུན་པས་འཆད་དེ། རྟོག་པ་བདུན་པ་དེ་ཉྲིད་ལས། བསམ་

གཏན་ཙམ་གྲི་སྦོར་བ་རབ་སྦོར་བས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བ་སྟེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བསྐེད་རྲིམ་ཕྲ་མོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མ་རེད་ཀང་རགས་པ་

ཙམ་ཞྲིག་མཐར་ཕྱྲིན་ཞྲིང་། བཟླས་པ་སོགས་ཀྲིས་ལྷ་མཉེས་པར་བས་པ་དག་གྲིས་

ཀང་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྦྲིན་སེག་ཙམ་གྲིས་ལས་རབ་འབམས་

རྣམས་སྒྲུབ་ནུས་པས། དེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ནྲི། རྟོག་པ་དྲུག་པས་འཆད་དེ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། གལ་ཏེ་བཟླས་བརོད་

བསེན་པ་བས་ཀང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མ་ཐོབ་པ་སྲིད་པས་དེ་དག་གྲི་ཆེད་དུ་ནྲི། བཟླས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 688  

བརོད་འབྱུང་བའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་བ་བ་བསྟན་ཏོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །བསྐེད་རྲིམ་

ཕྲ་རགས་གང་ཡང་མཐར་མ་ཕྱྲིན་ཀང་དབང་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅྲིང་དམ་ཚིག་དང་

སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་བསྲུང་བ། ལྷའྲི་སང་ཞེན་བརྟན་ཅྲིང་བཟླས་བརོད་ཁ་སོང་དང་

བཅས་པ་རོགས་པ། སྦྲིན་སེག་གྲི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་མོས་པའམ། དེའྲི་རྐེན་མ་

ཚང་བའྲི་རྣལ་འབོར་པས་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བསྒྲུབས་ན་འཁྲུལ་འཁོར་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཀང་ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་རབ་འབམས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པས། དེ་ལྟ་

བུའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྟོག་པ་གཉྲིས་པས་

སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། གལ་ཏེ་སྦྲིན་སེག་གྲི་ལས་ལ་ཡྲིད་མྲི་

དགའ་བའམ། ཚོགས་པ་མ་རེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ན་ལེའུ་གཉྲིས་པ་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་ལེའུ་

གཉྲིས་པ་བསྟན་ཏོ། ཞེས་བཤད་དོ། །རྟོག་པ་ལྷག་མ་བཞྲིས་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་ལས་རབ་

འབམས་རྣམས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་རྣམས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བཤད་པ་རྣམས་ལས་དམར་ནག་འཇྲིགས་གསུམ་གྲི་སོར་རྣམས་སུ་ནྲི། འཁྲུལ་

འཁོར་མཐར་ཐུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་

ནས་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་

གཞན་དག་གྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་དག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་བདག་

གྲི་བླ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་། རྟོག་བདུན་གྲི་རྟོག་པ་གཉྲིས་པ་དང་། དེའྲི་བཤད་རྒྱུད་རྟོག་

པ་གསུམ་པ་གཉྲིས་གུང་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཏེ། འཁྲུལ་འཁོར་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཞྲི་

རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ལས་མཐའ་དག་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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པར་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའྲི་ཉྲི་འོད་གསུངས་ཟྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །    ། །

རོ་རེ་འཆང་དབང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡྲི། །བརྩེ་བས་བསྐོད་པའྲི་རྣམ་དབོད་སྲུབ་

ཤྲིང་གྲིས། །མདོ་རྒྱུད་འོ་མའྲི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །ལེགས་བཤད་མར་གྲི་སྲིང་

པོ་ཅྲི་ཡང་བྱུང་། །དེ་ལས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་པོའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི། །མན་ངག་བླ་མའྲི་

གསུང་གྲིས་ལན་མང་དུ། །སྔ་ཕྱྲིར་སྩལ་བའྲི་གནད་དོན་ཀུན་གསལ་བའྲི། །ལེགས་

བཤད་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེང་འདྲིར་ཤར། །ཕྲག་དོག་དུག་ཆུས་མོས་པའྲི་ཡྲིད་

ལྡན་ཞྲིང་། །ག་གྱུའྲི་བསམ་པས་འཁོག་པོར་བགོད་བེད་པ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྲིས་འདྲི་

ལ་ལེགས་བཤད་ཚོགས། །ཡོད་ཀང་མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་རྟོགས་མྲི་འགྱུར། །གཟུར་

གནས་ལེགས་བཤད་དོན་གཉེར་ལེགས་བཤད་ལ། །ལེགས་བཤད་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པའྲི་

བློ་ལྡན་པ། །ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲི་སྐེད་ཚལ་དུ། །དགའ་བའྲི་པདོ་རྒྱས་པར་

ཅྲིས་མྲི་སྤོ། །སྦངས་པའྲི་མཐུད་མན་བརྩོན་པའྲི་སྟོབས་ཞེན་པས། །འདྲི་ལ་མ་བཤད་

ལོག་པར་བཤད་ལ་སོགས། །ནོངས་པར་གང་གྱུར་བདག་བློའྲི་ཉེས་པ་སྟེ། །ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་ཆ་གང་བླ་མའྲི་དྲིན། །དེ་ལྟར་གསལ་བར་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་པ་འདྲི། །འགན་

ཕྱྲིར་མ་ཡྲིན་རེད་དང་གགས་ཕྱྲིར་མྲིན། །བླ་མའྲི་ལེགས་བཤད་རྒྱས་པར་བ་ཕྱྲིར་

དང་། །སལ་མཉམ་གཞན་ལའང་ཕན་པའྲི་ཕྱྲིར་བགྲིས་སོ། །འདྲིར་འབད་དགེ་བ་སྟོན་

ཀའྲི་ཟླ་ཟེར་བཞྲིན། །དཀར་ཞྲིང་དྲི་མེད་ཇྲི་སེད་བསགས་པ་དེས། །འགོ་ཀུན་རྨོངས་

པའྲི་མུན་པ་ལས་གོལ་ཏེ། །འཇམ་དཔལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དང་མཚུངས་གྱུར་

ཅྲིག །རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་གསེར་མདོག་འཛུམ་བའྲི་ཞལ། །མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་འབར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 690  

དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་མཛེས་པའྲི་གཞོན་ནུ་དེས། །འདྲིར་ནྲི་

ཤྲིས་པ་ལྷག་པར་སྐོང་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་བསྐེད་

རྲིམ་གྲི རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བེད་པའྲི་བླ་མའྲི་གསུང་རབ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུར་

གནས་པ་ལས། སར་ཡང་བཅོ་ལྔའྲི་ཟླ་བ་ལྟར་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་ཆ་ཤས་ཡོངས་

སུ་རོགས་ཤྲིང་ཉ་གང་བ་ལྟ་བུར་གྲུབ་པར་བགྲིས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། འདྲིའྲི་ཆོས་སོར་

རྣམས་ལ་དོན་གཉེར་དང་རྣམ་དཔོད་ཆེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མའྲི་གསུང་

གྲིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རེ་བླ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་

པར་འདྲི་སོར་གྲི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ལན་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་རྒྱས་པར་གནང་པ་

དང་། འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཕེབས་ནས་ཀང་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་དགའ་སྟོན་རྲིམ་པར་སྩལ་

བ་རྣམས་ཀྲི་གནད་ཀྲི་དོན་རང་གྲི་བློ་ལ་ཇྲི་ལྟར་ངེས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་

བསྡུས་ཏེ། གཙོ་བོར་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དང་། དམར་ནག་གཉྲིས་ཀྲིའང་ལམ་གྲི་

འགོས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་རྣམས་རྟོགས་པའྲི་ཆེད་དང་། སལ་མཉམ་གཞན་ལའང་ཕན་

པར་འདོད་པའྲི་བསམ་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཡབ་

སས་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་པད་གཙུག་གྲིས་ཉེ་བར་བསྟེན་པ། ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་བློ་གོས་

ཆོས་སྐོང་གྲིས་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་པའོ། །འདྲིས་ཀང་རེ་ཡབ་

སས་རྣམས་ཀྲི་བསྟན་པ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

ཀྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་བསྟན་པའྲི་གནད་རྣམས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་ནུས་

པར་གྱུར་ཅྲིག །   ། །

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་



༣ འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན།
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ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྤྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །   ། །ཨེ་ཀ་པ་རྲི་པྲཙྪ། སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་དཀའ་ 

བའྲི་གནས་རྣམ་པར་འབེད་པ་བརེད་བང་གྲི་ཡྲི་གེ་ 

མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེས་རེ་ལ་གསན་དུས་ 

མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་བཤད་རྩ་བའྲི་

རྒྱུདཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་དཀའ་བའྲི་

གནས་རྣམ་པར་འབེད་པ་བརེད་བང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུང་གྲི་ཟླ་ཟེར་ཞེས་བ་བ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དང་གཉྲིས་སུ་

མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་བླ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་

ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྲིག་དྲི་མེད་མཁའ་ལ་དབང་པོའྲི་གཞུ། །རྣམ་པར་

བཀྲ་བའྲི་རོལ་བས་འཁྱུད་པ་བཞྲིན། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྲི་ལུས་ཅན་རྡུལ་ལས་

འདས། །རྣམ་ཀུན་སྒྱུ་མའྲི་ཕྱག་རྒྱས་རྣམ་རོལ་ཞྲིང༌། །རྟག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བའྲི་རོས་

གང་བ། །མགོན་པོ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་གར་མཁན་མཆོག མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རོ་རེ་འཆང་

དབང་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེ། །ལེགས་པར་འཛིན་པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་རྲིགས་ལྡན་

མཆོག །ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཟླ་བཟང་གགས་པ་དང༌། །པད་དཀར་འཛིན་པའྲི་དཔལ་

གྲིས་བདག་སྐོངས་ཤྲིག གང་གྲི་ཞབས་མཐྲིལ་རྡུལ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི། །མཁས་མཆོག་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཀུན་གྲི་གཙུག་ཕུད་ལ་འཛེགས་པ། །རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་ཀུན་གྲི་རེ། །ཟླ་

མེད་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་བླ་ན་མེད་པའྲི་ལམ། །རོ་

རེ་འཆང་དབང་བླ་མའྲི་ཞལ་གྲི་བཅུད། །བདག་བློ་དད་པའྲི་སྲིམ་པས་འཐུངས་པ་

གང༌། །སར་ཡང་ཡྲིད་ལ་གནས་ཕྱྲིར་འདྲིར་འབད་དོ། །འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་དཀར་པོས་མཛད་པའྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཅེས་བ་བ་

འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་གང་བཤད་པར་བ་བའྲི་ཆོས་སོ། །

དེ་ལ་ཡང་མཚན་གྲི་དོན་དང༌། འགྱུར་གྲི་ཕྱག གཞུང་གྲི་དོན། མཇུག་གྲི་བ་བ་

དང་བཞྲིས་རྲིག་པར་བ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། དང་པོ་ནྲི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སད་

རྲིགས་ཆེན་པོ་བཞྲི་ལས། སཾ་ཀྲ་ཏའྲི་སད་དུ། བྲི་མ་ལ་ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད་བོད་ཀྲི་སད་དུ། 

དྲི་མ་མེད་པ་དང༌པྲ་བྷཱ་ནྲི་འོད། ནཱ་མ་ནྲི་ཞེས་བ་བ་”དང་། 
1
མཱུ་ལ་རྩ་བ། ཏནྟྲ་རྒྱུད། ཨ་ནུ་

”ས་ར
2
་ནྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ། དྭ་ད་ཤ་ས་ཧ་ས་ཀ་ནྲི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ། ལ་གྷུ་ནྲི་

བསྡུས་པ། ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། ཏནྟྲ་རྒྱུད། ར་ཛ་རྒྱལ་པོ། ཊྲི་ཀ་ཞེས་པ་

རྒྱས་འགེལ་དང༌། འགེལ་བཤད་གཉྲིས་ལ་བསྒྱུར་དུ་ཡོད་པ་ལས་འདྲིར་ནྲི་རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་ཞེས་བསྒྱུར་ན་ལེགས་སོ། །གཉྲིས་པ། འགྱུར་གྲི་ཕྱག་ནྲི་གོ་སའོ། །གསུམ་པ། 

གཞུང་གྲི་དོན་ནྲི། མཁས་པ་དག་གཞུང་དངོས་ཀྲི་བཤད་པའྲི་ཐོག་མར། བཤད་པ་ལ་

འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དག་དང་མཐུན་པར། འདྲིར་ཡང་མདོར་

1  མ་ཕྱི། ༢ན༥ན།   དང་།   སྐུ། ༢བ༡ན།    -དང་། 

2  མ་ཕྱི། ༢ན༥ན།    ས་ར   སྐུ། ༢བ༢ན།    པ་རྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བསྡུས་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་”ལ
1
་མདོར་བསྡུས་དང་

པོས་ནྲི། མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བ་བ་དང༌། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་འཆད་

དོ། །མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པས་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྲི་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་

ལུས་མཐའ་དག་བརྟག་པའམ་ལེའུ་ལྔ་དང་། མདོར་བསྡུས་སོ་གཉྲིས་དང༌། གནས་པ་

བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྲིག་ཏུ་སོ་སོར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་དོན་གྲི་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པ་འཆད་དོ། །

མདོར་བསྡུས་གསུམ་པས་ནྲི། སྟོན་པ་”པོ་
2
དང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོའྲི་

འབེལ་བ་སོགས་ལ་བརྒལ་ལན་གྲི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་

དོགས་གཅོད་འཆད་དོ། །དེ་དག་ལས་ཐོག་མར་མདོར་བསྡུས་པ་དང་པོ་འཆད་པ་ནྲི། 

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྲིག་གཉེན་གྲིས། དགོས་པ་བསྡུས་པའྲི་དོན་བཅས་དང༌། །ཚིག་

དོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏེ་བསད་པར་བ། ཞེས་

པ་མདོ་འཆད་པའྲི་མན་ངག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལ་འད་བས། འདྲིར་

ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཤད་ན། མདོར་བསྡུས་འདྲི་ཉྲིད་གང་གྲི་ཕྱྲིར་བརྩམས་པའྲི་

དགོས་པ་དང༌། མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་གཞུང་རྣམས་དོན་ཚན་དུར་བསྡུ་བའྲི་བསྡུས་

དོན་གྲིས་ཚོམས་བཅད་པ་དང༌། ཚིག་གྲི་འབྲུ་གཉེར་བ་དང༌། ཁོང་ན་གནས་པའྲི་

འབེལ་དངོས་སུ་”ཕྱུངས
3
་ནས་མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དེ་དག་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་

དོགས་པ་བཅད་ནས་ངེས་པ་”བསྐེད
4
་པའྲི་ཡན་ལག་བརྒལ་ལན་དང༌ལྔས་བཤད་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།    ལ   སྐུ། ༢བ༤ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༢བ༣ན།    པོ་   སྐུ། ༢བ༥ན།    -པོ་

3  མ་ཕྱི། ༢བ༦ན།    ཕྱུངས   སྐུ། ༣ན༢ན།    ཕྱུང

4  མ་ཕྱི། ༢བ༦ན།    བསྐེད   སྐུ། ༣ན༣ན།    སྐེད



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པར་བ་བ་ཡྲིན་པ་ལས། མཚམས་སྦར་དང་བརྒལ་ལན་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་རང་

རང་གྲི་ཐད་”
1
་དུ་འཆད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ཐོག་མར་དགོས་པ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེའང་

མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི།  མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་

སྟོན་པའྲི་ཚིག་གྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བདུད་དང་བགེགས་མཐའ་དག་

ཉམས་པར་བེད་པ་མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་དང་དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པའྲི་མདོར་

བསྡུས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། མཆོག་ཏུ་ཞེས་སྦར་ན་མཆོག་གྲི་སྐུ་”སྟེ།
2
གང་གྲིས་

འདོད་པའྲི་སེམས་ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། མཆོག་གྲི་ཞེས་སྦར་ན། གང་འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་

ཁད་པར་སྟོན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལས་འདྲིར་ནྲི་ཕྱྲི་མ་ཉྲིད་”བཟུང
3
་ངོ༌། །ལྷ་དང་བཅས་

པའྲི་དང་གྲི་སྒ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྲི་དཔང་འགྱུར་གཉྲིས་ལས་ཀང་མེད་པ་ཉྲིད་

ལེགས་པས། བདུད་དང་བགེགས་མཐའ་དག་ཉམས་པར་བེད་པ་དང༌། མཆོག་གྲི་

འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པའྲི་ལམ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ངེས་པར་

བེད་པ་སྟེ། གཉྲིས་པོ་འདྲི་མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་དགོས་པའོ། ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །ཨ་

ཙ་ལ་གརྦྷས་ཀང༌། བཤད་སྦར་སྲིང་པོ་སང་བ་ལས། བདུད་བགེགས་ཉམས་པ་དང༌། 

གསང་བ་ལས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ངེས་པ་གཉྲིས་འདྲིའྲི་

དགོས་པར་བཤད་དེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་བསྡུས་དོན་ནྲི། བཤད་སྦར་ལྟར་ན། མདོར་བསྡུས་འདྲི་ཉྲིད་ངེས་པ་

བདུན་གྲིས་འཆད་དེ། འདྲི་ལྟར་རོ་རེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའྲི་ངེས་པ་དང༌། རོ་རེ་འཛིན་པ་

1  སྐུ། ༣ན༣ན།    +ཐད

2  མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།    སེ།   སྐུ། ༣ན༥ན།    དེ་

3  མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།    བཟུང   སྐུ། ༣ན༦ན།    གཟུང
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ལ་ཕྱག་འཚལ་བའྲི་ངེས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འགེལ་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་

བསྔགས་པ་བརོད་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། ལམ་གྲི་གེགས་སྒྲིབ་པ་འགོག་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། 

ལམ་འཕྲོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཉེར་

འཚེ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པ་དང་། ཕྱྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་

ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། ཞེས་བ་བའྲི་བར་

རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྤྲུལ་པ་ཡྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཞེས་པ་ནས། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་

ལ་”དྲི
1
་བར་བ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་དབང་མཆོག་བླངས་ནས། ཞེས་པ་ནས། 

འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་བདག་པོ་ཉྲིད་སྟེར་འདྲི་ནྲི་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་བེད་པའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། གང་ཞྲིག་ཕུང་པོ་ལ་སོགས། ཞེས་པ་ནས། བླ་མ་དམ་པའྲི་དྲིན་

ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ལྔ་པ་ནྲི། ལམ་བཟང་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ནྲི། ཞེས་

པ་ནས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབོར་རོ། །ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དྲུག་

པ་ནྲི། སྲིང་རེ་དང་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྐུ། ཞེས་པ་ནས། འགེལ་བཤད་བདག་གྲིས་བྲི། ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །བདུན་པ་ནྲི། དེའྲི་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡང༌། རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པས་མཚོན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའམ་

སྟོང་པ་ལྔ་ལ་བསམ་ནས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་

བལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། གཉྲིས་པས་འདུ་བེད་སྒྲིབ་བལ་དང༌། གསུམ་པས་ཚོར་བ་དང༌། 

བཞྲི་པས་འདུ་ཤེས་དང༌། ལྔ་པ་སོགས་ཚིགས་བཅད་བཞྲིས་གཟུགས་ཕུང་སྒྲིབ་བལ་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༧ན།    དྲྱི   སྐུ། ༣བ༥ན།    བྱི
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དུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་པ་མེ་ལོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། རོ་རེ་འཛིན་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ། ཞེས་པའང༌། ཨེ་ཝཾ་ཡྲི་གེ་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་ཨེ་ཝཾ་གཉྲིས་དངོས་སུ་

སོས་པས། དྲུག་པ་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གཟུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ནྲི་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་སོས་པ་ལྔའྲི་འཛིན་པ་པོའམ་ལྡན་གཞྲི་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

བ་ནྲི། རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའོ་སམ་དུ་བསམས་པའོ། །བཤད་ཚུལ་འདྲིའང་

”འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ
1
། གོང་དུ་སོས་པའྲི་ཕྱག་འཚལ་ལྔ་དང༌། འོག་གྲི་ཨེ་ཝཾ་ཡྲི་

གེ་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང༌། བདེ་སྟོང་གཉྲིས་མེད་དང་ཐབས་

ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཕྱག་འཚལ་ཡུལ་གཙོ་བོར་བས་པ་ལ་ཁད་པར་

མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། ཕྱག་འཚལ་གོང་མ་ལྔ་ལའང་། དང་པོའྲི་འཚལ་ཡུལ་ཆོས་

དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་བ་དང༌། གཉྲིས་པའྲི་འཚལ་ཡུལ་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་

བ་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། “རྩོམ
2
་པར་དམ་བཅའ་གོང་འོག་

གཉྲིས། རྲིམ་བཞྲིན་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྡུས་དོན་བས་

པའང་ཚུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། མཆོད་བརོད་དང༌། ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བ་དང༌། དམ་བཅའ་

དག་དོན་ཚན་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །”དེ་ལྟར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྱོགས་བཀག་ནས། 
3
ད་ནྲི་རང་གྲི་ལུགས་བརོད་པར་བ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་མཆོད་

པར་བརོད་པ་དང༌། འགེལ་པ་”རྩོམ
4
པར་དམ་བཅའ་ཞྲིང༌བརྩམས་པའྲི་འགེལ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།    འཐད་པར་མྱི་སེམས་ཏེ   སྐུ། ༤ན༥ན།    ཅུང་མྱི་བདེ་སེ

2  མ་ཕྱི། ༣བ༧ན།    རྩོམ   སྐུ། ༤བ༡ན།    བརྩམ

3  མ་ཕྱི། ༤ན༡ན།    དེ་ལྟར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕོགས་བཀག་ནས།   སྐུ། ༤བ༢ན།    -དེ་ལྟར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕོགས་

བཀག་ནས།

4  མ་ཕྱི། ༤༡ན།    རོྩམ   སྐུ། ༤བ༣ན།    བརྩམ
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”ཉན
1
་པར་བསྐུལ་བ་དང༌། འགེལ་པ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་ཡང་དག་པའྲི་རྣམ་དབེ་བཤད་

པ་དང༌། ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལས་མྲི་གོལ་བའྲི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། ལམ་བཟང་

འཕྲོག་པའྲི་རྒྱུ་སངས་ནས་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་སྦ་བར་བསྟན་པ་དང༌། དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་

པ་”དང་བདག་བྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ
2
་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་ངེས་བཤད་པ་དང་། 

འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་

བའྲི་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་དང་བརྒྱད་ཀྲིས་ངེས་པར་བ་བ་ཡྲིན་ལ། དང་པོ་ནྲི། སྟོང་

ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། ལྷའྲི་དབང་པོས་བཏུད་པའྲི་གཙོ་ལ་”སྤྲི་བོས་
3
ཕྱག་འཚལ་ཏེ། 

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར། ཞེས་པ་ནས། གཞན་ཕན་སྤོད་པ་

མཉན་པར་བ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། མངོན་ཤེས་མེད་གང༌། ཞེས་པ་ནས། 

འདྲི་ནྲི་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་བེད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། གང་ཞྲིག་ཕུང་པོ་

ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། བླ་མ་དམ་པའྲི་དྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །ལྔ་པ་ནྲི། ལམ་བཟང་ཞེས་པ་ནས། ལེགས་པར་སྦ་བར་བ། ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །དྲུག་པ་ནྲི། དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་བདག་བྲིན་བརླབ་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབོར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བདུན་པ་ནྲི། སྲིང་རེ་དང་

ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྐུ། ཞེས་པ་ནས། མུན་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༡ན།    ཉན   སྐུ། ༤བ༣ན།    མཉན

2  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།    -དང་བདག་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་རྱིམ་པ   སྐུ། ༤བ༤ན།    དང་བདག་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་རྱིམ་པ    * 

དང་བདག་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་རྱིམ་པ

3  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།    སྤྱི་བོས་   སྐུ། ༤བ༥ན།    -སྤྱི་བོས་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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རོ། །བརྒྱད་པ་ནྲི། ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔ་མའྲི་

སབས་སུ། བསྐུལ་བ་པོ་འདྲི་འདས་བསྐུལ་ནས་རྩོམ་ཞེས་པ་དང༌། གང་གྲི་འགེལ་

པར་བརྩམ་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒ་དོན་བཤད་པ་མེད་ལ། དམ་བཅའ་ཕྱྲི་མ་ལ་དེ་

དག་ཡོད་པས་དམ་བཅའ་དེ་གཉྲིས་”ཟློས
1
་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་དག་ལས་རེ་ཞྲིག་

མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེའང་སྟོང་ཉྲིད་

སྲིང་རེ་དབེར་མེད་པ་དང་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་

ནྲི། ཕྱག་འཚལ་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་དེ་

རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ལྡན་ཞྲིང༌། ཕུང་སོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དུས་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལའོ། །གང་གྲིས་ན་འགེལ་

པ་མཛད་པ་པོ་དང་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཕྱག་

འཚལ་ན། བདུད་བགེགས་ཉམས་པ་དང༌། དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆེད་

དུའོ། །དེའང་ལམ་ངེས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གཙོ་བོར་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་

པར་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་འབས་བུ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཤེས་

པར་འགྱུར་བའོ། །

འོ་ན་ཡོན་ཏན་ནམ་ཁད་ཆོས་ཅྲི་ཞྲིག་མཐོང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཞེ་ན། རྐང་པ་དང་

པོ་གསུམ་པོ་རེ་རེས་ཁད་ཆོས་”རེ་
2
རེ་སྟོན་པ་ལ། ཁད་ཆོས་དང་པོ་ནྲི། སྟོང་པ་ཉྲིད་

དང་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གཉྲིས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞེས་སྦྲེལ་ལོ། །དེའང་སྟོང་ཉྲིད་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༧ན།    ཟོས   སྐུ། ༥ན༤ན།    བཟོས

2  མ་ཕྱི། ༤བ༣ན།    རེ་   སྐུ། ༥བ༢ན།    -རེ་
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ཆོས་ཅན་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་དང༌། དེའྲི་ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཅད་ཙམ་

པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་འོག་ཏུ་

འཆད་དོ། །སྲིང་རེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་སྲིང་རེ་

དང༌། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དམྲིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་

བར་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། གཉྲིས་པ་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྲིང་རེར་

ཐ་སད་བས་པ་སྟེ། སྲིང་རེའྲི་སད་དོད། ཀ་རུ་ཎ་ཞེས་པའྲི་ཐོག་ནས་ངེས་ཚིག་གྲི་

བཤད་པ་བས་ན། ཀ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྲིན་ནས་ཀཾ་ཞེས་པ་ནྲི་བདེ་བ། རུ་ཎ་འགོག་པ་སྟེ། 

བདེ་འགོག་ཅེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་ཐུན་མོང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་སྲིང་རེ་ལ་བཤད་ན། 

སྲིང་རེ་དེ་གང་གྲི་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའྲི་ཚེ། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་མྲི་བཟོད་

པས། རང་གྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བེད་པའོ། །ཐུན་མོང་

མྲིན་པ་ལ་བཤད་ན། འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འགོག་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། །ཡང་ན་

སོབ་དཔོན་མཚོ་སྐེས་ཀྲིས། རུ་ཎའྲི་དོན་བསྡུས་པ་ལ་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི་

དགའ་བ་སྔ་མ་གསུམ་གྲི་བདེ་བ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

”དགའྲི
1
་བདེ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ་དོན་གཅྲིག་གོ །འདྲིར་ནྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྲིང་རེ་

ལ་བཤད་དགོས་ཀྲི་ཐུན་མོང་བ་ལ་བཤད་ན་སབས་སུ་མ་”བབ་པའོ
2
། །ཁད་ཆོས་

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྲིད་གསུམ་ཁད་གཞྲི་དང༌། སྐེ་འཇྲིག་མེད་པ་ཁད་ཆོས་སུ་སྦར་བར་

བ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་སྐེ་བ་འཁོར་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།    དགའྱི   སྐུ། ༦ན༡ན།    དགའ་བའྱི

2  མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།    བབ་པའོ   སྐུ། ༦ན༢ན།    བབས་སོ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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མཐའ་དང་། སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་འཇྲིག་པའམ་ཟད་པ་ཙམ་གྲི་

ཞྲི་བ་ཕྱོགས་གཅྲིག་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་

ལ་ཕྱག་འཚལ། ཞེས་སྦྲེལ་བར་བ་ལ། བཤད་སྦར་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །སྲིད་

གསུམ་ཞེས་པ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གགས་ལ་བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་

ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལ་བཤད་པ་སོགས་ཀྲི་སབས་མྲི་འད་བ་དུ་མ་འབྱུང་ཡང༌། འདྲི་ནྲི་

ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁམས་གསུམ་ལ་བཤད་དགོས་ཏེ། སྲིད་

ཞྲིའྲི་མཐར་མ་ལྷུང་བ་སྟོན་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་མདོར་བསྡུས་ལྔ་

པ་ལས། མེ་ཤྲིང་དང་གཙུབས་སྟན་སོགས་ལ་མྲི་གནས་པ་དཔེར་བས་ནས། འདོད་

པའྲི་སྲིད་པ་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་སྲིད་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས་

པ་དང༌། འདོད་པའྲི་མང་འདས་ལ་མྲི་གནས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དང༌། འདྲི་

དོན་གཅྲིག་ཏུ་འཆད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ནྲི་དོན་དམ་པར་དེ་དག་ལ་གནས་པ་འགོག་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིར་ནྲི་ཐ་སད་དུའང་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་”བསྟོད
1
་དགོས་ཀྲི། དོན་དམ་པར་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀང་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཞན་ལས་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་མྲི་གནས་པའྲི་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྲིན་ལ། འབས་བུ་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་ཐོབ་པ་ནྲི་ལམ་གྲི་

སབས་སུ་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་དང༌ཞྲི་བའྲི་མཐའ་འགོག་པ་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཚང་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༧ན།    བསོད   སྐུ། ༦བ༡ན།    སོན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་རག་”ལུས
1
་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཕར་ཕྱྲིན་གྲི་ཐེག་”ཆེན་

2
པ་ལྟར་

ན། རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གྲིས། ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང༌། །སྲིང་རེས་ཞྲི་

ལ་མྲི་གནས་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་

སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་ཅྲིང༌། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་

ཆེན་པོས་ཞྲི་བའྲི་མཐའ་འགོག་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་གྲི་ལུགས་ལའང་། སྲིད་པའྲི་

མཐའ་འགོག་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཙམ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་མཐའ་

འགོག་པ་”ནྲི་
3
ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དང་འབེལ་བའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་དག་གོ །འདྲིར་ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་སུ། ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་སངས་ལ། སྐུ་སྟོང་གཟུགས་

ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བས། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲིད་པར་འགོ་

བའྲི་དོན་མཛད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞྲི་བའྲི་མཐའ་སངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་མདོར་བསྟན་

ལས། མ་ངན་འདས་པ་བལ་”བ
4
་གཟུགས། །འཁོར་བ་ལས་འདས་མྲི་འགྱུར་བ། །རྟག་

དང་ཆད་ལས་ངེས་པར་གོལ། །དེ་དག་སྦོར་བ་གཉྲིས་མེད་མཆོག །ཅེས་གསུངས་

པས་སོ། །

དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོས་ནྲི། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་མ་ངན་འདས་པའྲི་མཐའ་དང་

བལ་བར་བསྟན་ལ། རྐང་པ་གཉྲིས་པས་མྲི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ལ་གནས་པས་འཁོར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།    ལུས   སྐུ། ༦བ༣ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།    ཆེན་   སྐུ། ༦བ༣ན།    -ཆེན་

3  མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།    ནྱི་   སྐུ། ༦བ༥ན།    -ནྱི་

4  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།    བ   སྐུ། ༧ན༡ན།    བའྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ལས་འདས་པར་བསྟན་”ཅྲིང
1
་། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། དེ་ལྟར་རྟག་པ་འཁོར་

བ་དང་། ཆད་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་ལས་ངེས་པར་གོལ་བ་བདེ་བ་དང༌སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ཉྲིད་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་ནྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་གོ་

འཕང་མཆོག །ཞེས་བ་བའོ། །འོ་ན་བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྐེས་བུའྲི་ལུས་

བླངས་པ་ནྲི་སྲིད་པ་ཡྲིན་པས་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་”གྲུབ་པ་
2
སྲིད་པའྲི་མཐར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མྲི་འགྱུར་ཏེ། རང་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྐེས་

པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཐུགས་

རྟག་ཏུ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་ཀང་ཞྲི་བའྲི་མཐར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་ངོ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། 

དབང་མདོར་བསྟན་ལས། གཟུགས་ནྲི་སྲིད་པར་མྲི་”འགོ་སྟེ
3
། །འགྱུར་མེད་མ་ངན་

འདས་མྲི་འགོ །ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པས་ཞྲི་བ་ནྲི། །མ་ནྲིང་གྲི་ནྲི་གོ་འཕང་མཆོག །ཅེས་

གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པས། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་

ལ། ལྷག་མ་ནྲི་དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྲིས་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཞྲི་བའམ་མང་འདས་ནྲི་ཐབས་

ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཐབས་རྐང་པའང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཤེས་རབ་རྐང་པའང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་མ་ནྲིང་གྲི་གོ་འཕང་མཆོག་གོ །ཞེས་བ་བ་སྟེ། འཇྲིག་རྟེན་ན་མཚན་གཉྲིས་

ཀ་རྟེན་གཅྲིག་ལ་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ་ནྲི་མ་ནྲིང་དུ་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༦ན།    ཅྱིང   སྐུ། ༧ན༢ན།    ཞྱིང

2  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།    གྲུབ་པ་   སྐུ། ༧ན༤ན།    -གྲུབ་པ་

3  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།    འགྲོ་སེ   སྐུ། ༧ན༦ན།    འགྱུར་ཏེ
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ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་གོ་འཕང་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པའང་ལམ་གྲི་སབས་སུ་སྟོང་གཟུགས་

ཁད་པར་བ་འགོ་བའྲི་དོན་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་མཛད་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་

རྒྱུར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབས་པས་”སྲིད་པའྲི
1
་མཐའ་འགོག་པ་དང༌། འབས་བུའྲི་སབས་

ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྟོང་པ་

ཉྲིད་དང་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབས་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་མཐའ་

གཉྲིས་འགོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་རོགས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་རག་”ལུས
2
་སོ། །

ཁད་ཆོས་གསུམ་པ་ནྲི། ཤེས་དང་ཤེས་བ། ཞེས་པ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་ཙམ་

”ནྲི་ཡྲིན
3
་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཡོན་ཏན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཤེས་པ་འཛིན་པའྲི་སེམས་དང༌། ཤེས་བ་བཟུང་

བའྲི་སེམས་གཉྲིས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པའོ། ཞེས་”
4
པད་ཅན་སོགས་ཀྲིས་འཆད་

པའང་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཁེགས་པ་ཙམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་

ཡོན་ཏན་དུ་སྟོན་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་པས་སོ། །ཤེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་དང༌། 

ཤེས་བ་ཁམས་གསུམ་པའྲི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་མཐོང་བ་གཉྲིས་དེ་ཁོ་ནར་རྒྱུ་འབས་

སུ་དབེར་མེད་པ་ཉྲིད་ཤེས་དང་ཤེས་བ་གཅྲིག་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ནར་རྒྱུ་འབས་སུ་དབེར་མེད་པས་དེ་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། དབང་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།    སྱིད་པའྱི   སྐུ། ༧བ༣ན།    ཞྱི་བའྱི

2  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།    ལུས   སྐུ། ༧བ༤ན།    ལས

3  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།    ནྱི་ཡྱིན   སྐུ། ༧བ༤ན།    མྱིན

4  སྐུ།ུ ༧བ༥ན།    +པ
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མདོར་བསྟན་གྲི་འགེལ་པར། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་བ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། ཤེས་བ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བའྲི་གཟུགས་གཉྲིས་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་སྐུ་ཅན་དཔལ་ལྡན་

དུས་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞེས་སྦར་རོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པ་སྔར་སོས་

པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྲི་ཕྱག་

འཚལ། ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན། ཀུན་མཁེན་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་གཉྲིས་མེད་དེ་ཉྲིད་ལའོ། །དགོས་པ་འཚལ་བ་པོ་ནྲི་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཉྲིད་

ཅེས་པ་དངོས་པོའྲི་རྐེན་མ་ཡྲིན་གྲི་བཤད་སྦར་ལས་ངེས་”བཟུང
1
་གྲི་ཚིག་ཏུ་བཤད་

པ་ལྟར་ཁོ་ནའྲི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་འོག་མ་དག་གྲི་ཕྱག་ཡུལ་བཀག་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་

སམ་ན་སྐོན་མེད་དེ། འོག་མ་རྣམས་ཀྲི་ཚུལ་”གྲི་
2
ཕྱག་ཡུལ་ཡང་འདྲི་དག་ཉྲིད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་གཉྲིས་སུ་མེད་ཚུལ་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ནྲི། 

རྣམ་པར་བཅས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་མ་སྟེ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་

ས་ཚོགས་ཡུམ་དེ་ཡྲིས་འཁྱུད་དོ། །གང་ལ་ན་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་

གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་ཐབས་

ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དབེར་མེད་པར་རོ། །

ཡང་རྣམ་པ་གཟུགས་སོགས་སུ་སང་བ་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་མེད་པ་ཙམ་གྲི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་”མུ
3
་ཤེས་རབ་མ་སྟེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་ཡྲིས་འཁྱུད་དོ། །གང་ལ་ན་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།    བཟུང   སྐུ། ༨ན༤ན།    གཟུང

2  མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།    གྱི་   སྐུ། ༨ན༥ན།    -གྱི་

3  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།    མུ   སྐུ། ༨བ༡ན།    མ
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ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་གཉྲིས་སང་གྲི་བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་སངས་པས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ཀང་

ཞེས་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་”བཅས
1
་ཡྲིན་ཀང་། དོན་དམ་པར་རྣམ་མེད་ཡྲིན་ཞེས་

པའྲི་དོན་ཏོ། །

ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མའང་འདྲིར་བཤད་དགོས་པ་ནྲི། བཤད་སྦར་མཁན་

པོའང་བཞེད་དོ། །ཕྱག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར། ཇྲི་ལྟར་ཏྲིལ་སོན་ཏྲིལ་མར་དང༌། །ཇྲི་ལྟར་

ཤྲིང་ལ་སོན་པའྲི་མེ། །དེ་བཞྲིན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡང་དག་གནས་ཀང་

མྲི་མཐོང་བ། །ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ནྲི་བྷ་གར་བཤད། །བྷ་ག་རྲིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །གང་

ཕྱྲིར་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཡོན་ཏན། །ལྡན་པས་དེ་ཕྱྲིར་བྷ་གར་བཤད། ཅེས་བཤད་

སྦར་དུ་དངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སད་དོད། བྷ་ག་”ཝན
2
་ཞེས་པའྲི་བྷ་གའྲི་

དོན་དེ་ལྟར་བཤད་ལ། ཇྲི་ལྟར་ཏྲིལ་ལ་ཏྲིལ་མར་གྲི་ཁམས་དང༌། ཤྲིང་ལ་མེའྲི་ཁམས་

”
3
ཡོད་ཀང་མྲི་མཐོང་བ་ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་ཀང༌། འགོ་

བ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་མཐོང་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ནྲི་སྟོང་གཟུགས་ལ་བར་མྲི་རུང་གྲི 

།ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་སོང་བའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་བ་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །འོ་ན་ལྡན་པའྲི་དོན་སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལ་བ་དགོས་པ་ལ་ཆོས་དབྲིངས་

ཙམ་ལ་ཇྲི་ལྟར་རུང་སམ་ན། སལ་བ་དྲུག་པོ་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ན། སྤྲིར་ཆོས་དབྲིངས་ལའང་ཡོད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྡན་པར་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༡ན།    བཅས   སྐུ། ༨བ༢ན།    པ་ཅན

2  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།    ཝན   སྐུ། ༨བ༤ན།    ཝ་ཏྱི

3  སྐུ། ༨བ༥ན།    +འབྱུང་རུང་དུ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 707  

རོ། །བཤད་སྦར་དུ། རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་དང༌ཟབ་པ་རྣམ་མེད་ཀྲི་

ཤེས་རབ་མ་ཞེས་བཤད་དེ་དོན་གཅྲིག་གོ །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དང་ལྡན། ཞེས་པ་ལ། 

སྤྲིར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཙམ་དང༌ཁད་པར་བ་གཉྲིས་ཡོད་དེ་འདྲི་ལྟར། འགྱུར་བའྲི་

དོན་འཛག་པ་དང༌འཕོ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། བང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་

བབས་པ། ཕྱྲིར་མ་ཟགས་པ་ལ་མྲི་འགྱུར་བར་བས་ནས། དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་

ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་བས་པ་དང༌། བང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་བབས་པ་

ཕྱྲིར་མྲི་འཛག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གྲི་གནས་དེ་ལས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་དུའང་

མྲི་འཕོ་བར་གནས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་འགྱུར་བར་བས་ནས། རྟེན་དེ་ལས་

སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་བས་པ་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། རླུང་ཨ་”བ
1
་དྷཱུ་”ཏཱྲིའྲི

2
་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་ནུས་པའྲི་

མཚམས་ནས། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་དགའ་བཞྲི་སྐེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་འོང་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོབ་ནས་སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་”ཉྲི
3
་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་

དྲུག་བརྒྱ་རྲིམ་བཞྲིན་ཐོབ་པའྲི་མགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་ནས་སོབ་ལམ་གྲི་

སབས་སུའང་འོང་ཞྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སད་ཅྲིག་མ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་ལས་འདྲིར་ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།    བ   སྐུ། ༩ན༤ན།    ཝ

2  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།    ཏྱིའྱི   སྐུ། ༩བ༤ན།    ཏྱིར

3  མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།    ཉྱི   སྐུ། ༩ན༥ན།    ཉྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་”བཟུང
1
་བར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་སྐེ་འཇྲིག་སངས་པའྲི་ཞེས་

བ་བའྲི་ཁད་པར་སོས་སོ། །དེ་ལ་སྐེ་འཇྲིག་སངས་པའྲི་དོན། རང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་དང༌། 

དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་གནས་པའྲི་འཇྲིག་པ་ཙམ་སངས་པ་ལ་མྲི་བཟུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། བཤད་སྦར་དུ་རྩ་རྒྱུད་དངས་ནས་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ལེགས་པས་

འདྲིར་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་པར་བའོ། །དེའང་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐེ་དང་འཇྲིག་པ་དཀར་

ཕྱོགས་དང༌། །ནག་པོའྲི་ཕྱོགས་སུ་རབ་གནས་པའོ། །དེ་གཉྲིས་དབུས་སུ་གང་བ་

གང༌། །གང་བ་དེ་ནྲི་མྲི་གནས་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཁམས་དཀར་

པོ་གཙུག་ཏོར་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་བར་དུ་སྐེ་བའྲི་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང༌། དེ་ཉྲིད་

ཇྲི་ལྟར་འོངས་པ་བཞྲིན་མས་རྲིམས་ཀྲིས་གཙུག་ཏོར་བར་དུ་ཁམས་དམར་པོ་རྡུལ་

ལམ་ཉྲི་མས། ཁམས་དཀར་པོ་དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་པའམ་ཟད་པར་བེད་པའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་ནྲི་

སབས་འདྲིར་སྐེ་འཇྲིག་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་སྟེ་དེ་གཉྲིས་གང་

གྲིའང་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

ཤྲིང་གང་བ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་གནས་སབས་འབའ་ཞྲིག་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་གང་ཡྲིན་

པའྲི་གང་བ་དེ་ནྲི་འཕེལ་ཟད་ཀྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པས་སྐེ་འཇྲིག་

གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་གནས་པའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་སབས་འདྲིའྲི་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་ནྲི། འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སངས་པའྲི་ཕྱྲིར་འབས་བུའྲི་སབས་

ཁོ་ན་ལ་བཤད་དགོས་སོ། །བཞད་པའམ་རྒོད་པ་ལ་སོགས་པ་བལྟ་བ་དང་། ལག་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༣ན།    བཟུང   སྐུ། ༩ན༦ན།    གཟུང



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བཅངས་དང་། འཁྱུད་པ་དང་། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་སངས་ཞེས་པས་ནྲི། 

ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་”དགོད
1
་པ་སོགས་བས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་

ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པའྲི་

ཕྱྲིར་དུ་སོས་སོ། །བཤད་སྦར་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་སྨྲ་

བ་དགག་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་གྲུབ་ཟྲིན་སར་ཡང་བསན་ནས་བཞད་པ་ལ་སོགས་བདེ་བ་

སངས་ཞེས་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཞེས་པ་ལ་བཤད་

སྦར་དུ། ནོར་བུ་དང་པད་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་དོན། འགྱུར་དེ་ལྟར་

ན་ནོར་བུ་དང་པད་མཉམ་པར་”སྦར་བར་
2
བས་པ་ལས་ཀང་ཁམས་འགྱུར་བ་མེད་

པ་ཞེས་འཆད་དགོས་ཀང༌། འོག་ཏུ་ནོར་བུའྲི་པད་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེ་ལྟར་བཤད་ན། དབང་མདོར་བསྟན་ལས། 

ལྟེ་གསང་ནོར་བུའྲི་པད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནོར་བུའྲི་དབུས་ནའང་རྩའྲི་པད་

ཡོད་པས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་འཕོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

དེའྲི་བེད་ལས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པར་མཛད་

པ་ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་ཞྲིང་དུས་

གསུམ་ཡང་དག་རྲིག་པའོ། །སྐུ་བཞྲི་ཡོད་མོད་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་གསུམ་སོས་ཤེ་ན། གསུམ་

པོ་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་རྟེན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་

སྐོན་མེད་དོ། །

དུས་གསུམ་རྲིག་པའྲི་དོན་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། རང་གྲི་སེམས་དང་གཞན་སེམས་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།    དགོད   སྐུ། ༡༠ན༡ན།    རོད

2  མ་ཕྱི། ༨ན༤ན།    སྦྱར་བར་   སྐུ། ༡༠ན༣ན།    -སྦྱར་བར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྲི། །གཞན་དག་སྐེ་མཆེད་གང་གྲི་ཕྱྲིར། །ཕ་རོལ་སེམས་ཀྲི་རྣམ་རྟོག་གང༌། །སྐེ་

མཆེད་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། །བདག་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་རྟོག་གང༌། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །ཀུན་མཁེན་ཤེས་པ་འཛིན་བེད་དེ། །”འབྱུང
1
་དང་འབྱུང་འོས་

བསྒྲིབས་པའོ། ཞེས་གསུངས་”པ་
2
དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་

མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་ཤྲིང༌། དེ་ལའང་དྲུག་ནྲི་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་དང༌། དྲུག་ནྲི་

ཕྱྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་ཡྲིན་པས། ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ནྲི། གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་

ཅྲིག་གཞྲིར་བཞག་ན། གང་ཟག་དེ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ་རྒྱུད་ཀྲིས་

བསྡུས་པ་དང༌། ཕྱྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི། གང་ཟག་དེ་ལས་གཞན་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་སྟེ། གཞན་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་དང༌། གཏན་ནས་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པ་

རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་བྱུང་ཟྲིན་པའྲི་འདས་

པ་དང༌། འབྱུང་འོས་ཀྲི་མ་འོངས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བ་མ་བསྒྲིབས་པ་”སོ
3
་སྐེས་ཀང་

”
4
རྲིག་པས་བསྒྲིབས་”པའྲི

5
་ལོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་ནྲི་

དུས་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཡང་དག་རྲིག་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་བ་བའོ། །ཀུན་

མཁེན་ནྲི་མུན་པ་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་སབས་”བསྐེད
6
་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་

གྱུར་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སབས་”བསྐེད
7
་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༡ན།    འབྱུང   སྐུ། ༡༠བ༡ན།   བྱུང

2  མ་ཕྱི། ༨བ༡ན།    པ་   སྐུ། ༡༠བ༡ན།    ལ། 

3  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།    སོ   སྐུ། ༡༠བ༤ན།    སེམས

4  སྐུ། ༡༠བ༤ན།    +རང་

5  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན    པའྱི   སྐུ། ༡༠བ༤ན།    པའམ

6  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༠བ༥ན།    སྐེད

7  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༠བ༥ན།    སྐེད



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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དུ་སོང་བས་རྣམ་བཅས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། རྣམ་མེད་ཟབ་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་

སྟེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། སད་པའྲི་སབས་སོང་སངས་རྒྱས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་

”བསྒགས་ལ
1
། །ཐམས་ཅད་རྲིག་ཅྲིང་ངེས་གོལ་བ། །མུན་པའྲི་སབས་”སོགས

2
་མེད་

པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནྲི། མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་”པོའྲི
3
་རྒྱུར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་

སྟེ། ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བར་

ཁད་པར་མེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་ནྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྲི་སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་

པའོ། །གཉྲིས་མེད་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་རྲིག་པ་དང་། བདེན་དོན་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྲི་ཕྱག་འཚལ། ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན། སངས་

རྒྱས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལའོ། ཞེས་སྦར་རོ། །དེ་ལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དོན་ཡང་། རྩ་

རྒྱུད་ལས། དུས་ཆེན་པོ་ནྲི་སོག་ཆེན་པོ། །འབས་བུའྲི་དབུགས་”དོད
4
་ཟད་པ་

ལས། །སྟོང་ཕྲག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང༌། །བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་གྲི་དབུགས་རྣམས་ཏེ། །སྲིད་

པ་གསུམ་དུ་དབུགས་འཁོར་”རོ
5
། །འདྲི་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་བཤད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའྲི་དུས་ཆེན་པོ་

ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་སུ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་རེ་རེ་ལའང་སྲིད་གསུམ་སྟེ་རྩ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།    བསྒྲགས་ལ   སྐུ། ༡༠བ༦ན།    གྲགས་པ

2  མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།    སོགས   སྐུ། ༡༠བ༦ན།    སོང

3  མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།    པོའྱི   སྐུ། ༡༡ན༡ན།    པོའམ

4  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།    དྲོད   སྐུ། ༡༡ན༣ན།    བགྲོད

5  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།    རོ   སྐུ། ༡༡ན༤ན།    ལོ
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གསུམ་ལ་སྟོང་ཕྲག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང་། བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་གྲི་དབུགས་རྣམས་འབྱུང་

འཇུག་བེད་པའྲི་རྒྱུ་བ་རྣམས་འགགས་པའྲི་སོག་ཆེན་པོའ།ོ །འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྲི། 

གཞྲི་དུས་སུ་དབུགས་ཀྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་ལས། ས་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་བགོད་པའྲི་རྲིམ་པས་དབུགས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་འགགས་ཤྲིང༌། 

དབུགས་ཀྲི་འཕོ་བ་ཟད་པ་ལས་འཇོག་གོ །ཞེས་བ་བའོ། །

དེས་ན་ངོ་བོ་གཅྲིག་”ཉྲིད་
1
ལ། དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་འགགས་པའྲི་

ལྡོག་པ་ནས་དུས་དང་། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་འཁོར་ལོ་

བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་

རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་འཇོག་གོ །ཕྱག་ཡུལ་གཉྲིས་པོ་དེ་ལས་སངས་

རྒྱས་ནྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དང༌། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་དང་སྦར་

ནས་བཤད་པར་བ་བ་ཡྲིན་པ་ལས། དང་པོ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

བཞུགས་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན། ཉོན་མོངས་པའྲི་རྲི་དྭགས་གསོད་པའྲི་སེང་གེ་

ཞེས་བརོད་པའྲི་ཁྲིའམ་རྟེན་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལའོ། །གང་བཞུགས་ན་འཕོ་བའྲི་

བག་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་ལ་རོ་རེའྲི་སྦོར་བ་ཞེས་ཀང་

བ་སྟེ། དེའང་སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིར་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་

ལེ་བཞྲི་རྲིམ་བཞྲིན་སྦར་ཏེ་བཀག་པས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར་

བའོ། །ཡོ་ག་རྣལ་འབོར་ལའང་འཇུག་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ནྲི་ཡོ་ག་སྦོར་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་

དབང་དུ་བས་ནས་ཨ་ཙ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

1  སྐུ། ༡༡ན༦ན།    -ཉྱིད་
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དེ་ཉྲིད་སྲིད་པ་གསུམ་གྲིས་མཆོད་པའྲི་དོན་ནྲི། སྲིད་པགསུམ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་

ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲིས་བང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་”རྲིམ
1
་བཞྲིན་གོང་དུ་

དངས་ཏེ། གཙུག་ཏོར་དུ་བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་མཆོད་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྟེན་གཟུགས་དང་

བརྟེན་པ་བདེ་བ་གཉྲིས་གཅྲིག་པུ་སྟེ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་གྱུར་པ་”བདེ་སྟོང་
2
དེ་ཉྲིད་

སྐུ་བཞྲིའྲི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་

ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །སྲིད་མེད་སྲིད་པར་གནས་ཞེས་པ་འགྱུར་”མ
3
་ལེགས་པས་

སྲིད་མེད་སྲིད་སོང་བ་ཞེས་ག་ཏ་སོང་བ་ལའང་འཇུག་པ་ལྟར་དཔང་ལོས་བསྒྱུར་བ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་སྲིད་མེད་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང་། སྲིད་པ་འཁོར་བའྲི་

མཐའ་གཉྲིས་འདྲི་ལས་གཞན་དུ་སོང་ཞྲིང༌། “འདྲི
4
་མཐའ་དེ་གཉྲིས་དང་བལ་བ་ཞེས་

བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་ལས་བརྒལ་བ་དེའྲི་ཕྱྲིར། ཤེས་པ་བདེ་བ་དང་

ཤེས་བ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་གཟུགས་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། སྔར་ཤེས་དང་

ཤེས་བ་གཅྲིག་པའྲི་སྐུ། ཞེས་པའྲི་སབས་སུ་མཐའ་གཉྲིས་ལས་འདས་པ་དང༌། རྒྱུ་

མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་སྒོ་ནས་མ་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲིར་དེ་ལྟར་བཤད་པས་མྲི་

”ཟློས
5
་སོ། །དམ་ཚིག་གྲི་སད་དོད་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ་འདུས་པ་ལའང་འཇུག་པས། 

རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་འདུས་པ་ཞེས་དཔང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ན། 

དེའྲི་ཕྱྲིར་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ཚོགས་པ་ནྲི་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༢ན།    རྱིམ   སྐུ། ༡༡བ༥ན།    རྱིམས

2  མ་ཕྱི། ༩བ༢ན།    -བདེ་སོང་   སྐུ། ༡༡བ༦ན།    བདེ་སོང་    * བདེ་སོང་

3  མ་ཕྱི། ༩བ༣ན།    མ   སྐུ། ༡༡བ༦ན།    མྱི

4  མ་ཕྱི། ༩བ༤ན།    འདྱི   སྐུ། ༡༢ན༢ན།    འདྱིའྱི

5  མ་ཕྱི། ༩བ༥ན།    ཟོས   སྐུ། ༡༢ན༣ན།    བཟོས
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བདག་པོ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་འདུས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མྲི་བསླུ་བའྲི་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བེད་པའྲི་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི། དུས་གསུམ་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཉྲིད་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མྲི་ཕྱེད་པས་རོ་རེ་ཞེས་བ་ཞྲིང་དེའྲི་གནས་སམ་གཞྲིར་གྱུར་པ་

ཡྲིན་ལ། དེའང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་དབེ་བས་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བཅུ་

གཉྲིས་སོ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་ཅེས་བསྒྱུར་བ་ལས་པཱ་ད་གནས་ལའང་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་

བས་ཏེ། རོ་རེའྲི་གནས་ཞེས་དཔང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་བཞྲི་པ། སྐུ་བཞྲི་དང༌། རྣམ་ཐར་བཞྲི་དང༌། རོ་རེ་བཞྲི་དང༌། ཐབས་ཤེས་དབེར་

མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྲི། གང་ཞྲིག་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདུད་ཅེས་

དང་ངོ༌། །དེའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི་ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ནྲི་ཉྲིན་

མོར་བེད་པའྲི་སྐུ་དང༌། དེར་མ་ཟད་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའང་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན་

ནོ། ཞེས་སྦར་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འོག་ཏུ་ཞྲིབ་པར་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་བཞྲི་དང་

སྒྲིབ་བལ་གྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྲི་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་དང་། ཆགས་པ་སྟེ་

བདེ་བའམ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་བཞྲི་དང༌། སྲིད་འདས་འབོར་པ། ཞེས་པ་ལས། ག་ཏ་བྷ་

བ་བྲི་བྷ་བེཿ ཞེས་པ་”རྲིམ་
1
བཞྲིན་འབྱུང་བ་སོང་བ་དང༌འཇྲིག་པ་སོང་བ་ལ་འཇུག་

པའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ། འབྱུང་དང་འཇྲིག་སོང༌ཞེས་དཔང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ལེགས་

པས་དེ་ལྟར་བཤད་ན། ཁམས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བ་འཁོར་བའྲི་མཐའ་དང༌། འཇྲིག་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༤ན།    རྱིམ་   སྐུ། ༡༢བ༣ན།    -རྱིམ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་འདྲི་ལས་གཞན་དུ་སོང་ཞྲིང་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་རྣམ་པར་

དག་པ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ལྷ་”དང
1
་ལྷ་མྲིན་གྲིས་བསྟོད་

པའོ། །སྐུ་བཞྲི་དང་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་དང་རྣམ་ཐར་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་རོ་མཉམ་

དུ་”གྱུར་པའྲི
2
་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་སྟོང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས། །ཞེས་པ་ལ་

སོགས་”པ
3
་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྲིའོ། །དེ་ལ་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་སོ་

སོ་ལ་རང་རང་གྲི་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་རེ་རེ་ཡོད་ཅྲིང༌། 

རྒྱུད་འདྲི་ལའང་རྒྱུད་གཞན་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། གཙོ་བོ་ནྲི་

དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདྲི་ཉྲིད་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་སོ། །

དེའང་རྒྱུད་གཞན་”ནས
4
་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་མ་བསྟན་ཅྲིང་འདྲིར་བསྟན་པས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞེས་བཤད་ན། འདྲི་ཉྲིད་ཕུལ་”དུ་
5
བྱུང་”བར

6
་བསྒྲུབ་”

7
འདོད་

ནས་རྒྱུད་”གཞན་
8
མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་ཆོས་སོང་བར་འགྱུར་བས་དེ་

ལྟར་མྲི་”བཟུང
9
་གྲི །བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་གཞན་དུ་

སྦས་པ་དང་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསུངས་ཀང༌། འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཆེས་གསལ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༥ན།    དང   སྐུ། ༡༢བ༥ན།    མྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༥ན།    གྱུར་པའྱི   སྐུ། ༡༢བ༥ན།    འགྱུར་བའྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༠ན༦ན།    པ   སྐུ། ༡༢བ༥ན།    པའྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།    ནས   སྐུ། ༡༣ན༡ན།    གྱིས

5  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།    དུ་   སྐུ། ༡༣ན༡ན།    -དུ་

6  མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།    བར   སྐུ། ༡༣ན༡ན།    དུ

7  སྐུ། ༡༣ན༢ན།    +པར

8  མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།    གཞན་   སྐུ། ༡༢༣ན༢ན།    -གཞན་

9  མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།    བཟུང   སྐུ། ༡༣ན༢ན།    གཟུང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང་། མ་སྦས་པར་བསྟན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོའང་སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་

པ་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་ལམ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དེ་ཕྱྲིར་དེ་ལ་རྩལ་དུ་

བཏོན་ནས་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའང་མཚན་འཛིན་གྲི་སྤོས་པ་གཅོད་པའྲི་དོན་

”ཏོ། །
1
ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཐེག་པ་

གོང་འོག་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་གའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་

འདེན་པའྲི་ཐབས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྟོང་པ་

ཉྲིད་ནྲི་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་མཚན་

འཛིན་འཇྲིག་པའྲི་སྟོང་པ་ལས་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་སྟོང་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་

མོད། འོན་ཀང་མཚན་འཛིན་འཇྲིག་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པ་ལྟར་

འཆད་པའང་རྒྱུད་སེ་གཞན་ལས་འདྲི་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་སོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་དེ་ལྟར་སྟོང་ཉྲིད་གཉྲིས་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་གཅྲིག་ཁོ་ནར་

མྲི་བཟུང་ཞྲིང༌། མཚན་འཛིན་འཇྲིག་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་འདྲི་ལས་གསུངས་ཚུལ་གཞན་ནྲི་

འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་ཐད་དུ་བཤད་པར་བ་ལ། འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པ་རྣམ་ཐར་བཞྲིའྲི་

དོན་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བའོ། །དེའང་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་

ལས། སྟོང་པ་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི་དངོས་པོ་དག་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།    ཏོ། །   སྐུ། ༡༣ན༤ན།    དུ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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གྲིས་རྣམ་པར་དམན། ཞེས་གསུངས་པས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང༌། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་མེད་ཅྲིང་གཞན་ཕན་སྲིང་རེ་དག་དང་མཚན་མའྲི་དམ་བཅའ་མེད་པ་སྟེ། 

ཞེས་པས་མཚན་མེད་སོན་མེད་གཉྲིས་བསྟན་ཏོ། །དེའང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོའྲི་

རང་བཞྲིན་ནམ་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དེ་གང་ཞེ་ན། མཐའ་དག་འགོ་

བ་འདྲི་ནྲི། ཞེས་པས་སྟོང་གཞྲི་ཆོས་ཅན་བསྟན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འགོ་བ་ཞྲི་བའྲི་

ཆོས་ཉྲིད་དུ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྲི་འགོ་བ་འདྲི་དག །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བློ་ཡུལ་འགོ་བ་ཙམ་ལ་འགོ་བའྲི་དོན་དུ་བས་པའྲི་ཆོས་དང་གང་

ཟག་འདྲི་མཐའ་དག་གོ །དགག་བ་གང་གྲིས་སྟོང་ན་དངོས་པོ་”མཐའ་
1
དག་གྲིས་

ཞེས་པའོ། །དེའང་དོན་བེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་མྲི་བཟུང་སྟེ། འགོ་བ་མཐའ་དག་

དོན་བེད་ནུས་སྟོང་དང༌། དངོས་མེད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་དངོས་པོའྲི་སད་དོད་དེ། དངོས་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཉྲིས་ལ་འཇུག་པ་

ལས། འདྲིར་རང་བཞྲིན་དུ་བསྒྱུར་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་དམན་ཅེས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དགག་བར་བའོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་དབང་མདོར་བསྟན་ལས་གསལ་

བར་བཤད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། འབྱུང་རྣམས་འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྐེ་བ་མེད། །དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་མེད་རྣམས་ཀྲི། །འབྱུང་འཇྲིག་སྒྱུ་མ་དེ་བཞྲིན་

ནོ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག །ས་ཚོགས་འདྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད། 

ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་ས་ཚོགས་འདྲི་ནྲི་ཞེས་པ་དང༌། མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་

ནྲི་ཞེས་པ་དོན་གཅྲིག་ལ། རང་བཞྲིན་མེད་ཅེས་པ་དང་། དངོས་པོ་དག་གྲིས་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༣ན།   མཐའ་   སྐུ། ༡༣བ༥ན།   -མཐའ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པར་དམན། ཞེས་པ་དོན་གཅྲིག་གོ །དེས་ན་དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་ལུང་འདྲིས། 

དངོས་པོའྲི་འབྱུང་འཇྲིག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རང་ལུགས་ལ་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། 

འབྱུང་འཇྲིག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་གཉྲིས་འགལ་མེད་དུ་

ཆེས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེས་ན་ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་བདག་མེད་གཉྲིས་པོ་དེ ་འདྲིར་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་

བའོ། །སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས་དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲི་སྟོན་པའྲི་ཐད་ཀྲི་

འགེལ་པར། ཆོས་ཅན་སྟོང་གཟུགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉྲིད་རྣམ་ཐར་

དང་པོའྲི་དོན་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། ཁ་ཅྲིག་དངོས་པོ་དག་གྲིས་དམན། ཞེས་པ་ཆོས་ཉྲིད་

འདུས་བས་ཀྲིས་སྟོང་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་པ་ནྲི། མཐའ་དག་འགོ་བ་ཞེས་ཀུན་རོབ་སྟོང་

གཞྲིར་དངོས་སུ་སོོས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་སོན་མེད་ནྲི། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ནྲི་ཐོབ་བའྲི་འབས་བུ་མཆོག་

ཡྲིན་པས། དེས་མཚོན་པའྲི་འབས་བུ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་ཐོབ་པར་སོན་ཅྲིང༌དམ་

”བཅའ
1
་བར་བར་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པ་དེ་ལས་ཏེ་དེའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་མེད་ནྲི། སྤྲིར་མཚན་མའྲི་སྒ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

རང་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་དང༌། རྟགས་དང༌། རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་

ལའང་འཇུག་པ་ལས་འདྲིར་ཐ་མ་ཡྲིན་ལ། དེའང་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་སྲིང་རེ་ནྲི་རྒྱུའྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། དེས་མཚོན་པའྲི་རྒྱུའྲི་མཚན་མ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་མེད་དེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དེ་ལས་ཏེ་དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༢ན།    བཅའ   སྐུ། ༡༤ན༦ན།    འཆའ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པའོ། །སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས། འདྲི་སངས་རྒྱས་སོ། །འདྲི་བང་ཆུབ་བོ་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་སྤུ་རྲིས་འབེད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་རྣམ་རྟོག་ལ་མཚན་མར་བཤད་དོ། །མངོན་པར་

འདུ་བེད་པ་ནྲི། ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་

འདུ་བེད་ལ་གསུངས་པས་མཚོན་ནས་རྒྱུས་འབས་བུ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ཐམས་

ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པའོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་ལའང་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ལས་འདྲིར་ཐ་མ་སྟེ། སྔར་སྲིང་རེ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་བམས་

སོགས་ལའང་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང༌། མདོར་ན་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་བཞྲིར་ཕྱེ་

བའོ། །དེས་ན་ཕྱག་འཚལ་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་གནས་སབས་བཞྲིའྲི་སྒྲིབ་པ་དག་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་དང་དབེར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་བཞྲི་དང༌། 

སེམས་དཔའ་བཞྲི་པོ་དེ་ལའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། རྣལ་འབོར་བཞྲི་དང༌། སེམས་

དཔའ་བཞྲི་བཤད་པ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་དཔྲལ་བ་ན་སད་པའྲི་གནས་སབས་ས་ཚོགས་”བསྐེད
1
་

པའྲི་ཐྲིག་”ལ
2
་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་འབས་དུས་ཀྲི་སྤྲུལ་

པའྲི་སྐུ་གདུལ་བ་དང་འཚམ་པར་ས་ཚོགས་པ་ཉྲིད་དུ་སྟོན་པ་འབྱུང་ངོ༌། །མགྲིན་པ་ན་

རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་དང་ངག་”བསྐེད
3
་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་

མཁས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༧ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༤བ༦ན།    སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༡༡བ༧ན།    ལ   སྐུ། ༡༤བ༦ན།    ལེ

3  མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༥ན༡ན།    སྐེེད
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གཞྲི་དུས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་སབས་ལ་གཉྲིས་ལས། སྲིང་ཁ་ན་གཉྲིད་མཐུག་

དང་མུན་པའྲི་གནས་སབས་”བསྐེད
1
་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་

བསྒྱུར་ན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལྟེ་བ་

ན་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སམ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་བདེ་བའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་

ཐབས་མཁས་ཀྲིས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་

འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ལེགས་པར་དག་པར་བས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་སྲིང་

རེ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་གཉྲིས་དབེར་མེད་པར་སྦོར་བ་དེ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣལ་འབོར་རོ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་སྦོར། ཞེས་པའྲི་གོང་མ་གསུམ་ག་ལ་སྦར་བར་བ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་

སྦར་རོ། །

སེམས་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་སབས་ནྲི་མཚན་མ་མེད་པ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་ལེགས་པར་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བམས་པ་ཆེན་པོ་ཐབས་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་སྦོར་བ་དེ་ནྲི་ཆོས་སྐུའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབོར་རོ། །ངག་དང་རྨྲི་ལམ་”བསྐེད
2
་པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་སོན་མེད་

རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དགའ་བ་ཚད་མེད་པའྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དབེར་མེད་པར་སྦོར་བ། མྲི་ཟད་པའམ་གཞོམ་དུ་མེད་

པའྲི་སྒ་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ལོངས་སྐུ་སྟོན་པར་བེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༢ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༥ན༢ན།    སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༡༢ན༦ན།    བསྐེད    སྐུ། ༡༥ན༦ན།    སྐེད
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”དེ་
1
ནྲི་ཡྲིད་སྐོབ་པས་གསང་སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་རོ། །སྔ་མ་གསུམ་ལ་ཚངས་པའྲི་

གནས་དང༌། རྣམ་ཐར་དང༌། སྐུ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་སྦར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་སྟེ་ལུས་

སམ། སད་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ཉྲིད་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་དག་”པ
2
་དང༌། དྲི་མ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བཏང་སོམས་ཚད་མེད་པའྲི་

ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་གཉྲིས་དབེར་མེད་པར་སྦོར་བ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་གདུལ་

བ་གང་ན་ཡོད་པའྲི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བགོད་པ་ཅན་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སྟོན་པ་དེ་ནྲི་

མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་དབྲིབས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་རོ། །འདྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་

ཐོགས་མེད་ཡྲིན་ན་ལྷས་སྦྲིན་གྲིས་སྒོགས་འཕངས་པས་ཞབས་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་

བསྔལ་”བསྐེད
3
་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའྲི་ལན་དུ་ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ལ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དེས་སྤྲུལ་པ་ལ་ཡྲིན་པས་

སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཟས་གཙང་གྲི་སས་སུ་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་ཚུལ་

བསྟན་པའྲི་སྟོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུས་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་དངོས་

མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་དེ་ཉྲིད་སྐུ་གཞན་གང་དུའང་ཁས་

བླང་དུ་མྲི་རུང་བས་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པ་རྩ་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི་

ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་ཉྲིད་གདུལ་བ་མ་དག་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་སང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་རེས་སུའང་སྐུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།    -དེ་   སྐུ། ༡༥བ༢ན།     དེ་    * དེ་

2  མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།    པ   སྐུ། ༡༥བ༣ན།   པའྱི་ཤེས་རབ

3  མ་ཕྱི། ༡༢བ༣ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༥བ༤ན།    སྐེད
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གདུང་རྲིང་བསེལ་བཞག་པ་ལ་སོགས་པས་གདུལ་བ་ལ་ཕན་གདགས་པར་བར་མེད་

པས་དགོས་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་དུ་སར་ཡང་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་

བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་ནྲི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། ཞེས་གཉྲིས་སུ་དབེ་བར་བ་

ལ། དེ་ཉྲིད་སྤྲིར་ཐོགས་བཅས་ཡྲིན་ཀང་སྒོགས་ཀྲིས་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ལས་

འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པ་”བསྐེད
1
་པའྲི་དོན་དུ་གཞན་ངོར་དེ་ལྟ་བུའྲི་སང་བ་བསྟན་པ་

ཙམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལོངས་སྐུའང༌གཞུང་འདྲིའྲི་གོང་འོག་དུ་མར་གསུང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པ་ལ་བཤད་པ་མང་དུ་འབྱུང་ཡང༌། མཚན་དཔེས་སྤས་པའྲི་ལོངས་སྐུ་མྲི་

བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། ངོ་བོ་ཉྲིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང༌། 

ཞེས་”སོགས་
2
ཤེས་བེད་དུ་དངས་ནས་སྐུའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པས། མཚན་ནྲི་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང༌། །དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་འདྲི། །ཐེག་ཆེན་ཉེ་བར་ལོངས་

སྤོད་ཕྱྲིར། །ཐུབ་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུར་བཞེད། ཅེས་པ་ལྟར་ཡང་ཞལ་གྲིས་

བཞེས་དགོས་ལ། མདོར་བསྡུས་འོག་མ་དག་ཏུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ལོངས་སྐུ་

དངོས་སུའང་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་སབས་དེ་དག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་བེད་པ་ནྲི་གསུང་ཡྲིན་པས། 

ལོངས་སྤོད་ཀྲི་སྒ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་བེད་པ་ལ་སྦར་ནས་གསུང་ལ་ལོངས་སྐུར་བཤད་

ལ། ལོངས་སྤོད་པར་བེད་པ་པོ་ལ་སྦར་བ་ནྲི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ལོངས་

སྐུའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་བཞྲིན་དུ་ལོངས་སྐུ་ལའང་གཉྲིས་ཤེས་པར་བའོ། །གཉྲིས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༧ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༦ན༣ན།    སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༡ན།    -སོགས་   སྐུ། ༡༦ན༤ན།    སོགས་    * སོགས་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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སེམས་དཔའ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་”རེ
1
་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་དང༌སེམས་དཔའ་སྟེ། སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་གཉྲིས་

དབེར་མྲི་ཕྱེད་པ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའའོ། །བང་ཆུབ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེའྲི་བདག་

ཉྲིད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའའོ། །མཆོག་ཏུ་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་སྟེ་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ནྲི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ།ོ །དམ་ཚིག་ཅེས་པ་ཁམས་དཀར་པོ་དེ་ཉྲིད་

སེམས་དཔའ་སྟེ་འཛག་མེད་དུ་བཅྲིངས་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའའོ། །བང་

སེམས་གཙུག་ཏོར་ནས་གསང་བར་འོངས་པ་དེ་ཉྲིད། སྔར་ཇྲི་ལྟར་འོངས་པ་དེ་བཞྲིན་

དུ་ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་དུ་གཤེགས་ཤྲིང་འགྱུར་མེད་དུ་བཅྲིངས་པས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དངོས་པོ་སྟེ་རྟག་པའྲི་མཐའ་དང་། དངོས་མེད་ཆད་པའྲི་

མཐའ་ཟད་པའྲི་གཙོ་བོ་སྟེ་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་བདག་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

ཐོག་མ་སྲིད་པར་སྐེ་བ་དང་། མཐའ་མ་འཆྲི་བ་མེད་ཅྲིང་། རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་

ཞྲི་བ་ཡྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བ་བའོ། །

ད་ནྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་གྲིས་སྐུ་བཞྲི་དང་། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པར་གྱུར་པ། སད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་འགོག་པའྲི་ཆོས་ཅན། 

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ཡང་དག་པར་སྐེས་པ། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ངེས་དོན་གྲི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་པ་གསུངས་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་གཞྲི་དུས་དང༌། ལམ་བསྐེད་

རོགས་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡང་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༤ན།    རེ   སྐུ། ༡༦བ༢ན།    རེར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ལོངས་སྤྲུལ་ནྲི་རྟེན་

དང༌། ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ནྲི་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང་། སྟོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲིས་འདོད་ཁམས་སུ་ཁམས་རགས་པ་

བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། ཁམས་ཕྲ་བ་སྟོང་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་གཉྲིས་

དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང༌། འོག་མྲིན་ན་མཚན་དཔེས་སྤས་པའྲི་

ལོངས་སྐུ་དང༌། དེའྲི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ལོངས་སྐུར་བཞག་པ་དང༌། དེའྲི་

ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང༌། རྟེན་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་

དེ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལོངས་སྤྲུལ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་བཅུ་

དྲུག་ཡོད་ཀང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་”
1
་ལོངས་སྤྲུལ་གྲི་སྐུ་དང་

གསུང་གྲི་སང་བ་ས་ཚོགས་པར་ཤར་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་

”པུ
2
་དེའྲི་ངོ་བོར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་པ་དང་

ཚོགས་པ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུད་སོ་སོ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། སྤྲུལ་པ་ཡྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྲི་དོན་ཏོ། །བཤད་སྦར་དུ། སྤྲུལ་པས་དད་བར་བས་

ཤྲིང༌། གསུང་གྲིས་ཆོས་བསྟན་ཏེ། གདུལ་བ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པ་ཡྲིན་པས་གཞན་གྲི་དོན་ལ་”བལྟོས
3
་ནས་ཀང་སྐུ་བཞྲི་ལ་བརྟེན་

དགོས་མོད། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན་བདེན་མོད། ཀུན་འབྱུང་གྲི་

བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་པ་སྟེ། གང་ན་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེར་བཞྲི་རྣམས་སོ། ཞེས་

1  བྱམ་ཕྱི། ༡༣བ༤ན།    བྱ   སྐུ། ༡༧ན༥ན།    ཆ

2  མ་ཕྱི། ༡༣བ༥ན།    པུ   སྐུ། ༡༧ན༥ན།    པོ

3  མ་ཕྱི། ༡༣བ༦ན།    བལྟོས   སྐུ། ༡༧བ༡ན།    ལྟོས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བ་བས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། གཞན་དག་གཅྲིག་སྦོར་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཅྲིག་

ཏུ་སྦོར་བ་དང༌། སོམ་པ་ནྲི་རེ་རེ་ལའང་བཞྲི་བཞྲི་འདུས་པ་ལ་འཆད་དོ། །

འོ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་དགའ་བ་ཡོད་པས། 

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་དག་དང་ཡང་ཐུན་མོང་”བ
1
་ཡྲིན་ནམ་”ཞེ

2
་ན། འཁོར་བ་པའྲི་

སད་རྨྲི་གཉྲིད་མཐུག་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་”སྦྲིར་གྲི
3
་བདེ་བ་

རྣམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲིན་ཞྲིང༌འབས་བུའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་”བདེ་ཆེན
4
་དེ་

ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། སེམས་གཉྲིད་མཐུག་དང༌། ངག་དང་ལུས་

”བསྐེད
5
་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གནས་བཞྲིར་ཡང་དག་མྲི་གནས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་རླུང་དབུ་མར་རྒྱུ་བ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འགོག་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྐེས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། 

དགའ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འོ་ན་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཁོར་བ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་

བ་མ་ཡྲིན་མོད། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེའམ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་ནུ་

མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཡོངས་སུ་དོར་ཞྲིང༌རྟོག་

པས་བརྟགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་སངས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉྲིད་གཟུགས་ཀྲི་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་ཡང་དག་པར་སྐེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༡ན།    བ   སྐུ། ༡༧བ༣ན།    མ

2  མ་ཕྱི། ༡༤ན༡ན།    ཞེ   སྐུ། ༡༧བ༣ན།    སམ

3  མ་ཕྱི། ༡༤ན༡ན།    སྦྱོར་གྱི   སྐུ། ༡༧བ༣ན།    ཀྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༤ན༢ན།    བདེ་ཆེན   སྐུ། ༡༧བ༣ན།    བདེ་བ་ཆེན་པོ

5  མ་ཕྱི། ༡༤ན༢ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༧བ༤ན།    སྐེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་གཞན་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འགོགས་པ་མྲིན་ནོ། །དེའང་རྒྱུད་

འདྲི་ཉྲིད་རྩ་འགེལ་གྲི་སབས་གཞན་དུ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགོས་

པར་ཡང་བཤད་ལ། ཡང་འདྲི་ལྟར་དེ་གཉྲིས་དོར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་

དགོས་པར་ཡང་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཁམས་དཀར་པོ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ནས་རྲིམ་གྲིས་རང་

གནས་བཟུང་སྟེ་ཡར་བརྟེན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་

ཚེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་སངས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་

བརྟེན་དགོས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་

སོགས་”བསྐེད
1
་པ་”ལ་

2
ལས་”སམ

3
་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགོས་པར་

བཤད་པ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །

འདྲིར་བཤད་སྦར་དུ། འོ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའང་རྒྱུ་ཉྲིད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ནྲི་གཉྲིས་

ཀའང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལས་མ་འདས་སོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཕྱག་རྒྱུར་འགྱུར་མོད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡང་ངོ་ཞེས་པས་ཁད་པར་ཅྲི་ཞེ་ན། ཞེས་

པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་འགེལ་པར་ཡང་འདྲི་དང་མཐུན་

པར་བཀོད་དོ། །དེའྲི་དོན་དུ་བསམ་ནས། ཁ་ཅྲིག་གལ་ཏེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་

རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང༌རྒྱུ་འབས་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཁད་པར་མེད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༧ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༨ན༤ན།    སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༡༤ན༧ན།    ལ་   སྐུ། ༡༨ན༤ན།    -ལ་

3  མ་ཕྱི། ༡༤ན༧ན།    སམ   སྐུ། ༡༨ན༤ན།    དང



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་འགོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུ་འབས་སུ་འད་ན་ཁད་

མེད་དུ་འགྱུར་དགོས་སམ་པའྲི་དོགས་པ་རྟོག་ལྡན་ལ་སྐེ་བའྲི་གནས་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེས་ན་དོགས་པ་བཀོད་པའྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ལས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་ཞྲིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་ཀང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བ་”བསྐེད
1
་པ་ལས་དགོས་པ་གཞན་མྲི་སང་བས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་

པས་དགོས་པ་ཁད་པར་བ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། ཞེས་བ་བའོ། །དེའྲི་ལན་ལ་བཤད་སྦར་དུ། 

དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང༌། །ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

བ་འབས། །ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ཕྱྲིར། །ཤེས་རབ་ལས་སྐེས་རྒྱུ་སྐེས་མྲིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་དངས་ནས་ལན་དུ་བཤད་དོ། །

དེའྲི་དོན་”ནྲི
2
དེ་ལྟ་ནའང་ཁད་མེད་དུ་”

3
འགྱུར་ཏེ། ལྷན་སྐེས་ཕྱག་ཆེན་ལས་

སྐེས་ཀང་ཕྱག་ཆེན་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་བ་བར་འཆད་པ་ནྲི་ལུང་དེའྲི་

དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ལས་རྒྱའང་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ཤྲིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕྱག་

ཆེན་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ན་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་རྟག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་གསར་དུ་སྐེས་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རྐང་པ་”དང་པོ་
4
གཉྲིས་ཀྲིས་

དོན་དམ་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཤེས་

རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་ལ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༤ན།    བསྐེད   སྐུ། ༡༨བ༢ན།    སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༡༤བ༦ན།    ནྱི།   སྐུ། ༡༨བ༤ན།    -ནྱི།

3  སྐུ། ༡༨བ༤ན།    +མྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༤བ༧ན།    -དང་པོ་   སྐུ། ༡༨བ༥ན།    དང་པོ་    * དང་པོ་
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རྐང་པ་ཕྱྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ཤེས་རབ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་

དེ་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་མྲིན་ཏེ། ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལས་མ་

སྐེས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་བ་བའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པས་དོགས་པ་དེའྲི་ལན་དུ་ཇྲི་ལྟར་

འབེལ་ཞེ་ན། འདྲི་ལྟར་འབེལ་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

བདེ་བ་རྣམས་ལྷན་སྐེས་ཙམ་དུ་འདའང་ཕྱག་ཆེན་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་བ་མེད་པའྲི་

སྐོན་མེད་དེ། ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སོག་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་

འདེན་ནུས་པ་”ལས
1
། སྤྲིར་སྟོང་ཉྲིད་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕེབས་ཀང༌། དེའྲི་ཚེ་བདེ་

ཆེན་དང་སྟོང་ཉྲིད་སྦོར་ནུས་པས་མ་ཁབ་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་

ཆེན་དངས་ན་སྦོར་ནུས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་

པོ་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་”དང
2
་དགོས་པ་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣོན་

པོར་མ་འཕོས་ཀྲི་བར་དུ་ལས་རྒྱ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དངས་ཀང་དེའྲི་ཚེ་སྟོང་

ཉྲིད་དང་སྦོར་མྲི་ནུས་ལ་དབང་འབྲིང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་

དངས་དགོས་པའང་ཇྲི་སྲིད་དབང་པོ་རྣོན་པོར་མ་འཕོས་ཀྲི་བར་དུ་བདེ་སྟོང་དངོས་

སུ་སྦོར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་ལུང་དེས་ནྲི་གང་”དང་
3
སྦར་རྒྱུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་

དངོས་སུ་བསྟན་ནས། དེ་དང་དངོས་སུ་སྦར་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་ཅེས་

ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༣ན།    ལས   སྐུ། ༡༩ན༢ན།    ལ

2  མ་ཕྱི། ༡༥ན༤ན།    དྲང   སྐུ། ༡༩ན༣ན།    དྲངས

3  མ་ཕྱི། ༡༥ན༥ན།    དང་   སྐུ། ༡༩ན༤ན།    -དང་
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སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། རྒྱུ་སྟེ་འད་བ་ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང་མ་སྐེས་པ་”སྟེ
1
། 

དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་བས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། “ཞེས་དང་
2
ཤེས་རབ་རྒྱུ་

ལས་སྐེས་པ་སྔར་བསལ་ཟྲིན། ཞེས་འབྱུང་འཇྲིག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་

གྲུབ་པར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སབས་ལ་ཁ་འཕངས་ཏེ།དོན་དམ་པར་སྐེས་པ་འགོག་པ་

ལ་གསལ་བར་སྦར་རོ། །གལ་ཏེ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེ་

དགོས་སུ་ཆུག་མོད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེའྲི་རྒྱུར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་

སོགས་ལའང་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྣམ་རྟོག་གྲིས་བརྟགས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་

པ་ལས་འདས་པ་སྟེ་དེ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་མ་སྐེས་ཤྲིང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པའྲི་ཕྱྲིར་

ན་གཟུང་བ་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་ཤེས་བ་དང་། དེ་ལ་བལྟོས་པའྲི་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས་ལ། 

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་སོགས་ཀྲི་དབྲིབས་ཀྲི་སྒོམ་པ་དག་དང༌། རྟོག་པ་དང་བརོད་

པའྲི་བ་བ་ཙམ་གྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་དཔེ་ཅྲི་དང་འད་ཞེ་ན། ཕྱྲི་རོལ་གྲི་དོན་སངས་ཤྲིང་རང་བཞྲིན་མེད་བཞྲིན་

དུའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སང་ཆ་མ་དོར་བས་དྲི་ཟའྲི་གོང་ཁེར་གྲི་

རྣམ་པ་དང༌། གཞོན་ནུ་མས་མེ་ལོང་ལ་པྲ་ཕབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའོ། །དེ་

ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོ་དབེར་མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་སྦོར་བའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡེ་གེ་དེ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༦ན།    སེ   སྐུ། ༡༩ན༥ན།    དེ

2  མ་ཕྱི། ༡༥ན༦ན།    ཞེས་དང་   སྐུ། ༡༩ན༦ན།    -ཞེས་དང་
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འདུད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་བཤད་ནས། 

ད་ནྲི་ཐབས་ཤེས་སོ་སོར་ཕྱག་འཚལ་བ་བརོད་པར་འདོད་ནས། དང་པོར་ཤེས་རབ་

ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྲི། ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདས། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་”ལས
1
་སྐེ་བ་ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་

དང་ནྲི་འཇྲིག་པ་ཞེས་པ་འདོགས་པ་པོའྲི་ཡྲིད་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན་དེས་བརྟགས་པའྲི་

ཕྱག་རྒྱའང་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་དེ་གཉྲིས་རྣམ་པར་སངས་པ། 

འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་སྤོད་པ་ལས་གོལ་བས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའྲི་

ཕྱྲིར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་སྤོད་པ་ཅན་ནོ། ཞེས་བ་བ་སྟེ། གཞན་རྣམས་སྔར་བཤད་ཟྲིན་

ནོ། །ཐབས་ཡབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་ཉྲི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་སྟེ་ཁ་སྦར་བ་དང༌། ཧཱུཾ་ཕཊ་སྟེ་ས་བོན་དང་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་ཕྱག་

མཚན་སོགས་སངས་པ་སྟེ་དེ་དག་ལས་བློས་”བསྐེད
2
་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། འགྱུར་

”
3
མེད་ལས་འཁྲུངས་ཤྲིང་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་”ཆ

4
་ས་ཚོགས་”པའྲི

5
་

སྟོང་པའྲི་སྐུར་ཤར་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་འདུད་ཅེས་པའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོར་གྱུར་

པས་བསྟོད་ཅྲིང་ཕྱག་འཚལ་བ་ནྲི། ཀུན་མཁེན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཅྲིག་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་སྔར་བཤད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་ཕྱག་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༥ན།    ལས   སྐུ། ༡༩བ༦ན།    པ

2  མ་ཕྱི། ༡༥བ༧ན།    བསྐེད   སྐུ། ༢༠ན༢ན།    སྐེད

3  ཞོལ། ༢༠ན༢ན།    +པ་

4  མ་ཕྱི། ༡༥བ༧ན།    ཆ   སྐུ། ༢༠ན༣ན།    བྱ

5  མ་ཕྱི། ༡༥བ༧ན།    པའྱི    སྐུ། ༢༠ན༣ན།    པས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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འཚལ་བ་ནྲི། དག་དང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་སྟེ། དོན་ནྲི་སྔར་

བཤད་པས་ཤེས་ས་ལ། སྲིད་འདས་འབོར་པ་ཞེས་པའང་སྔར་ལྟར་བཤད་པར་

བའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག་དག་དང་ཞེས་པ་ནས། སྤྲི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་”ལ
1
་སྦར་ནས་

འཆད་ལ། ཁ་ཅྲིག་རླུང་མེ་ཆུ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་ཐ་མ་ཕྱྲི་དང༌། ཤཽ་ཀ་བར་པ་

ནང་དང༌། དང་པོ་གཞན་ལ་སྦོར་མོད་ཀྲི། འདྲི་གསུམ་གྲི་དོན་ལ་ཕྱྲི་ནང་གཞན་

གསུམ་གྲི་ཁད་པར་དབེ་དཀའའོ། །དེས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འོག་མ་གཉྲིས་ནྲི་

གཙོ་བོར་དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པར་བེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེའང་

འདྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་དེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའྲི་འབས་བུ་ཐབས་གང་

གྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། རླུང་མེ་ཆུ་དང་ས་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷུན་པོ་པད་དང༌། ཞེས་པས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་”གདན་གྲི
2
་རྟེན་འབྱུང་བཞྲི། ལྷུན་པོ་པད་

རྣམས་བསྟན་པས་མཚོན་ནས་ལམ་འདྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་”རྟེན་གྲི་
3
གང་ཟག་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ཐོབ་བའྲི་འབས་བུ་ནྲི། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སྔ་མས་སྟོན་ལ། དེའང་སྤྲི་བོས་འདུད་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་

གྲིས་མཆོད་པའྲི་གཙོ་བོ་ལའོ། །རྣམ་པ་ཇྲི་འད་བ་ཅན་ཞེ་ན། ཞབས་གཅྲིག་ཅེས་

སོགས་ཏེ། དེའང་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། ལུས་ཅན་རྣམས་ནྲི་འཆྲི་བ་ན། །ཟླ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༢ན།    ལ   སྐུ། ༢༠ན༥ན།    ལའང

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༥ན།    གདན་གྱི   སྐུ། ༢༠བ༢ན།    གནས་ཀྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༦ན༥ན།    རྟེན་གྱི་   སྐུ། ༢༠བ༢ན།    -རྟེན་གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བདུད་རྩྲི་འོག་ཏུ་འགོ །སྟེང་དུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་སྲིད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་འཆྲི་བའྲི་

ཚེ། ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གྲི་ཚོགས་པ་”ཞྲིག
1
་ནས་ཟླ་བའྲི་མྲིང་ཅན་བདུད་

རྩྲིའམ་ཁུ་བ་ནྲི་ཐུར་དུ་འགོ་ཞྲིང་། ཉྲི་མའྲི་མྲིང་ཅན་རྡུལ་ལམ་ཁག་ནྲི་སྟེང་དུ་འགོ་ལ། 

སྒ་གཅན་གྲི་མྲིང་ཅན་རྣམ་ཤེས་བར་དོར་སོང་སྟེ་སྲིད་པར་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་ནས། 

སར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཁོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞྲི་དུས་ཀྲི་རྲིམ་པ་དེ་རྣལ་འབོར་པས་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་དེ་ལས་བཟློག་པར་

བསྒྱུར་ན་འཁོར་བ་འགག་ཅྲིང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་

མདོར་བསྟན་ལས། དེ་ཕྱྲིར་ཟླ་བ་བདུད་རྩྲི་ནྲི། །སྟེང་དུ་བགོད་བ་མྲི་ཡྲི་བདག །འོག་

ཏུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། 

ཐབས་མཁས་ཀྲི་ལམ་གྲིས། ཁུ་བ་ནོར་བུ་ནས་སྟེང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དངས་ཏེ་གཙུག་

ཏོར་དུ་བརྟན་པར་བས་ཤྲིང༌། རྡུལ་གཙུག་ཏོར་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་ཐུར་དུ་སོང་སྟེ་རོ་རེ་

ནོར་བུར་བརྟན་པར་བས་ན་དེའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ངོ་

བོར་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཞབས་གཅྲིག་གཡས་པ་དམར་པོ་བརྐང་བས་ནྲི། རྡུལ་ཐུར་དུ་དངས་

ནས་རོ་རེ་ནོར་བུར་བརྟན་པར་བས་པ་མཚོན་ལ། ཞབས་གཉྲིས་པའམ་གཡོན་པ་

དཀར་པོ་བསྐུམས་པས་ནྲི་ཁུ་བ་གེན་དུ་དངས་ཤྲིང་གཙུག་ཏོར་དུ་བརྟན་པར་བས་པ་

མཚོན་ནོ། །ཉྲི་མ་རྲི་བོང་ཅན་ལ་ནྲི་ཞབས་དག་བཀོད་ཅེས་པ་ལ། ཉྲི་མས་ནང་གྲི་ནག་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༧ན།    ཞྱིག   སྐུ། ༢༠བ༥ན།    གཞྱིག



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཕྱོགས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་མཐའ་དང༌། ཟླ་བས་ནང་གྲི་དཀར་”
1
ཕྱོགས་འཁོར་

བའྲི་མཐའ་མཚོན་ཞྲིང་། དེ་གཉྲིས་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པའྲི་དོན་སྲིད་ཞྲིའྲི་མཐའ་ལས་

འདས་པའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཞབས་གཡས་པ་ཉྲི་གདན་དང་། གཡོན་པ་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་

བཀོད་ཅེས་པར་འཆད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཟླ་ཉྲི་བརྩེགས་པའྲི་གདན་ལ་ཞབས་

གཉྲིས་ཀ་”བཀོད
2
་པར་འོག་ནས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

བཀོད་ན་དུས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དང་སྟོང་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་གཞྲིག་ཏུ་མེད་པའྲི་

ཕྱྲིར། རྲིག་པ་དང་ཤེས་པའྲི་གྲི་གུག་གྲིས་མྲི་ཆོད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་སང་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་བས་གཟུང་འཛིན་གྲི་གྲི་གུག་གྲིས་དབེར་མེད་ལ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

པས་འདོད་པར་རོ། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲིས་མཆོད་པའྲི་དོན་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །འོ་ན་

སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་ཐབས་གང་གྲིས་ཡྲིན་སམ་ན། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞབས་འོག་གྲི་གདན་དངོས་སུ་བསྟན་པས་མཚོན་ནས་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་ངེས་པར་བེད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མས་ནྲི་འོག་གྲི་

བཤང་གཅྲི་འབབ་པའྲི་རྩ་གཉྲིས་མཚོན་ལ། དུས་མེས་ནྲི་དུང་ཅན་མ་མཚོན་ཞྲིང་། ཟླ་

ཉྲི་བརྩེགས་པའྲི་སྟེང་དུ་དུས་མེའམ་སྒ་གཅན་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པས་བཤང་གཅྲིའྲི་

རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དུང་ཅན་མར་བཀག་པ་མཚོན་ནོ། །ཞབས་གཡས་ཀྲི་

འོག་གྲི་བདུད་དམར་པོ་ནྲི་གཡས་རོ་མ་དམར་”མོ
3
་དང་། གཡོན་གྲི་འོག་གྲི་དབང་

ཕྱུག་དཀར་པོས་གཡོན་རྐང་མ་དཀར་པོ་མཚོན་ལ། སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

1  སྐུ། ༢༡ན༤ན།    +པོའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༦ན།    བཀོད   སྐུ། ༢༡ན༥ན།    འགོད

3  མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན།    མོ   སྐུ། ༢༡བ༣ན།    པོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སྟེང་དུ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་མགོར་ཞབས་བཀོད་པར་གྱུར་པའམ་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པ་ནྲི། 

རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་བཀག་པ་མཚོན་ནོ། །

དེའང་སྲིད་པ་ཕུང་སོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་”བསྐེད
1
་པར་བེད་པའྲི་ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་ཞབས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཀོད་ཅེས་པས་ནྲི། དེ་ལྟར་

སྟེང་འོག་གྲི་རླུང་དབུ་མར་བཅུག་པ་ལས། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་

འཁྱུད་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་མཚོན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་སུ་

ཕྱག་ཡུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་བཀོད་པ་བཤད་པས། དེའྲི་རྣམ་པར་སྒོམ་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་སྟོན་ལ། སྐུའྲི་བཀོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་འདྲི་ལྟར་ཤེས་”ན
2
། ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་བཀོད་པ་གདན་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་པ་བློ་ལ་ཤར་བ་ཙམ་

གྲིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་གནད་ཐམས་ཅད་དན་པར་ནུས་པས་སྐུའྲི་རྣམ་

པ་རེ་དན་རེས་ཀྲིས་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་”གནད
3
་རྣམས་ལ་བག་

ཆགས་འཇོག་པར་འགྱུར་ལ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་

དགོས་པ་ནྲི། སྐུའྲི་རྣམ་པ་དེ་དང་དེས་མཚོན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་དེ་དག་

སྐེ་བའྲི་སྲིན་བེད་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་ནས་བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་

ཀྲི་རྒྱུར་སང་དགོས་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཡང་”བཟློག
4
་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༤ན།    བསྐེད   སྐུ། ༢༡བ༥ན།    སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༡༧ན༥ན།    ན   སྐུ། ༢༢ན༡ན།    ནས

3  མ་ཕྱི། ༡༧ན༦ན།    གནད   སྐུ། ༢༢ན༢ན།    ཆ

4  མ་ཕྱི། ༡༧བ༡ན།    བཟོག   སྐུ། ༢༢ན༣ན།    ལོག



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 735  

བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་ཡྲི་དབང་པོས་བཏུད་པའྲི་གཙོ་བོ་ལ་སྤྲི་

བོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་བ་”བ་སྟེ
1
།”སྟེ

2
་ནྲི་འོག་གྲི་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་

འདེན་པའྲི་ཚིག་གོ །དེས་ན་མཆོག་གྲི་དམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་གཙོ་བོར་མཆོད་བརོད་ཀྲིས་

ངེས་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པོ་འདྲིས་ལམ་གྲི་གཙོ་

བོ་འདྲི་ལྟར་ངོས་བཟུང་ཞྲིང༌། སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། ཞེས་སོགས་གོང་

དུ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི། ལམ་”དེའྲི
3
་ཁད་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོག་ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏཱྲིར་བཅུག་ནས་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦར་ཏེ། ཁམས་དཀར་པོ་ནོར་བུའྲི་

རྩེ་ནས་ཡར་བརྟན་པ་དང༌། ཁམས་དམར་པོ་གཙུག་ཏོར་ནས་མར་བརྟན་པར་བེད་

པས་རྣམ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་དེ་ལ་ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེ་

དབེར་མེད་པ་དང་། ཤེས་དང་ཤེས་བ་གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བུའྲི་

གནས་སབས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་”རེ་
4
ལམ་གྲི་སབས་སུའང་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །བདུད་དང་བགེགས་མཐའ་དག་ཉམས་པར་བེད་པ་ནྲི་གཙོ་བོར་འོག་ཏུ་འཇྲིགས་

པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་བསྟན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ངེས་པར་བེད་དོ། །

ད་ནྲི་རང་ཉྲིད་འགེལ་བཤད་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་བརོད་པར་བ་སྟེ། བརོད་

པར་འདོད་ཅེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་

གང་ཞྲིག་གོ །དེ་”ཇྲི
5
་འད་བ་ཞྲིག་ཅེ་ན། དཔག་མེད་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྲིས་རང་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༡ན།    བ་སེ   སྐུ། ༢༢ན༤ན།    བས་ཏེ

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༡ན།    སེ   སྐུ། ༢༢ན༤ན།    ཏེ

3  མ་ཕྱི། ༡༧བ༢ན།    དེའྱི   སྐུ། ༢༢ན༥ན།    འདྱིའྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༧བ༤ན།    རེ་   སྐུ། ༢༢བ༡ན།    སེ།

5  མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།    ཇྱི   སྐུ། ༢༢བ༢།    ཅྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲིས་བསྟེན་ཅྲིང་། སལ་བ་དང་ལྡན་པས་གཞན་ལ་བསྟན་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་མཆོག་སྟོང་པ་ལྔ་འཛིན་པ་ཡྲིད་སྐོབ་པའྲི་དོན་གྲིས་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་གསང་སྔགས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་མོང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་”རྲིགས
1
་པ་ཀུན་

གྲིས་ཡང་དག་པར་བརོད་པའམ་བཤད་པར་གྱུར་པའྲི་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྲི་རྣལ་འབོར་དེ་”ནྲིའོ། །
2
གང་དུ་ན། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྟེ་

དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུའོ། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་ན་པད་དཀར་བདག་གྲིས་སོ། །བླུན་པོ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཁེངས་”བསྐྱུང་བའྲི
3
་ཚིག་སྟེ། རེས་འཇུག་དག་ལ་ང་རྒྱལ་གྲི་ཁེངས་པ་དོར་

བར་བའོ། ཞེས་སོབ་པར་མཛད་པའོ། །

འོ་ན་སངས་རྒྱས་དང་། བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཡུལ་དེ་བླུན་པོས་

བརོད་པ་ལ་འབད་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། མཁའ་ལྡྲིང་ནམ་མཁའ་ལ་

འགོ་བའྲི་རེས་སུ་བ་གཞན་ཡང་འགོ་བ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི་མཁའ་ལ་ཞེས་སོགས་

སོ། །འོ་ན་འབད་པ་བས་ཀང་རྒྱུད་དོན་ཆེས་ཟབ་པས་རྟོགས་པར་མྲི་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་

ནམ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་གང་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ལ་སྲིད་པ་ཕུང་སོགས་

མཐའ་དག་དང་། དེར་མ་ཟད་དོན་དམ་པ་དང༌ཀུན་རོབ་ཀྲི་བར་ཅན་གྲི་སྔགས་དང་

བཅས་པ་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བེད་པའྲི་ཐབས་མ་སྦས་ཤྲིང་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་ཨཱ་

”ལྲིཙ
4
་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འགྱུར་བར་འཛིན་པ་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༦ན།    རྱིགས  སྐུ། ༢༢བ༤ན།    རྱིག

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།    ནྱིའོ། །   ཞོལ། ༢༢བ༤ན།    ནྱི། འོ་ན་

3  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།    བསྐྱུང་བའྱི   སྐུ། ༢༢བ༥ན།    སྐྱུངས་པའྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༨ན༤ན།    ཡོན   སྐུ། ༢༣ན༣ན།    ཡྱིན



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 737  

གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་དེར་ནྲི་རྐལ་བའམ་བརྒལ་བའྲི་

སད་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་བདག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་མཐུས་

”ཡོན
1
་གྲི་རང་དབང་དུ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བས་གསང་བདག་ཟླ་བཟང་ལ་

རྩ་རྒྱུད་གསུངས་པའྲི་ཚེ་བསྡུས་རྒྱུད་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་

གགས་པས་བསྡུས་ཤྲིང༌། ཟླ་བཟང་གྲིས་རྩ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་བཤད་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་

པ་”ཐེག
2
་པ་ཀུན་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་མཛད་པ་ལྟར། པད་དཀར་བདག་གྲིས་

བསྡུས་རྒྱུད་ལ་འགེལ་བཤད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གསལ་

བར་བེད་པ་”འདྲི
3
་ཞེས་དམ་བཅའ་བ་ནྲི། གང་ཕྱྲིར་ཞེས་པ་ནས། བྲི་བར་བ་ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །དེའང་ཐུབ་པ་མཐའ་དག་ཅེས་པ་ནྲི། མཐའ་དག་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ། 

ཞེས་དབང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཏེ། དོན་ནྲི་ཤམྦྷ་ལའྲི་གོང་ཀ་ལཱ་པར་འཇམ་དཔལ་

གྲིས་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་ཐུབ་པ་དང་སོང་རྣམས་ལ་བསྟན། ཞེས་བ་བའོ། །

ད་ནྲི་”བརྩམས
4
་པའྲི་འགེལ་བཤད་འདྲི་ཉྲིད་”ཉན

5
་པར་གདམས་པ་བཤད་པར་

བ་སྟེ། མཉན་པར་བའོ། ཞེས་དང་ངོ༌། །”གང་ན་
6
རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

འགེལ་བཤད་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་སྤོད་པ་སྟོན་པའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་”བུས
7
ན་རྒྱལ་བས་

གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་སྔོན་དུ་འགོ་བས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༤ན།    ཡོན   སྐུ། ༢༣ན༣ན།    ཡྱིན

2  མ་ཕྱི། ༡༨ན༥ན།    བེག   སྐུ། ༢༣ན༤ན།    ཐེག    * ཐེག

3  མ་ཕྱི། ༡༨ན༦ན།    འདྲྱི   སྐུ། ༢༣ན༤ན།    བྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།    བརྩམས   སྐུ། ༢༣ན༦ན།    བརྩམ

5  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།    ཉན   སྐུ། ༢༣ན༦ན།    མཉན

6  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།    གང་ན་   སྐུ། ༢༣ན༦ན།    -གང་ན་

7  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།    བུས   སྐུ། ༢༣བ༡ན།    བུ
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པའྲི་དབང་བླངས་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་པ་དང་ལོངས་སྤོད་རྣམ་པར་

འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་མ་བཏང་བར་བས་ནས་སོ། །གང་གྲི་དོན་དུ་ན་སེམས་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་གཏད་པར་བས་ཏེ་དེ་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུའོ། །གང་ལས་ན་

བླ་མ་ལས་སོ། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་ན། བྲིས་པའྲི་མཁས་པ་ཁྲིམ་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་

པས་མཉན་པར་བ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྲི། རྒྱུད་འདྲིའམ་”སྔ་མ་
1
ནྲི་བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་གཞན་མ་ལུས་ཐོས་ནས་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་རྣལ་

འབོར་པས་ཀང་མཉན་པར་བའོ། །

འདྲི་ནྲི་ཉན་པ་པོ་རྣལ་འབོར་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་འདྲི་ཉན་

པའྲི་སྔོན་དུ་རྒྱུད་འདྲིའམ་གཞན་ཐོས་ཤྲིང་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལ་གནས་པར་བས་

ནས་ཉན་དགོས་ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་བཤད་སྦར་”གྲི
2
་གཞུང་གྲི་འདོན་ཚུལ་

འདྲི་ལྟར་བཤད་ཅྲིང༌། དཔང་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་བཤད་

པའོ། །དེ་ནྲི་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་ཡང་དག་པའྲི་འགེལ་བཤད་ཀྲི་རྣམ་དབེ་འཆད་པར་

འདོད་”ནས
3
།  དང་པོར་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་འགེལ་པའྲི་ཉེས་པ་འཆད་པའྲི་དོན་དུ། 

མངོན་ཤེས་མེད་གང༌། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེའང་འདྲི་དང་དབང་

མདོར་བསྟན་གཉྲིས་ཀ་རུ་མངོན་ཤེས་མེད་པས་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་བེད་པ་བཀག་

པའྲི་དོན་ནྲི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་གོང་འོག་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་འདྲི་ཡྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༢ན།    སྔ་མ་   སྐུ། ༢༣བ༣ན།    -སྔ་མ་

2  མ་ཕྱི། ༡༨བ༤ན།    གྱི   སྐུ། ༢༣བ༤ན།    གྱིས

3  མ་ཕྱི། ༡༨བ༤ན།    ནས   སྐུ། ༢༣བ༥ན།    ན



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་ཙམ་ཡན་ཆད་ཀྲི་སེམས་

གང་ཡང་རུང་བ་ཐོབ་པའྲི་ཕྱྲི་རོལ་བ་དག་ལའང་ཡོད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་ལའང་ཡོད་པས། 

དེ་ཡོད་ཀང་རྒྱུད་དོན་ཤེས་པ་ལ་ཕན་པ་ཅྲིའང་མྲི་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་

དོན་ཟབ་མོ་དག་དེ་འད་བའྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བླ་མེད་

ཀྲིའང་བསྐེད་རྲིམ་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་རོ་”རེ
1
་བཟླས་པ་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་པར་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་གསུངས་

པའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང༌རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་ངེས་པ་མེད་

པས་དེ་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཇྲི་

ལྟར་རྣམ་གནས་ཡྲིད་ལ་བེདཔ་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐུན་མོང་གྲི་མངོན་

ཤེས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྲི་རྣམ་གནས་ཡྲིད་བེད་མྲི་འད་བ་རེ་རེས་བསྒྲུབ་

དགོས་ཀང་། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སྟོང་ཉྲིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གསར་དུ་སྐེས་པ་ན། མངོན་ཤེས་

སོ་སོའྲི་རྣམ་གནས་ཡྲིད་ལ་མ་བས་ཀང༌། བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

དངས་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

ཚུལ་འདྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པའྲི་རྲིམ་ལྔ་ལས། སོབ་མ་གུས་ལ་ཀུན་

མཁེན་གྲི། །སྤོད་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག་ནྲི། །སྐེས་པ་ཙམ་གྲིས་མཆོག་ཏུ་

ནྲི། །དགའ་བ་དང་ནྲི་ལྡན་གྱུར་ཞྲིང༌། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན། ཞེས་དང༌། 

སོབ་དཔོན་ཌོམ་བྷྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་གྲུབ་ལས། དེ་ཕྱྲིར་བདེ་ལྡན་ཐོབ་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༧ན།    རེ   སྐུ། ༢༤ན༢ན།    རེའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཞྲིང༌། །དཔའ་བོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པ་ཡྲི། །དོན་ཆེན་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་དངོས་གྲུབ་དག །ཉེ་བར་རབ་ཏུ་གནས་འགྱུར་ཞྲིང༌། །མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡང་འབྱུང་

བར་འགྱུར། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ཡང་མངོན་ཤེས་ལྔ་ནྲི་དེ་འདའྲི་

བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔའོ། །དེའང་སྔར་གཞན་

གྲིས་རྒྱུད་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་གྲི་སོལ་མ་ཕྱེ་བའྲི་སྔོན་དུ་རྒྱུད་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་

གྲི་ལམ་སོལ་དང་པོར་འབེད་པའྲི་འགེལ་པ་རྩོམ་པ་ལ་ནྲི་དེ་འདའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་

ཐོབ་དགོས་སོ། །ཞེས་”
1
བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། 

ལཱུ་ཨྲི་པ་”ལ་སོགས་པ་
2
ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་གྲིས་སོལ་ཕྱེ་བའྲི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས། 

རྒྱད་དོན་འགེལ་པ་ལ་མངོན་ཤེས་ཐོབ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་སབས་

སུའང་བཞེད་དེ། ཕྱག་རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས། རྒྱུད་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཉན་པའྲི་སལ་བ་

དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་དོན་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས། བསྟན་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲིས་

རོ་རེའྲི་ཚིག་ཟབ་མོ་རྣམས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་ནམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

འགེལ་པ་འདྲི་ལྟ་བུའམ། བླ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྟོགས་

པར་བ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

རྟོགས་པར་བེད་ཚུལ་ནྲི། བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་

པར་བེད་པའོ། །མངོན་ཤེས་མེད་པར་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་གཏན་”ནས་
3
བར་མྲི་རུང་

1  སྐུ། ༢༤བ༣ན།    +ཤེས་པར་

2  མ་ཕྱི། ༡༩ན༧ན།    ལ་སོགས་པ་   སྐུ། ༢༤བ༤ན།    -ལ་སོགས་པ་

3  མ་ཕྱི། ༡༩བ༣ན།    ནས་   སྐུ། ༢༥ན༡ན།    -ནས་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བར་སྨྲས་ན་ནྲི། སྨྲ་བ་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་མང་དུ་བཤད་པ་བེད་པ་དག་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་དཔད་ནས་ཚིག་དོན་ནྲི། 

དེ་ལྟའྲི་མངོན་ཤེས་མེད་པར་རྒྱུད་དོན་ཟབ་མོ་འགེལ་པའྲི་ལམ་སོལ་རང་”གར་བེད
1
་

པ་དང༌། གཞན་ཡང་རང་གཞན་གྲི་རྟོག་པས་བརྟགས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ས་ཚོགས་

ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་མྲི་མཁས་ཀང་མཁས་པའྲི་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་དེགས་

ནས་རང་”གར
2
་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱས་འགེལ་བེད་པ་དག་ནྲི། གླང་ཆེན་ལོང་བ་ཆང་གྲིས་

མོས་པ་ས་ལ་རལ་གྲིའྲི་འཁོར་ལོ་འཕྱང་བ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ཉམས་

ཤྲིང་བདུད་ཀྲིས་གོགས་བས་ནས་རང་གཞན་གཉྲིས་ཀ་དམལ་བར་ལྟུང་བ་དང༌། 

སྒྲིབ་པ་ལྔ་དང་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་སོགས་རྒྱས་པར་བེད་ཅྲིང༌། བུད་མེད་ཀྲི་འཛག་བདེ་

ལ་སེད་པས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལས་ཉམས་ནས་རོ་རེའྲི་ཚིག་བཅོམ་པ་སྟེ་སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ནྲི་འདོད་ཡོན་ལ་སེད་པས་ཟྲིལ་གྲིས་ནོན་པའོ། 

ཞེས་སྟོན་པར་བེད་པ་ཟྲིལ་མནན་པའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

ད་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་འགེལ་པའྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་འཆད་དེ། དེ་ལའང་དང་པོའྲི་

འགེལ་བཤད་བེད་པ་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་བརོད་པ་ནྲི། གང་ཞྲིག་ཅེས་

སོགས་རྐང་པ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། གང་དག་མངོན་ཤེས་ལྔ་མེད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཅྲིག་

ནྲི་དེའྲི་ཞར་ལ་བྱུང་བ་སྟེ་གོ་སའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་འད་བའྲི་བེད་པ་པོས་བས་པའྲི་

འགེལ་བཤད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་འཆད་པ་ལ་རྒྱུད་དོན་མ་བཤད་པ་དང༌ལོག་པར་བཤད་

པའྲི་སྐོན་འཇོམས་པའྲི་བེད་ལས་དང༌། རྒྱུད་དོན་རྟོགས་ནས་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༣ན།    གར་བྱེད   སྐུ། ༢༥ན༢ན།    དགར་འབྱེད

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༤ན།    གར   སྐུ། ༢༥ན༣ན།    དགར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང་བཅས་པ་འཇོམས་པའྲི་བེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། མ་འོངས་པའྲི་དུས་ན་ཕྱྲི་རོལ་

པར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་པའང་རྟག་ཏུ་རྟོག་གེ་དང་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ་

ཡྲིད་”བསྟད
1
་པའྲི་བློས་ལྟ་བ་མྲི་མཐུན་པ་ས་ཚོགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད་

ཕྱྲི་རོལ་པ་”
2
སོགས་”

3
གཞན་གྲི་རྟོག་གེ་དང་ཡང་”འཕྲད

4
་པའྲི་དབང་གྲིས་ལྟ་བ་

ལོག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ལོག་པའྲི་རྟོག་གེ་ལ་ཡྲིད་”བསྟད
5
་པ་དེ་ཡྲིས་

འདོད་པའྲི་ཡུལ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་ནྲི་རང་”གར
6
་སྟོན་པར་བེད་

པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བློ་གོས་ངན་པས་བས་པའྲི་ལམ་བཤད་པ་དང་ལོག་པར་

བཤད་པའྲི་སྐོན་ནྲི་འཇོམས་པར་བེད་པའྲི་འགེལ་བཤད་དམ་རྒྱས་འགེལ་པད་དཀར་

བདག་གྲིས་བྲི་བར་བ། ཞེས་བ་བའོ། །

རྟོག་གེ་ནྲི། རྒྱུ་མེད་རྟོག་གེ་པ་ཡྲིས་བརྟགས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་གཞུང་

ཙམ་ལ་རྟོག་གེར་བས་པ་དང༌། རྟོག་གེ་རྟེན་ཅྲིང་མ་ངེས་ལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་པོའྲི་

གནས་ལུགས་དོན་སྤྲིའྲི་སྒོ་ནས་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པ་ལ་རྟོག་གེར་

བས་པ་དང༌། གླྲིང་སྐེས་ལ་སོགས་དེ་དག་ནྲི། །གཞན་གྲིས་གང་སྨྲས་སྨྲ་བར་བགྲིད། 

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་རྟོག་གེར་བས་པ་རྣམས་ལས་འདྲིར་

ནྲི་རྟོག་གེ་ལྟར་སང་བ་དག་གོ །ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་དང་། འོག་མ་ཉོན་སྒྲིབ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།    བསད   སྐུ། ༢༥བ༢ན།    གཏད

2  སྐུ། ༢༥བ༢ན།    +ལ་

3  ཞོལ། ༢༥བ༢ན།    +པ་

4  མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།    འཕྲད   སྐུ། ༢༥བ༣ན།    ཕྲད

5  མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།    བསད   སྐུ། ༢༥བ༣ན།    གཏད

6  མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།    གར   སྐུ། ༢༥བ༣ན།    དགར



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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སོང་བ་ལ་འཆད་མོད་ཀང༌། རྒྱུད་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་བློ་ངན་གྲི། སྐོན་ནྲི་ཉོན་

མོངས་ཀུན་བརྟགས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་འགྲིག་པར་མྲི་སེམས་སོ། །གཉྲིས་པ་ཉོན་

མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པའྲི་བེད་ལས་འཆད་པ་ནྲི། ཆགས་བལ་

མེད་པའྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། སྲིད་པ་

ཉྲིད་འདོད་ཆགས་ཀྲི་ཆུ་མང་ཞྲིང་། ཞེ་སང་གྲི་སྦྲུལ་གནས་པ་དང༌། གཏྲི་མུག་གྲི་ཀོང་

ལ་སོགས་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་ཆུ་གཏེར་གྲི་ངོ་བོར་བཀོད་ཅྲིང༌། ཆུ་

གཏེར་དེ་”ལ
1
བརྒལ་ནས་འགོ་བའྲི་ཆུའྲི་སྐོན་དང༌། དེའྲི་ཕ་རོལ་མྲི་གནས་པའྲི་མང་

འདས་ཀྲི་གླྲིང་དུ་ཕྱྲིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ། ཉོན་མོངས་དང་བདུད་ཀྲི་དཔུང་

ཚོགས་འཇོམས་པ་ལ་མཁས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ། 

འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་སྟེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་

པོ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་བེད་ཅྲིང༌། སྲིད་མཚོ་བརྒལ་བའྲི་”ཚུ
2
་རོལ་གྲི་སམ་སར་མྱུར་དུ་

བགོད་པའྲི་ལམ་འདེན་པ་སྟེ་སྟོན་པར་བེད་པས་འགེལ་བཤད་འདྲི་ནྲི་མཉན་པའམ་

དེད་དཔོན་མཁས་པའྲི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའོ། །

མྱུར་ལམ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་རླུང་དར་

དང་། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་”བའྲི
3
་དམ་པའྲི་བདེ་བའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེའྲི་འོག་

ཏུ་ལམ་ལས་མྲི་གོལ་བའྲི་ཐབས་བཤད་པ་ལ། གང་ཞྲིག་ཅེས་”པ་
4
རྐང་པ་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༧ན།    ལ   སྐུ། ༢༦ན༣ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༢ན།    ཚུ   སྐུ། ༢༦ན༤ན།    ཚུར

3  མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།    བའྱི   སྐུ། ༢༦ན༥ན།    པ་ཡྱི

4  མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།    པ་   སྐུ། ༢༦ན༦ན།    -པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྲིས་ནྲི། གང་ལས་གོལ་བར་མྲི་བ་བ། སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་ངོས་

བཟུང་བའོ། །དེ་ལས་གོལ་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། འཛག་བདེ་ལམ་དུ་འཛིན་པ་ལམ་གྲི་

དོན་ལ་རྨོངས་པ་དང༌། ཕྱག་ཆེན་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་

འཛིན་ཡང་དོན་དེ་ཉྲིད་བརོད་པ་ལ་སྒའང་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ན་དགོས་ཀྲི་སད་

ངན་པས་”སྟོན་པ
1
་མྲི་རུང་ངོ་སམ་དུ་རོད་བེད་ལ་རྨོངས་པའོ། །”དབང

2
་པོ་སོང་བར་

གདམས་པ་ནྲི་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་བསྒྲུབ་པའྲི་ལམ་དེ་

བོར་བ་སྟེ་དེ་ལ་མྲི་འཇུག་པར་ནོར་ལ་ཆགས་ཤྲིང་འཁོག་པོའྲི་སྲིང་ལྡན་ལས་ཀྲི་ཕྱག་

རྒྱ་དང༌། ཡྲིད་ཀྲིས་བརྟགས་པ་ཙམ་གྲི་ཤེས་རབ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དག་ཁོ་ན་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་གང་གྲིས་སྟེན་པར་བེད་པ་དེ་ནྲི་རྣམ་པར་བརྟག་པའྲི་བློ་

ཅན་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ཡྲིས་བསྒྲུབ་པ་དེའང་ཁམས་ཕྱྲིར་འཕོ་བ་ཐོབ་

པར་བེད་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

”དེ་
3
མྲི་འཐོབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་སམ་ན། བླ་ན་མེད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་

པོས་ཁམས་ཕྱྲིར་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ལས་ནྲི་བདེ་ཆེན་མྲི་འཐོབ་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་སྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ་གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་

ཟད་པར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་འཛག་པའྲི་སྒོ་ནས་འདོད་ཆགས་ཉམས་པར་

བས་པ་ལས། སྲིང་རེ་ཟད་པར་འགྱུར་ལ། ཤྲིན་ཏུ་སྡུག་”མང
4
་སྟེ་སེད་པ་”ལ་

1  ་མ་ཕྱི། ༢༠བ༥ན།    སོན་པ   སྐུ། ༢༦བ༢ན།    སེན་པར

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༥ན།    དབང   སྐུ། ༢༦བ༢ན།    དང

3  མ་ཕྱི། ༢༠བ༧ན།    དེ་   སྐུ། ༢༦བ༤ན།    -དེ་

4  མ་ཕྱི། ༢༡ན༡ན།    མང   སྐུ། ༢༦བ༥ན།    མ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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1
སོགས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ལ་ནྲི་ཞེ་སང་སྐེ་བས་བམས་པ་ཟད་པར་བེད་ཅྲིང༌། 

སང་བ་ལས་གཏྲི་མུག་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་དང་མྲི་འབལ་བའྲི་དགའ་བ་ཟད་པར་བེད་

ལ། གཏྲི་མུག་འདྲི་ལས་རང་གྲི་རོ་”རེ
2
་བང་སེམས་པདར་”ལྷུངས་པར

3
་བས་པ་

ལས་སེམས་”ནྲི་
4
རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཏེ་བཏང་སོམས་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚངས་པའྲི་

གནས་བཞྲི་པོ་འདྲི་བདེ་ཆེན་གཅྲིག་པུ་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱེ་བ་སྟེ། བདེ་ཆེན་ཉྲིད་ལ་

ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་འཇོག་པ། སངས་རྒྱས་ཐོད་པའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་མཆོག་མྲིན་ཏེ་སྟོན་པས་བཀག་པའྲི་བཟའ་”
5
དང་བཏུང་བ་ལ་

སོགས་མ་ལུས་པ་དགོངས་པའྲི་དོན་མ་ཤེས་པས་”བརྟེན
6
་ཅྲིང༌། འདོད་པའྲི་ཡུལ་

གཞན་དག་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ཡྲིས་རང་གྲི་སེམས་ལ་ཅོ་”འདྲི་བ
7
་

སྟེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཚེ་བར་བས་པས་བདེ་བ་ཉམས་ཤྲིང་ལས་ངན་པའྲི་དབང་གྲིས་

སྐེ་བ་དྲུག་ཏུ་འཁོར་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའོ། །གཉྲིས་པ་”སྒ་
8
ཉྲི་ཚེ་བ་ལ་ཞེན་པ་

དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ཀུན་མཁེན་ལམ་དོན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཚིག་ལ་རྟོན་པ་བཀག་

ནས་དོན་ལ་རྟོན་དགོས་པར་བསྒྲུབ་ཅྲིང༌། བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ལ་རྟོན་པ་བཀག་ནས་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟོན་པ་དང༌། འཁོར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༡ན།    ལ་   སྐུ། ༢༦བ༥ན།    -ལ་

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།    རེ   སྐུ། ༢༦བ༦ན།    རེའྱི

3  མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།    ལྷུངས་པར   སྐུ། ༢༦བ༦ན།    ལྷུང་བར

4  མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།    ནྱི་ སྐུ། ༢༦བ༦ན།    -ནྱི་

5  སྐུ། ༢༧ན༢ན།    +བ་

6  མ་ཕྱི། ༢༡ན༣ན།    བརྟེན   སྐུ། ༢༧ན༢ན།    ལོངས་སྤོད

7  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།    འདྲྱི་བ   སྐུ། ༢༧ན༢ན།    དྲྱིས་པ

8  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།    སྒྲ་   སྐུ། ༢༧ན༣ན།    -སྒྲ་
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ཡྲི་ནྲི་བདེ་བ་མྲི་རྟག་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དང་དོན་ལ་མྲི་རྟོན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་སྦོར་ཡང༌གཞུང་དེ་དང་དེ་ལ་རྟོན་པ་དེ་དང་དེའྲི་ཚུལ་འཆད་པའྲི་ལྡོག་པ་ཅྲིའང་

མྲི་སང་ངོ༌། །དེས་ན་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཀྲིས་གསུངས་པར་མཐོང་

བས་འཁྲུལ་གཞྲི་བས་ཏེ། བརོད་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྟོན་ན་རོད་བེད་ཀང་

ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ན་ཡྲིན་དགོས་ཀྲི་སྒ་ཉམས་པའམ་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་ལ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུའྲི་དོན་ཟབ་མོ་མྲི་སྲིད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་ཀུན་མཁེན་གྲི་ལམ་གཙོ་བོར་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྦར་གྲི་སྒ་

དང་སྒ་མྲིན་ཏེ་སྒ་ཉམས་པ་གང་ཞྲིག་”གྲི
1
་བརོད་”བ

2
་ཡྲིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔད་པ་

ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་དེ། ས་ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་ཡུལ་སད་ངན་པ་བོད་ཀྲི་སད་ལ་

སོགས་པ་ཡྲིས་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལམ་ཟབ་མོ་

ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་མོས་

པའྲི་སེམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རང་རང་གྲི་སད་དང་མཐུན་པའྲི་གསུང་གྲིས་ཟབ་མོའྲི་དོན་

སྟོན་པས་གཞན་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། བར་སྤོད་པ་དག་ལ་གགས་པ་ལྷས་

བཀོད་པའྲི་ཨཱྲིནྡྲྲི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ལྟ་བུའམ། ཀླུས་བཀོད་པ་མཧཱ་བྷ་ཥ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་དང་སོགས་

ཀྲིས་བསྡུས་པ་རྣམ་དབེ་དང་ཚིག་”སོགས་
3
ཉྲི་ཚེ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་ནྲི་རྩོད་”པ

4
་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༡ན།    གྱི   སྐུ། ༢༧བ༡ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༡ན།    བྱ   སྐུ། ༢༧བ༡ན།    པར་བྱ་བ

3  མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།    སོགས་   སྐུ། ༢༧བ༣ན།    -སོགས་

4  མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།    པ   སྐུ། ༢༧བ༣ན།    པའྱི
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དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ལུང་སྟོན་ཞེས་པ་དབང་

གྲིས་བར་སྤོད་དུ་བསྒྱུར་ཅྲིང་བཤད་སྦར་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །

འོ་ན་ཡུལ་སད་ངན་པ་ལས་ཀང་ལམ་ཟབ་མོ་རྟོགས་”
1
ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་རྣལ་འབོར་ལྡན་པས་སྒ་བཟང་པོར་མ་ཟད་ཡུལ་གྲི་སད་

དང་ཐ་མལ་པ་དང༌ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་ལས་ཀང་ཟབ་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌དེ་

གཉྲིས་ལས་རོད་བེད་ངན་པ་མྲི་འཛིན་པར་བརོད་བའྲི་དོན་བཟང་པོ་ནྲི་འཛིན་པར་

བེད་དེ། དཔེར་ན་ཆུ་ལ་འོ་མ་འདེས་ནས་ངེས་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལ་དང་པས་ཆུ་བཞག་

སྟེ་འོ་མ་རབ་ཏུ་”ཕྱུངས
2
་ནས་འཐུང་བར་བེད་པ་བཞྲིན་ནོ། དེས་ན་དོན་དམ་པ་སྟེ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ལ་སྤོད་པ་ནྲི་རྟག་ཏུ་ནྲི་སྟེ་དུས་ནམ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ངག་དོན་དེ་བརོད་པའྲི་ཚིག་བཟང་

པོ་ལེགས་སྦར་ཁོ་ན་ལ་རྟོན་པའམ་ཆེད་ཆེར་འཛིན་པ་མྲིན་ཏེ། ཡུལ་ཡུལ་གྲི་བར་མྲི་

འད་བའྲི་དབང་གྲིས་དོན་”རེ་རེ
3
་ལའང་མྲི་འད་བ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་པས་དོན་དེ་ལ་

བར་བས་པའྲི་སོ་སོའྲི་ཡུལ་གྲི་མྲིང་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་དོན་དེ་ཤེས་པར་བེད་ནུས་པ་ལ་

ངེས་པར་བསྟན་བཅོས་ལ་གགས་པའྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་སྒ་དག་གྲིས་ནྲི་ངེས་གཟུང་དུ་

ཅྲི་ཞྲིག་བ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་གང་ཞྲིག་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་དམན་པའྲི་དོན་བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་དང༌། ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལེགས་སྦར་གྲི་སྒར་གྱུར་པས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

1  སྐུ། ༢༧བ༤ན།    +པའྱི་

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༥ན།    ཕྱུངས   སྐུ། ༢༧བ༦ན།    ཕྱུང

3  མ་ཕྱི། ༢༡བ༦ན།     རེ་རེ   སྐུ། ༢༨ན༡ན།    དེ
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སོགས་”སུ་
1
བཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ནྲི་ལེགས་

སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ནར་ངེས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ལེགས་སྦར་ལས་གཞན་པའྲི་སད་

ཀྲིས་ཆོས་སྟོན་དགོས་པའྲི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་མྲི་ནུས་པར་གདུལ་བའྲི་

འགོ་བ་”ཉྲི
2
་ཚེ་བར་འགྱུར་ལ། གང་ཞྲིག་འགོ་བ་བེ་བག་པ་དག་ལ་རྲིས་སུ་ཆད་པ་ཉྲི་

ཚེ་བའྲི་སད་དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གང་ཞྲིག་ཟུར་

ཆག་སྒ་དང་སྒར་གྱུར་པས། བརོད་པ་དེ་”ཉྲིད
3
་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ཉྲིད་དུ་བཤད་ན་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒས་བརོད་ན་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་མ་ཡྲིན་པ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡྲིན་པས་ཕྱོགས་སྔ་མའྲི་ལན་དུ་མ་འབེལ་ཞྲིང༌རང་ལ་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་ཡུལ་སད་ངན་པ་ཡྲིས་ཀང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལམ་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་ཅེས་

པའྲི་ལམ་དང༌། རྣལ་འབོར་ལྡན་པས་དོན་ནྲི་འཛིན་བེད་དེ། ཞེས་སོས་པའྲི་དོན་ཀུན་

མཁེན་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་གྲིས་ཡུལ་གྲི་སད་ཕལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་རྟོགས་པར་

བ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་གང་ཞེ་ན། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་”
4
བདེ་བ་

ཆེན་པོ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་པྲ་ཕབ་

པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་གཟུགས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། གང་ཞྲིག་དབང་བཞྲི་པ་

དེ་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་དུ་སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་འདྲི་”ལྟ་
5
སྟེ། བཞྲི་པ་དེའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༡ན།    སུ་   སྐུ། ༢༨ན༣ན།    -སུ་

2  མ་ཕྱི། ༢༢ན༢ན།    ཉྱི   སྐུ། ༢༨ན༤ན།    ཡང་ཉེ

3  མ་ཕྱི། ༢༢ན༣ན།    ཉྱིད   སྐུ། ༢༨ན༥ན།    ནྱི

4  སྐུ། ༢༨བ༡ན།    +བའྱི་

5  མ་ཕྱི། ༢༢ན༦ན།    ལྟ་   སྐུ། ༢༨བ༢ན།    -ལྟ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཞེས་མྲི་གསལ་”ཞྲིང
1
་སྦས་པས་བསྟན་ལ། རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དུ་རང་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

མོར་ཆེས་གསལ་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས་སོ། །བཤད་སྦར་ལས། བཞྲི་པ་ནྲི། ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །འོ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཛག་པའྲི་བདེ་བས་ལྷན་སྐེས་”བསྐེད
2
་པར་མྲི་

ནུས་སམ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་མ་བུད་མེད་དང་འགོགས་པ་ལས་གང་གྲི་ཁམས་དཀར་

པོ་ཕྱྲིར་”འཛག
3
་པ་དེ་ཡྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཐབས་ཅྲི་ཡྲིས་འཕེལ། འགྱུར་

ནས་མྲི་འཕེལ་ཏེ་རྟེན་ཉམས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དཔེར་ན་དཔྲིད་ཀྲི་དུས་དང་འགོགས་པ་

ལ་མེ་ཏོག་མ་རྒྱས་པ་ཁ་འབུས་པ་ཙམ་ནས་ལྷུང་བའྲི་ཤྲིང་ཙུ་ཏའྲི་འབས་བུ་ཅྲི་ཡྲིས་

འབྱུང་སྟེ། མྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

འོ་ན་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འཚོལ་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྐེ་བོ་གང་གྲིས་

བདེ་བ་ནྲི་འདོད་ལ་འགྱུར་མེད་མྲི་ཐོབ་པ་དེ་ནྲི་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པའྲི་བདེ་བ་

འཚོལ་ཞྲིང་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། “དེ་
4
དཔེར་ན་བ་གཞན་ཐམས་

ཅད་སོམ་པའྲི་ཚེ་ས་ལ་འབབ་པའྲི་ཆུ་ནྲི་འཚོལ་བར་བེད་ཅྲིང་། དེའང་བ་ཚྭ་དང་

བཅས་པས་སར་”ཡང་
5
སོམ་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། བ་ཙ་ཏ་ཀ་གཅྲིག་པུ་

”སམས
6
་པར་གྱུར་ཀང་ས་ལ་གནས་པའྲི་ཆུ་འཐུང་བ་མྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་སྡུག་

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༦ན།    ཞྱིང   སྐུ། ༢༨བ༢ན།    བར

2  མ་ཕྱི། ༢༢ན༧ན།    བསྐེད   སྐུ། ༢༨བ༤ན།    སྐེད

3  མ་ཕྱི། ༢༢བ༡ན།    འཛག   སྐུ། ༢༨བ༤ན།    ཟག

4  མ་ཕྱི། ༢༢བ༢ན།    དེ་   སྐུ། ༢༨བ༦ན།    -དེ་

5  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།    ཡང་   སྐུ། ༢༩ན༡ན།    -ཡང་

6  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།    སྐོམས   སྐུ། ༢༩ན༡ན།    སྐོམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བསྔལ་”བསྐེད
1
་པ་དེ་བདེ་པའྲི་དོན་དུ་འཚོལ་བར་མྲི་རྲིགས་ཤེ་ན། བྲིས་པ་རྣམས་

འཁོར་བ་ཡྲི་ནྲི་བདེ་བ་མྲི་རྟག་པ་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ཀང་ཇྲི་ལྟར་བཙལ་བ་

བཞྲིན་དུ་འཐོབ་པ་མྲིན་ཡང་རྨོངས་པ་ཆེན་པོའྲི་དབང་དུ་སོང་བས་འབད་ནས་ཚོལ་

བར་བེད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ལ། མཁས་པ་ནྲི་ཡང་དག་པ་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པའང་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་

བའྲི་དོན་དུ་འདོར་བར་བེད་དོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་ཕྱག་ཆེན་ལས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའང་མྲི་གནས་པའྲི་

མང་འདས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོར་བར་བེད་ཅེས་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་བཤད་པ་བེད་དོ། །འོ་

ན་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དེ་དཀའ་ཐུབ་པའྲི་ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་བདེ་བ་དང་

མཚུངས་སམ་ཞྲི་ན་མྲི་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། འཛག་ཕྱྲིར་རོ་

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྲི་དྭགས་ཟ་བ་སེང་གེ་ལོའྲི་མཚམས་སུ་ལན་རེ་འཁྲིག་པ་བསྟེན་

ཅྲིང་། ཕུག་རོན་རྒྱུན་དུ་བེད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་མེད་པར་མཚུངས་པ་

བཞྲིན་དུ། དཀའ་ཐུབ་པ་རྨྲི་ལམ་ན་ལན་རེ་ཙམ་འཛག་པ་དང༌། ཁྲིམ་པ་རྟག་ཏུ་འཛག་

པ་གཉྲིས་ཀ་ལའང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མེད་པར་མཚུངས་སོ་ཞེས་བསྟན་

ཏོ། །

འོ་ན་རྨྲི་ལམ་དུ་འཛག་པ་དང་སད་”
2
དུས་སུ་འཛག་པ་གཉྲིས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ལ་གེགས་བེད་པར་འདའམ་ཞེ་ན། “འད
3
་སྟེ་དུག་སྦྲུལ་གྲིས་གཉྲིད་ལོག་མ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།    བསྐེད   སྐུ། ༢༩ན༡ན།    སྐེད

2  སྐུ། ༢༩ན༦ན།    +པའྱི་

3  མ་ཕྱི། ༢༣ན༡ན།    འདྲ   སྐུ། ༢༩ན༦ན།    འདྲྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ལོག་ལ་སོས་བཏབ་པ་གཉྲིས་ཀའང་སོག་མྲི་འཚོ་བའྲི་རྒྱུར་འད་བ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་

པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞྲིའོ། །འོ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་མཆོག་

གྲི་ལམ་ཡྲིན་ན་ངེས་སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་དག་པར་བེད་དགོས་པ་ལ། བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སར་སེམས་འཆྲིང་བར་མྲི་འགྱུར་”རམ་
1
ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་རོ་དེག་”བསྐུས

2
་པའྲི་གོས་

དྲི་མ་ཅན་དག་ནྲི་མེ་ཡྲིས་བསེག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གོས་མྲི་”འཚིག
3
་ཅྲིང་དྲི་མ་དག་པར་

འགྱུར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲི་”དག
4
་པའྲི་སེམས་ནྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་ཤེས་རབ་

དང༌སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་དག་གྲིས་དྲི་མ་མེད་

པར་བེད་དོ། །

འདྲི་ལ་བཤད་སྦར་དུ། འོ་ན་སད་པ་”དང་
5
རྨྲི་ལམ་དང་གཉྲིད་མཐུག་པོའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་མ་ནྲིང་གྲི་

བདེ་བ་བཞྲིན་དུ་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་ཞེས་པའྲི་མཚམས་སྦོར་མཛད་དོ། །གལ་ཏེ་

ཕྱག་རྒྱའྲི་པད་དང་རོ་རེ་སྦར་བས་ཁམས་གཡོ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་

ན་དེ་ལས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་སྐེ་ཞེ་ན། ཐབས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་པའྲི་དངུལ་ཆུ་མེ་

དང་འཕྲད་ན་འབོས་ཀང་སན་སོགས་ཀྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན་མེ་དངུལ་ཆུ་འཆྲིང་བའྲི་

རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཐབས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་ན་རོ་རེ་པད་སྦར་བ་ཁམས་གཡོ་བའྲི་རྒྱུར་

འགྱུར་ཡང༌སོག་དབུ་མར་སྡུད་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབོར་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༢ན།    རམ་   སྐུ། ༢༩བ༢ན།    -རམ་

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༢ན།    བསྐུས   སྐུ། ༢༩བ༢ན།    སྐུད

3  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།    འཚིག   སྐུ། ༢༩བ༢ན།    ཚིག

4  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།    དག   སྐུ། ༢༩བ༢ན།    དམ

5  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།    དང་   སྐུ། ༢༩བ༣ན།    -དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རབ་མ་དང་སྦར་བ་ཉྲིད་ཁམས་མྲི་གཡོ་བར་འཆྲིང་བའྲི་གོགས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་

སྟོན་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་སོ། །འོ་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

དེ་ཐབས་གང་གྲིས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་མེའྲི་ཁམས་ནྲི་ཤྲིང་ལ་རྟག་ཏུ་

གནས་ཀང་ཤྲིང་སྟ་རེས་བཅད་པ་དང་། ཤྲིང་གྲི་ཆུང་ངུས་སོ་སོར་དབེ་བའྲི་ཐབས་

ཀྲིས་དེ་མྲི་མཐོང་སྟེ། འོན་ཀང་གཙུབ་ཤྲིང་དང་། གཙུབ་སྟན་གཉྲིས་ལག་པས་

བསྲུབས་པ་ལས་ཤྲིང་དེ་ལ་གནས་པའྲི་མེའྲི་ཁམས་དག་ཀང་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་སེམས་ཀྲི་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེའང་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་རྟོག་”པ་

ཡྲིས
1
་སྒོམ་པའྲི་ཐབས་རྣམ་དག་གྲིས་དངོས་སུ་མྲི་མཐོང་སྟེ། འོན་ཀང་རང་གྲི་

སེམས་དེ་ཉྲིད་དུ་སྟེ་”ལ་
2
འོད་གསལ་སྟོང་པའྲི་གཟུགས་”

3
འདྲི་རྐང་མ་དག་དང་ནྲི་

རོ་མ་ལ་”བརྒྱུ
4
་བའྲི་རླུང་གཉྲིས་དབུ་མར་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་ཐབས་ལས་མཐོང་

བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡྲིན་གྲི་སྟོང་གཟུགས་ཙམ་མྲིན་ནོ། །

རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བུས་མྲི་མཐོང་བ་འཆད་པ་ནྲི། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

ས་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་རྟོག་ལ་སོགས་བསྒོམ་པ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལམ་གྲིས་ནྲི་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་མོའྲི་དངོས་གྲུབ་དེ་འཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྦར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་ཀུན་”དུ
5
་

བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གང་

གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག །དགའ་བ་བཞྲི་ཡྲི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཅན་གྲི་རོགས་རྲིམ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།    པ་ཡྱིས   སྐུ། ༣༠ན༢ན།    པས

2  མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།    ལ་   སྐུ། ༣༠ན༣ན།    -ལ་

3  སྐུ། ༣༠ན༣ན།    +ལ་

4  མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།    བརྒྱུ   སྐུ། ༣༠ན༣ན།    རྒྱུ

5  མ་ཕྱི། ༢༣བ༣ན།    དུ   སྐུ། ༣༠ན༥ན།    ཏུ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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གྲི་ལམ་དང་བལ་བ་བསྐེད་རྲིམ་རྐང་པས། མྲི་”ཐོབ
1
་པ་ཡྲིན་གྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་

”བལྟོས
2
་ནས་བསྐེད་རྲིམ་ཡང་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་གང་དང་བལ་བས་ཐོབ་པར་”མྲི་ནུས་ལ
3
་ཕྱག་ཆེན་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་དེའང་

གང་ཞེ་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་མཐོང་བའྲི་དངོས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལས་

འདས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་རོ། ཞེས་སྟོན་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པར་

ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའོ། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོག་དབུ་མར་བཅུག་

པས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སོར་བསམ་དང་ནྲི། སོག་

རྩོལ་དག་གྲིས་རླུང་དབུ་མར་འབབ་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པས་རླུང་དབུ་མར་

འཆྲིང་ཞྲིང་ཐྲིམ་པར་བེད་པ་དང༌། རེས་དན་གྲི་སབས་ཀྲི་རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་

དག་གྲིས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་བང་སེམས་ནྲི་ཕྱྲིར་ལྟུང་བ་མྲིན་ཞྲིང༌དེ་བཞྲིན་དུ་གཙུག་

ཏོར་གྲི་བར་གྲི་སྟེང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཁུ་བ་བརྩེགས་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་བེད་པའྲི་ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་འདྲི་དག་གྲིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། བདེ་བ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་

བ་མེད་པ་ཞེས་རྒྱུད་འདྲི་ལས་མངོན་པར་བརོད་པའམ། རྩ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་འགགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཕོ་ཉ་མོ་སྟེ་མཁའ་འགོ་མ་ཀུན་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པ་བདེ་མཆོག་སོགས་ལས་མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བ་སོམ་པ་ཞེས་”པའྲི
4
་མྲིང་གྲིས་

གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབོར་པས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལམ་དང་བལ་བས་ཐོབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༤ན།    ཐོབ   སྐུ། ༣༠ན༥ན།    འཐོབ

2  མ་ཕྱི། ༢༣བ༤ན།    བལྟོས   སྐུ། ༣༠ན༦ན།    ལྟོས

3  མ་ཕྱི། ༢༣བ༤ན།    མྱི་ནུས་ལ   སྐུ། ༣༠ན༦ན།    མྱི་འགྱུར་བ

4  མ་ཕྱི། ༢༤ན༡ན།    པའྱི   སྐུ། ༣༠བ༤ན།    བྱའྱི
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མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་”
1
སོགས་ཀྲིས་རོགས་རྲིམ་དང་བལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་རྐང་པས་

མཆོག་མྲི་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་ལ། འོ་ན་བསྐེད་རྲིམ་འབའ་ཞྲིག་བསྒོམས་པས་

འབས་བུ་ཅྲི་འགྲུབ་ཅེ་ན། ལྷའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་”བརྟག་པ
2
་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་”ལོ
3
་བསྒོམ་པ་”འགའ

4
་ཞྲིག་གོམས་པར་གྱུར་”པས

5
་ནྲི་རྲིལ་བུ་མྲིག་སན་ལ་

སོགས་པ་གྲུབ་པ་འཇྲིག་རྟེན་པ་དག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འོན་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་

འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་། ཟུང་དུ་འཇུག་

པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ག་ལ་ཞྲིག་འཐོབ་སྟེ་མྲི་འཐོབ་བོ། །

འོ་ན་ལམ་ཟབ་མོ་དེ་སངས་རྒྱས་འདོད་པ་ཀུན་ལ་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་དག་པ་

འགའ་ཞྲིག་ལ་འབྱུང་ཞེ་ན། “འགའ
6
་ཞྲིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་”བ་

ཡྲིས།
7
གཞན་དོན་དགེ་བ་སྟེ་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་བ་བ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡྲི་སོབ་མ་

དབང་བསྐུར་སོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་དག་པར་བས་པ་རྣམས་ལ་ལམ་འདྲི་དག་ནྲི་བླ་མ་

དམ་པའྲི་ཞལ་གྲི་དྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་ལམ་བཟང་འཕྲོག་པའྲི་རྒྱུ་སངས་

ནས་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་སྦ་བར་བཤད་པ་བརོད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་དང་”པོ
8
་ལམ་བཟང་འཕྲོག་པའྲི་རྒྱུ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན་ལམ་འདྲི་སོབ་མ་

1  སྐུ། ༣༠བ༥ན།    +གསུངས་པ་

2  མ་ཕྱི། ༢༤ན༢ན།    བརྟག་པ    སྐུ། ༣༠བ༦ན།    རོྟག་པས

3  མ་ཕྱི། ༢༤ན༢ན།    ལོ   སྐུ། ༣༠བ༦ན།    ལོར

4  མ་ཕྱི། ༢༤ན༢ན།    འགའ   སྐུ། ༣༠བ༦ན།    འབའ

5  ་མ་ཕྱི། ༢༤ན༢ན།    པས   སྐུ། ༣༠བ༦ན    པ

6  མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།    འགའ   སྐུ། ༣༡ན༡ན།    གང

7  མ་ཕྱི། ༢༤ན༤ན།    བ་ཡྱིས།   སྐུ། ༣༡ན༢ན།    བའྱི་

8  མ་ཕྱི། ༢༤ན༥ན།    པོ   སྐུ། ༣༡ན༣ན།    པོར
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”དམ
1
་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བྲིན་ན་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལམ་བཟང་

རྲིན་ཆེན་འདྲི་ནྲི་བག་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་གཞན་པ་དག་ལ་བྲིན་པ་ན། རང་གྲི་ཁྲིམ་

སྟེ་ཆུང་མ་མ་རུངས་པའྲི་གནས་འབོག་དགོན་པ་དང་འད་བ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་

ལ་བྲིན་པའྲི་ལམ་བཟང་རྲིན་ཆེན་དེའང་ཡུལ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་རྣམས་

ཀྲིས་འཕྲོག་པར་བེད་དོ། །དེར་མ་ཟད་ལམ་བཟང་ལས་སོམ་ཉྲི་ཟ་བའྲི་ཐེ་ཚོམ་དང༌། 

ལས་ངན་པ་བས་པ་ཡྲིད་ལ་གཅགས་པའྲི་འགོད་”པས་ད
2
་ནྲི་ལམ་མྲི་འགྲུབ་བོ་སམ་

ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པ་འཇོག་པ་དག་དང༌། དུས་མྲིན་པའྲི་གཉྲིད་དང་ནྲི། དགེ་བ་ལ་མྲི་

སྤོ་བའྲི་ལེ་ལོ་དང༌། སེམས་རྣམ་པར་”གཡེེང
3
་བའྲི་རྒོད་པ་སྟེ་སྒྲིབ་པ་ལྔ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆོམ་རྐུན་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་སོགས་སོ། །དེར་མ་ཟད་སོག་གཅོད་སོགས་བཅུའྲི་

ཆོམ་རྐུན་དང༌། གཞན་ལ་འཚེ་བ་”རྫུན་
4
འདོད་ལོག །མ་བྲིན་ལེན་ཆང་སྟེ་ཡོད་པའྲི་

སྲིག་པ་ལྔ་དང༌། རྒྱན་པོའམ་ཆོ་ལོ་འགེད་པ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ”་དང་བཅས་པའྲི་
5
ཤ་

ཟ་བ་དང༌། དམག་ལ་སོགས་པའྲི་གཏམ་བརོད་པ། ཚིག་ངན་ཀོག་པ་དང༌། ཕ་མེས་

དང་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དོན་དུ་མཚུན་འཐོར་སོགས་བེད་”པས
6
་གོལ་བར་ལྟ་བ་ཡྲི་

དྭགས་སམ་འབྱུང་པའྲི་ཆོས་དང༌། སོག་གྲི་མཆོག་སྦྲིན་སོགས་ཀ་ཀོའམ་ལྷ་མྲིན་

དབང་པོའྲི་ཆོས་ཏེ་ཉེ་བའྲི་སྲིག་པ་ལྔ་དང༌། བ་ལང༌བྲིས་པ། བུད་མེད། སྐེས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༥ན།    དམ   སྐུ། ༣༡ན༣ན།    དག

2  མ་ཕྱི། ༢༤ན༧ན།    པས་ད   སྐུ། ༣༡ན༥ན།    པ་དང

3  མ་ཕྱི། ༢༤ན༧ན།    གཡེང   སྐུ། ༣༡ན༦ན།    གཡེངས

4  མ་ཕྱི། ༢༤བ༡ན།    རྫུན་   སྐུ། ༣༡བ༡ན།    བརྫུན། 

5  མ་ཕྱི། ༢༤བ༡ན།    དང་བཅས་པའྱི་   སྐུ། ༣༡བ༡ན།    ། 

6  མ་ཕྱི། ༢༤བ༢ན།    པས   སྐུ། ༣༡བ༢ན།    པ
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གསོད་པ་དང༌། འགོ་བའྲི་བླ་མ་སྟེ་སྐུ་གཟུགས་འཇྲིག་པ་སྟེ་གསོད་པ་ལྔ་དང༌། གོགས་

པོ། “།
1
རེ་བོ། སངས་རྒྱས། དགེ་འདུན། ཡྲིད་བརྟན་པའྲི་བླ་མ་ལ་འཁུ་བ་སྟེ། འཁུ་བ་

ལྔ་དང༌། ཡུལ་ལྔ་ལ་དབང་པོ་ལྔ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྟེ། ཆོམ་རྐུན་ལྔ་པོའམ་ལྔ་ཚན་

ལྔ་པོ་འདྲི་དག་གྲིས་ཀང་ལམ་བཟང་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་རྟག་ཏུ་འཕྲོག་པར་བེད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་གོ་སའོ། །རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་ཀྲི་དོན་ནྲི། རང་གྲིས་ལམ་བཟང་ངན་འབེད་མ་ཤེས་པ། 

“གཡོ
2
་ཅན་གཞན་ལ་དྲིས་ནས་ཡྲིད་གཏན་བཅས་ན་དེའྲི་ཚིག་གྲིས་ལམ་བཟང་པོ་

འདོར་དུ་འཇུག་ཏུ་འོང་བས། དེ་ལྟར་མྲི་བ་བར་ལམ་བཟང་ངན་རྟོག་པ་ལ་མཁས་པའྲི་

བཤེས་གཉེན་གྲི་ཚིག་ལས་ངེས་པར་བ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་བདུད་ནྲི་

རོགས་སངས་རྒྱས་དང་ཆུང་མའྲི་བར་གྲི་གཟུགས་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པ་དག་གྲིས་ལམ་

བཟང་ངན་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་བསྟན་ཏེ། ལམ་ལ་གེགས་བེད་དོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་བདུད་ལས་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ལ། བླ་མ་དམ་པས་གནང་བ་ཡྲི་ཞེས་སོགས་ནས། སྦ་བར་

བའོ་ཞེས་བ་བའྲི་བར་”ཤེས
3
་སའོ། །ད་ནྲི་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང་བདག་བྲིན་རླབས་

ཀྲི་རྲིམ་པའྲི་”དང
4
་ངེས་ཀྲི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ལ་

སོགས་པ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་ལམ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན་ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་ལ་དེ་ཙམ་དུ་གུས་པར་བེད་ཅེ་ན། ལྷ་དག་པོའྲི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༣ན།    །   སྐུ། ༣༡བ༣ན།    -། 

2  མ་ཕྱི། ༢༤བ༤ན།    གཡོ   སྐུ། ༣༡བ༥ན།    གཡོན

3  མ་ཕྱི། ༢༤བ༦ན།    ཤེས   སྐུ། ༣༢ན༡ན།    གོ

4  མ་ཕྱི། ༢༤བ༧ན།    དྲང   སྐུ། ༣༢ན༡ན།    གྲངས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ལྷ་ཞྲི་བའྲི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་བདག་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་

རྲིམ་པ་དག་ཀང་རོགས་རྲིམ་ལ་མ་”བལྟོས
1
་པར་དེ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཐར་པ་སྟེ་

མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་

གཅྲིག་པུ་ནྲི་མཆོག་གྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་དེའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་

བསྟན་ཏོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

དག་ལས་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོས་མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་ནྲི་བས་པ་རྣམས་ཀང་ཚེ་དེ་

ལ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་གདུལ་བར་ཡང་དག་གཟུང་བར་”འགྱུར
2
་ལ། དེ་ནྲི་དབང་བཞྲི་

པའྲི་ལམ་གྲི་དོན་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དབེར་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་ནྲི་གང་ཞྲིག་གྲིས་དེ་

འད་བའྲི་ལས་སྒྲིབ་རྣམས་ཀང་ཆེས་མྱུར་བར་ཟད་པར་བེད་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་ཡྲིན་གྲི། བསྐེད་རྲིམ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་དེ་ལྟར་བེད་པ་མ་ཡྲིན་པས་སོ། །

དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཕྱྲི་རོལ་

”
3
དག་”པོའྲི་ལྷ

4
་བསྒོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པ་མྲིན་ཏེ། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། རོགས་རྲིམ་

གྲིས་ལུས་ལ་སོག་རླུང་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་ཟད་པར་བེད་པ་ཉྲིད་ལ་དགོངས་ནས་འདྲི་

གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དག་ནྲི་ལྷ་ཞྲི་བ་བསྒོམ་པ་

འབའ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་གྲི། སྟོང་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་པོ་ནྲི། པྲ་ཕབ་པ་ལྟར་མཐོང་བར་

”འགྱུར
5
་བའྲི་མཚན་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་དགོངས་ནས་ཀང་དེ་ཉྲིད་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༡ན།    བལྟོས   སྐུ། ༣༢ན༣ན།    ལྟོས

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༢ན།    འགྱུར   སྐུ། ༣༢ན༥ན།    གྱུར

3  སྐུ། ༣༢ན༦ན།    +ལྷ་

4  མ་ཕྱི། ༢༥ན༤ན།    པོའྱི་ལྷ   སྐུ། ༣༢ན༦ན།    པོ

5  མ་ཕྱི། ༢༥ན༥ན།    འགྱུར   སྐུ། ༣༢བ༢ན།    གྱུར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོ། །དེའང་འདྲིས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷ་དག་པོ་དང་ཞྲི་བ་བསྒོམ་པ་དཔའ་བོ་དང༌བདག་

བྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གཏན་ནས་ཐར་

པའྲི་རྒྱུ་”མ་ཡྲིན
1
་པར་སྟོན་པའང་མ་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་ཞྲི་དག་བསྒོམ་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ལ། རླུང་འགོག་པ་དང༌། སྟོང་པའྲི་གཟུགས་ནྲི་དེའྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

རོགས་རྲིམ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་མ་”བལྟོས
2
་པར་བསྐེད་

རྲིམ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་མཆོག་མྲི་འགྲུབ་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ནྲི་སྔར་ལམ་དང་བལ་

བས་འཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་མཆོག་མྲི་འཐོབ་པ་ལ། རོགས་རྲིམ་

གྲི་ལམ་དང་བལ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་སྦོར་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

བཤད་སྦར་ལས། འོ་ན་ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་གཟུགས་མཐོང་བ་

དེ་ལས་ཇྲི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པོ་ཉྲིད་ལོག་པའྲི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ཞེས་མཚམས་སྦོར་མོད་ཀང་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་འཁོར་

བ་པ་ཡྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་ཟད་པས་ཇྲི་ལྟར་མང་འདས་འཐོབ་ཅེ་ན། ཞེས་མཚམས་

སྦར་ན་འོག་གྲི་ཤྲིང་སྲིན་གྲི་དཔེ་དང་འགྲིག་གོ །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་དེའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་འཁོར་བ་སྲིང་པོ་མེད་པ་དེ་ཟད་པར་གྱུར་པ་དེ་ལས་བར་མ་ཆད་པར་སྐེས་བུས་

ལམ་བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་སྲིང་པོ་མེད་པའྲི་

ཆུ་ཤྲིང་གྲི་ནྲི་འབས་བུ་སྲིན་པ་དག་ན་ཆུ་ཤྲིང་ཉམས་པས་ཆུ་ཤྲིང་དེ་རྩ་བ་ནས་ཀང་

དགཔར་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་མ་རྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་

བྱུང་བའྲི་ལུས་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་ནས། སར་ཡང་མ་རྲིག་པ་དེ་ཉྲིད་མ་ལུས་པར་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༦ན།    མ་ཡྱིན   སྐུ། ༣༢བ༣ན།    མྱིན

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༧ན།    བལྟོས   སྐུ། ༣༢བ༤ན།    ལྟོས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཟད་པར་བེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྲིག་པ་སྟེ་སྲིན་བུ་ཤུ་ཀ་དང་

ནྲི་ཤྲིང་སྲིན་ཀརྐ་ཊའྲི་རྲིགས་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཤྲིང་གང་ལས་བྱུང་

བ་དེ་དག་སྲིན་བུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉམས་པར་བེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་དག་གྲི་སེམས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་དང་པོར་

མ་རྲིག་པས་བསྐེད་པའྲི་ལུས་ལས་སྐེས་ཀང་། སྒྱུ་མ་སྟེ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་

རྣམ་པར་ཉམས་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་བཤད་སྦར་ལས། འོ་ན་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་བེམ་པོའྲི་ཁམས་སུ་

འདྲིར་བརོད་ལ། དེའང་”བམ
1
་པོ་མ་ཡྲིན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ཇྲི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། ཁུ་བ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་”བ་
2
སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་པའྲི་གསུང་གྲི་ཕྱྲིར་རོ། 

ཞེས་བཤད་ལ། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་ཀུན་ད་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་

དབེར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་སེམས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་

དགའ་བ་བཞྲི་དང་བཅུ་དྲུག་གྲི་ལྡོག་པས་ཕྱེ་བའྲི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གསུངས་པ་ནྲི། 

འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པ་དང༌། བང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་པད་ལས་

གཡོ་བ་མེད་པ་དང༌། ཐབས་ཤེས་ཕྱོགས་རེ་བའྲི་རྲིས་སུ་ཆད་པ་མེད་པ་དང༌། བླ་ན་

མེད་པའྲི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་བེད་པས་འདོད་པ་སྟེ། བཞྲི་པོ་དེ་ནྲི་རྣལ་འབོར་

བཞྲི་པ་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལྡོག་པས་ཕྱེ་བའོ། །དབུགས་ཉྲིས་ཁྲི་

ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་འགོག་པའྲི་ཕྱྲིར་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། ཆགས་པ་ནང་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༦ན།    བམ   སྐུ། ༣༣ན༥ན།    བེམ

2  མ་ཕྱི། ༢༥བ༦ན།    བ་   སྐུ། ༣༣ན༦ན།    -བ་
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དཀར་ཕྱོགས་དང༌། ཆགས་བལ་ནང་གྲི་ནག་ཕྱོགས་ཀྲིས་གནས་པ་དང་། བགོད་པ་

དང་བལ་བའྲི་ཕྱྲིར། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་དང༌དངོས་པོ་སྟེ་རྟག་པ་དང༌། དངོས་པོ་

མེད་པ་སྟེ་ཆད་པའྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པ་དང༌། ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྱྲིར་

ན་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྣལ་འབོར་གསུམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབོར་ཉྲིད་ལ་ལྡོག་པས་ཕྱེ་

བའོ། །འགོ་བ་དགའ་བར་བེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ལ་ཞེན་པས་

སེམས་དཔའ་དང༌། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་དང་བལ་བས་ན་ཉོན་མོངས་མེད་པ་དང༌། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་འཕྲོག་པར་བེད་པས་ན་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་ཞེས་དཀའ་

འགེལ་པད་ཅན་ལས་འཆད་ལ། བཤད་སྦར་དང་། ཉྲི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འགེལ་པ་

ལྟར་ན། སྒ་མེད་པ་དང་སྒ་ཆེན་པོ། ཞེས་སྟོན་ནས་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་

རྟོག་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཕྱྲི་ནང་གྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སྒ་མེད་པ་དང༌། གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་

སྒའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་སྒ་ཆེན་པོ་ཞེས་འཆད་དེ། རྣལ་འབོར་གཉྲིས་པ་རེས་སུ་

རྣལ་འབོར་རོ། །འཇྲིག་རྟེན་གྲི་སྤོད་པ་རྣམ་པར་”སངས་པའྲི
1
་ཕྱྲིར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་

དང༌། སྐུ་བཞྲིའྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པས་དཔལ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འཛིན་པ་

དང༌། སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེ་དབེར་མེད་པས་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རོ་རེ་དང༌འཛག་

པ་མེད་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཚོགས་ཡང་དག་པར་རོགས་པས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབོར་ཏེ་རྣལ་འབོར་དང་པོའ།ོ །ད་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༦ན།    སྤངས་པའྱི   སྐུ། ༣༤ན༡ན།    སྤོང་བའྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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དྲུག་”བཞྲིའྲི
1
་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཅན་རོ་”རེའྲི

2
་རྣལ་འབོར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གོ་འཕང་

”འཐོབ
3
་པའྲི་སད་དུ་ཕྱྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བ་བའྲི་ཐབས་

གསུངས་པ་ནྲི། དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྲིང་རེ་དང་ནྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དབེར་མེད་པའྲི་སྐུ་

དུས་ནྲི་ཀུན་རོབ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་གཟུགས་”བརན་སྟེ
4
་ངོ་བོ་”

5
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

དང༌། ཕུང་སོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་

བརོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

འདོད་ལ། འདྲི་ཡྲི་དཔལ་ནྲི་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་རྟག་ཏུ་ཕྱྲི་ནང་གྲི་རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ནྲི་རྣལ་འབོར་པ་གང་ཞྲིག་བསྒོམ་པ་དེའྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་བགེགས་ནྲི་རྟག་

ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཕྱྲི་ནང་གྲི་ཉེར་འཚེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕྱྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི་དག་དང་ཞེས་

པ་ནས། རོ་རེ་ཐོག་ལྟུང་བ་དང༌ནོར་ཉམས་པའྲི་བར་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། ནང་དུ་ནྲི་ཐྲིག་

ལེ་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྒྲིབ་པའོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོ་གང་ཞྲིག་ཕྱྲིའྲི་རྣལ་འབོར་མ་རོ་རེ་

དབྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་སོགས་དང༌། ནང་ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབོར་མ་འོག་ནས་

འཆད་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་དུ་དན་པར་བེད་པ་དེ་ལ་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་

པར་རབ་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར”་རོ། 
6
།ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་དེ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།    བཞྱིའྱི   སྐུ། ༣༤ན༢ན།    བཞྱི་ཡས

2  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།    རེའྱི   སྐུ། ༣༤ན༣ན།    རེ

3  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།    འཐོབ   སྐུ། ༣༤ན༣ན།    ཐོབ

4  མ་ཕྱི། ༢༦བ༡ན།    བརྙན་སེ   སྐུ། ༣༤ན༤ན།    ཅན་ཏེ

5  སྐུ། ༣༤ན༤ན།    +སྤན་མ་

6  མ་ཕྱི། ༢༦བ༤ན།    ་རོ།   སྐུ། ༣༤བ༡ན།    -་རོ། 
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ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་གླང་པོ་ཆེ་བའྲི་ཚོགས་དང༌། ཤྲིང་རྟ་པའྲི་ཚོགས་དང༌། རྟ་པའྲི་ཚོགས་དང༌། 

རབ་ཏུ་མང་བའྲི་མྲི་མཆོག་ནྲི་རྐང་ཐང་དཔུང་བུ་ཆུང་གྲི་ཚོགས་ཏེ། མྲི་ཐམས་ཅད་

ལུས་ལ་གོ་བགོས་ཤྲིང་། དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེར་གླང་པོ་”
1
ལ་ཞོན་པ་རྣམས་

ཀྲི་ལག་ན་མདུང་དང༌། ཤྲིང་རྟ་ལ་གནས་པས་འཁོར་ལོ་དང༌། རྟ་ལ་ཞོན་པ་རྣམས་

ཀྲིས་རལ་གྲི་དང༌། རྐང་ཐང་རྣམས་ཀྲིས་མདའ་གཞུ་ཐོགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་དག་སྟེ་

མཚོན་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཡུལ་དུ་ཕ་རོལ་འཇོམས་པར་བེད་”པ
2
། གཤྲིན་རེ་ལྟ་

བུར་འཆྲི་བ་སྟེར་བ་ཁོས་ཤྲིང་དག་པོའྲི་གཟུགས་ཅན། ཕྱོགས་དང་མཚམས་ཐམས་

ཅད་དུ་སོན་པ་སྟེ། ཁབ་པར་གནས་པའྲི་དག་བོའྲི་དཔུང་ཚོགས་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀང༌གང་ཞྲིག་ཕྱྲི་ནང་གྲི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་”བརྟན
3
་པར་བེད་པས་ནྲི། 

དེའྲི་བྲིན་རླབས་ཀྲིས་དག་བོ་དག་རང་གྲི་ལག་གྲི་མཚོན་གྲིས་ནྲི་ཕན་ཚུན་བཅོམ་སྟེ། 

རྒྱལ་བའྲི་གགས་པའྲི་དཔལ་ཀུན་ནས་ཏེ་ཡང་དག་པར་འཐོབ་བོ། །ནང་དུ་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པའོ། །

གཞན་དག་སྒྲིབ་པ་དེ་དང་། ཕྱྲི་རོལ་གྲི་དམག་གྲི་དཔུང་ཁད་པར་ཕྲ་མོ་རེ་རེ་

ནས་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ཡང༌། དེ་ལྟར་སྦོར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་རེད་དཀའ་ཞྲིང་། དེ་

ཙམ་དུ་མ་སྦར་ཡང་སྐོན་མེད་པར་སང་ངོ༌། །གཉྲིས་པ་ཕྱྲིའྲི་རྣལ་འབོར་མའྲི་ཞབས་

”བརྟན
4
་པས་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་སེངེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང་། ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབོར་མའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༥ན།    -ཆེ་   སྐུ། ༣༤བ༢ན།    ཆེ་    * ཆེ་

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།    པ   སྐུ། ༣༤བ༣ན།    ལ

3  མ་ཕྱི། ༢༦བ༧ན།    བརྟན   སྐུ། ༣༤བ༤ན།    དྲན

4  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།    བརྟན   སྐུ། ༣༤བ༦ན།    དྲན
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ཞབས་”བརྟན
1
་པས་ནང་དུ་སེངེས་མཚོན་པ་སེམས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་

ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་བེད་པ་ནྲི། ཀུན་ནས་སེངེའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་བརྟན་

པས་ཞེས་པ་ནྲི། ས་བས་ཞེས་པའྲི་དོན་དང༌། རོ་འཛིན་དང་རལ་གྲི་གཡོ་བས་ཞེས་

པ་ནྲི། ལྕེ་རལ་གྲི་ལྟ་བུ་གཡོ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་གླང་པོ་ཆེས་མཚོན་

པ། ངག་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་ནྲི། 

མདོག་སྔོན་པོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལག་པས་བཅྲིང་བ་ཞེས་པ་ས་ཡྲིས་སྐེས་བུ་འཆྲིང་བ་

དང༌། འབེད་བེད་ཅེས་པ། དུམ་བུར་བེད་པའྲི་དོན་ཏོ། །བཞྲི་པ་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་མེས་

འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་མེས་མཚོན་པ་ལུས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་

པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། ཀུན་ནས་མེ་ལྕེ་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །ལྔ་པ་ཕྱྲི་

རོལ་ཏུ་གདེངས་ཅན་ནམ་ཀླུའྲི་དབང་པོའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་དེས་མཚོན་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཁད་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་ནྲི། ཁོས་

ཤྲིང༌ཞེས་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་ཆོམ་རྐུན་དང༌། ནང་དུ་སེམས་ཀྲི་ཁད་

དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། “སང
2
་བའྲི་སེམས་ལྡན་ཞེས་སོགས་

སོ། །བདུན་པ་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་ཞགས་པས་འཆྲིང་བ་དང༌། ནང་དུ་ངག་གྲི་ཁད་དགའྲི་ཐྲིག་

ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། ལག་པ་དག་ནྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །བརྒྱད་

པ་ཕྱྲི་རུ་ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་ཁད་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།    བརྟན   སྐུ། ༣༥ན༡ན།    དྲན

2  མ་ཕྱི། ༢༧ན༦ན།    སྡང   སྐུ། ༣༥ན༥ན།    སྤང
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ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། ཆུ་གཏེར་ཞེས་སོགས་སོ། །སྐེ་བོ་གང་དག་ཆུ་

གཏེར་གྲི་བཞོན་པ། གྲུ་བོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་སོང་བ་ན། དཔག་ཏུ་

མེད་པ་མཐའ་ཡས་ཤྲིང་ཤྲིན་ཏུ་ཤུགས་དག་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་རླུང་གྲིས་ཆུ་ཡྲི་གཏེར་

རྒྱ་མཚོ་ནྲི་འཁྲུག་པར་བེད་ཅྲིང་། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཆུ་བོ་རྣམས་”ཁོར་མོར
1
་འཁོར་བར་

བེད་ལ། ཆུ་གཏེར་གྲི་ལམ་ཀུན་ཆོམ་རྐུན་པ་ཆུ་སྲིན་ཉ་ཡྲི་རྲིགས་ཀྲིས་བཀག་པར་

གྱུར་ཏེ། ཀླུ་གདུག་པ་ཁོས་པས་མེ་འབར་བའྲི་ཏྲིལ་མར་གྲི་ཁུ་བ་འཕངས་པས་མེའྲི་

ཆར་ཆེན་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་རྒྱུན་དུ་འབབ་པ་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །དགུ་པ་ཕྱྲི་རུ་ཤ་

ཟའམ་རོ་ལངས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་

པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། ཕཊ་ཅེས་སོགས་སོ། །

བཅུ་པ་ཕྱྲི་རུ་མཛེ་ནད་དང༌། ནང་དུ་སེམས་ཀྲི་མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་”ལེ
2
་ཉམས་

པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། ཉྲིན་བཞྲིན་ཞེས་སོགས་སོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་ཕྱྲི་རུ་ལྷའྲི་

དབང་པོའྲི་ཕོ་ཉ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང་། ནང་དུ་ངག་གྲི་མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་”ལེ
3
་ཉམས་

པར་”
4
སྟོན་པ་ནྲི། ལྷའྲི་དབང་པོའྲི་ཕོ་ཉ་གང༌། མེ་འབར་ཞྲིང་རབ་ཏུ་གཙིགས་པ་དང་

བཅས་པའྲི་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་དང་ལྡན་པ་གདེངས་ཅན་སྦྲུལ་གྲི་གདོང་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང་། 

ལག་ན་འཁོར་ལོ་ཐོགས་པ་དང༌། འཕྲོག་བེད་སེངེའྲི་གདོང་ཅན་ལག་ན་རལ་གྲི་

ཐོགས་པ་དང༌། རྲི་དྭགས་ཤར་བྷའྲི་གདོང་ཅན་མདའ་གཞུ་ཐོགས་པ་དང༌། སྟག་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།    ཁོར་མོར   སྐུ། ༣༥བ༢ན།    འཁོར་ལོར

2  མ་ཕྱི། ༢༧བ༣ན།    ལེ  སྐུ། ༣༥བ༤ན།    ལེའྱི་སྒྲྱིབ་པ

3  མ་ཕྱི། ༢༧བ༣ན།    ལེ   སྐུ། ༣༥བ༤ན།    ལེའྱི་སྒྲྱིབ་པ

4  སྐུ། ༣༥བ༥ན།    +འགྱུར་བ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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གདོང་ཅན་རྩེ་གསུམ་ཐོགས་པ་དང༌། གླང་ཆེན་གྲི་གདོང་ཅན་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། རོ་རེ་

ཐོགས་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པས་དེ་ལྟར་སྦར་ཡང་ངེས་མེད་དུ་སྦར་ཡང་

རུང་ངོ༌། །བཅུ་གཉྲིས་པ་ཕྱྲི་རུ་དབུལ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་མཆོག་

དགའྲི་ཐྲིག་”ལེ
1
་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། དབར་ནྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །བཅུ་

གསུམ་པ་ཕྱྲི་རུ་བུད་མེད་དང་བལ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དགའ་

བའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། མཚན་ཁུང་ཞེས་སོགས་

སོ། །བཅུ་བཞྲི་པ་ཕྱྲི་རུ་མྲི་བདག་འཁྲུགས་པའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་སེམས་ཀྲི་

དགའ་བའྲི་ཐྲིག་”ལེ
2
་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། འཁུས་ཕྱྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །

བཅོ་ལྔ་པ་ཕྱྲི་རུ་ཐོག་ལྷུང་བ་དང༌། ནང་དུ་ངག་གྲི་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་”ལེ
3
་ཉམས་

པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནྲི། གང་དག་ཅེས་སོགས་ཏེ། གང་དག་ལ་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་ནྲི་

མཁའ་ལས་རོ་རེ་རབ་ཏུ་ལྟུང་བ་དང་། བུད་མེད་དང་འགོགས་པ་ལས་རྟག་པར་ཡང་

ཁུ་བ་འཛག་ཅྲིང་སྐེ་བ་འདྲིར་འཆྲི་བ་དང་། ཁུ་བ་འཕོས་པས་སེམས་བརྒྱལ་བ་དང༌། 

ཆགས་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྐེ་བ་གཞན་སད་དེ་ཚེ་རབས་

གཞན་དུའང་སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་བེད་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་གང་གྲིས་ངེས་

དོན་གྲི་རྣལ་འབོར་མ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲི་ཤེས་རབ་མའྲི་རོ་རེའྲི་ཞབས་ཆུ་

སྐེས་སམ་པད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དག་བསྒོམས་པ་ཡྲིས། སྒྲུབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༥ན།    ལེ   སྐུ། ༣༦ན༡ན།    ལེའྱི་སྒྲྱིབ་པ

2  མ་ཕྱི། ༢༧བ༧ན།    ལེ   སྐུ། ༣༦ན༣ན།    ལེའྱི་སྒྲྱིབ་པ

3  མ་ཕྱི། ༢༧བ༧ན།    ལེ   སྐུ། ༣༦ན༣ན།    ལེའྱི་སྒྲྱིབ་པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་རོ་རེ་”ལྷུང
1
་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དེའང་རབ་ཏུ་ཞྲི་ཞྲིང་

ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ལ། སར་ཡང་སྲིད་པར་སྐེ་བ་དང་ལྡན་པ་མྲིན་ནོ། །”འདྲི
2
་

ཤོང་འགྱུར་ལ། འཆྲི་བ་ཉྲིད་”གྱུར
3
། ཅེས་འབྱུང་ཡང༌། འབོ་འགྱུར་ལ། ཉམས་པ་ཉྲིད་

འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་སོ། །

ཡང་ན་དབང་གྲི་འགྱུར་ལ། དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་དེའང་རབ་ཞྲིར་འགྱུར་རོ། །སར་

ཡང་འཆྲི་དང་སྐེ་བ་ལྡན་པར་འགོ་བ་མྲིན།  ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བས་ན་

ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །སྔ་མ་བཅུ་བཞྲི་ཕྱྲི་འབའ་ཞྲིག་ལ་དངོས་སུ་སྦར་ཡང༌། “འདྲི
4
་

དང་འོག་མ་ཕྱྲི་ནང་གཉྲིས་ཀ་ལ་དངོས་སུ་སྦར་བ་ནྲི། བཅུ་བཞྲི་པོའང་ཕྱྲི་ནང་གཉྲིས་

ཀ་ལ་སྦར་དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ཕྱྲི་རུ་ནོར་ཉམས་པ་དང༌། 

ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཉམས་པའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕྲོག་པར་སྟོན་པ་ནྲི། 

བག་མེད་པར་སྤོད་པའྲི་སྐེ་བོ་གང་དག་ཉྲིན་དང་མཚན་མོར་བུད་མེད་དང་འགོགས་

པའྲི་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་ཆགས་པས་ནོར་ཀུན་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྐེ་བ་གཞན་

གྲི་འཛག་པའྲི་བག་ཆགས་བསྒོས་པའྲི་སེམས་ལས་ནང་གྲི་ནོར་ཉམས་པ་འཛག་པ་

དེ་ནྲི་སར་ཡང་མང་པོ་དག་ཏུ་འབྱུང་བས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཤེས་རབ་རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་དག་གྲི་མྲི་མཉམ་པ་ཟླ་བ་དང་། དེའྲི་ཞབས་སམ་གནས་ནྲི་ནོར་བུ་དང༌། 

མཉམ་པ་རྡུལ་ལམ་ཉྲི་མ། དེའྲི་ཞབས་ཏེ་གནས་ནྲི་པད་ཡྲིན་ལ། ས་ཚོགས་པའྲི་སྟོང་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༢ན།    ལྷུང   སྐུ། ༣༦ན༦ན།    ལྟུང

2  མ་ཕྱི། ༢༨ན༣ན།    འདྱི   སྐུ། ༣༦ན༦ན།    ཞེས་འདྱིར

3  མ་ཕྱི། ༢༨ན༣ན།    གྱུར   སྐུ། ༣༦ན༦ན།    འགྱུར

4  མ་ཕྱི། ༢༨ན༤ན།    འདྱི   སྐུ། ༣༦བ༢ན།    འདྱིར



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་གང་། རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ། གཙུག་ཏོར་གྲི་ལྟེ་བར་

”བཟུང
1
་བས་མཆོད་ཅྲིང༌། འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བར་དངས་པས་བསྟོད་པར་གྱུར་

པ་དེ་ཉྲིད་བསྒོམས་པས་བསྒོམ་པ་པོ་དེ་ནྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་ནོར་ཀུན་ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །འདྲིར་ལུས་ཀྲི་དགའ་བ་མཆོག་དགའ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིམ་པས་མྲི་སྟོན་པར་

རྲིམ་པ་འདྲི་ལྟར་འཆད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པ་ལས་ལུས་ངག་ཡྲིད་

ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་ཅྲིང༌། འབས་དུས་སུའང་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་གཞན་

གསུམ་སྤོ་བ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་གོ་”རྲིམ
2
་འདྲི་ལྟར་བཤད་དོ། ཞེས་བཤད་སྦར་

མཁན་པོ་གསུང་ངོ༌། །

འོ་ན་གང་དན་པས་ཕྱྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་འཕྲོག་པར་འགྱུར་བ་ངེས་

དོན་གྲི་རྣལ་འབོར་མ་དང༌། དེའྲི་ཞབས་ནྲི་གང་ཡྲིན། དེ་ཉྲིད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དན་པས་

འཇྲིགས་པ་འཕྲོག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེར་སྐ་སྟེ་དམར་སེར་ནྲི་རྩ་རོ་མ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་ཉྲི་

མའམ་མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། ལུག་སྟེ་རྐང་མ་ནྲི་ཟླ་བའམ་ཆུའྲི་ཁམས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཀུན་འདར་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ནྲི་སྒ་གཅན་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། རྩའྲི་ལམ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་བགོད་པའྲི་རླུང་རྣམས་འགགས་

པར་”གྱུར
3
་བ་ནྲི། དབུགས་འགགས་པ་མྲི་གཡོ་བའྲི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པས་རྣལ་

འབོར་མ་ཡྲིན་ནོ། །དབང་གྲི་འགྱུར་ལ། བགོད་པ་ཞེས་”པ་སེང་དུ
4
་བསྒྱུར་ཞྲིང་། 

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༧ན།    བཟུང   སྐུ། ༣༦བ༥ན།    གཟུང

2  མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།    རྱིམ   སྐུ། ༣༧ན༡ན།    རྱིམས

3  མ་ཕྱི། ༢༨བ༤ན།    གྱུར   སྐུ། ༣༨ན༤ན།    འགྱུར

4  མ་ཕྱི། ༢༨བ༤ན།    པ་སེང་དུ   སྐུ། ༣༧ན༤ན།    སོགས་སུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོང་བ་ནྲི་འགགས་པའྲི་དོན་”མ་
1
ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །དེའྲི་ཞབས་ནྲི། 

དངོས་པོ་སྐེ་རྲིམ་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། དངོས་མེད་སྡུད་རྲིམ་གྲི་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་རབ་ཏུ་ཉམས་ཤྲིང༌། མཉམ་བགོད་ཅེས་པ་དབུ་མར་

སོག་བཅུག་ནས་འགགས་པར་བས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞབས་དེ་དག་ལས། ཞབས་གཅྲིག་

ནྲི་རྣལ་འབོར་མ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་པྲ་ཕབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། 

ཞབས་གཅྲིག་ནྲི་དེའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་འགྱུར་བ་མེད་པའོ། །

ཁ་ཅྲིག་ཞབས་གཅྲིག་གཡས་དང་། གཅྲིག་གཡོན་ལ་འཆད་པ་ནྲི། ངེས་དོན་གྲི་

ཞབས་འཆད་པའྲི་སབས་འདྲིར་མྲི་འགྲིག་གོ །བཤད་སྦར་མཁན་པོ་ནྲི། ཉྲི་མ་མེ་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་རབ་ཀྲི་གསུང་རོ་རེར་མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ། །ཟླ་བ་ཆུ་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་”ལོར
2
་ཐབས་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེ། སྒ་གཅན་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཀྲི་ཐུགས་རོ་རེ། དེ་

དག་གྲི་ལམ་ལ་བགོད་པའྲི་དབུགས་འགགས་པ་རྣལ་འབོར་མའོ། །འོག་གྲི་རྩ་གསུམ་

མྲི་སྟོན་པ་ནྲི། སྟེང་གྲི་གསུམ་”ལའང
3
་འབབ་པའྲི་རླུང་འགགས་ན་འོག་གྲི་གསུམ་

ཡང་འགགས་པས་སོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞབས་དེ་དག་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་པོ་གང་

གྲིས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲིས་དན་པ་དེ་”ཡྲིས
4
་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་རྒྱུད་འདྲིར་བརོད་པའྲི་

རྣལ་འབོར་མའྲི་ཞབས་དན་པའྲི་འབས་བུའམ་ཕན་ཡོན་ཕྱྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༥ན།    མ་   སྐུ། ༣༧ན༤ན།   -མ་

2  མ་ཕྱི། ༢༨བ༧ན།    ལོར   སྐུ། ༣༧བ༡ན།    ལོ

3  མ་ཕྱི། ༢༩ན༡ན།    ལའང   སྐུ། ༣༧བ༢ན།    ལ

4  མ་ཕྱི། ༢༩ན༢ན།    ཡྱིས   སྐུ། ༣༧བ༣ན།    ཡྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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དྲུག་པོ་མ་ལུས་པ་འཕྲོག་པ་མྱུར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཕྱྲི་རུ་རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་ཀྲི་གནས་ནམ་མཁའ་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ན་ནང་དུ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་

ཀྲི་གནས་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབོར་མ་”རྣམ
1
་དག་

གྲི་གནས་ནྲི། དབུགས་འགགས་ཤྲིང་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མྲི་ཕྱེད་པས་རོ་རེ། དགའ་བ་

མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་པས། ནོར་བུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཟ་མ་ཏོག་གམ་ཁྲིམ་དུ་གྱུར་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེར་འཇུག་པའྲི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་ལམ་

ཉོན་མོངས་”པའྲི་
2
བག་ཆགས་མེད་ཅྲིང་། བདུད་རྣམས་ཉམས་པར་བེད་པ་དེའྲི་སྒོ་

ནས་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། ཚུལ་འདྲིས་བསྟོད་པ་པད་དཀར་པོ་བདག་

གྲིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐོག་མར་འདྲིར་བརོད་དོ། །དེའང་དཔང་འགྱུར་ལ། བསྟོད་

པ་སྔོན་མ་ཅན་འདྲི་བདག་གྲིས་བརོད”་དོ། །
3
ཅེས་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །འདྲིར་

རྣལ་འབོར་མ་ནྲི་བཤད་སྦར་ལས། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་སོགས་ལ་འཆད་དོ། །”

གཞན་དག་བསྟོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་འཆད་

དོ། །
4
དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསྔོ་བ་ནྲི། སྐེས་བུ་གང་དག་བདུད་

ཀྲི་གོགས་ཀྲིས་ཟྲིན་པས་རྟག་ཏུ་མྲི་བདེན་པའྲི་མུན་པར་སོང་ཞྲིང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

མོའྲི་ལམ་ཉམས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ལམ་འདྲི་ཐོབ་ནས་རོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༣ན།    རྣམ   སྐུ། ༣༧བ༥ན།    རྣམས

2  མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།    པའྱི་   སྐུ། ༣༧བ༦ན།    -པའྱི་

3  མ་ཕྱི། ༢༩བ༥ན།    །   སྐུ། ༣༨ན༡ན།    ་དོ། །

4  མ་ཕྱི། ༢༩ན༦ན།    -གཞན་དག་བསོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་འཆད་དོ། །   སྐུ། 

༣༨ན༡ན།    གཞན་དག་བསོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་འཆད་དོ། །    * གཞན་དག་

བསོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་འཆད་དོ། །
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རེ་ནོར་བུའྲི་ཁྲིམ་དང་རྲིང་བ་མྲིན་པ་སྟེ་ཉེ་བར་འོང་བར་གྱུརཅྲིག།རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་ཁྲིམ་

དེར་ཞུགས་ན་འབས་བུ་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དུ་”བ་
1
ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་གྲིས་ཕྱག་རྒྱ་

ཆེན་མོའྲི་གཟུགས་བསྒྲུབས་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་

བསྒོམས་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ནྲི་མྱུར་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཚན་གྲི་ཡན་ལག་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ཅན། ཁམས་གསུམ་གྲི་འགོ་བའྲི་བླ་

མ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་བསོར་བ་ལ་གནས་པ་ལྷ་རྣམས་

ནས་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

ད་ནྲི་སར་ཡང་”རྩོམ
2
་པར་དམ་བཅའ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བསྟན་པ་བཤད་པར་

བའོ། །དེའང་བྲི་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་བཤད་སྟེ་རྒྱས་

འགེལ་ལོ། །རྒྱུ་གང་གྲི་དབང་གྲིས་ན་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀ་སེངེ་དེ་”ཡྲིས
3
་རྟག་ཏུ་འགོ་

ལ་བརྩེ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་བསྐུལ་བ་དང༌། བརྩེ་བ་ཙམ་ནྲི་ཕན་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྲི་ངེས་པ་མེད་ཀང༌། བརྩེ་བ་དེར་མ་ཟད་ཐུབ་པ་དེ་ཡྲི་ཟབ་པ་དང་

རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བསྐུལ་ཅྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དབང་

གྲིས་སོ། །བསྐུལ་བ་པོ་དེའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཡང་དག་”པའྲི་
4
ཡེ་ཤེས་ཞེས་

སོགས་”སོ། །
5
ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་སེངེ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བདུད་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་རྒྱ་

ཆེར་འགེལ་འདྲིའྲི་བརོད་པར་བ་བ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ 

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༧ན།    བ་    སྐུ། ༣༨ན༣ན།    -བ་

2  མ་ཕྱི། ༢༩བ༢ན།    རྩོམ   སྐུ། ༣༨ན༥ན།    བརྩམ

3  མ་ཕྱི། ༢༩བ༣ན།    ཡྱིས   སྐུ། ༣༨ན༦ན།    དེའྱི

4  མ་ཕྱི། ༢༩བ༤ན།    པའྱི་   སྐུ། ༣༨བ༡ན།    -པའྱི་

5  མ་ཕྱི། ༢༩བ༤ན།    སོ། །   སྐུ། ༣༨བ༡ན།    -སོ། །
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།ཞེས་པའྲི་ཀཱ་ཡྲིག་”ལ
1
་ནྲི་ཀཱ་ར་ཎེ་ཤཱནེ། ཞེས་པའྲི་ཀཱ་ར་ཎ་རྒྱུ། ཤཱནེ་ཞྲི་བ་སྟེ། དེ་ལ་

རྒྱུ་ནྲི་བང་སེམས་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡྲིན་ལ། ཞྲི་བ་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སབས་ཟད་པ་

སྟེ། མདོར་ན་དཔྲལ་བར་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའོ། །ལ་ཡྲིག་ལ། 

ལ་ཡོ་ཏ་ཝེ། ཞེས་པ་སྟེ། ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ན། རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་

”བསྐེད
2
་པར་བེད་པའྲི་སོག་འདྲི་ལ་ཐྲིམ་པ་ཉྲིད་དེ། མགྲིན་པར་ངག་གྲི་ཐྲིག་ལེ་

འགགས་པ་ལོངས་སྐུའོ། །དེ་ལས་ཙ་ཡྲིག་གྲི །ཙ་ལ་”ཙིཏྟ
3
་ནྲི་གཡོ་བའྲི་སེམས་ཏེ་

དེའང་སད་རྨྲིའྲི་སབས་སུ་སྒ་སོགས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་དེ་ཉྲིད་མུན་པས་ཟྲིལ་གྲིས་

མནན་པས་སེམས་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་སབས་ཟད་པས། སྲིང་ཁར་སེམས་ཀྲི་

ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ཆོས་སྐུའོ། །དེ་རྒྱུ་ཅྲི་ལས་འགྱུར་ཞེ་ན། ཀྲ་ཡྲིག་ལས་ཀྲ་མ་བནྡྷ་

ཞེས་པ་ནྲི། རྲིམ་པ་བཅྲིངས་པ་”ལས་སོ།
4
ཞེས་པ་སྟེ། རྲིམ་པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་ཡྲིན་

ལ། “བཅྲིངས་པ
5
་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་སྟེ། “ཞྲི་བའྲི

6
་གནས་སབས་ཟད་

པས་ལྟེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ། །འདྲི་ནྲི་ནཱ་རོ་

པ་དང་། ཨ་ཙ་ར་”ལའྲི
7
་ལུགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བར་བཤད་ནས། 

ཡང་ན་དུས་ནྲི་འགྱུར་”བ་
8
མེད་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སྟོང་པ་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༤ན།    ལ   སྐུ། ༣༨བ༢ན།    ལས

2  མ་ཕྱི། ༢༩བ༦ན།    བསྐེད   སྐུ། ༣༨བ༤ན།    སྐེད

3  མ་ཕྱི། ༢༩བ༦ན།   ཙིཏྟ   སྐུ། ༣༨བ༤ན།    ཙརྟྱི

4  མ་ཕྱི། ༢༩བ༧ན།    ལས་སོ།   སྐུ། ༣༨བ༥ན།    ལ་སོགས་

5  མ་ཕྱི། ༢༩བ༧ན།    བཅྱིངས་པ   སྐུ། ༣༨བ༦ན།    བཅྱིང་བ

6  མ་ཕྱི། ༣༠ན༡ན།    ཞྱི་བའྱི   སྐུ། ༣༨བ༦ན།    བཞྱི་པའྱི

7  མ་ཕྱི། ༣༠ན༡ན།    ལའྱི   སྐུ། ༣༨བ༦ན།    ཡའྱི

8  མ་ཕྱི། ༣༠ན༡ན།    བ་   སྐུ། ༣༩ན༡ན།    -བ་
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”དང་།
1
དབེར་མེད་པའྲི་སྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། འཁོར་ལོ་ནྲི་ཁམས་གསུམ་པའྲི་འགོ་

བ་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཤེས་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉྲིད་

”
2
དེ་འདྲི་དག་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་སོ་

སོས་བཤད་པའྲི་དཔལ་”ལྡན་
3
དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ནྲི་སྟེ་འདྲི་དང་། རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པ་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་འདྲི་བརོད་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲི་དེ་ཡྲི་མངོན་པར་རོད་པར་བེད་པའྲི་རོད་བེད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་ནས་ཞེས་པ་འགྱུར་མངས་སུ་ཐམས་ཅད་དུ། ཞེས་འབྱུང་བ་

ལེགས་སོ། །

དེས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པས་རྩ་རྒྱུད་དུ་འགེལ་པ་བེད་པར་ལུང་བསྟན་ཅྲིང༌། 

བསྡུས་རྒྱུད་”སྡུད
4
་པ་པོ་འཇམ་དཔལ་གྲིས་ནྲི་བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་

པོ་བདག་གྲིས་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱས་འགེལ་བྲི་བར་

བའོ། །འགེལ་བཤད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གསང་བ་སྟེ་སྦས་པའྲི་དོན་

རྣམས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའོ། །འོན་ཏེ་རྒྱུད་འདྲིར་རོ་རེའྲི་ཚིག་གསལ་བར་

གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། གསུངས་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའྲི་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ནྲི་འཁོར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ཤྲིང་། བདེན་པ་མ་མཐོང་

བའྲི་བྲིས་པ་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་བསྟན་བཅོས་གཞན་ཤེས་པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་དང༌། 

1  མ་ཕྱི།  ༣༠བ༢ན།    དང་།   སྐུ། ༣༩ན༡ན།    -དང་།

2  སྐུ། ༣༩ན༢ན།    + ཀྱི་བདག་ཉྱིད་

3  མ་ཕྱི། ༣༠ན༣ན།    ལན་   སྐུ། ༣༩ན༢ན།    -ལན་

4  མ་ཕྱི། ༣༠ན༤ན།    སྡུད   སྐུ། ༣༩ན༤ན།    བསྡུད



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བསྟན་བཅོས་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསལ་བར་རྟོགས་མྲི་ནུས་པས་དེ་

རྣམས་ལ་གསལ་བར་བསྟན་པའྲི་ཆེད་དུ་སྟེ། དཔེར་ན་གསང་ཞྲིང་སྦས་པའྲི་ནོར་

”གདུག
1
་པའྲི་བུ་”ཡྲི

2
་འཇྲིགས་པས་འཇྲིགས་ནས་བས་བསྲུངས་པ་ཡང༌། མ་ཡྲིས་

བུ་རྣམས་ལ་ཕན་པའྲི་དོན་དུ་གསལ་བར་སྟོན་པ་བཞྲིན་དུ། “གདུག
3
་པའྲི་སོབ་དཔོན་

གྲིས་འཇྲིགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མཐའ་དྲུག་གྲིས་སྦས་པའྲི་དོན་ཟབ་མོའང་

ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའྲི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྟོན་པར་

བེད་དོ། །

དེས་ན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལམ་མཆོག་ནྲི་རྒྱས་འགེལ་གང་

གྲིས་རྣལ་འབོར་པས་རྲིག་པར་བེད་པ་དེའྲི་ཕྱྲིར་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཅེས་བ་བའྲི་

འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱས་འགེལ་འདྲི་ནྲི་མྱུར་དུ་སྟེ་མ་འགོར་བར་བྲི་བར་བའོ། ཞེས་བ་

བའོ། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་འགེལ་

བཤད། ཅེས་”པས
4
་མདོར་བསྟན་ཆེན་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་” ཅན་གྲི

5
་ངེས་པ་དང༌། རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་པས་སྲིང་པོའྲི་དོན་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་ངེས་པ་དང༌། 

སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ། ཞེས་པས་གཞུང་ཚད་ཀྲི་ངེས་པ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་

ཅེས་བ་བ་ལས་ཞེས་པས་མཚན་གྲི་ངེས་པ་དང༌། བདུད་དང་བགེགས་”མཐའ་དག
6
་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༧ན།    གདུག   སྐུ། ༣༩བ༡ན།    སྡུག

2  མ་ཕྱི། ༣༠ན༧ན།    ཡྱི   སྐུ། ༣༩བ༡ན།    ཡྱིས

3  མ་ཕྱི། ༣༠ན༧ན།    གདུག   སྐུ། ༣༩བ༡ན།    སྡུག

4  མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན།    པས   སྐུ། ༣༩བ༣ན།    པ

5  མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན།    ཅན་གྱི   སྐུ། ༣༩བ༤ན།    ཀྱི

6  མ་ཕྱི། ༣༠བ༣ན།    མཐའ་དག   སྐུ། ༣༩བ༥ན།    ཐམས་ཅད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཉམས་པར་བེད་པ། མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པ། ཞེས་པས་མདོར་

བསྡུས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་བརོད་བ་དང༌། དགོས་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། མདོར་བསྡུས་ཆེན་”པོ་

སྟེ།
1
ཞེས་པ་འདྲིས་བསྡུས་རྒྱུད་འདྲི་ལ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་ངེས་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། འོག་མ་རྣམས་ལ་”བལྟོས
2
་ནས་སོ། །འོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ངག་རོགས་པའོ། །མདོར་

བསྡུས་དང་པོའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །   ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལའང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་

བ་དང༌། མདོར་བསྟན་པ”་དང་། 
3
རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྲི། རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་”འདྲི
4
་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པའྲི་དང་པོར་རེ་ཞྲིག་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་དེའྲི་བརོད་བ་དང་། རོད་བེད་དང༌། འབེལ་

བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དང་དེའྲི་འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསྟན་

པ་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་དག་བཤད་པའྲི་ཕྱྲི་ནས་ཚིག་དོན་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་དགོས་པ་དང་དགོས་པའྲི་”ཡང་
5
དགོས་པ་ལ་སོགས་པའང་

བརོད་པར་བའོ། །མདོར་བསྟན་པ་ལ། འདྲི་ལ་དང་པོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྩ་

རྒྱུད་ཀྲི་དགོས་སོགས་མདོར་བསྟན་པ་སྟེ། དེའང་ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ་ཞེས་དང་

ངོ༌། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན། བརོད་བ་སོགས་ཆོས་ལྔ་མངོན་པར་གཟྲིགས་ནས་

སོ། །གང་ལ་ན་གདུལ་བ་སོགས་སོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་རང་གྲི་སོགས་སོ། །ཆོས་ཇྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༠བ༤ན།    པོ་སེ།   སྐུ། ༣༩བ༥ན།    མོས་ཏེ་

2  མ་ཕྱི། ༣༠བ༤ན།    བལྟོས   སྐུ། ༣༩བ༦ན།    ལྟོས

3  མ་ཕྱི། ༣༠བ༥ན།    ་དང་།   སྐུ། ༤༠ན༡ན།    ། 

4  མ་ཕྱི། ༣༠བ༦ན།    འདྱི   སྐུ། ༤༠ན༡ན།    འདྱིར

5  མ་ཕྱི། ༣༠བ༧ན།    ཡང་   སྐུ། ༤༠ན༣ན།    -ཡང་
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འད་བ་ཞྲིག་ན་བེད་ལས་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་རབ་ཏུ་སྟེར་བ་

རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྟོན་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་”པ་སྟེ
1
། 

དེའང་བདེ་བ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གནས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཁོར་དང༌། ཁམས་གསུམ་གྲི་འཁོར་”ལོས་བསྒྱུར
2
་བ་

ཞེས་པས་མཛད་པ་དང༌། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཆོས་དང་། ཟླ་བ་

བཟང་པོས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཞུ་བ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་

དང༌། རོད་བེད་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྲིས་པ་སྟེ། དེའྲི་ཁད་

པར་ནྲི། རྲིགས་མེད་པ་ནས། བརྟག་པ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲིའྲི་བར་རོ། །དགོས་པ་གང་

གྲི་ཕྱྲིར་དུ་བསྟན་ན། མྲི་ལ་སོགས་པ་ནས་ཕྱྲིར་གྲི་བར་རོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ལས་ཞེས་པ་ནས། ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དེ་

ལས་བསྡུས་རྒྱུད་སོགས་ལུང་བསྟན་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པའོ། །མདོར་བསྟན་པ་དེ་

ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། 

མདོར་བསྟན་གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འཆད་པ་ཡྲིན་པས། དང་པོར་རྒྱུད་ཀྲི་

བརོད་བ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ལེའུའྲི་སད་དོད། པ་རྲི་”ཙྪེ
3
་ད། ཞེས་ཡོངས་སུ་

བཅད་པ་ལ་འཇུག་པས། དོན་ཚན་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་དང༌། རོད་བེད་ཀྲི་ཚིག་ཚན་

པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལའང་ལེའུའྲི་སྒ་འཇུག་གོ །དེ་བས་ན་འདྲིར་

ཡང༌རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བ་རགས་པར་བསྡུས་ན་ལེའུ་འམ་བརྟག་པ་ལྔ་དང་། ཞྲིབ་པར་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༢ན།    པ་སེ   སྐུ། ༤༠ན༥ན།    པས་ཏེ

2  མ་ཕྱི། ༣༡ན༢ན།    ལོས་བསྒྱུར   སྐུ། ༤༠ན༦ན།    ལོ་སྒྱུར

3  མ་ཕྱི། ༣༡ན༥ན།    ཙྪེ   སྐུ། ༤༠བ༣ན།    ཚྪེ
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ཕྱེ་ན་གནས་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་བརོད་བ་ལེའུ་ལྔའྲི་གོ་”རྲིམ
1
་

ནྲི། འདྲིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པ་ནས། ལེའུ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའྲི་

དོན་ནྲི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་པ་དང༌། སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང༌། བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་”ཕྱྲི་མ་
2
ཕྱྲི་མའྲི་”རྟེན

3
་དུ་ངེས་པར་འགོ་དགོས་ལ། དབང་བསྐུར་

བ་ལ་བསྐུར་བ་སེམས་ཅན་སྔོན་དུ་འགོ་ཤྲིང་། བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་བསོད་ནམས་ཀྲི་

ཚོགས་བསགས་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲིས་མཆོག་སྒྲུབ་པ་”ལ
4
་ངེས་པར་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྱྲིན་

པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་དང་པོར་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལེ་སོགས་ཀྲི་

རྲིམ་པས་བསྟན་ཏོ་ཞེས་བ་བའོ།  །

དེ་ལ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལྟར་ན། དང་པོར་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དང་སྔགས་ལ་

སོགས་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་མཆོག་བསྒྲུབ་

པ་ཡྲིན་ཀང༌། བླ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་རག་མྲི་

”ལུས་པར་
5
བསྐེད་རྲིམ་ལ་གསལ་སང་བརྟན་”པོ

6
་གྲུབ་པ་ཙམ་”

7
འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་མ་བསྒྲུབས་པར་རོགས་རྲིམ་ལ་འབད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཆོག་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།    རྱིམ   སྐུ། ༤༠བ༤ན།    རྱིམས

2  མ་ཕྱི། ༣༡ན༧ན།    ཕྱི་མ་   སྐུ། ༤༠བ༥ན།    -ཕྱི་མ་

3  མ་ཕྱི། ༣༡ན༧ན།    རྟེན   སྐུ། ༤༠བ༥ན།    སྔོན

4  མ་ཕྱི། ༣༡བ༡ན།    ལ   སྐུ། ༤༠བ༦ན།    ལའང

5  མ་ཕྱི། ༣༡བ༢ན།    ལུས་པར་   སྐུ། ༤༡ན༢ན།    ལས་པས།

6  མ་ཕྱི། ༣༡བ༣ན།    པོ   སྐུ། ༤༡ན༢ན།    པ

7  སྐུ། ༤༡ན༢ན།    +ནས་
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ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅེས་གསུངས་པའང་།  

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དེ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་

ཡྲིན་ནོ། །སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ཞེས་པ་ནས། བག་ཆགས་ཀྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

དོན་ནྲི། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་འགྲུབ་པ་

དང༌། གལ་ཏེ་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ལམ་བསྒྲུབ་པའྲི་ངང་ནས་ཚེའྲི་

དུས་བས་ན། སྔ་”མའྲི
1
་ལམ་ལ་སོབ་པར་གོམས་པར་བས་པ་དེའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་

སྟོབས་ཀྲིས་ལམ་གོམས་པར་བས་པས་མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་གཉྲིས་ཡོད་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲི་མའང་བསྡུ་པའྲི་ཆེད་དོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་

རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་དང་བལ་ཞེས་པ་ནྲི། སྤྲིར་བླ་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ཡྲིན་ན། 

བསྐེད་རྲིམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་མ་ཤེས་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌དེས་ན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་ལྷའྲི་

རྣལ་འབོར་ལ། བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་ཡོད་ལ། དེའྲི་དང་

པོ་ནྲི་བློས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕྱྲི་མ་ལ་ནྲི་གཙོ་ཆེ་ཤོས། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་དངོས་པོ་ལའང་གྲུབ་པ་ཞྲིག་དགོས་

སོ། །བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབོར་དེ་མཆོག་མ་གྲུབ་པའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་སྲིན་བེད་ཀྲི་ལམ་

དུ་བསྒོམ་དགོས་ཀང་། རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་”སྒྲུབ
2
་པ་ནས་རྣལ་འབོར་སྔ་

མ་དེ་བསྒོམ་པ་”དོར
3
་བ་ཡྲིན་པས། དེ་འདའྲི་སྒོམ་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༥ན།    མའྱི   སྐུ། ༤༡ན༤ན།    མ

2  མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།    སྒྲུབ   སྐུ། ༤༡བ༢ན།    གྲུབ

3  མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།    དོར   སྐུ། ༤༡བ༢ན།    འདོར
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སོ། །དེ་ལྟར་བརོད་བ་རགས་པར་ཕྱེ་ན་ལེའུ་ལྔ་དང༌། དེའང་བསྡུས་ན་གཙོ་བོར་

མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་”
1
ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་སོགས”་སོ། །
2
ལེའུ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ལས། དང་པོ་ཕྱྲི་

དང༌གཉྲིས་པ་ནང་དང༌། ཕྱྲི་མ་གསུམ་གཞན་སྟོན་པ་ལ། དབང་ལས་གཞན་དངོས་ཀྲི་

སྲིན་བེད་ཀྲི་དབང་དང༌། ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཞན་དངོས་བསྐེད་རོགས་སྟོན་ཅྲིང་། 

དེའང་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་འཆད་མྲི་འཆད་ཀྲི་ཁད་པར་མ་གཏོགས། ལེའུ་རེ་”རེས
3
་

ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་ཀ་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ལེའུ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཞྲིབ་པར་ཕྱེ་ན། འཇྲིག་

རྟེན་ཁམས་ལེ་ལ་གནས་པ་ཉེར་བཞྲི། ནང་ལེ་ལ་བཅོ་བརྒྱད། དབང་ལེ་ལ་བཅུ་

གཉྲིས། སྒྲུབ་ལེ་ལ་བདུན། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལ་ཉྲི་ཤུ་སྟེ། དེ་ལྟར་གནས་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་

གཅྲིག་”ཏུ་
4
ཕྱེ་ནས་འཆད་པ་ནྲི། དེའང་ལེའུ་ལྔ་པ་འདྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གནས་པ་ཏེ་

ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལེའུ་ལའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་ནྲི་

བརོད་བ་བསྟན་པའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

རོད་བེད་འཆད་པ་ནྲི། འདྲི་སྟོན་པར་བེད་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། རོད་བེད་ཚིག་

གྲི་ལེའུ་ལྔའོ། །འབེལ་བ་འཆད་པ་ནྲི། བརོད་བ་རོད་བེད་འདྲི་དག་ཅེས་པ་ནས། 

འབེལ་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་གཞུང་གཞན་དག་ཏུ་བརོད་བ་རྟོགས་པ་རོད་

བེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་ཞྲིང༌། དགོས་པ་བརོད་བ་རྟོགས་པའྲི་འབས་བུ་དང༌། ཉྲིང་

1  སྐུ། ༤༡བ༣ན།    +དུས་

2  མ་ཕྱི། ༣༢ན༢ན།    ་སོ། །   སྐུ། ༤༡བ༣ན།   ། 

3  མ་ཕྱི། ༣༢ན༣ན།    རེས་ཀང   སྐུ། ༤༡བ༤ན།    རེར་ཡང

4  མ་ཕྱི། ༣༢ན༤ན།    ཏུ་   སྐུ། ༤༡བ༥ན།    སེ།
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དགོས་དགོས་པའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབེལ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་ལ། 

སབས་འདྲིར་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལམ་དང་། འབས་བུའྲི་

ཟབ་དོན་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་བ་དང་རྒྱུད་འདྲིའྲི་རོད་བེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་འབེལ་བར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུངས་ལ། གོང་འོག་དུ་མར་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་

དང་འབས་བུའྲི་ཟབ་དོན་རྣམས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང༌། བརོད་མྲི་ནུས་

པ་དང༌། བསམ་པ་ལས་འདས་པ་སོགས་སུ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དག་མྲི་འགལ་བའྲི་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྤྲིར་གཞུང་གོང་འོག་དུ་མ་ནས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་

པར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་ནས། དངོས་པོ་བུམ་

སམ་སོགས་སྤྲིར་སྒས་བརོད་ནུས་ཤྲིང་རྟོག་པས་ངེས་ནུས་”ཀང་།
1
དེ་དག་སྒའྲི་

བརོད་བ་ཡྲིན་པ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས། རང་”བཞྲིན
2
་ཐམས་ཅད་

སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་

འགེལ་ལས། དོན་དམ་བདེན་པ་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་

འདས་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་དབུ་མའྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་མྲིན་

པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྲི། འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཚེ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་གཉྲིས་སང་ཕྲ་མོའང་མེད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༢ན།    ཀང་།  སྐུ། ༤༢ན༥ན།    ན་ཡང་

2  མ་ཕྱི། ༣༢ན༢ན།    བཞྱིན   སྐུ། ༤༢ན༥ན།    མཚན
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རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་སྒས་བརོད་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པས་དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་བཞྲིན་

གོའང་། དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སང་ལོག་པ་མྲི་སྲིད་པས། དེས་ན་འཕགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་”ཀྲི
1
་རྟོགས་ཚུལ་ལྟར་གཉྲིས་སང་ལོག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་སྒ་ལ་བརྟེན་

ནས་རྟོག་པས་ངེས་པ་ལ་བར་མེད་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་

འདས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། འདྲིར་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་ལམ་དང་འབས་བུ་དེ་དང་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་རྣལ་འབོར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་”དེ་
2
དང་། དེས་ཇྲི་ལྟར་མོང་བ་ལྟར་དུ་དེ་དག་འཆད་པའྲི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

གོ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་མོང་བ་བར་མེད་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་སྒ་རྟོག་དང་བརོད་པ་རྣམ་པར་

སངས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་མྲིན་པར་གཏན་ནས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་དུ་བར་མྲི་རུང་ན། དོན་དེ་དག་རྒྱུད་

བཤད་པ་དང་ཉན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་མས་ངེས་པར་བར་མེད་པས། དེའྲི་དོན་དུ་

རྒྱུད་འཆད་པ་དང༌ཉན་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དོན་གྲི་དབང་

བཞྲི་པ་ཚིག་གྲིས་བར་སྤད་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་བས། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

དབང་བཞྲི་པ་སྲིན་བེད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། ཐབས་གང་གྲིས་ཀང་བསྐུར་དུ་མྲི་

རུང་བར་འགྱུར་ལ། ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྲིན་པ་སོ་སོར་ངེས་

པར་བར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་འབེལ་བ་བསྟན་ནས། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྱྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༥ན།    ཀྱི   སྐུ། ༤༢བ༣ན།    ཀྱིས

2  མ་ཕྱི། ༣༢བ༦ན།    དེ་   སྐུ། ༤༢བ༤ན།    -དེ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་”བསགས
1
་པ་དགོས་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་

གྲིས་མཆོག་”གྲུབ
2
་པ་ཉྲིང་དགོས་སུ་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞེས་

སོགས་དང༌། ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཞེས་སོགས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བརོད་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དག་ཉྲིད་མངོན་པར་གཟྲིགས་ནས། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཡང་

དག་པར་བསྟན་ཏོ་ཞེས་སྦར་རོ། །གང་ལ་ན་གདུལ་བའྲི་སྐེ་བོ་ངེས་པ་དང་བལ་བ་

རྣམས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པས་ཞེས་བ་བ་སྔར་བཤད་པ་ལ་ངེས་པ་ནྲི། འདོད་

པ་ལྔ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་བལྟས་ནས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་དེ་དང་

བལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་སོམ་པ་སྟེ། དེ་ནྲི་ཐེག་པ་དམན་པ་ཉན་ཐོས་པའྲི་མཆོག་གྲི་

སོམ་པ་སྟེ་སོམ་པ་མཆོག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་རྒྱབ་ཀྲིས་

ཕྱོགས་པ་དེ་དང་བལ་བ་ནྲི་ངེས་པ་དང་བལ་བའོ། །

ཁ་ཅྲིག་མཆོག་དང་བེ་བ་སད་དོད་གཅྲིག་པས་བསབ་པའྲི་གནས་བེ་བའམ་

ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་བསྲུང་བ་དགེ་སོང་དང༌། གནས་བཅུ་བསྲུང་བ་དགེ་ཚུལ་དང༌། གནས་

ལྔ་བསྲུང་བ་དགེ་བསེན་གྲི་སོམ་པ་སྟེ། དེ་དག་ཇྲི་སྲིད་འཚོའྲི་བར་དུ་བསྲུང་བའྲི་ངེས་

པ་དང་བལ་བ་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དགེ་སོང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། 

དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོགས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་སོ་སོར་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ལ་

ཉན་ཐོས་པའྲི་སོམ་པར་མ་ངེས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་ནྲི་ཉན་ཐོས་པའྲི་སོམ་པ་

ཉྲིད་ལ་བའྲི་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ལ་མྲི་བཟུང་ངོ༌། །དེས་ན་མཆོག་བེ་བར་བསྒྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༣ན།    བསགས   སྐུ། ༤༣ན༢ན།    རོགས

2  མ་ཕྱི། ༣༣ན༣ན།    གྲུབ   སྐུ། ༤༣ན༢ན།    འགྲུབ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བ་མྲི་ལེགས་སོ། །དེ་འདའྲི་ངེས་པ་དང་བལ་བ་དེ་དག་གྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་

པ་ནྲི་སྤྲིར་འདོད་པ་ལྔ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདོད་

ཡོན་གྲི་རེག་བ་ཁད་པར་བ་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདོད་པ་ན་ངེས་པ་

དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་སྟེ། རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་

འདྲིས་ཞེས་པ་འདྲི་དང་མཐུན་པ་འདོད་ཡོན་དེ་དག་མ་སངས་ཤྲིང༌། དེ་དག་ལ་

ལོངས་སྤོད་པ་མ་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་སྟོན་ཏོ། །གང་སྟོན་ན་མདོར་བསྟན་དུ། སྐེ་བ་

འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་རབ་ཏུ་སྟེར་བ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ལམ་

འདྲི་དང་པོར་གང་ལ་ཉམས་སུ་བླངས་པའྲི་སྐེ་བ་སྟེ་ཚེ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་

འབས་བུ་རབ་ཏུ་སྟེར་བ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའ།ོ །འགོ་བ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་ཚེ་གཅྲིག་ལ་

སྟེར་རམ་ཞེ་ན། མྲིའྲི་དབང་དུ་བས་ཀྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་འགོ་བ་གཞན་ལྔའྲི་ཚེ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་སྐེ་བ་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལས་ཀྲི་ས་པ་མྲིན་པར་སྐེས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་ལས་ཀྲི་ས་པ་ནྲི་སབས་འདྲིར་འཛམ་གླྲིང་ཆུང་ངུའོ། །དེས་ན་སྐེ་

བ་འདྲིའྲི་ཞེས་པ་ཚེ་འདྲི་དང༌། རྟེན་མྲིའྲི་རྟེན་འདྲི་ལ་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བཤད་

དགོས་སོ། །

འོ་ན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནམ་ཡང་འབས་བུ་མྲི་སྟེར་རམ་ཞེ་ན། འདྲིར་ཞེས་

སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །དེ་ལ་སྐེ་བ་འདྲི་ཞེས་པ་ཚེ་གཅྲིག་ལ་མ་བས་ན། འོག་གྲི་རྩོད་

ལན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྤྲིར་མྲིའྲི་སྐེ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་སྟེར་ཙམ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་

ཟབ་ཁད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་མྲིའྲི་སྐེ་བ་ཁོ་ན་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་བཤད་

པས་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བར་བཤད་པ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེའང་ཉན་ཐོས་བར་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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དོར་འདའ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། སྔགས་བླམེད་ཀྲི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་དགོངས་གཞྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་མང་འདས་ལ་བེད་པ་འབེལ་མེད་

སྨྲ་བའོ། །

ཡང་འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་མྲི་ཁོ་ནའྲི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་བཤད་པ་སྤྲུལ་སྐུའྲི་འཚང་

རྒྱ་བའྲི་དབང་དུ་བས་ལ། བར་དོ་དང་འོག་མྲིན་གྲི་ལྷའྲི་རྟེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་སོགས་

སུ་བཤད་པ་ལོངས་སྐུའྲི་དབང་དུ་བས་པས་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་པའང་མྲི་

འཐད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་”པ
1
་འདོད་ཁམས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་

བསྟན་པ་ལྟ་བུ་ནྲི། སྔོན་དུ་ལོངས་སྐུ་བརེས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པ་མྲིན་པས། འོག་

གྲི་རྩོད་ལན་ཐམས་ཅད་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་གཅྲིག་

ལ་ལོངས་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བ་མྲིན་གྲི། འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

ཁས་”བླང
2
་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྤྲིར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་གདུལ་བ་ལ། 

བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཚེ་འདྲིར་འཚང་རྒྱ་བ་གཅྲིག་དང༌། ཚེ་འདྲིར་སྤོད་པ་བེད་པ་མ་

བྱུང་བ་སོགས་ཀྲིས་མཆོག་མ་གྲུབ་པ། ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་འོང་བའྲི་

དོད་ལ། ལོངས་སྐུ་གྲུབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ། ལེ་ལོ་ཅན་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བ་ཞེས་ཐ་

སད་བས་པ་དང༌། དེ་”བས
3
་ཀང་དབང་པོ་དམན་པ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་

གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྲི། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ལམ་ཐོག་མར་བསྒོམ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༡ན།    པ   སྐུ། ༤༤ན༣ན།    པས

2  མ་ཕྱི། ༣༤ན༢ན།    བླང   སྐུ། ༤༤ན༥ན།    བླངས

3  མ་ཕྱི། ༣༤ན༣ན།    བས   སྐུ། ༤༤ན༦ན།    ལས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པའྲི་མགོ་གང་ལ་བརྩམས་པའྲི་སྐེ་བ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་”བས་ཏེ
1
། དེ་ཡྲིན་ན་མྲིའྲི་རྟེན་

ཅན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་

ལྟ་བུ་ལ་ནྲི་ལོངས་སྐུའང་འདོད་པའྲི་མྲིའྲི་རྟེན་ལ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ལ། ལམ་གཞན་ལ་

བརྟེན་”པ
2
་མཐོན་པོར་བགོད་དེ་ལམ་གྲི་མཐར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་

ལམ་གྲི་སོན་པ་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལྟ་བུ་ནྲི་འོག་མྲིན་གྲི་ལྷའྲི་རྟེན་ལའང་ཡོད་

ཅྲིང་། ཚེ་འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་ལམ་བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་བར་དོར་མངོན་དུ་བེད་པའང་

ཡོད་པས། དོགས་པ་དེ་དག་སང་དགོས་པའྲི་གཞྲི་ཆེན་པོ་མེད་དོ། །འོ་ན་མྲིའྲི་སྐེ་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཅོག་ལ་འབས་བུ་དེ་སྟེར་རམ་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ་

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། སྐེ་བ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པའྲི་སལ་

ལྡན་ལ་ཡྲིན་གྲི། ལས་ངན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མྲི་”བྲིན
3
་ནོ། ཞེས་བ་བའོ།  །དེ་ལ་

དོགས་པ་སང་བ་ལ། དོགས་པ་དགོད་པ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་ཞེས་སོགས་ཏེ། གལ་ཏེ་ལས་ངན་

པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མ་ཡྲིན་ན། འདུས་པ་ལས། 

ཚེ་དེར་མཚམས་མེད་ལྔ་བས་པས་ཀང་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེས་

པའོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲི་ནྲི་བདེན་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ངེས་

པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་ཚེ་དེར་སྔགས་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་གོང་དུ་ཤྲིན་

ཏུ་ལྕྲི་བའྲི་མཚམས་མེད་ལྔ་སོགས་བས་ཀང༌སྔགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་

ཤྲིང༌དབང་བསྐུར་ཏེ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསྒོམས་པས་སྔར་བསགས་པའྲི་ལས་སྦངས་

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༤ན།    བས་ཏེ   སྐུ། ༤༤བ༡ན།    སེ

2  མ་ཕྱི། ༣༤ན༥ན།    པ   སྐུ། ༤༤བ༢ན།    ནས་ས

3  མ་ཕྱི། ༣༤ན༧ན།    བྱྱིན   སྐུ། ༤༤བ༤ན།    སྦྱྱིན



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ནས། ཕྱྲིན་ཆད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའྲི་སྒོ་བསམས་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་བསྒོམས་ན་

མཆོག་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ཀང་མཚམས་མེད་

ལ་སོགས་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་མྲི་སོམ་ཞྲིང༌། ཁད་པར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ལ་སོག་དང་འད་བར་མྲི་འཛིན་ན། དེའྲི་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པར་

སངས་རྒྱས་མྲི་བཞེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལུང་རྟོགས་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་དགེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དཔེར་ན་བང་སེམས་རྒྱལ་

སས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་ན། ཚེ་དེ་ལ་ས་དང་པོ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་

བྱུང་ན་དེ་ནས་སོམ་པ་སོར་ཆུད་ཀང་། ཚེ་དེ་ལ་ས་དང་པོ་ཐོབ་མྲི་སྲིད་པར་བང་ས་

ལས་གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཚད་མེད་བཞྲི་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་

མྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་ཆོས་ཀང༌། བདེ་མཆོག་ལས། 

བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ། ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་སོགས་སུ་ཕྱེ་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཤ་རྣམས་སྔགས་ལས་བཀག་པར་བཤད་

པ་ལ་རྩོད་པ་ནྲི། འོ་”ན་
1
ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི་དེ་ནྲི་བདེན་ཏེ། ཞེས་

པ་ནས། ཞེས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དོན་ནྲི་ཤ་ལྔ་བཟའ་བར་གསུངས་ཀང༌། དེའྲི་ཤ་

ལྔ་ནྲི་ཕྱུགས་ཀྲི་མཆོད་སྦྲིན་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་བསད་པར་བ་བའྲི་མཚན་མ་བཏབ་པ་

དང༌། ཟ་བ་པོ་ལས་རྲིན་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བསད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཤ་

ཟ་མྲིན་གྲི། ཟས་ཀྲི་དོན་དུ་ཉོ་བཙོང་མེད་པར་ཁྲིའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཆོམ་རྐུན་

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༦ན།    ན་   སྐུ། ༤༥ན༥ན།    -ན་
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པས་བསད་པ་མྲིའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུར་

བས་པ་ལོངས་སྤོད་པར་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་བ་བའོ། །དེ་

ལ་ཟ་བ་པོ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བས། ཟ་བ་པོ་ལ་སྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་

འདྲིར་ཕྱོགས་སྔ་མར་བཀོད་པ་འདྲི་ཉྲིད། དབུ་མ་སྲིང་པོར་ཡང་། ཕྱྲི་རོལ་པའྲི་འདོད་

པར་བཀོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་བེ་”
1
སང་ལོག་པ་བེད་པ་པོའང་བེ་སང་དེ་ལ་ཉོ་འཚོང་བེད་

མཁན་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བས་ཉོ་འཚོང་བེད་པ་པོ་ལ་བེ་ལོག་སང་ལོག་བས་པའྲི་སྲིག་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བསད་བ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བས་བསད་བ་ལའང་

དེའྲི་སྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དོ། །ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སངས་རྒྱས་སྟེར་བར་

བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །

འོ་ན་སྟེར་རྒྱུའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། 

རབ་ཏུ་སྟེར་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་

ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌། “སྤྲུལ་སྐུ་དང་།
2
ལོངས་སྐུ་དང༌། ཆོས་སྐུའོ། །འདྲིས་

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ནྲི་ས་དང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་སོ་ཞེས་ཟེར་བའང་བཀག་གོ །ད་ནྲི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། སྟོན་”པ་པོའྲི
3
་གནས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་ནྲི་ས་ཕྱོགས་ལྟ་བུ་དང༌། རོ་རེ་དབྲིངས་

1  སྐུ། ༤༥བ༢ན།    +ལོག་

2  མ་ཕྱི། ༣༥ན༤ན།    སྤྲུལ་སྐུ་དང་།   སྐུ། ༤༥བ༤ན།    -སྤྲུལ་སྐུ་དང་།

3  མ་ཕྱི། ༣༥ན༥ན།    པ་པོའྱི   སྐུ། ༤༥བ༥ན།    པའྱི
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ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་”ལྟ་བུ
1
་ཁང་བཟང་ལྟ་བུ་དང༌། རོ་རེ་སེངེའྲི་ཁྲི་ནྲི་དེའྲི་ནང་གྲི་གདན་

ལྟ་བུའོ། ཞེས་འཆད་ཀང༌སྔ་མ་གཉྲིས་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་ལ་སྦར་ནས་

བཤད་ནས་བཤད་པས་དེ་འད་བའྲི་ཁད་པར་མེད་དོ། །

དེས་ན་”གནས་ནྲི་
2
བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནས། གནས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ཆོས་འབྱུང་ཉྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་སུ་བསྟན་ལ་མཆོག་གྲི་

དང་པོའྲི་ཞེས་པ་ནས། དེར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་པྲ་

ཕབ་པ་དང་མཚུངས་པ་ཉྲིད་རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དོན་དུ་བཤད་དེ། དེ་

གཉྲིས་ཀྲིས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་དོ། །རོ་རེ་སེངེའྲི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་

ནྲི། སྒ་ཟྲིན་ལྟར་བཤད་ན་སེངེའྲི་ཁྲི་གདན་དང་བཅས་པ་སྟེ། འམ་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །སྒ་ཟྲིན་པ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་ན་ཨེ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས། དེ་ཡྲིས་སོ་ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་དོན་བདེ་སྟོང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་བཞུགས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དང་ཞེས་པ་ནས། 

ཕྱག་བས་པ་དེ་ཡྲིས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྲི་ཕྱྲིར་མྲི་

འོང་ལྟ་བུས་ནྲི་ཞབས་ལ་བཏུད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་འདུད་པར་”བ་

བའྲི
3
་གནས་ཡྲིན་ཞྲིང་གཞན་གོ་སའོ། །མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། ཁམས་

གསུམ་གྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །དེའང་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ལུང་གྲི་ཆོས་འཁོར་

བསོར་བ་མེད་ཀང༌། དེར་སྐེས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པའྲི་ཆོས་འཁོར་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༥ན།    ལྟ་བུ   སྐུ། ༤༥བ༦ན།    ནྱི

2  མ་ཕྱི། ༣༥ན༦ན།    གནས་ནྱི་   སྐུ། ༤༦ན༡ན།    -གནས་ནྱི་

3  མ་ཕྱི། ༣༥བ༣ན།    བྱ་བའྱི   སྐུ། ༤༦ན༥ན།    བྱས་པའྱི
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ཡོད་དོ། །ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། མཆོག་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེའང་སད་ཅྲིག་

”གཅྲིག
1
་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི་མཆོག་ཡྲིན་

ལ། བདེ་བ་དེ་”ཡྲིས
2
་དང་པོར་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མཆོག་སྔོན་”དུ་

3
བསྐེད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས། སངས་རྒྱས་པ་ནྲི་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡྲིས་སོ། །རྲིས་

མེད་ཞེས་པ་ལ། རྲིས་ནྲི་ཤེས་རབ་”
4
ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རེ་རེ་བ་གཅྲིག་སྟེ་དེའྲི་

ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པ་དང༌། ཡང་གཟུང་བ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། འཛིན་པ་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སོ་སོར་རྒྱངས་ཆད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ནྲི། རྲིས་ཏེ་དེ་

འད་བའྲི་རྲིས་སུ་ཆད་པ་དེ་གང་གྲིས་སངས་པ་དེ་ནྲི་རྲིས་མེད་པ་སྟེ། དེ་འད་བའྲི་

རྲིས་མེད་པ་དེ་ཡྲིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས། དེ་ཡྲིས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་སྔར་

བཤད་པས་ཤེས་སོ། །

ཞུ་བ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་ཟླ་བ་

བཟང་པོའྲི་མྲིང་དོན་ནྲི་”འོད
5
་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། འདྲིར་ཉན་པ་པོ་ཞེས་པ་རྣ་བར་

བསྒྱུར་བ་མྲི་ལེགས་སོ། །ཟླ་བཟང་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུད་པ་པོ་གསང་བའྲི་

བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། གསང་བའྲི་བདག་པོའྲི་དོན་ཐེག་དམན་པ་སོགས་

”ལའང
6
་གསང་བར་བ་བའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུད་པ་པོ་ཡྲིན་པས་གསང་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།    +གཅྱིག   སྐུ། ༤༦ན༦ན།    -གཅྱིག

2  མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།    ཡྱིས   སྐུ། ༤༦ན༦ན།    ཡྱི

3  མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།    དུ་   སྐུ། ༤༦བ༡ན།    -དུ་

4  སྐུ། ༤༦བ༡ན།    +དང་

5   མ་ཕྱི། ༣༥བ༧ན།    འོད   སྐུ། ༤༦བ༣ན།    འདོད

6  མ་ཕྱི། ༣༥བ༧ན།    ལའང   སྐུ། ༤༦བ༤ན།    ལ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བདག་པོ་ཞེས་བའོ། ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། དེའྲི་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་པོ་ཡྲིན་པས་ན་བདག་པོ་སྟེ། གསང་བའྲི་བདག་པོའ།ོ ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །ཡང་གསང་བདག་གྲི་དོན། ཕྱྲི་རོལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་བཤད་ན། 

གསང་བ་”པ་
1
ནྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་གནོད་སྦྲིན་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་འཇོམས་པས་

བདག་པོ་སྟེ། སེངེ་རྲི་དྭགས་གསོད་པ་ལ་དེའྲི་བདག་པོར་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་

པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་སོགས་སོ། །ནང་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ན། ནང་དུ་ནྲི་ཞེས་པ་

ནས། དེ་ཡྲིས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

དེ་ལྟར་སྟོན་པ་ཕུན་”
2
ཚོགས་”

3
ལྔ་ལྡན་བཤད་ནས། རོད་བེད་ཀྲི་མཚན་གྲི་

ཁད་པར་ནྲི། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་པ་ནས། “བརོད
4
་པར་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་

པའྲི་བར་གོ་ས་ལ། འདྲིར་རྲིགས་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཤེས་རབ་སྟོང་

”པ་
5
ཉྲིད་དང༌ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་རེ་རེ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་སོང་བར་གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་སྦོར་བའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རྣལ་འབོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བའོ། ཞེས་

བཤད་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་གང་རུང་”ཞྲིག
6
་མྲི་སྟོན་ན། “

7
བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྒྱུད་དེ་ལས་བཤད་པའྲི་ལམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་གྲི་གནད་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༢ན།    +པ་   སྐུ། ༤༦བ༦ན།    -པ་

2  སྐུ། ༤༧ན༡ན།    +སུམ་

3  སྐུ། ༤༧ན༡ན།    +པ་

4  མ་ཕྱི། ༣༦ན༣ན།    བརོད   སྐུ། ༤༧ན༡ན།    རོད

5  མ་ཕྱི། ༣༦ན༤ན།    པ་   སྐུ། ༤༧ན༢ན།    -པ་

6  མ་ཕྱི། ༣༦ན༥ན།    ཞྱིག   སྐུ། ༤༧ན༣ན།    གཅྱིག

7  སྐུ། ༤༧ན༣ན།    +རྣལ་འབྱོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྲི་གནོད་པ་སྟོན་པ་ནྲི། བརོད་པར་བ་བ་

ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན་བདེ་སྟོང་

གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་གཙོ་བོར་བསྟན་དགོས་པ་དེའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་གང་ལ་ཐབས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བརོད་པར་བ་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་

པའྲི་རྒྱུད་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པར་ཏེ། དོན་དམ་སྟོང་པ་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡུལ་དུ་བས་པའྲི་

དབང་དུ་བས་”ན
1
། ཤེས་རབ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུད་ཀང་མྲིན་ལ། ཐབས་འབའ་ཞྲིག་གྲི་

རྒྱུད་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་མེད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཅེས་པའམ། 

དོན་དམ་པར་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ཞེས་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། གཉྲིས་སུ་མེད་རྒྱུའྲི་ཐབས་

ཤེས་དང༌། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཁད་མེད་དུ་བས་ནས། ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་འཇོག་གོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་པར་

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་བཞག་པ་དེའང༌དབང་པོ་རྟུལ་པོའྲི་བསམ་ངོ་ལ་

”བལྟོས
2
་ནས་བཞག་པར་”ཐལ

3
་ལོ། །ཡང་ངེས་དོན་ལ་ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་བའྲི་རྒྱུད་

དུ་མྲི་འཐད། དང་དོན་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་བཞག་ཅེས་པ་འདྲིའྲི་དོན་དུ་སྨྲས་

ནས། ཡང་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུམ་ལ་དོན་”ཐོབ
4
་འགལ་བ་ཐ་དད་

པ་སོ་སོར་འཇོག་པའང་ཁས་བླངས་འགལ་ལ། ངེས་དོན་དང་དང་དོན་ཡང་སྒ་ཇྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༧ན།    ན   སྐུ། ༤༧ན༥ན།    ནས

2  མ་ཕྱི། ༣༦བ༢ན།    བལྟོས   སྐུ། ༤༧བ༢ན།    ལྟོས

3  མ་ཕྱི། ༣༦བ༢ན།    ཐལ   སྐུ། ༤༧བ༢ན།    འགལ

4  མ་ཕྱི། ༣༦བ༢ན།    ཐོབ   ༤༧བ༣ན།    ལོག
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བཞྲིན་པ་ཡྲིན་མྲིན་ལ་བེད་པར་སང་བས། དོན་”གྲིས
1
་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་གཞྲི་

མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་ནྲི་”དོན་དམ་
2
འཇལ་བ་ལ་”བལྟོས

3
་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ནས་ཐབས་རྒྱུད་དང་ཤེས་

རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སོ་སོར་དབེར་མེད་ཅེས་པའོ། །

དེས་ན་འདྲིར་དོན་དམ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལམ་

གྲི་དོན་དམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཐབས་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སོ་

སོར་གང་གྲིས་འཇོག་ཅེ་ན། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སད་ལ་”བལྟོས
4
་ནས་གདུལ་བ་དབང་

རྟུལ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ངོར། ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་དབེ་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷ་ཕོར་

སྟོན་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་སོགས་ཀྲི་བ་བ་ལ་གཙོ་བོར་”གྱུར་པའྲི
5
་

རྒྱུད་ནྲི། རྣལ་འབོར་ཕའྲི་རྒྱུད་དམ་ཐབས་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ལ། ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་དབེ་

བས་ཁམས་ལྔ་དག་པ་ལྷ་མོར་སྟོན་ཞྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་སོགས་”
6
བ་བ་

ལ་གཙོ་བོར་”བརྒྱུ
7
་བ་ནྲི། རྣལ་འབོར་མའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། རྣལ་འབོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་

ཅེས་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་དོན་གྲི་ཐབས་ཤེས་ནྲི་རྒྱུད་”སེ
8
་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགོ་

བའོ། ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཞེས་པ་ནས། རྒྱུད་དུའང་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༣ན།    གྱིས   སྐུ། ༤༧བ༣ན།    གྱི

2  མ་ཕྱི། ༣༦བ༣ན།    དོན་དམ་   སྐུ། ༤༧བ༤ན།    -དོན་དམ་

3  མ་ཕྱི། ༣༦བ༣ན།    བལྟོས   སྐུ། ༤༧བ༤ན།    ལྟོས

4  མ་ཕྱི། ༣༦བ༥ན།    བལྟོས   སྐུ། ༤༧བ༥ན།    ལྟོས

5  མ་ཕྱི། ༣༦བ༥ན།    གྱུར་པའྱི   སྐུ། ༤༧བ༧ན།    རྒྱུ་བའྱི

6  སྐུ། ༤༧བ༦ན།    +ཀྱི

7  མ་ཕྱི། ༣༦བ༦ན།    བརྒྱུ   སྐུ། ༤༧བ༦ན།    རྒྱུ

8  མ་ཕྱི། ༣༦བ༧ན།    སྡེ   སྐུ། ༤༨ན༡ན།    དེ
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ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་འདྲི་ནྲི་དབང་རྟུལ་གྲི་ངོ་”
1
ལ་”བལྟོས

2
་པའྲི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་སོ་

སོར་འཇོག་ཚུལ་ཕྱོགས་གཅྲིག་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་ཕ་རྒྱུད་”
3
ཀྲི་འཇོག་བེད་

འདྲིར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འོན་ཀང་ལྷ་ཕོ་མོའྲི་དགུག་གཞུག་སོགས་བེད་པ་འདྲིའང་

རྒྱུད་གཉྲིས་ངེས་པ་ཅན་མྲིན་པར་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། “དེས
4
་ན་ཞེས་སོགས་སོ། །རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་གསལ་བར་

བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་འཆད་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་

པས་འཁྱུད་པ་ཞེས་བའོ་ཞེས་པའོ། །འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །དེ་ལ་

དོགས་པ་སང་བ་ནྲི། འདྲིར་འདུས་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས་བེད་པ་པོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། འདུས་པ་ལས། མར་མེ་མཛད་ནས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་བར་གྲི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་སྔགས་མ་བསྟན་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ཡུལ་ཉྲི་ཚེ་བ་གངས་ཅན་

ནས་འབྲིགས་བེད་ཀྲི་བར་གྲི་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་ན་དུས་དེའྲི་ཚེ་སྔགས་སྟོན་པའྲི་

དངོས་ཀྲི་གདུལ་བ་མེད་པས་ཡུལ་དུས་དེར་མ་བསྟན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི་སྤྲིར་

སངས་རྒྱས་དེ་དག་གྲིས་ཀང་ཡུལ་དུས་གཞན་དུ་གདུལ་བ་གཞན་ལའང་མ་བསྟན་

པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དེ་ཉྲིད་ནམ་ཡང་མྲི་སྟོན་ན་

1  སྐུ། ༤༨ན༢ན།    +བོ་

2  མ་ཕྱི། ༣༦བ༧ན།    བལྟོས   སྐུ། ༤༨ན༢ན།    ལྟོས

3  མ་ཕྱི། ༣༧ན༡ན།    -མ་རྒྱུད་   སྐུ། ༤༨ན༢ན།     མ་རྒྱུད་    * མ་རྒྱུད་

4  མ་ཕྱི། ༣༧ན༡ན།    དེས  སྐུ། ༤༨ན༣ན།    དེ
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ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མྲིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། 

དེའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནས། སྦས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་

བར་གྲི་དོན་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་དུ་བཞྲི་པ་དེའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་འདྲིས་བཞྲི་པ་ཞེས་

པས་གསུམ་པ་ལས་གཞན་དུའང་བསྟན་ལ། དེ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པ་གསུམ་པ་དང༌ཁད་

མེད་པར་ཡང་བསྟན་པས་སྦས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བའོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་སྦས་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་འབེད་པ་ལ་མཁས་པའྲི་བླ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་རྟོགས་

པར་བའོ་ཞེས་པའོ། །

དེས་ན་”རྒྱུད
1
་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་དག་གྲིས་རྟོགས་པར་བ་ཞེས་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་

ཡྲིན་གྲི། བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་རྒྱུད་འདྲིས་བཤད་པར་བ་ཞེས་པ་

མྲིན་ནོ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་སྦས་པ་དེའང་ཀུན་རོབ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་བེ་

བག་གྲིས་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ཞེས་སོགས་

སོ། །རྒྱུད་འདྲིར་དོན་དེ་དག་མ་སྦས་པར་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི་

དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་འདྲི་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །འདྲི་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། 

རྒྱུད་འདྲི་ལས་དེ་གསལ་བར་བསྟན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་འབྱུང་

བ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་བསྒྲུབ། ཅེས་པ་མྲིན་གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། རྒྱུད་འདྲི་ལས་བཞྲི་

པའྲི་ལམ་གསལ་བར་བསྟན་ཚུལ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་

པ་ལ་དེའྲི་རྒྱུར་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༧ན༧ན།    རྒྱུད   སྐུ། ༤༨བ༣ན།    རྒྱུ་མཚན
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མཚན་མའྲི་ལམ་མ་སྦས་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་དེ། ཚིག་ཇྲི་ལྟ་བུས་ན། རྩ་

རྒྱུད་ལས། སྟོང་པར་ཞེས་པས་སོ། །

དེས་ན་བཞྲི་པའྲི་ལམ་བླ་མའྲི་གསུང་འབའ་ཞྲིག་ལ་བལྟོས་མྲི་དགོས་པར་

གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྲི་

པའྲི་ལམ་འདྲི་ལའང་ཉྲིན་དང་མཚན་མོར་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ། མཚན་ཉྲིད་ལྡན་

པའྲི་གདུལ་བས་བསྒོམས་ན་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་”
1
འབྱུང་བར་ཡྲིད་

ཆེས་པའྲི་མཚན་མ་ཡོད་དེ། ཉྲི་མ་གཅྲིག་ནྲི་ཡོངས་སུ་བརྟག ཅེས་དེ་ལྟར་བསྒོམས་

ན་ཉྲིན་གཅྲིག་ལ་དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་འཆར་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་འདའྲི་མཚན་མ་མྱུར་བ་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ལ་དཀའོ་ཞེས་པ་ནྲི། 

འདྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་དབེ་བ་ནྲི། མཚན་མ་ཡང་ཞེས་པ་

ནས། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་བསྒྲུབ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་”
2
ལ་བརྟན་ནས་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། བདེ་བ་དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་དགོས་པའང་ཡུལ་ཅན་

བདེ་བ་ཁད་པར་བ་དེ་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་སྦར་ནས་བསྒོམས་ན། སྟོང་

ཉྲིད་བསྒོམ་པ་པོའྲི་བློའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་

འགྱུར་ཏེ་མྱུར་དུ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྦོར་

བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ཡན་ལག་དང་པོ་བཞྲི་ནྲི་གཙོ་བོར་”སྟོང་
3
གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༥ན།    -མྱུར་དུ་   སྐུ། ༤༩ན༣ན།    +མྱུར་དུ་

2  སྐུ། ༤༩ན༥ན།    +དེ་

3  མ་ཕྱི། ༣༨ན༡ན།    -སོང་   སྐུ། ༤༩བ༡ན།    སོང་    * སོང་
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ཡྲིན་ལ། དེས་བསྒྲུབས་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ནྲི་རེས་

དན་གྲི་སབས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ། དེ་གྲུབ་པ་ན་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་”
1
རྲིམ་བཞྲིན་ཐོབ་ནས། ལས་རླུང་ཉྲི་

ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འགག་པའྲི་མགོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་

ནས་རྩོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་བ་དེ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་

དབུགས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་འགགས་པའྲི་བར་ནྲི་མོས་པས་སྤོད་པའྲི་ས་སྟེ། དེ་དག་གྲི་

སབས་ཀྲི་སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་བ་ནྲི་མཚན་མ་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་ས་བཅུ་གཅྲིག་

ལ། ས་རེ་རེར་ཡང་དབུགས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་འགགས་པའྲི་སབས་ཀྲི་སྟོང་

གཟུགས་ཁད་པར་བ་ནྲི་མཚན་མ་བར་པའོ། །མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་”བ
2
་སད་ཅྲིག་”མ་

གསུམ་གྲིས
3
་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པས་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་སབས་ཀྲི་སྟོང་

གཟུགས་ཀྲི་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལྟ་བུ་ནྲི་མཚན་མ་”ཐ
4
་མའོ། ཞེས་བ་བའོ། །འདྲིར་

མཚན་མ་ནྲི་མཚོན་བེད་ཀྲི་རྟགས་ལ་བའོ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་ཅེས་པ་ནས། མངོན་དུ་གྱུར་

པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་ཞེས་སོགས་

ལ། རོ་རེ་དང་པད་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་ལ་འཆད་པ་ནྲི། ཟ་མ་ཏོག་གྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་སོད་དང༌། 

དེའྲི་ནང་གྲི་རྲིན་ཆེན་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བས། སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་

1  སྐུ། ༤༩བ༢ན།    +དྲུག་བརྒྱ་

2  མ་ཕྱི། ༣༨ན༤ན།    བ   སྐུ། ༤༩བ༤ན།    བའྱི

3  མ་ཕྱི། ༣༨ན༤ན།    མ་གསུམ་གྱིས   སྐུ། ༤༩བ༤ན།    ཉྱིས་ཁྱི

4  མ་ཕྱི། ༣༨ན༤ན།    ཐ   སྐུ། ༤༩བ༤ན།    མཐའ
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སྦར་བའྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་པད་ལ་བའོ། །ད་ནྲི་བརོད་བའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ལམ་

བསྒོམ་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའྲི་དབང་དང༌། སོད་དུ་གྱུར་ནས་བསྒོམ་པར་བ་བའྲི་

ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་དང༌། ལམ་དེ་གཉྲིས་བསྒོམས་པས་ཐོབ་པར་བ་བའྲི་འབས་བུ་

དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་རྣམས་སུ་བསྡུས་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་ཐོག་

མར་དབང་ནས་ཡྲིན་ཀང༌། འདྲིར་བཤད་པའྲི་རྲིམ་པས་ཐོག་མར་བསྒོམ་བའྲི་ལམ་

གཉྲིས་འཆད་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་དང་ཞེས་པ་ནས།  “བསྟན
1
་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། དེའང་རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་

བཏགས་ནས་བསྒོམ་པ་ཙམ་མྲིན་པར་དངོས་པོ་ལའང་དེར་ཤར་བ་”ཞྲིག་འོང
2
་

དགོས་པས་རོགས་རྲིམ་གྲི་དེ་འདའྲི་སབས་སུ་”ལྷའྲི་
3
ཞལ་ཕྱག་དང༌ཁ་དོག་

དབྲིབས་སོགས་སུ་རྟོག་པས་བཏགས་ནས་བསྒོམ་པ་དགག་པའྲི་”ཕྱྲིར
4
་དུ། ཁ་དོག་

དང་དབྲིབས་ཀྲི་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་རྟོག་པ་སོས་སོ། །

མངོན་པར་རོགས་པ་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཕུང་

སོགས་རྣམས་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་པའྲི་”རྲིམ་པའྲི་
5
རྲིམ་པས་བང་ཆུབ་”ལྔ

6
་པོ་

འདྲི་རྣམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སྒྲིབ་བལ་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བེད་དོ། ཞེས་བ་བའོ། །སྐུ་

བཞྲི་དང༌ཞེས་སོགས་ནྲི་བཤད་བ་དགོད་པའོ། །དེ་འཆད་པ་ལ་སྐུ་བཞྲི་ནྲི་ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།    བསན   སྐུ། ༥༠ན༢ན།    སོན

2  མ་ཕྱི། ༣༨བ༡ན།    ཞྱིག་འོང   སྐུ། ༥༠ན༣ན།    གཅྱིག

3  མ་ཕྱི། ༣༨བ༡ན།    -ལྷའྱི་   སྐུ། ༥༠ན༣ན།    ལྷའྱི་    * ལྷའྱི་

4  མ་ཕྱི། ༣༨བ༡ན།    ཕྱིར   སྐུ། ༥༠ན༣ན།    ཆེད

5  མ་ཕྱི། ༣༨བ༢ན།    རྱིམ་པའྱི་   སྐུ། ༥༠ན༤ན།    -རྱིམ་པའྱི་

6  མ་ཕྱི། ༣༨བ༢ན།    ལྔ   སྐུ། ༥༠ན༤ན།    བཞྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྐུ་བཞྲི་ལ་གཞྲི་དུས་དང༌འབས་དུས་གཉྲིས་ལས། གཞྲི་དུས་ཀྲི་

སྐུ་བཞྲི་ནྲི། གནས་སབས་བཞྲི་”བསྐེད
1
་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་ལ་སྐུ་བཞྲིར་ཐ་སད་བེད་

ཅྲིང༌། འབས་དུས་སུ་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་པོ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྐུ་བཞྲིར་འཇོག་གོ་ཞེས་

བ་བའོ། །རྲིགས་དྲུག་ནྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་དང༌། འབས་དུས་

སུ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཁམས་དྲུག་གོ །

བདེན་པ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལའང་གཉྲིས་ལས། 

གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། རླུང་

འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། འབས་དུས་ཀྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། མ་རྲིག་པ་

འགགས་པ་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའོ། ཞེས་བ་བ་

ཡྲིན་གྲི། འབས་བུའྲི་སབས་སུ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་མ་རྲིག་པ་དང༌ཞེས་སོགས་སྦར་བ་མྲིན་

ཏེ། སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

འགགས་པའྲི་ཕྱྲིར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའོ། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དབེ་བས། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

མདོར་ན་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། དེའང་མངལ་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ནྲི། སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅེས་པ་དགའ་བ་བཞྲི་

པོ་རེ་རེ་ལའང་ཁམས་འབབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་དབེ་བས། སྐུའྲི་དགའ་བ་གསུང་གྲི་དགའ་

བ། ཞེས་སོགས་བཞྲི་བཞྲིར་ཕྱེ་བའྲི་སབས་སུ་ཐྲིག་ལེ་འདོར་བའམ་འཛག་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ཐྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༣༨བ༣ན།    བསྐེད   སྐུ། ༥༠ན༥ན།    སྐེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལེ་འཛིན་པ་སྟེ། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་འཛག་པའྲི་དྲི་མ་སངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །སྟོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ནྲི་ཞྲིབ་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །སྲིང་རེ་

བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ནྲི། “སྟོང་པ་ཉྲིད་
1
ལྔ་ཚན་གསུམ་རེ་རེའང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕུང་པོ་

ལྔ། “ཁམས་ལྔ།
2
དབང་པོ་ལྔ་དང་སྦར་བ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྲིང་རེའང་དེ་ལྟར་སྦར་བ་ལྔ་

ཚན་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་ལྔ་དང༌། ཆོས་ལ་དམྲིགས་པ་ལྔ་

དང༌། དམྲིགས་པ་མེད་པ་ལྔའོ། །དེ་ལ་ཞེས་སོགས་”ནྲི་
3
ལྔ་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་རྲིམ་

བཞྲིན་དཀར་ཕྱོགས་ཀྲི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་སྦར་བའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ལ་

དམྲིགས་པ་ནྲི། ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ཆོས་ལ་དམྲིགས་པ་ཡེ་རྒྱ་དང༌། དམྲིགས་

མེད་པ་ནྲི་ཕྱག་ཆེན་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བའོ། ཞེས་འཆད་ཀང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད་

ཀྲི་བདེ་བ་ལའང་སྲིང་རེ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབེར་ཡོད་པས་མྲི་འཐད་དོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། ཐུན་མོང་གྲི་སྲིང་རེ་ལས་ཕྱེ་བའྲི་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་

སོགས་གསུམ་ནྲི། རྲིམ་བཞྲིན་སྲིང་རེ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཡྲིན་ཅྲིང་། འདྲིར་ཡང་

ལྔ་ཚན་གསུམ་རྲིམ་བཞྲིན་བདེ་བ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཡྲིན་པས། དེ་ཙམ་ཞྲིག་འད་

བའྲི་”ཆ
4
་ནས་དེ་ལྟར་ཐ་སད་བས་པའོ། །དེའང་ཕྱྲི་རོལ་ན་དཀར་ཕྱོགས་ཀྲི་ཚེས་

བཅོ་ལྔ་”པ་
5
དང༌། ནག་ཕྱོགས་ཀྲི་ཚེས་གཅྲིག་བར་ན་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་གཞན་མེད་

ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ནག་ཕྱོགས་ཀྲི་བཅོ་ལྔ་པ་གནམ་སྟོང་རོགས་ནས། དཀར་ཕྱོགས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི།༣༩ན༢ན།    སོང་པ་ཉྱིད་   སྐུ། ༥༠བ༦ན།    -སོང་པ་ཉྱིད་

2  མ་ཕྱི། ༣༩ན༢ན།    +ཁམས་ལྔ།   སྐུ།  ༥༠བ༦ན།    -ཁམས་ལྔ།

3  མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།    -ནྱི་   སྐུ། ༥༡ན༡ན།    +ནྱི་    * ནྱི

4  མ་ཕྱི། ༣༩བ༥ན།    ཆ   སྐུ། ༥༠ན༣ན།    སོ

5  མ་ཕྱི། ༣༩ན༥ན།    པ་   སྐུ། ༥༡ན༤ན།    - པ་
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ཚེས་གཅྲིག་མ་ཞུགས་པའྲི་བར་ན། བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་གཞན་མེད་དེ། དེ་འད་ཡོད་ན་

ཟླ་བ་གཅྲིག་ལ་ཚེས་ཞག་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་ནང་གྲི་དཀར་

ཕྱོགས་ཀྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་དང༌། ནག་ཕྱོགས་ཀྲི་ཆ་དང་པོའྲི་བར་ན། ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་

དངོས་གནས་ལའང་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་གྲི་ནག་པོའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་དང༌། 

དཀར་པོའྲི་ཚེས་གཅྲིག་གྲི་བར་ནའང༌ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དངོས་གནས་ལ་ཡོད་པས། 

ནང་གྲི་དེ་མཚོན་བེད་དུ་ཕྱྲིའྲི་ལའང་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཐ་སད་བས་པ་ཙམ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། འདྲིར་སྟོང་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེའྲི་བཅུ་དྲུག་པ་ནྲི། ནང་གྲི་ཆ་བཅུ་

དྲུག་པ་གཉྲིས་དང་རྲིམ་བཞྲིན་སྦར་ཞྲིང༌། ཕྱྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་གཉྲིས་སུ་ཐ་

སད་བས་པ་དག་དང་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྲིང་རེ་དབེར་མེད་པ་ཉྲིད་

བརོད་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲི་དག་ཅེས་སོགས་སོ། །ལམ་དེ་བསྒོམ་པའྲི་སོད་

རུང་དུ་བེད་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་དང་ཞེས་པ་ནས། སྦོར་བར་བེད་

པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

དབང་ཐོབ་ནས་ལམ་རྲིམ་གཉྲིས་བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་དངོས་གྲུབ་”གཉྲིས་
1
ནྲི། ལས་དང་ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་པ་ན་སྤོད་

པ་ནྲི། ལས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅེས་པའྲི་དོན་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་འདོད་

པ་ན་སྤོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ནྲི་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་། 

ཁམས་ཕྱྲིར་མྲི་འཛག་པར་སོང་བ་ན། ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པ་ལའང་བཤད་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༣ན།    གཉྱིས་   སྐུ། ༥༡བ༢ན།    -གཉྱིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པར་བ་བའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་གཉྲིས་ལས། འདོད་པའྲི་སས་བསྡུས་པ་ནྲི་

ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་ལ། གཟུགས་ཀྲི་སས་བསྡུས་པ་”ཡོ་རྒྱལ་
1
་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་འགྲུབ་ཅེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པས་ཞེས་པ་ནས། མ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉྲིས་པ་བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད་དང་། དེའྲི་འགེལ་པ་དང༌། དེ་འཆད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསྟན་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ནྲི། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་གོ་སའོ། །མདོར་བསྡུས་

ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མདོར་

བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །   ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་

བརོདཔ་ནྲི། ད་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་མདོར་བསྡུས་དངོས་

བཤད་པ་ལ། སྔ་མ་དང་ཕྱྲི་མ་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་

རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་དང༌གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོའྲི་”འགེལ་པ
2
་ལ་རྩོད་པ་”སངས

3
་ནས། 

དེ་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་འབེལ་”པའྲི
4
་ཚུལ་འཆད་པར་བེད་ལ། ཕྱག་ན་རོ་རེའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་

ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་རྩ་རྒྱུད་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་སྤྲུལ་

པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་ལུང་བསྟན་ཅྲིང་། ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་མཛད་ཚུལ་

རྣམས་འཆད་པར་བེད་དོ། །དེ་ལས་རེ་ཤྲིག་རྩ་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་དང༌གསོལ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༥ན།    ཡོ   སྐུ། ༥༡བ༥ན།    ཡེ

2  མ་ཕྱི། ༤༠ན༡ན།    འགྲེལ་པ   སྐུ། ༥༢ན༢ན།    འབེལ་བ

3  མ་ཕྱི། ༤༠ན༡ན།    སྤངས   སྐུ། ༥༢ན༢ན།    སྤང་བ

4  མ་ཕྱི། ༤༠ན༡ན།    པའྱི   སྐུ། ༥༢ན༢ན།    བའྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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འདེབས་པ་པོའྲི་”འགེལ
1
་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་པོར་འཆད་པ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་

པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ཞེ་ན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལ་སྔ་མ་དང་ཕྱྲི་མ་ཞེས་པའྲི་

དོན། སྔ་མ་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྱྲི་མ་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་

གཉྲིས་འགལ་ཞེས་པ་ལ་ཁ་ཅྲིག་འཆད་མོད་ཀང༌། རྒྱུད་དེ་གཉྲིས་སྔ་ཕྱྲི་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ལ་ཤེས་བེད་མེད་ཅྲིང༌། སབས་སུ་མ་”བབ་བོ
2
། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། སྟོན་པ་པོ་ལ་བཞག་པའྲི་སྔ་ཕྱྲི་རྩ་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་སྤྲུལ་

སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནྲི་ཕྱྲི་མ་དང༌དེ་སྤྲུལ་པ་པོ་ནྲི་སྔ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་གཉྲིས་འགལ་

བར་རྩོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། “ཤཱཀ
3
་ཐུབ་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོར་”འགེལ་པ

4
་ཕ་རོལ་པོས་

ཁས་བླངས་ནས་”བརྒོལ
5
་བ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་དེ་འདའྲི་སྔ་ཕྱྲི་ལའང་མྲི་བའྲི། རྒྱུད་

ཞུ་བ་པོ་ལ་བཞག་པའྲི་སྔ་ཕྱྲི། སྤྲུལ་པ་པོ་ཕྱག་རོར་སྔ་མ་དང༌། དེས་སྤྲུལ་པའྲི་ཟླ་

བཟང་ཕྱྲི་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲིའྲི་སྔ་ཕྱྲི་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་བ་ཞྲིང༌། དེའང་དོན་ལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ཀང༌། ཕ་རོལ་པོས་ཕྱག་རོར་སྤྲུལ་པ་པོ་དང༌། ཟླ་བཟང་དེས་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པར་མ་ངེས་

པར་རྩོད་པ་”མ་
6
ཡྲིན་གྲི། དེས་ན་ཕྱག་རོར་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོར་འཐད་པ་ཕ་རོལ་པོ་རང་

ཡང་ཁས་ལེན་”པ
7
་རྩོད་དོན་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དེ་གཉྲིས་སྔ་ཕྱྲི་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༢ན།    འགྲེལ   སྐུ། ༥༢ན༤ན།    འབེལ

2  མ་ཕྱི། ༤༠ན༣ན།    བབ་བོ   སྐུ། ༥༢ན༥ན།    བབས་སོ

3  མ་ཕྱི། ༤༠ན༤ན།    ཤཱཀ   སྐུ། ༥༢ན༦ན།    ཤཱཀ

4  མ་ཕྱི། ༤༠ན༤ན།    འགྲེལ་པ   སྐུ། ༥༢ན༦།    འབེལ་བ

5  མ་ཕྱི། ༤༠ན༤ན།    བརོལ   སྐུ། ༥༢ན༦ན།    རོལ

6  མ་ཕྱི། ༤༠ན༥ན།    མ་   སྐུ། ༥༢བ༢ན།    -མ་

7  མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།    པ   སྐུ། ༥༢བ༢ན།    པས
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རྩོད་པ་”འབྱུང
1
་སྟེ་ཞེས་པ་ནྲི། སྔ་མ་དང་ཕྱྲི་མར་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་བཤད་མ་ཐོས་པའྲི་

ཚིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའོ། །རྩོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བཟང་རྒྱུད་

ཞུ་བ་པོར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ལྷ་མོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་མངལ་ནས་བྱུང་བའྲི་མངལ་སྐེས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། དེས་ན་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ནྲི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་སྡུད་པ་པོ་དང་། གསོལ་བ་

འདེབས་པ་པོ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་རྲིགས་ཀྲི། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་

གང་དུའང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོར་མ་ཐོས་ཤྲིང༌། རྒྱུད་ཀྲི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

པོར་འགྱུར་བར་ལུང་བསྟན་པའང་མེད་པས་དེའྲི་ཕྱྲིར་ཡང་”རྒྱུད་
2
ཞུ་བ་པོར་མྲི་

རྲིགས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པ་འདྲི་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་ནྲི། འོ་ན་མངལ་སྐེས་ཡྲིན་པས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་ཞུ་

བ་པོར་མྲི་རྲིགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའང་རྒྱུད་གསུང་བ་པོར་མྲི་

རྲིགས་པར་ཐལ། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་མངལ་ནས་བྱུང་བའྲི་མངལ་སྐེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། 

ཞེས་པ་ནྲི་དེའྲི་ཕྱྲིར་བརོད་པར་བ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། གང་གྲི་ཕྱྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀང་མངལ་ནས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མདོར་བསྟན་ཅྲིང༌། 

དེ་ནྲི་འོག་གྲི་མངལ་ནས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྒྱས་པར་

བཤད་དོ། །དེ་”ལ
3
་ཕ་རོལ་པོས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ལན་སྨྲ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཡང་འགའ་

ཞྲིག་ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་མངལ་ནས་བྱུང་ཡང༌། དེའྲི་རེས་སུ་བདུད་བཅོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། བང་ཆུབ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།    འབྱུང   སྐུ། ༥༢བ༢ན།    བྱུང

2  མ་ཕྱི། ༤༠བ༡ན།    -རྒྱུད་   སྐུ། ༥༢བ༥ན།    རྒྱུད་    * རྒྱུད་

3  མ་ཕྱི། ༤༠བ༣ན།    ལ   སྐུ། ༥༣ན༡ན།    ལས
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བརེས་པར་བས་ནས་གདོད་ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ཡྲིན་ལ། ཟླ་བཟང་གྲིས་མངལ་ནས་

བྱུང་ནས། རྒྱུད་སྡུད་པའྲི་གོང་དུ་བདུད་བཅོམ་པ་མེད་པས་སོ། ཞེས་བ་བའོ། །

དེའང་ཕ་རོལ་པོའྲི་བསམ་ཚོད་ནྲི། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བདུད་བཅོམ་པ་ནྲི། 

འཕགས་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་བསྟན་པའྲི་ཡ་གལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་དེ་ཉྲིད་

ཡྲིན་གྲི་དེ་གོང་དུ་བདུད་མ་བཅོམ་ལ། འཚང་རྒྱ་བའང་དེའྲི་རེས་སུ་ཐོ་རངས་སངས་

རྒྱས་པའྲི་མཛད་པ་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་སྔར་ནས་སངས་”མ་
1
རྒྱས་པ་གསར་དུ་སངས་

རྒྱས་པ་ཡྲིན་པར་ཁས་བླངས་ལ། “རེས
2
་ན་བདུད་བཅོམ་པ་ནྲི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་

བེད་ཀྲི་བདག་པོའྲི་དམག་ལ་སོགས་པ་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་ལ་བཟུང་

བའོ། །དེ་དགག་པ་ནྲི། མྲི་མཚུངས་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྟོན་པས་བདུད་བཅོམ་ནས་

སངས་རྒྱས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་སྨྲས་པའྲི་ཚིག་ལས་ནྲི། བདུད་བཅོམ་པ་དང་དེའྲི་རེས་

སུ་སངས་རྒྱས་པ་གཉྲིས་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་སྟེ། དེས་”དེ་
3
མྲི་མཚུངས་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་མྲི་འཐད་དེ། རྟགས་རང་ཉྲིད་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་བསྒྲུབ་བ་གཞན་གྲི་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་མྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གྲུབ་པར་གཞན་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཏེ་ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ན། ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་ཤྲིང༌། འོག་གྲི་འདྲིར་ཞེས་སོགས་དང་མ་

འབེལ་ལོ། །བདུད་བཅོམ་པ་”དང་།
4
དེའྲི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་པ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༠བ༦ན།    མ་   སྐུ། ༥༣ན༤ན།    -མ་

2  མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།    རེས   སྐུ། ༥༣ན༤ན།    དེས

3  མ་ཕྱི། ༣༠བ༧ན།    དེ་   སྐུ། ༥༣ན༦ན།    -དེ་

4  མ་ཕྱི། ༤༡ན༢ན།    -དང་།    སྐུ། ༥༣བ༡ན།    དང་།    * དང་།
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རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་འཆད་པ་ནྲི། འདྲིར་ནས་མྲི་ཕྱེད་དོའྲི་བར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་འགལ་

བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་མྲིན་པའྲི་བདུད་མ་ལུས་པར་བཅོམ་པའྲི་གང་ཟག་ལ་སོགས་

པའྲི་རྲིགས་གང་ཡང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པའོ། །

ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་དེ་ལྟར་མྲི་སྨྲའྲི། སངས་རྒྱས་ནས་བདུད་བཅོམ་པར་སྨྲའོ་ཞེ་ན། 

དང་པོར་ནས། ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་བདུད་བཅོམ་

པའང་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱ་”ནས
1
་སྒྲིབ་པ་མེད་པའམ་སངས་པས་ཁབ་

པའྲི་ཕྱྲིར། ད་གདོད་བདུད་འཇོམས་དགོས་ན་སྒྲིབ་པའང་གདོད་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་

པའྲི་རེས་སུ་སང་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒྲིབ་པ་མ་སངས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་

ཡྲིན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་

འཇོམས་པའྲི་བ་བ་བེད་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་

འཇོམས་པའྲི་བ་བ་ཅྲིག་ཅར་ཡང་མྲི་བེད་དེ། གང་གྲི་ཚེ་ད་དུང་བཅོམ་པར་བ་བའྲི་

བདུད་ཡོད་པ་དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་མྲིན་ཏེ། བདུད་ཡོད་ན་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་

བཅས་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ། ད་

དུང་བཅོམ་དགོས་པའྲི་བདུད་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ན་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

ཟྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཕྱོགས་སམ་བརྟག་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ལས་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་

མངལ་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་”ཕྱྲིས
2
་ད་གདོད་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༤ན།    ནས   སྐུ། ༥༣བ༤ན།    ན

2  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    ཕྱིས   སྐུ། ༥༤ན༡ན།    ཕྱིར
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སངས་རྒྱས་པ་མྲིན་ཏེ། མངལ་ནས་”འབྱུང
1
་བའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་འཁོར་”ལོས་སྒྱུར

2
་

རྒྱལ་ལས་ཀང་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་རོགས་པའྲི་མཚན་དཔེ་དང་མངོན་ཤེས་དྲུག་ཀ་

དང་ལྡན་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་གཞན་སུའང་དེ་ལྟ་བུ་འཛམ་གླྲིང་ལས་ཀྲི་ས་

འདྲིར་ཡང་མྲི་སྲིད་ན་གཞན་དུ་སྲིད་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་

”སྟོན་
3
པ་ནྲི། ལས་ཀྲི་ས་འདྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །

འོ་ན་བདུད་འཇོམས་པའྲི་ཚུལ་ཁོད་རང་ཇྲི་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། མཛད་པ་བཅུ་

གཉྲིས་བསྟན་པའྲི་དུས་ཀྲི་ལྷའྲི་བུའྲི་དམག་ལྟ་བུ་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་ཁོ་ན་

བདུད་བཅོམ་པའྲི་དོན་དུ་ཁས་བླངས་ན། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བརྟག་པ་གསུམ་པོ་དེ་

གང་རུང་ཞྲིག་ལས་ཁས་བླངས་པ་མེད་ཅྲིང༌། གསུམ་པོ་གང་ཡང་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་

ཕྱྲིར། བདུད་ཅེས་བ་བ་ནྲི་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་མྲིན་གྲི་སེམས་ཅན་གྲི་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་

ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དྲི་མའོ། །སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཅེས་བ་བ་ནྲི། འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་དང་

བལ་བའྲི་སེམས་སོ། །འོ་ན་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་བདུད་”བཅོམ
4
་པ་ཁོ་ན་བདུད་འཇོམས་པའྲི་

དོན་དུ་བས་ན་གོང་གྲི་བརྟག་པ་གསུམ་པོ་དེར་ཁ་ཚོན་ཆོད་ནས་བདུད་འཇོམས་

ཚུལ་གཞན་བ་ས་མེད་ལ། སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་ལ་བདུད་དུ་བས་ན་བདུད་འཇོམས་ཚུལ་

གོང་གྲི་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་བ་ས་ཡོད་པའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མངོན་པ་

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྣམ་པ་གང་གྲི་གཉེན་པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་སྐེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    འབྱུང   སྐུ། ༥༤ན༢ན།   བྱུང

2  མ་ཕྱི། ༤༡ན༧ན།    ལོས་སྒྱུར   སྐུ། ༥༤ན༢ན།    ལོ་བསྒྱུར

3  མ་ཕྱི། ༤༡བ༡ན།    སོན་   སྐུ། ༥༤ན༣ན།    -སོན་

4  མ་ཕྱི། ༤༡བ༣ན།    བཅོམ   སྐུ། ༥༤ན༥ན།    འཇོམས
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བ་དང༌། གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྣམ་པ་དེ་འགག་པ་ནྲི་མཉམ་པས་མཉམ་པ་སྟེ། དཔེར་

ན་སང་བ་དང་མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སང་བ་

སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་གང་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང༌། དེའྲི་གཉེན་པོ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་ལ། སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་གང་

ཞྲིག་འགག་པ་དང༌། དེའྲི་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐེས་པ་དུས་མཉམ་པར་

གསུངས་པ་ལྟར། ནང་གྲི་བདུད་སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་འགག་པ་

ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང༌། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དུས་མཉམ་ལ། 

སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་བཅོམ་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཚུལ་འདྲི་ནང་ལ་རུང་

ཡང་ཕྱྲིའྲི་བདུད་ཁོ་ན་ལ་བས་ན་མྲི་རུང་སྟེ། སོད་ལ་ལྷའྲི་དམག་ཚོགས་ཀྲི་བདུད་

འདུལ་བའྲི་མཛད་པ་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་བདུད་འདུལ་བའྲི་དོན་དུ་བས་ན། དེའྲི་ཐོ་

རངས་སངས་རྒྱས་པའྲི་མཛད་པ་བསྟན་པ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པའྲི་དོན་དུ་བེད་དགོས་

པས་སོ། །

གནས་ངན་ལེན་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་པས། དེ་ལམ་ད་ལྟར་བ་དང་རྒྱུད་

གཅྲིག་ལ་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་གཞུང་དེའྲི་དོན་དུ་”སྨྲ་བ
1
་ནྲི། སང་

མུན་གྲི་དཔེ་ལ་མ་བརྟགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སང་གཉེན་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་དུས་

མཉམ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པས་གནོད”་དོ།
2
སངས་རྒྱས་པའྲི་སེམས་དྲི་མ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དེ་ལྟར་ཡང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་ལས། སངས་

རྒྱས་པའྲི་སེམས་གང་ཞྲིག་འོད་གསལ་བར་ཡོད་པའྲི་སེམས་དེ་ནྲི་དྲི་མ་དང་བཅས་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༢ན།    སྨྲ་བ   སྐུ། ༥༤བ༥ན།    འཛིན་པ

2  མ་ཕྱི། ༤༢ན༢ན།    ་དོ།    སྐུ། ༥༤བ༦ན།    །



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 807  

པའྲི་སེམས་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་

གསུངས་པའྲི་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི་གློ་བུར་

གྲི་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་སེམས་སོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་བདུད་དེའྲི་གོང་དུ་

བཅོམ་ཟྲིན་ན་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་དེ་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲིར་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བདུད་བཅོམ་པ་གང་ཡྲིན་

པ་དེ་ནྲི། གདུལ་བའྲི་ངོར་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་རྨྲི་ལམ་བཞྲིན་དུ་གདུལ་བའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཏེ། 

གདུལ་བའྲི་ངོར་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་མྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

ཐུགས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྒྱས་པར་ལེའུ་ལྔ་པར་བརོད་པར་

བའོ། །འོ་ན་སྔོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་ནས་སར་ཡང་འཁོར་བར་”མངལ་དུ་
1
འཇུག་པ་

ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་འཁོར་

བར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པར་སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་

དུ་ཞེས་པ་ནས། སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

དེ་ལ་དུ་མ་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རེ་རེས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྤྲུལ་

པ་བསྟན་པ་རྣམས་རྒྱུད་དུ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་”བ་
2
སྟེ། དེ་ཉྲིད་སྒྱུ་མའྲི་དཔེས་སྟོན་ལ། 

གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་སྔོན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཟྲིན་པ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་སས་སུ་སྤྲུལ་ཞྲིང༌ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༦ན།    མངལ་དུ་   སྐུ། ༥༥ན༥ན།    -མངལ་དུ་

2  མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།    བ་   སྐུ། ༥༥ན༦ན།    -བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ན་རོ་རེའང་ཟླ་བཟང་དུ་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི། “དེས་ན
1
་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

དེ་ནས་ལན་”བསྟན
2
་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་འདྲི་གཉྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དག་གྲིས་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་

དང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོར་འབེལ་ལ། རྒྱལ་བ་”ཤཱཀ
3
་ཐུབ་”

4
སྤྲུལ་པ་པོ་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རོ་རེ་འདྲི་གཉྲིས་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྲི་སྐུ་དག་གྲིས་སྟོན་པ་པོ་དང༌གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོར་འབེལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེའྲི་ཕྱྲིར་སྔ་མ་ཕྱག་རོར་སྡུད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕྱྲི་མ་ཟླ་བཟང་སྡུད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་

འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ལྟར་རྩོད་པ་འཇུག་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །འདྲིས་རྒྱལ་བ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་པ་པོ་དང་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོའྲི་གང་ཟག་ལོངས་སྐུ་མཚན་དཔེའྲི་རྣམ་

པ་ཅན་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་རྩོད་པ་སངས་ནས། ད་ནྲི་ཟླ་བ་བཟང་པོས་རྩ་

རྒྱུད་སྟོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། ཕྱག་ན་རོ་རེའྲི་ནས། གསོལ་བ་

བཏབ་བོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །སྟོན་པས་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པས་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རྩ་རྒྱུད་དེ་ལས་བསྡུས་

རྒྱུད་སྡུད་པ་པོ་དང༌འགེལ་པ་བེད་པ་པོ་དང༌། རྒྱུད་སྟོན་ཅྲིང་འཆད་པ་པོ་ལ་སོགས་

པ་ལུང་བསྟན་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། མ་འོངས་པའྲི་དུས་ཞེས་པ་ནས། ལ་སོགས་པ་

1   མ་ཕྱི། ༤༢བ༢བ།    དེས་ན   སྐུ། ༥༥བ༡ན།    དེ་ནས

2  མ་ཕྱི། ༤༢བ༢ན།    བསན   སྐུ། ༥༥བ༢ན།    བཏབ

3  མ་ཕྱི། ༤༢བ༣ན།    ཤཱཀ   སྐུ། ༥༥བ༣ན།    ཤཱཀ

4  སྐུ། ༥༥ན༣ན།    +པ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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རྣམས་ལུང་བསྟན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་

བསྡུས་ཤྲིང༌། རྩ་རྒྱུད་བསྟན་ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ། མྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་གདུལ་བ་རྣམས་

རོ་རེའྲི་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་རྲིགས་མཐུན་པར་བེད་པ་དང༌། པད་དཀར་གྲིས་བསྡུས་

རྒྱུད་ལ་འགེལ་པ་བེད་པ་དང་། དེའྲི་ཕྱྲི་ནས་གཤྲིན་རེ་མཐར་བེད་སོགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་

རྣམས་ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས་བའོ། །རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་ཇྲི་ལྟ་བུས་ལུང་བསྟན་ཅེ་ན། 

ལུང་བསྟན་གྲི་ཚིག་རྒྱས་པར་དངས་ནས་ལུང་བསྟན་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། “དེ་ལ་
1
ཐུབ་པས་ཆོས་བསྟན་པའྲི་ལོ་འདྲི་ནས་

ནྲི་དྲུག་བརྒྱའྲི་ལོས་བམ་ཟེའྲི་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་སྲིན་

པའྲི་དོན་དུ་འཇམ་དབངས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་མྲི་བདག་གགས་པ་ནྲི་ཤམྦྷ་ལ་ཞེས་བ་བར་

འབྱུང་ལ། “དེའྲི
2
་བཙུན་མོ་སྒོལ་མའྲི་སྤྲུལ་པ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོར་འགྱུར་རོ། །སས་ནྲི་པད་

དཀར་འཛིན་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། ཐུབ་པ་བདག་གྲི་ཤཱཀའྲི་

རྲིགས་”རྒྱལ་པོ་གོའུ
3
་ཏ་མ་ཞེས་བ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཟླ་བཟང་ཁོད་ཀྲི་རྲིགས་

རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའོ། །དེ་ལ་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པས་སྨྲ་མཁས་པ་རོ་རེའྲི་

རྲིགས་”ཀྲི
4
་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པའྲི་རྒྱལ་པོ་གགས་པ་དེ་ཉྲིད་”

5
རོ་རེའྲི་རྲིགས་

ཀྲི་དབང་བསྐུར་བ་ལས་ནྲི། གདུལ་བ་མྲི་རྲིགས་བཞྲི་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་རྲིགས་སུ་

རྲིགས་གཅྲིག་པར་བས་པ་གང་ཡྲིན་པ་ངེས་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྒྱལ་པོ་གགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༣ན༡ན།    དེ་ལ་   སྐུ། ༥༦ན༣ན།    དེ་ཡང་།

2  མ་ཕྱི། ༤༣ན༢ན།    དེའྱི   སྐུ། ༥༦ན༤ན།    འདྱིའྱི

3  མ་ཕྱི། ༤༣ན༣ན།    རྒྱལ་པོ་གོོའུ   སྐུ། ༥༦ན༥ན།    རྒྱས་པ་གླཽ

4  མ་ཕྱི། ༤༣ན༣ན།    ཀྱི   སྐུ། ༥༦ན༦ན།    ཀྱིས

5  སྐུ། ༥༦ན༦ན།    +ལས་ནྱི།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་ལ་རྲིགས་ལྡན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་”གྲི
1
། ཚངས་”པའམ

2
་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིགས་”བཞྲི་དང་
3
ལྡན་ཞེས་བརོད་པ་མྲིན་ནོ། །

དེའང་འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲིས་དང་སོང་རྣམས་ལ་

ཆོས་བསྟན་ན། གཞན་”ལས
4
་ཐོས་པའྲི་དབང་གྲིས་འཆད་པའྲི་ཕྱྲིར་ན། འདྲི་ཀུན་

མཁེན་མྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་རྩོད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་འདྲིར་རྒྱུད་

གཞན་ལས་འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་བསྟན་པའྲི་དོན་

དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་སེངེའྲི་”ཁྲིའྲི
5
་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་རྣམ་པ་གཞན་གྲིས་ཆོས་

བསྟན་”ཏེ
6
། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། ཚིག་གྲི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་དག་གྲིས་ཞེས་

སོགས་ཏེ། འདྲི་ནས་བདག་འདོད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་འོག་ནས་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་

པར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་དོན་འད་བས་འདྲིར་མ་བཤད་དོ། །འོ་ན་སྲིང་པོའྲི་དོན་

བསྡུས་པ་འདྲི་ཞེས་སོས་པ། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་”དེའྲི
7
་གཞུང་ཚད་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་”བེད་

8
ཅེ་ན། འཕྲེང་བ་འཛིན་པའྲི་སེབ་སྦོར་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ཚིགས་བཅད་རྐང་”པ་
9
བཞྲི་པ་སུམ་ཅུ་ནྲི་ལྷག་པའྲི་ཕྱོགས་བརྒྱ་སྟེ་སྟོང་ཕྲག་གཅྲིག་གོ །དེ་ལ་འཕྲྲིང་བ་

1  མ་ཕྱི། ༤༣ན༤ན།    གྱི   སྐུ། ༥༦བ༡ན།    གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༤༣ན༤ན།    པའམ   སྐུ། ༥༦བ༡ན།    པའྱི

3  མ་ཕྱི། ༤༣ན༤ན།    བཞྱི་དང་   སྐུ། ༥༦ན༡ན།    -བཞྱི་དང་

4  མ་ཕྱི། ༤༣ན༥ན།    ལས   སྐུ། ༥༦བ༢ན།    ལ

5  མ་ཕྱི། ༤༣ན༦ན།    ཁྱིའྱི   སྐུ། ༥༦བ༣ན།    ཁྱི

6  མ་ཕྱི། ༤༣ན༦ན།    ཏེ   སྐུ། ༥༦བ༣ན།    -ཏེ

7  མ་ཕྱི། ༤༣ན༧ན།    དེའྱི   སྐུ། ༥༦བ༤ན།    དེ

8  མ་ཕྱི། ༤༣ན༧ན།    -བྱེད་   སྐུ། ༥༦བ༥ན།    བྱེད་    * བྱེད་

9  མ་ཕྱི། ༤༣བ༡ན།    པ་   སྐུ། ༥༦བ༥ན།    -པ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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འཛིན་པའྲི་སེབ་སྦོར་ནྲི། སེབ་སྦོར་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས། མ་ར་ཝ་ན་དག་ཝ་

ར་དག་ཝ། བདུན་པ་གསུམ་གྲི་ངལ་”གསོ
1
་འཕྲེང་”

2
འཛིན་འགྱུར། གལ་ཏེ་རྐང་པ་

སོ་སོ་ལ་མ་ར་ཝ། ན་ན་ཝ། ར་ར་ཝ་”དང་།
3
དེ་བཞྲིན་དུ་བདུན་པ་གསུམ་གྲི་ངལ་

”གསོ
4
་བ་དེའྲི་ཚེ་འཕྲེང་བ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་

གསུམ་བསྒྲིགས་པ་ལ། མ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་”བས
5
་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་

བ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པའྲི་གསུམ་བསྒྲིགས་ལ། ར་ཞེས་ཐ་སད་

བ་ཞྲིང༌། ཡང་བ་གསུམ་”བསྒྲིགས
6
་པ་ལ་ནྲི། ན་ཞེས་ཐ་སད་བའོ། །

ངལ་”གསོའྲི
7
་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་ལ་ནྲི། ཝ་ཞེས་ཐ་སད་བ་ལ། དེས་ན་ཡྲི་གེ་ཉེར་

གཅྲིག་རྐང་པ་གཅྲིག་ལ་ཚང་བའྲི་རྐང་པ་དེ་ལ། ཡྲི་གེ་བདུན་ཚན་གསུམ་གྲི་བདུན་

ཚན་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་གསུམ། ལྕྲི་བ་གསུམ་བསྒྲིགས་དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ། 

ལྕྲི་བ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པ”་ལ
8
། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བདུན་པ་དེ་

ངལ་”གསོའྲི
9
་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་ནྲི་མ་ར་ཝའོ། །ཡང་བདུན་ཚན་བར་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་

གསུམ་ཡང་བ་གསུམ་བསྒྲིགས། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡང་ཡང་བ་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༡ན།    གསོ   སྐུ། ༥༦བ༦ན།    བསོ

2  སྐུ། ༥༦བ༦ན།    +བ་

3  མ་ཕྱི། ༤༣བ༢ན།    དང་།   སྐུ། ༥༦བ༦ན།    -དང་།

4  མ་ཕྱི། ༤༣བ༢ན།    གསོ   སྐུ། ༥༦བ༦ན།    བསོ

5  མ་ཕྱི། ༤༣བ༢ན།    བྱས   སྐུ། ༥༧ན༡ན།    བྱ

6  མ་ཕྱི། ༤༣བ༣ན།    བསྒྲྱིགས   སྐུ། ༥༧ན༢ན།    སྒྲྱིགས

7  མ་ཕྱི། ༤༣བ༣ན།    གསོའྱི   སྐུ། ༥༧ན༢ན།    བསོའྱི

8  མ་ཕྱི།  ༤༣བ༤ན།    -་ལ   སྐུ། ༥༧ན༣ན།    ་ལ    * ་ལ

9  མ་ཕྱི། ༤༣བ༤ན།    གསོའྱི   སྐུ། ༥༧ན༣ན།    བསོའྱི
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བསྒྲིགས། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་པོ་དེ་ངལ་”གསོ
1
་ལྕྲི་བ་ནྲི། ན་ན་ཝའོ། །བདུན་

ཚན་ཐ་མའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་གསུམ། ལྕྲི་བ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པ། 

དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡང་ལྕྲི་བ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པ། དེའྲི་

རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་ངལ་”གསོ
2
་ལྕྲི་བ་ནྲི། ར་ར་ཝའོ། །དེ་ལྟར་”བསགས

3
་པའྲི་ཡྲི་

གེ་ཉེར་གཅྲིག་པར་མཚུངས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་འཕྲེང་བ་འཛིན་པའྲི་སེབ་

སྦོར་ཞེས་བའོ། །

ཡྲི་གེ་ལྕྲི་ཡང་ནྲི། སྦར་བ་དག་གྲི་ཐོག་མ་དང༌། །ཚེག་དག་ཅན་དང་ཐྲིག་ལེ་

ཅན། །ཚིག་མཐའ་རྲིང་པོའྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། །ལྕྲི་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་སུ་གགས། ཞེས་སྒ་པ་དག་

”
4
་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཉྲིད། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་ཉྲིན་མོར་བེད་པའྲི་

སྐུ་སྟེ་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན། ཞེས་པའྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་པོ་”འདྲིའྲི
5
་ལེགས་

སྦར་གྲི་སད་ལ་མཚོན་ནས་པྲ་སྟ་རར་བཀོད་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྕྲི་བ་ལ་རྲི་མོ་འཁོག་པོ་

དང༌། ཡང་བ་ལ་དང་པོ་དང༌། ལྕྲི་བ་ངལ་”གསོ
6
་ལ་འཁོག་པོ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་ནོ། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྐང་པ་འདྲི་དང་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ལྕྲི་ཡང་སེལ་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༥ན།    གསོ   སྐུ། ༥༧ན༤ན།    བསོ

2  མ་ཕྱི། ༤༣བ༦ན།    གསོ   སྐུ། ༥༧ན༥ན།    བསོ

3  མ་ཕྱི། ༤༣བ༦ན།    བསྡགས   སྐུ། ༥༧ན༥ན།    བསྡེབས

4  སྐུ། ༥༧ན༦ན།    +པ

5  མ་ཕྱི། ༤༤ན༡ན།    འདྱིའྱི   སྐུ། ༥༧བ༡ན།    འདྱི

6  མ་ཕྱི། ༤༤ན༢ན།    གསོ   སྐུ། ༥༧བ༢ན།    བསོ
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ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བར་འདའོ། །དེ་ནས་པད་དཀར་རྲིམ་པས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གོ་ས་ལ། ཟླ་

བཟང་གྲི་སྔོན་དུ་འདས་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅེས་པ། ཟླ་བཟང་གྲི་ཡབ་དེ་ནྲི་ཁོ་བོ་

བགེགས་དག་ཞེས་པ་བགེགས་མཐར་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། ཕྱག་ན་རོ་རེ་ནྲི་ཟླ་བཟང་

ཁོད་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་གོང་གྲི་ལྷ་དབང་ཞེས་སོགས་རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་རྲིམ་པས་འོག་

གྲི་ས་སྲིང་སོགས་བརྒྱད་ཀྲི་སྤྲུལ་པར་རྲིམ་པས་ཏེ། གོ་རྲིམས་བཞྲིན་སྦར་རོ། །

དེ་ནས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་སོགས་ཁོ་བོའྲི་”བཞྲིའྲི་
1
སྤྲུལ་པ་བཅུ་དང༌ཁོ་བོ་དེ་དག་

གྲི་བར་བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དབངས་དང་། སྤན་རས་གཟྲིགས་

གཉྲིས་ལས་གཞན་ས་སྲིང་སོགས་སྔར་བསྟན་པ་བཞྲིའྲི་སྤྲུལ་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། 

རྒྱལ་པོ་དེ་དག་རྲིམ་པ་ཡྲིས་རྲིགས་ལྡན་གགས་པའྲི་རྲིགས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། རྲིགས་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མར། གགས་པའྲི་རྲིགས་ལྡན་གྲི་

རྲིགས་ཀང་འབྱུང་སྟེ། དེ་ནས་རྲིགས་ལྡན་གཉྲིས་པ་པད་དཀར་པོ་དང༌། གཤྲིན་རེ་

མཐར་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་བཟང་པོ་རྲིགས་ལྡན་གསུམ་པ་སྟེ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་ལྡན་

བཞྲི་པ་ས་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལོ། །དེ་ནས་རྲིགས་ལྡན་ལྔ་པ་རྨུགས་བེད་ཀྲི་

སྤྲུལ་པ་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་དང༌། དྲུག་པ་སྒྲིབ་སེལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཕྱག་དམར་དང༌། 

བདུན་པ་ཁེངས་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཁབ་འཇུག་སྦས་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནམ་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་

པ་ཉྲི་མ་གགས་དང༌། དགུ་པ་བགེགས་དགའྲི་སྤྲུལ་པ་ཤྲིན་ཏུ་བཟང་དང༌། བཅུ་པ་

ཕྱག་རོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། འདྲི་གཉྲིས་སུ་བགང་བ་ནྲི་ཉྲི་མ་རྲིགས་

ལྡན་བཅུ་གཉྲིས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་གཤྲིན་རེ་མཐར་བེད་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༣ན།    བཞྱིའྱི་   སྐུ། ༥༧བ༥ན།    -བཞྱིའྱི་
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ཀྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་དཀའ་དང༌། ས་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཉྲི་མ་རྲིགས་ལྡན་བཅུ་གཉྲིས་པ་དང༌། 

བཅུ་གསུམ་པ་རྨུགས་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ས་ཚོགས་གཟུགས་དང༌། བཅུ་བཞྲི་པ་སྒྲིབ་

སེལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཟླ་བའྲི་འོད་དང༌། བཅོ་ལྔ་པ་ཁེངས་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་དང་། 

བཅུ་དྲུག་པ་ནམ་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་ས་སྐོང་དང༌། བཅུ་བདུན་པ་བགེགས་དགའྲི་སྤྲུལ་པ་

དཔལ་སྐོང་དང༌། བཅོ་བརྒྱད་པ་ཕྱག་རོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་སེངེ་དང༌། བཅུ་དགུ་པ་གཤྲིན་

རེ་མཐར་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་པར་གནོན་པ་དང༌། ཉྲི་ཤུ་པ་ས་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་སྟོབས་

པོ་ཆེ་དང༌། ཉེར་གཅྲིག་པ་རྨུགས་བེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་མ་འགགས་པ་དང༌། ཉེར་གཉྲིས་པ་

སྒྲིབ་སེལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་མྲི་ཡྲི་སེངེ་དང༌། ཉེར་གསུམ་པ་མཁའ་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང༌། ཉེར་བཞྲི་པ་ཕྱག་རོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་དང༌། ས་སྲིང་གྲི་སྤྲུལ་

པ་རྣམ་རྒྱལ་ནྲི་རྲིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་སྟེ། དེ་ལ་དཔལ་སྐོང་སེངེ་གཅྲིག་ཏུ་བགང་བ་

ནྲི་རྲིགས་ལྡན་ཁོ་བོ་དང་བང་སེམས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་བཅུ་གསུམ་འོང་བར་བཤད་པ་མྲི་

ཚང་བས་མྲི་འཐད་ལ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་འབྱུང་བའང་གོང་དུ་བདག་

གྲི་ཕྱྲི་ནས་གཤྲིན་རེ་མཐར་བེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས་དང༌། མདོར་

བསྡུས་གཉྲིས་པར་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་གཤྲིན་རེ་མཐར་བེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་

རྒྱལ་པོ་བཅུ་དང༌། སའྲི་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་གསུམ་

པོ་རྣམས་ཏེ། གཤྲིན་རེ་མཐར་བེད་ལ་སོགས་པ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་བར་

བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་གསུམ་པོ་རྣམས་ལུང་བསྟན་ཏོ། ཞེས་པས་གྲུབ་

བོ། ཞེས་ཆོས་རེ་དམ་པ་གསུང་ངོ་། །

རྲིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་དེ་ནས་སར་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་དེའྲི་སས་སུ་གགས་པ་རྲིགས་
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ལྡན་དེ་ཉྲིད་གྱུར་པའྲི་མཚན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཅན་ཞེས་བ་བའྲི་རྲིགས་ལྡན་དག་པོ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྲི་སྨྲ་མཁས་པ་འཇམ་དབངས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། རྟ་

མཆོག་མཐའ་ཡས་པ་སྤོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །

རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་ལུང་བསྟན་ཏོ། ཞེས་དོན་བསྡུས་པ་ནྲི། 

རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ནས། ལུང་བསྟན་ཏོའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་རེས་སུ་ཇྲི་ལྟར་ལུང་བསྟན་པ་

ལྟར་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཟླ་བཟང་གྲིས་རྩ་རྒྱུད་

བསྟན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ལོ་གཉྲིས་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྡུས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ནས། གཤེགས་སོའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ལྷ་དབང་སོགས་ཀྲིས་

བསྟན་ཚུལ་ལ། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་བསྟན་”ཏོ་ཞེས་པའྲི
1
་བར་གོ་སའོ། །དེའྲི་

རེས་སུ་རྒྱལ་པོ་གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་བསྡུས་ཚུལ་ལ། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། བོས་

པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྒྱལ་པོ་གགས་པས། ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པའྲི་

དང་སོང་རྣམས་ལ་ཇྲི་ལྟར་བ་བའྲི་ངེས་པ་སྟེར་བར་བཞེད་ནས། འཁོར་དུ་བོས་པར་

བསྟན་ཏོ། །གནས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་པ་སྟེར་བར་བཞེད་ནས་བོས་ཤེ་ན། ཀ་ལཱ་

པའྲི་གོང་གྲི་ཞེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཁང་པ་དེར་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

འདྲིར་མ་ལ་ཡའྲི་སྐེད་མོས་ཚལ་གྲི་དབུས་ན། ཟླ་བཟང་གྲིས་མཛད་པའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་”བློས་བསང
2
་ཡོད་པ་དེའྲི་ཚད་

ལ། ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྐུའྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས། རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༤༥ན༣ན།    ཏོ་ཞེས་པའྱི    སྐུ། ༥༩ན༢ན།    ཏོའྱི

2  མ་ཕྱི། ༤༥ན༥ན།    བློས་བསླང   སྐུ། ༥༩ན༤ན།    གོ་བསླད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཕྱྲིའྲི་ཚད་རྩ་ཐྲིག་ནས། ཤར་གྲི་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ཚུན་ཆོད་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ། དེ་བཞྲིན་དུ་

ནུབ་མ་ལའང་བཞྲི་བརྒྱ་སྟེ། ཤར་ནུབ་བསོམས་པས་ཁྲུ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡོད་ཅྲིང༌། རྩ་

ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་བསན་པས་སྟོང་ཉྲིས་བརྒྱའོ། །དེའྲི་དབང་དུ་བས་ན་འདྲིར་

ཡང་སྒོ་ནྲི་འཁོར་ལོའྲི་བརྒྱད་ཆ་ཡྲིན་པས། རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་བར་ལ་སྒོ་ཚད་

བརྒྱད་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། སྒོ་ཚད་རེ་ལ་ཁྲུ་ལྔ་བཅུ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །དེའང་རྒྱུད་འདྲིར་

ཕྱྲིར་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ནང་དུ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་དག་པའྲི་དབང་གྲིས་

ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་གསུངས་པས། ཚངས་ཐྲིག་ནྲི། རྩ་ཐྲིག་ནས་ཕྱྲིར། 

ཤར་དུ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་དང༌། ནུབ་ཏུ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་ལས་དེ་ཕན་”ཆད་
1
དུ་མྲི་འགོའ།ོ །

དེ་ལྟར་བས་པས་མ་ལ་ཡའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདྲི་ལ། ཤར་དུ་རྩ་ཐྲིག་ནས་སྒོའྲི་

སྒོ་ཁྱུད”་དང་
2
འགམ་ལོགས་ནས་ཟད་མཚམས་བར་ལ་ཆ་ཆེན་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་ཁྲུ་

བརྒྱ། དེ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་ཟད་མཚམས་བར་ལ། ཆ་ཆེན་གཉྲིས་ཁྲུ་བརྒྱ། དེ་ནས་སའྲི་

ཁོར་ཡུག་དང༌། ཕྱྲིའྲི་རོ་རེ་འཕྲེང་བའྲི་ཞེང་ཚད་ལ། ཆ་ཆེན་ཕྱེད་ཕྱེད་དེ་དྲིལ་བས་

གཅྲིག །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་ཆུ་མེ་རླུང་གསུམ་གྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཆ་ཆེན་རེ་རེ་སྟེ། དེ་

ལྟར་ན་ཁོར་ཡུག་ལྔ་པོ་ལ་ཆ་ཆེན་བཞྲི། ཁྲུ་ཉྲིས་བརྒྱ་ཡོད་པས། རྩ་ཐྲིག་ནས་རོ་རེ་

འཕྲེང་བའྲི་བར་ལ་བཞྲི་བརྒྱར་འགྱུར་ལ། དབང་ལེར། ཀ་བའྲི་སྟེང་དུ་རྟ་བབས་ནྲི་སྒོ་

ལས་གསུམ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས། རྟ་བབས་”དཔངས་
3
སྒོ་ཚད་གསུམ་

ཡྲིན་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསང་བ་དང༌བྲིས་པ་ལ་རྟ་བབས་བསང་མ་བསང་གྲི་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༤༥བ༡ན།    ཆད་   སྐུ། ༥༩བ༡ན།    -ཆད་

2  མ་ཕྱི། ༤༥བ༡ན།    ་དང་   སྐུ། ༥༩བ༢ན།    །

3  མ་ཕྱི། ༤༥བ༣ན།    -དཔངས་   སྐུ། ༥༩བ༤ན།    དཔངས་    * དཔངས་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པར་ཡོད་ཀང༌། ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་གང་ནས་འོང་བ་ལ་ཁད་མེད་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་

བྲི་བ་ལ་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་ནང་མ་ནྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་སྒོ་”ཆེད
1
་གཉྲིས་སོང་

བའྲི་མཚམས་སུ་འོང་དགོས་ཏེ། བྲི་བ་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་འོང་བར་རྟ་བབས་ཀྲི་རྩེ་མོ་ཟད་

མཚམས་ནས་འོང་ན་བསང་བ་ལའང༌རྟ་བབས་ས་ལ་བསལ་ན་གང་དུ་རྩེ་མོ་སེབ་འོང་

བའྲི་མཚམས་ནས་འོང་དགོས་པས། མ་ལ་ཡའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་རོ་

རེ་འཕྲེང་བའྲི་བར་ལ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་ལྔ་བརྒྱ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར། འདྲིར་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ་

རེར་གསུངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །

དེར་མ་ཟད་རྟ་བབས་དང་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཚད་འདྲི་ལྟར་བས་པའྲི་དབང་དུ་བས་

པའྲི་བྲི་བ་ལའང༌། ཚངས་ཐྲིག་ཡང་ན་ཟླུམ་ཐྲིག་ཐོག་མ་དང་ཕྲད་”ཙམ
2
་དང་། ཡང་

ན་ཟླུམ་ཐྲིག་འགའ་ཞྲིག་འདས་ཀྲི་བར་དུ་འགོ་དགོས་ལ། དེར་མྲི་འགོ་བར་སབས་སུ་

འཇོག་ན། ཚངས་ཐྲིག་ཟད་མཚམས་རང་ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་འོང་དགོས་ཀྲི། ཚངས་ཐྲིག་

དང་ཟླུམ་ཐྲིག་མ་ཕྲད་པའྲི་བར་སབས་སུ་ཐྲིག་གང་གྲིས་ཀང་མ་ནོན་པའྲི་ས་”སྟོངས
3
་

སྒོ་ཚད་གཅྲིག་འོང་དོན་མེད་ལ། ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྲིན་པས། རྟ་བབས་

ཀྲི་སྒོ་”ཆེད་
4
གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་སུ་ཟད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རས་ཀང་། རོ་རེ་ཕྲེང་བར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཐྲིག་གྲི་བཤད་པའྲི་སབས་

སུ་ཟླུམ་ཐྲིག་ནང་མ་རྟ་བབས་ཀྲི་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་སོང་བའྲི་མཚམས་ནས་བསོར་བར་

1  མ་ཕྱི། ༤༥བ༤ན།    ཆེད   སྐུ། ༥༩བ༥ན།    ཚད

2  མ་ཕྱི། ༤༥བ༦ན།    ཙམ   སྐུ། ༦༠ན༢ན།    མཚམས

3  མ་ཕྱི། ༤༥བ༧ན།    སོངས   སྐུ། ༦༠ན༣ན།    སོང

4  མ་ཕྱི། ༤༥བ༧ན།    ཆེད་   སྐུ། ༦༠ན༤ན།    -ཆེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བཤད་པ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་དབང་ལེའྲི་དགོངས་པར་བས་ནས། ཟླུམ་ཐྲིག་རྟ་བབས་ཀྲི་རྩེ་མོ་ཟད་

མཚམས་ནས་བསོར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་འདྲིར་མ་ལ་ཡའྲི་ཚལ་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

ཚད་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེས་པའྲི་འགལ་སོང་དུ་བསང་བ་དང་བྲི་བའྲི་ཁད་པར་

ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྟ་བབས་

བསང་མ་བསང་གྲིས། ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་པོ་ཕྱྲི་ནང་དུ་”འབྱུག
1
་པ་ལ་འབེལ་གང་ཡང་

མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

པའང་མྲི་འཐད་དེ། འོག་ཏུ་དབང་ལེར་ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་དངས་ནས་དེའྲི་ལུགས་བཞྲིན་

དུ་ཐྲིག་གདབ་ཚུལ་བས་ཤྲིང༌། བསྡུས་རྒྱུད་དུའང་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་

བཤད་པས་སོ། །འོ་ན་དབང་ལེར། འདྲིར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་མཐར། 

སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སེར་པོ་སྟེ།  ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དང༌ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགལ་

”
2
ཞེ་ན། དེ་ལ་ཧརྨྲི་ནྲི་བུམ་གདན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བུམ་པ་ནྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་ཏོག་ཡྲིན་པས་

དེ་གཉྲིས་རྟ་བབས་ཀྲི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཡྲིན་གྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་སམ་བུ་དངོས་

མྲིན་ལ། རྟ་བབས་ཀྲི་སམ་བུ་དངོས་ཀྲི་མཐའ་དང༌། རྟ་བབས་བང་རྲིམ་གསུམ་པའྲི་

མཐའ་ལས་ཕྱྲིར་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཕྱྲི་ཐྲིག་ད་དུང་འགོ་དགོས་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་རྟ་

བབས་ཀྲི་མཐར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། རྟ་བབས་ཟད་མཚམས་ནས་

སའྲི་ནང་ཐྲིག་བསོར་བའྲི་དོན་མྲིན་ལ། བྲི་བ་ལ། རྟ་བབས་ཀྲི་ཧརྨྲི་ལས་ཆ་ཕྲན་

གཅྲིག་དང༌། བུམ་པ་ཆ་ཕྲན་གཉྲིས་ཆུའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་སྟེང་དུ་འོང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཆ་

1  མ་ཕྱི། ༤༦ན༣ན།    འབྱུག   སྐུ། ༦༠ན༦ན།    ཆུག

2  སྐུ། ༦༠ན༢ན།    + ལམ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཕྲན་དྲུག་ལ་སྒོ་ཚད་ཡྲིན་པས། རོ་རེ་ཕྲེང་བར། བུམ་པའྲི་རྩེ་མོས་ཆུའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་

ཕྱེད་བར་དུ་ནོན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྟ་བབས་སྒོ་ཚད་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ནྲི་རྟ་

བབས་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དེ་དག་དང་འགལ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་དུས་གང་གྲི་ཚེ་དང་སོང་རྣམས་ལ་ངེས་པ་བྲིན་པ་དང༌། ངེས་པ་ཇྲི་

ལྟ་བུ་བྲིན་པ་དང༌། ངེས་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཆོས་ལུགས་དང་འགལ་བར་

མཐོང་བས། བརྒྱལ་ཞྲིང་དང་དུ་མ་བླངས་པ་དང༌། དེ་ལ་རྒྱལ་པོས་བཀའྲི་ཆད་ལས་

ཀྲིས་ཚར་བཅད་པ་དང༌། དེ་ལ་སར་ཡང་དད་པར་གྱུར་པ་ན། རེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། 

དེ་ནས་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པས་གསེར་གྲི་མེ་ཏོག་སོགས་དང་བཅས་

པའྲི་མཎྜལ་སོགས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་། རྒྱུད་

རྒྱས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་སྟོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་བར་ནྲི། 

དབོའྲི་ཟླ་བ་ལ་ཞེས་པ་ནས། བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྲིན། བསྡུས་རྒྱུད་ཕྲེང་འཛིན་གྲི་སེབ་སྦོར་གྲིས་བསྡུས་པ་ཡང་

དག་པར་སྟོན་པར་མཛད་དོ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ནས། ཞེས་པ་ནས། “མཛད་དོ་ཞེས་

བའྲི
1
་བར་རོ། །དེའང་ལེགས་སྦར་གྲི་སྒ་བཟང་པོ་སྨྲ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་སྒ་བཟང་པོ་

ལ་ཞེན་པ་”སངས་པའྲི
2
་སད་དུ་དོན་ལ་གཙོ་བོར་”སྟོན

3
་པ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚིགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།    མཛད་དོ་ཞེས་བའྱི   སྐུ། ༦༡ན༤ན།    མཛོད་ཅེས་པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།    སྤངས་པའྱི   སྐུ། ༦༢ན༥ན།    སྤང་བའྱི

3  མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།    སོན   སྐུ། ༦༡ན༥ན།    རྟོན
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སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། སཱྲི་ཏ་ཞེས་པ་ལ་ཤཱྲི་ཏ་ཞེས་པའམ། ཡ་མ་ཞེས་པ་ལ། “ཇ
1
་མ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སཾ་ཀྲ་ཏ་ལས་གཞན་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་དང༌། ཐུར་སེལ་གྲིས་ནྲི་འོག་ཏུ་

འདེན་ཏེ། ཞེས་པར། འདེན་ནོ། ཞེས་རོགས་ཚིག་འཐོབ་པས། ན་ཡ་ཏྲི། ཞེས་འཐོབ་

པ་ལ། ནྲི་ཏྲི་ཞེས་ལྷག་མ་ཅན་དུ་བས་པ་ལྟ་བུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སེབ་

སྦོར་གྲི་ངལ་”གསོའྲི
2
་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། ཟླ་བཟང་ཞེས་པ་ལ། སུ་ཙནྡྲ་ཏྟྲཿ ཞེས་དང་པོའྲི་

རྣམ་དབེ་ཐོབ་པ་ལ། སུ་ཙནྡྲ་ཞེས་རྣམ་དབེ་མེད་པའྲི་ཚིག་དང༌། རྒྱུ་མ་སྤྲིན་ཏེ་ཞེས་

པའྲི་སྒྱུ་མ་ལ། ཨནྟྲཾ་ཞེས་ཐོབ་པ་ལ་ཨནྟྲཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་བས་པ་ན་ཨཾ་ཕྱྲིས་པ་ལྟ་བུ་

ཁ་ཅྲིག་ཏུ་དབངས་བཞག་པར་འོས་པ་ཕྱྲིས་པ་དང༌། རྩ་ནྲི་ཟུང་དག་ངེས་པར་

འཇོམས། ཞེས་པའྲི་འཇོམས་པ་ལ་གྷྲིན་ཞེས་ཐོབ་པ་ལ། ཧནྲི་ཞེས་པར་བས་པ་ལྟ་བུ་

གསལ་བེད་བཞག་པར་འོས་པ་ཕྱྲིས་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། སའྲི་མྲིང༌། 

མ་ཧཱྲི་ཞེས་རྲིང་པོ་ཐོབ་པ་ལ་མ་ཧྲི་ཞེས་ཐུང་ངུར་བས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུང་ངུ་

ལའང་རྲིང་པོར་བས་པ་དང༌། ས་ལས་དྲི། ཆུ་ལས་གཟུགས། ཞེས་ཐོབ་པ་ལ། ས་ལ་

དྲི། ཆུ་ལ་གཟུགས་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ། ཁ་ཅྲིག་ཏུ། རྣམ་དབེ་ལྔ་པའྲི་དོན་འབྱུང་

ཁུངས་ཀྲི་ཚིག་ཐོབ་པ་ལ་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་གནས་གཞྲིའྲི་ཚིག་སྦར་བ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕྱྲིར་དང་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕྱྲིར་དུ་འབུལ་བ་ལ། སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ། རྣམ་དབེ་བཞྲི་པ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།    ཇ   སྐུ། ༦༡ན༥ན།    ཛ

2  མ་ཕྱི། ༤༦བ༥ན།    གསོའྱི   སྐུ། ༦༡ན༦ན།    བསོ་བའྱི
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དོན་ལ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་བའྲི་ཚིག་སྦར་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་

ཚིག་ཐོབ་པ་ཅན་གྲི་བྲིངས་ལ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚིག་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

དོན་གྲི་ཚིག་ཐོབ་པ་ཅན་ལ་གཞན་གྲི་ཚིག་ཅན་སྦར་བ། དཔེར་ན་འཚེད་པ་ལྟ་བུར་

རང་གཞན་གང་གྲིས་འཚེད་མ་ངེས་པར་ཐུན་མོང་དུ་སྟོན་ན། འཚེད་པའྲི་བྲིངས་“པ
1
་

ཙ་ལ་ཏྲི་སྦར་ནས་སྟོན་ལ། གཞན་གྲིས་འཚེད་པ་ཞྲིག་སྟོན་ན། སྲི་སྦར་ནས་པ་ཙ་སྲི་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་འཚེད་པ་ཞྲིག་སྟོན་ན། ཨཏྨ་ནྱཻའྲི་ཚིག་ཨེ་སྦར་

ནས། བ་ཙེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འཐོབ་པ་ལ། རང་གྲིས་འཚེད་པ་ལ་པ་ཙ་སྲི། གཞན་གྲིས་

འཚེད་པ་ལ་བ་ཙེ་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་ལ་མང་པོའྲི་

ཚིག་སྦར་བ་བཙུན་མོ་གཅྲིག་ལ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། མང་པོའྲི་

ཚིག་ལ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག །ཤྲིང་གྲི་ཚོགས་པ་ལ་ཤྲིང་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ཕོའྲི་རྟགས་ལ་མ་ནྲིང་གྲི་རྟགས་དང༌མ་ནྲིང་གྲི་རྟགས་ལ་ཕོའྲི་

རྟགས་སུ་སྦར་བ། དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ལ། ཕོ་སྟོན་ན་རྟགས་ཨེ་སྦར་ནས་

སརྦྦེ་ཞེས་པ་དང༌། མོ་སྟོན་ན་ཨ་སྦར་ནས་སརྦཱ་ཞེས་དང༌། མ་ནྲིང་སྟོན་ན་རྟགས་ཨཾ་

སྦར་ནས་སརྦཾ་ཞེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཕོ་སྟོན་ན་སརྦཾ། མ་ནྲིང་སྟོན་པ་ལ་སརྦེ་ཞེས་

སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྐན་ལས་བྱུང་བ་ཤ་ཡྲིག་ལ་སོ་ལས་བྱུང་བ་ས་ཡྲིག་

ཏུ་བས་པ་ཤ་ར་ལ་ས་ར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་དེ་”ལ
2
་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བ་ས་ཏ་ལ་

ཥ་ཊར་བས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བ་ལ། སོ་དང་རྐན་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༤༧ན༤ན།    པ   སྐུ། ༦༡བ༦ན།    ལ

2  མ་ཕྱི ༤༧ན༧ན།    ལ   སྐུ། ༦༢ན༥ན།    ལས
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”འབྱུང
1
་བར་བས་པ་ཥ་ར་ལ། ས་རར་བས་པ་དང༌། ཤ་ར་ཞེས་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སོ་ལས་”འབྱུང
2
་བ་ས་ལ་རྐན་ལས་བྱུང་བ་ཤ་ཡྲིག་ཏུ་བས་ནས་སཾ་བྷ་

ར་ལ་ཤཾ་བྷ་ར་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ལ་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བར་བས་པ། ས་ཏ་ར་

ཥ་ཌར་བས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཐ་སད་ཀྲི་གཙུག་ལག་དང་མྲི་མཐུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་

རྒྱུད་སྟོན་པ་པོའྲི་མན་ངག་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །དཔེར་བརོད་པ་

འདྲི་དག་ཆོས་རེ་དམ་པའྲི་བཞེད་པ་ཉྲིད་བྲིས་”པའོ། །
3
བརྟག་པར་བ་”བའྲི་གནས

4
་

འགའ་ཞྲིག་སང་ངོ༌། །བསྡུས་རྒྱུད་ལྟར། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང་བསྟན་པར་བཤད་པ་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་ནས། རྟོགས་པར་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་འགེལ་པ་མཁན་

པོས་ཀང༌སྒ་བཟང་པོ་སོགས་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ། སྒ་ཟུར་ཆག་པ་སོགས་

ཀྲིས་བསྟན་པར་བ་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་

སྟོན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་གསུམ་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་

པའོ། །ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་པ་བཞྲི་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་སྔར་བཤད་པའྲི་མདོར་

བསྡུས་གསུམ་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་

རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་འདྲིས། རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་

གཞྲིའྲི་དོགས་གཅོད་དང༌བསྡུས་པའྲི་དོན་གཙོ་བོར་འཆད་ཅྲིང༌། མདོར་བསྡུས་ལྔ་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༡ན།    འབྱུང   སྐུ། ༦༢ན༥ན།    བྱུང

2  མ་ཕྱི། ༤༧བ༡ན།    འབྱུང   སྐུ། ༦༢ན༦ན།    བྱུང

3  མ་ཕྱི། ༤༧བ༢ན།    པའོ། །   སྐུ། ༦༢བ༡ན།    པ་སེ་

4  མ་ཕྱི། ༤༧བ༢ན།    བའྱི་གནས   སྐུ། ༦༢བ༡ན།    བ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པས་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་དོན་དང༌རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་བསྡུ་

བ་ལ་སོགས་འཆད་ལ། མདོར་བསྡུས་དྲུག་པས། རྒྱུད་”ལ་
1
ཞུ་བ་པོས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ཉྲིད་འཆད་པས། མདོར་བསྡུས་གསུམ་པོ་འདྲི་རྒྱུད་”ཀྲི་
2
ལེའུ་ལྔའྲི་ཐུན་མོང་

བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་ལེའུ་སོ་སོའྲི་དོན་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། རྒྱས་

པར་བ་སྟེ་ཞེས་པའྲི་བར། མདོར་བསྡུས་པ་འདྲི་ཉྲིད་བཤད་པར་དམ་བཅའ་

བའོ། །འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། ཉོན་ཅྲིག་ཅེས་སོ།  ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྡུས་རྒྱུད་སྡུད་

པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་གྲིས། རྒྱུད་སྟོན་པར་ཞུ་བ་པོ་”ལ་
3
སབས་ཕྱེ་ཞྲིང་། 

སྟོན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་འཆད་དེ། དེ་ལ་བཞུགས་པ་ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས་གནས་དང༌། ཕྱག་བས་པ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཁོར་དང༌། ཤེས་རབ་

ཀྲི་སྐུ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ངོ་བོ་དང༌། ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟས་གསོལ་བ་བཏབ་པ། ཞེས་པས་

ཞུ་བ་པོའྲི་ཁད་པར་དང༌།  མྲིའྲི་དབང་པོ་གགས་པས། ཞེས་པས་མཚན་གྲི་ཁད་པར་

ཏེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་བཤད་ལ། བསྟན་པར་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཞུས་པ་ལ་

ལེགས་སོ། །གནང་ཞྲིང་སྟོན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཉོན་ཅྲིག །ཅེས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ལེགས་པར་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་པ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་”གྲི
4
་

མཚམས་སྦར་བའོ། །ཐམས་ཅད། ཅེས་སོགས་ནྲི་བཤད་པར་བ་བ་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༦ན།    ལ་   སྐུ། ༦༢བ༦ན།    -ལ་

2  མ་ཕྱི། ༤༧བ༦ན།    ཀྱི་   སྐུ། ༦༢བ༦ན།    -ཀྱི་

3  མ་ཕྱི། ༤༧བ༧ན།    ལ་   སྐུ། ༦༣ན༡ན།    -ལ་

4  མ་ཕྱི། ༤༨ན༣ན།    གྱི   སྐུ། ༦༣ན༤ན།    གྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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”དགོས
1
་པའོ། །དེ་འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲིར། ཞེས་པ་ནས། བསྡུ་བ་མཛོད་

”དོ།
2
ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གླེང་གཞྲི་བསྡུས་དོན་བསྟན་ཏེ། དེ་ལ། པ་ལྷ་མཆོག་རྣམས་

ཀྲིས་བཏུད་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། པ་མར་ལ་དངས་ནས། བཏུད་པ་ལ་ཞེས་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་

པས། ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ། ཞེས་གོང་དུ་དངས་ནས་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ནྲི་

གོ་སའོ། །

མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་སོགས་གསུམ་དོན་གྲི་ཆ་ནས་ལེའུ་ལྔ་”གའྲི
3
་ཐུན་མོང་

བ་ཡྲིན་ཀང༌། གཞུང་ལེའུ་དང་པོ་དང་ཚན་གཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལ་དགོངས་ནས། 

མདོར་བསྡུས་འདྲི་དག་གྲི་གནས་པ་རྣམས་ལེའུ་དང་པོར་གནས་པར་བགངས་

སོ། །དེའྲི་རེས་སུ་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་འཆད་དེ། དེའང་འདྲིར་བརོད་

པར་འོས་པའྲི་ཚིག་ཨེ་ཝཾ་མ་སོས་པའྲི་རྩོད་པ་སང་བ་དང༌། དངོས་སུ་སོས་པ་རྒྱུད་

སྟོན་པ་པོའྲི་མཚན་གྲི་ཁད་པར་ལྔ་བརོད་པའྲི་ཚིག་ལ་ཟློས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩོད་པ་

སང་བ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དང༌། 

“གཉྲིས་པ་ནྲི།
4
འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཞེས་པ་”ནས

5
།  ངེས་པར་གོལ་བའོ། ཞེས་པའྲི་

”ཕར
6
་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས། དེའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་དང༌སྡུད་པ་པོ་གཞན་ལས་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༤༨ན༣ན།    དགོས   སྐུ། ༦༣ན༥ན།    དགོད

2  མ་ཕྱི། ༤༨ན༤ན།    དོ།   སྐུ། ༦༣ན༥ན།    -དོ།

3  མ་ཕྱི། ༤༨ན༥ན།    གའྱི   སྐུ། ༦༣བ༡ན།    ཀའྱི

4  མ་ཕྱི། ༤༨ན༧ན།    -གཉྱིས་པ་ནྱི། སྐུ། ༦༣བ༣ན།    གཉྱིས་པ་ནྱི།    * གཉྱིས་པ་ནྱི།

5  མ་ཕྱི། ༤༨ན༧ན།    ནས   སྐུ། ༦༣བ༣ན།    ན

6  མ་ཕྱི། ༤༨ན༧ན།    ཕར   སྐུ། ༦༣བ༣ན།    བར



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པར་དུ་འཕགས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། “དེ་ནས
1
་ཁབ་འཇུག་དང་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལ་གཞན་

དོན་ཅྲི་ཞྲིག་”གཏམ
2
་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སོགས་ནྲི་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལ་རྩོད་པ་དང་པོ་སང་བ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནས། འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་པ་མྲིན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་བསྡུས་གཞན་ཐམས་ཅད་

དུ། བཞུགས་པའྲི་གནས་སྟོན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཚིག་ཡོད་ལ། འདྲིར་དེ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་

ཞེས་”པ་སྟེ
3
། བཞུགས་པའྲི་གནས་སྟོན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཚིག་མེད་པར་རྩོད་པ་ཡྲིན་

གྲི། རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བྷ་ག་ལ་ཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བཞུགས་པའྲི་གནས་སྟོན་

པའྲི་ཚིག་ཏུ་བས་ནས་དེ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་རྩོད་པ་མྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ལན་ལ་ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ན་ངེས་བཟུང་དུ་སོས་མྲི་

དགོས་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། སོས་དགོས་པ་ལ་གནོད་བེད་དང་། སོས་མྲི་དགོས་པའྲི་

སྒྲུབ་བེད་གཞན་བསྟན་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་དང་། ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཀྲིས་བསྡུས་

པའྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལའང་བཞུགས་པའྲི་གནས་སྟོན་ཚུལ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤྲིང་། 

རྒྱུད་ཞུ་བ་པོའང་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཨེ་ཝཾ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་

དོན་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་

དོན་བཤད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་བླ་མའྲི་མན་ངག་ལས་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་

པར་བ་བར་བསྟན་པ་དང༌ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་བསྡུས་པར་བཤད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༤༨ན༧ན།    དེ་ནས   སྐུ། ༦༣ན༤ན།    དེས་ན

2  མ་ཕྱི། ༤༨ན༧ན།    གཏམ   སྐུ། ༦༣བ༤ན།    གམ

3  མ་ཕྱི། ༤༨བ༢ན།    པ་སེ   སྐུ། ༦༣བ༦ན།    པས་ཏེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང༌། རྒྱུད་གཞན་ལས་བསྟན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་འདྲིའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་གྲི་

དོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་དང༌། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་སད་པར་མྲི་བ་བའྲི་

དོན་བསྡུ་དང་བཅས་པ་སྟེ། བསྡུས་པའྲི་དོན་བཅུས་རྲིག་པར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྱྲིར་ལན་བརོད་པ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། དེའྲི་རེས་སུ། 

འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དེ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། ཞེས་པའྲི་པར་གྲིས་དམ་བཅའ་སྟོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན། ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པའྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་ཚིག་ཁོ་

ནས་བཞུགས་པའྲི་གནས་བསྟན་དགོས་པ་མྲིན། ཞེས་བ་བའོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

གྲི་ཕྱྲིར་ན། ཆོས་སྟོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་། དོན་ལ་གཙོ་བོར་རྟོན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གདུལ་བ་རང་རང་གྲི་སད་དང་མཐུན་པར་སད་ས་ཚོགས་པས་ཆོས་སྟོན་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་དང༌། སྡུད་པར་བེད་པ་པོ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་ས་ཚོགས་ཀྲི་སད་ལེགས་

སྦར་ལས་གཞན་གྲིས་ཀང་ཡང་དག་པར་སྡུད་པར་བེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དང་

ཞེས་པ་ནྲི། འདྲི་གཉྲིས་གང་རུང་རེས་ཀང་དམ་བཅའ་བ་དེ་ཉྲིད་འགྲུབ་པའྲི་རྟགས་

རྣམ་གངས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དམ་བཅའ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་

སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟོང་དུས་དུ་མར་གདུལ་བ་རྲིགས་ཐ་དད་དུ་མ་

ལ་བསྟན་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ནས་སྟོནདགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། སྡུད་

པ་པོས་ཀང་གདུལ་བ་རང་རང་གྲི་སད་དང་མཐུན་པར་བསྡུ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། སད་

ཉྲི་ཚེ་བ་ལེགས་སྦར་སད་ཁོ་ནས་”སྡུད
1
་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པའོ།  །གཞན་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༤༩ན༤ན།    སྡུད   སྐུ། ༦༤བ༤ན།    བསྡུ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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གསུང་ཉྲི་ཚེ་བ་དེ་ཁོ་ནར་ངེས་ནས་རང་རང་དང་མཐུན་པར་ཆོས་མྲི་སྟོན་ན། སྐུའང་

ཉྲི་ཚེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས། ཅྲིག་ཅར་ཞྲིང་མཐའ་ཡས་པར་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་

ལ་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་རྣམ་པས་དོན་མཛད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་མྲིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཡང་མྲིན་ནོ་

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ལེགས་པར་ཁོ་ནས་བསྟན་མྲི་དགོས་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་

གཞན་ཡང་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དུ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཆོས་”སྟོན
1
་པའྲི་གསུང་ལེགས་སྦར་ཁོ་ནར་ངེས་ན་སྐུའང་ལྷའྲི་

གཟུགས་གཅྲིག་པུར་ངེས་དགོས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་”སྐུ་ལྷའྲི
2
་གཟུགས་

གཅྲིག་ཕུར་ངེས་པ་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས། དེས་བསྟན་པའྲི་

ཆོས་ཞུ་བ་པོ་དགེ་འདུན་རྣམས་རྣམ་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཚད་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། 

ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ནས། བསྟན་པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་དེའྲི་དོན་བསྡུའོ། །

དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཡུལ་སོ་སོར་གདུལ་བ་སོ་སོ་ལ་དོན་གཅྲིག་

ཉྲིད་སད་རྲིགས་སོ་སོས་བསྟན་པ་མདོ་སེ་ལས་འབྱུང་བའྲི་”དཔེས
3
་བསྟན་པ་ནྲི། 

འདྲིར་དང་པོར་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་བསྟན་ཏོ་ཞེས་པ་གསུམ་པའྲི་བར་ཏེ། སད་རྲིགས་

གསུམ་པོ་དེའྲི་དོན་ནྲི། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། འདྲི་ལྟར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྲི་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་བདེ་བར་

གཤེགས་པ། འཇྲིག་རྟེན་མཁེན་པ། བླ་ན་མེད་པ། ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེའང་

1  མ་ཕྱི། ༤༩ན༦ན།    སོན   སྐུ། ༦༤བ༦ན།    བསན

2  མ་ཕྱི། ༤༩ན༦ན།    སྐུ་ལྷའྱི   སྐུ།༦༥ན༡ན།    ལྷའྱི་སྐུ

3  མ་ཕྱི། ༤༩བ༡ན།    དཔེས   སྐུ། ༦༥ན༣ན།    དཔེ
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ཡུལ་སད་དང་པོ་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། སད་གཞན་གཉྲིས་ད་ལྟ་བསྒྱུར་རྒྱུ་

མེད་ཀང༌། སྔ་མའྲི་འགོས་ཀྲིས་དོན་འདྲིར་གསལ་ལོ་ཞེས་བླ་མ་སྔ་མ་དག་གསུང་

ངོ༌། །དེ་ལྟར་ནས་མྲིན་ནོའྲི་བར་ནྲི་དཔེ་དེས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལའང་བཞུགས་

པའྲི་གནས་སྟོན་ཚུལ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། “དེ་ནས
1
་སྡུད་པར་བེད་པ་

པོ་རྣམས་ཀྲིས། ཞེས་པ་ནས། མན་ངག་ལས་རྟོགས་པར་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་སྟོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོའང་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བསྟན་པ་

ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་ནས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྣལ་འབོར་པས་ཤེས་པར་བའོ་

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དགེ་འདུན་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ནས་ལྔ་པ་ཨེ་

ཝཾ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

པ་ནས། ཆོས་སྟོན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནྲི་ཁབ་འཇུག་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་

གཟུགས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྐུ་དང༌། ལེགས་སྦར་གྲི་གསུང་ཉྲི་ཚེ་བར་ངེས་པ་མྲིན་གྲི་གདུལ་

བ་དང་མཐུན་པར་སྐུ་ས་ཚོགས་པ་དང་གསུང་ས་ཚོགས་པས་ཆོས་སྟོན་ཅྲིང༌། སྡུད་

པར་བེད་པ་པོས་ཀང་དེ་ལྟར་སྡུད་པ་ཡྲིན་པས། བཞུགས་པའྲི་གནས་སྟོན་པ་ནའང་། 

ཨེ་ཝཾ་གཅྲིག་པུ་མྲིན་པར། མྲིང་ས་ཚོགས་པས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའོ། །འོ་

ན་ཨེ་ཝཾ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་མྲིང་ས་ཚོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུས་བསྟན་ཞེ་ན། 

སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ཞེས་པ་ནས། སྲིན་པར་བ་བའྲི་སད་དུའོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། 

1  མ་ཕྱི། ༤༩བ༣ན།    དེ་ནས   སྐུ། ༦༥ན༦ན།    དེས་ན
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དོན་གཅྲིག་མྲིང་དུ་མས་གོ་བར་བེད་པའྲི་དཔེ་སྔོན་དུ་སོས་ཏེ། དེའྲི་རེས་སུ་གོ་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ། ཨེའྲི་མཚོན་དོན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྟོང་པའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་

དང༌། ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་མཚོན་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་

མཚོན་དོན་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དང༌། 

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་དང་བཅས་”པར
1
་འཆད་དོ། །འདྲིར་གསང་བ་གཉྲིས་སོས་

པའྲི་སྔ་མའྲི་སད་དོད་ལར་ཧ་”སེ
2
། ཕྱྲི་མའྲི་སད་དོད་མ་གུ་ཧ། ཞེས་པ་ཡོད་པས། སྔ་

མ་གསང་ཆེན། ཕྱྲི་མ་གསང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་དྲུག་པ་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཨེ་ཝཾ་གྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ངེས་དོན་བཤད་པ་

ནྲི། དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལ་སོགས་པར་ལྷའྲི་སད་ཀྲིས་ཆོས་བསྟན་པས་ཡོངས་སུ་

སྲིན་པར་བ་བའྲི་དོན་དུ་གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་བཞུགས་པའྲི་གནས་བསྟན་པ་ན། ཨེ་ཝཾ་

ཞེས་སོགས་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཀྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ་དེའྲི་ཕྱྲིར། འདུས་པ་ལ་

སོགས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་གླེང་གཞྲིའྲི་ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དབྲི་

བར་མྲི་འདོད་”དེ་
3
དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པས་ཀང་སྒ་དེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སྡུད་པ་པོས་

ཀང་སྒ་”དེ
4
་ཐོས་ནས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་

སོགས་སོ། །འོ་ན་ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་”བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ
5
་ཇྲི་ལྟར་

བས་ནས། ངེས་པའྲི་དོན་གང་མཚོན་པར་བེད་ཅེ་ན། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲིའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༢ན།    པར   སྐུ། ༦༥བ༦ན།    པ

2  མ་ཕྱི། ༥༠ན༢ན།    སེ   སྐུ། ༦༦ན༡ན།    སྱ

3  མ་ཕྱི། ༥༠ན༤ན།    དེ་   སྐུ། ༦༦ན༣ན།    དོ། །

4  མ་ཕྱི། ༥༠ན༤ན།    དེ   སྐུ། ༦༦ན༣ན།    དེས

5  མ་ཕྱི། ༥༠ན༥ན།    བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ   སྐུ། ༦༦ན༤ན།    སྒྲུབ་པ
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བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་། ངེས་པའྲི་དོན་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་དང་པོར། ཞེས་པ་ཡྲི་གེ་

འགོད་པའྲི་རྲིམ་པ་སྟོན་པའྲི་ཚིག་གོ །ཨ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས། ཁུ་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། 

དང་པོར་ཨ། དེ་ནས་རྣམ་བཅད་ཚེག་དག །དེ་ནས་ཡང་ཨ། དེ་ནས་རེས་སུ་ང་རོ་ཐྲིག་

ལེ་དགོད་པར་བ། ཞེས་པའྲི་དོན་”དེ།
1
ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག །ཨ་

ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང༌། གསང་བའྲི་པད་ཞེས་པའྲི། ནམ་མཁའ་ཕྱྲི་པད་ནང༌ཨ་

ཡྲིག་གཞན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། “འདྲིར་ཡྲི་གེ་འདྲི་དག་བཀོད་པ་ནྲི་
2
ཨེ་

ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ་དེས་བསྒྲུབས་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་

དེས་མཚོན་པའྲི་དོན་ལ་ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་དུ་དབེ་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི། བསྒྲུབས་ཟྲིན་ནས་

ཀང་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་ཉྲིད། གཞན་དུ་བེད་པ་མྲིན་པས་སོ། །

དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ན་ཨ་ཡྲིག་ལས་ཕ་རོལ་གྲི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྲི། ཨུ་ཡྲིག་ཏུ་

འགྱུར་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཉྲི་མ་དང་རྡུལ་མཚོན་པའྲི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཚེག་དག་

ནྲི། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཚོན་བེད་ཨ་ཡྲིག་སྔ་མ་དང༌། སྒ་གཅན་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་

མཚོན་བེད་ཨ་ཡྲིག་ཕྱྲི་མ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཆུད་པའྲི་དབང་གྲིས། ཨུ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་ནས་འགོ་བ་འཐོབ་སྟེ། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཚེག་དག་ཕྱྲིས་ནས་ཨུ་བྲིའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་

པར་བཅད་པ་ཉྲི་མ་དང་རྡུལ་མཚོན་བེད་དེ་ཉྲིད་ཨུ་ཉྲིད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་

ན། འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པས། ཨུ་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་གོང་གྲི་”ཨ
3
་མཐོང་བས་ཨོ་ཡྲིག་

1  མ་ཕྱི།  ༥༠ན༦ན།    དེ།   སྐུ། ༦༦ན༦ན།    ཏེ་

2  མ་ཕྱི། ༥༠ན༧ན།    འདྱིར་ཡྱི་གེ་འདྱི་དག་བཀོད་པ་ནྱི་   སྐུ། ༦༦ན༦ན།    -འདྱིར་ཡྱི་གེ་འདྱི་དག་བཀོད་པ་ནྱི་

3  མ་ཕྱི། ༥༠བ༣ན།    ཨ   སྐུ། ༦༦བ༤ན།    ཨས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཏུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། ཨུ་”དང་
1
ཨ་ལས་ཨོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བར་སྒའྲི་མདོ་ལས་བཤད་

པས་སོ་སམ་ན། སྤྲིར་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀང་སབས་འདྲིར། ཨུ་ཡྲིག་”དེ།
2
དེའྲི་

གོང་གྲི་ཨས་མཐོང་བས། ལུགས་འདྲིར་ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེར་བས་པའྲི་ཨོ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་བ་དེ་མེད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཨུ་ཡྲིག་གྲི་གོང་གྲི་ཨ་དེ་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་

བདེན་པ་སྟོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་བེད་ཀྲི་ཨེ་ཡྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲིར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། 

ཨོ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་ན། ཨེ་བསྒྲུབ་ཏུ་མྲི་རུང་བ་དེ་ལས་ཏེ་དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་ཡོན་

ཏན་ཞེས་པ་ནྲི། འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ །ཨེ་ཨོ་སོགས་ཐུང་ངུ་

དང༌། འཕེལ་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཨྱཻ་ཨ་ཽརྲིང་པོ་ལ་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་པར་ཡོན་

ཏན་མེད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ན་ནོར་བའོ། །

འོ་ན་ཨུ་ཡྲིག་དེ་གང་དུ་བསྒྱུར་ཅེ་ན། དེ་ཉྲིད་སབས་འདྲིར་ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེར་

འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ན། སྒའྲི་མདོ་ལས། ཨྲི་ཀ་ནྲི་ཨ་ཙ་ལ་ཡ་ཎའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་

བསྒྱུར་བར་བའོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་ཀ །ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཐོག་མཐའ་བསྡུས་

ནས་ཨྲི་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་”ཞེས་
3
བ་ལ། ཨ་ཨཱྲི་ར་ཨུ་ལ་ཨེ་ཨོ་ཨྱཻ་ཨ་ཽཙ་རྣམས་ལ་ཐོག་མཐའ་

བསྡུས་ནས་ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་ཐ་སད་བ་ཞྲིང༌། ཡ་ར་ལ་ཝ་ཎ་ལའང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡ་

ཎའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་ཀ་ཙ་ཎ་ཞེས་པ་མཐའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་མ་གཏོགས། གཞན་

ཨྲི་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པོ་དེ་དག་གྲིས། རང་གྲི་ཕ་རོལ་ཡྲི་གེ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་

པར། ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་དགུ་པོ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ། ཨྲིས་ཨྲི་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་མྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༣ན།    +དང་   སྐུ། ༦༦བ༤ན།    -དང་

2  མ་ཕྱི། ༥༠བ༤ན།    +དེ།   སྐུ། ༦༦བ༤ན།    -དེ།

3  མ་ཕྱི། ༥༠བ༧ན།    +ཞེས་   སྐུ། ༦༧ན༢ན།    -ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པར་རང་དང་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཞྲིང་མཐོང་ན། ཨྲི་”ཀའ
1
་ཡྲི་གེ་དེ་འགྱུར་ནས་

འགོའ།ོ །གང་དུ་ན། ཡ་ནའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ཏུའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

ན། ཨྲི་ཡྲིས་རང་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་རང་དང་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་ཞྲིག་

མཐོང་ན། ཨྲི་དེ་ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཡ་རུ་འགྱུར་འགོ་ལ་དེ་བཞྲིན་དུ་ར་

ར་དང༌། ཨུ་ཝ་དང༌། ལ་ལ་རུ་འགྱུར་རོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་འདྲིར་ཡང་། ཨུ་ཡྲིས་རང་དང་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ 

རང་གྲི་”གང
2
་གྲི་ཨ་དེ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པས་ཨུ་དེ་ཝ་རུ་འགྱུར་རོ། །དེའང་སྒ་པ་དག་

གྲི་ལུགས་ཀྲིས། དབངས་མེད་”པའམ
3
་སོག་མེད་ནྲི། རང་གྲི་འགམ་ན་གནས་པའྲི་

དབངས་ཡྲིག་དང་སྦར་ཞྲིང༌། དབངས་ཡྲིག་དེ་དེ་ལ་བཅུག་ནས་སོག་ཅན་དུ་བེད་པ་

ཡྲིན་པས། འདྲིར་ཡང་ཝ་སོག་མེད་དེ་ཉྲིད། ཕྱྲི་མའྲི་ཨ་ཡྲིག་སྒ་གཅན་དང༌། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མཚོན་བེད་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཡང་དག་པར་སྦར་ཞྲིང༌ཨ་དེ་ཝ་ལ་བཅུག་པས་

སྔར་གྲི་ཝ་དེ་སོག་དང་ལྡན་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཉྲིད་མཐའྲི་རེས་སུ་ང་རོ་ཟླ་བ་དང་ཁུ་བ་

མཚོན་བེད་དེ་ཡང་དག་པར་སྦར་ཏེ་དེའྲི་ཕྱྲིར་ཝཾ་ཡྲིག་གོ དེ་བཞྲིན་དུ་དང་པོར་

བཀོད་པའྲི་ཨ་ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང་གསང་བའྲི་པད་མཚོན་བེད་”དེ
4
ནྲི་ཨེ་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བདུན་པའྲི་མཐའ་ཅན་ཏེ། རྣམ་དབེ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ནས་བདུན་པ་

གནས་གཞྲིའྲི་ཚིག་དེ་ལ་བྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཨེ་ནྲི་རྟེན་ནམ་གནས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༢ན།    ཀའ   སྐུ། ༦༧ན༤ན།    ཀའྱི

2  མ་ཕྱི། ༥༡ན༣ན།    གང   སྐུ། ༦༧ན༦ན།    འོག

3  མ་ཕྱི། ༥༡ན༣ན།    པའམ  སྐུ། ༦༧ན༦ན།    པའྱི

4  མ་ཕྱི། ༥༡ན༥ན།    -དེ་   སྐུ། ༦༧བ༢ན།    དེ་    * དེ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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མཚོན་བེད་ཡྲིན་པས་སོ། །བདུན་པའྲི་རྣམ་དབེ་ལའང་། གཅྲིག་ཚིག གཉྲིས་ཚིག 

མང་ཚིག་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་རྟེན་ནམ་གནས་ཀྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་གྲི་མཚོན་

བེད་དུ། ཨེ་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས། གཅྲིག་ཚིག་ངྲི་དེ་ཉྲིད་བཀོད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ། ང་

ལ་ཞུགས་པའྲི་ཨྲི་དེ་ཟུར་དུ་བཀོད། ང་དེ་ཉྲིད་རྟགས་ཀྲི་དོན་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཕྱྲིས་ཏེ། 

ཨྲི་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་ཨ་ལ་གཞུག་པར་བའོ། །

བཅུག་པས་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཨ་ཡྲིག་ཕ་རོལ་གྲི་ཨྲི་ཡྲིག་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཡོན་

ཏན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་”སོགས་
1
ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཨེར་འགྱུར་ཞེས་

པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཨྲི་ཡྲིག་དང་ཨ་དེ་གཉྲིས་སྦར་བས་ཨེ་ཡྲིག་གོ དེ་ལྟར་

བསྒྲུབས་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི། ཨས་རྟེན་དང༌། ཝཾ་གྲིས་དེ་ལ་

བརྟེན་པ་དག་མཚོན་ཞྲིང་དེའང་། ཨེ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས། རྟོགས་པར་བའོ་ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་སྟོན་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཨེ་ཡྲིག་ལ། ཝཾ་ཡྲིག་བརྟེན་པ་དེས། ཕྱྲིར་ནམ་མཁའ་

ལ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་”གསུམ
2
་བརྟེན་པ་དང༌། ནང་དུ་མའྲི་གསང་བའྲི་པདར་ཁུ་རྡུལ་

རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པ་དང་། གཞན་བསྐེད་རྲིམ་ལ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་ནང་

དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། ལྷ་གནས་”
3
དང༌། གཞན་རོགས་རྲིམ་དང་འབས་

བུ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྟོང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

ཆེན་གནས་པ་དང༌། རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ། སྤོས་བལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྟོང་པ་

དམྲིགས་པའྲི་གཞྲིར་བས་པ་ལ་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དབེར་མེད་དུ་གནས་

1  མ་ཕྱི། ༥༡བ༡ན།    སོགས་   སྐུ། ༦༧བ༥ན།    -སོགས་

2  མ་ཕྱི། ༥༡བ༢ན།    གསུམ   སྐུ། ༦༨ན༡ན།    གཉྱིས

3  སྐུ། ༡༦༨ན༢ན།    +པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་པར་བེད་དོ། ཞེས་བ་བའོ། །དོན་དེ་དག་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་

བ་ནྲི། འདྲིར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། རྒྱུད་

འདྲིས་ནས་གསུངས་སོའྲི་བར་རོ། །འདུས་པར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་སྒས་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད། 

གཞན་དུ་སད་གཞན་གྲིས་གསུངས་”པ
1
་མཚོན་པའྲི་དཔེ་ནྲི། དངོས་པོ་གང་ཞྲིག་

ནས། བསྟན་ཏོའྲི་བར་རོ། །

བདུན་པ། དོན་དེ་ཉྲིད་བླ་མའྲི་མན་ངག་ལས་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་

རྟོགས་པར་བ་བར་བསྟན་པ་ནྲི། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་དོན་སོགས་དེའང་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་

གཞན་དུ་དགོངས་པའྲི་སད་ས་ཚོགས་ཀྲིས་གསུངས་པར་རྟོགས་པར་བའོ། །ཚུལ་ཇྲི་

ལྟ་བུས་ན། འདྲིར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་དགོངས་པ་

དང་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནྲི། འཕགས་ལུགས་པའྲི་བླ་མ་སྔ་མ་དག དོན་

གྲི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས། སྒ་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས། སྒ་དོན་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐའ་

ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་རོད་བེད་མཐའ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་”དག
2
་

ཞེས་གསུངས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྱྲིར་རྒྱུད་རྣམས་དོན་”སྟོན
3
་

པ་ལ་མྲིང་གཅྲིག་ནྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་ནོ། །མཐའ་དྲུག་གྲི་ངོས་འཛིན་ནྲི་སྒོན་གསལ་

ལས་ཤེས་པར་བའོ། །འོ་ན་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ། ངེས་པའྲི་དོན་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་

དེར་ཐབས་གང་གྲིས་རྟོགས་པར་བ་ཞེ་ན། སྔགས་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། “འབས་བུར
4
་

1  མ་ཕྱི། ༥༡བ༥ན།    པ   སྐུ། ༦༨ན༤ན།    པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༥༡བ༧ན།    དག   སྐུ། ༦༨བ༡ན།    དོ

3  མ་ཕྱི། ༥༢ན༡ན།    སོན   སྐུ། ༦༨བ༢ན།    རྟོན

4  མ་ཕྱི། ༥༢ན༢ན།    འབས་བུར   སྐུ། ༦༨བ༣ན།    མཐུས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 835  

འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཡྲིད་ཆེས་པ་གསུམ་སྟོན་ཏེ། དེའང་བླ་མས་བཤད་པ་

ལྟར་རྒྱུད་དོན་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བར་ངེས་པ་ན། རྒྱུད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་དོན་དེ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྟོན་པའྲི་བླ་མ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་

འགྱུར་ལ། བསྟན་པ་ལྟར་བསྒོམ་པས་མོང་བ་སྐེས་པ་ན་བདག་ཉྲིད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་སོབ་མས་ལམ་བསྒོམས་ཀང་ཐུན་

མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་འཇྲིག་རྟེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཐོབ་སྲིད་ཀང༌། ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་

པ་དམན་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་མྲི་སྲིད་དོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེའང་མྱུར་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་མཚན་མ་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། འདྲིར་རྒྱུད་དང་

རྒྱུད་གཞན་དུ་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་སོ་ཞེས་བ་བའྲི་བར་ཏེ། བདེ་མཆོག་སྟོད་

འགེལ་དུ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དངས་པ། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སངས་ཏེ། །ཉྲི་མ་

གཅྲིག་ནྲི་ཡོངས་སུ་བརྟག གལ་ཏེ་རྟགས་ནྲི་མ་བྱུང་ན། །དེ་ཚེ་ང་ཡྲི་རྫུན་ཚིག་ཡྲིན། 

ཞེས་པ་”དེའྲི
1
དོན་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའང་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པས་ཤེས་སོ། །དེའྲི་

རེས་སུ་བརྒྱད་པ། ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྲི་རྒྱུད་”ཀྲི་
2
དོན་བསྡུས་པ་འཆད་པ་ནྲི། 

འོ་ན་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་འདྲིའྲི་བརོད་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

རྲིགས་གསུམ་དང༌རྲིགས་བཞྲི་དང༌རྲིགས་ལྔ་དང༌རྲིགས་དྲུག་ལ་སོགས་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་སྟོན་པའྲི་ལྷ་ཞལ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་བར་སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་རྲིགས་

གསུམ་གྲི་ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་ཏུ་སྦར་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་མཚན་བརོད་ཀྲི་

ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་ལ་སོགས་པའྲི་གོང་འོག་རྣམས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༥༢ན༥ན།    དེའྱི་   སྐུ། ༦༨ན༦ན།    -དེའྱི་

2  མ་ཕྱི། ༥༢ན༥ན།    ཀྱི་   སྐུ། ༦༩ན༡ན།    -ཀྱི་
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མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དངས་པ་དག་ལ་ཉྲི་མ་དཔལ་གྲི་བཤད་པ་ལྟར་བས་ན། རྒྱུད་

འགེལ་ཉྲིད་ཀྲིས་དོན་གང་ལ་དངས་པའྲི་སབས་དོན་དང་མྲི་འགྲིག་པ་འགའ་རེ་སང་

”བས་
1
དཔད་པའྲི་གཞྲིར་འདུག་པས་འདྲིར་འདྲི་དག་གྲི་བཤད་པ་མ་བྲིས་ལ་ལོགས་

སུ་དཔད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྲིགས་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་”བར
2
་

བསྟན་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས། འཁོར་ལོའ་ོཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་རྣལ་འབོར་བཞྲི་

ནྲི་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་ལྔ་དག་པའྲི་རྲིགས་ལྔའང་། འདྲིའྲི་བརོད་བར་

ཡོད་པ་བསྟན་པ་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་

སོ། །”དེའྲི
3
་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས། རྟོགས་པར་བའོའྲི་བར་རོ། །དེ་

ལྟར་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྲི་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་དོན་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་

བསྡུ་བ་ནྲི། འདྲིར་འདུས་པ་ཞེས་པ་ནས། བརོད་པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །དེའང་ཕྱོགས་འདྲི་དག་ལས། ཨེ་ཝཾ་སོགས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཅུའྲི་ནང་ནས་ཤྲྲི་ད་ཡ། 

མེད་པའྲི་ཡྲི་གེ་སོ་བདུན་ལས་མྲི་འབྱུང་ལ། འདུས་པའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ནྲི་བཞྲི་

བཅུ་ཡོད་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་འགེལ་པ་མཁན་པོས་བཞྲི་བཅུར་བཤད་པ་མ་དག་པ་ཡྲིན་གྲི། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འགེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོ་བདུན་ཁོ་ནའོ། ཞེས་པ་ནྲི་

བརོད་པར་མྲི་བ་སྟེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། ཡྲི་གེ་རེ་རེའྲི་དོན་འཆད་པ་ལ་

ཤཽ་ཀ་རེ་རེ་གསུངས་པའྲི་ཤཽ་ཀ་བཞྲི་བཅུས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཅུར་བས་ནས་བསོན་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༡ན།    བས་   སྐུ། ༦༩ན༤ན།    བ།

2  མ་ཕྱི། ༥༢བ༡ན།    བྱར   སྐུ། ༦༩ན༤ན།    བྱ

3  མ་ཕྱི། ༥༢བ༢ན།    དེའྱི   སྐུ། ༦༩ན༥ན།    དེ་དག་གྱི
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མེད་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སོ་བདུན་དུ་བཤད་པ་ནྲི་ཤྲྲི་ད་ཡའྲི་དོན་

སྲིང་པོ་ཉྲིད་རོ་རེ་གསུམ་དུ་”འདུ་རུང
1
་བ་ལ་དགོངས་ནས་ལྷ་སོ་དྲུག་དང༌། དེ་དག་

གྲི་ཁབ་བདག་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང་སོ་བདུན་ལ་དག་པ་སྦོར་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲི་གེ་

སོ་བདུན་དུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའོ། །འདྲིར་གོང་འོག་རྣམས་སུ་འདྲི་སད་བདག་

གྲིས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་སྦར་བའྲི་སད་ཀྲིས་ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྲི་

ཧ་ཅང་”འགྱུར
2
་གགས་པ་ཡྲིན་པས། ཨེ་ཝཾ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བཤད་དགོས”་

སོ།
3
།ད་ནྲི་དགུ་པ་རྒྱུད་གཞན་ལས་བསྟན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་དེ་ཉྲིད། རྒྱུད་འདྲིའྲི་གླེང་

གཞྲིའྲི་ཚིག་དོན་དུའང་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཞེས་པ་ནས། ཡྲི་གེ་དྲུག་ཅེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

བཅུ་པ་དེས་ན་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྒོ་ནས་འདྲི་ལ་སད་པར་མྲི་བ་བར་

བསྟན་པ་ནྲི། དེས་ན་ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། བསྟན་

ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །ད་ནྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་གླེང་

གཞྲིར་དངོས་སུ་སོས་པ་སྟོན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཁད་པར་ལྔ་བརོད་པའྲི་ཚིག་ལ་

ཟློས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་སངས་པ་གསུངས་པ། འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་ལ། ཞེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་ལ་རྩོད་པའྲི་ཚུལ་དང་ལན་བཏབ་པའྲི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ནྲི་

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གཉྲིས་ལ་ཟློས་

སྐོན་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལ། དེ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཀང་འདྲིར་གཉྲིས་ཀ་སོས་པ་ནྲི་ལོག་

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༥ན།    འདུ་རུང   སྐུ། ༦༩བ༣ན།    བསྡུ

2  མ་ཕྱི། ༥༢བ༧ན།    འགྱུར   སྐུ། ༦༩བ༤ན།    བསྒྱུར

3  མ་ཕྱི། ༥༢བ༧ན།    ་སོ། སྐུ། ༦༩བ༥ན།    -་སོ།
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རྟོག་ལ་བལྟོས་པའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ཏེ་ཕྱྲི་རོལ་པ་སོགས་འགའ་ཞྲིག 

ཁབ་འཇུག་སོགས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བརོད་ཅྲིང་། སྐེ་བོ་མང་པོ་ལ་དེ་ལྟར་

གགས་ཤྲིང་། དེ་དག་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གགས་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ན་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཞན་མེད་དོ། ཞེས་བསྟན་པའྲི་

དོན་དུ་དེ་གཉྲིས་ཀ་སོས་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟློས་སོང་དང་པོའ།ོ །

དེ་ནས་འོ་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལའང་ཟློས་སྐོན་ཡོད་དོ་

ཞེ་ན། དེ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཀང༌འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་དག་གྲི་ཡྲིད་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་སྐུ་ཁོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་

ལྷག་མ་མ་སངས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མེད་དོ། ཞེས་བསྟན་པའྲི་དོན་དུ་གཉྲིས་ཀ་

སོས་པ་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་པ་ཟློས་སོང་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུ་དང་ཉྲིན་མོར་བེད་པའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་སོས་པས་ཟློས་ཞེས་པ་ལ། དེ་གཉྲིས་དོན་

གཅྲིག་ཀང༌། འགའ་ཞྲིག་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ལྷག་མ་གང་སངས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འཐོབ་

པས་ཤེས་སྒྲིབ་དེ་ལ། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་

ཙམ་གྲིས་ཆོག་གམ་སམ་པ་ལ་དེས་མྲི་ཆོག་གྲི རྣམ་ཤེས་ལའང་བདེན་འཛིན་གྲི་

བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཉྲིན་མོར་བེད་པའྲི་སྐུ་མ་ཐོབ་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་གཉྲིས་ཀ་སོས་སོ། ཞེས་པ་ཟློས་སོང་གསུམ་

པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཉྲིད་ཚིག་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་ན། ཟློས་སོང་དང་པོ་ལ། 

རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། བརོད་པར་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ལན་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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དངོས་ནྲི། འདྲིར་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས། གཞན་ནྲི་མེད་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

འོ་ན་ཁབ་འཇུག་དང་དག་པོ་སོགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། 

ཁབ་འཇུག་སོགས་ནྲི་འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ནང་ཚན་གྲི་ལྷར་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

སྐེ་བ་བླངས་ཤྲིང་། ལེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སངས་རྒྱས་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་སངས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་དེ་དག་གྲི་ནང་ན་ཞེས་པ་ནས་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ་

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའང་ཐེག་”ཆེན
1
་དག་བཅོམ་ལ་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་

པར་སངས་པ་ནྲི་མེད་དེ། ཡོད་ན་ཤེས་སྒྲིབ་སང་དགོས་སོ། །འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་

བ་ཙམ་ལ་ནྲི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པས་ཆོག་གྲི འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་

ལུས་པར་སང་མྲི་དགོས་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་

པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་སུ་རྒྱུད་འགེལ་འདྲིར་མང་དུ་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། འདྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པས་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སོགས་ནྲི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །ཟློས་སོང་གཉྲིས་པ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས། 

གསུངས་ཞེ་ན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། གསུངས་སོ་

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལའང་། ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་ལུས་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པར། དཔལ་ཕྲེང་གྲི་མདོ་

ལས་གསུངས་པས། དེ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་དོགས་པ་སྐེ་བ་བཅད་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ། 

1  མ་ཕྱི། ༥༣བ༤ན།    ཆེན   སྐུ། ༧༠བ༥ན།    དམན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ཁོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་ནྲི་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་

པར་བཞེད་ནས་གཉྲིས་ཀ་སོས་ཞེས་པ་སྟེ། སྔར་ཟློས་པའྲི་ཚིག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་

”པ་
1
གསུངས་པ་ནྲི་ཟློས་པའྲི་ཚིག་གྲི་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་དང་། འདྲིར་ཟློས་

པ་གསུངས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི། དགོས་པ་དེ་འདའྲི་དབང་གྲིས་ཟློས་པ་གསུངས་སོ་ཞེས་

པ་སྟེ། མདོར་ན་དགོས་པ་མེད་པར་ཟློས་པའྲི་ཚིག་སོས་པ་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི་

དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཟློས་པའྲི་ཚིག་གསུངས་པ་ལ་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བ་བའོ། །ཉན་

རང་དག་བཅོམ་དང་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡོད་མེད་ནྲི་ཁད་པར་

གང་གྲིས་ཡྲིན་ན། ཉོན་མོངས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལྷག་མ་ཤེས་སྒྲིབ་དང་བཅས་མ་

བཅས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། འདྲིར་ཉན་ཐོས་དང་ཞེས་པ་ནས། 

གོལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

དེ་ཉྲིད་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡང་ནས། ཞེས་སོའྲི་བར་

རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ནས། གསུངས་སོའྲི་བར་ནྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །ཟློས་སང་གསུམ་པ་ལ། 

རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། གང་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནས། བརོད་པར་བ་སྟེ་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །ལན་དངོས་ནྲི། འདྲིར་གང་ཞེས་པ་ནས། འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

འོ་ན་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ལྷག་མ་སང་རྒྱུ་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་སེམས་ཙམ་པ་དག་

འདོད་པ་ལྟར་གྲི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་བས་པ་དེ་

ཙམ་ཞྲིག་སངས་པས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རམ་སམ་པ་ལ། དེ་ཙམ་

ཞྲིག་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ཤེས་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ། 

1  མ་ཕྱི། ༥༤བ༡ན།    པ་   སྐུ། ༧༡ན༤ན།    -པ་
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ཉྲིན་མོར་བེད་པའྲི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་སོས་སོ། ཞེས་བ་བའོ། །འོ་ན་རྣམ་

རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཤེས་སྒྲིབ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་སངས་པས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཉྲིན་མོར་བེད་པའྲི་སྐུ་མྲི་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་དེ་ལ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཁེགས་ཀང༌། ད་

དུང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ལ་བདེན་འཛིན་གྲིས་གནས་པ་མ་སངས་ཤྲིང༌། རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེན་འཛིན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པའྲི་

ཕྱྲིར། ཞེས་སྟོན་པའོ། །འདྲིར་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པ་ནས། འདས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ལས་འདས་མ་འདས་དང༌། རྣམ་ཤེས་

དང་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས། རྣམ་ཤེས་ལས་འདས་ཤྲིང་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་ཞེས་

སོགས་སུ་འཆད་པ་ནྲི་དོན་མྲིན་ཏེ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ཀུན་གཞྲི་གནས་

འགྱུར་དགོས་པར་རྣམ་རྲིག་པའང་འདོད་ཅྲིང༌། རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་

རྣམ་ཤེས་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་རྟོགས་པའྲི་བློ་ལ་ཟེར་ན། དེ་ལས་འདས་ནས་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་དགོས་པར་རྣམ་རྲིག་པའང་འདོད་ཅྲིང༌། ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་

ན། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་ཉྲིད་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡང་ནས། ཞེས་སོ་ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ནས། གསུངས་སོའྲི་བར་ནྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཟློས་པའྲི་

སྐོན་སངས་ནས། པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན། ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་

འཆད་པ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། དེའང་རྩོད་པའྲི་དོན་ནྲི། པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན་ནྲི་གཟུགས་ཅན་དུ་
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འགོ་དགོས་པས་དེ་དང་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྤན་དུ་བཤད་པ་འགལ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ནྲི་

གཟུགས་ཅན་མྲིན་པས་སོ། ཞེས་བ་བའོ། །དེའང་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་པད་རྒྱས་པ་འད་

བའྲི་སྤན་མངའ་བར་འགལ་བའྲི་དོགས་པ་རྟོག་ལྡན་ལ་མྲི་སྐེའང་། འདྲིར་རྣམ་པར་མྲི་

རྟོག་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་བཞག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྤན་ཡྲིན་པར་བཤད་པས་རྩོད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ལན་ནྲི་དེའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པ་ནས། སྤན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའང་འདྲིར་པད་

ཞེས་པའྲི་སྒས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཚོ་ནས་བསྟན་ཅྲིང་། དེའྲི་འདབ་མའྲི་སྒས་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ཀྲིས་གར་ཁབ་ཏུ་གནས་པའྲི་རྲིགས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའྲི་དབེ་བས་

མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁེན་པ་རྒྱས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྤན་ལ་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་གྲི། པདའྲི་འདབ་

མ་རྒྱས་པ་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་པའྲི་སྤན་ལ། དེ་ལྟར་བརོད་པ་མྲིན་

པས་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྤན་དུ་བཤད་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་བ་བའོ། །དེའང་གཟུགས་སུ་

གྲུབ་ན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གངས་པ་རང་དུ་མྲི་འགོ་བས་འགལ་སོང་དེ་ལྟར་དུ་མཛད་ལ། 

སྤྲིར་གཟུགས་ཡྲིན་ན་ཡེ་ཤེས་དང་། དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་ནྲི་མ་ཁབ་སྟེ། འདྲི་

ལྟར། “ད་ལྟ་གཞྲི
1
་དུས་སུ་ལུས་སེམས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་མེད་ཀང་། ལམ་གྲིས་མ་དག་

པའྲི་ཕུང་སོགས་སྦངས་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གྲུབ་ཕྱྲིན་ཆད། ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་

”ཆ
2
་ལྷའྲི་”སྐུ

3
་འཆར་བ་ཡྲིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ན་བེམ་པོའྲི་སྐུ་མེད་ཀྲི། ལྷན་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༢ན།    ད་ལྟ་གཞྱི   སྐུ། ༧༢བ༢ན།    དེ་ལྟའྱི་གཞྱིའྱི

2  མ་ཕྱི། ༥༥ན༢ན།    ཆ   སྐུ། ༧༢བ༣ན།    བྱ

3  མ་ཕྱི། ༥༥ན༢ན།    སྐུ   སྐུ། ༧༢བ༣ན།    སྐུར
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ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་ཤར་བ་ཡྲིན་པས། སྐུ་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའྲི་གཟུགས་དང་། ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་”མཚན་བརོད་ཀྲི
1
་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། འདྲིར་

ཞེས་པ་ནས། ཅེས་སོའྲི་བར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། ཡྲིན་ནོའྲི་བར་དོན་བསྡུ་བ་སྟེ། དེའང་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སྐུ་ཉྲིད་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པས་གཟུགས་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། 

དེ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་གཟུགས་མེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་སྔར་སྤྲུལ་

པ་ཡྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་སྦོར་སོམ་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་སུ་སྐུ་

ལོངས་སྤྲུལ་དང༌། ཐུགས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སོམ་པར་

བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་

པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྲི་བར་མཚན་གྲི་རྣམ་གངས་ལྔས་བསྟན་པའྲི་རྒྱུད་སྟོན་

པ་པོ་དེ་ཉྲིད་གནས་གང་ལ་བཞུགས་ན། སེངེའྲི་ཁྲི། ཞེས་པའྲི་”སྒ
2
་ཟྲིན་ལྟར་དང༌། 

“སྒ
3
་ཟྲིན་ལྟར་མྲིན་པའྲི་གནས་གཉྲིས་ལ་བཞུགས་པར་སྟོན་པར་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་

སྦར་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དེ་ཞེས་པ་ནས། སྟོན་པ་པོ་ཞེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་

ཕྱྲིར་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་དང་སྡུད་པ་པོ་”དག་ཀང
4
་སྟོོན་པ་”པོ་

5
གཞན་དང༌སྡུད་པ་པོ་

གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པ་ནས། འགའ་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༣ན།    མཚན་བརོད་ཀྱི   སྐུ། ༧༢བ༤ན།    མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༥༥ན༦ན།    སྒྲ སྐུ། ༧༣ན༡ན།    སྒྲས

3  མ་ཕྱི། ༥༥ན༦ན།    སྒྲ སྐུ། ༧༣ན༢ན།    སྒྲས

4  མ་ཕྱི། ༥༥ན༧ན།    དག་ཀང   སྐུ། ༧༣ན༢ན།    བཞྱི་ཀ་ཡང

5  མ་ཕྱི། ༥༥ན༧ན།    པོ་   སྐུ། ༧༣ན༢ན།    -པོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མེད་དེ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པའྲི་ཡང་སྟོན་པར་

གྱུར་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པར་ཕན་པའྲི་ཆོས་རང་རང་གྲི་

སལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྟོན་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁབ་འཇུག་དང་

ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསྟན་ཏོ། །

ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི། གང་གྲི་

ཕྱྲིར་ཞེས་པ་ནས། རེས་སུ་ཡྲི་རང་བར་མྲི་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཚངས་པ་དང་ཁབ་

འཇུག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀང་ལྷའྲི་འགོ་བ་ཉྲི་ཚེ་བར་སྐེས་ནས། 

ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཉྲི་ཚེ་བ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས། སྔོན་”རབས་
1
གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་

པ་དང༌རྲིག་བེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཀང་ཉྲི་ཚེ་བ་ཁོ་ན་སྟོན་ཅྲིང༌། གདུལ་བའང་། མྲི་

རྲིགས་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་དམངས་རྲིགས་སོགས་”ཀྲིས
2
་རྲིག་བེད་ཀོག་པ་འགོག་པ་

སོགས་སེམས་ཅན་གྲི་རྲིགས་ཉྲི་ཚེ་བ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་རྲིགས་ཁོ་ན་ལ་རྲིས་སུ་ཆད་

པར་སྟོན་ཅྲིང་། དེ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་སྟོན་ལ་སྡུད་པ་པོ་དང་སོང་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། 

དམངས་རྲིགས་ཚུན་ཆོད་ཀྲིས་རྲིག་བེད་འདོན་ཤེས་ན་སུ་ཞྲིག་བམ་ཟེ་ལ་གུས་པར་

འགྱུར་སམ་ནས། རྲིགས་གཞན་ལ་མ་བསྟན་ཅྲིང་བློ་ལ་གནས་པ་ན། “ཕྱྲིས
3
་བློའྲི་

མཐུ་ཆུང་”བའྲི་
4
བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྲིས་བློ་ལ་བཟུང་མ་ནུས་ནས་སད་ཉྲི་ཚེ་བ་ཁོ་ནས་

དེ་དག་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་”ཏེ། དེའྲི་ཕྱྲིར་
5
མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གུས་

1  མ་ཕྱི། ༥༥བ༢ན།    +རབས་   སྐུ། ༧༣ན༥ན།    -རབས་

2  མ་ཕྱི། ༥༥བ༣ན།    ཀྱིས   སྐུ། ༧༣ན༦ན།    ཀྱི

3  མ་ཕྱི། ༥༥བ༤ན།    ཕྱིས   སྐུ། ༧༣བ༡ན།    ཕྱི

4  མ་ཕྱི། ༥༥བ༤ན།    བའྱི་   སྐུ། ༧༣བ༢ན།    -བའྱི

5  མ་ཕྱི། ༥༥བ༥ན།    ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་   སྐུ། ༧༣བ༢ན།    ནས་འདོན་པའྱི་ཕྱིར། 



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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པར་བ་བ་མྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་”དེའྲི
1
་ཆོས་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ནྲི་དེ་ལྟ་བུ་མྲིན་པའྲི་

ཚུལ་འཆད་པ། ཁམས་གསུམ་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། ནུབ་པར་མ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་སྟོན་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། དེས་བསྟན་པའྲི་ཆོས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་གཉྲིས་འཆད་ལ། རེ་ཞྲིག་ཅེས་པ་ནས། གདུལ་བར་བ་བའྲི་དོན་དུའོ་ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས་སྡུད་པ་པོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། དེ་ལ་རང་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་བསྡུས་ཞེས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སོད་

ལས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སེ་སོད་ལ་སོགས་པ་བསྡུ་རྒྱུ་མེད་ཀང༌ཐེག་པ་ལོགས་པ་

ཡྲིན་པས། རྟོགས་པའྲི་བསྟན་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་”ལས་ལོགས
2
་པ་རང་

སངས་རྒྱས་ལ་”བསྡུ་རྒྱུ
3
་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་དོན་བསྡུ་

བ་ནྲི། སྡུད་པར་བེད་པ་ཞེས་པ་ནས། གཞན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་

ཁབ་འཇུག་སོགས་ལ་སྟོན་པར་མྲི་འཛིན་པའང་། ཡོན་ཏན་དེ་དག་མ་མཐོང་བས་

ཡྲིན་གྲི། ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བའྲི་དབང་གྲིས་མྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལའང་ཡོན་ཏན་དེ་

ལྟ་བུ་མཐོང་ན་ནྲི་ཁད་པར་མེད་པར་སྟོན་པར་འཛིན་ནོ། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་ཞེས་

སོགས་སོ། །སྔར་བཤད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི་དེ་ཕྱྲིར་ཞེས་

སོགས་སོ། །

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༥༥བ༥ན།    དེའྱི   སྐུ། ༧༣བ༢ན།    དམ་པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༥༥བ༧ན།    ལོགས   སྐུ། ༧༣བ༥ན།    ལ་སོགས

3  མ་ཕྱི། ༥༦ན༡ན།    བསྡུ་རྒྱུ   སྐུ། ༧༣བ༥ན།    ལའང
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སོ། །མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །    ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་

ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་མཚམས་སྦར་

བའོ། །དེ་ནས་ངེས་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ངོ་བོ་བསྡུས་

ནས་བསྟན་པའོ། །དེ་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཅེས་གསུངས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། རོ་རེའྲི་

རྣལ་འབོར་ལ་མཐའ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་འགོག་པའོ། །དེ་ནས་མདོར་བསྡུས་

པ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། ལྷན་ཅྲིག་”སྐེས་པ
1
་དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་ཉྲིད་

བཅུ་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྐུ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་”བེད
2
་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དོ། །དེ་

ནས་མདོར་བསྡུས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་དེ་ལྟ་བུ་དེ་རོད་བེད་

ཀྲི་རྒྱུད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་དགོས་པ་དང་ཉྲིང་དགོས་གང་གྲི་ཕྱྲིར་སྟོན་པར་ཟླ་བཟང་

གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དོན་འཆད་དོ། །དེ་ལ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ངོ་བོ་ངོས་

བཟུང་བ་ལ། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ཞེས་པ་ནས། དབྲིབས་དང་བལ་བའོ་ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་འདྲི་དང་གཞན་གྲིའང་བརོད་བ་ནྲི། རྲིམ་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའང་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་དང་། 

དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། བསྐེད་རྲིམ་ལ་དང་

དོན་དུ་གསུངས་པ་ནྲི། ད་དུང་དེ་ལས་གོང་དུ་དངས་ནས་བསྟན་དགོས་པའྲི་དོན་

གཞན་ཡོད་པ་ལ་དང་དོན་དུ་བས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་བཟུང་དུ་མྲི་

རུང་བ་ཁོ་ན་དང་དོན་གྲི་དོན་དུ་མྲི་བཟུང་ངོ་། །རྲིམ་པ་དེ་གཉྲིས་དགོས་པའྲི་འབས་

1  མ་ཕྱི། ༥༦ན༥ན།    སྐེས་པ   སྐུ། ༧༤ན༣ན།    སྐེ་བ

2  མ་ཕྱི། ༥༦ན༥ན།    བྱེད   སྐུ། ༧༤ན༤ན།    འབྱེད
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བུ་གང་གྲི་རྒྱུར་གསུངས་ན། བསྐེད་རྲིམ་ཁོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་

སྟེར་”བར་
1
ནུས་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲིས་ནྲི། སྟོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་དང་། འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཟུང་དུ་”འཇུག
2
་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀང་སྟེར་བར་བེད་དོ། ཞེས་པ་འདྲི་དག་ལས་ཞེས་

པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སེམས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བ་སྟོང་

པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། རང་གྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ནམ་ཡང་

དབེར་མྲི་ཕྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། འབས་བུ་མཆོག་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། ཞེས་པ་ནྲི། 

སེམས་འདྲི་གཉྲིས་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་གག་གོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། ངེས་པའྲི་དོན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། 

ཐབས་ཤེས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་

པ་དེ་ཉྲིད། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཐེག་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་

སྐུ་དེའང་ཡྲིན་ལ། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་བསྟན་པ་དེའང་

འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསྟན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐེག་པར་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་ཏོ་

ཞེས་པ་ནྲི་མྲི་བའོ། །དེའང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་སོགས་ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཀྲི་སྐུ་འདུས་མ་བས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་བཤད་པ་དེ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུའྲི་ཆ་གཅྲིག་བསྟན་པ་

ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་”སྐུ་
3
ཡེ་ཤེས་ལ་བཤད་པའང་། ཆ་གཅྲིག་ཡྲིན་

ཅྲིང་། ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གྲི་དོན་དེ་གཅྲིག་མྲིན་ཀང༌། གཉྲིས་ཀ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པར་

1  མ་ཕྱི། ༥༦བ༢ན།    +བར་   སྐུ། ༧༤བ༢ན།    -བར་

2  མ་ཕྱི། ༥༦བ༢ན།    འཇུག   སྐུ། ༧༤བ༢ན།    ཆུད

3  མ་ཕྱི། ༥༦བ༦ན།    སྐུ་   སྐུ། ༧༤བ༦ན།    -སྐུ་
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འད་བས། དེའྲི་ཕྱྲིར་ཕྱོགས་མཐུན་གྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི་ འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ། རྒྱན་གྲིས་དེ་དག་རང་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

ཞེས་པའྲི་བརོད་བར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདྲིར་གསུང་ལ་ལོངས་སྐུར་བཤད་

པ་དང༌། རྒྱན་དུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ལ་ལོངས་སྐུར་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལའང་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་དོ་

ཞེས་འདྲིར་ཁས་བླངས་དགོས་སོ། །ད་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་ཕྱོགས་སུ་འཛིན་པ་

དགག་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་དང་པོར་གཞྲི་གང་གྲི་སྟེང་དུ་ཕྱོགས་འཛིན་འགོག་པ་ནྲི། 

འདྲིར་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེའང་རྲིས་མེད་པ་དང་། རྟག་

ཆད་སངས་པ་སོགས་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། གཞོན་ནུ་མའྲི་ཞེས་སོགས་འགའ་ཞྲིག་སྔར་

ཡང་བཤད་ཅྲིང༌། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ། ཞེས་པ་ནྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལ། 

དབང་པོ་ལྔའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སང་བ་ཡྲིད་ཤེས་ལ་མངོན་

སུམ་དུ་འཆར་བས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་བའྲི། དེའྲི་ཚེ་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་ཡུལ་འཛིན་པ་ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་སུ་རུང་ཡང་། རོགས་རྲིམ་འོག་མ་རྣམས་

ཀྲི་སབས་ནས་ཀང་འོང་བ་མྲིན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གནས་

པ། ཞེས་པ་ནྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་ཟུང་དུ་འབེལ་

བ་དེ་ད་ལྟ་ནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཁབ་

ནས་ཡོད་པར་སྟོན་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ན། སྔར་དངས་པ་ལྟར། ཇྲི་ལྟར་ཏྲིལ་སོན་ཏྲིལ་མར་

ལྟར། །ཇྲི་ལྟར་ཤྲིང་ལས་སོན་པའྲི་མེ། ཞེས་དཔེ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་ཅྲིང་། ཏྲིལ་
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ལ་མ་བཙིར་བའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་ཏྲིལ་མར་དངོས་དང་། ཤྲིང་ལ་དང་པོ་ནས་མེ་དངོས་

ཡོད་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེས་ན་དཔེ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར། རྐེན་དང་ཕྲད་ན་འབྱུང་

རུང་གྲི་ནུས་པའམ་ཁམས་གནས་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་ནྲི། དོན་

དམ་བསེན་པ་ལས་ཀང་གསལ་བར་བཤད་དེ། ཤྲིང་ལས་མེ་དང་ཆུ་ཡྲི་ཤེལ་ལས་ཆུ་

དང་ནྲི། །ཞོ་ལས་མར་དང་རོ་བ་རྣམས་ལས་ལྕགས་ཀྲི་རྲིགས། །བུད་མེད་སྐེ་གནས་

འགོགས་པས་མྲི་མཉམ་བདེ་བ་ནྲི། །སལ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཐབས་སྦར་བས་བླང་

བར་གྲིས། ཞེས་ཞོ་ལ་མར་འབྱུང་རུང་དུ་ཡོད་པ་དེ་བསྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བས། 

མར་ལེན་པ་བཞྲིན་དུ། སལ་ལྡན་གྲིས་ཀང་། ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་བླང་བར་བ་བ་སོགས་གསུངས་ལ། ཞོ་ལ་མར་དངོས་སུ་ཡོད་པ་སྔར་མ་མཐོང་བ། 

བསྲུབས་ནས་མཐོང་བར་བས་པ་ཉྲིད་ཞོ་ལས་མར་བླང་བའྲི་དོན་མྲིན་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དཔེ་དོན་སྦོར་ཤེས་དགོས་སོ། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ནྲི་བདེ་

བ་ཆེན་པོའ།ོ །

དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་གང་ལ་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བའྲི་མཐའ་དགག་པར་བ་བའྲི་རོ་རེའྲི་

རྣལ་འབོར་ནྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་དག་ཕྱོགས་

གཉྲིས་ཀྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཚུལ་དཔེས་སྟོན་པ་ནྲི། གཏན་ཚིགས་དང་

ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། མཐའ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཡང་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་

སོགས་སོ། །བཀག་པར་བ་བའྲི་མཐའྲི་ངོས་འཛིན། དེ་དག་མཐར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཅས་པ་ནྲི། ཕྱོགས་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོར་

དཔེས་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གཞན་དག་ན་རེ། སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་དང་། ལྷན་
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སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདྲི་དག་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་དང༌། མཚོན་བེད་

ཀྲི་དཔེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤྲིང་། དཔེས་མཚོན་དུ་

མེད་པས་སོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་འདྲི་ལ་དཔེ་མེད་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་བུམ་པ་དང་། ནམ་མཁའྲི་མེ་

ཏོག་གཅྲིག་པ་སྲིད་ན་དེ་ཉྲིད་འདྲིའྲི་དཔེར་སྟོན་རྲིགས་ནའང་། དེ་ལྟ་བུ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། 

དཔེ་གཞན་གང་གྲིས་ཀང་མཚོན་མྲི་ནུས་པས་འདྲི་དག་དཔེ་ལས་འདས་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་གཞུང་འདྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་ཡང་ཆོས་མྲི་

མཐུན་པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉྲིད། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེར་མྲི་རུང་ཡང་། འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་དཔེར་རུང་བར་གསུངས་ཀྲི། ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་གཅྲིག་པའྲི་དཔེ་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལའང་མྲི་སྲིད་པར་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། དཔེ་གཏན་

ནས་མྲི་སྲིད་ན། སྔར་གཞོན་ནུ་མའྲི་པྲ་ཕབ་པ་སོགས་འདྲིར་དཔེར་ལན་ཅྲིག་མྲིན་

པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་ཞྲིང༌། གཏན་ཚིགས་མྲི་སྲིད་ན་ད་ལྟ་རང་ཅག་

རྣམས་ཀྲིས་དང་པོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་མྲི་ནུས་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་དམ་འཆའ་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ངག་

ཏུ་སྨྲས་ནས། དེ་ཉྲིད་སྒས་བརོད་མྲི་ནུས་ཞེས་པ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་

ན་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེར་བས་པ་ལས་འདས་ཞེས་འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་

དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་བས་ཀང་སྤྲིར་དཔེ་མྲི་སྲིད་པར་སྟོན་པ་མྲིན་པར་གྲུབ་

བོ། །ཀུན་རོབ་ཀྲི་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་པ་མྲི་སྲིད་པར་དཔེར་མྲི་
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རུང་ཡང༌། དོན་དམ་པའྲི་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་ཡྲིན་པས། དེ་”ཉྲིད
1
་

འདྲིའྲི་དཔེར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའང་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་བུམ་པ་དང་ནམ་

མཁའྲི་མེ་ཏོག སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་ཡང་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་

དགོས་ཤྲིང་བླངས་པས། དཔེ་དོན་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་དཔེ་དོན་མྲིན་པར་འགྱུར་

ལ། འདྲི་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པར་རེས་ཐོགས་ཉྲིད་དུ་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

འཐད་པའྲི་ཕྱོགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་

འགོག་པ་ན། རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་རྟོགས་བ་”གཞྲིའྲི
2
་གནས་ལུགས་ལ་རྟག་ཆད་ཀྲི་

མཐའ་གཉྲིས་སུ་འཛིན་པ་དགག་པ་དང༌། རྟོག་བེད་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ལམ་སྲིད་

ཞྲིའྲི་མཐར་ལྟུང་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་གཞྲིའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནས། རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐར་མ་ལྟུང་བ་

ལ་ནྲི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུའང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་དང༌། 

འོན་ཀང་རང་རང་གྲི་འབས་བུ་བསྐེད་པ་སོགས་ཀྲི་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་གནས་པ་

འགལ་མེད་དུ་འདུར་རུང་བ་ཞྲིག་བྱུང་ན། ཐ་སད་དུའང་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་

བའྲི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རེད་པར་འགྱུར་གྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན། 

གཏན་མེད་དུ་སོང་ནས། དངོས་པོའྲི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བའྲི་

ཤེས་ངོར་ཐག་པ་སྦྲུལ་དུ་འཇོག་པ་ལྟར། མེད་བཞྲིན་དུ་སང་བའྲི་འཁྲུལ་ངོ་ལ་བལྟོས་

ནས་ ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅེས་གཞན་ངོར་སྨྲ་བ་མ་གཏོགས་རང་ལུགས་ལ་ལས་འབས་

1  མ་ཕྱི། ༥༨ན༢ན།    ཉྱིད   སྐུ། ༧༦བ༣ན།    གཉྱིས

2  མ་ཕྱི། ༥༨ན༤ན།    གཞྱིའྱི   སྐུ། ༧༦བ༤ན།    བཞྱིའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སོགས་གང་ཡང་བཞག་ས་གཏན་མེད་དུ་སོང་ནས་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོའྲི་གཡང་དུ་ལྟུང་

བར་འགྱུར་ལ། དངོས་པའྲི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་བཞག་པ་ན། རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པ་ཚུར་ལོག་ནས། ཐ་སད་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་བྱུང་

ནའང་། རྟག་པའྲི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། མདོར་ན། དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་བཞག་ན་

གཅྲིག་བཞག་ས་མེད་པར་འགོ་བ་འདྲི་སང་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ལྟ་བ་

མཐར་ཐུག་པ་གོ་བའྲི་གེགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཅྲིང་། ཐ་སད་དུ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་

ལ་”འདུ
1
་རུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐ་སད་དུའང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མ་ཁེགས་ན། 

བ་བེད་བཞག་ས་མེད་པ་དང༌། བ་བེད་བཞག་ས་བྱུང་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་

པར་གྲུབ་འོང་བའྲི་ཚུལ་མ་ཤེས་ན་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བའྲི་མཐར་ཐུག་རེད་པའྲི་ཐབས་

མེད་ལ། དོན་འདྲི་”ཉྲིད།
2
མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་ཞྲིབ་ཅྲིང་། རྒྱས་

པར་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་གསལ་བར་གསུངས་

ཤྲིང༌། སབས་འདྲིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མཐའ་གཉྲིས་སོང་ཚུལ། དཔེ་དང་རྲིགས་

པས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སངས་ཞེས་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། འོག་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

དཔེར་འགོ་ཚུལ་གསུངས་པས་ཤེས་སོ། །

འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དཔེ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ། ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་

བའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་གསུངས་པས། འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དཔེ་སྟོན་པའྲི་

སབས་སུ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པ་ནྲི། ཆོས་མྲི་མཐུན་པས་མྲི་འགལ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༨བ༢ན།    འདུ   སྐུ། ༧༧ན༤ན།    འདུར

2  མ་ཕྱི། ༥༨བ༣ན།    ཉྱིད།   སྐུ། ༧༧ན༥ན།    གཉྱིས་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 853  

ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་དོན་གྲིས་ཐོབ་བོ། །དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དོན་

དམ་པའྲི་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་གང་ཟག་དང་། 

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནྲི་དེ་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པར་གོ་བའྲི་གང་

ཟག་གོ དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས་ཚིག་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། སྟོང་

གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་། དབེར་མེད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད། རྟག་

ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་ཇྲི་ལྟར་བལ་བའྲི་ཚུལ་མཚོན་པ་ལ་ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

ཤེས་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་སངས་པ་འདྲིའྲི་དཔེར། འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པ་ལྟ་བ་གོ་བའྲི་ཤེས་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས། བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་པའྲི་

ཡོད་ཚུལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་དམ་དུ་མེད་པའྲི་མེད་

ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་གཅྲིག་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དེ་འད་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་དེ་

གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་མྲི་སྲིད་དེ། དཔེར་ན་འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས། དཔེ་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་འདྲི་གཉྲིས་

དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་སངས་ནས་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར། བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་

ཚུལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དོན་དམ་དུ་མེད་པའྲི་མེད་ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལྟར་སོང་

བ། གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདྲི་མྲི་སྲིད་པའྲི་དཔེར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། 

ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ནྲི་ཆ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཡོད་ལ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་མེད་པའྲི་ཁད་

པར་མེད་པར་ཆ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མེད་པ་ཡྲིན་ལ། བུམ་
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པ་ནྲི་དོན་བེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་རང་གྲི་ཆ་འགའ་ཞྲིག་དངོས་པོར་ཡོད་ལ་འགའ་ཞྲིག་མེད་

པའྲི་ཁད་པར་མེད་པར་རང་གྲི་དངོས་པོའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ནམ་

མཁའྲི་མེ་ཏོག་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བུམ་པ་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་ཞྲིང༌དེ་

བཞྲིན་དུ་བུམ་པའང་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་དང་ཆོས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་འཇྲིག་རྟེན་པ་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་ཚུལ་

བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དོན་དམ་པར་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མེད་ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་

མེ་ཏོག་བཞྲིན་དུ་སོང་བ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་མྲི་སྲིད་ལ། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་

ལ་བལྟོས་ནས་ནྲི་སྲིད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བ་བ་བེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོད་ཚུལ་

བུམ་པ་དང་འད་བར་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་

པའྲི་མེད་ཚུལ་དེ། ཆ་འགའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད། འགའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་

མེད་པའྲི་ཁད་པར་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་

གྲི་མེད་ཚུལ་ལྟར་དུ་སོང་བ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད། བ་བ་བེད་ཚུལ་བུམ་པ་ལྟར་སོང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

ཡོད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་ཚུལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་མེད་པ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་

མེད་པ་ལྟར་སོང་བ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་དབེར་མེད་དུ་གནས་པ་ཞྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་པས། 

འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་བལྟོས་ནས་དཔེ་མྲི་སྲིད་པ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་

བལྟོས་ནས་སྲིད་པའྲི་དོན་དེ་ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་”གཉྲིས
1
་དབང་མདོར་བསྟན་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༥༩བ༢ན།    གཉྱིས   སྐུ། ༧༨བ༣ན།    ཉྱིད
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གསལ་བར་བཤད་དེ། དེའང་གོང་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གཅྲིག་སྦོར་བས། འཕེལ་བར་

འགྱུར་བ་མྲི་འགྱུར་བའོ། ཞེས་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་འཕེལ་བར་གསུངས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་དེ་འདའྲི་འཕེལ་ཟད། དོན་དམ་

པར་རང་གྲི་ངོ་བོས་སྟོང་བར། འཕེལ་བ་ལ་ནྲི་འཕེལ་བ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་

གསུངས་”པས
1
། འོ་ན་འཕེལ་ཟད་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཇྲི་ལྟར་ལམ་ལ་སོགས་

པ་བསྒོམས་པ་འབས་བུ་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། རང་བཞྲིན་མེད་

ཀང་འབྱུང་འཇྲིག་བེད་པ་སྒྱུ་མ་དང་འད་བས་འབྱུང་འཇྲིག་བེད་པའྲི་དངོས་པོ་དང་། 

རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དངོས་མེད་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་པར་གསུངས་ཏེ། ཆོས་རྣམས་

རང་བཞྲིན་མེད་པ་ནྲི། །འབྱུང་འཇྲིག་སྒྱུ་མ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །འབྱུང་རྣམས་འཇྲིག་པར་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་མྲི་འགྱུར། །ས་ཚོགས་འདྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་

མེད། །དངོས་དང་དངོས་མེད་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག ཅེས་སོ། །

དེའྲི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས། ཀུན་རོབ་ཏུ་”དོན་དམ
2
་བ་བ་བེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དངོས་

པོའྲི་ངོ་”བོ་སྟེ
3
་ཁོ་ནར་རང་བཞྲིན་”སྟོང

4
་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར། དངོས་པོ་མེད་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དོ། ཞེས་བ་བ་བེད་པའྲི་དངོས་པོ་དང་། རང་བཞྲིན་གྲི་དངོས་པོར་མེད་པ་ངོ་བོ་

གཅྲིག་པ་ཉྲིད། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གཅྲིག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་གསལ་

བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་གཞྲི་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་དཔེ་མདོར་བསྟན་ནས། 

1  མ་ཕྱི། ༥༩བ༤ན།    པས   སྐུ། ༧༨བ༥ན།    ལ

2  མ་ཕྱི། ༥༩བ༦ན།    དོན་དམ   སྐུ། ༧༩ན༡ན།    -དོན་དམ

3  མ་ཕྱི། ༥༩བ༦ན།    བོ་སེ   སྐུ། ༧༩ན༡ན།    བོས་ཏེ་དེ

4  མ་ཕྱི། ༥༩བ༦ན།    སོང   སྐུ། ༧༩ན༡ན།    རྟོགས
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ལམ་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ། རང་

བཞྲིན་གྲིས་མེད་ཚུལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་

”དཔེ་
1
མེད་ཚུལ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡོད་པ་

བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུར་མྲི་རུང་ཡང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་

རུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཐེག་པ་དམན་པ་མན་”ཆད་ཀྲི
2
་གང་ཟག་གྲིས་ཟག་བཅས་ཀྲི་

ཕུང་སོགས་ཐམས་ཅད་མེད་པའྲི་ཆད་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐར་མ་ལྷུང་བར་བས་

”ནས
3
། ཟག་བཅས་”དུཿ ཁའྲི་ཕུང་སོགས

4
་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་པའྲི་སྲིད་

པར་གནས་དགོས་ལ། དེ་འདའྲི་སྲིད་པར་མྲི་གནས་ན། ཆད་པ་མང་འདས་ལ་གནས་

དགོས་ཀྲི་དེ་གཉྲིས་གང་ལའང་མྲི་གནས་པའྲི་གཉྲིས་མྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་བར་

མྲི་རུང་ཡང༌ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་དེ་ལྟར་གཉྲིས་ཀ་ལ་

མྲི་གནས་པར་རུང་བར་སྟོན་པ་ནྲི། ཆད་པ་མང་འདས་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར་

སྲིད་པ་ནྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་

དོ། །སྲིད་པ་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཆད་པ་མང་འདས་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་དངོས་པོ་

མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མེད་དོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར། ཐེག་པ་དམན་པ་སོགས་ཐབས་མཁས་པ་དང་བལ་བའྲི་ལམ་གྲིས་དེ་

གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཕུང་སུམ་བེད་མྲི་ནུས་ཀང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བས་ནྲི་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༦༠ན༡ན།    དཔེ་   སྐུ། ༧༩ན༣ན།    -དཔེ་

2  མ་ཕྱི། ༦༠ན༢ན།    ཆད་ཀྱི   སྐུ། ༧༩ན༤ན།    གྱི

3  མ་ཕྱི། ༦༠ན༢ན།    ནས   སྐུ། ༧༩ན༥ན།    ན

4  མ་ཕྱི། ༦༠ན༢ན།    དུཿ ཁའྱི་ཕུང་སོགས   སྐུ། ༧༩ན༥ན།    སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་གནས་པར་བེད་ལ། དེའང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

རྣམས་ལའང་ལམ་གྲིས་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་དེ་གཉྲིས་འགོག་པ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཡོད་ཀང༌འདྲིར་དེ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་མཐའ་དེ་གཉྲིས་འགོག་ཚུལ་ནྲི། རོ་

རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲིས་”སྟེང
1
་གཟུགས་ཁད་པར་བ་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཤར་བ་

བསྒྲུབས་པས་ཆད་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་

སྟོང་པ་དང་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་

ཅྲིང༌། ལམ་གྲིས་དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྲིས་མནན་པས། འབས་བུ་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་

གཉྲིས་ཀ་ལས་འདས་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དང་། བདེ་སྟོང་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཁོར་འདས་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཚུལ་དབང་མདོར་བསྟན་ལས་

བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི། དབང་མདོར་བསྟན་གྲི་ལུང་དངས་ནས་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་

ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལྟར་སོང་བ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་ལ་རུང་ཞྲིང་། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་མྲི་རུང་བ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་

པ་ནས། འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་ལ། གང་”གྲིས
2
་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་”དོན་
3
བེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། 

གང་གྲིས་དངོས་པོ་གང་ཡོད་པ་དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་ཆ་གང་གྲིས་ཀང་

1  མ་ཕྱི། ༦༠ན༦ན།    སེང   སྐུ། ༧༩བ༣ན།   སོང

2  མ་ཕྱི། ༦༠བ༣ན།    གྱིས   སྐུ། ༨༠ན༡ན།    གྱི

3  མ་ཕྱི། ༦༠བ༣ན།    དོན་   སྐུ། ༨༠ན༢ན།    -དོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མེད་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། གང་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དེ་ནྲི། དོན་དམ་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་

ཆ་གང་གྲིས་ཀང་ཡོད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བ་བ་བེད་པའྲི་དངོས་པོ་དང་། བདེན་པའྲི་

དངོས་པོ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་ལས་སོ། ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་ལ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་གང་

ཟག་ནྲི་ཆོས་དེ་བ་བ་བེད་པ་གང་གྲིས་ཡོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པའྲི་སེམས་སུ་

འགྱུར་བ་དེས། ཆོས་”དེ་
1
བདེན་པར་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་བདེན་པར་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པའྲི་སེམས་སུ་

འགྱུར་བ་དེས་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། 

དེའྲི་ངོར་བ་བ་བེད་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་བ་བ་བེད་ནུས་བདེན་གྲུབ་དང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ན་བ་བའང་བེད་མྲི་

ནུས་པར་འཛིན་པས། གང་ཟག་དེ་འདའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་དུ་

འདུ་མྲི་སྲིད་དོ། ཞེས་བ་བ་འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་འགལ་བའྲི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེ་སངས་ཤྲིང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དཔེས་

མཚོན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་ནས། ད་ནྲི་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་གཞྲིར་བས་ནས། རང་བཞྲིན་མེད་པར་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་

ནྲི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བ་བ་བེད་པ་”དང་།
2
རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པ་མྲི་འགལ་

བའྲི་ཕྱྲིར་ན། སབས་འདྲིར་ཡང་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བ་གཞོན་ནུ་མའྲི་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་བདེན་པར་

1  མ་ཕྱི། ༦༠བ༥ན།    དེ་   སྐུ། ༨༠ན༤ན།    - དེ་

2  མ་ཕྱི། ༦༡ན༡ན།    དང་། སྐུ། ༨༠བ༡ན།    ལ་
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གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གྲི་གཟུགས་སུ་མ་

གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། དེར་ཐལ། ཕྱྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་ལྟ་བུར་སང་ཞྲིང༌། རྡུལ་ཕྲ་རབ་

བསགས་པའྲི་གཟུགས་སུ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །སྔ་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གནས་ཚུལ་

གཞན་དུ་གནས་ནས་སང་ཚུལ་གཞན་དུ་སང་བ་ནྲི་བདེན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཡང་དེ་ཉྲིད་གཏན་ནས་གཟུགས་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲིན་ཏེ། སྟོང་”པ་སྟེ
1
་

ནམ་མཁའྲི་ཕྱོགས་”ལ་
2
་རྣལ་འབོར་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ཀུན་རོབ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ངོ་བོ་ཅན་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉྲིད་

དེའང་ཀུན་རོབ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ངོ་བོ་ཅན་ཡྲིན་

ཏེ། གོང་གྲི་རྲིགས་པས་བ་བ་བེད་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པའྲི་ཚོགས་པ། ཆོས་

མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེ་ལས་འདས་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་གང་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་པའྲི་སེམས་སྟོང་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་གཟུགས་དེ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་སེམས་མེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་རྟག་པ་དང་

ཆད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་

ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་། དེའྲི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྲིང་རེ་དབེར་མེད་པའོ། །དེས་ན་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་

པ་རྟོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་”པའྲི་བློ་ལ
3
་བལྟོས་ནས། བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༦༡ན༣ན།    པ་སེ   སྐུ། ༨༠བ༤ན།    པས་ཏེ

2  མ་ཕྱི། ༦༡ན༣ན།    ལ་   སྐུ། ༨༠བ༤ན།    -ལ

3  མ་ཕྱི། ༦༡ན༦ན།    པའྱི་བློ་ལ   སྐུ། ༨༡ན༢ན།    པ་ལ
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རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་གཉྲིས་ཀའྲི་སེམས་དག བ་བ་བེད་པ་དང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པའྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཡོད་པ་དང་མེད་པའྲི་

མཐའ་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་འཁོར་བ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའྲི་མཐའ་ཟད་པ། རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། དེའྲི་རོད་བེད། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་གསུང་ཐབས་ཤེས་ཕྱོགས་རེ་བའྲི་”རྲིས
1
་སུ་ཆད་པ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ལ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་བློ་ལ་བལྟོས་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་བློ་ལ་བལྟོས་ནས་མྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་གྲི་བློ་གཅྲིག་ལ་བལྟོས་ནས་

གཉྲིས་ཀ་འཇོག་པ་མྲིན་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ཉྲིད་རྩ་

རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །འདྲིའྲི་མཐའ་དཔད་པ་ནྲི། ཅྲི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་མྲིན་

ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་དུ། 

སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་ཆེན་ལས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལ་

རྡུལ་ཕྲན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པའྲི་རྩོད་པ་ལ། རྨྲི་ལམ་གྲི་དཔེས། 

བདེ་བ་མོང་བ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མྲི་དགོས་པ་སོགས་འབད་པ་དུ་མས་

བསྒྲུབས་པའྲི་”དགོས
2
་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་དུས་སུ་”བམ

3
་པོའྲི་ཁམས་མ་ལུས་པར་

ཟད་ཀང་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་བདེ་བ་མོང་བའྲི་རྟེན་ནྲི། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་བེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦༡བ༡ན།    རྱིས   སྐུ། ༨༡ན༤ན།    རྱིགས

2  མ་ཕྱི། ༦༡བ༤ན།    དགོས   སྐུ། ༨༡བ༡ན།    དགོངས

3  མ་ཕྱི། ༦༡བ༤ན།    བམ   སྐུ། ༨༡བ༢ན།    བེམ
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འགྲུབ་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་ལ། སབས་དེར་སྟོང་གཟུགས་ཀང་རྨྲི་ལམ་གྲི་སང་བ་དང་འད་

བར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བ་ཙམ་དུ་གསུངས་པས་སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་

རྟག་པ་བདེན་པ་བར་འདོད་པ་ནྲི་མུན་སྦྲུལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། 

ལུས་ནྲི་དྭངས་ཤྲིང་རྡུལ་ཕྲན་ཉམས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་མཚན་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རབ་རོགས་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ནྲི་དམ་པའྲི་བདེ་བས་གང་

ཞྲིང་མྲི་གཡོ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པས་འཁྱུད་པའོ། ཞེས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ངོས་གཟུང་བ་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚོགས་པའྲི་ལུས་ཉམས་ཤྲིང་ཟད་པ་དྭངས་

ཤྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བའྲི་སྟོང་གཟུགས་མཚན་དཔེས་སྤས་

པ་སྐུ་དང་། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐུགས་སུ་བཤད་དོ། །

དེས་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་གཞན་རྣམས་ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་

གནས་གྱུར་ཏེ། མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དེ་བསྒྲུབ་པར་ཡང་། ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། ས་ནྲི་ཆུ་

ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང་ཆུ་ཡང་འབར་བེད་ལ་སྟེ་གཙང་བར་བེད་པ་རླུང་ལའོ། །རླུང་ནྲི་

སྟོང་པ་ལ་སྟེ་སྟོང་པ་ངེས་པར་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཞྲིང་མཚན་མ་

ནྲི། །རྣམ་པ་”ཐམས་ཅད
1
་པ་རུ་འགྱུར་ཏེ་མྲི་ཟད་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་གཞོམ་དུ་མེད་པ་

ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་ལས་ནྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་མྲི་བདག་སྐེས་བུ་

རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ལའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་གསང་འདུས་འཕགས་

ལུགས་པས། བདག་བྲིན་རླབས་དང་། སྒྱུ་ལུས་དང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་པ་

རྣམས་ཟུང་འཇུག་གྲི་འཇའ་ལུས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མྲིན་པར་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༦༢ན༢ན།    ཐམས་ཅད   སྐུ། ༨༢བ༦ན།    ཐ་དད
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བསྔགས་པ་ཆེ་བ་བཞྲིན་དུ་འགེལ་པ་སོར་གསུམ་ནས་སྟོང་གཟུགས་ལ་བསྔགས་

པའང་དེའྲི་དོད་ཡྲིན་ཏེ། བདེ་མཆོག་བསྟོད་འགེལ་ལས། སར་ཡང་རང་བྲིན་བརླབ་

པ་སྟེ། །རེས་མཐུན་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས། །ཕྱྲི་ནས་མཚན་མ་མཚོན་པར་བ། ཞེས་

གུར་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་བཀྲལ་བ་ན། འདྲིར་རང་བྲིན་གྲི་བརླབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་

སོ་སོར་སྡུད་པས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་མཐོང་བའོ། །མཚན་མ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་སྤྲིན་

དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་སང་བ་སྟེ། དེའང་སྒོན་མེའྲི་མཐར་ཐུག་པར་དང་

པོ་མཐོང་བའོ། ཞེས་རང་བྲིན་བརླབས་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས་ལ། ནཱ་རོ་

པས་ཀང༌གང་ཞྲིག་བསྒོམ་བ་ནྲི་སོ་སོར་སྡུད་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་ལག་

གྲིས་བརྟན་པར་བས་པ་ཁམས་གསུམ་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

བདེན་པ་སྟེ། རེས་སུ་དན་པས་དེའྲི་རྣལ་འབོར་ཡང་དག་སྤོ། །དེའྲི་རྣལ་འབོར་ནྲི་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་བདེན་པའྲི་རྣལ་འབོར་ཏེ། ཡང་དག་སྤོ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་མཐའ་དག་ཁབ་

པར་བལྟ་བར་བའོ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་། རྨྲི་ལམ་དང་། དྲི་ཟའྲི་གོང་

ཁེར་དང་། པྲ་ཕབ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་མ་བརྟགས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་

དང་། སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་མཐོང་བ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་མཐོང་བ་སྟེ། 

རང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་ཡང་བརོད་དོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རོ་རེ་སྲིང་འགེལ་

ལས་ཀང༌། འདྲིར་ནམ་མཁའ་ལ་དངོས་པོ་བསྒོམ་བ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པའོ། །

དེ་ཡོངས་ཤེས་པ་ནྲི། དངོས་པོ་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བ་སྟེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་

བལ་བའྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བརན་མཐོང་བ་དེའོ། ཞེས་དངོས་པོ་སྟོང་གཟུགས་དེ་ཉྲིད་
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དངོས་པོ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བར་གསུངས་ནས། ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུས་

དངོས་པོ་མེད་པར་ཤེས་པར་འཆད་པ་ན། དེ་ཉྲིད་ལས། སང་བརན་དེ་ཉྲིད་དཔེ་དགུ་

རྣམས་ཀྲིས་བསྒྲུབས་ཏེ། འདྲི་ལྟ་སྟེ། མྲིག་ཡོར་དང༌། སྤྲུལ་པའྲི་གོང་ཁེར་དང༌། སྒ་

བརན་དང༌། རྨྲི་ལམ་དང༌། སྒྱུ་མའྲི་”འཁྲུལ
1
་འཁོར་དང༌། སྲིག་རྒྱུ་དང༌། མེ་ལོང་གྲི་

གཟུགས་བརན་དང༌། ཆུ་ཟླ་དང༌། ནམ་མཁའ་ཞེས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཨེ་ཡྲིག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད། རྨྲི་ལམ་དང་། སྒྱུ་མ་སོགས་

དང་མཚུངས་པའྲི་དངོས་པོ་དང༌། བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་གསལ་བར་

གསུངས་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་པ་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡྲིན་ཀང་། སྟོང་གཟུགས་ནྲི་ཀུནརོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། སྟོང་

གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྟག་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་སྟོང་གཟུགས་བསྒྲུབ་པས་ཅྲི་

ཞྲིག་བེད་པ་མ་ཤེས་པའྲི་བབ་ཆོལ་ལོ། །

དེའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་རྣམས་གོང་ནས་

གོང་དུ་གནས་གྱུར་ཏེ་ཡན་ལག་དྲུག་པའྲི་སབས་ཀྲི་”སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་
2
འདོད་ལྷ་ཡབ་

ཡུམ་དུ་སང་བ་ནྲི། འབས་བུའྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། ཡན་

ལག་དྲུག་པ་དེའྲི་ཚེ་ན། དེ་ལྟར་སང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ལུས་དངོས་པོ་ལ་སྟོང་གཟུགས་

ཀྲི་སྐུར་སོང་བ་མེད་དེ། བེམ་པོའྲི་ཁམས་རྣམས་མ་ཟད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སྐུ་དེ་

འགྲུབ་པ་ལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚོགས་པའྲི་ལུས་ཉམས་པར་བ་དགོས་པས། དེ་ནྲི་གསེར་

འགྱུར་གྲི་རྩྲིས་ལྕགས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བ་བཞྲིན་དུ། ལུས་ལ་བང་སེམས་འཛག་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༦༢བ༣ན།    འཁྲུལ   སྐུ། ༨༢བ༤ན།    འཕྲུལ

2  མ་ཕྱི། ༦༢བ༥ན།    -སོང་གཟུགས་ཀྱི་   སྐུ། ༨༢བན༦ན།    སོང་གཟུགས་ཀྱི་    * སོང་གཟུགས་ཀྱི་
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དུ་བཅྲིངས་པས།  བེམ་པོའྲི་ཁམས་རྣམས་ཟད་པར་བེད་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་ལེའུ་ལྔ་

པར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་

སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་བ་ཐབས་དུ་མས་འབད་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་

ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུ་དང་། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་དབང་མདོར་བསྟན་རྩ་

འགེལ་དང༌། འགེལ་པ་སོར་གསུམ་དུ་ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་འབད་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པ་

ལ་སྟོང་གཟུགས་རྒྱུས་སྐེད་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང་། འབས་བུ་མྲི་”འཛིན
1
་པའྲི་རྟག་པ་བདེན་

པ་བ་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དགོངས་པའོ་ཞེས་ལྡོག་སྟེ་མ་སྨྲ་ཞྲིག དེ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡང་། སྐེ་འཇྲིག་མྲི་བེད་པའྲི་རྟག་པ་ནྲི་

མྲིན་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྲི་འགྱུར་བ་ནྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། སད་ཅྲིག་

གཉྲིས་པའྲི་དུས་སུ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་མྲི་གནས་པ་ལ་མ་གསུངས་ཀྲི་ཁམས་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་

འཕོ་བའྲི་འགྱུར་བ་ལ་ལན་དུ་མར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཁམས་འཛག་མེད་དུ་བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཉྲིད་ལ་ཁམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་དེའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འཕོ་བ་ཙམ་ལ་མྲི་འགྱུར་བར་བས་

པ་དང༌། རང་གྲི་གནས་ནས་ལུས་ཀྲི་གནས་གཞན་གང་དུའང་མྲི་འཕོ་བ་ལ་བཞག་

པའྲི་མྲི་”འཕོ
2
་བ་ཁད་པར་བ་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །དེས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་རྐེན་དང༌། 

ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའྲི་ལྟ་བས་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་བས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པ་ཡྲིན་པས་

འདྲིར་བདེ་བ་ལ་དམྲིགས་མེད་དུ་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་ཚེ་བདེ་བ་འདེན་བེད་ཀྲི་སྟོང་

1  མ་ཕྱི། ༦༣ན༢ན།    འཛིན   སྐུ། ༨༣ན༥ན།    འབྱྱིན

2  མ་ཕྱི། ༦༣ན༤ན།    འཕོ   སྐུ། ༨༣བ༡ན།    འགྱུར



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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གཟུགས་ཀུན་རོབ་པ་ཡུལ་ཅན་ལས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་ལ་དགོངས་

ནས་སྟོང་པ་དམྲིགས་བཅས་སུ་”གསུངས
1
་ལ། ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང་། 

སྟོང་པ་ནྲི་ཆོས་རྣམས་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སང་བའོ། །ཡེ་

ཤེས་ནྲི་དེ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི། ཞེས་སྟོང་གཟུགས་དེ་ཁོ་ནར་

སྐེ་འགག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བར་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་”དག
2
་གྲི་”ལུང་གང

3
་ལའང༌། དོན་གང་རྟོགས་ནས་

གོམས་པར་བས་པས། འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ། བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་

ལུས་པར་དག་པར་བེད་ནུས་པའྲི་རྟོགས་བའྲིདོན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཅེས་བ་ཞྲིང༌། དེ་

རྟོགས་པ་ལ་ཟབ་དོན་རྟོགས་པ་དང་དམྲིགས་མེད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་

ལ། འདྲི་བའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ཀང་འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དུ་བཞེད་

པས། དེས་གཟུང་བའྲི་བདག་མེད་པའྲི་དོན་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འཁོར་བའྲི་འཆྲིང་བ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་བ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་

ལས། འདོད་ཆགས་ཀྲི་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ན་

མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་འཁོར་བར་གསུངས་པ་འགལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། 

མ་རྲིག་པ་ནྲི་འདྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་

ཆགས་སོ། ཞེས་གསུང་རབ་གཞན་ནས་མ་རྲིག་པ་དང༌། རྒྱུད་འདྲིར་འཕོ་བའྲི་བག་

1  མ་ཕྱི། ༦༣ན༦ན།    གསུངས   སྐུ། ༨༣བ༣ན།    སོང

2  མ་ཕྱི། ༦༣ན༧ན།   སྐུ། ༨༣བ༥ན།    གང

3  མ་ཕྱི། ༦༣ན༧ན།    ལུང་གང   སྐུ། ༨༣བ༥ན།    ལུགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཆགས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་བཤད་པ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་ལ། ལེའུ་གཉྲིས་

པར། སྒྱུ་མས་རྨོངས་པར་བས་པའྲི་མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་

སྡུག་བསྔལ་འཛིན་པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས་འདྲིར་འཁོར་བའྲི་

རྒྱུ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྲིར་འཛིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་རྨོངས་པར་བས་པ་ནྲི་

དམལ་བ་དང་། ཡྲི་དྭགས་དང༌དུད་འགོའྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་སྡུག་བསྔལ་འཛིན་

པར་བེད་པའོ། ཞེས་བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པ་རྨོངས་པར་བས་པར་གསུངས་

པས། མ་རྲིག་པ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་གསུངས་པའང་འཇྲིག་ལྟ་ལ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། 

“དེ་བས་ན་ལེའུ་བཞྲི་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དན་པར་བས་ཏེ། 
1
དེ་ཉྲིད་སྲིད་པའྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་སུའང་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པ་འདྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་

མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་

འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་དུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བས་ན་ལེའུ་

”གཉྲིས
2
་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དན་པར་བ་ཏེ། བང་ཆུབ་ཏུ་

སེམས་བསྐེད་པ་དང་། བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། 

བདག་གྲིར་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའོ། ཞེས་བདག་འཛིན་སོང་བའྲི་བདག་མེད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད་ལམ་གྲི་རྩ་བར་གསུངས་ལ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲིས་འགྱུར་

བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ནའང༌། བདག་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༦༣བ༦ན།    དེ་བས་ན་ལེའུ་བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དྲན་པར་བྱས་ཏེ།   སྐུ། 

༨༤ན༥ན།    -དེ་བས་ན་ལེའུ་བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དྲན་པར་བྱས་ཏེ།

2  མ་ཕྱི། ༦༣བ༧ན།    གཉྱིས   སྐུ། ༨༤ན༦ན།    བཞྱི
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པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ་ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས་དབུ་

མ་པ་རྣམས་ལ་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་མེད་ཅྲིང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

བསྒོམ་པ་ཏེ། དེ་ལྟར་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང༌ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའོ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་མྲིན་པར་གང་རྟོགས་པས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྟོང་

གཟུགས་ཡྲིན་ན། འཁོར་བའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ། 

སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་འགལ་ཟླ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སྟངས་ཡོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པ་ནྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཆོས་

བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པའང་། ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེའྲི་ཕྱྲིར་དབུ་

མ་པས་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་ཡོད། །དེ་ཡང་མཁས་རྣམས་མྲི་

འདོད། །གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། །བལ་བས་ནམ་མཁའྲི་པདོ་བཞྲིན། །ཡོད་

མྲིན་མེད་མྲིན་ཡོད་མེད་མྲིན། །གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲིན་པའང་མྲིན། །མཐའ་བཞྲི་

རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྲི། །དེ་ཉྲིད་དབུ་མ་པ་ཡྲིས་རྲིག།ཅེས་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རྲིགས་

པ་དང༌། འགེལ་ཆེན་འདྲིར། དེའྲི་ཕྱྲིར་འབས་བུ་ནྲི་རང་ལས་མ་ཡྲིན། གཞན་ལས་

མྲིན། གཉྲིས་ཀ་ལས་མྲིན། རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཡང་མྲིན་ནོ། ཞེས་རོ་རེ་གཟེགས་མ་ལ་

སོགས་པ་དབུ་མའྲི་རྲིགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་ལ། རོ་རེ་སྲིང་འགེལ་ལས་

ཀང༌། ས་བོན་ལས་ནྲི་མྱུ་གུ་བཞྲིན། །དེ་མེད་པར་ནྲི་དེ་མྲི་འབྱུང༌། །འབས་བུའྲི་རྒྱུ་ཡྲི་

རང་བཞྲིན་ལས། །བདག་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་ལས་མྲིན། །གཉྲིས་ལས་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་

མེད་མྲིན། །དངོས་པོ་གང་རྣམས་འགའ་ན་ཡང༌། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་
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ས་བོན་ལ་མྱུ་གུ་བལྟོས་ནས་སྐེ་བ་དང༌། འོན་ཀང་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

སྐེ་བ་མཐའ་བཞྲི་པོ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། རྩ་ཤེ་ལས་

གསུངས་པའྲི་དོན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ཞབས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་

གསལ་བར་བཤད་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས་འདྲི་ནྲི་མདོར་བསྡུས་པས་གསུངས་པ་སྟེ། 

རྒྱས་པར་ལུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་དབུ་མ་སོགས་ཀྲི་གཞུང་

ལུགས་ལས་ཤེས་དགོས་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་འདྲིར་ཡང་སྟོང་ཉྲིད་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྲིན་གྲི། གཞུང་དེ་དག་གྲིས་

བསྟན་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཆད་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་ཆེན་པོ་བཟུང་བར་མྲི་བ་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནྲི། རྲིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་

གགས་པས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྱྲི་མ་ལས་ཀང་ཁུངས་སུ་དངས་ཏེ། དེ་ལས་སྐུ་རྣམས་

ཀྲི་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་གང་དེ་འདྲིར་ནྲི་བདེ་བར་གཤེགས་དང་འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་འོད་

ཀྲིས་ཀང་སྟེ། གང་ཞྲིག་གཅྲིག་མྲིན་དུ་མ་མ་ཡྲིན་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཕུན་

ཚོགས་ཆེན་པོའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། ཞེས་སོགས་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའྲི་ལུང་དངས་

སོ། །དེའང་རྒྱལ་བས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུང་བསྟན་པ་ནའང་།  ཡོད་དང་མེད་པའྲི་

ཕྱོགས་འཇྲིག་བེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས། མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

བསྟན་ནས་བསྟན་པའྲི་སྲིང་པོ་གསལ་བར་བེད་པར་གསུངས་པའང་། དབུ་མ་རྲིགས་

པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སྟོང་ཉྲིད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་

དག་ནས་བསྟན་པ་ཆད་སྟོང་ཡྲིན་ན། གཞན་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དོ། །
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གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། རོ་རེ་ནྲི་མྲི་ཕྱེད་པ་དང་མྲི་ཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་ཡྲིན་པ་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཐེག་པ་སྟེ། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་

ཚུལ་འབས་བུ་དང་རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པའོ། ཞེས་པ་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་ཚུལ་སང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ངེས་པའྲི་སྟོང་པ་དང༌། “སྔགས་ཀྲི
1
་ཚུལ་

བདེ་ཆེན་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་སྲིང་འགེལ་ལས་

ཀང༌། རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ནས་སེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྲི་

བསྒོམ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་དོན་ཆེ། །སར་

ཡང་འདྲི་ལྟར་རྣམ་དཔད་བ། །རང་བཞྲིན་མེད་པས་སྟོང་པ་སྟེ། །རྒྱུ་མེད་པ་ལས་

མཚན་མ་མེད། །”རྟག
2
་ཏུ་མེད་ལས་སོན་མེད་ཉྲིད། །མངོན་པར་འདུ་བེད་སངས་

པའོ། །སྐེ་དང་འགག་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། །སོན་པའྲི་དོན་ནྲི་མེད་པའོ། །སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་མེད་སེམས་ཅན་མེད། །ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་དེ་ཉྲིད་མེད། །ཇྲི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་

དང༌། །དྲི་ཟའྲི་གོང་ཁེར་ཇྲི་ལྟ་བར། །དེ་ལྟར་སངསརྒྱས་སེམས་ཅན་རྣམས། །དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་སྒོམ་པས་བལྟ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་

པ་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དུས་འཁོར་བའྲི་ལུགས་

ཀྲི་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་མྲི་འདོད་དོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་འགེལ་པ་སོར་

གསུམ་གྲི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་འདོད་པ་མདོར་བསྟན་པ་

ལས། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་སྟོང་པ་ཉྲིད། །ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་སྲིང་པོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་

1  མ་ཕྱི། ༦༤བ༧ན།    སྔགས་ཀྱི   སྐུ། ༨༥བ༤ན།    སྡུག་བསྔལ་གྱི

2  མ་ཕྱི། ༦༥ན༢ན།    རྟག   སྐུ། ༨༥བ༦ན།    བརྟག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲི་མཆོག་ལྡན་པའྲི། །སྟོང་ཉྲིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡྲིན། ཞེས་དང༌། འདྲིར་ཡང་། རྣམ་

པར་དཔད་པའྲི་སྟོང་པ་ཆད་པའྲི་སྟོང་པ་ལས་རྲིང་དུ་བས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། 

ཕུང་སོགས་གཅྲིག་དུ་བལ་གྲི་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་

སྟོང་ཉྲིད་ཚུན་ཆོད་ཆད་སྟོང་དུ་སྟོན་པ་མྲིན་གྲི། ཕུང་སོགས་རྲིགས་པས་གཏན་མེད་

དུ་དཔད་ཅྲིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཆད་སྟོང་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། ཕུང་

སོགས་རྣམ་དཔད་ཀྲི་སྟོང་པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ལ། ཕུང་སོགས་གཏན་

ནས་མེད་པ་དང་། བདེན་པར་མེད་པའྲི་ཁད་པར་ཕྱེད་པར་གྲིས་ཤྲིག གཞན་ཡང་རོ་

རེ་སྲིང་འགེལ་ལས། གཞན་དུ་”ན་
1
རྒྱུད་གཞན་བལྟས་ནས། གང་རྲིགས་པས་འཐད་

པ་རྒྱུད་མང་པོར་རྟོགས་པར་བས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངག་དེ་བཟུང་བར་བའྲི། 

བླུན་པོའྲི་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་རྲིགས་པས་

དཔད་ནས་གང་རྲིགས་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བཟུང་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལ་རྒྱུད་

དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྲིགས་པས་དཔོད་པ་འགོག་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་པའོ། །

དེའྲི་ཕྱྲིར་བདག་མེད་པའྲི་གོ་བ་བཙལ་ནས། ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ངེས་

ཤེས་ཀྲིས་རྒྱུན་སྐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གང་དུ་བཟུང་ཡང་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སྟངས་ཡྲིན་པས་

ཅྲིར་ཡང་མྲི་བསམ་པ་ནྲི་དུས་འཁོར་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲི་

དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདྲིར་གལ་ཏེ་བསམ་

པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་སྟེར་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་འགྱུར། དེ་རྣམས་ཀྲིས་གཉྲིད་མཐུག་པོ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༦༥ན༧ན།    +ན་   སྐུ། ༨༦ན༦ན།    -ན་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བསམ་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང༌། འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་

ཆགས་པ་མེད་ལ་མྲི་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མེད་དོ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕྱོགས་དེ་ལ་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་བའྲི་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་ཚུལ་ནྲི་སབས་དེ་ཉྲིད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བའོ། །

དེས་ན་སྟོང་གཟུགས་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པས། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་སོབ་

ལམ་པའྲི་ཤེས་ངོར། དེའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་མ་ལུས་པར་ནུབ་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་

ཕྱག་རྒྱའྲི་སང་བ་མྲི་འཆར་ཡང༌། དེའྲི་ཚེ་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་མེད་མྲི་དགོས་ཏེ། 

སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྟོང་གཟུགས་ཀུན་རོབ་

ཡྲིན་ན། ཡང་དག་པའམ་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གང་དུ་འདོད་ཅེ་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་

དག ཐ་སད་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང་། ཀུན་རོབ་

ལའང་། ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང༌། དེའྲི་ཡུལ་ལ་དེའྲི་ཡང་དག་

དང་ལོག་པའྲིཀུན་རོབ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་ལ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཤེས་ངོར་ནྲི་

སྐྲ་ཤད་ཀྲི་སང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་དང་། དེའྲི་ཡུལ་ཅན་སྐྲར་སང་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་

གཉྲིས་ཀའང་ལོག་པ་དང༌། ཡུལ་ཟླ་གཅྲིག་དང༌། དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་མྲིག་ཤེས་གཉྲིས་

ཀའང་། ཡང་དག་པར་ཐ་སད་བེད་དོ། །འོན་ཀང་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་འཕགས་

པ་ལྷ་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་

བཀྲལ་བའྲི་དབུ་མའྲི་སོལ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ལུགས་ལ། ཐ་སད་དུའང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པས། ཀུན་རོབ་ལ་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་ན། ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་ཟླས་
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དངས་པ་ནྲི་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ། ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་

དུའང་། གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་སང་ཚུལ་གཞན་དུ་སང་བའྲི་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་

པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཡང་དག་དང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་སུ་མྲི་འབེད་

དོ། །དེ་ལ་སྟོང་གཟུགས་ལ་དམྲིགས་བཅས་ཀྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ནྲི། དགག་

བ་བདེན་པས་སྟོང་པའྲི་ཆ་ནས་བཞག་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་མྲིན་གྲི། དགག་བ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

ཚོགས་པའྲི་བེམ་པོའྲི་ཆོས་ཀྲིས་སྟོང་པའྲི་ཆ་ནས་སྟོང་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ཡང་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལན་མང་དུ་བསྟན་

ལ། ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། དངོས་པོ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟོང་པ་

རྣམ་པར་བལ་བ་ཏེ། ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སྟོང་གཟུགས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་དགག་པའྲི་སད་དུ། གཞུང་འདྲི་དག་

གྲིས་ཀང་སྟོང་གཟུགས་གཞྲིར་བས་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་སུ་ཡོད་

པ་དང་། གཏན་ནས་གཟུགས་སུ་མེད་པ་གཉྲིས་ཀ་དགག་པར་མཛད་ལ། དབང་

མདོར་བསྟན་ལས་ཀང་། དེའྲིཆེད་དུ། གལ་ཏེ་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། །རང་གྲི་

གདོང་པ་ཅྲིས་མྲི་མཐོང༌། །གལ་ཏེ་མེད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། །རྲི་བོང་རྭ་ཡང་ཇྲི་

ལྟར་མྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་གྲིས་སྟོང་པའྲི་

གཟུགས་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་

བ་ཡྲིན་ན། སུ་ལའང་མ་བལྟོས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་ལ། བལྟོས་མེད་དུ་མཐོང་བ་ལ་

གཅྲིག་མཐོང་ཞྲིང་གཞན་མྲི་མཐོང་བའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པས་རང་གྲི་གདོང་པ་

སོགས་གཟུགས་ཀུན་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་གཟུགས་
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མཐོང་ན། རྲི་བོང་གྲི་རྭའང་ཅྲིས་མྲི་མཐོང་སྟེ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། ཞེས་པ་སྟེ། འོ་ན་

དེའྲི་མཐོང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ན། རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་རྨྲི་ལམ་

གྲི་བུ་དང་འད་བར་གསུངས་པ་ནྲི། སྐེ་བ་མེད་པ་མཐོང་བ་ནྲི། གཞོན་ནུ་མ་ཡྲི་བུ་ཇྲི་

བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་འགེལ་པར་ནཱ་རོ་པས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། 

ཇྲི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའྲི་རྨྲི་ལམ་ན། །བུ་ཕོ་བྱུང་ཞྲིང་ཤྲི་བ་”དེ
1
་མཐོང་ན། །བྱུང་ན་

དགའ་ཞྲིང་ཤྲི་ན་མྲི་དགའ་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་ཤེས་པར་གྲིས། 

ཞེས་པ་དངས་ནས། གཞོན་ནུ་མས་སྐེ་བ་མེད་པ་སྐེས་པར་མཐོང་བ་དང་ལྡན་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་སྐེས་པ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་སྐེད་པར་བེད་པའོ་ཞེས་རྨྲི་ལམ་གྲི་སང་བ་

དང་། སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་སང་བ་གཉྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་བཞྲིན་དུ་སྐེས་པར་འད་

བར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་

འདྲི་ནྲི། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལས་གཞན་སྐེ་ན། མེ་ལྕེ་ལས་ཀང་མུན་པ་སྐེ་

བར་ཐལ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་འད་ལ། 

ཁ་ཅྲིག །དངོས་ “པོར་ཡོད
2
་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། རང་གྲི་གདོང་པའང་ཇྲི་

ལྟར་མྲི་མཐོང་། ཞེས་འཆད་མོད། དེ་ལྟ་ན། དངོས་པོར་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་

སྐེ་བོའྲི་མྲིག་ཤེས་མྲི་སྲིད་པའང་། སྲིད་ན་དེས་གཟུགས་ཀྲི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་

མཐོང་བས་ཁབ་པ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དངོས་པོར་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་མྲི་

སྲིད་ན། རང་ལུགས་ལ། ཡོད་པའྲི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་བླང་དུ་མེད་པའྲི་ཆད་”པ
3
་

1  མ་ཕྱི། ༦༦བ༢ན།    དེ  སྐུ། ༨༧བ༦ན།    དེས

2  མ་ཕྱི། ༦༦ན༤ན།    ཡོད   སྐུ། ༨༨ན༣ན། པོ་མེད

3  མ་ཕྱི། ༦༦བ༦ན།    པ   སྐུ། ༨༨ན༤ན།    ལྟ
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ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །སྤོས་པས་ཆོག་གོ །

ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་རྟག་ཆད་དང༌། འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་རོ་

རེའྲི་རྣལ་འབོར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་རྒྱུད་འདྲི་ལས་གཞན་དུའང་

བསྟན་པར་གསུངས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་སོགས་སོ། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་རྲིགས་

པས་དཔད་ན། སྲིད་ཞྲི་གང་ལའང་མྲི་གནས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབོར། འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་”རྣམས་
1
རྣམ་པར་དག་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་

གཅྲིག་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་སྟེར་

བས་དམ་པའྲི་དོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་འདྲི་

ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ། འདོད་པའྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས། གཟུགས་ཀྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་

གནས། གཟུགས་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས། འདོད་པའྲི་ཁམས་སངས་པའྲི་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མྲི་གནས། གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་ཟད་”པ་ཙམ་གྲི
2
་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མྲི་གནས། གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་ཟད་”པ་ཙམ་གྲི
3
་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མྲི་གནས་ཏེ་སྲིད་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ལའང་མྲི་གནས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །འཁོར་འདས་གཉྲིས་ཀ་ལའང་མྲི་གནས་ཏེ། “དེ་གཉྲིས་
4
ཕན་ཚུན་སངས་

”ནས་
5
འགལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་སྲིད་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་

གཅྲིག་པ་ཉྲིད་སྲིད་པ་མྲིན་ཏེ། གྲིབ་མ་དང་ཉྲི་མ་བཞྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་མེ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་

1  མ་ཕྱི། ༦༦བ༧ན།   -རྣམས་   སྐུ། ༨༨ན༦ན།    +རྣམས་

2  མ་ཕྱི། ༦༧ན༢ན།    པ་ཙམ་གྱི   སྐུ། ༨༨བ༢ན།    པར་སྤངས་པའྱི

3  མ་ཕྱི། ༦༧ན༢ན།    པ་ཙམ་གྱི   སྐུ། ༨༨བ༢ན།    པར་སྤངས་པའྱི

4  མ་ཕྱི། ༦༧ན༣ན།    དེ་གཉྱིས་   སྐུ། ༨༨བ༣ན།    -དེ་གཉྱིས་

5  མ་ཕྱི། ༦༧ན༣ན།    ནས་   སྐུ། ༨༨བ༣ན།    -ནས་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཉྲིད་དུ་གཙུབ་སྟན་ལ་མྲི་གནས། གཙུབ་ཤྲིང་ལ་མྲིགནས། སྐེས་བུའྲི་ལག་པའྲི་རྩོལ་

བ་ལ་མྲི་གནས་པ་ཡྲིན་ཀང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་དེ་དག་ཚོགས་པ་ལས་སྐེ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། 

རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ཡང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ན་ཕྱྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་། ནང་ལུས་དང་། 

གཞན་ལམ་དང༌འབས་བུའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་རང་གྲི་

རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་སྐེས་ཤྲིང་བ་བ་བེད་པར་རྣལ་འབོར་པས་རྟོགས་པར་བའོ། །

ད་ནྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཕྱྲིན་ཆད། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བའྲི་ཡུལ་དུ་

སྐེ་འགག་ལ་སོགས་པའྲི་སང་བ་ནམ་ཡང་མྲི་སྲིད་པར་རྟག་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་

”བཞུགས
1
་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་འདྲི་ཤེས་པར་”བས་ཏེ

2
། འོག་ཏུ་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ནས་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་མེད་ཅེས་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་པ་དེའྲི་རེས་ལ་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་

དོན་ནྲི། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པའྲི་གོང་དུ་བདེ་བ་སྐེ་འགག་བེད་པའྲི་སད་ཅྲིག་མ་རྲིམ་

ཅན་དུ་ཡོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ནས་སྐེ་འགག་མྲི་བེད་པའྲི་རྟག་པར་སོང་ཞེས་པ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འབས་བུ་མྲི་རྟག་པ་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བའྲི་འཕྲོ་ལ་འབས་བུ་

ཐ་མ་དེ་རྒྱུ་ལས་རྟག་པར་སྐེས་པ་དེ་འད་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སོབ་ལམ་དུ། 

མཉམ་གཞག་གྲི་ཚེ་སྐེ་འགག་སོགས་ཀྲི་སང་བ་ནུབ་ཀང༌། དེ་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་

ཐོབ་ཀྲི་སབས་སུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སང་བ་སྐེ་འགག་སོགས་ས་ཚོགས་འཆར་བ་སེལ་

མར་འབྱུང་གྲི་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གང་ཟག་གཅྲིག་ལ་འབྱུང་མྲི་སྲིད་ལ། སངས་རྒྱས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༧ན༦ན།    བཞུགས   སྐུ། ༨༨བ༦ན།    ཞུགས

2  མ་ཕྱི། ༦༧ན༦ན།    བྱས་ཏེ   སྐུ། ༨༨བ༦ན།    བྱ་སེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཚེ་ན་མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་མེད་ཀང༌། མཉམ་གཞག་ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐོབ་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་རྒྱུད་

གཅྲིག་ལ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཅྲིག་ཅར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་བེད་དུ་སོང་བའྲི་ཡུལ་དུ་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་སང་བ་ནམ་ཡང་འཆར་མྲི་སྲིད་ལ། དེ་སོབ་ལམ་དུ་རེས་འགའ་བ་ཡྲིན་ཀང་

སངས་རྒྱས་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྱྲིར། སངས་རྒྱས་པ་དེ་ནས་

ཞེས་དང་། དེའྲི་རེས་ལ་ཞེས་སོས་སོ། །

དེ་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། རེས་ཐོབ་ཇྲི་

སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་ཞེས་བའོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་འདྲིར་ཡང་། 

ཇྲི་སྲིད་འཇྲིག་རྟེན་སེམས་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

སེམས་གང་ཡོད་འཛིན་པ་མྲིན་གྲི། སྐེ་འགག་བེད་པའྲི་དངོས་པོ་སད་ཅྲིག་མ་རྣམས། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྔ་མ་དེ་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་བེད་དུ་སོང་བའྲི་”ངོ་ན
1
་

མེད་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་པ་རེས་ཐོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ངོ་ན་ཡོད་པར་

སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

གོལ་རྣམས། །གསལ་དང་འཕྲོ་དང་དག་ཕྱྲིར་དང༌། །ཐ་དད་མེད་ཕྱྲིར་འོད་དང་

ཟེར། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་དང་མཚུངས། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། སོབ་དཔོན་

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཞེས་མཉམ་གཞག་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༧བ༥ན།    ངོ་ན   སྐུ། ༨༩བ༡ན།    དོན



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 877  

ཁད་པར་དང་བཅས་ནས་སོས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

རྟོགས་པའྲི་ཆ་ནས་ཉྲི་མའྲི་འོད་གསལ་བའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ས་ཚོགས་པ་

མཁེན་པའྲི་ཇྲི་སེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཉྲི་མའྲི་ཟེར་གཟུགས་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་

སོ་སོར་འཕྲོ་བའྲི་བ་བ་བེད་པ་ལྟར། ཆོས་ཅན་ས་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་མ་

འདེས་པར་འབེད་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་དང་འད་ཞྲིང༌། ཉྲི་མའྲི་འོད་

གསལ་བའྲི་ཆ་དང་ཟེར་འཕྲོ་བ་གཉྲིས། ངོ་བོ་ཐ་དད་”མེད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྲིས་

ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་
1
མེད་པར་གསུངས་པ། དེ་ཉྲིད་ལས་ཀང་ཆེས་གསལ་བར་ཤེས་

སོ། །དེའང་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ངོབོ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྲི་ཁད་པར་

མེད་ཀང༌ཡུལ་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་དང་། འཇྲིགརྟེན་ལས་འདས་པ་དོན་དམ་ཡོངས་

སུ་དཔོད་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཐ་སད་དེ་ལྟར་སྦར་བའོ། །

ད་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་སོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ནྲི། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་

ཉྲིད་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་འཇོག ཅེས་པའོ། །འདྲིར་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་གང་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ནས་ཏེ་དེ་ཕྱྲིན་

ཆད་དུས་ནམ་ཡང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བར་སོང་

བའྲི་ངོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པ་གནས་པ་མེད་པ་འཇྲིག་པ་མེད་པ་སྟེ། དེའྲི་

ངོར་སྤོས་པའྲི་རྲིས་གང་གྲིའང་སང་བ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། སྐེ་

1  མ་ཕྱི། ༦༨ན༢ན།    མེད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྱིས་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་   སྐུ། ༨༩བ༥ན།    -མེད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དེ་

གཉྱིས་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འགག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན་དེའྲི་ངོར་སང་དགོས་ཀང་། དེ་དག་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་དག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་ནྲི་འདྲིར་སད་ཅྲིག་གང་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེེའང་སྐེ་

བ་སོགས་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་འགེལ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འོག་ཏུ། འདྲི་ཉྲིད་དོན་

དམ་པའྲི་རྲིགས་པས་མྲི་འཐད་དེ། ཞེས་དངོས་སུ་སྦར་རོ། །

དེ་ཡང་འདུས་བས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐེ་འཇྲིག་གནས་པ་གསུམ་ནྲི་འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ལ། སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཁས་ལེན་”ནོ། །
1
དེའྲི་ཕྱྲིར། ཀུན་

རོབ་ཏུ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ཡོད་ཀང༌། དོན་དམ་པར་མྲི་འཐད་

དེ། འདྲི་ལྟར་དོན་དམ་པར་འདུས་བས་རྣམས་ལ་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ཡོད་ན་རྲིམ་

གྲིས་ཡོད་དམ། དུས་ཅྲིག་ཅར་ཡོད། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་འགོག་པ་ནྲི། འདྲིར་སད་ཅྲིག་

གང་ལ་ཞེས་པ་ནས། འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། དངོས་

པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

སད་ཅྲིག་གང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐེ་དགོས་པས་དེའྲི་རེས་སུ་

གནས་པ་དང༌འཇྲིག་པ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བའྲི་གོ་སབས་མྲི་རེད་ཅྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ། དེ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གནས་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་དགོས་པས་དེའྲི་སྔོན་དུ་སྐེ་བ་

དང་འཇྲིག་པ་འབྱུང་བའྲི་སབས་མྲི་རེད་ལ། དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་འཇྲིག་ན། དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་འཇྲིག་དགོས་པས། དེའྲི་སྔོན་དུ་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་འགོ་བའྲི་གོ་མྲི་

རེད་པས་སོ། ཞེས་བ་བའོ། །འདུས་བས་གཅྲིག་ལ་མཚན་ཉྲིད་གསུམ་ཅྲིག་ཅར་

1  མ་ཕྱི། ༦༨བ༡ན།    ནོ། །   སྐུ། ༩༠ན༦ན། དགོས་སོ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཚོགས་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ནྲི། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྐེ་གནས་འཇྲིག་

གསུམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་ཡང་མྲི་སྲིད་དེ། སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་ནྲི། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི སྐེ་བ་དང་རྒ་བ་

དང་”ཤྲི་བ་དང
1
་ཅྲིག་ཅར་གྲིས་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་སྐེ་

བ་དང་གནས་པ་སྟེ་རྒ་བ་དང་། འཇྲིག་པ་སྟེ་ཤྲི་བའྲི་སད་ཅྲིག་རྣམས་དུས་གཅྲིག་པ་

ཉྲིད་མྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ནང་གྲི་ལེའུ་ལས། གལ་ཏེ་དུས་གཅྲིག་ལ་ཡྲིན་ན། སྐེ་

བ་དང་། རྒབ་དང་། འཆྲི་བ་རྣམས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་ལས་གཞན་པ་ཅྲི། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ཁད་པར་བ་ཉྲིད་ལ་སྦར་ན་ལེགས་སོ། །

གལ་ཏེ་སད་ཅྲིག་སྔ་མའྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ལས། ཕྱྲི་མའྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་

རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའྲི། སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཉྲིད། རྲིམ་གྲིས་དེ་གསུམ་དུ་

འགྱུར་བ་དང་ཅྲིག་ཅར་དེ་གསུམ་དུ་འགྱུར་”བའྲི་ཕྱར
2
་ནྲི་མྲི་སྨྲའོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནྲི། 

ཅྲི་སྟེ་ནས། ཞེ་ནའྲི་བར་རོ། །དེས་ན་ཕྱོགས་སྔ་མ་འདྲིར་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་གསུམ་

སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་སྦོར་བ་མྲིན་པར། སད་ཅྲིག་སྔ་མའྲི་རང་དུས་ཀྲི་སྐེ་བའྲི་ལས་

གཉྲིས་པའྲི་རང་དུས་ཀྲི་”གཉྲིས
3
་པ་དང་། སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་དུས་ཀྲི་གནས་པ་

ལས་སད་ཅྲིག་གསུམ་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཇྲིག་པ་འབྱུང་བ་འདྲིར་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་འོག་གྲི་དགག་པ་མ་འབེལ་ཞྲིང༌། སྔར་རྲིམ་ཅན་བཀག་པ་དང་ཕྱོགས་སྔ་

མ་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི། འདྲི་ཉྲིད། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༦༨བ༥ན།    ཤྱི་བ་དང   སྐུ། ༩༠བ༤ན།    འཆྱི་བ་ཡང

2  མ་ཕྱི། ༦༨བ༧ན།    བའྱི་ཕར   སྐུ། ༩༡ན༡ན།    བ

3  མ་ཕྱི། ༦༩ན༡ན།    གཉྱིས   སྐུ། ༩༡ན༢ན།    གནས
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མྲི་རྲིགས་པ་མེད་ཀང་། དོན་དམ་པའྲི་རྲིགས་པས་དཔད་ནའང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཁས་

ལེན་པ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་དོན་དམ་པར་སད་ཅྲིག་མ་སྔ་མ་མ་འགགས་པ་ལས་སད་

ཅྲིག་ཕྱྲི་མ་གཞན་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་སྔ་མ་འགགས་པ་ལས་ཕྱྲི་མ་མྲི་འབྱུང་

བའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། དཔེར་ན། དོན་དམ་པར། ས་བོན་མ་ཉམས་པ་ལས་ཀང་མྱུ་གུ་མྲི་འབྱུང་

ཞྲིང་ཉམས་པ་ལས་ཀང་མྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེའང་ཐ་སད་དུ་རང་

ལུགས་ལའང༌། མྱུ་གུ་དེ་མྱུ་གུ་རང་གྲི་དུས་ན་འགགས་པའྲི་ས་བོན་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་

ཀང་། དོན་དམ་པར་ནྲི་དེ་མྲི་རུང་སྟེ་འདྲི་ལྟར། ལེའུ་གཉྲིས་པར་མར་མེའྲི་དཔེ་ལ་

སྦར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་བོན་འགགས་པ་ལས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མྱུ་གུ་སྐེ་

ན། མར་མེ་ཤྲི་བ་ལས་ཀང་མར་མེ་གཉྲིས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། ས་བོན་མ་འགགས་

པར་”མྱུ་གུ་
1
རང་བཞྲིན་གྲིས་མྱུ་གུ་སྐེ་ན། ས་བོན་སྐ་བོ་ཅུང་ཟད་མ་ཉམས་པའྲི་དུས་

ཉྲིད་ནས་མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཅྲིག་སྦར་བའྲི་

ཕྲེང་བ་བཞྲིན་དུ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་ལའང་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་སྐེ་གནས་

འཇྲིག་པའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྱྲི་རྣམས་ལའང་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྱྲི་སོ་སོ་བ་དང༌དུས་གཅྲིག་པ་དག་ལ་

བཏགས་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། རྩ་ཤེ་ལས། “སྐེ་བ་

ལ་སོགས་གསུམ་པོ་ཡྲིས
2
། །འདུས་བས་མཚན་ཉྲིད་བ་བར་ནྲི། །ནུས་མྲིན་གཅྲིག་

ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ། །འདུས་པ་ཡང་ནྲི་ཇྲི་”ལྟར་རུང་
3
། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༦༩ན༥ན།    -མྱུ་གུ་   སྐུ། ༩༡ན༦ན།    མྱུ་གུ་    * མྱུ་གུ་

2  མ་ཕྱི། ༦༩ན༧ན།    སྐེ་བ་ལ་སོགས་གསུམ་པོ་ཡྱིས   སྐུ། ༩༡བ༢ན།    སྐེ་ལ་སོགས་གསུམ་སོ་སོ་ཡྱིས

3  མ་ཕྱི། ༦༩ན༧ན།    ལྟར་རུང་   སྐུ། ༩༡བ༢ན།    ལྟ་བུ
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པའོ། །དེ་ལྟར་བཏགས་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤོང་འགྱུར་གྲི་འགྱུར་འདྲི་ཅུང་

ཟད་འཁྲུགས་པས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། 

དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་དེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་

དང་དུ་མ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གཅྲིག་དང་དུ་མ་དངོས་སུ་ཕན་

ཚུན་སངས་ནས་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྐེ་འཇྲིག་སོགས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

པར་བསྟན་ནས། དེའྲི་ཕྱྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གང་

ལ་དོན་དམ་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ནམ་ཡང་སྐེ་

འཇྲིག་སོགས་དེ་དག་སང་མྲི་སྲིད་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། 

འདྲིར་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད། ཅེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ཉྲིད། ཐོག་མར་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་དུས་སུ་སྟོན་པའོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་

དེའྲི་རེས་ལ། དེ་ཕྱྲིན་ཆད། དུས་ནམ་ཡང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་

པའྲི་རྣལ་འབོར་དེ་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་བེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ན། སྐེ་གནས་

འཇྲིག་པའྲི་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་མེད་པ། གཅྲིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བ། གཉྲིས་སུ་

སང་བ་མེད་པའྲི་མཆོག་སྟེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་

བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིརརོ། །འདྲིར་མཆོག་གྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ཞེས་པ་འགྱུར་ཅུང་”
1
མ་

བདེ་བས། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲིམཆོག་ཅེས་བཤད་དགོས་སོ། །

འོ་ན་སད་ཅྲིག་”གཅྲིག་
2
དང་དུ་མ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་སང་ཞེ་ན། ཇྲི་སྲིད་དུ་

1  སྐུ། ༩༢ན༢ན།    +ཟད་

2  མ་ཕྱི། ༦༩བ༥ན།    -གཅྱིག་   སྐུ། ༩༢ན༢ན།    གཅྱིག་    * གཅྱིག་
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འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སེམས་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འཇལ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་

དུ། ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་བཞྲིན་གཅྲིག་དང་དུ་མས་མ་འདེས་

པར་རྣམ་པར་དཔོད་དེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་སད་ཅྲིག་མའྲི་སེམས་སྔ་ཕྱྲི་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་

ཅར་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་གང་གྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་སེམས་”དེ་
1
དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་

སད་ཅྲིག་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སང་བ་དང་བལ་བ་དེའྲི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དེས་རང་བཞྲིན་

མེད་པ་རྟོགས་པ་ཞེས་བརོད”་དོ། 
2
།

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བའྲི་སེམས་

ནྲི་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་རྟོགས་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྱྲིར་རང་བཞྲིན་མེད་

པའྲི་ཕྱོགས་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕྱོགས་ཀྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་ཕྱོགས་སུ་འཛིན་པ་ཉམས་པར་བ་བའྲི་

སད་དུ་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་གྲིས་དགག་པར་བ་བའྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་

མཐའ་ངོས་བཟུང་བ་ནྲི། གང་དུ་བཟུང་ན་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱོགས་ཞེས་བ་

བ་ནྲི། དངོས་པོར་བདེན་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པར་བདེན་པ་དང༌། ཡོད་པར་བདེན་

པ་དང༌། མེད་པར་བདེན་པ་དང༌། ཞེས་བ་བ་ནས། གཏྲི་མུག་མྲིན་པར་བདེན་པ་ཞེས་

པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི། གང་དུ་བཟུང་ན་མཐར་ལྟུང་བའྲི་ཕྱོགས་ཞེས་བ་

སྟེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ནས་གཏྲི་མུག་དང་གཏྲི་མུག་མྲིན་པའྲི་བར་གྲི་

ཆོས་དེ་དགཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟེན་ཅྲིང་འབེལ་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༧ན།    -དེ་   སྐུ། ༩༢ན༤ན།    དེ་    * དེ་

2  མ་ཕྱི། ༦༩བ༧ན།    ་དོ།    སྐུ། ༩༢ན༥ན།    -་དོ། 



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཁབ་སྟེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་བལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་

དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཏེ། གཞན་ལ་བལྟོས་ན་བཅོས་མར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་ཕྱོགས་སུ་འཛིན་པ་ཉམས་པར་བ་བའྲི་སད་དུ་

བསྟན་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་གང་གྲི་དོན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཕྱོགས་

འདྲི་དག་དང་བལ་བ་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་སྟེ། གང་ལ་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་སང་

བ་དང་བལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་དེ་ནྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

”གཟྲིགས
1
་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་གསུངས་སོ། །ད་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་གདུལ་བའྲི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས། ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས། གཞྲིའྲི་དགའ་

བ་བཅུ་དྲུག་ཁམས་འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་འབེད་

པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། ལྷག་པར་མོས་པའྲི་

དབང་གྲིས་རབ་ཏུ་སང་སྟེ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུ་ཞེས་བརོད་དེ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཐམས་ཅད་གདུལ་བའྲི་བསམ་ངོ་ལ་

བལྟོས་པ་མྲིན་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་སྟེ་དངོས་པོ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་པུའྲི་

ངོ་བོ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ནས་མདོར་བསྡུས་འདྲིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་ཉྲིད་ཀྲི། རྐང་པ་དང་པོས་ཆོས་སྟོན་པ་པོའྲི་ངོ་

1  མ་ཕྱི། ༧༠ན༦ན།    གཟྱིགས   སྐུ། ༩༢བ༥ན།    རོྟགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གནས་པ་དང་པོ་དང༌། རྐང་པ་ཐ་མས། གནས་པ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་བསྟན་

པར་བ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་བརོད་བ་དང་རོད་བེད་བསྡུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་དང༌། 

དགོས་པ་དང་ཉྲིང་དགོས་བསྡུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་བསྟན་པ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་

འཆད་པ་ལ་དང་པོའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་

ནས། ཕྱག་ན་རོ་རེས་ཞུས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ལ་

སོགས་པ་བཞྲི། རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པའྲི་རྣལ་

འབོར་བཞྲི་དང་སྦར་བའོ། །

སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་ཐར་པས། ཞེས་པ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་སྤོ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད། རྲིམ་

བཞྲིན་མཁེན་པ་བཞྲི་དང་སྦར་བ་སྟེ། དེའང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་

ལ་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞྲིར་འབེད་པ་ནྲི། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་གཟྲིགས་པའྲི་ལྡོག་པ་

ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་ངོབོར་གནས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་

ལམ་གྲི་རྣམ་པ་མཁེན་པ། མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་རང་རང་གྲི་སད་དང་

མཐུན་པར་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟར་འཚམ་པ་བཞྲིན་

ཅྲིག་ཅར་སྟོན་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ལམ་མཁེན་པ། གདུལ་བ་འདུལ་བའྲི་དོན་དུ་སྐུའྲི་

རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་སྟོན་པ་མཁེན་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བཞག་ལ། བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུ། ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། བཞྲིདང༌། ཡང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། ཐུགས་རོ་རེ། 

གསུང་རོ་རེ། སྐུ་རོ་རེ་བཞྲི་དང་། ཡང་། སྟོང་པ་ཉྲིད་ནས། མངོན་པར་འདུས་མ་བས་
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པའྲི་བར་གྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་སྦར་བའོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

སོགས་བཞྲིའྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ། མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་བཞྲི་དང་སྦར་བ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་པ་ནས། སྤོས་པའྲི་སྐུའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་

གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ནྲི། གང་གྲི་ཚེ་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་

དུ་མཁེན་པའྲི་སད་ཅྲིག་མས་བང་ཆུབ་པའོ། །རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་

བང་ཆུབ་པ་ནྲི། ཁམས་ལྔའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་

རླུང་འགོག་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་པའོ། །རྣམ་པ་ཉྲི་

ཤུས་བང་ཆུབ་པ་ནྲི། དབང་པོ་ལྔ། ཡུལ་ལྔ། ལས་དབང་ལྔ། ལས་དབང་གྲི་བ་བ་ལྔ་

རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་མངོན་

པར་བང་ཆུབ་པ་ནྲི། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་

ད་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའོ། །

ཡང་། བཞྲི་པ། གཉྲིད་མཐུག་རྨྲི་ལམ། སད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་བཞྲི་

དག་པས། རྲིམ་བཞྲིན་ངོ་བོཉྲིད་ཀྲི་སྐུ། ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཞྲི་དང༌། དེ་

དག་རྲིམ་བཞྲིན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིར་འཇོག་ཚུལ་སྟོན་པ་

ནྲི། འདྲིར་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། སྤན་ཞེས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་

རོ་རེ་རྣལ་འབོར་མདོ་ཙམ་དུ་བསྟན་གྲི་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་

རེའྲི་རྣལ་འབོར་འདྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །རྐང་པ་ཐ་མའྲི་དོན། གནས་པ་ལྔ་པ་འཆད་པ་

ནྲི། དེ་ལྟར་ནས། ཞུས་ཏེའོ། །གང་དུ་ན། དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་

ལའོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཇྲི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་ཞུས་ཤེ་ན། ཀ་ཕྲེང་ལྡན་པའྲི་ཞེས་པ་
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ནས། ཆོས་བསྟན་ལ་བསྡུས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། འདྲིར། ཀ་ཕྲེང་ལྡན་པའྲི་ཨ་

འདུས་ལ་སྟེ། ཞེས་པའྲི་སབས་ཀྲི་སད་དོད་ལ། ཀཱ་ལྲི་ཡུ་ག་ས་མ་ཡེ་ཞེས་པར་ཡོད་

པ་ལ། འབོ་ཤེས་རབ་གགས། ཁེར་”གད
1
་འཁོར་ལོ་གགས། དྲིང་རྲི་ཆོས་གགས། 

“ཙ
2
་མྲི་སངས་རྒྱས་གགས། གྲི་”ཅོ

3
་ཟླ་བའྲི་འོད་ཟེར་ལ་སོགས། འགྱུར་མཛད་སྔ་

མ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས། ཀ་ལྲི་རྩོད་པ། ཡུ་ག་ལྡན་པ། ས་མ་ཡེ་དུས་སུ་བསྒྱུར་ནས། 

རྩོད་ལྡན་དུས་སུ་མྲི་རྣམས་ཞེས་པར་བས་ཀང༌། འགེལ་པར་ཀ་ཕྲེང་དང་ཨ་འདུས་

ཀྲི་བཤད་པ་བས་ཀྲི། རྩོད་ལྡན་དུས་ཀྲི་བཤད་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བས་པས་ཤྲིན་ཏུ་

མྲི་འཐད་དོ། །

དེས་ན་སྤྲིར་ཀ་ལྲི་རྩོད་པ་དང༌། ས་མ་ཡེ་དུས་ལ་འཇུག་པའྲི་སབས་”ཡང
4
་

ཀང༌། འདྲིར་དོན་དང་མྲི་འབོར་བས། ཤོང་གྲིས། ཀཱ་ལྲི་ཀ་ཕྲེང་དང༌། ཡུ་ག་ལྡན་པ་

དང་། གའྲི་ཁོང་ན་ཡོད་པའྲི་ཨ་ཕྱུང་ནས། ཨ་ས་མ་ཡེ་ཞེས་པ་ཨ་འདུས་སུ་བསྒྱུར་བ་

”
5
ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཞེས་བུ་སྟོན་རྲིན་པོ་ཆེས་གསུང་བ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེའང་རྒྱུད་ཀྲི་

རོད་བེད་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཐམས་ཅད་དབངས་གསལ་གཉྲིས་སུ་འདུས་ཤྲིང་། 

གསལ་བེད་ཀྲི་ཕྲེང་བའྲི་གཙོ་བོ། ཀ་ཡྲིག་ཡྲིན་པས་ཀ་ཕྲེང་ཞེས་གསུངས་ལ་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གསལ་བེད་རྣམས་ཀྲི་དང་པོར་བསྟན་པའམ་ནང་དུ་མངལ་

འཛིན་པ་ན། རྡུལ་ལ་ཁུ་བ་འཇུག་དགོས་པས་དང་པོར་རྡུལ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་འགྲུབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༧༡བ༡ན།    གད   སྐུ། ༩༤ན༤ན།    གང

2  མ་ཕྱི། ༧༡བ༡ན།    ཙ   སྐུ། ༩༤ན༤ན།    རྩ

3  མ་ཕྱི། ༧༡བ༡ན།    ཅོ   སྐུ། ༩༤ན༤ན།    ཇོ

4  མ་ཕྱི། ༧༡བ༢ན།    ཡང   སྐུ། ༩༤ན༦ན།    ཡོད

5  སྐུ། ༩༤ན༦ན།    +ཉྱིད་
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ཡྲིན་ལ། མངལ་དུ་ཐོག་མར་ཁུ་བ་གང་དུ་ཞུགས་པའྲི་རྡུལ་དེ། སྐེས་བུའྲི་ལུས་ཀྲི་

རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་མར་འགྲུབ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུའང་། ཀ་ཡྲིག་གསལ་བེད་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཀ་ཕྲེང་ཞེས་བསྟན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཞེས་སོགས་ལའང་། ཨ་ཡྲིག་དང་པོར་བསྟན་པ་ནྲི་དབངས་ཀྲི་ཚོགས་པའྲི་གཙོ་

བོར་རྟོགས་པའྲི་དོན་ཏེ། མངལ་དུ་རྡུལ་ལ་ཁུ་བ་འཇུག་པ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བེད་ལ་

དབངས་ཕྱྲི་ནས་སོག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པས་སོ། །དེ་ལ་ཤས་ཆེར་ཀ་ཕྲེང་གསལ་བེད་

ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ལུས་བས་ཤྲིང་། དེ་དག་ལ། ཨ་སོགས་དབངས་རྣམས་སོག་དང་

ཡན་ལག་ཅྲི་རྲིགས་པར་འདུས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བ་རྩོམ་པ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་དེ་ལྟར་

བརྩམས་པའྲི་རོད་བེད་ལ། རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་བརོད་བར་འདུས་པ་དེ་ཉྲིད། སངས་

རྒྱས་ལ་ཟླ་བཟང་གྲིས་ཞུས་པ་ནྲི་ཆོས་བསྟན་པ་བསྡུས་པའྲི་གནས་པའོ། ཞེས་བའོ། །

གནས་པ་དྲུག་པ། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་”ཀྲི
1
་དགོས་པ་དང་ཉྲིང་དགོས་

བསྡུས་པ་འཆད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། བསྡུས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་བསྒོམ་པའྲི་སྟོབས་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་དང་། བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་བསྒོམ་པའྲི་སྟོབས་ནྲི་ཕྲ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབོར་དང༌། 

དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ལྷ་དག་པོ་བསྒོམ་པ་དང༌། བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་ལྷ་ཞྲི་

བ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། གཞན་རྣམས་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་སོ། །རོརེའྲི་རྣལ་འབོར་

འདྲི་ཉྲིད་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་དང་ཉྲིང་དགོས་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། འདྲི་ཉྲིད་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དུས་གསུམ་དུ་བསྟན་ཅྲིང་སྟོན་ལ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ་

1  མ་ཕྱི། ༧༢ན༡ན།    ཀྱི   སྐུ། ༩༤བ༦ན།    ཀྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཞེས་བ་བ་ནྲི། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསྟན་

པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་ལྔ་པའྲི་དཀའ་

བའྲི་གནས་བཤད་པའོ། །    ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་དྲུག་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེའང་། དེ་ལྟར་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་

དང་། གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་”པ་
1
དང༌། གནས་པ་ལྔ་པ་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབོར་བསྡུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིགནས་པ་བཤད་པ་བས་ཟྲིན་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ད་ནྲི་

གནས་པ་དྲུག་པ་ཟླ་བཟང་”གྲིས
2
་རྩ་རྒྱུད་དུ། སྟོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔ་སོགས་ཞུས་པའྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་དེ། མྲི་དབང་གགས་པས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཉྲིས་པས་སྟོན་པ་ནྲི། ཞེས་མཚམས་སྦར་བ། གསུངས་པ་ཞེས་”པའྲི་བར་

རོ། །
3
བཤད་བའྲི་རྩ་བ་དགོད་པ་ནྲི། སྟོང་པ་ཞེས་སོགས་”སོ། །

4
དེ་ཉྲིད་འགེལ་པས་

འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་རྩ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ཉྲིད་བདག་གྲིས་བཤད་པར་

བའོ། །ཞེས་དམ་བཅའ་བ་བརོད་པ། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དགོལ་བར་བའོ་ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །དེ་ལ་བཤད་པར་བེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་

སབས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་བར་བས་པའྲི་”སྦས
5
་པའྲི་དོན་རྣམས་གསལ་བར་བཀྲོལ་

ན་འོག་ནས་འཆད་པ་དེའྲི་ལན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་རྣམས་རྟོགས་ས་བའྲི་དགོས་པ་

ཡོད་པས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་དང་པོར་ཞེས་པ་ནས། ས་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༧༢ན༤ན།    -པ་   སྐུ། ༩༥ན༣ན།    +པ་

2  མ་ཕྱི། ༧༢ན༥ན།    གྱིས   སྐུ། ༩༥ན༤ན།    གྱི

3  མ་ཕྱི། ༧༢ན༦ན།    པའྱི་བར་རོ། །   སྐུ། ༩༥ན༥ན།    -པའྱི་བར་རོ། །

4  མ་ཕྱི། ༧༢ན༦ན།    སོ། །   སྐུ། ༩༥ན༥ན།    -སོ། །

5  མ་ཕྱི། ༧༢ན༧ན།    སྦས   སྐུ། ༩༥ན༦ན།    སྤས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།

 889  

བར་རོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་དེའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་

ཚིག་གྲི་དོན་འཆད་པ། འདྲིར་སྟོང་པ་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་བཤད་དུ་གསོལ་

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་

ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དོན་”
1
དེ་རྣམས་མཚན་བརོད་དང་མཐུན་པར་བཤད་

”
2
པ་ནྲི། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ་ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །མཚན་བརོད་དང་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཆེ་བ་བརོད་ནས་མཉན་པར་གདམས་པ་

ནྲི། དེའྲི་ཕྱྲིར་གང་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། མཉན་པར་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་

བསྡུས་པའྲི་དོན་བཤད་ནས། ད་ནྲི་ཡན་ལག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་གསོལ་

བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་འདྲིར་སྟོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་རྣམས་ཀྲིས་མ་མཐོང་

བའྲི་དངོས་པོ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་པོའྲི་སྤོད་ཡུལ་བ་མྲིན་པ་དང༌། 

མཐོང་བའྲི་དངོས་པོ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དབང་པོའྲི་སྤོད་ཡུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྟོན་ནོ། །དངོས་

པོ་དེ་དག་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་སྟོན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྤྲིར་གྲུབ་མཐའ་ལ་

ཞུགས་མ་ཞུགས་”ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་
3
ཐམས་ཅད་ལ་མྲིང་”སོ་སོའྲི

4
་སྒོ་ནས་ཐ་

སད་བེད་དགོས་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་ནྲི། མེད་པ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་འཇྲིག་

རྟེན་དང་བསྟན་བཅོས་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའྲི་རང་མྲིང་གྲི་

1  སྐུ། ༩༥བ༢ན།    +དེ་དང་

2  སྐུ། ༩༥བ༣ན།    +པར་བསན་

3  མ་ཕྱི། ༧༢བ༥ན།    ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་   སྐུ། ༩༥བ༥ན།    -ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་

4  མ་ཕྱི། ༧༢བ༥ན།    སོ་སོའྱི   སྐུ། ༩༥བ༦ན།    གྱི
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ཐ་སད་”བེད
1
་ཚུལ་ནྲི་དཔེར་ན། འདྲིར་ནམ་མཁའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་འཇྲིག་

རྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དོན་རྣམས་ལ་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཐུན་མོང་བས་བར་བེད་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མ་

གགས་ཤྲིང་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ནང་དུ་གགས་པའྲི་མྲིང་སངས་རྟོགས་ཀྲི་ཐ་སད་བསྟན་

བཅོས་སྤྲི་དང་། ཐུན་མོང་བ་དུ་མ་དང་། དེར་མ་ཟད་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་

རྣམས་ལའང་གགས་པའྲི་”ཡུལ་
2
ཡུལ་ཅན་བར་སྦར་བའྲི་མྲིང་དང་། འཇྲིག་རྟེན་པར་

མ་ཟད་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལའང་མ་གགས་པ། སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དུ་མའྲི་མྲིང་ཐོད་པ་

ལ་”བད
3
་སོད་ཅེས་པ་”ལྟ་བུ་

4
དང༌། ཡྲི་གེ་རེ་རེའྲི་མྲིང་སྐེས་པ་ལ་ཌ། བུད་མེད་ལ་

ཌྲི་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་བར་”བཏགས
5
་པ་རྣམས་ཀྲིས་དངོས་པོ་གང་དག་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་ངེས་པར་བསྟན་ཅྲིང་རྟོགས་པར་བའོ། །

དེས་ན་འདྲིར་གཅྲིག་དང་ཞེས་སོགས་ལ། དཔང་ལོའྲི་འགྱུར་ལས། འདྲིར་

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཅྲིག་ལའང་མྲིང་ས་ཚོགས་ཏེ། དེའྲི་ཕྱྲིར། མྲིང་ས་

ཚོགས་ཀྲིས་བསྟན་པ་ལ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ལ། དེས་ན་འདྲི་ལྟར་

བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་གཅྲིག་ཀང་མྲིང་ས་ཚོགས་པས་

བསྟན་པ་ལ། རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་མྲིང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དོན་ཡང་དུ་མ་

ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་མྲི་བ་སྟེ། བླ་མ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༧༢ན༥ན།    བྱེད   སྐུ། ༩༥བ༦ན།    འབྱེད

2  མ་ཕྱི། ༧༢བ༧ན།    ཡུལ་   སྐུ། ༩༦ན༢ན།    -ཡུལ་

3  མ་ཕྱི། ༧༣ན༡ན།    བད   སྐུ། ༩༦ན༣ན།    པང

4  མ་ཕྱི། ༧༣ན༡ན།    ལྟ་བུ་   སྐུ། ༩༦ན༣ན།    - ལྟ་བུ་

5  མ་ཕྱི། ༧༣ན༡ན།    བཏགས   སྐུ། ༩༦ན༣ན།    གྲགས
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ཉེ་བར་བསྟན་པ། བསེགས་བཅད་བརར་བའྲི་གསེར་བཞྲིན་དུ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་

ནྲི་དོན་ལ་གཙོ་བོར་རྟོན་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ངེས་ཚིག་གྲིས་བཤད་དུ་མེད་པ་དོན་གཅྲིག་ལའང་

མྲིང་དུ་མ་བར་མཛད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་རྟོགས་དགོས་པར་

བཤད་ནས། ད་ནྲི་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་འཆད་དེ། དེའང་སྟོང་པ་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་སྐེས་བུའྲི་ཁམས་དྲུག་པ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཁམས་དང་ཕུང་སོགས་

སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་ཡྲིག་དྲུག་རྣམས་བསྟན་ཏོ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲི་

ལྟ་སྟེའྲི་བར་རོ། །ཇྲི་ལྟ་ན། དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་

དག་གྲི་དོན་གོ་བདེ་བར་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དེའང་གཞྲི་དུས་ཀྲི་

སྒྲུབ་པ་པོ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གྲིས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། སྡུད་

བེད་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་པོ་དེ་རེ་རེ་ལའང་དེ་དག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་

བས། དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲི་ཁམས་སོ་དྲུག་ཡོད་ལ། དྲུག་ཚན་སོ་སོར་བཤད་ན། འཕོ་

བའྲི་བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་སོག་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་། 

ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིད་ཀྲི་

དབང་པོ་དང་སྒ་དང་། ཁུ་བ་འདོར་བའྲི་བ་བ་བེད་པ་བདེ་བའྲི་གནས་སབས་ལས་

བྱུང་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་གྱུར་པ་མཆོག་གྲི་དབང་པོ་དུང་ཅན་མ་དང་། གཅྲི་

བའྲི་དབང་པོའྲི་བ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་དྲི་ཆུ་འཛག་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང༌། 

རྣ་བ་དང་། ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་དང༌། དྲི་ཆུ་འཛག་པའྲི་བ་བ་བེད་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་
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ལས་བྱུང་བ་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའམ། བུད་མེད་ཀྲི་བྷ་གའྲི་དབང་པོ་དང་། མཆོག་གྲི་དབང་

པོའྲི་བ་བ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ། ཁུ་བ་འཕོ་བའྲིབ་བ་སྟེ། ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་སམ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་དང་། མེའྲིཁམས་

དང༌། མྲིག་དང་། རོ་དང་། ལག་པ་དང་། འགོ་བའྲི་བ་བ་སྟེ། ཚོར་བའམ་མེའྲི་ཁམས་

ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་། ཆུའྲི་ཁམས་དང་། ལྕེ་དབང་དང༌། 

གཟུགས་དང་། རྐང་པ་དང་། ལེན་པའྲིབ་བ་རྣམས་ནྲི། འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་

དྲུག་ཚན་ནོ། །འདུ་བེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། རླུང་གྲི་ཁམས་དང་། ས་དང་། རེག་བ་དང་། 

ངག་གྲི་དབང་པོ་དང་། བཤང་བ་འཛག་པའྲི་བ་བ་སྟེ། རླུང་གྲི་ཁམསཀྲི་དྲུག་ཚན་

ནོ། །གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་། སའྲི་ཁམས་དང་། ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་དང༌། དྲི་དང་

བཤང་ལམ་དང༌། ཚིག་བརོད་པའྲི་བ་བ་སྟེ། སའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །

དེའང་འགེལ་པར་འདྲི་དག་ལ། ཡྲིད་དབང་དང་སྒ་ཞེས་པ་ནས། ས་དང་རེག་

བའྲི་བར་དུ་འདྲི་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཕྱོགས་གཅྲིག་ཏུ་

སྦར་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་ནྲི། ཐབས་ཤེས་ལ་རང་རྲིགས་མ་ཡྲིན་པ་དགོས་པའྲི་དོན་

ཏོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་ཚན་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་ལམ་གྲིས་སྦངས་ཏེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བེད་པ་ན་

བཤང་གཅྲི་འཛག་པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་རྲིགས་”འད
1
་རྒྱུན་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས། སྒྲིབ་

བལ་དུ་བེད་དགོས་ཀྲི། འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་འད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་མྲི་སྲིད་ལ། དེ་

འདའྲི་དམྲིགས་བསལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་ནྲི་དྲི་མའྲི་ཆ་ལམ་གྲིས་སྦངས་

ནས་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སྐེ་

1  མ་ཕྱི། ༧༣བ༧ན།    འདྲ   སྐུ། ༩༧ན༤ན།    འདྲའྱི



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་སྒྲིབ་

བལ་དུ་བས་ནས་རོ་མཉམ་པ་དང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ལ། འདྲིར་སྟོང་

པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་ཏོ། །

དེས་ན་ཁམས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བསྡུས་ནས་དྲུག་

ཚན་དེ་གཉྲིས་སེ་ཚན་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མྲིང་གཅྲིག་གྲིས་བསྟན་པའོ། །འདྲི་ནྲི་སྟོང་

ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔར་བེད་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དེ་ལ་ཐ་མལ་པའྲི་དུས་སུ། སྒ་དང་ཡྲིད་

ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ནས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཚེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་”ཀང་
1
ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པས་རོ་མཉམ་པ་ཞེས་བ་ལ། 

དེའང་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འདེས་པས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ཞེས་

བའོ། །སྟོང་པ་དེ་ལ་”ནྲི་
2
གཞོམ་དུ་མེད་པའམ། གཞྲིག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བ་ལ། ཨེ་ཝཾ་

གྲི་གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་ན། ཐོག་མར་ཝཾ་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཡང་། 

ཐོག་མར་དབུས་སུ། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྟོང་པ་དེའྲི་མྲིང་གྲི་མཚན་མ། 

གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་པའྲི་རྲི་མོ་བྲིའོ། །ཁམས་དྲུག་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་

སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སྟོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེའྲི་མྲིང་གྲི་མཚན་མའམ་མཚོན་

བེད་དབུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་ལྷོར་ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་བྲིའོ། །སྟོང་པ་གསུམ་པ་འདྲི། རྒྱུད་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་ཏོ། །དྲུག་ཚན་བཞྲི་པ་ཆུ་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་དེ་

ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སྟོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་ཉྲིད་ཐྲིག་ལེ་

ཞེས་པས་བསྟན་ལ། དེའྲི་མཚན་མར་དབུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་བང་དུ་ཐྲིག་ལེ་གཅྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༧༤ན༣ན།    ཀང་   སྐུ། ༩༧བ༢ན།    -ཀང་

2  མ་ཕྱི། ༧༤ན༤ན།    ནྱི་   སྐུ། ༩༧བ༢ན།    -ནྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བྲིའོ། །ཁམས་དྲུག་ཚན་ལྔ་པ་རླུང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་དེ་ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་སུ་

གྱུར་པ་ནྲི་སྟོང་ཆེན་”པོའྲི་
1
ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་མཆོག་

དང་པོས་བསྟན་ཅྲིང༌། དེའྲི་མཚན་མར་དབུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་ཤར་མདུན་དུ་དབྲིག་

པའྲི་རྣམ་པ་རྲི་མོ་ནར་བ་ཞྲིག་བྲིའོ། །འདྲིའྲི་ཐད་དུ་འགེལ་པར་གཅྲིག་འདས་དབེ་བའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

རྩ་རྒྱུད་དུ། མཆོག་དང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེ། ཞེས་མཆོག་གཅྲིག་ལས་མེད་པ་ལ། 

འདྲིར་མཆོག་ཅེས་གཉྲིས་སོས་པ་འགལ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་མཆོག་དང་

ཞེས་པའྲི། དང་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་བཟླས་དབེ་བའྲི་བསྡུ་བ་ཡྲིན་པས། དེས་མཆོག་ཅེས་

པ་ཕྱྲི་མ་བསྡུས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་ཚན་དྲུག་པ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་

ཚན་དེ་ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སྟོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་

མཆོག་ཅེས་ཕྱྲི་མས་བསྟན་ཅྲིང་། དེའྲི་མཚན་མ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་ནུབ་རྒྱབ་

ཏུ། “ཐོང་གུག
2
་གྲི་རྣམ་པ་བྲིའོ། །ཁམས་སེ་ཚན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་

དུ་གྱུར་པ་རྣམས་གང་གྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

སྟེ། ཝཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། ཝཾ་ཡྲིག་ཀང་མཚན་མ་དེ་དག་གཅྲིག་

ཏུ་འདེས་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་སྟེ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། དབུས་ཀྲི་མཚན་མ་གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་

པ་ལུས། དབྱུག་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་དེའྲི་རྐང་པ། ཐོད་པའྲི་རྣམ་པ་མགོ ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་ནར་

མོར་བརྐང་ནས་སྟེང་འོག་ཏུ་གཤྲིབས་ཏེ་ཟླ་ཚེས། བང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་གཅྲིག་པོ་དེ། ཟླ་

ཚེས་ཀྲི་སྟེང་དུ་བཞག་པས། ཐྲིག་ལེ་འདྲིར་འགེལ་པར། རེ་རེ་ལའང་བརོད་དུ་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༧༤ན༧ན།    -པོའྱི་   སྐུ། ༩༧བ༦ན།    པོའྱི་    * པོའྱི་

2  མ་ཕྱི། ༧༤བ༣ན།    ཐོང་གུག   སྐུ། ༩༨ན༣ན།    ཐོད་ཁུག
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པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན”་ནྲི
1
། ཨཱ་ལྲི་སོགས་རང་བྲིས་ན་བརོད་བཅས་སུ་

འགྱུར་བས་དེ་རྣམས་བརོད་མེད་དུ་མཚོན་པའྲི་བརར་གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་པ་སོགས་ལྔ་

བྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་འཆད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། མཚན་མ་དེ་དག་ལས་

ཝཾ་ཡྲིག་བསྒྲུབས་པ་ནའང་བརོད་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཨ་སོགས་དང་ཝཾ་ལ་བརོད་

བཅས་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་མཚན་མ་ལྔ་པོ་དེའང་། 

ཝཾ་གྲི་མགོ་བོ་དང༌ཟླ་ཚེས་སོགས་ཡྲིན་པས་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་

བརོད་བཅས་སུ་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་འདྲིར་དེ་དག་བཀོད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཝཾ་ཡྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་བཀོད་

པ་ཡྲིན་”པ་
2
ལ། ཨ་ཡྲིག་སོགས་”ར་ར

3
་བྲིས་ན། དེ་དག་ཚོགས་པ་ལས། ཝཾ་གྲི་

གཟུགས་འོང་བ་བས་པ་མེད་པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་མ་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི་བརོད་བཅས་སུ་

སོང་དོགས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། བརོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་པོ་དེ་མཚོན་བེད་ཀྲི་མྲིང་གྲི་དབངས་སུ་ཨ་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བར་མཛད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། བུམ་པས་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་གོ་བར་

བེད་པ་ལྟར། ཨ་ཡྲིག་གྲི་ཕུང་པོ་དྲུག་ཚན་དེ་གཉྲིས་རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བར་

བས་ནས། ཐུན་མོང་མྲིན་པར་གོ་བར་བེད་”དུ་མེད་
4
པས་དེའྲི་ཕྱྲིར་བརོད་དུ་མེད་པ་

”
5
གསུངས་ཏེ། གཞན་རྣམས་ཀང་དེས་རྲིགས་འགེའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༤བ༥ན།    -་ན   སྐུ། ༩༨ན༥ན།    ་ནྱི    * ་ནྱི

2  མ་ཕྱི། ༧༤བ༧ན།    པ་   སྐུ། ༩༨བ༢ན།    -པ་

3  མ་ཕྱི། ༧༤བ༧ན།    ར་ར   སྐུ། ༩༨བ༢ན།    རང

4  མ་ཕྱི། ༧༥ན༢ན།    -དུ་མེད་   སྐུ། ༩༨བ༤ན།    དུ་མེད་    * དུ་མེད་

5  སྐུ། ༩༨བ༤ན།    +ཞེས་
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བོད་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བོད་ཡྲིག་ལ་ཨེ་ཝཾ་བསྒྲུབས་ནས་གྲི་གུག་ལ་ཨའྲི་

ལག་པ་བས་པ་སོགས་ནྲི། འདྲིར་དབུས་ཀྲི་མཚན་མ་ཝཾ་”འགྲུབ
1
་པའྲི་གཞྲིར་དངོས་

སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་བས་ན་ཝཾ་བསྒྲུབ་ཏུ་མྲི་རུང་བས་སྔ་མ་དག་

གྲིས་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སྡུད་བེད་ཀྲི་ཁམས་ཡེ་ཤེས། ནམ་མཁའ་

སོགས་ལྔའྲི་མྲིང་གྲི་དབངས་ནྲི། ཨ་ར་ཨུ་ཨྲི་ལ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེའང་ཡེ་ཤེས་དང་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །བསྡུ་བའྲི་ཁམས་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲི་མྲིང་

གྲི་དབངས་ཡྲིག་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཨཾ་ཞེས་པ་ནས་བརོད་པ་ལ་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །འདྲི་དག་གྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་དབེ་བས་ཐ་དད་པ། དབངས་དང་། ཡོན་ཏན་

དང་། འཕེལ་བ་དང་། ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་པ་ནྲི། དབངས་

འདྲི་དག་ཀང་ཁམས་སོ་དྲུག་གྲི་དབེ་བས། དེ་དག་གྲི་མྲིང་གྲི་དབངས་ཐ་དད་སོ་དྲུག་

སྟེ། རང་བཞྲིན་ཡྲི་གེ་ལས་ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲིགེ་དང༌འཕེལ་བའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་

གེ་ཅྲི་རྲིགས་པར་བསྒྱུར་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བའོ། །

གང་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཕུང་པོ་དྲུག་དྲུག་སོ་དྲུག་ཏུ་

འབེད་ན་ཁམས་ཀང་སོ་དྲུག་ཏུ་འབེད་དགོས་པས། དེའྲི་འབེད་ཚུལ་སྔར་གྲི་སོ་དྲུག་

པོ་དེ་ལ། ཕུང་པོ་དྲུག་གྲི་དོད་ལ། རོ་དྲུག་བཟུང་བར་བ་ཞྲིང་། དེ་དག་གྲི་མྲིང་གྲི་

དབངས་ནྲི། ཨཾ་ཨ་སོ་དྲུག་པོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའོ། །དེས་ན་དབངས་སོ་དྲུག་གྲི་

མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་ཁམས་སོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་”གྱུར
2
་བའྲི་བདེ་ཆེན་ཐམས་

ཅད་ཀང་། ཨ་སོགས་མྲིང་གྲི་དབངས་ལྔས་མཚོན་པའྲི་དག་པའྲི་ཁམས་ལྔར་འདུས་

1  མ་ཕྱི། ༧༥ན༣ན།    འགྲུབ   སྐུ། ༩༨བ༥ན།    སྒྲུབ

2  མ་ཕྱི། ༧༥བ༡ན།    གྱུར   སྐུ། ༩༩ན༤ན།    དུ་སོང
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ལ། ལྔ་པོ་དེའང་ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་མཚོན་དོན། བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོར་རོ་

གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་ལ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་ཞེས་བ་ལ། དེ་འཛིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ་རེ་འཛིན་

པ་ཞེས་བའོ། ཞེས་པའོ། །ཨེ་བསྒྲུབས་པས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི། འདྲིར་ཡང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པའྲི་སྟོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དམྲིགས་བཅས་དང་། དམྲིགས་

མེད་བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ལ། དེའང་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི། ཕུང་

སོགས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་ལ་བཞག་དགོས་སོ། །

དེ་ཉྲིད་མཚོན་བེད་ཀྲི་ཨེ་ཡྲིག་དེ་སྟོང་ཆེན། ཡྲི་གེ་དྲུག་”ལས
1
་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འདྲི་ལྟ་སྟེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་ལ་

དེ་དག་གྲི་དོན་ཡང༌། ཕུང་པོ་དྲུག་ཚན་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་པ་སོ་དྲུག་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེ་རེ་ནས་མཚོན་པའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། གསལ་བེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སོ་དྲུག་

ཡྲིན་ལ། སོ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟོང་པ་”
2
དྲུག་

ཏུ་འདུས་ཤྲིང་། དྲུག་པོ་དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི། ཀ་ཙ་ཊ་པ་ས། ཞེས་པའྲི་གསལ་བེད་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། དྲུག་པོ་དེའྲི་མཚན་མར། ཐྲིག་ལེ་སྟོང་པ་དྲུག སྔར་གྲི་ཝཾ་ཡྲིག་

བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་འགོད་ཚུལ་དངོས་སུ་གསལ་

བར་གསུངས་པ་ལྟར་བཀོད་ནས། དེ་ནས་ཐྲིག་ལེ་དེ་དག་བརྐང་ནས་སྦྲེལ་བ་ན་ཆོས་

འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་གཟུགས་སུ་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལ་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་

ནང་དུ་ཝཾ་ཡྲིག་ཆུད་པར་བསྒྲུབས་པས་ནྲི། ཤེས་རབ་སྟོང་པ་དམྲིགས་བཅས། ཕྱག་

1  མ་ཕྱི། ༧༥བ༣ན།    ལས   སྐུ། ༩༩ན༦ན།    ལ

2  སྐུ། ༩༩བ༢ན།    +སོ་
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རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བརྟེན་པ་”མཚོན
1
་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའྲི་

གཞྲི གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཁམས་སོ་དྲུག་དང་། འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཕུང་པོ་སོ་དྲུག གཞྲི་

དུས་སུའང་། དོན་”གཞན་
2
སོ་སོ་བ་མེད་ཀང་། སྔ་མ་ཁམས་ཀྲི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་

པས། མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེའང་དབངས་སུ་གསུངས་ལ། ཕྱྲི་མ་ཕུང་པོའྲི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་

པས་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེའང་གསལ་བེད་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དབངས་དང་གསལ་བེད་འདྲི་

དག་ཀང་ཐུང་ངུ་དང་རྲིང་པོའྲི་དབེ་བས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཕུང་པོ་དང་དབང་

པོའྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དབངས་གསལ་ཐུང་ངུ་

དང༌། ཁམས་དང་ཡུལ་གྲི་ཆོས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་མྲིང་གྲི་”རྣམ་

གངས
3
་ནྲི་དབངས་གསལ་རྲིང་པོ། ཞེས་བ་བའོ། །

འོ་ན་ཁམས་དང་དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དབངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལས། གསལ་བེད་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཝཾ་ཡྲིག་བསྒྲུབ་ཅྲིང་། ཕུང་པོ་དང་། དེ་དག་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསལ་བེད་ཀྲི་

ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་མཚོན་པའྲི་ཨེ་དབངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བསྒྲུབ་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་པས་ཀང་། ཐབས་ཤེས་བདེ་སྟོང་དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་དོན་

གཞན་གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མྲིན་པར། ངོ་བོ་དབེར་མེད་པ་མཚོན་ནོ། ཞེས་བླ་མ་སྔ་

མ་དག་གསུངས་མོད་ཀང༌། འདྲིར་ཝཾ་ཡྲིག་དབངས་སུ་བཤད་ཅྲིང་། ཨེའྲི་གཟུགས་

བསྒྲུབ་པ་ནའང་། དབངས་ཀྲི་ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞྲིའང་བཤད་སང་ངོ༌། །རོ་དྲུག་དང་ཁམས་

ཀྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་ཁམས་སོ་དྲུག་དང་། ཕུང་པོ་དྲུག་དང་དབང་པོའྲི་དབེ་བས་

1  མ་ཕྱི། ༧༥བ༧ན།    མཚོན   སྐུ། ༩༩བ༤ན།    ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེེད་ཡྱིན

2  མ་ཕྱི། ༧༥བ༧ན།    གཞན་   སྐུ། ༩༩བ༤ན།    -གཞན་

3  མ་ཕྱི། ༧༦ན༢ན།    རྣམ་གྲངས   སྐུ། ༩༩བ༦ན།    རྣམས
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ཕུང་པོ་སོ་དྲུག་ཏུ་འབེད་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། རོ་དྲུག་དང་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དབེ་བས་

ཞེས་སོགས་ཏེ། ཁམས་”ཀྲིས
1
་འབེད་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འད་བར་ཤེས་ས་ལ། ཕུང་པོ་

དང་དབང་”པོས
2
་འབེད་ཚུལ་ནྲི། རྣ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། 

དེའྲི་དོན་ཡང་རྣམ་ཤེས་དྲུག་དང་། རྣམ་ཤེས་དྲུག་པོ་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་པར་བེད་

པའྲི་འདུ་བེད་དྲུག་དང་། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་མོང་བའྲི་ཚོར་བ་དྲུག་དང༌། 

མགྲིན་རྐན་སྤྲི་བོ་མཆུ་དང་སོ་དང་ས་སྟེ་ཐ་སད་དྲུག་གྲི་ཡོད་མེད་ཀྲི་དོན་གསལ་བར་

བེད་པའྲི་འདུ་ཤེས་དྲུག་དང་། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་མོང་བའྲི་ཚོར་བ་དྲུག་

དང་། སྟེང་འོག་གྲི་རྩ་གསུམ་གསུམ་ལ་”བརྒྱུ
3
་བའྲི་སོག་ཐུར་གྲི་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་དྲུག་སྟེ། དེ་ལྟར་རོརེ་སྲིང་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རོ་ཞེས་རྲིན་པོ་ཆེ་བ་

དང་། ཆོས་རེ་པ་བཞེད་པ་ལྟར་བའྲི། གཞན་དུ་མྲིང་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལ་འཆད་པ་

དོན་མྲིན་ནོ། །

འདྲིར་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབེ་བ་བསྟན་ན། དེ་དག་ཐབས་ཤེས་

ལ་འགྱུར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དོན་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། འདྲིར་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ནྲི་དབངས་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ། 

ཞེས་སོགས་ཏེ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི། འདྲིར་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ནྲི། དབངས་

གསལ་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་དབངས་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལ་ཁུ་བ་དང་ཟླ་བ་ཞེས་

བརོད་དོ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༦ན༥ན།    ཀྱིས   སྐུ། ༡༠༠ན༣ན།    ཀྱི

2  མ་ཕྱི། ༧༦ན༦ན།    པོས   སྐུ། ༡༠༠ན༤ན།    པོའྱི

3  མ་ཕྱི། ༧༦ན༧ན།    བརྒྱུ   སྐུ། ༡༠༠ན༥ན།    རྒྱུ
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ཐྲིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག་ནྲི། ཤེས་རབ་”
1
གསལ་བེད་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་

ལ་རྡུལ་དང་ཉྲི་མ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ལྟར་གཉྲིས་ལས་འདྲིར་ཁུ་བ་དང་ཟླ་བ་ནྲི་ཝཾ་

ཡྲིག་གྲི་ངེས་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་རོ་རེའོ། །རྡུལ་དང་ཉྲི་མ་ནྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་

ངེས་དོན་ཤེས་རབ་སྟེ་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་པདའོ། །རོ་རེ་དང་པད་འདྲི་

གཉྲིས ་ངོ ་བོ ་དབེར ་མེད ་པར་རོ ་གཅྲིག ་ཏུ ་གྱུར་པ ་ཉྲིད ་ནྲི ་རོ ་རེ ་སེམས་

དཔའའོ། །འདྲིར་ཤོང་འགྱུར་གྲི་འགྱུར་ཅུང་མ་བདེ་བ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་ནྲི་

མཆོག་གྲི་དོན་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རོ་རེ་ལ་དོན་གསུམ་ཙམ་ལས་མ་བཤད་ལ། 

སེམས་དཔའ་ལ་དོན་དགུ་ཙམ་བཤད་པས། འདྲི་དང་འད་བའྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་ཟླས་

དབེའྲི་བཤད་པ་ཁ་བཀང་ནས་འགྲིག་པར་བ་དགོས་གསུངས་ནས། རོ་རེའྲི་དོན་དྲུག་

ཙམ་ཟུར་ནས་ཁ་བཀང་སྟེ་འཆད་མོད། དཔང་ལོའྲི་འགྱུར་ལ། རོ་རེ་ནྲི་མཆོག་གྲི་བདེ་

བ་དང༌། ཤེས་པ་དང་། “ཁུ
2
་བ་དང་། སེམས་དཔའ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཀྲི་གཟུགས་དང༌། ཤེས་བ་དང་། ཉྲི་མ་སྟེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རོ་རེའྲི་དོན་

གསུམ་དང་། སེམས་དཔའྲི་དོན་གསུམ་རྲིམ་བཞྲིན་སྦོར་ཞྲིང་། དེ་མན་ཆད་གཉྲིས་

གཉྲིས། རྲིམ་བཞྲིན་རོ་རེ་དང་སེམས་དཔར་སྦར་རོ། །དེའང་དང་པོར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་

གཉྲིས་ལ་ཐོག་མར་སྦར་བ་དེས་སྦོར་ཚུལ་གཞན་ཡང་མཚོན་པས། རོ་རེ་ནྲི་མཆོག་

གྲི་བདེ་བ་དང༌། སེམས་དཔའ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་གཟུགས་ཏེ། 

འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་དང་། 

1  སྐུ། ༡༠༠བ༢ན།    +དང་

2  མ་ཕྱི། ༧༦བ༦ན།    ཁུ   སྐུ། ༡༠༠བ༥ན།    ཟ



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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སེམས་དཔའ་ནྲི་འགོ་བའྲི་དོན་བེད་པ་པོ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའོ། ཞེས་པའྲི་བར་དུ་སྦོར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེཤེས་གཅྲིག་ཏུ་

སྦོར་བ་འདྲི་ཉྲིད། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི། ཞལ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་སྟོན་

པའྲི་རྒྱུར་”འགྱུར
1
་ཏེ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་ནུབ་གྲི་ཞལ་སེར་

པོའྲི་རྣམ་པར་བསྟན་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་ཤར་གྲི་ཞལ་ཞེས་

སོགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་དང་། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་

གནས་སབས་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དབེ་བས་འབས་དུས་ཀྲི་རྲིགས་

ལྔ་དང་། དྲུག་དང་། སྐུ་གསུམ་དང་བཞྲི་ལ་སོགས་པར་འབེད་པ་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ། 

གཞྲི་དུས་ཀྲི་དེ་དག་གྲི་དབེ་བ་སོགས་འབེད་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་འདྲི་

དག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེའང་གཞྲི་དུས་སུ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ཆུ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་གསུམ། གཙོ་བོར་ཁུ་བ་ལས་བྱུང་ཞྲིང་རྡུལ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་ལ། ས་མ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཁམས་གསུམ་རྡུལ་ལས་གཙོ་བོར་བྱུང་ཞྲིང༌ཁུ་བ་ལས་གཙོ་བོར་བྱུང་བ་

མྲིན་ལ། ཁུ་བའམ་ཟླ་བ་ལས་གཙོ་བོར་བྱུང་བ་གསུམ་ནྲི་གཙོ་བོར་མངལ་སྐེས་ཕོ་

རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྡུལ་ལམ་ཉྲི་མ་ལས་གཙོ་བོར་བྱུང་

བ་གསུམ་ནྲི། གཙོ་བོར་མངལ་སྐེས་མོ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། 

ཁམས་དྲུག་པོ་འདྲི་ནྲི། དབང་པོ་དྲུག ཡུལདྲུག ལས་དབང་དྲུག ལས་དབང་གྲི་བ་

བ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་ཁབ་བེད་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་ནྲི་དྲུག་པོ་འདྲིར་ཁབ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༧༧ན༢ན།    འགྱུར   སྐུ། ༡༠༡ན༣ན།    གྱུར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ། ཁམས་འདྲི་དག་ནྲི་དབང་པོ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་གོ ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ཕོ་མོ་གང་ལའང་། ཁུ་རྡུལ་ཕྱྲིར་འཕོ་མྲི་ནུས་

ཀྲི་བར་དུ། གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་མ་སྐེས་པས་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་རྲིགས་

གསུམ་དང་། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་དང་། གནས་སབས་གསུམ་དང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལྔའྲི་རྲིགས་ལྔ་དང༌། གང་གྲི་ཚེ་ཁུ་རྡུལ་འཕོ་བ་ནས། ཡེ་ཤེས་དང་

ལྷན་ཅྲིག རྲིགས་བཞྲི། སྐུ་བཞྲི། གནས་སབས་བཞྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར་ལ། ཁུ་རྡུལ་འཕོ་བའྲི་དུས་ནྲི། བུད་མེད་ལ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། སྐེས་པ་ལོ་

བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་དུས་ནས་ཏེ། ཚུལ་དེ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་དང་བཅས་པ་

ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་དང་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སོའྲི་བར་རོ། །

དེ་ལྟར་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་རྲིགས་དང་། དབང་ཡུལ་སོགས་དེའྲི་རྲིགས་

ཅན་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། འབས་དུས་སུའང་། གཞྲིའྲི་ཆོས་དེ་དག་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

སངས་རྒྱས་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཁབ་བ་རྲིགས་ཅན་ནྲི། སེམས་དཔའ་དྲུག་

ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་དག་འཆད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་བརོད་པ་ཞེས་པ་

ནས། རྣམས་སོའྲི་བར་རོ། །དེ་དག་ནྲི་ཐུགས་བདེ་སྟོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྟོང་ཆེན་

ཡྲིག་ལྔ་ཡྲིག་དྲུག་དང༌། དེ་ཉྲིད་སྐུ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་དུ་ཤར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞུས་

པ་སྟེ། ལམ་དང་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་ཀའོ། །དེ་ནས་ཕྱྲི་དང་ལུས་དང་

གཞན་ལ་ཡང་སྟེ་རང་བཞྲིན་རྣམས་ལ་སྐེས་བུ་ཉྲི་ཤུ་ལྔ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དང་། ཞེས་

པའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དེའང་རང་བཞྲིན་དང་སྐེས་

བུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སད་ནྲི་གངས་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་མུ་སྟེགས་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ་



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་མ་ཧཱ་མ་ཡ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་དུའང་། དོན་དམ་པར་གང་

གྲིས་བརྟན་གཡོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་བེད་པ་པོའྲི་སྐེས་བུ་མེད་ཀང་བརྫུན་པའམ་དགོངས་

པ་ཅན་གྲིས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་བ་བ་ནྲི། མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཞེས་

པ་ནས། གཞན་ཡང་ངོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའང་གངས་ཅན་ནྲི་རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད། “གཏན་ནས
1
་རྣམ་འགྱུར་མྲིན་ལ། ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་རང་བཞྲིན་

དང་རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན། སྐེས་བུའམ། བདག་ཤེས་རྲིག་ནྲི་རང་བཞྲིན་དང་

རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པར་འདོད་ལ། དེ་དང་རང་བཞྲིན་རྣམ་འགྱུར་སྐེས་བུ་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཙམ་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང་འདའང་། དོན་མྲི་འད་སྟེ། 

འདྲིར་ནྲི་རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང༌། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཡྲིད་ཀྲི་ཁམས”་

བློ།
2
ངར་འཛིན་རྣམས་ནྲི་ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་དང་། དབང་པོ་ལྔ་སོགས་ནྲི་རྣམ་

འགྱུར་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྲི་སྐེས་བུ་ཙམ་

ནྲི་སྐེས་བུར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་དོན་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་

བསྐེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། སྐེས་བུ་རང་བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པའང་། 

མུ་སྟེགས་འདོད་པ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་དོན་མྲིན་གྲི། གོང་དུ་བཤད་

པའྲི་རང་བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་དེ་དག་ནྲི། སྐེས་བུའྲི་གདགས་གཞྲི་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་ལ། 

སྐེས་བུ་ནྲི་ཁབ་བེད་དམ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་

ཕྱྲིར་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་ཞེས་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་རྩ་ལྔ་ལའང་། ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༧༧བ༧ན།    གཏན་ནས   སྐུ། ༡༠༢ན༣ན།    བརྟན་པ

2  མ་ཕྱི། ༧༨ན༡ན།    བློ།   སྐུ། ༡༠༢ན༥ན།    ། བློ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དུ་ཡོད་པའྲི་ནང་ནྲི་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། གཞན་ནྲི་དེ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

ཕྱྲི་ནྲི་ཕྱྲིརོལ་ཏུ་ཁམས་ལྔ་དང་། ཞེས་སོགས་སོ། །མུ་སྟེགས་ཟད་བེད་པ་སོགས་ཁ་

ཅྲིག་ནྲི། དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ལྔ་དང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་། ནགས་ཀྲི་བདག་པོ། “འབས་

བུ
1
་སྟེ་འཚོ་བའྲི་ལུས་དྲུག་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གཅྲིག་འདོད་པའང་ཡོད་

དོ། ཞེས་ཞར་བྱུང་ལ་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་ནྲི། འདྲི་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་པ་

ནས། ལུས་དྲུག་ཅེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ། ལུས་ལ་ས་ཚོགས་ཚད་ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་

བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་གོ་ས་སྟེ། དེ་དག་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན་སོགས་

དང་། ཞུས་པའྲི་དོན་རྣམས་མཚན་བརོད་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

སྟོན་ལ། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཚད་མར་བས་ནས་ཞེས་སོགས་ནྲི་ཅུང་ཟད་

གོ་ས་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་གང་གྲིས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཚན་བརོད་དང་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཡོན་

ཏན་བརོད་ནས་མཉན་པར་བསྐུལ་བ་སྟོན་པ་ལ། རེ་བཙུན་རྒ་ལོ་གསུང་བས། གང་གྲི་

མཆོག་”གྲི
2
་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ལམ་དང་བལ་བའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་འདྲི་དག་གྲིས་དངོས་སུ་ལྡོག་ཁབ་བསྟན། ཤུགས་ལ་རེས་ཁབ་སྟོན་

ཏེ། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ལམ་དང་ལྡན་པ་དེས། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཤེས་ཞེས་སོགས་སུ་

འཆད་ལ། དེ་ལ་ནྲི་སུ་ལའང་དོགས་པ་མེད་ཅྲིང་། རྒྱུད་འདྲི་ཤེས་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་

ལམ་ཤེས་པར་འཆད་དགོས་པ་ལ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་ལམ་ཟབ་མོ་ཤེས་ན་འདྲི་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༧༨ན༥ན།    འབས་བུ   སྐུ། ༡༠༢བ༣ན།    འབྲུ

2  མ་ཕྱི། ༧༨བ༡ན།    གྱི   སྐུ། ༡༠༢བ༦ན།    གྱིས



༤ དུས་འཁོར་ནང་ལེའི་ཟིན་བིས་འཕོ་ཅན།
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ཞེས་བཤད་པས་འབེལ་མེད་དོ། །བླ་མ་ཤེས་རབ་སེང་ན་རེ། རེས་འགོ་དེ་ལྟར་མྲི་

བེད་དེ། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཤེས་པ་དེས་མཚན་བརོད་ཤེས། ཞེས་སོགས་སུ་

འཆད་ལ། མཁས་པ་དག་ཀང་དེ་ལེགས་སོ་ཞེས་གསུང་ཡང་། དེ་ལ་ཁབ་པའྲི་རེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་གྲི་”ནྲི་
1
རྣམ་པ་མ་ཤར་རོ། །འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རྟགས་ཀྲི་རེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་ལ་ཁ་འཆམ་བེད་པར་སང་ལ། དེ་ཡྲིན་ན་སྔ་མ་ལྟར་བེད་དགོས་ཀྲི། ཕྱྲི་མ་

འདྲི་འོང་དོན་མེད་ལ། དེས་ན་རྟགས་ཀྲི་མྲིན་གྲི། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་མྲི་

ཤེས་ན་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྲི་དོན་མྲི་ཤེས་པས་ཁབ། ཅེས་དངོས་སུ་

བསྟན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས། མཚན་བརོད་ཀྲི་དོན་ཤེས་པ་ལ་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་

རྒྱས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་དོན་ཤེས་དགོས་སོ། ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་ཞྲིང་། གང་གྲིས་སྔགས་

ཀྲི་ཐེག་པ་མྲི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་འཁོར་བ་པ་སྟེ། ཞེས་པའང་། འཁོར་བའྲི་

བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སོང་བ། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་རག་ལུས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། 

འཁོར་བ་སངས་པའྲི་ཐར་པ་ཙམ་འཐོབ་པའང་། སྔགས་ལ་རག་ལུས་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་

ལྟ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཀང་འཁོར་བ་ལས་མ་གོལ་བར་ཐལ་ལོ། །འཁོར་

བའྲི་བག་ཆགས་ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་པས་སྐོན་དེ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་

མཚན་བསྟན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་དྲུག་

པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་པའོ། །    ། །

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་བདུན་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་གཞུང་གྲི་དོན་”མཚན
2
་

སོ་སོར་བཤད་པ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་འདྲི་ལ་འགེལ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་སུ་མཛད་པ་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༧༨བ༣ན།    ནྱི་   སྐུ། ༡༠༣ན༣ན།    -ནྱི་

2  མ་ཕྱི། ༩༩ན༡ན།    མཚན   སྐུ། ༡༠༣བ༡ན།    ཚན
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ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་ལ། དེའང་གནས་པ་བདུན་པ། ཟླ་བཟང་གྲིས་ཞུས་པའྲི་ལན་གྲི་ཚིག 

།རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ། གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་བསྡུས་པ་དེ། བདག་གྲིས་

དགོལ་བར་བའོ། ཞེས་མཚམས་སྦར་བ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལན་གྲི་

ཚིག་དོན་དགོལ་བ་དངོས་ལ། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཁོད་ལ་བདག་མགུའོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། 

དམ་བཅའ་དགོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་དོན་ཅྲིའྲི་ཕྱྲིར་ཞེ་ན། གང་”ཟག་གྲི་

ཞེས
1
་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྲི། སྒོན་གསལ་དུ་གཉྲིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་

ལུང་དངས་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནྲི་གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བོར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་། འདྲིར་རྒྱུད་དོན་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཆགས་བལ་གྲི་དཔེར་

སོས་པ་ནྲི། ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་སྤོད་པ་དང༌། ཆགས་ཅན་གྲི་

སྤོད་པ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་པོ་ལ་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་བཟུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཆ་ནས། །    ། །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། སརྦ་མང་ལཾ། །    ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༩ན༣ན།    ཟག་གྱི་ཞེས   སྐུ། ༡༠༣བ༣ན།    ཞྱིག་ཅེས
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་

ཆོ་ག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་

ག །ལག་ཏུ་བླང་བའྲི་རྲིམ་པ་འབའ་ཞྲིག་མདོར་བསྡུས་པར་བརོད་པ། རེ་བཙུན་བླ་མ་

རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་སྟོང་

མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་ཡྲིས། །འཁྲུལ་བའྲི་བུད་ཤྲིང་མ་ལུས་བསེག་མཛད་

པ། །སྔོན་མེད་ངེས་དོན་མཆོག་གྲི་སྦྲིན་སེག་མཁན། །རེ་བཙུན་བླ་མའྲི་ཞབས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ཡང་། ཐོག་མར་ཞྲི་བའྲི་ཆོ་ག་བརོད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་ཁད་པར་

བའོ། །དེ་ལ་རེ་ཤྲིག་སྔར་སའྲི་ཆོ་ག་མ་བས་པའྲི་གཞྲིར་སྔོན་དུ་ས་སྦང་བ་དགོས་

པས། ཉྲི་མ་བཟང་པོ་ལ་རང་གྲིས་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པར་བསྒོམས་ནས། ས་སྦང་

བ་རྒྱས་པར་བ་བའམ། དེ་ཙམ་མ་གྲུབ་ན་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ལྷན་ཐབས་སུ་བརོད་པ་

ལྟར། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་ཙམ་ཞྲིག་བས་ཏེ། ལག་པ་གཡས་པ་

རོ་རེ་དང་བཅས་པ་ས་ལ་བཞག་ནས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་དང་། ༀ་ཧ་ན་ཧ་ན་”ཀྲོ་དྷཱ
1
་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཅེས་བརོད་ནས་རོ་རེ་ཁོ་བོས་བགེགས་རྣམས་བཅོམ་ཞྲིང་། རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་སའྲི་

ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་སྦངས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ཡང་ན་རང་གྲི་ལྷའྲི་སྔགས་བརྒྱ་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༦ན།    བླ། ༢ན༡ན།   ཀོ་དྷཱ    སྐུ། ༢ན༡ན།   ཀོ་དྷ    ཞོལ། ༡ན༦ན། བཛྲ་ཀོདྷཱ
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རྩ་བརྒྱད་བརོད་པས་ཀང་རུང་སྟེ། དེ་འད་བའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དག་པ་དང་། སའྲི་སྐོན་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་”པས
1
་སྟོང་པར་བསྒོམས་པ་དོན་དམ་པའྲི་སྦང་བ་

བས་ནས། ས་གཞྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་དཀར་བའམ། ས་དཀར་སོགས་བྱུགས་པས་

དཀར་པོར་བས་ལ། བརྐོས་པའྲི་ཐབ་བེད་ན། ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པའྲི་མཆན་ཁུང་ནས་

ཐོག་མར་བརྐོས་ཏེ། དབྲིབས་ཟླུམ་པོ་ཟབས་སུ་ཁྲུ་ཕྱེད། རྒྱར་ཁྲུ་གང་དེའྲི་མུ་རན་

ཞེང་སོར་བཞྲི་པས་བསོར་བ། དེའྲི་མཚམས་ནས་སྟེང་དུ་དཔངས་སོར་བཞྲི། ཞེང་

དུའང་སོར་བཞྲི་པའྲི་ཁ་ཁེར། བགས་ཀྲིས་ནང་དུ་གཞོལ་བ། ཐབ་ཀྲི་རྩ་བར་ཕྱོགས་

བཞྲིའྲི་ཐད་སོར་ཞེང་དུ་སོར་གཉྲིས་དེའྲི་ཕྱྲིར་ལ་སོང་བའྲི་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞྲི་པ་བ་

ཞྲིང་། བྲི་བ་ཡྲིན་ན། ཐོག་མར་དབུས་བཙལ་ནས། ཚངས་ཟུར་གྲི་ཐྲིག་བཏབ་སྟེ། དེ་

ནས་ཐྲིག་སྐུད་ཁྲུ་ཕྱེད་པ་ཞྲིག་གྲིས། དབུས་ནས་ཟླུམ་པོར་བསོར་བར་བའོ། །དེའྲི་

ཡང་སྟེང་དུ་སོར་བཞྲི་བསན་ནས་སར་ཡང་དབུས་དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ཁྲུ་ཕྱེད་པ་དེ་

ལས་སོར་བཞྲི་བསན་ནས། དེ་དབུས་ནས་ཟླུམ་པོར་བསོར་བར་བའོ། །དེ་ནས་

ཚངས་ཐྲིག་སྟེང་ནས་སོར་གཉྲིས་གཉྲིས་ཕྱྲིར་གཞལ་བའྲི་མཚམས་སུ་བ་རེས་

བཙལ་སྟེ། ཟུར་ཐྲིག་གྲི་བར། ཟུར་ཐྲིག་ནས་ཟུར་ཐྲིག་གྲི་བར་ལ་ཐྲིག་སྐུད་བརྐངས་

ནས་གྲུ་བཞྲིར་བཏབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་བྲིས་པ་དང་། བརྐོས་པ་དང་། བརྩྲིགས་པའྲི་

ཐབས་གང་ཡྲིན་ཀང་། ཁ་ཁེར་ལ་རོ་རེའམ།

འཁོར་ལོའྲི་འཕྲེང་བས་བསོར་བར་བ་ཞྲིང་། ཕྱྲིའྲི་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་ཟུར་བཞྲིར། ཟླ་

བ་ཕྱེད་པའྲི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ་དང་། ཐབ་ཀྲི་དབུས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༢ན༡ན།    བླ། ༢ན༣ན།    ཞོལ ། ༢ན༢ན།   པས    སྐུ། ༡ན༢ན། པའྱི



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག
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པད་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བར་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་སྲིད་དུ་སོར་བརྒྱད་པ། 

དཔངས་སུ་སོར་གཅྲིག་པ་བའོ། །དེ་ནས་བྲིས་པ་ཡྲིན་ན་ཟླུམ་ཐྲིག་ནང་མའྲི་སྟེང་ནས་

བུད་ཤྲིང་སམ་པོ་སོག་ཆགས་མེད་ཅྲིང་། དྲི་མྲི་ཞྲིམ་པ་མེད་པས་ཟླུམ་པོར་བརྩྲིགས་

ཏེ། ཐབ་ཁུང་ངམ། བུད་ཤྲིང་གྲི་རྩྲིག་པ་ལས་དཀར་པོས་བྱུག་ཅྲིང་། ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་བའྲི་

ལྕྲི་བ་དང་། བདུད་རྩྲི་དཀར་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་དྲི་དཀར་པོས་བྱུགས་ལ། མེ་ཏོག་དཀར་

པོ་སྲིལ་མ་བཀྲམ་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ཆུ་བཞྲི་དང་། བཟེད་ཞལ་གསུམ་དང་། བསང་གཏོར་གྲི་ཀུ་ཤའྲི་ཆུན་པོ་

དང་བཅས་པ་མཉྫྲི་ལ་སོགས་པའྲི་སྟེང་དུ་གཡོན་དུ་དགོད་པར་བ་ཞྲིང་། བསང་

ཆུའམ་ལས་བུམ་ཡང་གཡོན་དུ་དགོད། གཡས་སུ་ཐོག་མར་བསེག་རས་རྣམས་

འབུལ་བའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསྒྲིགས། དེའྲི་ནང་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷའྲི་མཆོད་

རས་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཀོད་པའྲི་མཐར། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷའྲི་གཏོར་མ་ཡང་

བཤམས། དེའྲི་ནང་རོལ་ཏུ། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་འབུལ་བའྲི་མཆོད་རས། ཆུ་

བཞྲི་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཀོད། མར་ཁུ་དང་། དགང་བླུགས་དང་། 

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མདུན་དུ་བཞག །ནང་མཆོད་ཡང་མདུན་དུ་བཞག །མེ་གསོ་བའྲི་ཆས་

དང་། ཐབ་ཀྲི་ཁ་ཁེར་ལ་དགོད་རྒྱུའྲི་ཀུ་ཤ་ཡང་སྟ་གོན་བས་ལ། རས་ཐམས་ཅད་ལ་

བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་བཏབ་པའྲི་ནང་མཆོད་ཀྲིས་བན་པར་བའོ། །གྲུབ་ན།

སོབ་དཔོན་དང་། མཆོད་ཡོན་དང་། གཟར་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་གདན་ཡང་ཐབ་

ཁུང་དང་འད་བའམ། པད་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ཡང་བའོ། །དེ་ལྟར་ཆོ་

གའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ཚོགས་པ་བས་ཏེ། སྒྲུབ་མཆོད་ལ་སོགས་པའམ། སབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 910  

གཞན་ཡང་རུང་སྟེ། སྔར་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམས་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་དེས་

ཆོག །དེ་མྲིན་ན། སྒྲུབ་ཐབས་མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་དང་བཅས་པ་རོགས་

པར་བསྒོམས་ཏེ་འཇམ་ཞྲིང་བདེ་བའྲི་སྟན་ལ། པདའྲི་འདུག་སྟངས་ཀྲིས་ཁ་ཤར་དུ་

ཕྱོགས་པས་འདུག་སྟེ་བསང་ཆུ་དང་། ནང་མཆོད་བསྒྲུབ་ཅྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས། 

ལས་བུམ་”ཡོད་
1
་ན། བསང་ཆུ་བསྒྲུབ་མྲི་དགོས། ”གསང་ཆུ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། 

2
ལས་

སྔགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག །སོས་རེང་འཛིན་པས་སོ། །ཞལ་ཤེས་ཡྲིན། དེ་ནས་སྨྲ་བ་

གཞན་བཅད་དེ། རོ་རེ་ནྲི། ཐབས་དང་དྲིལ་བུ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་གཉྲིས་ཀའང་དོན་

དམ་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །སམ་དུ་བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏཱ་སྲིདྡྷྲི་བཛྲ་ས་མ་ཡེ་ཏྲི་ཥྠ་ཨེ་ཥ་སྟྭཾ་དྷ་ར་ཡ་མྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་རོ་རེ་ཐུགས་ཁར་

བཟུང་། ༀ་བཛྲ་གྷནྜ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་

ཀྲིས་དྲིལ་བུ་གཡོན་གྲི་དཀུར་ཁ་གེན་ལ་བསྟན་ཏེ་བཟུང་། རོ་རེ་སེམས་པ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་མཉེས་པར་བའོ། །སམ་དུ་བསམས་ལ། 

ཧཱུཾ་སེམས་ཅན་”རྨོང
3
་དང་བལ་བ་ཡྲི། །རོ་རེ་གསོར་བ་མཛད་པ་ཡྲིས། །རྣམ་

ཐར་ཆོས་ཀྲི་བ་བ་སྟེ། །སྤོ་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་བཟུང་། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ། ཞེས་

བརོད་ཅྲིང་རོ་རེ་གསོར་བར་བའོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་གཡས་པའྲི་དཀུར་བཟུང་ལ། ༀ་དྷ་རྨཱ
4
་ར་ཎྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།    བླ། ༣ན༦ན།    སྐུ། ༣ན༣ན།   ཡོད    ཞོལ། ༣ན༤ན། ལྶ་བུཾ་བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ཡོད

2  མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།    བླ། ༣ནབ༡ན།    སྐུ། ༣ན༣ན།   བསང་ཆུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི།    ཞོལ། ༣ན༤།   གསང་ཆུ་བསྒྲུབ་མྱི་

དགོས་མེད་ན་བསང་ཆུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི།

3  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།   ཞོལ། ༣བ༡ན།   སྨོང    བླ། ༣བ༣ན།    སྐུ། ༣ན༥ན།   སྨོངས

4  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།   སྐུ། ༣ན༥ན།   དྷ་རྨཱ    ཞོལ། ༣བ༢ན།   བཛྲ་དྷ་རྨཱ    བླ། ༣བ༤ན།   བཛྲ་དྷ་རྨཱ



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག
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ཏ། པྲ་ར་ནྲི་ཏ། སཾ་པྲ་དེ་ཎྲི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏ་པྲ་ཙ་ལྲི་ནྲི་པྲཛྙཱ་པ་ར་མྲི་ཏྟ་ན་དཱ་སྭ་བྷཱ་

ཝེ་བཛྲ་སཏྭ་ཧྲི་ད་ཡ་སན་ཏོ་ཥ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུའྲི་ནང་

གྲི་ཕྱོགས་བརྒྱད་དུ་ལྕེ་བསྐོད་པས་དཀྲོལ་བར་བའོ། །འདྲི་ནས་སྦྲིན་སེག་མ་ཚར་གྲི་བར་དུ་ལག་

པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང་མ་བལ་བར་བས་ལ། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་

པ་གཡས་པས་ཁ་རྒྱན་ནམ་ཀུ་ཤའྲི་རྩེ་མོས། ལས་བུམ་མམ། བསང་ཆུ་ནས་ཆུ་བླངས་ཏེ། ཐབ་དང་

མཆོད་རས་སོགས་དང་རང་ལའང་། རང་གྲི་གཡོན་ངོས་ནས་བརྩམ་སྟེ། གཡས་བསོར་དུ་བསང་

གཏོར་བ་ཞྲིང་། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲིབ་གྲིས། ནང་མཆོད་བླངས་ནས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་

བསང་གཏོར་བའོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་མེ་ལྷའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་གཏོར་ལ། ༀ་

ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉྲིད་

དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་དུ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་རས་རྣམས་རང་བཞྲིན་སྟོང་པ། རྣམ་པ་

མཆོད་རས་བེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་

པར་ཅན་བསྐེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ༀ་ཨཱཉྕ་མ་ནཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་པྲོཀྵ་ནཾཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་ཆུ་བཞྲི་དང་། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་རས་རྣམས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས་ལག་པ་

གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལས་གུང་མོ་གཉྲིས་རྩེ་སྤད་དེ། སེག་རས་ཡམ་ཤྲིང་མར་ཁུ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་”རེག་ཅྲིང
1
་དཀྲུགས་པར་བསམས་ནས། ༀ་ཨཱཿསྭཱཧཱ། ཡཾ་ཤྲིང་། ༀ་ཤྲྲི་སྭཱཧཱ།”འབྲུ་

རྣམས།
2
 ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།

1  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།    བླ། ༤ན༤ན།  ཞོལ།  རེག་ཅྱིང    སྐུ། ༣བ༥ན།   ལའེ་གཅྱིང་    ཞོལ། ༤ན༡ན། ༀ་ཨེ་སྭཱཧཱས

2  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།    བླ། ༤ན༤ན།   རེག་ཅྱིང    སྐུ། ༣བ༦ན།   འབྲུ་རྣམས།    ཞོལ། ༤ན༢ན།   མར་བུ། ༀ་ཛྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 912  

”དེ་
1
་ལས་གཞན་པའྲི། རས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་

སྦངས་ཤྲིང་དག་ནས་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་ཤྲིང་འོ་མ་ཅན་ལས་བྱུང་

བའམ། གཙུབ་ཤྲིང་ལས་བྱུང་བའམ། མེ་ཐ་མལ་བའམ། དགོན་པའྲི་མེ་རྣམས་གང་རུང་བ། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་སོད་དུ་བཞག་”ལ
2
་མར་གྲི་སྒོན་མེ་སྦར་ཞྲིང་ལས་སྔགས་བརོད་

ལ། བསང་ཆུ་དང་། ནང་མཆོད་ཀྲིས་མེ་དེ་ལ་གཡས་བསོར་དུ་ལན་གསུམ་གསུམ་བསང་ངོ་། །དེ་

ནས་སྒོན་མེ་”གཙང
3
་ཞྲིང་”དུ

4
་སམ་པའྲི་རྩྭའྲི་ཆུན་པོ་དང་བཅས་པ་ཐབ་ཀྲི་ནང་དུ་བཅུག་ལ། ༀ་

བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་མེ་གཟྲི་བརྲིད་བསྐེད། ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་། རླུང་གཡབ་

ཀྲིས་མེ་སྦར། ལས་སྔགས་ལན་བདུན་བརོད་ལ།

མར་ཁུ་བླུགས་གཟར་བདུན་གྲིས་ཀང་མེ་བསོ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤ་རྣམས་ལག་ཏུ་བཟུང་ལ། ༀ་

བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་ལན་བདུན་བརོད་ལ་ཀུ་ཤ་བྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས། ༀ་ཀུ་ཤ་འདྲི་ནྲི་

གཙང་ཞྲིང་དགེ །ཚངས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་དག་བེད་ཡྲིན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་

མཉེས་བེད་པ། །ས་ལས་སྐེས་པའྲི་འདབ་མའྲི་སྲིང་། །བདག་གྲི་བགེགས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ནྲི། །ཞྲི་དང་བཀྲ་ཤྲིས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརོད་ནས་ཀུ་ཤ་སྔོ་ལང་དྲི་མ་

མེད་པ་མ་གས་ཤྲིང་འདབ་མ་མ་གྲུགས་པ། ཧ་ཅང་ཡང་མྲི་རྲིང་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་རྩེ་མོ་གཤྲིབས་པ། 

རང་གྲི་གཡོན་ངོས་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཐབ་ཀྲི་ཁ་ཁེར་ལ། རང་ཁ་གང་ལ་བལྟ་བའྲི་”ངོས
5
་ཤར་དུ་

སྭཱཧཱས་འབྲུ་རྣཾ་ཤ

1  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།   ད    བླ། ༤ན༤ན།   ཞེ    སྐུ། ༣བ༦ན།    ཞོལ། ༤ན༢ན།   དེ

2  མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།    བླ། ༤ན༥ན།    སྐུ། ༤ན༡ན།   ལ    ཞོལ། ༤ན༣ན།   ལ་ཞུན

3  མ་ཕྱི། ༣བ༧ན།    བླ། ༤ན༥ན།   བཅང    སྐུ། ༤ན༢ན།    ཞོལ། ༤ན༤ན།   གཙང   * གཙང

4  མ་ཕྱི། ༣བ༧ན།   དུ    བླ། ༤ན༥ན།   དང    སྐུ། ༤ན༢ན།   ཞྱིད་ཤྱིན་ཏུ    ཞོལ། ༤ན༤ན།   ཞྱིང་ཤྱི་ནྟུ

5  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།   ངས    བླ། ༤བ༤ན།   བཅང    སྐུ། ༤ན༥ན།   ངོས    ཞོལ། ༤བ༡ན།   ངེས   * ངོས



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག
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བས་པའྲི་ལུགས་ཀྲི། རྩེ་མོ་ཤར་དང་། ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བང་དུ་བསྟན་ལ་སྔ་མའྲི་རྩེ་མོས། ”ཕྱྲི
1
་

མའྲི་རྩ་བ་ནོན་པར་དགམ་ཞྲིང་ཐབ་ཁུང་དུ་རྩེ་མོ་ཤར་དུ་བསྟན་པའྲི་ཀུ་ཤ། །བ་ལང་གྲི་རྣ་བ་ལྟ་བུ་ཧ་

ཅང་མྲི་རྲིང་བས་གཡོག་གོ །ཀུ་ཤ་དགོད་ཚར་བ་དང་། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་ལག་པ་ཐལ་མོ་སྦར་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཞྲི་བ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་

པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་སྟེ་དེ་དག་ནྲི་སྦོར་བའོ། །

དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ལ། ཐོག་མར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་ནྲི། བསང་ཆུས་ཐབ་

བསངས་ཏེ། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་

ཀོ྅ཧཾ། ཐབ་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས་ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་བའྲི་སྟེང་

དུ་སཾ། དང་རོ་རེ་ལས་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀར་པོ་དཀར་མཐྲིང་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡས་འོག་མ་གཉྲིས་

རོ་རེ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་འོག་མ་གཉྲིས་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་པད་”འཛིན
2
་པ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐབ་ཁ་དོག་དཀར་ཞྲིང་དབྲིབས་ཟླུམ་པ། མུ་རན་དང་ཁ་ཁེར་

དང་བཅས་པ། ཁ་ཁེར་ལ། འཁོར་ལོའམ། རོ་རེ་ཕྲེང་བས་བསོར་བ་གྲྭ་བཞྲིར་ཟླ་ཕྱེད་

རོ་རེས་མཚན་པ་དྭངས་ཤྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་ནང་དུ། རཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་

མེ་གྲུ་གསུམ་གྲི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པད་དང་ཉྲི་མའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་བགང་ཕྲེང་། དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མེ་ལྷ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་པ། གཉུག་མར་གནས་པའྲི་རང་འོད་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྐུ། 

ཕྱག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་བགང་ཕྲེེང་། གཉྲིས་པས་མྲི་འཇྲིགས་པ་སྦྲིན་པ། གསུམ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།   ཕེ    བླ། ༤བ༤ན།   བཅང    སྐུ། ༤ན༥ན།   ངོས    ཞོལ། ༤བ༡ན།   ཕྱི   * ཕྱི

2  མ་ཕྱི། ༤ན༦ན།   འཇྱིན    བླ། ༤བ༦ན།    སྐུ། ༤བ༢ན།    ཞོལ། ༤བ༥ན།   འཛིན   * འཛིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ན་གྲི་གུག །གཡོན་གྲི་དང་པོ་ན་དབྱུག་གུ་རྩེ་གསུམ་པ། གཉྲིས་པ་ན་སྤྲི་བླུགས། 

གསུམ་པ་ན་ཐོད་པ་བསམས་པ་རྣམ་སང་གྲི་དབུ་བརྒྱན་ཅན། སྲིན་མ་དང་རལ་པའྲི་

ཚོགས་འབར་ཞྲིང་། ལྟོ་བ་འཕྱང་བ། སྦོམ་ཞྲིང་ཐུང་ལ་གཟྲི་བརྲིད་ཆེ་བ་གཡོན་བརྐང་

གྲིས་བཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཁར་མེ་གྲུ་གསུམ་རཾ་ཡ། ཡང་ན། ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། 

དམ་ཚིག་པའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་ལས་སྤོས་པའྲི་ཁོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་གྲིས་

ཤར་ལྷོ་ནས་སྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་མེ་ལྷ་དང་སོང་གྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་བ་སྤན་དངས་

པར་བསམས་ལ་ལག་པ་གཡས་མྲི་འཇྲིགས་པ་སྦྲིན་པའྲི་ཕྱག་རྒྱས་མཐེ་བོང་གཡབ་ཅྲིང་། ༀ་

ཚུར་བོན་ཚུར་བོན་འབྱུང་པོ་ཆེ། །ལྷ་ཡྲི་དང་སོང་བམ་ཟེ་མཆོག །བསེག་བླུགས་ཞལ་

ཟས་བཞེས་སད་དུ། །འདྲིར་ནྲི་ཡང་དག་གཉེན་པར་བརོད། །ༀ་ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿ ཐབ་ཀྲི་

མེ་མཚམས་ཀྲི་ཁ་ཁེར་གྲི་ཀུ་ཤའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲིྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་

ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསང་ཆུ་གཏོར་ནས་ཕྱྲིར་འབང་གྲི་བགེགས་བསྐྲད། འོག་ནས་ད་

ལྟ་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆུ་བཞྲི་ཕུལ་ཏེ། ༀ་བཛྲ་མུད་ག་ར་ཛཿ ༀ་བཛྲ་ད་ཎ་ཊཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་

པར་ཤ་བཾ། ༀ་བཛྲ་ཁད་ག་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ༀ་

ཨཱཿཧྲྲིཿཔྲ་ཝཱ་ར་སད་ཀ་རཾ་པྲོ་ཀྵ་ཎཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་ཀུ་ཤའྲི་ཆུན་པོས་ཞལ་བསྲིལ་

གྲི་སོད་ནས་བཟོད་ཞལ་དང་པོར་ལན་གསུམ་བསང་གཏོར་འབུལ་ལོ། །སོད་དེ་ཉྲིད་ནས་”མཛུབ
1
་

མོས་མེ་ཏོག་བླངས་ཏེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་འོག་ཏུ་བསྟན་ནས་མཐེའུ་ཆུང་ནས་རྲིམ་གྲིས་གོལ་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་

དང་སྔར་གྲི་པྲོ་ཀྵ་ནཾ་གྲི་གནས་སུ། ཨཱཉྫ་མ་ནཾ། ཞེས་བཅུག་ལ་བཟེད་ཞལ་དང་པོར་ཞལ་བསྲིལ་

དང་། རོ་རེ་སྲིམ་པ་ཁ་ཕྱེ་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཨཾ། ཞེས་སྦར་བའྲི་བཟེད་ཞལ་གཉྲིས་པར་མཆོད་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།   མཇུབ    བླ། ༥བ༡ན།    སྐུ། ༥ན༣ན།    ཞོལ། ༥ན༦ན།   མཛུབ   * མཛུབ



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག

 915  

ཡོན་དང་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ཏེ་ཆུ་ནང་ནས་མེ་ཏོག་བླང་ནས་ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ། ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་

དུ་བསྟན་པའྲི་མཛུབ་མོ་ནས་རྲིམ་གྲིས་བསྐྲོལ་བའྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། པཱ་ཏྱཾ། ཞེས་སྦར་བའྲི་བཟེད་

ཞལ་གསུམ་པར་ཞལ་བསྲིལ་དབུལ་ཞྲིང་། ༀ་ཨགྲི་ཡེ་ཨཱ་དྲི་བ། ཨཱ་དྲི་བྱཱ་ཨཱ་བྷྲི་ཤ་ཨཱ་བྷྲི་

ཤ་མཧཱ་ཤྲྲི་ཡེ་ཧ་བ་ཀཾ་བ་བཱ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་པུཾ་ཤྤཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ། བཱ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཤཔྟ་

ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་ཨགེ་ཞེས་པ་ནས། བཱ་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་། ནང་

མཆོད་དབུལ། དྲིལ་སྟབས་དང་བཅས་པས། ༀ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཚངས་དབང་

མགོན་གྲི་སས། །མེ་ལྷའྲི་རྒྱལ་པོ་ཊཀྐྲིས་དབང་བསྐུར་བ། །ཤེས་རབ་མཆོག་གྲིས་

ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་བསེགས། །འཛིན་བེད་མེ་ལྷ་ཉྲིད་ལ་རྣམ་པར་འདུད། །ཚངས་

པ་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་གྲི་སས། །མེ་ལྷའྲི་རྒྱལ་པོ་དང་སོང་མཆོག །འབྱུང་པོ་ཡོངས་སུ་

སྐབས་པའྲི་ཕྱྲིར། །ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྲིས་སྐུ་སྤྲུལ་བ། །རྲིག་སྔགས་གྲུབ་པའྲི་དང་

སོང་ཚུལ། །ཉོན་མོངས་བསེགས་པའྲི་ཤེས་རབ་འོད། །བསལ་པའྲི་མེ་བཞྲིན་གཟྲི་

བརྲིད་འབར། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་དང་ལྡན། །ཐབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་”ཐེག
1
་

པ་བཅྲིབས། །རྲིག་སྔགས་གསུང་ཞྲིང་བགང་ཕྲེང་”ཅན
2
། །བདུད་རྩྲིའྲི་བཅུད་ལྡན་

གྷུན་ཊྲི་བསམས། །ཆོས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་ཡོངས་ལ་བསྲིལ། །ཉེས་པའྲི་སྐོན་བལ་ཚངས་

པར་སྤོད། །འཇྲིག་རྟེན་གནས་ཀང་མ་ངན་འདས། །ཞྲི་བ་བརེས་ཀང་ཐུགས་རེ་

ཆེ། །དེ་བས་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀང་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད་དེ། ༀ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་མཧཱ་བྷུ་

ཏ་ཛྭ་ལ་ཡ། སརྦ་བྷསྲི་ཀུ་རུ་སརྦ་དུཤྚན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཏྲི་ཥྱ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ས་མ་

ཡ་ཧོ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་དམ་ཚིག་བསྒག་གོ །དེ་ནས། མེ་ལྷའྲི་ལགས་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།    བླ། ༥བ༦ན།   ཐག    སྐུ། ༥བ༢ན།    ཞོལ། ༥བ༦ན།   ཐེག   * ཐེག

2  མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།    བླ། ༥བ༦ན།    སྐུ། ༥བ༢ན།    ཞོལ། ༥བ༦ན།   འཛིན
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པ་དཀར་པོ་ལ་རཾ་ཡྲིག་དང་དགང་བླུགས་ཀྲི་ཁ་ལ། ཧཱུཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པས་

མཚན་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། 

ལག་པ་གཡོན་པ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པའྲི་སྟེང་ནས་མཐེ་བོས་བཀབ་པ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་མཛུབ་མོ་བརྐང་སྟེ་གན་ཀལ་དུ་བཞག་པས། དགང་གཟར་མར་གྲིས་བཀང་བ་

བཟུང་། གཡས་པ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་དུ་བས་པའྲི་མཛུབ་མོ་བརྐང་སྟེ་ཁ་ཐུར་དུ་

ཕུལ་པས། བླུགས་གཟར་གྲི་ཡུ་བ་བཟུང་པ་གཡོན་པའྲི་མཛུབ་མོའྲི་ཐད་ཀར་གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་

བཞག་ནས། དགང་གཟར་གྲི་ཁར་བླུགས་གཟར་གྲི་མགོ་བཞག་སྟེ་འཛིན་པ་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་

ཕྱག་རྒྱས། ལག་པ་གཉྲིས་པུས་མོའ་ོནང་ལས་ཕྱྲིར་མྲི་འདའ་བར་གཡས་སུ་བསོར་ཏེ། མེ་ལྷའྲི་ཞལ་

ཅུང་ཟད་གདངས་པར་དགང་བླུགས་གསུམ་མམ། ལྔ་འམ། བདུན་”ལ་ལྷའྲི
1
་སྔགས་སམ། དགང་

བླུགས་ཀྲི་སྔགས་སམ། མར་གྲི་སེག་བླུགས་ཀྲི་སྔགས་ལ་སེལ་ཚིག་བཏགས་ལ་དབུལ་ཏེ། སྔགས་

དང་པོ་ནྲི། ༀ་ཨགེ་ཡེ་ཨཱ་དྷཱྲི་བ་ཨཱ་བྷྲི་ཤ་མཧཱ་ཤྲྲི་ཡེ་ཧཱ་བ་ཀ་བ་བཱ་ཧ་ནཱ་ཡ་བདག་ཅག་

དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། སོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའྲི་བཅས་པ་དང་རང་

བཞྲིན་གྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་

དང་། གཉྲིས་པ་ནྲི། ༀ་ན་མཿས་མན་བུདྡྷ་ནཱ་ན་ཨགེ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལ་སེལ་ཚིག་སྦར་བའོ། 

།གསུམ་པ་ནྲི། ༀ་ཨགེ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་ལ་སེལ་ཚིག་སྦར་བར་བའོ། །

སབས་འདྲིར་མེ་ལ་བགེགས་ཡོད་མེད་བརྟག་ལ། ཡོད་ན་སེལ་བའྲི་ཐབས་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་

ག་ཆེན་མོར་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ནས་དྲི་ཞྲིམ་ཚེར་མ་མེད་པའྲི་འོ་མ་ཤྲིང་གྲི་རྩེ་མོའྲི་ཕྱོགས་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།    བླ། ༥ན༦ན།    ཞོལ། ༦ན༥ན།    ལ་ལྷའྱི    སྐུ། ༥བ༦ན།   མེ་ལྷའྱི
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སྲིད་དུ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ། སྦོམས་སུ་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་ཚད། ལོ་མ་གཉྲིས་རླན་དང་བཅས་པ། མཉམ་

པོར་བཅད་ཅྲིང་མ་གས་པ། རྩེ་མོ་གཉྲིས་མར་དང་སྦྲང་རྩྲིས་ཉུགས་པ། གཉྲིས་གཉྲིས་སྦར་བའམ། 

ཡང་ན་རྐང་པ། ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེབ་སྲིན་གྲིས་མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕྱག་རྒྱས་རྩེ་མོ་ལྷ་ལ་བསྟན་

ནས་དབུལ་ཞྲིང་། ཡམ་ཤྲིང་རྣམས་བང་ཆུབ་ཤྲིང་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨགེ་ཡེ་

ཨཱ་དཱྲི་བ་ཨཱ་དཱྲི་བ་ཨཱ་བྷྲི་ཤ་ཨཱ་བྷྲི་ཤ་མཧཱ་ཤྲྲིའྲི་ཡེ་ཧཱ་བེ་ཀ་བྷཱ་ཧ་ནཱ་ཡ་བྷོ་དྷྲི་བྷྲི་ཀྵ་ཡ་

བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་གཟྲི་བརྲིད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཧཱ། མར་ཁུ་ལ། ༀ་ཨགེ་ཡེ་

ཨཱ་དྷྲི་བ། ཞེས་པ་ནས། བྷཱ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་ཨགེ་ཡེ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། 

བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་འབོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཏྲིལ་ལ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བཱ་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་

ན་བཛྲ་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་སྲིག་པ་ཐམས་

ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་དུར་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦར་ནས་དབུལ་ཞྲིང་། ༀ་ཨགེ་ཡེ། 

ཞེས་པ་ནས། བཱ་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་བཛྲ་ཨ་ཡུ་ཥེ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་

མྲི་ཤྲིས་པ་དང་ཚེ་མཐར་ཕྱྲིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཧཱ། 

འབས་མ་གྲུགས་པ་ལ། བཱ་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་བཛྲ་པུཥྚ་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། 

བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་

ཡེ་སྭཧཱ། ”ཞོ་ཟན
1
་ལ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ”བཱ

2
་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་སརྦ་སཾ་པཱ་དཱེ་

བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བདེ་བ་མཆོག་ལ་བར་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།    བླ། ༧ན༢ན།    སྐུ། ༦བ༣ན།   ཞོ་ཟན    ཞོལ། ༧ན༢ན། ཞོ

2  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།    བླ། ༧ན༢ན།    སྐུ། ༦བ༣ན།   བཱ    ཞོལ། ༧ན༢ན།   བ
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གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་ཀུ་ཤ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦར་ཏེ་དབུལ་ཞྲིང་། 

ༀ་ཨགེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ”བཱ
1
་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ༀ་ཨ་པྲ་ཏྲི་ཧ་ཏ་བཛྲ་ཡེ་བདག་ཅག་དཔོན་

སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བསྲུང་བ་མཆོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་”དང
2
་

གྲིབ་དང་མྲི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཧཱ། དེ་ནས་ཡུངས་ཀར་ལ། ༀ་ཨགེ་

ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ”བཱ
3
་ཧཱ་ནཱ་ༀ་སརྦ་ཨར་སྲིདྡྷྲི་ཡེ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། 

བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་སོ་བ་ལ། ༀ་

ཨགེ་ཡེ། ཅེས་པ་ནས། ”བཱ
4
་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ༀ་བཛྲ་བེ་ཛ་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་

ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་ནོར་དང་འབྲུ་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་

ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་ནས་ལ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ”བཱ
5
་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ༀ་མཧཱ་བེ་ག་

ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་མྱུར་བའྲི་ཤུགས་རྒྱས་

པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་སན་མ་ལ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། 

ཞེས་པ་ནས། ”བཱ
6
་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་མཧཱ་བ་ལ་ཡེ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། 

བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་སྟོབས་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། དེ་ནས་གོ་ལ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ”བཱ
7
་ཧ་ནཱ་ཡ་ༀ་བཛྲ་གྷས་རྲི་བདག་

ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་ནད་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

1  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།    བླ། ༧ན༣ན།    སྐུ། ༦བ༣ན།   བཱ    ཞོལ། ༧ན༣ན།   བ

2  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།   དར    བླ། ༧ན༤ན།    སྐུ། ༦བ༤ན།    ཞོལ། ༧ན༤ན།   དང

3  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།    བླ། ༧ན༤ན།    སྐུ། ༦བ༥ན།   བཱ    ཞོལ། ༧ན༤ན།   བ

4  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།    བླ། ༧ན༦ན།    སྐུ། ༦བ༦ན།   བཱ    ཞོལ། ༧ན༥ན།   བ

5  མ་ཕྱི། ༦བ༡ན།    བླ། ༧ན༦ན།    སྐུ། ༦བ༦ན།   བཱ    ཞོལ། ༧ན༥ན།   བ

6  མ་ཕྱི། ༦བ༢ན།    བླ། ༧བ༡ན།    སྐུ། ༧ན༡ན།   བཱ    ཞོལ། ༧ན༧ན།   བ

7  མ་ཕྱི། ༦བ༣ན།    བླ། ༧བ༡ན།    སྐུ། ༧ན༡ན།   བཱ    ཞོལ། ༧བ༡ན།   བ
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གཞན་ཡང་། ཞོ་འོ་མ། འབས་ཟན། སང་སོས། ཙན་དན། སྤྲི་ཡང་ཀུ། ཐང་ཆུ། དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་མེ་ཏོག་

རྣམས་ཀང་འདྲིར་མེ་ལྷའྲི་སྔགས་དང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་སབས་སུ་ལྷ་”གཙོ
1
་འཁོར་རང་

རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་དབུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བསེག་རས་རྣམས་སན་པའྲི་གདངས་ཀྲིས་ཕུལ་ནས། ༀ་

ཨཱ་ཧྲྲིཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་”ཨཉྩ
2
་མན་པྲ་ཏཱྲི་”ཙྪ

3
་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཞལ་བསྲིལ་དང་། ༀ་ཨཱ་

ཧྲྲིཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་པྲོ་ཀྵ་ནཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྖ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་བསང་གཏོར་འབུལ་ལོ། །དེ་ནས་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་མེ་ལྷ། མཆོད་པ་ལ། ཐོག་མར་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་

དང་འབེལ་བའྲི་སབས་ཡྲིན་ན། མེ་ལྷའྲི་ཐུགས་ཁར་མེ་གྲུ་གསུམ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་

དབུས་སུ། བྲུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ། ཞེས་པ་

ནས། ཤྲིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བར་བེད་པའྲི་དུར་ཁོོད་རྣམས་ཀྲིས་བསོར་བའྲི་དབུས་སུ། ཡཾ་

ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་གྲི་”སྟེང
4
་དང་། 

ནང་གྲི་ཕྱོགས་གཞན་གསུམ་དང་སྒོ་བཞྲིར་ས་ཚོགས་པད་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན། ནང་

གྲི་ཤར་དང་། གྲྭ་བཞྲི་དང་། ཕྱྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་བའྲི་གདན། ཞེས་

པའྲི་བར། སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བརོད་ཅྲིང་བསྒོམ། འདྲིའྲི་བར་ལ་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་སོབ་མ་གཅྲིག་གྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་ནས་ཕྱག་”འཚལ
5
། 

ལག་པ་གཡོན་པས་སོས་འཛིན་ཞྲིང་། གཙོ་བོ་ནས། གཽ་རྲིའྲི་བར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརོད་ཅྲིང་། སྔགས་རེ་རེ་བརོད་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་པ་གཡས་པས་མེ་ཏོག་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   གཅོ    བླ། ༧བ༢ན།    སྐུ། ༧ན༢ན།   བཱ    ཞོལ། ༧བ༢ན།   གཙོ   * གཙོ

2  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།  ཨཉྕ    བླ། ༧བ༣ན།    སྐུ། ༧ན༣ན།    ཞོལ། ༧བ༣ན།   ཨཉྩ   *ཨཉྩ

3  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།  ཅྪ    བླ། ༧བ༣ན།    སྐུ། ༧ན༣ན།    ཞོལ། ༧བ༣ན།   ཙ   * ཙ

4  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།  སང    བླ། ༧བ༥ན།    སྐུ། ༧ན༥ན།   སེང    ཞོལ། ༧བ༥ན།   སང   * སེང

5  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།  འཆང    བླ། ༧བ༦ན།    སྐུ། ༧ན༦ན།    ཞོལ། ༧བ༦ན།   འཚལ   * འཚལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བླངས་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ལྷ་གཉྲིས་པ་རེ་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་

དུ་བོན་པར་གྱུར། པར་བསམས། མེ་ཏོག་རྣམས་སོབ་དཔོན་གྲི་ཕྱག་ཏུ་དབུལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་

ཀང་ལྷ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ། རང་རང་གྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། ༀ་

ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ར་ཏྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པའྲི་བར། སྔགས་

རེ་རེ་བརོད་པ་དང་མཉམ་དུ་མེ་ཏོག་ཐབ་ཏུ་དོར་ནས། དབུས་ཀྲི་གདན་ལ་དཔལ་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཡབ་ཡུམ། ཞེས་པ་ནས། 

བང་ཤར་དུ་གཽ་རྲི་ཡབ་ཡུམ། ཕྱྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་མྲིའྲི་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲིའྲི་གང་བ་བཞྲི། ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚོགས་དཀར་པོ་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱ་ཧྲྲིཿཔྲ་ཝ་ར་

སད་ཀ་རཾ་པྲོ་ཀྵ་ཎཾ་པྲ་ཏྲི་”ཙྪ
1
་ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ཆུ་བཞྲི་དབུལ། ༀ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་ས་པ་རྲི་

ཝྭ་ར་པུཥེ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་

ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ར་ཏྲི་ༀ་ཨཿཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་

མཆོད་དབུལ།

༈ གཉྲིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་ཁབ་པའྲི་སྐུ། །ཞེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གཙོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་

དམར་པོ་དང་། དགང་བླུགས་ཁ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པས་མཚན་

པར་གྱུར། དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་དང་མ་འབེལ་ན། གདན་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུ། དབུས་

བུ་ཧཱུཾ། ནང་གྲི་ཤར་དུ་ཀྵེ། ལྷོར་མ། ནུབ་ཏུ་མེ། བང་དུ་ད། ཤར་སྒོར་ཡ། ལྷོ་སྒོར་ཙ། 

ནུབ་སྒོར་ནྲི། བང་སྒོར་ར། ཤར་ལྷོར་ཛ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ས། ནུབ་བང་དུ་དོ། བང་ཤར་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༤ན།  ཅྪ    བླ། ༨ན༤ན།    སྐུ། ༧བ༤ན།    ཞོལ། ༨ན༤ན།   ཙ   * ཙ



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག
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རུ། ཕྱྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིར། ཎ་ཡོ་ནྲི་རའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་དང་བཅས་པ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། རོ་རེ། འཁོར་ལོ། རྲིན་པོ་ཆེ། པད། རལ་གྲི། ཐོ་བ་སྔོན་པོ་རྭ་ཉྲི་ཤུ་པ། དབྱུག་

པ། པད། རལ་གྲི་འཁོར་ལོ། རོ་རེ། པད། རལ་གྲི་རྣམས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་ཞྲིང་འདུ་བ་

དང་བཅས་པ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་འདེན་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲིྲི་གདན་ལ་དཔལ་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ། ཞེས་པ་ནས། མྲིའྲི་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲིས་གང་བ་བཞྲིར་གྱུར། ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་དཀར་པོ་འཕྲོ་བར་གྱུར། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས། ”རང
1
་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་སྒོམ་

པ་དང་འད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་ༀ་ཧྲིཿཧ་བྷོ་མཧཱ་ཀྲོདྷ་ཨ་གཙྪ་

ཨ་གཙྪ་ཨས་ད་པུ་ཛ་པྲ་ཏྲི་གྲི་ཧ་ན་ཏུ་པྲ་ས་དྷ་མེ་དྲི་མན་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྭྲི་ཀྲ་

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧྲིཿཥྚྲིཿ་”ཧ་ས
2
། ”

3
ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོས་མཆོད། ༀ་མུད་ག་ར་

ཛཿ ཞེས་བརོད་ནས།

༈ དམ་ཚིག་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་། ཡེ་ཤེས་པའྲི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་

འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སས་དང་

བཅས་པ་སྤན་དངས། ཞེས་པ་ནས། དག་པ་ལྷའྲི་ཆུས་དབང་བསྐུར་ཞེས་གསུངས་ཞྲིང་

བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བས། དབང་གྲི་ཆུས་ལུས་གང་དྲི་མ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།   རད    བླ། ༨བ༤ན།    སྐུ། ༨ན༣ན།    ཞོལ། ༨བ༣ན།   རང   * རང

2  མ་ཕྱི། ༧བ༣ན།    ཞོལ ༨བ༤ན།   ཧས    བླ། ༨བ༥ན།    སྐུ། ༨ན༤ན།   ཧ

3  མ་ཕྱི།༧བ༣ན།   བླ། ༨བ༥ན།    ཞོལ། ༨བ༤ན།   ཞེས    སྐུ། ༨ན༤ན།   སོགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཐམས་ཅད་དག་ཆུའྲི་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་འཁྲིྲིལ་བ་ལས། གཙོ་བོའྲི་རྩ་ཞལ་གྲི་དབུ་

ལ་མྲི་སྐོད་པ། ཞེས་པ་ནས། བང་དང་བང་ཤར་པ་རྣམས་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན་

ཅྲིང་། དབང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཆུ་བཞྲི་ཉེར་སྤོོད་འདོད་

ཡོན་ནང་མཆོད་དང་བཅས་པས་མཆོད། གཉྲིས་མེད་ཐུན་མོང་བས་བསྟོད། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་

ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ། ཞེས་སོགས་བརོད་ལ་སེག་རས་

འབུལ་བའྲི་སྔོན་དུ་འདྲི་ལྟར་བའོ།  །

༈  ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་

ཤྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤན່་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དགང་བླུགས་བདུན་ཕུལ། སེག་རས་རྣམས་འབུལ་

བ་ནྲི། འགྲུབ་ན་ལྷའྲི་སྔགས་དང་། སེག་རས་ཀྲི་སྔགས་དང་། སེེལ་ཚིག་གསུམ་ཀ་སྦར་བ་དང་། 

སེག་རས་དབུལ་བའྲི་གངས་ནྲི། སེག་བླུགས་གཅྲིག་གམ། གསུམ་མ། བདུན་ནམ། ཉེར་གཅྲིག་

གམ། བརྒྱ་དང་སྟོང་ལ་སོགས་པ་་དབུལ་བར་བའོ། །ཞེས་ཤཱནྲི་པས་བཤད་པ་ལྟར། གངས་ལ་ངེས་

པ་མེད་དེ། ལྷའྲི་སྔགས་དང་སྦོར་ཚུལ་ནྲི། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བོ་དྷྲི་བྲིཀྵ་

ཡ། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཞེས་སོགས། སེག་རས་འབུལ་བའྲི་སྔགས་འད་ཞྲིང་། འཁོར་

རྣམས་ལ། ༀ་བཛྲ་བེ་ཏ་ལཱྲི། ཨ་གཙྪ། ཨ་གཙྪ་ཧཱུཾ་ཛ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ར་ཏྲི་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ལྷ་རེ་རེ་ལ་གསུམ་མམ། བདུན་ནམ། ཉེར་གཅྲིག་སོགས་ཅྲི་འབོར་འབུལ། དབུལ་ཚར་བ་

”དང་
1
། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་”ཁ

2
་ནས་སྤོས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་བུམ་པ་

དཀར་པོ་བདུད་རྩྲིས་གང་བ་ཐོགས་ནས། བསྒྲུབ་བ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་

པ་ལ་ཁྲུས་བས་པས། སྲིག་སྒྲིབ་དང་ནད་གདོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནས། 

1  མ་ཕྱི།     ཞོལ། ༩ན༥ན།    སྐུ། ༨བ༥ན།   དང་    བླ། ༩ན༦ན།   དག   * དང

2  མ་ཕྱི།     ཞོལ། ༩ན༥ན།    སྐུ། ༨བ༥ན།   ཁ    བླ། ༩ན༦ན།   ཀ
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ལུས་ཤེལ་ལྟར་དག་པར་གྱུར། དགང་བླུགས་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་

ཀྲིས་དབུལ། ༀ་ཨཱཿཧྲྲིཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། མཆོད་ཡོན་བསང་གཏོར་

ཞལ་བསྲིལ་གསུམ་པོ་འབུལ། ༀ་བཛྲ་ཝ་སེ་ཡེ་སྭཱཧཱ། གོས་གསར་པ་འབུལ། ༀ་བཛྲ་ཏཾ་

བུ་ལ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། སོ་རྩྲི་འབུལ། དེ་ནས་ཉེར་སྤོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་བཅས་ཕུལ། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིྲིཿཝྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་

ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་བཛྲ་ར་ཏྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བར་གྲིས་ནང་མཆོད་

འབུལ། གཉྲིས་མེད་ཐུན་མོང་མས་བསྟོད། ༀཨཱཿཧྲྲིཿ ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཆོད། གང་ཡང་

བདག་བློ་རྨོངས་པ་ཡྲིས། །ཉེས་བས་ཅུང་ཟད་གང་བགྲིས་པ། །གང་ཕྱྲིར་ལུས་ཅན་

སྐབས་ཡྲིན་ཕྱྲིར། །མགོན་ཁོད་དེ་ཀུན་བཟོད་མཛད་རྲིག །མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་

དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་པས། །འདྲིར་ནྲི་བ་བ་གང་བགྲིས་པ། །དེ་ཀུན་

ཁོད་ཀྲིས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ མང་དུ་བརོད། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས། 

བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ལ། །ཏྲིང་འཛིན་ཀུན་གྲི་འབས་བུ་སྩོལ། །སེམས་

ཅན་ཀུན་ལ་ཅྲི་འདོད་པར། །དངོས་གྲུབ་བླ་ན་མེད་པ་སྩོལ། །སར་ཡང་གཤེགས་པར་

མཛད་དུ་གསོལ། བཛྲ་མུཿ ལྷ་རྣམས་མེ་ལྷའྲི་ཐུགས་ཁ་ནས་སར་གཤེགས་ཏེ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་སོ་སོ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྒྲུབ་མཆོད་དང་འབེལ་ན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

བཛྲ་མུ། ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས། ༀ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཡོ་

ག་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཀེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བཱ་ཧཱ་ནཱ་

ཡ། པུཥེ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་། ནང་

མཆོད་འབུལ། བསང་གཏོར། ཞལ་བསྲིལ། སོ་རྩྲི། གོས་གསར་པ་འབུལ། སེག་རས་ལྷག་མ་

རྣམས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷ་ལ་སྔར་བཞྲིན་འབུལ། འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཚངས་དབང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མགོན་གྲི་སས། །ཞེས་སོགས་བསྟོད། ཞལ་བསྲིལ། བསང་གཏོར་ཕུལ། མེ་ལྷའྲི་སྔགས་ལ། 

པུཥེ་བཏགས་ལ་མཆོད། གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནྲི། ༀ་ཧྲྲིཿཥྚྲིཿཝྲི་ཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་

ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ”བཱ
1
་ཧཱ་

ནཱ་ཡ། ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཎཾ་ཨཱ་དྱཱ་ནུཏྤན་ན་ཏྭད་ཏ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གསུམ་”གྲི
2
་གཏོར་

མ་འབུལ། མེ་ལྷའྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐར་པུཥེ་སོགས་སྦར་ལ། ཉེར་སྤོད་ལྔ་འབུལ། མེ་སྟེ་བསེག་བ་

ཟ་བའྲི་ལྷ། །དང་སོང་རྒྱལ་པོ་གདོན་གྲི་བདག །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའྲི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅྲིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀང་འཚལ། །མཆོད་སྦྲིན་གཏོར་མ་འདྲི་བསོམས་

ལ། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་སལ་བ་བཟང་། །ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་

ཅྲིང་། །ཞྲི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡྲི། །ལས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། ། ”དམ་

ཚིག་ཅན
3
་གྲི་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་”སྟོངས

4
་གོགས་མཛོད། །དུས་

མྲིན་འཆྲི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨྲི་

ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བ་བེད་ངན་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །འཇྲིག་རྟེན་བདེ་

ཞྲིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞྲིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཐམས་

ཅད་འབྱུང་བ་དང་། །ཡྲིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ༀ་ཨཱཿཧྲིཿཔྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།    བླ། ༡༠ན༢ན།    སྐུ། ༩བ༡ན།   བཱ    ཞོལ། ༡༠ན༢ན།   བ

2  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།    ཞོལ། ༡༠ན༣ན།   གྱི    བླ། ༡༠ན༢ན།    སྐུ། ༩བ༢ན།   གྱིས

3  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   དམ་ཚིག་ཅན    བླ། ༡༠ན༥ན།   སོལ་རྡརྡ་    སྐུ། ༩བ༣ན།   དམ་ཚིག་

ཅན

4  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།    བླ། ༡༠ན༥ན།   སྡོངས    སྐུ། ༩བ༤ན།    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   སོང 



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག
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ཨཾ་པྲ་ཏཱྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་པ་ཡྲིས། །”ཞེས
1
་པ་ནས། དེ་ཀུན་ཁེེད་

ཀྲིས་བཟོད་པར་མཛོད། །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ རང་གྲི་དོན་དང་གཞན་གྲི་དོན། །སྒྲུབ་

བེད་བསེག་བ་ཟ་བ་གཤེགས། །ཇྲི་བཞྲིན་དོན་དུ་ཚུར་བོན་ཞྲིང་། །བདག་གྲི་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབས། །ༀ་ཨཱཿབཛྲ་མུཿ མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་གྲི་གནས་སུ་

གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་མེ་འབར་བའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་འོ་ཐུག་བསྒྲུབ་ན་སབས་

འདྲིར་བ། དེ་ནས་བསྔོ་བ་ཤྲིས་བརོད་བའོ།  །

༈ དེ་ལྟར་ཞྲི་བའྲི་ཆོ་ག་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་བེད་འདོད་ན། ཐབ་

ཀྲི་གཞྲི་སེར་པོ། ཐབ་ཀྲི་དབྲིབས་གྲུ་བཞྲི། རྒྱར་ཁྲུ་དོ། བརྐོས་པའམ་བསང་བ་ལ། 

ཟབས་སུ་ཁྲུ་གང་ཡྲིན་ལ། སྟེང་ནས་མུ་རན་སོར་བརྒྱད། དེ་ནས་རྒྱ་དང་དཔངས་

སོར་བརྒྱད་པའྲི་ཁ་ཁེར། དེ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཕྲེང་བས་བསོར་བ་ཐབ་ཀྲི་དབུས་སུ་

འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་དཔངས་སོར་བརྒྱད་

པ། རོ་རེ་མཚན་པའམ། ཡང་ན་རྲིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཐབ་ཁུང་ལ་ས་སེར་པོས་

”བྱུག
2
་ཅྲིང་། ཕྱྲིའྲི་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞྲི་ཡྲི། གྲྭ་བཞྲིར་ཟླ་ཕྱེད་རོ་རེས་མཚན་པ་སྔར་

བཞྲིན་ནོ། །ཕྱྲི་རོལ་དུ་བའྲི་ལྕྲི་བས་བྱུགས་ཏེ། དེ་དག་ལ་བདུད་རྩྲི་སེར་པོ་དང་ལྡན་

པའྲི་དྲི་སེར་པོས་བྱུགས་ལ། མེ་ཏོག་སེར་པོ་གཅལ་དུ་བཀྲམ། མཆོད་རས་ནྲི་གསེར་

དངུལ་ལ་སོགས་པའྲི་སོད་དུ། ཏྲིལ་དང་། ཞོ་དང་། མེ་ཏོག་སེར་པོ་དང་། དྲི་སེར་པོའྲི་

ཆུ་ལ་སོགས་པ། བསེག་རས་ཁད་པར་བ་ནྲི་ཡམ་ཤྲིང་གྲི་རྒྱུ་ཞྲི་བ་དང་འད་བའྲི་ཤྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   ཞས    བླ། ༡༠ན༦ན།    སྐུ། ༩བ༥ན།    ཞོལ། ༡༠ན༦ན།   ཞེས   * ཞེས

2  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   ཞོལ། ༡༠བ༤ན།   བྱུག    བླ། ༡༠བ༤ན།    སྐུ། ༡༠ན༣ན།   བྱུགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་ལས་བྱུང་བ། སྲིད་དུ་ཁྲུ་གང་། སྦོམས་སུ་”ཕྱང
1
་བའྲི་ཚད། བདུད་རྩྲི་

དང་བཅས་པའྲི་དྲི་སེར་པོའྲི་ཆུས་བན་པ། འོ་མ་དང་། ཞོ་དང་། མར་དུ་སྙུགས་པ། 

མངར་གསུམ་གྲིས་སྦགས་པའོ། །རྒྱས་པའྲི་བསེག་རས་ཁད་པར་བ་གཞན་ཡང་། 

འབས་ཆེན་ཞོ་དང་བསེས་པ་ལ་མངར་གསུམ་གྲིས། སྦགས་པའྲི་ཟས་མཆོག་དང་། 

ཞོ་དང་། སྦྲང་རྩྲི་དང་། ཏྲིལ་ནག་དང་། ཞོ་ཟན་དང་། ཞུན་མར་དང་། བཅས་པའྲི་འབས་

དང་། པད་གེ་སར་དང་། ན་ག་གེ་སར་དང་། འབས་བུ་རྣམས་སོ། །མེ་ནྲི་རྒྱལ་པོའམ། 

རྒྱལ་རྲིགས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནས་བྱུང་བའམ། ནགས་མེས་ཚིག་པའམ། ནོར་བུ་ལས་བྱུང་བ་

དང་། དགེ་འདུན་གྲི་ཚང་མང་ལས་བྱུང་བའོ། །ཀུ་ཤ་རྣམས་རྩེ་མོ་བང་དུ་བསྟན་ལ་

འགོད། དགང་བླུགས་འཛིན་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ནྲི། ལག་པ་གཉྲིས་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པའྲི་

མཐེབ་མཛུབ་གཉྲིས་རྩེ་སྤད་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཁ་བང་དུ་བལྟས་ལ། སྟན་

མཐོན་པོ་ལ་གནས་ནས། རྐང་པ་འོག་ཏུ་དང་པོར་རྐང་བ་བཟང་པོའྲི་འདུག་སྟངས་བ་

སྟེ། མེ་ལྷ་སེར་པོ་དང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་འོད་ཟེར་སེར་པོ་

འཕྲོ་བར་བསྒོམ་ལ། སེལ་ཚིག་ནྲི་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ཀྲི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་། འབོར་བ་དང་། གཟྲི་བརྲིད་དང་། སེ་སོད་གསུམ་དང་། 

རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་བཤད་སྒྲུབ་དང་། བསབ་པ་གསུམ་གྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད། པུཥྚྲིཾ་ཀུ་

རུ་ༀ། ཞེས་སྦར་རོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་ཕལ་ཆེར་ནྲི། སྔར་ཞྲི་བ་ལ་བརོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཆོ་ག་སོ་སོའྲི་གོ་དོན་རྒྱུ་མཚན། གཞན་དོན་བ་ཚུལ། 

བགེགས་བརྟག་པ་དང་། སེལ་ཚུལ། ཡམ་ཤྲིང་གྲི་སྐོན་ཡོན་དང་། བསེག་རས་སོ་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༧ན།   ཞོལ། ༡༠བ༦ན།    བླ། ༡༠བ༦ན།   ཕང    སྐུ། ༡༠ན༤ན།   ཆང



༥ འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཞི་བའི་སྦིན་སྱེག་གི་ཆོ་ག
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སོའྲི་བེད་ལས། འོ་ཐུག་བསྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་ཆེན་མོ། 

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཞྲི་རྒྱས་

ཀྲི། སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་གའྲི་ངག་འདོན་ཙམ་ཞྲིག་བཟུང་བདེ་བ་ཁོ་ནར་དོན་དུ་གཉེར་

བའྲི་ལས་དང་པོ་བ་དག་གྲི་ངོར། ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་

དཔལ་རྲི་བོ་མདང་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦར་བའོ། །    ། ། 

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། ། རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་ཛག་ཏཾ། ། 
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་བསྐེད་

རྲིམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་ལྷ་ཚོགས་

རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔལ་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་བས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ནྲི་ཨོ་རྒྱན་གྲི་

ཡུལ་ན་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི། ཕྱག་ན་ཡོད་པ་བོད་དུ་མ་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ནང་ནས་

སོབ་དཔོན་ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་གྲིས་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དུམ་བུའྲི་རྟོག་པ་ཟུར་དུ་བཀོལ་ཏེ་

བསམས་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་དུ་གགས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ལ། འདྲིའྲི་བཤད་རྒྱུད་རྟོག་པ་

གསུམ་པ་དང་། “གནང་ཏེའུ་ལོ་བའྲི
1
་རྟོག་པ་དང་། གཤྲིན་རེ་ཆོས་རྒྱལ་གྲི་རྟོག་པ་

བོད་དུ་འགྱུར་བ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་འདྲི་རྒྱུད་གང་ནས་བཤད་ན། རྩ་རྒྱུད་

རྒྱས་པ་ནས་བཤད་པར་གསལ་ཞྲིང་། ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་རྟོག་བདུན་ནས་ཀང་

བཤད་ལ། སྤྲིར་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ནས་ཀང་བཤད་ཅྲིང་། རྒྱུད་སེ་

འོག་མ་ནས་བཤད་པ་དང་། བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ནྲི། སྒོལ་མ་དང་། ཕྱག་

རོར། འོད་ཟེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པས་འགལ་བར་མྲི་གཟུང་ངོ་། །བླ་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༣ན།  གནང་ཏེའུ་ལོ་བའྱི    སྐུ་འབུམ་པོད་༼མ༽་པར། ༡ན༤ན།  ཡང་ཏེའུ་ལོ་པའྱི    ཞོལ་པོད་༼ཏ༽་

པར།  ༡ན༣ན།  གཞན་ཡང་ཏེའུ་ལོ་པའྱི    བླ་བང་པོད་༼ཇ༽་པར། ༡ན༤ན།  གནད་ཏེའུ་ལོ་པའྱི
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མེད་ལ་ཐབས་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཕྱེ་བའྲི་ཐབས་རྒྱུད་ཡྲིན། དེ་

ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་གྲི་ཐབས་རྒྱུད་གསུམ་ལས། ཞེ་སང་གྲི་ཐབས་

རྒྱུད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཕ་རྒྱུད་གཙོ་བོ་ནྲི་གསང་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། དམར་

ནག་འཇྲིགས་གསུམ་རྣམས་ནྲི་དེའྲི་སེར་གཏོགས་པ་ཡྲིན་པས། ཕ་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་རྣམས་ལ་ཁབ་བོ། །སོབ་དཔོན་དཔལ་འཛིན་གྲིས། གཤེད་དམར་ལ་

གསང་འདུས་འཇམ་རོར་གྲི་ལམ་ཡང་བཀབ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་ལ། དེའྲི་

རྲིགས་འགོས་སྦར་ནས་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་རྒྱ་

བཀབ་ནས་སྦོར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་འཐད་ཅྲིང་རྲིགས་པས་ཀང་ཐོབ་བོ། །དམར་ནག་

འཇྲིགས་གསུམ་ནྲི། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཁོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁོས་པ་གཤྲིན་

རེ་གཤེད་དམར། དེ་ལས་ཁོས་པ་དག་ནག །ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པ་འཇྲིགས་བེད་ཡྲིན་ནོ། །

དམར་ནག་གཉྲིས་ལ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དབངས་དངོས་སུ་མེད་

ལ། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྐུ་དངོས་སུ་ཡོད། དེས་

ན་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་འཇྲིགས་བེད་དུ་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་འཇམ་དབངས་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། གཡས་རལ་གྲི་གཡོན་གླེགས་

བམ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དྷཱྲིཿཡྲིག་གྲི་

མཐའ་ལ། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསོར་བར་དམྲིགས་ནས་བཟླས་པ་བ་ཞྲིང་། 

མཐར་མཆོད་བསྟོད་དང་། མཚན་བརོད་བཀགས་པ་མང་དུ་བ་ཞྲིང་། བླ་མའྲི་ཞལ་གྲི་

བདུད་རྩྲིའོ། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཅེས་པའྲི་མཚན་གྲི་དོན་ལ་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་དང་དང་དོན་གྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི་གཉྲིས་སང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྲི་སྤོས་པས་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་རོ་རེ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་རྣམས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་

པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། འཇྲིགས་བེད་ནྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་གྲི། 

དེས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་སྟོང་པ་ཉྲིད་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་དོན་དམ་ངེས་དོན་གྲི་འཇྲིགས་བེད་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ངོ་བོ་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་”བདེ་སྟོང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་
1
སྐུར་གསལ་བ་ནྲི། ཀུན་རོབ་དང་དོན་གྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བེད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་རྣམས་”
2
གསལ་བ་ནྲི། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་བཅུ་གསུམ་

”མ
3
་ཞེ་དགུ་མ་རྣམས་ཡྲིན་ཅྲིང་། བོད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲིས་མཛད་པ་ནྲི། དེ་དག་གྲི་

ཁ་ལ་རོ་ལངས་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ་དང་། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་བཞྲི་པ་དང་། ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་རྣམས་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ན་ཡོད་ཅེས་བལ་པོ་ཐུགས་རེའྲི་

གསུང་ལས་གསན་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་”དེ། 
4
སར་ཡང་ཁོ་རང་ལ་གཟྲིགས་སུ་

ཕུལ་ནས་ཞུ་དག་མཛད་ཅེས་གགས་པས་དག་པ་འདའོ། །གཞན་ཡང་ལྷའྲི་རྣམ་པ་

མེད་པར་མཚོན་བ་རྐང་གྲིས་བསོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཅྲིང་། དེ་

བཞྲིན་དུ་གཉོས་ལོ་ཙྪ་བ་དང་། སྐོ་པ་ཚང་གྲི་གསུང་ཅྲི་རྲིགས་སུ་མཛད་པ་ཡོད་

1  མ་ཕྱི། ༢རྒྱབ༣དང་༤ན།  བླ་བང་པོད་༼ཇ༽ ་པར། ༣ན༡ན།  བདེ་སོང་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ལྷའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་

ལྷའྱི་    སྐུ་འབུམ་པོད་༼མ༽་པར།  ༣ན༢ན། ལྷའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་    ཞོལ་པོད་༼ཏ༽་པར།  ༢བ༤ན།  བཞྱིན་ལག་

གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ལྷའྱི་

2  ཞོལ་པོད་༼ཏ༽་པར། ༢བ༥ན།  +སུ་

3  མ་ཕྱི། ༢བ༥ན།  པ  *མ

4  མ་ཕྱི། ༢བ༦ན། དོ།  *དེ།
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དོ། །དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ནྲི་རྟོག་བདུན་ནས་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་

ན་ཡོད་པར་གསལ་བ་ཁད་པར་དུ་སམ་བྷུ་ཊ་ནས་ཞལ་དགུ་ཕྱག་སོ་བཞྲི་ཞབས་བཅུ་

དྲུག་ལ་ཡུམ་མེད་པ་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། ཁོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་བེད་པ་ཡང་དེ་

ནས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་བདེ་མཆོག་ལྷ་སོ་གཉྲིས་མ་དང་། བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དང་། འཇྲིགས་བེད་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་བཤད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་དེ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་”དཀྲིལ་
1
འཁོར། གནོད་མཛེས་དཀྲིལ་དུ་བས་”ལ

2
། ཁོ་

བོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་དེ། ཁོ་བོ་རྣམས་

མངལ་འབྲིན་བེད་པར། སམྦྷུ་ཊའྲི་འགེལ་པར། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱས་གསལ་བར་

བཤད་པས། དེས་ན་འཇྲིགས་བེད་དཔའ་བོ་གཅྲིག་”
3
ལ་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་

བེད་པ་ནྲི། དཔའ་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་སྒོས་ཆོས་མ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་རྒྱས་

པར་བེད་ན། བསྲུང་འཁོར་དེ་ལྟར་བས་པས་རྒྱུད་འགལ་བ་མེད་ཅྲིང་མཐུན་ནོ། །རྒྱ་

གཞུང་གང་ནས་བཤད་ན། ལཱ་ལྲི་ཏས། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཁོ་

བཅུའྲི་བསྲུང་འཁོར་བཤད་དོ། །ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་

དཀྲིལ་ཆོག་ནྲི་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་ཡྲིན་ནོ། །

རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་དང་། ཞེ་དགུ་མ་གཉྲིས་ནྲི། རྟོག་བདུན་ནས་ཀང་བསྟན་

ནོ། །རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་ལ་བོད་ཀྲི་བླ་མ་ཁ་ཅྲིག །རོ་ལངས་རྐང་གསུམ་ལག་

གསུམ་བྲི་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ལཱ་ལྲི་ཏས་དག་ནག་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་མཐར་བེད་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༢ན། དཀྱིལ།    ཞོལ་༼ཏ༽་པར། ༣ན༣ན།  བསྲུང་

2  ཞོལ། པ

3  ཞོལ། +པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བརྒྱད་ཅེས་བཤད་པས། ཕྱོགས་བཞྲིའྲི་གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་

བཞྲི་དང་། ཐོ་བ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ཡྲིན་པར་བཤད་པས། ངོ་བོ་

གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པའྲི་མཐར་བེད་བརྒྱད་ཡྲིན་པ་ལ་རྣམ་པ་རོ་

ལངས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲིས་རོ་ལངས་རང་དགའ་བ་མྲིན་ནོ། །

བཅུ་གསུམ་མ་ནྲི། སཾ་བྷུ་ཊ་དང་། རྟོག་བདུན་ལས་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཅྲིང་། དེ་

ལ་དགོངས་ནས་བོད་ཀྲི་བླ་མ་ཁ་ཅྲིག །འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་དང་། འཇྲིགས་

བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པར་རྒྱུད་ནས་མ་བཤད་པས་མྲི་འཐད་ཅེས་གསུངས་སོ་དེ་ནྲི་མྲི་

འཐད་ཀང་། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པའྲི་སབས་ལས་ཤེས་ཏེ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་བསྡུས་པའྲི་

སབས་སུ། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་བེད་ཚུལ་མྲི་གསལ་ཡང་། དེ་གསལ་བར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུད་

རྟོག་གསུམ་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པ་ལས། རྩ་བའྲི་སྔགས་བཏུས་ཤྲིང་དངས་ནས། 

སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བསེ་བའྲི་སབས་སུ། ལེའུ་ཚེ་དགུ་པའྲི་དབུས་དང་། ཕྱོགས་བཞྲིར། 

ཡ་ཀྵེ་མ་མེ་”དང་།
1
ལྔ་འགོད་པ་དང་། དེའྲི་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ། “ལེ

2
་ཚེ་བཅུ་གཉྲིས་ལ། ལྷག་

མ་བརྒྱད་དང་ཐོད་པ་བཞྲི་སྟེ། བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་འགོད་པར་གསུངས་ལ། ཐོད་

པ་བཞྲི་ཡང་རྣམ་པ་ཐོད་པའྲི་རྣམ་པར་བྱུང་ཡང་། ངོ་བོ་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ལྷ་

གང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ན། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་ཆོས་དབྲིངས་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག་

གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ཐོད་པ་བཞྲི་ལས་མེད་པས་གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག་གྲི་ངོ་

བོར་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་སམ་ན། དྲི་གཟུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པས་གཟུགས་ཀྲི་ཁོང་དུ་

འདུས་ཤྲིང་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲིས་ཐོད་པ་བཞྲི་ག་ལ་ཁབ་བོ། །དེས་ན་ཐོད་པ་བཞྲིས། 

1  སྐུ།  བླ།    ད་

2  སྐུ།  ལེའུ



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ཡུལ་དྲུག་”
1
དྲི་མ་སྦོང་བ་ན། གཅྲིག་གྲིས་གཟུགས་དང་དྲིའྲི་དྲི་མ་སྦོང་ཞྲིང་། བཞྲི་

གས་ཐུན་མོང་དུ་ཆོས་དབྲིངས་ཀྲི་དྲི་མ་སྦོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དག་ནག་ལས། ཡྲི་གེ་ཀྵ་

ནྲི་གཏྲི་མུག་བརོད། ཅེས་པ་ནས་ཐོད་པ་བཞྲི་རུ་”སྒགས
2
་པའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

གསལ་བར་བཤད་པའོ། །མཐའ་དག་པར། འགེལ་པ་རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་བལྟ་བར་

བའོ། །ཡུམ་ཡོད་པ་འཐད་པའྲི་ཚུལ་ཡང་དགག་གཞག་རྒྱས་པ་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །

རྟོག་བདུན་གྲི་ལས་སྦོར་གྲི་སབས་སུ། དགུག་པའྲི་ལས་སྦོར་ལ། བུད་མེད་

དགུག་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ཐ་མལ་པའྲི་བ་བ་བེད་འདོད་ནས་དགུག་པ་མྲིན་

གྲིས་སྤོད་པ་བེད་པ་དང་། བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་ཐབས་སུ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ཀང་ཡུམ་

ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགོ་ཞྲིང་། དབང་བཞྲི་པ་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་རོ་རེ་

འཆང་”
3
ཡུམ་གྲི་སྐུ་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་ངོ་སྤད་ཅྲིང་། ཁ་སྦོར་གྲི་དོན་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་

སྦོར་གྲི་དོན་དུ་བཤད་ལ། གཞན་ཡང་བསེན་པའྲི་སབས་སུ། རྒྱུད་ལས་ཕྱྲི་ནང་

སྔགས་པས་མདུན་དུ་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། བདག་དང་ཤྲིན་ཏུ་མཐུན་པ་བཞྲི། ཞེས་སོགས་

གསུངས་ལ། རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ། དཔལ་ཆེན་རོ་རེ་གྲུབ་པས་མཛད་པ་དང་། སོབ་

དཔོན་སོ་ན་ཤྲྲིས་མཛད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས་མཛད་པ་དང་། སོབ་

དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འགེལ་ཆེན་རྣམས་སུ་དེའྲི་དོན་གསལ་བར་མ་

བྱུང་བས། བོད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་གོགས་བཞྲི་”པ
4
་བས་ཡོད་ཀང་། པད་ཅན་

1  ཞོལ། +གྱི

2  ཞོལ། བསྒྲགས

3  སྐུ།  ཞོལ།   +ཡབ་

4  ཞོལ། ལ
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ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲི་ལ། ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན། 

གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཤད་པས་བསེན་པའྲི་དུས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་རྲིགས་བཞྲི་གང་

རུང་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྦར་བ་ནྲི་བླ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་གོ །བསེན་པ་ནྲི་སྔགས་བགང་

བ་ཙམ་ཁོ་ན་”ཡྲིན
1
་གྲིས་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་སབས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་སོ། །དེས་ན་

ཡུམ་ཡོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་

ནྲི། གནས་རྒྱུད་ནས། ཇྲི་ལྟར་བཤད་པས་གང་རུང་བར། མཚན་ཕྱེད་ནས་ཐལ་ཆེན་

གྲིས་ལུས་བྱུགས། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤྲིག་ནས། རོ་གདན་ལ་ཁ་ལྷོར་བལྟས་ལ་སྒྲུབ་

བོ། །དེ་ལ་མཚན་ཕྱེད་ནས། ཞེས་པ་རྟག་ཏུ་མཚན་ཕྱེད་ནས་མ་བྱུང་ཡང་། འཇུག་པའྲི་

”
2
མཚན་ཕྱེད་ནས་བཙུགས་ནས་དེ་མན་ཆད་ཇྲི་བདེ་བར་བ་ལ། གནས་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་”ལ། 
3
གཞན་ཡང་རུང་ཞྲིང་། ཐལ་ཆེན་བྱུགས་སྐྲ་བསྲིལ་བ་སོགས་དངོས་

སུ་མ་གྲུབ་ན་བསྒོམས་པས་ཀང་རུང་ངོ་། །

དེ་ནས་སྔོན་འགོ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏས་ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབས་ཐབས་

སུ། ཕྱོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་ལ་འབུལ་བར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་འབུལ་ལོ། །དེ་ནས་ཚོགས་

ཞྲིང་སྤན་དངས་ཤྲིང་མཆོད་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་རྣམས་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་

འགེལ་པ་རྣམས་ལས་བཤད་ཅྲིང་། མཆོད་པའྲི་གོ་རྲིམ་ནྲི། དག་ནག་ལས་བཤད་པ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ཞྲིང་ལ། བླ་མ་གཙོ་བོའྲི་རྲིགས་བདག་ཏུ་མོས་

ཤྲིང་། བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་རྒྱུད་ནས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། གཞན་གྲི་

1  ཞོལ། མྱིན

2  སྐུ། +དང་པོར་

3  སྐུ།  པ་ལ་    ཞོལ། པ།
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རྲིགས་འགོས་སྦར་དགོས་སོ། །གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་བདེ་ཆེན་གནས། ཞེས་”པ་

དང་།
1
བླ་མ་ལ་ཕྱག་བ་ཞྲིང་། གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དག་པོ་ཆེ། ཞེས་པ། ལཱ་ལྲི་

ཏའྲི་རྒྱ་གཞུང་ནས་དེས་གཙོ་བོ་ལ་ཕྱག་བ་ཞྲིང་མཆོད་པ་རྣམས་ཀང་འབུལ་ལོ། །དེ་

ནས་སྲིག་བཤགས་དང་། སེམས་བསྐེད་སོགས་ཀང་བ་སྟེ། དེ་ལ། སྲིག་པ་རྣམས་ནྲི་

བཤགས་པར་བ། །སྲིག་པ་གང་ཞེ་ན། སྐེས་ཤྲིང་བྱུང་བ་རྣམས་ནྲི་གསལ། ཞེས་པ་

”དེ་ལྟ་བུའྲི
2
་དུས་སུ་བསགས་ཤྲིང་སྤད་པའྲི་སྲིག་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་སོ། །

ཕྱྲིན་ཆད་མྲི་བེད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྲི། མྲི་བེད་པར་ནྲི་སྤན་སྔར་བརོད། །དེ་

བཞྲིན་དུ་གཞན་གྲིས་བསགས་པའྲི་བསོད་ནམས་དང་། དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་

ཞྲིང་། རང་”གཞན
3
་གྲི་དགེ་བ་རྣམས། བདག་གྲིས། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པའྲི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། ཞེས་པའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ། ཞེས་སོགས་

ནྲི་སོན་སེམས་བསྐེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བ་

སམ་པའྲི་སོན་པའྲི་སེམས་དང་། ལམ་ཕྱྲིན་དྲུག་ལ་སོབ་པར་དམ་བཅའ་བ་འཇུག་

སེམས་སོ། །ཚིག་འདྲི་དག་ནྲི་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་དུ་བྱུང་ངོ་། །རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་

གཟུང་བ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་དང་། ཞེ་དགུ་མ་དང་། 

འགེལ་པ་བཞྲི་ག་རུ་མ་བྱུང་བས། མ་བས་ཀང་སྐོན་མེད་ལ། ཤྲྲི་ཛྙཱ་ན་དང་། དོན་ཡོད་

ཞབས་ཀྲིས། དཔའ་བོ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ་བྱུང་བས་བས་ན་ཡང་། ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སོམ་པ་སྔར་ཡོད་བརྟན་པར་བེད་

1  ཞོལ།  སོགས་ཀྱིས་

2  ཞོལ། སྔོན་དང་ད་ལྟའྱི

3  ཞོལ། བཞྱིན
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པ་ཡྲིན་གྲིས། སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་དང་སོ་སོའྲི་སོམ་གཟུང་དང་། ཚད་མེད་པ་

བཞྲི་སྒོམ་པ་རྣམས་ནྲི། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསགས་པའོ། །དེ་དག་”སྦང་གཞྲི་

དང་
1
སྦར་ན། སྐེ་བ་ཕྱྲི་མར། སྔགས་བླ་མེད་ལ་སྤོད་པའྲི་མྲིར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་སྐེས་ནས་

མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་བཟང་པོ་གསོག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

ལས་བསགས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ནྲི། སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་ཡང་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལས། དེ་ནས་སྔགས་གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་བརོད། ཅེས་

པས། སྭ་བྷཱ་ཝ་དང་། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ། གཉྲིས་ཀ་བརོད་པར་བཤད་ཅྲིང་། གཉྲིས་ཀ་བརོད་

པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། སྔགས་དང་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་

སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པར་བསྟན། གཉྲིས་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་གཉྲིས་སང་ཕྲ་མོས་ཀང་

བར་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་དུ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་ངའོ་སམ་དུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་

འགེལ་པ་གཉྲིས་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ། དེ་ནས་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་

དན་པར་བས་ལ།  ཞེས་གསུངས་པས། དེ་འབས་བུ་ལ་སྦར་ན། སྔོན་ལམ་ལ་སོབ་

པའྲི་སོབ་ལམ་གྲི་སབས་སུ། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་

པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཡོད་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་སོན་སེམས་དེ་དན་པར་བས་ནས། ཆོས་

སྐུའྲི་ངང་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྒོམ་པ་

འབྱུང་བཞྲི་བསྐེད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ཡྲིན་པས། འབས་བུའྲི་རྣམ་པ་”མྲི་
2
བེད་དོ། །

1  ཞོལ། ཆོས་མཐུན

2  ཞོལ། ཡྱིད་ལ་



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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རོགས་རྲིམ་དང་སྦར་ན། འཕགས་པ་ལྷས་སྤོད་”འཇུག་ཏུ། 
1
སྔོན་གྲི་འཕེན་

པའྲི་དབང་དང་ནྲི། ཞེས་གསུངས་པས། འོད་གསལ་ལ་འཇུག་པ་ན། འོད་གསལ་

ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བར་བའོ་སམ་པའྲི་འཕེན་

པ་དག་པོ་ཡང་ཡང་བཏང་ནས་འོད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅྲིང་། འོད་གསལ་

ལས་སོམས་པར་ཞུགས་པ་”ན
2
་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡོ་བར་རྩོམ་པ་ན་འཕེན་པ་དེ་དན་

ཡོང་བས་བར་མ་ཆད་དུ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་བས་དེའྲི་སྲིན་བེད་ཡྲིན་ནོ། །སྦང་གཞྲི་

དང་སྦར་ན། སྔོན་གྲི་འཕེན་པ་ནྲི་མ་འོངས་པའྲི་ཕུང་སོགས་ལ་སེད་པའྲི་འདུན་པ་

”
3
སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལས་ཡྲིན་ལ་ལས་དེ་སད་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་ཤར་བ་ལྟ་

བུ་ “ལས
4
་དེ་དན་པས་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་བས་མྲིར་སྐེ་བ་སོགས་ཀྲི་བར་དོ་གྲུབ་

པར་”བའོ
5
། །དེ་ལ་སྤྲིར་བླ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཡྲིན་ན། དང་པོར་སྦང་གཞྲི་དང་རྣམ་

པ་མཐུན་པ། བར་དུ་རོགས་རྲིམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ། མཐར་འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པ་དགོས་ཤྲིང་། 

སྦང་གཞྲི་ནྲི། ཐ་མལ་པའྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དུ་ངེས་པས། དེ་སྦོང་བེད་དངོས་

ནྲི་རོགས་རྲིམ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྲིན་བེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་འགོ་དགོས་སོ། །འོ་ན་རོགས་

རྲིམ་གྲི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལ། དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལམ་སྲིན་

བེད་དུ་འགོ་དགོས་ན། རོགས་རྲིམ་གྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་སྲིན་

1  ཞོལ། བསྡུས་སུ། 

2  སྐུ། ལས

3  ཞོལ། +དང་

4  ཞོལ། ལ

5  ཞོལ།  བྱེད་དོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བེད་དུ་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ། བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་དགོས་པ་ལས་འཇྲིགས་བེད་

དཔའ་གཅྲིག་ལྟ་བུ་ལ། བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་ཡུམ་མེད་པས། མྲི་རུང་ངོ་སམ་ན། དེ་ལ་

ཡུམ་མེད་ཀང་ཕྱག་མཚན་དང་། མཚན་མ་གེན་འགེང་ལ་སོགས་པ་གནད་ཟབ་མོ་ལ་

བརྟེན་ནས། རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་དོ། །སྟོང་ཉྲིད་

བསྒོམས་པའྲི་རེས་དེ་ནས་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་རྲིམ་

བརྩེགས་ཀྲི་སྟེང་དུ་བསྒོམ་པ་དང་། ནང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་རྒྱུད་སེ་ལས་

བཤད་པ་ལ་འདྲིར་ནྲི་སྔ་མ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། འབྱུང་བ་རྲིམ་བརྩེགས་བསྐེད་པའྲི་སབས་

སུ། རྒྱུད་སེ་གཞན་རྣམས་སུ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་ནག་པོ་དང་། ལང་ཁུ་དང་། 

ལང་ནག་དང་། སྔོན་པོ་ཞེས་པ་དང་། སྔོ་སྐ་ཞེས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལས། འདྲིར་དུ་

བའྲི་མདོག་ཅན་བེད་པ་དང་། འོག་གྲི་གདན་གྲི་སབས་སུ། ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་གྲིེ་སྟེང་དང་། ཞེས་སོགས་བེད་པ་ནྲི་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་གཞན་དག་ལ་ཡང་མེད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་

གྲི། དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པས་དེའྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །

འབྱུང་བ་བཞྲི་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་ཐ་མལ་པ་ཤྲི་ནས་བར་དོ་གྲུབ་པའྲི་

རེས་སུ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཏུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་

མཚུངས་སོ། །བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་རྣལ་འབོར་བཞྲིའྲི་

སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ལས་དང་པོ་པའྲི་སབས་སུ་བར་ཆད་འབྱུང་བས་དེ་

བཟློག་པའྲི་ཕྱྲིར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟ་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་རྒྱུ་མེད་དོ། །བསྲུང་

འཁོར་ལ་བཀའྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྲི། རང་ཉྲིད་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲི་



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ཁོ་བཅུ་ལ་བཀའ་བསྒོས་ནས་བགེགས་རྣམས་ཚར་གཅོད་དུ་བཅུག་པས་དེ་ལྟར་

བཤད་དོ། །དེས་ན་བསྲུང་བའྲི་འཁོོར་ལོ་སེར་པོ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མགོགས་པར་

འཁོར་བ་རྩྲིབས་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བ། དབྲིབས་གསང་འདུས་སོགས་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་

བསྒོམ་མོ། །རྭ་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྱྲི་ནང་གྲི་”དཀྲིལ་འཁོར
1
་གཉྲིས་བེད་དེ། དེ་

ཡང་ཕྱྲི་ལ་ཁོ་བོ་བཅུ་འཁོར། ནང་ལ་རང་གཙོ་བོར་གསལ་བའྲི་སྲིང་ཁར་འཁོར་ལོ་

རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་ལྟེ་བ་དང་རྩྲིབས་རྣམས་དང་ཁོ་བོ་སོགས་ཡོད་པར་མྲི་འཁོད་ཀྲི། ཁོ་

བོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་”དང་
2
རང་རང་གྲི་མདོག་ཏུ་འཁོད། ལྟེ་བའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་ཀད་

ཀོར་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ནང་དུ་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག །གཞན་བསྲུང་ན། དེའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་

ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་བསམས་ལ། བཟླས་པ་བེད་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ཡང་བསྲུང་བ་བེད་པ་ན། ཁོ་བོ་རྣམས་ཞལ་ནང་དུ་བལྟ། བཟློག་པ་བེད་པ་ན་

ཕྱྲིར་བལྟ་བ་མཛད”
3
། དེ་དང་མཐུན་པར་ས་སྐ་བས། ཀྱཻ་རོ་རེར་བསྲུང་འཁོར་ལ་ཡང་

བད་མ་གསད་པའྲི་གནད་དང་། བསྲུང་བཟློག་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་བཤད་ཅྲིང་། 

ཌོམ་བྲི་ཧེ་རུ་ཀས་མྱུར་དུ་བསྲུང་བ་ལ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་པ་དང་། བཟློག་

པ་ལ། གནོད་མཛེས་དབུས་སུ་འཁོད་ཅེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་བཤད་པ་ཆེར་

མ་བྱུང་། ཞེས། རེ་བླ་མས་གསུངས། རང་ལུགས་ལ་སྤོས་པ་དེ་ཙམ་མ་གྲུབ་ཀང་། 

ཕྱྲིའྲི་བསྲུང་འཁོར་གསལ་བཏབ་པའྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ལྷ་རྣམས་གསལ་

བཏབ་ཅྲིང་བསྒོམ། བསྒྲུབ་བ་ཚར་གཅོད་པ་ཡྲིན་ན། རང་ཡྲི་དམ་དུ་གསལ་བའྲི་

1  སྐུ། འཁོར་ལོ

2  སྐུ། ཞོལ།  -དང་

3  སྐུ། ཞོལ། དོ།
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ཐུགས་ཀ་ནས་ཁོ་བོ་ཞགས་པ་དང་། ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ་སྤོས་ཏེ། གནོད་ཅྲིང་འཚེ་

བའྲི་གདོན་བགེགས་རྣམས་སད་ཅྲིག་ལ་བཀུག་པར་མོས་ལ། འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ལ་

བསྐོན་ཏེ། རོ་རེ་རྭ་བ་དང་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཉལ་ཉལ་གཅོད་པར་བསམས་ནས། ཡྲི་

དམ་གྲི་སྔགས་གསུམ་གང་རུང་བཟླས། ཡང་རྩྲིབས་ཀྲི་བར་ལ་འཁོར་བར་མོས་ནས་

རྩྲིབས་རྣམས་ཀྲིས་ཉལ་ཉལ་གཅོད་པར་བསམས་ནས་སྔགས་བཟླས་སོ། །

དེ་ཡང་བགེགས་རྣམས་རང་དགར་དེར་འོང་མྲི་ནུས་ཀང་གཞུག་མཁན་གྲི་

ནུས་པའྲི་དབང་གྲིས་བཀུག་ནས་ཕྱྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བ་བསྲུང་བ་ཡྲིན་ན། རང་

ཡྲི་དམ་དུ་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་ཀད་ཀོར་གྲི་ནང་དུ་རང་གཞན་གང་རུང་གྲི་

མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ། དེ་དག་”གྲིས
1
་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་”ངོར

2
་

མོས་ནས་སྔགས་གསུམ་གང་རུང་བཟླས་སོ། །རེ་རྲིན་པོ་ཆེས། དཔའ་གཅྲིག་གྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཟླས་པ་བ་བར་འདོད་ན་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བའྲི་སྔགས་

བཟླའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། གཞན་འགྱུར་ནས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་ནས་

བཟླས་པ་བ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་རྣམས་མ་གྲུབ་ཀང་གོང་དུ་བཤད་པ་འདྲིས་

འགྲུབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་

ན། རང་ཉྲིད་གནོད་མཛེས་སུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེས་དང་། ཐུན་མོང་

བ་ཡྲིན་ན། རྭ་བའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ཞེས་སོགས་བསྒོམ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ། རོ་རེ་འཆང་དང་། རོ་རེ་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་

1  སྐུ། ཞོལ།  གྱི

2  སྐུ། ཞོལ། ངོ་བོར



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།

 941  

བཟང་པོ་རྣམས་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་”པ
1
། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལས་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བཏབ། དེའྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

བསྒོམ། དེའྲི་ནང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཚུད་པ་ནྲི། འབས་”བུའྲི
2
་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་མཚོན། བྷ་གའྲི་དབྲིབས་སུ་གནས་པས། 

ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་དེའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་

རྣམ་པར་ཞུ་བ་ལས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་གསང་འདུས་ནས་བཤད་པ་དང་

འདའོ། །རྟོག་བདུན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཕྱྲི་ནང་གང་དུ་

”བསྒོམ་
3
་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་། ཤྲྲི་བྷ་ཊས། དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། དེའྲི་

ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཅེས་”
4
ཕྱྲི་རུ་བསྒོམ་པར་བའོ། །”འོག་

5
རྒྱུད་དང་། རྒྱ་

གཞུང་རྣམས་སུ་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་”ཡང་
6
། བདེ་མཆོག་”

7
རྒྱུད་དུ་ཕྱྲི་རུ་བསྒོམ་པར་

བཤད་པས་དེ་ཉྲིད་བདེ་མཆོག་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་མྲིན་གྲི། དུར་ཁོད་ཡོད་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་དུ་རུང་ཞེས་སོ། །

སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱས་མན་ངག་སེ་མ་དང་། ཤཱནྲི་པས་ཀང་། ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་འཁྲུལ་སོང་དུ་ནང་དུ་རུང་བར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་དུར་ཁོད་རྣམས་

1  ཞོལ། ལ

2  སྐུ། བུ

3  སྐུ། སོམ་རྒྱུ

4  ཞོལ། +གསུངས་པས་

5  བླ། འདྱིའྱི་    ཞོལ། འོག་གྱི

6  ཞོལ། ཞྱིང་

7  ཞོལ། +གྱི་
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ཀྲིས་བསོར་བའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་གྲི་རེ་མྲིག་དགུ་པའྲི་དབུས་སུ། ཡཾ་ལས་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་ཅེས་”སོ།།
1
འབྱུང་སྟེ། 

འདྲི་དག་དང་། གོང་”འོག་
2
གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མདོག་འདྲི་ལྟར་བེད་པའྲི་

དགོས་པ་ནྲི་དག་པོའྲི་”ལས
3
་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་སོབ་

དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས་མཛད་པ་ན། རླུང་གྲི་མདོག་དུ་བའྲི་རྣམ་པར་བསམ་མོ། ཞེས་

སོགས་བཤད་པ་ནྲི། མངོན་སྤོད་ཀྲི་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་གདན་བསམ་པ་ལ། རྭ་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཅྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་

ཀང་། འདྲིར་ས་ཚོགས་”
4
པད་དང་། ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་། ཞེས་དག་ནག་ལས་འབྱུང་

བའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསམ་པར་བའོ། །

དེ་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་གྲི་མཐར། བར་དོ་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་རྒྱུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བར་”དོའྲི་
5
རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་

པས། སབས་འདྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བ་ཞེས་པའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་”ནྲི་བར་དོའྲི་རླུང་མཚོན་བེད་དང་།
6
གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ། ཨ་ཡྲིག་དང་

པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་”
7
དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པས་མཚོན་པ་ཡྲིན་”པས་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

1  བླ། ཞོལ།  -སོ།།

2  ཞོལ། -འོག་

3  མ་ཕྱི། ལན

4  མ་ཕྱི།  +གཞན་

5  བླ།  དོའྱི་ལུས    ཞོལ།  དོ

6  ཞོལ།  གྱི་སེང་དུ་བར་དོ་གང་ལས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བའྱི་རླུང་སེམས་མཚོན་པ་ནྱི།

7  སྐུ།  ཞོལ།  བླ།  +ཟ་བའྱི་



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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བར་དོའྲི་ལུས་དང་།
1
དེའྲི་དབུས་སུ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་གྲི་ཚུལ་དུ་དྷཱྲིཿསེར་པོ་ཞེས་པས། 

“
2
ངག་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་རལ་གྲིའྲི་དབུས་སུ་དྷཱྲིཿས་མཚན་པ་ཅེས་པས་བར་

དོའྲི་ཡྲིད་མཚོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་”
3
བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས་

ཏེ། ཐྲིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་སོགས་”ནྲི། 
4
བར་དོ་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་ནོ། །དེ་ཡང་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གདན་དུ་འོང་བའྲི་

སབས་སུ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། སབས་འདྲིར་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་

དམར་བ་དང་དེའྲི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་དེས། བར་དོ་རླུང་སེམས་

ལས་གྲུབ་པའྲི་རླུང་སེམས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཟླ་བ་དང་དེའྲི་རྲིགས་རྒྱུན་གདན་དུ་

སོང་བའྲི་ཚེ། ཁམས་དཀར་པོ་མཚོན། དཔེར་ན་གསང་འདུས་ཀྲི་མངོན་བང་ལྔ་ལས། 

དང་པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་བསྒོམ་པའྲི་དུས་ཀྲི་

ཟླ་བ་དེས། སོད་བཅུད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་རླུང་སེམས་མཚོན་པ་ཡྲིན་གྲིས། 

ཟླ་བ་དེའྲི་རྒྱུན་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་གདན་དུ་སོང་”བའྲི་སབས་སུ་
5
མཚོན་པ་མྲིན་

པ་བཞྲིན་ནོ། །

རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཀར། ཨ་ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི། འོད་

གསལ་མཚོན་བེད་ཡྲིན་ཏེ། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལས། རྣམ་རྟོག་མ་ལུས་བསེགས་པ་

ཡྲིས། །ཐུགས་ཀར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། །འོད་གསལ་བ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བརོད། 

1  ཞོལ།  ཞྱིང་།

2  ཞོལ། +བར་དོའྱི་

3  སྐུ།  +འོད་འཕྲོས་པས་

4  ཞོལ།  ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པས་བར་དོའྱི་ལུས་མཚོན་པས། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ཚང་བའྱི་

5  ཞོལ།  བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཅེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བར་དོ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་

ཀར། འོད་གསལ་འོང་བ་མྲི་འགལ་ལམ་སམ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། འོད་གསལ་དེ། གཞྲི་

དུས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་འོད་གསལ་མྲིན་གྲི། ལམ་དང་འབས་བུའྲི་དུས་ཀྲི་འོད་གསལ་

མཚོན་བེད་ཡྲིན་ཏེ། ལམ་གྲི་དག་པའྲི་”
1
སྐུ་འགྲུབ་ན། དེ་དང་དོན་གྲི་འོད་གསལ་

གཉྲིས། དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་སོབ་པའྲི་ངག་གྲི་སྲིན་བེད་དང་། འབས་དུས་ཀྲི་ལོངས་

སྐུ་དང་ཆོས་སྐུ་གཉྲིས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི། མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་རྣམ་པ་”ལམ
2
་

བེད་དོ། །

དེའྲི་འོད་ཀྲིས་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་དང་ཞེས་སོགས་ནྲི། ཞེ་དགུ་མ་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང་། ཁོ་བོ་དང་། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེ་དགུ་བཤད་པ་དེ་རྣམས་སྤན་འདེན་པའྲི་དོན། འཇམ་དཔལ་དང་

བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་ཞེས་པ་ནྲི། ཉྲི་མ་ཁག་མཚོན་བེད་ཡྲིན་པས། མའྲི་མངལ་

དུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་འོད་འཕྲོས་པས། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སྤན་

དངས་ནས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་ཞུགས་པ་ལས་རོ་རེ་དང་། དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དེ་ལས་འོད་

ཟེར་རོ་རེ་ཕྲ་མོའྲི་གཟུགས་སྤོས་ཏེ། ཞེས་སོགས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་”སེམས་བསྐེད
3
་དང་། ཁོ་

1  སྐུ།  +སྒྱུ་མའྱི་

2  བླ།  ལ་མྱི

3  སྐུ། བླ།  སྐེ་མཆེད



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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བོའྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ཡན་ལག་དང་། སེམས་མའྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ཁམས་ཏེ། ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་མངལ་དུ་ནུས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ཆོས་

མཐུན་ནོ། །ཟླ་བ་དང་དེའྲི་སྟེང་གྲི་ཉྲི་མ་རོ་རེ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རང་ཉྲིད་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ། ཞེས་པ་ནྲི། ཕ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་རྣམས་ཀྲི་སྲིན་བེད་ཡྲིན་ལ། འབས་བུའྲི་གནས་སབས་སུ། 

ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་སྟེ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

ཡུམ་དང་སོམ་པར་ཞུགས་པ་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། 

ཆགས་ཅན་གྲི་སྤོད་པས། གདུལ་བའྲི་དོན་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །མཆོད་

བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་བཟླས་པ་ཕྲ་”མོའྲི་སྒོམ་
1
ལ་སོགས་ནྲི། འབས་བུའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དེའྲི་རྣམ་པ་མཚོན་

བེད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་མངོན་བང་ལྔ་སྐེད་ཚུལ་ཡང་དེའྲི་སྟེང་ནས་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་

ཡང་གདན་དབུས་མའྲི་སྟེང་དུ་ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཞེས་པ་ནྲི། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དང་། དེའྲི་

དབུས་སུ་ཆུ་ལས་ཆུ་”ལྦུར
2
་གྲི་ཚུལ་དུ། ཞེས་པ་ནས་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱར་

ཁབ་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར། ཅེས་པ་ནྲི། ཉྲི་མ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། མཉམ་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་མཐྲིང་ཁ་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་

བཅས་པ་ནྲི། ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དང་། 

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སྤན་དངས་ནས་ཧཱུཾ་ལ་ཞུགས་

1  བླ། མོའྱི་སོམ་པ་   ཞོལ།  མོ་སོམ་པ་

2  སྐུ། བུར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པ་ལས། ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་ཁ་དོག་ནག་པོ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཅེས་

པའྲི་བར་ནྲི་ཕྱག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ། ཟླ་བ་དང་། 

དེའྲི་སྟེང་གྲི་ཉྲི་ཟླ་སོགས་རོ་རེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉྲིད་འབས་

བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ། ཅེས་སོགས་ནྲི། སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། ཆོས་དབྲིངས་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ། དམར་ནག་གཉྲིས་ལས་ནྲི། མངོན་བང་ལྔ་འདྲི་ལྟར་བཤད་ཀྲི། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་ཐ་སད་མ་བཤད་དོ། །

ཞལ་རྣམས་ཀྲི་འགོད་ཚུལ་ཡང་། རྭ་ལུགས་པ་རྣམས་བརྩེགས་ཞལ་དང་། སྐོ་

”བ་
1
རྣམས་འཁོར་ཞལ་ཞེས་གགས་པའྲི་བརྩེགས་ཞལ་ནྲི། རྭ་གཡས་གཡོན་ལ་

བརྟེན་པའྲི་གཅྲིག་ཐོག་ཏུ་གཅྲིག་བརྩེགས་པའྲི་སྟེ། དེ་ཡང་གཡས་རྭ་ལ་བརྟེན་པའྲི་

ཞལ་དང་པོ་སྔོན་པོ། དེའྲི་སྟེང་མ་དམར་མོ། དེའྲི་སྟེང་མ་སེར་པོ། གཡོན་རྭ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་ཞལ་དང་པོ་དཀར་པོ། དེའྲི་སྟེང་མ་དུད་ཁ། དེའྲི་སྟེང་མ་ནག་པོ། སྐོ་བའྲི་འཁོར་

ཞལ་ནྲི། རྩ་ཞལ་གྲི་གཡས་མ་སྔོན་པོ། དེའྲི་གཡས་”པ
2
་དམར་པོ། དེའྲི་གཡོན་སེར་

པོ། རྩ་ཞལ་གྲི་གཡོན་མ་དཀར་པོ། དེའྲི་གཡས་མ་དུད་ཁ། དེའྲི་གཡོན་དུ་ནག་པོ། 

ཞེས་སོགས། རྭ་སྐོ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་རྒྱུད་ནས། དང་པོ་སྔོན་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་

པོ། གསུམ་པ་སེར་པོ། ཞེས་བཤད་པ་རྣམས། རྲིམ་འདེད་ལ་དགོངས་པར་སང་

ངོ་། །རྭ་ལུགས་ནྲི། སྤྲིར་འཁོར་ཞལ་ཡྲིན་པ་ལ། རྲིམ་འདེད་མྲི་བེད་ཀྲི། རྭའྲི་གཡས་

ཀྲི་རྩ་ཞལ་སྔོན་པོ། དེའྲི་གཡས་ཞལ་དམར་པོ། དེའྲི་གཡོན་ཞལ་སེར་པོ། རྭའྲི་

གཡོན་གྲི་ཞལ་དང་པོ་དཀར་པོ། དེའྲི་གཡས་ཞལ་དུད་ཁ། གཡོན་ཞལ་ནག་པོའ།ོ །དེ་

1  སྐུ།  ལུགས་པ་

2  སྐུ།  མ



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ལྟར་གང་ནས་བཤད་ན། རྒྱུད་ནས། དང་པོ་སྔོན་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་

སེར་པོ། ཞེས་སོགས་ལས་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཞྲིང་། འགེལ་པ་རྣམས་སུའང་མ་བྱུང་

ལ། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལས། གཡས་ཀྲི་རྭའྲི་ཞལ་གསུམ་ནྲི། དང་པོ་མཐྲིང་ཁ་གཡས་

དམར་པོ། །གཡོན་སེར་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་གཡོན་གྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ། །དཀར་

པོ་དུད་ཁ་དེ་བཞྲིན་དུ། །ནག་པོ་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལས་

ཤེས་པར་བའོ། །

རང་གཞན་ཀུན་གྲི་ལུགས་ལ་དབུས་ཀྲི་ཞལ་གསུམ་བརྩེག་པར་མཐུན་ཞྲིང་། 

རྩ་ཞལ་མ་ཧེའྲི་གདོང་ཅན་དང་། དེའྲི་སྟེང་མ་སྲིན་ཞལ་དམར་པོ་ཞལ་ནས་ཁག་

འཛག་པ་དང་། དེའྲི་སྟེང་མ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་སྤྲིར་ཞྲི་བ་ཡྲིན་པ་ལ། སྤན་གསུམ་

པ་ཅུང་ཟད་ཁོས་པའྲི་ཉམས་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་རྣམས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་རྭ་པ་རྣམས། 

ཕྱག་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པར་འདོད་པ་ལ། འོ་ན་གླང་ལྤགས་སྐུ་སྟོད་

ལ་མྲི་འོང་བས། ཞབས་ཀྲི་ཐད་ཀ་ན་མར་”འོང་ལས
1
། དེ་རློན་པས་”སེར་མོར་

ཆགས
2
་སུ་མྲི་འདོད་པས་ཇྲི་ལྟར་བ་སམ་ན་ཕྱག་རྣམས་སྟེང་འོག་གྲི་རྲིམ་པར་མྲི་

འོང་བར། ཞབས་ཀྲི་འགོས་བཞྲིན་དུ་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་འོང་བས་དེས་ན་དང་པོས་གྲི་

གུག །དེའྲི་རྒྱབ་མ་བྷྲི་ཏྲི་པཱ་ལ་ཞེས་སོགས་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་བཀོད་པའྲི་ཐ་མ་ལ་རང་

གཉྲིས་ཀས་གླང་ལྤགས་རློན་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བཤད་པས། དེས་ན་འོས་མེད་ཀྲི་

1  བླ།  འོང་བས    ཞོལ།  འོང་བ་ལས

2  སྐུ། བླ།  སྐེད་མོར་ཆགས  ཞོལ། སོར་མོར་ཀླུབས
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”རྲིག
1
་པས། ཕྱག་”ཐ་མ

2
་གཉྲིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པར་མྲི་འགལ་ལོ་སམ་ན། དེའྲི་

འགལ་སོང་བློ་བཟོ་བེད་མྲི་དགོས་ཀྲི། རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཤྲྲི་བྷ་ཏས་མཛད་

པའྲི་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་པོའྲི་པགས་པ་

འཛིན་པ། ལྷག་མ་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་གྲི་གུག །ཅེས་པ་དང་། གཡོན་གྲི་དང་པོ་ན་

ཁག་གྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་ཞེས་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང་། 

དེས་ན་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་ཞེས་བཤད་པས་ནྲི། ལཱ་

ལྲི་ཏ་དང་། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གྲི་བཞེད་པ་དང་མཐུན་གྲི། ལྷག་མ་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་ན་གྲི་

གུག་ཅེས་བཤད་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པས་རང་ལུགས་དེ་བཞྲིན་

བའོ། །དེ་ལ་ཕྱག་མཚན་གཞན་གོ་ས་ཞྲིང་། བྷྲི་ཏྲི་པཱ་ལ་དང་། ཀ་ཎ་ཡ་ཞེས་པ་ལ། 

སམ་བྷུ་ཊར་སྒ་སོར་”བཤད
3
་པ་ལ་མན་ངག་སེ་མར། བྷྲི་ཏྲི་པཱ་ལ་ནྲི་མདུང་ཐུང་གྲི་

རྣམ་པ་ཅན་རྩེ་མོ་ལ་ཆགས་པའྲི་རྨ་བའྲི་སྒོ་མདོངས་ཅན་ནོ། །ཀ་ཎ་ཡ་ནྲི། མདུང་ཕྱེད་

པའོ་ཞེས་གཞོན་ནུ་ཟླ་བའྲི་འགེལ་པར། མཚོན་རྩེ་གཅྲིག་པ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན། 

རྩེ་མོ་རྨ་བའྲི་སྒོའྲི་ཆུན་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་གསོར་མདུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཀ་

ཎ་ཡ་མདུང་ལ་ཞགས་པ་བཏགས་པའྲི་ཞགས་མདུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཛད་

དོ། །རྒྱུད་དུ་མཚོན་རྩེ་གཅྲིག་པ་དང་། རྩེ་གཉྲིས་པ་ཞེས་བཤད་ཅྲིང་། རྭ་པ་རྣམས་

1  སྐུ།  རྱིགས

2  ཞོལ།  དང་པོ

3  ཞོལ།  བཞག
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ཕྱག་མཚན་དེ་”རྣམས་
1
གཉྲིས་རྒྱུད་སོར་བཞག་པ་མཛད་དོ། །བ་ཆེན་པོ་ནྲི་མན་

ངག་སེ་མར། ལུས་ནག་ལ་མགོ་དཀར་བའྲི་བ་འོལ་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས། ཡོངས་

སུ་གགས་པའྲི་ནེ་ལེ་སྟེ། དེ་ལ་འོལ་པ་ཞེས་”པ་
2
ཐ་སད་བེད་དོ། །བཞད་ནྲི་བོད་ན་

མེད་པའམ། ལུས་ནག་ཅྲིང་མགོ་དཀར་ལ་མཆུ་སེར་བ་ཞྲིག་ཡོད་པར་སང་ངོ་། །

དེས་ན་ཕྱག་གྲི་གེས་ཚུལ་ནྲི། དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའྲི་བར་བརྒྱད་ནང་དུ་སྟེང་

འོག་གྲི་རྲིམ་པར་འོང་ཞྲིང་། དགུ་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའྲི་བར་བརྒྱད། ཕྱྲི་རུ་སྟེང་འོག་

གྲི་རྲིམ་པས་འོང་ལ། གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་གཉྲིས་ཕྱག་ཕྱྲི་ནང་གྲི་མཚམས་ཀྲི་དཔུང་

མགོ་ནས་ཐོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྱག་རྣམས་དཔུང་མགོ་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞབས་རྣམས་

ནྲི་མདུན་རྒྱབ་ཀྲི་རྲིམ་”པ
3
་འོང་ངོ་། །གཞན་ཕྱག་བཅུ་བཞྲི་པ་ནས། སྲིགས་མཛུབ་

ཅེས་པ་ནྲི། ཕྱག་བཅུ་བཞྲི་པ་སྲིགས་འཛུབ་བས་པ་མྲིན་གྲི། སྲིགས་མཛུབ་བས་པའྲི་

ལག་པ་འཁྲིག་མ་ནས་བཅད་པ་ཕྱག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །དེ་ལ་སྲིག་མཛུབ་དང་། སྲིགས་

མཛུབ་མྲི་གཅྲིག་ཅྲིང་། སྲིག་མཛུབ་ནྲི། སྲིག་པ་ཞྲི་བར་བེད་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ཡང་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལས་མཛུབ་མོ་ཀེར་བ་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་ཀང་

བའོ། །སྲིགས་མཛུབ་ནྲི། གདུག་པ་རྣམས་སྲིགས་པར་བེད་པའྲི་ཕྱག་རྒྱ་ཡྲིན་ཏེ། 

གུང་མོ་དང་སྲིན་”མཛུབ
4
་མཐེ་བོས་མནན་ཏེ། མཛུབ་མོ་དང་མཐེའུ་ཆུང་ཀེར་

བའོ། །ཆུ་གྲི་མོན་གྲི་ཤེལ་རོ་འད་སྟེ་རྩེ་རྣོ་ཞྲིང་རྩེ་མོ་ནས་ཅུང་ཟད་འོངས་པའྲི་དཔུང་

1  ཞོལ།  -རྣམས་

2  སྐུ། བླ།  པའྱི    ཞོལ།  -པ

3  ཞོལ།  པས

4  སྐུ།  ལག
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མགོ་རྒྱབ་ལ་བསྐེད་པ་ནས་མར་ཕྲ་བ་ཡུ་བའྲི་རྩ་བ་རྒྱས་པའོ། །སྦྲུལ་ནག་གྲི་མཆོད་

ཕྱྲིར་ཐོགས་ནྲི། སྦྲུལ་ནག་གཉྲིས་ཕྲག་པ་གཡས་གཡོན་གྲི་སྟེང་ནས་མཚན་ཁུང་

གཡས་གཡོན་གྲི་འོག་ཏུ་”སྟེན
1
་པའྲི་ཐུགས་ཀ་དང་སྐུ་རྒྱབ་སྦྲེལ་བའོ། །མྲི་རུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ནྲི། སྤྲི་བོ་འཁོར་ལོ་མྲི་བསྐོད་པ་ཅེས་སོགས་རྒྱན་དྲུག་གྲི་ཡ་གལ་ཡྲིན་

”པ
2
། དབུ་བརྩེགས་མར་ཡོད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་མ་”ཤོར

3
་བར། སན་གཡས་གཡོན་

གྲི་ཐད་ན་མར་ཅུང་ཟད་འཕྱང་ཞྲིང་རྣ་རྒྱན་ནྲི་མྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་སྐུ་བོང་ཆེ་ཞྲིང་བརྲིད་ལ་རམས་པ་སྐུ་ལས་སྤོས་པའྲི་མེའྲི་འོད་ཀྲིས་སྲིད་

གསུམ་ཐམས་ཅད་ཟ་བར་ནུས་པས་ཕྱག་”གཡོན
4
་རྣམས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་རྣོ་ཞྲིང་། 

ཕྱག་མཐྲིལ་རྣམས་ཁག་”རློན
5
་གྲིས་བྱུགས་པ”

6
། མཆེ་བ་གངས་རྲི་ལྟར་གཙིགས་

ཤྲིང་ཞལ་གདངས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་མོ། །དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ། ཡེ་ཤེས་སེམས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ། དེའྲི་

པང་དུ་ཡུམ་བསྒོམ་མོ། །ཡུམ་གྲི་མངལ་དུ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ནྲི། ཡབ་ཡུམ་གྲི་རོ་རེ་དང་

པད་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་འོད་

ཟེར་འཕྲོས་པས་མཁའ་ཁབ་ཀྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཐྲིག་ལེ། རོ་རེ་ནོར་”བུ་བུ་ག་ཕཊ་སེར་པོས་བཀག་པའྲི
7
་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་

1  སྐུ།  བླ།  བསེན    ཞོལ།  བཏོན

2  སྐུ།  ལ

3  ཞོལ།  ཤོང

4  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  སེན

5  ཞོལ། *ཅན་ནམ་ཚན

6  ཞོལ།  +ལྟར་དམར་བ

7  ཞོལ།  བུའྱི



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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པདར་བང་སེམས་”བྱུང
1
་སྟེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཡྲིད་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་ཕྱག་

མཚན་རྣམས་རང་རང་གྲི་སྐུ་མདོག་དང་མཚུངས་པར་བསྒོམ་མོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་

བསྐེད་པ། དག་ནག་གྲི་འགེལ་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སང་བ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་

མངོན་རྟོགས་བདུད་རྩྲི་མང་བ་”སོད་བསྒོམ་པར། རོགས་པར་བསྒོམ་པ་ནྲི།
2
དེ་ཡང་

ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདེན་པའྲི་སབས་སུ། རང་གྲི་ས་བུག་ནས་ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་འཕྲོས་པས། ཕྱྲི་འབང་གྲི་བགེགས་ཚར་བཅད་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིའྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་རྲིགས་བཞྲི་”པ
3
་གཙོ་བོ་དང་ལྔ་

དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་ནས་འབྱུང་བའྲི་རྲིགས་ལྔ་དང་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། ཙརྩྲི་ཀ་སོགས་

བཞྲི་དེ་དག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཡུམ་བཞྲི་དང་དོན་གཅྲིག །ཐོ་བ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

སོགས་བཞྲི་”གཤྲིན་རེའྲི་
4
གཤེད་ཤེས་རབ་མཐར་བེད། རྟ་མགྲིན་བགེགས་མཐར་

བེད་བཞྲི་དང་དོན་གཅྲིག །དོན་གཅྲིག་པ་ལ་རྒྱུད་གཅྲིག་པས་མ་ཁབ་ཅྲིང་། རྒྱུད་

གཅྲིག་པ་ལ་དོན་གཅྲིག་པས་མ་ཁབ་བོ། །ཐོད་པ་བཞྲི་ནྲི། རོ་རེ་མ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

ཅྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་མཆེད་བྲིན་རླབས་ཀང་། རོ་རེའྲི་མྲིག་རྣ་བ་ས་ལྕེ། ལུས་ཡྲིད་

རྣམས་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ས་སྲིང་། ཕྱག་རོར། “ནམ་སྲིང་། 
5
འཇྲིག་རྟེན་དབང་

ཕྱུག །སྒྲིབ་སེལ། འཇམ་དབངས་རྣམས་དང་དོན་གཅྲིག་གོ །དོན་གཅྲིག་ལུགས་ཀང་། 

1  ཞོལ།  ཕྱུང

2  སྐུ།  སོགས་རོགས་པར་བསོམ་མོ།།    བླ།  སོགས་རོགས་པར་བསོམ་པ་ནྱི།    ཞོལ།  ཡན་ཆད། རོགས་པར་

བསོམ་པ་ལ།

3  སྐུ། པོ

4  མ་ཕྱི།  -གཤྱིན་རེའྱི་    སྐུ། བླ། ཞོལ།  +གཤྱིན་རེའྱི་

5  མ་ཕྱི།  -ནམ་སྱིང་།    སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  +ནམ་སྱིང་།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རྣམ་སང་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆ་ལ་བཞག་པ་ལྟར་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་

པའྲི་ཆ་ལ། གཏྲི་མུག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དུ་བཞག་པ་སོགས་རྲིགས་འགེའོ། །

དེ་ནས་རགས་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་དང་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་འཛིན་པའྲི་

ཚུལ་གཉྲིས་དངོས་སུ་བཀོད་པ་ནྲི་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་གཉྲིས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་སོབ་

དཔོན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཤད་པས་དེའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ནོ། །ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམ་པ་

འཇྲིགས་བེད་རང་གྲི་རྒྱུད་དང་དམར་ནག་གྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་གསལ། སོབ་དཔོན་དཔལ་

འཛིན་གྲིས། དག་ནག་ལ་གསང་འདུས་འཇམ་རོར་གྲི་རྒྱ་བཀབ་ནས་དག་ནག་གྲི་

རྒྱུད་མྲི་གསལ་བ། མེད་ཁ་མེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཁ་”བསང
1
་དགོས་པ་རྣམས་འཇམ་རོར་

ནས་ཁ་བསངས་ནས་བཤད་པས། གསང་འདུས་ལུགས་གཉྲིས་གང་གྲིས་ཁ་

བསངས་ཀང་འད་བས། འདྲིར་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་རྒྱ་བཀབ་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཕྲ་

ཐྲིག་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། བསྐེད་རྲིམ་ཡང་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དུ་གནས་བཞྲིན་

པས། མན་ངག་གསང་འདུས་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་སྒོམ་པས་ཆོག་གོ །བསྐེད་རྲིམ་

ཡང་གསང་འདུས་སོགས་སུ་བསྒོམ་དགོས་སམ་སམ་དུ་མྲི་སེམས་སོ། །རང་ལུགས་

ལ་སྤོས་པ་དེ་ཙམ་མ་གྲུབ་ན། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་གནས་བཞྲིན་པའྲི་སྟེང་

གྲི་སའྲི་རྩེར་ཕྱག་མཚན་ཕྲ་མོ། འོག་གྲི་ནྲི། ཡུམ་གྲི་བྷ་གའྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་དང་། 

ཡབ་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྩེ་ཕྲད་པའྲི་མཚམས་སུ་ཐྲིག་ལེ་ཕྲ་མོ་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་འདྲི་

ལ་ཕྲ་ཐྲིག་བསྒོམས་པ་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་དངས་པའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཆོད་བསྟོད་

1  སྐུ། བཀང



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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བདུད་རྩྲི་མང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་སུ། ཞེ་དགུ་མ་དང་། བཅུ་གསུམ་མ་དང་། རོ་

ལངས་བརྒྱད་སོར་རྣམས་ལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མཆོད་བསྟོད་བེད་པར་བསམ་

ཞྲིང་དཔའ་གཅྲིག་ལ། རང་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་པ་

བེད་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་དག་པ་དན་པར་བེད་པ་ནྲི། གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་གཞྲི”
1
། “བརོད་བའྲི་

དོན་
2
གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་”ཡྲིན་གྲི།

3
བརོད་བའྲི་དོན་བདེན་པ་”

4
ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་

རོབ་སྒྱུ་མ་དང་། དོན་དམ་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ནྲི་

ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ཅྲིང་། གཙོ་བོར་ཐུན་མོང་མྲིན་པ་ཀུན་

རོབ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་། དོན་དམ་འོད་གསལ་ལ་བེད་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་བདེན་

གཉྲིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་ལམ་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ལས། ཐུན་

མོང་བ་ནྲི་བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ཡྲིན་ལ། ཐུན་མོང་མྲིན་པ་ནྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་བདེ་བ་མཚོན་པའྲི་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་”བའྲི
5
་ཡུམ་དང་སྦོར་བ་

ཡྲིན་གྲི། སྟོང་པ་མཚོན་”པས
6
། ཞབས་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ལམ་དེས་བགོད་པའྲི་འབས་

བུ་ལ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་གཉྲིས་ལས་གནས་སབས་ཀྲི་

1  ཞོལ།  ནྱི

2  ཞོལ།  -བརོད་བྱའྱི་དོན་

3  ཞོལ།  ཡྱི་

4  ཞོལ།  གཉྱིས་

5  སྐུ།  ཞོལ།  བས

6  སྐུ།  པའྱི
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འབས་བུ་ནྲི་མྲི་ལ་སོགས་ལ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་

ཆེན་བརྒྱད་དང་། བ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི། མཆོག་གྲི་དངོས་

གྲུབ། དབང་ཕྱུག་གྲི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་

གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུ་དེ་ཡང་སྒྲིབ་”གཉྲིས་
1
བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་”འཕངས
2
་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་མཚོན་པའྲི་གཅེར་བུ་སྒྲིབ་

གཡོགས་མེད་ཅེས་པའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གོ་འཕང་མཆོག་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་མཚོན་པ་སྐྲ་གེན་དུ་བརེས་པའོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་མདོར་

བསྟན་ཏོ། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུར་བསྡུས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ་། །རེ་བླ་མའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་སུ་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པར་འདོད་ན། འགེལ་པ་གཉྲིས་དང་། ལཱ་ལྲི་

ཏའྲི་གཞུང་ལས་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ནྲི། དཔལ་

མཆོག་རོ་རེ་གྲུབ་པས་མཛད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་སོ་ན་ཤྲྲིས་མཛད་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་

པས། དེ་དག་དང་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ལས་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་

ཡང་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་ལས། དམ་པའྲི་དོན་དུ་རྣམ་དག་པའྲི། །དུས་ནྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་

པོའྲི་གཟུགས། །ཞལ་བརྒྱད་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡྲིན་ཏེ། །ཞལ་དགུ་ཐུན་ཚོད་སྤྲི་ཡྲིན་

ནོ། །ཕྱག་དང་རྭ་གཉྲིས་ཟླ་བ་དང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་ཡང་དག་སྦོར། །བཞོན་པ་བཅུ་

དྲུག་དུས་དང་ནྲི། །ཟླ་བ་ཡྲི་ནྲི་ཞག་ཏུ་ཤེས། །ཞལ་ནྲི་གཟའ་དགུ་དག་ཏུ་ཤེས། །སྤན་

ནྲི་རྒྱུ་སར་དག་དང་སྦོར། །ཞབས་ནྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། །དུས་བཞྲི་ཡང་ནྲི་དེ་

1  མ་ཕྱི།  -གཉྱིས་    སྐུ།  +གཉྱིས་    བླ།  པ་

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  སྤངས
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བཞྲིན་ནོ། །མཚོན་བ་རྣམས་ནྲི་སྟོང་པ་དང་། །སྲིང་རེ་ཡང་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གཉྲིས། །གླང་

ཆེན་པགས་པ་བགེགས་ཆེན་ཏེ། །དག་པོའྲི་གཟུགས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །བསམ་

ཞྲིང་རྣམ་པར་འཇོམས་པའྲི་གཙོ། །ཁ་དོག་ནག་པོ་བམས་པ་ཆེ། །ཐོད་པའྲི་རྒྱན་”གྲི
1
་

མྲི་འགྱུར་བའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དག །རང་བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་དུས་དག་

གོ །དུས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུམ་མོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། དུས་ནྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས། ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་

ཡོངས་གགས་ཀྲི་ཕྱྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་བསལ་པ་ཆགས་འཇྲིག་དང་ནང་བཅུད་ཀྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་སྐེ་འཆྲི་སོགས་ཡྲིན་གྲི། དམ་པའྲི་དོན་དུ་རྣམ་དག་ལས་ཏེ། དེ་དག་

ནང་ལ་སྦར་ན་སོད་བཅུད་ཀྲི་ཆགས་འཇྲིག་སྐེ་འཆྲི་སོགས་རླུང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་པས། དེས་ན་ལས་རླུང་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྟོང་གྲི་རྒྱུ་བ་བཅོམ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་

ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་སོ། །བླ་མ་སྔ་མ་རྣམས་

ཀྲིས་དུས་འཆྲི་བ་ལ་བས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུ་དེ་ཡང་

འཆྲི་བདག་ལས་ཀྲི་གཤྲིན་རེ་འཇོམས་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་དུས་ནྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའྲི་

གཟུགས་སོ། ཞེས་སྦར་རོ། །ཞལ་བརྒྱད་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་ཉྲིན་མོ་

ཐུན་ཚོད་བཞྲི་དང་། མཚན་མོ་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་སྟེ། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཐུན་ཚོད་

བརྒྱད་དང་། དེ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཐུན་ཚོད་དང་དགུ་ཡོད་པ་

ལས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དག་པའྲི་ཆ་ནས་ཞལ་བརྒྱད། ཞལ་དགུ་ཐུན་ཚོད་སྤྲི་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་པ་ཐུན་ཚོད་ཙམ་དེ་དག་པའྲི་ཆ་ནས་ཞལ་དགུ་པ་འཇམ་དཔལ་ལོ། ཞེས་པ་ཕྱྲི་

1  སྐུ།  ནྱི
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ལ་སྦོར་ནང་ལ་སྦར་ན་ཉྲིན་མོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་མཚན་མོའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ། ལུས་ཀྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད་

ཀྲི་རླུང་དེ། རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་དགུ་འགགས་པའྲི་ཞྲིང་དག་པའྲི་ཆ་ནས་ཞལ་དགུའོ། །

ནང་ལ་སྦོར་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ནྲི། སྲིང་ཁའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་

དང་། བརྒྱད་པ་དེ་དག་གང་ལས་བྱུང་བ་དང་གང་དུ་འདུས་པ་ནྲི་དབུ་མ་ཡྲིན་པས། 

དེས་ན་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དབུ་མ་དང་དགུ་པོ་དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་ཐུན་ཚོད་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་

བས་རླུང་རྣམས་དང་། སོག་རླུང་འགགས་ཤྲིང་ལྡོག་པའྲི་ཆ་ནས་ཞལ་དགུའོ། །དེ་

ཡང་སོག་རླུང་”ཁོད
1
་ཀྲི་རླུང་རྣམས་ཀྲི་གེས་གཞྲི་དང་། དབུ་མ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཀྲི་

གེས་གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་ཞལ་དགུའྲི་གེས་གཞྲིའྲི་སྤྲུལ་པ་པོ་ཡྲིན་

ནོ། །ཕྱག་དང་རྭ་གཉྲིས་”
2
ཟླ་བ་དང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་ཡང་དག་སྦོར། ཞེས་པ་ཕྱྲི་ལ་

སྦར་ན། ཕྱྲི་རོལ་ན་ལོ་གཅྲིག་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད། ཆ་ཅན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་

དབེ་གཞྲིར་བས་ནས་དེ་ལས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པའྲི་ཡར་ངོ་”
3
མར་ངོ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། 

མདོར་ན། དབེ་གཞྲི་བཅུ་གཉྲིས། དབེ་བའྲི་ཡ་གལ་བཅུ་གཉྲིས་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ་སོ་

དྲུག་ཡོད་པས། ཕྱག་སོ་བཞྲི་དང་རྭ་གཉྲིས་ཏེ། སོ་དྲུག་པོ་དེ་ཞྲིབ་ཏུ་ཕྱེ་ན་ཟླ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་པོ་དེ་ལ་ལྷོ་བགོད་ཟླ་བ་དྲུག་བང་བགོད་ཟླ་བ་དྲུག །དེ་ཡང་ལྷོ་གཡས་དང་། 

བང་གཡོན་དུ་བེད་ན། གཡས་གཡོན་ཐབས་ཤེས་སུ་བེད་པའྲི་ཆ་ཅན་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་

ཟླ་བ་དྲུག་དེ་ལས་ཕྱེ་བའྲི་ཡར་ངོ་དྲུག་མར་ངོ་དྲུག་ཏེ། དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་

1  ཞོལ།  སོད

2  མ་ཕྱི། +དང་

3  སྐུ།  +བཅུ་གཉྱིས་



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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དེས་གཡས་ཀྲི་ཕྱག་བཅུ་བདུན་དང་། རྭ་གཡས་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་མཚོན། དེ་

བཞྲིན་དུ་ཆ་ཅན་བང་བགོད་ཟླ་བ་དྲུག །དེ་ལས་ཕྱེ་བའྲི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དྲུག་ཏེ་དྲུག་

གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེས། གཡོན་གྲི་ཕྱག་བཅུ་བདུན་དང་། རྭ་གཡོན་མ་དང་བཅོ་

བརྒྱད་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕྱྲི་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་ནང་ལ་སྦར་ན་ལྟེ་བའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་

འཁོར་ལོ་རྩ་རེ་བཞྲི་ལས། རྩའྲི་རྲིམ་པ་ལྔ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ལས་གེས་པ་”བཞྲི
1
་དེ་

ལས་གེས་པ་བརྒྱད། དེ་ལས་གེས་པ་བཅུ་དྲུག་”
2
དེ་ལས་ཕྱེ་བ་རེ་བཞྲི་ཡོད་པ་ལས་

གཡས་ན་རྩ་དྲུག་གཡོན་ན་རྩ་དྲུག་མཚམས་ན་རྩ་བཞྲི་སྟེ། བཅུ་དྲུག་ལས་གཡས་

གཡོན་གྲི་རྩ་ནས་རླུང་རྒྱུ་བ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས། མཚམས་ཀྲི་རྩ་ནང་ནས་རླུང་མྲི་རྒྱུ་

བས་སྟོང་པའྲི་རྩ་ཞེས་ཐ་སད་བེད་དོ། །

དེ་ལྟར་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཆ་ཅན་དབེ་གཞྲིར་བས་ནས་དེ་དང་དེ་

ལས་ཕྱེ་བར་གྱུར་བའྲི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་གཉྲིས་དང་དམར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་

ཆ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ་སོ་དྲུག་པོོ་དེས་ཕྱག་སོ་བཞྲི་དང་རྭ་གཉྲིས་ཏེ། སོ་དྲུག་མཚོན་ཞྲིང་

དེ་ལ་ཡང་ཞྲིབ་ཏུ་ཕྱེ་ན་གཡས་ཀྲི་རྩ་ནས་འཕོ་བ་དྲུག །གཡོན་གྲི་རྩ་ནས་འཕོ་བ་

དྲུག །”གཡས་གཡོན་གྲི་འཕོ་བ་དྲུག །
3
གཡས་གཡོན་གྲི་འཕོ་བ་དྲུག་དེ་གཉྲིས་རེ་

རེ་དབེ་གཞྲིར་བས་པ་དེ་ལས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པ་དཀར་ཆ་འཕེལ་བ་དྲུག །དམར་ཆ་

འཕེལ་བ་དྲུག་ཏེ། བཅོ་བརྒྱད་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས། གཡས་ཀྲི་འཕོ་བ་བཅོ་

1  མ་ཕྱི།  གཞྱི

2  ཞོལ།  དེ་ལས་གེས་པ་སོ་གཉྱིས་

3  སྐུ།  -གཡས་གཡོན་གྱི་འཕོ་བ་དྲུག །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བརྒྱད་ཀྲིས་གཡས་ཀྲི་ཕྱག་དང་རྭ་”གཉྲིས
1
་མ་མཚོན་ཞྲིང་། གཡོན་གྲི་འཕོ་བ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་གཡོན་གྲི་ཕྱག་དང་རྭ་གཡོན་མ་མཚོན་གྲི། དེས་ན་རླུང་”གྲི་
2
རྒྱུ་བ་དེ་

དག་འགགས་ཤྲིང་དག་པའྲི་ལྡོག་པའྲི་ཆ་ནས་ཕྱག་སོ་བཞྲི་དང་རྭ་གཉྲིས་ཏེ་སོ་དྲུག་

གོ །དེའང་སྤྲིར་དཀར་ཆ་དམར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་སབས་འདྲིར་

བཅུ་གཉྲིས་དང་སྦར་རོ། །བཞོན་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་དང་ནྲི། །ཟླ་བ་ཡྲི་ནྲི་”ཞྲིབ
3
་ཏུ་

ཤེས། ཞེས་པ། ཕྱྲི་ལ་སྦར་ན། ཕྱྲི་རོལ་ན། དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག །ནག་

ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། དེ་ཡང་དུས་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་མགོ་བརྩམས་ནས། 

དཀར་ཆ་དེ་རོགས་པ་ན། ཚེས་ཞག་རེ་རེ་རྩྲིས་པའྲི་ཚེས་ཞག་བཅོ་ལྔ། དེ་བཞྲིན་

ནག་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཡང་སྔར་དང་འད་ལ། དེ་ཡང་ཕྱྲི་རོལ་ན་ཚེས་ཞག་བཅོ་ལྔ་ལས་

མེད་ཀང་། ནང་ན་དཀར་ཆ་དམར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས། ཕྱྲི་རོལ་ལ་

ཡང་ཆ་བཅུ་དྲུག་བཟོ་དགོས་ཏེ། དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་རོགས་ནས་ནག་ཆ་

ལ་ཞུགས་ཙམ་དེ་ཆ་གཅྲིག་ཏུ་བེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་པ་གཡས་གཡོན་གྲི་མཐེ་

བོང་ནས་བརྩམས་ཏེ། དཀར་ཆ་དམར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་སྦང་

གཞྲིའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །སྦོང་བེད་ལམ་ལ་སྦར་ན།

དཀར་ཆ་དམར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ཡང་གཡས་རོ་མ་དང་གཡོན་

རྐང་མའྲི་ནང་ནས་རླུང་གྲི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རྐང་

གྲི་རླུང་ཐམས་ཅད། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པ་ལ་བརྟེན་

1  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  གཡས

2  ཞོལ།  -གྱི་

3  སྐུ། བླ།  ཞག



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།

 959  

ནས་ཁམས་དཀར་པོ་འབབ་པ་དེ་ཡང་གཡས་ཀྲི་ཆ་ནས་དགའ་”འདམ
1
་བཅུ་དྲུག་

ཡོད་དེ། སྤྲི་བོ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་ཆ་བཞྲི་རུ་བགོས་པའྲི་ཆ་རེ་རེར་སེབས་པ་ན། 

དགའ་བ་ལྷག་པོ་རེ་འོང་བས་དེ་ལྟར་ཏུ་བའོ། །འབས་བུ་ལ་སྦར་ན། སངས་པའྲི་དག་

པ་དང་། རྟོགས་པའྲི་དག་པའོ། །དག་པ་གཉྲིས་སུ་འོང་བས་དང་པོོ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་རོ་རྐང་གྲི་འཕེལ་བ་བཅུ་དྲུག་འགགས་ཤྲིང་སངས་པ་མཚོན་པའྲི་མྲི་དང་། 

བ་རྒོད་ལ་སོགས་པའྲི་གདན་བཅུ་དྲུག་གོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ། 

ཞལ་ནྲི་གཟའ་དགུ་དག་ཏུ་ཤེས། །སྤན་ནྲི་རྒྱུ་སར་དག་དང་སྦོར། ཞེས་པ་ཕྱྲི་ལ་སྦར་

ན། ཕྱྲི་རོལ་ན་གཟའ་བདུན། སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་སྟེ་དགུ་དང་། རྒྱུ་སར་ཉེར་བདུན་

ཡོད་པ་ལྟར། ནང་ན་ཡང་ཁབ་བེད་ཀྲི་རླུང་མ་གཏོགས་པའྲི་རྩ་བའྲི་རླུང་བཞྲི། ཡན་

ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་དང་དགུ །སྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་འདབ་”བརྒྱ་ལ
2
་རྩའྲི་རྲིམ་

པ་གསུམ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ལས་གེས་པ་ལ་བརྒྱད། ཡང་དེ་ལས་གེས་པ་ལ་བརྒྱད་

ཡོད་དེ། བརྒྱད་གསུམ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་”བཞྲི་རོ་རྐང
3
་དབུ་མ་སྟེ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན། དེ་ཡང་ཕྱྲི་

རོལ་ན་རྒྱུ་སར་ཉེར་བདུན་གཟའ་དགུའྲི་ལོངས་སྤོད་བ་དང་། གཟའ་དགུ་ལོངས་སྤོད་

པ་པོ་ཡྲིན་པ་ལྟར། རྩ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་པོ་དེའྲི་ནང་ནས། རླུང་དགུ་པོ་དེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྒྱུ་བས། རྩ་རྣམས་ལོངས་སྤོད་བ་དང་། རླུང་དགུ་པོ་ལོངས་སྤོད་

པ་པོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་རྣམས་འགགས་ཤྲིང་དག་པའྲི་

1  སྐུ། བླ།  བ    ཞོལ།  བདེ་ཆ

2  སྐུ།  བླ།  བརྒྱད་ལ    ཞོལ།  བརྒྱད

3  ཞོལ།  བཞྱིས་ཀང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལྡོག་པའྲི་ཆ་ནས་ཞལ་དགུ་དང་། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྤན་གསུམ་གསུམ་སྟེ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་

ནོ། །དེ་ཡང་། ཞལ་ནྲི་གཟའ་དགུ་དག་ཏུ་ཤེས། ཞེས་པ་ཞལ་ནྲི་ཁ་ཡྲིན་ལ། ཞལ་

བརྒྱད་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཞལ་ནྲི་དབུ་ཙམ་ལ་བེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞབས་ནྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། །དུས་བཞྲི་ཡང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཕྱྲི་

ལ་སྦར་ན། ཕྱྲི་རོལ་ན། ཉྲི་ཟླའྲི་ཁྲིམ་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་ལུག་གྲི་

ཁྲིམ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་པ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཡང་དུས་ཀྲི་དབང་

གྲི་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། དགུན་དཔྲིད་གཉྲིས། དབར་སྟོན་གཉྲིས་དེ་བཞྲིའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་ལ་སྦར་ན། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་འཁོར་ལོའྲི་

རྩ་”བ
1
་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་ལྔ་ཡོད་པའྲི། རྲིམ་པ་གསུམ་པ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་

པ་དེ་ལ། གཡས་ནས་རྩ་དྲུག །གཡོན་ནས་རྩ་དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཉྲིས་དང་། དུས་བཞྲི་དང་

འད་བའྲི་མཚམས་ཀྲི་རྩ་བཞྲིའོ། །རྩ་དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་རླུང་རྒྱུ་བ་ལ་སྦར་ན་གཡས་

ཀྲི་རྩ་ནང་ནས་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་དྲུག་གཡོན་གྲི་རྩ་ནང་ནས་འཕོ་བ་དྲུག་སྟེ། བཅུ་གཉྲིས་

པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དུས་བཞྲི་དང་འད་བར་རྩ་བཞྲིར་འདུས་སོ། །དུས་འཁོར་

དང་མ་རྒྱུད་འགའ་ཞྲིག་ཏུ། སྟེང་གྲི་ས་སྒོ་ནས་ཀང་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་

དོ། །དེ་ལ་སྦར་ན་སྟེང་གྲི་ས་སྒོ་ནས་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་། ས་རླུང་ཆུ་རླུང་མེ་རླུང་རླུང་གྲི་རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་འཕོ་བ་བཞྲིར་འདུས་པས་

དུས་བཞྲིའོ། །དེས་ན་དེ་དག་འགགས་ཤྲིང་དག་པའྲི་ཆ་ནས་ཞབས་བཅུ་དྲུག་

1  བླ།  འདབ



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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གོ །མཚོན་བ་རྣམས་ནྲི་སྟོང་”ཉྲིད
1
་དང་”

2
སྲིང་རེ་ཡང་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གཉྲིས། ཞེས་པ་

ཡུལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས། དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་སྦར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་

ཏེ། དེའང་གཡོན་གྲི་ཕྱག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྲིས་སྟོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་ཅྲིང་གཡས་ཀྲི་

ཕྱག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་ལ། ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕྱག་མཚན་

གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་བཟུང་བས་ནྲི་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བ་མཚོན་ནོ། །

སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་ཡང་། སྟོང་བཞྲི་ཆོས་ཅན་མྲི་འད་བའྲི་སྒོ་ནས། ཕྱྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་

སོགས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་དག་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་བདེ་

ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཕྱྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དང་དབེར་མེད་པའྲི་བདེ་ཆེན་

”སོགས་
3
བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་། བདེ་ཆེན་ལ་སྲིང་རེའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྟན་པ། བླ་མེད་ཀྲི་

སབས་སུ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ་། །གླང་ཆེན་པགས་པ་བགེགས་ཆེན་ཏེ། ཞེས་པ་དང་དོན་

ལ་སྦར་ན། བགེགས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ནྲི་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀའྲི་པགས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་གོན་པས། 

བགེགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་མཚོན་ལ། ངེས་དོན་ལ་སྦར་ན། གླང་པོས། གཏྲི་

མུག་མཚོན་ལ། དེའྲི་པགས་པ་རློན་པ་སྐུ་ལ་གསོལ་བས་གཏྲི་མུག་རྩད་ནས་སངས་

པ་མཚོན། དག་པོའྲི་གཟུགས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །བསལ་ཞྲིང་རྣམ་པར་འཇོམས་

པའྲི་གཙོ། ཞེས་པ་ནྲི་དག་པོའྲི་སྐུར་བསྟན་པའྲི་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་

སྐུ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཞྲིང་། རྣམ་པར་འཇོམས་པའྲི་གཙོ་བོ་སྟེ་མཆོག་གོ །དེ་ཡང་

1  སྐུ། བླ།  པ

2  སྐུ། བླ།  །།

3  ཞོལ།  -སོགས་
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ཐ་མལ་གྲི་གཟུགས་”ཟེར་གྲི
1
་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་བཅོམ་ཞྲིང་དག་པའྲི་ཆ་ནས་

མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་དོག་ནག་པོ་བམས་པ་ཆེ། ཞེས་པ་སྐུ་དག་པོའྲི་སྐུར་ཡོད་ཀང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅྲིག་པ་ལྟར་བརྩེ་བའྲི་བམས་པའྲི་ཐུགས་དང་ལྡན་

ཅེས་པའོ། །ཐོད་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའོ། ཞེས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཐོད་སམ་ལྔས་དབུ་

བརྒྱན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་དག་པ་ལ་སྦོར་ཡང་། མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ལྔ་དག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ལྔ་མཚོན་པ་ནྲི། སྟེང་ཞལ་གྲི་རལ་པའྲི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་ཡྲིན་པར། སོབ་དཔོན་མྲི་

བསྐོད་པས་བཤད་ཅྲིང་། དེས་ན་ཐོད་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བ། ཞེས་པ་སྐྲ་གེན་དུ་

བརེས་པས་མཚོན་པའྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་དེ་ཐོབ་པ་ནྲི། དེས་བརྟན་པའྲི་

གཡུང་དྲུང་གྲི་སྐུ་མཚོན་ལ། ཁམས་དཀར་པོ་དེ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་ནས་བབ་པ་ལ་

དགའ་བ་བཞྲི་སྐེ་ཞྲིང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་སྐེས་པའྲི་མཐར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

དགའ་ཐོབ་པ་ན། དེ་ལས་གོང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མེད་ཅྲིང་སར་ལྡོག་མྲི་སྲིད་པས་དེ་ཡང་

མཚོན་ནོ། །

དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །རང་བཞྲིན་འབྱུང་བའྲི་དུས་དག་གོ །ཞེས་

པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་པ་ཡྲིན་གྲི་གཙོ་བོའྲི་དག་པ་མྲིན་པས་སབས་འདྲིར་མྲི་

དགོས་སོ། །དུས་གསུམ་གྲིས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཞེས་པ་ནྲི་ལམ་ལ་སྦར་ན། 

འདས་པ་མཚོན་པའྲི་རླུང་ཕྱྲིར་འབྱུང་བ། མ་འོངས་པ་མཚོན་པའྲི་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་

པ་ད་ལྟར་བ་མཚོན་པའྲི་རླུང་ནང་དུ་གནས་པ་སྟེ། རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་

དང་གདངས་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་དབེར་མེད་པར་སྦོར་བའྲི་རོ་རེའྲི་བཟླས་པའྲི་རླུང་གྲི་

1  སྐུ།  བླ།  སོགས    ཞོལ།  ཟག་བཅས
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རྒྱུ་བ་རགས་པའྲི་ཆ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ། །འབས་བུ་ལ་སྦར་ན་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ། 

གསུང་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་ཆོས་སྐུ་ཡྲིན་ལ། འོ་ན་ལོངས་སྐུ་ལ་གསུང་གྲི་ཐ་སད་བེད་

པ་ཅྲི་ཡྲིན་ཅེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པས་ལོངས་སྤོད་

རོགས་སྐུ་ཞེས་སྒ་བཤད་བེད་པ། ཐེག་ཆེན་གྲི་ཆོས་ལ་གཙོ་བོར་བེད་པ་ནྲི། གཙོ་

བོར་གསུང་གྲིས་བེད་པས། དེའྲི་སྒོ་ནས་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དང་། གསུང་གྲི་ཐ་

སད་འདོགས་སོ། །

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་བསྒོམས་པས་སྦང་གཞྲི་

དང་སྦར་ན། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རགས་པ་གནས་སབས་པའྲི་ལུས་དང་ཆོས་

མཐུན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཕྲ་བ་གཉུག་མའྲི་ལུས་ལ་རླུང་སེམས་གཉྲིས་ཡོད་

པས་རླུང་དང་ཆོས་མཐུན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་

ཤེས་མཚོན་ལ། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དེས་གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་

བསམ་བཞྲིན་ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་གཟུང་བ་མཚོན་ནོ། །འབས་བུ་ལ་སྦར་ན། 

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སྤྲུལ་སྐུ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལོངས་སྐུ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སོག་ཆགས་ཀྲི་གདན་གྲི་འོག་ཏུ་མནན་

པའྲི་ཚངས་པ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྲི་དག་པ་ལ་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་

གཞུང་དུ་མ་བྱུང་ཡང་། དེ་དག་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོས་

བདུད་བཞྲི་འཇོམས་ཤྲིང་སངས་པ་མཚོན་ལ། དེ་དག་ཀང་ཚངས་པ་སོགས་དངོས་

མྲིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་རང་སང་ལས་གྲུབ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

ལྷ་དེ་དག་འོངས་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་ལྷ་ཀླུ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་ལ་
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བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡང་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་ནས་འདུག་ན་བདག་ཅག་

རྣམས་ལྟ་ཅྲི་སོས་ཞེས་སྐྲག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་དག་པ་རྣམས་ཀྲི་མཚོན་དོན་གྲི་སྟེང་ནས། དེ་དག་ལམ་གྲི་རྲིམ་

པར་”རྩད
1
་ནས་བཤད་ན་དེ་ཡང་ཕྱྲི་རོལ་ན་ལོ་གཅྲིག་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པ་

ལྟར། ནང་ན་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པ་སོགས་རེ་རེ་ནས་

རྲིམ་བཞྲིན་སྦར་བའྲི་ཕྱྲི་ནང་གྲི་དུས་ཀྲི་ཆ་དག་པ་ནྲི། སྐུའྲི་དབྲིབས་ཙམ་གྲིས་

མཚོན་པ། དུས་ནྲི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས། ཞེས་བཤད་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་དཔའ་བོ་

ཆེན་པོ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དེ། གླང་ཆེན་པགས་པ་བགེགས་ཆེན་ཏེ། ཞེས་”པ་
2
མཚོན་པའྲི། ཉོན་མོངས་པ་མ་རྲིག་པ་རྩད་ནས་སངས་”པའྲི

3
་ཡྲིན་ལ། མ་རྲིག་པ་

སངས་པ་དེ་ཡང་གཉེན་པོ་ལམ་ཇྲི་འད་གཅྲིག་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཡྲིན་

”ན་
4
མཚོན་བ་རྣམས་ནྲི་སྟོང་”ཉྲིད་

5
སྲིང་རེ་”ཆེན་པོ་

6
བཅུ་དྲུག་གཉྲིས་”

7
ཞེས་པས། 

གཡས་ཀྲི་ཕྱག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། 

“
8
གཡོན་གྲི་ཕྱག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་གཉྲིས། ཕྱག་གཉྲིས་

1  སྐུ།  བླ།   སྦྱར

2  སྐུ།  -པ་

3  ཞོལ།  པ

4  སྐུ།  བླ།  ནོ།།

5  སྐུ།  བླ།  པ་དང་།།

6  སྐུ།  ཡང་ནྱི་

7  སྐུ།  །།

8  མ་ཕྱི།  +གཡོན་གྱི་ཕག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་།    སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  

-གཡོན་གྱི་ཕག་མཚན་བཅུ་དྲུག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་།



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ཀྲིས། ཕྱག་མཚན་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་བཟུང་བས་མཚོན་པའྲི་བདེ་སྟོང་དབེར་མྲི་

ཕྱེད་པར་སྦར་བའྲི་བདེ་སྟོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ཉྲིད་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བར་བེད་ན། བཞོན་པ་བཅུ་དྲུག་དུས་དང་ནྲི། ཞེས་

པ་ནང་ལ་སྦར་བ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་

གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་དགོས་སོ། །

དེ་ཉྲིད་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ན། དེ་ལ་ནང་གྲི་རྐེན་དང་། ཕྱྲིའྲི་རྐེན་གཉྲིས་ལས་

ནང་གྲི་རྐེན་ནྲི། དུས་གསུམ་”པོ་ནྲི
1
་སྐུ་གསུམ་མོ། ཞེས་པས་མཚོན་ཞྲིང་བརྟན་པའྲི་

རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་”
2
རང་གདངས་གསུམ་དང་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་སྦར་

བའྲི་ཟབ་མོ་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་དང་། ཕྱྲིའྲི་རྐེན་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས། རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བེད་དགོས་ཡུམ་དང་སྦར་

བའམ། མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བས་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་ལ། དེ་ཡང་ཡུམ་

དངོས་སུ་མེད་ཀང་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་འདེན་ནུས་

པས། འཇྲིགས་བེད་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་དང་མྲི་འད་བར་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ལྟ་བུ་

ལ་ཡང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་ཆ་ཚང་བར་ཡོད་ཅེས། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཡང་ཡང་གསུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡྲིན་ནོ། །ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་གཞུང་

ནས་འབྱུང་བའྲི་དག་པ་སྦོར་ཚུལ་དང་། དེ་དག་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་སྒྲིག་ཚུལ་མདོ་

ཙམ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལ་སྤྲིར་ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

1  སྐུ།   དག་པ    བླ།  དག་པ་ནྱི

2  ཞོལ།  བླ།  +གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ནས་བཤད་ལ། དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་སེ་གཞན་གྲི་སབས་སུ་ཡང་འཁེར་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་

ཡང་བདེ་ཀྱཻ་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་པའྲི་བརྟགས་གཉྲིས་དང་། བདེ་མཆོག་ཉུང་

ངུའྲི་རྒྱུད་དུ། ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་མྲི་གསལ་ཡང་། རྩ་རྒྱུད་

རྒྱས་པ་འབུམ་ལྔ་བསྡུས་པ། དགེས་པ་རོ་རེ་དང་། བདེ་མཆོག་མངོན་བརོད་དང་། 

འབུམ་པ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྟོག་བདུན་ན་མྲི་གསལ་ཡང་། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་

པ་དང་། རྟོག་པ་གསུམ་པ་ན་ཕྱྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་ཚུལ་དང་དག་པ་དན་པའྲི་

ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །བཟླས་པའྲི་སབས་སུ་རྭ་པ་རྣམས་ཀྲི་

ལུགས་ལ་རྩ་སྔགས། སེ་བརྒྱད་ཀྲི་སོག་སྲིང་ཡྲིན་པས། མན་ངག་དང་མྲི་ལྡན་པར་

སྲིང་ཁར་མྲི་འགོད་ལ། མན་ངག་དང་ལྡན་པའྲི་སྒོ་ནས་འགོད་པར་བེད་དོ། །དེའྲི་མན་

ངག་ནྲི་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད། དེའྲི་སྟེང་དུ་པད་འདབ་མ་བརྒྱད། 

འདབ་མ་རྣམས་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་བར་དུ་གནས་པ་དེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག །འདབ་

མ་རྣམས་ལ་ཡ་མ་ར་ཛ་ཞེས་སོགས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཞྲི་འདབ་མ་རེ་རེའྲི་སྟེང་དུ་གནས་

པ་སྟེང་ༀ་འོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་ནྲི། མན་ངག་

གསེར་ཆོས་སུ་བེད་དོ། །རང་གྲི་ལུགས་ལ། སྲིང་ཁར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་

ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་མཐའྲི་ནང་སོར་ལ། ཡ་མན་ཏ་ཀ །བར་སོར་ལ་ཧྲྲིཥྚྲིཿ ཕྱྲི་སོར་ལ་རྩ་སྔགས་

བཀོད་ནས། སྔགས་རྣམས་ཁ་དོག་ནག་པོ་འོད་ཟེར་འབར་བའྲི་རྣམ་པར་བསམས་

ནས་བཟླའོ། །དེ་དམྲིགས་པ་མྲི་གསལ་ན། དེ་ཀ་ལ་སེམས་བཟུངས་ནས་ཀོག་པའྲི་

ཚུལ་དུ་བཟླ། དམྲིགས་པ་གསལ་ན་གང་བཟླས་པའྲི་སྔགས་ཕྲེང་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལ་



༦ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། རྩ་ཞལ་གྲི་ཤངས་ཕུག་ནས་རླུང་ཕྱྲིར་འབྱུང་བ་དང་

མཉམ་དུ། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། རླུང་ནང་

དུ་འཇུག་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། སྔགས་འཕྲེང་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་བསམས་ནས་ཞལ་དགུ་

ག་ནས། འབྲུག་གྲི་སྒ་ལྟར་འུར་འུར་སྒོགས་པར་བསམས་ནས་བཟླའོ། །ཕྲེང་རོག་

རྣམས་འདོད་ཆགས་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁག་འཛག་པའྲི་མགོ་

བོར་བལྟས་ནས། གཡས་མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་ཡྲི་དམ་གྲི་སྐུ་རེ་རེ་རང་གྲི་

ལུས་ལ་སྲིབ་སྲིབ་ཐྲིམ་པར་བསམས་ལ་ཕྲེང་བ་དབབ་བོ། ཞེས་པ་འདྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སོབ་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ།།  །།

སྭསྟྲི།  ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་རྣམ་གཞག་

ལེགས་པ་ཞྲིག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བླ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བེད་མ་ཧེའྲི་ཞལ་གྲིས་མ་ལུས་བགེགས་ཀྲི་སོག་འཕྲོག་

ཅྲིང་། །བཅུ་དྲུག་ཞབས་ཀྲིས་གར་སྟབས་བསྐོད་པས་བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་རྩད་

ནས་འབྲིན། །སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་དག་ཏུ་རབ་ཁོས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་གཤྲིན་རེ་

གཤེད། །འཇྲིགས་པ་དག་ཀང་ཆེས་ཆེར་འཇྲིགས་མཛད་དུས་ཀྲི་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །

འདྲིར་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་”
1
རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

རྒྱུད་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སོ་སོ་ཇྲི་

ལྟར་བཤད་པ་མྲི་འད་བའྲི་དབེ་བ་དང་། བརོད་པར་བ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དག་རྣམ་

པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཔལ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་འཇྲིགས་གསུམ་

གདོང་དྲུག་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་དག་ཀང་། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ཕྱོགས་

མཐུན་གྲི་རྒྱུད་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ཤྲིང་། ཐབས་རྒྱུད་ལ་

ཡང་རྲིགས་གསུམ་དུ་རོ་རེ་སྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའྲི་ནང་ནས། ཞེ་སང་

གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཐབས་རྒྱུད་དེ། དེ་ལ་དག་ནག་དང་གཤེད་དམར་གྲི་རྒྱུད་ད་ལྟ་འཕགས་

1  ཞོལ། པོད། ༼ཏ༽  +གྱི་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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ཡུལ་དང་བོད་ན་བཞུགས་པ་འདྲི་དག་ནྲི། བསྡུས་རྒྱུད་ཡྲིན་ཞྲིང་། རྟོག་བདུན་”གྲི་
1
བསྡུས་རྒྱུད་མ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་ནང་ནས་རྟོག་པ་བདུན་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ཡྲིན་

པས། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་དུམ་བུ་སྟེ། དུས་འཁོར་གྲི་དབང་མདོར་བསྟན་བཞྲིན་

ནོ། །རྟོག་པ་གསུམ་པ་ནྲི། རྟོག་བདུན་གྲི་འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པ་གཙོ་བོར་འཆད་

ཅྲིང་། བདུད་རྩྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲིས་འཆད་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་དུ་རྭ་སྐོ་གཉྲིས་ཀ་འདོད་པ་

ལྟར་ལེགས་པས། བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག །རྒྱུད་”རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་
2
སྨྲ་བ་ནྲི་ཆོས་སོང་གྲི་

ལས་གསོག་པའོ། །ཏེའུ་ལོ་པའྲི་རྟོག་པ་ཡང་རྭ་པ་དག་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ཕྱུང་བར་

འདོད་དོ། །གཏམ་རྒྱུད་ཀྲི་རྟོག་པ་ནྲི་སྐོ་བ་རྒྱུད་དུ་བེད་མོད་ཀྲི། རྭ་པ་རྒྱུད་དུ་མྲི་

འདོད་དོ། །དེའྲི་སེ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་དུ་མྲི་བགང་ཞྲིང་། མྲིང་ཡྲིག་རྣམས་ལ་ཡང་མྲི་

འགྲིག་པ་དུ་མ་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །བླ་མ་བྷ་རོ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་གཏམ་བརྒྱུད་རྣམས་

ལ་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གྲི་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པས་མྲི་འཐད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་མ་དང་། རོ་ལངས་

བརྒྱད་སོར་གཉྲིས། དཔལ་འཛིན་གྲིས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཆེ་བས་

གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བ། དག་པོའྲི་སྦྲིན་སེག་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཆོ་ག །ཤྲྲི་བྷ་དས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཞལ་ཕྱག་རོགས་པ། གཞལ་ཡས་

ཁང་དུར་ཁོད་དང་བཅས་པ། སྦྲིན་སེག །དོན་ཡོད་རོ་རེ་ཆུང་བས། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་

བསྡུས་གཅྲིག །བལ་པོ་བྷ་རོས་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་བཞྲི་པ། 

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཡོད་དེ། བོད་ལ་རྭ་སྐོ་ཞང་གསུམ། 

1  སྐུ་འབུམ། པོད། ༼མ༽   ནྱི་    ཞོལ།  -གྱི་

2  བླ་བང་། པོད། ༼ཇ༽  སྐུ་འབུམ། པོད། ༼མ༽  བརྫུས་མར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མལ་དང་གཉོས་ཀྲི་ལུགས་རྣམས་ཅུང་གགས་ཆེ་ཞྲིང་། དེའྲི་ནང་གྲི་རྭ་སྐོ་གཉྲིས་

དང་། དེ་ཡང་རྭ་ལུགས་མཆོག་ཏུ་བེད་པར་སང་ངོ་། །དེས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྔ་

ནྲི། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་མངོན་རྟོགས། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཞལ་ཕྱག་རོགས་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཕྱག་བཞྲི་པ། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའོ། །སྐོ་

འོད་འབྱུང་གྲིས་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ཆུང་བ་ལ་ཐུག་ཅྲིང་། དེའྲི་ལུགས་ལ་ཞེ་དགུ་མ་གཙོ་

བོར་བེད་ཅྲིང་། ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་དང་། དགུ་མ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེའྲི་རྟོག་བདུན་གྲི་ཊྲིཀྐ་

ཡང་ཡོད་དོ། །

”དེས་
1
ཕྱྲིས་ཀྲི་བོད་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མ་ནྲི། རྒྱུད་དང་

རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར། མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་

ཏེ། སམྦུ་ཊ་དང་། རྟོག་བདུན་གྲི་བྲིས་སྐུ་དང་། ལྷའྲི་རྟོག་པའྲི་སབས་སུ་མྲི་གསལ་

ཡང་། འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་རྟོག་པ་གསལ་བར་སྟོན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་རྟོག་གསུམ་ལས། 

ཡ་ཀྵེ་མ་མེ། ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་གསུམ་ལས། ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་དང་

བཅས་པ་བསྐེད་པར་གསུངས་ཤྲིང་། དག་ནག་ལས་ཀང་། ཡྲི་གེ་ཀྵེ་ནྲི་གཏྲི་མུག་

བརོད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དེ་དག་”
2
ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞྲི་དང་བཅས་པ་

བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ལ། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་”
3
འཁོར་ལ་བརྟེན་”པ་

4
ལས་བསྒྲུབ་

པའྲི་སབས་སུ་ཡང་ཡྲི་གེ་བཅུ་བདུན་ལ་ལྷའྲི་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་དང་། ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཐོད་

1  ཞོལ།  -དེས་

2  ཞོལ། +གྱི་

3  བླ།  ཞོལ།  +འཁྲུལ་

4  སྐུ།  པའྱི་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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པ་བཞྲིར་བསྐེད་པར་རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་དཔལ་ཆེན་རོ་རེ་གྲུབ་པ་དང་། སོ་ན་

”ཤྲྲི
1
་གཉྲིས་”ཀྲི

2
་མཛད་པ་ལས་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་

སབས་སུ། གཙོ་བོ་ལ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་གཞན་འོང་དོན་མེད་ལ། དེས་ན་གཉོས་ལོ་

ཙྪ་བ་ཡོན་ཏན་གགས་པ་དང་། རྭ་ལོ་གཉྲིས་ཀྲི་སོལ་ཕྱེ་བའྲི་འཇྲིགས་བེད་བཅུ་

གསུམ་མ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པར་བཤད་པའྲི་གཞུང་མེད་པས། 

ཡུམ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བེད་པ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདྲིའྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ནས་ཡུམ་ཡོད་པར་མ་བཤད་ཀང་། ཡོད་པར་

མ་བཤད་པ་དང་མེད་པར་བཤད་པ་གཉྲིས་དོན་མྲི་གཅྲིག་ཅྲིང་། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་

ཡང་། སབས་གང་དུ་ཡང་ཡུམ་མེད་པར་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་

ཡང་འཇྲིགས་བེད་”
3
དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་བར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལ་

གསང་དབང་ལ་ནྲི་བླ་མས་ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་རས་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྲིང་། 

དབང་གསུམ་པ་ལ་ནྲི་སོབ་མས་ཡུམ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། སྟ་གོན་གྲི་སབས་སུ་ཡང་བླ་མ་

”ལ་
4
ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་སྒས། སོབ་མ་རྣམས་རང་གྲི་ལུས་ལ་

བཅུག །རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྲི་པདར་གནས་པ་ལ་བང་སེམས་”ཀྲི
5
་དབང་བསྐུར་

1  སྐུ།  ཤྱི

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ཀྱིས

3  སྐུ།   +ཀྱི་    བླ།  +ལ་

4  སྐུ།  -ལ་

5  སྐུ།  ཞོལ།   ཀྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་དག་ནག་གྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་འཇྲིགས་

བེད་བཅུ་གསུམ་མ་བསྒྲུབས་པས་ཀང་ཡུམ་ཡོད་པར་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན། འཁོར་གྲི་

ལྷ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མངལ་ནས་འབྲིན་པར་ཤྲིན་ཏུ་གྲུབ་སྟེ། དག་

ནག །གཤེད་དམར་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཡུམ་ཡོད་པར་གྲུབ་སྟེ། བླ་མེད་ཀྲི་རྲིམ་

པ་དང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་ནྲི་རོགས་

རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་བེད་དུ་འགོ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ལ་ནྲི་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པས་དངས་པའྲི་བདེ་

བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་གཉྲིས་སྦར་ཏེ། རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྒོམ་དགོས་པ་ལས། རྲིམ་

པ་དང་པོའྲི་སབས་སུ་ཡུམ་མེད་ན་དགོས་པ་དེ་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། འཇྲིགས་བེད་ལ་

བསྐེད་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དོགས་པ་

གཅོད་པ་ནྲི། ཀྱཻ་རོར་ལས། བདག་མེད་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ཡྲིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཉྲིད་ཅེས་

ཇྲི་ལྟར་བརོད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ལམ་འདྲིར་ཕྱག་རྒྱ་མ་མེད་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། བུད་མེད་གཟུགས་ནྲི་

སངས་ནས་གཞན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བ། ཞེས་སོགས་དང་། དེའྲི་

ཕྱྲིར་འགེལ་པ་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཕྲེང་བ་ལས། སེ་མ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་མོའྲི་མགུལ་

ནས་འཁྱུད་དོ། །དེ་ལས་གཞན་རྣལ་འབོར་མ་བདུན་སྤོས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇུག་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་རང་གྲི་པད་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་དང་སྦོར། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་སྤོད་དོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡབ་ཡུམ་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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ཞལ་སྦོར་མེད་ཀང་དོན་ཐོབ་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁོད་ཀྲི་སྒྲུབ་

བེད་དང་པོ་མ་ངེས་ཏེ། དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་དགོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་བསྒོམ་དགོས་”པས་
1
ན། རོ་རེ་ཕྲེང་བར་གསུངས་པའྲི་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཡུམ་རྐང་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དུས་སུ་ཡང་། གཙོ་མོ་ལ་”ཡང
2
་སྦོར་

དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། བླ་མེད་ཀྲི་ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མྲི་སྲིད་

པར་འགྱུར་ཏེ། བླ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་ན་དབང་བཞྲི་བསྐུར་དགོས་པས་ཁབ་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འོ་ན། དེ་རྣམས་ལ་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད་ཅེ་ན། 

རང་གྲི་རྲིགས་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྐུར་བ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེེར་རོ། །

སྒྲུབ་བེད་གཉྲིས་པས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་མངལ་འབྲིན་

བེད་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་མ་བཤད་ཅྲིང་། འཁོར་གྲི་ལྷ་དག་ནག་ནས་

བཤད་པའྲི་ལྷར་གྲུབ་པས། དེའྲི་ཆོ་ག་ཡང་དག་ནག་བཞྲིན་རྲིགས་སོ། །ཞེ་ན། དེ་

ཡང་དག་ནག་ནས་བཤད་པའྲི་ལྷར་མྲི་འགྲུབ་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སྒྲུབ་བེད་

གསུམ་པས་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། ཀྱཻ་རོར་གྲི་རྒྱུད་དེའྲི་དོན་ནྲི། ས་བཅུ་པའྲི་བར་དུ་བདག་

མེད་”པའྲི་
3
རྣལ་འབོར་གྲིས་བགོད་ནས། ཉེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦོར་རན་པའྲི་ཚེ་བུད་

མེད་ཀྲི་གཟུགས་སངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་

1  ཞོལ།  -པས་

2  བླ།  ཞོལ།   ཡབ

3  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   མའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གཞན་དང་སོམས་པར་སྦོར་བར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ནྲི་འདྲི་བརོད་

པར་བ་སྟེ། ཁོད་ཀྲིས་སྒྲུབ་བེད་དང་པོའྲི་ལན་སྨྲས་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོ་སྟེ། བླ་

མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

བསྒོམ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཟུར་ཙམ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་མེད་པས། ཁས་ལེན་མེད་

པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞྲིག་གོ །ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་དོན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཁེད་ཅག་

གྲིས། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་གཏན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྲི། འཇྲིགས་བེད་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦོར་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལན་ཅྲིག་ཀང་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བར་ཁས་

བླངས་པས། དེ་ལྟར་ན་འཇྲིགས་བེད་ལ་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་བ་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་གྲི། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་ན་འཇྲིགས་བེད་”ནམ
1
་

བསྒོམས་ཀང་ཡུམ་བཅས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་པས་ཁབ་པར་ཁས་བླངས་པ་

”ཡྲིན
2
་ནོ། །

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངལ་འབྲིན་བེད་པ་འགོག་པ་ན། ཁད་པར་དུ་

རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་མངལ་འབྲིན་བེད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར། མྲི་

འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང་། ཡང་ཡབ་རྐང་དང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་

ལ་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། རང་གྲི་རྲིགས་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་

བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བསྐུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་རྲིག་པ་རྣལ་དུ་མྲི་གནས་པ་སྟེ། བླ་

མེད་ཀྲི་ཡབ་རྐང་ཡུམ་རྐང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་”ལ་
3
དབང་གོང་མ་གཉྲིས་བསྐུར་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།  སྐུ། ༥ན༡ན།  ཞོལ། ༤བ༢ན།   ནྱི  *ནམ    བླ། ༤བ༥ན།  ནམ

2  ཞོལ།  མྱིན

3  སྐུ།  ཀྱི་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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བའྲི་”
1
རྲིགས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བེད་པ་དང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སབས་སུ་

དེའྲི་ཚེ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་”གྲི
2
་བེད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཡབ་རྐང་ཡུམ་རྐང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འཁོར་གསུམ་སྤྲིར་གསང་དབང་གྲི་གསང་རས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་བ་དགོས་པར་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས་བཤད་ཅྲིང་། 

ཁད་པར་འཇྲིགས་བེད་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ང་རྒྱལ་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་དག་

ནག་གྲི་དབང་གོང་མ་གཉྲིས་ལ་སོབ་དཔོན་དང་སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པར་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གྲིས་བསྐེད་ཅྲིང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དག་ནག་དང་མཚུངས་པར་བ་དགོས་པར་མ་ཧེའྲི་ཞལ་དངོས་

སུ་གཟྲིགས་ཤྲིང་འགེལ་པ་མཛད་པའྲི་གནང་བ་ཐོབ་པ་སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

རྟོག་བདུན་གྲི་འགེལ་པ་ལས་གསལ་བར་བཤད་དེ། དེ་ཉྲིད་ལས། དབང་བསྐུར་ཐོབ་

པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དག་ནག་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྒྱུད་དེ་ལས་འདྲིར་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་དང་། གཏོར་མ་དང་། 

འཁྲུལ་འཁོར་གྲི་བ་བ་དང་། བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བར་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་དབང་དེ་གཉྲིས་བསྐུར་བ་ན། འཇྲིགས་བེད་ཡུམ་བཅས་བསྒོམ་པའྲི་

ཁུངས་དང་། ལྷ་མངལ་འབྲིན་བེད་པའྲི་ཁུངས་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་བསྟན་པའྲི་

1  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  +ཚྪེ་

2  སྐུ།  བླ།  གྱིས
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ཡུམ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རེ། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་མེད་དེ། ལྲིང་དམར་པོ་གེན་དུ་འགེང་བའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མུན་སྤྲུལ་ཏེ། ལྲིང་གེན་དུ་ལངས་པ་དེའྲི་ཚེ་ན། ཡུམ་དང་

དངོས་སུ་སྦོར་བ་མེད་ཀང་། སྤྲིར་ཡུམ་དང་སྦོར་བའྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད་མཚོན་

པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་དག་པ་འཆད་པ་ན། བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཕྱྲི་རོལ་གྲི་

ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཚུལ་དུ་བཤད་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་

ཅྲིང་། དེ་གྲུབ་པ་ན། རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཡུམ་དང་སྦོར་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་

དགོས་པར་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་རོ་ལངས་”
1
ནག་མོ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་

དོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མཐོང་རྒྱ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདུས་པའྲི་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་གཤྲིན་

རེའྲི་གཤེད་ལ་ཡུམ་རོ་ལངས་མ་དང་། ཀྱཻ་རོར་གྲི་ཁོ་བཅུའྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་

ཡུམ་རོ་ལངས་མ་འགོད་པར་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་བཤད་ཅྲིང་། རོ་ལངས་

མ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་མ་བཤད་དོ། ཞེ་ན། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དམར་པོ་ལ་རོ་

ལངས་མ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ་དང་། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་པ་”ལ་
2
རོ་ལངས་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པས། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ་

ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ་ལ་ཡུམ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་དོན་གྲིས་ཐོབ་བོ། །འཇྲིགས་

བེད་ལ་ཡུམ་ཡོད་པར་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཚིག་ཟྲིན་ལ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། དོན་

གྲི་བཤད་པ་དང་། སྦས་དོན་གྲི་བཤད་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་མཚན་མ་གེན་

1  བླ།  ཞོལ།   +མ་

2  སྐུ།  -ལ་
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དུ་འགེང་བ་ཞེས་པའྲི་མཚན་མ་ནྲི་ལྲིང་ལ་བཤད་ལ། དེ་ཉྲིད་སྦས་དོན་དུ་བཤད་ན། 

ལྲིང་ལ་ལྲི་ཡ་ཏྲི་ཞེས་བས་པས་ཐྲིམ་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། གང་དུ་ཐྲིམ་ན་ཕྱག་

རྒྱའྲི་བྷ་གར་ཐྲིམ་པས་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་དངོས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་

གཉྲིས་ཀ་འདྲིས་འདོད་ཆགས་ཆོས་སྦས་སྟོན་ཞྲིང་། དེ་ལ་ཡང་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་

ཀའྲི་སྦས་དོན་ཡོད་དོ། །ཡང་ལྲིང་ནྲི་ངེས་ཚིག་གྲི་སྔར་ལྟར་ཐྲིམ་པ་སྟེ། གང་ཐྲིམ་པར་

བ་བ་ནྲི་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་ལུས་སོ། །དེ་ཉྲིད་གང་དུ་ཐྲིམ་པ་ནྲི་འོད་གསལ་དུ་ཐྲིམ་པ་སྟེ་

མཐར་ཐུག་པའོ། །ཡང་རྟོག་བདུན་ལས་ཁུ་བ་དགུག་པའྲི་སྦོར་བ་གསུངས་པས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཅྲིང་། དེས་མཚོན་ནས་

དབང་གོང་མ་གཉྲིས་ཀང་བསྟན་པར་སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས་བཤད་ལ། ཤཱནྲི་པས་

མཛད་པའྲི་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཚོགས་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ལས་ཀང་ཕྱྲི་ནང་གསང་བའྲི་

མཆོད་པ་བེད་པར་བཤད་པ་འདྲིས་ཀང་འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་བསྒོམ་

པ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། ཨེ་ནྲི་གསང་བ་མཁའ་དབྲིངས་དང་། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་གནས་རྣམས་ཀྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་དོན་སྟོན་པ་ཁད་པར་མེད་

ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་”བཞྲིའྲི
1
་སབས་ཀྲི་ཞུགས་པའྲི་གནས་

བསྟན་པའྲི་ཚིག་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དུ་དངས་པ་ལས། རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་པདར་

གནས། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཕག་མོས་ཞུས་པ་

ལྟར། འདྲིའྲི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ཡང་། འཇྲིགས་བེད་རང་གྲི་ཡུམ་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་

1  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   གཞྱིའྱི
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མས་ཞུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚིག་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དུ་དངས་པ་ལས། དཔལ་

ལྡན་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མས། །རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་རྒྱུད་ཞུས། །ས་ཚོགས་

རེས་སུ་རྲིག་པའྲི་རྒྱུད། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མཆོག་བདེ་ཞྲིང་། ཞེས་སོགས་འདྲིའྲི་

རོ་རེ་མཁའ་འགོ་དང་། ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མ་དང་། རོ་ལངས་མ་རྣམས་དོན་

འདའོ། །འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་མྲི་སྲིད་ན་ཡུམ་རྒྱུད་ཞུ་བ་སོགས་ཇྲི་ལྟར་འཐད། 

གཞན་ཡང་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཡུམ་མེད་ན། འདྲིའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་

བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྱྲིར། འདེན་བེད་རྟགས་ཀྲི་ཨེ་ཝཾ་སྦོར་བ་དང་། དེས་དངས་

པའྲི་ལམ་གྲི་ཨེ་ཝཾ་སྦོར་བ་སོགས་རྒྱུད་འདྲི་ལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་རྲིག་མའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་རྲིགས་བཞྲི་ལམ་དུ་བེད་པའྲི་

དབེ་བས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་ཕྱེ་བ་ན་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་ལམ་བེད། 

བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ལ་བཞག་པ་ནྲི། བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བོ་སྟེ། དེ་མེད་

ན་བླ་མེད་ཀྲི་ནང་ཚན་བེ་བག་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཁད་

ཆོས་དེ་ཉྲིད་བླ་མེད་ཙམ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་མྲི་

འགྱུར་རོ། །གཞན་འབས་བུ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ལ་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་

པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། འཇྲིགས་བེད་ལ་ཐོབ་བ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་མྲི་སྲིད་

དགོས་པས། འཇྲིགས་བེད་ལ་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་བསྐུར་དགོས་པར་ཁས་བླངས་

པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། ཡོད་ན། འཇྲིགས་བེད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་མྲི་སྲིད་པར་

ཁས་བླངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །དེ་བས་ན་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ཡང་། 

དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འདོད་ཆགས་འདོད་དགོས་ཏེ། དེའྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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འཚང་རྒྱ་བ་འདོད་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤོད་པ་ལ་རག་

ལས་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞར་ལ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི། 

ཡབ་རྐང་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། གཅྲིག་པུའྲི་སྒས་ཡུམ་གྲི་ཟླ་བོ་བཅད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་མངོན་རྟོགས་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་ཀྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་ལ་ཡྲིན་གྲི། 

གསང་མཆོད་སོགས་ཀྲི་སབས་གཞན་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །”གཅྲིག
1
་དྲིལ་བུ་ལུས་

དཀྲིལ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། “ཕྱྲི
2
་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་ན་གདན་

ཞབས་ཀྲིས་མནན་པའྲི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་གཅྲིག་པུ་ལས་མེད་ཅྲིང་། ཡུམ་ཕག་མོ་ཡོད་ཀང་

བྲིན་པ་གཉྲིས་ཀས་འཁྱུད་གདན་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པ་མེད་པས། དཔའ་བོ་གཅྲིག་

པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་འབའ་ཞྲིག་ལས་

འཁོར་གྲི་ལྷ་གཞན་མེད་པ་ལ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་གགས་སོ། །

གསུམ་པ་བརོད་པར་བ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པ་དང་། རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སོབ་པའྲི་ཚུལ། བསྐེད་རྲིམ་བརྟན་

པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གང་ཟག་གང་གྲིས་གནས་

གང་དུ་གནས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གནས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་དང་། གང་ཉམས་སུ་

བླངས་པར་བ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅྲིང་། ཁས་བླངས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་བརྩོན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ལ་རྒྱུད་ལེགས་

1  ཞོལ།  ཁ་ཅྱིག

2  སྐུ།  ཕྱིའྱི    ཞོལ།  -ཕྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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པར་སྦང་བ་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡྲིད་ལེགས་པར་བསྐོད་

པའྲི་”གང་ཟག་གྲིས། 
1
གནས་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པར་ཁ་ལྷོར་ཕྱོགས་ཏེ། བདུད་རྩྲི་

རྲིལ་བུས་ཁ་དག་པར་བ་སྟེ། རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པའྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་མ་དང་། རོ་ལངས་

བརྒྱད་སོར་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་དང་། ལྷ་བཅུ་གསུམ་

མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །ལྷ་ཞེ་དགུ་མ་ལ་ནྲི་རེ་མྲིག་དགུའྲི་མཚན་མ་དང་། ཕྱོགས་བཞྲི་

པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་། ཕྱག་མཚན་དྲུག་དྲུག་དང་། ཞབས་གཡས་ཀྲི་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་

གཉྲིས་གཉྲིས་འགོད་ཅྲིང་། གཡོན་གྲི་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་བརྒྱད་ནྲི་གྲྭ་བཞྲི་དང་སྒོ་

བཞྲིར་འགོད། མཚན་མ་དེ་དག་ཕྱག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་ལྷ་བསྐེད་པས་ལྷ་ཞེ་དགུའོ། །སོག་

ཆགས་འགོད་ཚུལ་ནྲི་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་ལུགས་སོ། །ཡང་ན་སྒོ་བཞྲི་དང་གྲྭ་བཞྲིར་རོ་ལངས་

བརྒྱད་བཀོད་པས་རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ཡང་གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་དམར་ནག་འཇྲིགས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འཇམ་པའྲི་དབངས་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་

པའྲི་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཞྲི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་མྲིན་ལ། འདྲི་ལ་

རྒྱུད་རོ་རེ་འཛིན་པ་དང་། འབས་བུའྲི་ཞལ་སྟེང་མ་དང་། ཐུགས་ཀའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རང་གྲི་རྣམ་པ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་

ཤྲིན་ཏུ་དག་པོ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི། ཐུགས་ཀའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དབངས་ཞྲི་

བའྲི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕྲེང་བཀོད་དེ། བཟླས་པ་བེད་པ་སོགས་ཀྲི་གནད་ལས་ཞྲི་

ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྲི་ཟབ་གནད་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་

1  སྐུ།  ངང་ནས།



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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བསྒོམས་པའྲི་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་

སྲིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་”ལ།
1
 རོགས་རྲིམ་ནྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐེ་འཆྲི་

བར་དོ་དང་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པར་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་ཡང་

ཐ་མལ་པ་ལ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་རང་དགའ་བར་འོང་བ་དེ་ཉྲིད། རྣལ་འབོར་པས་འཆྲི་བའྲི་

འོད་གསལ་དང་མཐུན་པར་དཔེའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ལས་བར་

དོ་འགྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་རྲིམ་པ་གསུམ་པ་དང་། ལྔ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་། 

བར་དོའྲི་ལུས་ཐ་མལ་པ་གཞན་གྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མྲི་མཐོང་བ་སྐེ་གནས་སུ་ཉྲིང་

མཚམས་སྦར་ནས། སྐེས་ཟྲིན་ནས་ཐ་མལ་པ་གཞན་གྲིས་ཀང་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་

མཐོང་བ་ལྟར་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པ་གཞན་གྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་མྲི་མཐོང་བ་

དེས་ཁམས་རགས་པའྲི་ལུས་བཟུང་བ་ན་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པས་ཀང་མཐོང་ནས་དོན་

བེད་པ་རྣམས་འབས་བུའྲི་སྐུ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྐེད་ནས། དེ་ཉྲིད་གོང་

ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པས་འབས་བུའྲི་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་ནྲི་འཇྲིགས་བེད་མ་གཏོགས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གཞན་བསྒོམ་པ་ལ་དཔའ་

གཅྲིག་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །ལྷ་སྔ་མ་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པར་བསྒོམ་

དགོས་ཤྲིང་། འཇྲིགས་བེད་ལ་ནྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་སྐེ་ཤྲི་

བར་དོ་སྦོང་བའྲི་ལམ་ཚང་བར་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་བསྲུང་

འཁོར་གྲི་སྔོན་དུ་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཚོགས་གཉྲིས་གསོག་པ་སྦང་གཞྲི་དང་མྲི་སྦོར་

ཡང་། འདྲིར་ནྲི་འཇམ་རོར་དང་འད་བ་དེ་དག་ཀང་སྦོར་དགོས་སོ། །ཚོགས་ཞྲིང་

1  སྐུ།  ནོ།།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སྤན་འདེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་བར་རང་འཇྲིགས་བེད་དུ་གསལ་

བའྲི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་གདན་ཟླ་ཉྲིར་བཤད་ཀང་། ཆུང་བ་པད་ཉྲིར་བཤད་པས་

པད་ཉྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་གྲིས་འཇྲིགས་བེད་བླ་མ་དང་བཅས་པ་སྤན་འདེན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །བླ་མ་ཡང་གཙོ་བོའྲི་རྲིགས་བདག་གྲི་ཚུལ་དུ་དང་། གཙོ་བོ་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་ཚུལ་”དུ་
1
དང་། ཤར་ཕྱོགས་ཀྲི་དུར་ཁོད་དབུས་ན་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་རྣམ་པར་བཞུགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་སྤན་འདེན་པའྲི་ལུགས་གསུམ་”ལ
2
། འདྲིར་

ནྲི་ཚུལ་དང་པོ་ལྟར་རོ། །

དེ་ནས། ཕྱག་མཆོད་པ། བཤགས་པ། ཡྲི་རང་། བསྔོ་བ། སེམས་བསྐེད། ལུས་

འབུལ་བ། ལམ་ལ་གནས་པར་དམ་འཆའ་བ། ཚད་མེད་བཞྲི་བསྒོམ་པ་རྣམས་བ་

ཞྲིང་། བཤགས་པའྲི་སབས་སུ། སྔར་འདས་པའྲི་དུས་སུ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཤྲིང་། ད་ལྟའྲི་

དུས་སུ་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའྲི་སྲིག་པ་རྣམས་བཤགས་ཤྲིང་། ཕྱྲིན་ཆད་མྲི་བེད་པའྲི་

སོམ་སེམས་”གཏོང་བའོ། །
3
སེམས་བསྐེད་དང་པོས་སོན་སེམས་བསྟན་ཅྲིང་། དམ་

བཅས་འཇུག་སེམས་བསྟན་ཏོ། །སྐབས་འགོའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་

སྐབས་འགོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་སྐབས་འགོ་བསྟན་

ཏོ། །དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་བསྐེད་

རྲིམ་བསྒོམས་ནས། རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་དགོས་པ་

ལས། སབས་འདྲིར་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཚོགས་གསོག་པ་ནྲི། བསལ་པ་བཟང་པོར་སྐེ་

1  སྐུ།  -དུ་

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།  ལས

3  སྐུ།  བརྟེན་པའོ།།



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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བའྲི་རྒྱུ་ལས་བཟང་པོ་གསོག་པ་དང་འད་ཞྲིང་། དེ་ནས་སྲིང་རེ་བསྒོམ་པ་ནྲི། ལས་

བསགས་པའྲི་མཐར་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་འད་སྟེ། བདག་དང་

བདག་གྲིར་འཛིན་པའྲི་གཞྲི་ཕུང་སོགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྲི་ངེས་ངོ་ན་ཕུང་སོགས་ཀྲི་སང་བ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞྲི་ཞྲིང་སྔར་གྲི་ཐ་མལ་གྲི་

ཕུང་སོགས་ཀྲི་སང་ཞེན་ནུབ་པས། འཆྲི་བའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སང་རགས་པ་ནུབ་ནས། 

ཕུང་པོ་རྲིང་པ་འདོར་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་ནས་

ཚོགས་ཞྲིང་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། རང་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། དེ་ཉྲིད་དུ་

མྲི་དམྲིགས་པར་བསམ་པ་དང་། རང་ལ་བསྟྲིམ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་

བསྒོམ་པ་དང་། ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་”སྦོང་བ
1
་སྟེ། ཚུལ་བཞྲི་འབྱུང་བ་ལས། འདྲིར་ནྲི་ཐ་མ་

ཉྲིད་གྲུབ་ཆེན་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན། སྭ་བྷཱ་ཝ་དང་། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའྲི་སྔགས་གཉྲིས་ཀྲི་སྔགས་དོན་དན་ནས་བདག་

དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་

ཤེས་ལེགས་པར་བསྐེད་དེ་བསྒོམ་པར་བའྲི། སང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཡལ་བ་བཞྲིན་

དུ་སོང་བ་ཙམ་དུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་འཐད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྔགས་དང་པོའྲི་དོན་ནྲི། ༀ་

ལ་ཡྲི་གེ་གསུམ་འདུས་པ་ནྲི། མཆོད་ཡུལ་མཆོད་རས་མཆོད་མཁན་རྣམས་མཚོན་

པ་སྟེ། དེ་གསུམ་སེམས་ཀྲི་བཏགས་ཙམ་དུ་བལྟ་བ་དང་། སརྦ་དྷརྨཱ་ནྲི། སབས་འདྲིར་

གཟུང་བས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་

པ་སྟེ། གཟུང་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པའོ། །ཨ་ཧཾ་ནྲི་ང་སྟེ་འཛིན་པ་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་

1  བླ།  སྤོད་པ
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ཡང་གཟུང་བ་རང་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་རྣམ་དག་ཏུ་སྟོན་པ་ནྲི། སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷ་གཉྲིས་པའོ། །ཡང་ན་ༀ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་མཚོན་

བེད་དང་། ཨ་ཧཾ་ནྲི། དེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྲི་ང་དང་། སརྦ་དྷརྨཱ་ནྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དང་། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ྅་” 
1
གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྒོ་གསུམ་དང་

བདག་གཞན་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་རྣམ་དག་ཏུ་སྟོན་པའོ། །དེ་ལྟར་

སྔགས་དོན་དང་པོ་སེམས་པས་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངེས་པ་བསྐེད་པར་བས་ལ། དེའྲི་རེས་

སུ་ཡུལ་སྟོང་ཉྲིད་དང་། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་

རྒྱལ་འཇོག་པ་ནྲི། སྔགས་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ནྲི་

དེའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་ལྟར་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་དོན་ཏེ། འདྲི་ལ་དངོས་སུ་དེ་

ལྟར་སོང་བ་དང་། མོས་ནས་དེ་ལྟར་བེད་པ་གཉྲིས་ལས་སབས་འདྲིར་ཕྱྲི་མའོ། །སྭ་

བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན། ཨཱཏྨ་ཀོ྅ནྲི་བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ་ཞེས་པ་སྟེ། “ཀ་ཧྲི
2
་ནྲི་ཨ་

མྲི་མངོན་པར་བས་ཏེ་མཚམས་སྦར་བའོ། །

འདྲིར་བསྒོམ་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་དང་། དེའྲི་ངང་

ནས་སྔོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་ཐུགས་བསྐེད་པའྲི་སོན་ལམ་དན་པས་ཞྲི་

བ་རྐང་པའྲི་དབྲིངས་ལ་མྲི་”ཞུགས
3
་པར། གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་བཞེངས་ནས་དོན་མཛད་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲི་བསྲུང་འཁོར་

གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷའྲི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉྲིད་དུ་

1  ཞོལ།  +ཧཾ

2  ཞོལ།  ཀོ་ཧཾ

3  ཞོལ།  བཞུགས
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དབེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། གཟུང་རྣམ་དེ་དང་དེར་ཤར་བའྲི་སྒོ་

ནས་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པའོ། །འདྲིར་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་

མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མྲིན་པ་དང་། ཆོས་འབྱུང་བསྐེད་པ་སོགས་ནྲི་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་

གཞུང་ལས་བཤད་ཅྲིང་། ཆོས་འབྱུང་གྲི་ཟུར་གསུམ་གྲིས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་

པའྲི་སྒོ་ནས། ཡུལ་སྟོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་ལ། མདོག་དཀར་བས་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་

དང་། སྟེང་དུ་རྲིམ་གྲིས་རྒྱས་པས་གློ་བུར་དྲི་བལ་གྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་

གོང་དུ་རྒྱས་པ་དང་། བྷ་གའྲི་དབྲིབས་སུ་ཡོད་པས་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་

ཞྲིང་། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ནང་དུ་རྟེན་

དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་ཆུད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མཚོན་པར་བེད་དོ། །

དེའྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམ་སང་ལས་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་སོད་

བཅུད་གཉྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བས་པ་ལ། སོད་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ནང་ནས་གཟུགས་

ཕུང་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཅྲིང་། ལུས་སེམས་གཉྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བས་པའྲི་ལུས་ཀང་

གཟུགས་ཕུང་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས། སྦོང་བེད་ལ་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་གཉྲིས་རྟེན་

དང་བརྟེན་པར་བས་པའྲི་ཚེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣམ་

སང་ལས་བསྐེད་པར་གསུངས་སོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་སབས་སུ་ལཱ་ལྲི་ཏས། རེ་

མྲིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པོ་སྟེ། །སྒོ་གཅྲིག་དག་ནྲི་བཞག་ནས་ནྲི། །ལྷག་མའྲི་སྒོ་ནྲི་བཅད་

པར་བ། ཞེས་དང་། རྟོག་བདུན་ལས། དེ་དབུས་འཁོར་ལོ་”དྲི
1
་བར་བ། །རེ་མྲིག་དགུ་

1  སྐུ།  བླ།   བྱི
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པ་ཟླུམ་པོ་སྟེ། །སྒོ་གཅྲིག་བར་ནྲི་དབེ་བར་བ། །ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་བ། 

ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། དེའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་འགེལ་པ་ལས། ཟླུམ་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་ནང་གྲི་

རོ་རེ་ཕྲེང་བས་བསོར་བའོ། །སྒོ་རྣམས་གཞན་ནྲི་བཅད་པར་བ། ཞེས་པ་ནྲི། ལྷོ་སྒོ་

ལས་གཞན་པ་གསུམ་བཅད་པ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། ཆབ་སྒོ་ཆེན་པོ་སྟེགས་བུར་བ། །ཅུང་

ཟད་གཅྲིག་ནྲི་ལྷག་པར་བ། །ཆབ་སྒོ་གཞན་ནྲི་ལྷག་པར་ནྲི། །ཕྱེ་མ་དཀར་པོ་དག་”གྲི་

གསུངས
1
། །སྒོའྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་དག་ཏུ། །རྲི་མོ་ཕྲ་མོ་བྲི་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། ཞེས་བཤད་དེ། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་ནས་གཞན་གསུམ་རེ་”ག
2
་

དཀར་པོ་ཕྲ་མོས་བཅད་ནས། ལྷོ་སྒོ་ལ་རྲི་མོ་དེས་མ་བཅད་པར་འཇོག་པའྲི་དོན་དུ་

བེད་པར་མངོན་ནོ། །རྭ་ལོའྲི་མན་ངག་གྲི་བཤད་པ་ལ། འདྲིའྲི་དོན་མཚོན་བེད་དང་

མཚོན་བ་ལ་སྦར་བ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། གཞན་རྣམས་གོང་དང་འད་བ་ལ། རེ་

”ག
3
་རྣམས་ནག་པོའ།ོ །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། སྲིན་བེད་དང་གོལ་བེད་དང་། བཟླས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

དབང་ལ་སོབ་མ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་གཞུག་གྲི །དུ་མ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་གཞུག་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ། མཉམ་རེས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ལ། བསེན་པའྲི་དུས་སུ་རང་

གཅྲིག་པུས་བའྲི། གོགས་གཞན་སངས་པའོ། །བཟླས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། འཇྲིག་རྟེན་

ལས་”འདས
4
་པའྲི་བཟླས་པ་བེད་ན། མ་ཧེའྲི་ཞལ་དང་། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་བཟླས་པ་

1  སྐུ།  གྱིས་བསུབ    བླ།  གྱིས་གསུབས

2  བླ།  ཞོལ།   ཁ

3  བླ།  ཞོལ།   ཁ

4  སྐུ།   བཟས



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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བེད་ན་སྲིན་ཞལ་ནས་བེད་ཅྲིང་། གཞན་རྣམས་བཅད་པའོ། །རེས་ཐོབ་འཁྲུལ་འཁོར་

གྲི་ལས་བེད་”
1
ལ། འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡའྲི་གནས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་། དབུས་ཀྲི་ཡའྲི་

གནས་སུ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ཁང་པ་འབྲི་བ་སྒོ་གཅྲིག་པ་དབེ་བ་དང་། གཞན་རྣམས་སུ་

མྲི་བྲི་བ་ལྷག་མ་བཅད་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་འཆད་ལ། རྭ་བ་ཕྱྲི་མ་ཁ་ཟླུམ་སོར་གྲི་ཟླུམ་

པོ་ཐོད་མཁར་ཟླུམ་པོར་བས་ནས། དེ་ལ་ལྷོར་སྒོ་གཅྲིག་བེད་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་

དོ། །དེ་ལ་ཐོད་མཁར་དང་ཁག་ཞག་འཁྲུག་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྔགས་གསར་མའྲི་

བླ་མེད་ཀྲི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གང་དུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ཅྲིང་། སོབ་མ་དུ་མ་ལ་

དབང་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྐུར་རུང་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་རེ་རེ་ལས་མྲི་རུང་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ལ། བསེན་པའྲི་དུས་སུ་གོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་བར་

མྲི་རུང་བ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། ཕྱྲི་ནས་སྔགས་པ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །བདག་དང་ཤྲིན་

ཏུ་མཐུན་པའྲི་བཞྲིའམ་གཅྲིག་པུ་ཞེས། བསེན་པ་བེད་གོགས་བཞྲིའམ་གཅྲིག་དང་

ལྷན་ཅྲིག་བསེན་པ་བེད་པར་དངོས་སུ་བཤད་པ་བེད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང་། བཟླས་པ་

བེད་པའྲི་ཚེ། ཞལ་ལྷག་མ་བརྒྱད་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་འགོག་པ་ནྲི། ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་དུ་མ་དང་འགལ་བར་སང་བས། མན་ངག་དེ་དག་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །

གོགས་བཞྲིའམ་གཅྲིག་ཅེས་པ་ནྲི། རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་ཁད་པར་པས་

རྲིག་མ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་པད་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཞྲིའམ། མེད་ན་རང་རྲིགས་

ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་གཅྲིག་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་སོབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་ཡང་

དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཉེ་བའྲི་བསེན་པ་ནྲི་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པས། དེ་

1  བླ།   +པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀའྲི་སབས་སུ་དགོས་སོ། །ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ཡང་། རྟོག་བདུན་གྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་སྒོ་

གཅྲིག་གང་ལ་ཟེར་བ་དང་རེ་”གས
1
་གཅོད་པ་སོགས་ལ་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་ལུང་དེའྲི་དོན་”དང་དོན་
2
དུ་བཤད་ན། དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲིས་པའྲི་ཚེ། གཙོ་བོ་ལྷོ་ལ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྱོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སོབ་མ་འཇུག་གྲི 

།སྒོ་གཞན་ནས་མྲི་འཇུག་གྲི །སྒོ་གཞན་ནས་མྲི་འཇུག་ཅེས་པ་ལ་སྦར་དགོས་ཤྲིང་། 

འདྲིའྲི་ལྷོ་ནྲི་ཕྱོགས་སྤྲིའྲི་ལྷོ་ཡྲིན་ཏེ། ལྷོ་ཕྱོགས་རྲིམ་པ་བདུན་གྲི་ས་འོག་ན་གཤྲིན་

རེའྲི་གོང་ཁེར་ཡོད་པའྲི་ཕྱོགས་ལ་ཞལ་གཟྲིགས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །”གང
3
་གྲི་

མན་ངག་དེ་ལྟ་བུ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བླངས་ནས་སྒོ་བཞྲིའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་ཐྲིག་

དབྲི་བ་ནྲི་ནང་འགལ་བ་སྟེ། དེའྲི་སབས་ཀྲི་ཐྲིག་དང་རེ་”ག
4
་གཉྲིས་མཚུངས་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་རེ་མྲིག་དགུའྲི་དབུས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་

ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་བསམ་པ་ནྲི། མེ་དང་རླུང་འདེས་པས་ཅུང་ཟད་དམར་བར་

གྱུར་པའོ། །རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་སྟེང་དུ་པད་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་སུམ་

བརྩེགས་བེད་པ་ནྲི། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་ལུགས་དང་། པད་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་ཉྲིས་བརྩེགས་

བེད་པ་ནྲི་དཔལ་འཛིན་གྲི་ལུགས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཆོས་

འབྱུང་དང་། དེའྲི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་

གཞྲི་ལ་སྔར་བཤད་པའྲི་ལས་བཟང་པོ་བསགས་པ་དེ། ཤྲི་ནས་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་

1  བླ།   ཁས

2  ཞོལ།   -དང་དོན་

3  བླ།   གོང

4  བླ།   ཁ



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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ཉམས་སུ་མོང་བ་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་དང་འད་ལ། ལམ་དང་འབས་

བུའྲི་ཆོས་མཐུན་ཚུལ་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཚོགས་བསགས་ཤྲིང་འཆྲི་སྲིད་དང་མཐུན་

པ་དང་། བར་སྲིད་དང་མཐུན་པར་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། འཆྲི་རྲིམ་བཞྲིན་

ལམ་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་མཇུག་ཏུ་བར་དོ་བཞྲིན་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་གྲུབ་

པ་དེས་སྐེ་བ་ལེན་པ་བཞྲིན་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་གང་དུ་འཛིན་པའྲི་གནས་དང་། ཞྲིང་དག་པ་

གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གནས་དང་འད་ཞྲིང་། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་

བསམ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་བསྐེད་པ་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་བར་དོ་

དང་ལམ་དང་། འབས་བུ་ལ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་གཉྲིས་དང་

ཆོས་མཐུན་ནོ། །

དེ་ཡང་སྦང་གཞྲི་ལ་འཆྲི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་སང་མདའྲི་མཐོ་དམན་བཞྲིན་བར་

མ་ཆད་པར་འབྱུང་ཡང་། འདྲིར་འཆྲི་སྲིད་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་

དང་། བར་སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་འཇམ་དཔལ་བསྐེད་པའྲི་བར་དུ་བསྲུང་འཁོར་གཞལ་

ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པ་ནྲི། འཆྲི་སྲིད་དང་བར་སྲིད་ཀྲི་བར་དུ་ཆོས་གང་

གྲིས་ཆོད་པའྲི་དོན་ཞྲིག་བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འཆྲི་སྲིད་དང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་

བའྲི་བར་སྲིད་དེ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་དང་འད་བ་བློ་ངོར་གསལ་བཏབ་ནས། 

དེའྲི་རེས་སུ་གནས་དེར་སྐེ་བ་ལེན་པ་པོའྲི་བར་སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་ལྷ་བསྒོམ་པ་

ཡྲིན་ལ། སྦང་གཞྲི་ལ་ཡང་བར་དོ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་གནས་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་

བར་དོའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་ཡོད་པས། སྦང་གཞྲི་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་སྐོན་མེད་

ཅྲིང་། འཆྲི་སྲིད་བར་སྲིད་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྲི་ལུགས་བཟློག་གྲི་སེམས་གསུམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རླུང་དང་བཅས་པས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཆོད་པ་མེད་ཀང་། བློས་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་

པ་ལ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་འཆྲི་སྲིད་དང་མཐུན་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་

ཆུབ་པ་དང་། བར་དོ་དང་མཐུན་པའྲི་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བསྐེད་པའྲི་བར་དུ་ལུགས་

བཟློག་གྲི་སེམས་གསུམ་རླུང་དང་བཅས་པ་མཚོན་པའྲི་ཉྲི་ཟླ་པད་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་

བཅས་པ་བསྒོམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བདེ་མཆོག་ཁ་ཅྲིག་དང་། ཀྱཻ་རོར་དང་གསང་འདུས་འཇམ་རོར་དག་ནག་

སོགས་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་བས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བ་

དེ་དག་ལ་ནྲི། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་སྦང་གཞྲི་ལ་ཕ་མ་དང་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་བ་ཡྲིན་གྲི། བར་དོ་དང་མྲི་སྦོར་ལ། དེ་དག་ལ་ནྲི་འཆྲི་སྲིད་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་སྟོང་པ་ཉྲིད་བསྒོམས་པའྲི་རེས་སུ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་། ནཱ་ད་སོགས་

ནམ་མཁའ་ལ་འཇོག་པ་མྲིན་ཞྲིང་། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པ་དང་། བདག་མེད་མ་ལ་

སོགས་པ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཞལ་ཕྱག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་མེད་པ་དག་ལ་ནྲི། བར་དོ་

མཚོན་བེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པ་ཟླ་ཉྲིའམ་ཟླ་བ་དཀར་དམར་རམ། ཟླ་

བ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཅན་གྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་དང་ༀ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་

གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། དེ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་ལ་བར་དོ་མངལ་དུ་ཞུགས་པའྲི་

མངལ་གྲི་གནས་སབས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལྷ་ཞལ་

ཕྱག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་ཀང་། ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་མེད་པ་འདུས་པ་འཕགས་

ལུགས་དང་། འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པ་ཉྲིད་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་བ་ཡྲིན་པས། འདྲིའྲི་བར་སྲིད་དང་སྦོར་ཚུལ་ཡང་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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དང་ཚུལ་རགས་པ་མཐུན་པར་བའོ། །དེ་བས་ན་ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་ནྲི། བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་བར་དོའྲི་ལུས་གང་

ལས་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲི་མཚོན་བེད་དོ། །

དེ་ཉྲིད་ཆུ་ལས་ཆུ་ལྦུར་གྲི་ཚུལ་དུ་བརོལ་བའྲི་དྷཱྲིཿཡྲིག་ནྲི་བར་དོའྲི་ངག་མཚོན་

པ་དང་། རལ་གྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་ནྲི། བར་དོའྲི་ཡྲིད་མཚོན་པ་དང་། འཇམ་

དཔལ་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། བར་དོའྲི་ལུས་མཚོན་པ་དང་། དེ་དག་གྲིས་སྤོ་བ་དང་། 

བསྡུ་བའྲི་དམྲིགས་པ་བེད་པ་དེ་དག་ནྲི་བར་དོའྲི་བ་བ་མཚོན་པ་སྟེ། ལུས་ངག་ཡྲིད་

གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཆོས་མཐུན་”དག
1
་པ་ཙམ་”གྲི

2
་ཆོག་གྲི །བློ་ལ་རྲིམ་

”གྲི
3
་བསྒོམ་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པའྲི་ཆོས་མཐུན་མྲི་དགོས་

སོ། །འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་ཉྲི་ཟླ་པདའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པ་ལས། ཟླ་བར་གྱུར་པའྲི་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མར་མངོན་བང་ལྔའྲི་ཡ་གལ་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུར་བས་པ་ཡྲིན། དེའྲི་རྒྱུན་ཕྱྲིས་དང་པོའྲི་མགོན་པོའྲི་

གདན་གྲི་ཟླ་བར་བས་པ་ལྟར། ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་སྔ་ཕྱྲིའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་དོན་སོ་

སོ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་མྲི་འགལ་བས། འཇམ་དབངས་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མ་ལ་

ཞུགས་ནས། ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གནས་པའྲི་ཉྲི་མ་ནྲི་མའྲི་ཁག་དང་། 

ཟླ་བ་ནྲི་ཕའྲི་ཁུ་བ་དང་། འཇམ་དཔལ་ཞུགས་པ་ནྲི། བར་དོ་ཕ་མའྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་

སུ་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། ཟླ་ཉྲི་བརྩེགས་པའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསྒོམ་པ་ནྲི། 

1  ཞོལ།   རགས

2  སྐུ།   གྱིས

3  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   གྱིས
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མངལ་དུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་

པ་བཞྲི་སྤན་དངས་པ་ཐྲིམས་པས། རོ་རེ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་

དང་། དེ་ལས་ཀང་འདྲིར་འོད་འཕྲོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇྲིགས་བེད་ཐོབ་

པར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚུར་འདུས་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ་ནས། ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རོ་རེ་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། མངལ་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་

རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྲིན་ནས། ལུས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ། མངལ་དུ་ལུས་རོགས་

པར་གྱུར་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས། དེ་ལས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྲི། མངལ་ནས་

ཕྱྲིར་འཐོན་ཏེ་བཙས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང་། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་སྦང་གཞྲི་དང་སྦོར་ན་སྐེ་

གནས་འདོད་པའྲི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲི་བ་བ་ས་ཚོགས་ལ་སྦོར་བ་དང་

ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་མོ། །

དེ་ལྟར་འཆྲི་རྲིམ་དང་། ཆོས་མཐུན་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པའྲི་རེས་ནས་བར་

དོ་དང་མཐུན་པ་དང་། སྐེ་བ་བླངས་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ་བསྒོམས་པས་ནྲི། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འཆྲི་རྲིམ་ལྟར་འོད་གསལ་

མངོན་དུ་བས་པའྲི་རེས་སུ། བར་དོ་འད་བའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་། དེས་ཁམས་

རགས་པའྲི་ལུས་སྐེ་བ་ལེན་པ་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་མ་ཟད། 

རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་

པ་ཞྲིག་ཀང་དགོས་ལ། དེ་ལ་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་དང་ཇྲི་ལྟར་མཐུན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པའྲི་ཚེ། གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་ནུབ་པ་དང་། འདྲིར་སྟོང་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་ངེས་ངོར་གཉྲིས་སང་ནུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། འོད་གསལ་གྲི་

སེམས་བཞོན་པ་དང་བཅས་པའྲི་རྲིགས་འདར་གྱུར་པའྲི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་པ་

ནྲི། ཟླ་བས་མཚོན་ཞྲིང་། དེ་འད་བའྲི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་པ་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་

ལུས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྲི། འཇམ་དཔལ་གྲི་སྐུ་དང་ས་བོན་དང་། ཕྱག་མཚན་

རྣམས་ཀྲིས་མཚོན་ཏེ། སྔོན་དུ་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པའྲི་དཔེའྲི་འོད་གསལ་དང་། དོན་གྲི་

འོད་གསལ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་ཞྲིང་། འདྲིར་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་བསྐེད་པས་ཀང་། མ་

དག་པ་དང་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་”ནོ། །
1

དེ་ལ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། མྲི་ཤེས་པའྲི་མུན་

པ་སེལ་བར་བེད་པའྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། དེས་ན་འཇམ་

དཔལ་གྲི་ཐུགས་ཀར་དེ་འད་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམས་པས། སྐུ་སྒྱུ་ལུས་

དང་ཐུགས་འོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མཚོན་ཏེ། དེ་ཡང་གཙོ་

བོར་ཟུང་འཇུག་གྲི་སབས་དང་། དེ་ལ་ཡང་སོབ་པ་དང་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

གཉྲིས་ཀ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། འཇམ་དཔལ་དེ་ཉྲིད་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་

པར་བསྒྱུར་བས་ནྲི་ལམ་གྲི་སབས་སུ་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུས་ཁམས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་

གཟུང་བ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ལྟར་ན་འབས་བུ་དང་སྦོར་བ་ནྲི་སྔོན་དུ་སྟོང་ཉྲིད་

བསྒོམས་པ་ཆོས་སྐུ་དང་། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལོངས་སྐུ་དང་། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་

པར་བཞེངས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩྲི་མོང་བ་བཟླས་པ་ཕྲ་མོ་བསྒོམ་

པ་སོགས་ནྲི། འབས་བུའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཅྲིང་། ཡུམ་

1  སྐུ།   ཞྱིང་།
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དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤོ་བ་སོགས་ནྲི་ཆགས་

ཅན་གྲི་སྤོད་པས་གདུལ་བའྲི་དོན་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་

ལྟར་ན་སྦང་གཞྲི་དང་ལམ་དང་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་དག་དང་ཇྲི་ལྟར་ཆོས་

མཐུན་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་མངོན་བང་ལྔའྲི་ཚུལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བ་སྤོད་ལ་མངོན་བང་ལྔའྲི་

དོན་དང་ཐ་སད་གཉྲིས་ཀ་མེད་ལ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་བླ་མེད་ཀྲི་མངོན་བང་ལྔ་ཡང་

མྲི་འད་ཞྲིང་། ཐ་སད་ཀང་བླ་མེད་ལ་མ་གགས་པ་ཅྲི་རྲིགས་པ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་ལ། བླ་མེད་ལ་ཡང་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ། 

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་ཟླ་བ་དང་། ས་བོན་དང་། ཕྱག་མཚན་དང་། སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་

ཆུབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པ་སོགས་ལ་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་

བའྲི་མདངས་ཅན་གཅྲིག་ལས་མེད་པ་དབངས་གསལ་གྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་བའྲི་

དཀར་ཆ་དང་དབངས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དམར་ཆ་དང་གསལ་བེད་མཉམ་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། དེ་ལ་བར་དོ་མཚོན་པའྲི་ནཱ་ད་ཞུགས་ནས་རྲིམ་གྲིས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་

རོགས་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་འོད་ཟེར་གྲི་སྤོ་བསྡུས་འཁོར་ལོ་

ལྔའྲི་ལྷ་ཚོགས་དང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལ་ཐྲིམ་པས་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསམ་པ་ནྲི་བ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཟླ་བ་དབངས་

གསལ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་

ཆུབ་པར་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་། རྒྱུད་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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དང་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་དང་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་ལྔ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་

བཞག་པ་མང་བ་དང་། ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཨཱ་ལྲི་ལས་བསྐེད་ཅྲིང་ཨཱ་ལྲིས་མཚན་པ་དང་། 

ཟླ་བ་དམར་པོ་ཀཱ་ལྲི་ལས་བསྐེད་ཅྲིང་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་པ་དང་། ས་བོན་དང་། ཕྱག་

མཚན་དང་། སྐུ་རོགས་པ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཨཱ་ལྲི་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཀཱ་ལྲི་ལས་

བང་ཆུབ་པ་དང་། ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་དང་། སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ། 

ཞེས་ཐ་སད་བས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་བཞག་པ་དང་། འདུས་པ་འཇམ་རོར་ལུགས་ལ་

ཟླ་བ་གཉྲིས་བརྩེགས་པ་བསྒོམ་པ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་གཉྲིས་

འདེས་པ་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའྲི་མདངས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལས་

བང་ཆུབ་པ་དང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་

པ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཕྱག་མཚན་དེ་ལས་སྤོས་པའྲི་

འོད་ཟེར་གྲི་རྩེ་མོ་ལས་བྱུང་བའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་

སངས་རྒྱས་སུ་བས་པ་ཚུར་འདུས་ནས་ཕྱག་མཚན་ལ་ཐྲིམ་པས་ཕྱག་མཚན་དེ་ཉྲིད་

ས་བོན་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར་པ་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱག་

མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུར་

རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང་། འདྲིར་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་བསྐེད་པའྲི་

སབས་སུ། མངོན་བང་འདྲི་དང་འདྲིའོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་

གང་ནའང་མེད་པ་ལ། བླ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ། རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་གྲི་བཤད་

པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་དང་། དོན་དང་ཐ་སད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ཚུལ་འད་བ་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གང་དང་ཡང་དོན་དང་ཐ་སད་མྲི་འད་བ་ནྲི། བླུན་པོའྲི་རང་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཤེས་

པར་བའོ། །”དེས་ན
1
་འདྲིར་སྔོན་དུ་སྔགས་གཉྲིས་བརོད་ནས། སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་

པ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དྷཱྲིཿཡྲིག་གསུང་ཡྲིག་”འབས་བུ
2
ལས་བང་ཆུབ་པ་

དང་། ཧཱུཾ་ཡྲིག་རལ་གྲིར་གྱུར་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ལས་

འཇམ་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། རྒྱུའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་

མངོན་བང་ལྔ་དང་། དེ་འོག་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲི་མ་ལས་བང་

ཆུབ་པ་དང་། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པར་གྱུར་པ་ཕྱག་

མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་འདེས་པ་ལས་བང་

ཆུབ་པ་དང་། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་སྐུར་རོགས་པ་སྐུ་རོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་

པ་འབས་བུའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མངོན་བང་ལྔའོ། །ཞེས་སྨྲས་པའྲི་རང་བཟོ་བྱུང་

རྒྱལ་མྲི་བ་སྟེ། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ཅྲིག་ཅར་བསྐེད་པའྲི་ཕྱོགས་དང་རྲིམ་ཅན་དུ་

བསྐེད་པའྲི་ཕྱོགས་ལས། དང་པོ་ཡྲིན་ན། མངོན་བང་ལྔ་ག་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་

གཉྲིས་ཀའྲི་བསྐེད་ཆོག་དང་། ཕྱྲི་མ་ལྟར་ན་མངོན་བང་ལྔ་ཀ་ལྷ་ཁོ་ནའྲི་བསྐེད་ཆོག་

ཏུ་བེད་པ་ཡྲིན་གྲི། མངོན་བང་ལྔ་ཡྲིས་གཅྲིག་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྲུང་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཡང་བསྐེད་པ་དང་། བཞྲི་ལྷ་ཁོ་ནའྲི་བསྐེད་ཆོག་ཏུ་བེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྔོན་

མ་བྱུང་བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ལ། མངོན་བང་ལྔ་སེ་ཚན་གཅྲིག་གྲི་མངོན་བང་ལྔའྲི་བསྐེད་

ཆོག་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་བར་མ་ཆད་པ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་ལས་བཤད་ཅྲིང་། མངོན་བང་

1  ཞོལ།   དེ་ནས

2  སྐུ།  བླ།  འབྲུ་



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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སོ་སོའྲི་བར་དུ་མངོན་བང་གྲི་བསྐེད་ཆོག་མ་གཏོགས་པའྲི་ཆོ་ག་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་

དུ་མས་བར་ཆོད་པའྲི་མངོན་བང་གྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་

ལས་མངོན་བང་གྲི་རྣམ་གཞག་ཆོ་གའྲི་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་ཕྱྲིར་དང་། འདེས་པ་

ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་པའྲི་མངོན་བང་གྲི་ཐ་སད་ནྲི། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སུ་ལ་ཡང་

མ་གགས་པའྲི་བླུན་པོའྲི་རང་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་སྦོར་བ་ལ་མྲི་རྲིགས་པ་ཅྲི་ཡང་

མེད་ན། རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་བསྐེད་པ་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་མངོན་བང་གཅྲིག་ཏུ་བས་ན། ལུང་རྲིགས་

གང་གྲིས་ཀང་དགག་ཏུ་མེད་པར་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་པ་ལས་

བང་ཆུབ་པ་ཞེས་པའྲི་མངོན་བང་གྲི་ཐ་སད་བས་ནའང་དགག་ཏུ་མེད་པར་མཚུངས་

པས། དེའྲི་ཕྱྲིར་བླུན་པོའྲི་རང་བཟོ་ལ་བླ་མ་དམ་པའྲི་ཞལ་གྲི་གདམས་པའོ། ཞེས་པའྲི་

རྫུན་གྲིས་རང་གཞན་བསླུ་བར་མ་བེད་ཅྲིག །

དེ་བས་ན་འཐད་པའྲི་ཕྱོགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཨ་ཡྲིག་དང་པོ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྐེད་པ་ནྲི། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་

ཆུབ་པའོ། །ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་དྷཱྲིཿཡྲིག་བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྤན་དངས་པ་རྣམས་

དང་། འཇམ་དཔལ་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་

ཡན་ཆད་ནྲི་ཉྲི་མ་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་”ལ་
1
དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་ཟླ་ཉྲི་པད་གསུམ་བསྐེད་པ་ནས་

1  ཞོལ།   -ལ
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བརྩམས་ཏེ། ཐམས་ཅད་འདེས་ནས་ཟླ་བར་གྱུར་པ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་བར་ཐམས་

ཅད་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་ཆོ་གར་བེད་པའོ། །ཉྲི་མ་བསྐེད་པ་དེ་ལ་ནྲི། མཉམ་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་བཞྲིན་དུ་ས་

བོན་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་ཕྱག་མཚན་རོ་རེ་གཉྲིས་མངོན་བང་རེ་རེར་བས་ཀང་རུང་མོད་ཀྲི། 

ཁ་སྦོར་རྩ་འགེལ་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་མངོན་བང་གྲི་བཤད་པ་དང་བསྟུན་ན། ས་བོན་

ཧཱུཾ་ཡྲིག་བསྐེད་ནས། དེ་ལས་ཕྱག་མཚན་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་ལྟེ་”བ
1
་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་

མཚན་པར་གྱུར་པ་ནྲི། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་སོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཚུར་འདུས་ནས། ཟླ་བ་ཉྲི་མ་རོ་རེ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་

”འདུས
2
་པ་ནྲི། བ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། འདྲི་ལ་མན་སེར། སད་

ཅྲིག་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་”པའྲི
3
ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་ཀང་མཛད་དེ། དེ་ཉྲིད་ལས་

དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོའྲི་སྐུར་རོགས་པ་ནྲི། སྐུ་རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་

དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྟེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཁ་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །དེ་བཞྲིན་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །རང་ལྷའྲི་ས་བོན་ཕྱག་

མཚན་ཉྲིད། །སོ་སོར་རྟོག་པར་བརོད་པར་བ། །ཐམས་ཅད་གཅྲིག་གྱུར་བ་ནན་

ཏན། །གཟུགས་བརན་རོགས་པ་དག་པའོ། །མཁས་པས་ཆོ་ག་གསུངས་པ་ནྲི། །རྣམ་

པ་ལྔ་པོ་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པས་རྩ་འགེལ་གྲི་མངོན་བང་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་

1  སྐུ།  བར

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   འདྲེས

3  སྐུ།  བླ།   པ།
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འཇོག་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་དོ། །དག་པ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་སོ། །

སོབ་དཔོན་མྲི་བསྐོད་པས། འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་སྐུ་ཞྲི་བས་འདུལ་དུ་མྲི་ནུས་

པ་ལ། སངས་རྒྱས་སོགས་བཞྲི་སྤན་དངས་པ་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་

ཞུགས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་འབར་བ་དག་པོས་གཟྲིར་བས། དེ་ཙམ་གྲིས་ཀང་འདུལ་

དཀའ་བ་དག་ལ་ཉྲི་མ་ནས་འཐོན་པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་

འཇྲིགས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པ་ལས་སྤྲུལ་པའྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པ་རྣམས་

སེམས་ཅན་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་བོར་གནས་ཏེ་བསྲིགས་པས་ཚར་བཅད་ནས། འཇྲིགས་

བེད་དུ་བས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཚུར་འདུས་ནས་རྩ་བའྲི་རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་ནས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏེ། འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པར་སྐེད་པར་བཤད་དོ། །བླ་མ་རྭ་ལོའྲི་

བཞེད་”པ
1
་འཇམ་དབངས་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་འོད་འཕྲོས་

པས། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་

སོགས་བཞྲི་དང་། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་པ་

རྣམས་དང་འཇམ་དབངས་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པ་སྐུའྲི་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་པར་

དག་པ། ཡང་ཉྲི་མ་དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་དང་། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྔགས་གསུམ་གྲི་

ཡྲི་གེ་རྣམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཀུག་པ་རྣམས་ཉྲི་མ་ལ་ཐྲིམ་པས། ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་ནག་པོ་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ། 

1  སྐུ།   པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 1000  

ཡང་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། དེ་དག་གྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱག་མཚན་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྤན་དངས་ཏེ། རང་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་ནག་པོ་རྭ་

ཤྲིན་ཏུ་གདེངས་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོས་མཚན་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཞྲིང་

ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །རྒྱ་གཞུང་དག་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མྲི་

གསལ་ལོ། །

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ཞལ་དགུའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྟོག་བདུན་ལས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བེད་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་ནྲི་རབ་ཏུ་གནག་པའོ། །མ་ཧེའྲི་རྣམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པ་ཅན། རའྲི་

གཡས་སུ་ཞལ་གསུམ་ལ། དང་པོ་སྔོན་པོ། གཉྲིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་སེར་པོ། 

ཞལ་གསུམ་ག་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །རྭ་གཡོན་པར་ཞལ་གསུམ་པོ། དང་པོ་དཀར་པོ། 

གཉྲིས་པ་དུད་ཁ། གསུམ་པ་ནག་པོ། རབ་ཏུ་ཁོས་པ་གཙིགས་པའྲི་ཞལ་བསམ་པར་

བའོ། །རྭ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ། དབུས་ཀྲི་ཞལ་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འཇྲིགས་པ། ཕ້་ཞེས་སྒ་

སྒོགས་པ། མྲིའྲི་ཁག་དང་ཚིལ་དང་ཞག་དང་རྐང་ཟ་བ། ཞལ་ཁག་འཛག་པ་བསམ་

པར་བའོ། །སྟེང་དུ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་ཅུང་ཟད་སེར་པ་ཡྲིད་ཙམ་ཁོས་པ། གཞོན་

ནུའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། སྤྲི་བོར་རལ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བསམས་ཏེ། ཞལ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་སྤན་གསུམ་གསུམ་བསྒོམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། འཇམ་དབངས་ཀྲི་ཞལ་

ལའང་སྤན་གསུམ་དགོས་སོ། །དང་པོ་གཉྲིས་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་ལ་སྐོ་བ་དག་གྲིས། 

མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཐུག་པར་འཕྲེད་ལ་བསྒྲིགས་པའྲི་མདུན་ཕྱོགས་ལ་

དང་པོ་དང་། དེའྲི་འཁྲིས་མ་གཉྲིས་”
1
དང་། དེའྲི་འཁྲིས་མ་གསུམ་པར་བས་ནས། 

1  ཞོལ། +པ



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག

 1001  

ཞལ་གྲི་ཁ་དོག་ཀང་དེ་ལྟར་འདོད་དོ། །རྭ་ལུགས་ཀྲིས། གཡས་ཀྲི་གསུམ་རྭ་གཡས་

ཀྲི་རྩ་བ་ནས་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པ་དང་། གཡོན་གྲི་གསུམ་ཡང་དེ་ལྟར་

བརྩེགས་ནས། རྭའྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ་དང་པོ། དེའྲི་སྟེང་མ་གཉྲིས་པ། “དེ
1
་སྟེང་མ་གསུམ་

པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ལུགས་དེ་དག་ལ་ཤེས་བེད་ཀྲི་ཁུངས་གསལ་བ་ཡྲིད་

ཆེས་སུ་རུང་བ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང་། རྟོག་བདུན་གྲི་ཚིག་དེ་ལ་རང་རང་གྲི་འདོད་པས་

འབྲུ་བསན་པ་ཙམ་མོ། །དེས་ན་ལཱ་ལྲི་ཏས་གཡས་ཀྲི་རྭའྲི་ཞལ་གསུམ་ནྲི། དང་པོ་

མཐྲིང་ཁ་གཡས་དམར་པོ། གཡོན་སེར་པོ་ཤྲིན་ཏུ་ཁོས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་གཡོན་གྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ། །དཀར་པོ་དུད་ཁ་དེ་བཞྲིན་དུ། །ནག་པོ་ཤྲིན་

ཏུ་ཁོས་པའོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས། གཡས་ཀྲི་རྭ་”
2
འཕྲེད་ལ་བསྒྲིགས་

པ་གསུམ་གྲི་དབུས་མ་དང་པོར་བས་པ་མཐྲིང་ཁ། དེའྲི་གཡས་ཞལ་དམར་པོ། དེའྲི་

གཡོན་ཞལ་སེར་པོ། གཡོན་དུ་ཞལ་གསུམ་བསྒྲིགས་པའྲི་དབུས་མ་ཞལ་དང་པོ་སྟེ་

དཀར་པོ། དེའྲི་གཡས་ཞལ་དུད་ཁ། དེའྲི་གཡོན་ཞལ་ནག་པོ་སྟེ། དེ་བཞྲིན་གཡོན་གྲི་

རྩ་བའྲི་ཞལ། ཞེས་པའྲི་རྩ་བ་ནྲི། རྭའྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་

ཡོད་ཀང་། ཞལ་དབུས་མ་དེ་དང་པོར་བས་ནས། གཞན་གཉྲིས་ལ་དེའྲི་གཡས་ཞལ་

གཡོན་ཞལ་དུ་གསལ་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པས། ཞལ་དབུས་མ་དེ་ཞལ་གསུམ་

པོ་དེའྲི་རྩ་ཞལ་ཡྲིན་པ་གཞུང་དེའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །ལྷ་གཅྲིག་ལ་དབུས་ཞལ་དུ་མ་འོང་

བ་མྲི་འགལ་ཏེ། སྤན་རས་གཟྲིགས་དབུ་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་ཞལ་བཞྲིན་ནོ། །ཕྱག་རྣམས་

ཇྲི་ལྟར་གེས་པའྲི་ཚུལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། 

1  སྐུ།  བླ།   དེའྱི

2  ཞོལ།   +རྩར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 1002  

བོད་དག་གྲི་བཞེད་པ་མྲི་མཐུན་པ་འགའ་རེ་སང་ནའང་། གཡས་ཀྲི་ཕྱག་ཐམས་ཅད་

”འཕྲེང
1
་གཅྲིག་ལ་སྟེང་འོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དང་། གཡོན་གྲིའང་དེ་བཞྲིན་དུ་བེད་པ་

དང་། གཡས་ཀྲི་ཐམས་ཅད་མདུན་རྒྱབ་ལ་བསྒྲིགས་པ་དང་། གཡོན་གྲི་ཐམས་ཅད་

དེ་བཞྲིན་དུ་བེད་པ་གཉྲིས་ཤྲིན་ཏུ་མ་བདེ་ཞྲིང་། 

ཁ་ཅྲིག །ཡུམ་མེད་པའྲི་དཔའ་གཅྲིག་པ་ཡང་། ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་གྲི་ཐོད་

ཐུགས་ཀར་སྟེང་འོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། གཡས་གཡོན་གྲི་གཉྲིས་པ་དག་ཐུར་དུ་

བརྐང་བ་དང་། གསུམ་པ་དག་ཐད་ཀར་བསྐུམས་པས་འགྲིང་བ་དང་། བཞྲི་པ་དག་

སྟེང་དུ་ཕྱག་མཚན་འཕྱར་བ་སྟེ། རྩ་ཕྱག་བརྒྱད་ནང་རྲིམ་དང་། དེའྲི་ཕྱྲི་རྲིམ་ལ་ཕྱག་

བཅུ་གཉྲིས་བཅུ་གཉྲིས་སྟེང་འོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་ཕྱྲི་རྲིམ་དུ་གླང་

ལྤགས་འཛིན་པའྲི་ཕྱག་གཉྲིས་བེད་ཀང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་པས། 

གཡས་ཀྲི་ཕྱག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་ནྲི། །བརེག་ཅྲིང་འཇོམས་པའྲི་མཚོན་ཆ་གདེངས། ཞེས་

གསུངས་པས། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ལ་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་ལས་གཞན་པའྲི། ཕྱག་

བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་གདེངས་པར་བཞེད་ལ། ཡུམ་ཡོད་པ་ལ་ཕྱག་དང་

པོ་”
2
་འཁྱུད་པ་དང་། ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པོ་དག་ནྲི། བརྒྱད་ཕྱྲི་རྲིམ་དང་། “བརྒྱད་ནང་

རྲིམ་དང་།
3
ཕྱྲི་ནང་གྲི་རྲིམ་པ་དཔུང་མགོ་ནས་གེས་པ་དང་། གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་

རྲིམ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སྟེང་གྲི་རྩ་བ་ནས་འཐོན་པར་བཞེད་ལ། སྔ་མ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་ཕྱག་ཐ་མར་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་རྟོག་བདུན་དང་

1  སྐུ།   འཕྲེད

2  སྐུ།   +གཉྱིས

3  ཞོལ།   -བརྒྱད་ནང་རྱིམ་དང་།



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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སམྦུ་ཊར་ཕྱག་གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དང་། གཡས་

གཡོན་གྲི་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་རོགས་པར་བཤད་

པའྲི་མཇུག་ཏུ། ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་རློན་པ་འཛིན་པའོ། ཞེས་པ་

མ་གཏོགས་པ། ཕྱག་དེ་གཉྲིས་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གང་ཡྲིན་མ་བཤད་དོ། །འདྲི་ལ་ཞེ་

དགུ་མར། ཕྱག་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞྲི་སྟེ། །གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་པོའྲི་པགས་རློན་

འཛིན། །གཡས་ཀྲི་དང་པོ་གྲི་གུག་འཆང་། ཞེས་རྒྱུད་ནས་ཕྱག་མཚན་གཞན་རྣམས་

བཤད་པ་རོགས་པའྲི་འོག་ན་ཡོད་པ་དང་པོར་བཏོན་པ། རོ་ལངས་བརྒྱད་སོར་དུ། 

གཡས་གཡོན་དང་པོའྲི་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲིས། །གླང་ཆེན་ལྤགས་པ་རློན་པ་བསམས། །གྲི་

གུག་བྷྲི་དྷྲི་བཱ་ལ་དང་། ཞེས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་གཉྲིས་དང་པོར་བཏོན་པ་སྔར་

བཞྲིན་བཤད་དེ། དེ་ཡང་ཕྱག་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་ཞེ་དགུ་མར་

མྲི་གསལ་བར་འདྲིར་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

འོ་ན། ཞེ་དགུ་མར་ཕྱག་”དང་པོ
1
་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པར་གསུངས་པ་

དང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར། དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པར་བཤད་པ་མྲི་

འགལ་ལམ་སམ་ན། གླང་ལྤགས་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཛིན་པར་བཤད་པ་ནྲི། ཕྱག་

”དང་པོ
2
་བཞྲིའྲི་དང་པོ་ལ་དགོངས་པ། ཞེ་དགུ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཡང་དགོངས་པ་

ཡྲིན་པར་སྔར་དངས་པས་ཤེས་ལ། གྲི་ཐོད་གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོས་འཛིན་པར་

བཤད་པ་ནྲི། སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་ཡོད་

རོ་རེས། གཡས་གཡོན་གྲི་དང་པོས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་བས་ནས། ཕྱག་གཞན་གྲི་

1  བླ།   སོ

2  ཞོལ།   སོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གཡས་ཀྲི་དང་པོས་གྲི་གུག་ཅེས་སོགས་བཤད་པ་ལྟར། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

དང་། ཤྲྲི་བྷ་ཊ་དང་། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་། གླང་ལྤགས་ཕྱག་དང་

པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཛིན་པར་བཤད་པ་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་བྷྲི་དྷྲི་བཱ་ལ་

ནྲི། མན་སེ་དཔང་འགྱུར་ལས། མདུང་ཐུང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་རྩེ་མོ་ལ་རྨ་བའྲི་སྒོ་མདོངས་

ཅན་ནོ། །ཀ་ཎ་ཡ་ནྲི་མདུང་ཕྱེད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དང་པོ་ནྲི་མདུང་

ཡུའྲི་ཤྲིང་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལྕགས་དབྱུག་ཧ་ཅང་མྲི་རྲིང་བའྲི་རྩེ་མོ་ལ་རྨ་བའྲི་

སྒོའྲི་ཆུན་པོ་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་མཚོན་རྩེ་གཅྲིག་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །

གཏུན་ཤྲིང་ནྲི་གཏུན་དུ་འབས་འབྲུ་བའྲི་ཤྲིང་ངོ་། །དག་སྟ་ལ་དཔེ་ལ་ལར་སྟ་རེ་

ཞེས་”བ་
1
འབྱུང་ངོ་། །ཁ་ཊྭཾ་ག་ནྲི་བདེ་མཆོག་གྲི་ཕྱག་མཚན་ལྟ་བུ་བུམ་པ་དང་ས་

ཚོགས་རོ་རེ་དང་། མྲི་མགོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའོ། །འཁོར་ལོ་

ནྲི་གདན་གྲི་འཁོར་ལོ་དང་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། གཅོད་པར་བེད་པའྲི་

མཚོན་ཆའྲི་འཁོར་”ལོ། 
2
རོ་རེ་ཐོ་བ་ནྲི་རྩེ་མོ་དང་ཐོ་བའྲི་མགོ་ལ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཕྱེད་

པ་རེས་མཚན་པ་ཡྲིན་གྲི། རྭ་ཉྲི་ཤུ་པ་མ་བཤད་དོ། །ཚངས་པའྲི་མགོ་ནྲི་གདོང་བཞྲི་

པ་སེར་པོའ།ོ །རྐང་པ་དང་ལག་པ་རྒྱུ་མ་རྣམས་ནྲི་མྲིའྲི་ཡྲིན་པར་བཤད་དོ། །དུར་ཁོད་

ཀྲི་རས་ནྲི་རས་སོ། །མེ་ཐབ་ནྲི་ཐབ་གྲུ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་མེ་འབར་བའོ། །ཐོད་ཚལ་

ནྲི་ཀཱ་པཱ་ལ་དུམ་བུར་བས་པའྲི་ཚལ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཀ་པཱ་ལ་རོགས་པའོ། །གཡོན་གྲི་

དང་པོའྲི་ཐོད་པ་ནྲི་ཁག་གྲིས་བཀང་བ་དང་། འདྲི་ནྲི་ཐོད་པ་རྐང་པའྲི་ཁད་པར་ཏེ། མྲི་

མགོ་རྲིལ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཐོད་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཤེས་པའྲི་ཕྱྲིར་དུ་ཚལ་བུ་ཞེས་སོས་པ་

1  སྐུ།  བླ།   -བྱ་

2  སྐུ།  བླ།   ལོའ།ོ།



༧ འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་གཞག་ལྱེགས་པ་ཞིག
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ཡྲིན་ནོ། །སྲིགས་མཛུབ་ནྲི་སྲིགས་མཛུབ་བས་པའྲི་ལག་པ་འཛིན་པའོ། །རླུང་རས་

ནྲི་རླུང་ལ་འཕྱར་བའྲི་རས་སོ། །ཞབས་བཅུ་དྲུག་འགའ་ཞྲིག་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་

བརྐང་དང་། འགའ་ཞྲིག་གར་སྟབས་དང་། གཡས་གཡོན་གྲི་ཞབས་བརྒྱད་ཀྲི་བཞྲི་

ཕྱྲི་རྲིམ་དང་བཞྲི་ནང་རྲིམ་དུ་བེད་པ་རྣམས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་ཅྲིང་། རྟོག་བདུན་དང་ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་ཀ་དག་ཏུ་ཞབས་བཅུ་དྲུག་

གྲི་གཡོན་རྣམས་བརྐངས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་གཡས་པ་བརྒྱད་

མཉམ་པོར་གཤྲིབས་ནས་ཅུང་ཟད་བསྐུམས་ཤྲིང་། གཡོན་པ་བརྒྱད་མཉམ་པོ་

གཤྲིབས་ནས་བརྐངས་པའོ། །དེ་ལ་ཞབས་གཡས་པ་བརྒྱད་ཀྲི་འོག་གྲི་སོག་ཆགས་

བརྒྱད་ནྲི། རྟོག་བདུན་དང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་དང་། དཔལ་འཛིན་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་གཉྲིས་ཀའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། གཡོན་གྲི་སོག་ཆགས་བརྒྱད་ལ་མྲི་མཐུན་

པ་མང་ཡང་། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་དང་། དཔལ་འཛིན་གྲིས་བཤད་པ་བཞྲིན་

ལ། དཔལ་འཛིན་གྲིས་ཁྲིམ་བའྲི་དོད་ལ་སྔགས་ཆེན་ཞེས་དང་། ནེ་ཙོའྲི་དོད་ལ་སེང་

གེ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཁ་ནྲི་”བོང
1
་ཁའོ། །བ་ཆེན་པོ་ནྲི་མགོ་དང་མཆུ་དཀར་བའྲི་འོལ་

པའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །    ། །

1  ཞོལ།   བོད
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༄༅། །ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྲི་ཡྲིད་འཕྲོག་ཅེས་

བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་རབ་

ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་པ་ནྲི་ཞེས་པའྲི་སབས་སུ། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་དང་། ཤེར་

ཕྱྲིན་”གྲི་
1
དངོས་བརྒྱད་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། ཐར་

ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། ལམ་དེ་དག་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་གང་ལ་སྐེ་ཞྲིང་གང་

དུ་གནས་དཔད་པ། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་དེ་དག་གྲིས་རང་རང་

གྲི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བེད་པ་ལ་དུས་ཇྲི་ཙམ་ཐོགས་”
2
བཤད་པ། ཞར་ལ་གང་”

3
གྲི་

དབེ་བ་བཤད་པ་དང་ལྔའོ།  །

དང་པོ་ཐར་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།ཐར་པར་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་

བཤུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་རྟོགས། མང་འདས་སུ་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་མངོན་རྟོགས། ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་གྱུར་པ་སོགས་འོག་མ་ཀུན་ལའང་འགེ། “དབེ་

ན།
4
ཐེག་པའྲི་སྒོ་ནས། གངས་ངེས་ཀྲི་སྒོ་ནས། རྟེན་གྲི་སྒོ་ནས། བསབ་བའྲི་སྒོ་ནས་

དབེ་བ་དང་བཞྲི། དང་པོ་ཐེག་པའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། ཐེག་དམན་གྲི་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་

1  ཞོལ། ༼ཏ༽ -གྱི

2  སྐུ། ༼ཀ༽ +པ

3  སྐུ། +ཟག

4  སྐུ།   གཉྱིས་པ་ལ
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ཆེན་གྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། “
1
ཐེག་དམན་

གྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་

ཁབ་མཉམ་པ་ཐེག་དམན་གྲི་ཐར་པ། ཐེག་དམན་གྲི་མང་འདས་སོ། །གཉྲིས་པ་དབེ་

བ་ལ། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གྲི་ཐེག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་

བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་

མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐར་པ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མང་འདས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཚོགས་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྦོར་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་

མཐོང་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མྲི་སོབ་ལམ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། 

མཚན་ཉྲིད་དང་དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཆོས་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལས་དང་པོ་པའྲི་ས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་དད་པའྲི་ས། ཉན་

ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའྲི་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྦོར་ལམ་མ་སྐེས་གོང་

གྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་དབེ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་། 

འབྲིང་། ཆེན་པོ་གསུམ། 

གཉྲིས་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་དོན་

མངོན་རྟོགས་དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ངེས་འབེད་ཡན་ལག །ཉན་ཐོས་

ཀྲི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཚོགས་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་ཉན་ཐོས་

1  སྐུ།   +དང་པོ་ནྱི།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྲི་མཐོང་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་སྒོམ་བྱུང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལམ་གང་ཞྲིག །ཉན་ཐོས་ཀྲི་

བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། དབེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྦོར་ལམ་དོད། 

རྩེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་དང་བཞྲིའོ། །

གསུམ་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད།”
1
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་བདེན་པ་

མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་འཕགས་ལམ་དང་པོ་གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་

པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། གང་ཟག་རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་གྲིས་སྟོང་པ་

ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་

ཀྲི་ལམ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྦོར་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་མ་

སྐེས་གོང་གྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། དབེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མཐོང་ལམ།སྡུག་བསྔལ་ལ་

ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་ཀུན་འབྱུང་

ལ་ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་འགོག་

པ་ལ་ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་ལམ་

ལ། ཆོས་བཟོད། ཆོས་ཤེས། རེས་བཟོད། རེས་ཤེས་ཏེ། མཐོང་ལམ་སད་ཅྲིག་བཅུ་

དྲུག་གོ །

བཞྲི་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད”།
2
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རེས་ལ་མངོན་

རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྲིན་

གོམས་པར་བེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སོབ་ལམ། གང་ཟག་རྟག་

1  སྐུ།  +དང་།

2   སྐུ།   +དང་།



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་གྲིས་སྟོང་”
1
ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྲིན་གོམས་

པར་བེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སོབ་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་

མཐོང་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་མྲི་སོབ་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་ལམ། 

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་”
2
་རྩ་བའྲི་དབེ་བ་ཆུང་ངུ་འབྲིང་། 

ཆེན་པོ་གསུམ། ཡན་ལག་གྲི་དབེ་བ། ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་། ཆུང་ངུའྲི་འབྲིང་། ཆུང་ངུའྲི་

ཆེན་པོ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་འབྲིང་གྲི་ཆུང་ངུ་། འབྲིང་གྲི་འབྲིང་། འབྲིང་གྲི་ཆེན་

པོ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་ཆེན་པོའྲི་ཆུང་ངུ་། ཆེན་པོའྲི་འབྲིང་། ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་སྟེ་

དགུའོ། །དེ་ཡང་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན། འདོད་པའྲི་སས་བསྡུས་ཀྲི་སྒོམ་སངས་”
3
རྩ་བའྲི་

དབེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། འབྲིང་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། ཡན་ལག་གྲི་དབེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་

པོ་སོགས་དགུའྲི་གཉེན་པོར།ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་”
4
རྩ་བའྲི་དབེ་བ་ཆུང་ངུ་། 

འབྲིང་། ཆེན་པོ་གསུམ། ཡན་ལག་གྲི་དབེ་བ་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུ། དེ་

བཞྲིན་དུ། བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་སས་བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་སས་བསྡུས་གསུམ་པའྲི་

སས་བསྡུས་བཞྲི་པའྲི་སས་བསྡུས། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སས་

བསྡུས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སས་བསྡུས། ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་

ཀྲི་སས་བསྡུས། སྲིད་རྩེའྲི་སས་བསྡུས་ཀྲི་སྒོམ་སང་དགུའྲི་གཉེན་པོར་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

1  སྐུ།  +པ

2  སྐུ།   +ལ

3  སྐུ།  +ལ

4  སྐུ།   +ལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 1010  

སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་འབྲིང་། ཆེན་པོ་དགུ་སྟེ་དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྲིག་པོ་རྣམས་

རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནྲི་ཉན་ཐོས་རྲིམ་”གྲི་
1
པས་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྲི་

སྒོམ་”སང་
2
་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སོང་བའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཉན་ཐོས་ཅྲིག་ཅར་

བ་ནྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་སྒོམ་”སང་
3
རྣམས་ཆེན་པོ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་དགུར་དྲིལ་ནས་

རྲིལ་ཅྲིག་ཅར་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདོད་པའྲི་སས་བསྡུས་ཀྲི་གཉེན་པོ་དང་། 

ཁམས་གོང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སས་བསྡུས་ཀྲི་སྒོམ་སང་གྲི་གཉེན་པོ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྐེ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད།”
4
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། “རང་ལུགས་ཀྲི་

5
བསབ་བ་

རོགས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།ཉན་ཐོས་ཀྲི་སངས་རྟོགས་མཐར་

ཐུག་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སངས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། ཉན་

ཐོས་དག་བཅོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་རོགས་རེས་སུ་

བྱུང་བའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་རྒྱན་ཅན་གྲི་མངོན་རྟོགས་དང་། རྒྱན་མེད་

ཀྲི་མངོན་རྟོགས་གཉྲིས། དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལས་

རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་མངོན་རྟོགས་ལ་ཟེར་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཤེས་

རབ་རྐང་པའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་མངོན་རྟོགས་ལ་ཟེར་ཏོ། །ཉན་ཐོས་དག་

1  སྐུ།   གྱིས

2  སྐུ།   སྤངས

3  སྐུ།   སྤངས

4  སྐུ།   +དང་།

5  སྐུ།    རང་ལམ་གྱི



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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བཅོམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནྲི། ཉོན་མོངས་པ་དང་། སོམས་འཇུག་

གྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལས་གོལ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ཤེས་རབ་རྐང་པའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་

གོལ་བ་ནྲི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་གོལ་ཡང་སོམས་འཇུག་གྲི་སྒྲིབ་པ་ལས་མ་གོལ་

ལོ། །དེ་གཉྲིས་ཀས་ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སངས་ཀང་། ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་

ཟད་པར་སོང་མྲི་ནུས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་

སོང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་། འགེལ་ཆུང་དོན་གསལ་ལས། རྣམ་པར་

རྟོག་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སངས་པ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ཡང་

རྒྱན་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་ནྲི། བསམ་གཏན་གྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སེམས་དང་། འགོག་པའྲི་

སོམས་འཇུག་དང་། མངོན་ཤེས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་ལ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་རང་རྒྱལ་གྲི་”ཐར་ལམ་ལ། 
1
མཚན་ཉྲིད་དང་དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་

ནྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་

རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།རང་རྒྱལ་གྲི་ཐར་པ། རང་རྒྱལ་གྲི་མང་འདས། ཐེག་པ་

འབྲིང་གྲི་མངོན་རྟོགས། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་ཅྲིང་།བདག་མེད་

ཕྱེད་དང་གཉྲིས་ཙམ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་མངོན་རྟོགས།

གཉྲིས་པ་ལ། རང་རྒྱལ་གྲི་ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། 

མྲི་སོབ་ལམ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རང་

རྒྱལ་གྲི་ཆོས་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན། དེའྲི་

ལས་དང་པོ་པའྲི་ས། དེའྲི་དད་པའྲི་ས། དེའྲི་ཐེག་པའྲི་ས་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའྲི་

1  སྐུ།  ཐེག་པ་ལ། 
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ལམ། དེའྲི་སྦོར་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། 

གཉྲིས་པ་ལ། རང་རྒྱལ་གྲི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་

མོ། །གཉྲིས་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རང་རྒྱལ་གྲི་དོན་

མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།དེའྲི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། དེའྲི་ངེས་འབེད་ཡན་

ལག །རང་རྒྱལ་གྲི་ཚོགས་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་རང་རྒྱལ་གྲི་མཐོང་ལམ་མ་

སྐེས་གོང་གྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལམ་གང་ཞྲིག་དེའྲི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། གཉྲིས་པ་ནྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་སྦོར་ལམ་དོད། རྩེ་མོ། བཟོད་པ། 

ཆོས་མཆོག་དང་བཞྲིའོ། །

“གཉྲིས
1
་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རང་རྒྱལ་གྲི་

བདེན་པ་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།དེའྲི་འཕགས་ལམ་དང་པོ། གཟུང་བ་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་

སུ་ཟྲིན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། ཕྱྲི་དོན་བདེན་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། རང་རྒྱལ་གྲི་སྦོར་

ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་རང་རྒྱལ་གྲི་སྒོམ་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

ལམ། གཉྲིས་པ་ལ་རང་རྒྱལ་གྲི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ནས་ལམ་རེས་

ཤེས་ཀྲི་བར་བཅུ་དྲུག་གོ ། 

བཞྲི་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད”།
2
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རང་རྒྱལ་གྲི་རེས་ལ་མངོན་

རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་

1  སྐུ།   གསུམ

2  སྐུ།   +་དང་།
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མཐོང་ཟྲིན་གོམས་པར་བེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

སོབ་ལམ། ཕྱྲི་དོན་བདེན་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྲིན་གོམས་པར་བེད་པའྲི་

ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་སོབ་ལམ། རང་རྒྱལ་གྲི་མཐོང་ལམ་

རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་། རང་རྒྱལ་གྲི་མྲི་སོབ་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

ལམ། གཉྲིས་པ་ལ། རང་རྒྱལ་གྲི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་དགུའོ། །

ལྔ་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད”།
1
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རང་ལུགས་ཀྲི་”

2
རང་རྒྱལ་

གྲི་བསབ་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་

པ།རང་རྒྱལ་གྲི་སངས་རྟོགས་མཐར་ཐུག་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་

རྟོག་ཟད་པར་སངས་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རང་

རྒྱལ་གྲི་ལམ། རང་རྒྱལ་གྲི་སྒོམ་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་བའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། 

གཉྲིས་པ་ལ། སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གནས་པའྲི་ཚོགས་ན་”དཔོད་
3
པའྲི་རང་

རྒྱལ་དག་བཅོམ་པའྲི་མངོན་རྟོགས་དང་། གཅྲིག་པུར་གནས་པ་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྲི་རང་

རྒྱལ་དག་བཅོམ་པའྲི་མངོན་རྟོགས་གཉྲིས་སུ་དབེར་ཡོད་”ཀྲི།
4
གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལས་

རྣམ་གོལ་དང་། ཤེས་རབ་རྐང་པའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་གཉྲིས་ཀྲི་དབེ་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་ཡྲིན་ན་བསམ་གཏན་གྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སེམས་ཐོབ་པས་ཁབ་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

1  སྐུ།   +་དང་།

2  སྐུ།   རང་ལས་གྱི

3  སྐུ།   སྤོད་

4  སྐུ།  ཀང་།
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གཉྲིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་ལ། མཚན་ཉྲིད།”
1
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི་ཐེག་

ཆེན་གྲི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགོད་པའྲི་གོ་སབས་ཕྱྲི་བཤུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་རྟོགས། དེ་

དང་ཁབ་མཉམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ། ཐེག་

ཆེན་གྲི་ཐར་པ། ཐེག་ཆེན་གྲི་མང་འདས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

མངོན་རྟོགས། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་

ཟག་གྲི་མངོན་རྟོགས། 

གཉྲིས་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། མྲི་

སོབ་ལམ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད།”
2
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་

ཀྲི་ཆོས་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་

ཆོས་མངོན་རྟོགས། དེའྲི་ལས་དང་པོ་པའྲི་ས། དེའྲི་དད་པའྲི་ས། དེའྲི་ཐེག་པ་ལ་

གསར་དུ་ཞུགས་པའྲི་ལམ། དེའྲི་སྦོར་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་དེའྲི་ལམ་མོ། །གཉྲིས་པ་

ལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ།ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་དོན་

མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དོན་

མངོན་རྟོགས། དེའྲི་ངེས་འབེད་ཡན་ལག །དེའྲི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། དེའྲི་ཚོགས་

ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་དེའྲི་མཐོང་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་སྒོམ་བྱུང་འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་ལམ་གང་ཞྲིག །དེའྲི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། དམྲིགས་

རྣམ་རྒྱུ་གསུམ། ཁད་ཆོས་རྟོག་པ། ཡོངས་འཛིན། ཆུང་འབྲིང་གྲི་དབེ་བ་དང་བཅས་

1  སྐུ།  +དང་། 

2  སྐུ།  +དང་། 



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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པའྲི་སྒོ་ནས་ཐེག་དམན་གྲི་སྦོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་དོན་མངོན་

རྟོགས། 

གཉྲིས་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ། དོད། རྩེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་དང་

བཞྲིའོ། །དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དོན་བསྒོམས་པས་གཟུང་བ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སང་

དང་པོར་སྐེས་པ་ཙམ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་། གཉྲིས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ་དོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཟུང་བ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་

སང་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ཙམ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་གང་ཞྲིག་

འཛིན་པ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སང་མ་ཐོབ་པ། གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། འཛིན་པ་

བདེན་མེད་ལ་གསལ་སང་དང་པོར་སྐེས་པ་ཙམ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

སྒོམ་བྱུང་། བཞྲི་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཛིན་

པ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སང་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ཙམ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་སྒོམ་བྱུང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མ་སྐེས་པ་ཡོད་

དོ། །དབང་པོ་རྟུལ་འབྲིང་རྣོ་གསུམ་གྲི་བེ་བག་གྲིས་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་

གསུམ་དུ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་མཐོང་ལམ་ལ། མཚན་ཉྲིད”།
1
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད། ཆོས་ཉྲིད། སྟོང་ཉྲིད། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། ཡང་དག་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་

1  སྐུ།  +་དང་། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ལམ། ཐེག་ཆེན་གྲི་འཕགས་ལམ་དང་

པོ། ས་དང་པོའྲི་ཡེ་ཤེས། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་བདེན་པ་མངོན་

རྟོགས། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་ལམ་མ་

སྐེས་གོང་གྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ། 

གཉྲིས་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གྲི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནས། ལམ་

ལ་རེས་ཤེས་ཀྲི་བར་བཅུ་དྲུག་གོ །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག །ས་དང་པོའྲི་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ནྲི་

མཐོང་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ལ། སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། 

འགེལ་ཆེན་དུ། དེ་བས་ན་ས་དང་པོའྲི་སད་ཅྲིག་དང་པོ་མཐོང་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། ཐུབ་པ་

དགོངས་རྒྱན་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་ཁོ་ན་མཐོང་

ལམ་དང་། ཆོས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ནྲི་དབང་པོ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོན་

པོའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

བཞྲི་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད”།
1
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་རེས་ལ་མངོན་

རྟོགས། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་ལ་མངོན་

རྟོགས། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད། ཆོས་ཉྲིད། སྟོང་ཉྲིད། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། ཡང་དག་

མཐའ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟྲིན་

གོམས་པར་བེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་སོབ་ལམ། ཐེག་ཆེན་གྲི་

1  སྐུ།  +་དང་། 



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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མཐོང་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་ཐེག་ཆེན་གྲི་མྲི་སོབ་ལམ་མ་སྐེས་གོང་གྲི་ཐེག་

ཆེན་གྲི་ལམ། 

གཉྲིས་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་ནས་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོའྲི་

བར་དགུའོ། །དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུས་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་

སང་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་སོང་ལ། དེ་ཡང་ས་གཉྲིས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་ཏོ། །དེའྲི་ཆུང་

ངུའྲི་འབྲིང་གྲིས་དེའྲི་ཆེན་པོའྲི་འབྲིང་སོང་ལ། དེ་ཡང་ས་གསུམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་

རོ། །དེའྲི་ཆུང་ངུའྲི་ཆེན་པོས་ནྲི། དེའྲི་ཆེན་པོའྲི་ཆུང་ངུ་སོང་ལ། དེ་ཡང་ས་བཞྲི་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་ཏོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་ལམ་འབྲིང་གྲི་ཆུང་ངུ་འབྲིང་གྲི་

འབྲིང་པོ་འབྲིང་གྲི་ཆེན་པོ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་སང་འབྲིང་གྲི་

ཆེན་པོ། འབྲིང་གྲི་འབྲིང་། འབྲིང་གྲི་ཆུང་ངུ་རྣམས་སོང་ལ། དེ་ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་

ས་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ལ་ཟེར་ཏོ། །”དེའྲི་ཆུང་ངུའྲི་ཆེན་པོས་ནྲི།
1
 

“དེའྲི་ཆེན་
2
པོའྲི་ཆུང་ངུ་། ཆེན་པོའྲི་འབྲིང་། ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་གོ་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་སང་ཆུང་ངུའྲི་ཆེན་པོ། ཆུང་ངུའྲི་འབྲིང་། ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་

ངུ་རྣམས་སོང་ལ། དེ་ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

རྣམས་ལ་ཟེར་ཏོ། །དེས་ན་གཉེན་པོ་ཆུང་རྲིམ་ནས་སྐེ་ཞྲིང་སང་བ་ཆེ་རྲིམ་ནས་

འགག་ལ། དེ་ཡང་ས་དང་པོ་ནས་ས་བདུན་པའྲི་བར་ལ་མ་དག་ས་བདུན་ཞེས་བ་ལ། 

ས་བརྒྱད་པ་ནས་ས་བཅུ་པའྲི་བར་ལ་དག་པ་ས་གསུམ་ཞེས་”བ་ལ།
3
 དེ་ཡང་དག་པ་

1  སྐུ།  -དེའྱི་ཆུང་ངུའྱི་ཆེན་པོས་ནྱི།

2  སྐུ།    ཐེག་ཆེན་གྱི་སོམ་ལམ་ཆེན་

3  སྐུ།   བྱའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དང་མ་དག་པ་ནྲི། ཉོན་མོངས་པས་དག་མ་དག་དང་། ཉོན་ཡྲིད་གནས་གྱུར་མ་གྱུར་

ལ་བའོ། །སྒོམ་ལམ་དགུ་པོ་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཉམ་གཞག་བར་ཆད་མེད་ལམ་

དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང་། དང་པོས་རང་རང་གྲི་སང་བ་དེ་དག་

དངོས་སུ་སོང་ཞྲིང་། གཉྲིས་པས་སང་བ་ཐག་སྲིང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །བོད་ཀྲི་མཁས་པ་རྣམས་ས་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་གོལ་ལམ་ས་གཉྲིས་པའྲི་ནང་ཚན་

ཡྲིན་པར་འདོད་ཅྲིང་། ཨ་བྷྱཱས་ས་འོག་མའྲི་རྣམ་གོལ་ལམ། ས་གོང་མའྲི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་པ་ཡྲིན་པས་ས་གསུམ་པའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཉྲིད། 

ས་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པར་འཆད་ཅྲིང་། ས་བཅུ་པའྲི་རྣམ་གོལ་ལམ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ཅེས་ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་ལས་གསུངས་སོ། །མདོར་ན། ཐེག་ཆེན་

སྒོམ་ལམ་རེས་ཐོབ་ཀྲི་གནས་སབས་སུ་ཟག་བཅས་སྒོམ་ལམ་ཡྲིན་པར་གྱུར་པའྲི་

མོས་བསྔོ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་གསུམ། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་དང་། རྣམ་དག་

སྒོམ་ལམ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །

ལྔ་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད”།
1
དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བསབ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།སངས་རྟོགས་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལམ། 

ཤེས་སྒྲིབ་ཟད་པར་སངས་པའྲི་ལམ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་

ལམ། ཀུན་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་ལམ་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་བའྲི་

ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ། གཉྲིས་པ་ལ། དབེ་བ་དངོས་དང་། རྣམ་གཞག་དཔད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

1  སྐུ།  +་དང་། 



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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དང་པོ་ལ། སྐུ་གསུམ་མམ་བཞྲིར་དབེ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་བཞྲི་འམ་ལྔར་དབེ་བ་

སྟེ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་དང་། སྐུ་གསུམ་གྲི་དབང་དུ་བས་ནས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་ལ། མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་དང་། སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

ལོངས་སྐུ་ཡྲིན་ཞྲིང་། བ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། སྤྲུལ་སྐུ་ཡྲིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་

སྐུ་བཞྲིའྲི་དབང་དུ་བས་ནས། ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། མཉམ་ཉྲིད་དང་། སོར་རྟོག་གཉྲིས་ནྲི་ལོངས་

སྐུ། བ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སོབ་ལམ་གྲི་ཀུན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་

བོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉོན་ཡྲིད་གནས་གྱུར་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་

ཤེས་དང་། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་སོར་རྟོག་ཡེ་

ཤེས་དང་། སྒོ་ལྔའྲི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་བ་བ་གྲུབ་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་གནས་གྱུར་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སར་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཐོབ་ཅྲིང་། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང་”སོར་རྟོགས་
1
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་”

2
ལ་

ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་ཞེས་བ་ལ། ལོངས་སྤྲུལ་གཉྲིས་གཟུགས་སྐུ་ཡྲིན་པས། ལྷག་

བཅས་མང་འདས་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀླུའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས། ཕུང་པོར་བཅས་པའྲི་

མ་ངན་འདས། །གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ལ་བཞག་པ་ཡྲིན། །ཕུང་པོ་ཀུན་དང་བལ་བའྲི་

ཕྱྲིར། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཕུང་པོ་མེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་རང་ལུགས་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་

1  སྐུ།  - སོར་རོྟགས

2  སྐུ།   +གཉྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཆོས་

ཉྲིད་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་འཇལ་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཡྲིན། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆོས་

ཅན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ས་ཚོགས་པ་”འདྲིས་
1
འཇལ་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་དབྲིངས་

རྟོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྲི་ཕྱྲིར། ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་ལ། ཇྲི་སེད་པ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཡུལ་འཇལ་ཚུལ་གྲི་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཞྲིར་ཕྱེ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་ཅན་མཐའ་དག་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པར་

དམྲིགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། བདག་གཞན་མཉམ་ཉྲིད་

དུ་རྟོགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ཅན་མཐའ་དག་གྲི་ནང་

གསེས་ཀྲི་དབེ་བ་མ་འདེས་པར་རྟོགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

དང་། སྒོ་ལྔའྲི་སང་བ་ལ་འདོད་དགུར་དབང་”བསྐུར་
2
བའྲི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ལྡོག་

པ་ནས་བ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་པར་སོབ་དཔོན་མ་ཏྲི་ཙི་ཏས་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །

གཉྲིས་པ་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་ལ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་

ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཇྲི་སེད་པ་དངོས་སུ་འཇལ་མྲི་འཇལ་དཔད་པ་དང་། 

ཡེ་ཤེས་དེས་ཡུལ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་འཇལ་ལམ། འོན་ཏེ་རྣམ་མེད་འཇལ་དཔད་

པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཡེ་ཤེས་མྲིན་པར་བཤད་པ་དང་

གསུམ། 

1  སྐུ།  འདྱི་

2  སྐུ། སྒྱུར་    ཞོལ།  བསྐྱུར་     བླ་བང་། ༼ཇ༽  བསྒྱུར་



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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དང་པོ་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་ཇྲི་སེད་པ་དངོས་སུ་འཇལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀུན་མཁེན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྱྲིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གསུངས་པ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་

རྟོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སང་བ་ལྟར་ན། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཇྲི་སེད་པ་དངོས་སུ་”འཇལ་ལམ་
1
མྲིྲིན་ལ། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བ་དངོས་སུ་འཇལ་བ་མྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འཇལ་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ། ཁོད་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིག་ཤེས་

མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་རེད་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཁོད་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པ་འབུད། འོ་ན། རྣམ་མཁེན་གང་ལ་

བ་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་། ཇྲི་སེད་པ་གཉྲིས་ཀ་འཇལ་མོད་ཀྲི། ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་པ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་

འཇལ་ཡང་། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། ཕལ་ཆེ་བ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་འཇལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལག་

མཐྲིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར། མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྱྲིར། 

ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་ཡུལ་རྣམ་པ་དང་

བཅས་པས་འཇལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་ཕྱྲིར། དེར་ཐལ། ཁོད་

1  སྐུ།   འཇལ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལ་གཟུང་རྣམ་གྲི་ཆ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཁོད་ལ་རང་གྲི་ངོ་

བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་དང་ཡུལ་དངོས་སུ་རྲིག་པའྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྱྲིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཁོད་ལ་རང་རྲིག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཡེ་ཤེས་མྲིན་པར་བསྟན་པ་

ནྲི། ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་ལམ་དུ་ལམ་དང་། གང་ཟག་འགལ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་

ལམ་དང་གང་ཟག་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན་ཤེས་པ་ཡང་ཡྲིན་ཁ་དོག་ཀང་ཡྲིན་དབྲིབས་ཀྲིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཡང་ཡྲིན་

པའྲི་གཞྲི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྲི་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ཆོས་ཅན་གདུལ་བ་ཐ་མལ་

པས་རྣམ་མཁེན་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། དེས་ན་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་བེམ་རྲིག་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་

ཏེ། སབས་འདྲིར་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་སོགས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་

པ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལ། བེམ་པོ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། དེ་གཉྲིས་རྲིག་པ་ཡྲིན་

ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་དགོས་པ་ལས་དེ་གཉྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན་སབས་འདྲིར།སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་སོགས་

རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལ། བེམ་པོ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

དེ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལ་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་གཉྲིས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འགེལ་ཆུང་ལས། སྔོན་པོ་དང་དེའྲི་བློ་དག་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་རྣམ་མཁེན་དང་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་གྲི། 

རས་གཞན་མ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རས་གཞན་ཡྲིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་

གཉྲིས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྣམ་མཁེན་དང་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ། ཁོད་རྣམ་མཁེན་དང་

དུས་མཉམ་གང་ཞྲིག །རྣམ་མཁེན་དང་རས་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། འདོད་ན། སངས་

རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁེན་དང་འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། “
1
ཐར་

ལམ་ལ།གངས་ངེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་

ལམ། མྲི་སོབ་ལམ་དང་ལྔའོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། ཆོས་མངོན་རྟོགས། 

དོན་མངོན་རྟོགས། བདེན་པ་མངོན་རྟོགས། རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཐེག་པ་”རང་

ལུགས་ཀྲི་
2
བསབ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ལམ། ཁབ་མཉམ་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་

གོང་གྲི་རྣམས་ལ་དཔགས་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཐར་ལམ་ལ་རྟེན་གྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། སོ་སྐེའྲི་ལམ་དང་། འཕགས་

པའྲི་ལམ་གཉྲིས་སོ། །”དང་པོ་ནྲི།
3
མཚན་ཉྲིད་བདག་མེད་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ལམ། སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་གཏན་ནས་མ་

སངས་པའྲི་ལམ། འཕགས་ཆོས་མ་ཐོབ་པའྲི་མངོན་རྟོགས། མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་པའྲི་

མངོན་རྟོགས། དེ་ལ་དབེ་ན། ཚོགས་ལམ་དང་། སྦོར་ལམ་གཉྲིས་སམ། ཡང་ན། ཉན་

ཐོས་སོ་སྐེའྲི་ལམ། རང་རྒྱལ་སོ་སྐེའྲི་ལམ་”མོ། །
4
དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་ཟག་གྲི་

1  སྐུ།   +གཉྱིས་པ

2  སྐུ།    རང་ལམ་གྱི

3  སྐུ།    དང་པོའྱི་

4  སྐུ།   དང་། ཐེག་ཆེན་སོ་སྐེའྱི་ལམ་མོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བདག་མེད་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་ལམ། དེ་དང་ཁབ་མཉམ་པ།གང་ཟག་རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་

གྲིས་སྟོང་པ་”ཙམ་
1
དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་སོགས་

སོ། །སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་གཏན་ནས་མ་སངས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། གཉྲིས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཙམ་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། ཕྱྲི་དོན་བདེན་མེད་ཙམ་དོན་སྤྲིའྲི་

སོགས་སོ། །ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་རྟོག་གྲི་ས་བོན་གཏན་ནས་མ་སངས་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

ལམ། གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ལམ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་

ཟྲིན་པའྲི་སོ་སྐེའྲི་མངོན་རྟོགས། ཆོས་ཉྲིད་དང་སྟོང་ཉྲིད་སོགས་འགེ།

གསུམ་པ་འཕགས་པའྲི་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ལམ། སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་འགའ་ཞྲིག་སངས་པའྲི་

ལམ།འཕགས་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས། མཐོང་ལམ་ཐོབ་མོང་གྲི་གང་ཟག་གྲི་མངོན་

རྟོགས། དེ་ལ་དབེ་ན། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། མྲི་སོབ་ལམ་དང་གསུམ་མོ། །ཡང་ན། 

ཉན་ཐོས་ཀྲི་འཕགས་ལམ། རང་རྒྱལ་གྲི་འཕགས་ལམ། ཐེག་ཆེན་གྲི་འཕགས་ལམ་

དང་གསུམ་མོ། །དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། གང་ཟག་རྟག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་གྲིས་སྟོང་པ་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་སོགས། ཉོན་མོངས་

1  སྐུ།   ཉྱིད་



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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པའྲི་ས་བོན་འགའ་ཞྲིག་སངས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཟུང་

བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་སོགས། ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་རྟོག་གྲི་ས་བོན་

འགའ་ཞྲིག་སངས་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ། གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། འཛིན་པ་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་སོགས། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་

འཕགས་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས། ཆོས་ཉྲིད་དང་སྟོང་ཉྲིད་སོགས་འགེའོ། །དེ་ཡང་

མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ་མྲི་སོབ་ལམ་གང་རུང་ཡྲིན་ན། འཕགས་ལམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

ཀང་ཚོགས་སྦོར་གང་རུང་ཡྲིན་ན་སོ་སྐེའྲི་ལམ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། ཉན་ཐོས་དག་

བཅོམ་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་

རྟོགས་དེ་ཚོགས་ལམ་ཡྲིན་ཀང་། སོ་སྐེའྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །སྔ་ཟུར་མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆོས་ཅན།ཁོད་ཚོགས་ལམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཐེག་ཆེན་

ལམ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཕྱྲི་ཟུར་མ་གྲུབ་ན་ནྲི། 

དེ་ཆོས་ཅན།འཕགས་པའྲི་སངས་རྟོགས་སར་ཉམས་པ་སྲིད་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་དག་

བཅོམ་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཚོགས་ལམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས་དེ་སོ་

སྐེའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། 

བཞྲི་པ་ཐར་ལམ་ལ་བསབ་བའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། སོབ་ལམ་དང་མྲི་སོབ་ལམ་

གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་པ་”རང་ལུགས་ཀྲི་
1
བསབ་བ་མ་རོགས་པའྲི་

”སོབ་
2
ལམ། དེ་ལ་དབེ་ན། ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ་དང་

བཞྲིའོ། །ཡང་ན་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སོབ་ལམ། རང་རྒྱལ་གྲི་སོབ་ལམ། ཐེག་ཆེན་གྲི་སོབ་

1  སྐུ།  རང་ལམ་གྱི

2  སྐུ།  - སློབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལམ་གསུམ། མྲི་སོབ་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་པ་”རང་ལུགས་ཀྲི་
1
བསབ་བ་རོགས་

པའྲི་ལམ། དག་བཅོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་རྟོགས། ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་

ཤྲིང་། ཐེག་ཆེན་གྲི་བསབ་བ་ལ་སོབ་བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མངོན་རྟོགས། དེ་ལ་དབེ་

ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མྲི་སོབ་ལམ། རང་རྒྱལ་གྲི་མྲི་སོབ་ལམ། ཐེག་ཆེན་གྲི་མྲི་སོབ་ལམ་

དང་གསུམ་མོ། །“
2
ལམ་དེ་དག་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་གང་ལ་སྐེ་ཞྲིང་གང་དུ་གནས་

དཔད་པ་ལ་རྟེན་བརོད་པ་དང་། རྟེན་ཚུལ་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ་འདོད་ཁམས་སོགས་གསུམ་མོ། །དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁམས་

གསུམ་གྲི་ནང་ཚན་གང་ཞྲིག  འདོད་ཡོན་གྲི་དྲི་རོ་སོགས་ལ་འདོད་པ་དང་མ་བལ་

བའྲི་ས་སོར་བཅས། དེ་སད་དུ་ཡང་། དབུས་མཐའྲི་འགེལ་བཤད་དུ་འདོད་པ་ལ་

འདོད་ཆགས་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་འདོད་པའྲི་ཁམས་ཞེས་བཤད་དོ། །འདོད་

ཁམས་སུ་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་རྲིགས་ལ་དབེ་ན། དམལ་བ་ཡྲི་དྭགས་དུད་འགོ་

སྟེ་ངན་སོང་གསུམ། གླྲིང་བཞྲི་གླྲིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཀྲི་མྲི་དང་རྒྱལ་ཆེན་རྲིགས་བཞྲི་དང་། 

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་། འཐབ་བལ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་དེ། འདོད་ལྷ་རྲིགས་དྲུག་རྣམས་ཡོད་ལ། ལྷ་མ་ཡྲིན་སྟོད་ཕྱོགས་པ་

འགའ་ཞྲིག་ལྷར་སྡུད་ཅྲིང་། སད་ཕྱོགས་པ་འགའ་ཞྲིག་དུད་འགོར་སྡུད་པ་ཡྲིན། 

གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་ཟག་གྲི་འདོད་ཡོན་གྲི་དྲི་རོ་སོགས་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་ཡང་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ། དེ་སད་དུ་ཡང་། 

དབུས་མཐའྲི་འགེལ་བཤད་ལས། ཡང་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་

1  སྐུ།   རང་ལམ་གྱི

2  སྐུ།  + གསུམ་པ



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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རྣམས་ལ་གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་ཞེས་བཤད་དོ། །གཟུགས་”
1
ཁམས་ལ་དབེ་ན། བསམ་

གཏན་བཞྲི་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་”དང་པོར།
2
ཚངས་རྲིས། ཚངས་པ་མདུན་

ན་འདོན། ཚངས་ཆེན་དང་གསུམ་མོ། །བསམ་གཏན་གཉྲིས་པ་ན་འོད་ཆུང་། འོད་

གསལ་ཚད་མེད་འོད་གསུམ་མོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན། དགེ་ཆུང་། དགེ་རྒྱས་

ཚད་མེད་དགེ་དང་གསུམ་མོ། །བསམ་གཏན་བཞྲི་པ་ན་སྤྲིན་མེད། བསོད་ནམས་

སྐེས། འབས་བུ་ཆེ་བ། མྲི་ཆེ་བ། མྲི་གདུང་བ། ཤྲིན་ཏུ་མཐོང་བ། ག་ནོམ་སང་བ། 

འོག་མྲིན་དང་བརྒྱད་”དེ།
3
 ”གནས་གཙང་མ་བརྒྱད་དོ། །

4

མདོར་ན་གཟུགས་ཁམས་གནས་རྲིགས་བཅུ་བདུན་གྲི་གནས་གཙང་མ་ལྔར་

འཕགས་པ་ཁོ་ན་འབྱུང་ལ་གཞན་རྣམས་སུ་སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པ་གཉྲིས་ཀ་འབྱུང་

ངོ་། །ཚངས་ཆེན་དུ་འཕགས་པ་མྲི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་ཟག་གྲི་གཟུགས་ལ་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ནྲི་བཞྲི་སྟེ། ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད། ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སྐེ་

མཆེད། སྲིད་པའྲི་རྩེ་མོའ།ོ །གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གནས་ས་ལ་སོགས་པ་མེད་

ཅྲིང་། དེ་དག་ཏུ་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི། རྒྱུ་སོམས་འཇུག་བཞྲི་གང་རུང་

བསྟེན་ནས། དེ་དག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཚོར་བ། འདུ་ཤེས།འདུ་བེད་རྣམས་བཏགས་

1  སྐུ།   + ཀྱི

2  སྐུ།  དང་པོ་ན།

3  སྐུ།   དོ། །

4  སྐུ།    - གནས་གཙང་མ་བརྒྱད་དོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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མྲིང་བཞྲིའྲི་ཕུང་པོའྲི་གནས་སབས་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རྟེན་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་དབང་དུ་བས་

པ་གསུམ། དང་པོ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྦོར་ལམ། དོད་རྩེ་མོ་བཟོད་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་

མྲི་སན་མ་གཏོགས་པའྲི་གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་ཁོ་ན་ལ་དང་པོར་སྐེ་ཞྲིང་། སྐེས་ཟྲིན་

མངོན་དུ་བས་པ་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལའང་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་འགོ་བ་རྣམས་

ལ་མེད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག །མཐོང་ལམ་གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་དང་

འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་དང་པོར་སྐེ་བ་དང་། གནས་པ་”ཡོད་ལགས།
1
དེ་ལས་གཞན་པ་ལ་

མེད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་ནྲི་གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་དང་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་དང་པོར་

སྐེ་དགོས་ལ། སྐེས་ཟྲིན་མངོན་དུ་བས་པ་ནྲི། གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་ཁམས་

ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཀྲི་མྲི་སོབ་ལམ་ནྲི། ཁམས་གསུམ་གའྲི་རྟེན་ལ་

དང་པོར་སྐེར་རུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་རང་རྒྱལ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་རྣམས་

ཡྲིན་ཏེ། གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་སྐེས་པ་ཁོ་ན་ལ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་

དབང་དུ་བས་པ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ་ནྲི། སྒ་མྲི་སན་མ་གཏོགས་པ་གླྲིང་

གསུམ་གྲི་མྲི་དང་། འདོད་པའྲི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་དང་

པོར་སྐེ་རུང་ལ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་མེད་དོ། །དེའྲི་སྦོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་

ནྲི། གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་དང་འདོད་པའྲི་ལྷ་ཁོ་ན་ལ་དང་པོར་སྐེ་དགོས་པར་ཁ་ཅྲིག་

འདོད་ལ། ཁ་ཅྲིག་གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་རྟེན་ལ་ཡང་དང་པོར་སྐེ་བ་ཡོད་དེ། ལམ་ཤེས་

1  སྐུ།   ཡོད་ཀྱི།    ཞོལ།  ཡོད་ལ།



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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སྐེ་རུང་ཡོད་པར་བཤད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཟེར་ཏོ། །གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་དང་པོར་སྐེ་བ་

མེད་དོ། །དེའྲི་སྒོམ་ལམ་ནྲི། གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་དང་། འདོད་པའྲི་ལྷ་དང་། གཟུགས་

ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཅྲི་རྲིགས་པར་དང་པོར་སྐེ་སྟེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། བསམ་གཏན་བཞྲི་དང་། གཟུགས་

མེད་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་བཞྲི་ཐོབ་པ་གང་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་

མཆེད་ནས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྲིན་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་བར་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་”
1
ཁ་ཅྲིག་འདོད་ལ། ཁ་ཅྲིག །གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་

སུ་དང་པོར་སྐེ་བ་མྲིན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནྲི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤོད་པ་ཡྲིན་གྲི། གཟུགས་མེད་ན་སྤོད་པ་མྲིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་སྲིན་པའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །མཐུའྲི་ཁད་པར་ཐོབ་པ་དག་ནྲི་

དེར་མྲི་སྐེའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྡུད་པར། “བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
2
གཟུགས་

མེད་ཁམས་སུ་སྐེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་”མེད་དོ། །
3
ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཟེར་ཏོ། །

བང་སེམས་ཀྲི་ལམ་དེ་དག་སྐེས་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་ནྲི། མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མེད་

དོ། །བསམ་བཞྲིན་དུ་གཞན་དོན་དུ་སྲིད་པར་སྐེ་བ་ཚད་མེད་འཛིན་པའྲི་ཕྱྲིར་

རོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ནྲི། གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་འོག་མྲིན་གྲི་རྟེན་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་

བར་མདོ་འགའ་ཞྲིག་ལས་བཤད་དེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའྲི་མདོ་ལས། ཡང་དག་

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཏུ། །འཚང་རྒྱ་འོག་མྲིན་གནས་མཆོག་ཏུ། །སངས་རྒྱས་མ་

1  སྐུ།  + ཞེས

2  སྐུ།    བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཉམས་འགྱུར་འོངས་ཞེས། །

3  སྐུ།  མྱི་བྱེད། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གྱུར་འདོད་ཁམས་སུ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མྲི་མཛད་དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། 

མདོ་འགའ་ཞྲིག་ལས། གཟུགས་ཁམས་གནས་རྲིགས་བཅུ་བདུན་གྲི་གོང་ན་འོག་

མྲིན་མཚོ་ཡོད་པས་དེ་ན་གཟུགས་སྐུ་བཞུགས་པར་བཤད་དེ། གཙང་མའྲི་གནས་

མཆོག་སངས་པ་ཡྲི། །འོག་མྲིན་གནས་ནྲི་ཉམས་དགའ་བར། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའྲི་ཕྱྲིར། མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི། འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་འབྱུང་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་གཞན་

རྣམས་ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་དེ་དག་གྲིས་རང་རང་གྲི་བང་

ཆུབ་མངོན་དུ་བེད་པ་ལ་དུས་ཇྲི་ཙམ་ཐོགས་པ་བཤད་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་བུལ་བ་ལ་

ངེས་པ་མེད་ལ། མྱུར་ན་ཚེ་གསུམ་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བང་ཆུབ་ཐོབ་སྟེ། ཚེ་དང་པོ་ལ་

ཚོགས་ལམ། གཉྲིས་པ་ལ་སྦོར་ལམ། གསུམ་པ་ལ་སྲིད་པ་ཐ་མ་པར་གྱུར་ཏེ། མཐོང་

ལམ། སྒོམ་ལམ། མྲི་སོབ་ལམ་གསུམ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །

རང་སངས་རྒྱས་ལ་རྲིགས་གསུམ་སྟེ། བསེ་རུ་”ལྟ་བུའྲི་
1
”ཚོགས་ཀྲིས་

2
བསྡུས་པའྲི་བསོད་ནམས་”ནྲི།

3
 ཚོགས་བསལ་པ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་བསགས་ཏེ། སྲིད་

པ་ཐ་མའྲི་དུས་སུ། སོབ་དཔོན་ལ་མ་བརྟེན་པར་སྦོར་ལམ་མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མྲི་

སོབ་ལམ་བཞྲི་སྟན་ཐོག་གཅྲིག་ཏུ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །ཚོགས་སྤོད་ཆེན་པོ་ནྲི། བཟོད་

པ་འབྲིང་མན་ཆད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསལ་པ་བརྒྱའྲི་

གསུམ་གཉྲིས་ཙམ་དུ་བསགས་ཏེ། སྲིད་པ་ཐ་མའྲི་དུས་སུ་སོབ་དཔོན་ལ་མ་བརྟེན་

1  སྐུ།   ལྟ་བུ་ནྱི། 

2  སྐུ།   ཚོགས་ལམ་གྱིས་

3  སྐུ།   ཀྱི་



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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པར་སྦོར་ལམ་གྲི་རྟོགས་པ་ཕྱྲི་མ་དང་། མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མྲི་སོབ་ལམ། གསུམ་

སྐེས་ནས་རང་རྒྱལ་གྲི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །ཚོགས་སྤོད་ཆུང་ངུ་ནྲི། མཐོང་

ལམ་མན་ཆད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསལ་པ་བརྒྱའྲི་གསུམ་ཆ་

ཙམ་དུ་བསགས་ཏེ། སྲིད་པ་ཐ་མ་པའྲི་དུས་སུ་སོབ་དཔོན་ལ་མ་བརྟེན་པར། རང་

རྒྱལ་གྲི་སྒོམ་ལམ་དང་མྲི་སོབ་ལམ་གཉྲིས་སྟན་ཐོག་གཅྲིག་ཏུ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །

ཐེག་ཆེན་ལྟར་ན། ཚོགས་ལམ་ནས་ས་དང་པོའྲི་བར་ལ་བསལ་པ་གངས་མེད་

དང་པོ། ས་གཉྲིས་པ་ནས་བདུན་པའྲི་བར་ལ་གངས་མེད་གཉྲིས་པ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་

བཅུ་པའྲི་བར་ལ་གངས་མེད་གསུམ་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་གངས་མེད་གསུམ་མམ། ཡང་ན་

ཚོགས་ལམ་དུ་གངས་མེད་གཅྲིག །དོད་རྩེ་གཉྲིས་ལ་གངས་མེད་གཅྲིག །ཐེག་ཆེན་

གྲི་བཟོད་མཆོག་གཉྲིས་ལ་གངས་མེད་གཅྲིག །ས་བཅུ་པོ་ལ་གངས་མེད། གསུམ་

གསུམ་སྟེ། བསལ་པ་གངས་མེད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཏེ། སངས་

”རྒྱ་བར་
1
འགེལ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པའྲི་

དུས་སུ། དབང་པོ་རྣོན་པོས་ནྲི་མྱུར་ན་གངས་མེད་གསུམ་མམ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་

གྲིས་རྣམ་མཁེན་འགྲུབ་ལ། རྟུལ་བོས་ནྲི་ངེས་པ་མེད་དོ། །

ལྔ་པ་ཞར་ལ་གང་ཟག་གྲི་དབེ་བ་བཤད་པ་ལ། ལམ་དུ་ཞུགས་མ་མོང་པའྲི་གང་

ཟག་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་མོང་པའྲི་གང་ཟག་གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐར་”པ་
2
རང་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མ་མོང་བའྲི་སྐེས་བུ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐར་”པ་

3
རང་རྒྱུད་ལ་

1  སྐུ།   རྒྱས་པར་

2  སྐུ།   ལམ་

3  སྐུ།   ལམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སྐེ་མོང་བའྲི་སྐེས་བུ། དེ་ལ་དབེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་གང་ཟག །རང་རྒྱལ་གྲི་གང་

ཟག །ཐེག་ཆེན་གྲི་གང་ཟག་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་ཅན་

གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་པོ་རྟུལ་པོར་གྱུར་པའྲི་སྐེས་བུ། དེ་ལ་དབེ་ན། ཉན་ཐོས་སོ་

སྐེ་དང་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་པོ་རྟུལ་པོར་གྱུར་

པའྲི་སྐེས་སུ་གང་ཞྲིག་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་མ་མོང་བ། དེ་ལ་དབེ་ན། ཉན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་པ་དང་སྦོར་ལམ་པ་

གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྐེས་བུ། 

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དོན་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཉན་ཐོས་

འཕགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་པོ་རྟུལ་པོར་གྱུར་

པའྲི་སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག །གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་མོང་བ། དེ་ལ་དབེ་ན། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ། སྒོམ་ལམ་པ། མྲི་སོབ་

ལམ་པ་དང་གསུམ། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་སྐེས་བུ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རེས་ལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་སྐེས་བུ། གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཐར་ཕྱྲིན་པའྲི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་

གྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྐེས་བུ། 

རང་རྒྱལ་གྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་པོ་

འབྲིང་པོར་གྱུར་པའྲི་སྐེས་བུ། དེ་ལ་དབེ་ན། རང་རྒྱལ་སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་པོ་འབྲིང་པོར་གྱུར་པའྲི་



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག །གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མ་མོང་བ། དེ་ལ་དབེ་ན་རང་རྒྱལ་ཚོགས་ལམ་པ་དང་། རང་རྒྱལ་

སྦོར་ལམ་པ་གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་རང་རྒྱལ་

གྲི་སྐེས་བུ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོན་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

སྐེས་བུ། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་

པོ་འབྲིང་པོར་གྱུར་པའྲི་སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག །གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མོང་བ། དབེ་ན་རང་རྒྱལ་མཐོང་ལམ་པ་དང་། 

སྒོམ་ལམ་པ་དང་། མྲི་སོབ་ལམ་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། བདེན་པ་

མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་སྐེས་བུ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རེས་

ལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་སྐེས་བུ། གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

མཐར་ཕྱྲིན་གྲི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་སྐེས་བུ།

ཐེག་ཆེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་དབེ་ན། སོ་སྐེས་དང་འཕགས་པ་གཉྲིས། དང་པོའྲི་

མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་དབང་པོ་རྣོན་པོར་གྱུར་པའྲི་སྐེས་བུ་

གང་ཞྲིག །འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལ་

སྐེ་མ་མོང་བ། དབེ་ན་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་པ་དང་། སྦོར་ལམ་པ་གཉྲིས། དང་པོའྲི་

མཚན་ཉྲིད། ཆོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐེས་བུ། དབེ་ན། ཐེག་

ཆེན་གྲི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པའྲི་བང་སེམས་གསུམ་

མོ། །གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དོན་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐེས་

བུ། དབེ་ན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་དོད་རྩེ་མོ་བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་བཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞྲིའོ། །

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་གང་ཞྲིག་འཛིན་

པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མོང་བ། དབེ་

ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་པ་སྒོམ་ལམ་པ་མྲི་སོབ་ལམ་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོའྲི་

མཚན་ཉྲིད། བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐེས་བུ། དབེ་ན། 

ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནས་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཀྲི་བར་བཅུ་

དྲུག་ལ་གནས་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གོ །གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རེས་ལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐེས་བུ། དབེ་ན། ས་གཉྲིས་པ་

ནས་བཅུ་པའྲི་བར་དགུ་ལ་གནས་པའྲི་བང་སེམས་དགུའོ། །གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

མཐར་ཕྱྲིན་པའྲི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐེས་བུ། དབེ་ན། ལོངས་

སྤྲུལ་གཉྲིས། ལམ་དང་གང་ཟག་འགལ་བས། མཐོང་ལམ་པ་དང་མཐོང་ལམ་གཉྲིས་

མ་ནོར་བར་མཛོད། “
1
མཐོང་ལམ་པ་ཞེས་པ་ནྲི་གང་ཟག་”

2
མཐོང་ལམ་ཞེས་པ་ནྲི་

”མ་
3
ཡྲིན་ནོ། །ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་”

4
ཡྲིད་འཕྲོག་འདྲི་ནྲི། མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་དུ་

མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའྲི་ངོར། ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། 

དབེན་གནས་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་རྲི་ཁོད་དུ་སྦར་བའོ། །  ། །

ༀ་སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

1  སྐུ།   +དེ་ཡང་

2  སྐུ།   +དང་། 

3  སྐུ།   ལམ་

4  སྐུ།   +མཁས་པའྱི་



༨ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་ཡྱིད་འཕྲོག
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འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྲི་

ཚད་མའྲི་ལམ་འཁྲིད་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཁེན་

རབ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང༌། །ཕྱོགས་གླང་གགས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་

བཏུད་ནས། །མདོ་དང་སེ་བདུན་བརོད་བའྲི་ལམ་གྲི་གནད། །བླ་མའྲི་དྲིན་ལས་ཇྲི་ལྟར་

རྟོགས་བཞྲིན་བཤད། །

འདྲིར་སེ་བདུན་གྲི་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་

པར་བེད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་མ་ལུས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་ལ་དོན་

གསུམ་སྟེ། རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྟོན་པ་ལམ་གང་ནས་བོན་པའྲི་ཚུལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་

བསྟན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེས་གདུལ་བ་ཇྲི་ལྟར་འཁྲིད་

པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་ཐར་པ་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་རྲིགས་

པས་བསྒྲུབས་པའྲི་སྒོ་ནས་གང་ལ་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་དེ་ཡང་བདག་མེད་

གཉྲིས་གོམས་ནས་མཐར་མངོན་དུ་བེད་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། 

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་པ་བདེ་

གཤེགས་སྐོབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟོན་པ་སྐོན་

མེད་དུ་བསྒྲུབས་པའྲི་སྒོ་ནས། དེའྲི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཕྱྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར། གང་ཟག་དེ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡྲིད་མ་ཆེས་པར། དེའྲི་



༩ ཚད་མའི་ལམ་འཁིད།
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ཚིག་རྣམ་དག་ཏུ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྱྲིར། དེས་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཚད་

མར་གྱུར་པ་ཞེས་པས་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་མཁེན་པའྲི་རྣམ་མཁེན་ངོས་བཟུང་ཞྲིང༌། ཕྱག་

”འཚལ
1
་ལོ། །ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་ཚད་མར་གྱུར་པ་ལའོ། །དེ་རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་

བ་ཡྲིན་ནམ། རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཞེ་ན། མ་སྐེས་པ་ནྲི་ཟློག་དོན་དུ་ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར་རྒྱུ་མེད་རང་བྱུང་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་པ་བཀག་ནས། རྒྱུར་གྱུར་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་”གཅྲིག
2
་ལས་འཁྲུངས་ཞེས་པའོ། །

འོ་ན་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལས་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གྲི་ངོ་བོར་འཁྲུངས། “ཞེ་ན
3
། རྒྱུ་བསམ་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་

འབས་བུ་དོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ངོ་བོར་འཁྲུངས། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་བསམ་

སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང༌འབས་བུ་དོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི་གང་ཞེ་

ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། འཁོར་བ་ན་ཡུན་རྲིང་དུ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ལྷག་པར་

གདུངས་པའྲི་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ལྷག་པར་སྲིང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའྲི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་བཞེད་པའྲི་ལྷག་པའྲི་

བསམ་པ་དང༌། དེས་ན་འགོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བ་ལ་རྣམ་མཁེན་མ་

ཐོབ་པར་སྒོལ་མྲི་ནུས་པས་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་བའོ། །ཞེས་དམ་བཅའ་ལ།དེ་རྣམས་

ཀང་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པའྲི་སྟོན་པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་དུ་དམ་བཅས་པ་

ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕ་

1  མ་ཕྱི ༢ན༣ན།   འཆལ    བླ། ༢ན༤ན།    ཞོལ། ༢ན༢ན།    སྐུ། ༢ན༤ན། ༼ག༽  འཚལ

2  མ་ཕྱི ༢ན༥ན།    བླ། ༢བ༡ན།    ཞོལ། ༢ན༤ན།   གཅྱིག    སྐུ། ༢བ༡ན། ༼ག༽  ཞྱིག

3  མ་ཕྱི ༢ན༥ན།    བླ། ༢བ༡ན།    ཞོལ། ༢ན༤ན།   གཅྱིག   ཞེ་ན    སྐུ། ༢བ༢ན།  ༼ག༽ ཤེ་ན
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རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་དམ་བཅའ་“ལ།
1
། དམ་བཅས་པས་

མྲི་ཆོག །དེ་རྣམས་ཀང་ལག་ལེན་ལ་“འགེལ
2
་བར་བེད་ཅྲིང༌། དེས་ན་འགོ་ལ་ཕན་

བཞེད་པ་སོས་པས་སེམས་བསྐེད་དང༌། སྟོན་པ་ཞེས་པས་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་

འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་བསྟན་ལ། འདྲིར་སྟོན་པའྲི་མྲིང་གྲིས་སྟོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང༌། ཕར་ཕྱྲིན་གཞན་ལྔ་པོ་ཕལ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

གཙོ་བོར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུའོ། །

འབས་བུ་དོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། རང་དོན་སངས་

རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། བདེ་གཤེགས་ཞེས་པས་བསྟན་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌རྒྱུ་

སངས་ཡོན་ཏན་གསུམ་བདེ་གཤེགས། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་ལྟར། ལེགས་

པར་སངས་པ། སར་མྲི་ལྡོག་པར་སངས་པ། མ་ལུས་པར་སངས་པ་སྟེ། ཁད་པར་

གསུམ་ལྡན་གྲི་སངས་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང༌། གཤེགས་པ་རྟོགས་པའྲི་དོན་ཅན་ཕྱྲིར། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཁེན་པ། མཁེན་པ་བརྟན་

པ། མ་ལུས་པར་མཁེན་པ་སྟེ། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་རྟོགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་གཉྲིས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །འབས་བུ་གཞན་དོན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། སྐོབ་ཅེས་པས་བསྟན་ཏེ། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ལམ་གང་ལས་བོན་པའྲི་

བོན་ཚུལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་འགོ་བ་མཐའ་དག་

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་སྐོབ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུགས་འབྱུང་

གྲིས་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་

1  མ་ཕྱི ༢ན༥ན།    བླ། ༢བ༥ན།   སྐུ། ༼ག༽༢བ༥ན།   ལ    ཞོལ། ༢བ༣ན།   པ

2  མ་ཕྱི ༢ན༥ན།    བླ། ༢བ༥ན།   སྐུ། ༢བ༥ན། ༼ག༽   འགེལ    ཞོལ། ༢བ༤ན།   འགྲེལ
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ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལམ་གང་ལས་བོན་པའྲི་

བོན་ཚུལ་འཆད་པར་བེད། ལུགས་ལྡོག་གྲིས་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞེས་པའྲི་མས་ལྡོག་

བས་ཏེ། བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལུགས་འབྱུང་གྲི་ཤེས་བེད་འཆད་པར་བེད་པའོ། །དེས་

ན་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་“ཤུགས
1
་ཀྲི་རྲིགས་

པའྲི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབས་པས། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་

དངོས་སྟོབས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། ལུགས་ལྡོག་གྲི་སབས་སུ་སྐེས་བུ་ཆུང་

ངུ་དང་འབྲིང་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་དངོས་པོ་སྟོབས་“ཤུགས
2
་ཀྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པའྲི་

སྒོ་ནས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་དངོས་པོ་སྟོབས་“ཤུགས
3
་ཀྲི་

རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་ནྲི་སྐེ་བ་སྔ་མ་

ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ཤྲིང༌། དེས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་

ཡྲིན། ལུགས་ལྡོག་གྲིས་ནྲི་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་ཅྲིང༌། དེས་ཐར་པ་ཡོད་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །

ལུགས་འབྱུང་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་ཅྲིང༌། ལུགས་ལྡོག་གྲི་

གཞུང་རྣམས་ཀྲིས་ཐར་པ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པར་བེད་ལ། གང་ཕྱྲིར་དེས་ན་

ཆད“ཚད
4
་མ་ཉྲིད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས། ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞེས་སོགས་བསྟོད་པའྲི་

དགོས་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ། ལེའུ་གཞན་གསུམ་དེའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་ཚང་བ་མེད་

1  མ་ཕྱི ༣ན༥ན།   བླ། ༣ན༦ན།   ཞོལ། ༣ན༥ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ༣བ༡། ༼ག༽   ཤུགས   * ཤུགས

2  མ་ཕྱི ༣ན༥ན།   བླ། ༣བ༡ན།   ཞོལ། ༣ན༦ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ ༣བ༢། ༼ག༽   ཤུགས   * ཤུགས

3  མ་ཕྱི ༣ན༥ན།   བླ། ༣བ༡ན།   ཞོལ། ༣ན༦ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༣བ༣།༼ག༽   ཤུགས   * ཤུགས

4  མ་ཕྱི བ༣༡ན།   ཆད    བླ། ༣བ༣ན།   ཞོལ། ༣བ༢ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༣བ༥ན། ༼ག༽   ཚད   * ཚད
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པར་གཞུང་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་

“ཤུགས
1
་ཀྲི་རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། བསྟན་བཅོས་འདྲི་པ་དག་གྲི་

ལུགས་ལ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཞན་ལས་ཆེས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན་གཞུང་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཚོལ་བར་བེད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་ཤེས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མེད་པར་སྒོ་

འདོགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་པ་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་དྲུངས་ཕྱུང་བའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་

གཏྲིང་ཚུགས་པར་རེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་པ་ནས་

ཚུར་ཤོག་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི། ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་སྤྲིའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ལ། 

སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ཕྱྲིར་ཚད་ཡྲིན་ཞེས་“བ
2
་ཡན་

གྲིས། ལུགས་འབྱུང་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཡང་ན་སྐོབ་ཅེས་པ་ནས། གང་ཕྱྲིར་

དེས་ན་ཚད་མ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་ལུགས་ལྡོག་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟའྲི་ཞེས་

སོགས་ནྲི་དགོས་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ནོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་སྤྲིར་ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཞེས་པའྲི་མྲི་བསླུ་བ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁད་པར་དུ་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་སྟོན་པ། ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྡན་ཞེས་པའྲི་བར་ཡྲིན་

ནོ། །རྒྱུ་མེད་རང་བྱུང་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཀག་ནས། རྒྱུར་གྱུར་པ་ཕུན་སུམ་

1  མ་ཕྱི ༣བ༢ན།   བླ། ༣བ༤ན།   ཞོལ། ༣བ༣ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༣བ༦ན།༼ག༽   ཤུགས   * ཤུགས

2  མ་ཕྱི ༣བ༥ན།   བ   བླ། ༤ན༢ན།   ཞོལ། ༤ན༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༤ན༣ན།༼ག༽   པ   *
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ཚོགས་པ་ལས་འཁྲུངས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། མ་སྐེས་པ་ནྲི་ཟློག་དོན་དུ་ཞེས་པ་ནས། མ་

ཡྲིན་ཁད་པར་མེད་ཕྱྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཁོ་

ན་རེ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་མེད་དེ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་

ན། སྲིན་བུའྲི་གངས་སོགས་ཐམས་ཅད་ ཧྲིག་ཧྲིག་ཏུ་ཤེས་པར་བེད་པ་དང༌། དཔག་

ཚད་རྒྱང་གགས་སོགས་ཀྲི་བར་ཐག་རྲིང་པོ་མཐོང་བའྲི་ལོག་གྱུར་གྲི་དོན་དེ་ལྟ་བུ་

ཤེས་པར་བེད་པ་ཡོད་དགོས་བ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་“མེད
1
་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། ཐབས་སྟོན་མཁན་

ཡང་མེད་ལ། ཡོད་ཀང་ནན་ཏན་བེད་པ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་ནྲི་རྒྱང་“ཕན
2
་པ་ཁ་

ཅྲིག་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ནྲི། མྲི་ཤེས་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ། ཞེས་པ་

ནས། ཚུར་ཤོག་བ་རྒོད་བསྟེན་པར་གྲིས་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན་པར་བེད་དོ། །མྲི་

ཤེས་ཞེས་པ་ནས་ཤེས་ལྡན་འགའ་ཞྲིག་ཚོལ་བར་བེད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པར་བེད་ལ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། གོལ་བ་དོན་གཉེར་

ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ནྲི། བླང་དང་དོར་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པར་གསལ་བར་སྟོན་པ་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་

འདོད་ཀྲི་སྲིན་བུའྲི་གངས་ཧྲིག་ཧྲིག་ཏུ་ཤེས་པ་དང༌། རྒྱང་རྲིང་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་གོལ་

བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྒྱང་རྲིང་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མའྲི་

སྐེས་བུ་ཡྲིན་ན། ཚུར་ཤོག་བ་རྒོད་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་པར་གྲིས་ཤྲིག་

བ་བའྲི་དོན་ནོ། །

འོ་ན་ཁོད་ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། སྐེ་བ་དུ་མར་

1  མ་ཕྱི ༤ན༢ན།   མ   བླ། ༤ན༦ན།   ཞོལ། ༤ན༥ན།    སྐུ་འབུམ། ༤བ༢ན།༼ག༽   མེད   * མེད

2  མ་ཕྱི ༤ན༣ན།   བླ། ༤བ༡ན།    ཞོལ། ༤ན༦ན།   འཕན    སྐུ་འབུམ། ༤བ༢ན།༼ག༽   ཕན   * ཕན
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སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པ་ལས་བྱུང་ཞེས་སྟོན་པ་དེ། སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་

རེས་གོམས་ལས་དེ། ཞེས་པས་སྟོན་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུ་མྲི་འཐད་དེ། སྐེ་བ་སྔ་མ་

དང་ཕྱྲི་མ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པའྲི་ལན་འདེབས་པ་ལ། ལུགས་འབྱུང་གྲིས་སྐེ་བ་སྔ་

མ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་ལུགས་ལྡོག་གྲིས་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པར་བེད་

དོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་དོགས་པའྲི་གནས་རྒྱང་ཕན་པ་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་གྲི་གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་མེད་པར་སྒོ་འདོགས་པའྲི་སྒོ་

འདོགས་ཀུན་“བརྟགས
1
་ཀྲི་ས་བོན་ཡོད་པས་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་ཕྱྲིར་ཡང་གསུངས་

པར་སང་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་མ་སོགས་སུ་རྒྱང་ཕན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་

གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་བག་ཆགས་བཞག་པའོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་

པར་སྒོ་འདོགས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ས་བོན་མེད་པར་ཁས་ལེན་ན་སྒོ་འདོགས་གཞན་གྲི་ཡང་

ས་བོན་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཡྲིན་ན་མཐོང་སང་སངས་ཟྲིན་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཕལ་ཆེ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་འཇལ་བའྲི་

མངོན་སུམ་མྲི་སྲིད་ལ། སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་མ་མཐོང་བ་དེ་སྲིད་

དུ་འཇོག་ཀང་སྐེ་བ་མྲི་སྲིད་པས་དེ་ཉྲིད་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་

རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པ་དེ་སྲིད་དུ་དེ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲིད་པས་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་

མེད་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་བ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་

ན་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་ཡོད་པའྲི་ངེས་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པ་དེ་སྲིད་དུ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་

1  མ་ཕྱི ༤ན༢ན།    བླ། ༤བ༡ན།    ཞོལ། ༤བ༥ན།   བརྟགས    སྐུ་འབུམ། ༥ན༣ན། ༼ག༽  བཏགས
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བ་དུ་མར་སྲིང་རེ་གོམས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བའོ་སམ་པའྲི་སེམས་བསྐེད་དང་དེར་མ་ཟད་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་དོགས་

དང་ཕྱྲི་མ་ལྷ་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ་བའྲི་ཕྱྲིར་དུ་བླང་དོར་བེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཡང་

ངེས་པ་རྣལ་མ་སྐེ་མྲི་སྲིད་པས་ཇྲི་སྲིད་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་མ་

སྐེས་པ་དེ་སྲིད་དུ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒོ་འགགས་

ནས་འདུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་དང་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱྲི་མེད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་

ནྲི་ལམ་བསྒོམས་པའྲི་ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞྲིང་དེར་མ་ཟད་སྲིང་རེ་

སོགས་བསྒོམས་པར་བས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་སྲིད་ཀང་མཐའ་མེད་

དུ་འཕེལ་བ་མྲི་སྲིད་དེ་མཆོངས་པ་དང་ཆུའྲི་དོད་བཞྲིན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་

རྟོག་ཡང་ལམ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བེད་པའྲི་གེགས་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་

སྔ་མ་ནྲི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཅྲིང་ཕྱྲི་མ་ནྲི་ལམ་

ཡུན་རྲིང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་གེགས་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་གེགས་འདྲི་གཉྲིས་སེལ་བ་ལ་

ལམ་གྲི་ཐོག་མར་གཅེས་པའྲི་གནད་དུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་གཞུང་དུ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མར་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་དོགས་གཅོད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦར་

ནས་སྒོ་འདོགས་དེ་གཉྲིས་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་ཐོག་མར་རྒྱས་པར་གསུངས་

སོ། །དེ་ཡང་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་ཅེས་པའྲི་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་

ལ། དེ་ལྟར་མཆོད་བརོད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བཤད་ན་བསམ་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལས་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་བྱུང་ཞྲིང་དེ་ལྟ་བུའྲི་བསམ་སྦོར་དེ་གཉྲིས་
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ལས་རང་དོན་སངས་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་བདེ་གཤེགས་འབྱུང་ལ། སངས་པ་

མཐར་ཕྱྲིན་པ་དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའྲི་སྐོབ་པ་འབྱུང་ངོ་། 

ཞེས་རྒྱུ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་འབས་བུ་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མ་སྐེ་བའྲི་གོ་རྲིམ་སྟོན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །མཆོད་བརོད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་ལས་ལྡོག་ལྟེ་བཤད་པས་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཆོས་ཅན། རྟོགས་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་བདེ་གཤེགས་མངའ་སྟེ། གཞན་ལ་

བདེན་བཞྲིའྲི་བླང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་རག་མ་

ལས་པར་སྟོན་པས་སྐོབ་པར་མཛད་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་དུ་བདག་

མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་མཛད་པའྲི་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་

སྔོན་དུ་འགོ་སྟེ། རྟོགས་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་བརེས་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། འགོ་

བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། གཞན་དོན་

དུ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱྲིན་པར་མཛད་

པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་འབས་བུ་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། རྒྱུ་སྔ་མ་སྔ་མ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཤེས་བེད་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་ནྲི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་གང་གྲི་ལམ་དུ་འཇུག་ཀང་ཐོག་མར་མེད་མྲི་རུང་ཡྲིན་པས་ལུགས་འབྱུང་གྲི་

སབས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་ཐོག་མར། ཡྲིད་ལ་བེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པར་མ་བསྟན་པ་མྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ་ལུང་དང་རྲིགས་པས་རྣམ་དཔོད་པ་ཞེས་

པ་ནས་རྟོགས་པར་མཛད་ཅེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་

ལས་སྒོལ་བར་མཛད་པའྲི་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་སྲིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་བློ་
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དེ་ཉྲིད་ལ་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། །དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་གང་ཟག་དེ་ཐེག་ཆེན་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང་བློ་འདྲི་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ལམ་གྲི་ཐོག་མ་ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་ནྲི་སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ་ཞེས་པས་

སྟོན། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལས་སེམས་བསྐེད་གཉྲིས་སྐེ་ཚུལ་ཡང༌། བརྩེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་

གཞོམ་པའྲི་ཕྱྲིར། ཞེས་པ་ནས། དཀའ་བ་ཡྲིན། ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་

ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ཞྲི་བར་བེད་པའྲི་ཐབས་

ཉམས་སུ་ལེན་པར་བསམ་པས་དགོས་པ་དག་ནྲི་ཐབས་དེ་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་ཚུལ་ལ་ཡོངས་སུ་དཔོད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་དུ་མ་དཔད་ན་ཉམས་སུ་ལེན་པར་

འདོད་ཀང་བླང་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ལྟར་དུ་བདག་མེད་གཉྲིས་ཐོས་བསམ་

གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་འཛིན་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རྩ་བར་མཐོང་ཞྲིང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད་བདག་འཛིན་གྲི་

གནོད་བེད་དུ་ངེས་ནས་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་དྲུངས་འབྲིན་པར་བེད་ནུས་པའྲི་

གཉེན་པོ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་དེའྲི་གནོད་བེད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས་འགལ་བ་ཡྲིན་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་ནོ། །

ཤེས་རབ་དེ་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་སྒོ་

མཐའ་ཡས་པ་དང་འབེལ་བར་བ་སྟེ་བསལ་པ་གངས་མེད་དུ་གོམས་པར་བས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་རྟོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཐབས་ས་ཚོགས་པ་དང༌འབེལ་བར་བས་ནས་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུན་
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རྲིང་དུ་གོམས་པར་བེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་དུ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་གོམས་ཡུལ་

བདག་མེད་ཀྲི་དོན་ལ་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསལ་སང་སྐེས་པ་ན་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གོམས་པ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་

བློ་དང་པོར་སྐེས་པ་ནྲི་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བེད་པ་ནྲི་

སྒོམ་ལམ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་ལྟར་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བས་པའྲི་མཐར་བླང་དོར་གྲི་

གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་གསལ་བ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྱྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་ནས་

གནས་ངན་ལེན་གྲི་དྲི་མ་ཕྲ་ཞྲིང་ཕྲ་བ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་སངས་རྟོགས་གཉྲིས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་

ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲིས་ནྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌རྟོགས་པ་དང༌། སྤོད་པ་མ་འདེས་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་

མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཉེ་བར་གཟུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་འདྲི་ནྲི་རྣམ་པ་དུ་

མར་ཐབས་མང་པོ། ཞེས་པ་ནས། གཉྲིས་པོ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུ་རུ་བཤད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་

སྟོན་པར་བེད་ལ། དེ་ནས་དེ་ཤེས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསམ་

སྦོར་ཕུན་ཚོགས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་འབས་བུ་རང་དོན་བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་འཆད་པར་བེད་

ཅྲིང༌། སྐོབ་པ་ཉྲིད་གཟྲིགས་ལམ་གསུངས་པ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་གཞན་དོན་

ཕུན་ཚོགས་སྐོབ་པ་ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཕྱྲིར་ཚད་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་ཚུལ་དེའྲི་

ཕྱྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་

པའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེས་གདུལ་
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བ་ཇྲི་ལྟར་འཁྲིད་པའྲི་རྲིམ་པ་འཆད་པ་ནྲི། ཡང་ན་སྐོབ་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་འཆད་པར་

བེད་དེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དེས་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

ལས་སྐོབ་པར་བེད་ན། འཕྲྲིན་ལས་ཇྲི་འད་ཞྲིག་མཛད་པའྲི་སྒོ་ནས་སྐོབ་པར་བེད་

ཅེས་ཟེར་ན། བདེན་པ་བཞྲི་ནྲི་སྟོན་མཛད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཆད་པར་བེད་དེ་

གདུལ་བ་དེ་ལ་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་བཤད་

པའྲི་སྒོ་ནས་སྐོབ་པར་མཛད་དོ། །

འོ་ན་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་ཁོང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་དུ་རྲིགས་

པས་གྲུབ་ཅྲིང་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཐོབ་པར་བེད་ནུས་སམ་ཟེར་ན། ཤྲིན་ཏུ་ཡང་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བེད་པ་ནྲི། སྤྲིར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་

པར་བེད་པ་ལ། སྡུག་ཀུན་གཉྲིས་ལ་སང་བ་དང༌། འགོག་ལམ་ཐོབ་བ་དང་མངོན་དུ་

བེ་པ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་སོང་བ་ཡང༌། 

འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ངེས་འབྱུང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ལ་རག་

ལས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་འཁོར་བ་དང༌། དེ་འཁོར་བར་ཇྲི་ལྟར་འཁོར་བའྲི་

ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གང་འཁོར་བའྲི་གཞྲི་དེར་འཁོར་བའྲི་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟར་དུ་འཁོར་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་འཆད་པར་བེད་དོ། །འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ངེས་འབྱུང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་

བ་སྐེ་བ་དེ་ཡང་ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྐེ་དགོས་

ཀྲི། ཚོར་བ་འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྲིགས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་དུ་སྐེ་མྲི་ནུས་ཏེ། 
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འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་ལ་ཚོར་བ་འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་

གྱུར་བ་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷའྲི་ལུས་ཐོབ་འདོད་ཚོར་བ་འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་

ཙམ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བློ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེས་ན་སྲིད་པའྲི་རྩེ་མོ་ནས་མནར་

མེད་པའྲི་དམལ་བའྲི་བར་གྲི་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་

དམལ་བའྲི་སེམས་ཅན་དམལ་མེ་ཤྲིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་

གདུངས་པ་ལྟར་དུ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གདུངས་པའོ་ཞེས་དེས་ངེས་

པར་བས་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པས། འདུ་བེད་

སྡུག་བསྔལ་ལ་དགོངས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དེས་ན་སྡུག་ཀུན་སང་བ་དང་དོར་བ། “འགོག
1
་ལམ་ཐོབ་བ་དང་མངོན་དུ་བ་

བར་ངེས་པ་ཡང༌། སྡུག་བསྔལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་བདག་མེད་དུ་

ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པས། དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་རྟོག་པར་བེད་

ཅྲིང༌། དེ་ནས་སྡུག་ཀུན་སང་བར་ངེས་ནས་བདག་གྲི་སྡུག་བསྔལ་འདྲི་ངེས་པར་སང་

དགོས་པར་འདུག་པས་འདྲི་ལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད། མེད་ན་སང་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། “ཡོད
2
་ན་

སང་མྲི་ནུས་སམ་དུ་རྲིགས་པས་བརྟགས་པ་ན། རེས་འགའ་སྐེ་རེས་འགའ་མྲི་སྐེ་བའྲི་

རྟགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ནྲི། རེས་འགའ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་

ན། །སྡུག་བསྔལ་འདྲི་རྒྱུ་བཅས་ཉྲིད་གྲུབ་ཅེས་པས་སྟོན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་སངས་པའྲི་སྒོ་

1  མ་ཕྱི ༧ན༢ན།   འགག    བླ། ༦ན༣ན།    ཞོལ། ༨ན༣ན།    སྐུ་འབུམ། ༨བ༢ན། ༼ག༽  འགོག   * འགོག

2  མ་ཕྱི ༧ན༣ན།    ཞོལ། ༨ན༥ན།   ཡང    བླ། ༨ན༥ན།    སྐུ་འབུམ། ༨བ༣ན། ༼ག༽  ཡོད   * ཡོད
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ནས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབས་སོང་བར་“བེད
1
་ལ་དེ་འཆད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་

ཞེས་པ་ནས་དེ་ཡོད་ན་འདྲི་ཡོད་ཕྱྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་ཟད་པར་སངས་པའྲི་གོལ་བ་ཐོབ་ནུས་ཀྲི་འགོག་པ་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ནྲི་

གཏན་དུ་བ་མྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་རྟག་པར་སྨྲོས་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན་ནོ། །

“དེ
2
་ལྟ་བུའྲི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡང༌། རྒྱུ་ལམ་ལ་མ་བསབ་པར་བེད་མྲི་

ནུས་པས་ལམ་ལ་སོབ་པར་བེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ལམ་བདེན་འཆད་པ་དེ་བཤད་ཟྲིན་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་ནོ། །ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་

“ཤུགས
3
་ཀྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆེད་དུ་བ་བའྲི་གདུལ་བ་བདག་མེད་

གཉྲིས་གོམས་ནས་མཐར་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། ཐར་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཐར་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་གང་ཟག་དེས་གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་གོམས་ནས་མཐར་མངོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་གང་ཟག་དེས་“ཆོས
4
་ཀྲི་བདག་མེད་གོམས་ནས་མཐར་

མངོན་དུ་འགྱུར་“ཚུལ
5
་བཤད་པའོ། །གང་རང་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ལ་གནོད་བེད་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི ༧ན༤ན།   བྱང    བླ། ༨ན༦ན།    བླ། ༥ན༡ན།    ཞོལ། ༨ན༦ན།    སྐུ་འབུམ། ༨བ༥ན། ༼ག༽  བྱེེད   * 

བྱེད

2  མ་ཕྱི ༧ན༥ན།   ད    བླ། ༦ན༦ན།    བླ། ༨བ༡ན།    ཞོལ། ༨བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༨བ༦ན། ༼ག༽  དེ   * དེ

3  མ་ཕྱི ༧ན༦ན།    བླ། ༨བ༢ན།     ཞོལ། ༨བ༢ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༩ན༡ན། ༼ག༽  ཤུགས   * ཤུགས

4  མ་ཕྱི ༧བ༡ན།   ཚྪེས    བླ། ༨བ༤ན།    ཞོལ། ༨བ༤ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༩ན༣ན། ༼ག༽  ཆོས   * ཆོས

5  མ་ཕྱི ༧བ༡ན།   ཆུལ    བླ། ༨བ༤ན།    ཞོལ། ༨བ༤ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༩ན༣ན། ༼ག༽  ཚུལ   * ཚུལ
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གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པ་ལ། གནོད་བེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་དེ་“གོམས
1
་

པར་བས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རང་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་སོང་བ་ཡོད་པས་ཁབ། དཔེར་

ན་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་པོས་གང་རེག་རྩ་བ་ནས་སུན་ཕྱུང་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དེའྲི་གང་

འབས་སྤུ་ལོང་བེད་ཡང་མེད་པར་སོང་བ་ཡོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་

གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྲི་ལ་ཡང༌། གནོད་བེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་ཅེས་

པའོ། །འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་ནྲི་རྒྱུ་འགལ་དམྲིགས་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིའྲི་

ཁབ་པ་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་མོང་སྟོབས་ཀྲིས་གྲུབ་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་གཏན་ཚིགས་འདྲི་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། རྟགས་ནྲི་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་འཛིན་སྟངས་ཕྱྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བློ་ཡྲིན་ན། དེ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་གནོད་བེད་

ཀྲི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པས་ཁབ། དཔེར་ན་སྲིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གྲི་སྒོ་

འདོགས་བཞྲིན། ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་གང་ཟག་རང་སྐ་བ་དེ་ཡང་

དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་འཛིན་སྟངས་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བློ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སོ། །

རྟགས་འདྲི་གོང་གྲི་རྟགས་དེའྲི་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་སམ་ན། ཕུང་

པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དེ་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་

པོ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་ཞུགས་པའྲི་ཕྱྲིར། དེས་ན་གང་ཟག་རང་སྐ་བ་ངོས་བཟུང་བའྲི་སྒོ་ནས་

ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་ཞུགས་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནྲི། སྲིད་

པའྲི་རྩེ་མོ་ནས་དམལ་བའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བར་ཐ་མལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

1  མ་ཕྱི ༧བ༢ན།   ཐམས    བླ། ༨བ༥ན།    ཞོལ། ༨བ༤ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༩ན༤ན། ༼ག༽ གོམས   * 

གོམས
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པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གྲུབ་མཐས་བློ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

འདོད་ཚུལ་ནྲི་མཐུན་པར་སང་སྟེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ང་དེ་ད་ལྟའྲི་

དུས་ཀྲི་ང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྐེ་བ་སྔ་མ་ལྷར་སྐེས་པ་སོགས་ཀྲི་ང་ད་ལྟའྲི་དམལ་བའྲི་དུས་

ཀྲི་ང་འདྲིའོ་ཞེས་འདོད་ལ། ཕུང་པོ་ལྷར་སྐེས་དུས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ད་ལྟར་དམལ་བར་སྐེས་

དུས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་སུ་ཡང་མྲི་སྨྲ་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་

ཟག་རང་སྐ་བ་དེ་ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་ནམ་སམ་ན་“མ
1
་ཏེ། ཡྲིད་ཤེས་སོགས་ནྲི་ཁོའྲི་ཚོང་

ཟོང་ལྟ་བུ། ང་ནྲི་ཚོང་པ་ལྟ་བུ་དང་དབང་བསྒྱུར་བ་དང༌། སྒྱུར་བེད་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། ལྷའྲི་

སྤན་དང་རང་གྲི་མྲིག་བརེ་ས་བྱུང་ན་ད་ལྟ་རང་ལ་བརེ་བར་བེད་ཅྲིང༌། དག་བཅོམ་པ་

དང་མཁས་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་སོགས་དང་ཡང་བརེ་ས་བྱུང་ན་བརེ་བར་བེད་པའོ། །

དེ་སད་དུ། མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་ཕྱྲིར་དང༌ཞེས་པ་ནས་འགྱུར་བར་ཤེས་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་ནོ། །ངའྲི་ཡུལ་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་ལྷ་

མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང༌། སྐེ་བ་འདྲིར་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་གཉྲིས་

ལས། ལྷ་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པས་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་ཚེ་

འདྲིའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྲི་ཐབས་ལ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་

རྩ་བ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་སུ་ངའྲི་དབང་ཤེས་ལྔའྲི་ཡུལ་དུ་

བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པ་དག་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་

དང་ཞེ་སང་བར་བེད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གསོད་པར་བེད་གཅོད་པར་བེད། དེའྲི་ཕྱྲིར་དུ་

གཡུལ་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བདག་ཚེ་འདྲིར་བདེ་བ་ཐོབ་པར་

1  མ་ཕྱི ༨ན༢ན།   ཡྱིན    བླ། ༩བ༡ན།    ཞོལ། ༩བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༩བ༥ན། ༼ག༽ མ   * མ
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འདོད་ཅྲིང༌། བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་འདོད་སེད་དང༌། བདག་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

བལ་བར་འདོད་པ་འཇྲིག་སེད་དང༌། ཕྱྲི་མ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་སོགས་ནྲི་སྲིད་སེད་

ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡང་སྲིད་པ་ཕྱྲི་མ་ཡང་ཟག་

བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་གང་ཞྲིག་བདག་

མཐོང་དེ་ལ་ནྲི། །ཞེས་པ་ནས། དེ་སྲིད་དེ་ནྲི་འཁོར་བར་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

བསྟན་ཏོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གཙོ་ཆེ་ལ་

ཉོན་མོངས་པ་ལ་མ་རྲིག་པ་དང་སེད་པ་གཉྲིས་ཡོད་ལ་དེའྲི་ནང་ནས་མ་རྲིག་པ་གཙོ་

ཆེ། འདྲིའྲི་སབས་ཀྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པ་ལྟར་

གྲི་ལས་འབས་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་རྣམ་དབེ་འབེད་པ་ལ་བློ་མྲི་གསལ་

བའྲི་སེམས་འབྱུང་མ་རྲིག་པ་དེ་ལ་མྲི་འདོད་ལ་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་འདོད་

དོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་ཉེས་ཀུན་དེ་ཡྲི་རྩ་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྲིན། །དེ་མ་

རྲིག་དེར་ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །རྟགས་ཕྱྲི་མ་དེའྲི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། ཕུང་པོ་

དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་

བདག་ཆོས་ཅན། རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་དེ། ད་ལྟར་གྲི་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་

ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ། ཐ་དད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། རྟགས་འདྲི་ཁབ་བེད་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ཏེ། དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་གང་གྲི་དབང་དུ་བས་ཟེར་ན་ཐ་སད་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་མྲིན་ནོ། །རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་

ཡང་ཁེགས། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་ཡང་ཁེགས་ན། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་
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པའྲི་དོན་དུ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་དེ་

རྟགས་ཡང་དག་མྲིན་ཏེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། ཕྱོགས་ཆོས་

མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌། དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བའྲི་ཕྱྲིར་ཟེར་ན། སྐོན་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དེ། 

ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་དགག་བ་ཁེགས་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཕན་པའྲི་ཕྱྲིར། དཔེར་ན། 

རྲི་བོང་གྲི་རྭའྲི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་ཁེགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ས་བ་བཞྲིན་ནོ། །སབས་ཀྲི་རྟེན་

གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཅན་“ལ་གནོད་ན
1
་གཞན་དོན་སབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྒོལ་བའྲི་འདོད་པས་དམྲིགས་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་སབས་ཀྲི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ཕྱོགས་ཀྲི་གླང་པོས། རང་རྟེན་

ལ་ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏོ། །རྒོལ་བའྲི་འདོད་པས་དམྲིགས་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་

གནོད་པས་སབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་འབའ་ཞྲིག་བཀག་པ་ལ་

ཡང་ནྲི། སྐོན་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་ཏོ། ཞེས་པས་སྟོན་ནོ། །

གང་ཟག་གྲི་བདག་ནྲི་རྟགས་འདྲིའྲི་རྒོལ་བའྲི་འདོད་པས་དམྲིགས་པའྲི་ཆོས་

ཅན་ཡྲིན་ལ། སབས་ཀྲི་རྟེན་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཅན་མྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་

“ནོ
2
། །རྟགས་འདྲི་ཡྲི་སབས་ཀྲི་རྟེན་“གྲི་ངར

3
་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཅན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། 

རང་སྐ་ཐུབ་བའྲི་རས་ཡོད་དུ་སང་བའྲི་སང་ཆ་སྒ་དོན་གྲི་མཚན་གཞྲིར་བཟུང་བར་

བ་བ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། ད་ལྟར་གྲི་ཕུང་པོ་

1  མ་ཕྱི ༨བ༦ན།    ཞོལ། ༡༠བ༦ན།   ལ    བླ། ༡༠བ༡ན།   ལ་གནོད་ན   སྐུ་འབུམ། ༡༠བ༦ན། ༼ག༽ ལ་གནོད་ན་

དེ   * ལ་གནོད་ན

2  མ་ཕྱི ༩ན༡ན།    བླ། ༡༠བ༤ན།    ཞོལ། ༡༠བ༤ན།   ཏོ    སྐུ་འབུམ། ༡༡ན༣ན། ༼ག༽ ནོ   * ནོ

3  མ་ཕྱི ༩ན༡ན།   བླ། ༡༠བ༤ན།    ཞོལ། ༡༠བ༤ན།   གྱི་ངར    སྐུ་འབུམ། ༡༡ན༣ན། ༼ག༽   གཞྱིར
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དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་མ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རྟེན་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་

ན་ཕྱྲི་རྒོལ་གྲིས་ཁོད་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་གཉྲིས་སང་རྟགས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་

སྒོ་ནས་ཤེས་འདོད་ཀྲི་བློ་ཞུགས། སྔ་རྒོལ་གྲིས་ཀང་ཁོད་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་

གཉྲིས་སང་རྟགས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་སྒོ་ནས་དཔག་འདོད་ཀྲི་བློ་ཞུགས་པ་ནྲི་གང་

ཞྲིག །ཁོད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ་ཐ་དད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། 

འོ་ན་སྒར་སང་བ་བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟེན་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་

ཆོས་ཅན་དུ་ཐལ་ཟེར་ན། རྟགས་ཕྱྲི་མ་བཞག་ན་ནྲི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་བཞག་པས་མྲི་

མཚུངས་ལ། ཕྱྲི་མ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སྒར་སང་བ་བས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྱྲིར་ཏེ། སྒ་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་སང་བའྲི་སང་ཆ། དེ་ཉྲིད་

ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་རྲིགས་སོ་སམ་ན། དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དགག་བ་རང་ལྡོག་ནས་

ཁེགས་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྱྲིར་དང༌། རྩོད་པའྲི་སབས་དོན་སྟོར་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་

ཏེ། སབས་འདྲིར་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩོད་པའྲི་གཞྲི་

ཡྲིན་གྲི་བདག་ཏུ་སང་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩོད་པའྲི་སབས་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྱྲིར། རྩ་བའྲི་རྟགས་ཕྱྲི་མ་སྒྲུབ་པ་ནྲི་དེ་ཆོས་ཅན། “ད
1
་ལྟར་གྲི་ཕུང་པོ་དང་རང་

བཞྲིན་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེར་གྲུབ་ན་དེར་ཚད་མས་དམྲིགས་སུ་རུང་བ་

ལས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྱྲིར། རྟགས་དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སོ། །

གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི ༩ན༧ན།   དེ    བླ། ༡༡ན༤ན།    ཞོལ། ༡༡ན༤ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༡བ༣ན། ༼ག༽ ད   * ད



༩ ཚད་མའི་ལམ་འཁིད།

 1055  

བདག་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་གྲི་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཁོད་མྲི་རྟག་

ཅྲིང་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། ཁབ་སྟེ་རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་ཡྲིན་ན་

“རྟག
1
་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། 

གཞན་དབང་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྲི་གང་

ཟག་ལྷས་བྲིན་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞན་དབང་ཅན་དུ་ཐལ། ཁོད་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པས་ཇྲི་ལྟར་འཕངས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་དེའྲི་ཕྱྲིར། མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། 

བས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གྲུབ་ལ། “མ་བས
2
་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ངོར་རྒྱུ་རྐེན་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཞེས་པས་སྒྲུབ། དེའྲི་ཕྱོགས་ཆོས་དབང་རྣོན་གྲིས་མོང་སྟོབས་

ཀྲིས་གྲུབ་ལ། རྟུལ་པོའྲི་ངོར་རྟགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །བས་པའྲི་ཁབ་

པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྲི་རྟགས་དང་གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་གཉྲིས་འགོད་དགོས་

སོ། །ལྟོས་མེད་ཀྲི་རྟགས་ནྲི། རྒྱུ་མེད་ཕྱྲིར་ན་འཇྲིག་པ་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན། 

གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་ནྲི། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སྟོང་སྟེ། རྲིམ་དང་ཅྲིག་ཅར་

གྲི་དོན་བེད་པས་སྟོང་པའྲི་ཕྱྲིར། དེའྲི་ཁབ་པ་རྲིམ་གྲིས་དོན་བེད་པ་དང་ཅྲིག་ཅར་

གྲིས་དོན་བེད་པ་ལས་གཞན་པའྲི་ཕུང་སུམ་པ་ཁེགས་པའྲི་ཚད་མས་ངེས་སོ། །རྒྱུས་

འབས་བུ་བསྐེད་པ་ནྲི་རྲིམ་ཅན་དུ་བསྐེད་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མས། རྟག་པས་འབས་

བུ་ཅྲིག་ཅར་དུ་“བསྐེད
3
་པ་ཁེགས་ལ། རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་ན་རྟག་པ་ལ་འབས་བུ་སྔ་མ་

སྔ་མ་བསྐེད་པ་དང༌། ཕྱྲི་མ་གཉྲིས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་གཉྲིས་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ཡོད་

1  མ་ཕྱི ༩བ༡ན།   རྟགས    བླ། ༡༡ན༦ན།    ཞོལ། ༡༡ན༦ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༡བ༥ན། ༼ག༽ རྟག   * རྟག

2  མ་ཕྱི ༩བ༣ན།    བླ། ༡༡བ༢ན།    ཞོལ། ༡༡བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༢ན༢ན། ༼ག༽ བྱས

3  མ་ཕྱི ༩བ༥ན།   བསྐད    བླ། ༡༡ན༦ན།    ཞོལ། ༡༡བ༥ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༢ན༤ན། ༼ག༽ བསྐེད   * བསྐེད
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ན་རྟག་པར་འགལ་བའྲི་ཕྱྲིར། མེད་ན་འབས་བུ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་པར་འགལ་

ལོ། །དེ་ལྟར་དུ་བས་པ་ལ་འོ་ན། རྲིམ་དང་ཅྲིག་ཅར་དུ་དོན་བེད་པས་སྟོང་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་རྟག་པའྲི་བསལ་བའྲི་དབེ་བ་མ་ལུས་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་ནུས་སམ་མྲི་ནུས། 

མྲི་ནུས་ན་རྟག་པའྲི་གསལ་བའྲི་དབེ་བ་མ་ལུས་པ་རེ་རེའྲི་སྟེང་དུ་བས་སྟོང་དུ་བསྒྲུབ་

དགོས་པས་རྟག་པའྲི་དབེ་བ་མ་ལུས་པར་མ་ངེས་པར་རྟག་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་པར་

མྲི་འགྱུར་རོ། །

ནུས་ན་ཁབ་པ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པ་དང༌། བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་མྲི་རྟག་

པའྲི་ཁབ་པ་ངེས་ན་མྲི་རྟག་པའྲི་གསལ་བའྲི་དབེ་བ་མ་ལུས་པར་མྲི་རྟག་པར་ངེས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན། སྐོན་མེད་དེ། དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཁབ་བེད་ལ་ཡོད་པ་

ཁེགས་ན་ཁབ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཁེགས་དགོས་ཀྲི། ཁབ་བེད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ན་ཁབ་བ་

ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་པའྲི་ཕྱྲིར་ཟེར་ན། ཁོ་བོ་འདྲི་ལྟར་དུ་སྨྲ་བར་བེད་དེ། རྲིམ་དང་

ཅྲིག་ཅར་གྲིས་དོན་བེད་པས་སྟོང་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པ་ལ་ཟེར་ན་ནྲི་བློ་ཁ་ཕྱོགས་

པ་ཙམ་གྲིས་རྟག་པའྲི་གསལ་བའྲི་དབེ་བ་མ་ལུས་པ་བས་སྟོང་དུ་རྟོགས་ནུས་སོ་

བས་པའྲི་ཁབ་པ་ངེས་པ་དེ་ལ་གཉྲིས་ལ་“ཕྱོགས
1
་ཆོས་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པ་དང༌། 

ཕྱོགས་ཆོས་མ་ངེས་ཤྲིང་ངེས་ཀང་བརེད་པའོ། །དང་པོ་ལྟར་ཡྲིན་ན་འདོད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། ཚུལ་གསུམ་ངེས་ནས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་ནུས་པ་འདོད་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་ཅྲི་ཡོད། ཕྱྲི་

མ་ལྟར་ཡྲིན་ན། དེས་ཁབ་པ་ངེས་ཀང་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ངེས་པའྲི་ཕྱྲིར། ངེས་མྲི་ནུས་

སོ། །དེས་ན་ཁབ་པ་ངེས་པ་འབེལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཁབ་པ་དང་འབེལ་བ་དོན་

1  མ་ཕྱི ༡༠ན༣ན།   ཕགས    བླ། ༡༢ན༤ན།    ཞོལ། ༡༢ན༣ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༢བ༤ན། ༼ག༽ ཕོགས   * ཕོགས
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གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་ནྲི་འཁྲུལ་བའོ། །བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེ་ལ་རྟག་

མྲི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པ་དང༌བས་པ་“ངེས
1
་པ་དང༌། རྟག་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་

པའྲི་ཚད་མ་རྣམས་ཀྲི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་

པའྲི་ཚད་མ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཕུང་པོ་བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་མྲི་རྟག་པར་གྲུབ་

ཅྲིང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་གཞན་དབང་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཞན་དབང་ཅན་

དུ་གྲུབ་ལ། མྲི་རྟག་ཅྲིང་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་གཅྲིག་

ཏུ་མ་གྲུབ་པར་གྲུབ་ལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན། ཚད་མས་དམྲིགས་སུ་

རུང་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །མྲི་

རྟག་ཅྲིང་ཞེས་པས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་པ་བཞྲིའྲི་

ནང་ནས་མྲི་རྟག་པའྲི་རྣམ་པ་བསྟན་ལ། གཞན་དབང་ཅན་གྲིས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྣམ་

པ་བསྟན་“ནོ
2
། །ལམ་སྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །རང་

བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པར་སྒོ་འདོགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་དེ་གཉྲིས་ཀ་

སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གཅྲིག་དང་ཐ་“དད
3
་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་ངེས་པའྲི་བློ་དེས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་

སྟངས་སུ་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པ་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །

རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྲི་བློ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་

1  མ་ཕྱི ༡༠ན༥ན།   ངས    བླ། ༡༢ན༦ན།    ཞོལ། ༡༢ན༦ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༢བ༦ན། ༼ག༽ ངེས   * ངེས

2  མ་ཕྱི ༡༠ན༧ན།    བླ། ༡༢བ༣ན།    ཞོལ། ༡༢བ༣ན།   ཏོ    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༣ན། ༼ག༽ ནོ   * ནོ

3  མ་ཕྱི ༡༠བ༡ན།   སད    བླ། ༡༢བ༤ན།    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༤ན། ༼ག༽ དད   * དད
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བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། “སད
1
་དུ་

“སྟོང
2
་པར་རྟོགས་པའྲི་བློ་“ནྲི་

3
་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་སྟོང་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན། དེས་ན་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་སྒོ་འདོགས་པ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཅྲིག་དང་

ཐ་“དད
4
་དུ་འཛིན་པ་བདག་འཛིན་ཀུན་“བརྟགས

5
་ཡྲིན་ལ། ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་འཛིན་

པའྲི་འཛིན་སྟངས་དང༌། ཀུན་“བརྟགས
6
་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སྟངས་མྲི་འད་ཡང༌། 

ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་མྱུ་གུ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་

བར་འཛིན་པའྲི་བློ་ལ་མྱུ་གུ་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་སྐེ་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་མྲི་སྐེ་བར་འཛིན་པའྲི་

འཛིན་སྟངས་མེད་ཀང༌། མྱུ་གུ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་ན། ཡང་ན་རྟག་ཏུ་སྐེ་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་

མྲི་སྐེ་དགོས་པས། ཡང་ན་“བརྟན
7
་དུ་སྐེ་ཡང་ན་“བརྟན

8
་དུ་མྲི་སྐེ་དགོས་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་མྱུ་གུ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་ཁེགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་བདག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཁེགས། དེ་ཁེགས་པ་ན། བདག་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་འཛིན་པའྲི་བློ་དེ་དང་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་འཛིན་

སྟངས་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བློར་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན། དེ་དང་འཛིན་

སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་གནོད་བེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི ༡༠བ༢ན།    ཞོལ། ༡༢བ༥ན།   སད   བླ། ༡༢བ༥ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༥ན། ༼ག༽ དད

2  མ་ཕྱི ༡༠བ༡ན།   སང    བླ། ༡༢བ༤ན།    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༥ན། ༼ག༽ སོང   * སོང

3  མ་ཕྱི ༡༠བ༡ན།   སང    བླ། ༡༢བ༤ན།    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།   ནྱི    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༦ན། ༼ག༽ ནྱི་དྱི

4  མ་ཕྱི ༡༠བ༣ན།   སད    ཞོལ། ༡༢བ༦ན།    བླ། ༡༢བ༦ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༦ན། ༼ག༽ དད   * དད

5  མ་ཕྱི ༡༠བ༣ན།   སད    བླ། ༡༢བ༦ན།   ཞོལ། ༡༡བ༦ན།   བརྟགས    སྐུ་འབུམ། ༡༣ན༦ན། ༼ག༽ བཏགས

6  ་ མ་ཕྱི ༡༠བ༣ན།   སད    བླ། ༡༢བ༦ན།   ཞོལ། ༡༡བ༦ན།   བརྟགས    སྐུ་འབུམ། ༡༣བ༡ན། ༼ག༽ བཏགས

7  མ་ཕྱི ༡༠བ༥ན།    བླ། ༡༣ན༢ན།   བརྟན    ཞོལ། ༡༣ན༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༣བ༢ན། ༼ག༽ གཏན

8  མ་ཕྱི ༡༠བ༥ན།    བླ། ༡༣ན༢ན།   བརྟན    ཞོལ། ༡༣ན༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༣བ༢ན། ༼ག༽ གཏན
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དེ་ཉྲིད་ནྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལས་འོས་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་པས། 

བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་བསྒོམས་པས། བདག་འཛིན་སོང་བར་རྟོགས་ནུས་

སོ། །འོན་ཀང་བདག་མེད་བསྒོམས་པའྲི་གོམས་པ་ལ་གསལ་སང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྱྲིན་

ནས་བདག་འཛིན་མ་ལུས་པ་སངས་པ་མྲི་སྲིད་སམ་ན། དེ་བཤད་པ་ནྲི། བདག་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྲི་བློ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཁོད་གོམས་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཞྲི་

གནས་དང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པ་དང་འབེལ་ཏེ་གོམས་པར་བས་ན་གོམས་པ་

ལ་གསལ་སང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་རུང་སྟེ། ཁོད་རྟེན་ཅན་འབད་རྩོལ་སྐར་

མ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་གོམས་པ་ལས་སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར། དཔེར་ན་

འདོད་འཇྲིག་མ་ངན་གྲིས་བསད་པའྲི་འདོད་ཆགས་བཞྲིན། འདྲི་ཡྲི་ཁབ་པ་དཔེའྲི་

སྟེང་དུ་གྲུབ་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྟེན་བརྟེན་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། ཤེས་པའྲི་ཡ་

མཐའ་ཐོགས་མེད་དང་མ་“མཐའ
1
་ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་

ལ། དེ་ནྲི་སྐེས་བུ་མངལ་དུ་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་རྣམ་ཤེས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་

དམ་མེད། མེད་ན་ནྲི་རེས་འགའ་སྐེ་རེས་འགའ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པར་

ཐལ། རྒྱུ་ཡོད་ན་རྟག་པའམ་མྲི་རྟག་པ་གང་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། རྟག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀྲིས་ཁོད་ལྡོག་པ་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུ་

རྟག་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་ན་མྲི་རྟག་པ་ལས་འོས་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་ལ། དེའྲི་ནང་

ནས་ཀང་བེམ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ལ། བེམ་པོ་ཡྲིན་ན་ནང་གྲི་བེམ་པོ་ཡྲིན་

ནམ། ཕྱྲིའྲི་བེམ་པོ་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན།དབང་པོ་དང་བཅས་པའྲི་ལུས་ཡྲིན་ནམ། 

1  མ་ཕྱི ༡༡ན༣ན།    ཞོལ། ༡༣བ༡ན།   ཐ    བླ། ༡༣བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༤ན༢ན། ༼ག༽ མཐའ   * མཐའ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དབང་པོ་ལས་གཞན་པའྲི་ལུས་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དབང་པོ་རེ་རེ་བས་སྐེད་དམ། 

དབང་པོ་ལྔ་ཚོགས་པས་སྐེད་དགོས་པ་ཡྲིན། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ན་ལོང་བ་དང་འོན་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་པ་མེད་པར་ཐལ་

ལོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། སྐེས་བུ་རེ་རེའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྲིད་རྟོག་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཕྱྲིའྲི་

བེམ་པོ་ཡྲིན་ན། རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ནམ་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་བ་གཉྲིས་གང་

ཡྲིན། རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་དེ། ལག་སོགས་གཡོན་ཐམས་ཅད་

དགཅེས་པ་ནས་དེའྲི་ཕྱྲིར་ཚོགས་པ་གཅྲིག་ཡོད་མྲིན་ཞེས་སོགས་འགལ་འདུ་རྣམ་

པ་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་འགོག་པའོ། །རྡུལ་ཕྲན་ཡྲིན་ན། རེ་རེ་བས་སྐེད་དམ་ཚོགས་

པས་སྐེད་དང་པོ་ལྟར་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡྲིད་རྟོག་དུ་མ་དུས་གཅྲིག་

ཏུ་ལྔར་འགྱུར་ལ། “ཚོགས
1
་པས་སྐེད་དགོས་ན། སྐྲའྲི་རྡུལ་རེ་ཙམ་ཡང་མ་ཚང་ན་

ཡང་ཡྲིད་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྱྲིར་ཤེས་པ་ལས་འོས་གཞན་མེད་

པར་གྲུབ་བོ། །ཤེས་པ་ཡང་ཕ་མའྲི་ཤེས་པ་དང༌། ཁོ་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་

ཤེས་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། ཕ་མའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་ཁོ་འདྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕ་

རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཡྲིན་ན། ཁོ་ཡང་རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་མའྲི་མངལ་

དུ་སྐེས་མ་ཐག་པ་ནས་མཁས་པ་སོགས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དོན་འདྲི་ལུས་

ལའང་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་

པའྲི་ཤེས་པ་སྔ་མ་གཅྲིག་དེའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་

བསྡུས་པའྲི་ཤེས་པ་སྔ་མ་གཅྲིག་གྲིས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལ་སྐེ་བར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལ་

1  མ་ཕྱི ༡༡བ༡ན།    ཞོལ། ༡༣བ༦ན།   སྐུ་འབུམ། ༡༤བ༢ན། ༼ག༽ དད   ཚོགས    བླ། ༡༣བ༦ན།   གས   * 

ཚོགས
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ཡང་ཤེས་པའྲི་ཉེར་ལེན་གྲུབ་པས་སྐེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། གཏན་ཚིགས་ནྲི། སྐེས་བུ་

སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་རྲིག་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་རྲིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རྲིག་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། དཔེར་ན་ད་ལྟར་གྲི་རྲིག་པ་འདྲི་བཞྲིན་ཞེས་པའོ། །དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་བློ་

གནས་པའྲི་རྟེན་ཞེས་པ་ནས། དེའྲི་ཕྱྲིར་བློ་ལ་དབང་པོ་ཡྲིན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་

རྣམས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་དོན་ནོ། །དེས་ན་སྐེ་བ་ཕྱྲི་མ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། སྐེས་བུ་

འཆྲི་ཁའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རང་འབས་རྲིག་པ་ཕྱྲི་མ་སྐེད་པ་ལ། རང་མངལ་དུ་

སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་དང་པོ་སྐེད་བེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང༌། གཉྲིས་པ་རང་འབས་རྲིག་པ་ཕྱྲི་མ་

སྐེད་པ་ལ། “གནོད
1
་བེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་མེད་པ་གང་ཟག་གྲི་རྒྱུ་ཚོགས་

གངས་མཉམ་དུ་ནུས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། དོན་འདྲི་ནྲི། དེ་ལྟའྲི་འཕེན་བེད་ཡོད་

གྱུར་ན། །ཕྱྲིས་ཀང་དེ་“འདར
2
་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་“ནོ

3
།  །

རྒྱན་མཁན་པོ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་དག་ནྲི། སེ་བདུན་གྲི་དགོངས་པ་དབུ་

མར་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་ཡྲིན་ན་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་

འདས་ཐོབ་པའྲི་དུས་སུ་རྲིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་རྟེན་བརྟེན་པ་མྲི་

འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །རྟེན་བརྟེན་པ་མྲི་འཐད་དེ་ཆུའྲི་དོད་བཞྲིན་ཟེར་ན། དཔེ་

དོན་མྲི་མཚུངས་ཏེ། ཆུ་ནྲི་དང་པོར་མེ་བཏང་བ་ན་འཇམ་ཙམ་དང༌།  དོད་ཙམ་“ཐར
4
་

1  མ་ཕྱི ༡༠བ༥ན།   གདོད    བླ། ༡༤ན༦ན།    ཞོལ། ༡༤ན༦ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥ན༢ན། ༼ག༽ གནོད   * གནོད

2  མ་ཕྱི ༡༠བ༦ན།   འདར    བླ། ༡༤ན༦ན།    ཞོལ། ༡༤བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥ན༢ན། ༼ག༽  འདྲར  * འདྲར

3  མ་ཕྱི ༡༠བ༦ན།    བླ། ༡༤ན༦ན།    ཞོལ། ༡༤བ༡ན།   ནོ    སྐུ་འབུམ། ༡༥ན༣ན། ༼ག༽  ཏོ  * ཏོ

4  མ་ཕྱི ༡༢ན༢ན།   ཐར    བླ། ༡༤བ༣ན།    ཞོལ། ༡༤བ༤ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥ན༥ན། ༼ག༽  མཐར
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ཁོལ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྲི་“ཐར
1
་ཇྲི་ཙམ་མེ་བཏང་བ་ལས་ཆུ་ལ་མེ་འབར་བ་ཞེས་

སོགས་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྱྲིར་སམས་ནས་མེད་པར་འགོ་བས་“རྟེན
2
་མྲི་བརྟན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི། སར་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་

པའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་མྲི་དགོས་པར་མཉམ་པར་འཇོག་ཐེང་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡུན་དཔག་ཏུ་

མེད་པར་འཇོག་ཐུབ་པ་སོགས་འབྱུང་བའྲི་ཕྱྲིར་མྲི་མཚུངས་སོ། །འབད་རྩོལ་སྐར་མ་

ལ་ལྟོས་དགོས་ཏེ་དཔེར་ན་མཆོད་པ་བཞྲིན་ཟེར་ན་མྲི་མཚུངས་ཏེ། མཆོང་པ་ནྲི། 

གོམས་ནས་མཐར་རྒྱང་གགས་ཙམ་དང་དཔག་ཚད་སོགས་མཆོང་ནུས་པ་མྲི་འབྱུང་

ཞྲིང་སར་ཡང་ལུས་ཀྲི་འབད་རྩོལ་སྐར་མ་ལ་མ་འགོས་པར་རྒྱང་དེ་རྒྱང་དེ་མཆོངས་

པ་སོགས་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། ལུས་རང་གྲི་སྟོབས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཚད་ཉྲིད་དུ་གནས་པའྲི་ཕྱྲིར། 

བདག་མེད་རྟོགས་པ་མཐར་གོམས་ནས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ནུས་པས་མྲི་མཚུངས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་ལ། བདག་མེད་གོམས་ན་སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་ནས་“ཐར
3
། 

སེམས་ཀྲི་ངང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་དང་བཅས་པ་ནྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་“ཤུགས
4
་ཀྲི་

རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་བཤད་ཟྲིན་“ནོ
5
། །མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་

1  མ་ཕྱི ༡༢ན༢ན།   ཐར    བླ། ༡༤བ༣ན།    ཞོལ། ༡༤བ༤ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥ན༥ན། ༼ག༽  མཐར

2  མ་ཕྱི ༡༢ན༢ན།   བརྟེན    བླ། ༡༤བ༣ན།    ཞོལ། ༡༤བ༤ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥ན༥ན། ༼ག༽  རྟེན   * རྟེན

3  མ་ཕྱི ༡༢ན༦ན།   ཐར    བླ། ༡༥ན༡ན།    ཞོལ། ༡༥ན༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥བ༣ན། ༼ག༽  མཐར

4  མ་ཕྱི ༡༢ན༦ན།    བླ། ༡༥ན༡ན།    ཞོལ། ༡༥ན༢ན།   ཞུགས    སྐུ་འབུམ། ༡༥བ༤ན། ༼ག༽  ཤུགས   * ཤུགས

5  མ་ཕྱི ༡༢ན༦ན།   ཏོ    བླ། ༡༥ན༡ན།    ཞོལ། ༡༥ན༢ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥བ༤ན། ༼ག༽  ཏོ   * ནོ
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དཀའ་ཞྲིང་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དངོས་པོ་སྟོབས་“ཤུགས
1
་

ཀྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པས། ལེའུ་གཉྲིས་པ་འདྲིར་ནྲི་མ་བཤད་ཅྲིང༌། ལེའུ་

དང་པོར། འབེལ་བ་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་ཐབས། །ཞེས་པ་ནས། གཞན་ལའང་རེས་སུ་

དཔག་པ་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པས་སོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་“པོ
2
་སྟོབས་“ཤུགས་ཀྲི

3
་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་

གཉྲིས་སང་གྲི་བློ་དེ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་བློ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལ་གེགས་སུ་གྱུར་པ་

དེ་ཉྲིད་ཤེས་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སང་གྲི་བློ་དེ་དངོས་པོའྲི་

གནས་ལུགས་ལ་འཛིན་སྟངས་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས། ཐར་

པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་རྟགས་འགོད་ལུགས་བཞྲིན་དུ་རྲིམ་པར་བཀོད་པས་ཆོག་ལ། ལེའུ་

གཉྲིས་པ་འདྲིར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་བསྟན་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་སྟོན་རུང་གྲི་སོད་དུ་མ་

གྱུར་པས་འདྲིར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་ནས། དེ་ནས་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་སྟོན་རུང་གྲི་སོད་དུ་གྱུར་པ་ལ། མངོན་སུམ་ལེའུ་འདྲིར་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་བསྟན་ཅྲིང༌། ཆོས་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་

རྟགས་ཀང་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མངོན་སུམ་ལེའུ་ཉྲིད་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གོམས་པས། 

བདག་འཛིན་ཅུང་ཟད་སོང་ནུས་ཀྲི། གོམས་པ་ལས་གསལ་སང་རབ་ཀྲི་ཐར་ཕྱྲིན་

1  མ་ཕྱི ༡༢ན༧ན།    བླ། ༡༥ན༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥བ༤ན། ༼ག༽  ཤུགས    ཞོལ། ༡༥ན༢ན།   ཞུགས   * ཤུགས 

2  མ་ཕྱི ༡༢བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥བ༦ན། ༼ག༽  ཤུགས་ཀྱི   - པོ   བླ། ༡༥ན༣ན།     ཞོལ། ༡༤ན༤ན།   པོ   * 

པོ

3  མ་ཕྱི ༡༢བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༥བ༦ན། ༼ག༽  ཤུགས་ཀྱི    བླ། ༡༥ན༣ན།     ཞོལ། ༡༤ན༤ན།   ཞུགས་ཀྱི   * 

ཤུགས་ཀྱི
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ནས་བདག་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་དག་མེད་དམ་སམ་ན། 

བཞྲི་པ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་ཀྲིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྲི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

གོམས་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པ་དྲུག་དང་མ་

བལ་བར་བས་ནས་གོམས་པ་ལས་གསལ་སང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྱྲིན་“པར
1
་འགྱུར་ཏེ། 

ཁོད་རྟེན་བརྟེན་པ་འབད་རྩོལ་སྐར་མ་ལ་མྲི་ལྟོས་“པར
2
་གོམས་པ་ལས་སེམས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བསྒྲུབ་པ་རྒྱུ་འགལ་དམྲིགས་ཀྲི་གཏན་ཚིགས། དེའྲི་

ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་གཏན་ཚིགས། དེའྲི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་

ལ་ཁབ་བེད་མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས། དེའྲི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རང་

བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲི་གཏན་ཚིགས་དང༌། ཁད་

པར་དག་ལྟོས་ཀྲི་རྟགས་དང༌། མངོན་མཐོ་རྒྱུ་འབས་སོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུའྲི་

རྟགས་སོགས། རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་སེད་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མེད་མྲི་རུང་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་

ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་གང༌། དབེ་ན་དུར་ངེས་ཟེར་

ན། དེ་བསྟན་པ་ནྲི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་ནས། མྲི་དམྲིགས་པས་ནྲི་མྲི་གྲུབ་བོ་ཞེས་

1  མ་ཕྱི ༡༢བ༥ན།   ཕར    སྐུ་འབུམ། ༡༦ན༥ན། ༼ག༽    བླ། ༡༥བ༢ན།   པར    ཞོལ། ༡༥བ༣ན།   བར   * 

པར

2  མ་ཕྱི ༡༢བ༦ན།    བླ། ༡༥བ༢ན།   པར    ཞོལ། ༡༥བ༣ན།   - པར    སྐུ་འབུམ། ༡༦ན༦ན། ༼ག༽   པར    * 

པར



༩ ཚད་མའི་ལམ་འཁིད།
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པའྲི་གཞུང་ཚིག་མ་ལུས་པས་འཆད་ལ་གཏན་ལ་དབབ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འཆད་པ་ནྲི། ཚད་མ་ཞེས་པ་ནས་གསལ་བར་བཤད་ཅེས་པའྲི་

བར་གྲིས་བསྟན་ཏོ། །ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་པོ་སྟོབས་“ཤུགས
1
་ཀྲི་

རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་མཐར་མངོན་སུམ་ཅྲིག་ལ་གཏུགས་པའྲི་

སྒོ་ནས་ངེས་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མྲིན་ན། རེས་དཔག་ལོང་པ་བརྒྱུད་པ་ཐུག་མེད་དུ་

འགྱུར་བས་མཐར་གང་ལ་རག་ལས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འཆད་པ་ནྲི་སྤྲིར་གཞལ་

བ་ལ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། 

དེའྲི་ནང་ནས་མངོན་སུམ་ཁོད་རང་གྲི་ངོ་བོ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དེ་ལ་དབེ་ན། མངོན་སུམ་འདྲི་དང་འདྲི་ལྟ་བུ་རྣམས་སུ་ཡོད་ལ། འདྲི་རྣམས་

ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་མངོན་སུམ་ཁོ་

རང་གྲི་ངོ་བོ་དབེ་བ། དེ་དག་གྲི་དགོས་པ་ཤེས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མངོན་སུམ་སོགས་

འཆད་པ་ནྲི། གཞལ་བ་གཉྲིས་ཕྱྲིར་ཞེས་པ་ནས་གསལ་ན་འགོ་འདྲི་གསལ་བར་

འགྱུར་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དོན་གྲི་ལེའུ་འདྲི་གང་ཟག་

གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་སུ་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་གཞན་གྲི་དམ་བཅའ་

ལྟར་སང་དང་། དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སང་སོགས་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡང་དག་པའྲི་

ལམ་ལ་འགོད་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་གོམས་པ་སུན་

འབྲིན་ཡང་དག་བསྟན་“ཞྲིང
2
། དེ་ཡང་སུན་འབྲིན་ཡང་དག་གྲིས་སུན་འབྲིན་གྲི་ལྟག་

1  མ་ཕྱི ༡༣ན༣ན།    བླ། ༡༦ན༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༦བ༥ན། ༼ག༽   ཤུགས    ཞོལ། ༡༦ན༢ན།   ཞུགས   * 

ཤུགས

2  མ་ཕྱི ༡༣ན༧ན།    བླ། ༡༦ན༥ན།    ཞོལ། ༡༦ན༦ན།   ཞྱིང    སྐུ་འབུམ། ༡༧ན༤ན། ༼ག༽   ཅྱིང 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཆོད་ཀྲིས། ཕར་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་“ཚུར
1
་ལ་མཚུངས་པས། གཞན་འགོག་པར་མྲི་

ནུས་སོ། །ཞེས་སུན་འབྲིན་ཡང་དག་དང༌། དེའྲི་གོལ་ས་ཤེས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྟག་

ཆོད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་ལ། མཐའ་གཉྲིས་སུ་དོགས་པ་ལ། རྟགས་འགོད་པར་བེད་

ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་སྐོན་མེད་གཅྲིག་གྲི་སྒོ་ནས་དགོད་དགོས་ཀྲི། སྐོན་ཅན་འགོད་པར་

མྲི་ལེགས་ཏེ་ཞེས་སྟོན་པ་ལ་སྒྲུབ་ངག་རྣམ་དག་བསྟན་ལ། དེས་ན་དམ་བཅའ་ལྟར་

སང་འགོག་པ་ལ་ཁས་བླངས་དང༌། རང་ཚིག་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་

ཡྲིད་ཆེས་རེས་དཔག་གགས་པའྲི་རེས་དཔག་མངོན་སུམ་སོགས་དང་ཚད་མས་

བཀག་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས། གནོད་བེད་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཀུན་སོང་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་སྒོ་ནས་འགོག་དགོས་ཀྲི། ཀུན་སོང་སྐོན་ཅན་གྲི་སྒོ་ནས་འགོག་མྲི་

རྲིགས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྱྲིར་འགོག་བེད་ཀྲི་སུན་འབྲིན་དེའྲི་གོལ་ས་ལྟག་ཆོད་དང༌། སྒྲུབ་

ངག་སྔ་རྒོལ་ཕྱྲི་རྒོལ་དང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དབང་པོ་སོགས་“དང་
2
བཅས་པའྲི་

སྒོ་ནས་ཕྱྲི་རྒོལ་གྲི་དམ་བཅའ་དང་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་སོགས་ལྟར་སང་ཡང་དག་ཏུ་བཟུང་

བའྲི་སྒོ་ནས་ལོག་པའྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་པས། ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལ་འགོད་པར་བེད་པའོ། ཞེས་པ་འྲི་ནྲི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྲི་སེ་བདུན་

ཀྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་གསུངས་པ་

འདྲིས་ཀང་བསྟན་པ་དང་སེགས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུརཅྲིག །  ། །

1  མ་ཕྱི ༡༣བ༡ན།   ཆུར    བླ། ༡༦ན༦ན།    ཞོལ། ༡༦བ༡ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༧ན༤ན། ༼ག༽   ཚུར   *  ཚུར

2  མ་ཕྱི ༡༣བ༤ན།    བླ། ༡༦བ༣ན།    སྐུ་འབུམ། ༡༧བ༡ན། ༼ག༽   དང    ཞོལ། ༡༦བ༤ན།   པར



༩ ཚད་མའི་ལམ་འཁིད།
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སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྤོད་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། མདྒལཾ། །
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༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའྲི་ 

གཏོར་ཆོག་བསང་གསོ་ཆ་ལག་དང་ 

བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ། སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཐུགས་རེའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་

ལས། །མ་རུངས་འདུལ་ཕྱྲིར་དག་པོའྲི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །མྱུར་མཛད་བླ་མ་མགོན་པོའྲི་

ཞབས་བཏུད་ནས། །དེ་མཉེས་བེད་པའྲི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྲི། །

མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བར་འདོད་པས། 

ལག་ཏུ་བླང་བའྲི་རྲིམ་པ། མན་ངག་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཅྲིང་། རྲིང་མ་དང་བོན་པོའྲི་

ཆོས་ལུགས་ཀྲིས་རྣམ་པར་མ་བསད་པ་རྒྱུན་གྲི་རྣལ་འབོར་དུ་བ་བའྲི་ཚུལ་འདྲིར་

བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་སོད་ཐོད་པའམ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་ནང་དུ། ནས་ནག་

པོ་རེན་བཏགས་ཀྲི་གཏོར་མ་ཤ་ཁག་གྲིས་བརྒྱན་ཅྲིང་། དར་ནག་པོའྲི་ཅོད་པན། 

མགོན་པོའྲི་ཙ་ཀ་ལྲི་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཙུགས་པ་དང་། ལྷ་མོ་དང་གནོད་

སྦྲིན་གྲི་གཏོར་མ་སོགས་ཀང་ཟུར་དུ་བེད་ན། ལག་ལེན་བཞྲིན་དུ་བཤམ་ཞྲིང་། 

གཞན་ཡང་ནང་མཆོད་དང་། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང་། ཐོད་ར་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་ཐམས་

ཅད་ཚོགས་པར་བས་ལ། རང་ཉྲིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། ཡྲི་དམ་གྲི་རྣལ་འབོར་

གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བས་ནས། མགོན་པོའྲི་གཏོར་མ་རྣམས་ཆང་དང་



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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ཆུ་དང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ནང་མཆོད་”ཀྲིས
1
་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བན། བླ་མ་མགོན་

པོ་དབེར་མེད་ལ་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་དད་པ་དག་པོ་དང་། ཡྲིད་གཞན་དུ་མ་”ཡེངས
2
་པས་

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བའོ། །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷཱོ྅ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་སྟོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། པཾ་ལས་པད་དང་། རཾ་

ལས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ། གཾ་ལས་ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་གླང་པོ་ཆེའྲི་

གདོང་པ་ཅན། ཕྱག་གཡས་ཐོད་པ་དང་། གཡོན་ལ་ཕུག་འཛིན་པ། མགོ་བོ་གཡས་

སུ་བསྟན་ནས་གན་རྐལ་དུ་བསྒེལ་བ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་གྲི་གུག་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་

པ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཚུར་འདུས་གྲི་གུག་

ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་སྐུ་

མདོག་མཐྲིང་ནག་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་དྲུག་པ། ཆེར་འབར་བ་རབ་ཏུ་ཁོས་ཤྲིང་ཤྲིན་ཏུ་

རམས་པ། ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞྲི་བཙིགས་པ། སྤན་གསུམ་

དམར་ཞྲིང་ཟླུམ་པ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་ཅྲིང་། ཁོ་གཉེར་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་

སེར་གེན་དུ་བརེས་ཤྲིང་། ས་ར་དང་སྲིན་མ་དུས་མཐའྲི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ། 

ལགས་རྣམ་པར་འདྲིལ་ཞྲིང་ཧ་ཧའྲི་གད་རྒྱངས་འབྲུག་ལྟར་སྒོག་པ། ཕྱག་གཡས་ཀྲི་

དང་པོ་ན་གྲི་གུག །གཉྲིས་པ་ན་ཐོད་པའྲི་འཕྲེང་བ། གསུམ་པ་ན་ཐོད་པའྲི་ཌ་མ་རུ་དག་

ཏུ་འཁོལ་བ། ཕྱག་གཡོན་གྲི་དང་པོ་ན་ཐོད་ཁག །གཉྲིས་པ་ན་རྩེ་གསུམ། གསུམ་པ་

ན་རོ་རེ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། སྦྲུལ་སྔོན་པོས་དབུ་སྐྲ་བཅྲིངས་ཤྲིང་། དམར་པོས་སན་

1  མ་ཕྱི།  ཞོལ་པོད།  ༼ཏ༽   ཀྱི  *ཀྱིས     སྐུ་འབུམ་པོད། ༼མ༽  བླ་བང་པོད། ༼ཇ༽   ཀྱིས

2  སྐུ།  གཡེངས
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རྒྱན། ཁ་བོས་དཔུང་རྒྱན། དཀར་པོས་མགུལ་རྒྱན། སེར་པོས་ལག་གདུབ། ལང་

ཁུས་དོ་ཤལ། དཀར་པོས་ས་རགས་དང་རྐང་གདུབ་བས་པ། སྟག་གྲི་པགས་པ་རློན་

པའྲི་ཤམ་ཐབས་ལ་དར་ལང་ཁུའྲི་ས་རགས་བཅྲིངས་པ། ལྟོ་བ་རབ་ཏུ་འཕྱང་ཞྲིང་ཡན་

ལག་རགས་ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། མྲི་མགོ་སམ་པོ་ལྔས་དབུ་

”
1
བརྒྱན་ཅྲིང་། ཁག་འཛག་པའྲི་མགོ་བོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུས་དོ་ཤལ་བས་པ། དཔྲལ་

བར་སྲིནྡྷུ་རས་ལེགས་པར་བྱུགས་ཤྲིང་སྤྲི་བོར་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕྱག་

ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་སྒ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཅྲིང་། གླང་

པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་རློན་པ་གོས་སུ་གོན་པ། ཞབས་གཡས་བསྐུམས་ཤྲིང་གཡོན་

བརྐངས་པའྲི་གར་སྟབས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་

པ། དེའྲི་གཡོན་དུ་བྷྱོཿལས་མ་གཅྲིག་འདོད་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ། སྐུ་མདོག་

ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་མ། ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་

ལ་འཕྱར་ཞྲིང་། གཡོན་པ་སྐྲ་དང་བཅས་པའྲི་ཐོད་རློན་ཁག་གྲིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་

འཛིན་པ། ཞལ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་རབ་ཏུ་གཙིགས་ཤྲིང་། སྤན་གསུམ་དང་ལྡན་

པའྲི་ཁོ་གཉེར་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ། རལ་བ་ནག་པོ་གེན་དུ་གཟྲིངས་པའྲི་སྤྲི་བོར་རྨ་བའྲི་

སྒོ་མདོངས་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། གླང་པོ་ཆེའྲི་ཀོ་བ་རློན་པས་སྟོད་གཡོགས་ཤྲིང་། རེ་

ལྡེའྲི་ཤམ་ཐབས་ལ་སྦྲུལ་ནག་པོ་སྟོང་གྲི་ཆུན་པོས་ས་རགས་བས་པ། སྐུ་ལ་ཁག་གྲི་

ཐྲིག་ལེ་དང་། ཞག་གྲི་སོར་རྲིས་དང་། ཐལ་ཆེན་གྲི་ཚོམ་བུས་བརྒྱན་ཅྲིང་། ལྟེ་བའྲི་

དབུས་ནས་ཉྲི་མ་འཆར་བ། དེའུ་ག་པ་ལ་ཞོན་པ། ཤ་ཟ་མཁའ་འགོ་བེ་བའྲི་འཁོར་

1  སྐུ།   +ལ་
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དང་བཅས་པ། མགོན་པོའྲི་མདུན་དུ་གནོད་སྦྲིན་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་དབུས་སུ། ཀྵ່་

ལས་ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཁ་གདངས་ཤྲིང་

མཆེ་བ་གཙིགས་ནས་དག་ལ་འོ་དོད་འབོད་པ། སྤན་གསུམ་དམར་པོ་ལྡོག་ཅྲིང་དག་

བགེགས་ལ་སང་མྲིག་”
1
བལྟ་བ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བས་དག་

བགེགས་ཀྲི་སོག་རྩ་གཅོད་ཅྲིང་། ཕྱག་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པས་དག་བགེགས་ཀྲི་

སྲིང་ཁག་གཙོ་བོའྲི་ཞལ་དུ་སྟོབ་པ། རལ་བ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་གཟྲིངས་ཤྲིང་མྲི་མགོ་

སམ་པོས་ཐོད་བས་པ། ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིགས་ཤྲིང་མྲི་སྡུག་པའྲི་གཟུགས་ཅན། དོམ་ནག་

སྨོན་པ་ལ་ཆྲིབས་ཤྲིང་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། མགོན་

པོའྲི་གཡས་སུ་པད་དང་ཉྲི་མ་དང་རོའྲི་གདན་ལ། ཛ່་ལས་དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མྲི་ཏ་སྐུ་

མདོག་དམར་ནག་སྲིན་པོའྲི་གཟུགས་ཅན། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་པ། ཕྱག་གཡས་

ཐོད་པའྲི་ཌ་མ་རུ་འཁོལ་ཞྲིང་། གཡོན་ཐོད་ཁག་འཛིན་པ། མགོན་པོའྲི་རྒྱབ་ཏུ་པད་

དང་ཉྲི་མ་དང་རོའྲི་གདན་ལ། ཊཾ་ལས་གཤྲིན་རེ་ཊཀྐྲི་ར་ཛ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་

ནག །བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་དག་བགེགས་ཀྲི་སོག་འཕྲོག་པ། ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་

ཀྲི་གཡས་ཐོད་པའྲི་ཅང་ཏེའུ་འཁོལ་ཞྲིང་། གཡོན་སྲིགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བརྐངས་པ། 

ལྷ་མོའྲི་གཡོན་དུ་”ཏག
2
་ལས་བདུད་མགོན་ཏཀྴད་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲི་

གཡས་རུ་མཚོན་དམར་པོ་འཕྱར་ཞྲིང་། གཡོན་ཐོད་ཁག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཟ་

འོག་སྔོ་ཁའྲི་བེར་གསོལ་ཞྲིང་། རྟ་ནག་རྟྲིང་དཀར་ལ་ཆྲིབས་པ། གསུམ་ཀའང་ཤྲིན་

ཏུ་ཁོས་ཤྲིང་འཇྲིགས་པ། མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་ཤྲིང་། 

1  སྐུ།  +ཏུ་

2  བླ།   ཏྲཀ
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གནོད་སྦྲིན་གདུག་པ་ཅན་འབུམ་འབུམ་གྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་བ། དེ་དག་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་

གྲི་ཕྱོགས་བཅུར་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱོགས་སྐོང་བ་བཅུ། གཞན་ཡང་ལྷ་ཆེན་

པོ་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། འཇྲིག་རྟེན་སྐོང་བ་བཞྲི། རྒྱུ་སར་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་དགུ་སྟེ་གཙང་རྲིས་ཀྲི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་

ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་འཁོར་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་རྣམས་དང་བཅས་པ། 

དེ་དག་གྲི་ཕྱྲི་རོལ་ཏུ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་དམག་ཚོགས་ཤ་ལ་དགའ་བ། ཁག་ལ་རོལ་

པ། སྲིང་རེ་མེད་པ། ཁོ་ཞྲིང་གཏུམ་པ། མདོག་མྲི་སྡུག་པ། བཞྲིན་བསྡུས་པ། མྲིག་རྩ་

དམར་བ། ཁ་གདངས་པ། མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་པ་ཐོགས་པ། 

སད་ཅྲིག་གྲིས་སྐེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོག་དབུགས་སྡུད་ནུས་པ། བར་སང་ནམ་

མཁའ་ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་གང་བ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། 

མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཤར་ལྷོ་བསྲིལ་བའྲི་ཚལ་གྲི་དུར་ཁོད་ཤྲིང་ཙནྡན་རྐང་གཅྲིག་པའྲི་

དྲུང་ནས། ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སད་ཅྲིག་གྲིས་སྤན་དངས། 

ཧཱུཾ་བཞེངས་ཤྲིག་བཞེངས་ཤྲིག་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ནས་བཞེངས། །ཆོས་

དབྲིངས་རྣམ་དག་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀང་། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱྲིར་ཁོ་བོའྲི་སྐུར་

བསྟན་པ། །ལྷ་ཆེན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སྤན་འདེན་ནོ། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྣལ་འབོར་དག་ལྷ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །རྲིག་འཛིན་བསྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞྲིང་སྐོང་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །འཁོར་གྲི་དམག་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འཁོར་གྲི་བཀའ་ཉན་གནོད་
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སྦྲིན་ཚོགས། །ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །མཧཱ་ཀ་ལ་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ཆེན་པོ་ལ། །དབུ་སྐྲ་ཁམས་

སེར་རལ་བ་ཅན། །རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་གེན་དུ་འགེང་། །རལ་པའྲི་བསེབ་ནས་མེ་སྟག་

འཕྲོ། །མེ་སྟག་འཕྲོས་པས་བགེགས་རྣམས་བསེག །”སལྤའྲི
1
་མེ་ལྟར་འབར་བའྲི་ཀོང་

དཀྲིལ་ན། །དམ་ཉམས་དག་བོའྲི་གདན་སྟེང་ན། །བརྐངས་བསྐུམས་ཚུལ་དུ་བཞུགས་

པ་སྟེ། །སྤན་གསུམ་སང་མྲིག་གློག་ལྟར་འཁྱུག །རྣོ་སྟུག་མཆེ་བ་བགེགས་ལ་

གཙིགས། །སྐུ་སྟོད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ། །སྐུ་སད་སྟག་གྲི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཐོད་

རློན་འབར་བའྲི་དོ་ཤལ་འཕྱང་། །ཡན་ལག་ལྷུ་”ཚོགས
2
་སྦྲུལ་གྲིས་བརྒྱན། །ནག་པོ་

ཀླུ་འདུལ་ཆེན་པོ་ཁོད། །བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས། །སོམ་དང་སྲིག་པའྲི་ཚ་ཚ་

འཕྲོ། །དམ་ཉམས་དག་ལ་སྤྲུལ་པ་འགེད། །རལ་པ་སྤྲུགས་པས་ཁམས་གསུམ་

འགེངས། །སྟོང་གསུམ་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་རློག །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྲི་དང་པོ་

ན། །གནམ་ལྕགས་འབར་བའྲི་གྲི་གུག་གྲིས། །དག་བགེགས་འབྱུང་པོའྲི་སོག་རྩ་

གཅོད། །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གྲི་དང་པོ་ན། །བྷན་དྷ་ཁག་གྲིས་གང་བ་བསམས། །དག་

བགེགས་ཀད་ཁག་ཞལ་དུ་གསོལ། །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྲི་བར་པ་ན། །ཐོད་སམ་འབར་

བའྲི་ཕྲེང་བ་འདེན། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་འདེན་པའྲི་རྟགས། །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གྲི་

བར་པ་ན། །ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་བསམས་པ་ནྲི། །འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའྲི་

རྟགས། །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྲི་ཐ་མ་ན། །ཌ་མ་རུ་ནྲི་དག་ཏུ་འཁོལ། །མ་མོ་མཁའ་འགོ་

དབང་དུ་སྡུད། །མ་མོ་མཁའ་འགོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདྲིར་བོན་ཤ་ཁག་གཏོར་

1  སྐུ།  བླ།   བསྐལ་པའྱི

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ཚིགས
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མ་བཞེས། །དག་བགེགས་སྒོལ་བའྲི་ལས་མཛོད་ཅྲིག །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གྲི་ཐ་མ་

ན། །བདུད་ཞགས་ནག་པོ་བསམས་པ་ནྲི། །བསྟན་པ་བཤྲིག་པའྲི་སེ་ལ་ཐོབ། །ཁོད་ཀྲི་

འཁོར་གྲི་ཕོ་ཉའྲི་ཚོགས། །མཁའ་འགོ་མ་དང་ཤུགས་འགོ་མ། །གནོད་སྦྲིན་ཕོ་དང་

གནོད་སྦྲིན་མོ། །གནོད་སྦྲིན་ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལའྲི་ཚོགས། །བན་གྲི་ཚུལ་དུ་ཁས་བླངས་

པ། །དམ་བཅས་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་གཤེགས་ཤྲིག །འབྲུ་བཅུད་ཆང་དང་རཀྟ་ཁག །མཾ་

ས་ཤ་དང་རུས་པའྲི་ཚོགས། །དམ་རས་གཏོར་མ་འདྲིར་མཆྲིས་ཀྲིས། །འཕྲྲིན་ལས་

བསྒྲུབ་ཕྱྲིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བསྲིལ་བའྲི་ཚལ། །འཇྲིགས་སུ་

རུང་བའྲི་བསལ་པ་ཡྲི། །མེ་ལྟར་འབར་བའྲི་ཀོང་དཀྲིལ་ན། །མཧཱ་ཀཱ་ལ་མཐུ་བོ་

ཆེ། །སེ་བརྒྱད་མ་མོ་མཁའ་འགོས་བསོར། །ནག་པོ་མྲི་བཟད་བསམ་ལས་འདས། །ལྷ་

མོ་དཀར་ནག་བགང་དུ་མེད། །སང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཁོད་ཀྲི་བན། །སྲིད་གསུམ་

ཐམས་ཅད་ཁོད་ཀྲི་འཁོར། །དེགས་པ་ཅན་རྣམས་ལས་མཁན་ཏེ། །སྟོང་གསུམ་སད་

ཅྲིག་གློག་ལྟར་མྱུལ། །སང་དག་གནོད་བགེགས་ཐལ་བར་རློག །བདག་ཅག་དམ་

ཚིག་སྒྲུབ་པ་པོ། །འདས་དང་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །སྤན་སྔར་ཞལ་བཞེས་

དན་དགོངས་ལ། །གཏོར་མ་རྲི་ལ་རཀྟ་མཚོ། །བདུད་རྩྲི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་འཁྲིལ། །ཕྱྲི་

ནང་གསང་བའྲི་རྟེན་རྣམས་ཚང་། །དམ་ཚིག་ལྡན་པའྲི་གནས་འདྲིར་གཤེགས། །དད་

པ་དང་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲིས། །ཚུར་གཤེགས་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེ། །དཀྲིལ་འཁོར་གནས་

འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་ལ་སོགས་པའྲི། །འཁོར་གྲི་བཀའ་ཉན་

གནོད་སྦྲིན་ཚོགས། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའྲི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཤྲྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧྲི་ཁྲ່ཱ། རྲིང་པོ་ཉེར་



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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གཅྲིག་བརོད་ཅྲིང་ར་ལ་སོགས་པའམ། ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་དང་བཅས་པས་སྤན་དང་། མགོན་

པོ་འདྲིའྲི་སོས་སྦོར་བསེག །ཌ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའྲི་སྒ་དག་ཏུ་སྒོག་ཅྲིང་། ཧ་ཧའྲི་གད་

རྒྱངས་དང་བཅས་པས་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་ཏེ་ཤར་ལྷོ་ནས་བོན་ཏེ་མདུན་གྲི་ནམ་

མཁའ་ལ་གར་མཛད་ཅྲིང་བཞུགས་པར་བསམ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། པད་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། 

ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན་དམ་ཚིག་པ་མྲི་བསྐེད་པར་སྤན་དངས་པས་ཆོག་པ་ཁྱུང་པོའྲི་ཡྲིག་

ཆུང་ན་ཡོད། ཆོས་དབྲིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀང་། །མ་རུངས་ཀུན་འདུལ་ཁོས་པའྲི་

སྐུ། །བསྟན་པའྲི་རུ་ཏ་འཇོམས་མཛད་པའྲི། །ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཆོད་རས་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་པར་བསམས་ལ། རྟེན་

ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྲི། །ལྷ་རས་བཟང་པོའྲི་མཆོད་ཡོན་འདྲི། །མགོན་པོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྲིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཤྲྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ་

ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཚིག་གཞན་འད་བ་ལ་མཆོད་ཡོན་གྲི་གནས་

སུ་རྲིམ་བཞྲིན། ཞབས་བསྲིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སོས། སང་གསལ། དྲི་མཆོག །ཞལ་

ཟས། སྲིལ་སན། ཞེས་པ་རྣམས་བཅུག་ཅྲིང་། སྔགས་ཀྲི་ཐོག་མཐའ་འད་བ་ལ། ཨཾ་གྲི་གནས་

སུ་རྲིམ་བཞྲིན། པཱ་”དྱཾ
1
། པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ །གནྡྷེ། ནྱཻ་ཝྲི་དྱ། ཤཔྟ། ཞེས་པ་རྣམས་

བཅུག་སྟེ། རང་རང་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན། ཚིགས་བཅད་

མེད་པའྲི་སྔགས་རྐང་པས་མཆོད། དེ་བཞྲིན་དུ་ཚིགས་བཅད་ཀྲི་མཆོད་ཡོན་ཞེས་པའྲི་གནས་སུ། 

གཟུགས་མཆོག །སྒ་སན། དྲི་མཆོག །རོ་མཆོག །རེག་བ། ཞེས་པ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

1  བླ།  དྱཱཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དུ་བཅུག་ཅྲིང་། སྔགས་ཀྲི་ཐོག་མཐའ་འད་བ་ལ། ཨཾ་གྲི་གནས་སུ་རྲིམ་བཞྲིན། རཱུ་པ། ཤཔྟ། 

གནྡྷེ། ར་ས། སརྴ། ཞེས་པ་རྣམས་བཅུག །རང་རང་གྲི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་འདོད་ཡོན་

དབུལ། ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན་སྔགས་ཙམ་གྲིས་དབུལ། 

དེ་ནས་ནང་མཆོད་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་དབུལ་བ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿབྲིགྷྣན་ཏ་ཀྲ་ད་ཧཱུཾ། ཞེས་

པ་ལྟ་བུས་བསང་། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་

པའྲི་ངང་ལས། ཡཾ་ལས་རླུང་། རཾ་ལས་མེ། ཨཱཿལས་མྲི་མགོའྲི་སྒེད་བུ་གསུམ་གྲི་སྟེང་

དུ། ཨཱ་ལས་ཐོད་པ་ཕྱྲི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ། དེའྲི་ནང་གྲི་

ཕྱོགས་བཞྲི་དང་དབུས་སུ། བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲ່་ཁཾ་ཧཱུཾ་ལས་ཤ་ལྔ། མཚམས་བཞྲི་དང་དབུས་སུ་

ལཾ་མཱཾ་པཾ་ཏཱཾ་བཾ་ལས་བདུད་རྩྲི་ལྔ། དེ་དག་གྲི་སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ། ༀ་དཀར་པོ་མགོ་

ཐུར་དུ་བལྟ་བ། དེའྲི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་

ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕྲོས་རླུང་

གཡོས་མེ་སྦར། ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞྲིང་ཁོལ་བའྲི་རླངས་པ་ༀ་དང་ཧཱུཾ་

ལ་ཕོག །ༀ་ལས་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན་བབ། ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། 

རོ་རེ་ཟླ་བ་ༀ་དང་བཅས་པ་ཐོད་པའྲི་ནང་དུ་ལྷུང་བས། རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏེ། དྲི་མ་

མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། དེ་ནས་འོག་ནས་འབྱུང་

བའྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་གྲི་མཐར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཏགས་པ་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲིན་

གྲིས་སྲིན་མཚམས་ཀྲི་ཐད་ནས་གེན་དུ་གཏོར་ལ་དབུལ། དེ་ནས་ཡྲི་དམ་གྲི་སྲིང་པོའྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་

གསུམ་བཏགས་ལ་སྲིང་ཁ་ནས་ཐད་ཀར་གཏོར་མ་དབུལ། དེ་ནས་མགོན་པོ་དང་ལྷ་མོ་དང་གནོད་

སྦྲིན་བཞྲིའྲི་སྲིང་པོ་རྣམས་ཀྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ། རང་ཡྲི་དམ་དུ་གསལ་བའྲི་ལྟེ་བའྲི་



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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ཐད་ནས་དབུལ། དེ་ནས་ཤཱ་ས་ནའྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཡྲི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ་འཁོར་གཞན་

རྣམས་ལ་དབུལ་ཞྲིང་པུས་མོའྲི་ཐད་ནས་མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕྱག་རྒྱའྲི་མཐེབ་སྲིན་གྲིས་ནང་མཆོད་

གཏོར་ལ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགོ་དང་། གཞྲི་བདག་དང་། རྲིགས་དྲུག་རྣམས་ཀང་ལྷར་བསམས་

ལ་དབུལ། དེ་ནས་རང་གྲི་ལྕེ་རྩེ་ལ་བཞག་ལ་མང་། 

དེ་ནས་བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ཀྲི་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

འདྲི་ལྟར། མགོན་པོའྲི་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའྲི་བླ་མ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཉྲི་མ་

འབུམ་གྲི་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཡས་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་ཐུགས་ཀར་

འཛིན་ཅྲིང་། ཕྱག་གཡོན་གསེར་གྲི་དྲིལ་བུ་བསམས་པ། ཞབས་རོ་རེ་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་

གྲིས་བཞུགས་ཤྲིང་། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤས་པ། རོ་རེ་འཆང་དང་

བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མགོན་པོ་

ལ་ཕོག་པས་མགོན་པོ་འོད་དང་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འབར། འུར་འུར་སྲིལ་སྲིལ་

གར་མཛད་ཅྲིང་། མགོན་པོའྲི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བླ་མ་ལ་ཕོག་པས། བླ་མ་འོད་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མེར་མེར་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་སྒོག །བླ་མ་ཉྲིད་མགོན་པོ། མགོན་པོ་ཉྲིད་བླ་

མ། བླ་མ་དང་མགོན་པོ་དབེར་མྲི་ཕྱེད་པར་གྱུར། བདག་དང་ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་

མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་རྩ་བའྲི་བླ་མ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ལ་྾། དཔལ་ལྡན་ཤ་བ་རྲི་

དབང་ཕྱུག་ལ་྾། རེ་བཙུན་མེ་ཏྲི་པ་ཆེན་པོ་ལ་྾། གྲུབ་ཆེན་ར་ཧུ་ལ་ཆེན་པོ་ལ་྾། 

མཁའ་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་ལ་྾། མཉམ་མེད་རྲིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ལ་྾། དབོན་

སྟོན་སྐེར་སྒང་པ་ཆེན་པོ་ལ་྾། གཉན་སྟོན་སྦས་པའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་྾། ཆོས་རེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ལ་྾། མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ་྾། “གྲུབ
1
་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་྾། སྔགས་འཆང་རོ་རེ་གཞོན་ནུ་ལ་྾། མཉམ་མེད་ནམ་

མཁའྲི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་ལ་྾། ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་྾། མཁས་

གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་྾། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་ལ་྾། གྲུབ་

ཆེན་ཆོས་རོ་རེ་ལ་྾། རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལ་྾། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ལ་྾། རེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་ལ་྾། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བློ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་྾། ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལ་྾། མགོན་པོ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་

བུ་ལ་྾། མགོན་པོ་མྱུར་མཛད་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་྾། བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མགོན་པོའྲི་

ཞལ་ནས་ཁོད་ཀྲི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ངས་སེལ། མཐུན་རྐེན་ཐམས་ཅད་ངས་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་

གསུང་ལྷང་ལྷང་བཞུགས་པར་བསམ་ལ། ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་གུ་རུ་ཧེ། བཛྲ་བཱྲི་ར་བཱྲི་རེ་ན་

ཤྲྲི་ཡེ། ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི། ཛོ་ཀ་ཛོ་ཀྲི་ནྲི། སརྦ་བུདྡྷ་ཡ། བོ་དྷྲི་སཏྭ་ཤ་ར་ཎཾ་གཙྪ་མྲི་ཀྱཻ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མའྲི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཞྲིང་། 

མགོན་པོའྲི་སྐུ་ལས་མགོན་པོ་སྐུ་ཆུང་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ་ཌ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའྲི་སྒ་

དང་། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྲི་སྒ་སྒོག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བོན་ཏེ། འོད་ཟེར་དང་མགོན་པོ་དེ་རྣམས་རང་

གྲི་ལུས་ལ་ཐྲིམ་པས། རང་གྲི་ལུས་སེམས་བདེ་བས་གང་། ལུས་ཀྲི་ནང་ན་མགོན་པོ་དེ་རྣམས་གར་

མཛད་ཅྲིང་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞལ་དུ་དམར་ཅྲིར་ཅྲིར་གསོལ་བར་བསམས་ལ། 

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའྲི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་དམ་པ་

1  བླ།  ཞོལ།   མོས



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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རྣམས་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །ཡྲི་དམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས་

བྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་

རློབས་ཤྲིག །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ལ་སྒྲིབ་

པ་མྲི་མངའ་བ། མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མྲི་མངའ་བ། ཐུགས་རེ་ལ་ཕྱྲི་བཤོལ་

མྲི་མངའ་བ། བྲིན་རླབས་ལ་རྒྱང་རྲིང་ཐུང་མྲི་མངའ་བ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲྲིན་ལས་མྲི་ཟད་པའྲི་སྒོ་ནས་བྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །ད་ལྟ་ཉྲིད་

དུ་྾། མྱུར་བ་ཉྲིད་དུ་྾། འདུག་ས་འདྲི་ཉྲིད་དུ་བྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །ཅེས་གདུང་

ཤུགས་དག་པོས་བརོད་ལ། དྲིལ་བུ་སོགས་རོལ་མོའྲི་སྒ་དག་ཏུ་བའོ། །

དེ་ནས་བཤགས་པ་བ་བ་ནྲི། མགོན་པོའྲི་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའྲི་བླ་མ་སྐུ་

མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡས་ཤེལ་གྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་བསམས་པ། ཕྱག་

གཡོན་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་མཉམ་གཞག་གྲི་སྟེང་ན་འཛིན་པ། ཞབས་རོ་རེའྲི་

སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བའྲི་

ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་འཕྲོས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་ལྷ་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། དེ་ནས་སྟེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའྲི་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་མཐྲིང་གསུམ་རྣམས་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་

དཀར་དམར་མཐྲིང་གསུམ་འཕྲོས། མགོན་པོའྲི་སྤྲི་གཙུག་གྲི་བླ་མའྲི་གནས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་

གསུམ་ལ་ཐྲིམ། བླ་མའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སོངས་པར་བསམས་

ལ། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་བདུན་བཟླས། 
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ཡང་བླ་མའྲི་གནས་གསུམ་ལས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་རྲིམ་བཞྲིན་དཀར་དམར་མཐྲིང་གསུམ་བོན། 

མགོན་པོའྲི་གནས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལ་ཐྲིམ། མགོན་པོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གྲིབ་ཀྲིས་

ཕོག་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམས་ལ། ཡྲིག་བརྒྱ་ལན་བདུན་

བཟླས། 

ཡང་མགོན་པོའྲི་གནས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་ཡྲིག་བརྒྱ་དཀར་དམར་མཐྲིང་གསུམ་

རྲིམ་བཞྲིན་བོན། འཁོར་རྣམས་དང་བདག་གྲི་གནས་གསུམ་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལ་ཐྲིམ་པས་འཁོར་

གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གྲིབ་ཀྲིས་ཕོག་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དག །བདག་གྲི་

ལུས་ཀྲི་ནང་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐྲིང་གསུམ་གྲིས་གང་། སྲིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམས་ལ། ཡྲིག་བརྒྱ་ལན་བདུན་བཟླས། དེ་ལྟར་ཡྲིག་བརྒྱ་ཉེར་

གཅྲིག་སོང་ནས། འདྲི་སད་བཤགས་པ་ཤུགས་དག་པོས་བ་བ་ནྲི། ཧཱུཾ་རོ་རེ་འཆང་དང་དཔལ་

ལྡན་ཤ་བ་རྲི། །མྱཻ་ཏྲི་ར་ཧུ་ཛོ་ཀྲི་རཏྣ་དང་། །དྷརྨ་སྲིངྷ་དྷརྨ་པྲཛྙ་སོགས། །རྲིན་ཆེན་

བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ། །འགོ་བའྲི་རེ་སོང་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་

པའྲི། །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་ཆོས་

སྐུར་མ་རྟོགས་པར། །འཇྲིག་རྟེན་རྟོག་བཅས་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕྲྲིན་ལས་བཅས། །ཕྱྲི་ནང་གསང་བའྲི་ལྷ་ཚོགས་

དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་ཐེག་མཆོག་སྔགས་ཀྲི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རྩ་བ་

ཡན་ལག་འགལ་ཉམས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་འཕྲྲིན་ལས་ཕུན་

ཚོགས་ཤྲིང་། །སད་ཅྲིག་དན་པས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ། །འདུ་འབལ་མེད་པར་

དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་པའྲི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་དགོངས་སུ་གསོལ། །དུར་

ཁོད་ནགས་འདབ་ཆུ་གླྲིང་བས་མཐའ་རུ། །ཕྱྲི་ནང་རྟེན་དང་དམ་རས་ཚོགས་གྱུར་
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པས། །བསེན་སྒྲུབ་བསང་བཤགས་ཚུལ་བཞྲིན་མ་གྲུབ་པར། །ལེ་ལོ་གཡེང་བའྲི་

དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཁད་པར་གསང་བའྲི་རྟེན་མཆོག་བླ་ན་མེད། །བླ་མ་

མགོན་པོ་དབེར་མེད་བདེ་ཆེན་སྐུ། །ཁེད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་མོས་གུས་འབལ་མེད་

ཀྲིས། །རྣམ་དག་ཆོས་སྐུར་མ་རྟོགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བདག་”གྲི
1
་མ་རྲིག་

འཁྲུལ་པའྲི་དབང་གྱུར་ཏེ། །བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྲི། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །གནོང་ཞྲིང་འགོད་པའྲི་སེམས་དང་བཅས་ནས་

ཀང་། །ལྷ་མཆོག་ཁེད་ཀྲི་སྤན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་བཀའ་སྒྲུབ་ལས་

ཀྲི་ཕོ་ཉ་མཛད། །ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་ཛི་ན་མྲི་ཏ་དང་། །ཊཀྐྲི་ར་ཛ་ཊཀྵད་རེ་མ་ཏྲི། །ཕྱོགས་སྐོང་

བཅུ་དང་གཙང་རྲིས་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཇྲི་ལྟར་ཁེད་ཀྲིས་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་

བཞྲིན། །བདག་གྲི་འཕྲྲིན་ལས་”ཡེངས
2
་མེད་བསྒྲུབས་པ་ལ། །ཡྲིད་ཆེས་བགྲིས་

ཤྲིང་ཤ་ཁག་གཏོར་ཚོགས་ཀྲིས། །གཏང་རག་དུས་སུ་མ་ཐོངས་མཐོལ་ལོ་

བཤགས། །མངོན་ཤེས་མེད་པས་ཉེས་སྐོན་མ་རྟོགས་པར། །བསྟན་པ་བཤྲིག་དང་བླ་

མའྲི་སྐུ་དག་ལ། །དག་པོའྲི་ལས་ཀྲིས་ཚར་བཅད་མ་བགྲིས་པར། །གསང་བ་བསྒགས་

ཤྲིང་བམས་བགྲིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དམ་ཉམས་གྲིབ་ཕོག་གཏམ་འདེས་ཟས་

ཟོས་དང་། །རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉམས་སྒོམ་བཟླས་ནོར་བ་སོགས། །ཉེས་སྐོན་འཁྲུལ་པའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ཅྲི ་མཆྲིས་པ། །གནོང་ཞྲིང་འགོད་པའྲི ་སྒོ ་ནས་མཐོལ་ལོ ་

བཤགས། །ཉམས་གྲིབ་དག་ཕྱྲིར་བཤགས་པ་འདྲི་བས་པས། །བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་

1  སྐུ།   གྱིས    བླ།  ཞོལ།   ནྱི

2  སྐུ།  གཡེངས
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དང་བཅས་རྣམས་ཀྲིས། །ཕ་མ་བུ་ཚ་བཞྲིན་དུ་བཟོད་”པར་གསོལ
1
། །དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་དུས་འདྲིར་བདག་ལ་སྩོལ། །བཤགས་དང་བཤགས་པར་བ་བ་མྲི་

དམྲིགས་ཀང་། །རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བག་ཆགས་དག་བའྲི་ཕྱྲིར། །རེ་བཙུན་དམ་པ་

ཡུལ་གྲི་མཆོག་རྣམས་ལ། །རབ་ཏུ་བཤགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཐོབ་གྱུར་ཅྲིག །

བསང་རས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། བསང་སྦངས། སྟོང་པའྲི་ངང་ལས། བསང་རས་

རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི། བླ་

མ་ཡྲི་དམ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཉེས་པར་བེད་

པའྲི་དམ་རས་སྤན་གཟྲིགས། མཆོད་པའྲི་བེ་བག་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་ཞྲིག །བླ་

མ་ཡྲི་དམ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་ལམ་

དུ་འབྱུང་ཞྲིང་རྒྱས་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བྲིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་

ཡ་”མ་
2
ཧོ། བཛྲ་ས་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་

ཏེ། པཱདྱཾ། པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ །གནྡྷེ། ནྱཻ་བྲི་དྱ། ཤཔྟ། རཱུ་པ། ཤཔྟ། གནྡྷེ། ར་ས། 

སརྴ་ཨཿཧཱུཾ། 

དེ་ནས་ཐུགས་དམ་བསང་བ་ནྲི། ཧཱུཾ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་

བཀའ། །གསང་སྔགས་རྲིག་སྔགས་ཏྲིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱའྲི་མཐུ། །རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་

ཆོས་དབྲིངས་བདེན་པ་ཡྲིས། །མཐུན་པའྲི་དམ་རས་ཕྱྲི་ནང་མཆོད་པའྲི་ཚོགས། །ས་

དང་བར་སང་ནམ་མཁའྲི་ཁོན་གང་ཞྲིང་། །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རེ་བ་རོགས་བེད་

1  སྐུ།  ཞོལ།  བཞེས་ལ

2  སྐུ།  བླ།   -མ་



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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པ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་སྤན་ལམ་དུ། །འབྱུང་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཐུགས་དམ་

སོངས་གྱུར་ཅྲིག །གདུག་པའྲི་དག་བགེགས་རྣམས་ཀྲི་སྲིང་གྲི་ཁག །དམར་ཆེན་

རཀྟའྲི་རྒྱ་མཚོ་རབ་འཁྲིལ་བ། །དམར་སེར་ལྦུ་བ་འཁྲིགས་པའྲི་མཆོད་ཡོན་

འདྲིས། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའྲི་ཐུགས་དམ་བསང་། །མ་གཅྲིག་དཔལ་ལྡན་

ལྷ་”མོའྲི
1
་ཐུགས་དམ་བསང་། །སོག་གཅོད་གནོད་སྦྲིན་བཞྲི་ཡྲི་ཐུགས་དམ་

བསང་། །གཙང་རྲིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུའྲི་དོན་ལྔའྲི་ཐུགས་དམ་བསང་། །བཀའ་

སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཐུགས་དམ་བསང་། །འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་ཐུགས་དམ་

སོངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་ཉམས་ཆགས་”བསོས
2
་གྱུར་ཅྲིག །མྲི་

མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་བཟློག་པ་དང་། །མཐུན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་

གསོལ། །ཚིག་ཕྱྲི་མ་དགུ་རྲིགས་འགེ། གདུག་པའྲི་དག་བགེགས་རྣམས་ཀྲི་མྲིག་དང་

ནྲི། །རྣ་བ་ས་དང་ལྕེ་དང་དེ་བཞྲིན་སྲིང་། །རྲི་ལྟར་སྤུངས་པའྲི་དབང་པོའྲི་མེ་ཏོག་

འདྲིས། །མྱུར་མཛད་ ནས་ སྩལ་དུ་གསོལ། །དུག་ཁག་ཡུངས་ཀར་གུ་གུལ་ནག་པོ་

སོགས། །དག་པོའྲི་རས་མཆོག་སྦར་བའྲི་མཐུན་པའྲི་སོས། །རོ་སོལ་མེ་ཡྲིས་

བསེགས་པའྲི་དུད་སྤྲིན་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །གདུག་པའྲི་དག་བགེགས་རྣམས་

ཀྲི་ཞུན་ཆེན་པོ། །སྐྲ་ཡྲི་”རས
3
་ཀྲི་སོང་བུར་བཅས་པ་ལ། །ཡྲི་དྭགས་མེ་ཡྲིས་སྦར་

བའྲི་སྒོན་མེ་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །གསར་རྲིང་ཁག་དང་ག་བུར་སྦར་བ་ལ། །བདུད་

རྩྲི་ལྔ་ཡྲིས་སྦགས་ཤྲིང་བྲིན་རླབས་པ། །ཞག་ཆེན་སྤྲིས་མ་ཆགས་པའྲི་དྲི་ཆབ་

1  མ་ཕྱི།    མོ

2  སྐུ།   སོས

3  བླ།   རུས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །འབྲུ་ནག་ཟན་དང་འབས་ཆན་འཁུར་བ་དང་། །ལ་ཕུག་ལ་དུ་

ཤ་ཁག་རུས་པར་བཅས། །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའྲི་ཞལ་ཟས་རྒྱ་མཚོ་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་

྾། །མྲི་རྐང་གླྲིང་བུ་གསང་བའྲི་ར་ཆུང་དང་། །ར་ར་ར་ཟླུམ་ཐོད་པའྲི་ཅང་ཏེའུ། །བརྲིད་

པའྲི་སྒ་ལྡན་ས་ཚོགས་རོལ་མོ་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །དག་བགེགས་གཡང་གཞྲིའྲི་

བླ་རེ་མཁའ་ལ་བེས། །གདུག་པའྲི་རྒྱུ་རློན་ལྡ་ལྡྲིས་བར་སང་གང་། །ཀེང་རུས་ས་གཞྲི་

ཁབ་པར་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །མྱུར་མཛད་྾། །གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་སྟག་གྲི་པགས་པ་

དང་། །མྲི་མགོའྲི་ཕྲེང་བ་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པ་དྲུག །མཁའ་འགོའྲི་རས་མཆོག་ལྲི་”ཁྲིའྲི་

བུག
1
་པ་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །མོས་བེད་སྟོང་གྲི་བཅུད་བསྡུས་བདུད་རྩྲི་

མཆོག །སྦངས་ཤྲིང་བསྐེད་དེ་སྦར་བའྲི་བང་ཆུབ་སེམས། །རྨད་བྱུང་དགེས་པ་

བསྐེད་པའྲི་བཏུང་བ་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །སྤྲིན་གྲི་ཤུགས་འཆང་གླྲིང་བཞྲི་ཡུད་

ཀྲིས་འཁོར། །ཤ་རྒྱས་སྤུ་སྡུག་དར་གྲི་ཅོད་པན་ཅན། །ཟླ་བའྲི་མདོངས་མཛེས་རྟ་ནག་

བཅུ་གསུམ་གྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །གཡག་རོག་ཞོལ་ཆེན་སྤྲིན་ལྟར་འཐྲིབས་པ་

ལ། །རྣོ་ཞྲིང་མཐོ་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་རྩེ་ཅན། །དག་པོའྲི་ངར་སྒ་སྒོག་པ་བཅུ་གསུམ་

གྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །ལུག་ནག་སྤྲི་དཀར་དབང་པོ་མ་ཉམས་ཤྲིང་། །འཁྲིལ་ལེགས་

ཆུ་གཉེར་མཛེས་པའྲི་རྭ་བཞྲི་པ། །འཇམ་ལེགས་སྤུ་ཡྲི་གོས་གོན་བཅུ་གསུམ་

གྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །དག་བོའྲི་སྲིང་འབྲིན་རོ་རེའྲི་མཆུ་སེར་ཅན། །དག་པོའྲི་སྒ་

སྒོག་ཁ་ནས་གློག་འཁྱུག་ཅྲིང་། །ཁྱུང་ལྟར་ལྡྲིང་བའྲི་བ་ནག་བཅུ་གསུམ་གྲིས། །མྱུར་

མཛད་྾། །ཁྲི་ནག་སྲིང་དཀར་དོམ་ལྟར་འཕྱོ་བ་ལ། །ཁ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་

1  སྐུ།  ཞོལ།   ཁྱིའྱི་བྱུག    བླ།   ཁྱིས་བྱུགས
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འཇྲིགས་པའྲི་ང་རོ་ཅན། །ས་ཚོགས་རྒྱན་གྲིས་མཛེས་པ་བཅུ་གསུམ་གྲིས། །མྱུར་

མཛད་྾། །གཞན་ཡང་རྲིན་ཆེན་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། །ཕྱྲི་ནང་ཉེར་སྤོད་གླྲིང་

བཞྲི་རྲི་རབ་སོགས། །དངོས་བཤམས་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་མཆོད་སྤྲིན་འདྲིས། །མྱུར་

མཛད་྾། །དམར་ཆེན་གཏོར་མ་རྲི་ལྟར་སྤུངས་པ་ལ། །དམར་ནག་དར་གྲི་ཅོད་པན་

དུ་མས་བརྒྱན། །ཏྲིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྲིན་རླབས་པས། །མྱུར་མཛད་

྾། །གཉེན་ལྕུག་དང་ཞྲིང་རྒོད་ཆེན་སྒོ་ཡྲིས་བརྒྱན། །སོག་གྲི་སྔགས་བྲིས་དར་ནག་

མགུལ་པར་འཕྱང་། །གནམ་ལྕགས་མདེའུ་དག་བགེགས་སྲིང་དཀྲིལ་དུ། །ཐོག་ལྟར་

རྒྱུག་པའྲི་ནང་རྟེན་དམ་པ་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །དཔའ་བོ་གཡུལ་དུ་མཚོན་གྲིས་

བསད་པའྲི་སྲིང་། །རྩ་གསུམ་མ་ཉམས་རྲིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་དང་། །བཟང་པོའྲི་སན་དང་

སྔགས་ཀྲིས་རབ་བཀང་ནས། །བསྐེད་ཅྲིང་བྲིན་བརླབས་གསང་བའྲི་རྟེན་རས་

འདྲིས། །མྱུར་མཛད་྾། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བེད་དག་པོའྲི་སྐུར་བསྟན་ཀང་། །རྩ་

བརྒྱུད་བླ་མ་ཀུན་དང་དབེར་མེད་པའྲི། །སང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྐུར་བལྟས་

ནས། །གདུང་བའྲི་གསོལ་འདེབས་བླ་མེད་རྟེན་མཆོག་འདྲིས། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོའྲི་ཐུགས་དམ་བསང་། །མ་གཅྲིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའྲི་ཐུགས་དམ་

བསང་། །སོག་གཅོད་གནོད་སྦྲིན་བཞྲི་ཡྲི་ཐུགས་དམ་བསང་། །གཙང་རྲིས་དཔལ་

མགོན་བདུན་ཅུའྲི་ཐུགས་དམ་བསང་། །བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཐུགས་དམ་

བསང་། །འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་ཐུགས་དམ་སོངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབོར་དཔོན་

སོབ་ཉམས་ཆགས་སོས་གྱུར་ཅྲིག །མྲི་མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་བཟློག་པ་

དང་། །མཐུན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཧཱུཾ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ ་ནྲི། །གནས་ལ་ངེས་པ་མ་མཆྲིས་

ཀང་། །སེམས་ཅན་སོ་སོའྲི་སང་ངོ་ལ། །རོ་རེ་གདན་གྲི་ལྷོ་ཕྱོགས་ངོས། །དུར་ཁོད་

ཆེན་པོ་བསྲིལ་བའྲི་ཚལ། །འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་གནས་མཆོག་ན། །གཤྲིན་རེའྲི་ངར་

སད་དྲི་རྲི་རྲི། །མ་མོའྲི་ཤུགས་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །རཀྟའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལྲི་ལྲི། །ཚིལ་ཆེན་

ཞུན་མར་ལྷབས་སེ་ལྷབས། །གསུར་ཆེན་དུད་པ་ཆྲི་ལྲི་ལྲི། །ཕོ་བདུད་བོ་བརྡུང་

ཆེམས་སེ་ཆེམས། །མོ་བདུད་ཤོན་སོར་སྒོར་རོ་རོ། །མྲི་རྐང་གླྲིང་བུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །གཅན་

གཟན་ངར་སད་འུ་རུ་རུ། །གློག་ཆེན་འབར་བ་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུགས། །འབྲུག་སྒ་དག་པོ་

ཆེམས་སེ་ཆེམས། །གནམ་ལྕགས་སེར་ཆེར་ཤར་ར་ར། །བདུད་དང་སྲིན་པོའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ཀྲི། །འཇྲིགས་པའྲི་གད་མོས་ས་གཞྲི་གཡོ། །དེ་ལྟའྲི་གནས་མཆོག་

དམ་པ་ན། །ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་དྲུག་འཇྲིགས་པའྲི་སྐུ། །ཞལ་གདངས་ལགས་འདྲིལ་

རྐན་རེབ་ཅྲིང་། །སྤན་གསུམ་དུས་མཐའྲི་མེ་ལྟར་འབར། །རམས་ཤྲིང་བརྲིད་ལ་ཡན་

ལག་རགས། །དག་པོའྲི་ཧཱུཾ་སྒ་འབྲུག་ལྟར་སྒོག །ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྲིད་མྲིག་སན་

མདོག །ཀྵ່་ཀྵ່་འཇྲིགས་པའྲི་བཞད་སྒ་ཅན། །གྲི་གུག་ཐོད་ཕྲེང་ཅང་ཏེའུ་འཁོལ། །ཐོད་

ཁག་རྩེ་གསུམ་ཞགས་པ་འཕེན། །གར་མཛད་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་སྒོག་པ། །ཡུམ་གཅྲིག་མ་

མོ་ཀུན་གྲི་བདག །སོག་གཅོད་བཤན་པ་གནོད་སྦྲིན་བཞྲི། །ཕྱོགས་སྐོང་དཔལ་

མགོན་བདུན་ཅུའྲི་ཚོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདྲིར་སྤོན་མཐུན་

པའྲི་དམ་རས་བཞེས། །

ཧཱུཾ་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲིས་མཚན་བཏགས་པ། །མཐུ་ཆེན་ལོག་འདེན་རྣམས་

ཀྲི་གཤེད། །ཕྱག་ན་རོ་རེས་མཚན་བཏགས་པ། །ནག་པོ་ཀླུ་འདུལ་ཆེན་པོ་སྟེ། །གཤྲིན་
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རེའྲི་གཤེད་པོས་མཚན་བཏགས་པ། །རོ་རེ་རོ་ལངས་དུར་ཁོད་བདག །གསང་བའྲི་

མཚན་ནས་འབོད་ཀྲིས་སྤོན། །བོས་པའྲི་ཚེ་ན་སན་མ་ས། །གཡབས་པའྲི་ཚེ་ན་སྤན་

མ་རྟུལ། །བསྐུལ་བའྲི་ཚེ་ན་བང་མ་བུལ། །རྦད་པའྲི་ཚེ་ན་མཐུ་མ་ཆུང་། །བསང་བའྲི་

ཚེ་ན་ཐུགས་མ་གཡེལ། །གསོལ་བཏབ་ཚེ་ན་སྲིང་མ་རྲིང་། །གཙང་ཞྲིང་ཚང་ལ་མ་

ཉམས་པ། །དགེས་པའྲི་དམ་རས་རྒྱ་མཚོ་འདྲིས། །དོ་ནུབ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་

བསང་། །ཉམས་ཆགས་ཅྲི་མཆྲིས་བཤགས་པར་བགྲི། །སྔར་བཅོལ་ལེགས་པའྲི་

གཏང་རག་གཏོང་། །ད་འཆོོལ་ལས་ཀྲི་རྟེན་དུ་འབུལ། །བཅོལ་བའྲི་འཕྲྲིན་ལས་བསྒྲུབ་

པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ་ཁེད་ལ་ཞུ་ཞྲིང་གསོལ་བ་ནྲི། །བླ་མ་དམ་པའྲི་སྐུ་ཡྲི་དག། །བསྟན་བཤྲིག་དམ་

ཉམས་དག་བོ་དང་། །བདུད་ཀྲི་རྲིགས་གྱུར་ནག་པོའྲི་ཕྱོགས། །བར་དུ་གཅོད་པའྲི་

བགེགས་རྣམས་ཀྲིས། །དཀྲིལ་འཁོར་གཉན་པོ་”བལ
1
་བ་སྟེ། །ཐུབ་པའྲི་བསྟན་པ་

བཤྲིག་པ་སྟེ། །རྣལ་འབོར་བཤད་སྒྲུབ་གེགས་བེད་ཅྲིང་། །ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་

བཤྲིག་པ་སྟེ། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས། །མྲི་ནོར་དགེ་འདུན་བཅས་

པ་རྣམས། །བཅོལ་ལོ་བལྟོས་སོ་མཐུ་མ་ཆུང་། །ཉྲིན་གསུམ་བ་ར་མ་གཡེལ་

ཞྲིག །མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་མ་གཡེལ་ཞྲིག །འགལ་རྐེན་ཟློག་ལ་མཐུན་རྐེན་

སྒྲུབས། །

ཧཱུཾ་དམ་ཉམས་དག་དང་བགེགས་རྣམས་ཀྲི། །མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་པར་

གྲིས། །རྒྱབ་རྟེན་ལྷ་དང་མྱུར་དུ་ཕྲོལ། །མཛའ་བ་ཀུན་དང་རྣམ་པར་ཕྱེ། །ཁོང་ནས་

1  སྐུ།   དྲལ
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སྲིང་ཕྱུངས་སོག་རྩ་ཆོད། །རྲིགས་རྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད་ལ་ཤོག །ཉེས་ཅན་”ལྟས
1
་ལ་

ཤོར་ར་རེ། །རྟགས་ཕྱུངས་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན། །གདུག་ཅྲིང་སང་བའྲི་དག་བོ་

འདྲིས། །བླ་མ་དམ་པའྲི་སྐུ་དག་བས། །རོ་རེའྲི་ཐེག་པ་སུན་འབྲིན་ཅྲིང་། །དགེ་འདུན་

སེ་རྣམས་དཀྲུག་ཅྲིང་འཇོམས། །སོམ་”རྩོན
2
་ཀུན་ལ་བརས་ཤྲིང་སོད། །སྐེ་བོ་ཡོངས་

ལ་གནོད་ཅྲིང་འཚེ། །རྣལ་འབོར་ལྷ་མེད་ཟེར་ནས་བརས། །ལྷ་ཁོད་མཐུ་མེད་ཟེར་

ནས་སོད། །བསྟན་པའྲི་དག་བོར་གྱུར་པ་འདྲི། །ལོ་དང་ཟླ་བར་མ་བཞག་པར། །ཡ་མ་

ར་ཛའྲི་ཞལ་དུ་ཐོབ། །གཤོག་པ་ཅན་གྲིས་མཐའ་ནས་ཆུམས། །སེར་མོ་ཅན་གྲིས་

སྲིང་ནས་དོངས། །མཆེ་བ་ཅན་གྲིས་ཀད་ནས་ཕུག །ལས་ཀྲི་རླུང་གྲིས་རྒྱབ་ནས་

དེད། །མུན་པ་ནག་པོས་མདུན་ནས་བསུས། །ཊཀྐྲི་ར་ཛས་གཡས་ནས་

ཆུམས། །ཚོགས་བདག་གླང་སས་གཡོན་ནས་ཆུམས། །གནམ་གྲི་འཇུ་ཐག་ཆོད་ལ་

ཤོག །ས་ཡྲི་ལྟེ་ཕུར་ཐོན་ལ་ཤོག །དོན་སྲིང་ལྔ་པོ་ཕྱུང་ལ་ཤོག །ཁ་ནས་ཁོང་ཁག་

སྐྱུག་ཏུ་ཆུག །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ཐོངས། །བདུད་ཀྲི་སྒོ་བོ་བརྡུང་དུ་

ཆུག །བཙན་གྲི་ཞགས་པ་འདེབས་སུ་ཆུག །མ་མོའྲི་དལ་ཡམས་དག་ལ་

ཐོངས། །བསྟན་པའྲི་དག་བོར་གྱུར་པ་འདྲི། །ཁམ་ལ་བབ་ཀྲིས་ཁམ་ལ་ཐོབ། །ཤོ་ལ་

བབ་ཀྲིས་ཤོ་”ཁེ
3
་ཞྲིག །དམ་ཉམས་ལས་ངན་སྲིག་ཅན་འདྲི། །ལོ་དང་ཟླ་བར་མ་

བཞག་པར། །རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན། །བཅོལ་བའྲི་ལས་འདྲི་མ་བས་

ན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་ཡང་བཅག །ཕྱྲི་རབས་གསང་སྔགས་སུན་ཡང་

1  ཞོལ།   སེས

2  སྐུ།  ཞོལ།    བརོྩན

3  སྐུ།   ཕེ
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ཕྱུང་། །རྲིག་འཛིན་བདག་གྲི་རེ་བ་བཅད། །སྔོན་གྲི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་ཉམས། །རྩ་

བརྒྱུད་བླ་མའྲི་དམ་ཚིག་འགལ། །ཐུབ་པའྲི་བསྟན་བསྲུང་མྲིང་ཙམ་གྱུར། །དེ་བས་

དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །མཐུན་པའྲི་དམ་རས་འདྲི་བཞེས་ལ། །བཅོལ་བའྲི་འཕྲྲིན་

ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པས་བསྐུལ།

ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའྲི ་ཕོ ་བང་ནས། །ལྷ་ཆེན་མགོན་པོ ་འཁོར་བཅས་

རྣམས། །མཐུན་པའྲི་དམ་རས་འདྲི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་

ལ། །གཞན་གྲི་བསམ་སྦོར་ངན་པ་དང་། །ཚེར་ཟོར་ཡུངས་ཟོར་འཕེན་པ་

བཟློག །འབྱུང་པོའྲི་ཐོད་ཟོར་འཕེན་པ་྾། །གཤྲིན་རེའྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་྾། །བདུད་

ཀྲི་ཁམ་ཁ་བསྟན་པ་྾། །མ་མོ་ཁག་ཟོར་འཕེན་པ་྾། །ཞང་ཞུང་བཙོ་དམར་འཕེན་པ་

྾། །སུམ་པ་གླང་ཟོར་འཕེན་པ་྾། །བནྡྷེ་སྔགས་ཟོར་འཕེན་པ་྾། །བོན་པོ་རྟ་ཟོར་

འཕེན་པ་྾། །སྔགས་པ་”སོང
1
་ཟོར་འཕེན་པ་྾། །སྐེས་པ་མདའ་ཟོར་འཕེན་པ་

྾། །བུད་མེད་དམོད་ཟོར་འཕེན་པ་྾། །མུ་སྟེགས་བར་ཆད་བེད་པ་྾། །ངན་སྔགས་

གདུག་པའྲི་རྦོད་གཏོང་྾། །ཀླུ་ཡྲི་བད་དུ་བཅུག་པ་྾། །ཐེའུ་རང་སྲིས་ལ་བརྐུ་བ་

྾། །རྒྱལ་པོ་སྨོ་འབོག་གཏོང་བ་྾། །དང་སོང་གཟའ་ཡྲི་ཀྲི་ཀཾ་྾། །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་

རྩ་བཞྲི་྾། །ཡེ་འབོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་྾། །རྨྲི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །ལོ་

སེག་ཟླ་སེག་ཞག་སེག་དང་། །ནད་རྲིགས་བཞྲི་བརྒྱ་རྩ་བཞྲི་བཟློག །མཁའ་འགོ་མ་

དང་རོ་ལངས་དང་། །རྒྱལ་”སེན
2
་བར་ཆད་བེད་པ་བཟློག །དེ་ལ་སོགས་པའྲི་གདུག་

སེམས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སང་བའྲི་དག་ལ་བྷྱོཿ  ཐམས་ཅད་གནོད་པའྲི་བགེགས་

1  སྐུ།   སོང

2  བླ།  ཞོལ།   བསེན
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ལ་བྷྱོཿ  ཞེས་པས་བཟློག་པ་བ། 

དེ་ནས་བཟླས་པ་ནྲི། མགོན་པོའྲི་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའྲི་བླ་མ་དེ་ཉྲིད་སྐུ་

མདོག་དམར་པོ་ཕྱག་གཡས་ཐོད་པའྲི་ཅང་ཏེའུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཁོལ་ལོ་ལོ་འཁོལ་

ཞྲིང་། ཕྱག་གཡོན་བདུད་རྩྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། བཟོད་པར་

དཀའ་བའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། སྤན་གཟྲིགས་པ་ཙམ་གྲིས་མཁའ་འགོ་དང་སྲིད་གསུམ་

ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་ནུས་པ་ཞྲིག་བཞུགས། མགོན་པོའྲི་དཔྲལ་བའྲི་སྲིནྡྷུ་རའྲི་

སྟེང་དུ་ཡྲི་གེ་ཧྲྲིཿདམར་པོ་ཪྲིང་ཆ་ཚེག་གག་དང་བཅས་པ་བཅུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། གསང་བའྲི་མཁའ་འགོ་མ་དམར་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕྱག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་

ཌ་མ་རུ་འཁོལ་ཞྲིང་། གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲིས་གང་བ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་

བསྐུམས་ཤྲིང་གཡོན་བརྐངས་པའྲི་གར་སྟབས་ཀྲིས་དམར་སྒོར་སྒོར་གར་མཛད་པ་

བཅུ་གསུམ་དུ་གྱུར། བླ་མའྲི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ལ་སྨུག་པ་འཕྲོས། མགོན་པོ་

དང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས། མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཌ་མ་རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་

ཞྲིང་། སྤན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟྲིགས་པ་དང་། མགོན་པོ་ཡང་ཌ་མ་རུ་

དང་གཡེར་ཁའྲི་སྒ་སྒོག་ཅྲིང་། སྤན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟྲིགས། ཞལ་

ནས་ཧ་ཧའྲི་གད་རྒྱངས་སྒོག་ཅྲིང་གར་མཛད་པའྲི། མགོན་པོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་

རྣམས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཁམས་གསུམ་

ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་འཕྲོས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས། དགོས་

འདོད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞྲིན་དུ་འབབ་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲ່་ཀྲ່་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡན་བཟླས། རང་ཡྲི་དམ་དུ་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སྔགས་



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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ཀྲི་ཕྲེང་བ་སྔགས་མདོག་ནག་པོ་ལ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའྲི་འོད་ཟེར་ཕྲེང་ཐག་གྲི་རྣམ་པ་སྔགས་

ཕྲེང་རོག་གྲི་རྣམ་པར་རང་གྲི་ཞལ་ནས་མགོན་པོའྲི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། ལྟེ་བ་

ནས་འཐོན་རང་གྲི་ལྟེ་བར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། དེ་ལྟར་མགལ་མེའྲི་འཁོར་ལོ་ལྟར་

འཁོར་བར་བསམས་ལ། ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྲ່ཱ་ཁེ་ཏ་བྲིགྷྣན་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་མགོན་པོའྲི་སྲིང་པོ་བསེན་པ་བ། ཁྲ່ཱ་དང་ཀྵ່ཱ། སྒ་པའྲི་འདོན་ལུགས་མ་གཏོགས་ཁད་

མེད་ཅེས་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་གསུང་ངོ་། །ཁྲ່ཱ་ཁེ་ཏ་དང་ཀྵ່་ཀྵེ་ཏ་གདམ་ང་། 

རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འོད་ལྟ་བུ་འཕྲོས་ཏེ་མགོན་པོའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་”ལས
1
་ཕོག་

པས། མགོན་པོ་ཁོས་འཁྲུགས་རམས་པས་ཞབས་ས་ལ་རེབ་ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྲི་སྒ་འབྲུག་

ལྟར་སྒོག །ཌ་མ་རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་ཞྲིང་འཁོར་རྣམས་ལ་སྤན་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟྲིགས་པས། འཁོར་རྣམས་

རང་དབང་མེད་པར་ཁོས་འཁྲུགས་ཏེ་རང་རང་དང་འད་བའྲི་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སོང་བས། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཀྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཤྲྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རྲི་ཎེ། ཨེ་ཥ་ཨ་པ་

ཥྲི་མ་ཀ་ལོ། ཨ་ཡཾ་ཨྲི་དཾ་རཏྣ་ཏ་ཡ། ཨ་པ་ཀ་རྲི་ཎཱཾ། ཡ་ཏྲི་པྲ་ཏྲི་ཛྙཱཾ། ས་ར་སྲི། ཏ་ད་ཨྲི་

དཾ་དུཥྚཾ། ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། མཱ་ར་མཱ་ར། ག་ཧྣ་ག་ཧྣ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། 

པ་ཙ་པ་ཙ། དྲི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་རྩ་སྔགས་མང་དུ་བཟླ། དེ་

ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་ཉྲི་མའྲི་སྟེང་དུ་རང་རང་གྲི་ས་བོན་བསྒོམ། བདག་ཉྲིད་

ཡྲི་དམ་དུ་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཕོག་པས། 

དེ་དང་དེའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བསམས་ལ། བྷྱཽཿམ་མོ་ནག་མོ་བེཏྟཱ་ལྲི་སེན་དྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་

1  སྐུ།   ལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ལུ་མཧཱ་བ་ལ່་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། ཞེས་པ་ལྷ་མོའྲི་སྔགས་དང་། ༀ་ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་བྲིགྷྣན་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་པ་ཀྵེ་ཏ་པ་ལའྲི་སྔགས་དང་། ༀ་ཛི་ན་མྲི་ཏ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཛི་ན་མྲི་

ཏའྲི་སྔགས་དང་། ༀ་ཊཀྐྲི་ར་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷྱཿཽཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཊཀྐྲི་ར་ཛའྲི་སྔགས་དང་། ༀ་དུ་

ཡཀ་ཛཿམ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏཀྴད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཏཀྴད་ཀྲི་སྔགས་ཅྲི་རྲིགས་པར་བཟླའོ། །

དེ་ལྟར་བཟླས་པ་ཚར་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནྲི། གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ལྟར་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་ལ། ན་མོ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་མ་གཡེལ་ཞྲིག །མ་

གཅྲིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏྲི་མ་གཡེལ་ཞྲིག །གནོད་སྦྲིན་ཀྵེ་ཏ་པ་ལ་མ་གཡེལ་

ཞྲིག །དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མྲི་ཏ་྾། གཤྲིན་རེ་ཊཀྐྲི་ར་ཛ་྾། བདུད་མགོན་ཏཀྴད་ནག་པོ་

྾། གཙང་རྲིས་ཀྲི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་྾། བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་྾། 

བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་བསྟེན་བསྟེན་པ་རྣམས་྾། སོབ་དཔོན་བརྒྱུད་པའྲི་བསྲུང་མ་྾། 

བར་ཆད་བསྲུང་བའྲི་དུས་ལ་བབ་ཀྲི་྾། དག་བགེགས་སྒོལ་བའྲི་དུས་ལ་བབ་ཀྲི་྾། 

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའྲི་དུས་ལ་བབ་ཀྲི་མ་གཡེལ་ཞྲིག །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པའྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་

པའྲི་འོད་ཀྲི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་རྔུབས་ཏེ་གསོལ་བས། ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བས་ཐུགས་

རྒྱུད་ཚིམ་པར་གྱུར། དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པས། ཧཱུཾ། རྲིང་པོ་དྲུག་བརོད་དེ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་

ཀཱ་ལ་ཀྵ່་ཀྵེ་ཏ་བྲིགྷྣན་བྲི་ན་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཨྲི་དཾ་བ་ལྲིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། ཞེས་

པ་བདུན་གྲིས་མགོན་པོ་དང་། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵ່་ཀྵེ་ཏ་བྲིགྷྣན་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཏཀ་”རཏྨོ
1
་

བ་ལ່་ཏ་མཾ་ས་རཀྟ་རུ་ཏྲི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། ཞེས་པ་གསུམ་གྲིས་ལྷ་མོ་དང་། གནོད་སྦྲིན་

1  སྐུ།  བླ།  རཀོ    ཞོལ།  རསྨོ
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བཞྲིའྲི་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ། བ་ལ່་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། ཞེས་བཏགས་པ་གསུམ་

གསུམ་གྲིས་གནོད་སྦྲིན་བཞྲི་ལ་དབུལ། ཤཱ་ས་ནའྲི་མཇུག་ཏུ་བ་ལ່་ཏ་བཏགས་པ་གསུམ་གྲིས་

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཚོགས་གཞན་སྤྲི་ལ་དབུལ། ༀ་ཤྲྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱྲི་

ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ། ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆོད། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵ່་ཀྵེ་ཏ་྾། 

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བྷྱོཿམ་མོ་ནག་”པོ
1
་བེ་ཏཱ་ལྲི་྾ཁཱ་ཧྲི། ༀ་ཨཿཧཱུཾ། ༀ་

ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་བྲིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཿཧཱུཾ། ༀ་ཛི་ན་྾། ༀ་ཏ་ཀྐྲི་྾། ༀ་དུ་ཡཀ་྾། ༀ་ཤྲྲི་

མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་྾། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ཕྱྲི་ནང་གྲི་མཆོད་པས་མཆོད།

གཙང་ཞྲིང་གཙང་མར་སྦར་བའྲི་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་གཏོར་མ་རྒྱན་དམ་པ་དང་ལྡན་

པ། དྲི་དམ་པ་དང་ལྡན་པ། རོ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ། རེག་བ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་འདྲི་ཉྲིད་

དབུལ་ཞྲིང་བསྔོ་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ། དཔལ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་

པོ། བདུད་གཅོད་ཀྲི་སྐེས་བུ། བདུད་འདུལ་གྲི་དམག་དཔོན། སྲིན་པོ་ལང་པུ་རྲིའྲི་

གོང་ཁེར་སུམ་བརྩེགས་བརླག་པར་བེད་པ། རྣལ་འབོར་གྲི་དག་ལྷ། རྲིག་འཛིན་གྲི་

བསྲུང་མ། བླ་མའྲི་བཀའ་བསྲུང་། བསྟན་པའྲི་བ་ར་མཁན། ལེགས་ཉེས་ཀྲི་”སྟངས
2
་

འཛིན། ཁོ་བོའྲི་གཟུགས་ཅན། ཟ་བེད་ཀྲི་གདོང་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་ལྡན། ཤ་ཟན་

གྲི་གཙོ་བོ། ཁག་འཐུང་གྲི་རྒྱལ་པོ། དམ་ཉམས་ཀྲི་སོག་གཅོད། མནའ་ཟན་གྲི་

གཤེད་མ། ནག་པོ་འབུམ་གྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་བ། ཤ་ཟ་བེ་བའྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་

བ། གཡས་ནས་ཕོ་རྒྱུད་སྟོང་གྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་བ། གཡོན་ནས་མོ་རྒྱུད་སྟོང་གྲི་

འཁོར་གྲིས་བསོར་བ། བཀའ་སོད་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ། གནོད་སྦྲིན་

1  བླ།   མོ

2  སྐུ།   བསང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་྾། དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མྲི་ཏ་྾། གཤྲིན་རེ་ཊཀྐྲི་ར་ཛ་྾། བདུད་མགོན་ཏཀྴད་

ནག་པོ་྾། གཙང་རྲིས་ཀྲི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་྾། བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་

དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་དམ་རས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའྲི་

གཏོར་མ་འདྲི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་སྲུངས་ཤྲིག །དཀོན་མཆོག་གྲི་

དབུ་འཕང་བསྟོད་ཅྲིག །དགེ་འདུན་གྲི་ཆོས་འཁོར་སྐོངས་ཤྲིག །ཆོས་མྲི་ནུབ་པའྲི་

རྒྱལ་མཚན་ཚུགས་ཤྲིག །ཁད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའྲི་སྐུ་ལ་བསོ་བ། རོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་གསང་བ་སུན་འབྲིན་པ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྲི་དག་བོར་གྱུར་པ། དཀོན་

མཆོག་གྲི་དབུ་འཕང་སོད་པ། དགེ་འདུན་གྲི་ཆོས་འཁོར་བཤྲིག་པ། བདག་ཅག་

དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སང་བའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་དང་། གདུག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། དག་ཤུལ་གྲི་སེམས་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་དང་། སྦོར་བ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་བེད་པའྲི་འབྱུང་པོ་ལས་ངན་སྲིག་ཅན་མྲི་

དང་མྲི་མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྦོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་

བར་ཞྲི་བའྲི་འཕྲྲིན་ལས་མཛོད་ཅྲིག །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཞྲི་བས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་བ་

ལྟར་ན། བསད་པ་དང་། གཟྲིར་བ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་། རེངས་པ་དང་། རྨུགས་ཤྲིང་

ལྐུགས་པ་དང་། བསྲིགས་ཤྲིང་ས་བཀོང་བ་ལ་སོགས་པ་དག་པོའྲི་ལས་ཀྲིས་ཚར་

བཅད་དེ། ཐལ་བ་རྡུལ་ཕྲན་བཞྲིན་དུ་བརླག་པར་མཛོད་ཅྲིག །བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་

བཅས་ལ། །བདག་གྲིས་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སོད་

པ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སུན་འབྲིན་དང་། །བསྟན་པ་འཇྲིག་དང་དབེན་བེད་དང་། །བླ་

མའྲི་སྐུ་ལ་བསོ་བ་དང་། །རྣལ་འབོར་བདག་ལ་སང་བ་རྣམས། །དེ་དག་ནག་པོ་ཆེན་
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པོས་སྒོལ། །ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་ཐལ་མོ་བརབ་བོ། །

དེ་ནས། ཧཱུཾ། མྱུར་མཛད་སྤན་རས་གཟྲིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞབས་གདུབ་

དང་བཅས་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གྲི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཕྱག་དྲུག་

སྦྲུལ་གྲི་རྒྱན་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཡས་པ་གྲི་གུག་བར་བ་འཕྲེང་བ་འཛིན། །ཐ་

མ་ཌ་མ་རུ་ནྲི་དག་ཏུ་འཁོལ། །གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནྲི་མདུང་རྩེ་གསུམ། །དེ་བཞྲིན་

ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆྲིང་བར་བེད། །དག་པོའྲི་ཞལ་ནྲི་མཆེ་བ་རྣམ་པར་

གཙིགས། །སྤན་གསུམ་དག་པོ་དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་འབར། །དཔྲལ་བར་སྲིནྡྷུ་ར་ཡྲིས་

ལེགས་པར་བྱུགས། །སྤྲི་བོར་མྲི་བསྐོད་རྒྱལ་པོའྲི་རྒྱས་བཏབ་བརྟེན། །ཁག་འཛག་

མྲི་མགོ་ལྔ་བཅུའྲི་དོ་ཤལ་ཅན། །རྲིན་ཆེན་ཐོད་སམ་ལྔ་ཡྲིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཤྲིང་

ལས་བོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛད་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

བསྟོད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང་། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་

གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང་། །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྲི། །རྐེན་

ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞྲི་བ་དང་། །ཅྲི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་དུ་

གསོལ། །དཔལ་ཤ་ཝ་རྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་མགོན་པོ་ཞལ་གཟྲིགས་དུས་མཛད་པའོ། །

ༀ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་ནང་། །ཚང་ཚིང་

འཁྲིགས་པ་ཙནྡན་ཆེན་པོའྲི་ཚལ། །བསལ་པའྲི་མེ་ལྟར་འབར་བའྲི་ཀོང་དཀྲིལ་

ན། །བགེགས་ཆེན་བསོལ་བའྲི་གདན་ལ་རབ་ཏུ་བཞེངས། །མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕྱག་དྲུག་

བརྲིད་པའྲི་སྐུ། །སྐུ་ཡྲི་ཆ་ལུགས་མྲི་བཟད་འབར་བ་ལ། །དུར་ཁོད་ཆས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་

བརྒྱན་པ་པོ། །གསུང་གྲི་ང་རོ་མྲི་ཟད་འབར་བ་ལ། །ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀྲི་སྒ་ཡྲིས་སྟོང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 1096  

གསུམ་འགེངས། །རྣམ་དག་ཐུགས་ནྲི་མྲི་བཟད་འབར་བ་ལ། །སྤོས་དང་བལ་ཡང་

མཚན་མ་ཅྲིར་ཡང་སྟོན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁོད་ལ་བསྟོད། །ཕྱག་དྲུག་

གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་གྲི་གུག་ནྲི། །ཉོན་མོངས་རྩད་ནས་གཅོད་ཅྲིང་དག་ལ་འཕྱར། །ཕྲེང་

བ་འཛིན་པས་སྐེ་འགོ་རྩྲིས་ལ་འདེབས། །ཌ་མ་རུ་ཡྲིས་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་

སྡུད། །འཇྲིག་རྟེན་འདས་པའྲི་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཡོན་གྲི་དང་པོ་ཐོད་ཁག་

བསམས་པ་ཡྲིས། །དག་བགེགས་ཀད་ཁག་ཞལ་དུ་གསོལ་བར་མཛད། །མདུང་རྩེ་

གསུམ་པས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད། །ཞགས་པས་དམ་ཉམས་མ་ལུས་འཆྲིང་

བར་བེད། །བྲིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་

མེད་རྟགས་སུ། །སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ། །ཁག་འཛག་ལྔ་བཅུ་རྩ་

ལྔས་བརྒྱན་པ་པོ། །སྟག་གྲི་པགས་པ་སྦྲུལ་གྲི་ཆུན་པོས་མཛེས། །མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁོད་ལ་

བདག་བསྟོད་དོ། །བྲི་ནཱ་ཡ་ཀ་བསོལ་བའྲི་གདན་སྟེང་ན། །ཀྲྲིག་ཀྲྲིག་ཞབས་ཀྲིས་

བགེགས་ཆེན་ཐལ་བར་རློག །ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤྲིང་རམས་པ་

ཡྲིས། །དམ་ཉམས་ཁོང་ཁག་འདེན་ཅྲིང་ཞལ་དུ་གསོལ། །མཐུ་ཆེན་བགེགས་ཀྲི་

གཤེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྤན་གསུམ་མེ་ལྟར་འབར་ཞྲིང་བགད་པ་ཡྲིས། །ཁམས་

གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ཅྲིང་རྩྲིས་ལ་འདེབས། །དབུ་སྐྲ་འབར་བ་བརེས་པའྲི་སྤྲི་བོ་

ན། །མྲི་བསྐོད་རྒྱལ་པོས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་པོ། །དབང་བཞྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཧཱུཾ་བཞེངས་ཤྲིག་བཞེངས་ཤྲིག་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ནས་བཞེངས། །བསྐུལ་

ལོ་བསྐུལ་ལོ་འགོ་བའྲི་དོན་ལ་བསྐུལ། །ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་བའྲི་འཕྲྲིན་

ལས་མཛོད། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ། །སྐོབ་པ་ཤཱཀ་སེངེའྲི་སྤན་



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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སྔ་རུ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པའྲི། །ལས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་

འབས་བུ་མཆྲིས་པར་མཛོད། །སྐེས་བུ་དམ་པ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས། །བསྟོད་པ་འདྲི་

ཡྲིས་ལན་ཅྲིག་བསྟོད་བེད་ན། །ཕ་མ་བུ་ཚ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་བཞྲིན། །ནག་པོ་ཆེན་

པོས་རྟག་ཏུ་གོགས་མཛོད་ཅྲིག །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རམས་པའྲི་སྒ་སྒོག་ཅེས་བ་བ་

སོབ་དཔོན་བམ་ཟེ་མཆོག་སེད་ཀྲིས་མཛད་པའོ། །

བྷྱོཿ བསལ་པའྲི་མེ་ལྟར་འབར་བའྲི་ཀོང་དཀྲིལ་ན། །རླུང་ནག་འཚུབ་མར་

འཚུབས་པའྲི་ཕོ་བང་ན། །མ་གཅྲིག་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏྲི། །སྐུ་མདོག་

ནག་མོ་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུ་ལ། །ཐོད་སམ་དབུ་རྒྱན་སན་གཡས་སེངེ་འཕྱོ། །གཡོན་པ་

སྦྲུལ་འཁྲིལ་སྦྲུལ་གྲི་གདེངས་ཀ་ཅན། །སྤན་གསུམ་དམར་འཁྲུག་ཞལ་གདངས་མཆེ་

བ་གཙིགས། །འཇྲིགས་བེད་ལྷ་མོ་ཁོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །གཡས་པ་རལ་གྲི་འབར་

བས་དག་སོག་གཅོད། །གཡོན་པ་ཐོད་རློན་རྒྱལ་མཚན་སྲིང་ཁག་གསོལ། །སྐུ་སྟོད་

ཞྲིང་ལྤགས་སྦྲུལ་ནག་ས་རགས་བཅྲིངས། །སྐུ་སད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་རེ་ལྡེས་

དཀྲྲིས། །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕྱྲིར་དེའུ་རྟ་རྐང་གསུམ་ཆྲིབས། །སྲིན་པོའྲི་ཡ་མཁལ་

སྔ་རུ་ཁམ་བམ་བཏགས། །གོང་རྨེད་སྦྲུལ་ནག་ནད་རྐལ་དག་ལ་འཕྱོ། །མཆོད་གཏོར་

འདྲི་བཞེས་དག་བགེགས་སྒོལ་ལ་ཤོག །བཅོལ་བའྲི་འཕྲྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབ་པར་

མཛོད། །བྷྱོཿབསལ་པའྲི་མེ་ལྟར་འབར་བའྲི་ཀོང་དཀྲིལ་ན། །རླུང་ནག་འཚུབ་མར་

འཚུབས་པའྲི་ཕོ་བང་ན། །རྟ་ནག་མྲི་ཁག་རྒྱ་མཚོའྲི་རྦ་ཀོང་འཁྲུག །དམ་ཉམས་དག་

བོ་བསོལ་བའྲི་གདན་སྟེང་ན། །མ་གཅྲིག་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏྲི། །སྐུ་

མདོག་མཐྲིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུ་ལ། །དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་རྨ་བའྲི་མདོངས་ཀྲིས་
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བརྒྱན། །བང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་སྤྲི་གཙུག་ཟླ་རྒྱས་གསལ། །ཐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་

སན་གཡས་སེངེ་འཕྱོ། །སན་གཡོན་དྲིལ་འཁོལ་སྦྲུལ་ནག་གདེངས་ཀ་ཅན། །སྤན་

གསུམ་དམར་འཁྲུག་གློག་ལྟར་འཁྱུག་བེད་ཅྲིང་། །ཞལ་ནས་འཇྲིགས་པའྲི་འབྲུག་སྒ་

ཆེམས་ཆེམས་སྒོག །དཔྲལ་བའྲི ་དཀྲིལ་ནས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་སེར་

འབེབས། །ཤངས་ནས་ནད་ཀྲི་རླུང་ནག་སྤྲིན་ལྟར་འཚུབ། །འཇྲིགས་པའྲི་ཞལ་

གདངས་མཆེ་གཙིགས་ལགས་འདྲིལ་ཞྲིང་། །ཨ་ལ་ལ་ཡྲི་གད་རྒྱངས་འབྲུག་ལྟར་

སྒོག །སྟོང་གསུམ་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་རྣམས་གཡོ་བར་བེད། །འཇྲིགས་བེད་ལྷ་མོ་

ཁོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་གྲི་གུག་དག་སོག་གཅོད། །གཡོན་

པ་རྒྱལ་མཚན་ཐོད་རློན་སྲིང་ཁག་གསོལ། །སྐུ་སྟོད་ཞྲིང་ལྤགས་སྦྲུལ་ནག་ས་རགས་

ཅན། །སྐུ་སད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་རེ་ལྡེས་དཀྲྲིས། །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕྱྲིར་དེའུ་རྟ་གྭ་

པ་ཆྲིབས། །སྲིན་པོའྲི་ཡ་མཁལ་སྔ་རུ་ཁམ་བམ་བཏགས། །དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་

ཁམ་ལ་འདེབས་པར་བེད། །ནད་ངན་ས་ཚོགས་རྐལ་བ་ཕྱྲི་ཤར་བཏགས། །དམ་

ཉམས་དག་བོ་གཏན་ནས་བརླག་པར་བེད། །སྦྲུལ་ནག་སྟོང་གྲི་ཆུན་པོས་གོང་རྨེད་

བས། །བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་བདུད་མོ་འབུམ་གྲིས་བསོར། །སོག་བདུད་ཆེན་མོ་

དག་བགེགས་སྒོལ་ལ་བསྟོད། །མྱཻ་ཏྲི་པས་ཞལ་གཟྲིགས་དུས་བསྟོད་པའོ། །

བྷྱོཿ རྣམ་དག་དབྲིངས་ལས་རང་བྱུང་དཔལ་འབར་མ། །བདུད་རྣམས་སྐྲག་

མཛད་རབ་འཇྲིགས་གཟུགས་ཅན་མ། །དུར་ཁོད་ཆས་ཀྲིས་སྐུ་ལ་རབ་བརྒྱན་

མ། །ཚད་མེད་ཕྱག་བཞྲིས་ཐོད་ཁག་མཚོན་འཛིན་མ། །ཐུགས་རེ་མྱུར་མཛད་དེའུ་

ཆྲིབས་མཛད་མ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཞྲིང་རྣལ་འབོར་སྐོང་མཛད་མ། །ལས་རྣམས་
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བསྒྲུབ་ཅྲིང་བསྟན་དག་ཚར་གཅོད་མ། །བསྟོད་ཅྲིང་གསོལ་འདེབས་བཅོལ་བའྲི་

འཕྲྲིན་ལས་མཛོད། །བླ་མ་ར་ཧུ་ལས་རྒྱུད་འབུམ་ནས་བྱུང་བའོ། །

བྷྱོཿ དཀའ་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་ཁོད་བསྒྲུབས་ན། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མ་

གཅྲིག་རེ་མ་ཏྲི། །ལུས་སོག་འབེམ་དུ་གཙུགས་ནས་ཁོད་བསྒྲུབས་ན། །བསྟེན་པའྲི་

ཚེ་ན་མ་གཅྲིག་སྲིང་མ་རྲིང་། །རཀྟ་མཚོ་ལྟར་བསྐྲིལ་ནས་ཁོད་བསྒྲུབས་ན། །བསྐུལ་

བའྲི་ཚེ་ན་མ་གཅྲིག་བང་མ་བུལ། །གཏོར་མ་རྲི་ལྟར་སྤུངས་ནས་ཁོད་བསྒྲུབས་

ན། །རྦད་པའྲི་ཚེ་ན་མ་གཅྲིག་མཐུ་མ་ཆུང་། །ཁོད་ཀྲི་གཡོག་ནྲི་མྲི་སྲུན་གདུག་པ་

ཅན། །ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་དག་བགེགས་སྒོལ་ལ་ཤོག །སད་ཀྲི་རེས་འབངས་སེངེའྲི་

གདོང་པ་ཅན། །དམ་ཉམས་དག་བོའྲི་སོག་རྩ་ཆོད་ལ་ཤོག །མ་གཅྲིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མོ་འཁོར་བཅས་ཀྲིས། །ཤ་ཁག་དམར་གྲི་གཏོར་མ་འདྲི་བཞེས་ལ། །མྲི་མཐུན་རྐེན་

དང་བར་ཆད་བཟློག་པ་དང་། །མཐུན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ། །མྱཻ་ཏྲི་

པས་མཛད་པའོ། །

ཧཱུཾ་མགོན་པོའྲི་བཀའ་ཉན་ཀུན་གྲི་གཙོ་བོ་ཁོད། །མུན་པའྲི་མདོག་ཅན་སྲིན་པོ་

ཁོས་པའྲི་ཞལ། །མེ་ལྕེ་བསྐོད་ལྟའྲི་སྐྲ་བརེས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཕྱག་གཡས་དག་

བགེགས་སོག་གཅོད་གྲི་གུག་”འདེབས
1
། །གཡོན་པ་གདུག་པའྲི་སྲིང་ཁག་གཙོ་ལ་

སྟོབ། །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕྱྲིར་དོམ་ནག་སྨོན་པ་ཆྲིབས། །བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་ས་

གསུམ་སྔངས་བེད་པ། །བདུད་འདུལ་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་ཁོད། །དམ་རས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་གཏོར་མ་དང་། །བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལྡན་བཏུང་བ་འདྲི་བཞེས་ལ། །རོ་རེ་འཆང་

1  ཞོལ།   གདེངས
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དབང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའྲི་བཀའ་བཞྲིན་

དུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ལ་མ་གཡེལ་བར། །ཆོས་བཞྲིན་”བསྒྲུབ
1
་པའྲི་རྣལ་

འབོར་བདག་ཅག་སྐོངས། །བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་རྐེན་ཡྲིད་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་དང་། །གདུག་

པའྲི་དག་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་མཛོད། །མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྲི་

གསུང་ངོ་། །

ཧཱུཾ་དུར་ཁོད་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་ཤར་ཕྱོགས་ན། །མགོན་པོའྲི་བཀའ་ཉན་ལས་

བེད་ཕོ་ཉ་བ། །མྲི་ཡྲི་ལུས་ལ་སྲིན་པོའྲི་གདོང་པ་ཅན། །གནོད་སྦྲིན་ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་ལས་

མཛོད་ཅྲིག །ཧཱུཾ་དུར་ཁོད་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །མགོན་པོའྲི་བཀའ་ཉན་

ལས་བེད་ཕོ་ཉ་བ། །ཁ་ནས་དུག་དང་ཁག་གྲི་ཟོར་འཕེན་པ། །དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མྲི་ཏ་

ལས་མཛོད་ཅྲིག །ཧཱུཾ་དུར་ཁོད་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་ནུབ་ཕྱོགས་ན། །མགོན་པོའྲི་

྾། །མྲི་ཤ་ཁག་གྲི་དྲི་ཚོར་བཟོད་གླགས་མེད། །གཤྲིན་རེ་ཊཀྐྲི་ར་ཛ་྾། །ཧཱུཾ་དུར་ཁོད་

འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་བང་ཕྱོགས་ན། །མགོན་པོའྲི་྾། །བདུད་མགོན་མྲི་ནག་རྟ་ནག་

མདུང་ཐུང་ཅན། །སོག་བདུད་ཏཀྴད་ནག་པོ་ལས་མཛོད་ཅྲིག །ཧཱུཾ་ས་བཅུའྲི་དབང་

ཕྱུག་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདོད་པ་ཁམས་ཀྲི་དབང་

ཕྱུག་མ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས། །གནོད་སྦྲིན་ཡྲིད་འགུལ་ཆེན་པོའྲི་

བུ། །ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་འཁོར་དང་བཅས། །དབང་ཕྱུག་མཧཱ་དེ་བའྲི་བུ། །ཛི་ན་མྲི་ཏ་འཁོར་

དང་བཅས། །གཤྲིན་རེ་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་བུ། །ཊཀྐྲི་ར་ཛ་འཁོར་དང་བཅས། །ཡབ་

རེ་ནག་པོ་བདུད་ཀྲི་བུ། །ཏཀྴད་ནག་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །གཙང་རྲིས་མགོན་པོ་

1  སྐུ།   སྒྲུབ
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བདུན་ཅུ་ལྔ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་དང་བཅས། །མཆོད་ཚོགས་གཏོར་མ་འདྲི་

བཞེས་ལ། །དག་བགེགས་སྒོལ་བའྲི་ལས་མཛོད་ཅྲིག །

ཧཱུཾ་སྟེང་གྲི་ཚངས་པ་ངང་ཞུར་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་གསེར་གྲི་འཁོར་ལོ་

བསམས། །ཚངས་པ་འབུམ་གྲི་འཁོར་དང་བཅས། །དག་བགེགས་སྒོལ་བའྲི་ལས་

མཛོད་ཅྲིག །ཤར་ཕྱོགས་བརྒྱ་བྲིན་གླང་པོ་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་གསེར་གྲི་རོ་རེ་

བསམས། །བརྒྱ་བྲིན་འབུམ་གྲི་྾། །དག་བགེགས་྾། །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷ་ར་སྐེས་

ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་བགང་ཕྲེང་རྲིལ་བ་བསམས། །མེ་ལྷ་འབུམ་གྲི་྾། །དག་བགེགས་

྾། །ལྷོ་ཕྱོགས་གཤྲིན་རེ་མ་ཧེ་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་ཞྲིང་ཆེན་དབྱུག་པ་བསམས། །གཤྲིན་

རེ་འབུམ་གྲི་྾། །དག་བགེགས་྾། །ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོ་རོ་ལངས་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་རལ་

གྲི་འབར་བ་བསམས། །སྲིན་པོ་འབུམ་གྲི་྾། །དག་བགེགས་྾། །ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྷ་

ཆུ་སྲིན་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་སྦྲུལ་གྲི་ཞགས་པ་བསམས། །ཆུ་ལྷ་འབུམ་གྲི་྾། །དག་

བགེགས་྾། །ནུབ་བང་རླུང་ལྷ་ཤ་བ་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་རླུང་གྲི་བ་དན་བསམས། །རླུང་

ལྷ་འབུམ་གྲི་྾། །དག་བགེགས་྾། །བང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྲིན་རྟ་ལ་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་

རྲིན་ཆེན་ནེའུ་ལེ་བསམས། །གནོད་སྦྲིན་འབུམ་གྲི་྾། །དག་བགེགས་྾། །བང་ཤར་

དབང་ལྡན་གླང་ལ་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་ཏྲི་ཤུལ་རྩེ་གསུམ་བསམས། །འབྱུང་པོ་འབུམ་གྲི་

྾། །དག་བགེགས་྾། །འོག་གྲི་ས་བདག་ཕག་ལ་ཆྲིབས། །ཕྱག་ན་གསེར་གྲི་འཁོར་

ལོ་བསམས། །ས་བདག་འབུམ་གྲི་འཁོར་དང་བཅས། །དག་བགེགས་སྒོལ་བའྲི་ལས་

མཛོད་ཅྲིག །ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་

བཅས། །གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །རྒྱུ་སར་ཉེར་བརྒྱད་འཁོར་དང་
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བཅས། །རྒྱལ་ཆེན་བཞྲི་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །དེད་དཔོན་དགུ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས། །ཤ་ཁག་གཏོར་མ་འདྲི་བཞེས་ལ། །བསྟན་ལ་གནོད་པའྲི་དག་བགེགས་

སྒོལ། །བཅོལ་བའྲི་འཕྲྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ་བྷྱོཿདམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དམག་ཚོགས་ཀྲིས། །སྔ་དག་ཐམས་ཅད་རྩད་ནས་

ཆོད། །ཕྱྲི་དག་སེམས་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་། །ད་ལྟའྲི་དག་བོ་རྡུལ་དུ་རློག །གདོན་དང་

གེགས་ཀྲི་དཔུང་ཚོགས་ཆོམས། །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྲི། །མྲི་

མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །འཁོར་དང་

བསྟན་པ་ལོངས་སྤོད་རྣམས། །རྒྱས་པར་མཛོད་ཅྲིག་དམ་ཅན་ཚོགས། །བསྟོད་བསྐུལ་

ཅུང་ཟད་རྒྱས་པའོ། །

བསྡུ་བའྲི་ཚེ། ཧཱུཾ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའྲི་ཤར་གྲི་བཀའ་ཉན་པ། །གནོད་སྦྲིན་ཀྵེ་

ཏ་པཱ་ལ་ལས་མཛོད་ཅྲིག །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའྲི་ལྷོ་ཡྲི་བཀའ་ཉན་པ། །དབང་ཕྱུག་

ཛི་ན་མྲི་ཏ་྾། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའྲི་ནུབ་ཀྲི་བཀའ་ཉན་པ། །གཤྲིན་རེ་ཊཀྐྲི་ར་ཛ་

྾། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའྲི་བང་གྲི་བཀའ་ཉན་པ། །བདུད་མགོན་ཏཀྴད་ནག་པོ་

྾། །ཧཱུཾ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའྲི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའྲི་ཚོགས། །ཀྵེ་ཏ་པཱ་ལ་ཛི་ན་མྲི་ཏ་

དང་། །ཊཀྐྲི་ར་ཛ་ཏཀྵད་རེ་མ་ཏྲི། །ཕྱོགས་སྐོང་བཅུ་དང་གཙང་རྲིས་མགོན་པོའྲི་

ཚོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་བསྲུང་མ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་

གཏོར་མ་འདྲི་བཞེས་ལ། །བླ་མ་མགོན་པོའྲི་དམ་ལས་མྲི་འདའ་བར། །སངས་རྒྱས་

བསྟན་པ་བསྲུང་ཞྲིང་སྐོང་བ་དང་། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་

ལ། །སང་ཞྲིང་གདུག་པའྲི་སེམས་འཆང་དག་བགེགས་ཀུན། །མ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་
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བཞྲིན་དུ་ཚར་ཆོད་ལ། །འཁོར་དང་ལོངས་སྤོད་བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་པའྲི་རྐེན། །ཐམས་

ཅད་ཡར་ངོའྲི་ཟླ་བཞྲིན་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཅེས་པ་བ། 

ཧཱུཾ་རོ་རེ་འཆང་དངོས་བླ་མ་དང་། །དབེར་མེད་མགོན་པོར་མངའ་གསོལ་

ལོ། །སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ངོ་བོའྲི་ཕྱྲིར། །ཡྲི་དམ་མཆོག་ཏུ་྾། །སྐུ་བཞྲི་མངོན་

དུ་མཛད་པའྲི་ཕྱྲིར། །རོགས་སངས་རྒྱས་སུ་྾། །ཐེག་ཆེན་དམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི། །མངའ་བདག་ཆེན་པོར྾། །འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །གཙོ་བོ་

ཆེན་པོར་྾། །ཐུབ་དབང་བསྟན་པ་བསྲུང་བའྲི་ཕྱྲིར། །ཆོས་སྐོང་ཆེན་པོར་྾། །ལྷ་

ཆེན་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ཕྱྲིར། །ལེགས་ལྡན་ཆེན་པོར་྾། །དག་པོའྲི་ལས་ལ་དབང་

མཛད་ཕྱྲིར། །ནག་པོ་ཆེན་པོར་྾། །གསང་སྔགས་རྲིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །བསྲུང་

མ་ཆེན་པོར་྾། །རྣལ་འབོར་དམ་ཚིག་ལྡན་རྣམས་ཀྲི། །དག་ལྷ་ཆེན་པོར་྾། །བདག་

ཅག་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །མགོན་དང་སྐབས་སུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐུབ་

པའྲི་དབང་པོའྲི་བསྟན་པ་སྲུངས། །རྣལ་འབོར་བདག་གྲི་འཕྲྲིན་ལས་མཛོད། །འགལ་

རྐེན་བཟློག་ཅྲིང་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབས། །མངའ་གསོལ་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །རྒྱལ་

ལྷ་ཁང་པ་བློ་གོས་སེངེས་མཛད་པའོ། །

དེ་ནས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླས། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་ཐལ་མོ་སྦར་ལ། 

མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་པས། །འདྲིར་ནྲི་བ་བ་

བགྲིས་པ་གང་། །དེ་ཀུན་ཁོད་ཀྲིས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། །ཞེས་པས་བཟོད་པར་གསོལ། 

བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ། །བདག་ནྲི་གུས་པས་སྐབས་སུ་མཆྲི། །བདག་གྲིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག །མགོན་པོ་བླ་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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དབེར་མེད་ལ། །བདག་ནྲི་གུས་པས་སྐབས་སུ་མཆྲི། །བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི། །བར་གཅོད་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག །ཅེས་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པས་ལན་

གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་བརོད། གཞན་ཡང་དགེ་བ་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བ། ༀ་ཁེད་ཀྲི་

སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛོད། །རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་

ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་། །སར་ཡང་འབོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཛྲ་མུཿ ཡེ་

ཤེས་པ་རང་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས། མགོན་པོ་དམ་ཚིག་པ་རང་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ་པར་

གྱུར། །

དེ་ནས་ཤྲིས་པ་བརོད་པ་ནྲི། ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་གངས་ཀྲི་རྲི་བོ་བཞྲིན། །བྲིན་

རླབས་ཆུ་བོས་སལ་ལྡན་ཚིམ་མཛད་ཅྲིང་། །རང་སེམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་སྟོན་

མཛད་པའྲི། །ཆོས་རེ་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བུ་ལྟར་གཟྲིགས་

མཛད་ཅྲིང་། །མྲི་འབལ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་དངོས་གྲུབ་

མཆོག་སྩོལ་བའྲི། །ཡྲི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །དམ་ཅན་སྒྲུབ་པ་པོ་

ཡྲི་རེས་འབང་ཞྲིང་། །ཞྲི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་མངོན་སྤོད་སོགས། །ས་ཚོགས་

འཕྲྲིན་ལས་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་མཛད་པའྲི། །ཆོས་སྐོང་བསྲུང་མ་རྣམས་ཀྲི་བཀྲ་ཤྲིས་

ཤོག །སང་སྲིད་རང་གོལ་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་བཞྲིན། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའྲི་

ཉམས། །ཡྲིད་ལ་བར་མེད་སྟོང་གསལ་ནམ་མཁའྲི་ངང་། །བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་”བརྟེན
1
་ཅྲིང་མཆོད་པ་དང་། །སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་སྐེ་

འགོ་གང་ཡྲིན་པ། །ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་པའྲི། །མཉམ་ཉྲིད་བང་

1  སྐུ།  ཞོལ།   བསེན



༡༠ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའྱི་གཏོར་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
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ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །འཁོར་བ་མ་ངན་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །བཀྲ་

ཤྲིས་སྒོ་མང་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་ཀུན། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་བཞྲིན་དུ། །སྐེ་

འགོ་ཡོངས་ལ་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་རྲི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་

བཞྲིན། །སན་གགས་ཆེས་པོས་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་ཁབ། །ཚེ་རྲིང་ནད་མེད་གཞན་

དོན་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པོས་

མཛད་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་བཀའ་རྒྱ་མའོ། །གཏོར་མ་ཁྲི་དང་སོང་མོ་བ་དང་དམ་ཚིག་གྲི་སེལ་ཡོད་པ་

ལ་གཏན་ནས་མྲི་སྦྲིན་པ་གནད་དུ་ཆེའོ། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །རྒྱལ་

བའྲི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་དང་། །དེ་ཡྲི་འགལ་རྐེན་སེལ་ཞྲིང་མཐུན་རྐེན་

ཀུན། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོས་གཡེལ་མེད་བསྒྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །

མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་ཅྲིང་གཏོར་མ་འབུལ་བའྲི་རྒྱུན་གྲི་རྣལ་འབོར་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མན་ངག་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཅྲིང་། རྒྱུད་སེ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ལོག་ཆོས་

མང་པོས་མ་བསད་པར་མདོར་བསྡུས་ཤྲིང་ཆ་ཚང་བར་བཀོད་པ་འདྲི་ནྲི། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་རོ་རེ་

འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་གནོད་སྦྲིན་གང་བ་བཟང་པོའྲི་གངས་མགུལ་དབེན་གནས་

རྲིན་ཆེན་འབར་བའྲི་སྲིངས་སུ་སྦར་བའོ། །

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མང་ལཾ།
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༄༅། །ལྟ་བའྲི་ཞལ་ཤེས་ཡྲིག་ཆུང་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། དེ་ལ་ཞྲི་ལྷག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་རྒྱུ་ཚོགས་

བསྟན་པའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་མཐའ་དག་པ་བང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་

ལ། འདྲིར་དེ་དག་གྲི་སབས་སུ་མེད་མྲི་རུང་གྲི་ཞལ་ཤེས་དག་བྲི་བར་བའོ། །

དེ་ཡང་ཞྲི་ལྷག་གྲི་སབས་སུ་བྲིང་རྒོད་གཅོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས། བྲིང་རྒོད་

བཙན་ཐབས་སུ་”སོལ
1
་ཚུལ་ནྲི། བྲིང་རྒོད་ཤས་ཆུང་ཞྲིང་ལན་རེ་ཙམ་ལས་མྲི་འབྱུང་

ན། སབས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དན་ཤེས་བསྟེན་པས་སེལ་”ལ།
2
བྲིང་རྒོད་ཤས་

ཆུང་ཞྲིང་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་ལ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་བྲིང་རླུང་ཡང་ཡང་བྱུང་དུས་སུ་རང་གྲི་

སེམས་དང་ནམ་མཁའ་གསལ་སྟོང་གཉྲིས་དབེར་མེད་དུ་བསེས་ནས་བཟུང་བས་

སེམས་གསལ་ལ་དྭངས་ཤྲིང་། དམྲིགས་པ་ལ་འདོད་པ་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་ཡྲིན། 

རྒོད་པ་ལ་ནྲི་རླུང་སྦོར་བ་སྟེ། ནང་དུ་རླུང་བཟུང་བས་སེམས་ཀང་གནས་ཤྲིང་རྲིག་

པ་དྭངས་སྲིགས་ལེགས་པར་ཕྱེ་འོང་བ་ཡྲིན། བྲིང་རྒོད་བཙན་ཐབས་སུ་གཅོད་པའྲི་

ཞལ་ཤེས་སོ། །གང་ལ་འཇོག་པའྲི་དམྲིགས་པ་དང་། ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་དམྲིགས་

ཚུལ་དང་། དམྲིགས་པ་བསྒོམས་པས་མོང་བ་སྐེ་ཚུལ་དང་། བྲིང་རྒོད་ཕྲ་རགས་ཀྲི་

དབེ་བ་དང་ཁད་པར་རྣམས་ཤེས་པར་བའོ། །ལྷག་མཐོང་ལ་ཐོག་མར་དགག་བའྲི་

1  སྐུ་འབུམ་པོད། ༼ཀ༽  བླ་བང་པོད། ༼ཇ༽   སེལ    ཞོལ་པོད། ༼ཏ༽  གཅོད

2  ཞོལ།  ཡང་
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ཚད་འཆར་ཚུལ་ནྲི། ཐོག་མར་བློ་ལྷན་སྐེས་ལ་ང་ཙམ་དེ་ཇྲི་ལྟར་འཆར་”བལྟ།
1
དེ་

ངེས་ནས་ང་ཙམ་དེ་ངའོ་སམ་པའྲི་བློ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སང་”བལྟ།
2
སང་ཚུལ་ངེས་ནས་ངའོ་

སམ་པའྲི་བློ་དེས་ང་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་ངེས་པར་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་སྔོན་དུ་སང་བའྲི་

འཆར་ཚུལ་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་གཉེན་པོ་བསྟེན་དགོས་སོ། །བལྟ་ཚུལ་ལ་ངའོ་སམ་

པའྲི་བློ་མ་ཤོར་བ་བས་ནས་བློ་གཞན་ཞྲིག་གྲིས་ཟུར་ནས་བལྟ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་བལྟས་པ་ན་ཐོག་མར་ཕུང་པོ་འཆར་བ་དང་མྲི་འཆར་བ་གཉྲིས། འཆར་བ་ལ་

ཡང་ང་དེ་ཕུང་པོའྲི་དཀྲིལ་ན་གནས་པ་ལྟར་འཆར་བ་དང་། ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མྲི་

འཆར་བ་དང་། མྲི་འཆར་བ་ལ་ཡང་ཅང་མེད་ཀྲི་སྟོང་པ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་དང་། ཁ་

དོག་དང་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པར་འཆར་བ་ནྲི་འཆར་ཚུལ་རྣམ་དག་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་བློ་ལྷན་སྐེས་འདྲི་ལའང་དེ་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་འད་བའྲི་ངང་

ལ་རང་ངོས་ནས་ལྷང་ངེ་འཆར་བ་ཞྲིག་འཆར་ལ། དེ་ཉྲིད་ཐ་སད་སོང་སོང་བ་དང་། 

ཕོབ་ཕོབ་པ་དང་། ནུས་པ་ལྷང་ངེ་བ་དང་། ལམ་མེ་བ་གང་དང་སྦར་ཡང་འཆར་བ་

འད་བ་ཞྲིག་འོང་ངོ་། །སང་བ་དེ་ཡང་ཡུན་ཐུང་བས་ཕྲ་བ་ཙམ་རེ་ལས་མྲི་འཆར་

རོ། །དེ་བློ་དེ་དང་སྔོན་ནས་གྲུབ་གྲུབ་ཅྲིག་དན་པ་ལྟར་དུ་འཆར་རོ། །འཆར་ཚུལ་དེ་

ལ་ཡང་། ཕུང་པོ་དང་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གཉྲིས་ཀའྲི་འཆར་ཚུལ་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་ཡང་ང་ན་ཞེས་པ་དང་ངའྲི་ལག་པ་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སང་བ་དེ་

མ་དོར་བར་ང་བ་བ་བེད་དོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་ངར་ཞེན་”པ་
3
ཡྲིན་ནོ། །ངའོ་སམ་པའྲི་བློ་

1  ཞོལ།   བ་ལྟ།

2  ཞོལ།   བ་ལྟ།

3  སྐུ།  -པ་
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ནྲི་ང་འགོ་ང་སོད་སམ་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་འཆར་ཚུལ་ངེས་ནས། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་

ཕུང་པོ་དང་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་ཚུལ་དང་། གཅྲིག་དང་ཐ་

དད་གཉྲིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་བསམ་སྟེ། ང་སང་བ་དེ་ལྟར་དུ་མྲི་འདུག་པ་

ལྷང་གྲིས་ངེས་ན། ངེས་ཤེས་ལྷང་ལྷང་བ་བར་མ་ཆད་དུ་སྐོང་བ་ནྲི་སྐོང་ཚུལ་གྲི་གནད་

དམ་པའོ། །དེའྲི་ཚེ་དགག་བ་གསར་དུ་གསལ་བཏབ་ནས་དེ་ལྟར་མེད་དོ་སམ་དུ་བེད་

པ་མྲིན་ཏེ། དང་པོ་དགག་བ་གསལ་བཏབ་སྟེ། དེ་ལྟར་དུ་མེད་པར་ངེས་ཤེས་ལྷང་གྲིས་

སྐེས་པའྲི་མེད་དགག་དེ་ཉྲིད་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་

གནད་བཞྲིར་བས་ནས། དང་པོ་དགག་བ་ངེས་པའྲི་གནད། གཉྲིས་པ་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་

གནད། གསུམ་པ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྲི་ཟུར་དང་པོ་ངེས་པ། བཞྲི་པ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྲི་ཟུར་

ཕྱྲི་མ་ངེས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། ཚད་མ་བཞྲིར་བས་ནས་དགག་བའྲི་འཆར་ཚུལ་ངེས་

པའྲི་ཚད་མ། གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ། གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་

ངེས་པའྲི་ཚད་མ། ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དང་བཞྲིའོ། །

དེ་ལ་བོགས་འདོན་པ་ནྲི། མཉམ་རེས་ཀྲི་སྐོང་ཚུལ་གཉྲིས་ལ་མཁས་པས་

བོགས་འདོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གེགས་སེལ་ནྲི། ཆད་ལྟ་གནད་དང་པོའྲི་ཚད་མ་ངེས་ན་མྲི་

འབྱུང་ཡང་། བདག་ཆད་ཀྲིས་དོགས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་ནྲི་རེས་ཐོབ་ཀྲི་སང་བ་སྐོན་མེད་

འདྲི་ཁས་སེལ་ནུས་སོ། །སྟོང་ཉྲིད་རྒྱང་ཆད་བསྒོམས་ན་བདེན་གྲུབ་ཀྲི་རྟག་མཐའ་

བསྒོམས་པར་འགྱུར་བས་བློ་དང་བསེས་ནས་དབེར་མེད་དུ་བསྒོམ་མོ། །ངའྲི་བློ་

འཆར་ཚུལ་ནྲི། ང་ཡྲིའོ་སམ་པའྲི་བློ་སྤྲི་འདྲིའྲི་འཆར་ཚུལ། ང་ཡྲིའོ་སམ་དུ་བསམ་པ་

ན། བློ་དེ་དང་ལྲིང་ཆད་དུ་ཆད་ཆད་པ་འད་བ་ཞྲིག་འཆར་ལ། དེ་ཉྲིད་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་
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ན་མྲིག་ས་སོགས་དང་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགོས། གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་ན་

ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བས། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་སྒ་ཐོས། རྣ་བས་

ཀང་གཟུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་ང་ཡྲིའོ་སམ་པའྲི་བློ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡོད་པ་དང་། ངའྲི་བློ་རྣམས་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་མྲིན་པར་

འགྱུར་བས། དེ་ལྟར་ངེས་པ་དངས་ནས་སྐོང་ཚུལ་སྔར་ལྟར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་

ཤེས་པའྲི་འཆར་ཚུལ་བལྟ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡུལ་རང་དབང་དུ་སྤོད་པ་འད་བའྲི་ཚུགས་

ཐུབ་ཏུ་འཆར་རོ། །དེ་ངེས་པ་འདེན་ཚུལ་དང་སྐོང་ཚུལ་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་སྔར་

དང་འདའོ། །དེ་ནས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་སྟེང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྒོམ་མོ། །དེ་

ནས་གང་ཟག་རང་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྟེང་དུ་གཏན་ལ་

ཕབ་སྟེ་བསྒོམ། དེ་འཆར་ཚུལ་ནྲི་ཀ་བ་ལྟ་བུ་སྔར་ནས་གྲུབ་པ་གཏན་ཚུགས་ཐུབ་པའྲི་

རྣམ་པར་འཆར་རོ། །ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྲི། མྲིང་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། 

རྲིག་པས་མེད་པར་གྲུབ་པ་ནྲི། བློ་མ་རྲིག་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་རང་དབང་དུ་བཟུང་བ་

ལྟར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཐེག་པ་གཞན་གྲི་ཡུལ་

ཅན་ཁད་པར་ཅན་བསྒོམ་ཚུལ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ནས་བསྒོམ་

པའྲི་”
1
དང་། ཞྲི་གནས་དངོས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་དངོས་བསྒོམ་ཚུལ། ཞྲི་

གནས་རེས་མཐུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་རེས་མཐུན་པ་འཆར་ཚུལ། ལས་དང་

པོ་བས་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་འདོན་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། ལུགས་འདྲིའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

1  སྐུ།  བླ།   +ཚུལ་
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ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའྲི ་ཞར་ལ་ངེས་པའྲི ་ལྟ་བའྲི ་འཛིན་སྟངས་མ་འཇོག་

ཅྲིག །གཉྲིས་པའྲི་ཚེ། དཔད་དོན་ངེས་པའྲི་ཚེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉྲིས་པོ་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་ཀང་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་སང་ཆ་ངེས་ཡུལ་དུ་མ་བེད་ཅྲིག །གསུམ་པའྲི་ཚེ་དཔད་དོན་

ངེས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཤྲིན་སྦངས་གཉྲིས་ཐོབ་དཔད་པས་གནས་པ་འདེན་ཞྲིང་

གནས་པའྲི་ངང་ནས་སོ་སོར་དཔོད་ནུས་པས་མཉམ་གཞག་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཇྲི་ལྟ་

བའྲི་དོན་སོ་སོར་འབེད་ནུས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཟུང་འབེལ་དུ་ཡོད་པའྲི་ཆ་སོ་སོར་ཕྱེད་

པར་མཛོད་ཅྲིག །བཞྲི་པའྲི་ཚེ་དཔད་དོན་ངེས་པ་ན་གནས་ཆ་འདེན་པ་ཞྲི་གནས་

གྲུབ་པའྲི་མཐུ་ཡྲིན་ཡང་དེ་ཉྲིད་གཙོ་བོར་མ་འཛིན་པར་ཡང་ཡང་དུ་དཔད་ནས་

དཔད་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་དང་དཔད་མཐར་འཇོག་པ་གཉྲིས་མཉམ་པར་བསྒྲུབ་པར་

མཛོད་ཅྲིག །ལྔ་པའྲི་ཚེ། མོང་བ་འདོན་པའྲི་དན་ཤེས་ཀྲི་ངེས་ངོར་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་

ངེས་པ་འགོག་པར་གྲིས་ཤྲིག །ལྟ་བའྲི་ཡྲིག་ཆུང་ངོ་། །

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། སརྦ་མང་ལཾ།།



 1111  

༄༅། །ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒོན་མེ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷཱ་བོ་དྷྲི་ས་ཏྭ་”བྷྱོ
1
་ན་མོ་ན་མཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡྲི། །ཞབས་ཀྲི་པདོར་གུས་པས་ཕྱག་བས་ནས། །སར་ཡང་དཔལ་

མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ། །སྲིང་ནས་འདུད་དོ་བརྩེ་བའྲི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས། །འདྲི་

ན་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་འབྲིན་པའྲི་ལམ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་གོམས་ལས་གཞན་ཡོད་

མྲིན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་ན། །ཕལ་ཆེར་ཆུ་འདོད་སྲིག་རྒྱུའྲི་རེས་སུ་

”སེག
2
།ཟླ་མེད་བླ་མ་མཆོག་དེའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི། །འཇུག་ངོགས་བསྟན་ཀང་སལ་བ་

དམན་པ་ལས། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་གདུང་སེལ་མ་རེད་པར། །ལོག་པའྲི་ལམ་ངན་ཚོལ་

བ་མང་མཐོང་སྟེ། །ལམ་དང་ལམ་མྲིན་འབེད་ལ་འཐོམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་རྣམས་ལ་

བརྩེ་བའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས། །རེ་བཙུན་བླ་མའྲི་གསུང་ལས་ལེགས་འོངས་པ། །ལམ་ངན་

མུན་སེལ་སྒོན་མེ་འདྲིར་བཤད་བ། །

དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས། ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གྲི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྲི་འབས་བུར་གསུངས་ཤྲིང་། 

དེ་ལ་ཞྲི་གནས་ནྲི་ལྷག་མཐོང་ཐོག་མར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཐབས་དང་། སྐེས་ནས་ལྷག་

མཐོང་གྲི་སང་བ་སོང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའྲི་གོགས་སུ་ཟུང་དུ་འབེལ་དགོས་པ་

ཡྲིན་གྲི། དེ་གཉྲིས་ལས་ཀང་གཙོ་བོ་ནྲི་ལྷག་མཐོང་ཡྲིན་ཞྲིང་། ལྷག་མཐོང་ལ་ཡང་

1  ཞོལ་པོད། ༼ཏ༽ བྷྱ

2  སྐུ་འབུམ་པོད། ༼ང༽   སེགས།
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འཇྲིག་རྟེན་པ་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང་། ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་པ་ལ་དམྲིགས་

པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་གཙོ་བོ་ནྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། བདག་མེད་

རྟོགས་པའྲི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པ་སྦོར་ལམ་མ་ཐོབ་པར་མྲི་འབྱུང་ཡང་ལྷག་

མཐོང་རེས་མཐུན་པ་དང་། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་བསྒོམས་པའྲི་ལྷག་

མཐོང་ལ་སོབ་པ་ནྲི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་པའྲི་ལས་དང་པོ་པ་ཉྲིད་ནས་ཡོད་

དེ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས། མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཡོན་ཏན་ནྲི། །ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཤེས་

རབ་ཡྲིན། །དེ་ལྟར་གཉྲིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར། །ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེའྲི་ཡང་གཙོ་བོ་ནྲི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ལ། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་

བ་བདག་འཛིན་གཅོད་པའྲི་གཉེན་པོ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་

པ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་གཙོ་བོ་གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་ལྷག་མ་མེད་པར་གཅོད་

པའྲི་གཉེན་པོ་ནྲི་བདག་མེད་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཞྲིང་

གཞན་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་བགོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་དངོས་གྲུབ་

རྣམ་པ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྲི་རེས་སུ་འགོ་བ་

རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་མན་ངག་དང་། ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་ལས་ལན་

ཅྲིག་མྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྱྲིར། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

གང་འདོད་པ་དང་། སྔགས་དང་མཚན་ཉྲིད་གང་གྲི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་འདོད་ཀང་

ཤེས་རབ་དེ་བཙལ་ནས་གོམས་པར་བེད་པ་ལ་ནྲི་སྐེས་བུའྲི་རྩལ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་འབད་

པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །



༡༢ ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཕྱྲི་རོལ་པ་དང་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཙམ་ཡང་ཕྱེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཉུང་

བར་བྱུང་འདུག་ན། ལྷག་མཐོང་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་མང་བ་མ་ཡྲིན་

པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ཡང་དག་

པའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ལམ་སོལ་རང་རང་གྲི་ལུགས་མ་འདེས་པར་རྟོགས་

པའང་སྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་བྱུང་སང་ན། ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བའྲི་སྐོང་ཚུལ་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་གྲི་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཐོན་པ་དེ་བས་ཀང་དཀོན་པ་ལྟ་ཅྲི་

སོས། ཚུལ་འདྲིས་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། 

སྒོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། ཟབ་དོན་ཟབ་མོ་ལ་སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་བེད་པར་

འདོད་པ་དུ་མ་ཞྲིག །ངལ་བ་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་བར་གཟྲིགས་པའྲི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སྲིང་པོ་ཉམས་པ་ཐུགས་ཀྲིས་མ་བཟོད་པའྲི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉྲིད་རེ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་དངོས་སུ་

སྩལ་ཞྲིང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བའྲི་གནད་ལ་འཁྲུལ་བ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྲི་རྟོགས་པ་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པ་

མ་ལུས་པར་བཅད་དེ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་པ་དང་པོར་ཐོས་

བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཚུལ་དང་། 

དེ་ཉྲིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྲིམ་པ་མཐའ་དག་པར་གསལ་བར་མཛད་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽
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གསུང་རབ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅྲིང་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲིའང་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་ལན་མང་དུ་སྩལ་

པའྲི་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་མཛད་པས་བསྟན་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྲིང་པོ་གཞྲི་ནས་གསོ་

”བར
1
་མཛད་དུ་ཟྲིན་ཀང་། སལ་བ་དམན་ཞྲིང་བློའྲི་མཐུ་ཆུང་བ་དང་། ཡང་དག་པའྲི་

གནད་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པར་ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་པ་དག་གྲིས་ད་དུང་ཕྱོགས་

ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་སྟེ་ལོག་པའྲི་གཡང་དུ་ལྷུང་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྲི་མལ་དུ་ཡྲིད་ཉལ་

བ་ལྷུར་བེད་པ་ཕལ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་གནད་ལ་གོལ་

ས་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་བའོ། །

མཁས་པ་དགེས་པའྲི་ལམ་དུ་བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ཡྲིད་ཆེས་པར་བ་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་དག་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་

”པའྲི
2
་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་རྟོགས་པར་བཞེད་པ་ལ་འད་

མོད་ཀྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་མྲི་འད་སྟེ། མདོ་སེ་པ་འཕགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་

རས་ཡོད་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་པར་འདོད་པས་ད་ལྟ་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་ནའང་

མེད་དགག་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་

རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་ནའང་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་

པའྲི་རས་ཡོད་ཀྲི་སྤྲི་བློ་ལ་ལེགས་པར་ཤར་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལེགས་པར་བཀག་

པའྲི་ངེས་པ་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་དང་། དེའྲི་ཚེ་གང་ཟག་

1  སྐུ་འབུམ་པོད། ༼ང༽  བ

2  སྐུ། ཞོལ།   པས
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གྲི་བདག་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་མ་གཏོགས་འདུས་བས་ངེས་པར་མེད་པ་ཞྲིག་

དགོས་པ་ཡྲིན་ལ་འོན་ཀང་ལུགས་དེ་དག་ལའང་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་

སབས་སུ་བདེན་བཞྲི་མྲི་རྟག་པ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པ་ཁས་ལེན་ཞྲིང་། དེ་ལ་སོ་

སྐེའྲི་ལམ་དུ་དེ་སྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས་མདོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གྲི་

ལུགས་ལ་ད་ལྟ་ནས་ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་སོགས་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད་ཅེས་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ཞྲིག་མ་བྱུང་ན། ལུགས་དེ་དག་གྲི་གཞུང་

ལུགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་སྦངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྲིའྲི་ཁ་ཕྱྲིར་ལྟས་ཀྲི་ཚིག་ཙམ་དུ་སོང་

བར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །

སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ནྲི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་

དང་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིས་ཀྲིས་གྲུབ་

པ་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་ཁེགས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཞན་དབང་ལ་དེ་འདའྲི་ཀུན་

བཏགས་བཀག་པས་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་དང་། 

དེ་འད་བའྲི་ངེས་ངོར་ཀུན་བཏགས་དེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་མེད་དགག་འབའ་

ཞྲིག་མ་གཏོགས་གཞན་དབང་གྲི་སང་བ་ལོག་པ་དང་། མཉམ་གཞག་ཏུ་དེ་ལྟར་

གོམས་པའྲི་རེ་ཐོབ་ཏུ་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡྲིད་ལ་བེད་ཚུལ་དང་། དེ་འད་བའྲི་

ལྷག་མཐོང་གོམས་པར་བེད་པའྲི་སྔོན་དུ་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་སྐེས་ཀྲི་བར་དུ་

ཞྲི་གནས་ཀྲི་ལམ་ལ་གོམས་པར་བེད་ཚུལ་དང་། ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་པ་གྲུབ་པ་ན་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ལྷག་མཐོང་གྲི་ལམ་ལ་སོབ་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་

ཆོས་བདག་གྲི་ཀུན་བཏགས་བཀག་པ་རྟོགས་པའྲི་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པར་འགྱུར་
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ཚུལ་དང་། དེ་ནས་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་ས་སེ་དང་། ཐེག་བསྡུས་

རྩ་འགེལ་དང་མདོ་རྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་རྩ་འགེལ་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་

དང་། ཤེར་ཕྱྲིན་གྲི་མན་ངག་ལ་སོགས་པ་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་དང་མཁས་པའྲི་གཞུང་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བསྒོམ་པ་དགོས་ཤྲིང་དེ་འད་བའྲི་སྐོང་

ཚུལ་ཤེས་ནས། མཉམ་གཞག་ཏུ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ལ་མོང་བ་ཐོན་

པ་དང་རེས་ཐོབ་ཏུ་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་མོང་སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་པ་འདེན་ཐུབ་

པ་ཙམ་ཞྲིག་བྱུང་ན་ནྲི་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ལ། བོད་ཀྲི་དབུ་

མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་རྟོགས་ནས་ཟབ་དོན་སྒོམ་པར་འདོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་

ཆེས་ཆེར་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་དེ་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་

མདོའྲི་དགོངས་པ་རེ་བཙུན་བམས་པ་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲིས་བཀྲལ་བ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་སང་ལ། 

བོད་ཀྲི་ཟབ་དོན་སྒོམ་པར་འདོད་པ་སྔ་ཕྱྲི་མང་པོ་ཞྲིག་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་

པོ་གང་གྲིའང་ལུགས་སུ་མྲི་སང་བའྲི་ཕྱྲིར་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་ནྲི་སོབ་དཔོན་

ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྲི་དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང་

རང་རྲིག་ཞལ་གྲིས་མྲི་བཞེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞྲི་བ་འཚོ་དང་། འཕགས་

སེང་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྲི་དོན་ཐ་སད་དུའང་མེད་ཅྲིང་གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་འགོག་པ་དང་། རང་རྲིག་ཁས་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་དུ་རྣམ་རྲིག་

པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཁེགས་པའྲི་

འོག་ཏུ་ཤེས་པའང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་ཅྲིང་རང་རྒྱུད་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དེ་



༡༢ ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

 1117  

དག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་བཞེད་ཀང་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་བཞེད་པ་དང་། བདེན་ཚད་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བཀག་པས་བདག་

མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་ཆ་དང་། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་”རྲིག
1
་ཤེས་རེས་དཔག་གྲི་སང་

ངོ་ན་ཡོད་ཀང་ངེས་ངོ་ན་སང་བ་དེ་ལོག་པ་དང་། སོབ་ལམ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སང་ངོ་དང་རྲིག་ངོ་གང་ན་ཡང་ཀུན་རོབ་དངོས་ཤུགས་

གང་གྲིའང་ཡུལ་དུ་མེད་པ་དང་། འོན་ཀང་དོན་དམ་བདེན་པ་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་པ་

དང་། འཇལ་བ་དང་། ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག་གནོད་མེད་དུ་འཇོག་ཅྲིང་དེ་ལྟ་ནའང་

དོན་དམ་བདེན་པ་རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་མྲི་འགྱུར་བར་བཞེད་པ་ལ་མྲི་མཐུན་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་དེའྲི་ཕྱྲིར། བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་ཕྱྲི་གང་ཡྲིན་ཀང་རུང་སྟེ་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པ་དང་། རང་རྲིག་དང་ཕྱྲི་དོན་གཉྲིས་ཀ་ཁས་ལེན་

པ་གཞྲིར་གཞག་ནས་དེ་དག་ལས་ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བ་མྲིན་པར་འདོད་

པ་དང་། རྲིག་ཤེས་ཡུལ་མེད་དུ་འདོད་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་བདེན་པ་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྲི། འཕགས་ཡུལ་གྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་གང་གྲིའང་

ལུགས་དང་མྲི་མཐུན་གྲི་རང་དགར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ་རྲིག་ཤེས་

ཡུལ་མེད་དང་བདེན་གྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཁས་ལེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བ་ལ་དབུ་མའྲི་དྲི་

ཙམ་ཡང་མྲི་བོའ།ོ །

བོད་སྔ་ཕྱྲི་མང་པོ་ཞྲིག་ཞྲི་འཚོ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པའྲི་བཞེད་པ་བས་ནས་

བང་སེམས་འཕགས་པས་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་ཡང་

1  སྐུ།   རྱིགས
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ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་ནྲི། མེད་དགག་མ་ཡྲིན་

པར་སང་སྟོང་ཚོགས་པའྲི་མ་ཡྲིན་དགག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པར་འདོད་དེ། དོན་དམ་

དཔོད་བེད་ཀྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་རྲིག་ཤེས་སུ་སོང་བའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་

བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཛིན་པ་ནྲི། སྒྱུ་མ་རྲིག་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་

གགས་སོ། །དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲིར་ཀུན་རོབ་འཛིན་པ་ལས་ཐ་ཆད་པའྲི་

དབུ་མ་པར་སྨྲ་བ་པོ་སུ་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། བདེན་སྟོང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་

ཀང་བདེན་སྟོང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྲི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པ་མ་

ཤེས་པའྲི་འཁྲུལ་བའོ། །

འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་དབེ་མ་ཤེས་པའྲི་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བ་མན་ཆོད་ནྲི། དོན་དམ་

བསྒོམ་པ་དང་། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའྲི་ཤན་མྲི་ཕྱེད་པའྲི་མཁས་རློམ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་

མས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དེ་

དག་ཀང་ཐོག་མར་ཞྲི་གནས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་

ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་ཡང་སྔོན་དུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་བསྒོམ་ཞྲིང་དེའྲི་རེས་སུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པར་བཞེད་པ་ལ་མྲི་མཐུན་

པ་མེད་ལ་འོན་ཀང་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་དག་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

བསྒོམས་པའྲི་འོག་ཏུ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྲིས་སྟོང་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་

དང་། དེ་ལ་མོང་བ་སྐེས་པའྲི་རེས་སུ་ཤེས་པའང་བདག་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ཕྲ་

བའྲི་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པར་བཞེད་དེ། དེའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་སེངེ་བཟང་པོས་

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྲི་རྩེ་སྦོར་གྲི་སབས་ཀྲི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བདག་
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མེད་བསྒོམ་པའྲི་གོ་རྲིམས་སོགས་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པའྲི་ཕྱོགས་མཐོང་

ན། བོད་ཀྲི་མན་ངག་མང་པོ་ལ་བསྒོམ་པའྲི་གོ་རྲིམས་ཙམ་གྲིས་བར་ཡང་མ་ཆགས་

པ་དག་ཡྲིད་བརྟན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་གནས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གོ་ས་བའྲི་སད་

དུ་ཟུར་ཙམ་སོས་ཀྲི་རྒྱས་པ་ནྲི་གཞུང་ཆེན་པོ་དག་དང་། རེའྲི་གསུང་རབ་ལ་ཞྲིབ་

པར་སྦངས་ནས་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །

དེ་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བའྲི་ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་པ་དམྲིགས་རྣམ་ཡྲིད་ལ་བེད་པའྲི་སྒོ་ནས་གོམས་པར་བེད་པའྲི་ཚུལ་

ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་རྟོགས་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་སུ་ལོག་པའྲི་གོལ་ས་ཅུང་ཟད་བཤད་

པར་བ་ཞྲིང་། རྒྱས་པར་ནྲི་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བ་ལ། དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྟ་

བ་བསྐངས་ནས་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྲིན་པའྲི་

ཐེག་པའྲི་ཚུལ་”
1
ངེས་པར་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་དགོས་

ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ལས་ཞྲིབ་པར་

གསུངས་པ་ལ་ཉན་པ་དང་ལྟ་བ་དང་སེམས་པས་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་

ལྟ་བ་བསྐངས་པས་ཡྲིད་འགྱུར་བའྲི་མོང་བ་འདོན་པ་ལ་ནྲི་ཞྲི་གནས་བསྒོམ་པ་སྔོན་

དུ་འགོ་མྲི་དགོས་ཏེ། དེ་དགོས་ན་མྲི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་དང་ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་

དད་པ་དང་སྲིང་རེ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང་ཡྲིད་འགྱུར་བའྲི་མོང་བ་འདོན་པའྲི་སྔོན་

དུ་ཞྲི་གནས་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་མདོ་ལས། 

ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་བདག་གྲི་འདུ་ཤེས་ནྲི། །ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ཀུན་ལ་བློས་སྦར་བ། 

1  ཞོལ།   +ལ་
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ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་དང་། ཐོག་མར་ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་ས་ཞྲིང་དེ་ནས་ཆོས་གཞན་

ལའང་ཁ་འཕོས་པས་སྐེ་ས་བའྲི་དགོས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་ཐོག་མར་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང་། དེ་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པའྲི་གོ་རྲིམས་ལྷག་

མཐོང་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ངེས་པ་བསྐེད་ནས་གོ་རྲིམས་དེ་ལྟར་སྒོམ་དགོས་

ཀྲི་གོ་རྲིམས་ཀྲི་བར་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་གང་བྱུང་བྱུང་ནས་སྐོང་བ་ལ་གསུང་རབ་

དང་མཐུན་པའྲི་མོང་བ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ། དེ་ལ་ཐོག་མར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངས་ངེས་རྣམ་

འབེད་དང་། རྩ་འཇུག་སོགས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་གཉྲིས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་སོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡང་ཡང་མཛད་པ་ནྲི། ད་ལྟའྲི་ཀོག་པ་པོ་དག་

གྲིས་བསྡུས་”པ
1
་ཚིག་ཙམ་གྲིས་དགག་སྒྲུབ་བགྲི་བ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཆེད་དུ་མ་

ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྩ་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་དང་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་རྲིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གྲི་དངོས་སུ་རེད་པའྲི་གཞལ་བ་དང་རེས་དཔག་དེའྲི་

རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་

ཡུལ་དུ་སོང་བ་དང་། ངེས་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པ་ལས་ཆོས་ཉྲིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་གཞལ་བར་སོང་བའྲི་དོན་

རྣམས་ནྲི་མེད་དགག་ཡྲིན་པར་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པ་བཅད་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆོས་གཞན་བློ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པའྲི་མ་ཡྲིན་

དགག་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པས་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་རེད་དོན་གྲི་དོན་དུ་འོངས་ས་མེད་པར་ཤེས་

པར་བ་བ་དང་། མེད་དགག་བློ་ངོར་དགག་བ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་མ་འཕངས་པ་

1  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   པའྱི



༡༢ ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།
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ཙམ་ལ་འཇོག་མྲི་ཤེས་པར། སྟོང་ཉྲིད་མེད་དགག་ཡྲིན་ན་ཆད་སྟོང་དུ་འགྱུར་བས་

སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་སྨྲ་བ་དགག་པའྲི་ཆེད་དང་། ལྟ་

བ་སྐོང་བའྲི་ཚེ་ཡང་མ་ཡྲིན་དགག་བསྒོམ་པའྲི་གོལ་ས་གཅོད་པའྲི་དོན་དང་བློ་ཡུལ་

དུ་འཆར་ཚུལ་ལ་མྲི་ལྟ་བར་ཚིག་ཙམ་ལ་”འཆོལ
1
་ནས། དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་དམ་

བདེན་པ་མྲིན་ཆོས་ཉྲིད་ཆོས་ཉྲིད་མྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་སོགས་ཀྲི་ལོག་རྟོག་དགག་པའྲི་

ཆེད་དུའོ། །

དེས་ན་ད་ལྟ་སང་ངོའྲི་གཉྲིས་སང་རགས་པ་མ་ལོག་ཀང་ངེས་ངོར་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

སང་ཆ་ལོག་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་སྐོང་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བསྐངས་པས། 

ངེས་ངོའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ལ་གསལ་སང་ཆེར་སོང་བ་ཙམ་གྲིས་སང་ངོའྲི་གཉྲིས་སང་ཇེ་ཕྲར་

སོང་སྟེ། མཐར་སང་ངོར་གཉྲིས་སང་ཕྲ་མོའང་ལོག་པ་དང་། ངེས་ངོའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དང་

ཡུལ་ཅན་གྲི་བློ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟ་ངེས་ངོར་ཡང་མ་

ཡྲིན་དགག་ཀུན་རོབ་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བསྐངས་པས། དེ་གོམས་

སྟོབས་ཀྲིས་གསལ་སང་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་ན་

ནྲི། ཡུལ་ཀུན་རོབ་ལ་གསལ་སང་ཇེ་ཆེར་སོང་བས། ཀུན་རོབ་ཀྲི་སང་བ་ཇེ་ཆུང་དུ་

འགྱུར་བ་སོགས་ལས། རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་བླུན་པོ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་

ཤེས་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་བཤད་པ་བེད་པའྲི་ཚེ། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་དགག་པའྲི་

རྣམ་གཞག་རེའྲི་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས་འབྱུང་བ་དེ་དག་འགྲིག་འགྲིག་སྨྲ་ཤེས་ཀང་

ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ལུགས་སུ་བས་པ་ན་དེ་དག་མྲི་དན་ན་ཁ་བཤད་དང་ཉམས་ལེན་སོ་

1  སྐུ།   འཆེལ
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སོར་སོང་བའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ད་ལྟ་ནས་གང་ཟག་དང་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་གང་ལ་ཡང་མཉམ་གཞག་ཏུ་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་

ཙམ་གྲི་མེད་དགག་ངེས་ཡུལ་དུ་བས་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་རྣལ་འབོར་ཡྲིད་ལ་

བེད་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བསྒོམ་པ་དགོས་ཤྲིང་། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནྲི། 

ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་དབུས་ཀྲི་དབེ་བ་གང་ཡང་གཟུང་དུ་མེད་པ་ལྟར་བློས་གང་དུ་མྲི་

འཛིན་པ་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་འཇོག་པ་ལ། གཞན་དག་འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡྲིན་

གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོགས་པའྲི་རེག་བ་བཅད་ཙམ་དུ་གནས་པ་དང་མཚུངས་”པར་

ལྡན་པ་
1
རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་”པ

2
་བཅད་ཙམ་དུ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད། ངེས་ཡུལ་དུ་

བས་ནས་བསྒོམ་པའྲི་དོན་དུ་བདག་གྲི་བླ་མ་བཞེད་དོ། །

དེ་ལ་ཡང་རྲིགས་པ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ལ་བདག་མེད་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་

ངེས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུན་སྐོང་ཚུལ་དང་། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉྲིད་ལ་མོས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་

ཐབས་གང་གྲིས་ཀང་ད་ལྟ་རྲིགས་ལམ་དུ་འཇུག་མྲི་ནུས་པའྲི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་

མཐའ་གཉྲིས་སུ་མྲི་འཛིན་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་

ཡུལ་དུ་དཔོད་པའྲི་ཡྲིད་དཔོད་གོམས་སུ་འཇུག་པའྲི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉྲིད་ལ་བག་

ཆགས་འཇོག་པ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་འཁྲིད་ཚུལ་སོ་སོར་

ཤེས་པ་དང་། སྟོང་ཉྲིད་བསྟན་པའྲི་སོད་དུ་རུང་མྲི་རུང་བརྟགས་ནས་འཁྲིད་པ་སོགས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་ཆགས་ནས་འཁྲིད་པ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་བདག་མེད་

1  ཞོལ།   པ

2  ཞོལ།   པར
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རྲིགས་པས་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་སྐོང་རྒྱུ་མེད་ན་ཡྲིད་དཔོད་ཙམ་གྲིས་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་མྲི་ནུས་སོ། །བོད་ཀྲི་བསམ་གཏན་པ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་གཏམ་ལས། རྲིགས་

པས་ལྟ་བ་བཙལ་མྲི་དགོས་ཀྲི། ཆོས་གང་ལ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་སོགས་གང་གྲི་

ཡང་ངོས་གཟུང་བ་ས་མེད་པ་དེ་གནས་ལུགས་ཀྲི་གཤྲིས་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་སེམས་

ཀྲིས་ཀང་འདྲི་ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་སོགས་གང་དུའང་མྲི་འཛིན་པར་འཇོག་པ་དེ་གནས་

ལུགས་དང་མཐུན་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་ན་ཡུལ་ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་བློས་

ཀང་ཅྲིར་ཡང་མྲི་འཛིན་པར་གང་དུའང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པའྲི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནྲི་

གནས་ལུགས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཡུལ་ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་འདྲི་ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་གང་དུའང་གཟུང་བར་མ་

གྲུབ་པ་ལ་འདོད་པར་འདུག་པས་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་ནྲི་སྐུར་འདེབས་

མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནྲི་གནས་ལུགས་ཀྲི་ལྟ་བ་མྲིན་ལ་ཅྲི་ཡང་

ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་འཇོག་པ་ནྲི་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྲི་སྒོམ་ལུགས་སོར་བཞག་ཡྲིན་གྲི་

གནས་ལུགས་བསྒོམ་པའྲི་དོན་མེད་ཅྲིང་ཁེད་རང་གནས་ལུགས་སུ་འདོད་པའྲི་ཡུལ་

ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་ལྟ་བ་

སྐོང་བའྲི་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ན་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་སྔོན་དུ་ལྟ་བ་རྲིགས་པས་ངེས་མྲི་

དགོས་པ་འགལ་ལ། ཡུལ་ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་མ་ངེས་ཀང་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མ་བས་པ་

ཙམ་གྲིས་གནས་ལུགས་བསྒོམས་པར་འགྱུར་ན་གཉྲིད་འཐུག་པོ་ལོག་པ་དང་བརྒྱལ་

བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚེའང་གནས་ལུགས་སྒོམ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །ཧྭ་ཤང་སྤོད་

ཕྱོགས་ཀྲི་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ལའང་སོབ་
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པས་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི་ལྟ་སྒོམ་ཁད་མེད་པ་གསལ་བར་ཁས་བླངས་

ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལྟ་སྒོམ་ལའང་ཁད་པར་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་མྲི་

འདུག་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ལྟ་བ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་རེད་དགོས་ཀང་། 

དེ་ལྟར་ལྟ་བ་རེད་ཕྱྲིན་ཆད་གང་ཟག་དེས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་རྟོག་པར་བཞག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྟ་

བ་སྐོང་བ་དང་གནས་ལུགས་བསྒོམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདོད་པའང་གང་ཟག་དེས་

ལྟ་བ་རེད་ཕྱྲིན་ཆད་གཉྲིད་འཐུག་པོ་ལོག་པ་དང་ཞྲི་གནས་རྐང་པ་སྒོམ་པ་སོགས་

ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་བསྒོམ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སོགས་གནོད་པ་དུ་མ་ཡོད་

དོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་མྲི་རྟོག་པ་བསྒོམ་རེས་ཀྲིས་སྔོན་དུ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་དཔད་པ་ཚར་

རེ་བས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་མྲི་རྟོག་པར་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལའང་གཉྲིད་ལོག་ཁར་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་

དཔད་པ་ཚར་གཅྲིག་བས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་གཉྲིད་འཐུག་པོ་ལོག་པ་གནས་ལུགས་

སྒོམ་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྲི་རྒྱས་པར་རེའྲི་གསུང་རབ་

ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཡང་གང་ཟག་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་པ་བཙལ་བས་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པ་སྐེས་སྐེས་ཀྲི་བར་དུ་དཔད། ངེས་པ་སྐེས་པ་དང་

དེ་ཉྲིད་ལ་དན་པས་བཟུངས་ནས་སེམས་གཡོ་མེད་དུ་འཇོག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། 

སེམས་གང་དུ་གྲུབ་བཙལ་བས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པ་རེད་པ་ན་དེ་ཉྲིད་ལ་

དན་པས་བཟུངས་ནས་གཡོ་མེད་དུ་འཇོག་ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། 

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་དེ་ལྟར་སྔ་མ་གསུམ་མྲི་འདོད་ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད་སྒོམ་པའྲི་ཚེ་སྟོང་ཉྲིད་ལ་ངེས་
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པ་དངས་ཏེ་དེ་ནས་དེའྲི་དོན་ལ་སེམས་བཟུངས་ནས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མྲི་དཔོད་པར་

འཇོག་པ་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཕྱྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལུགས་དང་པོ་ལྟར་སྟོང་

ཉྲིད་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པ་ཡང་མེད་ལ། ལུགས་གཉྲིས་པ་ལྟར་མྲི་རྟོག་པར་སྐོང་བའྲི་

ཚེ་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་དན་པར་མྲི་བེད་པའང་མྲིན་ཞྲིང་། ལུགས་གསུམ་པ་ལྟར་ལྟ་བའྲི་

དཔད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ཡང་དེ་ནས་ལྟ་ཐོག་ཏུ་མྲི་གནས་པའྲི་མྲི་རྟོག་པ་ཡང་མྲིན་པའྲི་

ཕྱྲིར་རོ་སམ་ན། འདྲི་ནྲི་ལྟ་བའྲི་དཔད་པ་བས་ཟེར་བའྲི་དོན་ལྟ་བ་དན་ཙམ་བས་ནས་

ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་སྒོམ་ཁོ་ན་བེད་པ་ལ་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་

རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟ་སྟོང་ཉྲིད་ལ་འཇོག་སྒོམ་བེད་པའྲི་ཞྲི་གནས་ཙམ་

ཡོད་ཀྲི་དཔད་སྒོམ་ལྷག་མཐོང་གྲི་སྐོང་ཚུལ་མེད་པས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་

ཕྱོགས་སྔ་མ་དེ་ཡྲིན་པས་རེའྲི་གསུང་གྲིས་དམྲིགས་ཕུག་ནས་བཀག་པའྲི་དགག་

ཡུལ་གྲི་འདོད་པ་དེ་རེའྲི་བཞེད་པས་སྨྲ་བར་མྲི་བའོ། །

དེ་ཡང་སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ལྷངས་ཀྲིས་སྐེས་པ་ཙམ་ན་དེའྲི་ངང་ལ་

དཔད་པ་མྲི་བེད་པར་གཡོ་མེད་དུ་བཞག་པས་རྲིག་པ་ངར་དང་ལྡན་པའྲི་”དང
1
་སྲིང་

ངེ་བ་ལ་རྟོག་པ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གཞན་གང་ཡང་མྲི་འཕྲོ་བར་ཡུན་རྲིང་ཐུང་ཅྲི་

རྲིགས་སུ་གནས་པ་བྱུང་བ་ན་རྲིག་པ་ངར་དང་ལྡན་པའྲི་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་དང་སྟོང་

ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པ་ཙམ་ལ་སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་ཤུགས་མ་

ཡལ་བར་འཁྲུལ་བའྲི་ནོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ཞྲིང་། རྲིག་པ་ངར་ཐོན་པའྲི་གསལ་ཆ་ཡོད་

པ་ནྲི་ཞྲི་གནས་རྐང་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་ལ་འབྱུང་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། བྲིང་བ་ཕྲ་མོ་ཡང་ཆོད་

1  སྐུ།   དྭང
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པའྲི་སེམས་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་ལ་རྲིགས་པས་དགག་བ་དགག་པའྲི་སྟོང་

ཉྲིད་ངེས་ཏེ་དེ་འདའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བས་པའྲི་

འཇོག་སྒོམ་ནྲི་ཞྲི་གནས་རྐང་པ་ལའང་ཡོད་པས་ལྟ་བའྲི་སྐོང་ལུགས་སུ་འགོ་བ་ནྲི་

འཛིན་སྟངས་ཀྲི་སྐོང་ཚུལ་ལ་རག་ལས་པར་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ལས་ཞྲིབ་

པར་གསུངས་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །

ད་ལྟ་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་འཇོག་སྒོམ་ནྲི་ངེས་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ངང་ལ་སེམས་དམྲིགས་

པ་གཞན་ལ་གཡེངས་ཀྲིས་དོགས་པ་རང་རྲིག་པའྲི་ངར་ཤོར་དུ་དོགས་པ་དང་

དམྲིགས་ཡུལ་མ་བརེད་ཙམ་གྲི་དན་ཤེས་བསྟེན་ནས་གཡོ་མེད་དུ་འཇོག་པ་ཙམ་མྲིན་

པའྲི་འཇོག་ལུགས་ཁད་པར་བ་”རང་
1
དང་། དེ་ཡང་འཇོག་ཡུན་མྲི་རྲིང་བར་ཡང་ཡང་

དཔོད་པ་དང་། ཐོག་མར་དཔོད་པ་དང་འཇོག་པའྲི་བར་བར་དུ་དཔོད་པའྲི་དཔོད་ཚུལ་

གྲི་ཁད་པར་སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཞྲིག་གྲིས་བསྐང་དགོས་ཀྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་

ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་སྐོང་བར་རློམས་ཀང་རློམས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་

བསྐངས་པར་བསྒོམས་ནས། སྟོང་ཉྲིད་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་མ་བརེད་ཀང་ངེས་

ཤེས་བསྐངས་པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་དུ་མ་སོང་བའྲི་མཚམས་དེ་རྲིག་དཀའ་བའྲི་ནོར་བ་

ཡྲིན་གྲི། ངེས་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ངང་ལ་བསྒོམས་ཀང་སྟོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའང་ཤོར་

ནས། རྟོག་པ་གཞན་འཕྲོ་རྒྱུ་ཅྲིའང་མེད་པར་འདྲི་ཡྲིན་མེད་ལ། ཧད་དེ་ལས་པ་ནྲི་ཐོག་

མར་ངེས་ཤེས་སྐེས་ཀང་དེའྲི་རྒྱུན་སྐོང་ལུགས་ཧྭ་ཤང་གྲི་སྒོམ་དུ་སོང་བ་ཁ་ནང་དུ་

ཕྱོགས་ན་རྲིག་ས་ལ། དེར་མ་ཟད་ལྟ་ཐོག་དུ་བཞག་པར་བསྒོམ་པའྲི་ཚེའང་ཡྲིད་ངོར་

1  ཞོལ།   -རང
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སང་བ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལྟར་སྟོང་སང་ངེ་བ་ལ་སེམས་

གསལ་ངར་དང་ལྡན་པའྲི་ཉམས་འཆར་ཚུལ་བྱུང་བའྲི་ནམ་མཁའ་སྟོང་སང་འད་བའྲི་

ཉམས་སང་དེ་ལ་སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འཁྲུལ་བའང་འབྱུང་སྟེ། འོན་ཀང་དེ་ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དང་། སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་ངོ་དང་སང་ངོའྲི་ཁད་པར་སོགས་

ཀྲི་གོ་བ་ཞྲིབ་པར་ཆགས་ནའང་འཁྲུལ་བ་དེ་ལྡོག་གོ །

ཡང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ལ། ང་

ཞེས་བ་བའམ་བདག་ཅེས་བ་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་སྤྲི་གཙུག་

ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་ལུས་ཀྲི་སྟོད་སད་བར་གསུམ་གང་ན་ཡོད། ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ན་

ཡོད་དམ་ནང་ན་ཡོད། ཅེས་བཙལ་བས་དེ་དག་གང་ན་ཡང་འདུག་པ་མ་རེད་པའྲི་ཚེ་

ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་ངེས་པ་དངས་ནས་དེའྲི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནྲི་

དཔོད་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་སྐོན་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དཔད་པས་དེ་དག་གང་དུའང་མ་རེད་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་”ཐ
1
་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པར་འཛིན་ན་ནྲི་ང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ལྟ་བའྲི་

ལོག་ལྟ་ཡྲིན་པས་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་མྲི་མཐུན་ཕྱོགས་རང་ཡྲིན་ལ། ང་ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནང་

གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་འདྲི་འད་ན་ཡོད་ཅེས་བ་བ་དང་ལུས་ཀྲི་སྟོད་སད་བར་གསུམ་འདྲི་

འད་ཞྲིག་ན་འདུག་ཅེས་མ་རེད་ཀང་ང་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་ང་ཡོད་

ན་ང་ཁོ་རང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་པའྲི་གདགས་གཞྲིའྲི་གསེབ་ནས་ཕྱྲི་ནང་

སོགས་གང་རུང་གཅྲིག་ན་ཡོད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་

ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནང་དང་སྟོད་སད་བར་གསུམ་གང་རུང་ན་ཡོད་དགོས་པ་ལ་དེ་དག་ན་མྲི་

1  སྐུ།   མཐའ    ཞོལ།  མཐར
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འདུག་པས་ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་

ཏེ། ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་གྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ཅེས་དཔོད་པ་ནྲི། ཡོད་པ་ལ་

གཅྲིག་དང་དུ་མར་ཁ་ཚོན་ཆོད་པས་བདེན་པར་ཡོད་ན་ཡང་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་

བདེན་པའྲི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་ཡོད་དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར། དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མེད་ན་

བདེན་པར་མེད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྱྲིར་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རྟགས་ཀྲིས་བདེན་མེད་

དུ་ངེས་པར་བེད་པ་ལྟར། གྲུབ་ན་གྲུབ་ཚུལ་འདྲི་དང་འདྲི་གང་རུང་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་

དགོས་ཞེས་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ཞྲིག་གྲིས་བརྟག་པ་བས་ནས། གྲུབ་ཚུལ་དེ་དག་གང་

དུའང་མ་རེད་ན་མེད་པའྲི་ངེས་པ་སྐེ་བར་རྲིགས་ཀྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ཀང་གྲུབ་

ཚུལ་དེ་དག་ཏུ་ཡོད་མྲི་དགོས་པ་ལ། གྲུབ་ཚུལ་དེ་དག་ཏུ་མེད་པས་རང་བཞྲིན་གྲིས་

མེད་པར་ངེས་ཤེས་འདེན་མྲི་ནུས་ལ། ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་ང་ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནང་

དང་སྟོད་སད་བར་གསུམ་གང་རུང་ན་ཡོད་མྲི་དགོས་ཏེ། ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་

ང་རང་གྲི་ལུས་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཡོད་དགོས་ལ། ལུས་

དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་ན་དེ་དང་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་

དགོས་ཤྲིང་། ལུས་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཡོད་པ་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་ན་ཡོད་ཅེས་

དཔོད་པ་འབེལ་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར་དང་། ལུས་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་

ནའང་ལུས་དང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་དགོས་ལ། ལུས་དང་འབེལ་མེད་དོན་

གཞན་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཡོད་པ་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་ན་ཡོད་ཅེས་དཔོད་པ་འབེལ་མེད་ཆེན་

པོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

དེས་ན་དཔོད་ཚུལ་དེ་འདས་ངེས་པ་བསྐེད་ཐུབ་ན་ནྲི། ང་རང་བཞྲིན་མེད་པར་
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 1129  

”བསྒྲུབ
1
་པ་ལ་ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནའང་མེད་ནང་ནའང་མེད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་བ་དགོས་པས་དེ་འདའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ལྡོག་ཁབ་སོགས་”བསྒྲུབ
2
་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་བསམ་པར་བ་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན་གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་དཔད་

པ་བེད་ཚུལ་གཏན་ནས་ཤེས་མྲི་ནུས་ཤྲིང་བླ་མའྲི་ཚིག་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་ཡོད་

པ་ལ་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་དམ་བཅའ་ཡྲིད་དཔོད་ཀྲིས་སྐོང་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་སྟོན་ན་

མ་གཏོགས། ལྟ་བའྲི་ངེས་ཤེས་སྐོང་ན་ངེས་ཤེས་རྲིགས་པ་ལྟར་སང་ལས་སྐེ་བ་མྲི་

འཐད་པས་དཔོད་ཚུལ་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །འདྲི་འད་བའྲི་དཔོད་

ཚུལ་ལྟར་སང་གང་བྱུང་བྱུང་ནྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བ་ལ། གནད་བཞྲི་ཚང་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་ལམ་བཟང་པོ་བོར་

ནས་རང་དགར་བོད་ཀྲི་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་བརྒྱུགས་ལ་འབངས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡྲིན་པས་གནད་བཞྲི་ཚང་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་གནད་གཉྲིས་པ་དེ་ཤེས་

པར་བས་ནས་དཔོད་ཚུལ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་ཚད་མའྲི་ངེས་པ་དངས་

ཏེ་གདོད་ངེས་ཤེས་བསྐང་བར་བའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ངའྲི་ཁ་དོག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་འདུག་དབྲིབས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་འདུག་ཅེས་

དཔོད་པ་སོགས་ཀང་དཔོད་ཚུལ་ལྟར་སང་རང་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་

ཁ་དོག་སྔོ་”སངས
3
་དང་དཀར་ཤམ་དང་ལུས་དབྲིབས་རྲིང་བ་དང་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་

སོགས་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ངའྲི་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་དག་

1  སྐུ།   སྒྲུབ

2  སྐུ།   སྒྲུབ

3  སྐུ།   སངས
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ངའྲི་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་སུ་འཇོག་མྲི་ཐུབ་ན་ཤྲིང་རྟ་དང་བུམ་པ་སོགས་ཀྲི་དབྲིབས་

དང་ཁ་དོག་གྲི་མཚན་གཞྲི་གཟུང་རྒྱུ་མྲི་རེད་ཅྲིང་། ངའྲི་ལག་པ་ན་བས་ང་ན་བ་

སོགས་སུའང་བཞག་མྲི་ཐུབ་པས་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགོས་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་ངའྲི་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་འདུག་ངོས་གཟུང་རྒྱུ་མྲི་

འདུག་གོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་

པས་དེ་འད་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསྒོམ་པ་ལས་ཐ་ཆད་པ་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། 

ང་ནྲི་སྔོ་”བསངས
1
་སོ་ང་ནྲི་སྒུར་བོའ་ོརྲིང་བོའ་ོམཛེས་པའོ་སམ་པ་སོགས་སུ་འཛིན་

པ་བློ་ལྷན་སྐེས་ལའང་ཡོད་པར་མོང་བས་གྲུབ་བཞྲིན་དུ། ངའྲི་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་འདུག་སེམས་སུ་བཅུག་པའྲི་ཚེ་འདྲི་ལྟར་འདུག་སྨྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ནྲི་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སད་ལ་ཡང་མ་བང་བའྲི་རྨོངས་པའང་། ཡང་ན་ཡྲིད་ལ་ཤར་ཡང་སྨྲ་

ན་བཞད་གད་དུ་གྱུར་གྲིས་དོགས་ནས་ངག་ཏུ་སྨྲ་མྲི་ནུས་པ་གང་རུང་ཞྲིག་ཏུ་གདོན་

མྲི་ཟ་”བའྲི
2
་ཚད་མས་མ་རེད་པ་མྲིན་ནོ། །

དེ་དག་དཔོད་ཚུལ་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནའང་ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནང་

སོགས་གང་ནའང་མྲི་འདུག་གོ་སམ་པ་དང་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞྲིག་ཏུའང་མ་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་གང་ཟག་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཀྲི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒོམས་པར་འགྱུར་གྲི་གང་ཟག་རང་བཞྲིན་མེད་པ་བསྒོམས་

པར་ག་ལ་འགྱུར། དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་དཔད་པའྲི་ཚེའང་ཕུང་པོ་དང་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་དང་། 

1  སྐུ།  སངས

2  སྐུ།   བས
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བདག་དང་གཞན་དང་གཉྲིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་

སོགས་ནྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེེབས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕྱོགས་

ཆོས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་གྲི་བདག་འཛིན་གཉྲིས་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྲི་བདག་མེད་

བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་བས་པར་བསྒོམ་པ་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་

དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་སྒ་མྲི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ་མྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་དག་བསྒོམ་པ་ནྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་དཔད་པ་བས་པའྲི་

རེས་སུ་ངེས་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ངང་ལ་འཇོག་པའྲི་ལྟ་བ་དངོས་གཞྲི་སྐོང་ལུགས་ལ། 

གང་ཟག་ཅེས་བ་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀྲི་རྟོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་

བསྒོམ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་དགག་ཀུན་རོབ་ངེས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྐོང་བ་ཡྲིན་པས་སྐོང་

ལུགས་ལེགས་ན་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྐོང་ལུགས་སུ་འགོར་རུང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། 

མཉམ་གཞག་གྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ལུགས་ཀྲི་ཕྱོགས་ཙམ་ནའང་མེད་དེ། རྲིག་ཤེས་ཀྲི་ངེས་

ཡུལ་དུ་གང་སོང་བ་དང་དོན་དམ་བདེན་པར་གང་སོང་བ་དེ་མེད་དགག་ཡྲིན་དགོས་

པའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ངེས་ཤེས་བསྒོམ་པ་

གནས་ལུགས་བསྒོམ་པར་འཁྲུལ་བ་ནྲི་ཐལ་རང་གང་གྲིའང་ལུགས་ལས་གོལ་པའྲི་

ནོར་བ་མྲི་འཚམ་པ་སྟེ། འདྲི་འད་བའང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྲིག་

ངོ་དང་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་གྲི་ངོར་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ནྲི་མེད་དགག་

ཁོ་ན་ཡྲིན་པར་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་བཤད་པ་བེད་

པའྲི་ཚེ་ཚིག་ཏུ་ལན་དུ་མར་བརོད་ཀང་། ཉམས་ལེན་བེད་པར་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་དེ་དག་
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ཁད་དུ་བསད་ནས་བོད་ཀྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་གདམས་ངག་ཏུ་བས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་དང་

བསམ་གཏན་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་གྲི་ཟེར་བགོས་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ལས་བྱུང་བར་

ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་སེམས་འདྲི་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་གང་དུ་གྲུབ་འདུག་ལེགས་པར་

”བརྟགས
1
་པའྲི་ཚེ་དེ་དག་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་སེམས་མཐོང་བ་

ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རྭ་རྣོ་ལ་རྲིང་བ་དེ་ཉྲིད་བོང་བུའྲི་མགོ་ལ་ཡོད་དམ། རྟའྲི་མགོ་ལ་

ཡོད་བརྟགས་པ་ན་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་འདུག་པར་མཐོང་བ་དེ་རྭ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པར་

འདོད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་ལ། ཡང་བསམ་གཏན་པ་ཁ་ཅྲིག་སེམས་དེ་གཉྲིས་གང་

དུ་འདུག་བརྟགས་པས་དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མ་རེད་པ་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་སེམས་ཞེས་

བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ནྲི། ཁྲི་དེ་ཉྲིད་སེང་

གེར་ཡོད་དམ་ཝར་ཡོད་བརྟགས་པས་དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མེད་པར་ངེས་པ་ན་དེའྲི་

ཕྱྲིར་ཁྲི་ཞེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་དང་འད་སྟེ། རྒྱུ་

མཚན་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་སད་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ཆད་ལྟ་བསྒོམ་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་དེ་ལྟར་དཔད་པས་སེམས་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་གང་དུའང་མ་རེད་པ་དེ་ཉྲིད་

སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་རེད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཁྲི་སེངེ་དང་ཝ་གང་དུའང་མ་རེད་པ་

དེ་ཁྲིའྲི་གནས་ལུགས་རེད་པར་འདོད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་དོ། །ཡང་སེམས་ཀྲི་ཁ་

དོག་ཇྲི་ལྟ་བུ་དབྲིབས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལུས་ཀྲི་ཕྱྲི་ནང་གང་ན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གནས་ཞེས་

བལྟས་པ་ན། དེ་དག་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་པའྲི་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར་སེམས་རང་བཞྲིན་

1  སྐུ།  བཏགས
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གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་ངེས་ཤེས་བསྐེད་ནས་དེའྲི་ངང་ལ་འཇོག་པར་འདོད་པ་

ཡང་ལོག་པའྲི་ལམ་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། མ་རེད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ནྲི་སེམས་གཟུགས་

དང་ལུས་ཅན་དུ་མ་རེད་པར་འདུག་ལ་སེམས་བེམ་པོར་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

ནས་སེམས་སེམས་སུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བ་

སྨྲོས་ཤྲིག །འདྲི་ནྲི་ཁབ་པ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་

ལ་ཚད་མའྲི་ངེས་པ་སྐེས་པར་འདོད་པ་སྟེ། འདྲི་ལྟ་བུ་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་བོར་ནས་བོད་སྒོམ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་བཏང་བ་དག་གྲི་ཚིག་རེས་སུ་

འབངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང་སེམས་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པར་མ་རེད་པ་དེ་རང་

བཞྲིན་སྟོང་པ། སེམས་གང་ནས་འོངས་པ་དང་། གང་ན་གནས་པ་དང་། གང་དུ་འགོ་

བའྲི་གཞྲི་བརྟགས་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་གཞྲི་མེད་རྩ་བལ་ཡྲིན་ཀང་སེམས་ཀྲི་

གདངས་མ་འགགས་པ་གསལ་ཙམ་རྲིག་ཙམ་ཤེལ་སྒོང་ལྟ་བུ་ད་ལྟའྲི་ཤེས་པ་སོ་མའྲི་

ངོ་བོ་ལ་ཆེར་གྲིས་བལྟ་བ་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་གསལ་བ། རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་བ་དང་བལ་ཞྲིང་

རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཅོམ་མ་བསད་པ་ནྲི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཁད་

པར་གསུམ་ལྡན་ངེས་པར་བས་ནས་དེ་ཉྲིད་ལ་འཇོག་པ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

མཉམ་གཞག་ཏུ་བསྒོམ་ཚུལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་སེམས་ཁད་པར་

གསུམ་ལྡན་དུ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་བསྐངས་པར་བས་ཀང་ངེས་ཡུལ་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་

པས་ཀུན་རོབ་བསྒོམ་པའྲི་སྒོམ་ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་ངེས་པའྲི་ལྟ་བ་མཉམ་གཞག་ཏུ་
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སྐོང་ཚུལ་ག་ལ་ཡྲིན། སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ་ཞེས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་མ་བཅོས་ཚུལ་ནྲི། རང་བཞྲིན་དག་ནྲི་བཅོས་མྲིན་དང་། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་འགེལ་ཆེན་དག་དང་རྩ་ཤེའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཅོས་པ་ལ་བེད་པ་ག་ལ་ཡྲིན། རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་

བཅོས་པའྲི་དོན་ཡང་གང་ལ་བེད། སེམས་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་གང་

དུའང་མ་རེད་པའྲི་ངང་ལ་བཞག་པ་ན་རྣམ་རྟོག་དེ་ལས་གཞན་དུ་འཕྲོ་བའྲི་དབང་གྲིས་

མ་བསྐོད་པར་ལྷན་ནེ་གནས་པ་ཙམ་ལ་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཅོས་པར་བེད་ན་ནྲི་དེ་

འདའྲི་བཅོས་མྲིན་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཚུལ་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་

ལ། རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཅོས་པའྲི་དོན་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཏགས་པ་ལ་བེད་ན་ནྲི་རྣམ་

རྟོག་གྲིས་མ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་མྲི་སྲིད་པས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བའྲི་གོལ་ས་མཐར་

ཐུག་པའོ། །

བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་བཟུངས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་

བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཅོས་པ་ལ་བེད་དོ་སམ་ན། དེ་ནྲི་རྲིགས་མོད་ཀྲི། 

བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་བཟུངས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་སམ་པ་ཙམ་གྲིས་ངེས་ཤེས་

སུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་

ཤེས་དེ་སྐེ་དགོས་ལ། སེམས་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་འདུག་ཚོལ་

བ་ནྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ལྟ་ཞོག་ཀུན་རོབ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

ཡང་དག་ཀང་མྲིན་པའྲི་དཔོད་ཚུལ་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་རང་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཙལ་བས་

དེ་དག་གང་དུའང་མ་རེད་པ་དེས་བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་གཟུངས་པ་ལྟར་མ་
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གྲུབ་པར་ངེས་ཤེས་འདེན་པར་ག་ལ་ནུས། གཞན་ཡང་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རེ་འབོག་མྲི་ནས་

བརྒྱུད་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་འཁྲིད་པའྲི་རྒྱུད་གསུམ་གྲི་བཀྲྲི་བའྲི་སབས་སུ། ལྟ་བས་

སྤོས་པ་བཅད་པའྲི་ཕྱྲིར་ཀུན་གཞྲི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་འཁོར་འདས་དབེར་མེད་དུ་བསྒོམ་པ་

ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབེར་མེད་ཀྲི་སྤོད་ཚུལ་ལ། སེམས་རང་གྲི་ངོ་

བོར་གྲུབ་ཙམ་ནས་གསལ་བ་མྲི་འདོར་བ་གསལ་བ་སེམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གསལ་

བ་དེའང་བརྟགས་ན་རྲིགས་ཁ་དོག་དབྲིབས་སོགས་གང་དུའང་མྲི་རེད་དེ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་སྟོང་པས་གསལ་བར་བཙལ་བས་མ་རེད་པ་ལ་རང་བཞྲིན་སྟོང་པ་ཞེས་བ་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་གསལ་བའྲི་དུས་ཉྲིད་ན་སྟོང་ལ་སྟོང་པའྲི་དུས་ཉྲིད་ན་གསལ་བས་གསལ་

སྟོང་གཉྲིས་སོ་སོར་དབེར་མེད་པ་དེ་ལ་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་བརོད་བལ་བཅོས་

མྲིན་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཐག་བཅད་ནས་དེའྲི་ངང་ལ་མ་”ཡེངས
1
་

པར་འཇོག་གོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་ཆད་སོར་བཞག་ནས། རེ་བླ་མའྲི་ཐལ་

འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་དུ་མ་སྨྲ་བར་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བར་ཆད་ཕར་

བསེ་ཚུལ་བསེའྲི་བློ་བཟོ་ས་ཚོགས་པས་གདམས་ངག་སོ་སོའྲི་རང་རང་གྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆལ་ཆོལ་དུ་བཏང་ནས་གང་ལའང་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་

རུང་བར་མ་བེད་ཅྲིག །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ལྷག་མཐོང་ལ་

སོགས་པའྲི་མན་ངག་ལ་ནྲི་དེ་འདའྲི་ཐ་སད་གཏན་མེད་ཅྲིང་མྲི་གསུང་ངོ་། །

གཞན་ཡང་སེམས་གང་ནས་འོངས་པ་དང་། གང་དུ་གནས་པ་དང་། གང་དུ་འགོ་

བ་བཙལ་ན་མྲི་རེད་པའང་། སེམས་སད་ཅྲིག་ཕྱྲི་མ་སྔར་མ་སྐེས་ཤྲིང་སྐེ་བ་ལ་མངོན་

1  སྐུ།  གཡེངས
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དུ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་གནས་འདྲི་འད་ཞྲིག་ནས་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཁྲི་ཚང་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྐེས་ནས་མ་འགགས་པ་རྣམས་གང་དུ་གནས་པས་གནས་ཚུལ་

རྒྱལ་པོ་གདན་ཐོག་ཏུ་གནས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་རྣམས་འགགས་

ནས་འགོ་བ་ན་གང་དུ་འགོ་བའྲི་གནས་དང་འགོ་ཚུལ་བྲི་བ་ཁུང་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྲི་

འགོ་ཚུལ་ནྲི་སེམས་ལུས་ཅན་མ་ཡྲིན་པས་ཐ་སད་དུའང་སུ་ཞྲིག་གྲིས་རེད་པར་

འགྱུར་དེ་ལྟ་བུ་མ་རེད་པ་ཙམ་གྲིས་སེམས་བརྟགས་ན་སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་

བལ་བར་ངེས་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་ཙམ་ཞྲིག་གྲུབ་ཀང་། སེམས་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་

གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པར་ཞྲིག་ནས་འགོ་བ་དང་། རང་དུས་ན་གནས་པ་དང་། རྒྱུ་རྐེན་

ཚོགས་པ་ལས་སྔར་མེད་གསར་དུ་འབྱུང་བའྲི་སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོགས་པ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

གཞན་དུ་མདོ་སེམས་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གྲིས་ཀང་སེམས་

བརྟགས་ན་སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་བར་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་

འདྲི་དག་ནྲི་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་གདམས་ངག་དེ་ཉྲིད་ལས། སང་བ་སེམས། སེམས་

སྒྱུ་མ། སྒྱུ་མ་སེམས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། སྒྱུ་མ་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དཔེ་བཞྲིས་”བསྒོམ
1
་པའྲི་སབས་

སུ། སད་ཅྲིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཕྱྲི་མ་ཕྱྲི་མ་མྲི་འབྱུང་བས་འགག་པ་མེད་

པ། སྔ་མའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཕྱྲི་མའྲི་དངོས་པོར་འཕོས་པ་མེད་པས་སྐེ་བ་མེད་པ། དེས་

ན་དབུས་སུ་ཡང་གནས་པ་མེད་པས་སྐེ་འཇྲིག་འགོ་འོང་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་པའྲི་

1  སྐུ།  སོམ
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ཕྱྲིར་སྒོ་སྐུར་གྲི་མཐའ་ལས་གོལ་བའོ་ཞེས་ངེས་ཤེས་བསྐེད་ནས་དེའྲི་ངང་ལ་གཡོ་

མེད་དུ་འཇོག་པ་དང་། རེས་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་གྲིས་རྒྱས་འདེབས་དེ་མ་རྟོགས་

པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་སྲིང་རེ་”བསྒོམས
1
་པ་སོགས་དང་། དཔེ་དོན་རྣམས་”དོན

2
་ཞྲིང་

སྟོན་པའྲི་གསུང་རབ་བལྟ། གནས་གོགས་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟར་

དན་པར་བེད། ཅེས་སོགས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་དག་དང་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི། རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་

ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་འོང་གནས་གསུམ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་

གྲི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་མྲི་སང་ལ། ལུགས་འདྲི་ལ་ནྲི་རྩ་ཤེའྲི་རྲིགས་པ་ཕྲ་མོ་

རྣམས་ངེས་ནས་དེ་ཉམས་ལེན་གྲི་དུས་སུ་དན་པ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་དབུ་མའྲི་ལྟ་

ཁྲིད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་ཏུའང་འདས་པའྲི་རྲིག་པ་ནྲི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་ཁ་སང་ཡན་ཆད་ཀྲི་རྲིག་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་པར་མེད། ཡོད་ན་ཇྲི་ལྟར་

ཡོད། ཕྱོགས་འགའ་ཞྲིག་ན་མར་བེད་དེ་འགོ་ཞྲིང་ཡོད་དམ། ཕུང་པོར་སྤུངས་ནས་

ཡོད་དམ། ཕད་བུ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ནང་ན་”སྲིངས
3
་ཡོད་དམ། ཁྲིམ་མཚེས་ལ་

བཅོལ་ཏེ་ཡོད་དམ། ཁུར་དུ་མྲི་ཐེག །དེས་ན་བདག་གང་དུའང་མེད་དེ་འདས་པའྲི་

རྲིག་པ་འགགས་ནས་མེད་པའོ། ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་སང་ཉྲིན་ཕན་ཆད་ཀྲི་རྲིག་

པ་མ་སྐེས་པ་དང་། དེ་རྲིང་གྲི་རྲིག་པ་མྲི་གནས་ཚུལ་ལ་ཡང་སྦར་ཏེ། བསྒོམ་པར་སྨྲ་

1  སྐུ།  སོམ

2  སྐུ།  བླ།   དྲན

3  ཞོལ།  རློངས
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བ་ཡང་རྲིག་པ་ཡོད་ན་ལུས་ཅན་དུ་ཡོད་དགོས་པའྲི་དཔོད་ལུགས་སུ་འདུག་པས་དེ་

འདའྲི་དཔོད་ཚུལ་ལ་སྲིང་པོ་ག་ལ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་སེམས་ལ་དཔོད་ཚུལ་དེ་འད་དང་མ་བཅོས་སོ་མའྲི་ངང་ལ་འཇོག་

པ་སོགས་ཀྲི་དོན་དང་ཐ་སད་གཉྲིས་ཀའང་། རོགས་ཆེན་ཨ་རོའྲི་མན་ངག་ལས། 

སང་བ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད། སེམས་ཉྲིད་སྟོང་པར་ཐག་བཅད། སྟོང་པ་གཉྲིས་མེད་

ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐག་བཅད། གཉྲིས་མེད་རང་གོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཐག་བཅད། ཅེས་

པའྲི་སེམས་ཉྲིད་སྟོང་པར་ཐག་བཅོད་ལུགས་ལ། སེམས་ཉྲིད་དེ་དང་པོ་རང་གང་ནས་

འབྱུང་བལྟ། བར་དུ་ལུས་ཀྲི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ན་གནས་པ་དང་། ཁ་དོག་

དང་དབྲིབས་དང་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཚད་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་འདུག་བལྟ། དེ་ལྟར་བཙལ་

བས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་འདུག་སམ་ན་ཚོལ་མཁན་རང་དང་ཅྲིའང་མྲི་འདུག་སམ་པའྲི་

བློ་དེ་རང་ཡང་དེ་ལྟར་བལྟས་པས་མ་རེད་པ་ན། རང་སྟོང་ལ་བཟོ་བཅོས་བ་ས་མེད་

པར་ཤེས་ནས་མ་བཅོས་སོ་མའྲི་ངང་ལ་གཡོ་མེད་དུ་འཇོག་པ་ཞྲིག་གནད་དུ་ཆེ་སྟེ། 

དེས་ན། འདས་པའྲི་སེམས་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་བ་རེས་འད། །ད་ལྟའྲི་སེམས་ནྲི་བར་སང་

སྟོང་པ་འད། །མ་འོངས་སེམས་ནྲི་རྩྲིས་མེད་མུན་པ་འད། །དུས་གསུམ་སྐེ་འགག་མེད་

པར་ཤེས་པར་བ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་དང་ཁད་ཅྲིའང་མེད་ཅྲིང་། གཞན་ཡང་བོད་

ཀྲི་བསམ་གཏན་པ་སྔ་ཕྱྲི་མང་པོས་སྦར་བའྲི་འཁྲིད་ལུགས་མྲི་འད་བ་ཆལ་ཆོལ་དུ་མ་

ཞྲིག་ལ་རླུང་ལྟར་གགས་པའྲི་བར་ཆད་ཡྲིན་གྲི། མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་

དང་། ལོ་པཎ་རྩོད་མེད་ཀྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་མ་

གང་གྲི་ནང་ན་ཡང་རྲིག་པ་སོ་མ་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་མེད་ན་དོན་ལྟ་སོས་ཀང་
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ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། དེའྲི་ཕྱྲིར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་རབ་དང་མན་ངག་གྲི་

སོལ་ལ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐ་སད་བསེ་བ་ཙམ་གྲི་ཡང་ཐན་བརྐལ་བར་མྲི་

བའོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་མྲི་འཕྲོ། ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་

པ་འདྲི་ལྟར་འདུག་གྲི་ངོས་གཟུང་མེད་ཀང་། ས་ལེ་ཧྲིག་གེ་བའྲི་གསལ་ཆ་མ་

འགགས་པ་ལ་བལྟས་པས་དེ་ཉྲིད་རེན་ཆེར་གྲིས་མོང་བའྲི་ཚེ་སེམས་མ་བཅོས་སོ་

མའྲི་རང་ངོ་མཐོང་བ་དང་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་བེད་པ་ཡོད་དེ། དེ་

དག་ནྲི་ལྟོ་ལྡྲིར་ཞབས་ཞུམ་པ་མཐོང་བ་བུམ་པའྲི་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་འདོད་པ་

དང་ཁད་མེད་དེ། གསལ་ཞྲིང་རྲིག་པ་སེམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྱྲིར། རང་

གྲིས་ཀང་གསལ་བ་སེམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་སྨྲས་པ་དན་པར་བོས་ཤྲིག །

ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་རྟོག་པ་གང་སྐེས་ཀང་སྐེས་མ་ཐག་རྲིག་པར་བའོ་སམ་པའྲི་

དན་པ་མ་”ཡེངས
1
་པའྲི་བ་ར་བས་ནས་བསད་པ་ན། རྟོག་པ་གཅྲིག་ཐོལ་གྲིས་སྐེས་

མ་ཐག་དེའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆེར་གྲིས་བལྟས་པས་རང་ཡལ་ལ་སོང་བ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་

རྟོག་པ་གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་གངས་ཇྲི་ཙམ་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་མ་

ཐག་རྟོག་པ་དེ་དང་དེའྲི་ངོ་བོ་ལ་”ཆེར་ཆེར་
2
བལྟས་པས་རང་ཡལ་ལ་སང་སང་སོང་

བ་དེ་ཉྲིད་ལ་རྟོག་པ་ཐོལ་སྐེས་རྦད་གཅོད་དུ་གཏོང་བ་དང་རྲིག་པ་ལ་རྐང་འདེད་བེད་

པ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། བལྟས་པས་རང་ཡལ་ལ་སོང་བ་དེ་སེམས་ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པར་འདོད་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་དེ་འད་དེ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་རྟོག་པར་ཡོད་པ་ལ་བལྟས་

པས་རང་ཡལ་ལ་སོང་ནས་རྟོག་པ་གང་ཤར་རང་དག་ཏུ་སོང་བ་དེ་ལ་རྟོག་པ་ཆོས་

1  སྐུ།  གཡེངས

2  སྐུ།  ཆེར་ཏེ་
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སྐུར་འཆར་བ་དང་། སེམས་ཆོས་སྐུའྲི་རང་ངོ་རེན་ཆེར་དུ་མཐོང་བར་སྨྲ་ཞྲིང་། དེ་

བཞྲིན་དུ་འདོད་མྲི་འདོད་དགེ་མྲི་དགེ་བདེ་སྡུག་སོགས་ཀྲི་རྟོག་པ་གང་སྐེས་ཀང་དེའྲི་

ངོ་བོ་ལ་དཔད་ནས་སྟོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་རང་དག་རང་ཡལ་དུ་བཏང་སྟེ། དེ་ཡང་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་ཐོལ་ཏེ་སྐེས་པ་ན་དེའྲི་ངོ་བོ་ཆེར་ཏེ་བལྟས་པས་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་

སྟོང་སངས་ཀྲིས་སོང་བས་རང་བཞྲིན་སྟོང་པའྲི་དོན་”ཐལ
1
་གྲིས་ཤར་ནས་དེ་ཉྲིད་ལ་

ལྷན་གྲིས་འགོ་བ་གཅྲིག་དགོས་པར་འདོད་པ་སོགས་ཀང་སྔ་མ་དེ་དག་སོར་བཞག་

ཡྲིན་གྲི། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་པར་སྨྲ་ན་ནྲི། བོད་སྒོམ་གསུང་རབ་ཀྲི་བར་

ལས་བརྒལ་ཞྲིང་རྲིགས་པའྲི་ལམ་བཏང་ནས་ཐར་ལམ་གྲི་རྩ་བ་གཅོད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་

གྲི་བླུན་གཏམ་སོར་བཞག་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས་བླ་ན་

མེད་པ་གང་ན་ཡོད་པའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ཀྲི་སོག་རྩ་གཅོད་པའྲི་སྒྱུ་ཐབས་ཧ་

ཅང་མྲི་འཚམ་པའོ། །

དེས་ན་དེ་ནྲི་རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་ཅྲི་འད་ཞྲིག་སྐེས་ཀང་མྲི་དགག །ཆོས་སྐུ་དང་

ཡེ་ཤེས་ཟུར་ནས་མྲི་ཚོལ་གྲི། རྣམ་རྟོག་གང་སྐེས་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བའམ། གང་ཤར་

ཆོས་སྐུའྲི་རང་ཞལ་ལྟ་བ་འདྲི་མཉམ་རེས་འཆྲི་ཁ་བར་དོ་སོགས་རྐེན་ཆེ་ཆུང་ཐམས་

ཅད་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ཡྲིན། འདྲི་ལས་ཟབ་པ་མེད་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟོག་

ལས་མ་འདས། རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་རོ་སོམས་པས་ན་རོ་སོམས་ཡྲིན་ཟེར་

བ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་རྟོག་པ་ཐོལ་ཏེ་སྐེས་པ་ལ་ཆེར་

གྲིས་བལྟས་པས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་ཚེ་རང་ཡལ་ལ་འགོ་བ་ཞྲིག་འདུག་པ་དེ་ནྲི་

1  སྐུ།   ཐོལ



༡༢ ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

 1141  

སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་ཐོལ་ཏེ་སྐེས་པའྲི་རྟོག་པ་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་ཚེ་མ་བསད་པར་

མཐོང་བ་ཡྲིན་པས། རྟོག་པ་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མ་བསད་པའྲི་མྲི་

རྟག་པ་རྟོགས་པས་སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འདོད་པའྲི་ནོར་བ་རྣམ་པར་མྲི་འཚམ་པ་སྟེ། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཞལ་ནས། འདྲི་སྐོང་ཚུལ་ལེགས་ན་སེམས་ཀྲི་རགས་པའྲི་

མྲི་རྟག་པ་བསྒོམ་པར་འགོ་བ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་

རྣམས་མ་ཕྱེད་ཅྲིང་ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ཀྲི་གོལ་ས་རགས་པ་འདྲི་ཙམ་ཡང་མ་རྲིག་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཁ་བཤད་འབའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་ཉམས་ལེན་

གྲི་ཚེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གཞུང་ཆེན་པོ་དག་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བ་ཤ་སྟག་

འབྱུང་བར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །

བཤད་མ་ཐག་པ་འདྲི་ནྲི་མྲི་རྟག་པ་གང་ལ་ཟེར་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་བློ་ཁ་

ནང་དུ་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་པས་རྟོག་པ་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་རང་དུས་ན་དེའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་ཡོད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འདུག་གམ་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་རང་དུས་ལས་

དུས་གཉྲིས་པ་ན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་མྲི་འདུག་བརྟགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་གསལ་བར་

ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་རྟོག་པ་གང་ཤར་གྲི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ལུགས་དེས་སྲིང་རླུང་གྲི་

སེམས་ཚུབ་རྲིལ་སོགས་ཅུང་ཟད་སངས་ནས་བདེ་ཆམ་སོང་བ་ལྟ་བུ་སོགས་འབྱུང་

ཡང་དེ་ཙམ་གྲིས་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་ཚུལ་ཚད་མར་སོང་བར་དཔོགས་པ་ལས་བཞད་

གད་ཆེ་བ་དང་བླུན་རྟགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དོན་སྲིང་ལྔའྲི་ཡ་གལ་གྲི་

སྲིང་ཚལ་བར་གེས་པའྲི་མཚམས་རྣམས་ནས་ཆུ་སེར་འཛག་པར་བསྒོམ་པ་དང་། 
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སྲིང་ཁོག་ནས་”དོན
1
་ནས་རང་གྲི་མདུན་ན་དམར་ཙར་རེ་འདུག་པ་དེ་ལ་སེམས་

འཛིན་པ་སོགས་ཀྲིས་ཀང་འཕྲལ་དུ་སྲིང་རླུང་གྲིས་མ་བདེ་བ་འཇམ་ཉལ་འགོ་བ་འོང་

སྟེ་དེ་འད་སྟོང་ཉྲིད་བསྒོམ་ཚུལ་ག་ལ་ཡྲིན། ཡང་ཁ་ཅྲིག་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་

ལ་ཆེར་རེ་བལྟས་ནས་བརྟགས་པ་ན་ཐོགས་སྒྲིབས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའྲི། སྟོང་

སང་ངེ་བ་དེ་ལ་སེམས་ཅུང་ཞྲིག་ཟྲིན་འོང་བས་དེ་དང་རང་གྲི་སེམས་གཉྲིས་བསེས་

ནས་བསྒོམས་པ་ན། རང་གྲི་སེམས་ཀང་ནམ་མཁའ་དེ་དང་འད་བའྲི་སྟོང་སང་སང་བ་

འཆར་བ་ཞྲིག་འོང་། དེ་ལ་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་དང་སེམས་ཀྲི་སྟོང་

ཉྲིད་རྟོགས་པར་འདོད་ཅྲིང་། སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་སེམས་གྱུ་འགྱུས་བྱུང་མ་ཐག་

སེམས་ནམ་མཁའ་དང་བསེས་པས་སྟོང་སང་གྲིས་འགོ་བས། སེམས་འགྱུ་སྟོང་

གཉྲིས་ཀྲི་བར་ན་འཁོར་འདས་ཀྲི་སོ་མཚམས་ཡོད། ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི་ནམ་མཁའ་སྟོང་

བ་དང་གནས་ལུགས་ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད་གང་གྲིའང་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའྲི་བླུན་གཏམ་

ཆེན་པོ་སྟེ། ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐོགས་བཅས་ཀྲི་རེག་བས་སྟོང་པ་ལ་

བཞག་པའྲི་སྟོང་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་སེམས་བསེས་བས་སེམས་ཀང་ནམ་མཁའ་འད་

བའྲི་སྟོང་སང་ངེ་བར་ཤར་བ་ནྲི་སེམས་ཐོགས་བཅས་ཀྲི་རེག་བས་སྟོང་པར་ཤར་བ་

ཡྲིན་གྲི། སེམས་བདེན་སྟོང་དུ་ཤར་བ་ག་ལ་ཡྲིན། སེམས་བེམ་པོ་མྲིན་པ་དང་

ཐོགས་བཅས་མྲིན་པར་བསྒོམས་པས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་ནུས་པའྲི་གོ་ཚུལ་ནྲི་

ཡ་མཚན་ནོ། །

གཞན་ཡང་འདྲི་འད་བའྲི་ལོག་རྟོག་བསལ་དགོས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་ཡྲི་གེ་ཉུང་

1  སྐུ།  འདོན
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ངུ་ཙམ་ཞྲིག་བྲི་བར་འདོད་པ་དང་བརོད་ཟྲིན་པ་དག་གྲིས་དུ་མ་ཞྲིག་མཚོན་པར་ནུས་

པས་མ་བྲིས་ལ། དཔད་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ལ་བློ་བས་ཀྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཅེས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྲི་

ལོག་རྟོག་རྣམས་ནྲི་རྒྱས་པར་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་བཀག་པར་མཛད་

ཟྲིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་མན་ངག་ལྟར་བསྒོམ་པར་

འདོད་ན་ནྲི། དང་པོར་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་དགག་བ་

ཇྲི་འད་ཞྲིག་འགོག་པའྲི་ཚད་ལེགས་པར་གོ་བ་ཆགས་པ་ཞྲིག་བས། དེའྲི་རེས་སུ་

དབུ་མའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་པའྲི་སབས་སུ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་

རྲིགས་པའྲི་དགག་བ་འདྲི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་འད་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་

བའྲི་སང་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་དང་རྒྱུད་ཀྲི་བློ་ལྷན་སྐེས་རྟོག་མེད་དང་རྟོག་བཅས་ལ་

ཨེ་འདུག་བློ་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ནས་ལེགས་པར་བལྟ་ཤེས་པ་བས་ཏེ་བལྟས་པ་ན། 

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་བའྲི་དོན་གྲི་འཆར་

ཚུལ་རང་གྲི་བློ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདུག་པ་ངེས་ནས། རང་གྲི་བློ་ལྷན་སྐེས་ལ་སང་ཚུལ་དང་

ཞེན་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་རང་གྲི་བློ་ངོར་འགོག་པ་ན། དངོས་སུ་ཆོས་ཅན་དང་ཐལ་

དང་ཕྱྲིར་སོགས་སྦར་མ་སྦར་གང་ཡྲིན་ཀང་འདའྲི། དཔོད་ཚུལ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དོན་

དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་འགོ་ངེས་ཤེས་པའྲི་དཔོད་ཚུལ་ཞྲིག་གྲིས་

དཔོད་པའྲི་ཚེ། ད་ལྟ་གཞན་དང་བརྒལ་བརྟག་བེད་པ་ན་ཕ་རོལ་པོས་ལན་མ་ཐེབས་

པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ཆོག་གྲིན་འདུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། རང་གྲི་བློ་ལ་སང་ཚུལ་

འདྲི་ལྟར་གྲུབ་ན་འདྲི་དང་འདྲི་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགོས་པར་འདུག་པའྲི་ངེས་པ་མོང་

ཐོག་ནས། འདེན་ཐུབ་པ་ཞྲིག་དང་། དེ་དག་གང་དུའང་མ་གྲུབ་འདུག་པའྲི་ངེས་པའང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཇ༽

 1144  

མོང་ཐོག་ནས་འདེན་ཐུབ་པ་ཞྲིག་བྱུང་ན། ངེས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གྲི་བློ་

ལྷན་སྐེས་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རྟགས་”ཀྲིས
1
་དགག་བའྲི་སང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འདུག་

པའྲི་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ངེས་པ་ཡང་དག་པ་ལྷང་བ་སྐེ་བ་

ཡོད་ཀྲི། གཞན་དུ་ན་ལྟ་བའྲི་ངེས་པ་སྐོང་ཞེས་བས་ཀང་སྐོང་རྒྱུའྲི་ངེས་པ་སྔོན་དུ་

རེད་དགོས་པ་ལ་རེད་པའྲི་ཕྱོགས་ནའང་མྲི་འདུག་པས་ཟེར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ང་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་སྒོམས་ཤྲིག །སེམས་བདེན་པ་མེད་པར་སྒོམས་ཤྲིག །སྟོང་པ་ཉྲིད་

དུ་”བསྒོམས
2
་ཤྲིག །ཅེས་སོགས་བརྒྱ་ཕྲག་ཅྲིག་སྨྲས་ཤྲིང་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད། 

སང་སྟོང་ཟུང་འཇུག །རྟེན་འབེལ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་སོགས་ཐ་སད་འགྲིག་འགྲིག་

ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་ཀང་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །

ལྟོ་ལྡྲིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཤེས་ཟྲིན་པའྲི་གང་ཟག་ལ་བུམ་པ་མེད་དོ་

ཞེས་བརོད་ན། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་བཀག་པའྲི་དོན་སྤྲི་ལེགས་པར་འཆར་ཐུབ་ཀྲི། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་

ལ་བུམ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་མ་ཤེས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་བུམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་ཀང་བུམ་

པ་མེད་ཅེས་པའྲི་སྒ་སྤྲི་ཙམ་ཞྲིག་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བར་ཟད་ཀྲི་དགག་བ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་

མེད་པའྲི་དོན་སྤྲི་གང་ཡང་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་རྒྱུ་མྲི་འོང་བ་ལྟར་རང་གྲི་བློ་ལ་སང་ཚུལ་

འདྲི་འད་ཞྲིག་འདུག་པ་འདྲི་ཡུལ་དེ་བདེན་པར་སང་ཚུལ་ཡྲིན་པས་སང་ཚུལ་འདྲི་

ལྟར་གྲུབ་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་བ་ཡྲིན། སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་

ཞེན་པ་བདེན་ཞེན་ཡྲིན་ཞེས་ངེས་ན། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་བདེན་མེད་ཀྲི་དོན་

སྤྲི་བློ་ལ་ལེགས་པར་འཆར་ཐུབ་ཀྲི། གཞན་དུ་ན་བདེན་པར་མེད་བདེན་པར་མེད་

1  སྐུ།   ཀྱི

2  སྐུ།  བླ།   སོམས
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སམ་དུ་བསྒོམས་ཀང་བདེན་མེད་ཀྲི་སྒ་སྤྲི་སམ་པོ་ལ་ཡྲིད་བཟླས་བས་པར་སོང་གྲི་

བདེན་མེད་ཀྲི་”དོན་
1
ངེས་ཡུལ་དུ་འོང་ས་མེད་ཀང་། དགག་བ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་བཀག་

པའྲི་བདེན་མེད་ཀྲི་དོན་སྤྲི་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཐབས་མེད་ལ། དགག་བ་བདེན་གྲུབ་

བཀག་པ་ཡྲིན་མོད་ཅེས་བརོད་ཀང་། བདེན་གྲུབ་ཅེས་པའྲི་སྒ་སྤྲི་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི། 

བདེན་གྲུབ་ཀྲི་དོན་གྲི་སྤྲི་འདྲི་ཡྲིན་ངེས་པ་མེད་པས་དེ་བཀག་པའྲི་བདེན་མེད་ཀྲི་

དོན་སྤྲི་ཇྲི་ལྟར་འཆར་སོམས་ཤྲིག །

དེས་ན་བདེན་མེད་ཀྲི་ངེས་པ་འདེན་ཚུལ་དེ་ལྟར་མྲི་བེད་ཅྲིང་། སྔོན་དུ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་སང་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་སོགས་གང་ཡང་བློ་ལ་ཆར་མྲི་

དགོས་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲི་དཔོད་

ཚུལ་དུ་སོང་མ་སོང་གྲི་ཚད་ཟྲིན་ནས་དཔོད་ཀང་མྲི་དགོས་པར། དགག་བ་ཇྲི་འད་

ཞྲིག་འགོག་པ་མ་ངེས་པའྲི་སྔ་རོལ་ནས། ང་ལུས་ཀྲི་གང་ན་འདུག་སེམས་ཀྲི་ཁ་དོག་

སོགས་ཇྲི་འད་ཞྲིག་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའྲི་དཔོད་ཚུལ་གང་བྱུང་ཞྲིག་གྲིས་དཔད་

པས་དེ་དག་ཏུ་མ་རེད་པ་ན་བདེན་པར་མེད་དོ་སམ་དུ་ངེས་པའྲི་ལུགས་སུ་བས་ནས་

དེ་ཙམ་ཞྲིག་བསྒོམ་པ་ལྟ་བའྲི་སྐོང་ལུགས་རྣམ་དག་ཏུ་འགོ་ན། བརྟགས་པའྲི་དངོས་

ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡྲི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་དངས་ནས། བཀག་

པ་ངེས་པ་ལ་སྔོན་དུ་དགག་བའྲི་དོན་སྤྲི་འཆར་དགོས་པ་དང་། ཐལ་རང་གྲི་དགག་བ་

འགོག་པའྲི་ཁད་པར་ཕྲ་རགས་འབེད་པ་སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བས་པ་

ཐམས་ཅད་ཁ་ན་བ་ཙམ་སྲིང་པོར་ཟད་ཀྲི། ཉམས་ལེན་གྲི་ཚེ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅུང་ཟད་

1  སྐུ།  -དོན་
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ཀང་མེད་པ་གསལ་བར་སྨྲས་སོ། །སྟོང་ཉྲིད་”རྲིག
1
་པ་ཡང་དག་གྲིས་ངེས་ཀང་། སྟོང་

ཉྲིད་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བས་པའྲི་ཞྲི་གནས་རྐང་པའྲི་སེམས་འཛིན་ཚུལ་དང་། སྟོང་

ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བ་ཤན་ཕྱེད་པ་ཞྲིག་དགོས་

ཏེ། སྟོང་ཉྲིད་ཞྲི་གནས་”བསྒོམས
2
་པའྲི་དམྲིགས་པར་བེད་པ་ན་ཡང་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་

པ་བློ་ལ་ལེགས་པར་ཤར་ནས་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བཞག་དགོས་ཤྲིང་། སྔོན་དུ་རྲིགས་

པ་ཡང་དག་གྲིས་དཔད་ནས་ངེས་པར་བས་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་འཇོག་

པའྲི་ཞྲི་གནས་རྐང་པའྲི་སྒོམ་འོངས་པས། ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་ཡང་དག་ལ་ནྲི་དངོས་

གཞྲིའྲི་སྐོང་ཚུལ་ཞྲི་གནས་རྐང་པའྲི་སྐོང་ཚུལ་དུ་མ་སོང་བ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་ཞྲི་གནས་ལ་ནྲི་དམྲིགས་རྟེན་ཚོལ་བའྲི་ཆེད་དུ་”རྲིག
3
་པས་དཔད་ནས་

སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པར་བེད་ཀང་། སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པ་ན་དམྲིགས་རྟེན་རེད་པ་ཡྲིན་པས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུན་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་འཇོག་སྒོམ་ཁོ་ན་བེད་ལ། ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ཚེ་

སྔོན་དུ་དཔོད་པར་མ་ཟད་ཀྲི། དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་སུའང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔོད་

པའྲི་དཔད་སྒོམ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལ་བློའྲི་སོད་ལུགས་ཇྲི་འད་ཞྲིག་གྲི་ངང་ནས་

དཔོད་པ་དང་། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དཔོད་པ་དང་། སྔོན་དུ་དཔོད་པ་དང་དངོས་གཞྲིའྲི་

སབས་ཀྲི་དཔོད་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་དང་། དཔོད་པ་ཡང་ཡང་བེད་པ་སྔ་ཕྱྲི་རྣམས་ཀྲི་

བར་དུ་འགངས་ཆེ་ཆུང་ཇྲི་ཙམ་བེད་པ་སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་ཤྲིང་། འདྲི་

ལ་སྒོམ་པ་པོའྲི་བློའྲི་རྲིགས་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཁད་པར་ཡང་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ། 

1  སྐུ།   རྱིགས

2  སྐུ།  སོམ

3  སྐུ།  རྱིགས
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ཁད་པར་དུ་ངེས་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་སྐོང་ཚུལ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་དགོས་པའྲི་

གནད་ཆེར་ཡོད་དོ། །དེས་ན་ལྟ་བའྲི་དཔད་སྒོམ་ལ་ནྲི་མཉམ་གཞག་གྲི་སྔོན་དུ་དཔད་

པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །མཉམ་གཞག་རང་དུས་ན་དཔོད་པ་ཡང་ཡང་དགོས་ལ། 

ངེས་ཤེས་སྐོང་བ་ལ་ཡང་། ངེས་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་ཤུགས་དག་ལ་གྲིམས་པ་མ་

བརེད་ཅྲིང་མ་ཤོར་བའྲི་དན་པ་བསྟེན་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་ཞན་དུ་

འགོ་བ་དང་། དཔད་ནས་གསོས་འདེབས་དགོས་པའྲི་མཚམས་སོགས་འཕྲལ་དུ་

རྲིག་པའྲི་ཤེས་བཞྲིན་བསྟེན་ཚུལ་དམྲིགས་ལེགས་པར་ཕྱེད་པའྲི་སྐོང་ཚུལ་ཤེས་

དགོས་ཀྲི། ངེས་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ངང་ལ་མ་”ཡེངས
1
་པར་དན་པས་བཟུངས་ནས་

འཇོག་ཟེར་བ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གོ །

དེ་ཡང་མཉམ་གཞག་གྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ལུགས་གོལ་སར་མ་ཤོར་བ་ཞྲིག་ཤེས་པ་ལ་

ནྲི། ཞྲི་གནས་སྒོམ་པའྲི་དམྲིགས་རྟེན་གྲི་ལྷ་སྐུའྲི་རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་ལྟར་དུ་སྟོང་ཉྲིད་

འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་རྒྱངས་ཆད་དུ་མ་ཤོར་བ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། དེ་ཤོར་ན་སྟོང་ཉྲིད་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་”
2
གྲུབ་པའྲི་འཆར་ཚུལ་འོང་བ་མྲི་སྲིད་པས་སྟོང་ཉྲིད་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་སང་བ་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་སོང་བའྲི་”བསྒོམ
34

་ཚུལ་

ནྲི་སྟོང་ཉྲིད་བདེན་གྲུབ་”བསྒོམ
5
་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། “

6
རྲིག་ཤེས་ཀྲི་”དོན

7
་བདེན་སང་

1  སྐུ།   གཡེངས

2  སྐུ།   +མ་

3  སྐུ།   སོམ

4  སྐུ།   +མ་

5  སྐུ།  སོམ

6  སྐུ།   +དེ་

7  སྐུ།   ངོ་ན
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ཡོད་པ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་”བསྒྲུབས
1
་པ་ལ་དབུ་མ་པའྲི་དྲི་མྲི་བོའ།ོ །དེའྲི་ཕྱྲིར་

རོགས་རྲིམ་”བསྒོམ
2
་པ་ན་ལུས་ཀྲི་གནད་ཆེ་སར་ཐྲིག་ལེ་སོགས་དམྲིགས་རྟེན་སྔོན་

དུ་གསལ་བཏབ་ནས། དེ་ནས་རང་གྲི་སེམས་དམྲིགས་རྟེན་དེ་ལ་ཞུགས་པ་བཞྲིན་དུ་

བས་ནས་འཛིན་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ལ་སྦར་ནས། སྟོང་ཉྲིད་ངེས་པ་ན། སྟོང་ཉྲིད་དེ་ལ་

རང་གྲི་སེམས་ཞུགས་པ་བཞྲིན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པར་གོ་ན་ནྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་གོལ་

ས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དེ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྐོན་ཡང་ཡོད་ལ། དེར་མ་ཟད་སྟོང་ཉྲིད་

སྔོན་དུ་བཙལ་ནས་དེ་ནས་སེམས་དང་བསེ་བར་གོ་འདུག་པས་སྐོང་ཚུལ་གྲི་རྣམ་པ་

མ་ཤར་བ་སྟེ། སྔོན་དུ་སེམས་ལྟ་བུ་དེ་ཚོལ་བའྲི་གཞྲིར་བས་ནས། དེ་ཉྲིད་ལ་རང་

བཞྲིན་སེམས་པའྲི་”རྲིག
3
་པས་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་བཙལ་བ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རེད་

པའྲི་ངེས་པ་”ལྷང
4
་སྐེས་པའྲི་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཤུགས་མ་ཉམས་པར་སྐོང་བའྲི་ངེས་

”དོན
5
་དང་པོ་ཚོལ་བའྲི་གཞྲིར་བས་པའྲི་ང་དང་སེམས་ལ་སོགས་པའྲི་སང་བ་གཏན་

ནས་ལྡོག་དགོས་ཤྲིང་། གང་ལ་སེམས་གཞུག་རྒྱུའྲི་སྟོང་ཉྲིད་ཟུར་དུ་འཆར་མྲི་

དགོས་པའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །

འོན་ཀང་ངེས་ངོ་དེ་ན་ང་མྲི་སང་བ་ཡྲིན་གྲི་ང་མེད་པར་སང་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །བརོད་པར་བ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གསུང་གྲི་མན་ངག་ཡོད་མོད་ཀྲི་ཞྲིབ་པར་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་པར་བས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་

1  སྐུ།  སྒྲུབ

2  སྐུ།  སོམ

3  སྐུ།  ཞོལ།   རྱིགས

4  སྐུ།  ལྷན

5  སྐུ།  ངོ་ན
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དང་ཆོས་གང་ཡྲིན་ཡང་ཡུལ་སྟེང་ན་གྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འདུག་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་

”རྲིག
1
་པ་ཡང་དག་གྲིས་བཙལ་བ་ན་མཐར་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའམ། ཡུལ་སྟེང་ན་

རེད་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ངེས་པ་ལྷང་གྲིས་སྐེས་པ་དེ་གའྲི་རྒྱུན་སྐོང་བ་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་ལྟར་བཙལ་བས་ཅུང་ཟད་ཀང་རེད་རྒྱུ་མེད་པར་ངེས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་པར། ད་

དུང་དེའྲི་སྟེང་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་སམ་དུ་ལན་རེ་རེ་ཞྲིང་སར་ཡང་དགག་བའྲི་

ཁད་པར་ངེས་པར་སྦར་ནས་སྐོང་དགོས་སམ་པ་ནྲི། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་

པས་བཙལ་བས་མ་རེད་པ་དེ་བདེན་པར་མེད་པའྲི་དོན་དུ་མ་གོ་བར་དོན་དམ་དཔོད་

པའྲི་”རྲིག
2
་པས། བཙལ་བ་ན་མ་རེད་པའྲི་ཚེ་དེ་ལྟར་བཙལ་བས་མྲི་འདུག་གོ་སམ་

དུ་འཛིན་པ་ཆད་ལྟར་སོང་གྲིས་དོགས་ན་ནྲི་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་”རྲིག
3
་པས་བཙལ་

བ་ན་མེད་པ་དེ་གཏན་མེད་ཀྲི་དོན་དུ་འཛིན་པ་ཞེ་ཕུགས་སུ་འཚངས་འདུག་པས་ལྟ་

བའྲི་གོལ་ས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་གནས་པའོ། །

གཞན་ཡང་མེ་ལོང་ནང་གྲི་བད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརན་བད་བཞྲིན་དུ་སང་

བའྲི་ཚེ། གཟུགས་བརན་གྲི་ཆ་འདྲི་ནས་བད་བཞྲིན་དུ་སང་ལ་ཆ་འདྲི་ནས་བད་

བཞྲིན་དུ་མྲི་སང་ཞེས་པའྲི་དབེ་བ་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བད་བཞྲིན་དུ་སང་བ་

བཞྲིན་དུ། ང་དང་སེམས་དང་ཕྱྲིའྲི་བུམ་པ་སོགས་གང་ཡྲིན་ཀང་། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པར་བློ་ལ་སང་བ་ན། གང་ཟག་དང་ཆོས་དེ་དང་དེའྲི་ཆ་འདྲི་འད་ཞྲིག་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སང་གྲི་ཆ་འདྲི་འད་ཞྲིག་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

1  སྐུ།  རྱིགས

2   སྐུ། རྱིགས

3  སྐུ།  རྱིགས
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པར་མྲི་སང་ཞེས་པའྲི་དབེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སང་བ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར་གསུངས་པ་ལྟར། 

དེ་འད་བའྲི་རང་གྲི་བློའྲི་སང་ཚུལ་ངེས་པར་བས་ནས་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་

ལྷག་མ་མེད་པར་རང་གྲི་བློ་ངོར་ཁེགས་པའྲི་ངེས་པ་འདེན་ཐུབ་པ་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། ང་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་རང་གྲི་བློ་ངོར་བཀག་པའྲི་ཤུལ་ན་ད་དུང་ང་མཁང་

ཐང་ངེ་བ་ཞྲིག་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་བློ་ངོར་”ལས
1
་པ་ནྲི་མགོ་ལ་འབར་བའྲི་རྣ་བ་བཅད་

པའྲི་ཤུལ་ན་ད་དུང་མགོ་ལ་”ལས
2
་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ཕྱོགས་ཙམ་

ནའང་མྲི་གནས་སོ། །

སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པའང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དོན་དམ་དཔོད་

པའྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་དཔོད་པའྲི་ཚེ་དཔོད་ཚུལ་གཅྲིག་ལ་བང་ནས་ཡང་

རྲིགས་པ་དེ་ལས་གཞན་ཞྲིག་གྲིས་དཔོད་པ་སོགས་སྦངས་ནས། ང་ལྟ་བུ་གཅྲིག་

སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགོག་པའང་རྲིགས་པ་མྲི་འད་བ་དུ་མས་དཔོད་པ་དང་། ང་

ལྟ་བུ་ལ་དེ་ལྟར་གོམས་པའྲི་རེས་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པའང་ད་དུང་

ཡུལ་གཞན་ལ་སྤོ་ཚུལ་རྲིམ་པ་འགའ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཆོས་ཀྲི་གསལ་བ་སོ་

སོ་ལ་དཔོད་པའྲི་གཞྲིར་བས་ནས་དཔད་”བསྒོམ
3
་བེད་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ནས་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ན་དབུ་མའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦངས་མ་

སྦངས་ཀྲི་ཉམས་ལེན་ལ་ཁད་ཞུགས་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བར་འགྱུར་བར་གོ་ནས་གཞུང་

1  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ལུས

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ལུས

3  སྐུ།  སོམ
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ཆེན་མོའྲི་ཐོས་བསམ་ལའང་གུས་པར་འགྱུར་གྲི། སྔར་གྲི་དཔད་སྒོམ་ལྟར་སང་དེ་

ལྟར་ན་ཐོས་བསམ་དགོས་དོན་མེད་དོ། །

ད་ལྟ་ཁ་བཤད་དང་བརྒལ་བརྟག་བེད་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་

ཐ་སད་དུའང་མེད་པར་འགོག་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་བཀག་ཀང་རང་གྲི་བློ་ཡུལ་དུ་ཐ་

སད་བཞག་པ་མེད་པའྲི་འཇྲིགས་པ་མྲི་སྐེ་བར་རྟེན་འབེལ་གནོད་མེད་དུ་འཇོག་ཚུལ་

ལེགས་པོ་སྨྲ་ཤེས་ཀང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་གྲི་བློ་ལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གྲི་སང་ཚུལ་མོང་བས་གྲུབ་ངེས་ཤྲིག་བས་ནས་

སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་རང་གྲི་བློ་ངོར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཁེགས་པའྲི་ལྷག་མ་མ་

ལུས་པ་ཞྲིག་མོང་ཐོག་ཏུ་”ཆར
1
་གྲིས་སོབ་པའྲི་གོ་ཚུལ་ཞྲིག་བྱུང་བ་ན། ད་དེའྲི་ཤུལ་

དུ་གང་ཡང་ལུས་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་མེད་དུ་འགོ་བ་འདུག་སམ་པའྲི་སྐྲག་པ་ཆེན་པོ་སྐེ་བ་

འབྱུང་སྟེ། སྟོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་ལ་དངངས་སྐྲག་སྐེ་ལུགས་རྣལ་མ་འོང་བའྲི་མཚམས་སུ་

སེབས་པའང་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ན་སྟོང་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་བ་མོང་ཐོག་ཏུ་སེབས་པའྲི་ངེས་ཤེས་

རེད་པ་རྣལ་མ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། སྐྲག་པ་སྐེ་

ལུགས་དེ་འད་འོང་བའྲི་མཚམས་དེར་བློ་རྩྲིང་སྟོང་ཉྲིད་ལ་མོས་པ་ལྟར་སང་ཡོད་པ་ཅྲི་

རྲིགས་ལ་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་སྐེ་སའང་ཡོད་པས། སབས་དེར་སྐོང་ཚུལ་མཁས་པས་

མཉམ་གཞག་གྲི་ངེས་ངོར་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་”ལས
2
་ཀང་། དེ་ལས་རེས་ཐོབ་

ཏུ་ཚུར་ལངས་ནས་བཀག་པ་དེའྲི་ཤུལ་ན་”ལས
3
་པ་ཅྲི་འདུག་བལྟས་པ་ན་ང་ཞེས་

1  བླ།  ཆེར

2  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ལུས

3   སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ལུས
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སོགས་ཀྲི་མྲིང་ཙམ་ཞྲིག་”ལས
1
་པ་དང་མྲིང་དེ་ཡང་རྟོག་པས་གཞྲི་མེད་དུ་སྦར་བའྲི་

རྟོག་བཏགས་མྲིང་རྐང་ཙམ་དུ་ཟད་པར་ངེས་པ་ལྷང་འདེན་ཐུབ་པ་དང་། མྲིང་རྐང་

ཙམ་དེའྲི་དོན་ལ་དཔད་པ་ཅྲིའང་མ་བས་པར་མྲིང་རྐང་དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

ཞུགས་པས་ལས་གསོག་པ་དང་བདེ་སྡུག་མོང་བ་དང་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྲི་བ་བ་

བེད་ནུས་སུ་མོང་བས་གྲུབ་ནས་རྟེན་འབེལ་དང་སྟོང་ཉྲིད་མྲི་འགལ་ཞྲིང་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའྲི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་སྲིང་ཐག་པ་ནས་སྐེ་ལུགས་ཁའྲི་བཤད་པ་ཙམ་གྲི་རེས་

སུ་འབངས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བ་སད་བེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ངེས་པ་སྐེ་ལུགས་དང་

ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཡོད་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་མོང་སྟོབས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ངེས་པ་ཡྲིད་

འགྱུར་བ་ཐོན་པ་སྐེས་པ་ན། སྔར་ཚིག་གྲི་བཤད་པ་འགྲིག་འགྲིག་ཡུན་རྲིང་པོར་བས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་གདོད་གོ་བ་འད་བའྲི་ངེས་པ་སྐེ་ཚུལ་ཞྲིག་དང་། དེ་ཕྱྲིན་ཆད་

བཤད་པ་དང་ལྟ་རྟོག་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཚུར་མོང་བ་འདོན་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་ཇེ་

ཆེར་འདེན་ཐུབ་པ། བཤད་སྒྲུབ་ཕན་ཚུན་གོགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཆོས་བེད་ཚུལ་དང་། 

ལམ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་ལུགས་དང་། དེ་སྟོན་པའྲི་བླ་མ་ལ་སྲིང་ཐག་པ་ནས་

དད་པ་སྐེ་ཚུལ་ཕྱོགས་ལྷུང་གྲི་ཁུར་འཁེར་ཚུལ་ཙམ་དང་ཞེན་པས་འཇུག་པ་ཙམ་དུ་

མ་སོང་བ་ཞྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་ལྟ་བའྲི་མོང་བ་ཅུང་ཟད་ཞྲིག་སྐེས་པར་བསྒོམས་ནས་ཁ་ལ་

ཅྲི་ལྟར་སྨྲ་ཡང་དོན་ལ་གཞུང་ཆེན་པོའྲི་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་རྩྲིས་ཆུང་གཏྲིང་གྲིས་སོང་བ་

ཞྲིག་བྱུང་ན། ལོག་པའྲི་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་ཞུགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་པར་

1   སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ལུས



༡༢ ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

 1153  

གྲིས་ཤྲིག །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱུང་བ་དེ་ནྲི་དབུ་མ་ལྟ་བུའྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་

བཤད་པ་ན་མོང་ཐོག་ཏུ་མ་ཁེལ་བ་རྣམས་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་དང་། གཏྲིང་ཕྱྲིན་མ་ཕྱྲིན་

དང་སོབ་མའྲི་སེམས་སྟེངས་སུ་གོ་བ་སྐེ་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་མངོན་

གྱུར་དུ་གསལ་བར་རྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དབུ་མའྲི་ལྟ་བའྲི་རྟོགས་དཀའ་ས་མཐར་

ཐུག་པའང་སྔར་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལ་ཁའྲི་ཟེར་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་བློ་

སྟེངས་ནས་ངེས་པ་འདོངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་བས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་གོ་བ་སྲིད་

མཐའ་ཙམ་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བ་ལའང་ཉམས་བཟང་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རེས་

ཐོབ་ཏུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་བུན་ལོང་གྲིས་སོང་བ་དང་། མཉམ་གཞག་ཏུ་སེམས་

གནས་རེས་འགའ་བྱུང་བའྲི་”སྟབས
1
་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་མེད་

དུ་སོང་ནས་ཐོགས་བརྡུགས་ཀྲི་ས་མཐས་མེད་པའྲི་གསོག་དང་གསོབ་ལྟ་བུར་

འཆར་བ་དང་། མཉམ་གཞག་ཏུ་ཡོད་མྲིན་མེད་མྲིན་གྲི་དོན་བསྒོམ་པར་འདོད་ནས་

ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པ་གོམས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་

འདྲི་ཡྲིན་གྲི་ངོས་བཟུང་མེད་པར་འཆར་བ་སོགས་གང་ལའང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ཡང་ཕྱོགས་ཙམ་ན་མྲི་གནས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་ལྟ་

ཅྲི་སོས་ཏེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཀྲི་སྐོང་ཚུལ་གྲིའང་ཆ་ཙམ་ན་མེད་དོ། །ད་ལྟ་

དམྲིགས་རྣམས་གོམས་པར་གཏན་མ་བས་པའྲི་ཐོས་བསམ་པས་དབང་ཤེས་དང་

ཡྲིད་ཤེས་ལ་སང་བ་ས་ཚོགས་ཤར་བའྲི་ཚེ་འདྲི་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་

1  སྐུ།  སོབས
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སམ་དུ་དན་པར་བས་པ་ལའང་སང་སྟོང་ཚོགས་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་འཆར་ཚུལ་ཙམ་

ཞྲིག་ཡོད་མོད་ཀང་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་སབས་སུ་ནྲི་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

ལེགས་པར་བསྐངས་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ཡྲིད་ལེགས་པར་འགྱུར་

བའྲི་མོང་བ་སྐེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དེ་ལས་ལངས་པ་ན་མཉམ་གཞག་དེའྲི་ཤུགས་

”ཀྲི
1
་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་ཚུལ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། བ་བ་བེད་ནུས་སུ་བསོན་མ་

ནུས་པར་གྲུབ་ཀང་བཏགས་ཡོད་མྲིང་རྐང་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡུལ་རང་གྲི་སོད་

ལུགས་སུ་གྲུབ་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་འདུག་པར་མཉམ་གཞག་གྲི་ཤེས་པ་དེའྲི་རྩྲི་མ་

ཡལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིད་ངོར་འཆར་བའོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་མཉམ་རེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་ཆེར་སོང་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ལྟ་བ་དན་

ཙམ་གྲིས་གང་སང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །”ང
2
་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

”བརྟགས
3
་ཞེས་པ་ཡང་འདོགས་པ་པོ་ནྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་ལ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

འདོགས་ཚུལ་ཡང་། བློ་ལྷན་སྐེས་རང་”དགའ
4
་བ་འདྲི་ལ་ངའོ་སམ་པའྲི་བློ་སྐེ་བ་ནྲི། 

སྔོན་དུ་རང་གྲི་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་པའམ་ཕུང་པོའྲི་ཆ་གང་རུང་གཅྲིག་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་གྲི། རང་གྲི་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་པའམ་

ཕུང་པོའྲི་ཆ་གང་ཡང་བློ་ལ་མ་ཤར་བར་ངའོ་སམ་པའྲི་བློ་སྐེ་མྲི་སྲིད་དེ། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་

དང་མཆུ་འཕྱང་བ་སོགས་བློ་ཡུལ་དུ་ལམ་གྲིས་ཤར་བ་ན་བར་ལ་བང་བའྲི་སྐེས་བུ་

1  སྐུ།  ཀྱིས

2  ཞོལ།  དེ

3  སྐུ།  བཏགས

4  སྐུ།  ག
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རྣམས་ལ་བུམ་པའོ་སམ་པའྲི་བློ་ངང་གྲིས་སྐེ་ལ། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་དང་མཆུ་འཕྱང་བ་

སོགས་གང་ཡང་བློ་ལ་མ་ཤར་བར་བུམ་པའོ་སམ་པའྲི་བློ་ངང་གྲིས་སྐེ་ཐབས་མེད་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

རྟོག་པས་དེ་ལྟར་འཛིན་པའང་རང་གྲི་ཕུང་པོ་བློ་ལ་ཤར་ཙམ་ན་ངའོ་སམ་དུ་

འཛིན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལའང་བརྟེན་ནས་སྐེ་མྲི་

དགོས་པ་དང་། ང་དང་ཕུང་པོ་དངོས་སྟེང་ནས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་། ངོ་བོ་ཐ་

དད་དུ་གྲུབ་པ་གང་གྲིའང་འཛིན་ཚུལ་མྲི་འདུག་པ་ནྲི་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་

པས་གསལ་བར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །རྟོག་པས་འདོགས་ལུགས་ལེགས་པར་མ་

ཤེས་པར་རྟོག་”བརྟགས
1
་ཙམ་ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་བསྒོམས་པར་བས་ཀང་སྒ་སྤྲི་ཙམ་དུ་

ཟད་མོད་ཀྲི་ཞྲིབ་པར་མ་བྲིས་སོ། །མཉམ་རེས་ཀྲི་ལྟ་བའྲི་སྐོང་ཚུལ་ལ་ཞྲིབ་པར་ནྲི་

དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་ཚུལ་བླ་མས་ཁྲིད་པའྲི་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་བ་དགོས་ལ། 

འདྲིར་ནྲི་དོགས་པ་དང་གོལ་ས་གཅོད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་བཀའ་བརྒྱུད་འཛིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི། ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་མན་ངག་ལ། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་རྲིགས་པའྲི་

སོལ་དང་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་བའྲི་ཚད་བཟུང་བའྲི་སབས་དོན་མ་བོར་

བའྲི་ངང་ནས་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའྲི་བར་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང་། 

རེའྲི་གསུང་རབ་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའྲི་ནང་དུ་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་རྲིམ་པ་

དང་། སྐོང་ཚུལ་དང་གོལ་ས་བཀག་པ་སོགས་ལེགས་པར་ངེས་ནས་”དེའྲི
2
་དོན་དང་

1  སྐུ།  བཏགས

2  སྐུ།  -དེའྱི་
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ཐ་སད་སོར་བཞག་པ་ལ་དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཟུར་འདོན་ཚུལ་སོགས་རེ་

རང་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་གྲི་མན་ངག་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་སྒོ་ནས་ལམ་སོལ་མ་ཤོར་བ་ལ་

འབད་པར་བའོ། །

དེ་དག་ལས་བརྒལ་ནས། བོད་སྒོམ་གསུང་རབ་དང་”རྲིག
1
་པའྲི་བར་ལ་མ་བང་

བ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་དཔོད་ཚུལ་དང་། མ་བཅོས་ལྷུག་པ་དང་། ད་ལྟའྲི་ཤེས་

པ་སོ་མ་དང་། རྟོག་པ་གང་ཤར་གྲི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་དང་། རྲིག་པ་རྐང་འདེད་ལ་

སོགས་པའྲི་དོན་དང་ཐ་སད་ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་དག་བསེ་བའྲི་གནོད་པ་ཆེན་པོ་མྲི་བ་ཞྲིང་། 

གསལ་བ་སེམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། སྟོང་པ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། བཅོས་མྲིན་སེམས་

ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དང་། བརོད་མེད་ཀྲི་དོན་

”བསྒོམ
2
་པ་དང་། རྲིག་པ་ཤེལ་སྒོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ང་གང་ན་འདུག་ཚོལ་

བ་དང་། སེམས་ཚོལ་ལ་སོགས་པ་མན་ངག་གཞན་གྲི་དོན་དང་ཐ་སད་གང་ཡང་

འདྲིར་བསེ་བར་མྲི་བ་ཞྲིང་། འདྲི་ནས་ཀང་དེ་དག་ཏུ་བསེ་བར་མྲི་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་

བསེས་པ་ན་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་རང་གྲི་སོལ་ཐམས་ཅད་འཕྱུགས་ནས། 

མན་ངག་རང་རང་གྲི་སྔར་གྲི་སོལ་མྲི་འད་བ་གང་ཡོད་ཤོར་ཏེ་གང་ལའང་འདྲིའྲི་

ལུགས་ཡྲིན་ཞེས་བཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་”ཆོལ
3
་ཆོལ་དུ་འགྱུར་བས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་

པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྱྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤའྲི་

གདམས་པ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་ཡང་། གཞུང་པ་དང་གདམས་ངག་པའྲི་དགེ་བའྲི་

1  སྐུ།  རྱིགས

2  སྐུ།  སོམ

3  སྐུ།  བླ།  ཆལ
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བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་མཛད་པའྲི་གདམས་ངག་གྲི་ཡྲི་གེ་རྲིམ་པ་དུ་མ་དང་། 

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པོ་ཏོ་བ་དང་སྤན་སྔ་བ་དང་མཆད་ཁ་པའྲི་གསུང་བགོས་ལ་

སོགས་པ་སྔ་ཕྱྲི་དུ་མ་དང་། དགེ་བསེན་ཆེན་པོ་ཁམས་ལུང་པའྲི་གསུང་གྲི་རེས་སུ་

འབངས་པ། བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་གོ་ལུང་པའྲི་བསྟན་རྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ལའང་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ། གསུང་རབ་ཆེན་མོ་དག་

གྲི་རེས་སུ་འབང་བ། དམ་པ་བརྒྱུད་པའྲི་གསུང་གྲིས་བརྒྱན་པ། མཁས་པ་དགའ་བ་

བསྐེད་པའྲི་འཇུག་ངོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ནའང་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་གདམས་པའྲི་གསུང་རབ་

གླེགས་བམ་དུ་མཛད་པ་འདྲི་དག་ལ་ནྲི། གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་

མ་ལུས་པ་གང་ཟག་གཅྲིག་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཆ་རྐེན་དུ་འགོ་བའྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྲི་གངས་དང་གོ་རྲིམས་ལ་སོགས་པ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་བསོར་བའྲི་

དམྲིགས་རྣམ་གྲི་རྲིམ་པ་མོང་ཐོག་ཏུ་འཁེར་ཚུལ་སོགས་ལམ་གྲི་ལུས་སྤྲི་དང་ཡན་

ལག་སོ་སོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་སུས་ཀང་མ་ཐོན་པའྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཁད་པར་བླ་ན་མེད་པ་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་ལ་བློ་སྐོན་མ་

ཞུགས་པའྲི་དཔོད་པ་ཞྲིབ་པར་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་དང་། དེའྲི་སྐེས་བུ་ཆུང་

འབྲིང་བང་ཆུབ་སེམས་སྦོང་སྤོད་པ་སྤྲི་ལ་སོབ་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་ཁྲིད་ཀྲི་སྔོན་འགོ་

ཡྲིན་པས་འགངས་ཆེ་ས་ནས་ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་མ་འཕྱུགས་ཤྲིང་ལམ་གྲི་ལུས་

ལ་གོ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པར་མ་སོང་བ་ཞྲིག་གནད་དུ་ཆེ་བ་ཡྲིན། དེ་བས་ན་བྲིན་
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བརླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པའྲི་བླ་མའྲི་རྣལ་འབོར་”མཐུན
1
་མོང་མ་ཡྲིན་པ་

སོགས་མ་གཏོགས་སྔོན་འགོ་གང་དན་གྲི་འདེབས་ལུགས་མྲི་བ། ཁད་པར་དུ་ལྷག་

མཐོང་གྲི་རྒྱུ་ཚོགས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བའྲི་ཕན་

ཡོན་ཞྲིབ་ཏུ་བསམས་ནས་ངེས་པ་དག་པོ་སྐེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས། ལྟ་བ་ལ་ཚོལ་

འདོད་སྐེས་པ་ཞྲིག་དང་། དེ་ཡང་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཀྲལ་

བ་ལས་གཞན་གྲི་རེས་སུ་ཞུགས་ཀང་ལྟ་བའྲི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་མྲི་རེད་པ་སོགས་

ལ་ངེས་པ་སྐེས་ནས་ལུགས་དེའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་ལ་ཤེས་འདོད་སྐེས་པ་ཞྲིག་དགོས་

པས་སྔོན་འགོ་གཙོ་བོ་འདྲི་དག་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའྲི། འགངས་

ཆུང་བ་ལ་ནན་ཏན་ཆེ་བར་མྲི་བ་ཞྲིང་། སྔོན་འགོ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཚང་བའྲི་གཡམ་ལ་

”རྒྱུགས
2
་ཙམ་གྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་དོན་གཉེར་དང་། བདེན་པར་མེད་པ་དང་། རང་

བཞྲིན་མེད་པ་དང་། སེམས་ཀྲིས་བཟོ་བས་པ་དང་། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། 

རྨྲི་ལམ་སྒྱུ་མ་སོགས་ཀྲི་ཚིག་བཟང་བཟང་འགའ་ཞྲིག་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་ནས་འགོ་བའྲི་

སོབ་མ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྟོན་ཚུལ་གང་བྱུང་ཙམ་གྲིས་མགོ་སོར་བེད་པའྲི་བཤེས་

གཉེན་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་སྲིང་པོའྲི་དོན། །དུས་གསུམ་

འཕགས་པ་ཀུན་གྲི་བགོད་གཅྲིག་ལམ། །སྒྲིབ་པའྲི་བག་ཆགས་ཀུན་གྲི་དྲུངས་འབྲིན་

པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་གོམས་ལས་གཞན་ཡོད་མྲིན། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞེད་པའྲི་

1  སྐུ།  བླ།  ཞོལ།   ཐུན

2  སྐུ།  རྒྱུག



༡༢ ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

 1159  

དོན། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལས། །ཕྱྲི་རོལ་གྱུར་ལ་ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་

གནད། །ཇྲི་བཞྲིན་རྟོགས་པའྲི་གོ་སབས་ག་ལ་ཞྲིག །ཚུལ་འདྲི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཀྲི། །དངོས་ཀྲི་གདུལ་བ་དུ་མའྲི་ཡང་། །སྤོད་ཡུལ་མ་གྱུར་དེ་དག་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་དང་

དོན་གསུངས་ཞེས་སྨྲ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཤྲིང་རྟ་ཆེ། །དབྲིག་གཉེན་དཔལ་ལྡན་

ཆོས་སྐོང་དང་། །ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གགས་དེ་བཞྲིན་དུ། །ཀླུ་སྒྲུབ་སས་པོ་ལེགས་ལྡན་

འབེད། །ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་ཞྲི་བ་འཚོ། །འཕགས་སེང་པདའྲི་ངང་ཚུལ་སོགས། །ཉམས་

སང་མ་ཡྲིན་རང་མཚན་པར། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡྲིས་བཤེས་གཉེན་མཛད། །བོད་ཀྲི་གྲུབ་

ཐོབ་ཕལ་ཆེར་གྲིས། །ཆར་མྲི་ཕོད་པའྲི་རྟོགས་པ་བརེས། །དེ་ལྟའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་རྣམས་

ཀྲིས། །སྟོང་ཉྲིད་ཟབ་མོའྲི་གནས་འདྲི་ནྲི། །ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་སངས་སོ་ཞེས། །གཞུང་

ལུགས་འཆད་པར་རློམ་པའྲི་ཚེ། །ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ། །མགྲིན་པ་བརྐངས་

ཏེ་ཅྲི་དགར་འཇུག །གཏམ་དེ་བཟུངས་ནས་སར་ཡང་འདྲིར། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་

ཉམས་ལེན་ལ། །ཅུང་ཟད་སྨྲ་བ་ཞུགས་པ་ན། །བོད་འདྲིར་མཁས་རྨོངས་སོ་སོ་

ཡྲི། །རྣམ་པར་སྦར་བའྲི་མན་ངག་ནྲི། །དུ་མ་ཞྲིག་དང་དེ་དག་གྲི །རེས་འབང་རྲིགས་

པའྲི་ལམ་བཏང་བ། །གང་ཡང་མ་བསབ་དུ་མ་ཡྲིས། །སྨྲ་བའྲི་རང་སེམས་སྐེ་མེད་

དང་། །རང་སེམས་ཆོས་སྐུའྲི་རང་ཞལ་ལྟ། །མ་བཅོས་སོ་མ་རེན་ཆེར་དང་། །ཐ་མལ་

ཤེས་པ་ལྷུག་པར་འཇོག །རྲིག་པ་རྐང་འདེད་བེད་པ་དང་། །མཉམ་རེས་འདེས་དང་

གནས་འགྱུ་འདེས། །གང་ཤར་ཆོས་སྐུ་ལ་སོགས་པའྲི། །དོན་དང་ཐ་སད་སོར་འཇོག་

ཅྲིང་། །དབུ་མའྲི་གཞུང་ལ་གགས་པ་ཡྲི། །ཐ་སད་འགའ་ཞྲིག་མ་རྟོགས་ཀང་། །དོན་

དམ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི། །སེམས་ཉྲིད་གནས་ལུགས་ཚོལ་བ་ཡྲི། །ཡང་དག་ལྟ་
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བའྲི་ཟབ་མོའྲི་གནད། །འཁྲུལ་པ་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི། །འདྲི་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་

དང་། །འདྲི་ལས་ངོ་མཚར་གྱུར་པ་ཡྲི། །རང་ཉྲིད་བསྟན་པར་བ་བ་དང་། །བླུན་པོའྲི་

རྟགས་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཡོད། །དེ་ཕྱྲིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་། །དབེར་མེད་དཔལ་ལྡན་

བླ་མ་ཡྲིས། །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས། །རེས་སུ་བརྩེ་བས་ལེགས་

གསུངས་པ། །རྟོགས་ཕྱྲིར་བསག་སྦངས་དུ་མ་ལ། །འབད་ཅྲིང་བཤེས་གཉེན་མཆོག་

བསྟེན་ནས། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་རྲིགས་ལམ་ལ། །ཐོས་དང་སེམས་པ་ལྷུར་ལེན་

པས། །ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་རེས་འབང་དང་། །སྲིང་ཁམས་འབའ་ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་

དང་། །བླུན་པོ་ཚིམ་པ་མ་ས་བར། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་ཟབ་མོའྲི་དོན། །རྟོགས་ཤྲིང་དེ་

དོན་ཉམས་ལེན་གྲི། །གནད་རྣམས་ཚོལ་ཕྱྲིར་རྒྱལ་བའྲི་སས། །རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟར་བརྩོན་

པར་བ། །དེས་ན་བླ་མ་མཆོག་དེ་ཡྲིས། །རྨད་བྱུང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས། །ནན་ཏན་

སྲིང་པོ་མཛད་པ་ཡྲི། །ལམ་བཟང་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །སམ་དུ་ཡྲིད་ལ་བརྣག་པ་

ཡྲིས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ཉམས་ལེན་ལ། །ལོག་པའྲི་མུན་སེལ་སྒོན་མེ་འདྲི། །དུ་མས་

བསྐུལ་ཕྱྲིར་གཏམ་དུ་བས། །དེ་ལས་རྣམ་པར་དཀར་བ་ཡྲི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་གང་

སྐེས་པ། །དེས་ནྲི་འགོ་འདྲི་བདག་འཛིན་གྲི། །འཆྲིང་བ་ཆེ་ལས་གོལ་གྱུར་ཅྲིག །

དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ཞབས་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བའྲི་

གནད་ལ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་དང་། དེའྲི་གོལ་ས་

བཅད་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ཚིག་གསལ་བ་ཞྲིག་གྲིས་ཞེས་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མས་

ནན་ཏན་གྲིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་པ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་མ་སྨྲས་པར། ད་ལྟ་ཞྲི་གནས་མ་གྲུབ་པའྲི་
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སྔོན་དུ་ལྟ་བའྲི་མོང་བ་འདོན་པ་ལ་གོལ་ས་འགའ་ཞྲིག་གཅོད་པ་ཙམ་གྲི་དོན་དུ་རེ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་གྲི་བཀའ་དྲིན་ལས་གནས་འདྲི་ལ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་འོངས་པའྲི་

དད་པ་ཐོབ་པ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་འབོག་རྲི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་བའོ། །    ། །

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། 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་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངེའྲི་རྲིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྲི་དགེ་བསྔོའྲི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་

དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

༄༅། ། ནམཿསམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱྲིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡྲི་གེ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདྲི་དཔེ་ཆའྲི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གྲིཉེས་པ་མྲི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་སོ། །
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