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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་གྲགས་པ་བྱུང་།

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

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

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

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

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



མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

 iv  

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

དུ་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་འགྲེལ་པའྲི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ་རྩོམ་

པར་མཛད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གྲོས་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་ཕོགས་བཏུས་བས།

༢༠༢༢།༠༢།༠༢ལ།



 v 

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་འགྲོ་བ་མྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྤྲི་ནོར་དུ་གྱུར་པའྲི་གསུང་རབ་

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

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

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞྲིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་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་སབས་བདེ་རུ་ཕྲིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བས་

པའྲི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞྲིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་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་ཕྲིར་བཟུང་ནས་དེའྲི་ཡྲིག་

འགྲོས་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།



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

 vi  

མ་ཕྲིར་ཡྲིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་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་ཕྲི་དང་དཔེ་གཞྲི་གཞན་གྲི་ཤོག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་འདྲི་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་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་ཕྲིའྲི་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་གྲངས་ཀྲི་ཨང་

ཡྲིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་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་

ཕད་སྦོར་སངས་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་ཕྲིར་བཟུང་བའྲི་པར་

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

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

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

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

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

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



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

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། མ་ཕྲིའྲི་ཤོག་གྲངས་

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

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

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

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྲིན། 

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

ཕྲི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གསུང་འབུམ་ཐོར་བུ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །རེ་བཙུན་བ་མ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡོན་ཏན་མདོར་བསྡུས་པར་བསྔགས་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་དད་

པའྲི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ། བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་

ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའྲི་

ཅོད་པན་གྲིས། །གང་གྲི་ཞབས་མཐྲིལ་པདོ་ལ་རེག་པ། །མྲི་ཕམ་ཆོས་ཀྲི་མདུན་

ས་མཛེས་པའྲི་རྒྱན། །འཇམ་དཔལ་སྲིང་པོས་བདག་ལ་དགེ་ལེགས་མཛོད། །བོ་

བཟང་མཁེན་པའྲི་གཏྲིང་མཐའ་མྲི་མངོན་ཞྲིང༌། །གྲགས་པའྲི་རླབས་ཕེང་རོལ་པའྲི་

འཇུག་ངོགས་ལས། །དཔལ་ལྡན་ཡོན་ཏན་ཆུ་ཡྲི་ཐྲིགས་པ་ཞྲིག །བཟུང་ཕྲིར་འདྲི་

ནྲི་དད་པའྲི་འབབ་སེགས་ལགས། །ཐུབ་བསན་ནུབ་ཀྲི་རྲི་རྩེར་ནྲི། །ཐུན་མཚམས་

གོས་དམར་འཛིན་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ཁོད་ཀྲིས་ཤར་རྲིའྲི་རྩེར། །ལེགས་བཤད་འོད་

བརྒྱའྲི་ཕེང་བ་འཛིན། །དེ་ཕྲིར་རྨོངས་པའྲི་ཚ་གདུང་གྲིས། །དུས་མཐར་ཉེན་པའྲི་

འགྲོ་འདྲི་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་ལེགས་བཤད་འཇུག་ངོགས་ལས། །ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་རེའྲི་

འོད་དཀར་བསྲིལ། །རྒྱུ་མེད་པར་ཡང་མཉེན་གཤྲིན་ཅྲིང༌། །ཀུན་ལ་སོམས་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཆེས་བསྲིལ་བ། །ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་རེའྲི་ཟླ་བ་ནྲི། །ཨེ་མ་སྲིང་ལ་ཤྲིན་ཏུ་སན། །ཉྲིད་

ཀྲི་དོན་དུ་སབས་གསུམ་པའྲི། །བདེ་བའང་མེ་འོབས་ལྟར་གཟྲིགས་ཀང༌། །རང་

གྲི་གནས་བཞྲིན་འཁོར་བ་ནྲི། །གཞན་ཕྲིར་ཉྲིད་ཀྲིས་བཏང་མ་ལགས། །བོ་གྲོས་

མྲིག་ལྔོངས་འགྲོ་འདྲི་ལ། །ཁོད་ཐུགས་ལེགས་བཤད་རྲིན་ཆེན་གཏེར། །ད་ལྟ་སོ་

བའྲི་ཐབས་གང་ཞེས། །ཨེ་མ་འདྲི་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་དགོངས། །ཐུབ་པའྲི་ལེགས་

བཤད་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱན། །འཇམ་དབངས་ཞལ་གྲི་བུམ་པ་ལས། །ལེགས་འོངས་

ཐོས་པའྲི་སྲིམ་པ་ཡྲིས། །ལུས་པ་མེད་པར་ཁོད་ཀྲིས་གསོལ། །དེ་ལྟའྲི་བདེ་བས་

ཁོད་ཀྲི་ཐུགས། །རངས་པ་ལས་ཀང་བདེ་བ་དེ། །ཀུན་གྲི་ལོངས་སྤོད་མ་གྱུར་

པ། །དེ་ཡྲིས་ཁོད་ཐུགས་ལྷག་པར་གདུངས། །ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་རེའྲི་ངང་ཙུལ་

འདྲི། །མཐོང་བས་ཡྲིད་གམ་གྱུར་བ་དག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཐུགས་རེ་ཡང༌། །ཇྲི་

འད་སམ་དུ་ཁོགས་ལ་འཕང༌། །རང་དོན་རྩ་ལྟར་དགོངས་ཁོད་ཀྲིས། །རྒྱལ་བ་

ཀུན་གྲི་དམ་པའྲི་ཆོས། །འཛིན་པའྲི་སོན་ལམ་ལུས་ཅན་གྲི། །དཔུང་གཉེན་གྱུར་

པ་རྲིང་ནས་མཛད། །དེ་ཕྲིར་འགྲོ་འདྲི་དབུགས་འབྲིན་ཅྲིང༌། །བདུད་སེའྲི་སྲིང་ལ་

འཇྲིགས་བསྐེད་པ། །ཁོད་ཀྲི་རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་ཡྲིས། །མ་བསབས་རྒྱལ་སས་

སྤོད་དེ་གང༌། །མྲི་བཟད་དུས་མཐའ་འདྲི་འོངས་ཚེ། །ཁོད་ཀྲིས་མ་བཟུངས་དམ་

ཆོས་ཀུན། །ཆུ་དང་བལ་བའྲི་པདོ་ནྲི། །བ་མོས་རེག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། །དམ་ཆོས་

གཟུང་སད་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི། །སྐུ་སོག་ལ་ཡང་བལྟོས་མེད་པར། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་

དག་གྲིས་ཀང༌། ཞྲི་བའྲི་བདེ་བ་ལྟ་བུར་དགེས། །སྲིགས་མ་ལས་ཀང་ཆེས་སྲིགས་

པའྲི། །འཇྲིགས་པ་མྲི་བཟང་འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའྲི་སས་པོ་
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གཞན། །མཐའ་དག་མཐོང་བའྲི་ལམ་ལས་འདས། །དེ་ཚེ་ཐུགས་རེ་ལྡན་པ་ཁད། །སོ་

གའྲི་ཉྲི་མས་འགྲམ་པའྲི་ཆང། །ཟགས་ལྡན་གཉྲིས་འཐུང་པདོའྲི་མཚོས། །རྲིང་ནས་

བོས་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་གཟྲིགས། །གདུག་པའྲི་སེམས་ཅན་ཉེས་པ་ཡྲི། །མེ་ལྕེ་ཤྲིན་

ཏུ་བཟོད་དཀའ་བ། །དམ་པའྲི་སྲིང་ལ་བརྣག་དཀའ་བའྲི། །ཟུག་རྔུ་རྣོན་པོ་སྦྲིན་པ་

ཡང༌། །ཁོད་ཐུགས་སྲིང་རེའྲི་ཆུ་འཛིན་ནྲི། །ལེགས་བཤད་དབར་སྐེས་སྤྲིན་གྲི་

སྒ། །སྒོགས་ལྡན་ཆུ་ཆར་གཟེགས་མ་དག །ཕོག་པ་ཙམ་གྲིས་ཞྲི་བར་བགྲིད། །རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀང་རང་ཉྲིད་ཀྲི། །བསན་ལ་བཏང་སོམས་མཛད་གྱུར་པ། །གནས་སབས་

འདྲིར་ཡང་ཁེད་ཀྲིས་ནྲི། །རྒྱལ་བ་བཞྲིན་དུ་བསན་པ་སེལ། །རྒྱལ་སས་དག་པའྲི་

ཞྲིང་གཞན་ན། །དགེས་དགུར་སྤོད་པ་མཐའ་དག་ལས། །སྲིང་སོབས་རྨད་བྱུང་

མགོན་པོ་ཁོད། །མཆོག་ཏུ་དཀའ་བ་བགྲིད་པ་ལགས། །འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་ན་མགོན་

ཁོད་དང༌། །ཕོགས་གཅྲིག་མཚུངས་པའང་རེད་དཀའ་ནས། །དེ་ཕྲིར་བདག་གྲིས་

ཁོད་ཀྲི་དཔེར། །རྒྱལ་བ་ཁོ་ན་ཡང་ཡང་སྒྲིན། །དེ་ཚེ་དེ་ཉྲིད་འབེད་པ་ལ། །རྒྱལ་དང་

ཁོད་དབེར་མ་མཆྲིས་ཀང༌། །ཐུགས་རེས་རྒྱལ་བའང་སྐེངས་མཛད་པ། །དེ་ནས་

བདག་ཅག་དཔེ་ཡྲིས་དབུལ། །རྒྱལ་སས་རྒྱུ་སར་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །ཡོངས་

བསོར་རྒྱལ་བའྲི་ཟླ་བ་ནྲི། །མཐའ་ཡས་མངོན་སུམ་མཛད་པ་ཡྲིས། །རབ་དགེས་

ཀུ་མུད་རྒོད་པར་མཛད། །འོན་ཀང་རྒྱལ་བས་རང་གྲི་སས། །ལུང་བསན་དབུགས་

དབྱུང་མཛད་པ་གང༌། །དེ་ཡྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ཡྲིན་གྲིས། །སུ་ཞྲིག་ལྷག་པར་མཚར་དུ་

བརྩྲི། །སྡུག་པའྲི་བུ་ལ་བརྩེ་བའྲི་མས། །འཛུམ་པའྲི་བཞྲིན་རས་བསན་པ་ནྲི། །ཀྭ་

ཡེ་རབ་ཏུ་ཡ་མཚན་པར། །འཛིན་པ་བོ་གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་གཞོན། །ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་ལ་
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ཉོན་མོངས་ཀྲིས། །གླགས་སབས་ནམ་ཡང་རེད་མྲིན་པ། །འདྲི་ལའང་བདག་ནྲི་

དེ་ཙམ་དུ། །ཡ་མཚན་གྱུར་པ་ཅང་མ་མཆྲིས། །མཐའ་དག་ནོར་འཛིན་མུན་པའྲི་

གོས། །འཕོག་བེད་ཉྲི་མའྲི་འོད་སོང་གྲིས། །སྐེད་ཚལ་མུན་པ་བསལ་བ་ལའང༌། །སྐེ་

བོ་སུ་ཞྲིག་མཚར་དུ་བརྩྲི། །ཕོགས་འདྲིར་ཐུབ་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ལེགས་

སྦངས་བོ་གྲོས་ལྡན་རྣམས་དང༌། །རྒྱུད་ལྡན་རྣལ་འབོར་བརྩོན་པ་གང༌། །སུས་

ཀང་སྤོད་ཡུལ་མ་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲི་གཅེས་པའྲི་མཛོད། །མ་ལུས་

རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན། །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས། །ལོག་པའྲི་

གཡང་ས་ཀུན་ལས་བསྒལ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་

དགོངས་པ་བཞྲིན། །གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་མཛད། །བང་ཆུབ་དམ་པའྲི་

ཚུལ་ཡང་བསན། །ཚུལ་འདྲི་གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས། །བདག་ཡྲིད་གཉྲིས་འཐུང་

དད་པ་ཡྲི། །ལྕགས་ཀྱུས་ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་དངས། །ངོ་མཚར་གྱུར་ནས་སོབས་

པ་སྐེས། །གང་གྲི་ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་གྲི །དོག་པ་ཕོགས་ཀྲི་མཛེས་མའྲི་རྒྱན། །རབ་

དཀར་གྲགས་པའྲི་དྲི་བཞོན་ནྲི། །ནོར་འཛིན་བུ་མོའྲི་ཡྲིད་སྲུབས་རྒྱལ། །མྲི་མཉམ་

མཁེན་བརྩེའྲི་རྐང་སེགས་ཀྲིས། །མཁས་མཆོག་ཀུན་གྲི་མགོ་”བོ་ལ
1
། །ཞབས་

སྐེས་རྡུལ་ཚོགས་འཛེགས་པ་གང༌། །ཟླ་མེད་ཁོད་ལ་ཕག་བགྲིད་དོ། །དཔལ་ལྡན་

ས་ཡྲི་མགོན་པོ་བཤེས་གཉེན་གྲི། །ཡོན་ཏན་དྲི་བཞོན་མ་ལ་ཡ་ཡྲི་རླུང༌། །སྲིང་ལ་

རེག་པས་དད་པའྲི་ཡྲིད་གཡོས་ཏེ། །མདོར་བསྡུས་བསོད་པའྲི་ཚིག་འདྲི་གཏམ་དུ་

བས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །ཁོད་ཀྲི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲི་

1 མ་ཕྲི། ཉ༽༢བ༧ན།   བས   *བོ་ལ
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འཐུང་བ་ལ། །ངོམས་པ་མེད་པར་རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་

མཐའ་དག་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་

པའྲི་ངོ་བོ་རེ་བཙུན་བ་མ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་ལ་མདོར་བསྡུས་པར་བསོད་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་དད་པའྲི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་

འདྲི་ནྲི། ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེ་དུ་མའྲི་རྒྱན་གྲིས་ཉེ་བར་མཛེས་ཤྲིང༌། འགྲོ་བ་དུ་མའྲི་

འདེན་པར་གྱུར་པའྲི་ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་པ་བ་མ་ཚ་གོ་བ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་

པའྲི་གསུང་གྲིས་བསྐུལ་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས་ལྷན་བེ་གླྲིང་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦར་བའོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྡྷྲི་སཏྭ་བོ་ན་མོ་ན་མ། རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོ་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་

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

ལོ། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་འགྲོ་བའྲི་མྲིག་གཅྲིག་པོ། །ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྲི་བ་

ན་མེད་པའྲི་མགོན། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཟླ་མེད་བ་

མ་མཆོག་ལ་བདག་གསོལ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་སྤན་སྔར་བང་ཆུབ་སྤོད་པ་

བངས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འཇམ་དཔལ་སྲིང་པོར་གྲགས། །ཁ་བ་ཅན་འདྲིར་བོ་

བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ། །རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་ཁོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆེན་

བསོད་ནམས་སྲིན་པའྲི་མཐུ་ལྡན་པས། །གསུང་རབ་ཀོག་དང་ལེགས་སྦར་སྒ་ལ་
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སོགས། །བར་སྤོད་གཙུག་ལག་མ་བསབས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་

ཁོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁོད་སྐུའྲི་ཉྲིན་བེད་ཡུམ་གྲི་ཆུ་འཛིན་ལས། །གསལ་

བར་བོན་ཚེ་སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཀུན་ནས་སེད་པའྲི་གློག་གྲི་རོལ་རྩེད་

དང༌། །ནམ་ཡང་འགྲོགས་པ་སངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞོན་ནུ་ཉྲིད་ནས་

རྒྱལ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀུན། །མ་སད་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་གྲིས་ལེགས་བསམས་

ཤྲིང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་གཅྲིག་ཏུ་བག་ཡོད་ལ། །གོམས་པའྲི་མཐུ་ལྡན་ཁོད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་ཚིག་དོན་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་

པར་འཇུག་པའྲི་རྣམ་དཔོད་ཀྲིས། །རྟག་ཏུ་ལེགས་བཤད་ཚོལ་བ་”ལྷུར
1
་བངས་

པས། །རྒྱ་ཆེན་མཁེན་པའྲི་གཏེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་ཕེང་ལྦུ་བས་ངོམས་

པ་མྲི་མངའ་ཞྲིང༌། །མཁས་མཆོག་བེ་བས་རྟོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས། །ཞྲིབ་

”ཅྲིང
2
་ཆེས་ཕ་དྲི་མེད་རྲིགས་པ་ཡྲིས། །མ་ལུས་ཆོས་ཀུན་གཟྲིགས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །རྟོག་གེ་ལ་སྦངས་རྒོལ་བ་མཐའ་དག་གྲིས། །ལན་བརྒྱར་དཔད་

ཀང་མགོན་པོ་ཁོད་ཀྲི་གསུང༌། །ཆ་ཙམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཡོ་བ་སངས། །དག་

པའྲི་ཐུགས་མངའ་ཁོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུལ་ཤྲིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་

བཞེད་པའྲི་གཞུང༌། །ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པ་ཁོད་ལས་གཞན་ན་གང༌། །གསུང་རབ་

ཀུན་ཀང་ཁོད་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ལ། །གདམས་པའྲི་མཆོག་ཏུ་ཤར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །དེ་ཕྲིར་མཁས་མཆོག་ཀུན་གྲི་ཅོད་པན་ལ། །རྟག་ཏུ་ངལ་བསོ་མཛད་

པའྲི་ཞབས་པད་ཀྲིས། །རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་གང་ལ་བྲིས་པའྲི་རྡུལ། །འགྲོ་བའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༣བ༢ན།   ལྟུར   *ལྷུར

2 མ་ཕྲི། ༣བ༣ན།   ཅང   *ཅྲིང
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མཆོད་རྟེན་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་མཁེན་པས་ཇྲི་ཙམ་ལེགས་

དཔད་ཀང༌། །ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་ལ་རྣམ་དག་བསབ་པའྲི་ཁྲིམས། །ལྷོད་པར་བགྲིས་

པའྲི་ཉེས་པ་ཕ་མོ་ནྲི། །ཆ་ཙམ་གཟྲིགས་པ་སངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྲིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆུ་ཡྲི་ཕུང་པོ་བཞྲིན། །ཁོད་ཐུགས་སྲིང་རེའྲི་གཏྲིང་མཐའ་ཇྲི་ཙམ་

ཞེས། །ཡེ་ཤེས་སྤན་ལྡན་ཀུན་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས། །རེ་བཙུན་ཐུགས་རེའྲི་གཏེར་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁོད་ཀྲི་ལྷག་བསམ་ཁོགས་ལ་མ་བངས་པའྲི། །ལུས་

ཅན་ཕན་བདེའྲི་ཁུར་ནྲི་ཅང་མ་མཆྲིས། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་ཀུན་གྲི་མཐར་སོན་

པའྲི། །སྲིང་སོབས་རྨད་དུ་བྱུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་པོ་ཁོད་ཀྲི་ཞལ་

གྲི་དབུགས་ཙམ་ཡང༌། །མཐའ་དག་འགྲོ་ལ་སན་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །ཚོགས་

གཉྲིས་སྤོད་པ་གཞན་ལྟ་སོས་ཅྲི་འཚལ། །ས་གསུམ་སྐེ་དགུའྲི་གཉེན་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲིས་ཁོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ། །ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ཡང་

ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་བསྡུས་

པ། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འདོམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསོན་པདོའྲི་ཚལ་

ལ་འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར། །ཁོད་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་ཉྲི་མ་ཇྲི་བཞྲིན་ཞེས། །མྲི་ཕམ་མགོན་

པོས་ཁོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ། །དབུགས་དབྱུང་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །གྲངས་མེད་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ཡྲི་རྒྱལ་མཚན་གཟྲིགས། །ས་ར་ཧ་དང་ལཱུ་ཨྲི་

པ་ལ་སོགས། །གྲུབ་ཆེན་དུ་མས་མངོན་སུམ་བྲིན་གྲིས་བརླབས། །ཡོངས་དག་

སྐེས་བུ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་

བསྐངས། །ཟླ་བའྲི་ཞབས་ཀྲིས་གང་ཚེ་བྲིན་བརླབས་པ། །དེ་ཡྲི་མོད་ལ་ཟབ་མོའྲི་
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ཆོས་ཉྲིད་ལ། །འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མ་སངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁོད་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་

ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་ལྟ་བུ། །མཉམ་གཞག་ཏྲིང་འཛིན་མཆོག་གྲིས་ལེགས་གོམས་

པས། །རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཐུགས། །སད་ཅྲིག་གཡོ་བ་མེད་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །ཐུབ་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཀུན་གྲི་མཐར་ཐུག་པ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་

དེ་ཉྲིད་འབེད་པ་ལ། །རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་དབང་དང༌། །དབེར་མེད་བ་

མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕོགས་འདྲིར་སྔོན་ཆད་གཞན་གྲིས་མ་མངས་

པའྲི། །ལམ་གྲི་མཐར་ཐུག་རྲིམ་གཉྲིས་ཟབ་མོའྲི་གནད། །ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་ནས་

དེ་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ཉམས་ལེན་སྲིང་པོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་

”རགས
1
་ལྷ་ཡྲི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕྲིན་པས། །ཐ་མལ་སང་ཞེན་ཀུན་རྟོག་རྒྱངས་

བསྲིངས་ཤྲིང༌། །གང་ཤར་དཀྲིལ་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་རོལ་ལས། །ཁོད་ཐུགས་གཡོ་

བ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་རྟོག་རླུང་གྲི་བརྒྱུ་བ་དྷཱུ་ཏྲིར་དྭངས། །འོད་

གསལ་ཐམས་ཅད་སོང་པའྲི་དེ་ཉྲིད་གཟྲིགས། །གང་ཤར་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲི་རྣམ་

རོལ་ཅན། །རོ་རེའྲི་ཐུགས་དང་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་ཡས་སོན་ལམ་

སོབས་མངའ་ཐབས་མཁས་ཀྲིས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཐའ་ཡས་གདུལ་བའྲི་

ཚོགས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་འཁྲིད་མཛད་པ། །འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་སྐབས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་སྤྲིའྲི་བཤད་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྲི་དགེ་སྦོང་གྲིས། །ཐུབ་

བསན་མྲིང་ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་པའྲི་དུས། །བསབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་བའྲི་དམ་

ཆོས་ཀུན། །ཁོད་ཀྲིས་ཉྲིན་མོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམས་བཞྲིན་

1 མ་ཕྲི། ༤ན༧ན།   རྲིགས   *རགས
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ཞྲིང་འདྲིར་སྐུ་ཡྲི་བཀོད་པ་ནྲི། །ཉེ་བར་སྡུད་ལ་ཁོད་ཐུགས་གཞོལ་བའྲི་ཚེ། །དཔའ་

བོ་མཁའ་འགྲོའྲི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པ་ཡྲིས། །བསམ་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ཁོད་སྐུ་

འོད་ཀྲི་གོང་བུར་གྱུར། །བར་དོར་ལོངས་སྤོད་རྫོགས་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ། །མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་བརེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བདག །ཁོད་ཞབས་པདོ་གུས་པས་མཆོད་པ་དང༌། །ཁོད་གསུང་ཉན་ཅྲིང་སྒོ་གསུམ་

བ་བ་ཀུན། །ཁོད་མཉེས་འབའ་ཞྲིག་བསྒྲུབ་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །རེད་བཀུར་

དོན་གཉེར་ཚེ་འདྲིའྲི་སང་བ་དང༌། །རང་བདེ་འདོད་པའྲི་ཞྲི་བའྲི་སེམས་སངས་

ནས། །འགྲོ་བའྲི་དོན་སེམས་བང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང༌། །ནམ་ཡང་འབལ་བ་

མེད་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །ཕ་ཞྲིང་འཛངས་ལ་ཞྲིབ་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲིས། །རྲིགས་

པའྲི་རེས་འབངས་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དོན། །མ་ལུས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འགྲོ་བ་

ཡྲི། །རྨོངས་པའྲི་མུན་ཆེན་སེལ་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །རྣམ་མང་རྒྱུད་སེའྲི་དོན་

ལ་ངེས་རེད་ནས། །ལམ་བཟང་མཐར་ཐུག་རྲིམ་གཉྲིས་ཟབ་མོའྲི་དོན། །ཕྲི་ནང་

འགལ་རྐེན་ཀུན་གྲིས་གཡོ་མེད་པར། །རྩེ་གཅྲིག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྲིན་གྲིས་

རློབས། །མདོར་ན་རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་མཐའ་དག་དང༌། །ཁད་པར་དུ་ཡང་བ་མེད་

རོ་རེའྲི་ཐེག །རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ལེགས་བཟུངས་ནས། །འགྲོ་བའྲི་

འདེན་པ་བགྲིད་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

འདེན་མཆོག་བ་མ་ཁེད་དང་མྲི་འབལ་ཞྲིང༌། །མགོན་པོ་ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་

ཕྱུང་བ། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲིའྲི་རོ་ཡྲིས་འཚོ་བར་ཤོག །གཞན་ཡང་བདག་གྲིས་
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བགྲིས་དང་བགྲིད་འགྱུར་བའྲི། །ལེགས་པར་སྤད་པ་ཇྲི་སེད་མཆྲིས་པ་ཀུན། །ཁོད་

ཀྲིས་དགེས་བཞྲིན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། །བཀའ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུར་

གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ། ལྔ་བརྒྱ་

བ་རྣམས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་

ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ནྲི། སྔ་གོང་ནས་དགེ་སྦོང་སོམ་བརྩོན་མཆོག་བཟང་བ་ལ་

སོགས་པ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་ཞྲིང༌། ཕྲིས་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་

ཉྲི་མ་སྲིང་པོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཏེ། རྣམ་ཐར་གྲི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སན་

དངགས་ཀྲི་བརས་མ་བཅྲིངས་པའྲི་གོ་བདེ་བར་བརོད་པ་ཞྲིག་གྲིས་ཞེས་གསུང་བ་

དང༌། བདག་ཉྲིད་མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཀང་ཉེ་བར་བསྐུལ་ཏེ། རེ་བཙུན་བ་མ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པདོ་ལ་ཉེ་བར་གཏུགས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་འཚོ་བ། མང་དུ་ཐོས་

པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་སྦར་བ་ཕོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀྲ་

ཤྲིས་པར་གྱུར་ཅྲིག །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ།  རྣམ་དག་གངས་རྲིའྲི་ཕེང་བས་ཡོངས་བསོར་

བའྲི། །ཕོགས་འདྲིར་བདག་ཅག་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྲི ་མགོན། །བོ ་དམན་

བསམ་པའྲི་ངོ་དང་འཚམ་པའྲི་སྐུ། །སོན་མཛད་བ་མ་མཆོག་ལ་བདག་ཕག་

འཚལ། །ཁེད་ནྲི་སྐུ་ཚེ་དུ་མའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ། །རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་སས་ཀྲི་ཐུ་
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བོར་གྱུར། །གཟུངས་སོབས་མངོན་ཤེས་ཏྲིང་འཛིན་དུ་མ་ལ། །དབང་འབོར་ཆོས་

ཀུན་རྣམ་དཔོད་སྤན་གྲིས་གཟྲིགས། །ནམ་ཞྲིག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དབང་པོའྲི་

ཏོག །རྣམ་མངའ་འཁོར་གྲི་དབུས་ན་ཐེག་པ་མཆོག །སོན་མཛད་མདུན་ས་ཆེ་དེར་

འཇམ་པའྲི་དབངས། །རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོའྲི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས། །དེ་

ཚེ་རྒྱལ་བ་དེ་ཡྲི་ཚངས་དབངས་ཀྲིས། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བོ་ལུས་དང་སོག་ལ་

ཡང་། །ལྟོས་པ་མེད་པར་མ་དག་ཞྲིང་རྣམས་སུ། །རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་བཟང་འདབ་

བརྒྱ་པ། །སོང་ཉྲིད་གཏམ་གྲི་དྲི་བཟང་རྫོགས་པ་ཡྲིས། །ཡོངས་སུ་འགེངས་ལ་

ཞུགས་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་ཀུན་གྲི། །རབ་དང་

ཕུལ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་ལས། །བདག་ཉྲིད་ཆེ་ཁོད་སྲིང་སོབས་འོ་མའྲི་

མཚོ། །ཆེས་ཆེར་བསྐོད་པའྲི་རླབས་ཕེང་གཡོས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བའྲི་འཁོར་མང་

དབུས་ནས་མྱུར་བར་ལངས། །མ་ཞུམ་ཤྲིན་ཏུ་མཐོ་བའྲི་སྒ་དབངས་ཀྲིས། །བདག་

ནྲི་གྲངས་མེད་མ་དག་ཞྲིང་རྣམས་སུ། །སོང་ཉྲིད་ལྟ་དང་ཉེར་འབེལ་སྔགས་ཀྲི་

ལམ། །ལུས་དང་སོག་ལ་མྲི་ལྟ་འདོམས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་

བཟང་རྒྱས་བ་ཞེས། །དམ་བཅས་སོན་ལམ་བཏབ་པའྲི་མོད་དེ་ཉྲིད་ལ། །རྒྱལ་བ་

དབང་པོའྲི་ཏོག་དང་ཕོགས་བཅུ་ཡྲི། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དབངས་དང་མགྲྲིན་གཅྲིག་

ཏུ། །ལེགས་སོ་ཁོད་ནྲི་སྲིང་སོབས་ཆེན་པོ་ཞེས། །ཆེས་ཆེར་བསྔགས་ཤྲིང་ངོ་

མཚར་ལྟས་མང་བསན། །དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ཀུན་ཏུ། །དེ་ཡྲི་

མཚན་ནྲི་སྲིང་སོབས་ཆེན་པོ་ཞེས། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀུན་ལ་མཐུན་པར་

གྲགས། །དེ་ནས་དེར་ནྲི་བདེ་གཤེགས་དབང་པོའྲི་ཏོག །སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བེ་བ་
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འབུམ་འགེད་ཅྲིང༌། །འཛུམ་ལྡན་ཞལ་གྲིས་བདག་གྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས། །སྲིང་

སོབས་ཆེ་དེ་འདྲི་ལྟར་ལུང་བསན་མཛད། །ཁོད་ནྲི་དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་མ་དག་

པའྲི། །གྲངས་མེད་ཞྲིང་དུ་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ། །ཟབ་མོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བས་ཡོངས་

བཟུངས་པ། །རྒྱས་བེད་རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་རྫོགས་བས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་

མང་བརྒལ་བའྲི་བང་ཤར་མཚམས། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བཀོད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

དུ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའྲི་ང་རོ་ཞེས། །མངོན་པར་རྫོགས་པར་མྱུར་

དུ་འཚང་རྒྱ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་དེ་ལྟར་འདྲི་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པའྲི། །རྒྱལ་བ་

སེང་གེའྲི་ང་རོའྲི་སྐུ་ཚེ་ནྲི། །བསལ་པ་དཔག་མེད་ཐ་མལ་སྐུ་ཡྲི་ཚད། །དཔག་ཚད་

གཅྲིག་པ་མརྒད་མདོག་ལྟ་བུ། །དཔག་ཚད་དུ་མའྲི་འོད་ལྡན་ཕག་གཡས་ནྲི། །ཆོས་

འཆད་གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་ལ་གནས་པ། །བདུད་རྩྲིས་གང་པའྲི་ལྷུང་བཟེར་དེ་

དབུས་ནས། །བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ལྡན་མཆོད་སོང་ཆེར་འཕགས་ཤྲིང༌། །གྲངས་མེད་

འོད་ཟེར་འགེད་པ་ལྷག་གེར་གསལ། །ཞྲིང་དེའྲི་གདུལ་བ་དབང་པོ་མཆོག་རྣམས་

ཀྲིས། །མཆོད་སོང་དེ་ཉྲིད་མཐོང་བའྲི་མོད་ཙམ་ལ། །ཐེག་མཆོག་ལམ་བཟང་རྒྱུད་

ལ་མངོན་དུ་བེད། །འབྲིང་དང་ཐ་མའྲི་གདུལ་བའང་རྒྱལ་བ་དེས། །སྔགས་ཚུལ་

སོང་ཉྲིད་གཏམ་དང་ཉེར་འབེལ་བ། །འདོམས་པའྲི་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་འཐུངས་

ཙམ་ལས། །དེ་ཡྲི་མོད་ལ་ལམ་བཟང་མངོན་དུ་བེད། །ཞྲིང་དེའྲི་གདུལ་བ་ཀུན་

ཀང་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ། །ཟབ་མོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་དང་ཉེར་འབེལ་པ། །ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་

མཐུ་ལས་སྲིད་པ་གཞན། །ཉྲིང་མཚམས་མྲི་སྦོར་རྒྱལ་སས་ཤ་སག་གོ །དེ་ལྟར་

འཚང་རྒྱ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲི་སྐབས། །འདེན་མཆོག་དེ་ཡྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་ཕྱུང་
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བ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་དེ་ཉྲིད་ལེགས་རྟོགས་ནས། །བཀའ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་

བེད་པ་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ལུས་དང་སོག་ལ་ཡང༌། །མ་བལྟ་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་ཚུལ་

ཀུན་བཟུངས་ནས། །རྒྱལ་བ་སེང་གེའྲི་ང་རོར་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡྲི་འཁོར་གྲི་

དང་པོར་བདག་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་གང་དུ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའྲི་བཀོད་པ་མཐའ་

ཡས་པ་ལས་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་མདོར་བསྡུས་པར་བརོད་

ནས། སོན་ལམ་དུ་བ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གོ་བདེ་བར་སྦར་བ་འདྲི་ནྲི་རེ་རྲིན་པོ་

ཆེ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་ཕེད་པའྲི་དད་པ་བརྟན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཉེ་བར་

བརྒྱན་པ་དྲུང་ནམ་མཁའ་དཔལ་འབོར་བའྲི་གསུང་གྲིས་ཉེ་བར་བསྐུལ་ཏེ་བཙུན་པ་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་སྦར་བའོ། །

མྲི ་མཇེད་ཞྲིང་འདྲིར་ཐུབ་བསན་པདོའྲི ་ཚལ། །ཀུན་ནས་རྒྱས་བེད་

མཁེན་བརྩེའྲི་ཚ་ཟེར་ཅན། །རྟུལ་ཞུགས་དྲི་མེད་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་

པའྲི། །བཤེས་གཉེན་ཉྲིན་བེད་དབང་པོས་བདག་སྐོངས་ཤྲིག །ཆུ་སྐེས་གཞོན་

ནུ་དག་ལ་ཉྲི་འོད་བཞྲིན། །གང་གྲི་བོ་གྲོས་ཤེས་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། །ཐོགས་

མེད་འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མ་ཀུན་བལ་བ། །རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་ལ་མགོས་ཕག་

འཚལ། །གཞོན་ནུའྲི་སར་གནས་ལས་གཞན་གང་གྲིས་ཀང༌། །བོ་གྲོས་མཆོག་ལ་

བསྒྲིན་པར་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། །བསེངས་བལ་ཆོས་ཀུན་གཟྲིགས་པ་རྣམ་དག་པ། །སྐེ་

དགུའྲི་སྒོན་མ་མཆོག་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་རྐང་འཐུང་
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གཞོན་ནུ་བཞྲིན། །སྲིད་མཚོར་བྲིང་བའྲི་འགྲོ་རྣམས་བོ་གྲོས་ཀྲིས། །ལེགས་པར་

འདེན་མཛད་ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་པད་སྤྲི་

བོས་འདུད། །དྲི་མེད་བོ་གྲོས་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་ཅྲིང༌། །འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའྲི་རྲི་

”བོང
1
་མཚན་མས་མཛེས། །རྨད་བྱུང་གྲགས་པའྲི་འོད་དཀར་ལྷམ་མེ་བ། །དཔལ་

ལྡན་བ་མ་བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ཅན་རྒྱལ། །ཟབ་ཡངས་བོ་གྲོས་ཆུ་གཏེར་ལས་འོངས་

ཤྲིང༌། །ལྷག་བསམ་བཟང་པོའྲི་སྦྲང་རྩྲིས་ཉེར་གཏམས་པའྲི། །རྣམ་དཀར་གྲགས་

པའྲི་དྲི་བསུང་ཆེར་གཡོ་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་འདབ་སོང་ལྡན་པ་རྒྱལ། །ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་མགོགས་འགྲོའྲི་རྟ་ལང་ཅན། །ལེགས་བཤད་འོད་ཟེར་བེ་བ་སོང་འགེད་

ཅྲིང༌། །རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའྲི་མཁའ་ལ་རྣམ་རོལ་པའྲི། །ཀུན་མཁེན་པདའྲི་གཉེན་ལ་

བདག་ཕག་འཚལ། །རྒྱལ་སས་འཆྲི་མེད་དབང་པོའྲི་དཔལ་ལྡན་པ། །མཁས་མང་

ལག་འགྲོའྲི་འབོར་བ་ལ་དགོངས་ཤྲིང༌། །ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མྲིག་

སོང་ལྡན། །ཡོངས་འཛིན་སབས་གསུམ་དབང་པོས་དགེ་ལེགས་མཛོད། །ཉྲི་མའྲི་

གཉེན་པའྲི་དགོངས་དོན་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར། །སྔོན་སྦངས་བསོད་ནམས་གླྲིང་ལས་

ལེགས་འོངས་པའྲི། །རྣམ་དཔོད་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་ལ་རབ་བཀོད་དེ། །འགྲོ་བོའྲི་རྒུད་

པ་ཀུན་སེལ་དེ་ལ་འདུད། །བསབ་གསུམ་ཡོངས་འདུའྲི་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཞྲིང༌། །ཐོས་

བསམ་ཡལ་གའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲྲིབ་བསྲིལ་ཅན། །ཀུན་དགའྲི་དགོས་འདོད་མ་

ལུས་འབྱུང་བའྲི་དཔལ། །བཤེས་གཉེན་དཔག་བསམ་ལོན་པས་དགེ་ལེགས་

མཛོད། །དར་རྒུད་བར་མའྲི་གདུལ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྐོང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྲིན་

1 མ་ཕྲི། ༦བ༢ན།   བོད   * བོང
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ཆེན་བདུན་ལ་དབང་། རྣམ་དག་དངོས་སོབས་རྲིགས་པའྲི་དཔལ་ལ་སྤོད། །ཐུབ་

བསན་གླྲིང་བཞྲིའྲི་བདག་པོ་དེ་ལ་འདུད། །བསོད་ནམས་གསེར་གྲི་”ད
1
་བས་གདོང་

མཛེས་ཤྲིང༌། །ཤེས་རབ་ཡོངས་མཛེས་མཆེ་བ་ཆེས་དཀར་བའྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་

མེད་སྤྲི་གཙུག་རབ་མཐོ་བ། །མཁས་མཆོག་ལག་ལྡན་དབང་པོ་དེ་ལ་འདུད། །དེ་

ལྟར་དགོངས་པ་དག་པའྲི་ཐུགས་མངའ་བ། །རེ་བཙུན་འགྲོ་བའྲི་མགོན་དང་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི། །སས་ཀྲི་ཐུ་བོར་རང་གྲིས་ཞལ་བཞེས་པའྲི། །བཤེས་གཉེན་བདུན་ལ་བསོད་

པའྲི་རབ་བེད་འདྲི། །སྐེ་བས་ཐོབ་པའྲི་བོ་གྲོས་མྲི་དམན་ཞྲིང༌། །མང་དུ་ཐོས་དང་

རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་མཁས་པ། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའྲི་མཐར་སོན་དགེ་ལེགས་

དཔལ། །བཟང་པོ་ཞེས་བས་གུས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་བསེབས། །

རེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་

ལྡན་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲི་བེད་པོ་ཡྲིས། །མྲི་འཇྲིགས་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་དབང་བསྐུར་

བ། །རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པའྲི་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ཀྲི་རེ། །མྲི་ཕམ་བ་མ་གཉྲིས་པ་རྒྱལ་

གྱུར་ཅྲིག །ཁོད་ནྲི་རྣམ་དཔོད་ལུས་མཛེས་ཤྲིང༌། །དར་དྲིར་ལེགས་བཤད་མགྲྲིན་

པའྲི་དབངས། །མ་ལུས་མཁས་པའྲི་ཡྲིད་འཕོག་པ། །རྲིན་ཆེན་རྲིགས་པའྲི་དོ་

ཤལ་འཕང་། །མཁས་པ་ཀུན་གྲི་ཟུར་ཕུད་ལ། །བཀའ་ཡྲིས་རྩེ་དགའ་བགྲིས་པ་

ཁོད། །དཔལ་ལྡན་ཕོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན། །རྲིགས་པའྲི་ཉྲིན་བེད་ཁོད་དྲིན་ལས། །གངས་ཅན་བོ་གསལ་

1 མ་ཕྲི། ༦བ༧ན།   ད   *ད
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བུང་པའྲི་ཚོགས། །མཐའ་དག་བསན་པའྲི་པད་ཚལ་དུ། །གསུང་རབ་སྦྲང་རྩྲིའྲི་

དགའ་སོན་མོང༌། །ད་ལྟ་ཐུབ་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ལོག་པར་འཁུ་བ་རྣམས་ཀྲི་

སྲིང༌། །ཁོད་གསུང་རྲིགས་པའྲི་རྲི་བོ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་ལྕྲི་བས་ཅྲི་ཡང་ནོན། །བརྩོན་པ་

དམ་པའྲི་དཔུང་གྲི་ཚོགས། །ཡན་ལག་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་ཁོད། །ལེ་ལོའྲི་དགྲ་སེ་

དྲུངས་ཕྱུང་ནས། །ཉམས་པ་མེད་པའྲི་གོ་འཕང་འཛིན། །དེ་ཕྲིར་ཆོས་ཚུལ་ཆུ་བོའྲི་

རྒྱུན། །བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཉྲིན་བཞྲིན་དུ། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འབབ་པ་ལས། །ཁོད་

ཐུགས་ཆུ་གཏེར་རྣམ་པར་འཕེལ། །ཁོད་ནྲི་དམ་པའྲི་མགོན་གྲིས་བཟུངས། །རྒྱལ་

བའྲི་ཐུགས་བཅུད་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན། །ཞལ་གྲི་བུམ་བཟང་ལས་འོངས་པ། །དད་པའྲི་

སྲིམ་པས་རྫོགས་པར་གསོལ། །དེ་སད་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །རང་གཞན་

གྲུབ་མཐའ་ཕ་རོལ་བོན། །སྨྲ་མཁས་རྲི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི། །དབུས་སུ་སེང་

གེའྲི་སྒ་ཡང་བསྒགས། །སོང་ཉྲིད་སེར་ཕེང་ཆེར་གཡོ་བ། །རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོའྲི་

ང་རོ་ཡྲིས། །དངོས་འཛིན་གླང་ཆེན་མོས་པ་དག །སྲིང་ལ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་

འབྲིན། །བདེན་གསུང་བདེན་པ་གསུང་བ་དང༌། །དེ་ཡང་བཅད་བརར་བསེགས་པ་

ཡྲི། །གསེར་བཞྲིན་ཚད་མས་ལེགས་སྦངས་པའྲི། །གསུང་ལ་སུ་ཞྲིག་གླགས་ཐོང་

འགྱུར། །དེ་ཕྲིར་རྟོག་གེ་རྣོ་ལྡན་པ། །ལེགས་སྦངས་རྒོལ་བ་སོང་དག་ནྲི། །ཁོད་དྲུང་

ལྕེ་རྩེ་མགྲྲིན་པ་ན། །སྲིང་དང་ལྡན་ཅྲིག་འདར་བ་བསེན། །ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་

རབ་རྒྱས་ཤྲིང༌། །ལྷག་བསམ་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ག་གྱུའྲི་རྲི་བོང་མཚན་

མ་དང༌། །བལ་བའྲི་ཟླ་བ་ཁོད་ཤར་ཚེ། །ལོག་སྨྲ་འབྱུང་པོའྲི་བ་ཡྲི་ཚོགས། །མཚན་

མོ་བརྒྱུ་བའང་མཚན་མོ་ནྲི། །ལོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཐོབ་པ་དག །མུན་པའྲི་ཁུང་
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བུ་སྐབས་སུ་འཛིན། །ཁོད་ནྲི་དབངས་ཅན་མགྲྲིན་པར་བས། །ལེགས་བཤད་

བདུད་རྩྲི་ཞལ་ལ་ཆགས། །ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་མ་ལུས་ཀྲི། །ཁ་ལ་སྨྲ་བཅད་རྒྱ་ཡང་

བྲིན། །མཁས་པ་གསེར་རྲིའྲི་ཕེང་བ་ནྲི། །གཟྲི་བརྲིད་རབ་རྒྱས་ཉྲི་མ་ཡྲི། །དྲུང་ན་

མར་མེའྲི་རྩེ་མོ་དང༌། །མཚུངས་པའྲི་གནས་ལ་ཁོད་ཀྲིས་བཀོད། །རྟག་ཏུ་ལེགས་

བཤད་ཚོགས་ཀྲིས་གང༌། །དུལ་བའྲི་དཔལ་གྲིས་རྣམ་པར་བརྲིད། །རྲིགས་པའྲི་

སང་བ་བེ་བས་བརྒྱན། །བསན་པ་འབའ་ཞྲིག་གཅེས་པར་དགོངས། །དེ་ཕྲིར་ཕན་

བདེའྲི་རྩ་ལག་མཆོག །བོ་ལྡན་ཐར་ལམ་སོན་པའྲི་མྲིག །འགྲོ་བའྲི་མཛའ་བཤེས་

དམ་པའྲི་ཕུལ། །ཁོད་ལྟའྲི་མགོན་བཅས་སལ་བ་བཟང༌། །བག་ཡོད་ཆུ་ལོན་བརྟན་

པོ་ཡྲིས། །ཉེས་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་རྒྱུན་བཅད་ནས། །བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས་པའྲི་དང་སོང་

མཆོག །ཀུན་གྲི་རལ་བའྲི་ཅོད་པན་འཛིན། །རང་གྲི་དོན་དུ་འཆྲི་མེད་ཀྲི། །བདེ་

བའང་རྩྭ་ལྟར་དགོངས་པ་ཁོད། །ཐུགས་རེ་ཁོ་ནས་གཞན་དོན་ཕྲིར། །དཀའ་བ་

བརྒྱ་ཕག་དག་གྲིས་དགོས། །རྲི་རབ་ལྟ་བུར་བརྟན་པའྲི་ཐུགས། །བམས་པའྲི་རླུང་

ཤུགས་ཀྲིས་བསྐོད་པས། །ཤྲིང་བལ་བཞྲིན་དུ་སྲིད་པ་འདྲིར། །འགྲོ་བའྲི་དོན་དུ་

གཡོ་བ་ལགས། །རྲིམ་གཉྲིས་ནོར་བུའྲི་ཅོད་པན་གྲིས། །བསབ་གསུམ་གདེངས་

ཀ་རབ་ཏུ་མཛེས། །ཟབ་ཡངས་རྒྱུད་སེའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་གདེངས་ཅན་

དབང་པོ་ཁོད། །ཏྲིང་འཛིན་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་ལ། །འདོད་དགུར་སྤོད་པའྲི་མཐུ་ལྡན་

ཡང༌། །འགྲོ་བའྲི་མུན་སེལ་ངལ་བ་ལ། །ལྷག་པར་གཞོལ་འདྲི་རྨད་དུ་བྱུང༌། །མདོར་

ན་ཡབ་རེ་དམ་པའྲི་བཀའ། །རྒྱལ་པའྲི་རྲིང་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཉམས་པ་

མེད་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མཛད། །ཕན་མཛད་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐེ་བོ་ཡོན་ཏན་
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མེད་ལ་ཡང༌། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པར་སྒོ་བཏགས་ནས། །གཅམ་བུ་ཁོ་ནའྲི་ངག་གྲིས་

ནྲི། །མགུ་བ་ལྷུར་ལེན་ཚིག་ཏུ་སྨྲ། །ཁོད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཆུ་གཏེར་ལས། །སྐྲ་རྩེས་

བཟུངས་པའྲི་ཐྲིགས་པ་ལྟར། །བསྔགས་པའྲི་འདབ་བརྒྱ་དགོད་པ་འདྲི། །ཚད་མའྲི་

ཉྲིན་བེད་འོད་ཀྲིས་ཕེ། །དེ་ལྟར་དགེ་བའྲི་བཤེས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི། །མེ་ཏོག་ཕེང་

མཛེས་ཅུང་ཟད་སེལ་བ་ལས། །ཐོབ་པའྲི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །ཐེག་པ་

མཆོག་གྲི་མགོན་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྲིག །

རབ་བེད་འདྲི་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་ན། །སན་དངགས་དབང་པོ་ཀུན་གྲི་

མགོ་བོ་ལ། །ཚིག་གྲི་གོམ་པ་འགོད་མཁས་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོས་ཚིག་

གྲི་སྦོར་བ་སངས་ཏེ་སྨྲས། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་མ་ལུས་པའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་

པའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདོས་ས་ཆེན་པོ་ལ་དབུགས་འབྲིན་པར་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡོན་

ཏན་རབ་ཏུ་བསྔགས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཚངས་པའྲི་དབངས་ཞེས་བ་བ་འདྲི་

ནྲི། མགོན་པོ་དེའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་ཉེ་བར་འཚོ་བ། སེ་སོད་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ནོར་གྲིས་

བོ་གྲོས་ཀྲི་བང་མཛོད་རབ་ཏུ་”ཁེངས
1
་པ་འཛིན་པ་དུ་མས། ཚིག་གྲི་སྦོར་བའྲི་

འཆྲིང་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་གོ་བདེ་བར་རོད་ཅྲིག་ཅེས་ཉེ་བར་བསྐུལ་ནས་གསོལ་བ་

འདེབས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་མཚམས་སྦར་བའྲི་བེད་པ་ལས། རྲིགས་པའྲི་གནས་ཀྲི་

འབོར་པ་དམ་པའྲི་དཔལ་ལ་འདོད་དགུར་སྤོད་པའྲི་སལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་

བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་ཀྲིས་སྤོ་བ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་མགྲྲིན་པ་ཅུང་ཟད་གཟེངས་བསོད་

དེ་སྨྲས་པའོ། །

1 མ་ཕྲི། ༨ན༦ན།   ཁོངས   * ཁེངས
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རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསབ་

གསུམ་ཡོངས་འདུའྲི་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཞྲིང༌། །རྨད་བྱུང་མཁེན་བརྩེའྲི་ཡལ་ཁ་ཁོན་

ཡངས་ལ། །འཕྲིན་ལས་འབས་བུས་བརྲིད་པ་ཀུན་དགའྲི་ཤྲིང༌། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དཔག་བསམ་ལོན་པ་རྒྱལ། །ཤེས་རབ་པྲིར་གྲིས་ཁོད་ཐུགས་མེ་ལོང་ལ། །དཔལ་

ལྡན་རྒྱལ་བའྲི་ཆོས་ཀུན་བྲིས་པ་བཞྲིན། །བཟང་པོའྲི་ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཡོངས་

ཀྲི་མགོན། །ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀྲི་རེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ལ་བརྟེན་ན་སྲིད་

པའྲི་འཆྲིང་བ་ཀུན། །མ་ལུས་མྲིང་གྲི་ལྷག་མ་ཉྲིད་འགྱུར་བ། །ཟླ་མེད་སྐབས་

ཀྲི་དམ་པ་དགེ་བའྲི་བཤེས། །ཐར་པའྲི་ལམ་སོན་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་

བར་གཤེགས་པའྲི་རྲིང་ལུགས་བ་ན་མེད། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་ཁུར་

བསམས་པས། །དམ་ཆོས་རྒྱལ་སྲིད་སྐོང་བའྲི་ཐུ་བོ་མཆོག །ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་བ་

མའྲི་ཞབས་ལ་འདུད། །སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་གཡོ་བ་གློག་གྲི་གར། །བསྐོད་པའྲི་

རོལ་པ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་པ་ཁོད། །གཅྲིག་ཏུ་དམ་པའྲི་ལམ་ལ་རབ་གཞོལ་བའྲི། །ཞྲི་

བའྲི་ཐུགས་ཅན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བག་ཡོད་འོ་མའྲི་ཆུ་གཏེར་ལས་འོངས་

ཤྲིང༌། །དན་དང་ཤེས་བཞྲིན་ཉྲི་འོད་ཀྲིས་ཕེ་བས། །ཐུབ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་

པོའྲི་ངད་ལྡང་བ། །བསབ་གསུམ་སྦྲང་རྩྲིའྲི་རྒྱལ་མཚན་དེ་ལ་”འདུད
1
། །འགྲོ་འདྲི་

ཉམ་ཐག་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་བཅྲིངས་བཞྲིན། །དེ་བས་ཁོད་ཐུགས་སྲིང་རེས་དམ་དུ་

བཅྲིངས། །དེ་སད་བང་ཆུབ་མཆོག་ལས་ཁོད་ཀྲི་ཐུགས། །མྲི་ལྡོག་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འགྲོ་བ་འདྲི་ལ་ཉྲིད་ཀྲི་བདེ་དགེ་ཀུན། །ལན་བརྒྱ་ཕག་ཏུ་བཏང་

1 མ་ཕྲི། ༨བ༥ན།   འདུས   * འདུད
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བར་མཛད་ན་ཡང༌། །ད་དུང་”ཚིམ
1
་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་མངའ་བ། །རྒྱལ་སས་དཔའ་

བོ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་སས་དཔའ་བོ་ཇྲི་སེད་པ། །དེ་ཀུན་ལྷག་

པའྲི་བསམ་པ་ཁོད་བཞྲིན་ཏེ། །ཁོད་ཀྲི་རླབས་ཆེན་སྤོད་པའང་དེ་དག་བཞྲིན། །མྲི་

མཉམ་མེད་པ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིང་དུ་བསྐྲད་པས་ཁོས་པ་

བཞྲིན། །དངོས་འཛིན་གདོན་གྲིས་འགྲོ་འདྲི་ཡུན་དུ་གཙེས། །འོན་ཀང་འགྲོ་བའྲི་

བདག་འཛིན་ལྕགས་སྒོག་ནྲི། །གཅོད་མཛད་དཔའ་བོ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྤོས་

པའྲི་ཆུ་འཛིན་དང་བལ་ཁོད་ཐུགས་མཁར། །མྲི་རྟོག་ཏྲིང་འཛིན་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས། །རྨོངས་པའྲི་མུན་འཐུག་མ་ལུས་དྲུངས་ཕྱུང་བ། །དག་པའྲི་ཐུགས་མངའ་དེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀུན་གཟྲིགས་པའྲི་འདེན་བེད་སོང་ལྡན་ཞྲིང༌། །བདག་

མེད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཡྲིས། །དངོས་འཛིན་ལྷ་མྲིན་དབང་པོའྲི་སོག་འཕོག་

པ། །ཐུབ་བསན་སབས་གསུམ་བདག་པོ་དེ་ལ་འདུད། །སྲིན་ལེགས་པདོའྲི་ཚལ་

ན་འདབ་སོང་ཅན། །དག་པའྲི་རྒྱུ་སར་དབུས་ན་ཟླ་བ་བཞྲིན། །མཁས་མང་རྲི་བོའྲི་

དབུས་ན་ལྷུན་པོ་ཁོད། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲིས་མཐོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཚོགས་

གཉྲིས་ཤར་རྲིའྲི་བ་གམ་ལ་འཛེགས་ཤྲིང༌། །ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་ཤེལ་གྲི་

ད་བས་བསམས། །ཕན་བདེའྲི་ཀུ་མུད་བཞད་པའྲི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་

བ་མ་བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ཅན་རྒྱལ། །མཁེན་བརྩེ་མགོགས་འགྲོའྲི་རྟ་བདུན་ལ་གནས་

ཤྲིང༌། །འཕྲིན་ལས་འོད་སོང་གདུལ་བའྲི་འཛིན་མར་འབབ། །ཐུབ་བསན་སྦྲང་རྩྲི་

འཛིན་པའྲི་གཉེན་གཅྲིག་པུ། །བཤེས་གཉེན་ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ་དེ་ལ་འདུད། །ཀུན་

1 མ་ཕྲི། ༨བ༦ན།   ཆྲིམ   * ཚིམ
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མཁེན་རྒྱལ་བའྲི་གངས་རྲི་ལས་འོངས་པའྲི། །ལེགས་བཤད་དབུ་བའྲི་འཛུམ་

དཀར་རོལ་པ་ཅན། །གསུང་རབ་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་གྲིས་ཁོད་ཐུགས་ཀྲི། །བུམ་

བཟང་ཡོངས་སུ་གཏམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་དག་དབང་བཞྲིའྲི་རྲིན་ཆེན་

ཁམས་ལས་གྲུབ། །རྒྱུད་སེ་རྣམ་བཞྲིའྲི་བང་རྲིམ་ས་རགས་ཅན། །རྲིམ་གཉྲིས་ཉྲི་

ཟླའྲི་འོད་ཀྲིས་རབ་མཛེས་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ས་འཛིན་དབང་པོ་རྒྱལ། །རྒྱུད་

སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཁོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྲིང༌། །དངོས་གྲུབ་ནོར་བུ་མཆོག་གྲི་ཅོད་པན་

ཅན། །སལ་བཟང་ལག་འགྲོ་ཀུན་གྲི་ཉེར་འཚོའྲི་གཞྲི། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་གདེངས་

ཅན་དབང་པོ་རྒྱལ། །དཔལ་ལྡན་ཆུ་གཏེར་བཞྲི་ཡྲི་ས་རགས་ཅན། །རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་

ཅན་འདྲི་ན་ཁོད་ཀྲི་དཔལ། །ཁོར་ཡུག་”རྲི
1
་བོའྲི་གནས་ལ་ངལ་བསོ་བ། །ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །ཁོད་ཀྲི་རབ་དཀར་གྲགས་པའྲི་མེ་ཏོག་

ཕེང༌། །ཕོགས་ཀྲི་བུ་མོའྲི་རྣ་ལུང་ལ་འཕོས་པ། །དེ་ཡྲི་དྲིན་ལེན་བོ་གསལ་བུང་

བ་ཡྲི། །ཡྲིད་ཀྲི་ལྕགས་ཀྱུར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ས་ཡྲི་མགོན་པོ་ཁོད་ཀྲི་

ལེགས་བཤད་ཀྲི། །ཡལ་འདབ་ངོས་ལས་ཟགས་པའྲི་ག་པུར་རྒྱུན། །གདུལ་བའྲི་

གཉྲིས་འཐུང་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་དག །ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་འཕོག་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །འཇྲིག་རྟེན་འཇྲིག་རྟེན་འདས་པའྲི་དགེ་ལེགས་ཀུན། །གང་གྲི་ཞལ་གྲི་བདུད་

རྩྲིར་རག་ལས་པ། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའྲི་བཤེས་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་རྡུལ། །གུས་པས་

སྤྲི་བོར་ལེན་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །རེད་དཀའ་འཇྲིག་པར་ས་བའྲི་དལ་འབོར་

འདྲི། །དགོས་མེད་ཚེ་འདྲིའྲི་བ་བས་མྲི་གཡེང་བར། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟློག་ལྟའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༩ན༧ན།   རའྲི   * རྲི
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བརྩོན་པ་ཡྲིས། །དོན་ཆེན་སྲིང་པོ་ལེན་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །མེ་འོབས་ལྟ་བུར་

བཟོད་དཀའྲི་འཁོར་བ་འདྲི། །པདོའྲི་ཚལ་ལྟར་མཐོང་བའྲི་བོ་སངས་ནས། །རྣམ་

གྲོལ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་ལེན་པ་ལ། །ཤུགས་དག་དོན་གཉེར་སྐེ་བར་བྲིན་གྲིས་

རློབས། །ཡུན་རྲིང་དུས་ནས་གྲངས་མེད་ཕན་བཏགས་པའྲི། །དྲིན་ཅན་མར་གྱུར་

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའྲི་ཚོགས། །མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་གནས་སུ་ལྷུང་བ་ལ། །བཅོས་

མྲིན་སྲིང་རེ་སྐེ་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །དེ་དག་སྲིད་པའྲི་བཙོན་ར་བཟོད་དཀའ་

ལས། །བསྒལ་ཕྲིར་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་དག་གྲིས་ཀང༌། །སྐོ་མེད་བཟོད་པའྲི་གོ་ཆ་

ཆེར་བགོས་ནས། །རྒྱལ་སས་སྤོད་ཀུན་རྫོགས་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །རྟོགས་

དཀའ་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། །ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ལེགས་

རྟོགས་ནས། །ཞྲི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་

པ་སེལ་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་བགྲོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་

ལམ། །རྣམ་མང་རྒྱུད་སེའྲི་དོན་ལ་ངེས་རེད་ནས། །ལམ་གྲི་མཐར་ཐུག་རྲིམ་གཉྲིས་

རྣལ་འབོར་ལ། །སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་བེད་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །མདོར་ན་རྒྱལ་

བའྲི་གདུང་འཚོབ་ཆོས་ཀྲི་རེ། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བའྲི་དཔལ་དུ་ཞབས་བརྟན་

ཞྲིང༌། །རྣམ་མང་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ལ། །མཛད་པ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་

བྲིན་གྲིས་རློབས། ཞེས་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་མྲི་འཕོགས་པའྲི་མཁེན་རབ་དང་

ཐུགས་རེ་མངའ་བ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་བསོད་

ཅྲིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་བྲིན་རླབས་ཀྲི་འདོད་ཇོ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། གནས་བརྟན་སེ་

སོད་འཛིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་བཟང་དང༌། མེ་ཉག་དགེ་བཤེས་ཚུལ་བཟང་དང༌། 
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རེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཉེ་གནས་དགེ་སྦོང་དཔལ་མགོན་ལ་སོགས་པ་ཆེས་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་རེ་

འདྲི་ཉྲིད་ལ་བསོད་ཅྲིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་སན་དངགས་ཀྲི་བརས་མ་བཅྲིངས་པའྲི་

གོ་བདེ་བ་ཞྲིག་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་

བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། ཤངས་མདོ་རྲི་བོ་དགེ་འཕེལ་གྲི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྦར་བའོ། །

ༀ་སྭསྲི། ཚོགས་གཉྲིས་ཀུན་དགའ་རྒྱས་པའྲི་གཞལ་མེད་ཁང༌། །རབ་

དཀར་བཀྲ་ཤྲིས་བ་གམ་མཐོན་པོའྲི་རྩེར། །བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་ལ་ཟླ་

མེད་པ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཁོད་ཀྲིས་འཇམ་པའྲི་

དབངས་ཀྲི་རྲིགས། །དཀར་པོར་མཛད་པའྲི་དཔལ་བྲིན་པས། །སལ་བཟང་སྐེ་

བོ་མཐའ་དག་གྲི །ཕན་བདེའྲི་དུས་སོན་ཅྲི་ཡང་རྒྱས། །གང་གྲི་ཞབས་སྐེས་རྡུལ་

ཚོགས་ཀྲིས། །ཕོགས་ཀུན་སེར་པོར་མཛད་གྱུར་པ། །དང་སོང་ཆེ་དེའྲི་གདུང་

འཚོབ་ཅྲིང༌། །མ་ཉམས་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་སྲིད་སྐོང༌། །སྤན་ནྲི་བམས་པའྲི་ཆུ་ཡྲིས་

བརླན། །ཐུགས་ལ་ཞྲི་བའྲི་བདུད་རྩྲིས་བན། །དུལ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡོངས་སྲིན་

པས། །ཐུབ་པ་ཀུན་གྲི་ཅོད་པན་འཛིན། །སྐེ་དགུའྲི་ལེགས་བས་བསོད་ནམས་

ཀྲི། །འབས་བུ་མངོན་དུ་སོན་པ་བཞྲིན། །འགྲོ་བའྲི་རྒུད་པ་མཐར་མཛད་པ། །རྲིན་

ཆེན་ཀུན་གྲི་”དམ
1
་པ་ལགས། །ཁོད་ཀྲི་གྲགས་པ་ལྟར་དཀར་བའྲི། །ཕྲིན་ལས་

ཟླ་ཟེར་རེག་པ་ལས། །ཕོགས་ཀུན་མཛེས་མ་སོན་དུས་ཀྲི། །སྤྲིན་དཀར་ལྟ་བུའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༡༠ན༧ན།   ངཔ   * དམ
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སོད་གཡོགས་འཛིན། །འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་འཕོག་པ་ལ། །ཡོངས་སུ་ངལ་བ་

ཁེངས་པ་བཞྲིན། །སེད་པ་བཞྲིན་དང་རྨོངས་པ་བཞྲིན། །འཛིན་པ་མེད་པར་ཁོད་

ཀྲིས་བཏང༌། །མཁེན་པའྲི་སང་བས་ཉྲིན་བེད་དང༌། །རབ་བསྲིལ་བརྩེ་བས་རྲི་

བོང་ཅན། །འདོད་དགུ་སྦྲིན་པའྲི་དཔག་བསམ་ཤྲིང༌། །ལན་བརྒྱར་ཕམ་མཛད་

འགྲོ་བའྲི་གཉེན། །ཁོད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རབ་བསྔགས་པའྲི། །རོ་ལྡན་ཚིག་གྲི་བདུད་

རྩྲི་ནྲི། །མཁས་རྣམས་ཁ་ཡྲི་པདོ་ལ། །སྦྲང་རྩྲི་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་བགྲིད། །ཁེངས་ལྡན་

གཉྲིས་འཐུང་མཐའ་དག་གྲི །སྤྲི་བོ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཁོད། །ས་སྐོང་ཀུན་གྲི་ཅོད་

པན་ལ། །བཀའ་ཡྲི་ཕེང་བ་ངལ་བསོ་བགྲིད། །ཉྲིན་བཞྲིན་སན་པའྲི་ཕོ་ཉ་ནྲི། །ཁོར་

ཡུག་རྲི་བོའྲི་བར་དུ་འགྲོ །ནོར་འཛིན་བུ་མོའྲི་མཛེས་སྡུག་ལ། །བཀའ་ཡྲི་སྤྲིང་ཡྲིག་

ཀོག་པ་བཞྲིན། །དམ་པ་ཀུན་གྲི་ལྟ་བེད་ཀྲི། །བཅུད་ལེན་སྤོ་བའྲི་མདངས་གསལ་

བ། །འཛུམ་དཀར་ཞལ་གྲི་ཟླ་བ་ཡྲིས། །ས་ལ་བདུད་རྩྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིན། །རྲིག་

སྔགས་འཆང་གྲི་གཞུང་ལུགས་ཆ། །མ་ལུས་ཐུགས་ཀྲི་བང་མཛོད་ན། །དོག་པ་

མེད་པར་ངལ་བསོ་བ། །ཁོད་ཀྲིས་གསང་བའྲི་མཛོད་ཀུན་འཛིན། །རོ་རེ་འཆང་གྲི་

ཐུགས་ཀྲི་བཅུད། །གསོལ་བས་ཏྲིང་འཛིན་ལུས་རྒྱས་པ། །རྣལ་འབོར་དབང་པོ་བེ་

བ་ཡྲི། །དབུས་ན་རྒྱུ་སར་བདག་པོ་བཞྲིན། །དབང་བཞྲིའྲི་རྲིན་ཆེན་ཁམས་ལས་

གྲུབ། །རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་ས་རགས་ཅན། །རྲིམ་གཉྲིས་ཉྲི་ཟླའྲི་འོད་ཀྲིས་འཁྱུད། །ཁོད་

གཞན་ལྷུན་པོའྲི་དབང་པོ་གང༌། །མཐུ་སོབས་དབང་ཕྱུག་སྲིང་པོའྲི་རྩེ། །རྒྱལ་མཚན་

གསུམ་མཐར་དེ་དག་གྲི །མཁེན་བརྩེ་མ་ལུས་གཟུགས་ཅན་བཞྲིན། །མཚམས་སྤྲིན་

ལྟ་བུའྲི་བ་གོས་འཛིན། །གང་ལ་ཁོད་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ཡྲི། །སྤན་རས་ཟུར་གྲིས་རེག་
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གྱུར་པ། །དེ་ལ་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ནྲི། །མ་བོས་པར་ཡང་རང་ཉྲིད་ལྷུང༌། །དེ་

ལྟའྲི་ངོ་མཚར་གྲིས་དངས་ཏེ། །དད་པས་ཡྲིད་ཀྲི་བརྟན་པ་ཉམས། །བསོད་དབངས་

སྒོགས་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས། །གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདག་ཅག་སྐོངས། །སྡུག་

བསྔལ་རྦ་རླབས་མང་འཁྲུགས་པའྲི། །འཁོར་བ་ཆུ་སྲིན་འབྱུང་གནས་ལས། །ཐུགས་

རེའྲི་ཕག་གྲིས་ཉེར་བཟུངས་ཏེ། །རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོར་བདག་གྲུབ་”མཛོད
1
། །དེ་

སད་སྨྲས་འདྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་དེ་ལ་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་

པར། །གཞོན་ནུ་བོ་དང་ལྡན་པའྲི་དཔལ་ལྡན་ལེགས། །གུས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྐུལ་

བའྲི་ཆེད་དུའོ། །ཅེས་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་བྲིས་པའོ། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥ་ཡ། དཔལ་ལྡན་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲིས་རབ་གྲགས་པ། །བསབ་

གསུམ་རྣམ་དག་བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །འགྲོ་བའྲི་དེད་དཔོན་ཤཱཀའྲི་སས་

ཀྲི་གཙོ། །མཚུངས་མེད་བ་མ་མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དན་དང་ཤེས་བཞྲིན་

བག་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས། །ཁེལ་ཡོད་མ་ཆགས་བརྩེ་དང་རྣམ་དཔོད་གྲོགས། །རང་

བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ཁོད་ཐུགས་ཟླ་བ་ལ། །བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ལྟར་ཆགས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཀུན་ལ་བ་དང་བ་མྲིན་རྣམ་དཔད་ནས། །འཇུག་དང་ལྡོག་པའྲི་བང་དོར་མཐའ་

དག་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ནོངས་པ་གཏན་སངས་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའྲི་

མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པའྲི་སྤོད་ཚུལ་རྫོགས་པའྲི་དང་སོང་མཆོག །མཐོ་

རྲིས་མགོན་པོ་ཀུན་གྲིས་མཆོད་བ་བ། །རྒྱལ་བ་མཐའ་དག་དགེས་པ་བསྐེད་པའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༡༡ན༡ན།   མཇོད   * མཛོད
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སས། །མ་ལུས་འགྲོ་བའྲི་གཉེན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདོད་པའྲི་དབང་གྱུར་བག་

མེད་རང་དགར་”སྤོད
1
། །གླང་ཆེན་མོས་ལྟར་མ་བསམས་གདུལ་དཀའ་བ། །དེ་དག་

ཁོད་གསུང་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུངས་ཙམ་གྲིས། །རྒྱགས་བལ་རྣལ་དུ་འགོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །མཁས་པའྲི་ཡྲིད་འཕོག་གདུལ་བའྲི་སྲིང་ལ་འབབ། །ལེགས་འདོམས་

དུས་སུ་འདོམས་ཤྲིང་གསལ་བའྲི་གསུང༌། །སེལ་ལེགས་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བས་ཁོད་

ཀྲིས་ནྲི། །མགྲྲིན་པ་ཡོངས་སུ་བཟུངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བའྲི་མྱུ་གུ་སྲིང་

སོབས་ཆེ་ལྡན་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས། །ཚིག་

ཏུ་བརོད་འདྲི་མགོན་པོ་ཁོད་ཉྲིད་ལ། །ཀུན་ནས་དོན་ལྡན་གྱུར་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་གཞྲི་ལ་ཐེག་མཆོག་ས་བོན་ནྲི། །སྲིངརེའྲི་ཆུ་ཡྲིས་ཡང་དག་བན་

པ་ལས། །ལྷག་བསམ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་རབ་རྒྱས་པ། །ཕན་བདེའྲི་ལོན་ཤྲིང་རྫོགས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སྤོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཤྲིང༌། །མཁེན་

བརྩེའྲི་འོད་ཟེར་སོང་གྲི་ད་བ་ཅན། །ཐུབ་བསན་གླྲིང་བཞྲི་ཀུན་ནས་གསལ་མཛད་

པ། །དགེ་ལེགས་པདོའྲི་གཉེན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཚད་མེད་བཞྲི་ཡྲི་དཔུང་ཚོགས་

རབ་རྒྱས་ཤྲིང༌། །བཟོད་པའྲི་གོ་བགོས་ཤེས་རབ་མཚོན་རྣོན་གྲིས། །ཉོན་མོངས་

དགྲ་སེ་མ་ལུས་ཕམ་མཛད་པ། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བོ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁོད་

ནྲི་གཏོང་བ་དམ་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་མཛེས། །རང་གྲི་བདེ་ལ་ཆགས་པ་རྩྭ་ལྟར་

བཏང༌། །དོན་དུ་མྲི་འགྱུར་མཛད་པ་ཡོང་མྲི་མངའ། །ཕན་བདེའྲི་རྩ་ལག་གྱུར་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དངོས་གྲུབ་རྲིན་ཆེན་བེ་བའྲི་གཏེར་གྱུར་པ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་”ཁོན
2
་

1 མ་ཕྲི། ༡༡ན༥ན།   སྦོང   * སྤོད

2 མ་ཕྲི། ༡༡བ༣ན།   ཁན   * ཁོན
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ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྲིང༌། །རྲིམ་གཉྲིས་ནོར་བུའྲི་ཅོད་པན་འཛིན་པ་ཡྲིས། །གདེངས་

ཀ་མཆོག་ཏུ་”མཛེས
1
་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁོད་ཐུགས་དག་པའྲི་ཤེལ་ལྟར་དྲི་

མ་མེད། །ཉོན་མོངས་གདུངས་ལ་”ཙནྡན
2
་མཆོག་ལྟར་བསྲིལ། །འགྲོ་བའྲི་དོན་

ལ་དཔག་བསམ་ཤྲིང་ལྟ་བུ། །ཁོད་ལ་རྟག་ཏུ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་གྲིས། །སྡུག་

བསྔལ་གཡང་སར་ལྷུང་བའྲི་འགྲོ་བ་འདྲི། །ཟག་མེད་བདེ་བ་མཆོག་གྲི་དཔལ་ལྡན་

པ། །ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའྲི་ཁང་བཟང་དམ་པ་དེར། །ཐུགས་རེའྲི་ལྕགས་ཀྱུས་མྱུར་

བར་དང་དུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་བ་མའྲི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཆུ་ཐྲིགས་ཙམ་ཞྲིག་

བརོད་ལས་དགེ་བའྲི་ཚོགས། །རབ་ཏུ་དཀར་བ་ཇྲི་སེད་ཐོབ་པ་དེས། །འགྲོ་ཀུན་

ཐེག་མཆོག་མགོན་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྲིག །ཡང་ན་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲི་

གནས་སུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པ་སྦར་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་རོ། །དཔལ་ལྡན་

བ་མ་དམ་པ་སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པའྲི་མཚན་ཅན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་ཕག་

འཚལ་ཞྲིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཚིག་གྲི་སྦོར་བ་སངས་ཏེ་

གོ་བདེ་བར་བརོད་པ་འདྲི་ནྲི། བ་མ་ཚ་གོ་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པས་རྒྱལ་

མོ་རོང་ནས་སྔོན་དུ་བསྐུལ་བ་དང༌། དེ་ལས་ཕྲིས་བ་མ་དཀའ་བཞྲི་པ་བང་སེང་པའྲི་

གསུང་གྲིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་ཕག་ལྷག་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྦར་བར་གྲིས་ཤྲིག་

ཅེས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦར་ཏེ། བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་དཔལ་

རྲི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་བའོ། །

1 མ་ཕྲི། ༡༡བ༤ན།   མཇས   * མཛེས

2 མ་ཕྲི། ༡༡བ༤ན།   ཅནྡན   * ཙནྡན
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ༀ་སྭསྲི། ཚོགས་གཉྲིས་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཅན། །ངག་གྲི་དབང་

ཕྱུག་རྒྱལ་སས་ཟླ་བ་ནྲི། །གྲགས་པའྲི་འོད་དཀར་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་པ་ཡྲི། །ཕན་

བདེ་ཀུན་ཏའྲི་གཉེན་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་དབངས་ཀུན་གྲི་ཐོག་མར་

ནྲི། །མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དད་པ་འཕགས་པའྲི་ནོར། །དཔག་ཡས་ཡོན་ཏན་འདོད་

དགུ་འབྱུང་བའྲི་གནས། །ཁོད་ཀྲིས་བདག་གྲིར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མ་སད་

བརྟུལ་ཞུགས་འདབ་སོང་རབ་རྒྱས་ཤྲིང༌། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྲང་རྩྲིས་ཉེར་

གཏམས་པ། །སལ་བཟང་རྐང་དྲུག་ལྡན་པའྲི་ཉེར་འཚོའྲི་གཞྲི། །བཤེས་གཉེན་རྐང་

འཐུང་དབང་པོ་དེ་ལ་འདུད། །ཐུབ་པའྲི་ནང་མཛོད་འདུལ་བ་འབུམ་སེའྲི་དོན། །ཇྲི་

བཞྲིན་གཟྲིགས་ནས་དེ་དོན་བསྒྲུབ་མཛད་པ། །ཐར་འདོད་ངུར་སྨྲྲིག་འཆང་བ་དུ་

མའྲི་རེ། །གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་དཔད་བོ་གྲོས་སྤན་

སོང་རབ་གསལ་ཞྲིང༌། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་བདུད་རྩྲིའྲི་དཔལ་ལ་སྤོད། སོབས་

ལྡན་ཉེ་དབང་ཚོགས་ཀྲིས་གུས་བཏུད་པའྲི། །སྔོན་མེད་སབས་གསུམ་དབང་པོ་དེ་

ལ་འདུད། །ཐུབ་བསན་གངས་རྲིའྲི་གནས་ལ་མངོན་དགའ་ཞྲིང༌། །བསབ་གསུམ་

རལ་པའྲི་ཁུར་གྲིས་རབ་ཏུ་བརྲིད། །སྲིང་རེའྲི་མྲིག་དམར་གཡོ་བའྲི་གང་”གད
1
་

རྒྱངས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་དེ་ལ་འདུད། །བདེ་གཤེགས་བསན་

པ་རྲིན་ཆེན་རྲི་བོའྲི་ཁུར། །མ་ལུས་འཛིན་ལ་ངལ་བ་མྲི་མངའ་ཞྲིང༌། །དགེ་ལེགས་

ལོ་ཐོག་མཐའ་དག་བསྐྲུན་པའྲི་གཞྲི། །མཚུངས་མེད་བ་མ་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་

རྒྱལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འདབ་མ་ལེགས་བསྐོད་ནས། །རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༡༢ན༥ན།   གང   * གད
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མཁའ་ལ་རྣམ་རོལ་ཞྲིང༌། །ཐུབ་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཡྲིད་བཞྲིན་མཚོར་འཇུག་

པའྲི། །དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོའྲི་དབང་པོ་དེ་ལ་འདུད། །བསབ་གསུམ་ཡོངས་འདུའྲི་

རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཞྲིང༌། །མཁེན་བརྩེའྲི་གྲྲིབ་བསྲིལ་ཕོགས་ཀྲི་མཐར་འགྲོ་བ། །ཡོན་

ཏན་ཡལ་འདབ་འཕྲིན་ལས་འབས་བུས་བརྲིད། །ཕན་བདེའྲི་དཔག་བསམ་ལོན་པ་

དེ་ལ་འདུད། །མྲི་མཉམ་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གྲིས་ལེགས་བཟུངས་ཤྲིང༌། །ལྷག་

བསམ་རྒྱ་ཆེན་བརྩོན་པའྲི་མཐུ་ལྡན་པས། །གདུལ་དཀའྲི་འགྲོ་བ་འདུལ་ལ་ཐོགས་

མེད་པ། །རྒྱལ་སས་སོན་ལམ་སོབས་ལྡན་དེ་ལ་འདུད། །དམ་པ་ཁེད་ཀྲི་རྨད་བྱུང་

མཛད་པ་ཡྲིས། །མཁས་མཆོག་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་འཕོག །རྒྱལ་བ་དགེས་

པའྲི་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའྲི་འདེན་པ་མཉམ་མེད་

རྒྱལ། །རྲིན་ཆེན་རྲི་བོའྲི་དབུས་ན་ལྷུན་པོ་དང༌། །འདབ་སོང་རྒྱས་པའྲི་ཚལ་ན་པད་

དཀར་བཞྲིན། །བསན་འཛིན་རྒྱུ་སར་ཁོད་ན་ལྷམ་མེ་བ། །བཤེས་གཉེན་མཚན་

མོའྲི་མགོན་པོ་དེ་ལ་འདུད། །ཚོགས་གཉྲིས་མགོགས་འགྲོའྲི་རྟ་ལང་ལ་གནས་

ཤྲིང༌། །བདེ་གཤེགས་བསན་པ་ལྷ་ཡྲི་ལམ་ལ་བགྲོད། །རྣམ་དག་ཕྲིན་ལས་འོད་

ཟེར་སོང་ལྡན་པས། །གདུལ་བ་པདོའྲི་གཉེན་གྱུར་དེ་ལ་འདུད། །མང་ཐོས་ཆུ་གཏེར་

ཆེན་པོའྲི་གང་”འཇྲིང
1
་ལ་གནས། །བརྩེ་བའྲི་གདེངས་ཀ་བསབ་གསུམ་ནོར་བུས་

བརྲིད། །བདུད་སེ་འདབ་བཟང་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའྲི། །མཚུངས་མེད་ལག་འགྲོའྲི་

དབང་པོ་ཁོད་ལ་འདུད། །བམས་པའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་དགོངས། །བརྩེ་

བས་རྟག་ཏུ་གདུལ་བའྲི་དོན་ལ་བརྩོན། །རྲིམ་གཉྲིས་ཏྲིང་འཛིན་བདེ་བས་རྣམ་རོལ་

1 མ་ཕྲི། ༡༢བ༣ན།   མཇྲིང   * འཇྲིང
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པ། །ཡོངས་རྫོགས་བཤེས་གཉེན་ཁོད་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །དེ་ལྟར་མཁས་པས་

རབ་ཏུ་བསྔགསཔའྲི་གནས། །བཤེས་གཉེན་མཆོག་ལ་ཅུང་ཟད་བསོད་པ་ཡྲི། །དགེ་

བ་འདྲི་ཡྲིས་ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་ཀུན། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པས་རྟག་ཏུ་སྐོང་བར་

ཤོག །བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་པའྲི་ཆོས། །རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་

ལེགས་བཟུངས་ནས། །རྟག་ཏུ་བསན་དང་འགྲོ་བའྲི་དོན་ཆེན་ལ། །མྲི་མཉམ་ཁུར་

ཆེན་འཁེང་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག །ཅེས་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེ་དུ་མས་

ཉེ་བར་མཛེས་པའྲི་མཁན་ཆེན་ཚ་གོ་བ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་བསོད་པའྲི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་འདྲི་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དབོན་པོ་ལུང་དང་རྟོགས་པའྲི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ། བ་མ་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པའྲི་གསུང་གྲིས་བསྐུལ་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་

དགེ་ལེགས་བཟང་པོས་སྦར་བའོ། །

ཚོགས་གཉྲིས་རྲིན་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅྲིང༌། །ཐུགས་རེའྲི་རྒྱལ་བ་

འཕྲིན་ལས་འོད་དཀར་ཅན། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའྲི་ཀུ་”མུད
1
་གཉེན་གཅྲིག་པུ། །རེ་

བཙུན་སྤན་རས་གཟྲིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པས་རེས་བཟུངས་

མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས། །གནས་ལུགས་དོན་གཟྲིགས་སྐེ་འཆྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་

སངས། །རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་རེ། །གྲུབ་ཆེན་མྲི་ཏྲའྲི་ཞབས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བོའྲི་ཆོས་འཛིན་སྲིང་སོབས་ཕུལ་དུ་ཕྲིན། །རྒྱལ་

ཚབ་དམ་པའྲི་སས་ཀྲི་ཐུ་བོ་མཆོག །རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་མཐར་སོན་བམས་

1 མ་ཕྲི། ༡༣ན༡ན།   མུང   * མུད
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པའྲི་དཔལ། །སྒ་སྒྱུར་ཆེན་པོའྲི་གསོལ་བ་འདེབས། །རྨད་བྱུང་བཤེས་གཉེན་

དམ་པ་ཉེར་བསེན་ཅྲིང༌། །བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བའྲི་ལམ་ཞུགས་པའྲི། །ལུང་

རྟོགས་མན་ངག་ཀུན་གྲི་མཛོད་འཛིན་པ། །བ་ཆེན་བསོད་དབང་ཞབས་གསོལ་བ་

འདེབས། །སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་ནྲི་དངས་གྱུར་པས། །རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པ་

ལྷུར་ལེན་ཅྲིང༌། །འཇྲིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སངས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ། །བསོད་ནམས་

སེང་གེའྲི་ཞབས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་མ་ལུས་ཐུགས་ཆུད་

ནས། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཀུན་གྲི་མཐར་སོན་པ། །སྲིགས་དུས་བསན་པའྲི་སོག་

ཤྲིང་བུ་སོན་ཞབས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསབ་

གསུམ་རྲིན་ཆེན་ཉེས་པའྲི་དྲི་མ་”སངས
1
། །མང་དུ་ཐོས་པའྲི་ལུང་གྲི་ཡོན་ཏན་

རྫོགས། །ཚུལ་བཞྲིན་གྲུབ་པའྲི་དམ་པའྲི་གོ་འཕང་བརེས། །གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་

ཞབས་ལ་྾། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་གདུང་འཚོབ་མཆོག །གྲགས་པའྲི་བ་དན་

ས་གསུམ་གཡོ་བ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་མྲིག་གཅྲིག་པུ། །རེ་བཙུན་

ཙོང་ཁའྲི་ཞབས་ལ་྾། །མ་ལུས་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །རྒྱལ་བས་ཇྲི་ལྟར་

གཟྲིགས་བཞྲིན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །དེ་ཕྲིར་འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མ་ཀུན་སངས་པ། །ཆོས་

རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་྾། །འོག་མ་རྣམས་ལའང་”འགྲེ
2
། ཉམ་ཐག་འགྲོ་འདྲི་བུ་སྡུག་ལྟར་

དགོངས་ནས། །བདག་པས་གཞན་ལ་བརྩེ་བའྲི་ཐུགས་རེ་ཡྲིས། །རྟག་ཏུ་འགྲོ་བའྲི་

དོན་ལ་མྲི་གཡོལ་བའྲི། །ཆོས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་྾། །རྟེན་འབེལ་ཆོས་འདྲི་སྒྱུ་མའྲི་

རྣམ་འཕྲུལ་ལྟར། །སང་ཡང་བདེན་པ་མེད་པའྲི་དོན་གཟྲིགས་པས། །དངོས་འཛིན་

1 མ་ཕྲི། ༡༣ན༥ན།   སངས   * སངས

2 མ་ཕྲི། ༡༣ན༧ན།   འགྲོ   * འགྲེ
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འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མས་མ་གོས་པའྲི། །ཆོས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་྾། །རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་

མ་ལུས་འཛིན་པ་ལ། །ཟླ་མེད་རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་རྨད་བྱུང་གྲིས། །བསན་འཛིན་

ཀུན་གྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན་གྱུར་པའྲི། །ཆོས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་྾། །རེད་དཀའ་གློག་ལྟར་

གཡོ་བའྲི་དལ་འབོར་འདྲི། །ངེས་མེད་མྱུར་དུ་འཇྲིག་པར་རྟོགས་པ་ཡྲིས། །དོན་

མེད་ཚེ་འདྲི་ལྷུར་ལེན་བསམ་སྦོར་ཀུན། །སད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བྲིན་གྲིས་

རློབས། །མེ་འོབས་ལྟ་བུར་བཟོད་དཀའྲི་འཁོར་བ་འདྲི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོར་ལེགས་རྟོགས་ནས། །སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་སྒྱུ་མའྲི་སླུ་བྲིད་ལ། །ཡྲིད་འབྱུང་

གཏྲིང་ནས་སྐེ་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལན་མང་ཕན་བཏགས་

པའྲི། །འགྲོ་འདྲི་དྲིན་ཅན་ཕ་མར་ཐག་ཆོད་ནས། །བཟོད་དཀའྲི་སྡུག་བསྔལ་འདམ་

དུ་བྲིང་བ་ལ། །བཅོས་མྲིན་སྲིང་རེ་སྐེ་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །བདག་ཉྲིད་གཅེས་

པར་འཛིན་པའྲི་གཅོད་ནད་འདྲིས། །སྔོན་ཆད་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལ་

སྦར། །ཕྲིན་ཆད་སྲིང་སོབས་ཆེན་པོའྲི་སོབས་རྒྱས་ཏེ། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་

འབོངས་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །མ་རྲིག་འཁྲུལ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་རྣམས་

ཀུན། །བོས་བཏགས་བདེན་པར་བཟུངས་པས་ཉེས་ཀུན་བསྐེད། །ཕྲིན་ཆད་སོང་

ཉྲིད་ཟབ་མོའྲི་དོན་རྲིག་ནས། །སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྲིན་གྲིས་

རློབས། ཞེས་པ་སྲིང་པོ་དོན་གསུམ་གྲི་འཁྲིད་ཀྲི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་ཀྲིས་སྨྲས་པའོ། །

རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་
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པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དང༌། །དབེར་མེད་བ་མ་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །དངོས་གྲུབ་

ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར། །བསམ་འཕེལ་དབང་གྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་

འཚལ། །གཉྲིས་སང་སྤོས་པའྲི་ཀུན་རྟོག་དབྲིངས་སུ་ཐྲིམ། །སྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་རླུང་

གྲི་རྒྱུ་བ་བཅད། །ཐམས་ཅད་སོང་པ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་མཆོག །བདེ་ཆེན་ཆོས་

ཀྲི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སོག་འཛིན་ཆེས་ཕ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ནྲི། །རྣམ་དག་འོད་

གསལ་ལྷ་ཡྲི་ལམ་ནས་འོངས། །རབ་དཀར་ཟླ་ཟེར་བེ་བས་འཁྱུད་པའྲི་སྐུ། །ཟུང་

འཇུག་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །མགོན་དེས་སྤྲུལ་པའྲི་གར་མཛད་

རོ་རེ་འཛིན། །ཨྲིནྡྲ་ནྲི་ལའྲི་ལྷུན་པོ་དབང་པོའྲི་གཞུས། །ཀུན་ནས་ཀླུབས་པ་ཇྲི་

བཞྲིན་ཡྲིད་འཕོག་པ། །ཞྲི་ཞྲིང་འཛུམ་ལྡན་མྲི་བསྐོད་ལ་ཕག་འཚལ། །རང་རྲིགས་

ཕག་རྒྱ་མཆོག་གྲི་མཛེས་མ་དང༌། །སོམས་འཇུག་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་རོལ་པ་

ལས། །ཉྲིད་སྐུའྲི་ཆ་ཤས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི། །འཁོར་ལོ་མཆོག་ཏུ་སྤྲུལ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །མཆེ་བ་རབ་དཀར་ཁོ་ཆགས་བརྲིད་པའྲི་ཞལ། །མྲིག་སན་མདོག་ཅན་

ཉྲི་མ་འབུམ་གྲི་འོད། །མཚན་དཔེ་ལ་འགྲན་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས། །དཔལ་

ལྡན་ཞེ་སང་རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ། །དེ་ཉྲིད་ཐུགས་ལ་དགའ་སྐེད་ཡྲིད་འཕོག་མ། །ནུ་

མ་མངོན་དགའ་རྲིན་ཆེན་དོ་ཤལ་དགོད། །རེག་བ་རོ་རེ་ནམ་མཁའྲི་མཛེས་པ་

འཕོག །མཛེས་སྡུག་ལྷ་མོ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཟུགས་ཕུང་རྣམ་དག་མེ་

ལོང་ཡེ་ཤེས་དངོས། །རྣམ་བཀྲ་འཇའ་ཚོན་གོས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་ཡྲི། །ཟླ་བའྲི་ཕུང་

པོ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་མངའ་བའྲི། །རྒྱལ་བ་རྣམ་སང་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཚོར་བ་
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རྣམ་དག་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་དངོས། །ཉྲིན་བེད་ཕེ་བའྲི་མདངས་ལྡན་གསེར་གྲི་

རྲི། །རྣམ་མང་རྒྱུ་སར་དོ་ཤལ་འཕང་བ་བཞྲིན། །རབ་མཛེས་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

ལ་ཕག་འཚལ། །འདུ་ཤེས་རྣམ་དག་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དངོས། །ལྲི་ཁྲིའྲི་རྒྱ་མཚོ་

ལྟ་བུའྲི་འོད་མངའ་བ། །འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་མྲིག་གྲི་དགའ་སོན་མཆོག །མཐའ་

ཡས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདུ་བེད་རྣམ་དག་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་

དངོས། །མརྒད་ཕུང་པོ་ཉྲི་འོད་དང་འགྲོགས་པས། །ཐུབ་ཀུན་ཡྲིད་ནྲི་ཆགས་པར་

བེད་པ་བཞྲིན། །རབ་གསལ་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ། །ཁམས་བཞྲི་རྣམ་དག་

ཚད་མེད་བཞྲི་ཡྲི་དངོས། །ཨུཏྤལ་མྲིག་ཅན་བྲིམ་པའྲི་མཆུ་སྒོས་ཅན། །ཟུར་གྲིས་

བལྟ་ཞྲིང་བདེ་སེར་བཅོམ་ལྡན་མ། །འཇོ་སྒེག་ལྷ་མོ་བཞྲི་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་

སས་དགའ་མ་གཟུགས་སོགས་རྣམ་དག་ཅྲིང༌། །དབང་དེའྲི་བདེ་སེར་ཆགས་པའྲི་

ཉམས་ལྡན་མ། །རོལ་རྩེད་གར་གྲིས་རོལ་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི། །དགའ་བསྐེད་ལྷ་མོ་བཞྲི་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐེ་མཆེད་ཚིགས་དང་རྩ་རྒྱུས་རྣམ་དག་ཅྲིང༌། །ཕོགས་ཀྲི་བདེ་

གཤེགས་འོད་ཀྲིས་འཁྱུད་པའྲི་སྐུ། །ལྷ་ཡྲི་གོས་དང་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་མང་འཆང༌། །བོ་

ཆེན་རྒྱལ་སས་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བཞད་པའྲི་གད་རྒྱངས་འབར་བའྲི་མཆེ་

བ་ཅན། །ལྟོས་འགྲོའྲི་དོ་ཤལ་སྤན་རྩ་གློག་ལྟར་འཁྱུག །ཡན་ལག་རྣམ་དག་དུས་

མཐའྲི་མེ་དཔུང་འོད། །སོབས་ཆེན་ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བའྲི་ལྷན་

སྐེས་དགའ་བའྲི་རོལ་པ་ལས། །དུ་མར་སྤོ་ཞྲིང་ཅྲིག་ཅར་སྡུད་པ་དང༌། །གཉྲིས་མེད་

གཉྲིས་བལ་བདེ་སོང་ལྷ་ཡྲི་སྐུ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཤར་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་

ལྟར་བསོད་པའྲི་རབ་དཀར་དགེ་བའྲི་ཚོགས། །ཇྲི་སེད་ཐོབ་དེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་
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པའྲི། །སྲིང་གྲི་བུམ་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུས། །བདེ་བག་ཉྲིད་དུ་གང་བ་ཐོབ་

གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་མདོར་བསྡུས་པའྲི་བསོད་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་འདྲི་ནྲི། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་

བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཤངས་མདོ་རྲི་བོ་དགེ་འཕེལ་གྲི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྦར་བའོ། །

བ་མ་དང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤྲིས་ཚོགས་

ཀྲིས་ཡོངས་གང་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཆུ་གཏེར་ནྲི། །དག་ཅྲིང་ཆགས་

ལ་སྒེག་ཅྲིང་མྲི་སྡུག་དུ་མའྲི་ཉམས་ཀྲི་རླབས་ཕེང་ཆལ་ཆྲིལ་རྣམ་པར་གཡོ། །རོ་

རེ་ཕག་མོའྲི་རེག་པ་ལས་སྐེས་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པའྲི་དབུ་བའྲི་འཛུམ་དཀར་རོལ་པ་

ཅན། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བེ་བའྲི་ཆུ་ཀླུང་སྤོ་དང་སྡུད་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱལ་

གྱུར་ཅྲིག །ནམ་མཁའྲི་མདངས་དང་འདེས་པའྲི་མྲིག་སན་མདོག །འཇྲིག་པའྲི་བསལ་

པ་སོན་པའྲི་འོད་མངའ་བ། །དག་པོ་ཆུང་མ་དང་བཅས་བདུད་ཀྲི་མགོར། །སྲིད་

གསུམ་གཡོ་བའྲི་གར་གྲིས་རྣམ་པར་མཛེས། །བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཞལ་དང་ཉྲི་

མའྲི་སྤན། །གློག་ཕེང་འཁྱུག་ལྟའྲི་སྲིན་མ་རབ་གཡོ་ཞྲིང༌། །བྱུ་རུའྲི་ཡལ་འདབ་

བསྐོད་པའྲི་སྒོས་བར་ན། །དྲི་མེད་ཆུ་ཤེལ་ཟླ་བའྲི་མྱུ་གུ་གཙིགས། །གདུག་པའྲི་

ཁག་དོན་བཏུང་བས་རབ་མོས་པ། །རྣམ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཞལ་ནྲི་ལགས་འདྲིལ་

ཞྲིང༌། །ཤེས་རབ་ཕག་མོའྲི་མ་མཆུའྲི་སྦྲང་རྩྲི་ལ། །མཐོན་པར་དགེས་པའྲི་འཛུམ་

པ་ལྷག་པར་སོན། །དམར་སེར་རལ་པའྲི་ཐོར་ཅོག་བསྒེངས་པ་ཡྲིས། །ཚངས་པའྲི་
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འཇྲིག་རྟེན་འཇྲིག་པ་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང༌། །གཡས་བརྐངས་ཞབས་གཉྲིས་རྒྱ་མཚོའྲི་

གོས་ཅན་ལ། །བརབས་པས་ངན་སོང་གནས་ནས་སྐྲོད་པ་བཞྲིན། །བཅུ་གཉྲིས་

ཕག་གྲིས་རབ་བཟུང་མཚོན་ཆའྲི་ཚོགས། །མ་བཏབ་པར་ཡང་ཉོན་མོངས་དཔུང་

བཅོམ་པས། །མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་ངོ་ཚས་རབ་ཁོས་ཏེ། །ལུས་མེད་བདག་པོ་རང་

གྲི་ལུས་ལ་བསན་ཁོད་སྐུ་ཐལ་ཆེན་བྱུག་པས་ལེགས་བྲིས་ཤྲིང༌། །མྲི་རུས་རྒྱན་

གྲིས་རྣམ་པར་སྒེག་ན་ཡང༌། །ལྷ་ཡྲི་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས་པ་དག །ཕམ་བས་

གདུང་བའྲི་མེ་ཡྲིས་སྲིང་ལ་བསེག །གླང་ཆེན་པགས་པའྲི་སོད་གཡོགས་ཆུ་འཛིན་

གཡོ། །སེར་ཕེང་འཁྲིགས་པའྲི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ་བ་འཕང༌། །ཁག་འཛག་མྲི་མགོའྲི་

དོ་ཤལ་རྲིང་པོ་འཛིན། །འཇྲིགས་བེད་ཆེན་པོ་དཔའ་བོའྲི་རོལ་པས་མཛེས། །མྲི་

སྡུག་གཟུགས་ཀྲིས་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་རབ་འཕོག །དམན་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་མཛེས་པ་ཅྲི་

ཡང་སོན། །ཆགས་པའྲི་སྦོར་བས་ལྷག་པར་ཆགས་བལ་བ། །ཡ་མཚན་མ་ལུས་

གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞྲིན། །མྲི་བཟད་མུན་པས་བྱུགས་པའྲི་ལྷུན་པོའྲི་རྲི། །སོང་

ཕག་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་གོས་གོན་ནས། །ཐུན་མཚམས་ཆུ་འཛིན་མཛེས་མ་བསེན་

བས་ན། །གཟྲི་བརྲིད་ཕུང་པོ་ཁོད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཁོད་ཀྲི་དྲི་འཛིན་སྒོ་

ལས་འོངས་པ་ཡྲི། །ཚ་བའྲི་རླུང་ཤུགས་དག་པོའྲི་འཐོར་རླུང་གྲིས། །ས་ཆེན་མྲིང་

ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་དོགས་ཏེ། །ནོར་འཛིན་བུ་མོ་སྐྲག་ནས་འདར་བ་བཞྲིན། །དགའ་

མའྲི་བདག་པོ་བདེ་བའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་དག་པོའྲི་དབངས་དང་འདེས་པ་

ཡྲི། །ཧ་ཧའྲི་གད་རྒྱངས་དབར་སྐེས་སྤྲིན་གྲི་སྒ། །ཀྲི་ལྲི་ཀྲི་ལྲིའྲི་སྒ་སྒོགས་ནམ་

མཁའྲི་རྔ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཆུ་འཛིན་ཕུང་པོ་ལ། །སེད་པའྲི་མྲིག་ཡངས་གེན་དུ་
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གཡོ་བ་ཅན། །མཁའ་འགྲོ་གཙུག་ཕུད་ཅན་དག་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི། །རྣ་བའྲི་བཅུད་

ལེན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད། །འདབ་སོང་རྒྱས་པའྲི་ཚལ་དུ་བུང་བ་དང༌། །འོ་མའྲི་

ཆུ་གཏེར་ཆེ་ལ་ངང་མོ་བཞྲིན། །བདེ་སེར་པདོའྲི་དབུས་ན་སྦྲང་རྩྲིའྲི་རོ། །ལྷན་

སྐེས་རྐང་དྲུག་ལྡན་པའྲི་དགའ་བས་རོལ། །ཁོད་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཉྲིན་བེད་

འོད། །མཁའ་དབྲིངས་སོང་ཉྲིད་མཛེས་མའྲི་ལང་ཚོ་ལ། །རྟག་ཏུ་སྤོད་པའྲི་རྩེ་དགའ་

མྲི་གཏོང་ཡང༌། །སྲིད་ཞྲིའྲི་དངོས་ཀུན་མ་འདེས་ས་ལེར་འབེད། །ཤེས་བ་ཀུན་

གཟྲིགས་ཤེས་རབ་མཚོན་རྣོན་གྲིས། །འཁོར་བའྲི་མཚམས་སྦོར་འཁྲུལ་འཁོར་

རྒྱུན་བཅད་ཀང༌། །བརྩེ་ཆེན་ལྡན་ཁོད་བརྩེ་བའྲི་ཞགས་པ་ཡྲིས། །སྲིད་མཐའྲི་

བར་དུ་སྲིད་ན་ཀུན་ཏུ་སྤོད། །དེ་ཉྲིད་ཐུགས་ལ་དགའ་སྐེད་བཅོམ་ལྡན་མ། །རོ་

རེ་ཕག་མོ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡུམ། །སྤོས་པའྲི་དྲི་མ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཡང༌། །སྒྱུ་

མའྲི་སྤོས་པ་ས་ཚོགས་གར་གྲིས་དགེས། །ཕོགས་ཀུན་ལྲི་ཁྲིའྲི་འོད་ཀྲིས་བྱུགས་

པ་བཞྲིན། །ཀུན་གྲི་མཛེས་སྡུག་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞྲིན། །བྲི་རུའྲི་འཁྲི་ཤྲིང་

བསྐོད་པའྲི་ཟློས་གར་བཞྲིན། །དཔའ་བོའྲི་བརྟན་པ་ཅྲིག་ཅར་ཕོགས་པ་བཞྲིན། །ཁོ་

འཛུམ་བཞྲིན་གྲི་འོད་ཀྲིས་རང་གྲི་ཡབ། །དགེས་པའྲི་ཚེམས་དཀར་ཀུ་མུད་དགོད་

བེད་ཅྲིང༌། །ཆགས་པས་དམར་བའྲི་རབ་རྒྱས་པདོའྲི་སྤན། །གཡོ་ལྡན་དཔྲིད་

ཀྲི་དཔལ་མོ་ཀུན་དགའྲི་གཉེན། །ཡྲིད་ཀྲི་མེ་ལོང་ངོས་ལ་ཁོད་ཀྲི་སྐུ། །ཀུན་རྟོག་

པྲིར་གྲིས་ཅུང་ཟད་བྲིས་ན་ཡང༌། །དེ་ཡྲི་མོད་ལ་བདེ་ཆེན་དགའ་བའྲི་རོས། །ཚིམ་

མཛད་མཁའ་འགྲོའྲི་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཀད་པ་སེར་སྐ་ལུག་པའྲི་སྐྲ་ཡྲི་

ཆོགས། །ཁག་གྲིས་སྦགས་པའྲི་མགོ་ཟླུམ་གར་བེད་ཅྲིང༌། །འུག་པའྲི་ཧཱུཾ་སྒ་ཆེན་
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པོས་ས་འོག་གཡོ། །ཅེ་སྤང་ཁ་གདངས་ཕཊ་ཀྲི་སྒ་ཆེན་སྒོགས། །མཁའ་འགྲོ་

འབྱུང་པོ་ཤ་ཟ་བེ་བ་ཡྲིས། །ཡོངས་གང་དུར་ཁོད་དབུས་ན་རྣམ་རོལ་ཞྲིང༌། །དམ་

ཚིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བདེ་ཆེན་གྲིས། །བརྟན་དང་གཡོ་བའྲི་འཁོར་ལོ་མ་

ལུས་པ། །གཉྲིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སོམ་པའྲི་མཆོག །འཁོར་ལོའྲི་བདག་པོ་

བཅོམ་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་ལ། །ལག་པའྲི་པདོ་སྤྲི་བོར་རབ་བཀོད་ནས། །གཡོ་མེད་

དད་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བདག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་

ལ། །བསོད་པའྲི་ཚིག་གྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་མཆོད་པས། །སྐེ་དང་སྐེ་བར་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་

གྲིས། །རེས་བཟུངས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་ཐོབ་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ལ་མངོན་པར་བསོད་པའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་འདྲི་ནྲི། 

རྲིགས་དང་རུས་དང་ཆོ་འབང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྲིང༌། དད་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྒྱན་

གྲིས་ཉེ་བར་མཛེས་པ། །གུ་གེའྲི་བདག་མོ་ཁྲི་ལྕམ་རྒྱལ་མོའྲི་གསུང་གྲིས་མེ་ཏོག་

དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་བ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོས་གཙང་ཉང་སོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ་དཔལ་རྲི་བོ་

མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྦར་བའོ། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་བསོད་པ། འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཚན་དཔེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་

གཞོན་ནུའྲི་སྐུ། །ཚངས་དབངས་ལྡན་པ་ཆོས་རབ་སོན་པའྲི་གསུང༌། །ཤེས་བ་མ་

ལུས་ཅྲིག་ཅར་མཁེན་པའྲི་ཐུགས། །མངའ་བ་འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་
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ལོ། །མ་ལུས་སྐེ་དགུའྲི་མགོན་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མ་རྲིག་མུན་སེལ་སྨྲ་བའྲི་

སེང་གེ་ལ། །མ་ཡེངས་སེམས་ཀྲིས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ཀྲིས། །མ་དག་

བོ་ཅན་བདག་ཅག་རབ་ཏུ་སྐོངས། །རྲི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས་པའྲི་

སེང༌། །ཆུ་སྐེས་གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། །བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ཅན་ཀུན་ནས་

གང་བ་ཡྲི། །གདན་ལ་རོལ་བས་བཞུགས་པ་ཞྲི་བའྲི་སྐུ། །པད་རཱ་གའྲི་མདོག་འདྲི་

རྒྱལ་བའྲི་སས། །ཞལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཛུམ་པའྲི་མདངས་ལྡན་ཞྲིང༌། །ཨུཏྤལ་

ཟུང་གྲི་རྩ་བ་ཉེར་བསེན་པའྲི། །ཆོས་མཆད་ཕག་གྲིས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །སན་གྲི་ཐད་དུ་ཆུ་འཕོག་འདབ་རྒྱས་པའྲི། །གེ་སར་སྲིང་པོ་གཡས་སུ་རལ་

གྲྲི་དང༌། །གཡོན་པ་གླེགས་བམ་མཆོག་གྲིས་ཉེར་མཛེས་ཤྲིང༌། །ཤྲིན་ཏུ་འགྲིང་

བ་འགྲོ་བའྲི་མགོན་གཅྲིག་པུ། །མཐོན་མཐྲིང་རལ་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་རབ་འཁྲིལ་

བར། །ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་མཚོན་མྲི་འཁྲུགས་རྒྱན་ལྡན་ཞྲིང༌། །སན་ཆ་གདུབ་སོར་དར་

གྲི་ཅོད་པན་གྲིས། །མཆོག་ཏུ་མཛེས་ཀང་བལྟ་བས་ངོམས་པ་མྲིན། །ཐུན་མཚམས་

ཕམ་བེད་མཛེས་པའྲི་སྐུ་དེ་ལ། །རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་འོད་ཀྲི་ད་བ་ཅན། །ཟླ་བའྲི་དུམ་བུ་

ལྟར་དཀར་དོ་ཤལ་གྲིས། །མཆོག་ཏུ་མཛེས་པའྲི་བོ་ལྡན་ཡྲིད་འཕོག་བེད། །གང་

ཞྲིག་ཅུང་ཟད་ཁོད་ལ་བརྟེན་པས་ཀང༌། །འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྲིལ་

བེད་ན། །ཁོད་ཉྲིད་ཁོ་ན་མགོན་དུ་བེད་པ་ཡྲི། །བོ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཀུན་མཁེན་ག་ལ་

རྲིང༌། །དེས་ན་རྒྱལ་སས་ཐུ་བོ་ཡོན་ཏན་གཏེར། །མཚུངས་མེད་སྨྲ་བའྲི་དབང་ཕྱུག་

ཞབས་པད་ལ། །རྟག་ཏུ་གུས་པས་མགོ་བོ་གདུད་པར་བགྲི། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་རེས་སུ་

གཟུང་དུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་བདག་གྲིས་བསྒྲིམས་ཏེ་བསོད་མོད་ཀྲི། །བཅོམ་ལྡན་
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ཁོད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་ཡང༌། །བརོད་པར་མ་ནུས་བོ་གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་ངལ། །ད་ནྲི་

ཐོགས་མེད་སྨྲ་བའྲི་མཆོག་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲིས་འདྲི་ལྟར་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་

དབངས། །ཅུང་ཟད་བསོད་ལས་དགེ་བ་གང་བསགས་པ། །རབ་དཀར་དྲི་མེད་ཡྲིད་

ཀྲི་མཁར་ཤར་བས། །འགྲོ་བོའྲི་མུན་པ་མ་ལུས་མཐར་བེད་ཤོག །རེ་བཙུན་འཇམ་

པའྲི་དབངས་སྨྲ་བའྲི་སེང་གེ་ལ་བསོད་པ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་

ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལོན་པའྲི་ཚེ་གཙང་བུ་ལུང་ཞེས་བ་བའྲི་དགོན་པར་ཁ་ཏོན་དུ་སྨྲས་

པའོ། །

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་མཆོག་ཏུ་

ཞྲི་བའྲི་ལུས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་མདའ་ཡབ་རྲིན་ཆེན་རྩེ་དགའ་དགོད་བེད་གཡེར་

ཁའྲི་སྒ་སན་ཕོགས་རྣམས་འབོད་པའྲི་ཟོལ་གྲི་གནས། །གསེར་གྲི་བ་གམ་རྔ་ཡབ་

འཕུར་ལྡན་འོད་ཟེར་བཞད་ཅྲིང་ལྦུ་བའྲི་ཕེང་འཛིན་ཁོགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་མེ་ཏོག་

རྣམས་ནྲི་ལོན་ཤྲིང་གསར་པའྲི་སྐོ་ར་འགེངས། །གངས་རྲིའྲི་ཕུང་པོར་དོགས་

པ་དང་ལྡན་ཙནྡན་ལོན་པའྲི་ངོས་ལ་བརར་བའྲི་ཐང་ཆུ་དཀར་པོས་འགྲམ་པ་རབ་

མཛེས་གླང་པོ་བརྒྱས་གང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ནོར་འཛིན་ཟ་བེད་རྟ་གདོང་མེ་དང་

རབ་འབར་དམལ་བའྲི་གྲོང་ཁེར་ལྟར་དགོངས་འཇམ་དབངས་ཞབས་ཀྲི་པདོ་རོག་

བལ་མགོ་ལ་དྲི་བཟང་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག །ལྲི་ཁྲིའྲི་རྡུལ་དང་བྱུ་རུའྲི་ཕུང་པོས་དགེ་

ལེགས་བྲིན་པའྲི་རབ་རྒྱས་པད་གསར་པའྲི་ངོས་ལ་བཅུ་གཉྲིས་ཉྲི་མ་བཞུ་བའྲི་
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”ཁུ
1
་བས་བན་གྱུར་པ། །བསོད་ནམས་ལེགས་བས་མྲིག་གྲི་དགའ་སོན་ཟླ་བའྲི་ཕེང་

བས་ཀུན་ནས་དཀྲྲིགས་པའྲི་གེ་སར་འཛུམ་ཞྲིང་རྒྱུ་སར་རྣམས་ཀང་འོད་ཟེར་རྩེ་ལ་

འཛིན་པར་རྩོམ། །མཐོན་མཐྲིང་ཨུཏྤལ་སེ་དཔོན་མཆོག་གྲི་འབོར་པ་ཡྲིད་འོང་བང་

མཛོད་དག་ལས་ཕོགས་པས་སྐྲག་པའྲི་རྲི་དྭགས་མ་ལུས་ནགས་མཐར་འབོས་པ་

ལྷུར་ལེན་པ། །སལ་བཟང་དཔྲིད་ཀྲི་དཔལ་མོ་འདྲི་ཡྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་བུང་བ་དཔང་ཐག་

འཛིན་པ་རབ་ཏུ་སེར་བེད་བདག་ནྲི་འཇམ་དབངས་ཞལ་གྲི་པདོར་བསམ་གཏན་

བགྲིད། །ཐུན་མཚམས་སྨུག་རྩྲི་གསར་པའྲི་ཚོན་གྲིས་མཁུར་ཚོས་དམར་བའྲི་”སྔོ
2
་

སངས་ན་ཆུང་རྒྱུ་སར་ཕེང་ལྡན་འཇོ་སྒེག་ཟོལ་གྲིས་ཕོགས་ཀྲི་དུལ་བ་འཕོག་པ་

ན། ལྲི་ཁྲིའྲི་ལུས་ཅན་ཉྲི་མ་སོང་གྲི་འོད་ཟེར་འཐུངས་པས་རབ་ཏུ་མོས་ཤྲིང་ག་པུར་

དོ་ཤལ་རྩེ་དགའ་དགོད་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནམ་མཁའྲི་མཛེས་མ་ཡྲི། །བརྟན་པ་འགོག་

ཅྲིང་ཕོགས་ལ་རྒྱན་དག་སྦྲིན་པའྲི་སད་དུ་ཉེ་བར་འོངས་པའྲི་ཡ་མཚན་དགའ་སོན་

ཅྲི་ཡང་བལྟ་ཕྲིར་རྲིངས་པར་འོངས་པའྲི་གཞོན་ནུ་ནྲི། །ཤར་གྲི་རྲི་བོའྲི་བ་གམ་ལ་

འཛེགས་རབ་དཀར་བདུད་རྩྲི་འཛག་པའྲི་བཞྲིན་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་ལ་འཛུམ་

པ་སོན་པའྲི་འོད་ཟེར་བཞད་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །གང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆུ་མཐོངས་འགོག་

ཅྲིང་སྦར་མོ་གཡོ་བས་རྲིན་ཆེན་རྡུལ་བརྩེགས་ཕེ་མར་འགྱུར་ཞེས་ལྷ་རྣམས་རབ་

དོགས་ས་བསྲུངས་བུ་ཡང་འདར་བེད་པ། །དཔལ་ལྡན་ནམ་མཁའྲི་འོད་ཟེར་གོས་

ཅན་རྲི་དྭགས་དབང་པོ་ཁོད་ཞབས་ཅོད་པན་ལུས་ལ་བཀོད་ནས་ཉྲི་མའྲི་བུ་ལའང་

ཕག་དོག་མྲིག་གྲིས་ལྟ་བར་བེད། །ཉྲིན་མོར་བེད་པའང་ཚ་ཟེར་བེ་བའྲི་ཡན་ལག་

1 མ་ཕྲི། ༡༦བ༧ན།   བུ   * ཁུ

2 མ་ཕྲི། ༡༧ན༢ན།   སྔ   * སྔོ
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ཚོགས་དག་ས་ལ་རྣམ་པར་འགོད་པའྲི་སྦོར་བས་སེང་དུ་བངས་ཏེ་གང་གྲི་དབུ་ལ་

བཀོད་བ་ཡྲི། །མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་དྲི་བཞོན་གྲིས་བོས་བུང་བའྲི་ཚོགས་ཀྲི་བསྲིལ་

ཡབ་འཕུར་ལྡྲིང་རླུང་གྲིས་བསྐོད་པའྲི་སན་གོང་ཨུཏྤལ་གཡོ་བ་དེ་ཡྲིས་སྐོང་གྱུར་

ཅྲིག །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པ་ཀུན་གྲི་མཛེས་སྡུག་དགའ་མ་ཁོད་ནྲི་ཛཱ་ཏྲིའྲི་མེ་ཏོག་རྒྱས་

ཕེང་དང་ལྡན་ཕོགས་ཀུན་སྤུ་ལོང་གོས་ཀྲིས་སྒྲིབ་བེད་དེ་ལྟ་ནའང༌། །གང་ཞྲིག་མ་

ལ་ཡ་ཡྲི་ངོས་ལ་རྐང་མཐྲིལ་ཚོན་གྲིས་ཐྲིག་ལེ་འགོད་ཅྲིང་དོ་ཤལ་ཁུར་འཛིན་ནུ་

མ་མངོན་དགའ་གྲུབ་བདག་བུ་མོ་མཆོག་རྣམས་ཀྲིས། །མཛེས་པ་འགོག་ལ་གཅྲིག་

ཏུ་གཞོལ་བའྲི་ངལ་བ་འདྲི་ན་ཅྲི་སད་མཛད་ཅེས་བུང་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་སྒོགས་

པ་མྲིན་ནམ་མཁའ་ཡང་ཨུཏྤལ་ཟུང་གཅྲིག་གྲི །མྲིག་དང་ལྡན་པ་མཛེས་སྡུག་ཟོལ་

གྲིས་ལྟ་བར་བེད་ན་དབངས་ཅན་དཔལ་མོའྲི་ཞལ་གྲི་པད་འགྲན་ཟླར་འགྱུར་ཞེས་

བདག་ནྲི་ཤྲིས་པ་བརོད་ལ་བརྩོན། །སྒོལ་མ་མཁའ་འགྲོ་དཀར་པོའྲི་ལུས་ཅན་ལང་

ཚོ་རབ་རྒྱས་ལན་བུ་བརྒྱན་པའྲི་མེ་ཏོག་ཚོགས་ལ་གདུབ་སོར་སྒ་ཡྲིས་འོངས་

སམ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པ་བཞྲིན། །འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞབས་སེན་ལས་འོངས་མཐོ་

རྲིས་དབུ་བའྲི་ཕེང་བ་འཛག་པས་སེམས་དམལ་འཇྲིགས་པ་མྲི་བཟད་འཕོག་བེད་

བདུད་ཀྲི་བཞྲིན་རས་ཟུམ་པ་སམ། །སར་ཡང་མཚམས་སྤྲིན་འོད་ཀྲིས་འཁྱུད་པའྲི་

དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཏམ་བུ་ར་ལ་གུས་པ་ཡོངས་བཏབ་འཇམ་དབངས་ཞལ་གྲི་པདོ་

ལ་ཆགས་ཟུར་གྲིས་བལྟ། །བར་སྤོད་བེད་གཞུང་རོ་འཛིན་གཟུགས་ཀྲིས་གང་གྲི་

ཁ་ལ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ལྷ་ཡྲི་དང་སོང་ཚིག་གྲི་གཏེར་དེས་སྨྲ་བའྲི་དབང་ཕྱུག་སྦྲིན་

གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་དག །དད་པའྲི་སྲིམ་པས་རང་བངས་ཏེ། །སན་
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དངགས་ཕེང་བ་སེལ་བ་ལས། །བོ་གྲོས་མགུལ་རྒྱན་གྲུབ་པ་འདྲིས། །འཇམ་

དབངས་ཞལ་གྲི་པདོ་ལ། །མྲིག་གྲི་བུང་བ་རབ་བཀོད་ཅྲིང༌། །ཤེས་བ་ཀུན་གྲིས་

ཡྲིད་ཀྲི་ངོས། །རྲི་མོར་བྲིས་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ལྟའྲི་སན་དངགས་མུ་ཏྲིག་དོ་

ཤལ་གང་གྲི་ཁ་ལས་རབ་འཕང་བ། །བདེ་གཤེགས་གསུང་གྲི་ལེགས་བཤད་ཕེང་

བས་རྩེ་རྩ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ནྲི། །བོ་གྲོས་ཤེས་བའྲི་ཕ་མཐའ་ལ་འགྲན་ཤཱཀའྲི་དགེ་

སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་ཞེས་བ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཞབས་པད་བསེན་ལ་

མངོན་དགའ་ཡྲིན། ཅེས་ཉང་སོང་རྲིན་ཆེན་སྒང་ཞེས་བ་བའྲི་དགོན་པར་སྨྲས་པའོ། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་བ་མ་ལྷ་ཡྲི་ལྷ། །རྒྱལ་སས་ཐུ་བོའྲི་

ཚུལ་འཛིན་མཛེས་པའྲི་སྐུ། །རྨད་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲི་གཏེར་གྱུར་པའྲི། །འཇམ་

དབངས་ཆོས་རེའྲི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་གཞན་འཁོར་བ་ཆུ་སྲིན་

འབྱུང་གནས་ལས། །ལེགས་པར་བསྒལ་ནས་སྐུ་གསུམ་ནོར་བུའྲི་ཚོགས། །ཐབས་

མཁས་གྲུ་གཟྲིངས་མཆོག་གྲིས་ལེན་པ་ལ། །བརྩོན་པའྲི་དེད་དཔོན་འགྱུར་བར་བྲིན་

གྲིས་རློབས། །སྤྲིན་བལ་སོན་དུས་མཁའ་ལ་པདོའྲི་གཉེན། །ཇྲི་བཞྲིན་གསལ་བར་

མཁེན་པའྲི་འོད་སོང་གྲིས། །ཤེས་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་ལ་མུན་བལ་བ། །འཇམ་

དབངས་ཆོས་རེའྲི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྡུག་བསྔལ་རྩ་བ་རྨོངས་པའྲི་

ལོན་ཤྲིང་འདྲི། །གང་ལ་འཕེལ་བ་སྤོས་པའྲི་ས་བོན་ཀུན། །ཚད་མ་ལས་འོངས་ཡེ་

ཤེས་མེ་ལྕེ་ཡྲིས། །མ་ལུས་དྲུངས་ནས་འབྲིན་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །གང་གྲིས་

མཚན་ཙམ་འཛིན་པའྲི་སྐེ་བོ་ལའང༌། །གསུང་རབ་དེ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་རྣམ་དཔོད་
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ཀྲི། །མཆོག་སྦྲིན་མཛད་པའྲི་ཟླ་མེད་སྐབས་ཀྲི་ཕུལ། །འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའྲི་

ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་ཁོད་མཉེས་བགྲིད་པ་དང༌། །ཟབ་

ཡངས་ཤེས་བའྲི་གནས་ལ་ཐོགས་མེད་ཅྲིང༌། །རང་གཞན་སོམ་ཉྲི་ད་བ་ཀུན་

གཅོད་པའྲི། །རྣམ་དཔོད་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །ཞྲིང་རྣམས་ཀུན་

ན་ཁོད་ཀྲིས་བང་ཆུབ་ལ། །མ་བཞག་རྒྱལ་བ་མ་གཟྲིགས་དེ་སྲིད་དུ། །སྤོད་པའྲི་

ཁུར་འཛིན་ཐུགས་རེ་ཟླ་དང་བལ། །འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའྲི་ཞབས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །གྲངས་མེད་བསལ་པར་ལུས་ཅན་རེ་རེའྲི་ཕྲིར། །མནར་མེད་མེ་ཡང་

གངྒཱ་ལྟར་མཐོང་བའྲི། །ཤུགས་དག་སྲིང་རེས་འགྲོ་བ་སྒོལ་བ་ལ། །སྲིང་སོབས་

མཆོག་དང་ལྡན་པར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བ་ལས་ལྷག་མཛད་

པ་ཅན། །འདབ་སོང་རྒྱས་པའྲི་ཚལ་ན་པད་དཀར་བཞྲིན། །འཕགས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དབུས་ན་རབ་གསལ་བ། །འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའྲི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་ཀུན་གྲི་སོན་ལམ་དང༌། །སྤོད་ཚུལ་ཇྲི་སེད་ཀུན་

ལ་ཕུལ་ཕྲིན་པའྲི། །སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོས་རླབས་ཆེན་སྤོད་པ་ལ། །མྲི་ཞུམ་ཁུར་

ཆེན་འཁེར་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །གྲངས་མེད་རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ལས་ཁོད་ཀྲི་

མཚན། །ལན་ཅྲིག་འཛིན་པའང་བསོད་ནམས་ཆེར་བསྐེད་ཅྲིང༌། །ཀུན་གཟྲིགས་

རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོར་གཤེགས་གྱུར་པའྲི། །འཇམ་དབངས་ཆོས་རེའྲི་ཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཇྲི་སྲིད་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་གཟྲིགས་པའྲི་དཔལ། །དེ་ལྟའྲི་གོ་

འཕང་མངོན་དུ་མ་བས་པར། །དེ་སྲིད་ཁོད་ལྟའྲི་རྒྱལ་སས་སྤོད་ཚུལ་གྲིས། །འགྲོ་

བའྲི་ཉེར་འཚོར་འགྱུར་བར་བྲིན་གྲིས་རློབས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་
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བདག །རེ་བཙུན་ཁོད་ཞབས་ཅོད་པན་གུས་བསེན་ཅྲིང༌། །ཁོད་ཞལ་བལྟ་དང་ཁོད་

གསུང་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན། །ངོམས་མེད་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་བཞྲིན་བསེན་པར་ཤོག །

རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་འདྲི། འདྲི་ལྟ་

བུའྲི་ཚུལ་ལ་འདུན་པ་དག་གྲིས་ཉེ་བར་བསྐུལ་ཞྲིང༌། རང་ཉྲིད་ཀང་ཆེས་ཆེར་སྤོ་

བའྲི་སྒོ་ནས། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། །ཉང་སོང་

རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ་དབེན་གནས་རོ་རེ་གདན་ཞེས་བ་བར་ཡྲི་གེར་

བྲིས་པའོ། །

ན་མོཉྫུ་གོ་ཥ་ཡ། གང་ལ་ཉེས་པ་མྲི་མངའ་ཞྲིང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཏེར་

གྱུར་པ། །སྐབས་གནས་ཀུན་གྲི་ཕུལ་ཕྲིན་པའྲི། །རེ་བཙུན་དཔལ་ལྡན་འཇམ་པའྲི་

དབངས། །ཁོད་ཀྲི་མཚན་གྲི་མེ་ཏོག་གྲིས། །གང་གྲི་རྣ་བ་བརྒྱན་པ་ཡང༌། །རྒྱལ་

བས་རྒྱལ་བ་ལྟར་བསྔགས་པ། །དེ་ལས་”སོབས
1
་པ་སྐེས་པ་བདག །ཁོད་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་མེ་ཏོག་གྲིས། །དད་པའྲི་སྲིམ་པ་རབ་བཀང་སེ། །ཡོན་ཏན་ལོན་ཤྲིང་ཡོངས་

འདུའྲི་ཚལ། །མགོན་ཁེད་རང་ཉྲིད་མཆོད་པར་བགྲི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཁེན་

པ་དག །ཁོད་ཐུགས་གཅྲིག་པུས་བསྡུས་པ་ལས། །ད་དུང་རྒྱལ་བ་མཁེན་པའྲི་

གཏེར། །འདྲི་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་བསམ་པར་བགྲི། །ཁོད་ཀྲི་སྲིང་རེའྲི་རྲིན་ཆེན་དག །འགྲོ་

བའྲི་ཆུ་གཏེར་ངོགས་སུ་སོང༌། །ད་དུང་ཁོད་ཐུགས་བརྩེ་བའྲི་གཏེར། །ཚུལ་འདྲིས་

བདག་ཉྲིད་སོམ་ཉྲིར་བགྲིས། །འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་ཆུ་སྐེས་དང༌། །ཉྲིན་བེད་འོད་

1 མ་ཕྲི། ༡༨བ༣ན།   སབས   * སོབས
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ཀྲིས་མགོན་དང་བཅས། །ཁོད་ཞལ་པདོས་ཉྲི་མ་ནྲི། །གསལ་བ་མྲིན་པ་ལྟ་བུར་

བགྲིས། །པདོས་རྲི་བོང་འཛིན་པ་དང༌། །དེ་ཡྲིས་ཁོད་ཞབས་པདོ་ཡང༌། །དེ་དག་

ཀུན་ཀང་གདོང་ལྔ་ཡྲི། །གཙུག་ན་ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞྲིན། །སྲིང་རེའྲི་ཨུཏྤལ་

གྲིས་བསེན་པའྲི། །ཁོད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲྲི་ནྲི། །བདག་ལྟའྲི་རྲི་བོ་འཇོམས་པའྲི་

སད། །རོ་རེ་ལས་ཀང་མཚོན་ཆ་ལགས། །ཁོད་ཀྲི་སན་ཤལ་ངོས་དག་ན། །”ཨུཏྤལ
1
་

གེ་སར་ལ་ཆགས་པའྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་གསུང་གྲི་མཛོད། །དེ་ཉྲིད་སྨྲ་བར་

བགྲིད་པ་ལགས། །དག་པའྲི་མཁའ་ལ་ཐུན་མཚམས་སྤྲིན། །ཉྲི་འོད་གོས་སུ་གོན་

པ་ཡྲིས། །རྒྱུ་སར་དོ་ཤལ་འཕང་བ་བཞྲིན། །ཀུན་གྲི་ཡྲིད་འཕོག་ཁོད་ཀྲི་སྐུ། །ག་

པུར་དོ་ཤལ་དགོད་པ་ཡྲིས། །ཡངས་པའྲི་བང་ལ་མཛེས་པ་ནྲི། །མཁའ་འགྲོ་དཀར་

པོའྲི་ཕེང་བ་ཡྲིས། །ལྲི་ཁྲིའྲི་ཆུ་གཏེར་བརྒྱན་པ་ལྟར། །གང་གྲི་ཕན་བདེའྲི་དྲི་བཟང་

ནྲི། །ནམ་མཁའྲི་ཕ་རོལ་ཚོལ་བ་དང༌། །ནམ་མཁའ་ཡྲིས་ཀང་གང་ཞྲིག་གྲི །ཡོན་

ཏན་ཚད་ཀྲིས་འཇལ་བ་བཞྲིན། །དེ་ལྟའྲི་མགོན་པོ་མཆོག་ཁོད་ཀྲི། །ཡོན་ཏན་མེ་

ཏོག་ཕེང་བའྲི་རྒྱན། །གང་གྲི་དད་པའྲི་སྤྲི་བོ་ལ། །ཅོད་པན་ལྟ་བུར་བངས་གྱུར་

པ། །དེ་ཡྲི་སྲིང་ལ་མུན་པ་དག །སར་ཡང་འོང་བ་མྲིན་པར་བགྲིད། །དེ་ཕྲིར་ཅུང་ཟད་

ཁོད་ཀྲི་ཞབས། །བསོད་པའྲི་ཕེང་བས་མཆོད་པ་ཡང༌། །རྣམ་ཀུན་དོན་ཡོད་འགྱུར་

རོ་ཞེས། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ལ་གུས་པ། །དེ་ཡྲི་ཚིག་གྲི་དྲི་བཞོན་གྲིས། །དགེ་ལེགས་

བོ་གྲོས་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །ལེགས་པར་བསྐུལ་བའྲི་བསོད་ཚིག་གྲི །རླབས་ཕེང་ཆ་ཤས་

འདྲི་ལྟར་གཡོས། །དེ་ཡྲིས་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་ལ། །ཉོན་མོངས་རྡུལ་གྲི་གོ་སབས་

1 མ་ཕྲི། ༡༨བ༧ན།   ཨདྤལ   * ཨཏྤལ
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དག །འགྲོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་ཚ་གདུང་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་སེལ་བ་ཐོབ་གྱུར་ཅྲིག །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་བ་མ་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །རྒྱལ་སས་ཐུ་

བོའྲི་ཚུལ་འཛིན་གཞོན་ནུའྲི་སྐུ། །རྒྱལ་བ་དུ་མས་བསྒྲུན་པར་མྲི་སྤོད་པའྲི། །རྒྱལ་

བའྲི་མཛད་པ་ཟླ་མེད་བསོད་པར་བགྲི། །དྲི་མེད་སོན་གྲི་ནམ་མཁའམ། །ཆུ་གཏེར་

ནོར་བུའྲི་འོད་ལྡན་པའམ། །བྱཻ་ཌཱུ་རྱ་ལྟར་ཡྲིད་འཕོག་པའྲི། །རྲི་དྭགས་དབང་པོས་

ཞབས་པད་བསེན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་པོ་དང༌། །བདེ་བེད་དབྲིག་གྲི་སྲིང་པོ་

སོགས། །འཇྲིག་རྟེན་ཁེངས་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་ཡྲི། །ཅོད་པན་རྲིན་ཆེན་འོད་འཕོ་བ། །ལག་

བང་རྲིན་ཆེན་གདུབ་སོར་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་ཁོད་ཞབས་པདོ་ཡྲི། །ནོར་འཛིན་གཞྲི་

ལ་ལྟུང་མཛད་པ། །ལྷ་ཡྲི་བ་མ་ཁོད་ཕག་འཚལ། །མཚམས་སྤྲིན་གསར་པའྲི་ཕུང་

པོའམ། །ལྲི་ཁྲིའྲི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བརྲིད་ཅྲིང༌། །ཉྲིན་བེད་སོང་གྲི་ཟེར་འཕོ་བ། །ཡྲིད་

འཕོག་གཟྲི་བྲིན་ལྡན་པའྲི་སྐུ། །པད་རྒྱས་པ་ཟྲིལ་གནོན་པའྲི། །ཁོད་ཞལ་དཀྲིལ་

འཁོར་ཨུཏྤལ་སྤན། །མཛོད་སྤུ་ཀུན་དའྲི་ཕོན་པོས་མཛེས། །བལྟ་བས་མྲི་ངོམས་

ཁེད་ཕག་འཚལ། །མཁེན་པ་མཁའ་ལྟར་ཕ་མཐའ་ཡས། །བརྩེ་བའང་དེ་ཡྲི་རེས་སུ་

འགྲོ །མཛད་པས་དེ་ཉྲིད་ཕུལ་བྱུང་བ། །རྣམ་འཕྲུལ་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཅན། །ཁོད་

ཐུགས་མཁའ་ལ་སྒྲིབ་གཉྲིས་ཀྲི། །ཆུ་འཛིན་གོས་དང་བལ་ན་ཡང༌། །མཐའ་དག་

འགྲོ་ལ་སན་པའྲི་ཆར། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །བདག་ལུས་

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དེར། །ཐལ་སྦར་པདོ་ཁ་འབུས་པའྲི། །གུས་པ་མངོན་དུ་

སོན་པ་དང༌། །ཡན་ལག་མཆོག་གྲིས་ཕག་བགྲིའོ། དེ་ལྟའྲི་བསོད་ནམས་ཟླ་འོད་
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ཀྲིས། །འཇྲིག་རྟེན་བོ་ཡྲི་མུན་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་གདུང་བ་མཉམ་དུ་བསལ། །ཁོད་

ཞབས་པདོའྲི་དགའ་སོན་དང༌། །ཁོད་གསུང་བདུད་རྩྲི་མཉམ་དུ་ཐོབ། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་

ཁོད་ཀྲི་ཞབས། །འབལ་བ་མེད་པར་བསེན་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟའྲི་ཚུལ་གྲིས་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའྲི་དཔལ། །ཅུང་ཟད་བསོད་འདྲི་གང་ཞྲིག་དོན་ཡོད་པ། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་

ལ་གུས་དེས་བསྐུལ་ནས། །དགེ་ལེགས་སྨྲ་བའྲི་ཉྲི་མས་དབངས་སུ་བསྒགས། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རྲིན་ཆེན་རྲི་བོའྲི་ངོས་ལ་ཐུན་མཚམས་སྤྲིན། །རབ་དམར་

པདའྲི་ཚལ་ན་ཉྲི་མའྲི་འོད། །དྲི་མེད་ཞལ་རས་རྒྱས་པའྲི་འོད་དམར་བཞྲིན། །རབ་

མཛེས་འཇམ་པའྲི་དཔལ་ཁོད་བདག་ལ་དགོངས། །ལྷག་བསམ་གངས་ཀྲི་རྲི་བོ་

ལས་འོངས་པའྲི། །རོག་བལ་དགེ་ལེགས་གངྒཱའྲི་ཆུ་རྒྱུན་འདྲི། །སྔོན་བསགས་

ལེགས་སྦངས་སོང་གྲི་ཆུ་ཀླུང་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་ཀུན་མཁེན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པར་

ཤོག །ཇྲི་སྲིད་འཁོར་བའྲི་ཁོན་པ་ཟབ་མོའྲི་ནང༌། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སྲིད་

པའྲི་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད། །ཡོངས་སུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །མཐོ་རྲིས་

ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ལུས་ཐོབ་ཤོག །རྲིགས་བཟང་དབང་ཕྱུག་ཆེ་ཞྲིང་གཏོང་བ་

ཡང༌། །ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེན་བོ་གྲོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མྲི་དམན་གྲགས་པའྲི་བ་

དན་རབ་དཀར་བ། །ཀུན་གྲིས་བལྟ་བའྲི་འོས་སུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་

སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་དག །གཤྲིན་རེའྲི་སྒྱུ་ཐབས་ལྟ་བུར་ལེགས་རྟོགས་ནས། །སྲིང་

པོ་མེད་པ་ཁྲིམ་གྲི་གཟེབ་སངས་ཏེ། །མྲི་འཁྲུགས་དགེ་སོང་མཆོག་ལྟར་བདག་གྱུར་

ཅྲིག །སྲིད་དང་ཞྲི་བའྲི་ཡོན་ཏན་ཇྲི་སེད་པ། །ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཐེག་མཆོག་དགེ་བའྲི་
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བཤེས། །ཚུལ་ལྡན་ལུང་རྟོགས་ནོར་བུས་རྒྱུད་གཏམས་ཤྲིང༌། །སྲིང་རེའྲི་གཏེར་

ཆེན་ཕག་གྲིས་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ལེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱའྲི་

ཚལ། །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་ཉྲི་འོད་ཀྲིས་ཕེ་ནས། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བུང་བའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ལ། །དམ་ཆོས་སྦྲང་རྩྲིའྲི་དགའ་སོན་འགེད་གྱུར་ཅྲིག །སྲིད་པའྲི་

སྡུག་བསྔལ་མེ་འོབས་ལྟར་མཐོང་ཞྲིང༌། །རང་ཉྲིད་ཞྲི་བདེ་ངན་སྐྱུགས་བཞྲིན་སངས་

ནས། །ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའྲི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་བ། །མྲི་འཕོགས་བང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་འབོར་པར་ཤོག །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལན་མང་ཕན་བཏགས་ཤྲིང༌། །ཤྲིན་ཏུ་

བཟོད་དཀའྲི་སྡུག་བསྔལ་དབང་གྱུར་པ། །འགྲོ་འདྲི་གཏྲིང་ཟབ་འཁོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོ་

ལས། །ལེགས་འདོན་དེད་དཔོན་མཆོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པའྲི་

དགའ་བདེས་རོལ་གྱུར་པ། །བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཡྲིས། །དངོས་

འཛིན་རྲི་བོ་སྟུག་པོའྲི་ཚོགས་བཅོམ་ནས། །གཡོ་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་ཐོབ་

ཤོག །རྒྱལ་བ་གང་གྲིས་གྲངས་མེད་བསལ་མང་དུ། །སོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་རྫུན་གྲི་

ཚིག་སངས་ནས། །ལེགས་གསུང་ལེགས་པར་གསུངས་པའྲི་བདེན་པ་དེས། །བདག་

གྲི་སོན་པ་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ལྟར་སོན་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

དག །འདྲི་ལྟའྲི་ཚུལ་ལ་འདུན་པའྲི་ཐུགས་ལྡན་པ། །དོན་ཡོད་རོ་རེས་ལེགས་པར་

བསྐུལ་བའྲི་གསུང༌། །དོན་ཡོད་བ་ཕྲིར་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྲིས་སྦར། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག དགེ་ལེགས་རྲིན་ཆེན་རྲི་བོ་ལས་འོངས་

ཤྲིང༌། །ཕན་བདེའྲི་གྲྲིབ་བསྲིལ་ཡངས་པའྲི་ཡལ་ག་ཅན། །ཕུན་ཚོགས་འབས་
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བུའྲི་ཁུར་གྲིས་རབ་བརྲིད་པའྲི། །འཇམ་དབངས་དཔག་བསམ་ལོན་པས་ཤྲིས་

པ་མཛོད། །བདེ་སོགས་བདག་པོའྲི་གཞུ་ཡྲི་འཁྲི་ཤྲིང་མཁའ་ལ་ཡང་དག་རྒྱུ་བ་

ན། །ཐུན་མཚམས་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུ་ལ་ཆགས་དགའ་བས་ཡང་དག་གནས་

པ་འཛིན། །པད་རཱ་གའྲི ་ཡལ་འདབ་ལ་ཡང་ཟེའུ་འབྲུའྲི ་ཕེང་དཀར་འཛུམ་

བག་ལྡན། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་གཞོན་ནུ་དེ་ཡྲིས་ཤྲིས་པ་ལྷག་པར་སྐོང་གྱུར་

ཅྲིག །མྲི་མཉམ་ཚོགས་གཉྲིས་མགོགས་འགྲོ་ལ་ཞོན་འོད་ཟེར་སོང་ཕག་བཞད་

པའྲི་དཔལ། །བདེ་ལེགས་ཀུ་མུད་ལེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱའྲི་ཚལ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

རྒྱས་པར་བེད། །བདུང་ཚོགས་དགྲ་ཅན་གདོང་ཡང་སེག་བེད་འོན་ཀང་ཟླ་བ་

སོང་ལྟར་བསྲིལ། །སྔོན་མེད་ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ་དེ་ཡྲིས་ཤྲིས་པ་ལྷག་པར་སྐོང་

གྱུར་ཅྲིག །བསམ་གཏན་ལ་ཆགས་མོས་པའྲི་སྤན་ནྲི་གཡོ་བ་མེད་པའྲི་ཨུཏྤལ་

དང༌། །སན་ཤལ་རྒྱན་ལྡན་དཔག་བསམ་ཡལ་གའྲི་ཞགས་པ་དག་ལ་འགྲན་པར་

བེད། །ཕག་གཉྲིས་འགྲོ་བ་དབུགས་འབྲིན་མཛད་པའྲི་བསོད་ནམས་མ་ལུས་

གཟུགས་ཅན་བཞྲིན། །མངོན་དགའ་བསྐེད་པའྲི་དཔལ་ཡོན་ཅན་དེས་ཤྲིས་པ་ལྷག་

པར་སྐོང་གྱུར་ཅྲིག །རྣམ་གྲོལ་བདེ་བའྲི་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏྲིང་འཛིན་དགའ་

བས་ཡྲིད་ལ་ཉལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྲི་མ་འདྲིས་མཛའ་བཤེས་བམས་པ་མཆོག་གྲིས་

ཡང་དག་འཁྱུད། །དྲི་མེད་ཤེལ་གྲི་བ་གམ་མངོན་དགའ་རྐང་སེགས་ནོར་བུ་ལྡན་

པ་ལའང༌། །ཆགས་པ་ཡོངས་བཏང་ལྷ་ཡྲི་བ་མས་ཤྲིས་པ་ལྷག་པར་སྐོང་གྱུར་

ཅྲིག །དོན་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་དེ་ཡྲི་མཛད་པ་ཡྲིས། །དོན་ཡོད་རོ་རེ་ཤྲིས་པ་བགྲིད་

པའྲི་སད། །དོན་ལྡན་ཚིག་འདྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་ཀྲིས། །དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའྲི་
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ཤྲིས་བརོད་དབངས་སུ་བསྒགས། །

ༀ་སྭསྲི། ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རེ་བཙུན་མྲི་གཡོ་བ་ལ་བསོད་པ། གཏུམ་ཆེན་

ཁོས་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྲིག་ས་གསུམ་མུན་པའྲི་གོས་བལ་

བོ་གྲོས་ཀུ་མུད་བཞད་པའྲི་དཔལ། །ཚོགས་གཉྲིས་ཤར་རྲིའྲི་བ་གམ་ལ་འཛེགས་

བདུད་རྩྲིས་མོས་པའྲི་ཞལ་ལྡན་པ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བ་སྐུ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲི་མེད་

ཆུ་ཤེལ་ལས་འོངས་པའྲི། །མཆོག་གྲི་དཔའ་བོ་རབ་གསལ་སང་བ་འོད་དཀར་རྒྱ་

ཆེན་བསོད་པར་བགྲི། །དཔལ་ལྡན་དགེ་ལེགས་ཆུ་རྒྱུན་འབྱུང་བའྲི་གནས། །རབ་

དཀར་འོ་མའྲི་ཆུ་གཏེར་ལུད་པ་བཞྲིན། །ཟླ་ཟེར་གོས་གོན་ལྷུན་པོའྲི་དཔལ་འཕོག་

པ། །ཁོད་སྐུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བའྲི་ལྷུན་པོ་ལགས། །འོད་ཟེར་སོང་ལྡན་སྲིད་ཞྲིའྲི་མུན་

པ་སེལ། །ནག་པོའྲི་ཕོགས་བལ་ཆ་ཤས་འཕེལ་འགྲྲིབ་མེད། །རྒྱུ་སར་སེལ་ལེགས་

དོ་ཤལ་རབ་འཕང་བ། །ཁོད་སྐུ་ཟླ་བ་ལས་ཀང་ཟླ་བ་ལགས། །རྣོ་དཀར་མཆེ་བ་མྲི་

བཟད་འཇྲིགས་པའྲི་ཞལ། །བྲིམ་པ་ལྟར་དམར་གཡོ་བའྲི་ཆུ་སྒོས་ཅན། །གློག་དམར་

འཁྱུག་པའྲི་ཞགས་པས་རབ་བཅྲིངས་པའྲི། །གངས་རྲི་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུར་དོགས་

པ་སྐེད། །འཁོག་འབར་ཕུང་པོའྲི་དཔལ་འཛིན་སྤན་གྲི་ཟུར། །ཅུང་ཟད་བསྐོད་པས་

ལུས་མེད་བདག་པོའྲི་གྲོང༌། །དུས་མཐའྲི་མེ་དང་ཕད་པའྲི་བུད་ཤྲིང་བཞྲིན། །ནག་

པོའྲི་རྩ་ལག་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་ལགས། །རབ་དཀར་གངས་རྲིའྲི་ཕེང་བ་བཞྲི་བཅུའྲི་

ཚེམས། །མཚམས་སྤྲིན་འབྱུང་པོའྲི་ཁག་གྲི་གོས་གོན་ཅྲིང༌། །ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ཀུན་འགེངས་པའྲི་དུ་བ་བཞྲིན། །ཚ་བའྲི་དབུགས་ཀྲིས་རྒྱ་མཚོའང་སམས་པར་
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བགྲིད། །མྲིའུ་ཐུང་སྲིན་པོ་ཁོས་པའྲི་ཉམས་ལྡན་པ། །ཤ་རྒྱས་ལྟོ་བ་འཕང་ཞྲིང་རྔམ་

པའྲི་ཞལ། །ལོག་འདེན་ཁག་གྲི་ལྦུ་བ་རབ་འཆྲིལ་བའྲི། །ལགས་ཀྲི་དབང་པོ་འཇྲིག་

རྟེན་ཟ་བ་བཞྲིན། །གདེངས་ཀའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འོད་ཀྲི་ད་བ་ཅན། །གློག་ལྟར་འཁྱུག་

པའྲི་ལྕེ་གཉྲིས་རབ་གཡོ་ཞྲིང༌། །མྲི་སྡུག་གཟུགས་ཅན་དུ་བའྲི་མདོག་ལྡན་པ། །དུག་

ཅན་ལྟོས་འགྲོའྲི་དོ་ཤལ་བང་ལ་འཕང༌། །མྲི་བཟད་གནམ་ལྕགས་འབེབས་པའྲི་ཆུ་

འཛིན་བཞྲིན། །རལ་པ་སེར་སྐ་གེན་དུ་ཕོགས་པར་བསྐོད། །གསུང་གྲི་ང་རོ་ཧཱུཾ་གྲི་

གད་རྒྱངས་ཅན། །ནམ་མཁའྲི་ཕོགས་ཀུན་རྒོད་པའྲི་འབྲུག་སྒ་བཞྲིན། །བྱཻ་ཌཱུརྱ་

ལྟར་སྔོ་བའྲི་རལ་གྲྲི་ནྲི། །གསེར་བཟང་བཞུས་པ་འཐོར་འདའྲི་འོད་ཟེར་ཅན། །ཕག་

གཡས་མཁའ་ལ་བསྐོད་པས་གཟས་པ་གང༌། བདག་ལྟའྲི་ལོན་ཤྲིང་ཀུན་ལས་རྒྱལ་

བ་ལགས། །ཉྲིན་བེད་འོད་ཟེར་བསོགས་པའྲི་ཆུན་པོ་བཞྲིན། །དམར་སེར་ཞགས་

པས་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་གཡོན་ནྲི། །རབ་ཡངས་ཐུགས་ཀའྲི་ངོས་སུ་རབ་བཀོད་

ནས། །བདུད་སེ་ཀུན་ལ་བསྲིགས་པར་མཛད་པ་ལགས། །ཆུ་སྐེས་རྒྱས་པའྲི་ཚལ་

ན་མངོན་དགའ་བའྲི། །ཚ་ཟེར་སོང་ལྡན་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། །དཔའ་ཆེན་

གཡུལ་ངོར་ཆས་པའྲི་འདུག་སངས་ཀྲིས། །ནོར་འཛིན་གནོན་པ་ལྟ་བུར་བཞུགས་

པ་ལགས། །ཟླ་བའྲི་འོད་ཟེར་སོད་གཡོགས་བགོས་པ་ཡྲི། །ཁ་བའྲི་རྡུལ་བརྩེགས་

བརྲིད་པའྲི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །ཆུ་ཡྲི་འོད་ཟེར་སད་གཡོགས་འཕང་བ་ལྟར། །རྣམ་

བཀྲ་ལྷ་ཡྲི་གོས་ཀྲི་ཤམ་ཐབས་མཛེས། །དཔལ་ལྡན་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཁོས་པའྲི་

སྐུ། །རྒྱལ་བའྲི་མཁེན་པ་མ་ལུས་གཅྲིག་བསྡུས་པ། །སྒྲིབ་གཉྲིས་རླུང་གྲིས་མྲི་གཡོ་

སྐེ་དགུའྲི་མགོན། །ཁོད་ཞབས་པདོར་དང་བས་ཕག་བགྲིའོ། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཁེད་ཕྲིན་
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ལས་ཉྲི་མའྲི་འོད། །གདུལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་འོས་པར་འབབ་པ་ཡྲིས། །རྩེ་གཅྲིག་དང་བའྲི་

ཆུ་གཏེར་ལས་འོངས་པའྲི། །བདག་བོའྲི་ཆུ་སྐེས་ཟེའུ་འབྲུ་གསལ་བར་མཛོད། །བདེ་

བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་དའྲི་ཚལ། །མ་ལུས་ཇྲི་བཞྲིན་འབེད་པའྲི་འོད་

དཀར་ཅན། །རྣམ་དཔོད་རྲི་བོང་འཛིན་པའྲི་དགའ་སོན་གྲིས། །བདག་རྒྱུད་བ་ལམ་

མཛེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མགྲྲིན་པའྲི་ལམ་ལས་འོངས་པའྲི་ངག་གྲི་ཟེར། །དྲི་

མེད་རྲིགས་པའྲི་གང་རྒྱངས་གཅྲིག་གྲིས་ཀང༌། །ཕོགས་ཀུན་རྒོལ་བའྲི་བོ་གྲོས་

འདར་བེད་པའྲི། །འཇྲིགས་མེད་སྨྲ་བའྲི་སོབས་པ་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །གང་གྲི་ལྕེ་

རྩེ་བརྒྱན་པའྲི་སན་དངགས་ཀྲིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣ་བའྲི་བཅུད་ལེན་སྤོ་བ་དང༌། །རབ་

དཀར་གྲགས་པའྲི་བ་དན་བཙུགས་པ་བཞྲིན། །བོ་གསལ་དགའ་བའྲི་དབང་པོར་

བདག་གྲུབ་མཛོད། །དེང་ནས་ཇྲི་སྲིད་སྲིད་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་དུ། །སྐེ་བའྲི་ཆུ་རྒྱུན་ཇྲི་སེད་

འཇུག་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ། །ཁོད་མཉེས་བགྲིད་ལ་

ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟར་མྲི་འཁྲུགས་ཁོ་བོའྲི་བསོད་པ་ཡྲི། །རབ་བེད་འདྲི་ནྲི་

སེ་སོད་ཀུན་འཛིན་པ། །སོམ་བརྩོན་ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་

བོ་གྲོས་འཇྲིགས་མེད་གང་དེ་ལ། །སེ་སོད་འཛིན་པ་དོན་གྲུབ་འོད་ཟེར་གྲིས། །དད་

པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ལན་མང་བསྐུལ་གྱུར་ནས། །ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་གཟྲིགས་པའྲི་གོ་

འཕང་ལ། །རེ་བ་བཀོད་དེ་བསོད་ཚིག་འདྲི་དག་སྦར། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །སྐེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་རྣམ་པར་ངེས་པ་

བ་དཀའ་བའྲི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བ་བ། །རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་
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འཚལ་ལོ། །ས་དང་ལམ་རྣམས་མཐའ་དག་བརྒལ། །སང་བ་བག་ཆགས་བཅས་པ་

ཟད། །མཛད་པ་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཅན། །བ་མ་རྣམས་ལ་བདག་ཅག་དད། །རང་

དང་གཞན་ལ་ཕན་བསམས་ནས། །མཁས་པས་ལན་མང་བསྔགས་པ་དང༌། །བཀའ་

དང་ཚད་མས་གཞལ་པ་གང༌། །ཡང་དག་ལམ་བཟང་བཤད་པར་བ། །བདག་ཅག་

མ་སྦངས་བསམ་པ་དམན། །སལ་བ་ངན་རྣམས་རང་དགའ་བར། །ལམ་དང་ལམ་

ངན་གང་ལས་དཔད། །འབད་པས་བ་མ་དམ་པ་བཙལ། །དད་དང་ཐམས་ཅད་བཏང་

བ་ལས། །ཡང་དག་བ་མ་རངས་པར་བ། །ཕན་པ་མཛད་པས་བཀའ་སྩལ་པ། །རབ་

ཟབ་གདམས་པ་འབད་པས་མཉན། །དལ་པ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དང༌། །སངས་

རྒྱས་བསན་དང་ཕད་པ་དཀའ། །བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཆ་ཙམ་ཡང༌། །གནས་པ་

མ་ལགས་བརྟན་མ་ལགས། །མཛའ་བ་རྣམས་དང་གནས་དང་བན། །ཐམས་ཅད་

བཞག་ནས་ཆ་བ་ལགས། །སར་ཡང་ལས་ལ་རག་ལས་ནས། །ལན་བརྒྱར་གནས་

གཞན་འཁམ་པ་དང༌། །ངན་པར་སྤད་པ་གང་དག་རྣམས། །གཡང་སར་ཉམ་ཐག་

བརྣག་དཀའ་བས། །བསལ་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་མནར། །རང་ལ་ཕན་པར་མཛད་

ལགས་ན། །ལས་འབས་ཕ་བ་ཡང་ཡང་བསམ། །སྔོན་ཆད་ངན་པར་སྤད་རྣམས་

ལ། །རང་ལ་སད་པར་བ་བ་དང༌། །སན་ཆད་བསམ་པར་དམ་བཅས་ནས། །འབད་

པས་ཡང་ཡང་བཤགས་པར་བ། །བ་མ་སྐབས་གནས་ལས་འབས་ལ། །དད་པ་

ལམ་རྣམས་རྩ་བ་ལགས། །རང་ཉམས་ཐམས་ཅད་རབ་བཏང་ནས། །བསམ་པ་ཐག་

པས་སྐབས་གནས་ལ། །དད་པས་སྐབས་བཅས་གང་ལགས་པ། །ཉམ་ཐག་གནས་

ལས་ཐར་པ་ལགས། །རབ་དཀར་ཟག་བཅས་ལས་དག་ལས། །གནས་སབས་ཐང་
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འགའ་ཐར་ན་ཡང༌། །རྣམ་མང་ཐ་བས་རྣམ་པར་བསམས། །མཐར་ཡང་ཉམ་ཐག་

ལས་མ་འདས། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་བརྩམས་ནས་ཀང༌། །ཐར་པ་དམ་པ་བཙལ་

བར་བ། །ཡང་དག་ལམ་ལ་ལྟར་སང་དང༌། །ལྟར་སང་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར། །ལྟ་བ་

ཐམས་ཅད་ཚད་མ་དང༌། །འཐད་པ་ལྡན་པས་རྣམ་པར་བཅད། །རྟག་དང་ཆད་པ་རྣམ་

སངས་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་གཏན་ལ་དབབ། །ཟག་པ་མཐའ་དག་རྩ་བ་གང༌། །བདག་

ལྟ་སངས་ལ་འབད་པར་བ། །བསབ་པ་རྣམས་ལ་བཅས་པ་དང༌། །འགལ་བ་དན་

པས་རྣམ་པར་བསམ། །བསམ་གཏན་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང༌། །ལྡན་ན་ཐར་པ་ག་

ལ་དཀའ། །བདག་ཅག་ཐར་པ་ཙམ་ལ་ཡང༌། །མཁས་པས་དགའ་བ་རྣམ་པར་

སང༌། །གང་ཟག་གཞན་གང་ལན་བརྒྱར་ཡང༌། །བདག་ལ་ཕན་བཏགས་ཕ་དང་

མ། །ལགས་པ་ཡང་ཡང་བསམ་པ་དང༌། །ཕན་པ་བས་པ་དན་པར་བ། །གཞན་ལ་

ཚངས་གནས་བམས་པ་གང༌། །ཟླ་དང་བཅས་པ་རབ་སྦངས་ནས། །ཐམས་ཅད་

གཡང་ས་ལས་བསྒལ་བ། །བདག་ལ་རག་ལས་ལྷག་བསམ་བ། །རང་གཞན་བསྒལ་

སད་སངས་རྒྱས་ལ། །བསམ་པ་ཡང་དག་བརྟན་བས་ནས། །རྒྱལ་སས་བསབ་པ་

མཐའ་དག་ལ། །རྣམ་དག་བསམ་པས་སྦང་བར་བ། །དཔག་ཡས་ཐབས་མཁས་

ལྡན་པ་དང༌། །བསམ་གཏན་ཡན་ལག་མ་ཉམས་པར། །ཡང་དག་མཐའ་ལ་མཉམ་

བཞག་ནས། །ཟག་པ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སང༌། །སང་བ་མཐའ་དག་ཟད་པ་ན། །ན་

རྒ་ཟླ་དང་བཅས་པ་བརྒལ། །བརྒལ་དཀའ་ཉམ་ཐག་གནས་ལས་ཐར། །ཐར་པ་

དག་ལས་དམ་པ་ལགས། །༈བདེ་གཤེགས་མཁེན་བརྩེ་ཆེ་བརེས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་

མེ་ལྕེས་བདེན་ཞེན་བསེགས། །སེད་མེད་ཆེས་ཆེར་བདེ་ཆེན་བསྐེད། །དཔེ་མེད་
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དགེ་ལེགས་གཏེར་ཆེན་དེས། །སྡུག་ཀུན་དྲུངས་ཕྱུང་བདུད་དཔུང་བཏུལ། །དུས་

གསུམ་ཡུལ་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཕུལ་བྱུང་གཟུགས་སྐུས་དུས་ཀུན་ཏུ། །རྫུ་

འཕྲུལ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང༌། །ཉྲིད་ཀྲིས་གཞྲི་གཉྲིས་ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས། །སྒྲིབ་

གཉྲིས་སྤྲིན་གྲིས་མྲི་སྒྲིབ་པའྲི། །ཉྲི་མའྲི་གཟྲི་བྲིན་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །སྲིད་འདྲིར་ཡྲིད་

གཉྲིས་དཔྲིས་འབྲིན་བགྲིད། །གྲོང་འཇོམས་གཙོ་བོས་མཆོག་ཁོད་བསོད། །སོབས་

སོགས་ཡོངས་རྫོགས་དངོས་དོན་སོན། ཉོན་མོངས་འཛམས་དོན་ཆོས་འཁོར་

བསོར། །མགོན་པོས་བོ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །འདྲི་སད་སྨྲ་བ་འདྲི་ལྟའྲི་རྲིག་

པ་ལ། །སྐེས་ཙམ་ཉྲིད་ནས་སྐེས་ཐོབ་ཐོགས་མེད་ཅྲིང༌། །མཁས་བའྲི་གནས་ལ་

མཁས་པའྲི་ཟླ་བལ་བ། །དགེ་ལེགས་ངག་གྲིས་དགེ་བའྲི་རྩེད་འཇོ་བས། །རྩོམ་ན་

བླུན་པོའྲི་གྲོང་ཚིག་བརྒྱུད་མར་རྩོམ། །འཆད་ན་འབེལ་མེད་འགལ་དུའྲི་ཕུང་པོ་

འཆད། །ཡྲིད་ནྲི་རྟག་ཏུ་འདོད་པ་ཆོལ་བའྲི་ཡྲིད། །བཤེས་གཉན་ཕལ་ཆེར་དྲིང་

སང་སྲིག་པའྲི་བཤེས། །བདག་གྲིས་དེ་ལྟར་ལམ་བཟང་བསན་ལས་བདག །བདག་

གཞན་སྒོལ་བའྲི་དེད་དཔོན་མཆོག་གྲི་བདག །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ལུང་རྟོགས་ནོར་

བུའྲི་བདག །བདག་མེད་དོན་གཟྲིགས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག་བདག །སྐེས་བུ་གསུམ་

གྲི་ལམ་རྣམ་པར་ངེས་པ། བ་དཀའ་བའྲི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བ་བའྲི་རབ་ཏུ་བེད་པ་

འདྲི་ནྲི། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་སན་དངགས་མཁན་རྣམས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ། མང་

དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། སན་དངགས་མཁན་གསར་བུ་

འགའ་ཞྲིག་ལ་བ་དཀའྲི་དཔེ་ཙམ་གསལ་བར་བ་བའྲི་སད་དུ། དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་

ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྨྲས་པའོ། །
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ༀ་སྭསྲི། སྒའྲི་རྒྱན་གྲི་དཔེ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ། ཚིག་གྲི་འདོད་འཇོ་

ཞེས་བ་བ་སྒ་དབངས་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཐོ་རྲིས་མེས་

པོའྲི་ཞལ་གྲི་ཆུ་སྐེས་པདོ་རྒྱས་པའྲི་དགའ་ཚལ་མྲིན་ནམ་དེ་ལས་ཟླ་བ་ཇྲི་ལྟར་

འཁྲུངས། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྲི་ནགས་ཚལ་ལྟར་འཁྲུལ་རྲི་དྭགས་མྲིག་གྲི་རོལ་རྩེད་

མྲིན་ནམ་རྲི་བོང་མཚན་མར་ཇྲི་ལྟར་བརྟག །མཁང་ཞྲིང་རབ་རྒྱས་ནུ་མའྲི་ཁུར་

འཛིན་ལུས་ཕ་ཡྲིད་ཀྲི་སྲུབ་ཤྲིང་མྲིན་ནམ་སེད་ལྡན་བོ་མུན་ཇྲི་ལྟར་སེལ། །འཇྲིག་

རྟེན་དབང་ཕྱུག་མཆེ་བ་ལས་འོངས་ངག་གྲི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མྲིན་ནམ་སྦྲ་མའྲི་ཆུང་

མར་ཇྲི་ལྟར་གཟུང༌། །བོ་གྲོས་ཉྲི་མས་བོ་གསལ་བུང་བ་ལ། །སྒ་རྒྱན་ཡྲིད་འཕོག་སྒ་

དབངས་སྒོགས་སད་དུ། །ཚིག་སན་སྦྲང་རྩྲིས་ཚིག་གྲི་དགའ་སོན་བ། །སན་དངགས་

དོ་རར་སན་པའྲི་ཟློས་གར་བོས། །

ༀ་སྭསྲི། སྨྲ་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་རབ་དགའྲི་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་སྒ་དབངས་ལྷ་

མོ་དབངས་ཅན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཟླ་བའྲི་བཞྲིན་རས་འཛུམ་པའྲི་འོད་དཀར་

ཅན། །ཨུཏྤལ་མྲིག་གྲི་ཟུར་མྲིག་འཕེན་ལ་མཁས། །དོ་ཤལ་ཁུར་གྲིས་ངལ་བའྲི་ནུ་

འབུར་མཛེས། །ཚངས་པའྲི་བུ་མོས་ངག་གྲི་མཆོག་སྦྲིན་མཛོད། །འདྲི་ན་ཐ་སད་

ཚིག་གྲི་རྣམ་དབེ་ལ། །བ་ལང་རྫྲི་དང་ཁད་པར་མ་མཆྲིས་ཀང༌། །གསུང་རབ་ཐ་

སད་གཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་ལ། །མཁས་པར་སྨྲ་བ་གྲི་ནོར་མ་ཡྲིན་ནམ། །དེ་

ཕྲིར་རྣམ་དཔོད་ལྡན་རྣམས་ལ། །དེ་དག་གྲིས་བླུན་དང་མཁས་པ་ཡྲི། །ཐ་སད་

རྣམ་དབེ་མདོ་ཙམ་བསན། །མ་ལུས་སུ་ཡྲིས་བརོད་པར་ནུས། །གཞུང་ལུགས་
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ལེགས་བཤད་འདོམས་པ་སོགས། །ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའྲི་བཤེས་དག་ལ། །སོབ་

དཔོན་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་ནྲི། །བསན་བཅོས་དག་དང་མཁས་ལ་གྲགས། །གློ་དཔོན་

སོ་བོན་ཟློ་དཔོན་ཞེས། །ཟེར་བ་བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །བ་རེ་ཡོལ་བ་ལྷག་མ་

ཞེས། །མཁས་པ་དག་གྲིས་བརོད་བ་སེ། །བབ་ཡྲི་རོལ་ལ་ལྡང་མ་ཞེས། །སྨྲ་བ་བླུན་

པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །མཆོད་རྟེན་ཐང་ཀ་རས་རྲིས་དང༌། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཞེས་བརོད་

ཀྲི། །འབུམ་པ་ཐངས་སྐུ་རར་ཤེ་དང༌། །དྲིལ་ལུ་བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །དགེ་

འདུན་དག་པ་དགེ་ལེགས་ཞེས། །བརོད་བ་དགེ་འདུན་དགེ་བ་དང༌། །དགེ་ལེགས་

བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །འོང་བ་ཡོད་ཅེས་མཁས་པས་བརོད། །ཡོད་པ་འོད་ཅེས་

ཟེར་བ་ནྲི། །བླུན་པོ་དག་གྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །སྔོན་པོ་སེར་པོ་དམར་པོ་དང༌། །དཀར་

པོ་ནག་པོ་ལང་ཁུ་ཞེས། །བརོད་བ་སྔོ་ནུ་སེར་རུ་དང༌། །དམའ་རུ་དཀར་རུ་ན་

གུ་དང༌། །ལང་ངུ་ཞེས་པ་བླུན་ཚིག་ཡྲིན། །ཁམས་བདེ་བ་དང་མདངས་བཟང་

ཞེས། །བརོད་བ་འཁམས་བཟང་འདངས་ལྡན་ཞེས། །ཟེར་བ་བླུན་པོའྲི་གྲོང་ཚིག་

ཡྲིན། །མར་མེ་སྒོན་མེ་སང་གསལ་ཞེས། །བརོད་བ་ལྷ་ཞུགས་ཨུང་ངུ་དང༌། །ཞུ་

མར་དང་ནྲི་མེ་མར་ཞེས། །ཟེར་བ་བླུན་པོའྲི་ཐ་སད་ཡྲིན། །གོང་པ་མཆྲིལ་ལྷམ་

ཆགས་དང་ནྲི། །ཞྭ་མོ་གོན་ཞེས་བརོད་བ་ཡྲི། །གོང་ང་རྐང་རྫ་ཞ་པོ་དང༌། །ཞྭ་

ཅོ་གོན་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། །ཡུལ་སད་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་གནས། །གང་དུ་འགྲོ་

ཞེས་འདྲི་བ་ལ། །ཁང་སེང་འགྲོ་ཞེས་བརོད་བ་ཡྲི། །གན་དུ་འགྲོ་ཞེས་འདྲི་བེད་

ཅྲིང༌། །ཁ་དོག་འགྲོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། །བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་བཞད་གད་གཞྲི། །དངོས་པོ་

ཆུང་ངུ་ཉུང་ངུ་ལ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞེས་བརོད་བ་ཡྲི། །སེན་ཙམ་རང་ཙམ་དུམ་པ་
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ཞེས། །ཟེར་བ་སོ་སོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །ཀུན་དང་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཞེས། །མཁས་

པ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས། །ཨམ་རངས་ༀ་རྲིལ་དགང་ཅན་སོགས། །བླུན་པོ་

སོ་སོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །ལག་པ་རྐང་པ་སོར་མོ་དང༌། །མཛུབ་མོ་ཞེས་པ་མཁས་

ལ་གྲགས། །རྐང་ཡེ་རྐ་པ་ལ་པ་དང། །རྟྲི་པ་མཛུ་གུ་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །མྲིག་དང་རྣ་

བ་མགྲྲིན་པ་ཞེས། །བརོད་བ་དམྲིག་དང་རྣམ་མཆོག་དང༌། །ཨོལ་ལེ་ཞེས་པ་བླུན་

སད་ཡྲིན། །ཕག་པ་རྐེད་པ་བྲིན་པ་ཞེས། །བརོད་བ་འཕག་པ་སྐེད་པ་དང༌། །ཉ་

ལྡྲིར་ཞེས་པ་བླུན་པོའྲི་ཚིག །རྫྲི་མ་མྲིག་འབས་ལོང་བུ་དང༌། །ས་རགས་སས་

ཞེས་བརོད་བ་སེ། །གཟེ་མ་དམྲིག་རྲིལ་རློང་མོར་དང༌། །སྐེ་རགས་དང་ནྲི་སྐྲས་

པ་དང། །རྐན་ཙ་ཞེས་པ་བླུན་པོའྲི་བར། །ཡྲིན་པའྲི་ཟླ་བོ་མྲིན་པ་ཞེས། །བརོད་བ་

མེན་དང་མན་ཞེས་པ། །ཡུལ་སད་གྲོང་པའྲི་བླུན་ཚིག་ཡྲིན། །བུད་མེད་བུ་མོ་བོང་

བུ་དང༌། །བ་རོག་ཕུག་རོན་བེའུ་དང། །ས་དང་ཟླ་བ་ཤ་དང་གསེར། །སྒེ་མོང་ཡང་

ན་ནེའུ་ལེ། །ཁྲིམ་བ་ཁྲི་དང་བུར་མ་ཞེས། །བསན་བཅོས་དག་དང་མཁས་རྣམས་

བརོད། །བདེ་མེད་བེས་མེད་པོ་མོ་དང༌། །བུ་ངུ་ཕོ་རོག་ཨོ་རོག་དང༌། །གོ་རོག་

བུག་རོན་ཨུ་འགུ་དང༌། །བེའྲི་གསའ་དང་ལྔ་བ་དང༌། །གཤའ་དང་སེར་དང་བསེ་

མོ་དང༌། །གཟེར་མོ་བ་ཕོ་ཀྲི་དང་ནྲི། །གུ་རམ་བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །ཙམ་པ་

ཕེ་དང་ཐུག་པ་དང༌། འཇམ་དང་ཚོད་མ་སྐོ་མ་དང༌། །ལྡག་པ་ཞེས་ནྲི་མདོ་ལས་

གྲགས། །ཕེ་དང་ཆུ་ངུ་ཉོང་པ་དང༌། །ཧཱུབ་དང་སྐོ་པོ་སྐོ་ལྡོག་དང༌། །ཨ་ལྡོག་ལ་

སོགས་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །ཡོད་མེད་མཆྲིས་དང་མ་མཆྲིས་ཞེས། །བརོད་བ་འོད་དང་

མོད་པ་ཞེས། །སྨྲ་བ་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པ་ཡྲིན། །འུ་བུ་ཅག་དང་རང་ཅག་དང༌། །ཟླ་བོ་དང་
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ནྲི་གྲོགས་པོ་དང༌། །མཛའ་བཤེས་གཉེན་དང་ཉེ་དུ་ཞེས། །བསན་བཅོས་དག་དང་

མཁས་ལ་གྲགས། །འམ་ཅག་འ་ཅག་འུ་རང་དང༌། །ཡ་བོ་རོག་པོ་ཤག་པོ་དང༌། །ཉེ་

ཚན་བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །བདག་དང་ང་དང་བདག་ཅག་དང༌། །ངེད་དང་ངེད་

ཅག་ཁོད་དང་ནྲི། །ཁེད་དང་ཁེད་ཅག་དངོས་ཅག་དང༌། །གཡར་ངོ་ཞེས་པ་མདོ་

ལས་གྲགས། །ཉེ་རང་འོན་བུ་འབངས་ཅག་དང༌། །ཉྲིད་དང་ཉྲི་ཅག་ཁོ་ཅག་དང༌། ཁུ་

གུནཞེས་པ་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །རྒྱལ་པོ་རེ་པོ་ས་བདག་དང༌། །མྲི་དབང་མྲི་བདག་ས་

འཛིན་དབང༌། །དམག་དཔོན་བོན་པོ་ཉུག་རུམ་པ། །ཞམ་རྲིང་མདུན་ན་འདོན་དང་

ནྲི། །གྲོང་དཔོན་གཙོ་བོ་རུས་ས་བ། །བཙུན་མོ་དག་དང་བཙུན་མོའྲི་འཁོར། །འཁོར་

གཡོག་བན་ཕོ་བན་མོ་དང༌། །ཁོལ་དང་འབངས་དང་ལས་བེད་ཅེས། །བསན་བཅོས་

དག་དང་མཁས་ལ་གྲགས། །རྒྱལ་ལ་ཆེ་ས་བདག་པོ་དང༌། །ཞམ་རྲིང་བ་ལ་དྲུང་

སོར་དང༌། །གཉེར་པ་དཔོན་ཆེན་རྫོང་ཕྲི་སོགས། །འཇྲིག་རྟེན་ཕལ་པའྲི་གྲོང་ཚིག་

ཡྲིན། །གནས་དེར་ཕྲིན་དང་སེབས་པ་དང༌། །མཆོངས་དང་བརྒྱུགས་དང་བོས་པ་

དང༌། །རྲིངས་པར་ཕྲིན་དང་ཕྲི་བཞྲིན་སེགས། །ཕ་རོལ་དང་ནྲི་ཚུ་རོལ་དང༌། །འོ་

ནྲིར་ཞོག་དང་ཆུར་ལ་ཐོང༌། །གླལ་དང་སྒེགས་པ་མྲིད་པ་ཞེས། །བརོད་བ་ཏོལ་

དང་ཏེལ་དང་ནྲི། །འཕུར་དང་བང་དང་དཀྱུས་པ་དང༌། །དེད་དང་བྲུལ་དང་ཧ་རོལ་

དང༌། །ཧ་གྲི་ཆུ་གྲི་ཞེས་བ་དང༌། །ཧ་གྲིར་ཞོག་དང་ཆུར་ལ་ཨོང༌། །གཡལ་དང་

སྐེགས་པ་ཨོལ་གོང་ང༌། །ཞེས་པ་ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོ་ཡྲི། །ཡུལ་སད་བླུན་པོའྲི་

ཐ་སད་ཡྲིན། །འདས་དུས་སྔོན་ཚེ་སྔོན་རབས་དང༌། །སྔོན་དུས་རྲིང་མོ་ཞྲིག་གྲི་

དུས། །དགུང་ཟླ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང༌། །ཁ་ནང་དགུང་བདུན་འདས་ཚེ་སོགས། །ད་
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ལྟ་དེང་དུས་དྲིང་སང་དང༌། །སང་ཉྲིན་ཕྲི་དེ་ཉྲིན་པར་དང༌། །འབྱུང་འགྱུར་ཕྲི་དུས་

མ་འོངས་པ། །ཕྲི་དེ་ལོ་དང་ཕེམ་རེད་དང༌། །ད་གདོད་སད་མ་ནང་དང་ཕྲི། །ནང་

རོལ་ཕྲི་རོལ་བས་དང་བེད། །”བེད
1
་པར་འགྱུར་ཞེས་མཁས་རྣམས་བརོད། །ན་

ནྲིང་ཁ་སྲིང་ཁར་ཙང་དང༌། །ཟླ་ཕེང་དེ་རག་ང་འདའ་དའ། །ཞོགས་པ་ཞོགས་སང་

ངོ་རེ་དང༌། །འཕྲི་མོ་ད་གཟོད་གཟོ་དེ་དང༌། །ནང་མོ་དང་ནྲི་ཕྲི་ས་དང༌། །གས་དང་

གེད་དང་གེད་འགྱུར་སོགས། །སོ་སོའྲི་ཡུལ་སད་བླུན་པོའྲི་བར། །མར་མེའྲི་སང་

བ་ཆོས་གནང་བ། །གསང་བ་གདྲིང་བ་འོང་བ་དང༌། །ཕེང་བ་འཆྲིང་བ་མཐོང་བ་

དང༌། །བོན་པ་བཞུད་པ་མཆོད་པ་ལ། །སང་ང་གནང་ང་གསང་ང་དང༌། །གདྲིང་ང་

འོང་ང་ཕེང་ང་དང༌། །འཆྲིང་ང་མཐང་ང་སང་པ་དང༌། །གནང་པ་བྲིན་དང་གསང་པ་

དང༌། །གདྲིང་པ་འོང་པ་ཕེང་པ་དང༌། །འཆྲིང་པ་མཐོང་པ་བོན་ཏ་དང༌། །གཞུད་ཏ་

མཆོད་ཏ་ལ་སོགས་སུ། །བརོད་པ་བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །ཆེན་པོ་ལ་ནྲི་ཆེད་

པོ་དང༌། །ཕུ་དུང་མ་ཡང་ཕུ་རུང་དང༌། །ལ་གོར་ཤོག་ལ་ལ་འུར་ཤོག །རྲིངས་པར་

ཤོག་ལ་ཤང་ཤོག་ཅེས། །ཟེར་བ་བླུན་པོའྲི་ཡུལ་སད་ཡྲིན། །འདྲི་དག་འདྲི་རྣམས་

དེ་རྣམས་དང༌། །དེ་དག་ཅེས་པ་མཁས་ལ་གྲགས། །འདྲི་དེའྲི་རེའུ་དེ་རྒྱགས་

དང༌། །འདྲི་རྒྱགས་ཞེས་པ་བླུན་པོའྲི་ཚིག །དབྱུག་པ་ལ་ཡང་རྒྱུག་པ་དང༌། །གྲུམ་

ཟེའམ་དེའུ་རྔོག་ལ་ཡང༌། །བྲུམ་ཚེ་ཞེས་ནྲི་ཟེར་བ་དང༌། །ཕམ་ཆེ་ལ་ནྲི་ཙམ་སེ་

དང༌། །བ་གོས་ལ་ཡང་ཐང་ང་དང༌། །ཤམ་ཐབས་ལ་ནྲི་ཤན་ཐབས་དང༌། །སྤྲིན་ལ་

སྲིན་དང་སྤྲིན་ལ་བཤྲིན། །སང་ལ་གསང་དང་ཉ་ག་དང༌། །ཕོར་བུ་ལ་ནྲི་ཕོར་པ་

1 མ་ཕྲི། ༢༤བ༣ན།   བད   * བེད
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དང༌། །དེ་བཞྲིན་ཕོ་རུ་ཞེས་བརོད་དང༌། །སེར་བ་ཟེར་བ་གཉེར་བ་དང༌། །སོར་བ་

འཐོར་བ་བོར་བ་སོགས། །རྲིམ་བཞྲིན་སེར་ར་ཟེར་ར་དང༌། །ཉ་ར་ཏོར་ར་འཐོར་ར་

དང༌། །བོར་ར་ཞེས་སུ་སྨྲ་བ་བླུན། །འོང་བ་མྲིན་ལ་མོ་ང་དང༌། །གཟུང་ལ་གཟུན་

ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། །ཡྲིད་ལ་ཞོག་ལ་དུན་ལ་ཟུང༌། །འདུག་མྲི་འདུག་ལ་ནུག་མྲི་

ནུག །མོ་ནོག་གོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། །འདུག་ཟེར་མྲི་འདུག་ཟེར་བ་ལ། །ནུག་ཟུག་

མྲི་ནུག་ཟུག་ཅེས་དང༌། །དཔྲིད་ལ་བཤྲིང་དང་སྲིད་ཀ་དང༌། །འཕྲིན་སྐེལ་བ་ལ་ཐན་

སྐེལ་དང༌། །བྲིང་ལ་སྲིང་དང་ལ་མ་ལ། །ཆུ་རྟེན་ཞེས་བརོད་འོག་རླུང་ལ། །གཡག་

ཅེས་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ། །གྲོང་ཚིག་ལས་ཀང་གྲོང་ཚིག་སེ། །མཁས་པས་འདྲི་

ལྟའྲི་ཐ་སད་དག །བངས་ན་རང་ཉྲིད་ཕྱུགས་སུ་བེད། །དེ་འད་འདྲི་འད་འདྲི་རང་

ལ། །དེ་འདྲུ་འདྲི་འདྲུ་འདྲི་རག་སོགས། །བག་ཙམ་ལ་ནྲི་བེག་ཙམ་དང༌། །ཕེང་བ་

ལ་ཡང་འཕེང་བ་དང༌། །བག་ལ་བག་དང་བེག་དང་ནྲི། །དགེ་སོང་དགེ་བཤེས་དགེ་

སྦོང་ལ། །དགྲེ་སོང་དགྲེ་བཤེས་དགྲེ་སྦོང་དང༌། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བཅོམ་ལན་

ལས། །སྦྲ་ལ་སྦ་དང་ཁྲི་ལ་ཁྲི། །རལ་གྲྲི་ལ་ཡང་རལ་གྲི་དང༌། །འགྲོ་ལ་འགོ་དང་དེ་

ལས་གཞན། །ཆེ་ཁད་ཞུགས་ལ་ཧ་ལོག་གོ །མཐོང་མ་མཐོང་ལ་ཐོང་མ་ཐོང༌། །མ་

མཆྲིས་ལགས་ཞེས་བརོད་དགོས་པ། །མ་ཆྲིས་ལས་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། །ཤེས་

བ་ལ་ནྲི་ཤེས་ཡ་སོགས། །རང་རང་ཡུལ་གྲི་ངག་གྲི་སྐོན། །ཟུར་ཆག་པ་དང་སྨྲ་

ལེགས་པ། །ཐམས་ཅད་མཁས་པས་ལེགས་བརྟགས་ནས། །གསུང་རབ་དག་ལས་

འབྱུང་བ་བཞྲིན། །ཐ་སད་སྐོན་བལ་སྨྲ་བར་བ། །སྐེས་བུའྲི་ལུས་ངག་བ་བའྲི་འཇུག་

པ་ཡྲིས། །ནང་གྲི་བསམ་པའྲི་ཁད་པར་གོ་བར་བེད། །བླུན་པོའྲི་གྲོང་ཚིག་སྨྲ་བ་ལྷུར་
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བངས་པས། །གསུང་རབ་བར་ལ་རྨོངས་པ་གསལ་བར་སན། །རང་ཡུལ་སེད་པས་

དམ་དུ་བཅྲིངས་པའྲི་མཐུས། །བླུན་པོའྲི་གྲོང་ཚིག་འབའ་ཞྲིག་གོམས་ཆེ་བས། །བོ་

གསལ་མཁས་མང་ཚོགས་པའྲི་དབུས་སུ་ཡང༌། །འཆད་པ་དག་གྲི་རྣམ་པར་མ་དག་

བེད། །རྒྱ་ཆེན་གཞུང་ལུགས་དགོངས་དོན་འགྲེལ་པ་ཡྲི། །ཡྲི་གེའྲི་རྩོམ་པ་མང་

དུ་སྦར་ན་ཡང༌། །གྲོང་ཚིག་བླུན་པོའྲི་ཐ་སད་ཁྱུ་འཁྲིགས་པས། །འཇྲིག་རྟེན་ལོང་

གཏམ་བྲིས་པའྲི་རྣམ་པ་མཚོན། །སེབ་ལེགས་ཚིག་སྦོར་སན་དངགས་ལུས་མཛེས་

ལ། །རྒྱན་མངས་མདངས་ཀྲིས་རྣམ་པར་བཀྲ་ན་ཡང༌། །གོང་ཚིག་གཅྲིག་གྲིས་སན་

དངགས་སལ་ངན་བེད། །རྒྱན་མང་ན་ཆུང་ས་བཅད་ཇྲི་བཞྲིན་ནོ། །དེ་སད་སྨྲ་བ་

རབ་དགའྲི་འཇུག་པ་འདྲི། །བར་དང་ཐ་སད་མྲིང་གྲི་རྣམ་དབེ་དང༌། །སེབ་སྦོར་སན་

དངགས་མངོན་བརོད་གཙུག་ལག་གཞུང༌། །ཤེས་བའྲི་གནས་ཀུན་རྲིག་པའྲི་དགེ་

ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་བསན་པའྲི་ཉྲི་མ་གཅྲིག་པུ་སེ། །དགེ་འདྲིས་འགྲོ་ཀུན་སྨྲ་

བའྲི་དབང་པོར་ཤོག །

ༀ་སྭསྲི། གང་གྲི་ཡོན་ཏན་ཕོགས་ཀྲི་མཛེས་མའྲི་རྣ་རྒྱན་དག་དང་མཚུངས་

པར་རབ་བཀོད་གསེར་གྲི་པདོ་རྒྱས་པའྲི་ཞལ། །སན་ཤལ་གློག་ཕན་ཞགས་པ་དག་

དང་ལྷན་ཅྲིག་འགྲོགས་པའྲི་རྩེ་དགའ་ལ་ཆགས་”ཨུཏྤལ
1
་ནགས་ཚལ་འཕོས་པའྲི་

སྤན། །ལྷུན་པོའྲི་དབང་པོ་མཐའ་དག་ནམ་མཁའ་བརྒྱན་པའྲི་སད་དུ་ཉེ་བར་འོངས་

ལ་མཚམས་སྤྲིན་གཞོན་ནུས་འཁྱུད་པ་བཞྲིན། །བ་གོས་མཛེས་ལྡན་ཞབས་ཀྲི་པདོ་

1 མ་ཕྲི། ༢༥བ༣ན།   ཨུདྤལ   * ཨུཏྤལ
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ལྷ་བརྒྱའྲི་ཅོད་པན་ངལ་བསོའྲི་གནས་ལ་བདག་ཀང་དད་པས་ཕག་བགྲིའོ། །གང་

ཞྲིག་མཐོ་རྲིས་ས་དང་དམལ་བའྲི་གྲོང༌། །ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ་དག་པོའྲི་རླབས་ཕེང་

ཅན། །མྲི་བཟད་ཆུ་”གཏེར
1
་གནོད་པའྲི་འབྱུང་གནས་འདྲི། །འདོད་ལ་ཆགས་པ་

དག་གྲིས་ཤེས་མ་ཡྲིན། །ལང་ཚོས་དེགས་ཤྲིང་སེད་པའྲི་ཆང་གྲིས་མོས། །ཡུལ་

གྲི་མངོན་འདོད་གསར་པ་ལ་ཆགས་པ། །བྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་འཁོར་བའྲི་ནགས་ཚལ་

ན། །འདོད་པའྲི་འཁྲི་ཤྲིང་བསེན་ཅྲིང་ཉེ་བར་བརྒྱུ། །དེ་ནས་དེ་ནྲི་དགའ་མགུར་སྤོད་

བཞྲིན་དུ། །དེ་ཡྲི་མོད་ལ་གསོད་རྟགས་མཚན་མ་ནྲི། །རྒྱ་མཚོའྲི་རླབས་ཕེང་གཡོ་

བའྲི་རྣམ་པ་ཅན། །འཆྲི་བདག་དབྱུག་པས་དཔྲལ་བར་བྲིས་པ་བཞྲིན། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་རང་ཉྲིད་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། །འདོད་པ་ཚོལ་བ་མྲི་གཏོང་དེ་ཡྲི་མགོར། །ཟླ་བ་ལྟ་

བུའྲི་སྐྲ་དཀར་ཟོལ་གྲིས་ནྲི། །གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉ་འོངས་པའྲི་གད་མོ་བཞྲིན། །དུས་ཀྲི་

ཟླ་ཟེར་ཕོག་པས་ཟུམ་གྱུར་པའྲི། །མྲིག་གྲི་པདོའདབ་མའྲི་གོས་གོན་ཅྲིང༌། །མྲིག་

འབས་”པགས
2
་པའྲི་སྦུབས་ན་གཡོ་བ་ནྲི། །ཆུ་སྐེས་འདབ་མས་བསམས་པའྲི་

བུང་བ་བཞྲིན། །སོ་ཕེང་གེ་སར་ལྷུངས་པས་མདོག་ཉམས་པའྲི། །མཆུ་ཡྲི་ཡྲིལ་

འདབ་ཅུང་ཟད་བསྐོད་པ་ན། །ལྡབ་ལྡྲིབ་གཏམ་གྲི་སྦོར་བས་ཁ་ཆུ་དག །ས་ལ་ཆག་

ཆག་འགྲེམས་པར་བེད་པ་བཞྲིན། །མགོ་སྐེས་ཟེགས་ཤྲིང་བཞྲིན་གྲི་དགའ་ཚལ་

ཉམས། །རྣ་བའྲི་སྒོ་ལ་གཏམ་གྲི་འགྲོ་འོང་བཀག །མགོ་ཡང་འཕལ་ལ་ཞྲིག་པར་

དོགས་པ་ཡྲིས། །གཏོལ་མེད་གྱུར་ཏེ་སྐྲག་ནས་འདར་བ་བཞྲིན། །ལུས་ནྲི་ཐལ་བས་

བྱུགས་རྲིས་བས་པ་ལྟར། །མྲི་སྡུག་མདོག་ཅན་ཡན་ལག་འཁོག་ཅྲིང་འདར། །ཤྲིན་

1 མ་ཕྲི། ༢༥བ༥ན།   གཏོར   * གཏེར

2 མ་ཕྲི། ༢༥བ༧ན།   སགས   * པགས
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ཏུ་རྲིད་ཅྲིང་པགས་པ་ལྷབ་ལྷབ་འཕང༌། །འཁོར་བའྲི་འགྲོས་ལྡན་སྲིགས་པར་བེད་

པ་བཞྲིན། །གང་ཞྲིག་ཁྲིམ་གྲི་གོ་སབས་བཅོམ་གྱུར་ཀང༌། །ད་དུང་ནགས་ཚལ་

ཡྲིད་ལ་མྲི་སེམས་པ། །རྒན་པོའྲི་བོ་ནྲི་ལུས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་

ལྟ་བུར་འཁུམས་སམ་ཅྲི། །གང་གྲི་གཉེན་བཤེས་བན་གཡོག་ཆུང་མས་ཀང༌། །རབ་

བརས་ཚིག་གྲི་མེ་ཏོག་འཐོར་བེད་ཅྲིང༌། །མེད་ན་བདེ་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་ལ་གནས་

ནས། །བཟོད་དཀའྲི་དཀའ་ཐུབ་དག་ལ་འགོད་པར་བེད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔོན་

གོམས་བག་ཆགས་ཀྲི། །འཆྲིང་བས་དམ་དུ་བཅྲིངས་པའྲི་རྒན་པོ་དག །ལུས་ནྲི་

འབད་པས་འཁར་བ་ལ་བརྟེན་ཀང༌། །བོ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཆོས་ལ་བརྟེན་མ་ཡྲིན། །གྲོང་

གྲི་གནས་སུ་དུས་ཀྲི་ཆོམ་རྐུན་གྲིས། །ལང་ཚོའྲི་ནོར་བུ་ཕོགས་ཏེ་བཅོམ་གྱུར་

ཀང༌། །ད་དུང་ཁྲིམ་གྲི་གནས་ལ་མངོན་དགའ་བ། །ཨེ་མ་རྨོངས་པའྲི་ཁོལ་པོ་ཤྲིན་

ཏུ་མཚར། །ཡྲིད་ལ་དེ་ལྟའྲི་གཟུགས་བརན་བྲིས་པ་དང༌། །དེ་ཡྲི་གཟུགས་ལ་མྲིག་

དག་བཀོད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རངགྲི་ལུས་ལའང་རྒུད་པ་འདྲི། །རང་བཞྲིན་ལྟ་བུར་

ངེས་པར་གྱུར་པ་བདག །ལུས་ནྲི་སྤུ་ལོང་རྒྱས་པའྲི་གོས་གོན་ཅྲིང༌། །མྲིག་ནྲི་བཞྲིན་

ལ་ཆུ་ཐྲིགས་འགོད་པ་བཞྲིན། །སྲིང་ཡང་འབོས་པ་ལྟ་བུར་རབ་གཡོས་ནས། །ཡྲིད་

འདྲི་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་དང་མཛའ་བ་ཉམས། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྲི་སམ་དུ། །གང་གྲི་ཚེ། 

དུས་ཀྲི་ཕོ་ཉས་བར་སྤོད་པ་མེད་པར་གློ་བུར་ཉྲིད་དུ་ཆད་པ་ཕབ་སེ་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་

ལས་ཉམས་པར་བས་ནས། རྒན་པོའྲི་ལུས་འཇྲིགས་སུ་རུང་བ། རུས་པའྲི་གཟེབ་

རྒྱུས་པས་དཀྲྲིས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལྷག་མར་གྱུར་པའྲི་གནས་ལ་བཀོད་པ་ན། ན་ཚོད་

ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཞགས་པ་མགྲྲིན་པ་ལ་བཅྲིངས་པའྲི་དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་ལུས་
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ནྲི། སེམས་དང་བཅས་བཞྲིན་དུ་ཡང༌། ཅུང་ཟད་བསྐོད་པར་འདོད་པའྲི་དགོས་པ་

བསྒྲུབ་པ་ཡང་སེམས་མེད་པར་འཁོར་བའྲི་སྐབས་ཙམ་ལ་བརྟེན་པར་བ་དགོས་ན། 

དབེན་པའྲི་ནགས་ཚལ་དག་ཏུ་ཕྲིན་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀྲི་གདུང་བ་བཟོད་པར་བ་བའྲི་

གོ་སབས་ག་ལ་ཡོད། བྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མྲི་བསྲུན་ཅྲིང་འགྲོགས་པར་

མྲི་བཟོད་པ། ལང་ཚོ་ཉམས་པའྲི་ལུས་ཅན་ཡྲིན་ན་ལུས་སྦྲིན་པར་བེད་པའྲི་ཕ་དང་

མ་དག་ལའང༌། མྲི་སྡུག་པ་ངང་གྲིས་སྐེ་བས། མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་གདོང་ཡུལ་ཡུལ་

པོར་བས་ཏེ། ས་ལ་གོས་ཀྲིས་གཡོག་པར་འདོད་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་དག་གྲི་ཁོད་

དུ། དམལ་བ་མངོན་དུ་འོངས་པ་ལྟ་བུར་མྲི་བཟད་པའྲི་ཚོར་བ་དག་མྲི་འདོད་བཞྲིན་

དུ་ཡང་མོང་བར་བས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བཞྲིན་དུ་ཚེའྲི་དུས་བས་ནས། སར་ཡང་

དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་བའྲི་མཐའ་མངོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

བས་ན། གང་གྲི་ཚེ། དགེ་བའྲི་བ་བ་ལ་སྦོར་བཟོད་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དཔལ་དང་ལྡན་

པ་དེའྲི་ཚེ། གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉ་འདྲིད་པར་འདོད་པའྲི་བསམ་པ་ཅན་དགའ་བ་ཡོངས་

སུ་སོན་པར་བེད་པས་བསླུ་བ་དང་མཚུངས་པ། འདོད་པའྲི་བདེ་བ་དག་ལ་ཆགས་

པ་ཡོངས་སུ་བཏང་སེ། བྲིས་པའྲི་གྲོགས་ལ་དགའ་བ་ཕྲིར་བཟློག་ནས། ནགས་ཀྲི་

སན་ལོངས། མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཀུན་དགའ་སྐེད་པའྲི་འཇོ་སྒེག་ཅན། སྦྲང་རྩྲིའྲི་

དོག་པ་ལག་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་འགོད་ཅྲིང༌། དྲི་ཟའྲི་རྒྱུད་མངས་ཧ་ཅང་སྒ་གྲགས་

པ་མ་ཡྲིན་པར་སྦྲེངས་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་གླུ་དབངས་སན་པོས་རྣ་བའྲི་བཅུད་ལེན་

སྤོ་བར་བེད་པའྲི་བུང་བའྲི་ཚོགས་ཀྲི་རལ་རྩེད་དང་འགྲོགས་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་

པ། རབ་ཏུ་ལང་ཞྲིང་ཅུང་ཟད་སེར་བའྲི་ཡལ་འདབ་ཅན་གྲི་ལོན་པ་དག་ནྲི་མགོ་དུད་
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དེ། འབས་བུ་སྲིན་པའྲི་དགའ་སོན་ནགས་ཀྲི་དཀའ་ཐུབ་པ་དག་ལ་སེར་བར་བརྩོན་

ཞྲིང༌། མཇུག་སྒོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་རྨ་བ་དག་གར་གྲི་རྩེད་འཇོ་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་

བ། མུ་ཏྲིག་གྲི་དོག་པས་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་བཞུས་པའྲི་ཁུ་བ་འབབ་པ་ལ་བརྒྱན་པ་

དང་འགྲན་པར་ནུས་པའྲི་ཆུ་རབ་ཏུ་དང་བ་དལ་བུས་འབབ་པ། ནགས་ཚལ་མཆོག་

ཏུ་སྟུག་པོས་འདུ་འཛིའྲི་ཆོམ་རྐུན་ལ་བསྒྲིབ་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་བངས་པ་ལྟ་བུའྲི་བས་

མཐའ་དག་ཏུ། འཁྲི་ཤྲིང་རྒྱས་པའྲི་གྲྲིབ་བསྲིལ་ལ། འཇམ་ཤྲིང་སེད་པ་འགོག་པ་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྩྭའྲི་གདན་ལ། སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་འདུག་སེ། དན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་ནས། ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ལ་བས་པས། བསམ་གཏན་གྲིས་རབ་ཏུ་མོས་པའྲི་

མྲིག་ནྲི་ཕེད་ཡོངས་སུ་ཟུམ་ཞྲིང༌། འཕགས་པའྲི་མྲི་སྨྲ་བ་ལ་གནས་པའྲི། མཆུ་སྒོས་

དག་ནྲི་གཡོ་བ་མེད་པས་རྲི་མོར་བྲིས་པ་དག་ཏུ་དོགས་པ་སྐེད་པར་བེད་ལ། ཡྲིད་

ནྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལང་ཚོ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པས་ལུས་ཀྲི་ན་ཚོད་ཡོངས་སུ་ཡོལ་

བར་གྱུར་ཀང༌། དེའྲི་སྡུག་བསྔལ་ནྲི་མྲིང་ཙམ་ཞྲིག་ལྷག་མར་གྱུར་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྦྲུལ་

གྲི་ཤུན་པ་ཡོངས་སུ་འདོར་བ་ལྟར། རྲིང་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བོར་ནས། 

ཕ་རོལ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་བདེ་བའྲི་དགའ་སོན་ལ་རྲིངས་

རྲིངས་ལྟར་དུ་ཡོངས་སུ་ཆས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་ལ་དཀའ་

བ་བརྒྱ་ཕག་དག་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སོབ་པར་མྲི་བེད་ཅེས་ཁོ་བོ་ཅག་ཐལ་མོ་

སྦར་ཏེ། བདག་དང་གཞན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བགྲིད་དོ། །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་
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ཤྲིང་བསེག་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། ཞེས་རྒན་པོའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་

བརྩམས་ཏེ་དབེན་པའྲི་གནས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་བསན་པ། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་

རབ་པདོའྲི་ཕེང་བ་མགུལ་བར་བཅྲིངས་པའྲི་སན་དངགས་མཁན། ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བ་བའྲི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་གཉྲིས་པའོ། །

ༀ་སྭསྲི། གང་གྲི་བཀའ་དྲིན་དན་པས་བདག་གྲི་ཡྲིད། །ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པ་

ཉམས་པའྲི་དད་པ་ཡྲིས། །ཟླ་མེད་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏེ། །རང་གྲི་ཡྲིད་

ལ་གཅགས་པའྲི་གཏམ་འདྲི་གླེང༌། སྨྲས་པ། འདྲི་ན་”ཟབ
1
་དང་རྒྱ་ཆེ་དམ་པའྲི་

ཆོས། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལོན་པ་ཡང༌། །ཁ་ཟས་དོན་གཉེར་

བླུན་པོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བུད་ཤྲིང་ཆེད་དུ་ཆུད་གཟོན་བེད་པར་ཟད། །མདོ་

རྒྱུད་གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་པའྲི། །ལེགས་བཤད་འོད་སོང་ལྡན་པའྲི་

ཉྲིན་བེད་ཀང༌། །དུས་མཐར་ལས་ཀྲིས་ས་ལ་ལྟུང་བ་ན། །རྩྭ་སྒོན་ཙམ་གྲི་བ་བའང་

བེད་མ་ཡྲིན། །སྐོན་ཡོན་འབེད་པའྲི་བོ་གྲོས་མྲིག་ལོང་ནས། །བླུན་པོའྲི་ཚིག་རེས་

འབང་ལས་གཞན་མེད་པས། །རང་གྲི་ལག་ཐོགས་ནོར་བུ་རྲིན་ཆེན་ཡང༌། །ཕག་

དར་ཕུང་པོའྲི་རོ་དང་མཚུངས་པར་མཐོང༌། །སེམས་རྟ་དམུ་རྒོད་འཕལ་དུ་དུལ་བེད་

པ། །ཕུལ་བྱུང་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དགའ་སོན་ཡང༌། །ངན་སྐྱུགས་དོན་གཉེར་ཁྭ་ཏའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །པདོའྲི་རྩ་ལག་བཞྲིན་དུ་འབད་པས་སོངས། །སངས་རྒྱས་

1 མ་ཕྲི། ༢༧ན༦ན།   ཟང   * ཟབ
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ལས་ཀང་དཀོན་པའྲི་གདམས་པ་མཆོག །ཚངས་ལ་མ་ནོར་སྔོན་མེད་བདུད་རྩྲིའྲི་

རྒྱུན། །དཀའ་སྤད་ལྟོས་མེད་བརྩེ་བས་བྲིན་ན་ཡང༌། །སལ་ངན་སྐེ་བོ་དུག་ལྟར་

འགལ་བར་འཛིན། །རླབས་ཆེན་ལུང་རྲིགས་བཤད་པའྲི་གྲུ་སྦར་ནས། །གཞུང་

ལུགས་ཆུ་གཏེར་ཚེ་ལ་ལེགས་ཁྲིད་ན། །བོ་ཆུང་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་འདྲི་དག་ནྲི། །སྒྲིད་

ལུག་ཞུམ་དང་འཇྲིགས་དང་གཏོལ་མེད་འགྱུར། །གཞུང་ལུགས་བཤད་པ་རྩ་ལྟར་

དོར་བས་ནས། །བསྡུས་པའྲི་ཐལ་ཕེང་མཛུབ་ཁྲིད་ཁོ་ན་ཡང༌། །དོན་ཆུང་ལས་ལ་ཚེ་

ཟད་འགྱུར་མཐོང་ནས། །བདག་ནྲི་འདྲི་ལ་འཇུག་པ་ལྷོར་པར་གྱུར། །ཐུན་མོང་སོང་

ཉྲིད་གཏམ་ཡང་སོད་མྲིན་ལ། །འཆད་པ་བཀག་ན་བ་མེད་ཐེག་པའྲི་ལམ། །མྲི་འདོད་

བཞྲིན་དུ་སོན་པ་སོས་ཅྲི་དགོས། །དེ་ཕྲིར་ཁོ་བོ་འདྲི་ལའང་སྒྲིད་ལུག་འགྱུར། །ལྟ་

བའྲི་མཐར་ཐུག་དབུ་མའང་དེ་ཉྲིད་དོན། །བདེན་འཛིན་གཉེན་པོར་བསྒོམ་ཕྲིར་

མྲི་སོབ་པར། །གྲངས་འཛིན་ཕྲིར་དང་གང་ཤེས་ཚོགས་ནང་དུ། །སྨྲ་ཕྲིར་འབད་

པ་བདག་འཛིན་གསོས་འདེབས་ཡྲིན། །བང་དོར་གནས་དང་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་

ཀུན། །ཚད་མས་གཏན་ལ་དབབ་ཕྲིར་མ་ཡྲིན་པའྲི། །མང་པོའྲི་དབུས་སུ་འགྲན་

ཟླ་ཟྲིལ་མནན་ནས། །གཞན་དོར་གྲུབ་ཕྲིར་འབད་པའང་ཆོས་མྲིན་ཡྲིན། །གཞུང་

ལུགས་དོན་ལ་ཆ་ཙམ་མ་རེག་པའྲི། །རྫས་ལྡོག་ནས་བཟུངས་ཆོས་ཅན་ཟོལ་

འཇོག་སོགས། །འབད་ནས་སོབ་པ་ཀུན་སོང་སྐོན་མེད་ན། །ལུང་མ་བསན་གྲི་

ལས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ། །ཆགས་སང་ཕག་དོག་འགྲན་སེམས་དག་པོ་དང༌། །མྲི་

གཟུགས་ཚོལ་ཕྲིར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལ། །ཇྲི་ཙམ་འབད་ཀང་ཆོས་མྲིན་

དུ་པའྲི་སྒོ། །ནད་པ་བསད་ཕྲིར་ཟས་མཆོག་སྦྲིན་པ་བཞྲིན། །ལྟོ་རྒྱབ་ཙམ་ཕྲིར་
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འདུས་བའྲི་འཁོར་ནང་དུ། །ཆགས་སང་གཡོ་སྒྱུ་འཐབ་རྩོད་ལྷུར་བངས་ནས། །ཞར་

ལ་སྦོར་ངག་”ཚིག
1
་གསུམ་བཟླས་བརོད་ཀྲིས། །རང་བཞན་གཉྲིས་ཀ་འདྲི་ཕྲིར་

ཕུང་བར་བེད། །མཁན་”སོབ
2
་མཆེད་གྲོགས་ཆོས་དང་དམ་ཚིག་ནྲི། །མདའ་ལྟར་

འཕངས་ནས་འདུ་བའྲི་སྒོ་འཕོག་ཅྲིང༌། །དད་རྫས་ཕྲིར་རྩོད་ཡུལ་འཁོར་འཇོམས་

པའྲི་དཔུང༌། །ཇྲི་ཙམ་འཚོགས་ཀང་དམལ་བའྲི་འདུན་ཁང་ཡྲིན། །དམན་པའྲི་

གཞུང་དང་མཆོག་ཏུ་རེད་དཀའྲི་ལམ། །འཆད་དང་འདོམས་པ་བཟློག་སེ་དོན་གཉེར་

བ། །སལ་བ་མེད་པའམ་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པའམ། །སང་ཤས་གདོན་ཆེན་སྲིང་ལ་ཞུགས་

པ་ཡྲིན། །ཚེ་འདྲིའམ་བར་དོ་སྐེ་བ་བདུན་ཙམ་གྲིས། །སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའྲི་ལམ་

བཟང་ཐོས་ནས་ཀང༌། །སངས་རྒྱས་མྲི་འདོད་སྨྲ་བ་ངོ་ཚ་ནས། །དེ་ལའང་འདྲི་ཉྲིད་

དགོས་པའྲི་ཟོལ་སྦོར་གྲིས། །བགྲོས་ངན་ཚིག་གསུམ་གཤགས་སྦོར་ཅུང་ཟད་

ཅྲིག །ཤེས་ནས་ལོང་བས་ལོང་བ་འཁྲིད་པའམ། །ཟས་ནོར་བསྒྲུབ་ཕྲིར་ཕྲི་མ་བོས་

གཏོང་བ། །འདྲི་དག་མྲི་ཡྲི་གཟུགས་བརན་དུད་འགྲོའྲི་ཕུལ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ཚེ་འདྲི་བོས་བཏང་ནས། །ཟབ་མོའྲི་མན་ངག་རྩེ་གཅྲིག་ཉམས་བངས་པས། །དོན་

གཉྲིས་ཕུལ་ཕྲིན་མཐའ་ཡས་རྣམ་ཐར་ལ། །ཡྲིད་གཡོས་འདུན་པ་ཆ་ཙམ་མྲི་སྐེ་

བར། །ད་ལྟའྲི་སོན་པ་འགའ་ཡྲི་རེད་གྲགས་དང༌། །སོབ་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་འདུ་འགོད་

མང་པོའྲི་གཏམ། །ཐོས་པ་ཙམ་གྲིས་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་བ་འདྲི། །གཞྲི་རྩ་གཏྲིང་ནས་

ཉོས་པའྲི་རྟགས་ངན་ཡྲིན། །སྣུམ་ཟད་མར་མེ་ལྟ་བུའྲི་བསན་པ་འདྲི། །ཁོ་བོའྲི་ལེགས་

བཤད་གོ་ཆ་བོ་གྲོས་ཀྲིས། །རྫོགས་ལྡན་བཞྲིན་དུ་བ་བར་ནུས་ན་ཡང༌། །སལ་ངན་

1 མ་ཕྲི། ༢༧བ༧ན།   ཆག   * ཚིག

2 མ་ཕྲི། ༢༧བ༧ན།   སབ   * སོབ
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རྣམས་ཀྲིས་ས་འོག་གཏེར་བཞྲིན་སྦས། །ད་ནྲི་དུས་ལ་སོད་པ་མེད་པ་དང༌། །ལང་

ཚོའྲི་དཔལ་ཡང་སོན་ཀའྲི་སྤྲིན་ལྟར་གཡོ། །སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་སལ་བ་མེད་མཐོང་

ནས། །མང་ཐོས་བདག་ནྲི་གཅྲིག་པུར་ཆོས་དོན་སེམས། །ཚེ་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་དོན་

གཉེར་འཁོར་ནང་དུ། །ཆགས་སང་འདུ་འཛིས་འདའ་བའྲི་གོ་སབས་ནས། །རྩོད་པ་

ལྷུར་ལེན་ཚིག་འགའྲི་བཤད་པ་ལ། །མཁས་པ་ང་ནྲི་སྐྱུགས་པ་བཞྲིན་དུ་བལྟ། །རང་

ཡུལ་ཉེ་དུ་ལོངས་སྤོད་ཀུན་བོར་ནས། །རྩེ་གཅྲིག་དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་

ཏེ། །གཞན་གྲི་ཡུལ་དུ་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་ཡྲིས། །དལ་འབོར་དོན་མེད་བེད་པ་

སྨོན་པ་ཡྲིན། །ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་རྣམ་དབེ་ལེགས་རྟོགས་ནས། །ད་དུང་ཆོས་

ལྟར་བཅོས་པའྲི་གཟུགས་བརན་ལ། །ཆགས་ཤྲིང་བག་མེད་རྣམ་གཡེང་ལྷུར་ལེན་

ན། །བདག་ལ་སེམས་མེད་གྱུར་པ་གདོན་མྲི་ཟ། །རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་ཟབ་མཐར་

ཐུག་རྒྱལ་བ་དང༌། །མཚུངས་པའྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་ལེགས་རྟོགས་ནས། །དེ་དོན་

རྩེ་གཅྲིག་བསྒྲུབས་ན་རང་གཞན་གྲི། །གཏན་གྲི་འདུན་མ་འགྲུབ་པར་ཤེས་བཞྲིན་

དུ། །ད་དུང་གཞན་ཟེར་སན་དང་མྲི་སན་དང༌། །དོན་ཆུང་ཚེ་འདྲིའྲི་ཁེ་ཉེན་བརྩྲི་བརྩྲི་

ནས། །ཕྲི་བཤོལ་ངང་ལ་དོན་མེད་དུས་འདའ་ན། །ཆོས་བརྒྱུད་གདོན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་

སྲིང་རུལ་ཡྲིན། །གཏྲིང་ནས་ངེས་པ་མ་རེད་བླུན་པོ་དག །ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་ལ་མྲི་གུས་

མཚར་ཅྲི་ཡོད། །གཏྲིང་ནས་ཟབ་མོའྲི་ལམ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ནས། །དེ་དོན་མྲི་བསྒྲུབ་

དེ་ལས་ཁེལ་པོར་སུ། །ཅྲིའང་མྲི་ཤེས་ཁ་ཅྲིག་ཚེ་འདྲི་ལ། །ལྟོས་མེད་བསྒྲུབ་ལ་

བརྩོན་པ་མཐོང་བའྲི་ཚེ། །ཉམས་ལེན་གནད་ལ་ཆེས་མཁས་རྣམ་གཡེང་གྲི། རྒྱར་

ཆུད་གྱུར་པ་ཤྲིན་ཏུ་ངོ་ཡང་ཚ། །དེ་ཕྲིར་མདོ་རྒྱུད་བ་མའྲི་མན་ངག་དོན། །ལེགས་
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པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཡྲིད་དངས་ནས། །ནམ་ཞྲིག་འདྲི་དོན་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་སམ་

དུ། །མཁས་པ་ང་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་སེམས། མྲི་དབང་དུ་མའྲི་ཅོད་པན་ནོར་བུའྲི་

འོད། །རྐང་མཐྲིལ་རྡུལ་ལ་རྩེ་བ་ཐོབ་པ་དང༌། །རྩྭ་རྩེའྲི་ཟྲིལ་པས་སེན་མོ་ཉེར་མཆོད་

པ། །མཁས་པ་བདག་ལ་ཕན་པར་ཕྲི་མ་འགྱུར། །ཟང་ཟྲིང་ལོངས་སྤོད་རྨྲི་ལམ་

དཔལ་འབོར་དང༌། །མཚུངས་པར་རྲིག་ཅྲིང་རྒྱལ་བས་སད་མཐོང་ནས། །མཁས་

པ་བདག་ནྲི་བ་ཚའྲི་མཆོད་ཡོན་ལྟར། །རེད་བཀུར་གནས་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་

མ་ཡྲིན། །བག་ཅའྲི་དབངས་ཀྲིས་བདག་རྒྱུད་ཁེངས་མ་འགྱུར། །དུས་མྲིན་སན་

གྲགས་བདུད་ཀྲི་ཕོ་ཉ་ནྲི། །དེ་ལྟ་མྲིན་ཞེས་ཚིག་གྲི་མཆོད་སྦྲིན་ལ། །མཁས་པ་

བདག་ནྲི་རེ་བ་ལྷུར་མྲི་བེད། །མཆེ་བ་མྲི་བཟད་སྦར་མོའྲི་ཤུགས་འཆང་བ། །གངས་

རྲི་འཛིན་པའྲི་གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་ནྲི། །ལྕགས་ཀྲིས་བཅྲིངས་ནས་བཙོག་ཆུས་འཚོ་

བ་ཡྲི། །སྒོ་ཁྲིར་བེད་འདོད་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཡྲིན། །དེ་ལྟར་སྨྲས་འདྲི་དམ་

པའྲི་མཛད་པ་ལ། །བལྟ་བར་འདོད་པའྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོས་

མདངས་ཅན་རྲི་བོའྲི་ངོས་ལ་ནྲི། །རང་གྲི་རྟོགས་པ་གཏམ་དུ་བསད་པ་ཡྲིན། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཁེན་བརྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ། རེ་

བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེའྲི་ཞབས་ལ་གུས་

པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་

ཐུགས་རེའྲི་གཏེར། །མ་ལུས་རྒྱལ་བའྲི་ཕྲིན་ལས་གཅྲིག་བསྡུས་པ། །རྒྱལ་བའྲི་

བསན་ལ་དེ་ཉྲིད་གཉྲིས་པའྲི་རེ། །ཟླ་མེད་བ་མ་མཆོག་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །དེ་
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ཡང་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་བསབ་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་

གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་སྐེ་བོ་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དང་མཐུན་པར་ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་བསབ་པ་ལ་ནན་ཏན་སྲིང་པོར་བ་བར་འདོད་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཕན་

གདགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བདག་ཉྲིད་དན་པ་གསོ་བའྲི་ཕྲིར། ཐུན་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབོར་

འདྲི་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་བས་པའྲི་ཆ་རེ་རེའྲི་ནང་

དུ་འཆག་མེད་དུ་བ་བའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་གྲངས་དང་གོ་རྲིམས་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། དང་

པོར་ཡྲིད་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མ་”ཡེངས
1
་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་

བ་སབས་དང་བསྟུན་པ་རེ་སྲིང་ཐྲིག་པ་ནས་བ་བ་ནྲི། སྐབས་འགྲོའྲི་བསབ་བ་ལས་

ཉྲིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་བསབ་པར་བ་བར་གསུངས་པ་དེ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག །སྡུག་བསྔལ་

དང་བལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་གྱུར་

ཅྲིག །ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་གཏང་སོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་

དགོད་པར་བའོ། །སམ་དུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཡྲིད་ལ་བ་ཞྲིང་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་བསྒོམ་

མོ། །དེ་ཡང་རྲིགས་ལྔ་སོ་སོའྲི་དམ་ཚིག་ཁས་བངས་པའྲི་སབས་སུ། །རྲིན་འབྱུང་

གྲི་དམ་ཚིག་ལ། སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་

ལ། སྦྲིན་པ་བཞྲི་ནྲི། ཟང་ཟྲིང་མྲི་འཇྲིགས་ཆོས་དང་བམས། ཞེས་པ་བཞྲི་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དེ་ལ་ཚད་མེད་པ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས། བམས་པ་བསྒོམ་པ་ནྲི་བམས་པའྲི་སྦྲིན་པ་དང༌། 

གཏང་སོམས་ཚད་མེད་པ་ནྲི་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སྦྲིན་པ་ཡྲིན་པས། ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ཡང་

1 མ་ཕྲི། ༢༩ན༣ན།   ཡངས   * ཡེངས
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དུས་དྲུག་ཏུ། སྦྲིན་པ་བཞྲི་བ་བའྲི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང༌། སེམས་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་

འགྲོར་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་

རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའྲི་སེམས་འདྲི་དག་གྲིས་རྫོགས་པའྲི་

བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་བཏང་བར་མྲི་བའོ། །སམ་དུ་དམ་བཅའ་ཞྲིང་ཡྲིད་ལ་

བརྣག་པར་བ་སེ། འདྲི་ནྲིསོན་སེམས་ཆོ་གས་བཟུངས་ཕྲིན་ཆད་ཉྲིན་མཚན་དུས་

དྲུག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་བསབ་བ་དེ་བསྲུང་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ནས་འཇུག་པའྲི་སེམས་གཟུང་བར་འདོད་ནའང༌། །ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་དམྲིགས་ལ། ཇྲི་ལྟར་སྔོན་གྲི་བདེ་གཤེགས་

ཀྲིས། །བང་ཆུབ་ཐུགས་ནྲི་བསྐེད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་

ལའང༌། །དེ་དག་རྲིམ་བཞྲིན་གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བང་

ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐེད་བགྲི་ཞྲིང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་ལའང༌། །རྲིམ་

པ་བཞྲིན་དུ་བསབ་པར་བགྲི། ཞེས་ལན་གསུམ་ཡྲིད་ལ་བརོད་ཅྲིང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་པར་ཁས་བང་པར་བའོ། །དེ་ནས། དེང་

དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །མྲི་ཡྲི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རྲིང་སངས་

རྒྱས་རྲིགས་སུ་སྐེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ད་ནྲི་བདག་གྲིས་ཅྲི་ནས་

ཀང༌། །རྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །སྐོན་མེད་བཙུན་པའྲི་རྲིགས་འདྲི་

ལ། །རོག་པར་མྲི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བ། །ལོང་བས་ཕག་དར་ཕུང་པོ་ལས། །ཇྲི་ལྟར་རྲིན་

ཆེན་རེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་”སེས
1
་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་བདག་

1 མ་ཕྲི། ༢༩བ༤ན།   སས   * སེས
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ལ་སྐེས། །འགྲོ་བའྲི་འཆྲི་བདག་འཇོམས་བེད་པའྲི། །བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོག་ཀང་འདྲི་

ཡྲིན་ནོ། །འགྲོ་བའྲི་དབུལ་བ་སེལ་བ་ཡྲི། །མྲི་ཟད་གཏེར་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །འགྲོ་

བའྲི་ནད་རབ་ཞྲི་བེད་པའྲི། །སན་གྲི་མཆོག་ཀང་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །སྲིད་ལམ་འཁམ་

ཞྲིང་དུབ་པ་ཡྲི། །འགྲོ་བ་ངལ་བསོའྲི་ལོན་ཤྲིང་ཡྲིན། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ངན་འགྲོ་

ལས། །”སྒོལ
1
་བར་བེད་པའྲི་སྤྲི་སེགས་ཡྲིན། །འགྲོ་བའྲི་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་

བའྲི། །སེམས་ཀྲི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡྲིན། །འགྲོ་བའྲི་མྲི་ཤེས་རབ་རྲིབ་དག །དཔྲིས་

འབྲིན་ཉྲི་མ་ཆེན་པོ་ཡྲིན། །དམ་ཆོས་འོ་མ་བསྲུབས་པ་ལས། །མར་གྲི་ཉྲིང་ཁུ་འབྱུང་

བ་བཞྲིན། །འགྲོ་བའྲི་མགྲོན་པོ་སྲིད་པའྲི་ལམ་རྒྱུ་ཞྲིང༌། །བདེ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་སྤད་

པར་འདོད་པ་ལ། །འདྲི་ནྲི་བདེ་བའྲི་མཆོག་ཏུ་ཉེར་གནས་ཏེ། །སེམས་ཅན་མགྲོན་

ཆེན་ཚིམ་པར་བེད་པ་ཡྲིན། །བདག་གྲིས་དེ་རྲིང་སྐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྤན་སྔར་

འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་དང་ནྲི། །བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟྲིན་གྲིས། །ལྷ་

དང་ལྷ་མྲིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྲིས། ཞེས་དོན་ཡྲིད་ལ་དན་བཞྲིན་པས་བརོད་

པར་བ་སེ། འདྲི་ནྲི་སེམས་”བསྐེད
2
་ཀྲི་མཇུག་གྲི་ཆོ་ག་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། 

སེམས་”བསྐེད
3
་ཀྲི་བསབ་བ་ཉྲིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་ཕན་ཡོན་

བསམ་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡང་འདྲིས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་སུ་སོང་

ཞྲིང་སེམས་བསྐེད་ནས། མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁྲིའྲི་སེང་དུ་བ་མ་རོ་རེ་

འཆང་དང་ཐ་མྲི་དད་པར་སྤན་དངས་ནས་བཞུགས་པའྲི་ཞབས་ལ་སྤྲི་བོས་གཏུགས་

1 མ་ཕྲི། ༢༩བ༥ན།   སྦྲོལ   * སྒོལ

2 མ་ཕྲི། ༣༠ན༡ན།   སྐེད   * བསྐེད

3 མ་ཕྲི། ༣༠ན༡ན།   སྐེད   * བསྐེད
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པའྲི་ཕག་བས་པར་མོས། །གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་བདེ་ཆེན་ཉྲིད། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཐོབ་

འགྱུར་བ། །བ་མ་རྲིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡྲི། །རོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །ཅེས་པ་ལན་

གསུམ་གྲིས་ཕག་བའོ། །དེ་ནས་གླྲིང་བཞྲི་རྲི་རབ་ཉྲི་ཟླ་རྲིན་ཆེན་ས་བདུན། བདག་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དགེ་རྩ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ནས། བདག་

གཞན་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །རྲིན་

ཆེན་མཎྜལ་བཟང་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྲི་ཚོགས་བཅས་པ། །བོ་ཡྲིས་བསངས་

ནས་བ་མ་ཡྲི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྲིས་བཞེས་

ནས་བདག་ལ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་མཎྜལ་ཕུལ་བར་བ་

སེ། འདྲི་ནྲི་རྲིགས་དྲུག་ཀའྲི་སོ་སོའྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཉྲིན་མཚན་ལན་དྲུག་བསྐང་

བར་གསུངས་པའྲི་ནང་ནས་མཆོད་པའྲི་ལས་ཀང་ཅྲི་ནུས་བ་བའྲི་དམ་ཚིག་བསྐང་

བའང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་བ་མའྲི་སྐོན་ལ་བརྟགས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས། ཡོན་ཏན་གྲི་

ངོས་ནས་དད་པ་བསྒོམས་ཤྲིང༌། བ་མ་བསེན་པའྲི་ཕན་ཡོན་རྣམས་བོ་ནུས་ཅྲི་ཡོད་

ཀྲིས་མདོ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམས་ལ། ཕྲིན་ཆད་བ་མའྲི་སྐོན་ལ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མྲི་རྟོག་པའྲི་སོམ་སེམས་དག་པོ་བ་ཞྲིང༌། ཡོན་ཏན་དན་པའྲི་དད་པ་དག་

པོས། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་བོ་ས་མཐའ་དག་འགག་པ་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་བོ་ས་

མཐའ་དག་སྐེ་བར་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས། རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱས་སྤྲི་བོར་བ་

མ་སྤན་དངས། བདག་ཉྲིད་ལ་དགེས་བཞྲིན་དུ་ཐྲིམས་པས། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མྲི་ཕེད་པར་མོས་པར་བ་ཞྲིང༌། འདྲི་ནྲི་བ་མའྲི་རྣལ་

འབོར་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསྒོམ་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ། སོབ་དཔོན་དག་ཀང་གཟུང་བར་བགྲི། 
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ཞེས་པའྲི་དམ་ཚིག་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསྐང་བའང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མཆོག་ཏུ་དད་པས་དུས་

གསུམ་དུ། །དཀྲིལ་འཁོར་མེ་ཏོག་བཅས་ཐལ་མོས། །སོབ་མས་བ་མ་བསེན་བཀུར་

ཞྲིང༌། །ཞབས་ལ་སྤྲི་བོས་ཕག་བའོ། །

ཞེས་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པ་དེའྲི་བསབ་བ་བསྲུང་བའྲི་ཚུལ་ཡང་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ངེས་པ་ཅྲི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་གསལ་གདབ་ལ། ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་བཞག་པར་

བ་སེ། འདྲི་ནྲི་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་མོད་ཀྲི། ཁད་པར་དུ། མྲིང་སོགས་བལ་བའྲི་

ཆོས་རྣམས་ལ། །དེར་རྟོག་པ་ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་པ། །ཞེས་པའྲི་ལྟུང་བས་མ་གོས་པ་

བེད་པའྲི་ཐབས་ཀང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ན་རང་

ལྷག་པའྲི་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྐང་པའམ། ཡུམ་ལ་རང་གྲི་ལག་པ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་

བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་བཟུངས་པས་འཁྱུད་པར་མོས་ནས་བདེ་སོང་སྦར་

བ་དན་པར་བ་སེ། འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་འཛིན་པའྲི་དམ་ཚིག་དུས་དྲུག་ཏུ་

བསྐང་བའོ། །བསྐེད་རྲིམ་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཐུན་བཞྲི་པོ་ལ་

བསྐེད་རྲིམ་ལས་ལོགས་སུ་འདྲི་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་དང་པོར་འདུལ་བའྲི་གཞྲིས་

བསྡུས་ཀྲི་བསབ་བ་རགས་པ་དང༌། ལྟུང་བ་འབྱུང་ཉེ་བ་རྣམས་དང༌། རྣམ་འབེད་

ཀྲི་སོམས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལྟུང་བ་རྣམས་སོམས་ཚིག་ཙམ་ཡང་ཡྲིད་ལ་དན་པའྲི་

སྒོ་ནས། འདྲི་རྣམས་རྒྱུད་ལ་མྲི་གོས་པ་དང༌། བསབ་བའྲི་གནས་རྣམས་ལ་ལེགས་

པར་བསབ་པར་བའོ་སམ་དུ་དན་ཤེས་དང་སོམ་སེམས་དག་པོ་བསྒོམ། དེའྲི་རེས་

སུ་བང་སེམས་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། ཕར་ཕྲིན་དྲུག་
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གྲི་ཉེར་གནས་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་རྣམས་དང༌། ཕམ་པ་དང་ཉེས་བས་རྣམས་ཀྲི་

རྐང་གྲངས་ཙམ་རེའང་མ་མཐའ་ཡྲིད་ལ་བསམས་ནས། དེ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་གོས་

མ་གོས་ལེགས་པར་བརྟག་དཔད་བ་ཞྲིང༌། མ་གོས་འདུག་ན་དགའ་བ་བསྒོམ། གོས་

འདུག་ན་འགོད་པ་དག་པོ་བ་ཞྲིང་མྱུར་དུ་ཕྲིར་འཆོས་པའྲི་འདུན་པ་དག་པོ་བ། སྔར་

གོས་མ་གོས་གང་ཡྲིན་ཀང་ཕྲིན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མ་གོས་པར་བའོ་སམ་དུ་

སོམ་སེམས་དག་པོ་བསྒོམ། དེའྲི་རེས་སུ། སོམ་པ་བསྒག་གཟུང་གྲི་སབས་ཀྲི་བསབ་

བ་རྣམས་དང༌། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་དང༌། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི། སྦོམ་པོ་རྣམས་དང་བཅས་

པ་མ་མཐའ་རྐང་གྲངས་ཙམ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་དན་པར་བས་ཏེ།  དེ་རྣམས་ཀྲི་བསབ་

བ་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་དང༌། ལྟུང་བ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་གོས་མ་གོས་བརྟག་དཔད་

བ་ཞྲིང༌། མ་གོས་འདུག་ན་དགའ་བ་བསྒོམ། གོས་འདུག་ན་འགོད་པ་དག་པོས་མྱུར་

དུ་ཕྲིར་འཆོས་པའྲི་འདུན་པ་དག་པོ་བ། སྔར་གོས་མ་གོས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་ཕྲིན་

ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་མྲི་གོས་པར་བའོ། །སམ་དུ་སོམ་སེམས་དག་པོ་བསྒོམ་པར་

བའོ། །འདྲི་ནྲི་བསབ་པ་མྲི་ཉམས་ཤྲིང་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་སེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས། ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉྲིན་

རེ་ཞྲིང་ནྲི་བཟླ་བར་བ། །གང་ཚེ་ཉམས་གྱུར་རྣལ་འབོར་པ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སྦོམ་པོར་

འགྱུར། ཞེས་བསྔགས་ཀྲི་བསབ་བ་རྣམས་ཉྲིན་ཞག་རེ་ལ་ལན་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བཟླ་

བ་སེ་”བསྔོ
1
་བགྲང་བེད་ཅྲིང་དན་ཤེས་བསེན་དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་བསབ་བ་

བསྲུང་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སོམ་པ་གཞན་གཉྲིས་ལའང་གྲུབ་ན་བསབ་པ་

1 མ་ཕྲི། ༣༡ན༣ན།   བསྔ   * བསྔོ
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བསྲུང་བའྲི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་བདག་ཉྲིད་བསབ་བ་ལས་

མྲི་འདའ་བར་མ་ཟད། གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐེག་པ་གསུམ་དང་

ཕྲི་ནང་གྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་མ་ལུས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་གཟུང་བར་བའོ། །སམ་

དུ་ཡྲིད་ལ་བརྣགས་ནས་བསྒོམ་པར་བ་སེ། འདྲི་ནྲི་པདའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ལན་

དྲུག་ཏུ་བསྐང་པའང་ཡྲིན་ལ། ཆོས་སོང་བའྲི་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དུ་མ་བསབས་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་སྡུད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དགེ་བས་མཚོན་པ་བདག་གྲི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་

དུ་བསགས་པའྲི་དགེ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟོས་

མེད་དུ་བཏང་བའྲི་བསམ་པས་བསྔོ་བ་བ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་འདྲི་དག་ཀུན་བས་ཏེ། དགེ་

བ་བདག་གྲིས་བསགས་པ་གང༌། །དེས་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ཤོག །འགྲོ་བ་ནད་པ་ཇྲི་སྲིད་པར། །ནད་གསོས་གྱུར་གྲི་བར་

དུ་ནྲི། །སན་དང་སན་པ་ཉྲིད་དག་དང༌། དེ་ཡྲི་ནད་གཡོག་བེད་པར་ཤོག །ཟས་དང་

སོམ་གྲི་ཆར་ཕབ་སེ། །བཀྲེས་དང་སོམ་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །མུ་གེའྲི་བསལ་

པ་བར་མ་ལ། །བདག་ནྲི་ཟས་དང་སོམ་དུ་གྱུར། །སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤྲིང་དབུལ་

བ་ལ། །བདག་ནྲི་མྲི་ཟད་གཏེར་གྱུར་ཏེ། །ཡོ་བད་མཁོ་དགུ་ས་ཚོགས་སུ། །མདུན་

དུ་ཉེ་བར་གནས་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང༌། །དུས་གསུམ་

དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར། །ཕངས་པ་མེད་པར་

གཏང་བར་བ། །ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མ་ངན་འདའ། །བདག་བོ་མ་ངན་འདས་

པ་བསྒྲུབ། །ཐམས་ཅད་བཏང་བར་ཆབས་གཅྲིག་ལ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
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བཏང་བ་མཆོག །བདག་གྲིས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་འདྲི་ཅྲི་བདེར་བྲིན་

ཟྲིན་གྲིས། །རྟག་ཏུ་གསོད་དང་དམོད་པའམ། །བརེག་སོགས་ཅྲི་དགར་བེད་ལ་

རག །བདག་གྲི་ལུས་ལ་”གཙེ
1
་བེད་དམ། །ཅོ་འདྲི་ག་ཞའྲི་རྒྱུ་བེད་ཀང༌། །བདག་

གྲི་ལུས་འདྲི་བྲིན་ཟྲིན་གྲིས། །འདྲི་འདའྲི་ཁ་ཏས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། །དེ་ལ་གནོད་པར་

མྲི་འགྱུར་བའྲི། །ལས་གང་ཡྲིན་པ་བེད་དུ་ཆུག །བདག་ལ་དམྲིགས་ནས་ནམ་དུ་

ཡང༌། །འགའ་ཡང་དོན་མེད་མ་གྱུར་ཅྲིག །བདག་ལ་བརྟེན་ནས་གང་དག་གྲིས། །ཁོ་

བའམ་དད་པའྲི་སེམས་བྱུང་བ། །དེ་ཉྲིད་རྟག་ཏུ་དེ་དག་གྲི །དོན་ཀུན་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་

གྱུར་ཅྲིག །གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། །གཞན་དག་གནོད་པ་བེད་པའམ། །དེ་

བཞྲིན་འཆར་ཁ་གཏོང་ཡང་རུང༌། །ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སལ་ལྡན་གྱུར། །བདག་

ནྲི་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྲི་མགོན། །ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྲི་དེད་དཔོན་དང༌། །བརྒལ་

འདོད་རྣམས་ཀྲི་གྲུ་དང་ནྲི། །གཟྲིངས་དང་ཟམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། །གླྲིང་དོན་གཉེར་ལ་

གླྲིང་དང་ནྲི། །གནས་མལ་འདོད་ལ་གནས་མལ་དང༌། །མར་མེ་འདོད་ལ་མར་མེ་

དང༌། །བདག་ནྲི་ལུས་ཅན་བན་འདོད་པ། །ཀུན་གྲི་བན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཡྲིད་

བཞྲིན་ནོར་བུ་བུམ་པ་བཟང༌། །རྲིག་སྔགས་གྲུབ་དང་སན་ཆེན་དང༌། །དཔག་བསམ་

གྲི་ནྲི་ཤྲིང་ཆེན་དང༌། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྲི་འདོད་འཇོར་གྱུར། །ས་སོགས་འབྱུང་བ་

ཆེན་པོ་དང༌། །ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་རྟག་པར་ཡང༌། །སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཡྲི། །རྣམ་མང་ཉེར་འཚོའྲི་གཞྲིར་ཡང་ཤོག །དེ་བཞྲིན་ནམ་མཁའྲི་མཐས་གཏུགས་

པའྲི། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །ཐམས་ཅད་མ་ངན་འདས་བར་དུ། །བདག་

1 མ་ཕྲི། ༣༡བ༣ན།   གཅོ   * གཙེ
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ནྲི་ཉེར་འཚོའྲི་གཞྲིར་ཡང་ཤོག །ཅེས་དོན་ཡྲིད་ལ་དན་བཞྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་བརོད་

པར་བ་སེ། འདྲི་ནྲི་ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་སྦོང་བ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་བསྔོ་བ་རྣམ་

པར་དག་པའང་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ཉྲིན་མཚན་ལན་དྲུག་ཏུ་

སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་སེར་བར་ཁས་བངས་པའྲི་སྦྲིན་པ་གཉྲིས་གོང་དུ་སོང་ཚར་ཞྲིང༌། 

འདྲིར་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་དང་བཅས་པ་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་བས། ཟང་ཟྲིང་

གྲི་སྦྲིན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་སྦྲིན་པ་གཉྲིས་གཏོང་བའྲི་བསབ་བའང་ལེགས་པར་བསྲུང་

བའྲི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཐུན་རེ་རེའྲི་མགོར་ཡང་བང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་

ཚར་རེ་རེ་སྦར་ན། ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པོ་གསུམ་པ་གདོན་བ་

ཞྲིང༌། །རྒྱལ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་བརྟེན་པས། །ལྟུང་བའྲི་ལྷག་མ་དེས་ཞྲི་བ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཉམས་སུ་བངས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་འགྲོ་ནས་བསྔོ་

བའྲི་བར་འདྲི་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་བགོས་པའྲི་ཆ་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་ལན་རེ་

ཚང་བར་ཉམས་སུ་བངས་པས། ཞག་གཅྲིག་ལ་ལན་དྲུག་ཏུ་བེད་དགོས་པའྲི་སོམ་

པ་གསུམ་གྲི་བསབ་བ་རྣམས་ཀང་ཚང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཟབ་ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང་

བར་གྲགས་པའྲི་ཉམས་ལེན་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་པར་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་སོམས་ཆེན་པོ་སྔོན་མེད་པའྲི་བཀའ་སོལ། རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་

ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིན་པས། རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ཉམས་ལེན་གྲི་

གཙོ་བོར་ཟུངས་ཤྲིག །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་

གྲི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་ཅེས། །རྒྱལ་བས་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་ལན་མང་དུ། །ནན་ཏན་

ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་གསུངས་མོད་ཀྲི། །གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་གཏམ་འདྲི་རྲིང་ནས་
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ནུབ། །རྩ་བ་རུལ་བའྲི་ཆུ་ཤྲིང་ལོ་མ་ལས། །དཔག་བསམ་འབས་བུ་རེ་བས་ཕོགས་

ཀུན་གང༌། །ཐུབ་བསན་མྲིང་ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་པའྲི་དུས། །རྒྱལ་བའྲི་གདུང་འཚོབ་

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། །སོན་ལམ་དབང་གྲིས་བང་གྲི་ཕོགས་འདྲིར་བོན། །རྒྱལ་

བའྲི་བསན་པ་རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན། །སྔོན་མེད་གཞྲི་ནས་བཙུགས་པའྲི་

བཀའ་སོལ་གྲིས། །སལ་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་བོ་གྲོས་མྲིག་ཕེ་ཞྲིང༌། །གསུང་རབ་མ་

ལུས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་

ནས། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའྲི་དོན་པོ་མཛད། །ཚུལ་འདྲི་ད་དུང་སལ་ལྡན་

གདུལ་བ་ལ། །ཕན་བདེ་སྩོལ་བའྲི་ལམ་བཟང་ཡུན་རྲིང་དུ། །ཉམས་པར་མ་གྱུར་

ཅྲིག་ཅེས་རབ་བསམས་ནས། །ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡྲི། །ཕག་

ལེན་འདྲི་ཡང་བདག་གྲིས་ཡྲི་གེར་བྲིས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་བདག་དང་འགྲོ་བ་

ཀུན། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་བ་མས་རེས་བཟུངས་ནས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ཉམས་ལེན་

དྲི་མེད་ཀྲིས། །དོན་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་མྱུར་དུ་གྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །ཐུན་དྲུག་གྲི་རྣལ་

འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་གྲངས་དང་གོ་རྲིམས་སུ་བསྒྲིགས་པ་འདྲི་ནྲི། །སྔོན་

ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་འདྲི་འད་བའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་མ་གྲགས་

ཤྲིང༌། བདག་གྲི་བ་མ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་མདོ་རྒྱུད་མ་ལུས་པའྲི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་གཞྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པར་དགོངས་ནས། དེ་ཉྲིད་དག་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་

སུ་ཐུན་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་འཆག་མེད་དུ་བེད་པ་སོམ་པ་གསུམ་

ཁས་བགས་པ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་བེད་པའྲི་ཉམས་ལེན་

གྲི་བཀའ་སོལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཙུགས་པ་ལག་ཏུ་བང་བདེ་བའྲི་ཐབས་སུ། རེ་དེ་
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ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་དང་མ་འགལ་བར། རེ་བཙུན་བ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ངོ་བོ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་ཉེ་བར་འཚོ་བའྲི་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོས་སྦར་བའོ། །འདྲི་ནྲི་བཀའ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མན་

ངག །བོད་ལ་གསེར་ཆོས་སུ་གྲགས་པ་ཕལ་ཆེ་བའྲི་འགྲན་ཟླ་མ་ཡྲིན་པས། སོད་དུ་

མྲི་རུང་བ་དག་ལ་ཤྲིན་ཏུ་སྦ་བར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་གཏམ་དུ་བ་བ། གཟུགས་

བརན་གསལ་བར་བེད་པའྲི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ། རེ་བཙུན་བ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

དང་ལྡན་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པར་་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྲིག་ཆོས་ཀུན་གཟུགས་

བརན་ལྟར་གཟྲིགས་ཀང༌། །ལམ་གྲི་གཟུགས་བརན་མཐའ་དག་རྒྱང་བསྲིངས་

ནས། །ཡང་དག་ལམ་བཟང་རྲིགས་པས་གསལ་མཛད་པ། །བདག་གྲི་དགེ་བའྲི་

བཤེས་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ན་ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སང་གྲི །རྣམ་དབེ་རྣམ་པར་

འབེད་ལ་མྲི་མཁས་པ། །དེ་དག་རྣམས་ལ་གཟུགས་བརན་ཕོགས་ཙམ་ཞྲིག །གཏམ་

དུ་བ་བའྲི་མེ་ལོང་འདྲིར་གསལ་བ། །གང་དག་མེ་ལོང་ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་

ལ། །སྐེས་བུར་འཁྲུལ་པའྲི་བྲིས་པ་གཞོན་ནུ་ལྟར། །ཆོས་མྲིན་ཆོས་སུ་བཅོས་

པའྲི་གཟུགས་བརན་གྲིས། །བསླུས་པའྲི་སྐེ་བོ་དེ་དག་ཚིག་འདྲི་ཉོན། །ཁྲིམས་

འཆལ་ཐོས་པས་དབེན་ཞྲིང་སྒྲུབ་ལ་གཡེལ། །རྲིགས་རུས་ལོངས་སྤོད་ཀྲིས་

དེགས་འགྲིང་བག་ཅན། །འདོད་པས་གདུངས་པས་ལྟོ་ཕྲིར་ཆོས་འཚོང་བ། །འདྲི་

དག་དགེ་བའྲི་བཤེས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །ལོ་རྒྱུས་རྫུན་གྲི་ཕེང་བས་ཡྲིད་
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བསྒྱུར་ནས། །གསེར་སོགས་ཕངས་མེད་ཡོན་གྲིས་བསླུ་དགོས་པའྲི། །རྲིགས་

བལ་ཟབ་ལམ་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་དག །ཡྲིད་བརྟན་མྲི་རུང་ལམ་གྲི་གཟུགས་

བརན་ཡྲིན། །ཚད་ལྡན་མཁས་པའྲི་གཞུང་དང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང༌། དྲི་མེད་རྲིགས་

པའྲི་དཔད་པ་འདོར་དགོས་ཀང༌། །རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྲི་ཚིག་ལ་འཇུག་འགྱུར་

བ། །བླུན་པོའྲི་ཡྲིད་ཆེས་དད་པའྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །ཚུལ་འཆལ་རྟགས་ཙམ་

འཛིན་པའྲི་མཁན་སོབ་ལས། །ནོར་འཁྲུལ་ཆོ་ག་ཉམས་པའྲི་ལག་ལེན་གྲིས། །སྐྲ་

བེགས་ལུས་བསྒྱུར་ཙམ་གྲི་རབ་བྱུང་ལ། །སོམ་པ་ཐོབ་པར་འཛིན་པ་གཟུགས་

བརན་ཡྲིན། །ཚུལ་འཆལ་གྲལ་དུ་འདུས་པའྲི་དགེ་འདུན་དང༌། །སྔགས་ཚིག་ནོར་

འཁྲུལ་བཀགས་དང་བར་མ་འཕོད། །ངེས་པ་ལྔ་བལ་མེད་པའྲི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །བསེན་

རྫོགས་བེད་པ་དགེ་སོང་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་ངེས་པའྲི་སྲིང་

རེས་དབེན། །མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་བསལ་འདོད་ལྷག་བསམ་བལ། །སངས་རྒྱས་

ཐོབ་བ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲི། །ལད་མོ་བཟླས་པ་སེམས་སྐེད་གཟུགས་བརན་

ཡྲིན། །བ་མ་ཆོ་ག་རྒྱུད་བཞྲིན་མྲི་ཤེས་ཤྲིང༌། །དམ་ཆྲིག་སོམ་ལ་མྲི་གནས་རྣལ་

འབོར་བལ། །བསེན་སོགས་མ་དག་གང་བྱུང་ལག་ལེན་གྲིས། །སོབ་མ་རེས་འཛིན་

དབང་གྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །མོ་དང་རྩྲིས་ལུང་སན་པའྲི་ངག་ཉན་ནས། །དམ་

ཚིག་སོམ་པ་སངས་པའྲི་སོབ་མ་ལ། །བརྒྱ་ཕག་དབང་བསྐུར་འབུལ་བའྲི་རེ་ཚོང་

ཅན། །དམལ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་གྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །སྒོ་གསུམ་སྤོད་པ་

བག་མེད་རང་དགར་སྤོད། །ཚོང་དང་ཞྲིང་ལས་ཁྲིམ་གྲི་བ་བས་བེལ། །ཁེལ་མེད་

ལྟོ་གོས་འབའ་ཞྲིག་དོན་གཉེར་བའྲི། །མགོ་རེག་ཕལ་ཆེར་བཙུན་པའྲི་གཟུགས་
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བརན་ཡྲིན། །རྣམ་དག་བསབ་པས་བསམས་པའྲི་དགེ་སོང་ནྲི། །གཅྲིག་ཀང་མེད་

པར་རྟགས་ཙམ་བསྒྱུར་བ་ཡྲི། །བཟའ་བཏུང་དོན་གཉེར་ཁྲིམ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན། །བརྒྱ་སོང་ཚོགས་ཀང་དགེ་འདུན་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །བང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་ཤེས་རྒྱུད་མ་སྦངས་ཤྲིང༌། །རྒྱལ་སས་སྤོད་པའྲི་མྲིང་ཙམ་མ་ཐོས་ཀང༌། །ཁ་

འཇམ་ལུས་དུལ་བྲི་ལའྲི་ཀུན་སྤོད་ཀྲིས། །ཕྲི་ཚུལ་འཆོས་པ་བང་སེམས་གཟུགས་

བརན་ཡྲིན། །ཀུན་ལ་ཉེ་རྲིང་མེད་པའྲི་སྲིང་རེ་དང༌། །བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་བང་

ཆུབ་སེམས་མེད་པར། །ཟབ་ཆོས་ཅྲི་ཙམ་མཁས་དང་བསྒོམ་ན་ཡང༌། །དེ་ནྲི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །རེད་བཀུར་འཁོར་དང་གྲགས་པ་དོན་

གཉེར་བས། །འགྲན་སེམས་ཕག་དོག་བདག་བསོད་གཞན་སོད་ཀྲིས། །ངས་ཤེས་

གྲངས་དང་བཤགས་སྦོང་ལྷུར་ལེན་པ། །ཉོན་མོངས་སོ་ནམ་ཐོས་པའྲི་གཟུགས་

བརན་ཡྲིན། །གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་བཅས་པ་མཐའ་དག་གྲི །དགོངས་དོན་

རྲིགས་པས་འབེད་པའྲི་མཐུ་མེད་ཅྲིང༌། །དེ་དོན་ཉམས་ལེན་གནད་ལ་མྲི་མཁས་

པའྲི། །བཤེས་གཉེན་ཕལ་ཆེར་མཁས་པའྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་

སས་ཚད་ལྡན་མཁས་པའྲི་གཞུང༌། །ཀུན་གྲིས་བཤད་པའྲི་ཏྲིང་འཛིན་བསྒྲུབ་ཚུལ་

གྲི། །མྲིང་ཙམ་མ་ཐོས་བླུན་པོའྲི་ལོག་ཆོས་ལ། །འབད་ནས་བསྒོམ་པ་བསམ་

གཏན་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །ཉེས་པ་ལྔ་སོང་འདུ་བེད་ཡན་ལག་བརྒྱད། །ལེགས་

པར་བསེན་པའྲི་ཚུལ་ལ་མྲི་མཁས་པར། །ཧར་སྒོམ་བྲིང་བ་ལྟེངས་པོའྲི་རྟོག་མེད་

ལ། །སྒོམ་དུ་འཁྲུལ་པ་ཞྲི་གནས་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །ཅྲིར་ཡང་མྲི་འཛིན་གང་

དུའང་མྲི་སེམས་པར། །མ་བཅོས་གསལ་ལ་མྲི་རྟོག་ངོས་གཟུང་མེད། །བོན་དང་
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རྫོགས་ཆེན་ཧྭ་ཤང་ཏྲིང་འཛིན་ལ། །མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྷག་མཐོང་གཟུགས་བརན་

ཡྲིན། །འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང༌། །དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་བདག་

མེད་མྲི་བསྒོམ་པར། །དུས་གསུམ་ཡྲིད་བེད་འགོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །དུད་འགྲོའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་གྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །རླུང་སྔགས་ལྷ་ཡྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་

ཤྲིང༌། །རྒྱུད་དོན་རྲིགས་པས་འབེད་པའྲི་མཐུ་མེད་ལ། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་རྩ་་ལྟར་

འདོར་བེད་པའྲི། །དབང་སྒྲུབ་ཁྲིད་ལུང་སྔགས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །དབང་

གྲིས་མ་སྲིན་སྐེ་བོའྲི་ཚོགས་ནང་དུ། །རྐང་སབས་ཕག་རྒྱ་སྔགས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་

སོགས། །གསང་བ་བསྒགས་པས་རེད་བཀུར་དོན་གཉེར་བ། །གསང་སྔགས་ཆོམ་

རྐུན་ཆོ་གའྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་འཕོད་པའྲི་གནད་ཀྲིས་

དབེན། །ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་མྲི་ཤེས། །རྫོགས་རྲིམ་སྲིན་

བེད་སངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །བརྒྱ་ཕག་བསྒོམས་ཀང་བསྐེད་རྲིམ་གཟུགས་

བརན་ཡྲིན། །བདེ་སོང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། །མུ་སེགས་སོག་རྩོལ་

བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་ཡང༌། །ཁད་པར་མྲི་ཕེད་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེ་སོགས། །ཇྲི་ཙམ་

བསྒོམས་ཀང་རྫོགས་རྲིམ་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་རྣམ་

པ་བཞྲི། །ཀུན་དང་མྲི་མཐུན་ལུང་རྲིགས་དང་འགལ་བའྲི། །བླུན་པོའྲི་ཟོག་ཆོས་ཡུན་

དུ་ཉམས་བངས་ཀང༌། །དོནམེད་དོན་ལོག་སྒྲུབ་པའྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །བདག་

འཛིན་ཉོན་མོངས་ཆ་ཙམ་མ་བྲི་ཡང༌། །ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་ཅུང་ཟད་སོམས་པ་

དང༌། །ཉམས་ལེན་མྲི་ཤེས་འཁྲུལ་པའྲི་བན་བུན་གྲིས། །བླུན་པོའྲི་མགོ་བསོར་གྲུབ་

རྟགས་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །དབང་ཁྲིད་ལུང་གྲིས་ཟས་ནོར་ཚོལ་བ་དང༌། །ལྟོ་
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ཕྲིར་རྫུན་གྲི་ཆོ་ག་བྱུང་རྒྱལ་གྲིས། །ཕན་སེམས་མེད་པར་གྲོང་ཆོག་བརྩོན་པ་

ནྲི། །བདག་གཞན་བསླུ་བའྲི་གཞན་དོན་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །བདག་འཛིན་མ་

ཞྲིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་སར་ཞྲིག །འདོད་པ་མ་སངས་ངོ་ཚ་གཏྲིང་ནས་སངས། །ཁེལ་

མེད་ཐོ་ཆོའྲི་སྤོད་པས་གཞན་བསླུ་བ། །རྟོགས་ལྡན་ཞེས་གྲགས་ཞྲིག་པོའྲི་གཟུགས་

བརན་ཡྲིན། །མདོར་ན་བཤེས་གཉེན་དམ་པས་མ་ཟྲིན་ཅྲིང༌། །སང་ཤས་དབང་

གྱུར་ཆོས་བརྒྱད་རེས་འབངས་པའྲི། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་དང་བསན་པའྲི་བ་བ་

སོགས། །ཇྲི་ཙམ་འབད་ཀང་ཕལ་ཆེར་གཟུགས་བརན་ཡྲིན། །དང་བའྲི་མཚོ་ནང་ཟླ་

བའྲི་གཟུགས་བརན་ལ། །ཟླ་བར་འཁྲུལ་ནས་འཛིན་པས་འདོད་པ་ནྲི། །ཆུ་ནང་ལྷུང་

བས་སོག་དང་འབལ་བ་ལྟར། །གཟུགས་བརན་ཆོས་ཀྲིས་བསླུས་པའང་ཤེས་པར་

གྲིས། །དེ་ལྟར་ཡང་དག་ལམ་བཟང་རྟོགས་པའྲི་གེགས། །གཟུགས་བརན་གཟུགས་

སུ་འཁྲུལ་པ་བསལ་སད་དུ། །བརྩེ་བའྲི་བསམ་པས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་འདྲི། །བོ་ལྡན་

འགའ་ལ་དོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར། །རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་གཏམ་དུ་བ་བ། 

གཟུགས་བརན་གསལ་བར་བེད་པའྲི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་

བཙུན་པ་ཕན་པར་འདོད་པའྲི་བསམ་པ་ཅན་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་དཔལ་

རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་སྨྲས་པའོ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག བོ་བཟང་གསུང་གྲི་ལེགས་བཤད་མེ་ཏོག་

ཕེང༌། །གྲགས་པའྲི་མདངས་ལྡན་རྲིགས་པའྲི་དྲི་བསུང་ཅན། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་

ཀུན་གྲི་མགོ་བོ་ལ། །ངལ་བསོ་བགྲིས་པས་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཐེག་མཆོག་
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རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་མྲི་དམན་ཚོགས་གཉྲིས་རྲིན་ཆེན་ཁམས་ལས་གྲུབ། །རྣམ་དཔོད་

མགོགས་འགྲོའྲི་རྟ་ལང་གྲིས་དངས་ཤེས་བའྲི་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་ཅྲིང༌། །གསུང་

རབ་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་མ་ལུས་རྲིགས་པའྲི་ཟེར་གྲིས་སང་བེད་པ། །སྔོན་

མེད་ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ་ང་དང་མེ་ཁེར་ལྷན་ཅྲིག་ཇྲི་ལྟར་བགྲོད། །འོན་ཀང་རོང་

སྐེས་ཤཱཀ་ཡྲི། །བསན་ལ་སང་བའྲི་ཡྲིད་ལྡན་ཞྲིང༌། །གཤེན་རབ་གཞུང་ལུགས་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །བྲིས་པ་མཁས་པར་རློམ་པ་གང༌། །རྲིང་ན་གནས་ཚེ་ཁོ་

བོ་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་བརྒལ་ལན་བའོ་ཞེས། །ག་གྱུའྲི་ཡྲིད་ལྡན་དང་སོང་གྲི །སོད་

པའྲི་ཚིག་བཞྲིན་ཡང་ཡང་བསྒོགས། །དེ་ནས་ནམ་ཞྲིག་འདྲིར་ཕྲིན་ཚེ། །ཞུམ་པ་

བཞྲིན་དང་སྐྲག་པ་བཞྲིན། །གནོང་བ་བཞྲིན་དང་འགོད་པ་བཞྲིན། །སྐབས་མེད་

བཞྲིན་དུ་སྐབས་འཚོལ་བེད། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་འོད་དཀར་ལ། །གླགས་ཚོལ་

འདོད་པའྲི་མུན་ཅན་དེ། །ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་ཚུལ་རོ་རེ་ཡྲིས། །གཞོམ་པར་བ་ཞེས་

མངོན་དུ་སྨྲས། །”བ
1
་མའྲི་ལེགས་བཤད་ཉྲིན་བེད་ཟེར། །སྒྲིབ་བེད་ཕག་དོག་རྐང་

འཐུང་རྒྱས། །ཉེས་བཤད་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པ་ཁོད། །ད་ལྟ་ཐལ་བར་བ་ཞེས་

སྨྲས། །”དེ
2
་ཚེ་སྐྲག་པའྲི་ཡྲིད་ལྡན་དེས། །དེ་བདག་གྲིས་མ་བཀག་ཅེས། །གཏོལ་

མེད་གྱུར་པའྲི་ཚིག་སྨྲ་ཞྲིང༌། །རྫུན་གྲི་ཁུང་བུར་ཡང་ཡང་བོས། །ཁེལ་ཡོད་ངོ་ཚའྲི་

གོས་དང་བལ། །སོམ་པའྲི་ས་རགས་ལྷོད་པ་ཅན། །བླུན་རྨོངས་སོབ་མའྲི་ཚིག་

ངན་གྲི། །ཡོལ་བས་བསྒྲིབས་པའྲི་ཕག་ཏུ་འཆེལ། །ཕོགས་འདྲིར་མཁས་པའྲི་

བཀའ་མཆྲིད་དག །བ་བར་འོས་པ་མྲིན་ཞེས་པའྲི། །སྦྲིན་བདག་ཚིག་ལ་སྐབས་

1 མ་ཕྲི། ༣༤བ༧ན།   བ   * བ

2 མ་ཕྲི། ༣༤བ༧ན།   ད   * དེ
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བཅས་ནས། །བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་སྨྲས། །ལུང་རྲིགས་རླབས་ཕེང་རོལ་

པ་ཅན། །སེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོ་ནས། །མཁས་པ་གདེངས་ཅན་དུ་མ་དག །གནས་

འདྲིར་དབང་པོར་ལྷགས་པ་ཡང༌། །དེ་ཡྲིས་གང་ལ་མགོན་བཅས་པ། །དེ་ཉྲིད་ཚིག་

གྲི་རང་རང་གྲི །ཆུ་གཏེར་གནས་སུ་བསྐྲད་བས་ནས། །རྒོལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྫོགས་མ་གྱུར། །འདྲི་ལྟར་མངོན་དུ་མ་ནུས་པའྲི། །ཞུམ་ཚིག་སྨྲས་པ་དན་བོས་

ལ། །ཕྲི་ནས་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་ལ། །ལོག་ཏུ་ངན་སྨྲས་མ་བེད་ཅེས། །བདག་

གྲིས་གདམས་ཤྲིང་ཚར་བཅད་ནས། །”བདེན
1
་མྲིན་སྨྲ་བ་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང༌། །ངོ་ཚས་

གཏོལ་མེད་གྱུར་དེ་དག །ལུག་བོང་བཞྲིན་དུ་མཁས་རྣམས་སྒོགས། །བདེ་གཤེགས་

བསན་པ་གངས་རྲིའྲི་སུལ་ན་གནས། །གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་རལ་པའྲི་ཁུར་

གྲིས་བརྲིད། །རྲིགས་པའྲི་མཆེ་སེར་མྲི་བཟད་སོབས་ལྡན་པ། །མཁས་མཆོག་

གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་ཁོ་བོ་ཙམ། །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་གད་རྒྱངས་གཅྲིག་གྲིས་

ཀང༌། །དགས་ལྡན་ཕས་རྒོལ་གླང་པོ་སོང་གྲི་སྲིང༌། །ལོག་མར་འབྲིན་པའྲི་འཇྲིགས་

སེར་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་ལས་གཞན་སྨྲ་བའྲི་སེང་གེ་གང༌། ཞེས་ལུག་གྲི་

ལོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའྲི་ཚེས་བཅུ་ལ་གཙང་ཉང་སོད་ཀྲི་སའྲི་འཆར་སྨྲས་པའོ། །

རེ་བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་

བ་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པ་དེའྲི་ཞབས་ལ་གུས་

པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་

1 མ་ཕྲི། ༣༥ན༤ན།   བ་དན   * བདེན
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གཟུང་དུ་གསོལ་ལོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཁེན་བརྩེ་ནྲི། །འགྲོ་འདྲིའྲི་བསོད་ནམས་

དཔལ་འབོར་ལས། །མགོན་ཁོད་གཟུགས་ཅན་བཞྲིན་གྱུར་བ། །སྐེ་དགུའྲི་ཉེར་

འཚོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་བ་ཉྲིད་དུ། །བསད་པར་བགྲི་བའྲི་ཕུལ་

བྱུང་གཏམ། །ཁོད་ཀྲི་མཛད་པ་ལས་བརྩམས་ནས། །བདག་གྲིས་འབད་དེ་

གཞན་དུ་བསྒགས། །འོན་ཀང་སར་ནྲི་གསང་བ་ལས། །ཤྲིན་ཏུ་གསང་བའྲི་རྲིན་

ཆེན་གཏེར། །མཐུ་ཆེན་གྲིས་ཀང་བསམ་དཀའ་བ། །ངོ་མཚར་བ་ན་མེད་པའྲི་

གཏམ། །མགོན་ཁོད་ཞལ་གྲི་བུམ་བཟང་ལས། །དགེས་བཞྲིན་སྩལ་པའྲི་བདུད་

རྩྲིའྲི་རྒྱུན། །བདག་བོ་དད་པའྲི་སྲིམ་པ་ཡྲིས། །གཅེས་པར་བཟུངས་པ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས། །སལ་བཟང་དད་པ་བརྟན་པོ་ཅན། །ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་བཤེས་གཉེན་ལ། །སྲིང་

ནས་གུས་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ནྲི། །རབ་ཏུ་བངས་པ་འགའ་ཡྲི་ཆེད། །བདུད་རྩྲིའྲི་

བགོ་སལ་འདྲི་སྦྲིན་གྲིས། །སལ་བཟང་དད་པའྲི་ལུས་མཛེས་མ། །འདུན་ལྡན་རྲི་

དྭགས་མྲིག་ཅན་གྲིས། །རྣ་ལུང་མཛེས་བེད་རྒྱན་འདྲི་ལོང༌། 

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་

འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྣམ་པར་དཀར་བའྲི་སན་པའྲི་བ་དན་གཡོ་བ་དེའྲི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འབྱུང་གནས་ལས། ཐུན་མོང་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒག་པར་

བ་བ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་དམ་པའྲི་སྤོད་པ་ངོ་མཚར་བ་དག་ནྲི་བདག་གྲིས་ཕོགས་

གཞན་དུ་བརོད་ཟྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་བ་ན་མེད་པ། བོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གྲིས་ཀང་

བསམ་པར་བ་དཀའ་བ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞྲིག་མངའ་བ་ལས། སལ་བ་དང་
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ལྡན་པ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་བསྒག་པར་རེས་སུ་གནང་བ་བདག་གྲིས་ཕོགས་

ཙམ་ཞྲིག་བོ་ལ་ངེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་འདྲིར་བརོད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་བ་མ་དབུ་མ་པ་དང་མཇལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནྲི་ཐུན་མོང་

བར་བརོད་ཟྲིན་པ་ལྟར་རོ། །བ་མ་དབུ་མ་པ་དེ་ཡང་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྔ་

རོལ་ནས་ཚོགས་གཉྲིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་ཤྲིང༌། ཁད་པར་སྐུ་ཚེ་ལན་གྲངས་

མང་པོར་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲིས་རེས་སུ་བཟུངས་བའྲི་མཐུས། སྐུ་ཚེ་

འདྲིར་བསེན་སྒྲུབ་སོགས་ལའང་འབད་པ་ཆེར་མ་མཛད་པར་ཡང༌། བྲིས་པ་གཞོན་

ནུའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས། མདོ་ཁམས་སུ་ཕྱུགས་རྫྲི་མཛད་པའྲི་ཚེ། ལུས་ཀྲི་ཁོང་པའྲི་

ནང་སྲིང་གྲི་ཐད་ཙམ་ནས། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒ་འུར་འུར་བ་འོང་ཞྲིང༌། དེ་

བྱུང་རེས་ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་སྤུ་ཟྲིང་ཞེས་བེད་ཅྲིང༌། ཐུགས་བཟུང་མྲི་ཐུབ་པ་འད་བ་

འོང་བ་ཞྲིག་ཡོད། ལན་ཅྲིག་དེ་ལྟར་བྱུང་བས་རྐེན་བས་ནས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཅྲིང༌། 

བརྒྱལ་བ་སངས་པ་དང༌། མདུན་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་

གཅྲིག་འདུག་པ་དངོས་སུ་གཟྲིགས་པའྲི་སང་བ་བྱུང༌། དེ་རེས། རེས་གནང་དང་སྒྲུབ་

པའྲི་ལུང་གསན་ནས། བསེན་སྒྲུབ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད་པས། རྣམ་ཐར་ཐུན་

མོང་བར་བསད་པ་ལྟར་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་སང་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འོང་བ་ཞྲིག་ཡོད་

པར་སང༌། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་འདྲིས་གཙང་རོང་དུ་ཁོང་དང་མཇལ་ནས། བ་མ་དབུ་མ་

པས་ལོཙྪ་བ་མཛད། རེ་འདྲིས་དྲི་བ་པོ་མཛད་ནས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་

ལ་ཆོས་ཀྲི་དྲི་བ་མང་དུ་མཛད། ཁད་པར་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་འདྲི་མ་བཙལ་ན་ལམ་གྲི་

སོག་མྲི་རེད། བཙལ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཞྲིང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་བཟུངས་ན་གོལ་
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ས་དང་ཉེས་དམྲིགས་གཞན་ལས་ཀང་ཆེ་བར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲིས་གསུངས་

འདུག་པས། འདྲི་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིད་ལ་གཅགས་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཞེད་པ་རྟག་ཏུ་

རྒྱུན་ཆགས་པས། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཚོལ་བ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་དུ་དང་

འད་བར་ཡོད་པས། དེའྲི་ཚེ་ཡང་རེ་བཙུན་ལ་ལྟ་བའྲི་དྲི་བ་རང་ཤས་ཆེར་མཛད། 

དེ་དུས་ངེད་ཀྲི་ལྟ་བ་འདྲི་ཐལ་རང་གང་ཡྲིན་ཞུས་པས། གང་ཡང་མྲིན་གསུང༌། དེ་

དུས་རེ་འདྲིའྲི་ཐུགས་ལ་ཡང༌། ཁས་ལེན་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། གང་དུའང་གཟུང་མྲི་

ཉན་པར་ལྟ་བ་དེ་ཐུགས་ལ་བདེ་བ་ཙམ་ཡོད་པར་འདུག་གོ །དེ་ནས་ལྟ་བའྲི་སོར་

ལ་དྲི་བ་དང༌། བརྒལ་བརྟག་མང་དུ་མཛད་པས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་

གསུང་ནས། སང་ཕོགས་དང་སོང་ཕོགས་ལ་ཉེ་རྲིང་གཏན་ནས་བེད་མྲི་ཉན། ཁད་

པར་སང་བ་ལ་རྩྲིས་སུ་བེད་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང༌། ཕྲིས་དགའ་བ་གདོང་

དུ་བཞུགས་དུས་ཀང་དེ་འད་བ་མང་དུ་བྱུང་སེ། མདོར་ན་ཐ་སད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

བཞག་ས་མེད་པར་འཁྲུལ་ངོ་ཙམ་ལ་བསད་ནས་གཞན་ངོར་འཇོག་པ་མ་གཏོགས། 

རང་ལུགས་ལ་གང་ཡང་བཞགས་མེད་པར་ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ཆད་པ་

ཆེན་པོ་ལ། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་ཆེད་དུ། རེ་བཙུན་

གྲིས་ནན་ཏུར་ཆེ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་དྲི་བ་དང་བརྒལ་བརྟག་མང་དུ་མཛད་

པའྲི་སབས་སུ། རེ་བཙུན་གྲི་ཐལ་རང་གྲི་ཁད་པར། ལྷན་སྐེས་དང་ཀུན་བརྟགས་ཀྲི་

བདག་འཛིན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་གྲི་བདག་དང༌། རྟགས་ཀྲི་དགག་

བའྲི་ཚད་ཕ་རགས། ལྟ་བ་རྟོགས་པའྲི་ཚད། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་འདྲིའྲི་ལུགས་

ཀྲིས་ཀུན་རྫོབ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དཔད་པ་ཞྲིབ་ཏུ་
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མཛད་པའྲི་ས་བོན་ཤྲིན་ཏུ་འདྲིལ་བ་རེ་དང༌། སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་ཐུན་མོང་

དང༌། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཁད་པར། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྲིམ་པ་ལྔའྲི་ངོ་བོ་

དང༌། གོ་རྲིམས་གྲངས་ངེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་གནད་ཐུན་མོང་མྲིན་པ་ཤྲིན་

ཏུ་འདྲིལ་བ་རེ་གསུངས། མྲི་གོ་བར་འདུག་ལགས་ཞུས་པས། འདྲི་རྣམས་མ་བརེད་

པ་གྲིས་ལ་ཟྲིན་རྲིས་སུ་བྲིས། བ་མ་དང་ཡྲི་དམ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་པ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་ཤྲིང་བསེན་སྒྲུབ་བེད་པ་དང༌། བསག་སྦང་གཉྲིས་ལ་ལེགས་པར་འབད་

པ་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཀྲི་དོན་ལ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔོད་ཅྲིང་ཞྲིབ་ཏུ་སེམས་

པ་རྣམས་སུམ་སྒྲིལ་དུ་ཉམས་སུ་ལོང་ལ་ཚིམ་མ་ས་བར། རྒྱུན་བསྲིངས་ལ་ལེགས་

པར་དཔོད་ཅྲིག་དང༌། སབས་སུ་བབ་པ་ན་ངས་ས་བོན་བཏབ་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་

ཀང་རྐེན་བས་ནས་ལེགས་པར་གོ་བ་ཞྲིག་མྱུར་དུ་འོང་བ་འདུག་ཅེས་གསུང་

ངོ༌། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲི་ལུགས་ཀྲི་དབུ་མ་དང་གསང་བ་འདུས་པ་

ལ་ཤེས་འདོད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་རྩད་གཅོད་པའྲི་བ་མ་བོད་ན་སུ་དག་ཞུས་

པ་ལ། རེད་མདའ་པ་ལས་དག་པ་མེད། འོན་ཀང་ཁོད་ལ་མཐའ་མ་ལུས་པར་ཆོད་

པའྲི་གོ་བ་རྫོགས་པར་བསྐེད་མྲི་ཐུབ །དབུ་མ་པས་ལོཙྪ་བས་ནས། ངས་ཁོད་ལ་

བཤད་ན་དེ་ཀ་དག་པར་འོང་ནའང༌། ཁོ་ཡང་མྱུར་དུ་མདོ་ཁམས་ལ་འགྲོ་དགོས་པར་

སང༌། དེས་ན་ད་ལྟ་ནས་བཤད་པ་མ་བེད་པར་བ་བལ་གྲིས་ལ་དབེན་པ་སེན། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་སུམ་སྒྲིལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་བ་སོགས་

ལ་ལེགས་པར་འབོད། རྲིང་པོ་མྲི་ཐོགས་པར་དེ་རྣམས་ཀྲི་དོན་རེད་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྲི་གནད་དང་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོལ་བ་
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སོགས་གསུངས་པ་ལ་ཚད་མེད། རྒྱ་གར་གྲི་པཎྜྲི་ཏ་མཁས་པ་རྣམས་ལའང་འགའ་

ཞྲིག་གྲི་གཞུང་ལ་འཁྲུལ་མེད་རང་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གཟུང་མྲི་ཉན་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་

རེ་ཙམ་ཡང་བྱུང་བས། འོ་ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགོངས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་

བ་གྲགས་པ་འཁྲུལ་མེད་རང་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བཟུངས་པས་ཨེ་ཆོག་ཞུས་པས། ཟླ་

བ་གྲགས་པ་ནྲི་སེང་ཕོགས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཞྲིང་གཅྲིག་གྲི །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཅྲིག་གྲི་ཞབས་དྲུང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་དཔོད་དང་སྲིང་

སོབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྲིག་ཞྲིང་འདྲིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལུགས། བསན་

པའྲི་སྲིང་པོ་གསལ་བར་བ་བའྲི་སད་དུ་བསམས་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་བཟུངས་པ་ཡྲིན་

པས། འདྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ་ལ་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་གང་

གྲི་སབས་སུའང་འཁྲུལ་པ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པས། འདྲི་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་གནས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་པར་བཟུང་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུང་

ངོ༌། །བ་མ་དབུ་མ་པས་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་འདྲིའྲི་སྐུ་སྐེ་སྔ་ཕྲི་

སོགས་ཀྲི་ཞུ་བ་མཛད་པས། སྔོན་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རྟེན་ན་བཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་

བ་མ་དྲི་རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེའྲི་ཁེའུ་ཞྲིག་ཏུ་འཁྲུངས། དེའྲི་ཚེ་དགེ་སོང་གྲི་ཆ་ལུགས་

འཛིན་པའྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མོས་པའྲི་བོ་གྲོས་ཞེས་བ་བ་དང་མཇལ་ནས། དེ་

ཉྲིད་མཉེས་པར་བས་ཤྲིང་ཞབས་འབྲིང་དུ་འབངས་ཆོས་མང་དུ་གསན། དེས་ཁྲིད་

དེ་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་ཞབས་དྲུང་དུ་མཇལ་ཞྲིང་སེམས་བསྐེད། དེའྲི་ཚེ་སོན་

པ་ལ་ཤེལ་དཀར་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་བརྒྱ་རྩའྲི་ཕེང་བ་ཞྲིག་དད་པས་ཕུལ་ནས། སོན་

ལམ་བཏབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་རྟོགས་པའྲི་ས་བོན་བཞག་
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པ་ཡྲིན། ད་སྐུ་སྐེ་འདྲིའྲི་ཕྲི་མ་ལ་དགའ་ལྡན་དུ་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མདུན་

སར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་འབོར་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

མཚན་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཇལ་དཔལ་སྲིང་པོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེའྲི་ལོ་རྒྱུས་སྐུ་མདུན་དུ་ཞུས་དུས། འདྲིའྲི་ཕྲི་མ་དགའ་ལྡན་དུ་འགྲོ་བ་

འདྲི་ལ་རང༌། བ་མ་དབུ་མ་པ། བ་མ་ཕག་རོར་བ་སོགས་མང་པོ་ཞྲིག་ཁ་འཆམ་པར་

འདུག་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་ཉམས་སང་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པོས་རེ་བ་མ་

འདྲིའྲི་སྐུ་སྐེ་སྔ་ཕྲིའྲི་སྐེས་རབས་སོགས་མང་པོ་ཞྲིག་གླེང་བ་ནྲི། བ་མ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཐུགས་ངེས་མྲི་མཛད་པར་འདུག་པས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་དུས་རེ་རང་ཡང་ཅུང་

ཟད་འཆད་ཉན་ལཐུགས་བཞེད་ཆེ། བ་མ་དབུ་མ་པ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པས། སྐུ་ན་

ཚོད་ཤྲིན་ཏུ་གཞོན་ཞྲིང༌། མཁེན་རབ་དང་ཕན་འདོགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་འདྲི་འད་བ་ལ། 

ད་དུང་བཤད་ཉན་ངོས་མཛད་ན་བསན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ཞྲིང༌། འཆད་

ཉན་འཕེལ་པོ་འདྲི་འད་བའྲི་འཕོ་ལ་བ་བལ་ལ་བོན་ན། ངེད་ལའང་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་

ཁ་ཟེར་དུ་འོང་བས། རེ་ཤྲིག་འཆད་ཉན་མཛད་པས་ཆོག་པ་ཞྲིག་འཚལ་ཞེས་ཞུས་

པས། རེ་བཙུན་གྲི་ཞལ་ནས། བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གང་ཕན་ཁོད་ཀྲིས་མྲི་

ཤེས། ཁ་ཟེར་བ་ལ་བཟོད་པ་སྒོམས། དབེན་པ་བསེན་ནས་ཐུགས་དམ་མ་བས་ན་

སྐུ་ཚེ་རྲིང་པོ་མྲི་འོང༌། ཕན་འདོགས་ཀང་ལྟར་སང་ཅྲིག་ལས་མྲི་འོང་བས་བ་བལ་

ལ་ཕྲིན་པ་འཐད་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །སྐྲིད་ཤོད་དགའ་བ་གདོང་དུ། བ་མ་དབུ་མ་པ་

དང་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་པོ་ལས་མེད་པའྲི་སྐུ་མཚམས་དམ་པོ་བཅད། གཉྲིས་པོའང་

གཟྲིམ་ཁང་སོ་སོར་བས་ནས་གསོལ་ཇ་སོགས་ལ་འཚོག་པ་མཛད་ཅྲིང༌། གསོལ་
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ཇ་བཞེས་པའྲི་སབས་སུའང་བ་མ་པས་ལོཙྪ་མཛད་ནས། རེ་བཙུན་ལ་ཆོས་མང་དུ་

གསན་ཅྲིང་དྲི་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། དེ་དུས་ཐོག་མར་བ་མ་མ་པ་ལ་རེ་བཙུན་

གྲིས་གནང་བའྲི་ཞྲི་གནས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་གསན་ནས་སྒོམ་གྲིན་ཡོད་པ་ལ། དོ་ཞག་

རང་འདྲི་ལས་ཀང་རེ་བཙུན་ཉྲིད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་བསེན་བསྒྲུབ་བས་ན་དེ་

ངེས་དོན་ཆེ་བ་འད་དགོངས་ནས། བ་མ་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཞུས་པས་དེ་བཞྲིན་མཛད་

པས་ཁབ་ཅེས་གསུངས་ནས། ཉྲིན་མཚན་དུ་བ་མ་དང་རེ་བཙུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་

པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་བསེན་བསྒྲུབ་མཛད་པས། ཞག་མང་པོ་མ་སོང་བ་ལ་

ཉྲིན་གཅྲིག །དཀྲིལ་གྲི་ལྟེ་བའྲི་རྒྱ་ཁོན་འཚམ་པ་ཞྲིག་ཁ་དོག་རྒྱ་མཐྲིང་བཟང་པོས་

ལེགས་པར་བྱུགས་པ་འད་བ་ལ། ཤྲིན་ཏུ་”དྭངས
1
་པ་བལྟ་བས་ཆོག་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་

གྲི་དབྲིབས་ཤྲིན་ཏུ་ཟླུམ་པོར་འདུག་པའྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ་

འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའྲི་ད་བས་འཁྲིགས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་སྔོན་པོ་དེའྲི་རྒྱ་ཁོན་དང་

འཚམ་པར། རོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུངས་ཀྲིས་བཞུགས་པའྲི་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཨ་ར་པ་

ཙ་ན་གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན། བལྟ་བས་ཆོག་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་སྐུའྲི་སང་བ་དངོས་སུ་

གཟྲིགས། དེ་བ་མ་མ་པ་ལའང་མ་ཞུས་ཀང༌། བ་མ་པ་ན་རེ། ཁེད་རང་ལའང་སྐུའྲི་

སང་བ་ཡོད་པ་འད་གསུངས་ནས་ཐྲིགས་བྱུང༌། དེ་འད་བའྲི་སྐུའྲི་སང་བ་དེ་ནམ་འདོད་

རེས་ཀྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དུས་ཕལ་ཆེ་བར་དངོས་སུ་ནར་མར་འབྱུང་བ་ཞྲིག་

དེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ད་ལྟའྲི་བར་དུ་རྟག་པར་ཡོད་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་རེ་རྲིན་པོ་

ཆེ་འདྲིས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་དཔའ་གཅྲིག་དང༌། བ་མེད་ལ་སོགས་པ་

1 མ་ཕྲི། ༣༨ན༡ན།   དངས   * དྭངས
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རྣམས་དང༌། བཀའ་སོད་གཤྲིན་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཕྲི་ནང་གསང་གསུམ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྲི་རེས་གནང་དང་བྲིན་རླབས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བཞྲི་སོགས་ནྲི། བ་

མ་པས་ལོཙྪ་མཛད་ཅྲིང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་རང་ཉྲིད་ལ་གསན་ལ། དེ་

ཡང་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་རེས་གནང་མཛད་པའྲི་རྲིང་ལ་རེ་བཙུན་ཡང་དཔའ་བོ་གཅྲིག་

པ་རང་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་ལ། ནང་སྒྲུབ་དང༌། གསང་སྒྲུབ་སོགས་ཀྲི་དབང་

མཛད་པའྲི་ཚེ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་དེ། དེ་མ་ཐག་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྲི་རྣམ་པར་

འགྱུར་འགྲོ་བ་དང༌། ཆོས་སྐོང་གྲི་རེས་གནང་མཛད་པའྲི་སབས་སུ། དེ་མ་ཐག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས། གཤྲིན་རེ་ཆོས་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་བསྒོ་བར་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་བའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ངོ་

མཚར་བསོད་པར་ཡོད་པར་འདུག །དེ་ནས་རེ་བཙུན་གྲིས་བ་མ་པ་ལ་གནང་བའྲི་

ལས་ཚོགས་དང༌། དམྲིགས་པ་སྐོང་བའྲི་རྲིམ་པ་སོགས་མང་པོ་ཞྲིག་གྲི་ལུང་ནྲི་བ་

མ་པ་ཉྲིད་ལ་གསན་ནོ། །

དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབོན་པའྲི་ཐུགས་ཐག་བཅད། འཁོར་ཇྲི་ལྟ་བུ་འཁྲིད་རེ་

བཙུན་ལ་ཞུས་པས། ཐུན་མོང་བར་བྲིས་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་འཁྲིད་པའྲི་གནང་བ་བྱུང༌། 

དེ་ནས་བ་མ་དབུ་མ་པ་མདོ་ཁམས་ལ་འབོན་པའྲི་སྐེལ་མ་ལ་ལྷ་སར་བོན་དུས། ད་

དཔོན་སོབ་རེ་ཤྲིག་མྲི་མཇལ། གནས་བྲིན་རླབས་ཅན་འདྲིར་རེ་བཙུན་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ། ཉམས་ལན་གྲི་གནད་བསྡུས་པའྲི་གདམས་པ་ཞྲིག་ཞུས་པ་དག་ཅེས་བཀའ་

བགྲོས་ནས། ལྷ་སའྲི་ཐོག་སེང་མ་རང་གྲི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྲི་གསེར་ཕུབས་ཀྲི་བ་འདབས་

འོག་དེར་མཆོད་པ་བཤམས། གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་པས། རེ་བཙུན་གྲིས་ཉམས་
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ལེན་གྲི་གནད་བསྡུས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞྲིག་གསུངས། རེ་བ་མ་འདྲིས་

དེ་ཀའྲི་དུས་སུ་གསུང་རྲིམ་བཞྲིན་ཡྲི་གེར་བཀོད་འདུག་གོ །དེ་ནས་ཐུན་མོང་བར་

བཀོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་བོན། འོལ་ཁའྲི་ཆོས་ལུང་དུ་ཕེབས། དགུན་དཔྲིད་རྣམས་

དཔོན་སོབ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གཙོ་བོར་བསག་སྦང་ལ་ཐུགས་དམ་གྲི་མཐྲིལ་དུ་

མཛད་པའྲི་སབས་སུ། རེ་འདྲིས་ལྟུང་བཤགས་དང་བརྒྱ་ཕག་སྦྲགས་ནས་མཛད་

རེས་ཀྲིས། སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའྲི་སྐུའྲི་སང་བ་དངོས་སུ་གཟྲིགས་པ་ནར་མར་

བྱུང༌། དེའྲི་ཚེ་རེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོ་སྐུ་གསེར་བཙོ་མའྲི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ལ། 

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་དང་ཆོས་འཆད་ཀྲི་ཕག་རྒྱས་མེ་ཏོག་གྲི་སོང་བུ་བསམས་པ། རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུངས་ཀྲིས་བཞུགས་པ་དེ་འད་བའྲི་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་སན་

གྲི་བ་བ་གོས་སེར་པོ་མནབས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་བམས་མགོན་བཟང་པོའྲི་འདུག་

སངས་མཛད་པ་རབ་བྱུང་གྲི་ཆ་བད་ཅན་སམ་སྦར་གསོལ་བ་ཕག་གྲིས་ཀླུ་ཤྲིང་གྲི་

སོང་བུ་རྲིལ་བས་མཚན་པ་འཛིན་པ་དེ་འད་བ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྐུའྲི་སང་བ་གཟྲིགས་པ་མང་དུ་བྱུང༌། འདྲི་རྣམས་

ཉམས་སང་ཡྲིན་པས་ངེས་པ་ཆེར་མེད་དགོངས་ནས་དེ་ཙམ་དུ་ཆེད་ཆེར་མ་མཛད་

ནའང༌། བ་མ་རྟོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བ་ལ། རེ་བཙུན་གྲི་སྐུ་དང་གསུང་

གྲི་སང་བ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་འཁྲུལ་མེད་ཅྲིག་ཡོད་པས། ཁོང་ལ་རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་

ནས། རེ་ལ་གཟྲིགས་སང་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ཉམས་སང་རང་དགའ་བ་མྲིན་པས་

གསོལ་བ་དག་ཏུ་ཐོབ། ཕྲིས་རྟེན་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཡྲིན་གསུང་བ་བྱུང་
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འདུག་གསུང་ངོ༌། །རྟོགས་ལྡན་པའྲི་སང་བ་དེ་ལའང་རེའྲི་དྲུང་ནས་”བརྟག
1
་དཔད་

མང་དུ་མཛད་ཅྲིང༌། ཆོས་ཀྲི་གནད་ཟབ་མོ་དྲིས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་འཕྱུག་མེད་དུ་

འོང་བར་འདུག་པས་ཐུགས་ལེགས་པར་ཆེས་སོ། །དེའྲི་དཔྲིད་ཀ་དེ་རེ་བཙུན་གྲི་

ཞལ་ནས། དམུ་རྒོད་གདུལ་དཀའྲི་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་ལ། །བཤད་པས་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོར་ག་ལ་འགྱུར། །དེ་བས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བངས་དབེན་པ་བསེན། །རང་

གཞན་གཉྲིས་ཀ་འཚེངས་པའྲི་ལམ་རེད་སམ། ཞེས་གདམས་ཤྲིང་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐུལ་

བར་མཛད་དེ། དེ་ནས་རྫྲིང་ཇྲིའྲི་ཇོ་བོ་ལ་མཇལ་ནས་རྒྱ་སོག་ཕུར་བོན། ཐུགས་

དམ་ཤྲིན་ཏུ་འཕེལ། དེ་དུས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཟྲི་

བརྲིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་

ཏུ་མེད་པའྲི་འཁོར་གྲིས་བསོར་བ་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དེ་བ། སངས་

རྒྱས་བསྐངས། ཀླུ་བང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པ། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད། ཕོགས་གླང་

ཆོས་གྲགས། ཡོན་ཏན་འོད་དང་ཤཱཀ་འོད། ལྷ་དབང་བོ། རྒྱན་མཁན་པོ། ཀ་མ་ལ་

ཤཱྲི་ལ། ཨ་བྷ་ཡ་ལ་སོགས་པའྲི་པཎྜྲི་ཏ་དུ་མ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཨྲིནྡྲ་བོ་དྲི། བམ་ཟེ་ཆེན་

པོ་ས་ར་ཧ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལཱུ་ཨྲི་པ། དྲིལ་བུ་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་གྲུབ་ཆེན་དུ་མའྲི་སྐུའྲི་སང་བ་དངོས་སུ་གཟྲིགས། ཉམས་སང་ལ་གཏད་པ་མེད་

ལས་ཆེ་དགོངས་པས། རེ་བཙུན་གྲིས་སྔར་བཞྲིན་ཉམས་སང་རང་དགའ་བ་མྲིན་

པས་གསོལ་བ་དག་པོ་ཐོབ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་ལ་ཕན་

ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འོང་བའྲི་རྟེན་འབེལ་ཡྲིན། ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དེའྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་

1 མ་ཕྲི། ༣༩ན༡ན།   རྟག   * བརྟག
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འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྐུ་ཞལ་ཕག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཟྲི་

བརྲིད་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཞྲིག་ཞལ་གཟྲིགས། དེ་དུས་ནས་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་བདག་

འཇུག་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་མཛད་པ་ནམ་ཡང་འཆག་མེད་དུ་མཛད་དོ། །ཡང་དེར་སྔར་

དང་འད་བའྲི་རེ་བཙུན་གྲི་སྐུའྲི་སང་བ་དངོས་སུ་གཟྲིགས་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ནང་ན་

ཕར་རལ་གྲྲིའྲི་ཡུ་བ་ཟུག་ཅྲིང༌། རེའྲི་ཐུགས་ཀར་རྩེ་མོ་ཟུག་པ་ལ། བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན་

ཁ་དོག་དཀར་སེར་ཤྲིན་ཏུ་སྣུམ་པ་འོད་ཀྲི་ཆུ་རྒྱུན་འད་བ་ཞྲིག་རེ་བཙུན་གྲི་ཐུགས་

ཀ་ནས་རལ་གྲྲིའྲི་སེང་ལ་བརྒྱུད་དེ་ནར་རེ་བྱུང་ནས། རེ་འདྲིའྲི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་

པས། སྐུའྲི་ནང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གང་བ་བརོད་པར་མྲི་

ནུས་པ་འད་བ་ཞྲིག་འཁྲུངས། དེ་དུས་ངོ་མཁེན་པ་དང་མྲི་མཁེན་པའྲི་འཁོར་དུ་མ་

ཁ་གདངས་ནས་བཟེད་འདུག་པས། འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཁར་མང་དུ་འགྲོ་ཞྲིང༌། འགའ་

ཞྲིག་གྲི་ཁར་ཉུང་ཟད་རེ་དང༌། འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཁ་གདངས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་འགྲོ་

བ་དེ་འདའང་འདུག་གསུང་ངོ༌། །མདོར་ན་གནས་དེར་དེ་འད་བའྲི་དག་པའྲི་སང་བ་

དང་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྲིག་འཁྲུངས་

སོ། །དེ་ནས་རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་གྲིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རྫྲིང་ཇྲིའྲི་གཙུག་

ལག་ཁང་གྲི་ཞྲིག་གསོས་མཛད་པའྲི་ཚུལ་ཞྲིབ་པར་ཐུན་མོང་པ་ཉྲིད་དུ་བརོད་ཟྲིན་

ལ། དེའྲི་ཚེ་རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་གྲིས་རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གྲི་བསོད་པ་རྲིན་པོ་

ཆེ་གསལ་བའྲི་སྒོན་མེ་ཞེས་བ་བ།

རེ་བཙུན་བམས་མགོན་ལ་ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འོད་

ཟེར་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཞྲི་གྲིས་ལ་རྩོམས། གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
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རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གྲི་བསོད་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའྲི་སྒོན་མེ་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་

བཞྲིན་དུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའྲི་སོན་ལམ་ཞྲིང་མཆོག་སྒོ་འབེད་དང༌། རང་

ཉྲིད་མ་འོངས་པ་ན་གང་དུ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་སོན་པའྲི་ཞྲིང་

ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྲི་སོན་ལམ་ཡང་རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་གྲིས་བསྐུལ་ནས། དོན་

གྲི་ངོ་བོ་དང་གོ་རྲིམས་སོགས་རེ་བཙུན་གྲིས་གསུངས་པ་ངེད་ཀྲི་ཚིག་སྦོར་གྲིས་

བསྒྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དེའྲི་ཚེ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་

ཞྲིང་བཀོད་བཞེངས་པའྲི་སྐ་རྲིས་བཏབ་ཚར་བ་ལ། རབ་གནས་ཤྲིག་མཛད་པས་

རེ་བཙུན་གྲི་སྐུ་དངོས་སུ་བོན་ནས་ཐྲིམས་སོང་བའྲི་གཟྲིགས་སང་བྱུང་ཞྲིང༌། དེའྲི་

ནུབ་ནས་མར་མེ་བཟུངས། ཡང་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའྲི་སྐུ་འབྲི་བར་བརྩམས་

པ་ལ། ལྷ་བཟོ་རྣམས་ཀྲིས་སྐུ་མདོག་ཕག་རྒྱ་སོགས་ཇྲི་ལྟར་འབྲི་བ་མ་ཤེས་ནས། 

རེའྲི་དྲུང་དུ་ཞུས་པས། དེའྲི་ཚེ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཇྲི་ལྟར་འབྲི་བའྲི་གོ་རྲིམས་

དང་མཐུན་པར། རྒྱལ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའྲི་སྐུ་རྲིམ་བཞྲིན་གཟྲིགས་པའྲི་གཟྲིགས་

སང་བཞྲིན་དུ་སྐུ་མདོག་སོགས་འདྲི་ལྟར་བྲིས་ཤྲིག་ཅེས་ཞལ་ཏ་གནང་ནས་འབྲིར་

བཅུག དེར་མ་ཟད་ཞྲིང་བཀོད་གཞན་རྣམས་ལའང་རབ་གནས་ཀྲི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་

པ་དགུག་གཞུག་མཛད་པ་ན། ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པ་རེ་ཐྲིམས་སོང་བའྲི་སང་བ་མ་

བྱུང་བ་མེད་ཅེས་གསུངས་ངོ་། །དེའྲི་ཕྲིར་རྟེན་དེ་དག་ནྲི་རྒྱལ་བ་དངོས་དང་མཆོད་

པའྲི་ཞྲིང་དུ་ཁད་པར་མེད་པར་ཤེས་པར་བོས་ཤྲིག་དེ་ནས་ལྷོ་བག་ལ་འབོན་པའྲི་

སབས་སུ་ཡང་རེ་བཙུན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང་མཇལ་ནས། དགུང་ལོ་

བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པའྲི་སེང་དུ་སྐུ་ཚེའྲི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་འོང་བའྲི་མཚན་མ་ཡོད་པ་དེ། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའྲི་སྒོ་ནས་བཟློག་པའྲི་རྟེན་འབེལ་བསྒྲིགས། རྒྱ་

གར་ཤྲིང་གྲི་རྲི་ལ་འབོན་པར་བཞེད་པའྲི་སབས་སུ། རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་ནས། རྫྲིང་

ཇྲིའྲི་ཇོ་བོ་ལ་དགེ་སྦོང་གྲི་རྟགས་ཚང་མའྲི་སྐེས་འབུལ་བ་དང་བཅས་པའྲི་བསོད་

ཅྲིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིག་ཚངས་པའྲི་ཅོད་པན་ཞེས་བ་བ་དོན་གྲི་རྲིམ་པ་

འདྲི་ལྟར་གྲིས་ལ་རྩོམས་ལ་ཕུལ་ཅྲིག་དང༌། ཕྲིས་འདུལ་བའྲི་བསབ་ཁྲིམས་རྣམ་

པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའྲི་རྟེན་འབེལ་

ཡོད་དོ། ཞེས་གསུང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་མཛད། ཕྲིས་ཀང་རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་

གྲིས་ནན་གྲིས་བསྐུལ་ཞྲིང༌། བསན་པའྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཐུགས་ངེས་ཤུགས་དག་པོ་

འཁྲུངས་པ་དང༌། བསན་པ་ཉམས་པ་ཐུགས་ཀྲིས་བསན་པར་མ་བཟོད་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས། འདུལ་བའྲི་ལག་ལེན་ཕྲིར་བཅོས་ཡན་ཆད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྔ་མའྲི་

སོལ་ཀ་ཙམ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལེགས་པར་བཙུགས་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་ལས་ཁད་

པར་ཐོན་པ་ཞྲིག་དོན་དུ་གཉེར་ནས་བས་པ་ག་ལ་ཡྲིན་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དེ་ནས་

ཙ་རྲི་ནས་དམལ་ལ་བོན་པའྲི་ལམ་དུ་མོ་ལའྲི་ལ་རྩར་ཞག་བཞུགས་མཛད་པའྲི་

ནུབ། རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གྲི་སྐུ་ཤན་ཏུ་ཆེ་བ། ལྷུན་པོ་ལྟར་མངོན་པར་བརྲིད་

ཅྲིང་ཉྲི་མ་ལྟར་གཟྲི་བརྲིད་འབར་བ་ཞྲིག་གྲིས། རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཁོད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་

འཇྲིག་རྟེན་དུ་བོན་པ་འད་བ་ཞྲིག་འོང་བ་ཤེས་པར་བོས་ཤྲིག་ཅེས་སེང་གེའྲི་སྒས་

དབུགས་ཕྱུང་ཞྲིང༌། སྤོ་བ་བསྐེད་པར་མཛད་པའྲི་སང་བ་དངོས་སུ་བྱུང་གསུང་

སེ། དེ་བས་ན་སྲིགས་མའྲི་དུས་འདྲིར་རེ་བཙུན་བ་མ་འདྲི་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་

ལ་རྒྱལ་བ་ཉྲིད་དང་ཁད་པར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྔགས་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་
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བརོད་པ་སེ། ཤེས་ལྡན་དག་གྲིས་ཀང་སོན་པ་ཉྲིད་དང་མཚུངས་པར་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བལྟ་

བར་མྲི་བ། དམལ་སད་སེང་གེ་རྫོང་ན་བཞུགས་པའྲི་དུས་སུ། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་རྫོགས་རྲིམ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་གྲི་གནད་རྣམས་ལ་དཔད་པ་

མང་དུ་མཛད་པས། མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་ངེས་པ་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། འཕྱུག་མེད་ཀྲི་གཟེར་

ཐེབས་ནས་མྲི་འཇྲིགས་པ་བརེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པ་ཞྲིག་གྲི་གཟྲིགས་སང་ནར་མར་འོང་ཞྲིང༌། ནུབ་གཅྲིག་གྲི་མནལ་ལམ་དུ་

ཁོད་ཀྲིས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་བོན་པ་འད་བ་ཞྲིག་འོང་

བར་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུང་སེ། སྔོན་ཆད་བཤད་པས་ཕན་ཐོགས་འཇྲིགས་རུང་ཙམ་

ནྲི་མ་བྱུང༌། རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་གོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐེས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་འོང་

ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དམལ་དུ་བཞུགས་དུས་དབངས་ཅན་མའྲི་གསུང་གྲིས། །དགུང་

ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་ཐུབ་དེ་བར་རང་བཞན་གྲི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་གསུང་

པ་ལ། རེ་བཙུན་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སོགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང་བསེན་བསྒྲུབ་

མང་དུ་བས་པས། དེ་ལས་རྲིང་ཞྲིག་ཐུབ་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཞུས་པས། དེ་

ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེར་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་གྲི་ཤུགས་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་

ཀྲི་ཤེས་རབ་ལ་ཐུགས་འདུན་ཆེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་བོ་གྲོས་གོང་ནས་

གོང་དུ་འཕེལ་བའྲི་རྒྱུ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སོང་བས་སྐུ་ཚེ་ལ་དེ་ཙམ་དུ་ཕན་པ་མ་བྱུང་

ཞེས་གསུང་བ་ཞྲིག་བྱུང༌། རྟོགས་ལྡན་པ་ལ་རེ་བཙུན་གྲི་གསུང་ནས། ད་ཕན་ཆད་

སྐུ་ཚེའྲི་བར་ཆད་ལ་སྒོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་བཟློག་ཐབས་དང༌། སྐུ་ཚེ་བསྲིང་བའྲི་ཕྲི་

ནང་གྲི་རྟེན་འབེལ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ན། དཀའ་སེ་བ་ཞྲིག་ལ་བཟློག་པར་ནུས་
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སོ་ཞེས་གསུང་བ་དང༌། ཡང་དམལ་གྲི་སེང་གེ་རྫོང་ན་བཞུགས་དུས་རེ་བཙུན་ལ། 

སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་གྲི་བོ་ངོ་དང༌། གོ་རྲིམས་གྲངས་ངེས་སོགས་དང༌། ཁད་

པར་ཞྲི་ལྷག་གྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་རྣམས་ཞུས་པས། ད་ངེད་ལ་ཡང་ཡང་འདྲི་མྲི་

དགོས། གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཞྲིབ་པར་དཔོད་དང༌། ངེད་ཀྲིས་བསན་པ་རྣམས་

དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པ་ཤ་སག་འོང༌། མྲི་མཐུན་པ་རེ་ཙམ་བྱུང་ན་”མདོར
1
་སྡུས་

གདམས་ངག་ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འབབ་ཀྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་འདོར་དུ་མྲི་རུང་

ངོ་ཞེས་གསུང་ཤྲིང༌། མན་ངག་གྲི་ལྡེ་མྲིག་བས་ནས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ལ་དཔད་པས། དཔད་པ་རྫོགས་པའྲི་ཚད་ནྲི། ལུང་རྲིགས་ཀྲི་ལམ་

ནས་དངས་པའྲི་ངེས་པ་རེད་ནས་བོས་དོན་དེར་ཐག་བཅད་ཀང་གཏྲིང་ན་མྲི་བདེ་

བའྲི་རྣམ་པ་མེད་པ་ཅྲིག་འོང༌། དེ་དུས་དོན་དེ་ལ་དཔད་པ་རྫོགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

གསུང་སེ། ཕྲིན་ཆད་འཁྲུལ་མེད་རང་ཞྲིག་བྱུང་གསུང་ངོ༌། །དམལ་ནས་དྭགས་པོ་

ལྷ་སྲིངས་སུ་ཕེབས། ཐལ་རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་གནད་རྣམས་ལ་དཔད་པ་ནར་མར་བ་

བལ་ལ་འབོན་པའྲི་གོང་ཉྲིད་ནས་དེ་བར་དུ་མཛད་ནའང༌། མཐར་ཐུག་པའྲི་གནད་

ལ་མྲི་བདེ་བ་གཏན་ནས་ལོག་པའྲི་ངེས་པ་འདེན་མ་ཐུབ། གནས་དེར་བ་མ་དང་རེ་

བཙུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་ཤྲིང་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་པས། མཚན་མོ་ཞྲིག་རྣལ་

ལམ་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལྔ་རང་བཞྲིན་ཡོད་མེད་ཀྲི་གནད་རྣམས་ལ་

འབེལ་བའྲི་གཏམ་གྲིས་བཀའ་བགྲོ་བ་མཛད་ཀྲིན་འདུག་པའྲི་ནང་ནས། སོབ་དཔོན་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཡྲིན་ཟེར་བའྲི་པཎྜྲི་ཏ་སྔོ་བསངས་སྐུ་བོང་ཆེ་བ་ཞྲིག་གྲིས་དབུ་

1 མ་ཕྲི། ༤༠བ༧ན།   འདོར   * མདོར



གསུང་ཐོར་བུ།

 105  

མའྲི་རྒྱ་དཔེ་ཅྲིག་ཕག་ན་བཟུང་བ་ཚུར་བོན་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཚན་མ་

ཞྲིག་བྱུང༌། དེའྲི་ཕྲི་དེ་ཉྲིད་རྩ་ཤེའྲི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྲི་ཏ་ལ་གཟྲིགས་པས། འབད་

པ་མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་གྲི་ལྟ་བའྲི་གནད་དང་དགག་བའྲི་མཚམས་འཛིན་སོགས་

ལ་སྔར་དང་མྲི་འད་བའྲི་ངེས་པ་གཏྲིང་ཚུགས་པ་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། མཚན་འཛིན་གྲི་

དམྲིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞྲིག །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་

པའྲི་སྒོ་འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་དྲུངས་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། ཕྲིན་ཆད་རང་རེའྲི་

རེས་འཇུག་རྣམས་ལའང་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་འདྲི་ལའང་

བལྟ་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དེ་ལ་བལྟས་ན་ལྟ་བའྲི་གནས་

ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་རེད་པའྲི་རྟེན་འབེལ་ཅྲིག་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བས་པ་ཡྲིན་ཞེས་

གསུང་ངོ༌། །དེས་ན་རྩ་ཤེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་མཛད་པའྲི་སབས་སུ། གཞུང་དཀའ་

བའྲི་གནས་ཕལ་ཆེ་བར་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་རེ་དངས་པའྲི་བཤད་པ་

ཡང་ཆེད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡྲིན་ལ། སོན་པ་ལ་ཤེས་ནས་མྲི་ཕེད་

པའྲི་དད་པ་ཐོབ་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་བསྔགས་པ་བརོད་པ། ཟབ་མོ་རྟེན་

ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་བའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྲིང་

པོ་ཞེས་བ་བ་མཛད་དོ། །

དེ་ནས་འོལ་ཁའྲི་མགར་ཕུག་དང༌། བག་གདོང་དང༌། གཡེའྲི་ཏེའུ་རར་

བོན། ཆོས་མང་དུ་གསུངས། སན་ལུང་གྲི་རྒྱ་སོག་ཕུར། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའྲི་དུས་

མཆོད་ཀྲི་ཞག་བཅོ་ལྔའྲི་རྲིང་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞྲིང་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བཤམས་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། མཆོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་
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མཉེས་པར་བེད་པའྲི་མཆོད་པའྲི་”ཆོ
1
་ག་དང༌། འཕལ་དང་ཡུན་གྲི་ཕན་བདེ་རྒྱས་

པའྲི་སོན་ལམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པའྲི་སབས་སུ། མཆོད་པའྲི་ཞྲིང་ཕོགས་

བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྤན་འདེན་པའྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། ཐུགས་ཀྲི་འདུན་པ་

ཤུགས་དག་པོ་མཛད་པ་ན། ཤར་ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་

མདོག་དཀར་པོ་རྣམ་སང་གྲི་རྣམ་པས་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁོན་ཐམས་ཅད་

གར་བར་འྲི་ཁགས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་ཕོགས་དང་ནུབ་དང་བང་དང་དབུས་

སམ་སེང་གྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་ཐམས་ཅད་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། རྲིན་འབྱུང༌། འོད་

དཔག་མེད། དོན་གྲུབ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཁབ་

ཅྲིང༌། བཀོད་པ་དེ་འད་བའྲི་སྒོ་ནས་སེང་དང་ལོགས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཐམས་

ཅད་བར་མཚམས་མེད་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུས་གུར་ཕུབ་པ་ལྟར་གྱུར་

ཏེ། མཆོད་པ་བདག་གྲིར་མཛད་པའྲི་གཟྲིགས་སང་དངོས་སུ་འཆར་བ་ཡང་ཡང་

བྱུང༌། ཕྲིས་ལྷ་སར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའྲི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་

སོན་ལམ་ཆེན་མོར་གྲགས་པ་མཛད་པའྲི་དུས་སུའང་གཟྲིགས་སང་དེ་འད་བ་ནར་

མར་བྱུང་སེ། དེ་དུས་མཆོད་ཡུལ་དང་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སོང་གྲིས་རྒྱས་

བཏབ་ཅྲིང་མཆོད་པ་ཕུལ་པས། དེ་ཐམས་ཅད་བདེ་སོང་གྲི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བར་

བྱུང་གསུང་ངོ༌། །དེ་ནས་ཉང་པོ་འདང་མདོར་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སེ། སས་ཀྲི་ཐུ་

བོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཙོ་མཛད་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེ་བས། གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་འབོག་

རྲི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་བཏབ་ཅྲིང༌། རེ་རྲིན་པོ་ཆེས་མཆྲིན་དང་

1 མ་ཕྲི། ༤༡བ༢ན།   ཆ   * ཆོ
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འོལ་ཁ་སོགས་སུ་ཕེབས་པའྲི་བར་གྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་

གྲི་ཡྲི་གེར་བརོད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་ཤོལ་བམས་པ་གླྲིང་དུ་

བཞུགས་དུས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་གསུང་གྲི་སང་བས། སོབ་དཔོན་

ཀླུ་བང་གྲི་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལ་རྣམ་བཤད་རྩོམས། ཕན་འདོགས་ཆེན་པོ་འོང་

ཞེས་བསྐུལ་བས་དེ་འཕལ་དུ་མཛད། རོ་རེ་འཆང་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་

པ་ལ། སྔར་རྒྱ་སོག་ཕུར་བཞུགས་དུས། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་

ཡའྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུང་བ་

དེ་མ་གཏོགས་རྩོམ་པ་རང་གྲི་སབས་སུ་དུས་མྱུར་ཆེས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་

སོགས་ཡུན་རྲིང་མ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་གཞན་ཆེར་མེད་དོ། ཞེས་གསུང་

ངོ༌། །དེ་ནས་དབེན་གནས་ཆེན་པོ་དགེ་ལྡན་གྲི་གཞྲི་འདྲིངས་པའྲི་སབས་སུ་རེའྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་འོལ་ཁ་བསམ་གཏན་གླྲིང་དུ་བཞུགས་པའྲི་རྲིང་ལ། སྐུ་མཚམས་དམ་

པོ་བཅད་ནས་བ་མ་དང་ཡྲི་དམ་ཐ་མྲི་དད་དུ་དམྲིགས་པ་ལ་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་

པོ་འདེབས་པ་མང་དུ་མཛད་ཅྲིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྫོགས་རྲིམ་རྲིམ་པ་

ལྔའྲི་ངོ་སྤོད་ཆེན་མོ་རྲིམ་པ་ལྔ་གསལ་བའྲི་སྒོན་མེ་རྩོམ་པའྲི་ཐུགས་འདུན་བཏང༌། 

ཟྲིན་རྲིས་འདེབས་པ་མཛད་པའྲི་སབས་སུ། མནལ་ལམ་གྲི་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་བྱུང་

བ་དག་བསེལ་བར་གྱུར་ན་མྲི་རུང་སམ་དུ་དགོངས་ནས། བརའྲི་ཚིག་གྲིས་རྣམ་པར་

བཅྲིངས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཡྲི་གེར་མཛད་དེ། ཀུན་གྲི་མྲིག་ལམ་དུ་འགྱུར་

བའྲི་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞག་པ་མཛད་དོ། །དེ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་

དབངས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བྱཱ་གྷྲའྲི་གོང་གྲི་ཙནྡྲ་ནྲི། །མྲིག་དང་ཟླ་བའྲི་
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གྲངས་གསུམ་ལ། །བགྲོ་བ་མཛད་པའྲི་ཆུ་འདེས་ཆུས། །ཀ་ལ་ཤ་བཀང་སེར་རྩྲིས་

བེད། །ཕུལ་བྱུང་ནས་ནྲི་སུམ་བརྒྱ་བཅུ། །སོང་ཟེར་ཡབ་གཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་

གཙོ། །བགྲོ་བ་མཛད་པ་གཉྲིས་ཀང་སང༌། །གྲངས་བཞྲི་པ་ལ་རྣམ་པ་ཅན། །ཁྲི་

ཡྲི་སེང་ནས་རྩ་བ་ནྲི། །གཏད་ནས་འདྲི་བདག་གྲིས་ཞེས་ཚེ། །སྔགས་རྒྱས་ལན་

གསུམ་བཏེག་སྔོན་གྲི། །”དེ་འདའྲི་ལྟས་གོང་
1
་ལྔ་པ་ལ། །ལྷོ་མྲི་ཐུགས་བཅུད་

དམ་པ་ལ། །འཕྲིག་ཚུད་དེ་ནས་དྲུག་པ་ལ། །ངེས་རེད་དེ་ནས་བདུན་པ་ལ། །རྟོག་

བསེས་ལས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ངེས། །ཤྲིད་ཟན་ཞེས་པའང་དེ་ནས་གོ །དེ་འདའྲི་ངོ་མཚར་

རྨད་དུ་བྱུང༌། །བརེད་ཀྲིས་དོགས་ནས་ཡྲི་གེར་བཀོད། །དེ་དོན་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྲིན་

ཤོག །གླང་གྲི་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ཚེས་བདུན་ལ་འོལ་ཁའྲི་བསམ་གཏན་གླྲིང་

དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་བ་བའོ། །ད་ནྲི་དེ་དག་གྲི་དོན་རེ་རྲིན་པོ་

ཆེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བདག་གྲིས་དགྲོལ་བར་བའོ། །དེ་ཡང་བྱཱ་

ག་ནྲི་སག་གྲི་སད་དོད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་གོང་ཞེས་པ་གླང་གྲི་ལོ་གོ་བར་བེད་པའོ། །ཙནྡྲ་

ནྲི་ཟླ་བའྲི་མྲིང་ཡྲིན་ལ། མྲིག་ནྲི་གཉྲིས་དང་ཟླ་བ་ནྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ཏེ། གཅྲིག་གྲི་བར་

ཡྲིག་གྲི་འོག་ཏུ་གཉྲིས་ཡྲིག་བཞག་པ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

པ་གོ་བར་བེད་པའོ། །གསུམ་ལ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ཟླ་བ་དེའྲི་ཚེས་གསུམ་གྲི་མཚན་

མོའ།ོ །དེའྲི་ཚེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡབ་གཅྲིག་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ལྷ་བཅུ་དགུའྲི་

1 མ་ཕྲི།  ༤༢ན༧ན།   ཞོལ་པོད་ཏ༽ ༥༥བ༦།   བ་བང་པོ་ཉ༽ ༥༥བ༦ན།   དེ་འདའྲི་ལྟས་གོང    སྐུ་འབུམ་རེའྲི་གསུང་

པོད་ཀ༽ ༡༢ན༣ན།   དེ་འདའྲི་ལྟས་གོ་      *འོག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་འདྲི་དག་གྲི་དོན་བཀྲལ་བ་ན། ཁ་སང་ནུབ་སྔོན་མ་ལ་

བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བ་སེར་རྩྲིས་བེད་པའང་འདྲིའྲི་ལྟས་ཡྲིན་པར་འདུག་དགོངས་པ་བྱུང་ངོ༌། །ཞེས་འབྱུང་བས་དེ་འདྲིའྲི་ལྟས་

གོ་ཟེར་དགོས་པར་སམ་མོ། །
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དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སང་ཞྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོས་རྒྱན་

བཟང་པོ་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བ་ཞྲིག་རེ་ཉྲིད་

ལ་སེར་རྩྲིས་བེད་ཅྲིང༌། ཀ་ལ་ཤ་ནྲི་བུམ་པའྲི་སད་དོད་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་པའྲི་ཆུ་འདྲི་

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ་སེ་ཐང་གྲི་སྐྲི་ཆུའྲི་འགྲམ་ན་བཞུགས་དུས། རེ་

བཙུན་འཇམ་དབངས་དང་རེ་བཙུན་བམས་པ་གཉྲིས་སྐུ་གསུམ་དང་གཅྲིག་གང་

ཡྲིན་ལ་ཆོས་ཀྲི་བགྲོ་བ་མཛད་པའྲི་ཆུ་འདེས་པའྲི་ཆུ་ཡྲིན། འདྲི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ནས་

”གཟུངས་ཏེ་རའྲི
1
་བར་ལ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་སོང༌། དེའྲི་བར་དུ་སེར་ས་མ་

རེད། ད་ཁོད་ལ་སེར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཀྲི་བགྲོ་བ་མཛད་

པ་པོ་རེ་བཙུན་བམས་པ་དང༌། འཇམ་དབངས་གཉྲིས་ཀང་སང་ངོ༌། །ཚེས་བཞྲིའྲི་

ནུབ་མོ་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པའྲི་ཁྲི་ཞྲིག་གྲི་སེང་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཡྲིན་ཟེར་བའྲི་བ་མའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གཅྲིག་བཞུགས་འདུག་པ་

དེས། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་གླེགས་བམ་ཞྲིག་གནང་ནས་འདྲིའྲི་

བདག་པོ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་གསུང་བ་ལ། མཇུག་ནས་ཅུང་ཟད་མ་ཚང་བ་ཡྲིན་ནམ་

སམ་དུ་དགོངས་ནས་གཟྲིགས་པས་ཐམས་ཅད་ཚང་འདུག །དེ་ནས་ཕག་གཉྲིས་

ཀྲིས་གླེགས་བམ་དེ་བངས། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུཏྲིཥྛ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་ལན་

གསུམ་དབུའྲི་སེང་དུ་བཏེག །ཁ་སང་ནུབ་སྔོན་མ་ལ་བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བ་སེར་

རྩྲིས་བེད་པའང་འདྲིའྲི་ལྟས་ཡྲིན་པར་འདུག་དགོངས་པ་བྱུང་ངོ༌། །ཚེས་ལྔ་པ་ལ་ལྷོ་

བག་མར་པའྲི་ཐུགས་བཅུད་དམ་པ་བསེ་འཕོའྲི་སོར་ལ་འཕྲིག་ཚུད། ཚེས་དྲུག་པ་

1 མ་ཕྲི། ༤༢བ༥ན།   གཟུངས་ཏེ་རའྲི    ཞོལ།  ༥༦ན༥ན།  བ།  བཟུངས་ཏེ་དེའྲི    སྐུ། རེའྲི་གསུང་འབུམ་པོད་ཀ༽ 

༡༢བ༣ན།  བཟུང་སེ།  ད་ལྟའྲི
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ལ་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་པ་ལ་གནས་པའྲི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་

མན་ངག་ཡྲིན་པར་ངེས་པ་རེད། ཚེས་བདུན་གྲི་ཉྲིན་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའྲི་

སྤོད་བསྡུས་གཟྲིགས་པས་གཉྲིད་དང་རྨྲི་ལམ་དང་བསེ་བའྲི་སོར་གྲི་མན་ངག་གྲི་

གཞྲི་ཐམས་ཅད་བཏྲིངས་ཡོད་པ་གཟྲིགས་ནས་ཤྲིན་ཏུ་ངེས་པ་རེད། ནུབ་སྔོན་མའྲི་

དུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་བྲིས་སྐུ་ཞྲིག་གྲི་འོག་ན་ཕར་ལ། བདེ་མཆོག་གྲི་ཚེས་བཅུའྲི་མཆོད་པ་བེད་པའྲི་

བཀོད་པ་ཞྲིག་བྲིས། དེའྲི་འོག་ན་ཤྲིད་ཟན་གཏོང་བ་ཡྲིན་ཟེར་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཞྲིག་བྲིས་

འདུག །དེ་ལ་ནུབ་བདུན་པའྲི་དུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གྲི་ཆོས་

སོར་རྣམས་དུས་ཕྲིས་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཤྲི་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་

འདྲིས་ལེགས་པར་གསལ་བར་མཛད་པ་ནྲི། མྲི་ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་ཤྲིད་ཟན་གཏོང་བ་

ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཟེར་བའང་དེའྲི་ཚེ་གོ ཞེས་གསུང་བའོ། །གདན་རྫོགས་ཀྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་དང་

གསལ་སྒོན་དུ། འདོད་པའྲི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་རེད་ཅེས་གསུང་བ་ནྲི། དོན་འདྲི་ཉྲིད་

ལ་དགོངས་པའོ། །དེ་ནས་དབེན་གནས་ཆེན་པོ་དགེ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ནས། ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་དགའ་སོན་གྲིས་གདུལ་བ་རྣམས་ཚིམ་པར་མཛད་ཅྲིང༌། རྒྱུད་སེ་

བཞྲི་དང་འབེལ་བའྲི་བཤད་པ་དང་རྩོམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པ་དང༌། སྐུ་ཚེའྲི་

བར་ཆད་བཟློག་པའྲི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་མ་རེད་པས། སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པ་

སོགས་ནྲི་ཐུན་མོང་བར་གསལ་ལ། སྐུ་བསེལ་བའྲི་རྣམ་པ་མ་བསན་པའྲི་སྔ་རོལ་

དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པའྲི་དུས་སྐུ་མཚམས་ཤྲིན་ཏུ་དམ་པར་བཞུགས་པའྲི་སབས་སུ་

ལན་ཅྲིག་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའྲི་ཚེ། སེང་གྲི་ས་རྩེའྲི་ཕོགས་ལ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་
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ཡར་སའྲི་ཐད་ན་མར། ཨེ་ཝཾ་གྲི་གཟུགས་འོད་ཀྲི་ཐག་པ་ལྟ་བུ་སྐ་ནར་ར་འོང་བ་

གཅྲིག་རྣལ་ལམ་དུ་བྱུང༌། དུས་དེ་ནས་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཞུ་བདེ་ཁད་པར་ཅན་དང་

སོང་པ་ཉྲིད་སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་འཁྲུངས་ནས། དེ་ཕྲིན་ཆད་བདེ་སོང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་བ་ནར་མར་བསྐངས་པས། མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་

རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་ཤྲིང༌། གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལས་བྱུང་བ། ཕྲི་རོལ་པ་དང་ནང་

པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་མོང་བའྲི་ཆ་གཏོགས་ཙམ་རེ་ལ། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་སུ་མྲིང་བཏགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

ཅྲིང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་ཤར་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་སོང་གྲི་རོལ་པར་འཆར་བས་དུས་

འདའ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་མན་ངག་ལ་བོའྲི་འཕྲིག་

ཚུད་པ་ཞྲིག་གྲིས་བསམས་ན་དཔག་པར་དཀའ་བའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་

ཏན། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སེར་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

འཁྲུངས་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །དེ་ནས་དགུང་ལོ་ང་བདུན་པའྲི་སབས་

སུ། སྐུ་ཁམས་བསེལ་བའྲི་ཚུལ་བསན་པ་ལ། ནང་དུ་སྐུ་མཚམས་ཀྲི་ཁོངས་སུ་སྒྲུབ་

”གྲོགས
1
་འགའ་ཞྲིག་ཀང་ཤོག་གསུང་ནས། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་ཤྲིང་

ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གོམས་པར་བས་པ། བསེན་སྒྲུབ་དང་བཟླས་པ་ཚད་དུ་ཕྲིན་

པའྲི་རྩ་བའྲི་རོ་རེ་སོབ་མ་བདུན་གྲིས་ཉྲིན་མཚན་དུ་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་བསེན་

ནས་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དང་ཕྲིར་བཟློག་དང་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་སོགས་ལ་བརྩོན་

པར་བས་ཤྲིང༌། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། ཉྲིན་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

1 མ་ཕྲི། ༤༣བ༢ན།   གགས   * གྲོགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 112  

འཇྲིགས་བེད་དང༌། འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའྲིཐུགས་དམ་གཙོ་བོར་མཛད་ཅྲིང༌། མཚན་

མོ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལྷུར་མཛད་པ་

ལས། བར་ཆད་ཀྲི་མཚན་མ་མངོན་ཚན་ཆེ་བ་རང་ཅྲིག་གྲི་སབས་སུ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་

བཞུགས་གདན་ལ་བཟང་པོའྲི་འདུག་སངས་ཀྲི་རྣམ་པས་བཞུགས་ནས། ཐུགས་དམ་

མཛད་པའྲི་ཞབས་དྲུང་ན། སྐུ་རྲིམ་པ་རྣམས་ཀང་འཁོད་ནས་བསྒོམ་བཟླས་ལ་ཡྲིད་

གཞུངས་པར་ཡོད་པའྲི་ཚེ། 

རེའྲི་ཞལ་སྔ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའྲི་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་བརྲིད་པ་

གསེར་བཙོ་མའྲི་མདོག་ལྟར་མངན་པར་གསལ་ཞྲིང༌། ཉྲི་མ་བེ་བའྲི་མདངས་དང་

ལྡན་པའྲི་ཁོར་ཡུག་ཅན། བདུད་འདུལ་ཆེན་པོའྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ་ཞྲིག་མདུན་གྲི་

ནམ་མཁར་བོན་པ་དངོས་སུ་གཟྲིགས། དེའྲི་ཚེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པོས་ཐུབ་པའྲི་

དབང་པོ་དེ་ཉྲིད་སར་ཚུར་ལ་སྤན་དངས་ཏེ་བདག་ཉྲིད་ལ་བཅུག་པའྲི་དམྲིགས་པ་

མཛད་པས་དངོས་སུ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཐྲིམས་པའྲི་གཟྲིགས་སང་དང་ང་རྒྱལ་

བརྟན་པོས་བདུད་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་ལ་བག་ཚ་བ་མེད་པའྲི་གོ་འཕང་

བརེས་པར་གྱུར་པའྲི་ཚེ། དེའྲི་རེས་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་

དྲུག་པས་ས་དངས། གཤྲིན་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོས་གནོད་བེད་ཀྲི་མགྲྲིན་པ་ནས་

ཞགས་པས་བཅྲིངས་ཏེ་ཁྲིད་བྱུང་བ་ལ། གནོད་སྦྲིན་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལས་མཇུག་ནས་

དེད་ཅྲིང་བསྲིགས་བཞྲིན་པ་དང་བཅས་པས་འོངས་ཏེ། མདུན་དུ་མགོ་གྲྲི་གུག་

གྲིས་བཅད་ནས། རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་འབྲུབ་ཁུང་གྲི་ནང་

དུ་བཅུག་སོང་བ་དང་མཉམ་དུ། ཕྲི་རོལ་ན་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གཟའ། ཀླུ། ཤ་
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ཟ།རྒྱལ་པོ་སེ་བདུད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་འབྱུང་པོ་མྲི་བསྲུན་པ་བཞྲི་པོ་དེ་སེ་དང་བཅས་

པ། དམག་ཕམ་མོ་ཞེས་བ་བའྲི་ཆོ་ངེ་ཆེན་པོ་མྲི་བཟད་པ་དུད་མོའྲི་སྒ་དང་བཅས་པ་

བསྒགས་ནས་ཕོགས་བཅུར་བེར་བ། དེའྲི་ཚེ་ཞབས་དྲུང་ན་འཁོད་པའྲི་ཉམས་སང་

བཟང་པོ་ཡོད་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་མཐོང་བ་བྱུང་སེ། དེ་ནས་རྲིང་པོ་མ་ལོན་

པར་སྐུ་ཁམས་ཀང་རྲིམ་གྲིས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྙུན་དང་བལ་བར་གྱུར་ཏོ། གཞན་

ཡང་དེའྲི་ཚེ་བར་ཆད་ཀྲི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པ་རེ་འོང་རེས་ཀྲིས། རེའྲི་ཞལ་སྔ་

ནས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བེད་དང༌། འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའྲི་གཟྲིགས་

སང་རེ་ངེས་ཅན་དུ་འོང་ཞྲིང༌། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་བར་ཆད་ཀྲི་མཚན་མ་དེ་ཡང་མྱུར་

དུ་ཞྲི་འགྲོ་བ་ཞྲིག་འདུག །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང༌། སྒོལ་མ་

དང༌། གདུགས་དཀར་དང༌། འོད་ཟེར་ཅན་དང༌། རྒྱལ་བ་སན་གྲི་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྲི་སྐུའྲི་སང་བ་དངོས་སུ་གཟྲིགས་པ་ཕལ་

ཆེར་གྲི་དུས་སུ་འབྱུང་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ། གུར་གྲི་མགོན་པོ། 

ཕག་བཞྲི་པ། རྣམ་ཐོས་སས་རྣམས་ཀྲི་གཟྲིགས་སང་ཡང་ནར་མར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་

གསུང་ལ། གཤྲིན་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དང༌། གནོད་སྦྲིན་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་གཉྲིས་ནྲི་བན་

བཞྲིན་དུ་བཀའ་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །སྐུ་ཁམས་བསེལ་བ་ཅུང་ཟད་དྭངས་པའྲི་སབས་

ཤྲིག་ཏུ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་ཞལ་ནས། ད་ཕྲིན་ཆད་གཙོ་བོར་བསྐེད་

རྫོགས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་འགྲུས་པར་མཛད་ན། སྔགས་

བ་མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། སོབ་མ་

སལ་ལྡན་བདུན་ལ་ཡང་ལམ་གྲི་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་རེ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
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ལུང་བསན་པ་མཛད་པ་ལ། རེའྲི་ཞལ་ནས། དེང་ཁམས་མ་སོམས་པའྲི་སབས་

ཀྲི་ཉམས་ཀྲི་སང་བ་ལ་གཏད་པ་ཆེར་མེད་དམ། རྟོགས་ལྡན་པ་ལའང་འདྲི་དགོས་

གསུངས་ནས་བཀའ་སང་བས། རྟོགས་ལྡན་པ་ན་རེ། སྐར་མ་ཞུ་དགོས་པ་མེད། 

ཚེ་བོས་བཏང་སོད་དུ་རུང་བའྲི་འཁོར་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྲི་ལམ་རྫོགས་པར་

བསན་ནས་བསྒོམ་དུ་བཅུག །རེའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་རང་གྲིས་གཙོ་བོར་སྐུ་མཚམས་

ཀྲི་ངང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་མཛད་ན། རེའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་རང་གྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ལམ་

དེ་མྱུར་དུ་འཁྲུངས་པའྲི་ནང་གྲི་རྒྱུ་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་

སྔར་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཚར་ཞྲིང༌། ཕྲིའྲི་རྐེན་ཞྲིང་སྐེས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་

གྲོགས་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་མྱུར་དུ་འོང༌། ལྷག་པའྲི་ལྷས་ཀང་བྲིན་

གྲིས་བརླབས་པས་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་ཚང་ཞྲིང༌། ལམ་དེ་མྱུར་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

འཁྲུང་ངོ་ཞེས་རེ་བཙུན་གྲིས་གསུང་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནས་ནུབ་གཅྲིག་རྟོགས་ལྡན་པའྲི་མནལ་ལམ་དུ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་བའྲི་མཆོད་

རྟེན་ཡྲིན་ཟེར་བའྲི་ཆག་ཚད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ནོར་བུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཏོག་སྤྲིན་གྲི་

གསེབ་ན་སེབ་པ། ཁ་དོག་ཤྲིན་ཏུ་དཀར་ཞྲིང་མཁེགས་པ་དཀར་ཡོལ་གྲི་རྣམ་པ་

ལྟ་བུ་བས་པ་ཞྲིག་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་མང་པོ་འདུས་པ་ལ་ལ་ནྲི་མྲིའྲི་བུ་མོ་ལྟ་བུ་དང༌། 

ལ་ལ་ནྲི་ལྷའྲི་བུ་མོ་ལྟ་བུ། རུས་པ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ས་ཚོགས་འཆང་བ། ལག་

ན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་བདུད་རྩྲི་དཀར་པོས་གང་བ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས། 

བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན་གྲིས་ཁྲུས་གསོལ་ཞྲིང་འདུག །མཆོད་རྟེན་དེའྲི་དྲུང་ན་དེའྲི་”སེང
1
་

1 མ་ཕྲི། ༤༤བ༥ན།   སེར   * སེང
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ཁྲི་དང་མཉམ་པའྲི་མཆོད་རྟེན་དྲུག་འདུག་པ་ལ། འགའ་ཞྲིག་ན་རེ་བདུད་རྩྲི་གསོལ་

བ་དག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ། ལ་ལ་ན་རེ། འདྲི་རྣམས་ད་དུང་བཅོས་དགོས་པར་འདུག་

པས་ད་ལྟ་མྲི་གསོལ། བཅོས་ཚར་ནས་གསོལ་བ་བེད་ཅེས་ཟེར་ཡང་མཆོད་རྟེན་

གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་གཅྲིག་འདུག་པ་དེར་ཨེ་གསོལ་ཟེར་བ་ལ། ད་ལྟ་མཆོད་རྟེན་མ་བྱུང་

བས་མྲི་གསོལ། བྱུང་ནས་གསོལ་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་མནལ་སད་པ་དང་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ། སྔར་འདྲི་འད་བའྲི་རྨྲི་ལམ་མྲི་འོང་བ་ལ་ད་ལན་བྱུང་བའྲི་

འདྲི་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པས། སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གོ་བ་ཐམས་

ཅད་ལེགས་པར་རྫོགས། རྫོགས་རྲིམ་གྲི་རྟོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཁད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྟས་ཡྲིན། ཞེས་གསུང་

ངོ༌། །རེའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་ཅྲི་ཙམ་ཞྲིག་ནས་ལགས་ཞེས་ཞུས་པས། སྔགས་ཀྲི་

གནད་ཐམས་ཅད་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ལྷག་མ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ང་དྲུག་ནས་

ཡྲིན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་”གནད
1
་རྣམས་སྔ་མོ་ནས་རྫོགས་རྒྱུ་ཡྲིན་ནའང༌། ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་ཞྲིག་གོ་བ་སྔགས་ཀྲི་

སྤོད་པའྲི་སབས་ཤྲིག་ལེགས་པར་གོ་བ་ལ་རག་ལས་འདུག །ཅེས་གསུང་ངོ༌། །དེ་

ནས་སྙུན་ལེགས་པར་དངས། གཙུག་ལག་ཁང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཞེངས་ཤྲིང༌། ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་བསོར་བ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་ནྲི་ཐུན་མོང་པར་གསལ་ལ། ཡང་དགུ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་བཞེས་པའྲི་དགུན་

1 མ་ཕྲི། ༤༥ན༡ན།   - གནད   * གནད
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སད་ཅྲིག །ཆོས་སྐོང་འདྲི་རྣམས་ལའང་གཏོར་མ་འབུལ་བའྲི་དུས་དབངས་ཀྲི་ང་རོ་

དང་བཅས་ན་ཤྲིན་ཏུ་དགེས་པར་འདུག་པས་འདྲི་བཞྲིན་བེད་པ་ཡྲིན་གསུང་ནས། 

གཤྲིན་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སྤན་འདེན་པ་དང༌། བསོད་ཅྲིང་བསྐུལ་བ་སོགས་ཀྲི་

དབངས་བཞྲི་མཛད། དེ་དུས་ནུབ་གཅྲིག་སྐུ་དྲུང་ན་གནས་པ་བསེན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་

པ་ཞྲིག་གྲི་རྨྲི་ལམ་དུ། གཤྲིན་རེ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་བརྲིད་ཅྲིང་ཆེ་བ་ཞྲིག་ཕ་

ཚད་ན་བོན་ནས། བསོད་པའྲི་དབངས་འདྲི་ལྟར་གྲིས་ལ་འཐེན་ཅྲིག་གསུངས་ནས། 

ཁོང་རང་གྲིས་འཐེན་གྲིན་འདུག་པས། ས་དང་རྲི་བོ་ཐམས་ཅད་བེ་རེ་རེ་འོང་གྲིན་

འདུག་པ་ཞྲིག་རྨྲིས་འདུག །གཞན་ཡང་དེ་འད་བའྲི་རྨྲི་ལྟས་འགའ་རེ་ལ་བྱུང༌། དེ་

ནས་དབངས་སྤོད་པ་རྣམས་ལའང་འདྲིའྲི་གཏོར་མ་མ་བཤམས་པར་དབངས་བ་མྲི་

རུང་བར་འདུག་བས་མ་བེད་གསུང༌། སབས་ཤྲིག་ཏུ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཇྲི་ལྟ་བུ་མཆྲིས་

ཞེས་ཞུས་པས། ལར་རང་གཤྲིན་རེ་ཆོས་རྒྱལ་འདྲི་ཁོ་རང་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་

བས་ཀང་མང་དུ་འོང༌། ཁད་པར་སྐུ་དྲུང་ན་ཞབས་ཏོག་ལ་རྒྱུན་པར་ཡོད་པ་གང་ཡང་

རུང་བ་རེའྲི་གཟུགས་བད་དུ་བས་ནས། གཟྲིམས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་

དང༌། སྐུ་མདུན་སོགས་སུ་བ་བེད་མང་པོ་བེད། སན་དྲུང་དུ་ཤུབ་ཤུབ་ཀྲིས་ཞལ་ཏ་

ཞུ་བའྲི་རྣམ་པ་བས་ནས། གཏམ་མང་པོ་སྨྲ་བ་ཞྲིག་ནར་མར་འོང་། དེ་གཟྲིམས་ཁང་

ན་ནར་མར་གནས་པ་མང་པོས་ཀང་མཐོང་བ་འོང་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་གང་གྲི་གཟུགས་

སུ་བསྒྱུར་བ་དེར་འཁྲུལ་ནས་གཞན་ཚོས་ངོ་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་ཡོད། ཁ་སང་ནས་

དབངས་བེད་པའྲི་དུས་ཐམས་ཅད་དུའང་དེ་འད་ཞྲིག་འོངས་ནས་ལབ་ལབ་རང་བེད། 

གཏོར་མ་སེར་དགོས་པར་འདུག །གཏོར་མ་བས་ནས་དབངས་ཀྲི་ང་རོ་བས་པའྲི་
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ཚེ་དགའ་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་པ་འདུག་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །འདྲི་དག་ནྲི་བདག་

གྲིས། བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་འདྲིའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཟད་མྲི་ཤེས་ཤྲིང་

གཏྲིང་དཔག་པར་དཀའ་བའྲི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་ལས། སྐྲ་རྩེའྲི་ཆུ་”ཚོད
1
་ཙམ་བངས་

ནས་བརོད་པར་ཟད་དོ། །མཐའ་དག་པར་ནྲི་ལྟ་ཅྲི་ཞྲིག་སོས། ཆེ་ལོང་དག་ཀང་མ་

ལུས་པ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲི་བོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་རྔོ་མྲི་ཐོགས་ལ། བདག་ཉྲིད་

ཆེན་པོ་འདྲི་ནྲི་ཇྲི་ཙམ་གྲི་ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་ཀྲིས་མྲི་

ལང་བ་ལ་དབང་འབོར་ཀང༌། ཁེངས་པ་དང་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲི་དྲི་ཙམ་ཡང་མྲི་

མངའ་བར་མ་ཟད་ཀྲི། མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་དེ་དག་

ལྟ་ཞོག ཕ་མོ་དག་ཀང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མྲི་མངོན་ཞྲིང་འཆབ་པར་མཛད་དེ། རེད་བཀུར་

དང་སན་གྲགས་ལ་སོགས་པའྲི་ངོར་བལྟ་བས་བདག་ཉྲིད་གསལ་བར་སྒོགས་པ་

ནྲི། བསལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྔ་རོལ་ནས་རྨྲི་ལམ་དུའང་རྒྱང་བསྲིངས་པར་མ་

ཟད་ཀྲི། ཉྲིད་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པ་ལྷུར་བེད་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ནན་གྲིས་གསོལ་

བ་གདབ་པ་ལའང་བཀའ་སྩོལ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་དཀའ་ལྟར་སོན་ན། འཕོས་པའྲི་བཀའ་

མཆྲིད་ས་ཚོགས་པ་དག་གྲི་ཞར་བྱུང་གྲིས་སབས་ཕེ་ནས་བར་མ་དོར་གསུང་བ་ཉྲིད་

དུ་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དགོས་པ་ཁད་

པར་ཅན་ཉེ་བར་མ་གཟྲིགས་པར། བདག་ཉྲིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྒོགས་པ་ལྷུར་

བེད་པ་ནྲི་དམ་པའྲི་ཚུལ་མ་ཡྲིན་པར་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་

ཉྲིད། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་མྲི་ཕེད་པའྲི་དད་པ་ཤུགས་དག་པོས་ཡུན་རྲིང་དུ་གསོལ་བ་

1 མ་ཕྲི། ༤༥བ༡ན།   ཚེད   * ཚོད
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བཏབ་ཅྲིང༌། ཁད་པར་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་འདྲིའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་

ཆ་ཤས་རེ་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ནས། དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའྲི་སྒོ་

ནས། ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་བསྒོམ་པ་ལྷུར་བེད་པ་

དང༌། བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་པ་དེའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་བདུད་རྩྲིས་

འཚོ་བར་སོན་པ་རྒྱུན་གྲི་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་པར་གྱུར་ན་ཅྲི་མ་རུང་སམ་པ་ཡྲིད་ལ་

གཅགས་བཞྲིན་པས། གསེར་གྲི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་མཎྜལ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། རེ་བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

དང་ལྡན་པ་དེས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་གཟྲིགས་ཏེ། དགེས་བཞྲིན་དུ་བཀའ་སྩལ་

པ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་མཆྲིས་པ་དག །རེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་ཕེད་པའྲི་དད་པ་དང་ལྡན་པའྲི་བཤེས་

གཉེན་སེ་སོད་དང་རྒྱུད་སེ་འཛིན་པ་ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲིས་

ཕྱུག་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་ཞྲིག་ཐུགས་ཀྲི་འདུན་པ་ཤུགས་དག་པོས་ཞལ་ཏ་ནན་ཆེར་

གནང་ཞྲིང་བསྐུལ་བའྲི་བཀའྲི་ཁུར་ལྕྲི་བས་ནོན་པར་གྱུར་ཏེ། སར་ཡང་རེ་བ་མ་ཉྲིད་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང༌། ཡྲི་གེར་འགོད་པའྲི་གནང་བ་སྤྲི་བོས་མནོས་ནས། རེ་

བཙུན་བ་མ་དེའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདྲི་དག་སལ་བ་

དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཕན་གདགས་པའྲི་སད་དུ་མཆོག་ཏུ་གསང་བའྲི་གཏམ་གྲི་དགའ་

སོན་ཡྲི་གེར་བཀོད་པ་ལ། ནོངས་པ་མཆྲིས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད། 

རེ་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེའྲི་སྤན་སྔར་འཆགས་

ཀྲིས། བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བཟོད་པར་བཞེས་ཏེ་བདག་ལ་སྒྲིབ་པར་མྲི་འགྱུར་བར་བྲིན་

གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་ལོ། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་དད་ཅྲིང་སལ་བ་དང་
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ལྡན་པ་དག་གྲིས་ཀང་ཡྲི་གེ་འདྲི་ཉྲིད་ཚོགས་པར་དབྱུང་བའྲི་གཏམ་དུ་བ་བ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། མཆོག་ཏུ་གསང་བའྲི་གཏམ་གྲིས་རོལ་པས་དད་པ་ལྷག་པར་བསྐེད་པ་ལྷུར་བང་

བར་བའོ། །

དེ་ལྟར་བདག་གྲི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀུན། །གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་རེ་བཙུན་

ཐུགས་རེའྲི་གཏེར། མཉམ་མེད་འགྲོ་བའྲི་མྲིག་གཅྲིག་ཙོང་ཁ་པ། །དེ་ཡྲི་རླབས་

ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས།  །རྨད་བྱུང་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་

ནོར། །ས་སེང་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་གསལ་མྲིན་པ། །གང་གྲི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྲིག་རབ་བངས་

ནས། །སལ་ལྡན་དད་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་བཀོད་དོ། །གང་ཡང་བདག་བོའྲི་ཉེས་

པས་འདྲིར། །སྦས་དོན་གསལ་བར་བགྲིས་ལ་སོགས། །ནོངས་པ་གང་ལགས་

གནོང་བ་ཡྲིས། །བ་མ་མཆོག་ལ་བདག་འཆགས་སོ། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་བདག །གང་གྲི་མཚན་ཡང་བསལ་པར་རེད་དཀའ་བ། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའྲི་

བཤེས་ཁོད་ཞབས་ཀྲི་རྡུལ། །འབལ་མེད་གཙུག་ཕུད་རྒྱན་དུ་བསེན་པར་ཤོག །དེར་

ནྲི་སྒོ་གསུམ་བ་བ་ཀུན་གྲིས་ཀང༌། །ཁོད་མཉེས་བགྲིད་པ་འབའ་ཞྲིག་ལྷུར་བངས་

ནས། །དེ་ཡྲི་མཐུ་ལས་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་ཕྱུང་བ། །ཁོད་གསུང་བདུད་རྩྲིའྲི་རོ་ཡྲིས་

འཚོ་བར་ཤོག །ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་བང་ཆུབ་སེམས། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་

གནད་དང་རྲིམ་གཉྲིས་ལ། །འཁྲུལ་མེད་ངེས་པ་རེད་ནས་བརྩོན་པ་ཡྲིས། །ཁོད་

གསུང་སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་བེད་པར་ཤོག ཅེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ། ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ། སྲིགས་མའྲི་དུས་

འདྲིར་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ཉྲིད་དང་མཚུངས་པ། སྐེ་དགུ་མ་ལུས་པའྲི་
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གཉེན་གཅྲིག་པོ། རྣལ་འབོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་

པའྲི་དཔལ་ཞེས་ས་གསུམ་ན་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་དེའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་མཆོག་ཏུ་གསང་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་ཞྲིག་ཡོངས་སུ་བརོད་

པའྲི་གཏམ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སེ་མ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དམྲིགས་

པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདོ་ལ་གུས་པས་གཏུགས་

པའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་ཉེ་བར་འཚོ་བའྲི་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོས་གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་སེ་

ཆེན་པོ་འབོག་རྲི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་བ། ཕོགས་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་བཀྲ་ཤྲིས་པར་གྱུར་ཅྲིག །

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་བ་

ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པ་དེའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་

པོས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང༌། །རྒྱལ་བའྲི་མཁེན་རབ་ཀུན་བསྡུས་

འཇམ་པའྲི་དབངས། །རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཙོང་ཁ་པ། །རྣམ་གསུམ་

དབེར་མེད་དེ་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་པས་སྲིན་པར་མ་བས་པའམ། བས་ཀང་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་གཅེས་སྤས་མ་བས་པས་ནྲི། རྒྱུད་སེའྲི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཇྲི་

ཙམ་འབད་དུ་ཟྲིན་ཀང། ངན་སོང་གྲི་སྒོ་འབེད་པའྲི་ཐབས་སུ་རྒྱུད་སེ་ལས་ལན་ཅྲིག་
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མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པས། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་བོ་དམན་པ་དག་ལ་ཕན་གདགས་

པའྲི་དོན་དུ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དང་དེ་དག་དང་འགལ་

བའྲི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པར་

བའོ། །འདྲི་ལ་གཉྲིས། ཐོག་མར་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཇྲི་ལྟར་ཁས་བང་བའྲི་ཚུལ་

དང༌། ཁས་བངས་པའྲི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སོམ་པ་བསྒག་པ་བཤད་པ་དང༌། སོམ་པ་གཟུང་བ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རྲིགས་ལྔ་སོ་སོའྲི་དམ་ཚིག་དང༌། སྤྲིའྲི་དམ་ཚིག་གོ 

དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སོང༌། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྲིགས་དག་པའྲི། །དམ་ཚིག་

བརྟན་པར་གྱུར་པའོ། ཞེས་པ་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་

རྒྱ་ཡང༌། བོ་ཆེན་གྲིས་ནྲི་གཟུང་བར་བགྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་གང་དེ་རོ་རེ། །ཤེས་

རབ་དྲིལ་བུ་ཞེས་བཤད་དེ། །སོབ་དཔོན་དག་ཀང་གཟུང་བར་བ། །བ་མ་སངས་

རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །འདྲི་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དག་པའྲི། །སོམ་པ་དམ་ཚིག་ཡྲིན་

པར་གསུངས། ཞེས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ །རྲིན་ཆེན་རྲིགས་

མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཟང་ཟྲིང་མྲི་འཇྲིགས་ཆོས་

དང་བམས། །སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། ཞེས་པ་ནྲི་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དམ་ཚིག་གོ །ཕྲི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་ཆོས་ཁོད་ཀྲིས་གཟུང་བར་

བ། །འདྲི་ནྲི་པདའྲི་རྲིགས་དག་པའྲི། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས། ཞེས་

པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ །ལས་ཀྲི་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 122  

ལ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནྲི། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་གཟུང་བར་བགྲི། །མཆོད་

པའྲི་ལས་ཀང་ཅྲི་ནུས་བ། །ཞེས་པ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ །འདྲི་དག་

གྲི་དོན་ནྲི་སོམ་གཟུང་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་ཞྲིང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པའྲི་

ཁད་པར་གང་ཡྲིན་ན། བ་རྒྱུ་མྲི་བེད་པ་དང་མྲི་བ་རྒྱུ་བེད་པ་གཉྲིས་འགོག་པའྲི་

སེམས་པ་ནྲི་སོམ་པ་ཡྲིན་ལ། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་བསབ་པ་བཅས་པའྲི་མཚམས་ལས་

མྲི་འདའ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་ཡྲིན་པར། ཤཱནྲི་པ་དང༌། དཀྲིལ་ཆོག་རོ་

རེ་འཕེང་བ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྲི་འགྲེལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་ཅྲིང༌། ལྡོག་པས་

ཕེ་བ་ཡྲིན་གྲི་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་རྲིགས་ལྔ་སྤྲིའྲི་དམ་ཚིག་ལ་གཉྲིས། 

རྩ་བའྲི་དམ་ཚིག་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་གོ །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི། ཕས་ཕམ་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་

བཤད། །སང་ཞྲིང་དོར་བར་མྲི་བ་སེ། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཉྲིན་དང་

མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ནྲི་བཟླ་བར་བ། །གང་ཚེ་ཉམས་གྱུར་རྣལ་

འབོར་པ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སྦོམ་པོར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྲིགས་ལྔ་སོ་སོའྲི་

དམ་ཚིག་དེ་ལས་གཞན་པ་སྤྲིའྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་ཡྲིད་ཀྲིས་སང་བར་མྲི་བ་

ཞྲིང་ལུས་ངག་གྲིས་དོར་པར་མྲི་བ་སེ། དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། །ཐོག་མར་རྩ་བའྲི་

དམ་ཚིག་སོན་པ་ནྲི། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་ཞེས་བཤད་པ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་

གཞན་ཕས་ཕམ་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད་དེ། དེ་ཡང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་ཕས་ཚུར་

རང་ཉྲིད་ཕམ་པར་བས་པས་ཕས་ཕམ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་རྩ་བའྲི་དམ་ཚིག་སྐོང་ཚུལ་

ནྲི། ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ་ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ནྲི་རང་རྒྱུད་ལ་རྩ་བའྲི་དམ་
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ཚིག་ལས་འདས་པའྲི་ཉེས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་བསྔོ་བགྲང་བ་ཞྲིང་བཟླ་བར་བའོ། །དེ་

ལྟར་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་བགོས་པའྲི་ཆ་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་རྩ་ལྟུང་

བཅུ་བཞྲི་པོ་སོགས་ཀྲི་ཉེས་པས་གོས་མ་གོས་བརྟགས་ནས། གོས་འདུག་ན་འགོད་

པ་དག་པོ་བསྐེད་ཅྲིང་ཕྲིར་འཆོས་པའྲི་བསམ་པ་བསྐེད། མ་གོས་འདུག་ན་དགའ་བ་

བསྒོམ་ཞྲིང༌། སྔར་གོས་མ་གོས་གང་ཡྲིན་ཀང༌། ཕྲིན་ཆད་སོག་ལ་བབ་ཀང་ཉེས་

པ་འདྲི་དང་འདྲིས་མ་གོས་པར་བའོ་སམ་དུ་སོམ་སེམས་དག་པོ་བསྒོམ་དགོས་པ་

ཡྲིན་པ་ལ་གང་གྲི་ཚེ་ཆ་དྲུག་པོ་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཉམས་

པར་གྱུར་ནའང་རྣལ་འབོར་བ་དེ་ལ་བསྔོ་བགྲང་བེད་པ་མ་བྱུང་བའྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

སྦོམ་པོར་འགྱུར་ཏེ། ཆ་དྲུག་ཀ་ལ་མ་བྱུང་ན་ཞག་གཅྲིག་ལ་སྦོམ་པོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་

ལ། དེ་དག་ཞག་དེའྲི་ནང་དུ་ཕྲིར་མ་བཅོས་ན་ཞག་ཕྲི་མའྲི་ཐོག་མ་སྐ་རེངས་དང་པོ་

ཤར་བ་ན་སྦོམ་པོ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བར་མ་ཟད་

གྲི་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་ལའང་བསྔོ་བགྲང་དེ་ལྟར་ཞག་གཅྲིག་ལ་ལན་དྲུག་

བེད་དགོས་པར། ས་ར་ཧས་ཐོད་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་བཤད་ཅྲིང༌། གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་

པ་དང་ནག་པོ་སྤོད་པས་ཀང་བཤད་དོ། །ཚུལ་འདྲི་ལྟར་ཞག་གཅྲིག་ལ་ལན་དྲུག་

ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ་རྟོག་ཅྲིང་དན་ཤེས་བསེན་ནས་སོམ་སེམས་བསྒོམ་པ་འདྲི་ནྲི་བསྲུང་

བའྲི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་གནད་ཆེ་བར་ཟུངས་ཤྲིག 

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་ལ་གསུམ། སོང་བའྲི་དམ་ཚིག བསེན་པའྲི་

དམ་ཚིག སོང་བའྲི་དམ་ཚིག་གཞན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁོད་ཀྲིས་སོག་ཆགས་གསད་མྲི་བ། །མ་བྲིན་པར་ཡང་མྲི་བང་
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ངོ༌། །འདོད་པ་ལོག་པར་མྲི་སྤད་ཅྲིང༌། །རྫུན་དུ་སྨྲ་བར་མྲི་བའོ། །ཕུང་ཁོལ་ཀུན་

གྲི་རྩ་བ་ཡྲི། །ཆང་ནྲི་རྣམ་པར་སང་བར་བ། །སེམས་ཅན་གདུལ་ཕྲིར་མ་གཏོགས་

པར། །བ་བ་མ་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་སངས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དམ་པ་ཉེ་བར་བསེན་བ་ཞྲིང༌། །རྣལ་འབོར་བ་ལ་བསེན་བཀུར་

བ། །ལུས་ཀྲི་ལས་ནྲི་རྣམ་གསུམ་དང༌། །ངག་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་དག་དང༌། །ཡྲིད་ཀྲི་

རྣམ་པ་གསུམ་དག་ནྲི། །ཅྲི་ནུས་པར་ནྲི་རེས་སུ་”སྐོང
1
༌། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དམ་པ་

ནྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་བ་མའོ། །ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲིས་རེས་སུ་བསྐང་བའྲི་

ལས་ནྲི་དགེ་བ་བཅུའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཐེག་པ་དམན་པ་འདོད་མྲི་བ། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་རྒྱབ་ཕོགས་

མྲིན། །འཁོར་བ་དག་ཀང་སང་མྲི་བ། །རྟག་ཏུ་མ་ངན་འདས་མྲི་ཆགས། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། རང་ཉྲིད་ཐེག་དམན་ཁོ་ནའྲི་ལམ་གྲིས་བགྲོད་པར་འདོད་པ་མྲི་བ་

ཞྲིང༌། དེའྲི་འབས་བུ་མང་འདས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐོབ་པར་སོན་ཅྲིང་ཆགས་པ་མྲི་

བ་ལ། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ལ་དཀའ་བ་ཅྲི་ཡོད་ཀང་སྤོ་བར་བ་ཞྲིང༌། འཁོར་བ་མྲི་

སང་བ་ནྲི། འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀྲི་བར་དུ་དོན་བེད་པའྲི་གོ་ཆ་གོན་པའོ། །ལྷ་དང་ལྷ་

མྲིན་གསང་བ་པ། །ཁོད་ཀྲིས་བརས་པར་མྲི་བ་ཞྲིང༌། །ཕག་རྒྱ་བཞོན་པ་མཚོན་ཆ་

དང༌། །མཚན་མ་འགོམ་པར་མྲི་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གསང་བ་པ་ནྲི་གནོད་སྦྲིན་

ནོ། །ལྷའྲི་གཟུགས་རྫོགས་པར་བས་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་ལ། བཞོན་པ་ནྲི་ལྷའྲི་བཞོན་

པའྲི་ཆེད་དུ་བས་པ་དངོས་སམ་གཟུགས་བརན་དང༌། བ་མའྲི་བཞོན་པར་ངེས་པ་

1 མ་ཕྲི། ༤༨ན༣ན།   སྐང   * སྐོང
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ཅན་བས་པའྲི་རྟ་ལ་སོགས་པའོ། །མཚོན་བ་ནྲི་ལྷའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་ཆེད་དུ་བས་

པའྲི་རལ་གྲྲི་ལ་སོགས་པའོ། །མཚན་མ་ནྲི་ལྷའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་ཆེད་དུ་བས་པའྲི་

འཁོར་ལོ་དང་པད་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་རྣམས་ལ་འགོམ་པར་མྲི་བ་ཞྲིང༌། གཞན་

ཡང་རྩེ་མོ་ལས། ཕག་མཚན་གྲི་གཟུགས་སུ་བས་པ་མ་ཟ་བར་ཡང་གསུངས་ལ། 

དེ་བཞྲིན་དམན་མ་ལྷ་ཡྲི་གྲྲིབ། །རྐང་པ་དག་གྲིས་བརྫྲི་མྲི་བ། ཞེས་ཀང་གསུངས་

ཏེ། དམན་མ་ནྲི་ལྷ་ལ་ཕུལ་པའྲི་མཆོད་རྫས་རྲིང་པ་མཆོད་ཡོན་དང་མེ་ཏོག་རྲིང་པ་

ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་དག་ལ་མྲི་འགོམ་ཞྲིང་འགོམ་པའྲི་སར་མྲི་དོར་རོ། །ལྷ་དང་བ་

མ་མཆོད་རྟེན་སོགས་ཀྲི་གྲྲིབ་མ་ལ་མྲི་འགོམ་ཞྲིང༌། ཡུལ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲིས་མྲི་

འགོམ་དཀའ་མེད་བྱུང་ན་གྲྲིབ་མ་ཡྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་སེང་དུ་བཏེག་པའྲི་འོག་ནས་

འཛུལ་བར་མོས་ཏེ། བཛྲ་”བེ
1
་ག་ཨ་ཀྲ་མ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་འགོམ་པར་བའོ། །དེ་

དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། འདྲི་དག་དམ་ཚིག་ཡྲིན་པར་བཤད། །ཁོད་ཀྲིས་རྟག་ཏུ་

བསྲུང་བར་བ། །རེས་མཐུན་སོམ་པ་རྒྱ་ཆེར་ནྲི། །གསང་བའྲི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་

བཤད། ཅེས་གསུངས་སོ། །སོམ་པ་བསྒག་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་ནྲི་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་

མོ་ལས་གསུངས་པའོ། །གཉྲིས་པ་སོམ་པ་གཟུང་བ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་

བསྐེད་པ། སོམ་པ་གཟུང་བ་དངོས། དོན་བསྡུས་ཏེ་ཁས་བང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་ངེས་མཛད་

པའྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གྲིས་བསྐེད་པར་བགྲི། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚེ་ངེས་

1 མ་ཕྲི། ༤༨བ༢ན།   པ   * བེ
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པར་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད་པར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་གྲིས་ཀང་བསྐེད་

པར་བགྲི། ཞེས་པ་སེ། བསྐེད་བའྲི་སེམས་ནྲི། བདག་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལ་དགོད་པར་བའོ་སམ་པའྲི་འདོད་པ་དང་བཅས་

པའྲི་སོན་ལམ་དང༌། དེའྲི་ལམ་སྦྲིན་སོགས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཞུགས་པའྲི་འཇུག་

པའྲི་སེམས་གཉྲིས་ལ་བྷཱ་བ་བྷ་ད་དང་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རས་བཤད་ལ། སབས་འདྲིའྲི་

འཇུག་སེམས་ལེན་པ་ནྲི་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ལེན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྔགས་ཀྲི་

སོམ་པ་ལེན་པའྲི་ཡན་ལག་ཙམ་སེ། དཔེར་ན་སྤོད་འཇུག་ཏུ། འཇུག་སོམ་ལེན་པའྲི་

ཆོ་གར་སོན་སེམས་གསུངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ་ལས། རྣམ་སང་གྲི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་རྣལ་

འབོར་སོམ་པ་ལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ནྲི་བསབ་པ་དང༌། །དགེ་བའྲི་ཆོས་ནྲི་སྡུད་པ་

དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་བེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །བདག་གྲིས་བརྟན་པོར་གཟུང་

བར་བགྲི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །བ་ན་མེད་པའྲི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ། །དེང་ནས་ཙམ་སེ་གཟུང་བར་བགྲི། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ལ་སོབ་པ་གཙོ་བོར་རྣམ་

སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ །ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་འཇུག་སེམས་འཛིན་

པ་སྔར་སོང་ཚར་བས་འདྲིར་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ཞེས་པ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་གཞུང་

ནས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་ལས་བཤད་པ་ལྟར། དབང་

བསྐུར་བའྲི་སྒོ་ནས་ཐོབ་པའྲི་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡྲིན་

ནོ། །གཉྲིས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ནྲི། རོ་རེ་རྲིགས་མཆོག་



གསུང་ཐོར་བུ།

 127  

ཆེན་པོ་ལ། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་ཡང༌། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་གཟུང་བར་བགྲི། །སོབ་

དཔོན་དག་ཀང་གཟུང་བར་བགྲི། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་

རང་རང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་འཛིན་པ་རྣམས་རོ་རེ་སེ་

མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་རོ་རེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་

ནས་འཛིན་ཚུལ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གསང་བའམ་

ནང་གྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་

འཛིན་པའོ། །དྲིལ་བུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་ཚུལ་ནྲི། དུམ་བུ་གཉྲིས་པའྲི་འགྲེལ་

ཆེན་ལས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་

མེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཀུན་མཆོག་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གསལ། 

ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བས། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་

ཞྲིང་དེའྲི་སྒ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཏེ་ནམ་མཁའ་དང་འདའོ། །འད་ཚུལ་

ནྲི། ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་ཐོགས་པའྲི་རྫས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པ་སེ་འད་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་སོང་ཉྲིད་དང་རྣལ་འབོར་པའྲི་སེམས་གཉྲིས་

སང་གྲིས་བར་མ་ཆད་པར་སྦོར་བ་ཡྲི་སྒོ་ནས། རྣལ་འབོར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཀུན་

མཆོག་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་གསལ་བ་སེ་ཁབ་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་དོན་

དམ་པའྲི་དྲིལ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེ་དན་པར་བས་ནས་ཆག་ཚད་དང་ལྡན་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་

དྲིལ་བུའྲི་སྒས་ཀང་དོན་དེ་སྒོགས་པར་སེམས་ཤྲིང་འཁོལ་པ་ནྲི་དྲིལ་བུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་
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ཀྲིས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ནམ་འཛིན་རེས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་དན་

པར་མ་བས་ན་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕག་རྒྱ་འཛིན་པ་ནྲི། 

རྣམ་སང་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པ་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རང་རྣམ་སང་གྲི་སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྐེད་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་སྦོང་ཞྲིང་བཟླས་སྒོམ་བེད་པ་

སོགས་ལ་དཔལ་མཆོག་འགྲེལ་ཆེན་ནས་བཤད་ཅྲིང་རྲིགས་གཞན་ལའང་དེ་ལྟར་

སྦར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ཡོ་ག་དང་བ་མེད་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། 

བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་འཛིན་ཚུལ་ནྲི། རང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

སོགས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཚན་ཉྲིད་དང་

ལྡན་པ་འདུ་བས་ཏེ་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་སོང་སྦོར་པའོ། །སོབ་དཔོན་འཛིན་

པ་ནྲི། སྔགས་སོན་པའྲི་བ་མ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་དམ་པར་བལྟས་

ནས་བསེན་བཀུར་བའྲི་ཞྲིང་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །

གསུམ་པ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་རྲིགས་

མཆོག་ཆེན་པོ་ཡྲི། །དམ་ཚིག་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་ལ། །ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ནྲི་དུས་དྲུག་

ཏུ། །སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། ཞེས་པ་སེ། རྲིན་འབྱུང་གྲི་དམ་ཚིག་ལ། ཉྲིན་

ཞག་གཅྲིག་ཆ་དྲུག་ཏུ་བས་པའྲི་ཆ་རེ་རེའྲི་ནང་དུ། ཟང་ཟྲིང་དང༌། ཆོས་དང༌། མྲི་

འཇྲིགས་པ་དང༌། བམས་པའྲི་སྦྲིན་པ་བཞྲི་ཀ་ལན་རེ་མ་ཆག་པར་བེད་དགོས་པ་

ཡྲིན་ལ། གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ཆག་ནའང་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཟང་ཟྲིང་དང་

ཆོས་ནྲི་དངོས་སུ་གཏོང་བ་མ་བྱུང་ཡང༌། བསམ་པས་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་རྩ་དང་

བཅས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔོས་ན་མཆོག་ཏུ་འགྲུབ་ལ། མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་
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སྦྲིན་པ་ནྲི་བཏང་སོམས་ཚད་མེད་པ་དང༌། བམས་པའྲི་སྦྲིན་པ་ནྲི་བམས་པ་ཚད་

མེད་པ་བསྒོམས་པས་འགྲུབ་པར་རྩེ་མོ་ལས་གསུངས་སོ། །རྲིན་འབྱུང་ལ་གསུངས་

པ་འདྲི་ནྲི་མཚོན་པ་ཙམ་སེ། དམ་ཚིག་གཞན་རྣམས་ཀང་ཞག་རེ་ལ་ལན་དྲུག་ཏུ་

བ་དགོས་པར་མངོན་ཏེ། རྩེ་མོ་ལས། སྔ་དོ་སོམ་པ་བང་བ་སེ། །དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཕེད་

དང་མཚམས་སུ། །ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །སངས་རྒྱས་རོ་རེ་ནོར་བུ་

དང༌། །པད་བེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་གང༌། །རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་དེ་ལས་སྦོར། །སངས་རྒྱས་

ཆོས་དང་ཚོགས་བང་ཆུབ། །ཉྲིན་དང་མཚན་ལ་རྣམ་པ་དྲུག །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཚོགས་

སོབ་དཔོན། །རོ་རེ་ཅན་ལ་དེ་བཞྲིན་དྲུག །ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ནྲི། བང་ཆུབ་ཆེན་

པོ་ལས་བྱུང་བ། །པདའྲི་རྲིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྲི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་

གསུམ། །དམ་པའྲི་ཆོས་ནྲི་གཟུང་བར་བགྲི། ཞེས་པ་སེ། དེ་ལ་ཕྲི་ནྲི་བ་སྤོད་ཀྲི་

རྒྱུད་སེ་དང༌། གསང་བ་ནྲི། ཡོ་ག་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབོར་དང༌། 

ཕ་རྒྱུད་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་དང༌། མ་རྒྱུད་རྣལ་འབོར་བ་ན་མེད་པ་སེ་གསུམ་ཡྲིན་

ལ། ཐེག་པ་གསུམ་ནྲི་ཉན་རང་དང་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཐེག་ཆེན་དང་གསུམ་ཡྲིན་པར་ཨ་

བྷ་ཡ་དང་བྷཱ་བ་བྷ་དས་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་རྣམས་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བདག་ལ་འདྲིས་

དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་མྲི་”སོང
1
་བར་ཁ་ཅྲིག་རང་སྲིན་གྲོལ་བེད་པའྲི་ཡན་ལག་

དང༌། ཁ་ཅྲིག་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོས་བསམ་

སྒོམ་པའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་པའོ། །འདྲིའྲི་དམ་ཚིག་སྐོང་ཚུལ་ནྲི་དུས་དྲུག་ཏུ། ཆོས་འདྲི་

1 མ་ཕྲི། ༥༠ན༥ན།   སོང   * སོང
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དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཛིན་པར་བའོ་སམ་པའྲི་བསམ་པ་སྦོང་བ་དང༌། དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་དེ་དང་མྲི་འགལ་བར་སོབ་པའོ། །

ལྔ་པ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སོམ་པ་གཟུང་བ་ནྲི། ལས་ཀྲི་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་

པོ་ལ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནྲི། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་གཟུང་བར་བགྲི། །མཆོད་

པའྲི་ལས་ཀང་ཅྲི་ནུས་བགྲི། ཞེས་པ་སེ། ཡོ་ག་དང་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་ནས་སོ་སོར་

བཤད་པའྲི་ཕྲི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པ་རྣམས་ལ་རང་གྲི་སོབས་ནུས་

ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་འབད་པ་དང༌། ཞག་རེ་ལའང་ལན་དྲུག་ཏུ་མཆོད་པ་བེད་པ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཁས་བང་བ་ནྲི་བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བ་ན་མེད། །དམ་

པ་བདག་གྲིས་བསྐེད་བགྲིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར། །བདག་

གྲིས་སོམ་པ་མ་ལུས་གཟུང༌། །མ་གྲོལ་བ་ནྲི་དགྲོལ་བར་བགྲི། །མ་བསྒལ་བ་ནྲི་

བསྒལ་བར་བགྲི། །དབུགས་མ་ཕྲིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞྲིང༌། །སེམས་ཅན་མ་ངན་

འདས་ལ་དགོད། ཅེས་པ་སེ། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་སོན་འཇུག་གྲི་དོན་བསྡུ་དང༌། 

གཞན་རྣམས་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་གཟུང་བའྲི་དོན་བསྡུའོ། །དེ་ལ་མ་གྲོལ་བ་ནྲི་གཏྲི་

མུག་གྲི་འཆྲིང་བས་བཅྲིངས་པའྲི་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ། མ་བསྒལ་བ་ནྲི་ཤེས་

སྒྲིབ་ཀྲི་བག་ཆགས་ལས་མ་བརྒལ་བའྲི་ཉན་རང་རྣམས་སོ། །དབུགས་མ་ཕྲིན་པ་

ནྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཉམ་ཐག་པའྲི་དམལ་བ་པ་སོགས་སོ། །དེ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

གྲི་དབང་ཡན་ཆད་ཚང་ཞྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་སོགས་སྔོན་དུ་བཏང་བའྲི་

དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གཅྲིག་བེད་པའྲི་སབས་དང་སྦྲེལ་ནས། བསམ་
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པ་ཐག་པས་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་གཟུང་ལན་གསུམ་བས་པའྲི་ཐ་མ་རྫོགས་པ་དང༌། 

སྔགས་སོམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་ཡྲིན་གྲི་དབང་བསྐུར་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་དང་མ་”སྦྲེལ
1
་

བའྲི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་དང་རེས་གནང་ཕན་ཚོགས་སོགས་ཀྲི་ཚེ་སོམ་གཟུང་

བས་པས་སོམ་པ་སྔར་མེད་སྐེ་བ་དང་སྔར་ཡོད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་མ་ཡྲིན་

ལ། འོན་ཀང་སྔར་སོམ་པ་ཐོབ་ཟྲིན་མ་ཉམས་པ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

ནོ། །དབང་བསྐུར་ལ་ལྟོས་ཀང་དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་མ་ཚར་གྲི་བར་དུ་མྲི་སྐེ་

བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་གསོལ་བཞྲིའྲི་ལས་ལས་བསེན་རྫོགས་ཀྲི་སོམ་པ་སྐེ་བ་ཆོ་

ག་གཞན་རྣམས་གྲོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ཀང་ཆོ་ག་རྫོགས་པར་མ་གྲུབ་པར་ནྲི་

སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་ནུས་

ན་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་དང༌། བ་མེད་ཀྲི་དབང་གོང་མ་གསུམ་བསྐུར་བ་ཡྲིན་

གྲི། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་བསྲུང་བར་མྲི་ནུས་ན་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡན་ཆད་

གཏན་ནས་བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་ལ། རྲིགས་ལྔའྲི་སོམ་པ་བསྲུང་བར་མྲི་ནུས་ལ། ཐུན་

མོང་བ་སོན་སེམས་དང་འཇུག་སོམ་ཙམ་བསྲུང་བར་ནུས་པ་ལ་རོ་རེ་སོབ་མའྲི་

དབང་ཙམ་ཞྲིག་བསྐུར་ལ། སོམ་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་འཛིན་མྲི་ནུས་པ་ལ་སྲིག་པ་

སྦང་བའྲི་ཆེད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བེད་ཀྲི་དབང་གང་ཡང་བསྐུར་

དུ་མྲི་རུང་བར་ཤེས་པར་བ་སེ། རོ་རེ་འབྱུང་བ་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་སེ། 

སོབ་དཔོན་དུ་རེས་སུ་གནང་བ་དང་དབང་བསྐུར་བ་མྲི་བའོ། །འཇུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་

1 མ་ཕྲི། ༥༠བ༤ན།   སྤལ   * སྦྲེལ
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བེད་དུ་གཞུག་གོ ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་གཞན་ཡང་རྩེ་མོ་དང༌། རྣམ་སང་མངོན་བང་

རྩ་འགྲེལ་དང༌། དགྲ་ནག་གྲི་དཀའ་འགྲེལ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་མ་སོགས་ལས་དོན་འདྲི་

རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཁས་བངས་པའྲི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུངབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་

ནྲི། སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའྲི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་རྲིགས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཏེ་

རྩ་ལྟུང་དང་སྦོམ་པོའ།ོ །དེས་ན་རྩ་ལྟུང་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། སྦོམ་པོ་གཏན་ལ་

དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་བ་བ། །བཤད་པ་ཉྲིད་ཉེ་བར་དགོད་པ། 

བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་མཆོད་བརོད་ནྲི། ཀུན་ནས་དང་བས་བ་མ་ཡྲི། །ཞབསཀྲི་པདོར་རབ་

བཏུད་དེ། ཞེས་པའོ། །རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་ནྲི། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི། རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པ་བཤད་པར་བ། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། རྩ་ལྟུང་གྲིས་མ་གོས་པར་བ་བ་དང༌། ཉམས་ན་ཕྲིར་བཅོས་པའྲི་

ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ལ། །རྩ་ལྟུང་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེས་མ་གོས་པར་བསྲུང་འདོད་བསྐེད་

པ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་བསྲུང་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་ནྲི། གང་ཕྲིར་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཡྲིས། །དངོས་གྲུབ་སོབ་དཔོན་རེས་འབང་གསུངས། །དེ་བས་དེ་ལ་བརས་པ་

ནྲི། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་དང་པོར་བཤད། ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་
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གྲི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། རྟེན་གྲི་གང་ཟག་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བ། 

ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་གཉྲིས་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཀྲི། སྔགས་སོམ་དང་མྲི་

ལྡན་པ་དང༌། སྨོ་བ་སོགས་ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་དུ་མྲི་གནས་པས་བ་བ་འདྲི་དག་སྤད་

ཀང་ལྟུང་བར་མྲི་འགྱུར་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་འདོར་མ་གཏོགས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་ཐམས་

ཅད་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བ་ལ། ཀུན་དཀྲྲིས་ཚང་དགོས་པར་ཤཱནྲི་པས་བཤད་པ་ལྟར་

ལེགས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཀུན་དཀྲྲིས་ནྲི། ད་དུང་བ་བ་”དེ
1
་བེད་འདོད་མ་ལོག་པ་དང༌། བ་

བ་དེ་ལ་འགོད་པའམ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་བལྟ་བ་མེད་པ་དང༌། རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ནས་འཛེམ་པའྲི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་འཛེམ་པའྲི་ཁེལ་

ཡོད་པ་གཉྲིས་པོ་མེད་པ་སེ། ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་བ་བ་དེའྲི་ཀུན་སོང་སྐེས་པའྲི་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ནས་བ་བ་དེའྲི་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཡན་ཆད་ལ་ཚང་

བར་ཡོད་ན་ཀུན་དཀྲྲིས་ཚང་བ་ཡྲིན་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། དུས་དེའྲི་བར་ལ་

མ་ཚང་བའམ། །ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་གང་རུང་གཅྲིག་མ་ཚང་ན་ཡང་ཀུན་དཀྲྲིས་མ་

ཚང་བ་ཡྲིན་པས། བ་བ་དེ་བས་ཀང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྲི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་གྲི་

ཕམ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ད་ནྲི་སོ་སོའྲི་དོན་བརོད་པར་བ་བ་ལས། རྩ་ལྟུང་དང་པོ་ནྲི། 

རང་ལ་སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་ཡན་ཆད་དམ། ལས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཕ་

མོ་གཅྲིག་ཡན་ཆད་ཀྲི་མན་ངག་སོན་པའམ། དབང་བསྐུར་བའྲི་བ་མ་གསུམ་པོ་གང་

ཡང་རུང་བ་ལ། ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་སོགས་གང་ཡྲིན་ཀང་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་

བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བསན་བཀུར་བའྲི་ཞྲིང་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དེའྲི་ཁུར་བོར་

1 མ་ཕྲི། ༥༡ན༧ན།   ད   * དེ
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ནས་བརས་པའམ། སོད་པ་བས་པ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡན་ལག་

རྣམས་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ལ། ཡན་ལག་དེ་དག་གང་རུང་གཅྲིག་མ་ཚང་ན་

ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྲི་སྦོམ་པོར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའྲི་བསབ་བ་ལས་

འདས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་ལའང་རྩ་ལྟུང་དང་པོའྲི་ཆར་གཏོགས་ཀྲི་སྦོམ་པོར་

འགྱུར་རོ། །རྩ་ལྟུང་གཉྲིས་པ་ནྲི། བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ནྲི། །རྩ་བའྲི་

ལྟུང་བ་གཉྲིས་པར་བཤད། ཅེས་གསུངས་ཏེ། སོམ་པ་གསུམ་གྲི་བསབ་པའྲི་བཅས་

པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཤེས་བཞྲིན་དུ་ཁད་དུ་གསོད་འྲི་བསམ་པས་འགལ་བར་བས་

པའོ། །འདྲི་ལའང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བས་སྦོམ་པོར་འགྱུར་བ་སྔར་ལྟར་རོ། །རྩ་ལྟུང་

གསུམ་པ་ནྲི། རོ་རེ་སྤུན་ལ་ཁོས་ནས་ནྲི། །ཉེས་པར་བརོད་པ་གསུམ་པ་ཡྲིན། ཅེས་

གསུངས་ཏེ། བ་མ་གཅྲིག་ལས་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་གང་རུང་གྲི་”དབང
1
་ཐོབ་པར་མཚུངས་

པའྲི་རོ་རེ་སྤུན་སྔགས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པས་ཁོ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་སྐོན་

བརོད་བས་པ་རོ་རེ་སྤུན་དེས་དོན་གོ་བའོ། །དབང་བསྐུར་དུས་གཅྲིག་ལ་ཐོབ་མྲི་

དགོས་པར་ཀོ་ས་ལའྲི་རྒྱན་དང་ཤཱནའྲི་པས་བཤད་དོ། །

རྩ་ལྟུང་བཞྲི་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པ་སོང༌། །བཞྲི་པ་ཡྲིན་པར་

རྒྱལ་བས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ལ་

དམྲིགས་ནས་བདེ་བ་དང་བལ་ན་དགའ་བའྲི་སེམས་བསྐེད་པའོ། །

རྩ་ལྟུང་ལྔ་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་རྩ་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །དེ་སོང་བ་ནྲི་ལྔ་པ་ཡྲིན། 

ཅེས་གསུངས་ཏེ། བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་

1 མ་ཕྲི། ༥༡བ༧ན།   དཔའ   * དབང
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པར་ག་ལ་ནུས་སམ་པའྲི་བསམ་པས་སོན་སེམས་བཏང་བའོ། །འདྲི་ལ་ཀུན་དཀྲྲིས་

ཚང་མྲི་དགོས་ཀྲི་བསམ་པ་དེ་སྐེས་ཙམ་གྲིས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རོ། །

རྩ་ལྟུང་དྲུག་པ་ནྲི། རང་དང་གཞན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ། །ཆོས་ལ་སོད་པ་དྲུག་

པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་དང༌། གཞན་

གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དཀའ་འགྲེལ་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། མན་

སེ་དང་སོམ་འབྱུང་འགྲེལ་པ་དང་བསན་པའྲི་ནོར་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཆོས་ལ་བཤད་ཅྲིང༌། ཤཱནྲི་པས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་

དོན་གཅྲིག་ལ། སོད་ཚུལ་ཆོས་སངས་པ་དགོས་པར་སོབ་དཔོན་ཀུན་སྲིང་སོགས་

ཀྲིས་བཤད་པས། མདོར་ན། ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་གང་

ཡང་རུང་བ་ལ་འདྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་པ་ཞེ་

བས་བཏབ་པའོ། །ཆོས་སོང་ལ་ཀུན་དཀྲྲིས་ཚང་དགོས་པར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀྲིས་བཤད་དོ། །

རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་ནྲི། ཡོངས་སུ་མ་སྲིན་སེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྒོགས་པ་

བདུན་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབང་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས་སོད་རུང་དུ་མ་

བས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པས་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་

ཀྲི་གསང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་བསྒགས་པ་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བའོ། །དེས་ན་དབང་

མ་ཐོབ་པ་ལ་རེས་གནང་དང་བཟླས་ལུང་འབོགས་པ་སོགས་ལ་རྩ་ལྟུང་འདྲིར་འགྱུར་

བ་ཡྲིན་ནོ། །

རྩ་ལྟུང་བརྒྱད་པ་ནྲི། ཕུང་པོ་སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཉྲིད། །དེ་ལ་བརས་བེད་
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བརྒྱད་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་བསྒོམ་པར་བ་བ་ལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པས་བསྡུས་པ་མྲི་གཅང་བའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒོམ་དུ་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་བརས་པའམ། རང་གྲི་ཕུང་

པོ་རྒུད་པར་བ་བའྲི་བསམ་པས་སྨྱུང་བར་གནས་པ་སོགས་གདུང་བ་རྩོམ་པ་གཉྲིས་

གང་བས་ཀང་རྩ་ལྟུང་འདྲིར་འགྱུར་རོ། །

རྩ་ལྟུང་དགུ་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ། །སོམ་ཉྲི་ཟ་བ་དགུ་པ་

ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་ལ་ཡྲིད་མ་ཆེས་ནས་སངས་པའོ། །རྩ་ལྟུང་

བཅུ་པ་ནྲི། གདུག་ལ་རྟག་ཏུ་བམས་ལྡན་པར། །བེད་པ་དེ་ནྲི་བཅུ་པར་འདོད། ཅེས་

གསུངས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བ་མ་སོད་པ་བསན་པ་འཇྲིག་པ་ལ་སོགས་

མངོན་སྤོད་བ་བའྲི་ཡུལ་དུ་གསུངས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་ལུས་ངག་གྲིས་མཛའ་བར་

བས་པའོ། །སེམས་ཀྲིས་བམས་པ་སོང་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མངོན་སྤོད་མ་བས་ན་རྩ་

ལྟུང་དུ་སོན་པ་མྲིན་ལ། སེམས་ཅན་དེ་བསད་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་པའྲི་ཞྲིང་

དུ་མོས་པ་ཡྲིད་བེད་ཙམ་མྲིན་པར་དངོས་སུ་སྐེ་བར་བེད་ནུས་པའམ་རྣམ་ཤེས་

སར་ཡང་ལུས་དེ་ཉྲིད་ལ་གཞུག་ནུས་པ་མྲིན་པས་མངོན་སྤོད་མྲི་བ་བར་”སོམ
1
་

འབྱུང་འགྲེལ་པ་ལས་གསུངས་ཤྲིང་ནུས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཐོབ་ན་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མངོན་སྤོད་བས་ན་དམལ་བ་མྲི་བཟད་པར་

སྐེ་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུང་། །

རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནྲི། མྲིང་སོགས་བལ་བའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ། །དེར་རྟོག་པ་

1 མ་ཕྲི། ༥༢བ༥ན།   སོམ   * སོམ
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ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་

སྒོ་ནས་སྔགས་ཀྲི་སོམ་པ་ཐོབ་ཕྲིན་ཆད། རང་གྲི་བོ་ནུས་དང་འཚམ་པར་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་ཕ་རགས་གང་ཡང་རུང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཚལ་བ་ལ་འབད་དགོས་ཀྲི། 

མ་བཙལ་ན་འདྲིའྲི་ཆར་གཏོགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། 

འོན་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་རྩ་ལྟུང་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། ལྟ་བ་དེ་རེད་ཕྲིན་ཆད་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་ལྟ་བ་དེའྲི་རྩྲིས་རེ་ཟྲིན་པར་བེད་དགོས་ཀྲི་མ་བས་ནའང་དམ་ཚིག་དང་

འགལ་བའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། འོན་ཀང་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་ཇོ་བོས་མཛད་ཟེར་

བའྲི་རྩ་ལྟུང་གྲི་འགྲེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྟ་བ་དེ་མ་དན་པར་ཉྲིན་ཞག་འདས་ན་

རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དོན་འདྲི་ནྲི་མཐའ་གཉྲིས་སེལ་བའྲི་དགོངས་པའང་ཡྲིན་ནོ། །

རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཉྲིས་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་པ་ཡྲི། །སེམས་སུན་འབྲིན་

པ་བཅུ་གཉྲིས་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་སོད་དུ་རུང་བའྲི་གདུལ་བ་སྔགས་

ཀྲི་གདམས་པ་ལ་དད་ཅྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ། དེའྲི་འདུན་པ་བཟློག་འདོད་ཀྲི་

བསམ་པས་སེམས་སུན་འབྲིན་པ་བས་ནས་འདུན་པ་ལོག་པའོ། །

རྩ་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་པ་ནྲི། དམ་ཚིག་ལ་ནྲི་ཇྲི་བཞྲིན་རེད། །མྲི་བསེན་པ་ནྲི་བཅུ་

གསུམ་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་བ་མེད་ཁོ་ནའྲི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། བ་

མེད་དང་ཡོ་ག་གཉྲི་གའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའམ། དཔའ་བོའྲི་སོན་མོའམ། དཔའ་མོའྲི་སོན་

མོ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཆོ་ག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བེད་པའྲི་ཚེ། ཤ་ལྔ་

ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རྫས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསབས་པ་ན། མྲི་གཙང་བ་དང་
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ཡྲིད་མྲི་ཆེས་པ་སོགས་ཀྲི་བསམ་པས་དང་དུ་མྲི་ལེན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནང་གྲི་བསྒོམ་པ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ཡོད་ན་

ཕྲིའྲི་རོ་རེ་སོགས་དང་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སོགས་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་འཛིན་

པའོ། །ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང༌། བ་མེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་སྦང་རྟོགས་

སྦར་གསུམ་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ལྷ་མཆོད་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཟ་བའྲི་ཟས་ཀྲི་

རྣལ་འབོར་མ་བས་པར་ཟས་ལ་ལོངས་སྤད་ན། ཁམ་རེ་རེ་ལ། རྩ་ལྟུང་འདྲིའྲི་ཆར་

གཏོགས་ཀྲི་སྦོམ་པོ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་པ་ནྲི། ཤེས་རབ་རང་བཞྲིན་བུད་མེད་ལ། སོད་པར་བེད་པ་

བཅུ་བཞྲི་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རོ་རེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་བུད་མེད་ཀྲི་ཚུལ་འཛིན་པ་དེ་རང་གྲི་སྐོན་བརོད་པས་སད་ན་ཡོ་ག་དང་བ་མེད་

གཉྲིས་ཀའྲི་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ལ། བུད་མེད་ཐ་མལ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ལའང༌། 

དེ་རང་གྲི་སྒོས་ཀྲི་སྐོན་མྲིག་ཞར་བ་སོགས་བརོད་ནས་སད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། 

བུད་མེད་ཀྲི་རྲིགས་འདྲི་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་བས་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་བུད་མེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་

སྐོན་བརོད་ནས་སད་ན་བ་མེད་པའྲི་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་བསྲུང་འདོད་བསྐེད་པ་ལ་གཉྲིས། བསྲུངས་པའྲི་ཕན་ཡོན་དང༌། མ་

བསྲུངས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔགས་པས་འདྲི་དག་སངས་ནས་ནྲི། །དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་ཐོབ་

པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔགས་སོམ་ཐོབ་ནས་རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་ན་ཇྲི་ལྟར་བུལ་

ཡང་སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ན་སངས་རྒྱ་བར་གསུངས་སོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞན་དུ་དམ་ཚིག་ལས་ཉམས་ན། ཉམས་པ་བདུད་ཀྲིས་གཟུང་

བར་འགྱུར། །དེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་མོང་འགྱུར་ཞྲིང༌། །ཐུར་དུ་བལྟས་ཏེ་དམལ་བར་

འགྲོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་ཟླ་གསང་ཐྲིག་ལེ་ལས། རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་དང༌། དམ་

ཚིག་མྲི་བསྲུང་བས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བའང་མྲི་བཞེས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། ལྷའྲི་

སྒོམ་བཟླས་སོགས་ལ་ཅྲི་ཙམ་འབད་ཀང་འབས་བུ་ཆེན་པོ་མྲི་འབྱུང་བ་དང༌། རྩ་

ལྟུང་བྱུང་ནས་ཕྲིར་མ་བཅོས་ན་སོ་སོ་ཐར་པའྲི་ཕམ་པ་བཞྲི་ཆར་གྲི་རྣམ་སྲིན་གྲིས་

ཆ་ཙམ་དུའང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའྲི་ངན་སོང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་མོང་དགོས་

པ་དང༌། རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་བའམ་བྱུང་ཡང་སར་སོམ་པ་གསོས་ནས་རྩ་ལྟུང་གྲིས་མ་

གོས་པར་བས་ན། མཚམས་མེད་ལྔ་དང༌། ཆོས་སོང་དང༌། དགེ་སོང་གྲི་ཕམ་པ་

བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་སྲིག་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་བསགས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནའང༌། ངན་སོང་དུ་

སྐེ་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། མྱུར་དུ་མཆོག་འགྲུབ་པར་རྒྱུད་སེ་རྣམ་དག་དུ་མ་ལས་གསུངས་

ཤྲིང༌། གསང་འདུས་སུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་སྒོན་གསལ་ལས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་

པར་བཤད་པས་རྩ་ལྟུང་ལ་སོག་བསོས་བས་ནས་བསྲུང་ཞྲིང༌། བརྒྱ་ལ་ཉོན་མོངས་

མང་བ་སོགས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་གོས་པར་གྱུར་ནའང༌། བདག་འཇུག་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

སོམ་པ་གསོར་བཅུག་ནས་སར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་འབད་ནས་

སྐེས་བུའྲི་རྩལ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་བསྲུང་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཇྲི ་ལྟར་བསྲུང་བའྲི ་ཚུལ་ནྲི། དེ ་བས་ང་རྒྱལ་ངེས་བཅོམ་

ནས། །བདག་ཉྲིད་མ་འཁྲུལ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསྲུངས་ན་ཕན་ཡོན་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ལ་མ་བསྲུངས་ན་ཉེས་དམྲིགས་ཆེ་བ་དེ་བས་ན་སྔགས་པས་འབད་དེ་
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བསྲུང་བར་བའོ། །བསྲུང་ཚུལ་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་

སྒོ་བཞྲིར་གསུངས་པས་སྒོ་བཞྲི་པོ་དེ་འབད་པས་འགོག་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྲུང་བར་

བའོ། །དེ་ལ་སྒོ་བཞྲི་པོ་འགོག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། བ་བ་གང་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་

བ་དང༌། གང་ལས་ལྟུང་བར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་མཚམས་མ་ཤེས་ན་མྲི་ཤེས་པ་ལྟུང་བ་

འབྱུང་བའྲི་སྒོ་ཡྲིན་པས། སྒོ་དེ་འགོག་པའྲི་གཉེན་པོར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་

ཚིག་དང་དེ་ལས་འདས་པའྲི་ལྟུང་བ་ཕ་རྲིགས་རྣམས་ལེགས་པར་བསབས་ནས་

ཤེས་བར་བའོ། །ཤེས་ཀང༌བ་མ་དང༌། གྲོགས་དང༌། བསབ་པ་རྣམས་ལ་མྲི་གུས་

ན་མྲི་གུས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་སྒོ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་གཉེན་པོར་ང་རྒྱལ་ངེས་པར་

བཅོམ་ནས་གསུམ་པོ་དེ་ལ་གུས་པར་བའོ། །གུས་ཀང་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྲིན་ན་

རེ་བསེན་ནས་བག་ཡོད་པར་མྲི་བེད་ན་བག་མེད་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་སྒོ་ཡྲིན་པས། 

སྒོ་དེ་འགོག་པའྲི་གཉེན་པོར་བདག་ཉྲིད་མ་འཁྲུལ་བ་སེ་དན་ཤེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསེན་

ནས་སྤོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་བག་ཡོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ཀང་ཉོན་མོངས་ཤས་ཆེ་ན་

ཉོན་མོངས་མང་བ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་སྒོ་ཡྲིན་པས། སྒོ་དེ་འགོག་པའྲི་གཉེན་པོར། 

རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆེ་བ་

དེའྲི་སྒོས་ཀྲི་གཉེན་པོར་དམྲིགས་རྣམ་བསེན་པ་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབད་པར་

བའོ། །མདོར་ན་འཇྲིག་རྟེན་ཕལ་པ་རྣམས་ཀང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གདོན་ཕ་མོ་ཞྲིག་གྲི་

མདུན་དུ་བོན་པོ་ཞྲིག་གྲིས་གཏོར་ཆུང་ཞྲིག་ཁེར་ནས་མནའ་བསྐལ་བ་ལ། དེ་ལས་

འགལ་གྲིས་དོགས་ནས་འབད་པ་ཆེར་བེད་ཅྲིང༌། གལ་ཏེ་འགལ་ན་དེའྲི་ཉེས་པ་

འཆོས་པའྲི་ཆེད་དུ་འགོད་པ་དག་པོས་རྲིངས་པ་རྲིངས་པར་ཐབས་ས་ཚོགས་བེད་
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པ་ཡྲིན་པ་ལ། རང་ཅག་སྤྲིར་ཐེག་ཆེན་པ་དང༌། ཁད་པར་རོ་རེ་ཐེག་པ་པར་ཁས་

འཆེ་བ། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའྲི་སྤན་སྔར། བ་མས་རོ་

རེའྲི་མནའ་ཆུ་བླུད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་སྤྲི་བོར་བཞག་ནས། དམ་ལ་བཞག་ཅྲིང་མནའ་དོར་

ནས་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཡལ་བར་འདོར་དུ་ག་ལ་

རུང་སམ་དུ་བསམས་ནས། ཅྲི་སེ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འདོད་ན། །སོག་ནྲི་ཡོངས་

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

བ། ཞེས་བདེ་མཆོག་སོམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འབད་པར་བའོ། །གཉྲིས་པ་

ཉམས་ན་ཕྲིར་བཅོས་པའྲི་ཐབས་ནྲི། མཉམ་པར་གཞག་པས་བ་མ་ལ། །ཅྲི་འབོར་པ་

ཡྲིས་མཆོད་བས་ལ། །

གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲོ་ནས་བརྩམས་ཏེ། །བང་ཆུབ་སེམས་སོགས་སོམ་པ་

ནྲི། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཕན་འདོད་ན། །སྔགས་པས་འབད་དེ་གཟུང་བར་བ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། འབད་ནས་བསྲུངས་ཀང༌། ཉོན་མོངས་མང་བ་སོགས་ཀྲི་ཉེས་པས་

གལ་ཏེ་བ་མ་ལ་སོད་པ་སོགས་ཀྲི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན། ནུས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་བ་མ་ལ་

བསེན་བཀུར་བས་ནས་བཤགས་པ་བ་ཞྲིང༌། དེའྲི་རེས་སུ་སར་ཡང་དབང་བསྐུར་

བ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བངས་ནས་སོམ་པ་གསོར་གཞུག་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དུས་འཁོར་

ལས། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞྲིག་དག་པའྲི་སད་དུ་སར་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་

འདྲིར་ནྲི་གཞུག་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་གཞན་ཁུངས་རྣམ་དག་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་

དབང་བསྐུར་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་བ་མ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཐག་རྲིང་

བ་སོགས་ཀྲིས་དཀའ་བར་བྱུང་ན། བདག་འཇུག་གྲིས་གསོར་ཆུད་པར་དཀྲིལ་ཆོག་
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རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་ཀོ་ས་ལའྲི་རྒྱན་ལས་བཤད་དོ། སྦོམ་པོའྲི་ལྟུང་བ་ཕྲིར་འཆོས་པའྲི་

ཚུལ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་བཤད་ཀང༌། བ་མའྲི་ཕག་ལེན་ནྲི། སྲིང་པོ་རྒྱན་ལས། ལྟུང་

སོགས་ཉེས་པ་རྲིམ་པ་ལས། །དང་པོར་བདག་སེམས་སུན་ཕྱུང་སེ། །ཡུལ་མདུན་

སན་གསན་ཕབ་ནས་ཀང༌། །

གསུམ་བང་གསུམ་འགལ་བཤགས་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་

མདུན་དུ་བཤགས་པར་གསུངས་པ་འདྲི། ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་སྐེ་ས་བ་དང༌། བཅས་པའྲི་

ཕ་རགས་ཀྲི་མཚམས་དམྲིགས་ཕེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ཇེ་ཉུང་

ཇེ་ཉུང་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་སང་བས་འདྲི་གནད་ཆེ་བར་མཛད་དེ། 

དེའྲི་བ་ཚུལ་ནྲི། བཤགས་ཡུལ་ལ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལྟུང་བ་མྲིང་རྲིགས་

མྲི་མཐུན་པ་སོམ་པ་གོང་མ་གཉྲིས་ལ་མྲི་དགོས་པས། སྔགས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་གྲི་མདུན་དུ། རྒན་ན་ཕག་འཚལ། གཞོན་ན་སྤོད་ལམ་གུས་པས་

འདུད་པ་ཙམ་བས་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། ལྟུང་བ་འདྲི་དང་འདྲི་བྱུང་བ་བཤགས་པ་ལ་

ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ། ཞེས་བརོད་ལ། དེ་ནས་དམའ་བའྲི་ཕོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་

ནས་ཙོག་ཙོག་པུར་འདུག་སེ། སོབ་དཔོན་ཡྲིན་ན་སོབ་དཔོན་དང༌། མྲིན་ན་རྲིག་པ་

འཛིན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཞེས་བགྲི་བ་ལ་ཇྲི་སད་ཡོངས་

སུ་བརོད་པའྲི་ཕམ་པའྲི་གཞྲི་ལས་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའྲི་ནོངས་

པ། བ་མ་ལ་སོད་པའམ། བ་མའྲི་དྲུང་དུ་རྐང་པ་བརྐངས་ཏེ་འདུག་པ་སོགས་ཀྲི་སྦོམ་

པོ་བྱུང་སེ། ལྟུང་བ་དེ་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་མདུན་དུ་འཆགས་ཤྲིང་མཐོལ་ཏེ་མྲི་འཆབ་

བོ། །བཤགས་ཤྲིང་མཐོལ་བས་བདག་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་གྲི། མ་མཐོལ་
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ཞྲིང་མ་བཤགས་ན་བདེ་བར་གནས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། དེ་

ཡང་ལྟུང་བ་དེ་ལན་དུ་བྱུང་གྲངས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན། བ་མའྲི་མདུན་དུ་ལུས་གཅུ་བའྲི་ལྟུང་

བ་གསུམ་བྱུང་སེ་ཞེས་སོགས་གྲངས་བརོད་པར་བ་ལ། གྲངས་མ་ཟྲིན་ན། ལྟུང་བ་དེ་

དུ་མ་བྱུང་སེ་ཞེས་བརོད་པར་བ་”ཞྲིང
1
༌། རྩ་ལྟུང་གྲི་ཆར་གཏོགས་པ་དང༌། ཡན་ལག་

མ་ཚང་བའྲི་སྦོམ་པོ་རྣམས་ལ་ཕམ་པའྲི་གཞྲི་ལས་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྦོམ་པོ་

བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྲི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའྲི་ཚེ། ཇྲི་སད་ཡོངས་སུ་བརོད་པའྲི་སྦོམ་

པོའྲི་གཞྲི་ལས་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ནས་བཤགས་ཡུལ་གྲིས་ཁོད་ཀྲིས་འདྲི་

རྣམས་ཉེས་པར་མཐོང་ངམ། ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །འཆགས་པ་པོས་མཐོང་ལགས་

ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ནས་བཤགས་ཡུལ་གྲིས་ཕྲིས་ཀང་སོམ་པར་བེད་དམ་

ཞེས་དྲིས་ལ། འཆགས་པ་པོས། ཆོས་བཞྲིན་འདུལ་བ་བཞྲིན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པར་

སྤྲི་བོས་ནོད་པར་བགྲིའོ། །ཞེས་བརོད། དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་བས་ནས། བཤགས་

ཡུལ་གྲིས་ཐབས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དང༌། འཆགས་པ་པོས་ལེགས་སོ་ཞེས་ལྡང་བར་

བའོ། །གཞན་ཡང་ལྟུང་བ་དེ་ཕྲིར་མ་བཅོས་པར་ལས་ན་ཞག་འདས་རེས་ཀྲིས་ལོག་

པོར་འཕེལ་འགྲོ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྒོམས་ནས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ཉེར་

གཅྲིག་རེ་བཟླས་པས་མཆོག་ན་འཕེལ་བར་འཆད་པར་སྲིང་པོ་རྒྱན་ལས་གསུངས་

ཤྲིང༌། དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་སྒོམ་བཟླས་སོགས་དམ་ཚིག་དང་འགལ་པའྲི་ཉེས་པ་སྦོང་

བའྲི་ཐབས་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ནས། འབད་པས་བསྒྲུབ་

པར་བའོ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བ་བ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྩ་བའྲི་ལྟུང་

1 མ་ཕྲི། ༥༥ན༥ན།   ཤྲིང   * ཞྲིང
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བ་ཞེས་བ་བ། སོབ་དཔོན་བྷ་བྲི་ལྷས་མཛད་པའོ། །ཞེས་བ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་སྦོམ་པོའྲི་ལྟུང་བ་བཤད་པ་ལ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་བ་བ་ནྲི། བ་

མའྲི་ཞབས་ཀྲི་པད་ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕག་འཚལ་ཏེ། །སྦོམ་པོའྲི་ལྟུང་བ་རྣམ་

པ་བརྒྱད། །རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བྲི་བར་བ། ཞེས་སོ། །བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ་

ལ་བརྒྱད་ལས། 

སྦོམ་པོ་དང་པོ་ནྲི། ཤེས་རབ་སོབས་ཀྲིས་ལེན་པ་དང༌། ཞེས་ཏེ། རྲིག་མ་དབང་

བསྐུར། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་བཀོད། སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བསབ་པ་

སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་མ་སྦངས་པར་རྲིག་མར་བསེན་པའོ། །

སྦོམ་པོ་གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཡྲི་བདུད་རྩྲི་སོབས་ཀྲིས་ལེན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

རྲིག་མ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཚུལ་རྒྱུད་སེ་ལས་བཀག་པ་ལྟར་སྤད་པའོ། །

སྦོམ་པོ་གསུམ་པ་ནྲི། སོད་མྲིན་ལ་ནྲི་མྲི་གསང་དང༌། ཞེས་ཏེ། དབང་མ་ཐོབ་

པའམ། ཐོབ་ཀང་སྔགས་ལ་མྲི་དད་པ་ལ། སྔགས་ཀྲི་བྲིས་སྐུ་གླེགས་བམ་རོར་དྲིལ་

རྒྱན་དྲུག་སོགས་དང༌། ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་རྐང་སབས་སོགས་སོན་པའོ། །སམྦུ་

ཊ་ལས། གླེགས་བམ་དང་ནྲི་བྲིས་སྐུ་ཉྲིད། །གལ་ཏེ་སལ་བ་མེད་མཐོང་ན། །སྐེ་བ་

འདྲིར་ནྲི་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། །འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་སྤོད་ཡུལ་མྲིན། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཀང་ནན་ཆེ་བར་གསུངས་པས། ”སོང
1
་མོ་སྤོད་པའྲི་

མྲིག་འཕྲུལ་མཁན་དག་གྲི་ངང་ཚུལ་མྲི་བ་བར་གནས་འདྲི་ལ་བག་ཡོད་པར་བའྲི། 

སྦོམ་པོ་བཞྲི་པ་ནྲི། ཚོགས་ཀྲི་ནང་དུ་རྩོད་པ་དང༌། ཞེས་ཏེ། ཚོགས་འཁོར་

1 མ་ཕྲི། ༥༥བ༧ན།   སེངས   * སོང
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དང༌། དཔའ་བོའྲི་སོན་མོ་དང་དཔའ་མོའྲི་སོན་མོ་ཚུལ་བཞྲིན་བེད་པའྲི་ཚེ། ཁ་

གཤགས་ཅུང་ཟད་དམ། །ཐལ་མོ་བརོག་པ་ཙམ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་རྩོད་ན་སྦོམ་

པོའ།ོ །དེའྲི་ཚེ། སྲིང་པོ་རྒྱན་ལས། བེ་མོའྲི་གཏམ་དང་འདུ་འཛིའྲི་སེམས། །རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་མྲི་བ་སེ། །བས་ན་དམལ་སོགས་འབས་ཐོབ་འགྱུར། །མཆོད་ཚེ་ཤུང་ན་ངུ་

འབོད་དེ། །སེད་པས་ཡྲི་དྭགས་ངེས་པར་འགྱུར། །རང་གྲི་བསམ་གཏན་བལ་གྱུར་

ན། །དུད་འགྲོའྲི་གནས་སུ་ལྟུང་ཕྲིར་དང༌། ཞེས་གསུངས་པས། དྲིང་སང་ཚོགས་

འཁོར་བེད་པར་འདོད་པ་འདྲི་དག་ཕལ་ཆེ་བས། ཚོགས་འཁོར་གྲི་གོ་ཆོད་ན་ནྲི་

དེ་བས་ཀང་ངན་སོང་གྲི་རྒྱུ་འདྲི་དག་ཚོགས་གྲལ་དུ་མང་ལ་གྲངས་མེད་པ་ཞྲིག་

གསོག་པ་ལ་ཇྲི་མྲི་སམ་པ་ཤ་སག་ཏུ་སང་ལ་གོ་མ་ཆོད་ན་ནྲི་དེ་བས་ཀང་བསན་པ་

བཤྲིག་པའྲི་ཐབས་མཅོག་ཏུ་སང་བས་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །

སྦོམ་པོ་ལྔ་པ་ནྲི། དད་ལྡན་ལ་གཞན་ཆོས་སོན་དང༌། ཞེས་ཏེ། སོད་ལྡན་གྲི་

གང་ཟག་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་དོན་འདྲི་བ་ན་ལན་ལོག་པར་ཤེས་བཞྲིན་དུ་འདེབས་པ་

སེ། དཔེར་ན་དོན་དམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་བ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་པ་ལྟ་

བུའོ། །

སྦོམ་པོ་དྲུག་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས། ཞེས་ཏེ། སྔགས་སུན་

འབྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པའྲི་ནང་དུ་ཞག་བདུན་འདས་པར། དེ་དག་འདུལ་བ་

སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མེད་པར་གནས་པའོ། །

སྦོམ་པོ་བདུན་པ་ནྲི། རྫུན་གྲི་རྣལ་འབོར་ང་རྒྱལ་བེད། ཅེས་པ་སེ། ལྷ་དང་

སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་ཀང༌། ལྷའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གཅྲིག་ཙམ་མམ། བསྐེད་རྫོགས་
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སུ་མྲིང་བཏགས་པའྲི་དམྲིགས་པ་ཐུན་རེ་ཙམ་བསྒོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབོར་

པར་ཁས་འཆེ་བའོ། །

སྦོམ་པོ་བརྒྱད་པ་ནྲི། དད་པ་མེད་ལ་ཆོས་སོན་པ། ཞེས་ཏེ། དབང་མ་ཐོབ་པ་ལ་

གསང་བ་བསྒགས་པ་ནྲི་རྩ་ལྟུང་གྲི་སེ་ཚན་ཡྲིན་པས། འདྲིར་དབང་ཐོབ་ཀང་སྔགས་

ལ་མྲི་དད་པ་ལ་གསང་བ་སྒོགས་པ་སྦོམ་པོའ ོ། །འདྲི་རྣམས་སྦོམ་པོའྲི་ལྟུང་བར་

བཤད། །རྩ་ལྟུང་སྦོམ་པོའྲི་རྲིམ་པ་དག །ཆོ་ག་ཡྲིས་ནྲི་ཤེས་བ་ཞྲིང༌། །ཉམས་པར་

གྱུར་ན་བཤགས་པ་བ། ཞེས་བ་བ་ནྲི། 

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བ་བ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་སྦོམ་པོའྲི་”ལྟུང
1
་

བ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །ཞེས་བ་བའོ། །གཞན་

ཡང༌། དམ་ཚིག་དག་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི། །རྲིག་མ་བསེན་པར་དགའ་བ་དང༌། །ཚོགས་

ཀྲི་འཁོར་ལོར་རྩོད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་པ་ལ། །དམ་ཆོས་གཞན་

དུ་སོན་པ་དང༌། །ཉན་ཐོས་དག་ཏུ་རློམ་བེད་པའྲི། །ནང་དུ་ཞག་བདུན་འདས་པ་

དང༌། །སྦོར་བ་ལེགས་པར་མ་བས་པའྲི། །སལ་དམན་གསང་བ་སོན་པ་དང༌། །གང་

ཞྲིག་ཕག་རྒྱ་མྲི་མཁས་ལ། །ལུས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་དང༌། །བསེན་སོགས་དག་པར་

མ་བས་པར། །དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང༌། །སོམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་བཅས་པ་

ལ། །དགོས་པ་མེད་པར་འདའ་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ། ལཀྲིཾ་ཀ་རས་

འགྲེལ་པ་མཛད་ཅྲིང༌། དམ་ཚིག་ཀུན་གྲི་ཆོ་ག་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་

སེ། འདྲིའྲི་གཞན་རྣམས་སྔར་དང་འད་ལ། ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

1 མ་ཕྲི། ༥༦ན༧ན།   ལྟུད   * ལྟུང
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དེའྲི་གཙོ་འཁོར་མ་ལུས་པའྲི་གྲངས་བསེན་ཁ་སོང་གྲི་སྦྲིན་སེག་དང་བཅས་པ་མ་

མཐའ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལྷས་གནང་བ་ཐོབ་པ་སོགས་ནྲི་རབ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་གང་ཡང་

མེད་པར་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་དབང་བསྐུར་བ་དང་བདག་འཇུག་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

རབ་གནས་བེད་པ་སོགས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་བདག་ཉྲིད་སུན་འབྲིན་པ་དང་དངོས་གྲུབ་

འཕོག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་མང་དུ་གསུངས་པས། སོབ་མ་སྡུད་པ་

དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གྲངས་མང་བ་ལ་དགའ་བར་མྲི་བའོ། །ཐ་མ་ནྲི། དཔེར་ན་དགེ་

སོང་རོ་རེ་འཛིན་པས་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཚེ་མེ་རེག་གྲི་དུས་དན་དང་འབྲུ་ལ་རུང་བ་མ་

བས་པར་བསེག་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་འད་དེ་ལ་སྔགས་ཀྲི་སྦོམ་པོ་དང༌། འདུལ་བའྲི་ལྟུང་

བེད་བསྐེད་པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་བསྐེད་པར་སོན་པའོ། །དེ་དག་ནྲི་བསྲུང་

བའྲི་དམ་ཚིག་རགས་པ་ཙམ་སོས་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང༌། བཟའ་བཏུང་གང་བེད་

ཀང་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་གྲིས་ལོངས་

སྤོད་པ་དང༌། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དུས་དུས་སུ་བེད་པ་སོགས་

བཟའ་བའྲི་དམ་ཚིག་དང༌། བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཆག་ཚད་ལྡན་

པ་སོགས་རྒྱུན་དུ་འཆང་བ་མྲི་འབལ་བའྲི་དམ་ཚིག་སོགས་ལ་རྟག་ཏུ་བསབ་པར་

བའོ། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་མཐར་ཐུག་པ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་དགོངས་

པའྲི་སྲིང་པོ་ནྲི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སོམ་པར་གསུངས་མོད་ཀྲི། །འདྲི་ན་ཞྲིང་མེད་

ལོ་ཐོག་འདོད་པ་མང༌། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སལ་ལྡན་འགའ་ཞྲིག་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་

དང་མཐུན་པར་སོབ་འདོད་པའྲི། །དོན་གཉེར་ཅུང་ཟད་སྐེ་བ་སྲིད་སམ་ནས། །དང་

པོའྲི་ལས་ཅན་འཇུག་ཕྲིར་ཚུལ་འདྲི་སྦར། །དེ་ཡྲི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་
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ཀུན། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའྲི་བཤེས་ཀྲིས་རེས་བཟུང་ནས། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་

སོམ་པས་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ། །ལམ་གྲི་མཐར་ཐུག་རྲིམ་གཉྲིས་མཐར་སོན་ཤོག །རོ་

རེ་ཐེག་པའྲི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་བསབ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པ་

འདྲི་ནྲི། བདག་གྲི་བ་མ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་རྒྱས་པར་མཛད་

པ་དག་གསུང་རབ་བརླྲིང་ཞྲིང༌། ལུང་དང་སྦར་བ་དང༌། དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

མཐའ་ཡས་པས་ལས་དང་པོ་པ་བོ་དམན་པ་དག་འཇུག་དཀའ་བར་གྱུར་ལ། ཁ་ཅྲིག་

གྲིས། རེ་བ་མའྲི་གསུང་རབ་ལས་བཏུས་ཏེ་མདོར་བསྡུས་པར་བརོད་པ་དག་གྲིས། 

ལྟུང་བའྲི་མཚམས་མ་ཟྲིན་པ་དང༌། གལ་ཆེ་བ་མང་དུ་བོར་བར་མཐོང་ནས། རེ་བ་མ་

རོ་རེ་འཆང་དང་ཐ་མྲི་དད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ལས་སྐེས་པ་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་

པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། ལས་དང་པོ་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཕན་གདགས་པའྲི་

སད་དུ་ཉེ་བར་སྦར་བའོ། །འདྲིས་ཀང་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་དར་

ཞྲིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྲིག །རེ་བཙུན་བ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཞབས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །འདྲིར་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྒོམ་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཐ་དད་པ་ཉྲིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྲིག་ལ་ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམ་

པ་དེས་བཟླས་པ་དང་གཏོར་མ་སོགས་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་གང་ལ་གནས་ནས་བ་བ་

དང༌། སྦོར་བ་དང་མཇུག་གྲི་བ་བ་རྣམས་རེ་རེ་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྲི་ཆོ་

གས་ཚང་བར་བེད་མྲི་བེད་སོགས་ཇྲི་ལྟར་བ་བའྲི་ཚུལ་ཞྲིབ་པར་སྨྲོས་ཤྲིག་ཅེས་

གསུང་བ་ལ། བརོད་པར་བ་བ་ནྲི། ཀེ་རོར། བདེ་མཆོག གསང་འདུས་སོགས་ལྷ་

གང་ཡང་རུང་བ་རེ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་
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ལན་བཞྲིར་བསྒོམ་པའྲི་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ནྲི། ཀེ་རོ་རེ་དང་མངོན་

བརོད་བ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་མ་དང༌། མདོ་བསེ་ལ་སོགས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་

གྲི་གཞུང་དུ་མ་ནས་བཤད་ཅྲིང་ཤྲིན་ཏུ་བསྔགས་པ་ཆེ་བར་མཛད་ལ། ཐུན་བཞྲི་

བསྒོམ་པའྲི་དུས་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་ཛ་ལན་ད་རྲི་པས། ཀེ་རོར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་

ལས། ཐུན་བཞྲིར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ཞེས་བ་བའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཐོ་རངས་དང་ཉྲི་མ་

གུང་དང་ཕྲི་དོ་དང་མཚན་མོ་སེ་བསྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པའོ། ཞེས་བཤད་ལ་སོབ་དཔོན་

སན་པའྲི་ཞབས་ཀྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །ཐུན་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་

མྲི་འད་བ་རེ་བསྒོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་

པ་མེད་ལགས་ཤྲིང༌། བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་དུ་མས་ཕག་བཞེས་སུ་གདའ་བ་ལ། ལྷག་

པའྲི་ལྷ་དུ་མས་རྒྱུད་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འད་ལགས། དེ་

ལ་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་

ལ་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབོར་བེད་པའྲི་ཚེ་ན། བདེ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་ཐུན་དང་པོ་ལ་

སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་སྦོར་བ་ཚོགས་བསག་ནས་བཟུངས་ཏེ། མཇུག་ཆོག་སོགས་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བས་ནས། ཐུན་གཞན་གསུམ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། 

སྔོན་འགྲོ་ནས་བསྲུང་འཁོར་ཡན་ཆད་ཀྲི་ཆོ་ག་རྣམས་བཞག་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་

དང་ལྷ་ཡང་རེ་རེ་ནས་ངག་ཏུ་མྲི་བརོད་པར། རང་ཉྲིད་འོད་དུ་ཞུ་བ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར། 

དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསམས་ནས། དབང་བསྐུར་མན་ཆད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་

པོའྲི་སབས་བཞྲིན་རེ་རེ་ནས་རྲིམ་ཅན་བསྒོམ་པར་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ་དང་ལྔ་བ་
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པས་བཤད་ཅྲིང༌། ཀྱཻ་རོར་གྲི་འགྲེལ་པ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་བ་མ་ཤཱནྲི་པས་བདག་མེད་

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམ་པ་ན། ཐུན་དང་པོ་ལ་ཆོ་ག་ཐམས་

ཅད་རྫོགས་པར་བས་ནས། ཐུན་ཐ་མ་གསུམ་གྲི་ཚེ་སྦོར་བའྲི་ཆོ་ག་གཞན་རྣམས་

བཞག་ནས། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་བདག་མེད་མར་

གསལ་བཏབ་སེ་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བོན་ལས་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་བཞྲི་ཅྲིག་ཅར་སྤོས་

ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རང་གནས་སུ་འཁོད་པར་མོས་ཏེ། རྣམ་དག་དང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བྲིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སོགས་མན་ཆོད་ཆོ་ག་རེ་རེ་ནས་རྫོགས་པར་བེད་

པར་བཤད་ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པས་ཀང་བདེ་མཆོག་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བ་

བར་བཞེད། གསང་འདུས་ལ་རོ་རེ་བཞྲིས་བསྐེད་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྒྲུབ་

ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་བདག་གྲིས་འདུས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་

གྲི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བརོད་ཟྲིན་པ་དེ་ལགས། །མན་སེར་བེལ་པའྲི་ཚེ་ཐུན་

དང་པོ་ལའང་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་བེད་པ་དང༌། དལ་བའྲི་ཚེ་ཐུན་ཐོག་

མཐའ་གཉྲིས་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། བར་པ་གཉྲིས་ལ་བསྡུས་པར་

བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། 

དང་པོ་རྒྱས་ཤྲིང་ཐ་མ་གསུམ་བསྡུས་པའྲི་ཚུལ་བཤད་དེ། དེ་དག་ནྲི་ཚད་ལྡན་

གྲི་གཞུང་ལས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པའོ། །ཉྲིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྲིག་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་ཐ་དད་པ་ཞྲིག་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། ཆོ་གའྲི་རྒྱས་བསྡུས་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། 

སྔ་དོའྲི་དུས་སུ་བསྒོམ་པའྲི་མངོན་རྟོགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་ཅྲིང་

སོམ་པ་གཟུང་བ། བདེ་མཆོག་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ན་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་བྲིན་རླབས། 
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བསྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནས་བཟུང་སེ་མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་བར་ཚང་

མར་བས་ནས། རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ནས་བཤད་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་རང་

བཟོའྲི་ལྷད་མ་ཞུགས་པས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅྲིང༌། ད་ལྟའྲི་གནས་སབས་སུ་

ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཚོགས་གསོག་པ་དང༌། སྲིག་པ་བཤགས་པ་སོགས་ཇྲི་ཙམ་

མང་བ་ཙམ་གྲིས་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་སྐེ་ཞྲིང་སྲིག་པ་འདག་པ་ལ་ཁད་ཆེ་བ་དང༌། ད་

ལྟའྲི་དུས་སུ་བར་ཆད་ཀྲི་དབང་དུ་འགྲོ་བའྲི་ཉེན་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

གསུངས་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཁད་པར་ཅན་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ནྲི་བར་ཆད་བཟློག་པ་

ལ་ཆེས་སོབས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་ནྲི། ཆོ་ག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་གྲི། ཅྲིས་ཀང་མེད་མྲི་རུང་དུ་མ་བཤད་པས། ཆོ་ག་རྒྱས་

པར་བེད་པའྲི་གནས་སབས་མ་གཏོགས། རྒྱུན་གྲི་རྣལ་འབོར་ནར་མ་ལ་གྲུབ་ན་

ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་མོད་ཀྲི། མ་གྲུབ་ན་སྔ་དོ་ལྟ་བུའྲི་མངོན་རྟོགས་དང་པོར་བསྒོམ་པ་

ལའང་མ་བས་པས་མ་ཚང་བའྲི་ཉེས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ལགས། མངོན་རྟོགས་དང་པོ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ལ། གལ་ཏེ་བེལ་ཆེས་པ་སོགས་ཀྲིས་མ་གྲུབ་ནའང༌། 

ཚོགས་ཞྲིང་མཆོད་པ་སོགས་དང༌། བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་པ་རེ་རེ་ནས་ངག་ཏུ་བརོད་

པ་དང༌། ཁོ་བཅུའྲི་བཟླས་པ་སོགས་མྲི་བེད་བར། ཤཱུ་ནྱཏ་ལྟ་བུའྲི་སྔགས་ཀྲིས། ལྷའྲི་

རྣལ་འབོར་སྔ་མ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་སོང་པར་བསྒོམ། སོང་པའྲི་ངང་ལས་

སད་ཅྲིག་གྲིས་མངོན་རྟོགས་ཕྲི་མ་གང་བསྒོམ་པ་དེའྲི། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་

བསྲུང་འཁོར་གསལ་བཏབ། བསྲུང་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་

རྲིམ་རྩེག་མན་ཆད་ནས། མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་ཡན་ཆད་རང་རང་གྲི་ཆོ་ག་
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ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རེ་རེ་ནས་བཤར་བསྒོམ་ཚང་མར་ཅྲི་ནས་ཀང་བེད་པར་འཚལ་

གྲི། དེ་ལྟར་མ་བས་པར་བདེ་མཆོག་ལྟ་བུ་སྔ་དོ་བསྒོམས་ནས། ཚ་རེས་ལྟ་བུ་ཀེ་

རོར་དུ་ལམ་གྲིས་བསྒྱུར་བའམ། བདེ་མཆོག་གྲི་ཐུགས་ཀར་ཀེ་རོར་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒོམ་པ་ལྟ་བུ་བས་ཀང༌། ཀེ་རོར་གྲི་མངོན་རྟོགས་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་ཚང་

དགོས་པར་གུར་ལ་སོགས་པ་ནས་ནན་ཏན་དུ་གསུངས་པ་ལ། དེ་ལྟར་བས་ནས་

བསྒོམ་པ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་གཅྲིག་ཀང་མ་ཚང་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་

ཚུལ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པས་རང་བཟོ་ཆེན་པོར་འགྱུར་པ་

དང༌། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་གནད་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ལ། སོང་

པར་སྦངས་ནས་ཆོས་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་རྲིམ་རྩེག་བསྒོམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། 

མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ཆོ་ག་ཡན་ལག་མ་ཚང་ན་སྦང་གཞྲི་

སྦོང་བའྲི་གནད་རྣམས་མྲི་ཚང་བས། བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་སབས་དོན་

སོར་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་ནྲི། རྫོགས་རྲིམ་ཟབ་

མོའྲི་སྲིན་བེད་དུ་འགྲོ་ཚུལ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་

ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི། ལྷག་པའྲི་ལྷས་བྲིན་གྲིས་

རློབ་པ་དང༌། ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་གྲི་ཕྲིན་ལས་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པ་ཙམ་ནྲི། བ་

སྤོད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་མངོན་རྟོགས་དང་པོ་བསྒོམ་

པ་ན། ཆོ་ག་ཚང་མར་བསྒོམས་ནས་རང་རང་གྲི་ཆོ་གའྲི་སབས་གང་དུ་བཟླས་པ་

བེད་པར་བཤད་པའྲི་ཐད་དུ། ཕེང་བ་རང་རང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད། 
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དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་ཞུ་བ་ལས། ཕེང་བའྲི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

བའམ། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ལྟ་བུ་ལ་ཕེང་རོག་རྣམས་ཁག་འཛག་པའྲི་མགོ་བོར་གྱུར་པ་

སོགས་སུ་བསྒོམས་ནས་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཕེང་གྲི་དམྲིགས་པ་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་

བཞྲིན་བས་ཏེ། ཚིག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་བཟླས། དེ་ལྟར་བས་པའྲི་བཟླས་

པ་རྣམས་བསེན་པའྲི་གྲངས་འཛིན་ལ་བགྲོང་གྲི །ཐུན་མཚམས་དང༌། བཟའ་བཏུང་

དང༌། གཏམ་གླེང་བ་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་བཟླས་པ་རྣམས་གྲངས་སུ་མྲི་བགྲང་བར་

རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་དུ་མ་ནས་བཤད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་བར་ཆད་བསྲུང་བ་

དང༌། ངག་ནུས་པ་ཅན་དུ་བ་བ་དང༌། ལྷའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། བཤང་

གཅྲི་འདོར་བའྲི་སབས་ཚུན་ཆད་དུ་སྔགས་བཟླས་པར་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས་

བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་རང་རང་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་རང་རང་གྲི་བཟླས་

པ་བེད་དགོས་ཀྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བཟླས་

པ་བེད་པ་སོགས་ཤྲིན་ཏུ་”བང
1
་མྲི་རུང་སེ། རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལ་ཐ་

མལ་གྲི་སང་ཞེན་སྦོང་བའྲི་ཕྲིར་དུ། ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སང་ཞེན་གོམས་པར་

བེད་པ་ཡྲིན་པས། གསུང་གྲི་སང་ཞེན་གོམས་པར་བེད་པ་ལ་སྔགས་བཟླས་པ་ཡྲིན་

ལ། བདེ་མཆོག་གྲི་སྐུ་དང༌། ཀྱཻ་རོར་གྲི་གསུང་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་

ཀང་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་འདའྲི་བཟླས་པ་བེད་ལུགས་ཚད་ལྡན་སུས་

ཀང་མ་བཤད་པས། རང་བཟོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་

མང་བ་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་ནས། རང་རང་གྲི་མངོན་རྟོགས་ལས་ཇྲི་ལྟར་

1 མ་ཕྲི། ༥༩ན༥ན།   *  བར
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བཤད་པའྲི་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་ཉེར་བསྡུ་བས་ནས། འོད་གསལ་སོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་

ཉྲིད་མངོན་རྟོགས་སྔ་མ་དེའྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྐང་པའམ་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་རྣམ་པར་

ལངས་ཏེ། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བ་བ་རྣམས་ལ་དེའྲི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བལ་བའྲི་ངང་ནས་

འཇུག དེ་ནས་མངོན་རྟོགས་རྟྲིང་མ་བསྒོམ་པ་ན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སོང་པར་སྦང་

བའྲི། ཚོགས་ཞྲིང་ནས་བཟུང་སེ་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག །རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་

བས་ནས། གཏོར་མ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། མངོན་རྟོགས་ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། གྲུབ་

ན་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་བ་ཞྲིང༌། མ་གྲུབ་ན་ཐུན་ཐ་མའྲི་མཐར་བའོ་ཞེས་རྒྱ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ནས་གསུངས་ལ། མངོན་རྟོགས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་གསུམ་བཞྲི་

བསྒོམ་པ་ལའང༌། ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཏོར་མ་ནྲི། མངོན་རྟོགས་ཀྲི་སབས་སབས་སུ་མ་

བས་པར། ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་བས་པས་ཆོག་ལ། དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་གཤྲིན་རེ་

གཤེད་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས། ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་ལ་གཏོར་མ་

འབུལ་བ་ལྟ་བུ་ཤྲིན་ཏུའང་བར་རུང་སེ། འོད་སེ་ལས། རང་ཉྲིད་ལྷག་པའྲི་ལྷ་གང་

ཡྲིན་པ་དེའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས། ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་ལ་ཐབ་ཀྲི་ནང་

དུ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྷ་རང་གང་དུ་བསྒོམས་བའྲི་ལྷ་དེ་ལས་གཞན་པ་

བསྐེད་དེ་སེག་རྫས་འབུལ་བའྲི་སྦྲིན་སེག་རུང་བར་བཤད་པས། གཏོར་མ་ལ་ལྟ་

སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་གཏོར་མ་བྲིན་རླབས་མདུན་བསྐེད་

”དང
1
་བཅས་པ་རང་རང་གྲི་ཆོ་ག་བཞྲིན་བེད་དགོས་ཀྲི། རང་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དུ་

བསྒོམས་ཡོད་ཀང༌། གཏོར་མ་བྲིན་རླབས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་ལུགས་ལྟར་བས་

1 མ་ཕྲི། ༥༩བ༥ན།   རང   *  དང
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ནས། ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་ལ་འབུལ་བ་ལྟ་བུ་བར་མྲི་རུངསེ། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང༌། 

དབངས་གསལ་སོགས་ཀྲི་དག་པ་སྦོར་ལུགས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཐ་

དད་པ་ཡོད་པ་རྣམས་འཆོལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཆོ་ག་གྲོགས་གཞན་

མང་པོ་དང་བསྟུན་ནས་བེད་དགོས་པ་མྲིན་པའྲི་རང་ཉྲིད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ནྲི་ཆོ་

ག་ཚིག་ཏུ་མ་བརོད་པར། ཆོ་གའྲི་གོ་རྲིམས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ལ་བཤར་བསྒོམ་

བ་སེ། ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཐད་སོ་ཐད་སོའྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིད་ཡུལ་དུ་ལམ་ལམ་ཤར་བ་རེ་བས་ནས། བཟླས་པ་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་”གོང
1
་དུ། 

རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་རྣམ་པ་གསལ་བ་དང༌། རང་ཉྲིད་སངས་རྟོགས་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་མཆོག་ལྟ་བུ་དེ། དངོས་

ཡྲིན་ནོ་སམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དག་པོ་རེ་རྒྱུན་ཅྲི་རྲིང་དུ་བསྒོམས་ནས་དེ་ལ་

སེམས་འཛིན། དེ་ནས་དེ་འདའྲི་རྣམ་པར་གསལ་ཞྲིང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དེ་དང་མ་

བལ་བའྲི་ངང་ནས་བཟླས་པ་སོགས་ལ་འཇུག ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་གོམས་པ་ན། ཚིག་

སྐྱུགས་ལ་ཆོག་ན་རེ་རེ་སོང་ནས། ཡྲིད་འཕོས་པ་མྲི་ཚོར་ཞྲིང་ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅྲི་ཡང་མ་ཤར་བ་ལ་ཆོ་ག་རྫོགས་པར་ཐོན་ཚར་བ་ཞྲིག་འོང༌། ཡྲིད་ལ་

བཤར་སྒོམ་བེད་པ་ལ་གོམས་ན་ལྷའྲི་རྣམ་པ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་ཞྲིང༌། 

མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་རྲིང་ལ་ཡྲིད་ཡེངས་པའྲི་སབས་མེད་པ་ཞྲིག་འོང་བས། དེ་

ལེགས་པར་གོམས་པ་ན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པར་འགྱུར་བ་ལགས། ཡྲི་གེ་

བརྒྱ་པ་ནྲི་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་ཐོག་མར་བཟླས་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་

1 མ་ཕྲི། ༦༠ན༡ན།   གང   *  གོང
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བཤད་ལགས་ཤྲིང༌། འོན་ཀང་བོད་ཀྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་བཞེས་སུ་གདའ་ནའང༌། 

ཤྲིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པ་འད་ལགས། ཐུན་བཞྲི་པོ་རེ་རེའྲི་

མཐར་ཡང་ཡྲིག་བརྒྱ་མང་དུ་བཟླ་བར་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ནས་བཤད་གདའ་

ལགས། སྔོན་ལོ་ཆེན་རྲིན་བཟང་གྲིས་ཐོ་ལྲིང་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐོག་རྲིམ་པ་

བཞྲི་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྲིས་པ་ལ་ནམ་གྲི་ཆ་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ། ལོ་ཆེན་གྲིས། རྒྱུད་སེ་དེ་དང་དེའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་

བཞེས་པས། སྔ་དོ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རེའྲི་གསུང་ནས། ལོཙྪ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་པར་

གདའོ། །ཐམས་ཅད་གདན་ཐོག་གཅྲིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་ན་ཇྲི་ལྟར་མཛད་གསུང་བ་

ལ། རང་རང་གྲི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཞུས་པས། འོ་ན་ལོཙྪ་བ་

རུལ། ང་བོད་དུ་འོང་དགོས་པར་འདུག་གསུང༌། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་བགྲི་ཞུས་པས། རང་

ལྷག་པའྲི་ལྷ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་ནས། ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྤན་

དངས་པ་དེ་ལ་བསྲིམ་ནས་དབེར་མེད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་ལྟར་བས་པས་ཐམས་

ཅད་ཉམས་སུ་བངས་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུང་པ་ཡྲིན་བ་བ། ཇོ་བོའྲི་ལམ་ཡྲིག་ཏུ་

བས་པ་ཁ་རེ་ནས་འབྱུང༌། དེ་ལ་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་གྲིས། དེ་

བདེན་ན་ལོཙྪ་བ་མ་རུལ་ཇོ་བོ་རུལ་འདུག་གསུང་བ་བ་གདའ་ནའང༌། ཇོ་བོ་ཆེན་

པོས་མཛད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་རྣམས་ལ་བལྟས་ན། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་བཞེད་

པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བདེན་པར་གསལ་ཞྲིང༌། གལ་ཏེ་བདེན་ན། ལྷ་བ་མས། བདག་ཡྲི་དམ་

སྤན་རས་གཟྲིགས་ལ་མོས། རྒྱུད་གསང་འདུས་ལ་མོས་པས། དེ་ལུགས་ཀྲི་ཉམས་

སུ་ལེན་ཚུལ་ཐུགས་ལ་གདགས་འཚལ་ཞུས་པ་ལ། རང་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཞལ་
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གཅྲིག་ཕག་བཞྲི་པར་བསྒོམས། དེ་ལ་གསང་འདུས་བསྲིམས་ལ་མ་ཎྲི་ཟློས་གསུང་

རྒྱུར་འདུག་པ་ལ། གསང་འདུས་ནས་བཤད་པའྲི་སྤན་རས་གཟྲིགས་དམར་པོ་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཡུམ་ཅན་དེ། གསང་འདུས་ནས་བཤད་པའྲི་གཙོ་བོ་འཕོ་བའྲི་

མན་ངག་ཇྲི་ལྟ་བར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་བས་ནས། ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་གསང་

འདུས་ཀྲི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་ཚང་བར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གསུངས་འདུག་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་མཆྲིས། དེས་ན་དེ་འདའྲི་

གཏམ་རྒྱུད་མ་དག་པ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་བཅས་ནས་ཆོ་ག་ས་ཚོགས་བས་ན། ཆོས་ལ་

རང་བཟོ་དང་རྒྱུད་སེ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ལོག་ཆོས་ཆེན་པོར་འགྲོ་བར་གོ་ལགས། 

ཚུལ་འདྲི་མངོན་མཐོའྲི་དཔལ་གྲིས་རབ་ཏུ་འབོར། །གཅྲིག་ཏུ་བསན་ལ་དད་པའྲི་

ཐུགས་མངའ་ཞྲིང༌། །རྣམ་དཔོད་བཟང་པོས་ཆོས་བཞྲིན་ས་སྐོང་བ། །མྲི་དབང་གང་

དེའྲི་གསུང་གྲིས་འདྲི་སད་དུ། །ལྷ་ཡྲི་རྣལ་འབོར་དུ་མའྲི་ཉམས་ལེན་ལ། །རབ་ཏུ་

གཞོལ་བ་ཁོ་བོའྲི་ཐེ་ཚོམ་དག །བསལ་ཕྲིར་བྲིས་པ་འདྲི་ཡྲི་ལན་ཐོབ་ཅེས། །བསྐུལ་

བས་གཏམ་འདྲི་བརོད་ལ་”སྤོ
1
་བར་གྱུར། །གང་གྲིས་མགྲྲིན་པ་ལེགས་བཤད་

ཀྲིས། །གང་བ་དེ་ལ་བང་དོར་གནས། །འདྲི་བ་དེ་ཡང་བོ་གྲོས་ཀྲི། །དབང་པོ་མཆོག་

ཏུ་གསལ་བར་འཁུམས། །ལྕགས་ཕེ་གསེར་གྲིས་གཡོགས་པ་དང༌། །གཅམ་བུའྲི་

ངག་གྲིས་སླུ་བྲིད་ལ། །རྒྱན་དང་ལེགས་བཤད་དོན་གཉེར་བ། །བླུན་པོ་ཞེས་སུ་

མཁས་རྣམས་གླེང༌། །རྣམ་དཔོད་ལྡན་པའྲི་ས་སྐོང་ཁེད། །ལེགས་བཤད་”གཟེགས
2
་

མའྲི་ཕེང་བ་འདྲིས། །མགུལ་རྒྱན་མཛོད་ཅེས་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་དད་

1 མ་ཕྲི།༦༠བ༧ན།   སྦོ   * སྤོ

2 མ་ཕྲི། ༦༡ན༢ན།   གཟྲིགས    *  གཟེགས
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པའྲི་བསམ་པས་འབུལ། མངྒལཾ་བྷ་ཝནྟུ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །མཐོ་རྲིས་མགོན་པོའྲི་ཅོད་པན་ནོར་བུའྲི་

འོད། །བེ་བ་ཕག་བརྒྱས་གང་གྲི་ཞབས་སྐེས་ལ། །ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ཡང་རྲིམ་གྲོ་བསྐེད་

གྱུར་པ། །འཇམ་མགོན་བ་མའྲི་ཞབས་”དེར
1
་བདག་ཀང་དད། །འདྲི་ལྟར་ཐོས་

སོ་བདག་གྲིས་ནྲི། །གངས་རྲི་འཛིན་པའྲི་ས་ཡྲི་ཕོགས། །དགྲ་བཅོམ་བཅུ་དྲུག་

བསྲི་གནས་ཀྲི། །བང་ཆུབ་ཤྲིང་དྲུང་བཞྲིན་དུ་མཛེས། །གང་དེའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་

སྲིད་ལ། །དབང་བསྒྱུར་དམ་པའྲི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །རབ་དཀར་མཁེན་བརྩེའྲི་

མེ་ཏོག་ནྲི། །སལ་བཟང་དཔྲིད་ཀྲི་དཔལ་མོའྲི་རྒྱན། །ཤར་གྲི་རྲི་བོའྲི་གཙུག་

ཕུད་ལས། །འོངས་པའྲི་ཉྲི་མ་གཞོན་ནུ་བཞྲིན། །ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པ་སྦྲང་རྩྲིའྲི་

”གཏེར
2
། །ཀུན་གྲི་གཉེན་ཁོད་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟར་ཅུང་ཟད་རབ་བསྔགས་

པ། །ཤྲིས་པ་བརོད་པས་སབས་ཕེ་ནས། །ལེགས་བཤད་མ་ལུས་འཇུག་པའྲི་

སྒོ། །ཐོས་པའྲི་བང་མཛོད་སན་ཤལ་ལ། །འཁྱུད་པར་འོས་པ་སན་ཚིག་”གྲི
3
། །དོག་

པ་མེ་ཏོག་ཕེང་མཛེས་འདྲི། །ཡྲི་གེའྲི་སད་བུ་ཉུང་ངུ་ལ། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཞྲིག་སེལ་

བར་བགྲི། །ཁོད་ཐུགས་ཡངས་པའྲི་ནམ་མཁའ་ལས། །ལེགས་འོངས་ཕྲིན་ཡྲིག་

ངང་མོ་དཀར། །བདག་ཅག་ལག་པའྲི་མཚོ་སྐེས་ལ། །ངལ་བསོ་བགྲིས་པ་ཐོབ་པར་

གྱུར། །དེ་ཚེ་དགའ་བ་རྒྱས་པའྲི་མྲིག །ཕྲིན་ཡྲིག་ངོས་ལ་རབ་བཀོད་ནས། །རྲིང་

1 མ་ཕྲི། ༦༡ན༢ན།   དེང   * དེར

2 མ་ཕྲི། ༦༡ན༥ན།   གཏར   * གཏེར

3 མ་ཕྲི། ༦༡ན༢ན།   རྲི   * གྲི
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ན་གནས་ཀང་མངོན་སུམ་བཞྲིན། །ཡྲིད་ལ་ཁོད་སྐུ་ཡང་ཡང་བྲིས། །དེ་ལྟར་སྤོ་

བའྲི་ཟློས་གར་ལ། །ཤྲིན་ཏུ་ཆས་པའྲི་གཙུག་ཕུད་ཅན། །ཁེད་སྐུ་ཆུ་འཛིན་ཕུང་

པོའྲི་ཕོགས། །ལྟ་བའྲི་དབངས་སན་འདྲི་ལྟར་སྒོགས། །དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་

ཀྲི་ཁྲི། །ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའྲི་དཔལ་གྲིས་མཐོ། །འཇྲིག་རྟེན་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

རྣམས་ཀྲིས། །ཁྲིམ་གྲི་རྒྱལ་པོ་མཐོན་པོར་བགྲིད། །ཁེད་ནྲི་དུལ་བའྲི་དཔལ་

གྲིས་མཐོ། །རྒྱལ་བའྲི་ཆོས་ཚུལ་འདོམས་པས་མཛེས། །བསབ་གསུམ་རྒྱན་

གྲིས་བརྲིད་པ་དང༌། །ཆོས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་སྲིད་མཛོད། །སྐེ་དགུ་རྣམས་ཀྲི་

ཕན་བདེ་ནྲི། །མ་ལུས་རྒྱལ་བའྲི་བསན་ལས་བྱུང༌། །བསན་པའྲི་ཆུ་བོ་འཕེལ་བའྲི་

གཞྲི། །དགེ་འདུན་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་སེ། །གང་གྲི་དྲིན་ལས་དགེ་འདུན་གྲི། །ཆུ་

མཚོ་ཡོངས་སུ་གང་གྱུར་པ། །ལུང་རྟོགས་ནོར་བུའྲི་”གདེངས
1
་ཀ་ཅན། །བཤེས་

གཉེན་ལག་འགྲོའྲི་དབང་པོ་ལགས། །དེ་ཕྲིར་མཐའ་ཡས་དགེ་འདུན་གྲི། །ཅོད་

པན་འཛིན་པ་ཁོད་ཀྲི་ཐུགས། །རྣམ་དག་བསན་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ལ། །ལྷོད་པ་མེད་

པའྲི་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །ངུར་སྨྲྲིག་ཆོས་གོས་ཟུང་དག་གྲིས། །རབ་བྱུང་རྣམས་

ཀྲི་ལུས་མཛེས་ཀྲི། །རབ་བྱུང་ཁྲིམ་པའྲི་རྟགས་འཆང་བ། །བསན་པ་འཇྲིག་པའྲི་

བརྟུལ་ཞུགས་ལགས། །བསབ་གསུམ་སྦྲང་རྩྲིས་གང་བ་ཡྲི། །པདས་བསན་པའྲི་

ཆུ་མཚོ་མཛེས། །ཁྲིམས་འཆལ་ངུར་སྨྲྲིག་གོས་འཆང་བ། །བདུད་རྣམས་མཆོག་

ཏུ་ཡྲིད་དགར་བགྲིད། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་དང༌། །བདུད་ཀྲི་གཉེན་གྱུར་

གང་ལགས་པ། །རེས་སུ་བཟུང་དང་ཚར་བཅད་པའྲི། །ཕྲིན་ལས་ཐབས་མཁས་

1 མ་ཕྲི། ༦༡བ༣ན།   གདང    ཞོལ། ༨༡ན༥ན།   * གདེངས
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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་བསན་ལ་དགོས་ནུས་མེད། །ལེགས་

བཤད་འོད་བརྒྱའྲི་སང་བ་ཅན། །བཤེས་གཉེན་ཉྲི་མ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང༌། །ཐུབ་

བསན་གླྲིང་བཞྲི་མ་ལུས་པ། །ཅྲིག་ཅར་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་ནུས། །དེ་ལྟའྲི་མཁས་

མཆོག་ནོར་བུ་ནྲི། །གང་ན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ཡྲི། །རྦ་རླབས་ཆེར་གཡོ་མཚོ་ཆེན་

ལས། །འབྱུང་གྲི་མ་ངམ་ཐང་ལས་མྲིན། །དེ་ཕྲིར་རང་ངམ་གཞན་གྲིའང་རུང༌། །གང་

ལ་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བ་ཡྲི། །མཐུ་ལྡན་གནས་དེར་ལྷགས་པ་ཀུན། །ཁོད་ཀྲིས་བསེན་

ཅྲིང་ཡྲིད་དགར་མཛོད། །གང་ལ་འཛིན་དང་སེམས་པ་ཡྲི། །བོ་དང་ལྡན་པ་གཞོན་

ནུ་དག །ཡོངས་འཛིན་མཁས་པའྲི་མདུན་ས་རུ། །སབས་དང་མཐུན་པར་སྦར་བ་

དང༌། །ཕོངས་ལ་ཟས་དང་གོས་དག་དང༌། །འབོར་ལྡན་སེད་པ་བཅད་པ་དང༌། །གཉྲི་

གའང་ཚིག་གྲིས་སྤོ་བསྐེད་ནས། །མང་དུ་ཐོས་ལ་སྦར་བར་འཚལ། །མདོར་ན་མར་

མེ་མཛད་དཔལ་གྲི། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་བསན་པའྲི་སོལ། །ཉམས་པ་མེད་པར་

ཁེད་ཀྲིས་ནྲི། །ཡབ་རེ་དམ་པའྲི་བཀའ་བསྒྲུབ་འཚལ། །དེ་ལྟའྲི་མཛད་པ་རྨད་བྱུང་གྲི 

།གྲགས་པ་རྒྱ་ཆེན་སྤྲིན་གྲི་དབངས། །མཁས་པ་རྨ་བའྲི་ཚོགས་ཀུན་གྲི། །རྣ་བའྲི་

བཅུད་ལེན་སྤོ་བར་མཛོད། །བདག་ཀང་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་བཞྲིན་དུ། །བཤད་དང་

སྒྲུབ་པས་མྲི་ངལ་ཞྲིང༌། །ཁེད་སྐུའྲི་མདུན་སར་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །སྐེས་བཅས་མྱུར་

དུ་མཇལ་བར་སོན། ཞེས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དཔལ་སང་ཐང་གྲི་གཟྲིམས་ཁང་དུ། མང་

དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཉེར་བརྒྱད་ལ་གཙང་ཉང་སོད་

རྲིག་པའྲི་འབྱུང་གནས་ནས་ཕུལ་བའྲི་ཞུ་ཡྲིག་གཟྲིགས་པའྲི་རྟེན་མཚོན་པར། གོས་
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བཙོ་མ་ཁ་གང་འབུལ་བར་མཆྲིས། དགེ་ཞྲིང་བཀྲ་ཤྲིས་པར་གྱུར་ཅྲིག །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །མང་ཐོས་ཤར་གྲི་རྲི་བོའྲི་རྩེར་སོན་ནས། །ཐུབ་

བསན་ཀུ་མུད་རྒྱས་པའྲི་དཔལ་སེར་ཞྲིང༌། །མཁས་མང་རྒྱུ་སར་ཁོད་ན་ལྷམ་མེ་

བ། །ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བའྲི་ཟླ་བ་རྒྱལ། །ཁེད་ཀྲི་མཁེན་པ་རྨད་བྱུང་ཟེར་ཕེང་

གྲིས། །ལེགས་བཤད་པདོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་བེད་ཀང༌། །འགྲོ་བོའྲི་གདུང་བ་རྲིང་

དུ་བགྲིད་པ་འདྲི། །སང་བ་ཟླ་བལ་ལགས་པར་བདག་གྲིས་འཁུམས། །ཤེས་བ་

གང་ལའང་ཐོགས་མེད་མཐའ་དང་བལ། །ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ལ་གོ་སབས་འབེད་པ་

འདྲི། །ནམ་མཁའྲི་ཁོན་ནམ་ཁོད་ཀྲི་བོ་གྲོས་ཞེས། །ཁོ་བོའྲི་ཡྲིད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་དཔང་

ཐག་འཛིན། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་བཤེས་གཉེན་ལོན་པའྲི་ཤྲིང༌། །རྒྱ་ཆེན་མཁེན་པའྲི་ཡལ་

ག་ཁོན་ཡངས་ཤྲིང༌། །ཚུལ་བཞྲིན་སེམས་པའྲི་མེ་ཏོག་མདངས་བཀྲ་བ། །ཏྲིང་

འཛིན་འབས་བུའྲི་ཁུར་གྲིས་བརྲིད་པ་ཁེད། །བདེ་གཤེགས་བསན་པའྲི་ཚལ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །ས་གསུམ་འགྲོ་བའྲི་ཉེར་འཚོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཁེད་ཀྲི་བོ་གྲོས་

ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས། །ལེགས་པར་འོངས་པའྲི་སན་ཚིག་འོད་དཀར་ཕེང༌། །བདག་

ཡྲིད་ཀུ་མུད་ཚལ་དུ་ལྷུང་བ་ཡྲིས། །དགའ་བའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་གསལ་བར་གྱུར་ལགས་

གྲང༌། །ཆུ་གཏེར་ལས་ནྲི་ཆུ་འཛིན་དང༌། །ཆུ་འཛིན་ངོགས་ལས་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན། །ཆུ་

རྒྱུན་ལས་ནྲི་ཆུ་གཏེར་གྲི། །ཆུ་མཚོ་དབར་གྲི་ཆུ་བཞྲིན་འཕེལ། །དམ་པ་ཡོན་ཏན་

ལྡན་པ་ཁེད། །དམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་ཕྲིན་ཀང༌། །དམ་པ་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལས་

སར། །དམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་སེལ་བགྲིས་ནས། །སར་ཡང་བཤེས་གཉེན་ཉྲི་མའྲི་འོད་

སོང་གྲིས། །གཞན་ལ་ཕན་བདེའྲི་སང་བ་བགྲིད་སད་དུ། །ཡུལ་གཞན་བ་ལམ་གང་
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དུ་བརྒྱུ་བ་ཡྲི། །ཕོགས་དེར་བདག་ཡྲིད་པདོའང་གུས་པ་སོན། འོན་ཀང༌། སེ་སོད་

འཛིན་པ་ཁེད་ཉྲིད་ཕོགས་གཞན་དུ་འབོན་པར་ཉེ་བ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་སྤན་ལམ་དུ་

བབ་པར་ལུས་ཀྲིས་སེབ་པར་བགྲིས་ཏེ། བཀུར་སྲི་དང༌། རེད་པ་སོབ་པ་དང༌། རྲི་

མོར་བགྲི་བ་དག་གྲིས་བསོད་ནམས་སེལ་ནས། མཁས་པ་དགའ་བར་བེད་པའྲི་

འབེལ་བའྲི་གཏམ་གྲིས་ཡྲི་རང་བར་བགྲི་བའྲི་ཤ་ཆགས་པ་ལགས་ནའང༌། བདག་

སྤྲིར་རྣམ་གཡེང་ཆེ་བ་ལགས་པར་མ་ཟད་ཀྲི། ལྷག་པར་དོ་ནུབ་ཀྲི་སབས་སུ། སྐེ་

བོ་མང་པོ་དག་གྲིས་ཆེས་ཆེར་གཡེངས་ནས། ཡྲི་གེ་འབུལ་བའྲི་གོ་སབས་ཀང་

འཕོག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ། སྐུ་མདུན་དུ་སེབ་པའྲི་རྔོ་མ་ཐོགས་ལགས། ཕྲིན་ཆད་ཅྲི་

མྱུར་གྲིས་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྐེས་འབུལ་ཞྲིང་འབེལ་བའྲི་གཏམ་གྲི་རྩེ་དགའ་

ལ་ཀུན་ཏུ་རོལ་བར་སོན་པ་ལགས། དམ་པ་ཁེད་ཀང་སྐུ་ཁམས་སོམས་པ་བརྟན་

པའྲི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པ་ལྷོད་པ་མྲི་མངའ་བ་ཞུ་ཞྲིང༌། འགྲོ་བ་ཀུན་གྲི་བདེ་སྐྲིད་

བསན་པའྲི་དར་རྒྱས་ལ་རག་ལས། དེ་ཉྲིད་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ་རག་ལས་གདའ་

ནའང༌། དྲིང་སང་གྲི་དུས་ན་བསན་པ་ལ་ཆེད་ཆེར་མཛད་པའྲི་སྐེས་བུ་དམ་པའང་

མཆོག་ཏུ་དཀོན་པར་གདའ་ཞྲིང༌། བསན་པ་འཛིན་པར་བསྒོམ་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་

རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའྲི་བསན་པ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས། རྣམ་

གཞག་ཅུང་ཟད་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསན་པ་བཟུང་ན་ཕན་བདེའྲི་རྩ་བ་མྱུར་དུ་

ཉམས་ཀྲིས་དོགས་པའྲི་སབས་ལ་བབ་སེ་མཆྲིས་པས་མདོ་སེ་དང་རྒྱུད་སེའྲི་དོན་

ལ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་མཁེན་པ་དང་ལྡན་པ་ཁེད་ལྟ་བུས། གང་གྲི་དོན་དུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་

བེགས་པ་དང༌། གང་གྲི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དང༌། གང་གྲི་དོན་
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དུ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། དབང་བསྐུར་བ་ནོས་པའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྲིས་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་ཁེད་རང་གྲི་ཐུགས་ལ་མངའ་བ་དེ་ལགས་

པས། མདོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པའྲི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བའྲི་ཐུགས་ཁུར་ཆེས་ཆེར་

བཞེས་པ་ཅྲི་ནས་ཀང་ཐུགས་ལ་གདགས་པར་ཞུ་འཚལ། ཞྲིབ་ཀྲི་ཞུ་བ་དོན་ཆེ་ཞྲིང་

དགོས་པ་ཆེ་བ་རྒྱ་ཆེར་གསོལ་བ་བགྲི་བར་མཆྲིས་ནའང༌། ད་ལན་སབས་མ་མཆྲིས 

།ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གཟྲིགས་པ་འབུལ་བའྲི་རྟེན་མཚོན་པར། འདྲི་ཡྲི་མདངས་བཟང་མ་

བཟོད་ནམ་མཁའ་ཡང༌། །སེང་དུ་འཕགས་ཤྲིང་རྒྱ་མཚོ་ཕ་མཐར་བོས། །ཨནྡྲ་རྲིལ་

ཀྲི་མདངས་འཕོག་གོས་ཁ་འདྲི། མྲི་འགྱུར་ཆོས་དབྲིངས་མཚོན་ཕྲིར་དབུལ་བར་

བགྲི། །ཡང་དག་པ་ཡོངས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་སོམ་བརྩོན་སེ་སོད་འཛིན་

པ་ཆེན་པོ་བ་མ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤྲིས་པའྲི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བ། སྔ་སོར་དགེ་བཤེས་

དགེ་འདུན་དཔལ་གྲིས་ཡྲི་གེ་དང༌། ད་རེས་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཡྲི་གེ་འཕོད། 

ཁེད་ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། བདག་ཀང་སྔོན་

ཆད་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་པ་མ་གེས། ཚེ་འདྲིའྲི་འདུན་གྲབས་མ་ཆོད། རྣམ་གཡེང་གྲི་

ད་བ་མ་བལ། སོམ་ལས་ཀྲི་གནས་མལ་མ་སོངས། དོན་ཆུང་གྲི་ཁེ་ཉེན་བརྩྲི་བརྩྲི་

ནས། དོན་ཆེན་ཡྲིད་སོན་ལ་འཇོག་པའྲི་ངང་ལ། དབང་མེད་ཀྲི་སྐས་ཆེན་མ་བྱུང་

གྲི་བར་དུ། ཉྲིན་མཚན་གར་སོང་ཆ་མེད་དང་དོན་མེད་ལ་གཏོང་བའྲི་ཉམས་ལེན་

ལ་བརྩོན་པར་བདོག །སབས་ཀྲི་དོན་བརོད་པར་བ་བ་ནྲི། ཁེད་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བ་

བ་ཉམས་པར་བེད་པའྲི་འཆྲིང་བ་ལ་མྲིང་གྲ་པར་བསད་པ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ཡུན་

རྲིང་དུ་བཅྲིངས་མོད་ཀྲི། འཆྲིང་བེད་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་ལ་སོང་བ་ནྲི་རེད་པ་
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ལེགས་པར་རེད་པ་སེ། མ་ལ་ཕན་གདགས་པའྲི་མཆོག་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་བསན་པའྲི་

གནད་རྲིག་པ་དག་འདྲི་སམ་དུ་སེམས་སོ། །ཕན་གདགས་ཞྲིང་གྲི་མཆོག་གྱུར་དྲིན་

ཅན་མ། །སྲིག་སོང་དགེ་ལ་སྦོར་བའྲི་བང་དོར་གྲིས། །གཏན་དུ་ཕན་པའྲི་ལམ་ལ་

ལེགས་བཀོད་ན། །ཕན་གདགས་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཏུ་དེ་ཉྲིད་འགྱུར། །དངོས་སུ་ཚུལ་

དེ་བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་ན། །དྲིན་ཅན་ཕ་མའྲི་ཐོག་མའྲི་སྲིག་པའྲི་ཚོགས། །ཡོངས་

སུ་སྦོང་བའྲི་སྔགས་དང་ཏྲིང་འཛིན་སོགས། །ཐབས་མཁས་ཚུལ་ལ་འབད་པ་རྒྱལ་

བས་བསྔགས། །རང་གྲི་དགེ་སྦོང་ཚུལ་དང་ཀོག་པ་དང༌། །བསམ་གཏན་རྲིམ་པ་

ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་ན། །ཁ་ཟས་སན་དང་རྲིམ་གྲོས་ཕན་འདོགས་ཤྲིང༌། །མཆོད་

པ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའྲི་བ་བ་ཡལ་བོར་

ནས། །མ་མའྲི་བསེན་བཀུར་ཙམ་ལ་ཆགས་པ་ནྲི། །རྒྱལ་བའྲི་ལམ་བཟང་དེ་ཉྲིད་མ་

རྲིག་པའྲི། །འཇྲིག་རྟེན་རྒན་པོའྲི་སྤོད་ཚུལ་ལགས་པར་འཁུམས། །ཞེས་པ་ནྲི་མདོ་

ཙམ་བརོད་པའོ། །དེ་བས་ན་དལ་བའྲི་རྟེན་འདྲི་སྔར་ཡང་སང་ཤས་ཀྲི་དབང་དུ་ཐལ་

བས་དོན་མེད་དུ་འདས། ད་ནྲི་ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉས་མ་བཟུངས་ཀང༌། 

དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའྲི་རྒས་པའྲི་ཁུར་གྲིས་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ནོན་

ནས་ཅྲི་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་གནས་སབས་ལ་ཡོངས་སུ་ཐུག་པར་འགྱུར་བ་

ལ་”ཚེགས
1
་མེད། ད་ལྟ་བསན་པ་དང་མཇལ་བང་དོར་འབེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད། ལང་

ཚོས་མ་བསླུས། སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་དཀོན་པའྲི་ལམ་བཟང་པོ་རྣམས་

ཀྲི་གནད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་བཙལ་ན་རེད་པའྲི་གནས་སབས་ལན་ཅྲིག་ཙམ་དུ་ཟད་

1 མ་ཕྲི། ༦༣བ༦ན།   ཚོགས   * ཚེགས
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པ་འདྲི་འད་བའྲི་དུས་སུ། དེ་འད་བའྲི་ལམ་བཟང་བཙལ་ནས་རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་

གཞོག་ངེས་པ་དང༌། ཕྲི་མ་གང་དུ་སྐེས་པའྲི་ས་དེར་ཡང་བག་ཆགས་དེ་དག་སད་

ངེས་པའྲི་རྐེན་གྲི་གཙོ་བོར། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་ཕད་ངེས་

པའྲི་རྒྱུར་ཚོགས་སྒོ་ས་ཚོགས་ནས་གསོག་ཅྲིང༌། དེ་དག་དེ་འད་བའྲི་རྐེན་དུ་འདུན་

པ་དག་པོའྲི་སོན་ལམ་གྲིས་ཁ་བསྒྱུར། དེ་འད་བའྲི་གེགས་ཀྲི་སྲིག་ལྟུང་སྦོང༌། བ་མ་

དང་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལྟར་ནུས་པའྲི་གསོལ་བ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འདེབས་པའྲི་སྒོ་ནས་

ད་ལྟ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་མྲི་བེད་ཐབས་མེད་དུ་འདུག་སམ་པའྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་བ་བ་ཐམས་

ཅད། ཁེ་ཉེན་ཅྲི་ཡོད་ཀང་ཁད་དུ་བསད་ནས། སྲིང་ཚ་ཧང་བའྲི་བ་བ་བཙན་ཆོད་ལ་

གཏོར་པའྲི་སྲིང་ཁམས་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཤྲིག་མ་བྱུང་ན། ད་ལྟ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་

ནྲི་ཤེས། ཤེས་ཀང་མ་བསྒྲུབ་པར་ཕྲི་བཤོལ་དུ་ལས་པའྲི་སོས་དལ་གྲི་སབས་སུ། 

གློ་བུར་གྲི་སྐས་འདེགས་ཤྲིག་བབ་པའྲི་དུས་ན། འགོད་ཀང་ནྲི་འཕྲིས། ཚེ་འདྲིའྲི་

སན་གྲགས་ནོར་རྫས་གྲ་པ་འཁོར་གཡོག་གཉེན་མཛའ་བཤེས་སོན་བཟང་གྲི་གྲགས་

པ། ཚིག་སམ་གྲི་ཁ་བཤད། ཁོ་འདྲི་ཟེར་ན་ང་འདྲི་ཟེར་གྲི་གཤགས་ཡྲིག་ལ་མྲིང་

རྩོད་པ་བཟང་བར་གྲགས་པ་དང་རང་ཡུལ་གྲི་གྲྭ་སའྲི་མྲི་མཐོང་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་ནྲི་བསླུས། ཕྲི་མའྲི་གྲབས་ད་ལྟ་བས་པར་བསྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ལྟར་སང་

དུ་སོང་ནས་དེ་དུས་མ་ཕན། ཕྲི་མ་གར་འགྲོའྲི་གཏོལ་ནྲི་མེད། བརྒྱ་ལ་མྲིར་སྐེས་

བསན་པ་དང་མཇལ་ཀང་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་”ཆེས
1
་ཆེར་དཀོན་པའྲི་ལམ་བཟང་

པོ་འདྲི་འད་སོན་པའྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉྲིས་ཀ་དང་ཕད་མྲི་སྲིད་པ་ཙམ་དུ་སོང༌། 

1 མ་ཕྲི། ༦༤ན༥ན།   ཆས   * ཆེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 166  

མདོར་ན་སྐེ་བ་གཏན་གྲི་འདུན་མ་ཐམས་ཅད་ལོ་གཅྲིག་གཉྲིས་མ་ཤྲི་ན་དེ་ཙམ་གྲི་

བར་ལ་རྐང་ཚུགས་པ་བེད་དགོས་པའྲི་དུས་འདྲིར། རང་ཅག་རྣམས་ཀྲིས་དོན་ཆུང་

གྲི་ཁེ་ཉེན་བརྩྲི་ཡྲིན་སོས་དལ་དང་རྣམ་གཡེང་ལྷུར་བེད་པའྲི་ངང་ཚུལ་འདྲི་ཅུང་ཟད་

བོ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ནས་བསམས་པ་ན་ཡྲིད་ལ་གདུང་བ་དག་པོ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུར་

སང་བས། དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་པའྲི་བ་བ་ལ་བརྩོན་པ་དག་པོ་མཛད་འཚལ། ངེད་ཀང༌། 

དད་”མེད
1
་ཀྲི་སོབ་འཁོར་མང་པོ་ནྲི་སྲིང་ནས་ཀྲི་དགྲང་མཐོང༌། དགོས་མེད་ཀྲི་བ་

བ་མང་པོས་ནྲི་སྐོ་སུན་གཏྲིང་ནས་སྐེས། སུ་ལ་ཡང་ངོ་བསྲུང་དང་ཁེ་ཉེན་བརྩྲི་བ་

དང་གྲོས་འདྲི་བའྲི་བསམ་པ་ནྲི་རྩ་བ་ནས་ཟད། སྲིང་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ནྲི་སོམ་

པ་ཆུས་གདུངས་པ་ལྟ་བུར་འདོད། ཕ་རྒན་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དེ་མྲི་བཞུགས་པས་སང་

བ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་གཅྲིག་ལས་མ་བྱུང་བས། གར་འགྲོ་དང་འདྲི་ལྟར་

བེད་ཀྲི་བ་བ་འཕལ་ལ་དན་པ་འཕལ་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་གྲིན་གཏད་མེད་ལ་གཏོང་

བ་ཞྲིག་ལས་མྲི་བདོག་པས་དེང་སང་ཅྲི་མྱུར་ལ་མཇལ་བའྲི་རྟེན་འབེལ་ཨ་འགྲྲིག་

གཟྲིགས་པར་ཞུ། ཞྲིབ་པར་དགེ་བཤེས་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་ལ་གསལ། ཡྲི་གེ་

གཟྲིགས་པའྲི་རྟེན་དུ་རྣམ་ཐར་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་འབུལ། །

ༀ་སྭསྲི། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་བདེ་བར་འདོད་པའྲི་

གནས་སུ་ཕྲིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ལ་འཕྲིན་ཡྲིག་དགོས་པ་ཆེན་པོའྲི་གཏམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

མས་བསད་པ་དང་བཅས་པ་བསྐུར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བགྲེས་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐུན་མོང་དུ་བསད་བའྲི་ཡྲི་གེ་དར་ཡུག་བདུན་གྲི་རྟེན་དང་བཅས་

1 མ་ཕྲི། ༦༤ན༧ན།   མད   *  མེད
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པ་མངགས་པའྲི་དགེ་བཤེས་གཉྲིས་ཀྲིས་འཕོད་པས་ཡྲིད་སྲིམ། བརོད་པར་བ་

བ་ནྲི། ཡབ་རེ་དམ་པའྲི་བཀའ་སོལ་ཟླ་མེད་པ། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་བསན་

པའྲི་ཁུར་ཆེན་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་ལྕྲི་བས་བདག་སྲིང་ཅྲི་ཡང་ནོན། །འོན་ཀང་ངལ་བའྲི་

འདུ་ཤེས་མཆྲིས་མ་ལགས། །དེ་ཕྲིར་སྔོན་ཆད་ཐུབ་བསན་ཉྲི་མའྲི་འོད། །གང་

དུ་བལ་བའྲི་མཐའ་འཁོབ་མུན་གླྲིང་དུ། །དྲི་མེད་བསན་པའྲི་སྒོན་མེ་འཛུགས་པ་

ལའང༌། །བདག་ནྲི་ནམ་ཡང་ཞུམ་པ་མ་མཆྲིས་མོད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གངས་ཅན་

བསན་པའྲི་གཞྲི། །སྐེས་མཆོག་དུ་མས་གང་དུ་བཙུགས་པའྲི་གནས། །ད་ལྟའང་

དམ་ཆོས་མ་ལུས་འབྱུང་བའྲི་ཁུངས། །དབུས་གཙང་དག་པའྲི་ཞྲིང་ཞེས་གྲགས་

མོད་ཀྲི། །ལེགས་པར་བརྟགས་ན་བསན་པའྲི་གཟུགས་བརན་ཙམ། །འདྲི་ཡང་སྣུམ་

ཟད་མར་མེ་ཇྲི་བཞྲིན་གྱུར། །ཐུབ་པའྲི་གཅེས་མཇོད་གང་ཡྲིན་རྩྭ་ལྟར་འདོར། །བོ་

ངན་ལོག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཉྲིན་བཞྲིན་འཕེལ། །རང་དགར་སྤོད་པ་བདུད་ཀྲི་ཕོ་

ཉ་ནྲི། །མང་པོས་བཀུར་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་ཛིན་པ། །བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་

བསྲིལ་ལ་ཆེར་བརྩོན་པའྲི། །དཔུང་ཚོགས་དུ་མས་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །ཚུལ་འདྲིར་

གྱུར་ཀང་བོ་གྲོས་མྲིག་ལྡན་པ། །ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་འབེད་ལ་མ་ཞུམ་པའྲི། །བསན་

པའྲི་ཁུར་འཛིན་བཤེས་གཉེན་ཆེས་ཆེར་དཀོན། །དེ་བས་དེ་རེས་འཇུག་པའང་ཤྲིན་

ཏུ་དཀོན། །ཚུལ་འདྲི་ཡྲིད་ལ་ཤྲིན་ཏུ་བརྣག་དཀའ་ནས། །བདག་ཀང་འབད་པ་དུ་

མས་བསན་པའྲི་ཁུར། །ཡབ་རེ་དམ་པའྲི་རྲིང་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཕོགས་

འདྲིར་འཛིན་ལ་བོ་གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་”འཆེལ
1
། །ཕོགས་འདྲིར་བསན་པའྲི་ལོན་ཤྲིང་

1 མ་ཕྲི། ༦༥ན༢ན།   འཆེལ   *  འཕེལ
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རྩ་བ་ནས། །ཆོས་མྲིན་ཉེས་བཤད་ས་རེས་བཅད་པ་ན། །ལན་ཅྲིག་ཡལ་ག་ཅུང་

ཟད་ཕོགས་གཞན་དུ། །འཕེལ་ཡང་དགོས་པ་ཆུང་བར་བདག་གྲིས་མཐོང༌། །ད་ལྟ་

ཕོགས་འདྲིར་ཆོས་མྲིན་དཔུང་ཚོགས་དགྲ། །ལེགས་བཤད་བསན་པའྲི་རུ་མཚོན་

ཁོ་བོས་འཛིན། །དེ་ཕྲིར་ཁོ་བོས་ཕོགས་འདྲི་བཏང་བ་ན། །ཐུབ་པའྲི་གཅེས་མཛོད་

སུ་ཡྲིས་འཛིན་པ་སྨྲོས། །དེ་ཕྲིར་ཁེད་ཅག་ལྷག་བསམ་དགེ་མོད་ཀྲི། །བདག་གྲིས་

ཁེད་ཀྲི་ཇྲི་ལྟར་བཞེད་པའྲི་དོན། །ཁས་བང་བགྲི་བའྲི་དམ་བཅའ་རྔོ་མྲི་ཐོགས། །དོན་

འདྲི་དགོངས་ནས་རྲིང་འོངས་སྐེ་བོ་ཀུན། །རྣམ་དག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའྲི་བཤེས་

གཉེན་མཆོག །ལྟ་སྤོད་བཟང་ལྡན་གཞན་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །བདག་ལ་ཁེད་ཀྲིས་

བཟོད་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །འདྲི་ཡྲི་གནས་ལུགས་དགེ་བཤེས་རྣམས་ལ་

གསལ། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤྲིས་འཕེལ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པུ་འབོར་སྒང་དུ་

ཆོས་བར་ལ་འོང་བར་རྲིགས་སོ་ཞེས་བསྐུལ་བའྲི་ལན་དུ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོས་”སྨྲས
1
་པའོ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཐུགས་རེའྲི་འོད་དཀར་

ཅན། །འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ས་བཅུའྲི་ཟླ་བ་དེས། །བོད་ཡུལ་མུན་པ་བསལ་སད་

མྲི་དབང་གྲི །རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའྲི་ཟློས་གར་མང་ཞྲིག་མཛད། །དེ་དག་རྲིགས་ལ་

དུས་ཀྲི་ཐ་མར་ཡང༌། །གྲགས་པའྲི་འོད་དཀར་ཉམས་པ་མེད་པ་ཅན། །གངས་ཅན་

སོད་ཀྲི་ས་འཛིན་གདུགས་གཅྲིག་པུ། །ཁེད་ཀྲི་ལྷག་བསམ་དོན་ཀུན་འབོར་གྱུར་

ཅྲིག །དཔལ་ལྡན་ས་ཡྲི་བརྒྱ་བྲིན་སན་ཤལ་ལ། །འཁྱུད་པར་འོས་པའྲི་ཚིག་གྲི་མེ་

1 མ་ཕྲི། ༦༥ན༦ན།   སས   *  སྨྲས
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ཏོག་ཕེང༌། །རོག་བལ་དང་བའྲི་ཡྲིད་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་པ། །དོན་བཟང་དྲི་”བསུང
1
་

རྫོགས་འདྲི་བདག་གྲིས་འབུལ། །ཁེངས་ལྡན་སྐེ་བོ་དུ་མའྲི་ཅོད་པན་གྲིས། །ཞབས་

མཐྲིལ་པདོའྲི་ངོས་ལ་ངལ་བསོ་བ། །ཁོད་ཀྲི་གཙུག་ཕུད་དཀོན་མཆོག་རྲིན་ཆེན་

གྲི། །ཞབས་སྐེས་མཆོད་ལ་བསེལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ། །བདག་ཀང་བ་མའྲི་ལེགས་

བཤད་ཀྲིས་འཚོ་ཞྲིང༌། །སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་དོན། །བཤད་སྒྲུབ་

བསན་པའྲི་བ་བ་མ་དོར་ཙམ། །མ་རུངས་སྐེ་བོའྲི་ཁོད་ན་སྤོད་ཅྲིང་མཆྲིས། ཞེས་

གསོལ་ནས། སར་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་ནྲི། གུར་ཀུམ་མེ་ཏོག་དྲི་ལ་སེད་ལྡན་

པའྲི། །བཀའ་ཡྲིག་བུང་བའྲི་ཕེང་བ་རྲིང་འོངས་ནས། །ཁོད་ཐུགས་དགེ་བ་སྒོགས་

པ་ལྷུར་བངས་ཏེ། །སོར་མོའྲི་འདབ་ཕེང་རྩེ་ལ་ལྡྲིང་ཞྲིང་ཆགས། །དེ་ཚེ་མྲིག་དང་

རྣ་བའྲི་དགའ་སོན་མོང༌། །ཡྲིད་ལ་ཁོད་སྐུ་མངོན་སུམ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །ཡང་ཡང་བྲིས་

ནས་དེ་དོན་བསམས་པ་ན། །བདག་ཡྲིད་ཁོགས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་འཕང་བར་གྱུར། །ཅྲི་

སད་ཅེ་ན་ཐུབ་བསན་ཉྲིན་མོར་བེད། །ནུབ་རྲིའྲི་མལ་སན་ངོས་ལ་གོས་དམར་

འཛིན། །སྐེ་དགུ་ཕན་བདེའྲི་པད་ཚལ་ལྷག་མ་ཙམ། །སྲིག་སྤོད་བ་མོས་ཉྲིན་རེ་

བཞྲིན་དུ་འཇོམས། །གངས་ཅན་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ལེགས་ཉེས་ཀྲི། །བང་དོར་འབེད་

ལ་ཤྲིན་ཏུ་འཐོམས་གྱུར་པས། །ཁ་གསག་དཔུང་དང་ལོངས་སྤོད་ཕྲིར་འབང་

གྲི །ཐུབ་པའྲི་གསུང་བཞྲིན་བསྒྲུབ་རྣམས་རྩ་ལྟར་འདོར། །དེ་ཕྲིར་རྲིགས་པའྲི་སྐེ་

བ་འཛིན་མཁས་པ། །བཤེས་གཉེན་དེད་དཔོན་མཆོག་ཀང་མ་རུངས་པའྲི། །རླུང་

ཆེན་ནང་དུ་ཡང་ཡང་གྲུ་སྦར་བས། །ཡང་ཡང་སྒྲིད་ལུག་འགྱུར་བར་གདོན་མྲི་

1 མ་ཕྲི། ༦༥བ༡ན།   གསུང   *  བསུང
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འཚལ། །འོན་ཀང་བོད་འབངས་སྐེ་དགུ་མཐའ་དག་གྲི །དགེ་ལེགས་སོག་ནྲི་ཡང་

ཡང་གསོས་གྱུར་པ། །བསན་པའྲི་རྩ་བ་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་མྲིག །སྔོན་གྲི་ཆོས་

རྒྱལ་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀྲི། །རླབས་ཆེན་སྤོད་པའྲི་རེས་འགྲོ་ཕན་བདེའྲི་

ཁུར། །ད་ལྟར་ཁོད་ཀྲི་ཟུར་ཕུད་ངོས་དག་ལ། །མེ་ཏོག་ཕོན་པོ་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་

འཛིན། །དགུན་གྲི་པད་དཀར་ཡ་མཚན་ཅྲི་ཡང་བསྐེད། །དེ་ཡྲི་དྲི་བཟང་ཕོགས་

ཀུན་དྲི་ལེན་གྲིས། །ནོར་འཛིན་བུ་མོའྲི་འགྲམ་པའྲི་ངོས་དག་ལ། །ལན་ཅྲིག་མྲིན་

པར་བསྒོས་པ་ལ་སེད་པའྲི། །མཁས་རྣམས་ཡྲིད་ནྲི་ཞགས་པ་མེད་པར་འཛིན། །དེ་

སད་ཁོད་ཐུགས་དག་པའྲི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡྲིས། །བདག་གྲི་སྲིང་ནྲི་ཀུན་ཏུ་དངས་མོད་

ཀྲི། །ད་དུང་བ་བ་དུ་མས་གཡེངས་གྱུར་ཅྲིང༌། །བདག་ཡྲིད་ལྷག་དང་བཅས་པའྲི་

གནས་སབས་བསེན། །སྐེ་བོ་འཇུངས་པ་ནོར་གྲིས་ལྷག་པར་ཚིམ། །ང་རྒྱལ་

འཛིན་རྣམས་གཅམ་བུའྲི་ངག་གྲིས་མགུ། །དམ་པ་ལེགས་བཤད་རོ་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས། །དེ་ཕྲིར་སར་ཡང་ཆོས་ཀྲི་སྐེས་འདྲི་འབུལ། །བདེ་ལེགས་རྩ་བ་ཐུབ་

བསན་ལོ་ཐོག་ནྲི། །བཤེས་གཉེན་ཆུ་འཛིན་དབང་པོའྲི་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །ཆུ་ཆར་

དུས་སུ་འབེབས་ལ་རག་ལས་པས། །མྲི་དབང་མདུན་ས་མཁས་པས་བརྒྱན་པར་

མཛོད། །ཚིག་གྲི་ཡལ་འདབ་མང་དུ་རྒྱས་ན་ཡང༌། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲིང་པོ་

མ་མཆྲིས་ན། །བླུན་པོའྲི་བ་ཚོགས་འདྲིད་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི། །ཁོང་རུལ་ལོན་ཤྲིང་

བཞྲིན་དུ་མཁེན་པར་མཛོད། །སྐེ་དགུའྲི་བདེ་སྐྲིད་བསན་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། །དེ་

ཡང་ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་རྒྱས་པ་ལ། །རག་ལས་དེ་ཡྲི་སད་དུ་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི། །རྟག་

ཏུ་ལྷོད་པ་མེད་པའྲི་བོ་གྲོས་མཛོད། །ཚོང་འདུས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བའྲི་ཟས་བཞྲིན་
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དུ། །འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་མང༌། །དེ་ཕྲིར་ཡངས་པའྲི་”བོ
1
་ཅན་

ཁོད་ཀྲི་ཐུགས། །ལེགས་པའྲི་ལམ་བཟང་ཀུན་ཏུ་བསེན་པར་འཚལ། །རྣམ་དག་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱན་གྲིས་རབ་མཛེས་ཤྲིང༌། །ས་ཕོགས་སྐེ་བོའྲི་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྲི་

གཞྲི། །བག་ཡོད་དུལ་བའྲི་གོས་འཆང་རབ་བྱུང་གྲིས། །ས་ཡྲི་ཁོན་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

གང་བར་མཛོད། །འབངས་རྣམས་སྐེ་བོའྲི་བདེ་ལེགས་ཇྲི་སེད་པ། །དེ་ཀུན་ས་སྐོང་

མཛད་པའྲི་རེས་སུ་འཇུག །དེ་ཕྲིར་ཉྲིད་ཀྲི་སས་ལ་ཇྲི་ལྟ་བར། །བམས་པའྲི་ཐུགས་

ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་སྲིད་མཛོད། །ཕན་ཚུན་གནོད་པའྲི་ལས་ལས་རབ་བཟློག་

ནས། །ཀུན་ཀང་འཚེ་བ་མེད་པའྲི་ཆོས་ལ་བརྟེན། །དགེ་བའྲི་ཁྲིམས་ཀྲིས་ཉྲིད་ཀྲི་

ཆབ་སྲིད་ནྲི། །རྫོགས་ལྡན་དུས་བཞྲིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་མཛོད། །རྐང་དྲུག་ལྡན་པ་

ཁོ་བོའང་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །འཕུར་ལྡྲིང་སན་པའྲི་སྒ་དབངས་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང༌། །དད་

པ་སྤང་རྩྲིའྲི་བཅུད་ཀྲིས་ཡོངས་གཏམས་པའྲི། །འདབ་བརྒྱའྲི་ཚལ་དེར་འཇུག་

པའྲི་སོན་ལམ་བགྲིད། །ཁོད་ཐུགས་དགེ་བ་རྒྱས་པའྲི་འོད་དཀར་ཅན། །བདུད་

སེ་མུན་ཅན་གཟའ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། །ཁོར་ཡུག་རྲི་བོའྲི་ཁོངས་ཀྲི་ནོར་འཛིན་

གཞྲི། །ཐུབ་བསན་ཀུ་མུད་དགོད་པའྲི་གཉེན་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་པའྲི་ཞུ་ཡྲིག་གཟྲིགས་པའྲི་རྟེན་མཚོན་པར། ལྷག་བསམ་དྲི་མ་མེད་པ་

ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་བའྲི་ཁ་བཏགས་གཅྲིག་མཆྲིས། ཟླ་བ་གསུམ་པའྲི་ཉེར་བདུན་

ལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་ནས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་གུ་

གེའྲི་མངའ་བདག་ཁྲི་ནམ་མཁའྲི་དབང་པོ་ཕུན་ཚོགས་སེ་དཔལ་བཟང་པོས་འབུལ་

1 མ་ཕྲི། ༦༦ན༧ན།    བ   *  བོ
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བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་གདན་འདེན་པའྲི་ཞུ་ཡྲིག་ནན་ཆེན་པོས་ཕུལ་

བའྲི་ལན་དུ། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་སྨྲས་པའོ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །རྲིགས་དང་རུས་དང་ཆོ་འབང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཤྲིང༌། དད་པ་དང་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡ་རབས་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཉེ་བར་

མཛེས་པ་དྲུང་བདག་མོ་པའྲི་སྤན་སྔ་ནས། གསུང་ཤོག་གུར་ཀུམ་གྲི་རྟེན་བཅས་

གནང་བ་དགེ་བཤེས་”སེང
1
་བོ་བས་ཚང་བར་འཕོད་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས། སྔ་

སོར་ཡང་སོས་ཤེལ་བཟང་པོའྲི་རྟེན་ཅན་གྲི་གསུང་ཤོག་འཕོད་ནས། དེའྲི་ལན་གྲི་

ཡྲི་གེ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་བང་ཆུབ་སེམས་དཀར་པོའྲི་

རྲི་ལུའྲི་རྟེན་དང་བཅས་པ། ཕྲིན་ལས་པ་འདེགས་པའྲི་སྔོན་ཙམ་དུ། དབུས་ནས་

གནས་རྲིང་དུ་བོན་པའྲི་པུ་ཧྲངས་པའྲི་དགེ་བཤེས་གཅྲིག་ལ་ཕུལ་བ་ལགས་ནའང་

མ་འཕོད་པར་གདའ། ཁེད་སྤྲིར་བསན་པ་ལ་དད། ཁད་པར། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་མྲི་ཕེད་

པའྲི་དད་པ་ཚད་མེད་པ་མངའ་བའྲི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་ནས། བདག་གྲི་ཡྲིད་ལ་མཆོག་ཏུ་

དགའ་བ་མཐའ་ཡས་པ་དབར་གྲི་ཆུ་བོ་བཞྲིན་དུ་འཕེལ་བར་གྱུར་ལགས། ཞལ་ཏ་

གནང་བའྲི་དོན་རྣམས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་བསོད་པ་

བགྲིས་ནས་ཕུལ་ཡོད་ལགས། མགོན་པོ་ཕག་བཞྲི་པའྲི་ཡྲིག་ཆ་དེ་ལ་ཤོག་བུ་མང་

རབ་དགོས་པ་དང༌། ད་ལྟ་ཆོས་མང་པོ་འཆད་དགོས་པ་དང༌། ཁོང་རྣམས་ཀང་འགྲོ་

བར་རྲིངས་པས་མ་འགྲུབ་ལགས། ཕྲིས་མགོགས་པར་བགྲིས་ནས་བསྐུར་བར་

1 མ་ཕྲི། ༦༦བ༦ན།   སྐུ ༥༩ན༦ན།  སང   *  སེང
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ཞུ། བདག་འོང་དགོས་གསུང་བའྲི་དོན་ལ། སྔོན་གྲི། ཆོས་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་དཀའ་བ་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བས་ལེགས་

པར་བཙུགས། བར་དུ་ཉམས་སུ་ཟྲིན་ཀང༌། ད་དུང་གསོ་བར་བཞེད་པའྲི་ཐུགས་ཀྲི་

དགོངས་པ་རླབས་ཆེ་ལ་རྣམ་པར་དག་པ་མངའ་བ་དེ་འད་བས། རེའྲི་བཀའ་སོལ་

བཞྲིན་དུ་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་འཛུགས་པའྲི་བཀའ་གནང༌། བདག་ལྟ་བུས་དང་

དུ་ལེན་པར་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་རྲིགས་མོད་ཀྲིས། འོན་ཀང་ཐོན་དཀའ་ཞྲིང༌། ཐོན་

ཀང་བཞེད་པ་བཞྲིན་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་མཆྲིས་པ། དྲུང་གྲི་ཞུ་ཡྲིག་

དང༌། ཁོང་གྲི་ངག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ཞྲིབ་ཏུ་དགོངས་པ་ཞུ། སར་ཡང་གསོལ་བ་ནྲི། 

དམ་པ་རྣམས་ལ་དད་པ་རྒྱན། །བག་ཡོད་གོས་ཀྲི་མཆོག་ལགས་ཀྲི། །ཀ་ཤྲིའྲི་རས་

དང་གསེར་གྲི་རྒྱན། །ཡྲིད་བརྟན་མྲི་རུང་སླུ་བྲིད་ལགས། །ལོངས་སྤོད་མངའ་ཐང་

མཐོ་བའྲི་དཔལ། །སབས་གསུམ་བདག་པོ་དང་མཚུངས་ཀང༌། །སོན་དུས་མཛེས་

པའྲི་སྤྲིན་དཀར་བཞྲིན། །སད་ཅྲིག་མྲི་བརྟན་གཡོ་བ་ལགས། །ལྦུ་བ་དང་མཚུངས་

ལོངས་སྤོད་ཀྲི། །སྲིང་པོ་ཆོས་ཀྲིས་བང་ལགས་ན། །འཇྲིགས་པ་མེད་པའྲི་གོ་འཕང་

མཆོག །བདུད་རྩྲིའྲི་གོ་འཕང་རེད་པར་འགྱུར། །རེད་དཀའྲི་དལ་འབོར་རྲིན་ཆེན་

ལ། །གཙང་བའྲི་སྲིང་པོ་མ་མཆྲིས་ཀང༌། །ལེགས་སྤད་དམ་པའྲི་བ་བ་ལ། །གཅྲིག་

ཏུ་གཞོལ་བས་དོན་ལྡན་མཛོད། །ཁོད་ཐུགས་དད་པའྲི་གྲོགས་མཆོག་དང༌། །མཛའ་

བ་ཉམས་པ་མྲི་མངའ་ཞྲིང༌། །གཏོད་པའྲི་དཔལ་གྲིས་མཛེས་གྱུར་པ། །ཕག་གྲིས་

འགྲོ་བའྲི་དབུགས་འབྲིན་མཛོད། །འཁོར་བ་ན་ནྲི་དཀར་ནག་གྲི །ལས་ཀྲི་གཟུགས་

བརན་མཆོག་ཏུ་བཀྲ། །བོ་གྲོས་སྤན་གྲིས་འདྲི་ཉྲིད་ལ། །རྟག་ཏུ་གཟྲིགས་པ་ལྷུར་
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མཛོད་ཅྲིག །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་མ་ལྟ་བུར། །བམས་པ་ཐུགས་ལ་གཏེར་བཟུང་

ནས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲིས་ཁོད་ཉྲིད་ལ། །བདག་གྲི་སས་སུ་དགོངས་པར་འགྱུར། །སྐེ་

དགུ་ལེགས་པའྲི་རྟེན་གཅྲིག་པུ། །བསན་པ་རྒྱས་པའྲི་སད་དུ་ཁོད། །སྔར་ལྟར་

བརྩོན་པ་མཛད་པ་ནྲི། །མཛད་པ་ཀུན་གྲི་རབ་དང་ཕུལ། །མདོར་ན་མང་དུ་སོས་

ཅྲི་འཚལ། །ཁོད་ཐུགས་རབ་དཀར་ཟླ་ཚེས་ནྲི། །བསོད་ནམས་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་

པ། །ཡར་ངོ་བཞྲིན་དུ་སེལ་བར་འཚལ། ཞེས་པའྲི་རྟེན་མཚོན་པར་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

དབུ་སྐྲ་ཞྲིག་དང༌། སྔགས་མདུད་གཅྲིག་མཆྲིས། ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་གུ་གེའྲི་བདག་མོ་

ཁྲི་ལྕམ་པས། ཞོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྲི་འབུལ་བ་གསུང་ཤོག་དང་བཅས་པ་གནང་བའྲི་

ལན་དུ། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་འབུལ་བའོ། །

ༀ་སྭསྲི། རོ་རེ་འཆང་དབང་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་སྲིད་ལ། །དབང་བསྒྱུར་གྲུབ་པའྲི་

དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྲི་རེ། །ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རེ་བཙུན་བ་མ་ཡྲི། །ཞབས་ཀྲི་པདོར་

གུས་པས་ཕག་འཚལ་ནས། །མགོན་པོ་དེ་ཡྲི་གསུང་རབ་པད་ཚལ་ལ། །རོལ་

འདོད་བང་པའྲི་དགའ་སོན་བསྒྲུབ་སད་དུ། །ཤེས་ལྡན་འོས་པ་འདྲི་བའྲི་རླུང་

ཤུགས་ཀྲིས། །བསྐོད་པའྲི་ཉྲིན་བེད་དབང་པོས་ཟེར་འདྲི་སྤོས། །རྫུན་ཚིག་འདབ་

མའྲི་གཟུགས་བརན་ཆེར་རྒྱས་ཀང༌། །བརོད་བ་སྦྲང་རྩྲིའྲི་བཅུད་ཀྲིས་སོང་པ་

ཡྲི། །བཅོས་མའྲི་མེ་ཏོག་དགའ་བར་མ་འཛིན་པར། །བོ་གྲོས་རྣལ་དུ་གནས་རྣམས་

བསྒྲིམས་ཏེ་ཉོན། །དེ་ཡང་རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་གསུང་

རབ་སྒྲུབ་ཐབས་དཀྲིལ་ཆོག་འཁྲིད་ཡྲིག་སོགས་ཀྲི་སབས་སོ་སོ་ལས་བརྩམས་
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ཏེ་སོམ་ཉྲི་བསལ་བར་བ་བའྲི་གནས་མང་པོ་ཞྲིག་ཤེས་པར་འདོད་པའྲི་འདུན་པ་

རྣམ་པར་དག་པས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་གང་

གྲིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཇྲི་ལྟར་དྲིས་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་བརྟན་

དུ་རུང་བའྲི་གཏམ་དུ་བ་བས་ལན་གདབ་པ་ལ་ཉེ་བར་ཞུགས་ཀྲིས། དོན་ཡོངས་

སུ་ཚོལ་བའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་འཁོག་པོར་བགྲོད་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ལོག་

པའྲི་མུན་ནག་ཐྲིབ་པོར་རྒྱུ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ཐོང་ལ་རྣ་བ་བགས་ཏེ་མཉན་པར་བོས་

ཤྲིག །དེ་ལ་རེ་ཤྲིག་དང་པོར་ཁེད་ཀྲིས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆྲིངས་དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུར་མཛད་པ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ན་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་

ཚིག་དངོས་སུ་སོས་པ་ཞེ་དགུ་ལས་ལྷག་འདུག་པའྲི་ནང་ནས་གང་མ་དག་པ་ཡྲིན་

ཞེས་དཔོད་པ་ན། ཁ་ཅྲིག་གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་མ་ཐེ་བར་སྨྲ་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་རྲིག་མ་

འདུ་བས་རེས་ཆགས་བས་པའྲི་མཇུག་མཆོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་པ་མ་དག་པར་

སྨྲ་བར་འདུག་ན་འདྲི་དག་ལ་ཇྲི་ལྟར་བསམ་པར་བ་ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་ནྲི། དེ་ཉྲིད་

ཞེ་དགུའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་རེའྲི་གསུང་རབ་ཏུ་མྲི་གསལ་ཞྲིང་རྟོགས་དཀའ་བ་དང་

གལ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་ཕེ་བའྲི་སྒོ་ནས་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་

སྒྲུབ་ཐབས་ན་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པ་རྣམས་ཀྲི་གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་མ་བགྲང་

བའམ། མཆོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་མ་དག་པར་སྨྲ་བའྲི་སྒོ་ནས་ལན་འདེབས་པ་

གཉྲིས་ཀའང་བོ་གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་རྩྲིང་བས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ཡང་ཞྲིབ་པར་མ་

བཀགས་པར་ཚོད་འཇོག་གྲི་མུན་སྤྲུལ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་སེ། སྒྲུབ་ཐབས་ན་དེ་ཉྲིད་

དོ་ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པ་དེ་གཅྲིག་ཡོད་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་ལས་མེད་པར་བཟུང་ནས་ཞེ་
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དགུའྲི་གྲངས་ལས་གཅྲིག་ལྷག་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སང་བའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་མྲི་བགྲང་བར་སྨྲ་བ་དག་ལའང་དེ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་ད་དུང་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ལྷག་པོར་ཡོད་པ་ལྷག་པོར་ཡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་

དགོས་ལ། མཆོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་མ་དག་པར་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ཀང་ད་དུང་དེ་

ཉྲིད་ལྷག་པོ་གཅྲིག་ཡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྨྲ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་པ་

དངོས་སུ་སོས་པ་ང་གཅྲིག་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ན། ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའྲི་དེ་ཉྲིད་དོ་

ཞེས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ནྲི་རྣལ་འབོར་དངོས་གཞྲིའྲི་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བའྲི་དེ་ཉྲིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཡན་ལ་གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་དང་བཅས་

པས་བཅུ་གཅྲིག་ཡོད་ལ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་དེ་ཉྲིད་

ཡན་ཆད་ལ་བང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་ནྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་དངོས་

གཞྲིའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་བཅོ་ལྔར་འགྱུར་

ལ། དེ་ནས་མཆོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་པ་”ཡན
1
་ཆད་ལ་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་དངོས་སུ་

སོས་པ་བཅུ་དགུ་ཡོད་པས་སོ་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པ་

དང༌། ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང༌། སྐུ་རྫོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང༌། སྤྲུལ་

སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་བཞྲི། ལུས་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྒོམ་པ་དང༌། ཕུང་པོ་

གཤེགས་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། ཁམས་གཤེགས་མར་བསྒོམ་པ་དང༌། མྲིག་སོགས་

སེམས་དཔར་བསྒོམ་པ་དང༌། གཟུགས་སོགས་སེམས་མར་བསྒོམ་པ་དང༌། ཡན་

ལག་ཁོ་བོར་བསྒོམ་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དང་དྲུག་སེ་དེ་ལྟར་ན་བཅུ། སྒོ་གསུམ་བྲིན་རླབས་

1 མ་ཕྲི། ༦༨བ༢ན།   ཡར   * ཡན
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ལ་སོ་སོ་པ་གསུམ་དང༌། ཐུན་མོང་དུ་བྲིན་རླབས་ཏེ་བཞྲི། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་

དེ་ཉྲིད་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའྲི་དེ་ཉྲིད་དེ་དྲུག །རྲིག་མ་འདུ་བ་བའྲི་དེ་ཉྲིད། 

རེས་ཆགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད། མཆོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་སོས་པ་གསུམ་སེ་དེ་ལྟར་བཅུ་

དགུ་ཡོད་ལ། སྔར་སོས་པ་སོ་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དེ་ཉྲིད་

ལྔ་བསན་པས་སོ་དགུ། དེའྲི་སེང་དུ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་གཉྲིས་བསན་

པས་ང་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། དེ་ནས་ཞེ་དགུ་ལས་གཅྲིག་ལྷག་འདུག་པ་འདྲི་

ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་ཞུས་པས་རྲིག་མ་འདུ་བ་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་མ་དག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་རྫུན་ཡྲིན་པར་མངོན་སུམ་དུ་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་སོ། །ཚུལ་འདྲི་ལ་ཁོ་བོ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་

སོས་པ་ང་གཅྲིག་བྱུང་བ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུའྲི་གྲངས་མཛད་པ་གཉྲིས་ལ་འགལ་

བ་མེད་པར་སྨྲའྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ལ་མ་དག་པ་ཡོད་པར་མྲི་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཞེ་

དགུའྲི་ཆྲིངས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོས་ཀྲི། རྒྱུད་ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་དག་གྲི་རྒྱུས་ཅྲིའང་མེད་པར་བོད་ཀྲི་བཤེས་གཉེན་གཞན་དག་གྲིས་བས་

པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་བེད་པ་ལྟར་རེ་འདྲིའྲི་གསུང་རབ་ལ་རང་དགར་དགོངས་པ་

ཚོལ་བའྲི་མོས་མནོས་བར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐོག་མར་ལུགས་འདྲི་ལ་

ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པའྲི་དོན་འདྲི་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུའྲི་ཆྲིངས་

འདྲི་གང་ལས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་ནྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་ཇྲི་

ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། རྣལ་འབོར་རེས་སུ་རྣལ་འབོར་དང༌། །ཤྲིན་

ཏུ་རྣལ་འབོར་རྣལ་འབོར་ཆེ། །རྣལ་འབོར་དབེ་བ་བཅོ་ལྔ་དང༌། །བཅུ་བདུན་རེས་སུ་
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རྣལ་འབོར་སོགས། །དང་པོ་སྦོར་བ་བསྒོམ་པར་བ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་

མཆོག །རྣལ་འབོར་མཆོག་ལ་དབེ་བ་ལྔ། །དེ་ལས་ཀང་ནྲི་ལས་རྒྱལ་མཆོག །རྣལ་

འབོར་དབེ་བ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ཉྲིད་དབེ་བ་བཞྲི་བཅུ་དགུ །བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་

བསྡུས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་དོན་ནྲི། དང་པོ་སྦོར་བ་ལ་རྣལ་འབོར་བཞྲིར་བས་པའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་

དེ་ཉྲིད་བཅོ་ལྔ། རེས་སུ་རྣལ་འབོར་དང་སོགས་ཁོང་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབོར་དང་

རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་སེ་གསུམ་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་བདུན། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་

རྣལ་འབོར་ལ་དེ་ཉྲིད་ལྔ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་རྣལ་འབོར་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་གཉྲིས་

ཏེ་རྣལ་འབོར་དྲུག་ལ་དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུར་ཕེ་བའོ། །དེ་ཉྲིད་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་བདུན་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་གྲི་འབེད་ཚུལ་དང་མཚན་གཞྲི་འཛིན་ཚུལ་སོགས་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་འགྲེལ་པས་གཞན་དུ་བཤད་ཀང་འདྲིར་མདོར་བས་མདོ་བསེ་ན་རོ་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་

མའྲི་འགྲེལ་པ་སྒོན་གསལ་རྣམས་དང་བསྟུན་ནས་མཛད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་

ལ་དེ་ཉྲིད་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་ལ་ཨ་ལཾ་ཀ་ཀ་ལ་ཤས་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ། 

ལུས་སུ་གྱུར་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ལྔ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི་རང་གྲི་སེམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་དན་པ་ཉེར་གཞག་གྲི་རྣམ་ཐར་

བཞྲི། མཆོད་པ། ཚད་མེད། བསྒྲུབ་གནས། བགེགས་བསྐྲད། སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ས། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ། ལྷག་མོས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ། དེ་སྔགས་ཀྲི་བྲིན་གྲིས་
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བརླབས་པ། སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལྡང་བ། གདན་གྲི་དབེ་བས་

བར་སྲིད་དག་པ། ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ། སྔགས་ཀྲིས་བརྟན་

པར་བ་བ་སེ་བཅོ་ལྔར་འཆད་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུའྲི་མགོ་རང་གྲི་སེམས་ལ་རྟོག་པ་

ནས་འཛིན་པ་མདོ་བསེ་ལས་གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མར་མཛད་པ་དང་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། བསྲུང་འཁོར་གྲི་མཇུག་གྲི་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་དེ་ཉྲིད་

སོ་སོར་འོང་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་ལ། ཆོས་རེ་བུས་རྣལ་འབོར་གྲི་སྔོན་འགྲོ་

དང་དངོས་གཞྲི་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་དང་པོ་ལ་གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ནས་ལྷག་མོས་ལུས་

ལ་བསྡུས་པའྲི་བར་བཅུ་གསུམ་དུ་འབེད་ཅྲིང༌། 

གཉྲིས་པ་ལ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་བས་བཅོ་ལྔར་བཞེད་ཀང༌། མདོ་བསེ་ལས། ལྷག་མོས་དོན་དམ་དུ་བཅུག་པ་

དང༌། ལྡང་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། མཐར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུམ་པོ་དེ་དེ་ཉྲིད་སོ་སོར་བགྲངས་པ་དང་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་ལེགས་སོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ནས་ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའྲི་

བར་རྣལ་འབོར་གྲི་སྔོན་འགྲོ་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་གཅྲིག་དང༌། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་བང་

ཆུབ་པ་དང༌། ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ལྡང་བའྲི་དེ་ཉྲིད། མཐར་ཟླ་བ་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་དེ་ཉྲིད། ཅེས་མདོ་བསེ་ལས་དངོས་སུ་སོས་པ་གསུམ་པོ་དང༌། སོད་

བཅུད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་རླུང་སེམས་ཙམ་ཟླ་བར་སང་བ་དེ་ངའོ་སམ་དུ་ང་

རྒྱལ་བེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་
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ལས་གསུངས་པ་དེ་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་བས་པས་རྣལ་འབོར་གྲི་དངོས་གཞྲི་ལ་དེ་ཉྲིད་

བཞྲིར་མཛད་དེ་དེ་ལྟར་བཅོ་ལྔའོ། །གནས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་མ་བས་ན་

རྒྱུད་ལས་རྣལ་འབོར་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་མྲི་ཚང་ཞྲིང༌། མདོ་བསེ་ལས། 

དེ་ལ་ཐོག་མར་གནས་ཀྲི་ངེས་པ་དང༌། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཞེས་

དང༌། ན་རོ་པས་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པར་ཡང༌། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐོག་

མར་གནས་ཀྲི་ངེས་པ་དང༌། སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་

དག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་གནས་ཀྲི་ངེས་པ་དེ་ཉྲིད་དང་པོ་ཡྲིན་ནོ། །རྣལ་

འབོར་གྲི་སྔོན་འགྲོ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་གཅྲིག་ལ་མདོ་བསེར་དངོས་སུ་སོས་པ་ཚན་པ་

བདུན་ལས་མ་བྱུང་ཡང༌། བཀའྲི་འཁོར་ལོ་བསམ་པ་དང༌། ཞེས་པ་དེས་བཀའྲི་

འཁོར་ལོའྲི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ། འཁོར་བསྐེད་པ། བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ། ར་

བ་སོགས་ཀྲི་བསྲུང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་བསྡུས་ཤྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་འགོད་པ་དང་ཞེས་

པས་ལྷག་མོས་ཀྲི་ལྷ་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་དང༌། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

དགོད་པ་གཉྲིས་ཀ་བསྡུས་ནས་བསན་པས་བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །རེས་སུ་རྣལ་

འབོར་སོགས་གསུམ་ལ་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར་དེ་ཉྲིད་བཅུ་བདུན་དུ་གསུངས་

པའྲི་དོན་ལ་ཨ་ལཾ་ཀ་ཀ་ལ་ཤས། རེས་སུ་རྣལ་འབོར་ལ་དབེ་བ་མ་བས་པར་ཤྲིན་ཏུ་

རྣལ་འབོར་དང་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བས་རེས་སུ་རྣལ་

འབོར་སོགས་གསུམ་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་བདུན་དུ་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་དང་དངོས་སུ་

འགལ་ལ། ཕག་རྒྱའྲི་དབེ་བ་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་དང་

མྲི་མཐུན་ནོ། །ཆོས་རེ་བུས། རེས་སུ་རྣལ་འབོར་ལ་ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་དང་སྐུ་
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རྫོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་གསུམ། ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབོར་ལ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་དང༌། 

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དེ་རེས་སུ་ཞུགས་པ་གཉྲིས་རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་ལ་སྒོ་གསུམ་

སོ་སོ་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བཞྲི། སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་

ཏེ་བདུན། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕག་རྒྱ་འདུ་བ་བ། རོ་རེ་པད་འདུ་བ་བ། རེས་ཆགས། 

ལས་ལ་གནས་པ། མཆོད་པ་སེ་ལྔ་བསོམས་པས་བཅུ་བདུན་དུ་བས་ན་བདེ་སེ་རྒྱུད་

འགྲེལ་ལས་དེ་དག་དོན་ཚན་རེ་རེར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུང་ངོ༌། །

འོན་ཀང་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་མ་བསངས་སྦངས་རེག་བ་རོ་རེ་མ་སོགས་སུ་

བསྐེད་པའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་དང་པད་འདུ་བས་པ་ཉྲིད་ལ་རྲིག་མ་འདུ་

བས་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་པས་རྲིག་མ་འདུ་བས་པ་དང༌། རོ་རེ་དང་པད་འདུ་བ་བ་

དེ་ཉྲིད་སོ་སོར་བེད་པ་མྲི་ལེགས་ཤྲིང༌། གཞན་དུ་ན་རྲིག་མའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་དགོད་

པའང་དེ་ཉྲིད་ལོགས་པར་བེད་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་དེ་ཉྲིད་དོན་

ཚན་གཅྲིག་ཏུ་མཛད་པས་སོ། །སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་ལུས་དཀྲིལ་བསྐེད་པོ་

དེ་ཉྲིད་ལས་ལོགས་སུ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྲི་དེ་ཉྲིད་ཟུར་བར་འདེན་རྒྱུ་མེད་

དོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་ལའང་རེས་སུ་རྣལ་འབོར་སོགས་གསུམ་ལ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་

བདུན་དུ་རྒྱུད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་དངོས་སུ་

སོས་པ་བཅུ་དགུ་བྱུང་ཞྲིང༌། དེ་དག་སོར་བཞག་བས་ན་དེ་ཉྲིད་ང་གཅྲིག་ཏུ་སོང་

བས་ཞེ་དགུའྲི་གྲངས་ཇྲི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མཆོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་

ངེས་པར་འདེན་དགོས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང་རེས་ཆགས་ཀྲི་སྔགས་དང་མཆོད་པའྲི་

སྔགས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་སོ་སོར་གསུངས་ཤྲིང༌། རེས་འཇུག་གྲིས་ཀང་རྲིན་
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འབྱུང་གྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་རེས་ཆགས་བེད་པ་དང་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་མཆོད་པ་

བེད་པ་གཉྲིས་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་གཙོ་ཕལ་གྲི་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། མཆོད་པ་རེས་

ཆགས་སུ་འདུ་ལ་རེས་ཆགས་མཆོད་པར་མྲི་འདུ་བའྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་དབེ་མ་

ནུས་པས་རེས་ཆགས་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་བགྲང་ཞྲིང་མཆོད་པ་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་

བགྲང་བའྲི་ཁད་པར་ཤེས་རྲིག་ལྡན་པ་སུས་ཀང་སྨྲ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྒྱུད་ཕྲི་

མའྲི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་རྣམས་ཀྲི་གྲངས་འཆད་པ་ན་རེས་སུ་ཆགས་པ་

དང༌། མཆོད་པའྲི་སྔགས་དང་ཞེས་སོ་སོར་བགྲང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིག་མ་འདུ་བ་བ་

དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་བས་པ་ནོར་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། མདོ་བསེ་ལས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གྲངས་འདེན་

པའྲི་སབས་སུ། ལྷ་མོ་འདུ་བས་པ་དང་ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པར་ཡང༌། རོ་

རེ་དང་པད་འདུ་བ་སེ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དག་ཞེས་གསུངས་པ་མ་མཐོང་ཞྲིང་

རྒྱུད་དོན་ཅྲིའང་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཁ་ཅོལ་ལོ། །དེས་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

དབེ་བ་འཆད་པ་ན་མདོ་བསེ་ལས། མཐར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོ་བསྐེད་བ་དང༌། སྔགས་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་

དགང་བ་དང༌། ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པར་ཡང༌། མཐར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོར་བསྐེད་པ་དང༌། སྔགས་ཀྲིས་བྲིན་

གྲིས་བརླབ་པ་དང༌། ཞེས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོར་བསྐེད་པ་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་

པ། ”དེས
1
་མངོན་བང་ཐ་མ་གསུམ་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོར་བསྐེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་རེས་སུ་རྣལ་འབོར་དབེ་གཞྲིར་བས་པ་ལ་ནང་གསེས་

1 མ་ཕྲི། ༧༡ན༣ན།   རེས   *  དེས
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ཀྲི་དབེ་བས་ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་དེ་ཉྲིད། ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་དེ་

ཉྲིད། སྐུ་རྫོགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་དེ་ཉྲིད་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་

པ་ཡྲིན་པས། །སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རེས་སུ་རྣལ་འབོར་གྲི་སབས་སུ་དེ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་

དངོས་སུ་སོས་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུའྲི་གྲངས་འདེན་པ་ན་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་

བསྐེད་པ་རེས་སུ་རྣལ་འབོར་གྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འདེན་པ་ཡྲིན་པས་ཞེ་

དགུའྲི་གྲངས་ངེས་ཉམས་པའྲི་སྐོན་མེད་ལ། གཅྲིག་པོ་དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབེ་

བས་ས་བོན་ལས་བང་ཆུབ་པའྲི་དེ་ཉྲིད་སོགས་གསུམ་དུ་དབེར་ཡོད་པས་དེ་ཉྲིད་དོ་

ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པ་ཞེ་དགུ་ལས་ལྷག་པོ་བྱུང་ཡང་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མདོ་

བསེ་དང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པ་དང་ཡང་ལེགས་པར་འགྲྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །མདོ་

བསེར་སྔགས་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་ཞེས་པ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའྲི་ལུས་ལ་

ལུས་དཀྲིལ་འགོད་པ་སོན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགང་ཞེས་པའྲི་སོགས་ཁོངས་

ནས་ཁམས་བཞྲི་ཡུམ་བཞྲིར་བསྐེད་པ། མྲིག་སོགས་སེམས་དཔར་བསྒོམ་པ། 

གཟུགས་སོགས་སེམས་མར་བསྒོམ་པ། ཡན་ལག་ཁོ་བོར་བསྒོམ་པ། ལུས་རྟེན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམས་སོན་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་དང་ཞེས་པས་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་སོན་ཅྲིང༌། །མདོ་བསེར་མ་བྱུང་ཡང་རྒྱུད་ཕྲི་

མའྲི་འགྲེལ་པར། སེམས་དཔའ་སུམ་རྩེག་བསྒོམ་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པས་དམ་

ཚིག་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྐེད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དང་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པའྲི་དེ་ཉྲིད་སོན་ནོ། །མདོ་བསེར། དཀྲིལ་འཁོར་

དབྱུང་བ་དང་ཞེས་པས། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དེ་ཉྲིད་ལྔ་བསྡུས་ལ། ཕ་མོའྲི་
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སྦོར་བ་དང་ཞེས་པས་ཕག་མཚན་ཕ་མོ་བསྒོམ་པ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་ཕ་མོ་བསྒོམ་པའྲི་དེ་

ཉྲིད་གཉྲིས་སོན་ཅྲིང༌། མདོ་བསེར་རོ་རེ་བཟླས་པ་དང༌། ངག་གྲི་བཟླས་པ་དང༌། དོན་

དམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཡང་བསང་བ་དང༌། བསོད་པ་བེད་པ་དང༌། ཉེ་བར་

བསྡུ་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དེ་ཉྲིད་རེ་རེར་བས་པས་བརྒྱད། མདོ་བསེར། 

ལས་ཀྲི་བར་དུ་དབེ་བ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་

ཤྲིང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པར་སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བའྲི་ལས་དང༌། ནང་ལ་

མཆོག་ཏུ་གཞོལ་བའྲི་ལས་དང༌། ཁ་ཟས་ཀྲི་བསམ་གཏན་དང༌། ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་དང་པོ་གཉྲིས་དངོས་

གྲུབ་ཆུང་ངུ་བསྒྲུབ་པའྲི་དེ་ཉྲིད། ཅེས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས། ཁ་ཟས་ཀྲི་བསམ་གཏན་དེ་

ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་བཞག །ལུས་བརྟས་པར་བེད་པའྲི་ཆོ་ག་རྩ་རྒྱུད་དང་སྒོན་གསལ་ལས་

དོན་ཚན་ལོགས་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་མདོར་བས་སུ་ཡང་དེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་དོན་

ཚན་གཅྲིག་ཏུ་མཛད་པས་དེ་ལ་དེ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་མཛད་དེ་ཁ་བསངས། དངོས་གྲུབ་

བརྒྱད་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་དངོས་གྲུབ་འབྲིང་བསྒྲུབ་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དེ་ལྟར་ན་ལས་རྒྱལ་མཆོག་

གྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་པས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་གཞུང་དང་རྒྱུད་ཕྲི་

མའྲི་འགྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྒྲིགས་ཤྲིང་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་ཁ་

འགེངས་དགོས་པ་རྣམས་བསངས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་ཞེ་དགུའྲི་གྲངས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་

པའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་དྲི་བ་གཉྲིས་པ་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

གཉྲིས་ལ་རྲིགས་བདག་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད། ཅེས་པ་ནྲི། རྒྱུ་

མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། འདྲིར་གཙོ་བོ་ལ་སྐུ་གསུམ་གྲི་བསྐེད་ཆོག་རྫོགས་པ་
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དགོས་པས། དེ་མ་རྫོགས་བར་དུ་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་མྲི་རྫོགས་པ་ཡྲིན། གཙོ་བོ་

དམ་ཚིག་པའྲི་བསྐེད་ཆོག་མ་རྫོགས་པར་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་མྲི་འཇུག །ཡེ་ཤེས་པ་

མ་བཅུག་པར་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་མྲི་བེད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། 

ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་ཤཱུ་ནྱ་ཏའྲི་སྔགས་དོན་བསྒོམ་པ་ཆོས་སྐུ། 

མངོན་བང་ལྔ་ལས་དང་པོའྲི་མགོན་པོར་བཞེངས་པ་ལོངས་སྐུ། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་

སེམས་དཔར་བསྒྱུར་ལ་ལུས་དཀྲིལ་བཀོད་པས་གཙོ་བོ་དམ་ཚིག་པ་སྐུ་གསུམ་

དང༌། རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྐེད་པ་རྫོགས་ནས་གཙོ་བོ་དམ་ཚིག་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོ་

རང་གྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་པའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་ཡེ་ཤེས་པའྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མྲི་ཕེད་པར་བསྒྲུབས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབེར་

མེད་དུ་བེད། དེ་ལྟར་གཙོ་བོ་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དབེར་མེད་དུ་”བས
1
་པའྲི་

གཞྲི་ལུས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སྤྲུལ་སྐུ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལོངས་སྐུ། ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་

མོས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྲིགས་བདག་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་

བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་གྲི། དེའྲི་བར་དུ་དང་པོ་སྦོར་བའྲི་གཙོ་བོ་

བསྐེད་པ་མ་རྫོགས་ཤྲིང༌། གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་མ་རྫོགས་པ་ནས་གཙོ་བོ་ལ་རྲིགས་

བདག་གྲི་རྒྱས་གདབ་མྲི་བེད་པས་ལྷག་མོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ལ་རྒྱས་གདབ་མྲི་བེད་དེ། 

ཡུམ་དང་འཁོར་གཞན་རྣམས་ལ་གཙོ་བོའྲི་བསྐེད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པས་དང་པོ་

ནས་རྲིགས་བདག་ཡོད་པ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ས་ཆོག་གྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༧༢ན༤ན།   གས   *  བས
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སབས་སུ། ཚིག་རྐང་པ་གསུམ་པའྲི་མཚམས་སུ། ང་ནྲི་སོབས་ཆེན་རོ་རེ་ཅན། ཞེས་

པ་སྔགས་རྲིམ་དུ་བྱུང་ཡང་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་མྲི་འབྱུང་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་

པ་ནྲི། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་དཔེའྲི་ཕྲི་མོ་མ་དག་པར་རྲིམ་པར་བརྒྱུད་པའྲི་

སྐོན་ཡྲིན་ཏེ། བཞྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའྲི་འགྲེལ་པར་མ་ཟད། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བང་གྲིས་

མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པར་ཡང༌། ད་ནྲི་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཅན། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བདག་རང་ཉྲིད། །ང་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །རོ་རེ་ཅན་དག་སོབས་པོ་

ཆེ། །རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་བདག ཅེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དྲིལ་བུ་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཆུ་དབང་གྲི་སབས་ཀྲི་སྔགས། ཏྲྲི་ཙཀྲ་བྲི་ར་སྟྭཾ་ཞེས་པའྲི་ཏྲྲི་

དེ་ཐོག་མའྲི་དཔེ་ལ་ཆད་པ་ཡྲིན་ནམ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། ཆོས་རེ་བུས་མཛད་

པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ལ་ཏྲྲི་ཞེས་པ་འབྱུང༌། དེ་ཡང་ཏྲྲི་ཞེས་པ་

གསུམ་ལ་འཇུག་ཅྲིང་ཙཀྲ་འཁོར་ལོ་ལ་འཇུག་པས་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཞེས་པའྲི་དོན་

དུ་དགོངས་པར་སང༌། རྒྱ་གཞུང་འགའ་རེ་ནའང་ཏྲྲི་ཟེར་བ་འདུག་མོད་ཀྲི། རེའྲི་ཕག་

དཔེ་ངོ་བོའྲི་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཏྲྲི་མེད་ཅྲིང༌། མགར་ཆས་ཀང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའྲི་

འགྱུར་རྲིང་གྲི་རྒྱ་གཞུང་མང་པོ་ལ་ཏྲྲི་མེད། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས་མཛད་པའྲི་དབང་

ཆོག་གྲི་ཊྲིཀྐ་རེ་བཙུན་བསོད་རྩེས་མཛད་པའྲི་རྩ་བ་དང་ཊྲིཀྐའ་ཚིག་ལའང་ཏྲྲི་མེད་

པས་འཕགས་པས་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་སོགས་དེའྲི་རེས་འབང་ཕལ་ཆེ་བར་ཏྲྲི་

མྲི་འབྱུང༌། རང་རེའྲི་འདྲི་འང་དེ་དག་དང་མཐུན་པས་དཔེ་མ་དག་པ་མ་ཡྲིན། དེ་ཡང་

ཙཀྲ་ནྲི་འཁོར་ལོ། བྲི་ར་ནྲི་དཔའ་བོ། སྟྭཾ་ནྲི་ཁོད། ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ནྲི་དབང་བསྐུར་བ་སེ། 

དཔའ་བོའྲི་འཁོར་ལོས་ཁོད་དབང་བསྐུར། ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། དཔའ་བོ་ནྲི་འཁོར་
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ལོ་གསུམ་གྲི་དཔའ་བོ་ཉེར་བཞྲི་ལ་བེད་མྲི་དགོས་ཀྲི། དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་

བཤད་ན་སབས་དང་འབོར་ཏེ། དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་དབང་གྲི་ལྷ་

ཚང་བར་ཡོད་ཀྲི། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་དཔའ་བོ་ཉེར་བཞྲི་ཙམ་ལ་དབང་གྲི་ལྷ་གཙོ་

བོ་དག་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་འདྲི་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་སབས་སུའང་འདའོ། །ཡེ་ཐྲིག་

ལས་ཐྲིག་ལ་བསྲིམ་པའྲི་སབས་སུ། ལམ་རྲིམ་ལས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སད་བུ་

ཁ་དོག་ལྔར་སང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་རེ་ཆད་ནས་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཞེས་པ་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་མ་བྱུང་ཞྲིང་ད་ལྟ་ངག་ཏུའང་མྲི་བརོད་པ་ལ་ཆད་པའྲི་སྐོན་

ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་ནྲི། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སད་བུ་ཁ་དོག་ལྔར་སང་བ་ཞེས་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་དུ་བསན་ཟྲིན་པས་དེའྲི་རེས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞེས་

པ་མ་བརོད་པ་ལ་ཆད་པའྲི་སྐོན་འོང་དོན་མེད་ལགས། ཡང་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་སུ་

ལམ་རྲིམ་དུ། སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཞེས་སོགས་ཐྲིག་གྲི་སྒས་བརོད་པར་བསམ་གྲི། 

རང་གྲི་ངག་ཏུ་བརོད་མྲི་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཀང་ད་ལྟ་བརོད་ཀྲིན་འདུག་པ་འདྲི་ལ་

འགལ་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སེམས་པ་དང་དངོས་སུ་རང་གྲིས་བརོད་

པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། དཔེར་ན་བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་དམ་བཞག་སོགས་ཀྲི་ཚིག་

མང་པོ་ཞྲིག་སྒོམ་དོན་ལ་བ་མས་གསུངས་པར་སེམས་པ་ཡྲིན་ཀང་དངོས་སུ་རང་

གྲིས་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །མེ་ཏོག་འདོར་བའྲི་སྔགས་ལ། ལམ་རྲིམ་དུ། མགོར་ༀ་

དང་ཧྲྲི་ད་ཡ་མྲིའྲི་མཇུག་ཏུ་ཤ་ཤྭ་ཏོ་མེ་བྷ་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་ཆད་

པ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལ། ཆད་པ་མ་ཡྲིན། ལམ་རྲིམ་གྲི་ཆོ་གའྲི་ཚིག་

ཕལ་ཆེ་བ་གཙོ་ཆེར་ཕེང་བ་སོར་བཞག་ཅྲིང༌། ཕེང་བར་སྔགས་ད་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྲིན་
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ལ། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ནྲི་གཙོ་བོར་ཀླུ་བང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པ་སོགས་

གཞྲིར་བཞག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པར། ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་པ་ནས་ན་ཐ་

ཧོའྲི་བར་དཀྲིལ་ཆོག་ན་དཀོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡོད་པས་དེའྲི་ཁད་ལགས། 

སྤྲིར་ཡང་ལམ་རྲིམ་ནྲི་ཕེང་བའྲི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་དང་ཚིག་རྲིས་ཤས་ཆེར་གཞྲིར་

བཞག་ནས་བ་མེད་ཀྲི་ཆོ་ག་སྤྲི་འགྲོ་དང་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྲི་གོ་དོན་རྒྱས་པར་

གསུངས་ཀྲི། དཀྲིལ་འཁོར་རང་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་

འབྱུང་བའྲི་ཆོ་གའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཞྲིབ་པར་མ་གསུངས། འདུས་པ་བདེ་མཆོག་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་མཛད་པ་འདྲི་དག་ནྲི་རང་རང་གྲི་སྒོས་ཀྲི་རྒྱ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་གཞྲིར་བཞག་པའྲི་སེང་དུ་ཕེང་བ་ནས་ཀང་ངེས་པར་ཁ་

འགེངས་དགོས་པ་འགའ་རེ་ཁ་བསངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཚིག་རྲིས་མྲི་འད་བ་དང་

ཆོ་གའྲི་ཁད་པར་མྲི་འད་བ་མང་དུ་འབྱུང་བས་དེ་དག་ཚིག་རྲིས་བསྒྲིག་མྲི་དགོས་

ཤྲིང༌། བསྒྲིག་ཏུ་མྲི་རུང་བ་མ་ལགས། བུམ་ཆོག་གྲི་སབས་ཀྲི་དྲི་བ་ཚན་པ་མང་དུ་

འདུག་པའྲི་དྲི་བ་རྣམས་འདྲིར་བཀོད་ན་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་ལན་རྣམས་

ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལ་གསང་འདུས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ལྷ་གྲངས་དང་

མཉམ་པ་བེད་པ་དང༌། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་གཅྲིག་ལས་བུམ་དང་གཉྲིས་བེད་པའྲི་དུས་

ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་དང་བུམ་མཚན་གྲི་བྲི་ཚུལ་སན་ཡང༌། ལས་བུམ་མ་གཏོགས་པའྲི་

བུམ་པ་དགུ་འམ་ལྔ་བེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ལྷ་བུམ་པའྲི་ནང་དུ་བསྐེད་ཚུལ་སོགས་ཅུང་

ཟད་དཀའ་ལ། དེ་ཡང་དགུ་བེད་པའྲི་ཚེ་དབུས་ཀྲི་བུམ་པའྲི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་ཤར་གཟྲིགས། དེ་ལ་མཚན་མའང་གཙོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་མཚན་མ་བྲི་
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བའམ་འདོགས། ཤར་གྲི་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་སང་ཞལ་ནུབ་ལ་གཟྲིགས་

པ། དེའྲི་ཤར་དུ་གཡས་སུ་བམས་པ་དང༌། གཡོན་དུ་ས་སྲིང༌། དེའྲི་རྒྱབ་ཀྲི་ཤར་དུ་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད། དེའྲི་སེང་དུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཞལ་ནུབ་

ལ་གཟྲིགས་པ། དེ་ལ་ལྷ་མཚན་ནྲི་རྣམ་སང་གྲི་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ལྷ་ནང་དུ་བསྒོམ་ཚུལ་ཕོགས་གཞན་གསུམ་ལའང་རྲིགས་འགྲོ། ཞལ་བང་དང་ཤར་

དང་ལྷོ་ལ་བལྟས་པ་དང༌། མཚན་མ་རྲིན་པོ་ཆེ་པད་རལ་གྲྲིའོ། །ཤར་ལྷོའྲི་བུམ་པར་

སྤན་མ་ཞལ་རླུང་མཚམས་ལ་ཕོགས་པས། དེའྲི་རྒྱབ་ཀྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་པར་

གཟུགས་རོ་རེ་མ། དེའྲི་རྒྱབ་ཀྲི་རྲིམ་པ་གསུམ་པར་མྲི་གཡོ་བ། དེ་ལ་བུམ་མཚན་

སྤན་མའྲི་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་གཅྲིག་པུ། དེས་མཚམས་ཀྲི་བུམ་པ་གཞན་གསུམ་ཡང་

རྲིགས་འགྲོ །བུམ་མཚན་རྣམས་ནྲི་བུམ་པ་དེའྲི་ནང་གྲི་དབུས་ཀྲི་ལྷ་ཞལ་གང་ལ་

གཟྲིགས་པའྲི་ཕོགས་དེ་བུམ་པ་དེའྲི་མདུན་དུ་བས་ནས་དེ་ལ་འད་བའམ་འདོགས། 

འདྲི་ལྟར་བས་ན་ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གཙོ་བུམ། དེའྲི་ཕོགས་

མཚམས་བརྒྱད་དུ་བུམ་པ་བརྒྱད་འགོད་པར་གསུངས་པ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་

ཟྲིན་ནས་འོད་ཕེང་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དབང་ལྡན་གྲི་ཕོགས་ལྟ་བུར་དྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སེང་དུ་ཀུ་ཤའྲི་གདན་ལ་དབུས་སུ་གཙོ་བུམ་དེའྲི་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་བུམ་

པ་བརྒྱད་བཀོད་ནས་བུམ་པ་བསྒྲུབ་པ་སོགས་བེད་པའྲི་ཚེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་

བཞུགས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འོང་བ་ལགས། གཤེགས་པ་གཤེགས་མའྲི་བུམ་པ་

སོགས་ལྔར་བསྡུས་པའྲི་ཚེ། གཤེགས་པའྲི་བུམ་པའྲི་དབུས་སུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

དེའྲི་ཕོགས་བཞྲིར་གཤེགས་པ་བཞྲི། བུམ་མཚན་བུམ་པ་གཉྲིས་བེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་
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རྣམ་རྒྱལ་དང་འད། གཤེགས་མའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་དབུས་སུ་ལྷ་བཞུགས་པ་མེད་

པར་མཚམས་བཞྲིར་སྤན་སོགས་བཞྲི་ཞལ་དབུས་སུ་གཟྲིགས་པ་དང༌། བུམ་པའྲི་

ཕྲིའྲི་མཚམས་བཞྲིར་ཡུམ་བཞྲིའྲི་མཚན་མ། སེམས་མའྲི་བུམ་པར་ནང་གྲི་མཚམས་

བཞྲིར་རོ་རེ་མ་བཞྲིའྲི་མཚན་མ། སེམས་དཔའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་ཤར་དུ་བམས་པ་

དང་ས་སྲིང༌། ལྷོར་ཕག་རོར་ནམ་སྲིང་སོགས་ཞལ་དབུས་སུ་གཟྲིགས་པ། ཕྲིའྲི་

ཕོགས་རེར་མཚན་མ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་བརྒྱད། ཁོ་བོའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་

བཅུར་ཁོ་བོ་བཅུ་སེ་མཚན་མའང་བཅུ། སེང་འོག་གྲི་མཚན་མ་ཤར་གྲི་ཤར་དང་

ནུབ་ཀྲི་ནུབ་ཏུའོ། །གཤེགས་མ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་འདྲི་གཙོ་མོ་ཡྲིན། རོ་རེ་མ་བཞྲིའྲི་

ནང་ནས་འདྲི་གཙོ་མོ་ཡྲིན་ཞེས་སོགས་བར་མེད་ཅྲིང༌། རྲིགས་བདག་ཀང་མྲི་

མཚུངས་པས་མཚན་”མ
1
་རེ་རེས་མྲི་ཆོག་སམ་པ་ལགས། བུམ་མཚན་གྲི་དགོས་

པ་ནྲི། བུམ་པ་དེ་དང་དེ་ལྷ་འདྲི་དང་འདྲིའྲི་བུམ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མཚོན་པར་བེད་

པའྲི་མཚན་མ་ཡྲིན་པས་བུམ་མཚན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་པས་དགོས་པ་དེས་ཤེས། 

མཚན་མ་ལྷར་བསྐེད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། བུམ་པ་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སོགས་སུ་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་རུང་མོད་ཀྲི། སབས་དོན་ནྲི། མ་དག་པའྲི་བཅུད་

གང་ལ་བརྟེན་པའྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཡང་མ་དག་པའྲི་སོད་ཡྲིན་པ་ལྟར། དག་པའྲི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་སོད་བཅུད་ཀང་དག་པ་རྲིགས་མཐུན་པ་མ་གཏོགས། མ་དག་

པའྲི་སད་དང་དག་པའྲི་བཅུད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་སོང་བར་མྲི་སྲིད་པས་ནང་དུ་

བརྟེན་པ་དག་པའྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་སོད་བུམ་པ་ཡང་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

1 མ་ཕྲི། ༧༤ན༤ན།   མེ   *  མ
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རང་བཞྲིན་རྣམ་པ་བུམ་པར་ཤར་བའམ་ཕྲི་བུམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་

པར་ཤར་བ་སྒོམ་དགོས། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དང་པོར་མ་དག་པའྲི་བུམ་པའྲི་སང་

བ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དེའྲི་ངང་ལས་དག་པའྲི་བུམ་པར་བསྐེད་པ་ཡྲིན། དེ་

བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བུམ་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེའྲི་ལོགས་ལ་མེ་ལོང་

ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཤར་བར་སྒོམ་པའྲི་མཚན་མའང་ཐ་མལ་པའྲི་ཚོན་གྲིས་

བྲིས་པའྲི་རྲི་མོའྲི་རྣམ་པ་བོ་ལ་འཆར་དུ་མྲི་རུང་བས། ངོ་བོ་ལྷ་ལ་རྣམ་པ་ཕག་མཚན་

དུ་སང་བར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དགོས་པས། ཐོག་མར་ལྷར་བསྐེད་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ལགས། མཚན་མའྲི་ལྷ་ཞལ་ནང་དུ་གཟྲིགས་

སམ་སམ་པ་དག་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཡྲིན་ཏེ། ཞལ་ནང་དུ་གཟྲིགས་

པའྲི་ལྷ་རྣམས་གང་ལས་བསྐེད་པའྲི་མཚན་མ་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འབྲི་

བ་དང༌། རས་རྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་རྣམས་ལྟར་མཚན་མའྲི་དབུ་ཕྲིར་

བལྟས་ནས་འབྲི་བ་ཡྲིན་པས་བུམ་པའྲི་ལོགས་ལ་མཚན་མ་རྣམས་མགོ་མཇུག་

བཟློག་ནས་འབྲི་བའམ་འདོགས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་མ་ཁ་ནང་དུ་བསན་

ནས་བཏགས་ན་དེ་ལས་བུམ་པ་འདྲི་ལྷ་འདྲིའྲི་བུམ་པའོ། ཞེས་མྲི་ཤེས་པས། ལྷ་གང་

གྲི་བུམ་པ་ཕོགས་གང་དུ་འགོད་པ་སོགས་མྲི་ཤེས་ལ། ”དེ
1
་ལྟར་བས་ནས་བུམ་

པའྲི་ལོགས་ལ་ཡང་འབྲི་བར་ཡང་མ་ནུས་སོ། །ས་སྐ་པའྲི་ཕག་ལེན་ལ་བུམ་མཚན་

ལྷར་མྲི་བསྐེད། ཆོས་རེ་བུའྲི་ཕག་ལེན་ལ་ལྷར་བསྐེད། འདྲིར་ཡང་དེ་དང་མཐུན། རོ་

རེ་སྲིང་པོ་བརྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཕག་རྒྱ་གང་དང་གང་བཀོད་པ། །དེ་ནྲི་དེ་དང་དེ་

1 མ་ཕྲི། ༧༤བ༤ན།   ད   *  དེ
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བརྟག་བ། །དེ་རྣམས་ཕག་རྒྱ་དམ་པར་བཤད། །དབང་བསྐུར་ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་

རྣམས། །ལྷ་དེ་རྣམས་ནྲི་ཡྲིད་དུ་འོང༌། ཞེས་བུམ་པའྲི་སབས་སུ་གསུངས་པས་ལྷ་

གང་དང་གང་གྲི་མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་བུམ་པ་ལ་བྲིས་པ་དེ་དང་དེ་ལྷ་དེ་དང་དེར་

བརྟག་ཅྲིང་བསྒོམ་པར་བ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་ལྷ་ཆུ་དང་དབེར་

མེད་དུ་མ་གྱུར་གྲི་བར་དུ་ཆུས་མ་གང་བའྲི་སོང་པའྲི་ཆ་ནང་གྲི་ནམ་མཁའྲི་གནས་

ལ་བཞུགས་པར་བསྒོམ་ཞྲིང༌། ལྷག་པར་ཡོ་ག་སོགས་ཀྲི་བུམ་ལྷ་ཞུ་བ་མྲི་བེད་པ་

རྣམས་ལ་ནྲི་ལྷ་དེ་དག་གྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩྲིའྲི་རྒྱུན་བབས་པ་འོག་གྲི་ཆུ་དང་འདེས་

པར་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡྲིན། བ་མེད་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་བཞུ་བ་དང་ལས་བུམ་གྲི་ལྷ་

མྲི་བཞུ་བའྲི་ཁད་པར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་པ་

གཞན་གང་ནས་ཀང་མ་བྱུང༌། དོན་ཡོད་ཞབས་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་

དེ་སྔགས་རྲིམ་དུ་བཤད་ཚུལ་མྲི་འད་བའྲི་རྣམ་གྲངས་ལ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྲིན། དེ་

ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ལག་ལེན་ལ་ཅྲི་ནས་ཀང་བེད་དགོས་ན། གཤྲིན་རེའྲི་

གཤེད་བཅུ་གསུམ་མ་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་མཆན་བུ་རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་

པར། དོན་ཡོད་ཞབས་ཀྲིས་ས་ལྷའྲི་ཆོ་ག་གོ་རྲིམས་ཅུང་མྲི་འད་བ་ཞྲིག་བཤད་ཅེས་

འབྱུང་བས་གོ་རྲིམས་མྲི་འད་བ་དེ་ངེས་པར་ལག་ལེན་ལ་བེད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། 

ཚུལ་དེ་ཕག་ལེན་ལ་བེད་དགོས་པ་རེའྲི་བཞེད་པ་ཡྲིན་ན། དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་

བུམ་པ་ལ་སྒོས་སུ་སྔགས་འདྲི་བཟླ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་སྔགས་འདྲི་བཟླ་སོ་

སོར་གསུངས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དམྲིགས་ནས་ཡྲི་གེ་

གསུམ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་བདུན་བརོད་པས་ལྷ་རྣམས་ཆགས་
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པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་ཞུ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་རོ་གཅྲིག་

ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། སྔར་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་གྲི་

བཟླས་པ་སོ་སོར་བསན་པའྲི་མཚམས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཞེས་

གསུངས་པས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཞེས་པ་ལ་སུ་བླུན་

ཡང་གོ་ནུས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ལྷ་རྣམས་ཞེས་པའང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཞེས་པ་ལས་འོས་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེའྲི་ཕྲིར་གསུང་འདྲི་དག་དང་དངོས་

སུ་འགལ་ལོ། །སོམས་སུ་བཟླས་བཞུ་མཆོད་ཡོན་མེ་ཏོག་དབུལ། ཞེས་གསུངས་

པའང་ལས་བུམ་ལ་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བས་ལས་བུམ་གྲི་ཆོ་ག་བུམ་ཆོག་གྲི་སོམས་

ཀྲིས་མ་བསྡུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བ་དགོས་པར་བཞེད་ན་འདུས་པ་

བདེ་མཆོག་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་མཛད་པ་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞྲིག་ཏུ་ཟུར་ཙམ་ཞྲིག་གསུང་དགོས་རྒྱུར་སང་བ་ལ་མ་གསུངས་པར་ལྷ་

རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྲི་མེས་བཞུ་ཞེས་སྤྲིར་གསུངས་པ་ཤ་སག་འབྱུང་ཞྲིང༌། 

ལས་བུམ་གྲི་ལྷ་བཞུར་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གཞན་གང་ཡང་མ་དམྲིགས་

པའྲི་ཕྲིར་ཁོ་བོ་ནྲི་ཚུལ་དེ་མྲི་འདོད་དོ། །ཇྲི་སྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བ་བ་མ་རྫོགས་

བར་དེ་སྲིད་དུ་བགེགས་རྣམ་པར་བཟློག་པའྲི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་གསོལ་བ་

འདེབས་པའྲི་ཡུལ་ལས་བུམ་གྲི་ལྷ་ཡྲིན་པར་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ཛ་ཡ་སེ་ན་ལ་སོགས་

པ་མང་པོས་བཤད་ཀང༌། བགེགས་བཟློག་པའྲི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཡུལ་ལྷའྲི་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འོང་མྲི་དགོས། 

གལ་ཏེ་དགོས་ན་གཏོར་མ་འབུལ་ཡུལ་ལྷའྲི་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འོང་དགོས་
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པར་བསལ་བའྲི་བར་དུ་མཚུངས་པས། ལྷ་ཞུ་བའྲི་འོག་ཏུ་གཏོར་མ་འབུལ་བར་

གསུངས་པའྲི་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་རང་གྲི་བ་མའྲི་གསུང་རབ་དང་བཅས་པ་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་དགག་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའང་ལྷ་

བཞུས་པ་དང་མ་བཞུས་པ་གང་གྲི་སབས་སུ་བས་ཀང་རུང་སེ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་

དེ་གཉྲིས་གང་གྲི་སབས་སུ་བས་ཀང་རུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་བགེགས་

བཟློག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པ་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལྷ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་བཞུགས་དགོས་ཀྲི་དེའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཆུས་མཛད་མྲི་ནུས་ན། སོབ་མ་དབང་

བསྐུར་བ་སོགས་ཀྲི་བ་བ་ཡང་ལྷ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཞུགས་པས་མཛད་

དགོས་ཀྲི་དེའྲི་ངོ་བོར་ཞུ་བའྲི་ཆུས་མཛད་མྲི་ནུས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་

རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ལྷའང་བཞུ་མྲི་རྲིགས་པར་འགྱུར་ལ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཞུ་བའྲི་ངོ་

བོར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆུས་བགེགས་བཟློག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛད་མྲི་ནུས་ན། བགེགས་

སེལ་བ་ལ་ལས་བུམ་གྲི་ཆུ་ཁ་རྒྱན་གྲིས་འཐོར་བ་ལ་དགོས་ནུས་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

གལ་ཏེ་ལས་བུམ་གྲི་ལྷ་མྲི་བཞུ་ན་མཇུག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བ་བ་རྫོགས་ནས་

ལས་བུམ་གྲི་ལྷ་ལ་གཤེགས་གསོལ་དགོས་ཀྲི། དེ་མྲི་བེད་པར་རང་དགར་སྡུད་པ་

འདྲི་དག་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ནས་མཐར་གཤེགས་གསོལ་མ་

བས་པར་བསྡུས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོ་བསྐེད་

པའྲི་ལག་ལེན་ནོ། །རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ལའང༌། རོར་དབྲིངས་དཔལ་མཆོག་རྩེ་མོ་ཀུན་

རྲིག་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་ནྲི་བུམ་ལྷ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་འདེབས་བེད་པས་ཕག་

རྒྱ་མ་དཀྲོལ་གྲི་བར་དུ་བཞུར་མྲི་རུང་ལ། ཕག་རྒྱ་དཀྲོལ་ནས་གཤེགས་གསོལ་
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ཚར་བ་ན་བཞུར་རྒྱུ་མེད་པས་མྲི་བཞུ་བ་ཡྲིན། རྒྱས་གདབ་མྲི་བེད་པ་ལ་ནྲི་རྣལ་

འབོར་རྒྱུད་ཀྲིའང་འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲིས་

མཛད་པའྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ་ལས། རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་བཞུ་བར་བཤད་ཅྲིང་དེ་བཞྲིན་

དུ་བ་རྒྱུད་སོགས་ལའང་ཡོད། དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་སེ་འོག་མའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་

བུམ་ལྷ་མྲི་བཞུ་བའྲི་ངེས་པ་བར་མྲི་རུང༌། འདྲིར་ཇྲི་སྲིད་ཅེས་པའྲི་འདྲིར་གྲི་ཚིག་

ཡོད་མེད་སོགས་ལ་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད། དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ཚིག་རྲིས་དེ་ཀས་ཆོག་

ལགས། དཀྲིལ་ཆོག་ན་བུམ་མཚན་གྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་མཚན་མ་ལ་རལ་གྲྲི་འབྲི་བར་

དངོས་སུ་གསུངས་བཞྲིན་དུ། ལྷན་ཐབས་དང་ངག་འདོན་སུས་བས་ཀྲི་ངེས་མེད་

རྣམས་སུ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཞེས་ནོར་པ་བས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རེའྲི་གསུང་

རབ་ལ་ཅྲིར་ཡང་མྲི་རྩྲི་བ་ཤས་ཆེ་བ་འདུག་པ་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས་ཆོ་ག་ལ་མང་བར་

འདུག་པས་གཏད་པ་ཆེར་མྲི་འདུག སྤྲིར་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྷ་

བཞུས་ནས་བཟླས་པ་བས་པས་ཆོག་མོད་ཀང༌། བཟླས་བཞུ་ཞེས་པའྲི་སོམ་ཚིག་

གོ་རྲིམས་ལྟར་རང་རེའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གཞན་རྣམས་ལའང་ཁེར་བས་ཆོག་ལགས། 

བུམ་ཆུ་ལ་ཨུ་ད་ཀ་བཟླ་བའྲི་ཚེ་ཆུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་བས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་

རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སེམས་པར་རྩེ་མོ་ནས་གསུངས་ཤྲིང་སེམས་དགོས་པ་

ལགས། དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་གཅྲིག་ལས་མེད་པའྲི་ཚེ་འཁོར་

ལོ་བཞྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པའྲི་མཚན་མ་འབྲི་བ་གསུངས་པ་དང༌། གཙོ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་མ་ཙམ་འགོད་པ་བསྡུས་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས་དེ་

ཙམ་གྲིས་ཀང་ཆོག་གྲི་དགོངས་པ་ལགས། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་མཚན་མ་རྲིན་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 196  

ཆེ་བེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ལོ་དྲིལ་ནག་གསུམ་ལྟ་བུ་བདེ་མཆོག་གྲི་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དག་ལ། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་ལས་ཀྲི་རྲིགས། །སྐུ་འཁོར་འཁོར་

ལོའྲི་རྲིགས། །གསུང་འཁོར་པདའྲི་རྲིགས། །ཐུགས་འཁོར་རོ་རེའྲི་རྲིགས། བདེ་

ཆེན་འཁོར་ལོ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་པས་དེའྲི་དོན་གྲིས་བུམ་མཚན་རྲིན་པོ་

ཆེར་བེད་པ་ལགས། ཡང་དྲིལ་བུ་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་བསྒྲུབ་པ་བྱུང་

ལ་བུམ་པའྲི་ཆུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཨུ་ད་ཀ་མ་བྱུང༌། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་དེ་ལས་

བཟློག་པར་བྱུང་བ་གཉྲིས་ཀ་བས་ན་རང་བཟོར་ཨེ་འགྲོ་ཅེས་པ་ནྲི། བཅུ་གསུམ་མ་

གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ན་དྲི་བཟང་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་བཅས་པའྲི་དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་

ལ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་བདུན་བཟླས་པས་རོ་རེ་བདུད་རྩྲིའྲི་

ཆུར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། ཞེས་དངོས་སུ་ཡོད་པས་དེ་ལས་བཟློག་པར་འབྱུང་བ་

མེད་ཅྲིང༌། དྲིལ་བུ་བའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་དེའང་དཀྲིལ་ཆོག་རང་སོར་བཞག་བས་ན་

ལེགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ཀང་དེ་མེད་པ་འགའ་རེ་ཡོད་པས་དེ་དག་ཏུའང་

ངེས་པར་ཁ་འགེངས་མྲི་འཚལ། ཡང་དཀྲིལ་ཅོག་ཏུ། དེའྲི་དུས་སུ་ནྲི་ལུགས་འདྲི་ལ་

བདག་མདུན་བསེ་བ་མྲིན་ལ། ལུགས་གཞན་ལས་ནྲི་དེའྲི་དུས་སུ་བསེ་བའང་ཡོད་

དོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ལ་འགྲེལ་པ་དང་མན་ངག་གྲི་ལུགས་ཀྲི་བདག་མདུན་བསེ་

བའྲི་གོ་དོན་གསལ་བ་ཞྲིག་དགོས་ཞེས་པ་ལ། འགྲེལ་པ་དང་མན་ངག་ལུགས་ཞེས་

པ་ནྲི་ས་སྐ་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་ལ་དེ་ལྟར་གཉྲིས་སུ་འབེད་པའྲི་བར་ཆད་ཡྲིན། འདྲིར་གསང་

འདུས་སོགས་ལ་”དེ
1
་ལྟར་བེད་པ་མྲིན། དེ་ཡང་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བདག་སྐེད་རྫོགས་པར་

1 མ་ཕྲི། ༧༦བ༧ན།   ད   *  དེ
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བསྒོམ་པ་ཉེ་བསྡུ་བས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་མདུན་སྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསང་སྦངས་

རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་ཟྲིན་པ་ན་རང་ཉྲིད་གདན་དབུས་མའྲི་སེང་

དུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་སོགས་མངལ་ནས་

གདན་སོ་སོའྲི་སེང་དུ་སྤོས་ཏེ་བསྐེད་པ་འགྲེལ་པ་ལུགས། རང་ཉྲིད་ཀྱཻའྲི་རོ་རེའྲི་

བདག་སྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་བསྒོམས་ནས་མ་བསྡུས་པ་ལ་མདུན་སྐེད་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་བསྐེད་ནས་བདག་མདུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྫོགས་པ་

དེ་གཉྲིས་ཆུ་ལ་ཆུ་འདེས་པ་བཞྲིན་བསེ་བ་མན་ངག་ལུགས་སུ་བཞེད་པར་གདའ། 

འདྲིར་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་

འདྲི་ལ་བདག་སྐེད་བསྒོམ་པའྲི་དུས་སུ་བདག་མདུན་བསེ་བ་མྲིན་ལ། རྒྱ་གར་བའྲི་

ལུགས་གཞན་ལས་ནྲི་དེའྲི་དུས་སུ་བསེ་བའང་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་

ལུགས་གཞན་ལ་དེའྲི་དུས་སུ་བསེ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་དང་མདུན་

སྐེད་བསྒྲུབ་པ་འཇུག་པ་གཅྲིག་གྲིས་བེད་ཀྲི། མདུན་སྐེད་བསྒྲུབ་པ་ལས་ལོགས་སུ་

མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་ལ་མྲི་བེད། འཇྲིགས་བེད་སོགས་ལའང་ཚུལ་དེ་རུང་བར་

བཞེད་པ་ལགས། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་ནྲི་ཚུལ་དེ་གཏན་མྲི་རུང་སེ། ལེའུ་

བརྒྱད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ནུ་མའྲི་དབུས་བར་ཞེས་པ་ནས། མཁས་པས་མཆོད་པའྲི་སྤྲིན་

རྣམས་སྤོ། ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་བུམ་དབང་དང་བཅས་པའྲི་གསང་དབང་བསྐུར་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་སྔོན་དུ་བདག་སྐེད་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྒོམ་དགོས་པ་སོན་པ་ན། 

དང་པོ་སྦོར་བ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་ཀ་སྒོམ་པར་སོན་པ་བཞྲིན་

འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་མཐའ་གཅོད་དུ་དཀྲིལ་
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འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་སྔོན་དུ་དང་པོ་སྦོར་བ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་མཆོད་བསོད་

བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་པར་བསྒོམས་ནས་དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་

ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ན་འདྲི་འདའྲི་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི། བདག་སྐེད་རྒྱས་

པ་རྫོགས་པར་བསྒོམས་ཉེར་བསྡུ་བས་ཏེ་རང་ཉྲིད་”བྲིས
1
་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

དབུས་སུ་འདུག་པར་མོས་ནས་བསངས་རང་དང་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཀ་

འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའྲི་སྒོ་ནས་སྦངས་ཏེ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའྲི་ངང་ལས་བསྲུང་

འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསྒོམས་ནས་རྟེན་

བསྐེད་པའྲི་དབུས་སུ་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོར་བསྐེད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་སྐེད་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་”མདུན
2
་སྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་བསེས་པས་བདག་

མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་འདྲིར་མྲི་བརོད་ཀྲི། བདག་ཉྲིད་ལ་མདུན་སྐེད་ཀྲི་

ལྷའྲི་བ་རྒྱལ་བཞག་ནས་བསྒྲུབས་པས་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་ཏེ་བསྒྲུབ་པ་

ཞེས་ཟེར། བསྒྲུབས་ཟྲིན་ནས་མཆོད་པ་དང་བདག་འཇུག་སོགས་ཀྲི་ཚེ་རང་ཉྲིད་

གཙོ་བོ་ལས་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

མདུན་དུ་གནས་པར་མོས་ཏེ། བ་མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་

ནས་མཆོད་པ་དང་བདག་འཇུག་སོགས་བེད་པ་ལགས། བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་ཏུ། རང་ཉྲིད་མྲི་འཇུག་པ་ནྲི་སྔར་བཞྲིན་གཙོ་བོ་ལས་བེ་བ་དེས་ཤར་སྒོ་ནས་

འཐོན་པར་མོས་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་དེ། བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་དུ་བས་

1 མ་ཕྲི། ༧༧ན༧ན།   བྲིས   *  བྲིས

2 མ་ཕྲི། ༧༧བ༡ན།   *  མདུན
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ལ། ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་བཞྲིན་རང་ཉྲིད་གཙོ་བོ་ལས་བེ་ནས་ཤར་

སྒོ་ནས་འཐོན་ཏེ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཟྲིན་འའྲི་སབས་དེར་རང་ཉྲིད་འཇུག་ཅེས་པ་ཡྲིན་

གྲི་བདག་འཇུག་གྲི་གོང་དེར་སྔར་ལས་ཟུར་པའྲི་མཆོད་པ་བ་བར་གསུངས་དེས་

སོན་པ་མྲིན། ཡྲིན་ན་སབས་དེར་སྔར་ལས་གཞན་པའྲི་གཙོ་བོ་ལས་བེ་ཐབས་དང་

ཤར་སྒོ་ནས་འཐོན་ཐབས་ཟུར་པ་གཅྲིག་ཀང་བེད་དགོས་པར་བསན་པར་ཡང་

འགྱུར་རོ། །བདག་འཇུག་གྲི་སབས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕག་བསོར་བས། བཀའ་

དྲིན་ནོད་པའྲི་རེས་སུ་བསྒོམ་བཟླས་བའོ། །གསུང་བ་སྔགས་རྲིམ་དང་འདུས་པའྲི་

དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་འབྱུང་བའྲི་བསྒོམ་བཟླས་གང་ཡྲིན་ཅེས་པ་ནྲི། ཚིག་དེ་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་

ཚིག་སོར་བཞག་ཡྲིན། དེ་ཡང་དེའྲི་རེས་སུ། རབ་གནས་བདག་འཇུག་སོགས་གང་

བེད་པ་དེའྲི་སབས་ཀྲི་བསྒོམ་བཟླས་ལ་བསེགས་ནའང་དུང་རུང་མངོན་ལ། བདག་

དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་མཛད་པའྲི་སད་

དུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིག་

ངག་ཏུ་བཟླས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ལ་བཤད་ཀང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །ཡང་སྔགས་

རྲིམ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་རྣམས་ལས་

འཆད་ཚུལ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་གཟུང་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་དུ་

བེད་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམས་ཚར་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་སྔོན་དུ་བེད་

པའྲི་ལག་ལེན་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་འདུག་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། ལམ་རྲིམ་གྲིས་

གཟུང་བའྲི་སབས་སུ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བའྲི་སབས་ནས་བཤད་པ་

ལྟར་བཟུངས་ཤྲིང༌། འབྲི་བར་འགྱུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣལ་འབོར་བསྲུང་བའྲི་
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འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་པར་བསྒོམས་པས། ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་སྒྲུབ་

ཐབས་བསྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པར་གསུངས་ལ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཇྲི་ལྟར་

གཟུང་བའྲི་སབས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཞེས་པ་ནྲི། རོར་དྲིལ་གང་དུ་འཛིན་པའྲི་

སབས་གཞན་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཛིན་པའྲི་ཆོ་ག་དེ་ཉྲིད་སོན་པའྲི་སབས་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་གཟུང་ཞེས་པའོ། །ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུའང་

ལམ་རྲིམ་ལས། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་བཟུང་སེ་ཤར་སྒོ་དང་ཉེ་བར་ནུབ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ཏེ་

འདུག་ལ། ཞེས་པས་སྔོན་དུ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པ་བསན་ཅྲིང༌། དེའྲི་རེས་སུ་གང་བེད་

པ་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བདག་བསྐེད་གཙོ་བོའྲི་

རྣལ་འབོར་དང་ལྡན་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པར་ཨ་བྷ་ཡ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་བཞེད་

པ་དང༌། ས་ར་ཧ་དང༌། དཱ་རྲི་ཀ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྒོམས་

པའྲི་འོག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་བོ། ཞེས་པས་བདག་བསྐེད་དཀྲིལ་འཁོར་རྫོགས་

པར་བསྒོམ་དགོས་པའྲི་ལུགས་གསུངས་ཏེ། མདོར་ན་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་ཀང༌། 

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་དུ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པ་སོན་ནོ། །འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། 

རོར་དྲིལ་བཟུང་ལ་ཤར་སྒོ་དང་ཉེ་བར་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་ཏེ་འདུག་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ཡན་ཆད་མཆོད་བསོད་དང་བཅས་པ་བ་སེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལུས་ལ་བསྡུས་ནས། ཤཱུནྱ་ཏས་སོང་པར་སྦངས་ཞེས་པ་ནས། 

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྔོན་དུ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ལ་བསོན་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་སྦྲིན་སེག་ཏུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རེས་སུ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པར་གསུངས་

པ་དང་མྲི་འད་སེ། དེ་ནྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཚེ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པ་ནས་སྨྲ་བ་བཅད་དེ་ཆོ་ག་
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མ་ཚར་གྲི་བར་ལག་པ་རོར་དྲིལ་དང་མ་བལ་བ་དགོས་པས་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པའྲི་

སྔོན་དུ་མ་མཛད་པར་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོ་གའྲི་མགོར་འཛིན་པ་

མཛད་པ་ཡྲིན། དེས་ན་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཚེ་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་

ལ། སྒྲུབ་མཆོད་ཀྲི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ཡྲིན་ཀང་ལམ་

རྲིམ་དང་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །གསང་མཆོད་ཀྲི་སབས་སུ། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་

བར་སེམས་པ་འདྲི་ལ་བདག་མདུན་ཐ་དད་དང་ཐ་མྲི་དད་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དཀྲིལ་

འཁོར་པའྲི་ལྷ་ལ་བདེ་བ་སྐེ་ཚུལ་གྲི་གོ་དོན་དམྲིགས་ཕེད་པ་དགོས་པ་ཞེས་པ་ནྲི། 

འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་ནྲི། གསང་མཆོད་ཀྲི་སར་ཡང་རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་གཙོ་བོ་དང་ཐ་མྲི་དད་དུ་མོས་ནས་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་ཀྲིར་བས་པ་དང༌། སོམས་པར་

ཞུགས་པས་རང་གཙོ་བོ་དང་ཐ་མྲི་དད་ཀྲིས་བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་མོང་བ་ན་གཙོ་བོ་

དང་རྒྱུད་ཐ་མྲི་དད་དུ་མོས་པའྲི་སེང་ནས་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་མོང་བར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས་རྡུལ་ཚོན་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ཟྲིན་ནས་བསྒྲུབས་པ་ལ་གསང་མཆོད་བ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་

ན། ཡོན་ཏན་ས་རགས་མཱ་མ་ཀྲིར། །ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་བྲིན་བརླབས་ནས། །དེ་ཡྲི་

དབུས་སུ་འདོད་པར་བ།  ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་བསན་པ་ཡྲིན་བདག་མདུན་ཐ་

དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་དཱ་རྲི་ཀ་པས་དྲིལ་བུ་པ་ལ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྲི་སབས་སུ་ནྲི་

རང་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་བས་པའྲི་

རྐེན་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལའང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་
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བ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཉམས་སུ་མོང་བར་བསྒོམ་པ་ལགས། །བདེ་ཆེན་དང་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལ་གཟུང་འཇུག་གྲི་ཐ་སད་བས་པ་མ་རྒྱུད་ན་མང་ཡང་འདུས་

པ་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་སབས་སུ་དེ་ལ་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཐ་སད་མྲི་བེད་པས་ཚུལ་དེ་

ཙམ་ལ་ཟུང་འཇུག་གྲི་མཆོད་པར་བ་མྲི་དགོས་ལགས་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་

ཀྲི་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ། ཡུམ་གྲི་མངལ་དུ་ལྷ་

བསྐེད་པ་ན་རང་ཉྲིད་མྲི་བསྐོད་པ་ཞེས་སོགས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་སྦོར་བ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཡོད་ཅེས་པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་དང་པོར་རྒྱུད་ཉན་པའྲི་འཁོར་གྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོན་པ་རོ་རེ་འཆང་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་རྒྱུད་སོན་

པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚེ། དབང་བསྐུར་བར་བཞེད་ནས་གང་དུ་དབང་བསྐུར་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ན། གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་དེ་ཉྲིད་མཱ་མ་ཀྲིའྲི་གཟུགས་འཛིན་

པར་གྱུར་ནས་བདེན་བལ་གྲི་གྲར་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྲི་སྔོན་བྱུང་

གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་ཉྲིད་རེས་འཇུག་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦར་བ་ན། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་

བར་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པའྲི་ཚེ་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ང་རྒྱལ་བས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་

རང་ཉྲིད་འཁོར་གྲི་ལྷ་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པར་མོས་དགོས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་

མདུན་བསྐེད་ཀྲི་མངལ་དུ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ཚེ་རེ་རེ་ནས་རང་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་སྦར་

ཏེ། རྩ་རྒྱུད་དུ་དབང་བསྐུར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་

བདག་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པར་

དགོངས་ནས་བདག་བསྐེད་ཀྲི་ཚེའང༌། རང་ཉྲིད་ཅེས་སོས་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལྟ་མྲིན་ན་

བདག་བསྐེད་ཀྲི་ཚེ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ལ་དེ་བས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ལེགས་
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པར་ཚོལ་ལ་སྨྲོས་ཤྲིག་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་ཚེ་གཙོ་བོ་ལ་ངའོ་སམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་

ཏུ་མྲི་རུང་ན་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཉམས་སོ། །གཙོ་བོ་ལ་ང་རྒྱལ་

འཇོག་པས་རང་ཉྲིད་སྦོར། འཁོར་ལ་ང་རྒྱལ་མྲི་འཇོག་པས་རང་ཉྲིད་མྲི་སྦོར་ན་

གཙོ་བོ་ལ་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་ཀྲི་འཁོར་ལ་མྲི་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

འཁོར་ལ་ང་རྒྱལ་མྲི་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། དེ་འདོད་ན་གཙོ་བོ་གཅྲིག་པུ་ལ་བདག་

མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་ཀྲི་འཁོར་ལ་མྲི་སྒྲུབ་པས་དཀྲིལ་འཁོར་བདག་མདུན་ཐ་

མྲི་དད་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་དམ་བཅའ་ཉམས་སོ། །གཙོ་བོ་ལ་ངའོ་སམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཇོག་

ཀང་འཁོར་ལ་འཇོག་མྲི་རྲིགས་ན་གཙོ་འཁོར་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མོས་དགོས་པར་

འགྱུར་བས་གསང་སྔགས་ཀྲི་བར་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པ་གསལ་བར་བས་ལ། སྒོམ་

དོན་ལ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ངའོ་སམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཇོག་ཀང་ངག་ཏུ་རང་ཉྲིད་

ཅེས་བརོད་དུ་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་ན་ནྲི་ཆེས་ཡ་མཚན་ཏེ། དོན་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་རང་

ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་ཉེས་པ་ལྷག་པོ་ཅྲི་ཞྲིག་བས་པ་སེམས་ཤྲིག རྒྱུད་དང་

བསྟུན་ན་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་རེའྲི་ཕག་ལེན་ལ་དེ་ལྟར་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བར་བཞེད་དོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དང་འགལ་ཡང་བ་མའྲི་མན་ངག་ཡྲིན་པས་སྐོན་

མེད་པར་སྨྲ་བ་གཞན་དག་གྲི་ལུགས་ངན་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་དང་ཚད་ལྡན་གྲི་རྒྱ་གཞུང་

དག་དང་འགལ་ཞྲིང་རྲིགས་པས་གནོད་པ་མན་ངག་གྲི་སྐོན་བ་ན་མེད་པར་བཞེད་

པའྲི་རེའྲི་བཞེད་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲ་ན་ནྲི་མྲི་བཟད་པའྲི་གདོན་ནོ། །དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ནྲི་

གསལ་བར་བསན་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཞུ་བ་ཡུམ་གྲི་པདར་ཕབ་པ་ལས་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་པ་དང༌། མཚན་སྔགས་ཀྲིས་ཕྱུང་ནས་རང་རང་གྲི་མཛད་
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པ་དང་སྤྲུལ་པ་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞྲིན་བ། ཞེས་གསུངས་པས་

བདག་མདུན་གཉྲིས་ཀྲི་མངལ་དུ་རྟེན་བསྐེད་མྲི་བསྐེད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དང༌། ལྷ་

བསྐེད་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལྷ་

བསྐེད་ཚུལ་ལ་ཡང་རང་ཉྲིད་སྦོར་མྲི་སྦོར་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་ནྲི་གསུང་འདྲི་དང་རྒྱབ་འགལ་ལོ། །རེའྲི་སྔགས་ཀྲི་གསུང་རབ་འདྲི་དག་གྲི་ཚིག་

དོན་ཕ་མོར་ཡང་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དང་བསྒྲིགས་ནས་འཆད་

ཐུབ་པ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་པ། རྒྱུད་དོན་སོགས་ཅྲིའང་མྲི་ཤེས་པས་ཐོམ་རྒྱག་གྲི་རྣམ་

གཞག་རེ་བས་ནས་དེའྲི་རེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྲིས་བསྐངས་ཏེ་ལུང་རྲིགས་ཀྲི་གནོད་

བེད་ཅྲི་མཐོང་ཡང་མྲི་བཟློགས་པ་ནྲི་བླུན་པོ་གཟུ་བོར་མྲི་གནས་པ་དག་གྲི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་སེ་ཚུལ་འད་མངས་ན་བསན་པ་དང་རེའྲི་གསུང་རབ་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་ཏེ་མཆྲིས། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་གྲི་སབས་

སུ་དངས་པའྲི་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ལུང༌། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ངག་

འདོན་ལ་བརོད་དགོས་སམ་མྲི་དགོས་ཞེས་པ་ནྲི། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་

བརོད་ནས་དོན་ལེགས་པར་བར་སྤོད་དགོས་ཀྲི། བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་དེ་ངག་ཏུ་

བརོད་དགོས་ན་དབང་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པའྲི་སབས་སུ་ཞལ་ལུང་དང་གསང་བ་

བསྒྲུབ་པ་དང་སམྦུ་ཊྲི་སོགས་ཀྲི་ལུང་དངས་པ་རྣམས་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་ཤེས་བེད་བཀོད་པ་

རྣམས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ནྲི། ངག་འདོན་གྲི་རྣམ་དབེ་མྲི་ཤེས་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་

གནས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི་དོན་འགངས་ཅན་འཕྱུགས་པའྲི་ནོར་བ་མྲིན། དེ་
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འད་ལས་ནོར་པའྲི་སྐོན་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བ་མེད་པར་གདའ། རྡུལ་ཚོན་གྲིས་བྲི་བ་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པའྲི་སབས་ཀྲི་སྤན་མ་ལ་སྤན་དང་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ལ་ཐོབ་

འགོད་པ་སོགས་ཀྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་དང༌། ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ནང་ནསཤེས་རབ་

མཐར་བེད་དཀར་པོ་དང་རྟ་མགྲྲིན་དམར་པོར་བཤད་པ་སོགས་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་

ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་མས་ངེས་པ་ད་ལྟ་བཀོད་རྒྱུ་མ་མཆྲིས། འགའ་ཞྲིག་

ལྟར་སྲིང་ཁམས་བསྐེད་ནས་བེད་ན་བླུན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོར་འགྲྲིག་འགྲྲིག་འད་མང་དུ་

བཤད་རྒྱུ་འོང་བར་སང་ནའང་ལས་འབས་འདྲི་ཕ་བས་ཁོ་བོ་ལ་དེ་འདའྲི་སྲིང་ཁམས་

མ་མཆྲིས། ཡང་ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་གནས་གཅྲིག་ཏུ་ལྷ་དུ་མ་བསྒོམ་པ་འདྲི་དག་ལ་ཡྲིད་

ལ་ལེགས་པར་འཆར་བ་ལྟ་ཞོག །སྒོམ་ཚུལ་ཤེས་པའང་དཀའ་བར་འདུག་པ་ཇྲི་ལྟར་

བསྒོམ་པའྲི་མན་ངག་གང་ཡྲིན། ཅེས་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་སེ། ཉམས་

སུ་ལོན་པ་དག་ལ་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཐབས་མེད་དོ། །རང་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་

བསྒོམས་པའྲི་ལུས་ནྲི་ཐ་མལ་གྲི་ལུས་ལྟར་ཐོགས་བཅས་མ་ཡྲིན་གྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གཟུང་རྣམ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་སྒོམ་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་བསྒོམས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པས་གཅྲིག་གྲིས་

གཅྲིག་ལ་གོ་ས་མྲི་འགེགས་པའྲི་ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་སྐུར་སང་བ། མེ་ལོང་ཆུང་ངུ་

གཅྲིག་གྲི་ནང་དུའང་སོད་བཅུད་དུ་མའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སང་བར་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཆར་

བ་ལ་མྲི་ཤོང་བ་དང་དོག་པ་མེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལ་རྡུལ་ཕ་མོ་

གཅྲིག་གྲི་གོ་སར་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀུན་གྲི་རྡུལ་ཇྲི་སེད་ཡོད་པའྲི་གྲངས་

དང་མཉམ་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་གཟུགས་སྐུ་བཞུགས་ཀང་ཕན་ཚུན་གོ་མྲི་འགེགས་པར་
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བཞུགས་ནུས་པ་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་གོ་དགོས་པ་ལ། འོན་

ཀང་འཇམ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། ཐུགས་རོ་རེ་དང་གསུང་རོ་རེའྲི་བར་དུ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྲི་གནས་ཀྲི་ཁད་པར་ཅུང་

ཟད་དམྲིགས་ཕེ་ནས་ཞྲིབ་ཏུ་ཁྲིད་ན་ལས་དང་པོ་པ་ལ་འཆར་ས་བའྲི་དགོས་པ་ཡོད་

མེད་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ནྲི་སྐེད་རྲིམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཉམས་ཁྲིད་དུ་བས་ནས་ཞྲིབ་པར་འཁྲིད་

པ་ལ་ཤེས་དགོས་པ་ལགས། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ལ་རྲིག་མ་ལྷག་མ་རྣམས་

ཀྲི་མངོན་བང་ལྔ་བསྐེད་པའྲི་ཚེ་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་དང་ཆོས་མཐུན་ཇྲི་ལྟར་ཅེས་པ་ནྲི། 

དོན་འདྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཐའ་གཅོད་དུ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལས་ཚིག་

དོན་གང་གྲིའང་ཁད་པར་འདྲིར་བརོད་རྒྱུ་མ་མཆྲིས། སྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་དང་

པོའྲི་མགོན་པོ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་ལ་ལོངས་སྤྲུལ་གྲི་ཁམས་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་

པར་གང་གྲི་སྒོ་ནས་འཇོག ཅེས་པ་ནྲི། དེ་གཉྲིས་ལ་སྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་དངོས་

པོ་ལ་ཁམས་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་མེད། རང་གྲི་མོས་པས་དང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཐ་

མལ་གྲི་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་མོས་ནས། དེ་ཉྲིད་གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་

ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཁམས་

རགས་པར་མོས་པ་ལ་ཕར་ཞུགས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བར་མོས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་

ཡྲིད་དོན་ཁམས་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་མོས་པ་ཡྲིད་བེད་ཀྲིས་བསྒོམས་པའྲི་སྒོ་

ནས་ལོངས་སྤྲུལ་གྲི་ཁད་པར་འཇོག་པ་ལགས། ཡང་འདུས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རོ་

རེ་འཆང་ཞྲི་བ་དཀར་པོ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ཞུགས་པས་ཞེ་སང་རོ་རེར་འགྱུར་བ་དང༌། 
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དང་པོའྲི་མགོན་པོ་དཀར་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཞུགས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་སྔོན་

པོ་ཞྲི་བར་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ཞུགས་པས་ཞེ་སང་རོ་རེར་འགྱུར་

བ་སོགས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་གང་ལས་གང་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཞྲི་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཁད་

པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེས་པ་ནྲི། ཞྲི་དག་གང་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཁད་པར་

ནྲི་ཁོ་བོ་དབྱུང་བ་དང་ཞེ་སང་རྣམ་པར་སྤོད་པ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པའྲི་ཆེད་དུ་དག་

པོའྲི་སྐུར་སྤྲུལ་པར་བའོ་སམ་པ་དང༌། གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་

སྐུ་བཟུང་བའྲི་རོ་རེ་འཆང་དེ་ལྟར་བུར་ལྡང་བར་བའོ་སམ་པ་སོགས་ཀྲི་འཕེན་པའྲི་

དབང་གྲིས་ཡྲིན། དང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་དཀར་པོར་ཡོད་ཀང་མྲི་བསྐོད་

པ་དང་འདེས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྔོན་པོའམ་མཐྲིང་ཀར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་སོན་མྲི་འཚལ། ཡང་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་མཆོད་དང༌། 

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་རྣམས་ཀྲི་སབས་སུ། དོན་

གྲུབ་ཀྲི་ཕག་མཚན་དང་པོ་ས་ཚོགས་རོ་རེར་བས་ནས་དེ་ལས་བསྐེད་པ་དང༌། དེའྲི་

དབུས་སུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པ་སོགས་བེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་

ཡོད། ཁ་ཅྲིག་སྒོན་གསལ་ལས་བཤད་ཟེར་བ་ལའང་ཡྲིད་བརྟན་མེད་པ་འད་ཞེས་

པ་ནྲི། ས་ཚོགས་རོ་རེ་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ཕག་མཚན་དང་པོར་བས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕག་

མཚན་དང་པོ་རལ་གྲྲི་ཡྲིན་ཀང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལས་རྲིགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་པ་དང་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པར་རྲིགས་སོ་སོའྲི་མངོན་བང་ལྔ་

བསྐེད་སོན་པའྲི་ཚེ། སྦོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་བྱུང་བ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་སྒོན་

གསལ་ལས། སྦོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་སེ། དེ་ལས་བྱུང་བ་དོན་
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ཡོད་གྲུབ་པ་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཀླུ་བང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་

པ་ལས་རྲིགས་སོ་སོའྲི་ཕག་མཚན་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་སབས་སུ། འཁོར་ལོ་དེ་

བཞྲིན་རྲིན་ཆེན་དང༌། །པད་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཉྲིད། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་བརོད་

དོ། །མཚན་མའྲི་དབང་བསྐུར་རབ་ཏུ་སྦྲིན། ཞེས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ཕག་མཚན་སྦྲིན་

དབང་བསྐུར་བ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་

བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་བྲིན་རླབས་དྲུག་སོར་བེད་པ་

གང་ནས་བཤད། མ་བས་ན་ཆོ་ག་ཆད་པའྲི་སྐོན་དུ་ཨེ་འགྱུར། ཞེས་པ་ནྲི། བྷུ་བ་

བོ་ལྡན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། གང་ཡང་གཞན་པའྲི་འཁོར་ལོ་གནས། །གཉྲིས་མེད་

གཉྲིས་སུ་མེད་སྔགས་ཀྲིས། །མངོན་པར་བསྔགས་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབ། །མཁའ་

འགྲོ་མ་ཡྲི་གསང་སྔགས་དང༌། །སྒོ་དང་སྒོ་རུ་བྲིན་གྲིས་བརླབ། །བརྒྱ་བ་མཆོག་

ཏུ་བཟླས་པ་ནྲི། །མཉམ་གཞག་བསྔགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བ། །ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲི་བཟླས་

ནས་ནྲི། །ཕྲི་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིན་གྲིས་བརླབ། ཅེས་བཤད་པའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་

གསུམ་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ། རྐང་

པ་བཞྲི་པས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མའྲི་སྔགས་ཀྲིས་དང༌། རྐང་པ་ལྔ་པས་སྒོ་མ་

པ་བཞྲི་ཡྲི་སྔགས་ཀྲིས་དང༌། དེ་ནས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་དང་དེ་ནས་གཉྲིས་

ཀྲིས་ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲིས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པ་སོན་ཅྲིང༌། བྲི་བྷུ་ཏྲིའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ཀང་

བདག་པོའྲི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་བ་རྣམས་སྔགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

གཅྲིག་ཏུ་བཟླས་ནས་ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲི་དང་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པར་བའོ། ཞེས་པ་ཙམ་

ཞྲིག་བཤད། ཡྲིག་བརྒྱ་ལ་ལྷ་སོ་སོར་མྲིང་གྲི་སྔགས་དང་སེལ་ཏེ་བཟླ་དགོས་པ་



གསུང་ཐོར་བུ།

 209  

ནྲི། བཤད་རྒྱུད་མངོན་བརོད་བ་མའྲི་ལེའུ་གསུམ་པར། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ། །གསང་སྔགས་བརྟན་པར་བསྒོམས་ནས་སུ། །རང་གྲི་མྲིང་བཞྲིན་ལྡན་པར་ནྲི། 

གཅྲིག་ཏུ་སེལ་ནས་བཟླས་པར་བ། ཞེས་གསུངས། འདྲི་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྲི་ཡན་ལག་སེ་ལཾ་ཀ་རྒྱལ་བཟང་ལ་སོགས་པ་མང་པོས་མ་བཤད་པ་ལྟར་ཆོ་ག་

ཆད་པའྲི་ཉེས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་མངོན་ཞེས་གསུང༌། ཡང་བདེ་མཆོག་པའྲི་ལུགས་

ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དེ་སྒོ་གང་ནས་འཇུག །འདྲིས་ཕོགས་ཀྲི་ཕག་དང་པོ་

ཕོགས་གང་གྲི་ལྷ་ལ་བེད་པ་ངོས་ཟྲིན་པ་འད། ཞེས་པ་ནྲི། ཕག་དང་པོ་གང་ནས་བེད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས། ལཾ་ཀ་རྒྱལ་བཟང་གྲིས། ཤར་སྒོར་ཐོག་མར་རེ་

ཤྲིག་ནྲི། །ཐལ་མོ་ཡང་དག་སྦར་བས་ཏེ། །དེ་ནས་བརྐང་བར་བས་ནས་སུ། །གུས་

པས་འདྲི་ལྟར་བརོད་པར་བ། ཞེས་ཕག་དང་པོའྲི་སྔགས་གསུངས་པའྲི་མཇུག་

ཏུ། ཞེས་བ་བརོད་ལ་དེ་ལས་ནྲི། །ལུས་ཀུན་གྲིས་ནྲི་ཕག་བའོ། །སྲིང་ཁར་བཅོམ་

ལྡན་ཞུགས་པ་རུ། །ཡྲིད་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་བ། །དེ་བཞྲིན་ལྷོ་ཡྲི་སྒོ་ཉྲིད་

དུ། །ཐལ་མོ་དེ་ཉྲིད་སྲིང་ཁ་རུ། །དེ་བཞྲིན་བཅས་ནས་སྔགས་འདྲི་ཡྲིས། །རྲིན་ཆེན་

སྔགས་ནྲི་བརོད་པར་བ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕག་གཡས་སོར་

གྲིས་བེད་པ་དང༌། ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཞྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་

སེམས་པའང་སབས་འདྲིར་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་བཞྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་

སེམས་པ་ལ་བེད་པར་ཕོགས་ཀྲི་ཕག་རྣམས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་འོན་ཀང་མདོར་

བསྡུས་ནས། །རྲིག་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡང་ནྲི། །མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་མཆོག་རྣམས་

ཀྲིས། །མངོན་པར་བྲིན་གྲིས་བརླབ་བསམ་བ། ཞེས་དང༌། གཞན་ལས་ཛ་ཡ་སེ་ན་
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སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་ཕག་དང་པོ་དེ་ལྟར་བེད་པར་བཤད་ཅྲིང༌། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་གང་ནས་འཇུག་པ་ཡང་ལཾ་ཀ་རྒྱལ་བཟང་གྲིས། མེ་ཏོག་

ལག་བཟུང་དེ་ཡྲིས་ནྲི། །བ་མ་ལ་ནྲི་ཕག་བས་ཏེ། །ཤར་སྒོར་མངོན་པར་ཕོགས་པ་

ཡྲིས། །གུས་པས་འདྲི་ལྟར་བརོད་པར་བ། །དམ་ཚིག་དེ་ནྲི་བདག་ལ་གསོལ། སོམ་

པ་ཡང་ནྲི་བདག་ལ་གསོལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཤར་སྒོ་ནས་འཇུག་པར་གསལ་

བར་བསན། ལྷོ་སྒོ་ནས་འཇུག་པར་བཤད་པའྲི་བྷུ་བ་བོ་ལྡན་དང༌། དེའྲི་རེས་འབང་

བྲི་བྷུ་ཏྲིས་ཀང་ཕག་གྲི་སྔགས་ལ་དང་པོར་མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་ནས་ལཱ་མ། དེ་ནས་དུ་

མ་སྐེས་མ། གཟུགས་ཅན་མའྲི་ཕག་མཇུག་ཏུ་བས་ནས་གཡོན་སོར་དུ་གསལ་བར་

བཤད་པས། སྒོ་གང་ལས་འཇུག་ཀང༌། ཕག་དང་པོ་ཤར་ནས་འཚལ་བ་མ་གཏོགས་

དང་པོ་ལྷོ་སྒོ་ནས་འཚལ་བར་བཤད་པའྲི་རྒྱ་གཞུང་གཅྲིག་ཀང་མེད་དོ། །

འཇྲིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་གཙོ་བོ་ལ་ས་ཚོགས་པད་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བའྲི་

གདན་སུམ་བརྩེག་བེད་པ་རེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བཞེད་པ་ཨེ་ཡྲིན། ཅེས་པ་ནྲི། སྒྲུབ་

ཐབས་ལས། ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་དམར་བའྲི་མདོག་ཅན་

གྲི་སེང་དང༌། ནང་གྲི་ཕོགས་གཞན་གསུམ་དང༌། སྒོ་བཞྲིར་ས་ཚོགས་པད་དང་

ཉྲི་མའྲི་གདན། ནང་གྲི་ཤར་དང་གྲྭ་བཞྲི་དང་ཕྲིའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ས་ཚོགས་པད་དངཟླ་

བའྲི་གདན་ཟུང་རེ་བསྒོམ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། དཔའ་གཅྲིག་གྲི་མངོན་རྟོགས་སུ་

གདན་པད་དང་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་གསུམ། གཙོ་བོ་དང་ཁོ་བོ་བཅུ་ཐམས་ཅད་ལ་གསུངས་

པ་དེ་ཉྲིད། ལཱ་ལྲི་ཏའྲི་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་

བསྟུན་པ་ཡྲིན་ལ། བཅུ་གསུམ་མ་ནྲི་དགྲ་ནག་གྲི་རྒྱུད་དང་དཔལ་འཛིན་ལ་སོགས་
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པས་མཛད་པའྲི་དགྲ་ནག་གྲི་གཞུང་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་མཛད་ཅྲིང་གཞུང་དེ་

དག་ཏུ་གདན་བཅུ་གསུམ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ཉྲིས་བརྩེག་ལས་མྲི་

འབྱུང་བས། དེས་ན་དཔའ་གཅྲིག་གྲི་མངོན་རྟོགས་སུ་གདན་སུམ་བརྩེག་ཏུ་བས་

ཀང་འདྲིར་དེ་དང་མྲི་འད་བར་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གདན་ཉྲིས་བརྩེག་ཏུ་ངེས་

སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་ཟུང་རེ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འབུར་དོད་དུ་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ལ། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་གདན་ལ་ཟླ་བ་སེང་དུ་བས་ན་ནོར་བ་ཆེན་པོའ།ོ །ཡང་

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ། བ་གླང་ཁྲི་དང་གླང་པོ་ཆེ། །རྟ་སྒོན་ཀུན་

ལ་ས་བོན་ལྡན། ཞེས་ཤ་བཞྲི་ལས་མ་བྱུང་བ་ལྟར། དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྲིལ་དུའང་མ་

བྱུང་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེས་པ་ནྲི། ཁ་སྦོར་གྲི་དོན་མན་སེས་བཤད་པ་ལ་ཤ་ཆེན་ཤ་

དང་བདུད་རྩྲི་གཉྲིས་ཀ་ལ་འགྲེལ་པས་རྫས་ངོ་བོ་དགུ་ལས་མེད་ཅྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་ས་

བོན་ཡང་དགུ་ལས་མ་གསུངས་པ་དང༌། དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དྲིལ་བུ་བས་

ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པར་ལམ་རྲིམ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས། །ཡང་ས་ཚོགས་

རོ་རེའྲི་རྭ་ཐྲིག་གྲི་བཤད་པའྲི་སབས་སུ། བཅུ་གསུམ་མ་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་

ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་སྲིད་ལ་སྒོ་ཚད་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་

སུམ་ཆ་གཡོན་དུ་བཞག་པའྲི་མཚམས་ནས་རྟ་བབས་སྒོ་ཚད་གསུམ་མའྲི་རྭའྲི་ནང་

ཐྲིག་འཐོན་པར་བཤད་པས། སྔགས་རྲིམ་དུ་མཚམས་དེ་ནས་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་

སྒོ་ཚད་གསུམ་མའྲི་རྭ་ཕྲི་ཐྲིག་འཐོན་པར་གསུངས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་འགལ་སོང་ལ་ཁ་

ཅྲིག་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཡྲི་གེ་མ་དག་པ་འད་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་འདོད་དམ། 

སྒོམ་དོན་དང་བྲི་དོན་གྲི་སྒོ་ནས་དགོངས་པ་འཚོལ་བ་གང་འཐད་ཅེས་པ་ནྲི། ཚུལ་
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དེ་ཉྲིད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ཚིག་དེ་ཡྲི་གེ་མ་དག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ངེས་

པར་འདོད་དེ། དཀྲིལ་མཆོག་གྲི་སབས་དེར་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སྒོ་ཚད་གསུམ་

མའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཆ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་སུམ་ཆ་གཡས་དང་

སུམ་ཆ་གཡོན་དུ་བཞག་པའྲི་མཚམས་ནས། རྭ་ཐྲིག་འཐོན་ཚུལ་དེ་ལ་དཔགས་

ནས་དམར་ནག་གྲི་ནང་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭ་ལྟེ་བའྲི་ཇྲི་ཙམ་ནས་འཐོན་པའང་

རྲིགས་པ་སྦར་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ལ། དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་མཛད་པའྲི་ནང་གྲི་ས་

ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྭའྲི་ཐྲིག་རྩ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཐྲིག་བཏབ་པ་ན། ནང་གྲི་ས་ཚོགས་

རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ལ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་ཆ་ཕན་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དེའྲི་སུམ་ཆ་

ཆ་ཕན་ལྔ་དང་སུམ་ཆ་རེ་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག་པའྲི་མཚམས་ནས་རྭའྲི་ཕྲི་ཐྲིག་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སྒོ་ཚད་གསུམ་མའྲི་ར་བ་བསོར་བའྲི་

ཐྲིག་རྩ་རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པ་དེས་བསོར་བ་ན་མཚམས་དེ་ནས་རྭའྲི་ནང་ཐྲིག་

འོང་ས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེར་མ་ཟད་མཚམས་དེ་ནས་ནང་ཐྲིག་འབྱུང་བ་བས་ན་

ནང་ཐྲིག་གྲི་སེང་ནས་བཅལ་བ་ན་རྭའྲི་སྲིད་ཆ་ཕན་བཅུ་དྲུག་ལས་རྲིང་བར་འགྱུར་

བ་སོགས་རང་ལུགས་ལ་མྲི་འགྲྲིག་པ་མང་ཞྲིང༌། སྒོམ་དོན་དང་བྲི་དོན་གྲིས་དེའྲི་

ཁད་པར་དབེ་ནུས་པའྲི་དོན་མེད་དེ་ཤེས་སའོ། །

འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་མ་ཟད། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ས་གཅོད་ལ་

སོགས་པ་མང་པོ་ལ་མཆན་ཐག་འདོགས་པ་འཕྱུགས་པ་མང་དུ་སང་བས་དོན་ལ་

བརྟེན་པར་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པར་མྲི་བའོ། །འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་

པར་འགྲེལ་པ་སྒོན་གསལ་མཆན་དང་བཅས་པར་གསུངས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་
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པའྲི་སྔགས། ཧཱུཾ་ཧཿ ཨཿ ཛྷཻཾ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་རང་གྲི་ལྷའྲི་སྔགས་ལ་བཏགས་པ་

འབུམ་བཟླ་ཞྲིང་དེའྲི་བཅུ་ཆའྲི་སྦྲིན་སེག་བ་བར་གསུངས་པ་དེ་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་

རྲིགས་པ་སྦར་དུ་རུང་ངམ་ཞེས་པ་ནྲི། ལྷ་གཞན་གྲི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྲི་སྔགས་

ལ་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པོ་དེ་མེད་པའང་འགའ་རེ་ཡོད་པས་རང་རང་གྲི་གཞུང་ནས་འབྱུང་

བ་བཞྲིན་བས་ན་ལེགས་ཤྲིང༌། གྲངས་ནྲི་འདུས་པ་ལ་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་

འབུམ་དང༌། གཞན་དམྲིགས་བསལ་མེད་པ་རྣམས་ཁྲི་ཕག་རེ་བཟླ་བར་གསུངས་པ་

དེ་ལྟར་སྦར་བར་རུང་ལགས། ཡང་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་འཕོ་བའྲི་སབས་སུ། 

རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཁུངས་ཐུབ་ནས་བཤད་པའྲི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཁྲིད་

ཡྲིག་ཏུ་བཀོད་པ་དེ་ཆོས་དྲུག་གྲི་ཡྲིག་ཆ་མཛད་པའྲི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་འཆད་

ཚུལ་ཤས་ཆེར་གཞྲིར་བཞག་པ་ཙམ་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་མཛད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཡང་དག་པ་གཅྲིག་བེད་ན་རྒྱུད་དང་འཕགས་ཡུལ་གྲི་འགྲེལ་པ་ཁུངས་ཐུབ་ཀྲིས་

བཤད་པ་ལྟར་ཞྲིབ་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་བསྐངས་ན་ལེགས་གསུང་བའྲི་དོན་

ཡྲིན་གྲི། ཁྲིད་ཡྲིག་དེ་གཞྲིར་བཞག་ལ་ཞལ་ཤེས་མང་པོ་བསན་རྒྱུ་ཡོད་པར་སོན་པ་

མྲིན། ཆོས་རེ་ཤཱཀ་ཡེ་བ་ལ་བསེ་འཕོའྲི་ཡྲིག་ཆུང་གནང་ནས་ལོ་འགའ་འདས་པའྲི་

རེས་སུ་རྒྱུད་དོན་ལ་ཐུགས་ཀྲི་དཔད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཕོ་བའྲི་

ཊྲིཀ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅྲིང་དེ་ཕྲིན་ཆད་འཕོ་བའྲི་ཁྲིད་གནང་བ་རྣམས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་

བཞྲིན་དུ་གནང་བ་ཡྲིན་པས། ཊྲིཀ་ཀའྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྡུས་ཏེ་བསན་

པའྲི་སབས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྲིང་ཁའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཀ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་མགོ་འཐུར་

དུ་བལྟ་བ་བ་དགོས་ཤྲིང་འབྱུང་འཇུག་དང་བསྟུན་ནས་སྦོང་བ་ནའང་གེན་དུ་འགྲོ་
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བའྲི་ཚེ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཀ་མགོ་གེན་ལྟ་དང༌། འོག་ཏུ་འབེབས་པའྲི་ཚེ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཀ་མགོ་

ཐུར་ལྟ་དགོས་ཤྲིང༌། ཧྲིག་དཀར་པོ་དང་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་མགོ་གེན་བསན། གསུམ་

ཐུར་བསན་བར་མྲི་རུང་ལགས། །ཡང་སྒྱུ་ལུས་ལུགས་བཟློག་གྲི་སོང་པ་གསུམ་གྲི་

རེས་སུ། ལུགས་བཟློག་གྲི་སོང་པའྲི་སེམས་གསུམ་བཞོན་པ་རླུང་དང་བཅས་པའྲི་

རྒྱུ་ལས་འགྲུབ་པར་སྔགས་རྲིམ་ལ་སོགས་གསུང་རབ་སྔ་མ་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ནྲི་བ་

མ་སྔ་མའྲི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་དེ་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་རང་ལུགས་ཀྲི་བཞེད་

པ་མཐར་ཐུག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཕྲིས་གསལ་སྒོན་དུ་འགོས་དང་ལག་སྲི་

སོགས་དེ་ལྟར་བཞེད་པའྲི་ཚུལ་བཀོད་ནས། བདག་གྲིས་ཀང་གཞུང་གཞན་དུ་ཚུལ་

དེ་བཀོད་དོ། །འོན་ཀང་དཀའ་བའྲི་གནས་འདྲི་ཞྲིབ་ཏུ་མཐའ་དཔད་ན། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་སྔགས་རྲིམ་སོགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་བ་མ་སྔ་མའྲི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་བཀོད་པ་

ཙམ་དུ་གསུངས་པའྲི་སྒོ་ནས་རང་ལུགས་ཞྲིབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ལུགས་བཟློག་

ཏུ་ལྡང་བའྲི་མགོ་ཙམ་པ་དང་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་དུས་མཉམ་པར་བེད་དགོས་ཀྲི། དེ་

ལྟ་མྲིན་ན་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་དང་བར་དོ་འགྲུབ་པའྲི་བར་དུའང་ལུགས་བཟློག་གྲི་

སང་བ་གསུམ་གྲིས་ཆོད་པར་འདོད་དགོས་པས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་དེ་གཉྲིས་སང་མདའྲི་མཐོ་དམན་གྲི་ཚུལ་དུ་སད་ཅྲིག་གཞན་

གྲིས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སོགས་གནོད་པ་

དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དོན་གྲི་འོད་གསལ་གྲི་ཚེ་རྒྱུན་འཆད་པས་

ཡྲིད་ངོ་ཙམ་གྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི་དངོས་གནས་ཀྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་པ་རྲིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་
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གྲི་དགོངས་པ་ཨེ་ཡྲིན་ཅེས་པ་དང༌། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་རགས་པ་

གནས་སབས་པའྲི་ལུས་དང་ལས་དབང་གྲིས་བཞག་པའྲི་འབེལ་པ་འཆད་པས་

ཁབ་མ་ཁབ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནྲི། རྩྲིང་པོས་དེ་ཀའྲི་ཐད་དེ་ལ་བལྟས་ནས་གོང་འོག་

སབས་གཞན་དང་མ་བསྒྲིགས་ན་གསལ་སྒོན་གྲི་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ནམ་སམ་

དུ་དོགས་པའྲི་སབས་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་གསལ་སྒོན་ལས། སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

ཐོབ་ཕྲིན་ཆད་ནས་དེའྲི་རྲིགས་འད་མྲི་འཆད་པས་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ཞེས་བ་ལ། 

རོ་རེའྲི་སྐུ་ཞེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་ཚང་ངོ༌། །རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ནྲི་དོན་

གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་དག་ནས་འགྲོ་བས་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་ཀང་

དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཚང་བས་སྔ་མ་ལྟར་མྲི་གནས་པ་ལ་བསམས་ནས་རྣལ་འབོར་

པའྲི་བསམ་ངོ་ན་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་བརོད་ན་འགལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི་སྔ་མ་ལྟར་མྲི་གནས་པ་ཞེས་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་སད་

ཅྲིག་ཀང་རྲིགས་འད་མྲི་འཆད་པར་གནས་པ་དེ་ལྟར་མྲི་གནས་པ་ཞེས་པ་སེ། དེ་

ཡང་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབོར་པ་དེའྲི་བསམ་ངོ་ན་རང་གྲིས་ཐོབ་

པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དེ་རོ་རེའྲི་སྐུ་དངོས་ལྟར་སང་ཡང༌། དེ་ལྟར་སང་བ་ནྲི་བསམ་ངོ་ཙམ་

ཡྲིན་གྲི། རོ་རེ་སྐུ་དངོས་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་གྲི་འོད་གསལ་ཐོག་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་

ན་རྒྱུན་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པ་ཙམ་གྲི་

རོ་རེའྲི་སྐུ་མ་གཏོགས་རོ་རེའྲི་སྐུ་དངོས་མྲིན་གསུང་བ་ཡྲིན་གྲི་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་དེ་ཡྲིད་ངོར་ལྷའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལུས་སུ་སང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པ་
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ཅན་གྲི་ལུས་སུ་དངོས་གནས་ལ་མ་གྲུབ་པ་གསུང་དེའྲི་དོན་དུ་བཟུང་ནས་”དེ
1
་ལྟར་

འདོད་ན་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་ཞེས་བ་བའྲི་ཟབ་མོའྲི་གནད་འདྲི་རྟོགས་པའྲི་གེགས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་

བ་ལུགས་འདྲི་ལ་སྐེད་མྲི་རུང་བའྲི་ལོག་རྟོག་ཡྲིན་ཏེ། གསལ་སྒོན་གྲི་ཚིག་དེ་ཉྲིད་

རང་གྲི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ། འདྲི་ནྲི་མོས་བོ་ཙམ་མྲིན་པ་ཆུ་རླུང་སེམས་ཉྲིད་ལྷའྲི་སྐུར་

སྐེས་པའྲི་བསྒོམས་པ་ན་སེམས་དེའྲི་རྣམ་པར་སང་བ་ཙམ་གྲི་ལྷ་སྐུ་དང་མྲི་འདའོ། 

ཞེས་དང༌། མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུའང༌། ཡྲིད་ངོ་རྐང་པར་ལུས་རགས་པ་ལས་ལོགས་

སུ་བེད་པར་སང་བའྲི་ལྷ་སྐུ་ནྲི་བདག་བྲིན་རླབས་ཀྲི་སྒྱུ་ལུས་དངོས་ཡྲིན་པར་མྲི་

གཟུང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བསམ་དགོས་པ་ཡྲིན། རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

ཡྲིད་ངོའྲི་ལྷ་སྐུ་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་ཀྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་ན། དེ་ལ་ཡྲིད་མཉམ་པར་

བཞག་པའྲི་ཚེ་ན་ཡོད་ཅྲིང་ཡྲིད་ཡུལ་གཞན་ལ་ཞུགས་པ་ན་སྐུའྲི་སང་བ་དེ་རྒྱུན་

ཆད་པར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ནྲི་ཐོག་མར་ཐོབ་ནས་དོན་གྲི་

འོད་གསལ་མངོན་དུ་མ་བས་བར་དུ་མཉམ་རེས་གང་ཡྲིན་ཀང་སད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་

མྲི་འཆད་དེ། གསལ་སྒོན་ལས། སྒྱུ་ལུས་མ་ཡྲིན་ན། དོན་གྲི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་

མ་བས་བར་དུ་སོང་པར་འཇུག་པའྲི་ཚེ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་དག་ནས་མྲི་འགྲོ་ལ། ལྡང་བ་

ན་སེམས་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བ་ཡྲིན་གྲི་ལུས་གསར་དུ་ལྡང་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་གསུངས་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན་སྒྱུ་ལུས་ཐོབ་པ་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་པ་

དོན་མེད་དེ། གཉུག་མའྲི་ལུས་དེ་དངོས་གནས་ལ་ལྷའྲི་སྐུར་ལྡང་ན་སྤོད་པ་ལ་རག་

ལས་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིད་ངོར་ལུས་རགས་པ་ལས་བེ་བའྲི་ལྷ་སྐུའྲི་སང་བ་འཆར་

1 མ་ཕྲི། ༨༤ན༤ན།   ད   *  དེ
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བ་ཙམ་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྱུ་ལུས་ལུས་དབེན་ནས་

ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ལུས་དབེན་གྲི་འོག་སྒོའྲི་ཕ་ཐྲིག་བསྒོམས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏྲིར་

བསྡུས་པའྲི་སོང་པ་གསུམ་འདེན་ནུས་པའྲི་མཚམས་ནས་འཕེན་པ་སོགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་ཡྲིད་ངོ་ཙམ་དུ་ལུས་རགས་པ་ལས་བེ་བའྲི་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་

ལུས་སུ་ཡྲིད་ངོར་ལྡང་ནུས་ཤྲིང༌། སྒྱུ་ལུས་ལའང་ཚུལ་དེ་ལས་མྲི་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །སྒྱུ་ལུས་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པའྲི་རྣམ་དབེ་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་མྲི་ནུས་

པར་འགྱུར་ཏེ། སོང་པ་གསུམ་མམ་བཞྲིའྲི་མཐར་ཡྲིད་ངོར་ལུས་རགས་པ་ལས་བེ་

བའྲི་རླུང་སེམས་ཙམ་གྲི་ལྷའྲི་སྐུར་རང་གྲི་བསམ་ངོ་ན་སང་བ་ཙམ་ཞྲིག་གཉྲིས་ཀ་

ལ་ཡོད། དངོས་གནས་ཀྲི་སྐུར་མ་སོང་བར་ཁད་པར་མྲི་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ད་ལྟ་

སོང་པ་བཞྲི་ཡྲི་མཐར་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དེ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་

ཅན་གྲི་སྐུར་དངོས་གནས་ལ་མ་གྲུབ་ན། ཚེ་འདྲིར་སེམས་དབེན་ཐོབ་ཀང་སྤོད་པ་

བེད་པ་མ་བྱུང་བ་དེས་གཞྲིའྲི་འཆྲི་བའྲི་སོང་པ་བཞྲི་དང་ལམ་གྲི་སོང་པ་བཞྲི་བསེས་

པས་སྤོད་པའྲི་དོད་ཐུབ་ནས། ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་རང་དགའ་བ་འོང་བའྲི་དོད་ལ་

རྣལ་འབོར་བ་ལ་བར་དོ་དངོས་མེད་པར་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དེའང་

བསམ་ངོ་ཙམ་མྲིན་པ་དངོས་གནས་ཀྲི་སྐུ་མྲིན་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ལྟ་ན་རྣལ་འབོར་

པ་དེ་ལ་དེའྲི་ཚེ་ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལུས་དངོས་གཅྲིག་ཀང་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་སྒྱུ་ལུས་ནྲི་དེ་འདའྲི་ལུས་དངོས་མྲིན། དེ་ལ་བར་དོ་མཚན་

ཉྲིད་པའྲི་ལུས་ནྲི་མེད། དེ་གཉྲིས་མྲིན་པའྲི་བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལུས་དེའྲི་

ཚེ་དེ་ལ་འོང་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པར། མཆོད་པ་རྣམ་པ་
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ལྔས་བརྒྱན་པ་ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། མཆོད་པ་ནྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཉེ་

བར་ལོངས་སྤོད་པས་ན་མཆོད་པ་སེ་དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་སོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

ཤྲིང་དེའྲི་མཆན་དུའང་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དངོས་ནྲི་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བར་བསན་པས་ཞལ་

ཕག་ལ་སོགས་པ་ཡྲིད་ཀྲིས་བསྒོམས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི། རླུང་སེམས་ལས་སྐུ་དེར་

དངོས་སུ་སྐེས་པ་ལ་བ་དགོས་པ་ནྲི་འདྲིའྲི་སབས་ཀུན་ཏུ་ཤེས་དགོས་སོ། ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང༌། སྐུ་དེ་ཉྲིད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་སྦོང་བར། མདོར་ན་དེ་ལྟར་

བསྒོམས་ནས་སུ། གཟུགས་ནྲི་དབུས་སུ་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་པ། ངེས་དོན་དུ་

བཤད་པས་བསན་པ་འགྲེལ་པས་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

སུ་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་གནས་ལ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཡྲིད་ངོར་ལུས་རགས་པ་ལས་

བེ་བའྲི་སྐུར་སང་བ་ཙམ་ལ་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཤེས་རྲིག་ལྡན་པ་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན། 

དེ་ལ་མྲི་འཐད་པ་མེད་ན་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ལོགས་སུ་བེ་བར་སང་བའང་དབང་པོ་

ཀུན་ཚང་དུ་ཁས་ལེན་པ་དགག་ཏུ་མེད་པས་འཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ་དུ་དེ་ལ་དབང་ཤེས་

མེད་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དགག་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །རྩ་རྒྱུད་དུ། དཔག་

ཚད་བརྒྱ་ཡྲི་ཁོན་ཙམ་དུ། །རོ་རེ་འབར་བའྲི་འོད་དག་གྲིས། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གྲིས་

བརྒྱན་པ་ཡྲི། །དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སང་བར་འགྱུར། །ཚངས་པ་དག་པོ་ལ་སོགས་

ལྷས། །ནམ་ཡང་མཐོང་བར་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་སྒོན་གསལ་དུ། ཚད་

དང་གྲངས་མེད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཀང་རང་གྲི་སྐུའྲི་འོད་ཀྲིས་སང་

བར་བེད་པ་དང༌། མཚན་སོ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པར་གསུངས་

ནས། དེ་གཉྲིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་སྦོང་བར་གསུངས་ལ། དངོས་གནས་ལ་
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མ་གྲུབ་པའྲི་ཡྲིད་ངོ་ཙམ་གྲི་སྐུའྲི་འོད་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་འགོངས་པར་ཤེས་ལྡན་སུ་

ཞྲིག་ཁས་ལེན། འདྲི་འདའྲི་ལོག་རྟོག་སྐེས་ན་ལམ་གྲི་གནད་ཆེ་ས་རང་ལ་བསྒྲིབ་

པས་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོ་བེད་པའྲི་ཕྲིར་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྨྲས་ཀྲི། གནས་འདྲི་ནྲི་འདྲི་

ཙམ་གྲི་ཡྲི་གེས་ཤེས་པར་ག་ལ་ནུས་ཏེ། ཡུན་རྲིང་དུ་བ་མ་དམ་པ་མཉེས་པར་བས་

ཤྲིང་བསག་སྦང་དང་རེའྲི་གསུང་རབ་དྲི་མ་མེད་པ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་གཞུང་

དང་བཅས་པའྲི་ཚིག་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབད་པ་ལས་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་དགོས་སོ། །

སྤྲིར་གནས་སབས་པ་དང་གཉུག་མའྲི་ལུས་ཕ་རགས་བསྒོམས་སོབས་ཀྲིས་

འབེད་པར་འཕོ་བ་ལའང་ཡོད་མོད་ཀང་འདྲིར་བསྒོམས་སོབས་ཀྲིས་གཞྲིའྲི་འཆྲི་བ་

འོད་གསལ་སད་ཅྲིག་ཐ་མའྲི་དུས་སུ་རླུང་མྲི་ཤྲིགས་པ་ལ་ཇྲི་ཙམ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་

བ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་སྒོ་ནས་དཔེའྲི་འོད་གསལ་ཤར་ཏེ། བར་དོ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དངོས་སུ་ལྡང་པ་ལ་སེམས་

དབེན་ཐོབ་ནས་སྤོད་པ་བས་པ་དགོས་ལ། དེ་འདའྲི་བསྒོམས་སོབས་ཀྲིས་ལུས་ཕ་

རགས་ཕེ་ནས་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དངོས་གྲུབ་པ་ན་རགས་པའྲི་ལུས་ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་

རེ་ཤྲིག་གནས་པར་ནུས་པ་འབྱུང་མོད་ཀྲི། ལུས་ཕ་རགས་ཀྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་

འབེལ་པ་འཇོག་པའྲི་ལས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ནུས་པ་གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲི་བཅོམ་པའྲི་

སྒོ་ནས་འབེལ་པ་ཆད་པ་གཉེན་པོ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་སྐེས་པ་ལ་རག་ལས་པར་

འདོད་པ་ལགས། འདྲི་འདའྲི་ཁད་པར་སྦོར་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་གྲིས་ངན་སོང་དུ་

སྐེ་བ་འགོག་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་སོགས་ཤེས་ན་རྟོགས་ས་ཞྲིང༌། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་
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ཐོབ་པས་ལས་ཉོན་གྲིས་སྐེ་བ་ལེན་མྲི་སྲིད་ཀང་དེ་འད་བའྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་བའྲི་ས་

བོན་གྲི་ནུས་པ་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མ་ཐོབ་པར་སོང་མྲི་ནུས་པ་ལགས། ཡང་རོར་

བཟླས་ཀྲི་སབས་སུ་འབྱུང་འཇུག་གཉྲིས་མྲིན་པའྲི་གནས་པ་རེ་ཆེད་དུ་བཟོས་ན་

འབྱུང་འཇུག་གཉྲིས་མྲིན་པའྲི་གནས་པ་མེད་པས། ལྡང་འཇུག་གཉྲིས་གང་རུང་

གཅྲིག་ལ་གནས་པ་བཟོས་པའྲི་གོ་བསོར་བར་འགྱུར་བསམ་པ་བོ་ལ་ཚངས་པ་འདྲི་

བོ་སྐོན་དོན་སྐོན་ཇྲི་ལྟར་ལགས་སམ་ཞེས་པ་ནྲི། བོ་སྐོན་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

ད་ལྟ་རླུང་འཇུག་པ་ༀ་དང་སྦར། འབྱུང་བ་ཧཱུཾ་དང་སྦར། དེ་གཉྲིས་མྲིན་པའྲི་གནས་

པ་ཨཱཿདང་སྦར་རྒྱུ་མེད། ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་གནས་པར་བས་པ་ཨཱཿདང་སྦོར་བའང་

མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའྲི་རོར་བཟླས་གཏན་ནས་བར་མྲི་

རུང་བར་འགྱུར་བར་རྩ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་གཞུང་ཐམས་

ཅད་དགག་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འཇུག་པའྲི་མཇུག་ཨཱཿདང་སྦར་བ་དང་འབྱུང་

བའྲི་མགོ་ཨཱཿདང་སྦར་བ་ལྟ་བུ་བེད་ན། རླུང་འབྱུང་འཇུག་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་

གདངས་ལ་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ཀྲི་གདངས་བཟོས་པར་སོང་ནས་གོ་བསོར་ཚབས་དེ་བས་

ཀང་ཆེ་ཞྲིང༌། བཤད་རྒྱུད་རྲིམ་ལྔ་སྤོད་བསྡུས་རྣམས་ལས་རོར་བཟླས་ཀྲི་སྔོན་དུ་

རླུང་གྲི་དེ་ཉྲིད་དང་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་པའྲི་རླུང་གྲི་

ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་དང་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་གསུམ་སྦོར་བ་ལ་བཤད་པ་

བརྒྱ་ཕག་གཅྲིག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟའྲི་ཉམས་ལེན་ལ་མཁོ་རྒྱུ་གཏན་མེད་

པའམ། རྲི་བོང་རྭའྲི་གཉེར་མ་བགྲང་བ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་ལགས་མོད། གཞྲི་དུས་ལ་

འཇུག་པའྲི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྡང་བ་འབྱུང་བ་དེའྲི་དོད་ལ་བར་སབས་དེར་རླུང་ཅུང་
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ཟད་ཙམ་བཟུངས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་ལྡང་བར་བས་པས་ལྡང་བ་ལ་གནས་པ་བཟོས་

པར་སོང་བ་མྲིན། གོམ་པ་དང་པོ་དོར་བའྲི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གོམ་པ་གཉྲིས་པ་མ་

དོར་བར། བར་སབས་དེར་ཅུང་ཟད་གཅྲིག་བསད་ནས་གོམ་པ་གཉྲིས་པ་བོར་བ་ན་

གོམ་པ་དང་པོ་དང་གཉྲིས་པ་གང་རུང་གཅྲིག་ལ་བསད་པ་བཟོས་པ་ག་ལ་ཡྲིན། གོ་

བསོར་བའྲི་སྐོན་འོང་སམ་པ་འདྲི་ནྲི་ཕུགས་དེད་ན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་ཉྲི་

ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་གྲངས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མ་ཚང་བར་བས་པར་སོང་སམ་

ནས་མ་བདེ་ཞྲིང༌། བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཀང་དེ་ལྟར་གསུང་བ་འདུག་ནའང༌། ལས་

རླུང་གྲངས་མ་ཚང་བ་ལ་དེ་ཙམ་གྲི་ཐུགས་མྲི་བདེ་མྲི་འཚལ། དགོས་པ་འདྲི་ལྟར་

ན་གཞྲི་དུས་ཀྲི་འབྱུང་འཇུག་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་གནས་པ་ཞྲིག་ཆེད་དུ་བཟོས་ནས་རླུང་

གྲི་རྒྱུ་བ་འཕྱུགས་ཆེན་པོ་འོང་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པས་ད་ལྟ་བུམ་པ་ཅན་གཏན་ནས་བར་

མྲི་རུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཡང་མཚན་ཉྲིད་ལམ་རྲིམ་ཆེན་མོར། ཉེས་པ་ལྔ་སོང་

གྲི་སབས་སུ། སྦོར་བའྲི་ལམ་ལ་ཉེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མྲི་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། ཞེས་སོགས་གོང་མ་བཞྲི་ལ་སྐོན་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རེ་གསུངས་ལ། ལྔ་པ་ལ་

བྲིང་རྒོད་དང་བལ་བའྲི་ཚེ་འདུ་བེད་པའྲི་སེམས་ལ་ཉེས་པ་སེ། ཞེས་པ་ལས་དེ་ཉེས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན། ཅེས་པ་ནྲི། དེའྲི་གོང་ཙམ་དུ། 

གཉྲིས་པ་བྲིང་རྒོད་དང་བལ་བའྲི་དུས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྲིང་

རྒོད་ཕ་མོ་ཡང་བཅད་དེ་བསྒོམས་པས་ཡང་ན་བྲིང་བ་དང༌། ཡང་ན་རྒོད་པར་འགྱུར་

བའྲི་མྲི་མཉམ་པ་མེད་པར་སེམས་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚེ་འདུ་

བེད་པའམ། རྩོལ་བ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྐོན་ཡྲིན་པས་དེའྲི་གཉེན་པོར་བཏང་སོམས་
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བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་སྐོན་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྒོམ་རྲིམ་ཕྲི་མ་

གཉྲིས་ལས། གལ་ཏེ་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་རྩོལ་བ་བས་ན་དེའྲི་ཚེ་སེམས་

རྣམ་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་དངས་ནས་རྒྱུ་མཚན་

རྒྱས་པར་གསུངས་ཟྲིན་མ་ཐག་གྲི་རེས་ཡྲིན་པས་སབས་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཟུར་པ་མ་

གསུངས་པ་ལགས། དེ་ལྟ་ན་ཇྲི་ལྟར་དྲིས་པའྲི་ལན་གདབ་པ་གསལ་བར་སྨྲས་ཟྲིན་

གྲིས། འདྲི་བ་པོའམ་གཞན་ཡང་རུང་སེ་ཕོགས་འདྲིར་བོ་གྲོས་གཞོལ་པའྲི་ཤེས་

པར་འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་འདྲི་ཙམ་གྲི་གཏམ་དུ་བ་བའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་བརྟེན་

ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའྲི་གནས་མང་པོ་ཞྲིག་ལ་རྣམ་དཔོད་ཞྲིབ་ཏུ་འཇུག་པས་

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་རབ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མཛོད་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་དགའ་

སོན་ལ་རོལ་པ་ལྷུར་བོས་ཤྲིག དེ་ཡང་ཉན་པ་པོ་དག་ལ་འདྲི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བ་ཞྲིང་འདྲི་ལྟར་གདམས་པར་བ་སེ། རེ་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་བཞེད་པ་

ཇྲི་ལྟ་བ་ཤེས་པར་འདོད་ན་ནྲི། སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལས་བརྩམས་པའྲི་

གསུང་རབ་ཆེ་ཆུང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ཕ་མོ་གཅྲིག་ནས་བརྩམས་ཏེ་དབུ་མ་

ལ་སོགས་པའྲི་བསན་བཅོས་ཆེན་མོ་རྣམས་དང༌། འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་

ཆེན་མོ་རྣམས་གང་གྲི་སབས་སུའང༌། ཁོ་བོའམ་གཞན་ཡང་རུང༌། མཁས་པའམ་

ཅྲི་མཁས་པ་ཡང་རུང་སེ་རེས་འཇུག་དག་གྲིས་ཡྲི་གེར་བས་པའྲི་ལྷན་ཐབས་སམ། 

ཟྲིན་བྲིས་སམ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་གའམ། དཀའ་གནས་སམ་ཚིག་དོན་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྒྱས་པར་བཀོད་པའམ། སྦོར་ཞྲིག་ཐལ་ཕེང་ཆོ་ག་ངག་འདོན་ལ་

སོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་སྦར་བ་དེ་དག་གྲི་ནང་ན་འདུག་པ་ཙམ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་པར་
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མྲི་བ་སེ། བདག་ཅག་རང་གྲིས་དང་པོར་རེའྲི་དགོངས་པར་སོན་ཏོ་སམ་དུ་ཡྲིད་ལ་

བསམས་ནས་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་དག་ལའང་ཞག་རེ་བཞྲིན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་

འཇུག་པ་དབར་གྲི་ཆུ་བོར་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་ཞུགས་པར་འགྱུར་པ་དེ་དང་

དེའྲི་གནས་སབས་དག་ཏུ་ཕྲིས་བརྟགས་པ་ན་བ་མ་དང་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་དགོངས་

པར་མ་སོན་པ་ཅྲི་རྲིགས་པར་རང་གྲི་ཡྲི་གེ་སྔ་མ་དག་ལ་འོང་བ་མོང་བས་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། གཞན་དག་གྲིས་ཡྲི་གེར་བཀོད་པ་དག་ལའང་བརྟགས་པ་ན་ཚུལ་དེ་ལྟ་

བུ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཆེས་མང་བ་དང༌། འགའ་ཞྲིག་ལ་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཁོ་བོས་གདོན་མྲི་

ཟ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་ཉྲི་ཟླ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་རྣམ་

པར་བཞག་པའང་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་རྲིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འཇུག་པ་ཐོགས་པ་མེད་

པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་བེ་མའྲི་ཆང་བུ་ལྟར་འགྱུར་བ་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་ན། ད་ལྟའྲི་

གང་ཟག་ཉན་པ་པོ་བག་ཅའྲི་སྒ་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ཁ་ཡར་ཙམ་གྲི་ཚིག་འབའ་

ཞྲིག་གྲིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དག་གང་ཡང་རུང་བའྲི་སྨྲ་བ་ཙམ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་དུ་རུང་

བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ལན་རེ་ལན་གཉྲིས་ཀྲིས་གོ་བར་

རློམས་པ་ཙམ་ལ་ཆོག་ཤེས་མྲི་བ་བར་རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྲི་

གོང་འོག་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་སྦར་ཞྲིང་གསུང་གྲི་ཟུར་རེས་ཀང་རྟོགས་དཀའ་

བའྲི་གནས་དུ་མ་སོན་ནུས་པ་དག་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་སེམས་པ་དང༌། ཁོ་བོ་ལ་སོགས་པ་

རེས་འཇུག་དག་གྲིས་ཡྲི་གེར་བས་པ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། རེའྲི་གསུང་རབ་དང་

དངོས་སུ་འགལ་བའམ་ཤུགས་ཀྲིས་འགལ་བར་གདོན་མྲི་ཟ་བར་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་མེད་

གཟུ་བོའྲི་བོས་ཚིག་སྤྲི་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་མ་འབངས་པར་དཔད་པ་ན་གང་འགལ་བ་
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དེ་དག་མཆྲིལ་མའྲི་ཐལ་བ་ལྟར་དོར་བར་བ་ཞྲིང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་རེའྲི་དགོངས་

དོན་མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པ་དང་རྟོགས་པ་ལའང་ངེས་པ་ཁད་པར་དུ་སེར་བ་དང༌། 

དགོས་པའྲི་མཐའ་ཆོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞྲིག་འདུག་ན་གང་ཟག་ལ་རྟོན་པ་

མ་ཡྲིན་པར་དོན་ལ་རྟོན་པའྲི་སྒོ་ནས་བང་བར་བ་སེ། དེ་ལྟར་བས་ན་ཉྲི་མ་རེ་རེ་ཞྲིང་

རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་དོན་དུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང༌། དམ་པའྲི་སྐེ་བོའྲི་གྲངས་སུ་བགྲང་

བར་བ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་འད་བའྲི་མཁས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཀང་རུང་སེ།

 དང་པོར་རང་རང་གྲི་འདོད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཚོགས་ཀྲི་མདུན་སར་

བསྒགས་སམ་ཡྲི་གེར་བྲིས་ཀང་རུང༌། ཇྲི་སྲིད་ཚད་མའྲི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་མཐའ་

གཞན་དུ་བ་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་དོགས་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་ཆོད་པར་མ་གྱུར་གྲི་བར་

དུ་བསན་པ་སྲིང་ལ་གཅེས་པར་བཟུངས་ཤྲིང་གདུལ་བ་རང་ལ་རེ་བ་བཅས་པ་

དག་བསླུས་པར་གྱུར་ན་མྲི་རུང་ངོ་སམ་པའྲི་བསམ་པས་ལུང་རྲིགས་རྣམ་པར་དག་

པས་ད་དུང་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པར་དཔད་པར་བ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་ལུང་

དང་རྲིགས་པས་གནོད་པ་འབབ་པར་ངེས་པ་དེའྲི་ཚེ་ལུགས་དེ་ཁས་ལེན་པ་བཏང་

ནས། ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཁས་བང་བར་བའྲི། རང་གྲིས་ཉན་པ་པོ་འགའ་ཞྲིག་

གྲི་མདུན་སར་ཁས་འཆེས་པའམ། སྔར་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་ཙམ་གྲིས་ཕྲིས་དེ་ཉྲིད་ལ་

གནོད་པ་ཅྲི་མཐོང་ཡང་འདོར་བ་ལ་ངོ་ཚ་བའྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲིས་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ། 

ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་ཆོས་སུ་སོན་པས་རང་གཞན་བསླུ་བར་མྲི་བའོ། །བེ་བ་ཕག་བརྒྱའྲི་

ལེགས་བཤད་ཉྲིན་བེད་ནྲི། ལུང་རྲིགས་འོད་སོང་རྩེ་དགས་རོལ་པའྲི་གནས། །རབ་

ཡངས་བོ་གྲོས་ནམ་མཁའ་འདོ་ར་ལས། །རྣམ་དཔོད་པདོའྲི་གཉེན་གྱུར་ཟེར་འདྲི་
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སྤོས། །ཤེས་པར་འདོད་པས་མཁས་ལ་འདྲི་བ་དང༌། །གཟུ་བོས་ལེགས་བཤད་

མཐོང་བ་ལེན་པ་ནྲི། །དམ་པའྲི་ཚུལ་ལུགས་ཡྲིན་གྲི་གཏམ་འདྲི་ལ། །ཞྲིབ་ཏུ་

བསམས་ཏེ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་མཛོད། ཅེས་པ་འདྲི་ལྟར་གཏམ་དུ་བ་བའྲི་ཕེང་བ་ཡྲི་

གེར་བསད་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་སྤན་ལྡན་མཉམ་མེད་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པོའྲི་

ཞབས་ལ་གུས་པས་བསེན་བཀུར་བའྲི་སྲི་ཞུ་ཡུན་རྲིང་དུ་ལྷུར་བངས་ཤྲིང༌། ཆོས་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་གསུང་རབ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པའྲི་

ཡོངས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བས་ནན་ཏན་གྲིས་ཆེད་ཆེར་

དྲིས་པ་དག་གྲི་ལན་དུ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་རྲི་བོ་

དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་བའོ། །

ༀ་སྭསྲི། ལམ་བཟང་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པའྲི་གཟྲི་བྲིན་གྲིས། །དབེན་པའྲི་

ནགས་ཚལ་དཔལ་དང་ལྡན་བས་པ། །བསབ་གསུམ་ཐར་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་

པ་ཡྲི། །བཤེས་གཉེན་ཁོད་ནྲི་ཡུན་དུ་ཤྲིས་གྱུར་ཅྲིག །གང་དེས་སེབས་ལེགས་

དོན་བཟང་སན་པའྲི་ཚིག །རྲིན་ཆེན་སྐེས་བཟང་དང་འགྲོགས་འཕྲིན་ཡྲིག་ནྲི། །ཉྲིད་

ལས་ཆོས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་རབ་བངས་པ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་གནས་འདྲིར་ཕྲིན་པར་

བགྲིས། །བུ་ཁོད་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་རེད་བཀུར་ལ། །དགའ་བར་འཛིན་པ་ཆོམ་

རྐུན་ལྟར་མཐོང་ནས། །དབེན་པར་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པ་ལྷུར་བས་པའྲི། །གཏམ་

འདྲིས་ཁོ་བོའྲི་སྲིང་ནྲི་ཅྲི་ཡང་དངས། །དེང་དུས་བདེ་གཤེགས་བསན་པའྲི་ཉྲིན་བེད་

ཀང༌། །གཟུགས་བརན་ཆོས་དང་ལོག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི། །ཆུ་འཛིན་གོས་ཀྲིས་
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བསྒྲིབས་ཏེ་ནུབ་རྲི་ལ། །ཤྲིན་ཏུ་ཉེ་བའྲི་གནས་སབས་མ་ལུས་ཐོབ། །དེ་ཕྲིར་རྒྱལ་

བ་དགེས་པའྲི་ལམ་བཟང་ལ། །སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་བེད་པའང་ཆེས་ཆེར་དཀོན། །དེ་

ལྟ་གང་མཆྲིས་ཟབ་མོའྲི་གདམས་བ་བལ། །དམན་པའྲི་རྟོག་ཆོས་ཡྲིན་ཞེས་

སྒོགས་པས་གང༌། །དེས་ན་ངན་སྐྱུགས་ཟས་ཀྲིས་ལྟོ་ཁེངས་པའྲི། །ཁ་ཏའྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་གཙུག་ཕུད་ཅན་ལ་བཞྲིན། །བླུན་པོའྲི་ཟོག་ཆོས་ཟོང་གྲིས་ཁེ་ཚོལ་བ། །དེ་

དག་ཁོད་ལ་གཞོགས་འཕས་ཅྲིས་མྲི་བགྲིད། །འོན་ཀང་མང་ཐོས་གསང་སྔགས་

ལྷུར་ལེན་པ། །རྟོགས་ལྡན་འཁྲུལ་པ་ཞྲིག་པར་ཁས་འཆེ་ཞྲིང༌། །ཁས་བངས་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྩྭ་ལྟར་དོར་ནས་ནྲི། །སང་ཤས་གདོན་ཆེན་སྲིང་ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིས། །ལས་

འབས་ཚུལ་ལ་ཅྲིར་ཡང་མྲི་སེམས་ཤྲིང༌། །ཤེས་ཀྲི་ཁེ་ཚོལ་རེད་བཀུར་ལྷུར་ལེན་

པས། །བླུན་པོའྲི་འཁོར་མང་ནང་ན་གཟེངས་མཐོ་ཀུན། །ཐར་པ་ལྟ་ཞོག་མཐོ་རྲིས་

ཤྲིན་ཏུ་རྲིང༌། །ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་ཆད་ལེགས་པར་བསབས་པ་ལས། །ལྷག་པའྲི་

གདམས་པར་བགྲི་བ་མ་མཆྲིས་མོད། །སྲིན་ལེགས་ན་ཆུང་གཟུགས་ཀྲིས་འདོད་

ལྡན་བཞྲིན། །སྲིང་ནྲི་ལེགས་བཤད་ལ་ཆགས་ཁོད་ཀྲི་ཐུགས། །རབ་དགའ་རྒྱས་

པའྲི་སད་དུ་རྒྱ་ཆེའྲི་གཏམ། །གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་སྲིང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །གསལ་

བར་བརོད་ལ་མཆོག་ཏུ་སྤོ་ལྡན་ཡང༌། །རྣམ་མང་བ་བའྲི་རྒྱར་ཚུད་གོ་སབས་

ཕོགས། །དེ་ལྟ་བས་ན་མང་དུ་བརོད་པའྲི་སབས་མ་བྱུང༌། ཁེད་ཀྲི་བཞེད་པ་བསྒྲུབ་

པའྲི་སད་དུ་ཉུང་ངུའྲི་གཏམ་དུ་བ་བ་འདྲི་ལྟ་སེ། འུ་བུ་ཅག་གྲིས་རེད་དཀའ་ལ་དོན་

ཆེ་བའྲི་དལ་བའྲི་རྟེན་བཟང་འདྲི་ཡང༌། མྱུར་དུ་ནྲི་འཆྲི། ནམ་འཆྲི་ནྲི་ཆ་མེད། ཤྲི་

བའྲི་འོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའྲི་བར་དུ་དཀར་པོའྲི་ལས་བསགས་ནས་རྒྱུད་
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ལ་གནས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཤས་ཆུང༌། བཅས་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་

རྲིང་བར་བསགས་པ་རྣམས་སྦོང་བེད་ཀྲིས་དག་ངེས་སུ་མ་སྦངས་པར་འབས་བུ་

འབྲིན་ངེས་སུ་གནས་པས་ནྲི་རྒྱུད་གང༌། ནག་པོའྲི་ལས་ཆུང་ངུ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་ངན་

སོང་གྲི་འབས་བུ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ནྲི་འབྲིན། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་གནས་སབས་ལས་ཤྲི་བའྲི་

འོག་ཏུ་བདག་ཇྲི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞྲིག་གུ་སམ་པའྲི་འཇྲིགས་པ་དང་སྐོ་ཤས་ཁ་བཤད་

ཀྲི་འགྲྲིག་འགྲྲིག་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ཡྲིད་གཏྲིང་ནས་འགྱུར་བའྲི་མོང་བ་ཐོན་ངེས་

གཅྲིག་སྦངས་ནས་དེ་ནས་ཀང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ནང་མར་སྐོང་བ་ཞྲིག་མེད་ན་ཚེ་འདྲིའྲི་

སང་ཤས་ཀྲིས་རང་དབང་ཕོགས་ནས་གང་བས་ཆོས་སུ་མ་སོང་བ་གཅྲིག་ལས་མ་

འདས། དེའྲི་རེས་སུ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་པའྲི་སྒོ་མཐའ་ཡས་ཀང༌། གཙོ་

བོར་ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་གནས་སྲིད་རྩེ་ནས་

དམལ་བའྲི་བར་གང་དུ་གྲུབ་ཀང་གྲུབ་ཙམ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་གཏྲིང་ནས་རེད་ཀྲི་བར་དུ་དཔད་ནས། ངེས་པ་རེད་པ་ན་དཔད་

སྒོམ་ལ་ལེགས་པར་འབད་པས་ཕུང་པོ་འདྲི་ལ་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུ་ལྟར་

མཐོང་ནས། ལྷའྲི་ལུས་ལ་ཡང་འདོད་པ་རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་མྲི་སྐེ་བའྲི་བོ་གོ་ཡུལ་ཙམ་

དུ་མ་་པ་ཞྲིག་མ་སྐེས་ན། ངེས་འབྱུང་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་དོན་མེད་ཅྲིང༌། བོ་དེ་

འད་གཅྲིག་མ་སྐེས་བར་དུ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཚིག་ཙམ་ཡྲིན། བོ་དེས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཁས་བངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་

ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསབ་པའྲི་ཉམས་ལེན་སྲིང་པོར་བེད་པ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་གཞྲི་རྩ་ལགས། དེ་ལྟར་བསབས་ཀང་གང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་
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ཙམ་ནས་རྒྱལ་བའྲི་སས་པོར་འཇོག་པ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བོན་

བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་མོང་བ་རྣལ་མ་གཅྲིག་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའྲི་

དོན་མེད་ཅྲིང༌། ཆོས་གང་བས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་དུ་འགྱུར་བའྲི་སབས་མེད་པས། 

སངས་རྒྱས་འདོད་ན་སེམས་འདྲི་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་ལ་སྐེས་བུའྲི་རྩལ་ཅྲི་

ཡོད་ཀྲིས་ཉམས་ལེན་གྲི་མཐྲིལ་དུ་བས་ནས་སྤོད་པ་དང༌། མོང་བ་སྐེས་ནས་ཀང་

ཉམས་ལེན་གྲི་མཐྲིལ་དུ་བས་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་འཚལ་ཏེ། བདག་པས་

གཞན་གཅེས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་མོང་བ་སྐེས་ནས་དེས་ཟྲིན་པའྲི་དགེ་བ་

གང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ངེས་པ་དང༌། དགེ་སྦོར་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་

དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བོགས་གཞན་དང་མྲི་འད་བ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་ལགས། དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་པ་བཟུང་ནས་སྤོད་པ་ཕྲིན་དྲུག་ལ་སོབ་པ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་

གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་ཡྲིན། དེས་ན་ཉམས་ལེན་འདྲི་དག་རྩྭ་

ལྟར་དོར་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་རེ་སྔོན་འགྲོར་

བས་ནས། དངོས་གཞྲི་ལ་ལམ་གྲི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་རེའམ་གཞན་དུ་ན་མུ་སེགས་དང་

ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ཙམ་མམ། དེ་ཙམ་དུ་ཡང་མ་སེབ་པའྲི་བླུན་བསྒོམ་རེ་ལ་ཚེ་ཧྲྲིལ་

པོ་འབད་ལོ་བེད་པ་མང་བར་སང༌། དེ་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་པ་ལྟར་ལེགས་པར་རེད་ཀྲི་བར་དུ་བཙལ་ནས་ལྟ་བ་སྐོང་

ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བ་སེ། རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྐེད་པ་མེད་ན་ཆོས་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཇྲི་

ཙམ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་བས་ཀང་བདག་འཛིན་གྲི་གྲྭ་ཟུར་མ་ཉམས་པ་གང་བས་

ཀང་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཞྲིག་འོང་བས་འདྲི་ལ་འབད་འཚལ། 
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དེ་ནས་བོ་ནུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པ་སྔགས་ཀྲི་ལམ་སོབ་པའྲི་ཚུལ་

ལ་འཇུག་དགོས་མོད་ཀྲི། ད་ལན་འདྲི་ཙམ་ལས་ལོངས་སབས་མ་བྱུང་ལགས། དེ་

འད་བའྲི་ལམ་གྲི་ལུས་རྫོགས་པ་མངོན་རྟོགས་ཡྲིད་ལ་བེད་པའྲི་རྲིམ་པས་ཀང་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་བོ་ལ་བཤར་བསྒོམ་བས་ནས་འདུན་པ་སྦངས་ཤྲིང་སོན་ལམ་བཏབ། དེ་ལྟ་

བུ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་སད་དུ་བསག་སྦང་ལ་འབད་ན། ཞག་རེ་བཞྲིན་སེམས་རྒྱུད་ལ་

ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་བག་ཆགས་འཇོག བག་ཆགས་མ་འོངས་པ་ན་མྱུར་དུ་

སད་པའྲི་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་མཐུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བོ་དགེས་

པ་བསྐེད་པ་དང༌། དལ་བའྲི་རྟེན་ལ་སྲིང་པོ་བངས་ཏེ་གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་

ཚུལ་འདྲིས་སྲིན་པར་བགྲི་འཚལ། ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་རང་གྲི་སོབ་མ་དགེ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བ་བས་ཚ་བ་རོང་གྲི་སད་ནས། 

ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འདྲི་བ་སོགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དངུལ་བཟང་པོ་སོ་

རེ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བསྐུར་བའྲི་ལན་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོས། གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་རྲི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་

ནས་འཕྲིན་ཡྲིག་ཏུ་གདམས་པའོ། །

ༀ་སྭསྲི། ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མཛོད་འཛིན་

པའྲི་ཡོངས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བ་མ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་པ་སྐུ་ཁམས་

བཟང་ཞྲིང་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པ་ལྷོད་པ་

མྲི་མངའ་བའྲི་ཐད་ནས། ཚིག་གྲི་སྦོར་བ་མྲི་དམན་པའྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་དོན་བཟང་ཞྲིང་
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ཚིག་འབྲུ་བཟང་བ། དངུལ་སྦོ་རེ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པའྲི་འབུལ་བ་དང་བཅས་པ། དབོན་

པོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་པས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཕོད་པས། ཡྲིད་ལ་དགའ་བ་

དབར་གྲི་ཆུ་བོ་ལྟར་འཕེལ་བར་གྱུར། འདྲིར་ཡང་ད་ལྟ་བཤད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པའྲི་

ལུགས་སུ་མཆྲིས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང་ཐུན་མོང་གྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་གནད་ལ་ཡྲི་

གེ་ཉུང་ངུ་བསྐུར་བ་དང༌། དབུ་མའྲི་མཐའ་གཅོད་ཀྲི་ངེས་པ་སྐེ་བ་ལ་ཕན་ཆེ་བར་

བྱུང་གསུང་བ་ཤྲིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ། ད་དུང་སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་གྲི་གདམས་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་བསྐུར་བ་བྱུང་ན་ཕན་ཆེ་བར་ཡོད་པས་བསྐུར་

གསུང་བ་འདུག་པ་ལ། ཡྲི་གེ་ཉུང་ངུ་ཙམ་གྲིས་རགས་པ་ཙམ་ཡང་རྟོགས་པར་

དཀའ་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁེད་ཀྲི་བཞེད་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་མཚོན་པ་ཙམ་

བརོད་པར་བགྲི་བ་ལ། སྔགས་ལ་འཇུག་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ནྲི་སྐེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་

དང་ཐུན་མོང་གྲི་བསམ་པ་མོང་བ་ཐོན་ངེས་སུ་སྦངས་པ་ཞྲིག་གྲིས། ཐེག་ཆེན་གྲི་

བམས་པ་དང་སྲིང་རེ་སོགས་ལ་མན་ངག་ལྟར་ལེགས་པར་སྦངས་པས་དངས་པའྲི་

བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཤུགས་དག་ལ་བརྟན་པ་དང༌། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའྲི་བསམ་སྦོར་སོབས་དང་ལྡན་པས་འགྲོ་

བ་མ་ལུས་པ་འདོན་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་རྲིངས་པར་ཆས་པ་ཞྲིག་གྲིས། རང་གྲི་ངོས་ནས་

སེམས་ཅན་རེ་རེའྲི་ཕྲིར་དུ་བསལ་པ་དུ་མ་དམལ་བར་གནས་པ་ཡང་དང་དུ་ལེན་

ནུས་ཀང༌། སེམས་ཅན་གྲི་ངོས་ནས་སད་ཅྲིག་ཙམ་རེས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བ་

མྱུར་ན་ཡང་ཅྲི་མ་རུང་སམ་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཤུགས་དག་ཆེས་པས། སད་

ཅྲིག་རེས་སངས་རྒྱ་བ་ལ་ཡང་རྲིངས་པའྲི་བོས་སྔགས་ཀྲི་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་ལ་
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འཇུག་པར་འདོད་པ་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། བསལ་པ་མང་པོར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་སྤོད་པ་སྤད་དཀའ་བ་དུ་མ་ལ་བསབ་དགོས་པའྲི་ཚུལ་བསམས་པ་ན་སྒྲིད་

ལུག་ནས། དེ་བས་ན་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ཚེགས་ཆུང་ལ་ས་བ་དང༌། ཡུན་ཐུང་ངུས་ཆོག་

པར་མཐོང་སེ་སྔགས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆེད་དུ་བ་

བའྲི་གདུལ་བར་ཡང་མྲི་འོས་ན། ཐེག་པ་དེའྲི་གདུལ་བ་ལས་ཆེས་དབང་པོ་རྣོ་ཞྲིང་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་བ་ཆས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གདུལ་བའྲི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་གསུངས་པའྲི་ཐེག་པའྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་པོར་རུང་བའྲི་གོ་སབས་ག་ལ་

ཡོད། དེས་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའྲི་བསམ་པས་ཚེ་འདྲིའྲི་སང་ཤས་ཁ་བྲི་བ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་ལྟོ་ཚོལ་བ་ཙམ་དང༌། ཆོས་བཙོངས་ནས་རེད་བཀུར་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་གྲི་ཕྲིར་དུ། 

དབང་ཁྲིད་ལུང་གསུམ་ལྷུར་ལེན་པ་ནྲི་ངན་སོང་གྲི་སྒོ་འབེད་པའྲི་མྱུར་ལམ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པའོ། །

རྟེན་གྲི་གང་ཟག་དེ་ལྟ་བུས་སྔགས་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒོ་མྲི་འད་བ་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་

དབེ་བས་བཞྲིར་ཡོད་ཀང་བ་མེད་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ན། ཐོག་མར་བ་མ་རྒྱུད་སེ་ནས་

བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གཅྲིག་ལ་བརྟེན་ཚུལ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་སབས་ལས་

ཀང་ཆེས་ཁད་པར་འཕགས་པས་མཉེས་པར་བས་ཏེ། དེ་ལས་ཆོ་ག་གང་བྱུང་བྱུང་

གྲིས་བསྐུར་བའྲི་དབང་གྲི་གྲངས་མང་པོ་ལྷུར་ལེན་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར། ཆོ་ག་རྒྱུད་

སེ་དང་མཐུན་པར་ས་ཆོས་སུ་མ་སོང་བའྲི་སྒོ་ནས། དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་དང་

ལྡན་པ། དབང་གྲི་དུས་ནས་བསྐེད་རྫོགས་ཀྲི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉམས་སུ་

ལེན་པའྲི་སོད་རུང་དུ་སོང་ངེས་པས། སྐུ་བཞྲིའྲི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་གཞོག་ཐུབ་ངེས་
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ཤེས་པའྲི་དབང་ཐོབ་པ་གཅྲིག་དང༌། དེའྲི་དུས་སུ་ཐོབ་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

ལ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་བཟུངས་ནས་ཉམས་ལེན་གྲི་མཐྲིལ་དུ་འཛིན་

ཞྲིང༌། ཁད་པར་རྩ་ལྟུང་ལ་སོག་བསོས་བས་ནས་བསྲུང་བ་སེ། དེ་དག་ནྲི་ལམ་གྲི་

རྨང་རོ་རང་ཡྲིན་པས་སྐེས་བུའྲི་རྩལ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་འབད་དགོས་ཏེ། འདྲི་དག་ཡོད་

ན་ཚེ་འདྲིར་ལམ་ཆེར་བསྒོམ་པ་མ་བྱུང་ཡང་སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་འཚང་རྒྱ་

བར་གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲི་དག་མེད་པར་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

སད་བས་ཀང་ངན་སོང་གྲི་མྱུར་ལམ་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ། དེ་གཞྲིར་བཞག་པའྲི་སེང་དུ་

སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ཉམས་སུ་བང་རྒྱུ་བསྐེད་རྫོགས་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས། དེ་

ཡང་ཐོག་མར་སྦང་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་ལམ་དུ་འཁེར་བའྲི་སྦོང་

བེད་ཀྲི་གནད་དང༌། སང་ཕོགས་ཀྲི་རྫོགས་རྲིམ་ཡོངས་རྫོགས་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བེད་

ཀྲི་གནད་མ་ལུས་པ་ཚང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཐུན་བཞྲི་ལ་སོགས་པར་

བསྒོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་ལེགས་པར་བསབས་པས་རྒྱུད་སྲིན་པར་

མ་བས་པར་རྫོགས་རྲིམ་བསྒོམས་ཀང་རྒྱུད་ནས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་རྫོགས་

རྲིམ་མྲི་སྐེ་བས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སོབ་པ་ཐོག་མར་གལ་ཆེ། དེ་འད་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་

བསྒོམ་པ་ལ་ནྲི་གཙོ་བོར་རྫོགས་རྲིམ་ཟབ་མོ་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་སྐེ་བའྲི་སྲིན་

བེད་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་པའྲི་ལྷས་རྒྱུད་བྲིན་གྲིས་བརླབ་

ཅྲིང་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་དང་མྲི་འབལ་བ་དང༌། ལྷའྲི་

རྣལ་འབོར་བརྟན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དེའྲི་ངང་ནས་ལུས་ངག་གྲི་ལས་གང་ཟག་

གཞན་ལ་ལུང་མ་བསན་དང་མྲི་དགེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་རྣལ་འབོར་པ་དེ་ལ་སྔགས་
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བཟླས་པ་དང་ཕག་རྒྱ་བཅྲིང་བ་སོགས་དང་འད་བའྲི་ཚོགས་སྡུད་བེད་དུ་འགྱུར་

བ་སོགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསྐེད་རྲིམ་རྟོག་སྒོམ་ཡྲིན་

པས་སྲིང་པོ་མེད། སངས་རྒྱས་འདོད་ན་དེ་བཞག་ནས་རྫོགས་རྲིམ་བསྒོམ་དགོས། 

དེ་ཡང་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེ་སོགས་བསྒོམ་པ་མྲི་ཟབ་པ་སྤོས་བཅས་ཀྲི་རྫོགས་རྲིམ་ཡྲིན་

པས་གཙོ་བོར་མྲི་བཟུང༌། ཟབ་མོ་སྤོས་མེད་ཀྲི་རྫོགས་རྲིམ་ལ་གཙོ་བོར་བ་དགོས། 

དེའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་ནྲི་ཅྲིར་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་མ་བཅོས་ལྷུག་པའྲི་ངང་ལ་བཟོ་

མེད་དུ་གློད་ནས་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་མཐར་ཐུག་ཧྭ་ཤང་

གྲི་སྒོམ་ལ་འདོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་འདུག །བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཡང་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་མ་འདེས་པར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་མྲིག་གྲིས་

མཐོང་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པའྲི་གསལ་སང་ཡྲིད་ལ་ཤར་བ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་

རྩོལ་མེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས་པ་དང༌། དེ་ཡང་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བས་ལེགས་

པར་ཟྲིན་པའྲི་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། གསལ་སང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པོ་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས། ལྷའྲི་སང་ཞེན་གྲིས་ཐ་མལ་

གྲི་སང་ཞེན་ཡྲིད་གཏད་པ་ཙམ་གྲིས་འགོག་ནུས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་རགས་པའྲི་རྣལ་

འབོར་མཐར་ཕྱུང་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་རེག་མཐོང་གྲི་མཚན་མ་

བརྟན་པོ་རེད་ཀྲི་བར་དུ་སོབ་དགོས། དེའྲི་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་སེམས་གནས་ཁད་

པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སབས་འདྲིར་ལུས་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་དངོས་

སུ་འདེན་ནུས་པའྲི་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གྲུབ་འོང་བས། ཐེག་པ་འདྲིར་ལྷའྲི་

རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་ལས་ལོགས་པའྲི་ཞྲི་གནས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ་བསབ་མྲི་དགོས། 
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དེ་ལྟར་བསྐེད་རྲིམ་ཕ་རགས་མཐར་ཕྲིན་ནས་ཐུན་མོང་གྲི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་

ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་རླབས་ཆེ་བ་རྣམས་བསྒྲུབ་ན། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྤོད་པ་

གསུམ་གང་རུང་བ་སྤད་ནས་བསྒྲུབས་པས་ཞག་བདུན་དང་ཟླ་བ་ཕེད་ལ་སོགས་

པ་དུས་ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བ་ལ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་

ནས་རྫོགས་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན། དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་སོ་སོ་ནས་

གསུངས་པ་གྲུབ་ཆེན་སོ་སོའྲི་མན་ངག་གྲིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་སྒོ་མྲི་

འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། རོ་རྐང་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྲིར་བསྡུས་ནས་ཐྲིམ་པས་

དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ནང་གྲི་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་ཏེ། ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་ནས་བབས་

པའྲི་སྒོ་ནས་ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་འདུ་འཕོད་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ནང་དུ་བས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོས་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་དུ་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དགོངས་

པ་མཐུན། དེ་འད་བའྲི་རྫོགས་རྲིམ་གོ་བ་ལ་ནྲི་སེམས་གནས་རང་དགའ་བའྲི་སོབས་

ཀྲིས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཞྲི་གནས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་དགའ་བདེ་དང༌། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་

བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་དང༌། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་ནས་ལྷའྲི་རྣལ་

འབོར་དང་འབེལ་བའྲི་སོག་རྩོལ་སོམ་པའྲི་རླུང་གྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་བདེ་

དོད་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བར་བཤད་པའྲི་བདེ་བ་དང༌། ”བསྐེད
1
་རྲིམ་པས་བསྒོམས་

པའྲི་ལྷ་མོ་ལ་དངོས་ཀྲི་རྲིག་པ་དང་འད་བའྲི་གསལ་སང་ཐོན་པ་ན་དེ་དང་སོམས་

1 མ་ཕྲི། ༩༡ན༤ན།   སྐེད   *  བསྐེད
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པར་འཇུག་པའྲི་དམྲིགས་པ་བས་པ་ལས་ཁམས་ཞུ་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་བབས་

པས་ཕཊ་ཡྲིག་གྲིས་ཕྲིར་འཕོ་བ་བཀག་པའྲི་བདེ་བ་སོགས་བདེ་བ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་

ཡོད་པ་རྣམས་དང༌། རྫོགས་རྲིམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཁད་པར་ཕེད་

པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྦོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ནང་

རྩ་འཁོར་ལ་གནང་དུ་བསྣུན་པ་དང༌། ཕྲི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སོག་རྩོལ་དུ་

སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐེད་པ་གཉྲིས་ཀ་དགོས་པའྲི་གནད་ལ་མཁས་པ་དགོས། 

བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དེ་ཡང་བདེ་དགེས་སོགས་མ་རྒྱུད་ནས་ཡས་

བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་སོན་ཅྲིང༌། འདུས་པ་

སོགས་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པའྲི་སོང་པ་བཞྲིའྲི་སྒོ་

ནས་གཙོ་བོར་སོན། དེ་དག་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན། གཟུགས་སྐུའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཞེས་བ་བ། རྫོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡྲིན། 

དེ་ལ་ཡང་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པ་གཉྲིས་དང༌། དངོས་ལ་ཡང་མ་དག་པ་དང་དག་

པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གཉྲིས་སུ་ཡོད་པ་དང༌། སྐུ་དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཞོན་པར་གྱུར་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྲི་འཇའ་

ལུས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་བོས་བསྒོམས་པ་ཙམ་གྲི་ཡྲིད་ངོ་རྐང་པའྲི་

སྐུ་མ་ཡྲིན་པར་དངོས་པོ་ལ་རང་གྲི་གཉུག་མའྲི་ལུས་ལྷའྲི་སྐུར་ལངས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན། 

འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བའྲི་ཟབ་གནས་མཐར་ཐུག་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སས་ཀྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྩ་བཤད་ཀྲི་རྒྱུད་དོན་བ་
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མའྲི་མན་ངག་གྲིས་ལེགས་པར་བསན་པ་ལས་རྟོགས་དགོས་ཤྲིང༌། འདྲི་ནས་ཚུལ་

དེ་བཤད་པ་མྲི་གསལ་བའྲི་རྒྱུད་གཞན་ལ་ཡང་འཁེར་ཤེས་དགོས་པ་ལགས། དེ་

འད་བའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ཡང་ཉེ་རྒྱུ་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དག་

པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པའྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་པས་ཀང་མྲི་སོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

སྔོན་དུ་བེད་པ་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས། དེ་ལྟར་དབང་དམ་ཚིག་རྲིམ་གཉྲིས་སྤོད་པ་

དང་བཅས་པའྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་གོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་

ཆགས་ཀྲི་བར་དུ་བ་མ་རྒྱུད་དོན་ལ་མཁས་པའྲི་དྲུང་དུ་ཐོས་བསམ་གྲིས་མཐའ་ཆོད་

པར་བས་ནས། དེ་ནས་ལམ་གྲི་གོ་རྲིམས་མ་འཕྱུགས་པར་ཐོག་མར་གང་ལ་བསབ་

དགོས་པ་དེ་ནས་རྲིམ་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཞྲིང་དེའྲི་ཚེ་ཡང་”བསྐེད
1
་རྫོགས་ཀྲི་

ལམ་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཞག་རེ་བཞྲིན་མངོན་རྟོགས་ཡྲིད་ལ་བེད་པའྲི་རྲིམ་པས་

ཡང་ཡང་ཡྲིད་ལ་བས་ནས་འདུན་པ་ཤུགས་དག་པོས་སྦངས་ཏེ། སེམས་རྒྱུད་ལ་

ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་དང་ལམ་གྲི་བག་ཆགས་མཐུག་པོ་ནུབ་རེ་

བཞྲིན་འཇོག་པ་དང་ལམ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་བསག་སྦང་དང་སོན་ལམ་རྒྱུན་ལྡན་

དུ་བེད་པ་ལ་འབད་ན་ད་ལྟ་ནས་ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་ལ་མཁས་པར་འགྲོ་བ་ལགས་པས་དེ་ལྟར་མཛད་པར་ཞུ། སྨྲས་པ། བང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲིས་ཤེས་རྒྱུད་ལེགས་སྦངས་ཤྲིང༌། །རྣམ་དག་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་སོམ་

ལ་གནས། །རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་གྲངས་དང་གོ་རྲིམས་དང༌། །མཚན་ཉྲིད་མ་འཆོལ་

ཡན་ལག་ཡོངས་རྫོགས་པའྲི། །ཉམས་ལེན་གནད་ཀུན་རྒྱུད་དོན་ཇྲི་ལྟ་བར། །གྲུབ་

1 མ་ཕྲི། ༩༡བ༦ན།   *  བསྐེད
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ཆེན་གཞུང་དང་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས། །ལེགས་པར་ཤེས་ནས་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་

ཀྲི་ཕྲིར། །གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་གསང་

སྔགས་པ་ཞེས་སྨྲ། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་རྩ་ལྟར་དོར་ནས་ནྲི། །ལྟོ་ཕྲིར་རྫུན་གྲི་ཆོ་

ག་བྱུང་རྒྱལ་གྲིས། །བག་མེད་རང་དགར་སྤོད་པ་སྔགས་པའྲི་གཟུགས། །དེ་ཀུན་

དམལ་བའྲི་བུད་ཤྲིང་ལགས་མཁེན་མཛོད། །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀོན་པའྲི་རོ་

རེ་ཐེག །ལམ་འདྲིར་ཁོད་ཀྲི་བོ་གྲོས་གཞོལ་ལགས་ན། །གང་བྱུང་གཏམ་གྲིས་ཆོག་

པར་མ་འཛིན་པར། །དམ་པའྲི་གསུང་ལ་ཞྲིབ་པར་དཔོད་ཅྲིག་གུ ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི། 

རང་གྲི་སོབ་མ་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་

བ་བས་ཚ་བ་རོང་གྲི་སད་ནས། དངུལ་སོ་རེ་སུམ་བརྒྱའྲི་འབུལ་བ་དང༌། སར་ཡང་

སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྲི་གདམས་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་བསྐུར་

བ་བྱུང་ན་ཕན་ཆེ་བར་ཡོད་ཅེས་གསུང་བའྲི་ལམ་དུ། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་རྲི་བོ་”དགེ
1
་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའྲི་གླྲིང་ནས་འཕྲིན་ཡྲིག་ཏུ་གདམས་པའོ། །

ན་མཿ ཤྲྲི་ཀ་ལ་ཙཀྲ་ཡ། ཕ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །མཁའ་དབྲིངས་ཤར་བའྲི་དབང་པོའྲི་གཞུ་ལྟར་ཀུན་

ནས་དང་བའྲི་དུས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་སྐུ་ལ་འཁྱུད། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་

ཐུགས་ནྲི་དོན་དམ་རྣམ་མེད་ཆོས་དབྲིངས་མཛེས་མས་ཡང་དག་སྦོར༌། །དཔལ་

1 མ་ཕྲི། ༩༢ན༥ན།   དག   *  དགེ
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ལྡན་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྲིད་གསུམ་བ་མ་དེ་ལ་

འདུད། །འཆྲི་མེད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་རྲིན་ཆེན་ཁྲི། །མཛེས་པའྲི་གྲགས་པ་རབ་

རྒྱས་དབང་པོའྲི་གཟུགས། །ཕོ་བང་རྲི་བོའྲི་རྩེ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྲི། །མེ་ལོང་དྲི་མེད་

ནང་དུ་འཕོས་པ་ཁོད། །རྒྱ་ཆེན་རྣམ་དཀར་མཛད་པའྲི་འོད་ཆགས་པ། །དམ་པའྲི་

ཡྲིད་འཕོག་སན་པའྲི་མུ་ཏྲིག་གྲིས། །དོ་ཤལ་ཕོགས་ཀྲི་བུ་མོའྲི་མགྲྲིན་པ་ལ། །འཁྱུད་

པའྲི་རྩེ་དགའ་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །གསུང་རབ་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའྲི་ལང་ཚོ་

ལ། །རྲིང་ནས་འགྲོགས་པའྲི་མྲི་དབང་གསུང་ཟེར་གྲིས། །བོ་གྲོས་འདབ་སོང་ལྡན་པ་

བསྐུལ་བ་ལས། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྩྲིའྲི་དགའ་སོན་བ། །བདག་བོ་རྲིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྲི། །གཏྲིང་མཐའ་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལེན་གང༌། །ནམ་མཁའྲི་ཁོན་ལ་

སོར་ཕེད་ཀྲིས། །འཇལ་བ་ཟད་བེད་དཀའ་ཐུབ་ལགས། །ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་གྲུ་

ཞོན་ཏེ། །གང་ལས་ལེགས་བཤད་རྲིན་ཆེན་ལེན། །དེ་དག་རང་གཞན་བོ་གྲོས་

ཀྲི། །རྒུད་པ་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་བགྲིད། །དེ་སད་རྣམ་དཔོད་སྤན་ཡངས་ཤྲིང༌། །ལྷག་

བསམ་འཛུམ་དཀར་བདུད་རྩྲིའྲི་ཞལ། །མྲི་དབང་སན་ཞལ་ཞགས་པ་ལ། །འཁྱུད་

པར་འོས་པ་འདྲི་འབུལ་ལོ། །དེ་ཡང་རྟག་ཏུ་ལེགས་བཤད་ཀྲི་དཔལ་ལ་རྣམ་པར་

རོལ་པའྲི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་མཐའ་ཀས་པས་མཁས་པ་འདབ་བརྒྱའྲི་ཚལ་དུ་འབེལ་

བའྲི་གཏམ་གྲི་འོད་སོང་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་འགེད་པ་ལ་མྲི་མཉམ་པའྲི་བོ་ཅན་

མྲིའྲི་དབང་པོ་ཁེད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་བརོད་བའྲི་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་དྲིས་པའྲི་བཀའ་སྩལ་གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྐེས་དབུལ་བར་བགྲིའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་
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དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་གཙོ་བོ་འདྲི་ཞྲི་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལས་གང་གཙོ་བོར་སོན་པའྲི་སྐུ་ཡྲིནཞེས་འདྲི་

བ་ལ་བརོད་པར་བགྲི་བ་ནྲི། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་

བསྒྲུབ་པར་བ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཕལ་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

དང༌། མཆོག་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བོ། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྲིས་གནས་སབས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའྲི་ལས་ཀྲི་གཙོ་

བོ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ཁད་པར་སོན་པ་ན་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། 

འདྲིར་ཞྲི་བ་ལ་བསམ་གཏན་ཞྲི་བ་དང་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ལྟར་དཀར་བའྲི་ལྷ་ཞྲི་བའྲི་

གཟུགས་བསྒོམ་པར་བའོ། །དག་པོ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསམ་གཏན་དག་པོ་

དང་ལྷ་ཁ་དོག་ནག་པོའ་ོཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་ལ་ལྷ་དམར་པོ་ཆགས་པའྲི་

གཟུགས་ཅན། །རེངས་པ་ལ་སེར་པོ་རེངས་པའྲི་གཟུགས་ཅན། རྒྱས་པ་དང་རྲིམས་

ཞྲི་བ་དང་དུག་གཞྲིལ་བ་རྣམས་ལྷའྲི་ཁ་དོག་ཞྲི་བ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། བསྐྲད་

དབེར་རྲིམས་གཞུག་པ་གསུམ་བསད་པ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དགུག་པ་དང་

བསྐོད་པ་དང་རྲིམས་བསྐེད་པ་རྣམས་ལྷའྲི་ཁ་དོག་དབང་དང་མཚུངས་པར་

གསུངས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་ཁད་པར་སབས་གཞན་དུའང་

གསུངས་ཤྲིང༌། ཡང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། མྲིའྲི་བདག་པོ་གཞན་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོར་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་ནྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་རྣམས་ཀྲིས་འགྱུར་

ཏེ། རྒྱལ་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཏེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་

ཀྲི་དབང་གྲིས་ལས་ཀྲི་དབེ་བ་མཐའ་དག་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་འགྱུར་
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རོ། །ཞེས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་དང་ལྷན་སྐེས་རྐང་པ་བསྒོམ་པ་སོགས་ནྲི་ཞྲི་སོགས་

ཀྲི་ལས་ས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ཀྲི་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལས་ས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་ལྷ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་སོགས་

དང་ལྷ་ལྔ་མ་དང་ལྷ་དགུ་མ་སོགས་བསྒོམས་པས་ཀང་བདེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་

ཀྲི་ཐུགས་དཀྲིལ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གོམས་པར་བས་པ་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས་སོ། །དེས་ན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སར་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དང་། ནང་ལེར་གསུངས་པའྲི་པད་གདན་ཅན་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་

དྲུག་བཀོད་པའྲི་དགྲིལ་འཁོར་དང་། དབང་ལེ་དང་བསྒྲུབ་ལེར་གསུངས་པའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་སོགས་ནྲི་གཙོ་བོར་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གཙོ་བོར་ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ཀྲི་ལས་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྦང་གཞྲི་མ་དག་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་སོད་བཅུད་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའྲི་སྦོང་བེད་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལམ་མཐར་ཕྱུང་བས་རྒྱུད་སྲིན་པར་མ་བས་

པར། སྦང་གཞྲི་དེ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་བེད་པའྲི་རྫོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་

སེ་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་སྐེ་བ་མྲི་སྲིད་ལ། ལྷ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་དང༌། ལྷན་སྐེས་

ཙམ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམ་པ་ལ་སྦང་གཞྲི་དེ་དག་སྦོང་བའྲི་གནད་རགས་པ་རྣམས་

ཀང་མ་ཚང་བས། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་དེ་དག་བསྒོམ་པ་ནྲི་རྫོགས་རྲིམ་མཚན་

ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་བཞྲིན་སྐེ་བའྲི་སྲིན་བེད་དུ་གཙོ་བོར་མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་གསུངས་ཤྲིང༌། ཐུགས་དཀྲིལ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་
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གནད་རགས་པ་རྣམས་ཚང་ཡང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ཙམ་རྒྱས་པ་བཞྲིན་དུ་སྦང་གཞྲི་

སྦོང་བ་དང་རྫོགས་རྲིམ་གྲི་སྲིན་བེད་དུ་འགྲོ་བའྲི་ཆ་རྒྱས་པར་འདྲིར་གསུངས་པས་

ཡོངས་རྫོགས་བསྒོམ་པ་སོགས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་

དེ་དག་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ཀྲི་ལས་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བས་

པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་མདོག་བཤད་པ་དེ་དག་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ལྟ་བུར་སྔོན་པོ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་དུ་བེད་པའྲི་རྫོགས་རྲིམ་སྐེ་བའྲི་སྲིན་

བེད་དུ་ཞལ་བཞྲི་པ་དང༌། འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་འགོག་པའྲི་རྫོགས་རྲིམ་གྲི་

སྲིན་བེད་དུ་དཔུང་པ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་སྭོ་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་ལགས། 

དེའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་ལེར་ཡང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་ཕ་ཐྲིག་གྲི་

སབས་སུ་རྫོགས་རྲིམ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་

པར་གསུངས་ཤྲིང༌། ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ལས་ས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་ལྷའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

རྣམས་མདོར་བསྡུས་ལོགས་པར་མཛད་ནས་སྔ་མ་དང་ཚུལ་མྲི་འད་བར་གསུངས་

པ་ལགས། འོན་ཀང་ཞར་བྱུང་གྲི་ཕལ་པའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་དུ་བས་ན་འདྲི་ལས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་གྲི་རེ་རེ་ལ་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པས་གཙོ་བོའྲི་པད་ལང་

ཁུར་གསུངས་ཏེ་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། འདྲིར་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་

གཙོ་བོའྲི་པད་འདབ་བརྒྱད་ལང་ཁུའོ། །ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དཀར་པོ་ལ་

སོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཐུན་མོང་གྲིས་ལང་ཁུའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་

པས་སོ། །འདྲིར་ནྲི་ཟུར་ཙམ་ཞྲིག་སོས་པ་སེ། འདྲི་དག་གྲི་གནད་མཐའ་དག་པར་
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རྟོགས་ན་”བསྐེད
1
་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྫོགས་རྲིམ་

གྲི་སྔོན་དུ་ལྟ་བ་སྒོམ་ནའང་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཙམ་དང༌། ལྷན་སྐེས་ཙམ་བསྒོམས་

པས་ཆོག་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི་སག་རུམ་ཤྲིན་ཏུ་འཐྲིབས་པ་

དེ་དག་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་འགྱུར་བ་ལགས། ཡང་ལུས་ངག་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་

སྦོང་བའྲི་སབས་སུ། སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆེ་བས། གཙུག་ཏོར་དུ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པ་མཛད་ཡོད་པ་འདྲི་བཞྲིན་ཀ་ཨེ་འཐད། འཐད་ན་དེའྲི་”སྒྲུབ
2
་བེད་དང༌། མྲི་

འཐད་ན་དེ་ལ་གནོད་བེད་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་འདྲི་འཐད་ཀྲི་སྒྲུབ་བེད་བསན་

དགོས་ཞྲིང༌། ཞེས་པ་ལ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ལྷ་རྫོགས་པར་བ་བའྲི་དོན་དུ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སྦོང་བར་བེད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཧཾ་ཀཿ པྲཛོ་པཱ་ཡཱ་ད་མ་ཀ ཀ་ཡ་པཱ་ཀ ཙིཏ། ཛ་ན་དྲི་པ་

ཏ། མ་མ་ཀ་ཡ་བ་ཀ་ཙིཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲཾ། བཛྲཱ་མྲ་ཏ་སྭ་བྷཱ་བཾ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། སན་ད་དྷཱ་ཏྭ་ཡ་

ཏ་ནཾ་ནྲིཿསྭ་བྷཱ་ཝཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྲི་སྔགས་འདྲི་བརོད་ནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་སེང་དུ་བཾ་

ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྫོགས་པ་

སྔགས་པས་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་པའྲི་ལུང་གསལ་ཁ་ཅན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡོད་བཞྲིན་

དུའང༌། དེའྲི་ཚེ་གཙུག་ཏོར་དུ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒོམ་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སམ་དུ་

ཕོགས་འདྲི་ལ་སྦངས་པ་སུ་ཞྲིག་དོགས་པར་འགྱུར། བསྲུང་འཁོར་གྲི་ར་བ་གསུམ་

དང་ལྔའྲི་ཁ་དོག་ཇྲི་ལྟར་འཐོབ། ར་བ་རྣམས་རྩྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་དང་སྒོ་ང་ལྟ་བུ་གང་

འཐད། ཁང་བརྩེགས་ནང་གྲི་སེང་འོག་ཏུ་འགོད་རྒྱུའྲི་ཁོ་བོ་ཁང་པ་སུམ་རྩེག་ཐོག་

1 མ་ཕྲི། ༩༤ན༡ན།   སྐེད   *  བསྐེད

2 མ་ཕྲི། ༩༤ན༢ན།   བསྒྲུབ   *  སྒྲུབ
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རྩེག་མར་བས་པའྲི་སེང་འོག་ཏུ་འགོད་པ་དང༌། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་

བཅུར་བས་པའྲི་རྩྲིབས་སེང་འོག་ཏུ་འགོད་པ་གང་ལེགས། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་སེང་དུ་

ཁང་བརྩེགས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པ་ལ། འོག་གྲི་ཟད་པར་གར་བཞུགས། དེ་བཞྲིན་དུ་ར་

བ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའྲི་སེང་འོག་གྲི་ཕོགས་སྐོང་གཟའ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྲི་སེང་

པ་རྣམས་སེང་གྲི་བར་སང་ཁོ་ན་ལ་བཞུགས་སམ་གར་འགོད། དེ་བཞྲིན་དུ་འོག་པ་

རྣམས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་འོག་གམ། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་དཀྲིལ་སོགས་གང་ལ་གནས། 

ར་བ་ཀུན་ཟླུམ་པོ་སྒོ་ངའྲི་ནང་ན་སྒོ་ང་བཅུག་པ་ལྟ་བུར་འདོད་ན་འདྲི་ལ་ར་བའྲི་དོན་

མེད་དེ། ར་བ་ནྲི་རྩྲིག་པ་དང་མྲིང་ཐ་དད་ཀྲི་དོན་གཅྲིག །དེ་བས་ན་རྩྲིག་པ་སེང་འོག་

ཀུན་ཟླུམ་པོ་ནྲི་ལུང་གྲིས་མྲི་འཐོབ། རྲིགས་པས་མྲི་འགྲུབ། ཕྲིར་སྦང་བ་ཀུན་རྫོབ་

ཀྲི་ཁང་ཁྲིམ་དང་ཆ་མཐུན་གྲི་སྒོ་ནས་སྦོང་བེད་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་སོན་པ་ཡྲིན། དེ་ལ་

ཕོགས་ཀུན་ཟླུམ་པོའྲི་ར་བ་ས་གཞྲི་ལ་མ་བརྟེན་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་རྩྲིག་པ་གང་

ལའང་མེད་པས་མྲི་འཐད། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ཁང་བརྩེགས་དང་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་

འབར་བའྲི་བར་དུ་གནོད་མཛེས་འགོད་ས་མེད་པས་ཇྲི་ལྟར་བ་སམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

ཁང་བརྩེགས་ཞེས་པ་སེང་དུ་མཐོན་པོར་བརྩེགས་པ་ལ་ཟེར་གྲི་ཐོག་བརྩེགས་པ་ལ་

མྲི་ཟེར་ཀང༌། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ནང་གྲི་སེང་འོག་གྲི་རྒྱ་ཚད་ཆ་གསུམ་དུ་བས་པའྲི་

ཚད་ཀྲི་སུམ་ཆ་དབུས་མའྲི་གནས་ཀྲི་བར་སང་ལ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའམ་

པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་བསྒོམས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་གཙོ་བོ་

དང༌། རྩྲིབས་བརྒྱད་ལ་ཁོ་བོ་བརྒྱད། གཙོ་བོའྲི་འོག་གྲི་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་

རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ཡྲིན་པས་དེར་ཉྲི་མ་ལ་གནོད་མཛེས། གཙོ་བོའྲི་སེང་གྲི་ཁང་
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བརྩེགས་ཀྲི་ནང་གྲི་བར་སང་ལ་གཙུག་ཏོར་འགོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁང་བརྩེགས་ཐོག་

བརྩེགས་གསུམ་པར་འདོད་པ་ནྲི་ལྷ་བསྒོམ་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷ་དེ་དང་དེ་དངོས་ཡྲིན་

པའྲི་ང་རྒྱལ་བེད་པ་མ་ཤེས་པར་ད་ལྟའྲི་མྲི་དང་ལྡེར་སོ་སོགས་བཞྲིན་དུ་ལྷ་བར་

སང་ལ་སོད་མྲི་ཉན་པའྲི་རྣམ་པ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མེད་

པའྲི་བླུན་པོའྲི་གོ་ཚུལ་དུ་འདུག་སམ་ལགས། ཁང་བརྩེགས་ནང་དུ་བསྒོམ་པའྲི་

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་པར་བེད་པ་ནྲི། འགྲེལ་ཆེན་ལས་དེ་ནས་ཁང་པ་བརྩེགས་པའྲི་

དབུས་སུ་ཆུ་སྐེས་སམ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་ཁྲུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་བསྒོམ་པར་

བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རྩྲིབས་འོག་མའྲི་རྩྲིབས་ནང་དུ་གནོད་

མཛེས་བསྐེད་པ་ཡང་གནོད་མཛེས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་བཞག་པར་དངོས་སུ་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གནོད་མཛེས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་འོག་གམ། དེའྲི་དཀྲིལ་གྲི་ཁོང་གསེང་ངམ། 

ཁང་བརྩེགས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་མ་རེག་པར་བར་སང་ལ་ཡོད་པའྲི་ཁང་བརྩེགས་

ཀྲི་འོག་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིའྲི་སེང་ན་ཡོད་པ་རྣམས་གང་འདོད་ཀང་ཁོ་བོ་བཅུ་ག་ཁང་

བརྩེགས་ཀྲི་ནང་བསྲུང་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། ཕྲིར་བཀོད་

ཀང་ནང་བསྲུང་བ་ཡྲིན་ན་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ར་བ་ལྔའྲི་ནང་བསྲུང་བར་ཁས་

བངས་ན་དགག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ར་བ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩྲིག་ཟླུམ་འད་

བ་མཐའ་སོར་མ་གཏོགས་དེ་དང་འབེལ་བའྲི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའྲི་སེང་གྲི་བ་ཁབ་གང་

ཡང་མེད་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་སུ་

ར་བ་ལྔ་བསྒོམ་པར་བ་སེ། ཐམས་ཅད་དུ་འོག་ཏུ་མདུང་རྣམས་དང་སེང་དུ་མདའྲི་ད་
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བ་རྣོན་པོའ།ོ །དབུས་སུ་རོ་རེའྲི་ས་ལ་ཡུལ་འཁོར་གྲི་མཚམས་ཀྲི་མཐའ་རུ་བསྒོམ་

པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པས། འོག་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། སེང་རོ་རེའྲི་གུར། ལོགས་རོ་

རེའྲི་ར་བ་ལ། ཕོགས་མཚམས་སེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་མདུང་དང་མདའྲི་ད་བ་རྣོན་

པོས་ཁབ་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨ་བྷ་ཡས་ཀང་

དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རོ་རེའྲི་གུར་གྲི་ནང་དུ་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་

པ་སེ། ཞེས་གསུངས་ལ། སེང་ན་བ་ཁབ་མེད་པ་ལ་མདུང་དང་མདའྲི་ད་བ་འགོད་པ་

རྣམ་པར་འཁམས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ར་བའྲི་སྔགས་ལས་བཛྲ་པྲ་ཀ་ར་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་

སྔགས་དེ་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན་རོ་རེའྲི་ར་བ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རྩྲིག་པ་དང་དོན་གཅྲིག་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལེགས་པར་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སེང་དུ་

ཕུབ་པའྲི་ཟླུམ་པོ་ནྲི་རོ་རེའྲི་གུར་དུ་འདོད་ཀྲི་ར་བར་མྲི་འདོད་པས་ར་བ་སེང་ན་ཡོད་

པ་ལ་གནོད་”བེད
1
་བརྒྱ་ཕག་བརོད་ཀང་”རེག

2
་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ར་བ་

དང་བར་མ་ཆད་དུ་འབེལ་བའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པས་ར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ན་འོག་གྲི་རོ་

རེའྲི་ས་གཞྲི་ར་བ་དང་བར་མ་ཆད་དུ་འབེལ་བར་བཞེད་པ་ལ་ཡང་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ར་

བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་”ཐོག
3
་རྣམས་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩྲིག་

པར་ཐལབའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྦང་གཞྲི་སྦོང་བའྲི་དོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་དངོས་གཞྲི་བསྒོམ་པ་

ན། ལས་དང་པོ་པ་དག་ལ་བགེགས་ཀྲིས་བར་དུ་གཅོད་པ་སོགས་བསྲུང་བའྲི་དོན་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་བསྲུང་བ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་བའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༩༥ན༦ན།   བད   *  བེད

2 མ་ཕྲི། ༩༥ན༦ན།   རག   *  རེག

3 མ་ཕྲི། ༩༥ན༧ན།   ཐེག   *  ཐོག
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དོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལགས་ཀྲི། བསྲུང་འཁོར་དང་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་

སྦོར་བ་མྲི་འདོད་ལགས། བསྲུང་འཁོར་ལ་ཡང་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་ཆོས་མཐུན་

སྦར་རྒྱུ་ཡོད་མོད་ཀྲི། དེ་ཙམ་གྲིས་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། སྦང་གཞྲི་

སྦོང་བེད་ཡྲིན་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་ཡོད་པས་ཁབ་ཀང༌། ཆོས་མཐུན་ཡོད་པ་ལ་སྦང་

གཞྲི་སྦོང་བེད་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བསྐེད་རྲིམ་དང་འབས་བུའྲི་གནས་

སབས་བཞྲིན་ནོ། །སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་སྦོར་བ་ན་ཡང༌། སྦང་གཞྲི་ཕྲི་ལ་སྦར་བའྲི་

ཚེ་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ཕྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྤྲིའྲི་ཚད་རགས་པ་ཙམ་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་བས་སྐུའྲི་རྩ་ཐྲིག་ཁྲུ་བཞྲི་དང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཐད་ཀའྲི་རྒྱ་ཚད་

དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲི་ཆོས་མཐུན་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་ལགས། བསྐེད་རྫོགས་

བསྒོམས་པས་དེ་སྦངས་པའྲི་གོ་དོན་ཡང༌། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉྲིད་མ་དག་པའྲི་སོད་ཀྲི་

འཇྲིག་རྟེན་ལ་ལས་དབང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་དགོས་པའྲི་ནུས་པ་སྦངས་ནས་ཡེ་

ཤེས་རང་སང་ལས་གྲུབ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྲི་ནུས་པ་ཐོབ་

པ་ལ་བའྲི། ད་ལྟའྲི་མ་དག་པའྲི་སོད་འདྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལམ་བསྒོམས་ནས་དག་པར་

བསྒྱུར་ན་ལས་མ་བས་པ་དང་ཕད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེ་བ་འབད་མེད་དུ་

གྲོལ་བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང༌། དེས་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམས་པས་གྲོང་པ་

སོ་སོ་རྣམས་ཀྲི་ཁང་ཁྲིམ་སྦང་བའྲི་ཆེད་དུ་དེ་དག་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསྒོམ་པ་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། ཕོགས་དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་དང༌། ཐུག་པ་མེད་པ་

དང༌། སྦང་གཞྲི་སྦོང་བེད་རྫོགས་པར་སྦར་བའྲི་ལམ་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྐོན་དུ་མ་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས། རོ་རེ་ཤུགས་ལ་སྔགས་
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དང་ཕག་རྒྱས་མཚོན་ཆ་འགོད་པ་ཨེ་འཐད། མྲི་འཐད་ན་གནོད་བེད་དང༌། འཐད་

ན་དེའྲི་ཚད་མ་ཅྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་

བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་འདོན་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། ཞེས་པ་ལ། ར་བ་གསུམ་དང་ལྔའྲི་ཁ་

དོག་ནྲི་འདྲིར་རོ་རེའྲི་ར་བའྲི་ཁ་དོག་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩྲིག་པའྲི་ཁ་དོག་གཉྲི་

ག་ལ། བཀེ་རྲིམ་ནྲི་ནང་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕྲིར་བཀེ་བ་དང༌། སྡུད་རྲིམ་ནྲི་ཕྲི་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནང་དུ་སྡུད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ད་ལྟ་སེམས་ཅན་སྐེ་ཞྲིང་འཆྲི་བ་རྣམས་དང༌། 

ལོན་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་སོད་ཀྲི་ཆོས་བཀེ་བ་དང་སྡུད་པ་རྣམས་ལ་ཇྲི་ལྟར་མཐོང་བ་

བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྲིམ་པ་གསུམ་པ་ལ་ནང་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀར་དམར་ནག་

པ་དང༌། 

ལྔ་པ་ལ་ནང་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལང་ནག་དམར་དཀར་སེར་གྲི་རྲིམ་པས་

འགོད་དགོས་ཀྲི། འདྲི་ལས་བཟློག་སེ་ནང་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་རྲིམ་པས་

འགོད་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་སྡུད་རྲིམ་དུ་སོང་བས་མྲི་ཤྲིས་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའྲི་

རྟེན་འབེལ་དུ་གསུངས་འདུག་ལགས། ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་ཕྲི་བསྲུང་བའྲི་ཟད་པར་བཅུ་

ལ། འོག་གྲི་ཟད་པར་ནྲི་གནོད་མཛེས་ཀྲི་འོག་ཐད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལས་འདས་པ་

ཙམ་གྲི་བར་སང་ལ་འགོད་དེ། གནས་དེ་ནས་ད་དུང་འོག་ཏུ་ར་བ་ནང་མའྲི་ཐད་ཀའྲི་

ཁོན་གྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་འོག་ཏུ་བཅལ་བའྲི་མཚམས་སུ་སེབ་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོ་ཡོད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སེང་གྲི་ཟད་པར་ཡང་ཁང་བརྩེགས་ཀྲི་སེང་གྲི་བར་སང་ཁང་

བརྩེགས་ལས་ཧ་ཅང་རྲིང་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འགོད་ཅྲིང༌། ནང་གྲི་ར་བའྲི་ཐད་ཀའྲི་རྒྱ་

ཚད་ཀྲི་ཕེད་དབུས་ནས་འོག་ཏུ་བཅལ་ཞྲིང་ཕེད་དབུས་ནས་སེང་དུ་བཅལ་བ་ན་
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འོག་གྲི་མཚམས་ཇྲི་ཙམ་དུ་བྱུང་བ་དེའྲི་ནང་རོལ་འོག་གྲི་ཟད་པར་གྲི་ཡང་འོག་གྲི་

བར་སང་དང༌། སེང་གྲི་ཟད་པར་གྲི་ཡང་སེང་ར་བ་ནང་མའྲི་ཐོག་གྲི་རོ་རེའྲི་གུར་གྲི་

ནང་རོལ་ཏུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ར་བའྲི་ནང་བསྲུང་བའྲི་འོག་དང་སེང་གྲི་ཕོགས་སྐོང་

འགོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྔར་ལྟར་བཅལ་བའྲི་འོག་གྲི་མཚམས་ཀྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཕྲི་ཉེ་བ་

དང༌། སེང་གྲི་ར་བ་ནང་མའྲི་གུར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཉེ་བར་ར་བ་ནང་མའྲི་ཕྲི་བསྲུང་བའྲི་

སེང་འོག་གྲི་གཟའ་གཉྲིས་འགོད་པ་དང༌། ར་བ་ཕྲི་མའྲི་ཐད་ཀའྲི་རྒྱ་ཚད་ཀྲི་ཕེད་ཕེད་

དབུས་ནས་སེང་འོག་ཏུ་བཅལ་བའྲི་སེང་གྲི་ར་བ་ཕྲི་མའྲི་གུར་གྲི་ནང་ར་བ་ནང་མའྲི་

ཕྲི་བསྲུང་བའྲི་སེང་གྲི་གཟའྲི་ཡང་སེང་དང༌། འོག་ཏུ་བཅལ་བའྲི་ཟླུམ་པོའྲི་མཚམས་

དེའྲི་ནང་རོལ་འོག་གྲི་གཟའྲི་ཡང་ཆེས་འོག་ཏུ་རབ་ཕྲི་མའྲི་ནང་བསྲུང་བའྲི་སེང་འོག་

གྲི་ཀླུ་གཉྲིས་འགོད་ཅྲིང༌། ར་བ་ཕྲི་མའྲི་ཕྲི་རོལ་བསྲུང་བའྲི་སེང་འོག་གྲི་རབ་གཏུམ་

མ་གཉྲིས་ནྲི་མདུང་དང་མདའྲི་ད་བ་ལས་ཕྲི་རོལ་གྲི་བར་སང་ལ་འགོད་པ་བགྲིད་

ལགས། དོན་འདྲི་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། ར་བའྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་སེང་

དུ་ཚངས་པ་དང་འོག་ཏུ་ཁབ་འཇུག་ཅེས་དང༌། སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་དག་ནྲི་ར་བ་

གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་སེང་དང་འོག་ཏུ་སོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

གནས་པ་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་སོགས་ར་བའྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཀྲིས། ཞེས་པའྲི་ཚིག་

ཟུར་སེང་འོག་གཉྲིས་ལ་ལྷག་པོར་སོས་ཏེ་གསུངས་སོ། །རོ་རེ་ཤུགས་ལ་སྔགས་

དང་ཕག་རྒྱས་མཚོན་ཆ་འགོད་པ་ཨེ་འཐད། མྲི་འཐད་ན་དེའྲི་གནོད་བེད་དང་འཐད་

ན་དེའྲི་ཚད་མ་ཅྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་

བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་འདོད་པ་ལ་ཡང་ངོ༌། །ཞེས་པ་ལ། འགྲེལ་ཆེན་ལས་བསྲུང་
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འཁོར་དང་ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་པའྲི་ཆོ་ག་འཆད་

པ་ན། དེ་ནས་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་ཕག་རྣམས་སུ་མཚོན་ཆ་བསྒོམ་པར་བ་སེ། དེ་

ལ་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་ནྲི་མཚོན་ཆའྲི་ས་བོན་གྲིས་བརོད་པར་བའོ། །ༀ་ཀཿ ཀྲོ་

ད་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་སོགས་དང༌། ༀ་ཀཿ བཛྲ་པ་ར་ཤུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནྲི་གཡས་

ཀྲི་མཚོན་ཆ་དགོད་པའོ། །ཞེས་སོགས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་ལའང་གསུངས་

ཤྲིང༌། དེ་ནས་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་ནྲི་ༀ་ཀ་ཀ་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་མཐར། པགས་པ། བགོ་བའྲི་ཆོ་གའོ། ཞེས་སོགས་གསལ་བར་གསུངས་

པས་མཚོན་ཆ་རྣམས་སྔགས་ཀྲིས་འགོད་དགོས་པ་ལགས། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ད་ནྲི་

ཕན་ཚུན་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་ན་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་

བཅོམལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྲི་ཕག་གྲི་མཚན་མ་

གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སོ། །དེ་ལས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ཕག་རྒྱ་

དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་ཏེ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་དག་གོ །རལ་གྲྲི་དང་ཕུབ་དག་གོ །ཞེས་

སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ཞྲིང་སྐོང་གྲི་རྣལ་འབོར་མ་ནུས་པ་ཅན་རྣམས་

དང་སྒྲུབ་པ་པོ་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ཕན་ཚུན་རྲིགས་ངོ་ཤེས་པར་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་མའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་གྲི་བར་སོན་པ་ན། 

གཙོ་བོའྲི་ཕག་གཡས་གཡོན་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦར་ནས། རྣལ་

འབོར་མས་དྲིལ་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་སོན་ན། སྒྲུབ་པ་པོས་རོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱ་དེའྲི་ལན་དུ་སོན་

པ་སོགས་བེད་དགོས་པས། དེའྲི་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་

བསྲུང་འཁོར་སོགས་ཀྲི་སབས་ལས་སབས་གཞན་དུ་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ཚུལ་དེ་དག་
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གསུངས་ཀྲི། སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཕག་མཚན་འགོད་པ་ལ་དེ་དག་

འཆྲིང་བར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཀང་སྔ་

མ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་སྤོས་པ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་བས་པར་འདུག་ལགས། 

གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་བསྲུང་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་བསྐེད་པའྲི་ཆོ་

གའྲི་ཡན་ལག་ཕག་མཚན་གྲི་མཚོན་ཆ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་

སྔགས་ཀྲིས་འགོད་པ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྲིས་ཕག་རྒྱ་

ཐམས་ཅད་དགོད་པར་བ་སེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྐང་པ་

བཅུ་དྲུག་པ་མཁའ་འགྲོ་མའྲི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཚར་བཅད་པའྲི་སྔགས་

བདུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚར་བཅད་པའྲི་དོན་དུ་སྔགས་པས་བཟླས་པར་བའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ནས་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་

རྣམས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་དང་ཆོ་གའྲི་སབས་གཅྲིག་པའྲི་རྒྱུན་ལ། རྐང་པ་བདུན་ཅུ་

རྩ་གཉྲིས་པའྲི་སྔགས་ཀང་གསུངས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་བཟླས་པས་བདུད་ཚར་བཅད་པར་

གསུངས་ལ། ”དེ
1
་ལྟར་བདུད་ཚར་བཅད་ནས་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་རྨྲི་ལམ་བརྟག་པ་

སོགས་བ་བར་གསུངས་པས། བསྲུང་འཁོར་གྲི་སབས་སུ་སྔགས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

བཟླས་པ་བེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཀྲི་མྲི་བེད་པར་བཞེད་པ་མྲི་ལེགས་ལགས། རོ་རེ་

ཤུགས་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་ལས་བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུ་སྤོ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། བུ་དོལ་སོགས་སྔ་

རབས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་ཕལ་ཆེར་དུ། ཧ་ཡ་ར་བ་་ལ་སོགས་བརྩེགས་པ་བསྒོམ་

པར་བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་སྒ་དང་ཐད་དུ་ཨེ་འདོད། འདོད་ན་ཡྲི་གེ་སྒོམ་པའྲི་དུས་ཧ་

1 མ་ཕྲི། ༩༧ན༦ན།  *  དེ
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ལས་མེད་པ་ལ་སྤོ་བའྲི་དུས་སུ་གཙུག་ཏོར་དང་གནོད་མཛེས་གཉྲིས་སུ་ཇྲི་ལྟར་

འགྱུར། མ་ཡྲིན་ན་ས་བོན་བསྐེད་པའྲི་སབས་སུ་འདྲི་ལས་གཞན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཇྲི་ལྟར་

བསྒོམ། ཞེས་པ་ལ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཡྲི་གེ་ལྔ་བརྩེགས་པ་ལས་

བསྲུངས་མ་དྲུག་ཅུ་སྤོ་བ་ནྲི་བུ་དོལ་སོགས་སུ་མ་ཟད་རྒྱུད་འགྲེལ་ཉྲིད་ལས། འདྲིར་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་དང་པོར་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ནས་སྲིང་ཀར་

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧ་ཡ་ར་བ་ལ་རྣམས་བརྩེགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་བསྒོམ་པར་

བའོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཧ་གཅྲིག་དང་ཡ་གཅྲིག་དང་ར་

གཅྲིག་དང་ཝ་གཅྲིག་དང་ལ་གཅྲིག་སེ་ལྔ་པོ་གཅྲིག་སེང་དུ་གཅྲིག་བརྩེགས་པ་མ་

ཡྲིན་གྲི། ཡྲི་གེ་ལྔ་པོ་དེ་དག་རེ་རེ་བའང་བསྒོམས་པ་མ་ཡྲིན་པར་བརྩེགས་མ་ལྔ་

བསྒོམས་པས་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བ་བཅུར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཧཱ་རྲིང་པོ་དང་ཧ་ཐུང་ངུ་

བརྩེགས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡ་རྲིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བརྩེགས་པ་སོགས་བསྒོམས་

ནས། སེང་འོག་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབེ་བས་ཧ་ཐུང་ངུ་ལས་གཙུག་ཏོར་དང༌། ཧཱ་རྲིང་

པོ་ལས་གནོད་མཛེས་བསྐེད་པ་བྱུང་སེ་སེང་འོག་ཏུ་འགོད་པ་སོགས་བགྲིད། དོན་

འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་དངོས་སུ་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། དེ་ནས་

སྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་རྣམས་བརྩེགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་

བསྒོམ་པར་བའོ། །དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་ཧ་ཡྲིག་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་འཆད་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕག་དང་མཚོན་ཆ་དང་ཞལ་དང་ལྡན་པ་གཙོ་བོའྲི་ཞལ་གྲི་རྣ་བ་

གཡོན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱུང་སེ། སེང་དུ་བརྩྲིགས་པའྲི་ནང་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རཾ་ཉྲི་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གཙུག་ཏོར་གཡས་བརྐང་དུ་བཞག་པར་བའོ། ཞེས་དང༌། དེ་
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བཞྲིན་དུ་ཧཱ་ཡྲིག་རྲིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྲི་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ནྲི་རྣ་

བ་གཡས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱུང་སེ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་ཉྲི་མ་ལ་བཞག་པར་བའོ། ཞེས་

སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་འདྲི་ལས་གཞན་དུ་དོགས་པ་སྐེ་བའྲི་གོ་སབས་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷའྲི་སབས་སུ་ཟད་པར་དང་གཟའ་ལ། ཞལ་ཕག་དངོས་སུ་མ་

གསུངས་པས་མྲི་མཐུན་པ་མང་པོ་བྱུང་འདུག་པ་འདྲི་རྣམས་ཁོ་བོས་ཚད་མར་མ་

མཐོང་གྲི་ཁེད་འདྲི་རྣམས་ལས་གང་”འདོད
1
། དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པའྲི་ཁད་པར་

འདོད་པ་ཅྲི་ཡོད་གཞན་ཕོགས་མྲི་འཐད་པའྲི་ཆ་རྣམས་སུན་འབྲིན་པ་དང༌། རང་

ཕོགས་ལ་དེ་བསྒྲུབ་ཀྲི་ལུང་རྲིགས་སྨྲ་བར་གྲིས་ཤྲིག ཅེས་པ་ལ། རྭ་ཆོས་རབ་ཀྲིས་

ཟད་པར་རྣམས་ལ་ཚངས་མ་ཁབ་འཇུག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་དང་ཕག་མཚན་

རྣམས་བེད་པ་དང༌། རོང་པ་འགའ་ཞྲིག་ཁོ་མོ་བཅུའྲི་ཕག་མཚན་བེད་པ་དང༌། འགའ་

ཞྲིག་ལས་ཀྲི་ལྷ་མོའྲི་ཕག་མཚན་འཛིན་པར་འདོད་པ་སོགས་ལ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལྟར་སང་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་དམ་བཅའ་རྐང་པར་འདུག་པས་ཡྲིད་

བརྟན་པར་ག་ལ་འོས། གཟའ་དང་ཟད་པར་རྣམས་དོན་གྲིས་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྒོ་

ནས་ཡབ་ཡུམ་འཐོབ་པ་ནྲི་དེ་བས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། ཐབས་ཤེས་སུ་བས་

པས་ཡབ་ཡུམ་དུ་འགྲོ་ན་གཙུག་ཏོར་དང་གནོད་མཛེས་གཉྲིས་ཀང་ཡབ་ཡུམ་དུ་

ཐལ་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་ཟད་པར་བརོད་ཀྲིས་མྲི་ལང་ཞྲིང༌། དོན་གྲིས་ཅེས་

པ་ཤུགས་ཀྲིས་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན། འདྲི་འད་ཞྲིག་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཤུགས་

ཀྲིས་འདྲི་འཐོབ་ཅེས་སྨྲ་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་མྲི་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་གཟུགས་

1 མ་ཕྲི། ༩༧བ༧ན།   འདན   *  འདོད
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མེད་རྣམས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ས་པ་ཡྲིན་པས་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་

བ་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་པ་ཡྲིན་པས་ཐམས་

ཅད་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་བེད་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཟད་པར་

སོགས་ཀྲི་མྲིང་བཏགས་ཀང་ཁམས་གོང་གྲི་ལྷ་དངོས་མ་ཡྲིན་པས་ཁམས་གོང་གྲི་

ལྷ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ས་པ་ཡྲིན་པས་འདྲིའྲི་སྒྲུབ་བེད་ལ་ཕན་པ་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བ་མ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག རྒྱུད་ཀྲི་

ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་དྲུག་པ་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར། ཚངས་པའྲི་ཡུལ་སར་དཔལ་

ལྡན་བཞྲི་སེ་ཚངས་རྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་

བསྒོམས་ཤྲིང༌། ཕོ་རྟགས་ཀྲི་སྒས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ལྷ་ཕོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཕོ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་འགལ་ཁབ་སེ། 

གཟུགས་མེད་ཡྲིན་ན་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་དགོས་པས་ཕོ་མོ་གང་ཡང་

མ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཐེག་ཆེན་གྲི་

གང་ཟག་སྲིད་པ་ནྲི་གསུང་རབ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་ཞྲིང༌། 

ཟད་པར་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཙམ་གྲིས་དེ་ལྟར་སྨྲ་ན་ནྲི། སྦང་གཞྲི་ལ་སྦོང་བེད་ཀྲི་མྲིང་

བཏགས་པ་དང༌། སྦོང་བེད་དང་སྦངས་འབས་ལ་སྦང་གཞྲིའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་

བརྒྱ་ཕག་ཅྲིག་རྒྱུད་སེ་འདྲི་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་གསུངས་པས་མ་ངེས་

སོ། །གཟུགས་མེད་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དབེ་

དུ་མ་ཞྲིག་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་ཚིག་འགལ་བའོ། །རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་དེ་དག་གྲིས་ནྲི་རྣལ་
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འབོར་མ་སོ་བདུན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབེ་བ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ། ས་འོག་ན་སྤོད་པའྲི་

རྲིགས་དང༌། ས་སེང་མྲི་ཡུལ་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་དང༌། ས་བ་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་

གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། འདོད་པ་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་དང༌། གཟུགས་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་

དང༌། གཟུགས་མེད་ན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་གསུམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་དབེ་བ་འཆད་

པ་ན། ཡུམ་བཞྲི་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མེད་བཞྲིན་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡུམ་གཅྲིག་ཤེར་ཕྲིན་མ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁབ་བེད་ཡྲིན་ཞེས་སོན་པ་

ཡྲིན་པས། ཟད་པར་ཡུམ་ལྔར་བཤད་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ། ཡུམ་བཞྲི་གཟུགས་མེད་ན་

སྤོད་པའྲི་རྲིགས་སུ་བཤད་པ་འདེན་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །གཟའ་བཅུའྲི་ཕག་

མཚན་ལ། མེ་ལྷ་གཟར་དག་གྲི་སབས་ནས། མེ་ལྷ་དེ་དང་དེ་གཟའ་དེ་དང་དེ་དག་

པར་གསུངས་པ་ཤེས་བེད་དུ་བས་ནས། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་མེ་ལྷ་དང་

མཐུན་པར་བེད་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང་ཟླ་བ་ནག་པོ་གཡས་ན་གྲྲི་གུག་དང་རྩེ་

གསུམ། གཡོན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་འཛིན་པ་ཞེས་སོགས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །མེ་ལྷ་

གཟར་དག་གྲི་སབས་སུ་ནྲི། ཞྲི་བའྲི་མེ་ལྷ་གཟའ་ཟླ་བ་དག་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་

ཤེས་བེད་དུ་བཀོད་ནས། ཟླ་བའྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་དག་པོའྲི་མེ་ལྷ་བཞྲིན་བེད་

དགོས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། ཞྲི་བ་ལ་ཟླ་བའྲི་ལྕེའོ། ཅེས་པ་

དང༌། ཞྲི་བ་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་གོས་དང་བཅས་པ་སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྲིས་དབུ་

བརྒྱན་པ་སེ། གཡས་པ་ན་པད་དང་ཤེལ་གྲི་བགྲང་ཕེངའཛིན་ཞྲིང༌། གཡོན་པ་ན་

རྲིལ་བ་དང་དུང་འཛིན་པའོ། ཞེས་དང༌། བསད་པ་ལ་ཁ་ དོག་ནག་པོ་གོས་དང་

བཅས་པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབུ་བརྒྱན་པ་སེ། ཕག་གཡས་པ་ན་གྲྲི་གུག་དང་རྩེ་
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གསུམ་པ། ཕག་གཡོན་པ་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རེ་རེ་ནས་ཐམས་ཅད་མྲི་འགྲྲིག་པར་སང་ལ། མེ་ལྷ་ལ་གཟའྲི་དག་པ་སྦོར་

ཚུལ་ཡང༌། མེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་རེ་རེ་བར་བེད་པ་ནྲི། མེ་ལྷ་རེ་རེ་གཟའ་རེ་རེ་དག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞྲིན་དུ་གཟའ་སོ་

སོ་རྣམ་པར་དག་པས་ལས་སོ་སོ་རེ་རེ་ལ་ཞལ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ཙམ་གྲིས་གཟའྲི་ཕག་མཚན་མེ་ལྷ་ལྟར་བེད་དགོས་ན། དུས་འཁོར་གྲི་ཞལ་

བཞྲི་པོ་དེ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པར་གསུངས་པས། གཟའ་བཞྲི་

པོ་དེའྲི་ཕག་མཚན་དུས་འཁོར་བཞྲིན་བེད་རྲིགས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱུད་

འགྲེལ་ལས། འདྲིར་དུས་མེ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་ནྲི་གནས་ཀྲི་དབེ་བས་

སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བཞྲིའོ། །ས་སྐེས་དང་ཟླ་སྐེས་དང་སྔགས་

པ་དང་པ་སངས་དང་སེན་པ་དང་གདེངས་ཅན་ཞེས་པ་མཇུག་རྲིངས་ཏེ། འདྲི་རྣམས་

ནྲི་ཞྲིང་གྲི་དབེ་བས་གཟུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པས་གཟའ་རྣམས་སྤན་མ་སོགས་དེ་དག་དང་ཕག་མཚན་འད་བར་ཡང་

འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་གཟའ་རྣམས་ཟླུམ་པོའྲི་རྣམ་པར་འདོད་པ་ནྲི། 

ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་ལུང་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་ཟུར་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྲི་དོན་ལོག་པར་གཟུང་བ་

དང༌། ད་ལྟ་མྲིག་གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཉྲི་ཟླའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་སར་མའྲི་གནས་ཀྲི་

གཟུགས་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཉྲི་ཟླ་དང་པ་སངས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་བཏགས་པས་འཁྲུལ་

ཞྲིང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅྲིའང་དགོད་རྒྱུ་མྲི་སང་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་སར་ལ་ཡང་

མཚུངས་པས། རྒྱུ་སར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་བསྒོམ་པ་ན་ཟླུམ་པོའྲི་རྣམ་པར་འདོད་
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དགོས་པར་འགྱུར་ལ། མེ་རླུང་དབུས་ཀྲི་དུར་ཁོད་དུ་འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་ནམ་ཕག་

མཚན་གྲི་མཚན་མ་གང་ཡང་རུང་བ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་ན་ཇྲི་

ལྟར་བ་སེ། ཕག་མེད་པའྲི་ཕག་མཚན་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན། གཟའ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་

འབུལ་བའྲི་ཚེ་དང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བེད་པའྲི་ཚེའང་བསྒོམ་དོན་ཇྲི་ལྟར་

བེད། གཞན་ཡང་ཕོགས་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དགག་བསྒྲུབ་རྒྱ་ཆེར་བར་ཡོད་

མོད་ཀྲི་འདྲིར་ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སོས་

སོ། །འོ་ན་འཐད་པའྲི་ཕོགས་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་ཆེས་གསལ་བར་

གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ནང་གྲི་ལེའུ་ལས་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཁམས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ན། ང་ཉ་

ཎ་མ་ནའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་དང༌། ག་ཛ་ཌ་བ་ད་ཐུང་རྲིང་རྣམས་མེར་བཤད་

པས། འདྲིར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཡྲི་གེ་དེ་དང་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟད་པར་རྣམས་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་དང༌། གཟའ་རྣམས་མེའྲི་ལྷར་གྲུབ་ལ། གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་

ཚེ་ཡང་ཟད་པར་རྣམས་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཨཾ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། གཟའ་རྣམས་མགྲྲིནཔའྲི་

རྲི་ལ་འཇུག་པས་ཀང་དེ་ལྟར་གྲུབ་སེ། གཙུག་ཏོར་ནམ་མཁའ་དང་མགྲྲིན་པ་མེའྲི་

གནས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡྲི་གེ་དེ་གཉྲིས་ཀང་ནམ་མཁའ་དང་མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་

པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ལས་ཀྲི་ལྷ་ཕག་མཚན་སྒོས་སུ་དམྲིགས་

ཕུག་ནས་མ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕག་མཚན་ཁམས་ཀྲི་དབེ་བས་ཕོགས་

གཅྲིག་ཏུ་སྤྲིར་གསུངས་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ལེའྲི་མཚན་མའྲི་ངེས་པའྲི་སབས་སུ་འགྲེལ་

ཆེན་ལས། ཨཱྲི་རཱྲི་ཨཱུ་ལཱྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ཞེས་པ་སེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཨཱྲི་ཡྲིག་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རལ་གྲྲི་སེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷའམ་ལྷ་མོ་ཕག་ན་
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རལ་གྲྲིར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རཱྲི་ཡྲིག་ལས་ནོར་བུའམ་མདའ་སེ། དེ་ལས་མེའྲི་

ལྷ་ཕག་ན་ནོར་བུའམ་མདར་འགྱུར་རོ། །ཨཱུ་ཡྲིག་ལས་པད་སེ་དེ་ལས་ཆུའྲི་ལྷ་ཕག་

ན་པདར་འགྱུར་རོ། །

ལཱྲི་ཡྲིག་ལས་འཁོར་ལོ་སེ། དེ་ལས་སའྲི་ལྷ་ཕག་ན་འཁོར་ལོའ།ོ ཞེས། ཕག་

མཚན་དམྲིགས་བསལ་མེད་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ། ཁམས་ཀྲི་དབེ་བས་རླུང་གྲི་ལྷ་

ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་རལ་གྲྲི་དང༌། མེའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་ནོར་བུ་འམ་མདའ། 

ཆུའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་པད། སའྲི་ལྷ་ཡྲིན་ན་ཕག་མཚན་འཁོར་ལོ་བ་བར་

གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕག་མཚན་གྲྲི་གུག་

བ་བར་གྲུབ་ལ། གཟའ་རྣམས་མེ་དང༌། ཟད་པར་རྣམས་ཁམས་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་ཅྲིང༌། དེ་དག་ལ་སྒོས་ཀྲི་ཕག་

མཚན་དམྲིགས་བསལ་གཞན་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་

ནོར་བུའམ་མདའ་གང་ཡང་རུང་བ་དང༌། ཟད་པར་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་གྲྲི་གུག་

ཡྲིན་པ་བསོན་དུ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། བྲི་བྷུ་ཙནྟྲས་མཛད་པའྲི་རྒྱུད་འགྲེལ་རྒྱ་དཔེའྲི་

མཆན་ལས་ཀང༌། ཟད་པར་རྣམས་ལྷའྲི་བུ་ཕག་ན་གྲྲི་གུག་འཛིན་པ་ཞེས་བཤད་

དོ། །དེ་བས་ན་གཞན་གྲི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲིའྲི་ཟེར་གྲིས་རེག་པས་ཀང་ཡྲིད་

ལ་ཟུག་རྔུ་ལྷག་པར་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་འཛངས་པའྲི་བོ་ཅན་

དག་གྲིས་སན་ཆད་ལམ་འདྲི་ལ་འཇུག་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བཀའ་སྩལ་སྦྲིན་

པ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྲི་དོན་དུ་བརོད་པ་དང༌། རེས་ཐོགས་སུ་སྨྲ་

བ་གང་དག །ཕུར་བུས་གདབ་པ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཆ་ལག་ཏུ་བས་ནས། བདུད་
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གཞོམ་པའྲི་རེས་སུ་འདེབས་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་བཟུངས་ཚར་ནས་འདེབས་པ་ལུང་

རྲིགས་དང་གང་མཐུན། ཕུར་བུའྲི་ལྷ་ས་བོན་གང་ལས་བསྐེད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚད་མ་

ཅྲི། ཐུགས་ཀ་ལས་སྤོའམ་མདུན་དུ་བསྐེད། ཅེས་པ་ལ། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་

བསྐེད་ཅྲིང་ཕག་རྒྱ་དང་མཚོན་ཆ་དགོད་པ་ཟྲིན་པ་ན། ༀ་ཧཱུཾ་ཀྲོ་དེ་ན་ཏྲོ་ཧཾ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོའྲི་ང་རྒྱལ་བཟུངས་ཏེ། དེ་ནས་སྲིང་ཁར་ཡྲི་གེ་ལྔ་

བརྩེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཧ་ཡྲིག་ཐུང་ངུ་ལས་གཙུག་ཏོར་བསྐེད་པ་ལ། ༀ་

ཧཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ད་རཱ་ཛཱ་མཧཱ་ཨུཥྲི་ཥ་སོགས་ཀྲིས་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་རྣ་བ་གཡོན་པ་ནས་

ཕྱུང་སེ་སེང་དུ་དགོད། དེ་བཞྲིན་དུ་ཧཱ་ཡྲིག་རྲིང་པོ་ལས་གནོད་མཛེས་བསྐེད་པ་

ལ་སྔགས་ཀྲིས་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་རྩ་ཞལ་གྲི་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཕྱུང་སེ་འོག་ཏུ་

འགོད་པ་སོགས་བེད། དེ་ལྟར་བསྲུང་མ་སྤོས་ཤྲིང་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སེ་དབང་

བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་ཚར་ནས། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྵཱ་ཙཀྲ་

སོགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་བེད་པ་ཉྲིད་རྒྱུད་འགྲེལ་

གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། དེ་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་རྒྱུད་ལ་ལྷག་

པར་མོས་པས་བདག་ཉྲིད་ཁོ་བའྲི་དབང་པོར་བསྒོམ་པར་བ་སེ། ༀ་ཧཱུཾ་ཀྲོ་དེ་ན་ཏྲོ་ཧཾ་

ཀྲོ་ད་ན་ཨ་ཛྙཱ་དཱ་ཡ་ཀ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་ཁོ་བོ་རྣམས་

ལ་བཀའ་བསྒོ་བར་བ་སེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ནས་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྵཱ་ཙ་ཀ་སྭ་བྷ་ཝ་

ཨཱད་ཀོ྅ཧཾ་ཞེས་པ་བརོད་དེ། ང་རྒྱལ་གཟུང་བར་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་དུ་གསུངས་

པ་སོགས་གོང་དུ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པའྲི་མ་ཚང་བ་འོག་ཏུ་གསུངས་

པས་ཁ་འགེངས་པ་དང༌། གོང་དུ་མདོར་བསྡུས་པར་གསུངས་པ་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་
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གསུངས་པ་དང༌། གོང་དུ་མྲི་གསལ་བ་འོག་ཏུ་གསལ་བར་འཆད་པའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་

རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པའྲི་གོང་འོག་ལེགས་པར་ཤན་སྦར་ནས་བཤད་པ་ན་བསོན་མྲི་

ནུས་པར་གསལ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། དབང་ལེར་ཕུར་གདབ་ནྲི་ས་ཆོག་ཁོ་ནའྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་གསུངས་ལ། རྒྱུད་འགྲེལ་

ལས། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པས་བདུད་དང་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་རྣམས་

ཕུར་བུས་གདབ་པའྲི་དོན་དང༌། གནས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་སྔགས་པས་བསྲུང་བའྲི་

འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་འཆད་

པར་འགྱུར་བའྲི་བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་བེད་པ་ལ། འདེབས་པ་པོ་རང་ཉྲིད་ཁོ་བོའྲི་

དབང་པོར་བསྐེད་པ་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་ཕུར་གདབ་སོགས་ཀྲི་ས་

ཆོག་གྲི་ཡན་ལག་དེ་དག་གྲི་སྔོན་དུ་རང་ཉྲིད་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོར་བསྐེད་པ་སོགས་

ཀྲི་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཕུར་གདབ་ཀྲི་སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་

པའྲི་དགོས་པ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཕུར་གདབ་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་སོན་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་ནྲི་བདུད་གཞོམ་པ་སྔོན་དུ་བས་ནས་དེའྲི་མཇུག་ཏུ་

ཕུར་གདབ་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། དེ་ནས་སྔར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་དང་

སྔགས་ཀྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་བདུད་གཞོམ་པར་བ་སེ། ཞེས་པ་ནས། བདུད་གཞོམ་

པའྲི་ཆོ་གའོ། །དེ་ནས་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་རོ་རེ་

ལྕགས་ཀྱུས་བཀུག་ཅྲིང་རོ་རེ་ཞགས་པས་བཅྲིངས་ནས་རོ་རེ་ཕུར་པ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་

པོ། ཞེས་སོགས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ནས་ཞེས་པ་དེ་དག་གོ་”རྲིགས
1
་

1 མ་ཕྲི། ༡༠༠བ༧ན།   རྲིགས   *  རྲིམས
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སོན་པའྲི་ཚིག་གྲི་ཕད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་ཕུར་བུ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་ནྲི་རྒྱུད་

འགྲེལ་ལས། ཡྲི་གེ་ལྔ་ལས་བསྒོམ་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་ནས་ཡྲི་གེ་ལྔ་གང་

ཡྲིན་འདྲིར་མ་གསུངས་པས་ཅྲི་བ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པ་མང་དུ་བྱུང་སང་ནའང་

ཡྲི་གེ་ལྔ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལྔའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་བ་བ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ལྔ་ལ་ཟེར། དེ་ཉྲིད་རྲིང་ཐུང་

བརྩེགས་པ་བཅུ་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ས་བོན་དུ་གོང་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲིའྲི་

ཕུར་པ་བཅུ་ཡང་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཡྲི་གེ་ལྔ་

ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ལགས། དེས་ན་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཐུང་ངུ་ལྔ་ལས་སེང་

དང་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཕུར་པ་བསྐེད་ཅྲིང་རྲིང་པོ་ལྔ་ལས་འོག་དང་མཚམས་བཞྲིའྲི་ཕུར་

པ་བསྐེད་པ་ལགས། འོན་ཀང་བསྲུང་འཁོར་གྲི་ཁོ་བོ་བཅུ་འགོད་པ་ན་ཕྲི་རོལ་ན་ཁོ་

བཅུར་བསྐེད་པར་བ་བའྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་ལ་གཞན་མེད་ཅྲིང༌། ཕུར་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཕུར་

པ་དམ་ཚིག་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་སེང་ལྡེང་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུར་བུ་ཤྲིང་ལས་བས་

པ་དེ་དག་ཡྲིན་པས་དེ་དག་ཕུར་བུ་དམ་ཚིག་པར་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁོ་བོ་

བཅུ་དམ་ཚིག་པ་ཐུགས་ཀ་ནས་འབྲིན་ཅྲིང་ཕུར་བུ་བཅུ་དམ་ཚིག་པ་སྲིང་ཁ་ནས་

མྲི་འབྲིན་པར་མདུན་ན་བཞག་པའྲི་སེང་ལྡེང་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུར་བུ་དེ་དག་ཕུར་བུ་

དམ་ཚིག་པ་བཅུར་བསྐེད་པ་འཐད་ལགས། བསྲུང་འཁོར་ལས་བརྩམས་ཏེ་དྲིས་པ་

དག་ལ་ལན་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

སར་ཡང་འདྲི་སད་དུ། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་སབས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་རྲི་

རབ་ཀྲི་སེང་དུ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ལ། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་སོགས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

བསྒོམ་ཞེས་པ་ལ་བརོད་པར་བགྲི་བ་ནྲི། འདྲིར་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་
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བཅས་པ་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་རྣམས་ཀྲི་དགོས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་སྐེ་

འཆྲི་བར་དོ་གསུམ་སྦོང་ཞྲིང་སྦོང་བེད་རྫོགས་རྲིམ་ཟབ་མོའྲི་སྲིན་བེད་དུ་བསྒོམ་

པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་དེ་དག་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསྒོམ་པ་ལ། སྦང་གཞྲི་ཕྲི་ནང་

གཉྲིས་ལས། ནང་ལ་སྦར་བའྲི་ཚེ། ནམ་མཁའ་ནྲི་གང་གྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་

མའྲི་གསང་བའྲི་ཆོས་འབྱུང་བྷ་ག་དང་ཆོས་མཐུན། མའྲི་སྤྲི་བོ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་སྲིང་ཁའྲི་བར་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་

སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དེ་ནས་གསང་བའྲི་པདའྲི་བར་ལྷུན་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། 

ལྷུན་པོའྲི་སེང་གྲི་པད་ནྲི་མའྲི་གསང་བའྲི་པདའྲི་མྲིང་ཅན་གསང་གནས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་

རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པདའྲི་ལྟེ་བར་ཟླ་ཉྲི་དུས་མེ་གསུམ་

བསྒོམ་པ་ནྲི་གསང་བའྲི་པདའྲི་རྩ་འཁོར་དེའྲི་དབུས་སུ་མའྲི་བཤང་གཅྲི་ཁུ་བའྲི་རྩ་

གསུམ་འཛོམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེ་ལྟ་བུའྲི་པདའྲི་སེང་ནས་རོ་རེའྲི་གུར་བསྒོམ་པ་

ནྲི་མའྲི་གསང་བའྲི་པདའྲི་སྒོར་ཕའྲི་རོ་རེ་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། དེར་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནྲི་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་མངལ་དང་ཆོས་མཐུན། དེར་ལྷ་

བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་མངལ་དུ་བར་དོ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་ཕན་ཆད་དང་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ལགས། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་པདའྲི་སེང་དུ་རོ་རེའྲི་གུར་དང་

ས་གཞྲི་བསྒོམ་པར་བའྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་བསྒོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་ལ་འོང་དོན་

མེད་ཅྲིང་བཤད་པ་ཡང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ལགས། །ཇྲི་སད་བརོད་པའྲི་དོན་འདྲི་ལ་

དགོངས་ནས་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་གུར་ཏེ། ཡུམ་གྲི་སྐེ་

གནས་སུ་ནྲི་རོ་རེ་དང་བཅས་པད་ཞེས་པའྲི་ཤེས་པར་བེད་པ་ལས་སོ། །དེ་ཉྲིད་
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ཀྲིས་ན་ཡང་ན་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གུར་དེའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེའྲི་ས་ལ་བྷྲུཾ་ཡྲིག་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པའམ། ༀ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ནོར་བུའྲི་འོད་ཟེར་ཚོགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་འཕོ་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བདེ་

ཆེན་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཁང་པའྲི་ཐོག་ལྟར་བརྩེགས་མར་བསྒོམ་པའམ། ཇྲི་ལྟར་འདོད། 

མྲི་བརྩེག་ན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ། བརྩེགས་མར་བསྒོམ་ན་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཀ་བ་དང་གདུང་ཇྲི་ལྟར་བ། ཞེས་པ་ལ། ཁང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཡོངས་རྫོགས་བསང་བ་དང་བསྒོམ་དོན་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ལུགས་མྲི་འད་བ་མང་དུ་

བྱུང་ཞྲིང༌། རྣམ་གཞག་སྐོན་མེད་ཤྲིན་ཏུ་ཉུང་བར་ཡོད་པ་ལ། ཁང་པའྲི་ཐོག་ལྟར་

བརྩེགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་ལེགས་ཤྲིང་གནོད་བེད་ཆེས་མང་པོ་ཡོད། མ་ལ་ཡའྲི་ཚལ་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྲི་སབས་སུ་ཡང༌། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཕེད་ཀྲི་ཚད་དབུས་སུ་གྲུ་བཞྲི་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་གསུམ་པོ་ཕྲི་ནང་གྲི་རྣམ་པར་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྲི། 

མཆོད་རྟེན་གྲི་བང་རྲིམ་ལྟར་བརྩེགས་པ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བ་འདབ་སུམ་

བརྩེག་གྲི་རྣམ་པ་སོགས་སུ་ཡོད་པར་མ་གསུངས་སོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ག་

འོག་གཞྲི་མཉམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མ་

ལས་ནང་མ་ནང་མ་ཕེད་ཕེད་ཀྲི་ཚད་ཀྲིས་དམའ་ཞྲིང༌། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་སམ་གྲི་

ཐོག་ལས་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྲི་ཐོག་དམའ་བ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་གཙོ་བོའྲི་

གནས་ཀྲི་ཐོག་དམའ་བར་འགྱུར་བས། གཙོ་བོ་ཁོན་གཏྲིང་ན་གནས་ཤྲིང༌། འཁོར་

རྣམས་ཁོན་པའྲི་ཁ་ལ་སོགས་པ་ན་ཇེ་མཐོར་གནས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་
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བས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ཕྲི་མའྲི་དབུས་སུ་ཚོན་སའམ་བར་ས་ཞེས་གྲགས་

པའྲི་ས་སོང་ཐོག་ཕྲིབས་མེད་པ་དེའྲི་གཞྲི་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མའྲི་སེགས་བུའྲི་རྒྱ་

ཚད་དང་མཉམ་པའྲི་འོག་གཞྲི་གར་བུ་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་དོ་ཤལ་གྲི་སེང་གྲི་ཐད་

སོ་ཙམ་པའྲི་དཔངས་དང་ལྡན་པའྲི་སེང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མའྲི་སེགས་བུ་ཁ་ད་

ཆད་དུ་བཞག་པ་ལྟར་ཡོད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མ་དོ་ཤལ་གྲི་སེང་གྲི་གསེར་གྲི་

སེ་རགས་ལ་ཙམ་ས་བཀལ་བའྲི་ཐོག་གྲིས་ནང་དུ་ལྷ་སམ་ཁེབས་པ་ཙམ་ལ་ཙམས་

རྣམས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་སོང་བའྲི་གདུང་ལ་བཀལ་ཞྲིང༌། གདུང་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་

འཚམ་པའྲི་གྲངས་དང་ལྡན་པའྲི་ཀ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཏེག་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་དེའྲི་ས་གཞྲི་ལས་མཐོ་ཁད་སོགས་སྔར་དང་རྲིགས་

པ་མཚུངས་པའྲི་འོག་གཞྲི་གར་བུ་སྔར་ལྟར་བས་པའྲི་སེང་དུ་བདེ་གཤེགས་འཕར་

མ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་འོག་གཞྲི་ཅུང་ཟད་མཐོ་བར་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་བེད་ལགས་

ཤྲིང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་བསང་བ་དང་སྒོམ་དོན་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་དཀའ་བའྲི་གནས་

ཤྲིན་ཏུ་མང་ཞྲིང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་བསན་དུ་

ཡོད་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ཞྲིབ་པར་བཤད་ན་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་ལ་ཡང་ཤོག་བུ་མང་པོ་ཞྲིག་

མ་བྲིས་པར་མཐའ་ཆོད་ས་མེད་ལགས་པས་ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་

འདྲིར་མ་བཀོད་ལགས། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ར་བའྲི་ཁ་དོག་ནང་ནས་མདོག་གྲི་རྲིམ་

པ་ཇྲི་ལྟར་དག ཅེས་པ་ནྲི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞྲིན་དུ་སྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དག་པས་ར་བ་རྣམས་ནྲི་དཀར་པོ་དང་

དམར་པོ་དང་ནག་པོའྲི་རེ་ཁར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་ནང་ནས་
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རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀར་དམར་ནག་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ཏེ། རྣམ་

པ་ལྔས་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་པའྲི་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་གང་ཡྲིན། བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཚིག་

མཚམས་གང་ཡྲིན་གྲི་རྣམ་པ་ལྟས་བང་ཆུབ་པར་གྲུབ། རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་བང་ཆུབ་

པའྲི་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་པོ་གང་ཡྲིན། དེས་བང་ཆུབ་པ་མངོན་རྟོགས་ཀྲི་ཚིག་མཚམས་

གང་ཡན་ཆད་ལ་ཆད། ཅེས་པ་ནྲི། དྲི་བ་ལྷག་མ་ཅན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མངོན་པར་རྟོགས་

པ་ཚར་གཅྲིག་ལ་བང་ཆུབ་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་སོ་སོའྲི་ས་མཚམས་དམྲིགས་ཕེད་པར་

འཇོག་ན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད་ཅེས་དྲིས་ན་དྲི་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་བང་ཆུབ་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། སད་ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང༌། རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང༌། 

རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་ལས་མཐར་ཟླ་བ་ལྔ་ཇྲི་

སྲིད་པར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་རེ་རེ་ཡང་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་

བཞྲིའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབེ་བས་ཉྲི་ཤུར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤྲིང༌། ལུས་ཀང་

སོར་མོ་ཉྲི་ཤུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནྲི་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །དེ་ནས་མངལ་གྲི་སྒོར་བྱུང་སེ་མཐའ་ཡས་པའྲི་དངོས་

པོ ་རྲིག་པ་ཕན་ཆད་ནྲི ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་

པའོ། །སྦོང་བེད་ཀྲི་ལམ་ལ་བསྐེད་རྫོགས་གཉྲིས་ལས། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་

བས་ན་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྲིའྲི་སྔགས་བརོད་དེ། སྔགས་དོན་བསྒོམ་ན་གཉྲིས་སང་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་ནྲི། སད་
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ཅྲིག་གྲིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །ལྷ་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་དཀྲོངས་

བསྐེད་བེད་པ་ཙམ་ལ་འདོད་པ་ནྲི་སྦང་གཞྲི་དང་སྦངས་འབས་གཉྲིས་ཀ་དང་མྲི་

མཐུན་ཏེ། སྦང་གཞྲི་ལ་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་སང་གྲི་སྤོས་པ་མེད་པར་མངལ་དུ་བདེ་བས་

བརྒྱལ་བ་དང༌། འབས་བུའྲི་ཚེ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་

གཅྲིག་གྲིས་བང་ཆུབ་པར་གསུངས་ཀྲི། སྦང་གཞྲི་རྫུས་སྐེས་སོགས་ལ་མ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་མངོན་བང་ལྔ་ལས་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་མངལ་ནས་ལྷ་སྤོ་བ་རྫོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་མཐར་

ཐུག་པ་ནྲི་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་ནྲི་

མངོན་བང་ལྔ་ཡྲིན་ལ། །ཐབས་དེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་

བའོ། །དེ་ནས་གསུང་རྫོགས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཐོག་མ་ནས་བརྩམས་ཏེ། དག་

པ་དན་པ་རྫོགས་པའྲི་བར་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་སེ། དེ་ལས་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་གང་ཞེ་ན། མངལ་དུ་

སོག་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་ལྔ་སྐེས་པས་བྲིས་པ་མངལ་ནས་སྐུལ་བར་བེད་པ་བཞྲིན་

དུ། ལྷ་རྣམས་ཞུ་བ་ལ། ལྷ་མོ་བཞྲི་དང་སྤྲི་ཁབ་གཅྲིག་སེ་ལྔ་སྐུལ་བར་བེད་པའྲི་

བསྐུལ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་དང༌། དེ་ལྟར་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བའྲི་བྲིས་པ་མངལ་དུ་ཕྲུ་མའྲི་

ཆོས་གོས་འཛིན་པ་ཕྲིར་འབྱུང་བ་བཞྲིན་དུ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

ཐྲིག་ལེ་དང༌། ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་དང་སྐུ་རྫོགས་པ་དང་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་སེ་

ལྔ་ལྡན་ལས་དམ་ཚིག་གྲི་འཁོར་ལོ་རྫོགས་པ་དང༌། དེ་ནས་བྲིས་པའྲི་དབང་པོ་རབ་
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ཏུ་སད་ནས་ལས་དབང་ལྔ་བ་བ་ལྔ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་བཞྲིན་དུ། ལས་དབང་གྲི་ངོ་

བོ་ཁོ་བོ་ལྔས་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་རོ་མཉམ་གྲི་བ་བ་ལྔ་བེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་

ལྔ་བཞྲི་ཉྲི་ཤུའོ། །དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ལ་སོགས་པ་དང་དག་པ་དན་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་བར་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་

བང་ཆུབ་པའྲི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པའོ། །འདྲི་དག་ལ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་

མོད་ཀྲི་རེ་ཤྲིག་ལ་བཞག་གོ །ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབོར་རྣམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་

བས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །འདྲི་དག་རྫོགས་རྲིམ་དང་འབས་བུ་ལ་སྦར་བ་

སོགས་ནྲི། བཤད་པར་བ་བ་ཆེས་མང་ཞྲིང་ཇྲི་ལྟར་དྲིས་པའྲི་སབས་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །འདྲི་དག་ལ་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་ཀྲི་དྲི་

བའོ། ཞེས་གསུང་བ་མཛད་གདའ་བ། སྒྲུབ་ཐབས་ལ་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་བར་ཆད་སུ་

ཡང་མྲི་བེད་མོད་ཀྲི། ཡྲིག་མཁན་གྲིས་ཡྲི་གེ་ནོར་བ་ཡྲིན་ཏེ་མཆྲི་ལགས། ཞྲི་རྒྱས་

ལ་སོགས་པ་ལས་སོ་སོ་བའྲི་སྦྲིན་སེག་དང༌། ཞྲི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྦྲིན་སེག་

གྲི་སབས་སུ་མེ་ལྷ་རང་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཇྲི་ལྟར་དག །མེ་ལྷ་ལ་

བལྟོས་པའྲི་ཕོགས་གང་དུ་སོབ་དཔོན་གྲི་གདན་འགོད། མེ་ལྷའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རེ་

ཁ་ཇྲི་ལྟར་འདོད། ཅེས་པ་ལ། ཐབ་ནང་གྲི་མེ་ལྷ་ཞལ་གང་ལ་གཟྲིགས་པའྲི་མདུན་ལ་

མེ་ལྷ་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཐབ་ཀྲིཤར་ལ་སོགས་པ་ལུགས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བར་

མྲི་རུང་སེ། འདྲི་ལྟར། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་འོད་ཕེང་གྲི་མཐའ་ནས་ཁྲུ་དོ་སངས་པའྲི་ས་རྣམས་སུ་ལས་སོ་སོ་བའྲི་ཐབ་བརྒྱད་

བ་བར་གསུངས་པའྲི་ནང་ནས། ཞྲི་བའྲི་ཐབ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་ལྡན་གྲི་ཟུར་དུ་
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བ་བར་གསུངས་པ་ལ། ཐབ་དེའྲི་སྒོའྲི་རྟ་བབས་བང་དང་སོབ་དཔོན་གྲི་གདན་ལྷོར་

བེད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་དབུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བལྟོས་པའྲི་ལྷོ་མ་ཡྲིན་ཏེ་

དབུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་མཐའྲི་འོད་ཕེང་ལས་ཁྲུ་དོ་སངས་པའྲི་

དབང་ལྡན་ན་ཡོད་པའྲི་ཐབ་ཀྲི་དབུས་སུ་སོབ་དཔོན་དབུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷོ་ཕོགས་ན་གནས་པས་ལག་པས་དགང་གཟར་བཟུངས་ཏེ་སེག་བླུགས་

སྦྲིན་པར་ཇྲི་ལྟར་ནུས། དེའྲི་ཕྲིར་ཐབ་ཀྲི་ལྷོ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ཡང་ཐབ་ཐམས་

ཅད་ལ་ར་བའྲི་ནང་ཐབ་ཀྲི་ཁ་ཁེར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཁྲུ་དོའྲི་ས་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་གདན་

བེད་པ་ཡྲིན་པས། ཞྲི་བའྲི་ཐབ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁ་ཁེར་གྲི་ཟླུམ་སོར་དབུས་སུ་བས་པ་ལ་

བལྟོས་པའྲི་ལྷོར་སོབ་དཔོན་གྲི་གདན་བེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཐབ་དེའྲི་ར་བ་ལྷོ་

ཕོགས་མའྲི་ནང་དུ་སོབ་དཔོན་གྲི་གདན་དགོད་དེ་སོབ་དཔོན་ཁ་བང་ལ་བལྟས་པར་

བ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཐབ་ཀྲི་ནང་གྲི་མེ་ལྷ་སོབ་དཔོན་ལ་ཞལ་བལྟ་དགོས་པས། 

ཐབ་ནང་གྲི་མེ་ལྷ་དབུས་སུ་བས་པ་ལ་བལྟོས་པའྲི་མདུན་ཐབ་དེའྲི་དབུས་ལ་བལྟོས་

པའྲི་ཤར་ཡྲིན་ན། སོབ་དཔོན་གྲི་གདན་ཤར་དུ་བས་པ་དང་ཁ་ནུབ་ལ་བལྟས་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཚེ་མེ་ལྷ་རང་ཉྲིད་དབུས་སུ་བས་པ་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཞལ་ལྷོ་ལ་

གཟྲིགས་ཤྲིང༌། སོབ་དཔོན་དེ་ལ་བལྟོས་པའྲི་ལྷོར་གནས་ནས་ཁ་བང་དུ་ཕོགས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མེ་ལྷ་ནྲི་རྟ་བབས་བས་པའྲི་སྒོ་ལ་ཞལ་ཕོགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ཡྲིན་ན་རྟ་བབས་བང་གྲི་སྒོ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས། སོབ་དཔོན་གྲིས་སེག་བླུགས་མེ་

ལྷའྲི་རྒྱབ་ནས་འབུལ་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མེ་ལྷ་ཕོགས་སྤྲིའྲི་དབང་དུ་

བས་པའྲི་ཤར་ལ་ཞལ་ཕོགས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སོབ་དཔོན་ལྷོ་ན་གནས་པ་
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ངེས་རང་ཉྲིད་ལ་ཟུར་བསན་ཏེ་གནས་པའྲི་མེ་ལྷ་ལ་སེག་རྫས་འབུལ་དགོས་པར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་འདྲིས་ཐབ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཅྲི་རྲིགས་པར་རྲིགས་

བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །སྤྲིར་འདྲི་དག་ཞྲིབ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ན་ཐབ་སོ་

སོའྲི་ཐྲིག་ཇྲིལྟར་འདེབས་པ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་བེད་པ་དང་གྲོང་

ཁེར་གྲི་དབུས་ལ་སོགས་པར་བེད་པའྲི་ཁད་པར་རྣམས་དགག་སྒྲུབ་ཀྲིས་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མ་བས་ན། ཁད་གཞྲི་མ་ངེས་པའྲི་ཁད་ཆོས་དཔོད་པ་ལྟ་བུར་

འགྱུར་བ་འདུག་ལགས་ན། སྔར་ནས་ཁད་གཞྲི་ལེགས་པར་ངེས་ཟྲིན་པ་དག་ལ་དེ་

ཙམ་ཞྲིག་སོས་པས་སྨྲ་བ་པོའྲི་འདོད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་འདྲིར་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ལས་མ་སྤོས་སོ། །ར་བའྲི་ཁ་དོག་ནྲི་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། 

འདྲིར་ཐབ་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁྲུ་གཉྲིས་དོར་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་

ནག་པོའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲིས་ར་བ་གསུམ་བ་ཡ་སེ། ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་ཐབ་ཆེ་བ་དང་

ཆུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྲུ་གཉྲིས་དོར་ནས་ར་བ་གསུམ་ནྲི་ངེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་

པས། ཐབ་ཐམས་ཅད་ལ་ར་བ་དཀར་དམར་ནག་པའྲི་རྲིམ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་སྨྲ་

ལགས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུའྲི་འགྲེལ་པར། ད་ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀྲི་ཞྲི་བ་

ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ། ཞྲི་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ལས་སོ་སོ་

བ་བསྒྲུབ་པའྲི་སབས་སུ། དཔྲལ་བར་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དང་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་

བཅུ་དྲུག་བཀོད་པ་ལས་ཞྲི་རྒྱས་དང་དུག་གཞྲིལ་བ་རྲིམས་འཕོག་པ་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འགོད། དཀྲིལ་དུ་གང་སྒོམ། དབེ་བ་

དང་བསད་སྐྲད་དུག་གཞྲིལ་པ་རྣམས་ལ་སྲིང་ཁར་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་རྣམས་བསྒོམ་
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པར་གསུངས་པ་ལ་དབུས་སུ་གང་འགོད། སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་གང་ལ་གནས། དབང་

དགུག་དང་རྲིམས་བསྐེད་པ་ལ་མགྲྲིན་པར་ཙརྩྲི་ཀ་སོགས་བརྒྱད་པོ་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་

དཀྲིལ་འཁོར་དང་མཐུན་པར་འགོད་མོད། ལྟེ་བར་སུ་གནས། དེ་བཞྲིན་དུ་རྨོངས་

རེངས་དང་ཕུར་བུས་གདབ་པ་ལ་ལྟེ་བར་ཁྲི་གདོང་མ་སོགས་བརྒྱད་པོ་ཕོགས་ཀྲི་

ཆ་དཀྲིལ་ཆོག་ལྟར་རྲིགས་ཀྲི་ལྟེ་བར་གང་བཞུགས། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ལས་སོ་སོ་ལ་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཟླས་པ་དང༌། དམྲིགས་པའྲི་ཁད་པར་ཅྲི་ཡོད། ཅེས་པ་ལ། 

ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ཀྲི་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ལྷ་འདྲི་དག་སྒོམ་ཚུལ། དཔྲལ་བར་དུས་གཅྲིག་

ཏུ་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་བསྒོམ་པ་སོགས་ཁས་ལེན་

པའྲི་དབང་དུ་བེད་ན། གོང་དུ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། གང་གྲི་ཚེ་ཞྲི་བ་བེད་པ་དེའྲི་ཚེ་རྣལ་

འབོར་པས་སྐུའྲི་ཞལ་གཙོ་བོར་བས་ནས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་

དཔྲལ་བར་གནས་པ་བསྒོམ་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་གཙོ་བོར་བས་

ནས། དེ་ཉྲིད་དབུས་སུ་བཞུགས་པའྲི་མཐའ་སོར་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་རྲིམ་པས་རྒྱལ་བ་

ཡབ་ཡུམ་དང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་པ་ལྟར་

བཀོད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གོང་དུ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། གསུང་གྲི་ཞལ་གཙོ་བོ་ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མགྲྲིན་པར་གནས་པ་ཡྲིད་ལ་བསྒོམས་པར་གྱུར་ན་དམར་པོ་ཡྲིས་

ནྲི་དགུག་པ་དང་དབང་དུ་བ་བ་བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་མགྲྲིན་པར་དབུས་

སུ་བཀོད་ནས། ཙ་རྩྲི་ཀ་སོགས་བརྒྱད་དེའྲི་འཁོར་དུ་བེད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྟེ་

བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་གཙོ་བོ་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་དབུས་དང༌། སྲིང་

ཁར་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་གཙོ་བོ་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་དབུས་སུ་
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འགོད་པར་བས་པས་ཆོག་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྷ་དེ་དག་དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་པར་

དུ་མ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་འགོད་པ་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ད་ནྲི་ཚོགས་

ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀྲིས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ། ཞྲི་དང་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་ཞྲི་དང་རྒྱས་པ་དག་ཀང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་རྲིགས་དང་

ཞེས་པ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། རྲིགས་འདྲི་རྣམས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་པདའྲི་གདན་གྲིས་གནས་པ་ཐབས་རྣམས་པད་དཀར་པོ་དང་

མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཤེས་རབ་རྣམས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་དང༌། མྲི་འཇྲིགས་

པའྲི་ཕག་ཏུ་བསྒོམས་པ་སོ་སོ་རེ་རེས་ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པ་དག་ཀང་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་སོ་སོ་རེ་རེས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་

སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དེ་དག་གང་རུང་རེ་རེ་དཔྲལ་བར་སྐུ་མདོག་སོགས་ཀྲི་ཁད་

པར་དེ་ལྟར་བསྒོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་ལས་འགྲུབ་ཅེས་པའྲི་དོན་དུ་

ཆེས་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབེ་བས་དཀར་པོ་

ལ་སོགས་པའྲི་ཁ་དོག་དང་སྔར་བརོད་པའྲི་མཚན་མ་སོ་སོ་རེ་རེས་བསད་པ་དང་

གསོ་བ་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལས་འདྲི་རྣམས་

བཤད་པ་བཞྲིན་འགྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས་

རྒྱུད་སྲིན་པར་བས་ཏེ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་

བསྲུང་བ་གཅྲིག་གཞྲིར་བཞག་ནས། རྒྱུད་ལས། དང་པོར་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་དང་ནྲི་སྲིད་གསུམ་བསྐེད་ལ་འབད་པ་ཡྲིས་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བ། །དེ་ནས་ས་གཞྲི་

གནས་དག་ཏུ་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་ལས་རྣམས་དག་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཕ་
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དང་མ་ཡྲིས་རྣམ་པར་དམན་པའྲི་བུ་ནྲི་ཡོད་པ་མྲིན་པར་དུས་ཀུན་ཏུ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་

གྲགས། །དེ་ཕྲིར་བདེ་མཉམ་འབས་སེར་གཉྲིས་པོ་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

ལས་ནྲི་འགྲུབ་པ་མྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལེགས་པར་བསབས་པས་སེམས་བརྟན་པའྲི་མཚན་མ་ཐོབ་

ཅྲིང༌། བཟླས་པ་དང་སྦྲིན་སེག་གྲིས་ལྷའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་དང་ལྷ་དབང་དུ་བེད་

པའྲི་མཚན་མ་ལེགས་པར་རེད་ནས་རང་འདོད་ཀྲི་འཁྲི་བའྲི་དྲི་མས་གཏན་ནས་མ་

གོས་པ་དང༌། ལྟ་བ་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་རྒྱས་ལེགས་པར་ཐེབས་པའྲི་ངང་ནས། ཟླ་བ་

དང་ཁྲིམ་དང༌། གཟའ་དང་སར་མ་དང་སྦོར་བ་དང་བེད་པ་དང༌། དུས་སྦོར་དང༌། 

ཐུན་མཚམས་དང༌། ནང་གྲི་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། འདུག་སངས་དང་ཁ་

བལྟ་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གང་ལ་གང་དགོས་པ་དང༌། ལས་རྣམས་བསམ་

གཏན་ཙམ་གྲིས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང་བཟླས་པ་གཉྲིས་ཙམ་གྲིས་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པའྲི་རྫས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སྦྲིན་སེག་གྲིས་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། འཁྲུལ་འཁོར་གྲིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་པར་དང༌། དེ་དག་

ལ་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་བརྟན་པའྲི་ཁད་པར་མྲི་འད་བ་ཇྲི་ཙམ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པས་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་

ལེགས་པར་འབད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་ཚོགས་པར་བས་པ་ཞྲིག་གྲིས་

བསྒྲུབས་ན་ལས་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་གྲིས། གཞན་དུ་ན་

ངལ་བ་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་ཟད་ལ། རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའྲི་ལས་སྦོར་གྲི་འབས་

བུ་རྣམས་དང༌། ད་ལྟ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པའྲི་ཉམས་ལེན་གཞྲིར་བཞག་ནས་བང་
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ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གཉྲིས་དང་ཡ་མ་བལ་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལེགས་པར་མཐར་ཕྲིན་གྲི་

བར་དུ་སོབ་དགོས་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མ་ཆགས་ཀང༌། ལྷའྲི་རྣལ་

འབོར་གྲི་དོན་སྤྲི་དན་ཙམ་རེ་དང་སྔགས་བཟླས་ཀྲི་གྲངས་གསོག་པ་ཙམ་ལ་ཡུན་

རྲིང་དུ་འབད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ལས་ལ་སྦར་བ་ན། ཕན་ཚེགས་ཀྲི་དགོས་པ་ཕལ་

པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དཀའ་དཀའ་ལྟར་ལ་འགྲུབ་པ་དག་གྲི་ལས་སྦོར་གྲུབ་པའྲི་འབས་བུ་

རྣམས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི་རྲི་རབ་དང་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུ་”ཚོགས
1
་དེ་

དག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་གནད་མཐའ་དག་པར་ནྲི་རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྲི་

ཟབ་དོན་གསལ་བར་སོན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་

མཉེས་པར་བས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་ལགས། མདོ་སྔགས་

སོགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆ་གོང་མ་གོང་མས་འོག་མ་འོག་མའྲི་དོན་ལ་མྲི་གནོད། 

གནོད་ན་ཚད་མས་གནོད་དགོས་ཤྲིང༌། ཚད་མས་གནོད་ན་གཞྲི་མ་གྲུབ་དགོས་སོ་

ཞེས་པ་ཁེད་རང་གྲི་སྔར་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པ་ལ། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནས་

གསུངས་པ་དང་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་སོགས་མྲི་

མཐུན་པ་རྣམས་ལ་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་སོང༌། ཞེས་པ་ལ། དེ་ལྟར་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི་ཐེག་

པ་གོང་འོག་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

འཐད་ཀྲི་མཛོད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བར་འོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་

ན་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རང་ལུགས་ལ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁས་ལེན་པར་མྲི་རྲིགས་དགོས་པ་ལ། རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེ་

1 མ་ཕྲི། ༡༠༥བ༤ན།   ཆགས   *  ཚོགས
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མཆོག་སོམ་འབྱུང་གྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་ཡང་མ་དག་པའྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་མང་དུ་གསུངས་པ་དག་ཀང་མཛོད་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། མཆོག་

གྲི་དངོས་གྲུབ་གཉེས་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་ཀླུ་བང་གྲིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་གསུང་ཇྲི་ལྟ་

བར་བཀོད་པའྲི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་གཞུང་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལས་ཀང་

མཛོད་ནས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་དུས་འཁོར་

ནས་བཤད་པ་དེ་ལྟར་མྲི་འཐད་དེ། མཛོད་ནས་བཤད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

ཞེས་བ་བ་ནྲི་ཆོད་ཡྲིན་ཏེ། མཛོད་དུ་མ་ག་ད་འདྲི་ནས་འོག་ཏུ་དཔག་ཚད་ཁྲི་ཕག་

གཉྲིས་ཕྲིན་པའྲི་མཚམས་ན་མནར་མེད་ཀྲི་དམལ་བའྲི་གནས་ཡོད་པར་གསུངས་

པ་ལ། སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས། འདྲི་ནས་འོག་ཏུ་དཔག་ཚད་ཁྲི་ཕག་དྲུག་པའྲི་

མཚམས་ན་མནར་མེད་ཡོད་པར་གསུངས་པ་སོགས། མཛོད་དང་སའྲི་དངོས་གཞྲི་

ལ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ན། ས་

སེ་ནས་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པ་ཐལ། མཛོད་ནས་བཤད་པ་དེ་དང་མྲི་མཐུན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བར་བརོད་ན་ལན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཛོད་ནས་

བཤད་པ་དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པ་དེ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་བཟློག་སེ་བརོད་ན་ཅྲི་ཞྲིག་སྨྲ། དུས་འཁོར་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་

རྒྱུད་རྣམ་དག་ཡྲིན་མྲིན་རྩོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་ལ། མངོན་པའྲི་སེ་སོད་ནྲི་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་བཀའ་རྩོད་མེད་དུ་གཉྲི་གས་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་པས་མྲི་འདའོ་ཞེ་ན། སྤྲིར་

མངོན་པའྲི་སེ་སོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་ཁོ་བོ་ཅག་ཤྲིན་ཏུ་སྨྲ་མོད་ཀྲི། དུས་འཁོར་

རྩ་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་མ་ཡྲིན་ན་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་ཀང་བཀའ་མ་ཡྲིན་ནོ་
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ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་ཞྲིག་སྨྲ། མངོན་པའྲི་སེ་སོད་ནྲི་སངས་རྒྱས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུང་

བསན་པའྲི་ཤྲིང་རྟའྲི་སོལ་འབེད་ཚད་ལྡན་དག་གྲིས་བཀར་བཀྲལ་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་

འདའོ་ཞེ་ན། དེ་བས་ཀང་དུས་འཁོར་གྲི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སེང་

གེའྲི་ཁྲི་ཞེས་པས་བསན་པའྲི་དོན་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཨེ་ཝཾ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཨེ་

ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་དང་ཁད་མེད་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཝཾ་

ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི་རྒྱུད་འདྲིར་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་དང་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ཞེས་གསུངས་པ་དག་དང་ཁད་པར་མེད་པར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། གྲུབ་ཆེན་ཤ་ཝ་རྲི་

དབང་ཕྱུག་དང་དཔལ་ལྡན་ན་རོ་པ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་ཡུལ་གྲི་གྲུབ་ཆེན་དང་

པཎ་ཆེན་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའྲི་ཕྲིར་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་

སོ། །གཞན་ཡང་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའྲི་ཚད་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དགོངས་

གཞྲི་དང་དགོས་པ་དང་དངོས་ལ་གནོད་བེད་སོགས་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་དགོངས་པ་

ཅན་ཡྲིན་པར། ཆོས་མངོན་པའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྲི་

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་སོགས་པ་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་འདྲི་དག་གྲིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གྲི་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་ཀྲི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱ་ཆེ་ལ་གྲངས་མང་བ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་

མཛད་པའྲི་ནང་དུ་ལན་ཅྲིག་ཙམ་ཞྲིག་སོན་པར་རྲིགས་པ་ལས། དེ་དག་གང་དུའང་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་དག་གྲིས་མ་བཤད་ཀང་དགོངས་གཞྲི་

དང་དགོས་པ་དང་དངོས་ལ་གནོད་བེད་སོགས་འདྲི་དང་འདྲིའོ་ཞེས་རང་གྲི་བོས་
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རྣམ་པར་འཇོག་ན་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནས་གསུངས་པ་ལ་ཡང་དགོངས་གཞྲི་དང་

དགོས་པ་སོགས་རང་གྲི་བོས་རྣམ་པར་གཞག་སེ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་

ན་མྲི་མཚུངས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ཅྲི་སེ་དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་ལས་ཀང༌། ཉྲི་མའྲི་

ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བ་བའྲི་སད་དུ། ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང༌། མན་ངག་

སེ་མ་ལས་ཀང་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་མུ་སེགས་ཀྲི་དང་སོང་རྣམས་

ཀྲི་ངོར་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་པར་བཤད་པས་དུས་འཁོར་གྲི་

དེ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་པར་ཐལ་བས་མྲི་འདོད་པ་འཕངས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་སམ་ན། 

དེ་ལྟར་ན་དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པའྲི་སྦང་གཞྲི་སོད་བཅུད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས། དེ་དག་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པ་རེ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་རྲི་བོང་གྲི་རྭའྲི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བེད་

པ་དང་མཚུངས་པའྲི་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་མངོན་པའྲི་སེ་སོད་ལས་བཤད་པ་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཡང་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ན། རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་ལས་སྦང་གཞྲི་དེ་དག་

མངོན་པ་ལྟར་གསུངས་ནས། དེ་དག་”དང
1
་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམ་པའྲི་སྦོང་བེད་

བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲིས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་སོགས་

ཐམས་ཅད་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་འབའ་

ཞྲིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྤྲིའྲི་ཚད་དང་

1 མ་ཕྲི། ༡༠༧ན༢ན།   པར   *  དང
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དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྲི་ད་ལྟ་རང་ཅག་རྣམས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་

པས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་ཚད་མས་མྲི་འགྲུབ་པས་ཡྲིད་ཆེས་

རེས་དཔག་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་

ཚད་ལ་སོགས་པ་སོན་པའྲི་ཆོས་མངོན་པའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་གྲིས་སྒ་ཟྲིན་ལ་ཇྲི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་གྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་སེ། དེ་ལྟར་བསན་པའྲི་

དོན་ལ་བལྟོས་ནས་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་

འདུས་བས་མྲི་རྟག་པར་སོན་པའྲི་ལུང་བཞྲིན། ཞེས་བཀོད་པ་དང༌། ཡང་འཇྲིག་རྟེན་

གྲི་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྲི་དུས་འཁོར་གྲི་མདོར་བསྡུས་བརྒྱད་པའྲི་གཞུང་

ཚིག་འདྲི་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྲིས་སྒས་ཟྲིན་ལ་ཇྲི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་གྲི་དོན་ལ་མྲི་

སླུ་སེ། དེ་ལྟའྲི་དོན་ལ་བལྟོས་ནས་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་སོན་པའྲི་ལུང་བཞྲིན། ཞེས་བཀོད་

པ་གཉྲི་ག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། དོན་དེ་གཉྲིས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲིས་བསྒྲུབ་

པར་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་རྣམ་དབེ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །ཅྲི་སེ་མངོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་

ཞག་མྲི་ཐུབ་འདོར་བ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟར་བས་ན་ཉྲི་ཟླ་གཟས་འཛིན་

སོགས་ཀྲི་གསལ་བ་མངོན་སུམ་དུ་འབེབས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དཔད་པ་གསུམ་

གྲིས་དག་པ་མྲི་འགྲུབ་བོ་སམ་ན། དེ་ནྲི་མངོན་པ་ལས་རེ་ཤྲིག་རགས་རྩྲིས་ཙམ་

ཞྲིག་གྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་འདུལ་བ་ལས་ཀང་ཟླ་བའྲི་ཤོལ་དོར་བ་དང་

རྒྱུ་སར་ལ་སོགས་པ་ཞྲིབ་པར་སར་རྩྲིས་མཁན་པོའྲི་རེས་སུ་འབང་བར་གསུངས་
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སོ། །རགས་རྩྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ལ་ཞྲིབ་རྩྲིས་ཀྲིས་གསལ་བ་

འབེབས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཕ་རགས་དུ་མ་ཞྲིག་དུས་འཁོར་ལས་གསུངས་པའྲི་རྩྲིས་ལ་

ཡང་ཡོད་དོ། །འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་ལ་སོགས་པ་ཆེས་མྲི་མཐུན་པ་གཉྲིས་

གསུངས་པ་དེ་གསུང་བ་པོ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཉྲིས་པོ་གང་ཡང་དགོངས་

པ་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རང་ཚིག་འགལ་བའྲི་ཉེས་པས་རེག་པས་དཔད་གསུམ་

གྲིས་དག་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་སམ་ན། སྐོན་མེད་དོ། དེ་ལྟར་མྲི་མཐུན་པ་གཉྲིས་

བསན་ཀང་མངོན་པ་ནས་ཚད་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་གཞྲིར་སོང་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང༌། དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པའྲི་ཚད་

ལ་སོགས་པ་གང་ལ་བཞག་པའྲི་མཚན་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དེ་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁད་གཞྲི་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གཉྲིས་ཀྲི་

ཁད་ཆོས་ཚད་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་བཤད་པས་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་ན་ཧ་

ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པའྲི་ཚད་དང་དབྲིབས་ལ་

སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ། མངོན་པ་

ནས་བཤད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཚད་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དེ་གཉྲིས་ཕོགས་ཐ་དད་ན་ཕན་ཚུན་

ཐད་ཀར་བསྒྲིགས་པའམ་སེང་འོག་ཏུ་གནས་པ་སོགས་ཇྲི་ལྟར་ཡོད། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དོན་གཞན་གཉྲིས་གནས་པ་ཡྲིན་ན་

ནྲི་ཐོགས་བཅས་ཀྲི་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་སའམ་བག་
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གྲི་ཕུག་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ངོས་སུ་ཁྲུ་རེ་རེ་སེང་དུ་དཔངས་ཀང་ཁྲུ་གང་ཡོད་པ་ཞྲིག་ཏུ་

དགྲ་བཅོམ་པའམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་གནས་པ་དེར་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་དཔུང་གྲི་སེ་དང་བཅས་པ་འོངས་པ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་

པོ་དེའྲི་མཐུས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་སེ་དང་བཅས་པ་ཕུག་པ་དེའྲི་ནང་དུ་

ཞུགས་ཏེ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་དེའྲི་མདུན་དུ་འཁོད་པས་ན། ཕུག་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱ་ཁོན་

ཆེར་མ་སོང་ཞྲིང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་སེ་དང་བཅས་པ་དོག་པ་ཡང་མེད་

པར་མ་འདེས་པར་གནས་པ་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་བརོད་པར་བ། མྲི་གཅྲིག་གྲི་གོ་སར་མྲི་

གྲངས་དེ་སེད་ཅྲིག་དོག་པ་མེད་ཅྲིང་མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་མྲི་དེ་དག་ཐོགས་

མེད་ཡྲིན་ནམ་ཅྲི། དེ་དག་ནྲི་རྣལ་འབོར་པའྲི་རྫུའཕྲུལ་གྲི་མཐུ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་

པའྲི་སོབས་ལས་ཡྲིན་ལ། འཇྲིག་རྟེན་དེ་དག་ནྲི་རྣལ་འབོར་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་

ཀྲིས་མ་ཡྲིན་པར་གཞྲིའྲི་གནས་ཚོད་ལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་པས་མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེ་

ན། རྣལ་འབོར་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལས་ཀྲི་མཐུ་གཉྲིས་ནུས་པ་

བསམ་གྲིས་ཁབ་མྲི་ཁབ་ཀྲི་རྣམ་དབེ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་དབེ་བར་ག་ལ་ནུས། 

དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབོར་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་ཀྲི་ནུས་པས་ཀང་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་གྲི་གོ་སར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་

པ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་མ་འདེས་པར་གནས་པ་ཅྲི་ནས་ཀང་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་

ཡྲིན་པར་རྣལ་འབོར་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་མཐུས་ཇྲི་ལྟར་བ་བར་ནུས་པ་བཞྲིན་ལས་

ཀྲིས་བ་བར་མྲི་ནུས་ན་འོག་གྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའྲི་སེང་དུ་ས་ཆེན་པོ་རྲི་བོ་དག་དང་
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བཅས་པ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་བཞག་པ་དག་ཅུང་ཟད་ཀང་ཆུ་ནང་དུ་བྲིང་བར་ཡང་མྲི་

འགྱུར་ཞྲིང་གྲུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་གཡོ་བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་གང་ཞྲིག་

ཡྲིན། དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་ནུས་པ་སོབས་མྲི་མཚུངས་ན། མནར་མེད་

པའྲི་མེ་ཆེས་ཆེར་ཚ་བ་དེ་ལྟ་བུས་སེམས་ཅན་དེར་སྐེས་པ་དག་བསལ་པར་

བསེགས་ཀང་འཆྲི་བར་མྲི་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་

བརོད་པར་བའོ། །མདོ་ལས་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་འགའ་ཞྲིག་བར་སང་ལ་སྤྲི་

བོ་ཚུགས་སུ་གནས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ལས་ཀྲི་ནུས་པས་མ་ཡྲིན་ན་ཇྲི་

ལྟར་སྲིད་པར་འགྱུར། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་དོན་འདྲི་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱུད་འགྲེལ་

ལས། དོན་དམ་པར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་ཚད་དང་དཔངས་མེད་དེ། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་དང་སྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །འདྲིར་ཕུག་ཁྲུ་ལྔ་པའྲི་ཚད་

གང་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པའྲི་ཕུག་དེར་

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་བསེན་པའྲི་དེའྲི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སེ་དང་བཅས་པ་འོངས་ཤྲིང་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། དེ་སུས་ཀང་

མ་བསྐེད་ཅྲིང་ཕུག་དེར་ཞུགས་པའྲི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་སེ་ཡང་དོག་པ་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིག་པར་

བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་

པས་དཔད་པ་ལ་སབས་འདྲིར་མྲི་བེད་ཀྲི། དངོས་པོའྲི་གནས་ཚོད་ལ་ཟེར་ཏེ། དུས་

འཁོར་རྩ་འགྲེལ་ན་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །དེ་བས་ན་དོན་དམ་པར་ནྲི་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་ཚད་དང་དཔངས་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡང༌། 
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དངོས་པོའྲི་གནས་ཚོད་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

གསུངས་ཤྲིང་རབ་ཏུ་སང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། གདུལ་བའྲི་བསམ་ངོ་ལ་ལྟོས་

ནས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟ་བུར་མདོ་འགའ་ཞྲིག་ལས་

གསུངས་སོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ན་ཚད་

སོགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གཉྲིས་གནས་ཀང༌། ལས་རྲིགས་མཐུན་བསགས་

པ་རྣམས་ལ་ལས་ཇྲི་ལྟར་བསགས་པ་དང་མཐུན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དེའྲི་ཆ་

ཤས་དག་སང་གྲི་ཅྲིག་ཤོས་དེ་མྲི་སང་སེ། དཔེར་ན་རླན་ཤྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་པ་གང་

གྲི་གོ་སར། ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཡྲི་དྭགས་ལ་རྣག་ཁག་སང་གྲི་ཆུ་མྲི་སང་ལ། མྲི་ལ་

ཆུ་སང་གྲི་རྣག་ཁག་མྲི་སང་བ་བཞྲིན་ནོ། །རྣལ་འབོར་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལས་ཀྲི་

ནུས་པ་གཉྲི་ག་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པར་མཚུངས་འྲི་དོན་འདྲི་ནྲི་མངོན་པ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་ཀང༌། ཕྲིའྲི་དངོས་པོ་ས་ཚོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའྲི་ལས་

བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའོ། །ནོར་བུ་དང་སྔགས་དང་སན་དང་འཁྱུག་སྤད་དང་ལྡན་

པའྲི་ལས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ། རྣལ་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐུའྲི་ལས་བསམ་

གྲིས་མྲི་ཁབ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་གྲི་ལས་བསམ་གྲིས་མྲི་

ཁབ་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་གཉྲིས་པོ་དེ་གང་དུ་སོན་པ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཆོས་འཁོར་བསོར་ཞེ་ན། གཉྲིས་ཀར་དུ་བསོར་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཐུབ་

པས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཆོས་འཁོར་བསོར་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་གྲངས་ཀྲི་ཚད་

སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པ་སུའྲི་ཡང་བོའྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་ལ་ད་དུང་

ལུང་དང་རྲིགས་པས་དོགས་པ་མཐའ་ཆོད་པར་བཅད་དེ་དགག་སྒྲུབ་ཀྲིས་ཆེས་
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ཞྲིབ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བའྲི་གནས་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ཡྲི་གེ་

མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་བཀོད་ལ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་འཛག་བདེ་ཡོད་པར་

གང་གྲིས་བསྒྲུབ། ཅེས་པ་ནྲི། དམ་བཅའ་དེ་ཉྲིད་ཁས་མྲི་ལེན་པས་དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་

ངལ་བ་མྲི་འཚལ་ལགས། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་འཛག་བདེ་ལ་སེད་པའྲི་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡྲིན་པར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་ལས། གཟུགས་མེད་

དག་ནྲི་ཨ་སོགས་བཞྲི་པོ་ཧ་འཁྲིག་བལ་བ་རྣམས་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གོང་འོག་

རྣམས་སུ་ལན་དུ་མར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་ཁ་ཟས་

ཅན་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཁུ་བ་

འཕོ་བ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་གཟུགས་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་འཛག་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་འཛག་བདེ་ལ་སེད་པའྲི་འདོད་ཆགས་

ཀྲིས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ལ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་

འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་ན་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་འཁོར་

བའྲི་རྩ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ནས་དེ་ལ་ལན་

འདེབས་པའྲི་སབས་སུ་ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། 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་པའྲི་བག་ཆགས་དང་རྒྱུད་འདྲིར་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་འཁོར་

བའྲི་རྩ་བར་བཤད་པ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་ལ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་

ཆ་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནྲི་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་གྲི་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། འདོད་
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ཆགས་ལ་སོགས་པས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་པ་བསྐེད་པའྲི་

ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ས་བོན་གྲི་”ཆར
1
་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་བཞེད་དེ་འཇུག་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ནྲི་

ཤེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

པའྲི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་ནྲི་ལུས་དང་ངག་དག་གྲི་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུའང་ཡྲིན་ཏེ་

མ་རྲིག་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་གྲི་གཞན་དག་ལ་ནྲི་མྲི་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲིར་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀྲི་བཞེད་པ་དེ་དང་

འད་བ་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པའྲི་དགོངས་པ་ལགས་པས། གཟུགས་མེད་ཀྲི་འཕོ་བའྲི་

བག་ཆགས་ཀང་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་སེད་པས་བཞག་པའྲི་བག་

ཆགས་ཤེས་སྒྲིབ་ས་བོན་གྲི་ཆ་ལ་བཞེད་ཅྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་བོན་མ་ལུས་པར་

མ་སངས་པར་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་མྲི་

སྲིད་ལ། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་མྲི་

དགོས་ཀང་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

དགོས་པ་ལགས། དུད་འགྲོའྲི་སྐེ་གནས་བཞྲི་འཆད་པའྲི་སབས་ན། རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་

ནྲི་ལོན་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་སེ་སའྲི་སྐེ་གནས་སོ། ཞེས་པ་ལ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བེད། 

ཅེས་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བརྟན་པའྲི་སྐེ་གནས་དང་གཡོ་བའྲི་སྐེ་གནས་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི་ཤྲིང་ལོན་པ་དང་ལྷུན་པོ་ལ་སོགས་པ་སེ་དེ་དག་ཀང་རྫུས་སྐེས་ཡྲིན་ལ། 
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འོན་ཀང་འདྲིར་དེ་དག་རྫུས་སྐེས་སུ་བཤད་པ་ནྲི་ཞར་བྱུང་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་རྩ་བའྲི་དོན་

འཆད་པ་མྲིན་ནོ། །གཡོ་བ་སེམས་ཅན་གྲི་རྫུས་སྐེས་ཆེན་པོ་ཞེས་བཤད་པ་གཞུང་

གཞན་ནས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་རྫུས་སྐེས་རྣམས་སོ། ཞེས་འཆད་དོ། ཤྲིང་ལོན་

པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་སོགས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་མ་

སྐེ་བར། དོད་གཤེར་ཁད་པར་ཅན་ལ་བལྟོས་ནས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་དགོས་པར་མངོན་

སུམ་དུ་གྲུབ་བཞྲིན་དུ་ཡང་རྫུས་སྐེས་སུ་སྨྲ་བ་ནྲི་མངོན་སུམ་ལ་སྨོན་པར་བེད་པ་སེ། 

སྐེ་བ་ཡྲིན་ན་རྫུས་སྐེས་མ་ཡྲིན་པར་བུད། ཅེས་སྨྲ་ན་ཅྲི་ཞྲིག་བར་ཡོད། རྫུས་སྐེས་

ཡྲིན་ན་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྲུབ་དགོས་པར་

གཞུང་ལུགས་སྤྲི་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་བར་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་མྲིའམ་ཅྲིའྲི་

རྒྱལ་པོ་ལོན་པ་ལ་འདོད་པ་དང༌། རྒྱ་དཔེ་ལ་འདྲིའྲི་ཐད་ན་ཤྲིང་གྲི་སད་དོད་ཡོད་པ་

འཐད་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ནང་འགལ་བ་སེ། མྲིའམ་ཅྲིའྲི་རྒྱལ་པོ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཞན་ཡང་མྲིའམ་ཅྲིའྲི་བུ་མོ་ཡྲིད་འཕོག་མ་རྒྱལ་པོ་ནོར་བཟང་འཁོར་ལོས་

བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པའྲི་བཙུན་མོ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཡྲིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་དང་

མདོ་སེ་དང་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤྲིང་སོགས་ལས་གསུངས་ལ། དུད་འགྲོ་མོའྲི་བཙུན་

མོ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་པར་བེད། མྲིའམ་ཅྲི་རྣམས་རྫུས་ཏེ་སྐེས་

པར་ཡང་ལུང་རྲིགས་གང་གྲིས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་མདོ་སེ་

ནས་སེམས་ཅན་ཡྲིན་ཡང་རྣམ་པ་ཤྲིང་དུ་ཡོད་པའྲི་དམལ་བར་བཤད་འདུག་པའྲི་

ཕྲིར་ཤྲིང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་དུད་འགྲོ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བས། དེ་འདའྲི་དབང་དུ་བས་

སོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲིར་དེ་འདའྲི་དབང་དུ་བས་པར་འགྲུབ་པ་ལ། སྤྲིར་དེ་འད་ཤེས་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 284  

ལ་ཡོད་པར་འགྲུབ་དགོས་ནའང༌། ཤེས་བ་ལ་དེ་འད་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ལུང་རྲིགས་

གང་གྲིས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་

ཡྲིད་བརྟན་དུ་མེད་དོ། དམལ་བ་རྣམ་པ་དེ་འད་ཡོད་པས་ཀང་དུད་འགྲོ་རྣམ་པ་དེ་འད་

བ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པ་དམལ་བ་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུད་འགྲོ་ལ་

འབྱུང་བ་ལ་འབེལ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་འདྲི་ཇྲི་ལྟར་གྲང་སམ་ན། རྩ་

མྲིའྲི་འགྱུར་ལས། ཤྲིག་ལ་སོགས་པ་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་རྣམས་ནྲི་ས་ལས་སྐེས་པའོ། 

ཞེས་པ་དང༌། རྭ་འགྱུར་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཞྲིང༌། འགྱུར་རྲིང་ཁ་ཅྲིག་ལས་ལྟོས་

འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཤྲིག་ཐམས་ཅད་དང་ལྟོས་འགྲོ་

ཐམས་ཅད་རྫུས་སྐེས་སུ་ཁས་བང་མྲི་དགོས་ཀྲི། ཤྲིག་རྫུས་སྐེས་རྣམས་དང་ལྟོས་

འགྲོ་རྫུས་སྐེས་རྣམས་དུད་འགྲོ་སྐེ་གནས་རྣམ་པ་བཞྲིའྲི་ཡ་གལ་གྲི་རྫུས་སྐེས་ཡྲིན། 

ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། །འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་ཤྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱ་དཔེ་ན་འདྲིའྲི་

ཐད་ན་ཤྲིང་གྲི་སད་དོད་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་པ་ནྲི། རྒྱ་དཔེ་ལ་མྲི་འད་བ་མང་

དུ་འོང་བ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པས། རྒྱ་དཔེ་གཅྲིག་ན་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ན་མེད་

པར་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། རྩ་མྲིའྲི་འགྱུར་གྲི་རྒྱ་དཔེ་ན་འདྲིའྲི་ཐད་ན་ཤྲིག་གྲི་སད་

དོད་རྲི་ཏ་ཞེས་པ་འདུག་ཟེར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱ་དཔེ་ཁ་ཅྲིག་ན་ལྟོས་འགྲོའྲི་སད་དོད་

ཀང་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །དེ་གཉྲིས་གང་སབས་འདྲིར་ཁས་བངས་ཀང་སྐོན་མེད་

ལ། ཤྲིག་དང་ཀླུ་ལ་སྐེ་གནས་བཞྲི་ག་ཡོད་པར་མདོ་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །

ས་དང་མེ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་གནས་སུ་བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི། འབྱུང་བ་ལྔའྲི་

ཁམས་ཀྲི་ནང་ནས་སའྲི་ཁམས་ཀྲིས་གཙོ་བོར་ལུས་སྲིན་པའམ་རྒྱས་པར་བེད་
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པ་ལ་སོགས་པའོ། །གཟའ་འདས་ད་ལྟར་གཉྲིས་གང་འཐད། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ལ་

སྒྲུབ་བེད་ཅྲི་ཡོད། ཅེས་པ་ནྲི། ལུགས་དེ་གཉྲིས་ལས་ད་ལྟར་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། 

རྒྱལ་ཀའྲི་ལོའྲི་ནག་པའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་གཅྲིག་གྲི་རྐང་རྩྲིས་བས་པ་ལ་མྲིག་དམར་

ཡོད་པར་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་རྩྲིས་ལ་རྲི་མོ་གསུམ་འབྱུང་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའང་གཟའ་གཉྲིས་དང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའྲི་ངེས་པ་ལ་གཟའ་ལ་ཚེས་

བྲིན་དབྱུག་གུ་སྦངས་པས་གཟའ་གསུམ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། 

ངེས་པ་འདྲི་ནྲི་མྲིག་དམར་དང་པོར་སྤོད་པ་ནུབ་པར་བེད་པ་ལ་འོངས་པ་སེ། འདྲི་

ནས་ཉྲི་མ་དང་པོར་འཆར་བར་བེད་པའྲི་དོན་དུ་སེང་གྲི་ཕུང་པོར་གཟའ་གཉྲིས་ནོར་

དུ་འགྱུར་རོ། །འོག་གྲི་ཕུང་ཕོར་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ནོར་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །

དེ་ལ་འདྲི་སད་དུ། རྩྲིས་གཞྲི་འདྲིྲིའྲི་གོང་གྲི་ཤྲི་མོ་བའྲི་དཔྲིད་ཟླར་བའྲི་གནམ་

སོང་གྲི་གཟའྲི་དྷྲུ་བ་ཀ་ན་གཉྲིས་དང་ཆུ་ཚོད་”ནྲི
1
་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་དེ་མ་བྲིན་ན་གནམ་

སོང་ལ་བརྒྱུ་ཞྲིང་ཡོད་པའྲི་མྲིག་དམར་ནུབ་ནས། མེད་པའྲི་ཉྲི་མ་འཆར་དུ་འོང་བས་

དེ་བསལ་བར་བ་བའྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ལུང་དེའྲི་དགོངས་

པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ནུབ་པར་བེད་པ་ལ་འོངས་པ་སེ། ཞེས་པའྲི་གཞུང་

གྲི་ཚིག་ནུབ་པར་བེད་པ་བསལ་བར་བ་བའྲི་དོན་དུ་འོངས་པ་སེ། ཞེས་བཤད་པར་

བ་བ་ཡྲིན་པར་མ་གྲུབ་ན་གཟའ་འདས་པ་འཐད་པར་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌། གཟའ་འདས་པ་

འཐད་པར་མྲི་འགྲུབ་ན་ཡང་གཞུང་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྐོགས་ཏེ་འཆད་པའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༡ན༡ན།    ན   *  ནྲི
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ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་འཐད་པར་མྲི་འགྲུབ་པས་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་རྟ་བདག་དང་སྒ་

བདག་གྲི་དཔེ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་འགྲེལ་གྲི་བེད་པ་ལོ་འཕོའྲི་སབས་སུ། 

མྲིག་དམར་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པ་ལས་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པ་བེད་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལས་ཀང་ཤེས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་བེད་པའྲི་གཟའ་དང་པོ་མྲིག་

དམར་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་མྲི་སང་བར་བས་ནས། དེའྲི་ནག་པའྲི་ཚེས་གཅྲིག་ནས་གཟའ་

ཉྲི་མ་ཤར་བའྲི་ཚུལ་དུ་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ས་སྐོང་གྲི་ལོའྲི་དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཉེར་དགུ་དང་

གནམ་སོང་ལ་འདས་པའྲི་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་བསེས་པའོ། །ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ནྲི་ཚེས་ཀྲི་

དོན་ཡྲིན་གྲི་གཟའྲི་དོན་དུ་བྲིན་པ་མྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཨ་བྷ་ཡས་དུས་འཁོར་ལ་

འཇུག་པ་ལས། གཅྲིག་ལ་སོགས་པས་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟའ་རྣམས་རྟོགས་

པར་བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཕོགས་འདྲིར་གནས་ལ། དུས་བཞྲིའྲི་མཐར་

གཟའ་སོང་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཉྲིན་རྩྲིས་ལ་གཟའ་གཅྲིག་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲི་མ་ཡྲིན་

པར་གསུངས་པས་ཀང་གསལ་བར་གྲུབ་བོ། །རབ་བྱུང་ལོའྲི་ཐོག་མ་དང་ནག་པ་ཟླ་

བའྲི་ཐོག་མར་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚོན་གང་ཡྲིན། ཅེས་པ་ནྲི། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་གྲུབ་

མཐའྲི་རྩྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཞྲིབ་མོ་མ་ཡྲིན་པར། ཕྲི་རོལ་པ་དང་

ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པའྲི་བེད་རྩྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་རེ་ཤྲིག་གནས་ནས་གཟའ་

རྣམས་སོང་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་དང་བསྟུན་པ་ན། དུས་བཞྲིའྲི་མཐར། ཟད་བེད་ཀྲི་

ལོ་དཔྲིད་ཟླ་ར་བའྲི་གནམ་སོང་ལ་གཟའ་ཐམས་ཅད་སར་མ་ནམ་གྲུའྲི་སེང་དུ་སོང་པ་

ལ་ཞུགས་ནས་ངེས་པ་ཐམས་ཅད་སོངས་པར་གྱུར་ཅྲིང༌། སར་ཡང་ནང་པར་ནས་

ངེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མགོ་རྩོམ་པ་ན། ལོ་རབ་བྱུང༌། ཟླ་བ་དཔྲིད་ཟླ་འབྲིང་པོ་ནག་
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པས་ཉ་བ། གཟའ་ཉྲི་མ། སར་མ་ཐ་སར། སྦོར་བ་རྣམ་སེལ། བེད་པ་བྷ་ཝཾ་རྣམས་

ཤར་ནས་ངེས་པ་ཐམས་ཅད་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ལོའྲི་དང་

པོ་རབ་བྱུང༌། ཟླ་བའྲི་དང་པོ་ནག་ཟླ། རྒྱུ་སར་དང་པོ་ཐ་སར། གཟའྲི་དང་པོ་ཉྲི་མ། 

སྦོར་བའྲི་དང་པོ་རྣམ་སེལ། བེད་པའྲི་དང་པོ་བྷ་ཝཾ་དུ་བས་པ་ལགས། དེ་ལ་དགོངས་

ནས་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས། དུས་བཞྲིའྲི་མཐར་གཟའ་ཚོགས་བརྒྱུ་བ་ནམ་གྲུའྲི་མཐར་

ཁྲིམ་ནྲི་སོང་པ་དག་ལ་གནས་སོ། །སར་ཡང་ཐ་སར་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུ་སར་དག་

གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་དུ་འགྱུར་རོ། །རབ་བྱུང་ཞེས་པར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་ནག་པའྲི་ཟླ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཟའ་དང་སྦོར་བ་ཚེས་དང་བེད་པ་

རྣམས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དང་པོ་དག་སེ་དེའྲི་དུས་སུ་ནྲི་གཟའ་ཉྲི་མ་དང། སྦོར་བ་སེལ་

བ་དང༌། ཚེས་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་གཅྲིག་དང༌། བེད་པ་བྷ་ཝཾ་ཞེས་པ་དང་པོ་

དག་སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པར་བསལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས་པས་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དེའྲི་དུས་ཀྲི་ཚད་གོ་བར་བ་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འགྲེལ་ཆེན་དུ་དམྲིགས་བསལ། དམལ་བ་པའྲི་ཚེའྲི་ཚད་རྟོགས་

པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། བསལ་པའྲི་ཚད་གསུངས་པ། དཔག་ཚད་གཅྲིག་པའྲི་དོང་ཀུན་

ནས་གྲུ་བཞྲི་པ། སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོས་ཡོངས་སུ་བཀང་སེ། མྲིའྲི་ལོ་བརྒྱ་འདས་པ་ན་

སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་རེ་རེ་ཕྱུང་ཞྲིང༌། དེ་དག་ཟད་པ་ནྲི་བསལ་པ་ཆུང་ངུའྲི་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་

ཡྲིན་ལ། དེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ལོར་བས་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་ལ་བསལ་ཆུང་ཞེས་བརོད་

ཅྲིང༌། དེ་རྣམས་ཞག་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་ནྲི་བསལ་འབྲིང་ཡྲིན་ལ། དེའང་

ཞག་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་ནྲི་བསལ་ཆེན་དུ་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བརྩྲིས་ན་
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བསལ་པ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ལ་མྲིའྲི་ལོ་གྲངས་ཇྲི་ཙམ་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྲི། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་

པ་པའྲི་སབས་སུ་བསལ་པ་གྲངས་མེད་ཀྲིས་སངས་རྒྱ་བར་གསུངས་པའྲི་བསལ་

པའྲི་ཚད་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་རང་གྲི་མདོ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསལ་ཞྲིང༌། རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་སོར་བཞག་པ་སབས་དེར་མཛེས་ཀྲི། རྣམ་གཞག་ཆེས་མྲི་

མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ན་ལེགས་པར་མྲི་འགྱུར་ལགས། བསལ་པ་

ཡང་རྲིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་ལྟར་བསལ་པ་ཆུང་ངུ་དང༌། 

བསལ་པ་བར་མ་དང༌། བསལ་པ་མཆོག་དང༌། བསལ་པ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཡང་འགྲེལ་

ཆེན་ལས། དེ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་སེ་ནྲི་བསལ་བ་བར་མ་སེ་བསལ་པ་བར་མའྲི་སེས་

མཆོག་གྲི་བསལ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། བསལ་པ་ཆུང་ངུ་རངས་པོ་ཉྲིན་

ཞག་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་ལ་བསལ་པ་བར་མར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་

ལགས་ཀྲི། སེའྲི་རྩྲིས་ཞེས་པ་བསྒྱུར་བ་གང་ཡྲིན་བཀོད་ནས་བསྒྱུར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

བསྒྱུར་བ་སེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཞེ་བཞྲི་པའྲི་འགྲེལ་པར། དེ་ལ་

གཅྲིག་གྲི་སེ་ཚན་ནྲི་གཅྲིག་སེ། ཞེས་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀྲི་སེ་ཚན་ནྲི་བཞྲི་སེ། ཞེས་པ་

དང༌། གསུམ་གྲི་སེ་ཚན་ནྲི་དགུའོ། ཞེས་པ་ནས། བཅུའྲི་ནྲི་བརྒྱའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། གཉྲིས་ཀྲིས་གཉྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་བཞྲི་དང༌། གསུམ་གྲིས་

གསུམ་བསྒྱུར་བས་དགུ་ལ་སོགས་པ་ནས། བཅུ་བཅུས་བསྒྱུར་བས་བརྒྱར་འགྱུར་

བའྲི་བར་གྲི་དོན་ཏོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་ཡང་ལོ་ཇྲི་འད་བ་བརྒྱ་ལ་བསལ་ཆུང་ངུ་

འཇོག་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་པོ་དེ་ཉྲིད་བསྒྱུར་བར་བཀོད་པ་བརྒྱས་བསྒྱུར་བས་སྔ་མ་དང་

འད་བའྲི་ལོ་ཁྲི་བྱུང་བ་དེ་བསལ་པ་བར་མའྲི་ཚད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་བསྒྱུར་བར་བཀོད་



གསུང་ཐོར་བུ།

 289  

ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྒྱུར་བས་ལོ་དུང་ཕྱུར་གཅྲིག་བྱུང་བ་དེ་མཆོག་གྲི་བསལ་

པའོ། །ལོ་དུང་ཕྱུར་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་བསྒྱུར་བར་བཀོད་ནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྒྱུར་

བས་ལོ་སྔ་མ་འད་བ་གཏམས་ཆེན་པོ་གཅྲིག་འབྱུང་བ་དེ་བསལ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚད་

དོ། །དེ་ལ་དམལ་བ་བརྒྱད་ཀྲི་དང་པོ་བསལ་ཆུང་གྲི་ཚེ་ཚད། དམལ་བ་གཉྲིས་པ་

དང་གསུམ་པ་བསལ་པ་བར་མའྲི་ཚེ། དམལ་བ་བཞྲི་པ་དང་ལྔ་པ་བསལ་པ་མཆོག་

གྲི་ཚེ། དམལ་བ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་བསལ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚེ། དམལ་བ་བརྒྱད་པ་

བསལ་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་འདས་ནས། བརྒྱད་པར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཉེ་བར་

སྡུད་པའྲི་ཚེ་སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དཔག་ཚད་གཅྲིག་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་

དོང་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོས་བཀང་བའྲི་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོའྲི་གྲངས་བརྩྲི་བར་འདོད་ན། 

ཐོག་མར་ཤྲིག་བརྒྱད་བསྒྲིགས་པ་དང་ཚད་མཉམ་པའྲི་ནས་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་ཚད་མཉམ་

པས་མཐོ་གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་ཁུང་བུ་ཞྲིག་བཀང་བ་ལ་ནས་འབྲུ་གྲངས་ཇྲི་

སེད་ཅྲིག་སོང་བའྲི་གྲངས་ངེས་པར་བཟུངས་པ་དེ་ཉྲིད་བསྒྱུར་གཞྲིར་བཀོད་ནས་

བརྒྱད་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་ན་ཤྲིག་གྲི་ཚད་ཀྲི་ཕུང་པོར་འགྱུར་རོ། དེ་ཉྲིད་བརྒྱད་ཀྲིས་

བསྒྱུར་བ་ན་སེ་ཚེའྲི་ཚད་ཀྲི་ཕུང་པོར་འགྱུར་རོ། དེ་ཉྲིད་བརྒྱད་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་ན་

སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོའྲི་ཚད་གྲངས་ཇྲི་ཙམ་ཡོད་པའྲི་ཕུང་པོར་འགྱུར་རོ། དེ་ཉྲིད་བརྒྱད་

ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་ན། ཁྲུ་གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་ཁུང་བུ་བཀང་པའྲི་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་

པོའྲི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྲུ་གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་གཅྲིག་ལ་མཐོ་གང་ཀུན་ནས་

གྲུ་བཞྲི་པ་བརྒྱད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིས་བསྒྱུར་བ་ན་”འདོམ
1
་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༢བ༤ན།   འདམ   *  འདོམ
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གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་དོང་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོས་བཀང་པའྲི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 

འདོམ་གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་གཅྲིག་ལ་ཁྲུ་གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་བཅུ་དྲུག་ཕག་

བཞྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གྲངས་དེ་ནྲིད་བསྒྱུར་བར་བཀོད་པ་ལ་སྒྱུར་བེད་ཐེར་འབུམ་

བརྒྱད་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་རྒྱང་གྲགས་གཅྲིག་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་དོང་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་

པོས་བཀང་བའྲི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འདོམ་གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་གཅྲིག་ལ་ཁྲུ་

གང་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་བཅུ་དྲུག་ཕག་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གྲངས་དེ་ཉྲིད་

བསྒྱུར་བར་བཀོད་པ་ལ་སྒྱུར་བེད་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་རྒྱང་གྲགས་

གཅྲིག་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་དོང་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོས་བཀང་བའྲི་སྐྲ་རྩེའྲི་གྲངས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། འདོམ་སོང་ཕག་གཉྲིས་རྒྱང་གྲགས་གཅྲིག་གྲི་ཚད་ཡྲིན་པས། འདོམ་གང་

གྲུ་བཞྲི་པ་སོང་ཕག་གཉྲིས་”གྲལ
1
་གཅྲིག་ཏུ་ཚར་དུ་དངར་བའྲི་གྲལ་ཉྲིས་སོང་རྒྱང་

གྲགས་གྲུ་བཞྲི་པ་དེའྲི་རྒྱ་ཚད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདོམ་གང་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་

གྲངས་ཉྲིས་སོང་སར་ཡང་ཉྲིས་སོང་གྲིས་བསྒྱུར་དགོས་པས་ས་ཡ་བཞྲི་འབྱུང་ལ། 

རྒྱ་ཚད་དེ་ཉྲིད་ཉྲིས་སོང་བརྩེགས་པའྲི་དཔངས་ཡོད་པས་ས་ཡ་བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིས་སོང་

གྲིས་བསྒྱུར་དགོས་ཤྲིང་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བའྲི་གྲངས་ལ་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་བྱུང་བ་དེ་

རྒྱང་གྲགས་གྲུ་བཞྲི་པ་གཅྲིག་ལ་འདོམ་གང་གྲུ་བཞྲི་པ་ཇྲི་ཙམ་ཡོད་པའྲི་གྲངས་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། འདོམ་གང་གྲུ་བཞྲི་པ་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་རྒྱང་གྲགས་གྲུ་བཞྲི་པ་གཅྲིག་གྲི་རྒྱ་

དཔངས་ཀྲི་ཚད་རྫོགས་པ་ཡྲིན་པ་ལྟར། འདོམ་གང་གྲུ་བཞྲི་པ་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་

བཀང་པའྲི་སྐྲའྲི་རྩེའྲི་གྲངས་དེ་ཉྲིད་རྒྱང་གྲགས་གྲུ་བཞྲི་པ་བཀང་བའྲི་སྐྲ་རྩེའྲི་གྲངས་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༢བ༧ན།   གལ   * གྲལ



གསུང་ཐོར་བུ།

 291  

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་པོ་དེ་རྒྱང་གྲགས་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་

གཅྲིག་གྲི་ཁོན་གྲི་ཚད་ཡྲིན་པས་”སྔར
1
་གྲི་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་པོ་དེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

བཞྲིས་བསྒྱུར་བ་ནྲི་དཔག་ཚད་གཅྲིག་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་དོང་སྐྲ་རྩེས་བཀང་

བའྲི་སྐྲ་རྩེའྲི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱང་གྲགས་བཞྲི་དཔག་ཚད་ཡྲིན་པས་དཔག་ཚད་

གཅྲིག་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་རྒྱ་ཚད་ལ་རྒྱང་གྲགས་བཞྲི་གྲལ་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་

གྲལ་བཞྲི་སྒྲིགས་ཡོད་པས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ལ། རྒྱ་ཚད་དེ་ཉྲིད་དཔངས་སུ་བཞྲི་

བརྩེགས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ནྲི་ཇྲི་སད་བརོད་པའྲི་ཚུལ་དེས་ཀུན་ནས་

དཔག་ཚད་གཅྲིག་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་དོང་ཡོངས་སུ་བཀང་བའྲི་སྐྲའྲི་རྩེ་མོའྲི་གྲངས་ཀྲི་

ཚད་གཟུང་ནུས་སུ་ཆུག་པའྲི་དབང་དུ་བས་ཀང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྐྲའྲི་རྩེ་མོ་རེ་རེ་མྲིའྲི་

ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་ཕྱུང་ནས་ཟད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞག་ཏུ་བས་ནས་དེ་འད་བའྲི་ཞག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ལོར་བས་པའྲི་ལོ་བརྒྱ་ལ་ཡང་མྲི་ལོ་གྲངས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་

བ་ནྲི། གྲངས་ཀྲི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་སོན་པའྲི་གྲངས་མེད་དེ་ཉྲིད་དེ་

འད་བའྲི་གྲངས་མེད་ཀྲི་གནས་གཞན་དུ་ལོངས་པ་གྲངས་དུ་འབྱུང་ཡང་སངས་རྒྱས་

ཀྲིས་ཀང་གསུང་པར་མྲི་སྤོད་ན་གཞན་དག་གྲིས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། 

དེའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་མྲི་ལོའྲི་གྲངས་ཀྲིས་མ་གསུངས་པར་སྐྲའྲི་རྩེ་མོས་

བཀང་བའྲི་དཔག་ཚད་གཅྲིག་པའྲི་དོང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བའྲི་ཚད་རྣམ་

པར་གཞག་པ་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལ་མྲི་ལོའྲི་གྲངས་འདྲི་སེད་ཅྲིག་གོ་ཞེས་

རྣམ་པར་དག་པར་བརྩྲི་བར་ནུས་ན་ནྲི། གངྒཱའྲི་ཀླུང་གྲི་བེ་མ་སེད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༣ན༣ན།   སེར   *  སྔར
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ཁམས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་བཅུ་བརྒྱ་སོང་ཞེས་བརྩྲིས་པའྲི་གྲངས་འདྲི་སེད་

ཅྲིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་བརྩྲི་བ་གོར་མ་ཆག་གོ ཚེས་དགུ་ལ་སེག་ཚེས་འོང་བ་ཨེ་

སྲིད། ཅེས་པ་ནྲི། ད་ལྟ་ཕྲིས་ཀྲི་རྩྲིས་མཁན་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཚེས་དགུ་ལ་སེག་ཚེས་

འོང་བའྲི་སབས་བཟོ་བའྲི་བསམ་སོམ་བེད་པ་དེ་འད་ཞྲིག་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ་

མཆྲི། དེ་ལྟར་བས་ན་མཁས་པས་ཞྲིབ་ཏུ་བརྒལ་ཞྲིང་བརྟགས་པ་ན་སེག་ཚེས་འོང་

བ་ནམ་ཡང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཚེས་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མྲི་ཟ་

བ་འདུག་ལགས། དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་སེག་ཚེས་

བདུན་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་སེག་ཚེས་འོང་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་ལགས། གླྲིང་བཞྲི་

པོའྲི་གླྲིང་གཉྲིས་སུ་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་ཞྲིང༌། གཅྲིག་ཏུ་ཉྲི་མ་རྲིང་ཚད་དང་གཅྲིག་ཏུ་

ཉྲི་མ་ཐུང་ཚད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚེ། གླྲིང་བཞྲི་སོ་སོའྲི་ཉྲི་མ་ཕེད་པའྲི་ཚད་རང་རང་དུ་ཆུ་

ཚོད་དུ་འདས་པ་ལ་བེད། ཅེས་པ་ནྲི། དོན་འདྲི་ཉྲིད་ཆ་བདུན་ཐུར་མའྲི་རྒྱུ་མཚན་

རྩྲིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་མཚོན་པ་ཙམ་སོས་ན། རྒྱ་

མཚོ་ཆུ་ཟླ་ནྲི་ཉྲི་མ་གླང་དང་བུ་མོའྲི་ཁྲིམ་དུ་ཞུགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཉྲི་

མ་གུང་ཐྲིག་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་རྣམས་ཀྲི་དགུ་ཆའྲི་ཕུང་པོའྲི་གྲངས་ཡྲིན་ཏེ། 

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ཉྲིད་ལ་དགུས་ཐོབ་པའྲི་ནོར་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དྲུག་འབྱུང༌། དེ་ཉྲིད་

དེའྲི་ཉྲི་མའྲི་སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཕེད་ཐྲིག་པ་ཡན་ཆད་ལ་འདས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གྲངས་

རྲི་མོར་ཤར་བ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་དུས་ཉྲིན་མོ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས། མཚན་མོ་ཆུ་

ཚོད་ཉེར་བརྒྱད་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་དགུ་ཆའྲི་ཕུང་པོ་ལ་དགུས་འགོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང༌། ཉྲི་མ་གཞུའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྷོར་བགྲོད་མཐར་ཐུག་གྲི་དུས་ཀྲི་ཉྲི་མ་གུང་
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ཐྲིག་པ་ལ་ཐུར་མ་སོར་བདུན་པའྲི་གྲྲིབ་མ་སོར་དྲུག་འབྱུང༌། དེ་ནས་ཁྲིམ་ཟླ་རེ་རེ་

འདས་པ་དང་གྲྲིབ་མ་སོར་རེ་རེ་འབྲི་སེ། དེས་ན་གླང་གྲི་དུས་སུ་ཉྲི་མ་གུང་ལ་གྲྲིབ་

མ་སོར་གཉྲིས། ཐུར་མ་སོར་བདུན་པའྲི་གྲྲིབ་མ་སོར་དྲུག་འབྱུང༌། དེ་ནས་ཁྲིམ་ཟླ་

རེ་རེ་འདས་པ་དང་གྲྲིབ་མ་སོར་རེ་རེ་འབྲི་སེ། དེས་ན་གླང་གྲི་དུས་སུ་ཉྲི་མ་གུང་ལ་

གྲྲིབ་མ་སོར་གཉྲིས། ཐུར་མ་སོར་བདུན་ དང་སོམ་པའྲི་དགུས་འགོད་པ་ཡྲིན། དེ་

ལྟར་ན་ཉྲི་མ་གཞུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ལྷོར་བགྲོད་མཐར་ཐུག་གྲི་ཚེ་ཉྲི་མ་གུང་ཐྲིག་པ་ལ་

གྲྲིབ་མ་སོར་དྲུག་འབྱུང་བ་དེ་དང་ཐུར་མ་སོར་བདུན་བསོམས་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཟླ་

ལ་བགོས་པའྲི་ཐོབ་ནོར་བཅུ་གཅྲིག་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བ་དེ་ལྷོར་

བགྲོད་མཐར་ཐུག་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་ཐྲིག་པ་ཡན་ཆད་ལ་

འདས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་རེས་འབངསདང་བཅས་པའྲི་གྲངས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གླྲིང་གང་དུ་ཡྲིན་

ཡང་རང་གྲི་གླྲིང་དེར་ཉྲི་མ་ལྷོར་བགྲོད་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཚེ་སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཉྲི་མ་

ཕེད་ཡན་ལ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་འདས་པར་ཁད་པར་མེད། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཟླ་ལ་

དྲུག་བྲིན་པའྲི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནྲི་ཉྲི་མ་ལུག་གྲི་ཁྲིམ་ན་ཡོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྔ་དོ་དང་པོ་

ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་ཡན་ཆད་ལ་འདས་པའྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་བཅུ་ཆའྲི་གྲངས་ཡྲིན། དེའྲི་ཚེ་

གུང་ཐྲིག་པ་ལ་གྲྲིབ་མ་སོར་གསུམ་འབྱུང་བ་དང༌། ཐུར་མའྲི་སོར་བདུན་བསོམས་

ནས་བཅུས་བགོས་པས་ཐོབ་ནོར་བཅོ་ལྔ་འབྱུང་བ་དེ་སྔ་སད་ཀྲིཆུ་ཚོད་ཀྲི་གྲངས་

ཡྲིན་པས། གླྲིང་བཅུ་གཉྲིས་པོ་གང་དུ་ཡྲིན་ཀང༌། གླྲིང་དེར་ཉྲིན་མཚན་མཉམ་པའྲི་

ཉྲིན་མོ་སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་ཡན་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔ་འདས་པར་ཁད་པར་མེད་

ཅྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་ཉྲིན་མོ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་དང་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུར་ངེས་ལ། སོན་
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མཉམ་དང་དཔྲིད་མཉམ་གཉྲིས་ཀང་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་འདའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉྲི་མ་ཀརྐ་

ཊའྲི་ཁྲིམ་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་བང་བགྲོད་མཐར་ཐུག་གྲི་དུས་སུ་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཟླ་ལ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་ཕྲི་བའྲི་ལྷག་མ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་

བར་གྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་བདུན་ཆའྲི་གྲངས་ཏེ། དེ་དུས་ཉྲི་མ་གུང་ལ་ཐུར་མའྲི་གྲྲིབ་མ་རང་

ལ་ཐྲིམ། དེས་ན་གྲྲིབ་མ་དང་སོམ་རྒྱུ་མེད་པས། ཐུར་མའྲི་སོར་བདུན་པོ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ལ་བགོས་པས་ཐོབ་ནོར་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་བ་དེ་སྔ་དོ་དང་པོ་

ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་ཡན་གྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གྲངས་ཡྲིན་པས། བང་བགྲོད་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཚེ་

སྔ་དོ་དང་པོ་ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་ཡན་ཆད་ལ་ཆུ་ཚོད་དེ་ཙམ་ཞྲིག་འདས་པ་ལ་གླྲིང་གང་

དུ་ཡྲིན་ཡང་རང་རང་གྲི་བང་བགྲོད་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ཁད་པར་མེད་

དོ། །ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་ཁྲིམ་གང་གྲིས་བང་བགྲོད་མཐར་ཐུག་པ་བེད་པ་

སོགས་ཀྲི་ཁྲིམ་མྲི་འད་ཡང་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གྲངས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཁད་པར་མེད་ལགས། དེ་

ལྟར་ན་ཇྲི་ལྟར་དྲིས་པ་དག་གྲི་ལན་མཐའ་དག་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

སར་ཡང་གསོལ་བ་ནྲི། རྲིགས་ལྡན་གྲགས་པ་སར་ཡང་དུས་ཀྲི་མཐར། །ངུར་

སྨྲྲིག་འཛིན་པའྲི་ཟློས་གར་ཅྲི་ཡང་མཛད། །དེ་ཡྲི་རྲིགས་ལ་པད་དཀར་འཛིན་པའྲི་

དཔལ། །གཉྲིས་པ་གཞན་བཞྲིན་འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་སང༌། །དེ་ཡྲིས་རྣམ་དཔོད་གཟྲི་

བྲིན་རབ་རྒྱས་ཤྲིང༌། །རྟག་ཏུ་རྲིག་གནས་དམ་པའྲི་དཔལ་ལ་ཆགས། །བརྒྱ་བྲིན་

མཛེས་པ་ཕམ་བེད་མྲི་དབང་ལ། །ལེགས་བཤད་རྲིན་ཆེན་ཕེང་མཛེས་འདྲི་འབུལ་

ལོ། །ལྷ་ཁོད་སྐེ་དགུའྲི་དགེ་ལེགས་སོག་འཛིན་ཅྲིང༌། །འགྲོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་ཤྲིང་རྟ་

གང་བེད་པ། །སྔོན་རབས་ས་འཛིན་དབང་པོའྲི་གཞུང་ལུགས་མཆོག །མ་ཉམས་ས་
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སྐོང་ཀུན་གྲི་ཅོད་པན་མཛོད། །དེ་ལྟའྲི་མདུན་སར་སྤོ་བའྲི་དགེ་སྦོང་ཡང༌། །ལེགས་

བཤད་མགྲྲིན་པའྲི་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་བེད་ཅྲིང༌། །ཀུན་དགའ་རྒྱས་པའྲི་དཔལ་གྲི་

རྩེ་དགའ་ལ། །ཀུན་ནས་སེད་པའྲི་སོན་ལམ་ལྷག་པར་བགྲིད། །ཡང་འདྲི་སད་

ཅེས། ལོག་པའྲི་ཆུ་ཡྲིས་ཁེངས་ལྡན་པ། །ཆར་སྤྲིན་ནག་པོའྲི་ཕེང་བ་དག །ཁོད་

ཐུགས་ཕོགས་ཀྲི་བུ་མོ་ཡྲི། །འགྲམ་པ་འཛིན་པ་རྲིང་ནས་སངས། །དེ་སད་སྔོན་

མེད་ལུང་རྲིགས་ཀྲི། །འོད་ཆགས་ཉྲི་ཟླའྲི་རྣ་ཆ་འདྲི། །རྣམ་དཔོད་པདོའྲི་སྤན་ཟུར་

ལ། །འགྲོགས་པའྲི་རྩེ་དགའ་ཅྲིས་མྲི་མཛད། །མ་ལ་ཡ་ཡྲི་རླུང་བཞོན་ལས། །ཙནྡན་

དྲི་བསུང་བང་བ་ཡྲི། །བེ་མ་བཙིར་བའྲི་འཁྲུལ་འཁོར་ལས། །ཏྲིལ་མར་མཁས་པ་

སུ་ཞྲིག་ལེན། །གང་གྲི་རྐང་པ་ལྟོ་བ་ལ། །རེག་་པས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཡུམ། །སལ་

བཟང་བེད་པའྲི་མཁས་པ་ཞྲིག །དམུས་ལོང་ཁོད་ན་ཉྲི་མ་བཞྲིན། །འོན་ཀང་སྲིང་

སོབས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །རྨོངས་པའྲི་གདུང་བས་ཉེན་རྣམས་ལ། །བརྩེ་བའྲི་རླབས་

ཕེང་གཡོས་པ་ཡྲིས། །ལེགས་བཤད་བསྲིལ་བའྲི་མཆོད་ཡོན་གཏེར། །འཇྲིག་རྟེན་

འདྲི་ན་ལེགས་བཤད་དཀོན། །དེ་བས་ཀང་ནྲི་ལེགས་བཤད་ལ། །ལེགས་བཤད་

ཤེས་པའྲི་བོ་ལྡན་ལ། །གཟུར་གནས་དམ་པའྲི་སྐེ་བོ་དཀོན། །མ་བསབས་པ་ལས་

མཁས་པར་རློམ། །སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་བརས་མྲི་བཟོད། །ཁྲིམ་པ་ཀུན་ལའང་

གུས་ལྡན་པ། །བཅོས་མའྲི་རྲིན་ཆེན་འཚོང་བས་གང༌། །དཔལ་འབོར་ཚོན་གྲིས་

བཀྲ་བ་ཡྲི། །བཤེས་གཉེན་གཟུགས་ཀྲི་རྲི་མོ་ནྲི། །མང་ཡང་ལེགས་བཤད་མྲི་སྨྲ་

ཡྲིས། །གྲོགས་དག་ཀུན་ཏུ་མ་མྱུལ་ཞྲིག །མདངས་ཅན་རྲི་བོའྲི་རྩེ་ལས་དེ་སད་

ཅེས། །གངས་ཅན་བོ་གསལ་ཚོགས་ལ་དབུགས་འབྲིན་པ། །རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་
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འཛིན་པའྲི་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོས་དང་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་རྲིང་ནས་འབུལ། 

ཞེས་ཟླ་བ་གཉྲིས་པའྲི་ཉེར་བདུན་ལ་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པ་ནས་

ཕུལ་བའོ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག གང་གྲི་ཞབས་སྐེས་འཕོག་བེད་རལ་པའྲི་

རྒྱན། །འཇྲིག་རྟེན་མེས་པོའྲི་ཐོད་ལ་ངལ་བསོ་བ། །དགེ་ལེགས་གཏེར་ཆེན་དེ་ཡྲིས་

ཁེད་ཀྲི་ནྲི། །ཕུན་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་རྐང་རྟེན་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟའྲི་ཤྲིས་བརོད་

དབར་སྐེས་མགྲྲིན་པའྲི་སྒ། །རོ་འཛིན་གློག་གྲི་ཞགས་པ་འཁྱུག་པ་ཅན། །དགེ་

སྦོང་དེ་ཡྲིས་ནོར་བུ་བཟང་པོའྲི་དཔལ། །ས་ཡྲི་བརྒྱ་བྲིན་དྲུང་དུ་མཆྲིད་འདྲི་

ཞུ། །མྲི་དབང་ཕང་པར་དཔལ་ཀུན་གནས་ན་ཡང༌། །གྲགས་པ་ཁོ་ན་རྲིང་དུ་སྤང་

ངོ་ཞེས། །མྲི་བཟོད་སན་པའྲི་དཔུང་གྲི་ཅ་ཅོ་ཅན། །ཁོད་ཐུགས་དགེ་བ་སྒོགས་

པར་རླུང་བཞྲིན་གཡོ། །རབ་དཀར་མཛད་བ་ལྦུ་བའྲི་དོ་ཤལ་ཅན། །དད་པའྲི་

གཏྲིང་ཡངས་རོལ་མཚོའྲི་དབང་པོ་ཁོད། །སྲིང་རེའྲི་རླབས་ཕེང་གཡོ་བའྲི་སྒ་ཙམ་

ཞྲིག །རྣ་བས་འཐུངས་པ་ཡྲིས་ཀང་བདག་རྒྱུད་ཚིམ། །རྣམ་དག་དགེ་བའྲི་ཐུགས་

ཀྲི་འོད་མངའ་བ། །སྔོན་དུས་ས་བདག་ཉྲི་མ་ཕལ་ཆེར་ནྲི། །ཕན་བདེ་འདབ་བརྒྱའྲི་

ཚལ་ལ་དཔལ་བྲིན་ཏེ། །ནུབ་རྲིའྲི་མལ་སན་བཟུངས་ནས་རྲིང་ཞྲིག་ཐལ། །གང་

ལ་སྐབས་སུ་འཛིན་པའྲི་མངའ་རྲིས་ཀྲི། །བདེ་སྐྲིད་ཏྲིལ་མར་བཞྲིན་དུ་ལེན་པའྲི་

རེ། །རེག་འཇོམས་སེག་ཟ་ལྟ་བུ་ས་སེང་ན། །ལས་ཀྲི་དམོད་པ་བཞྲིན་དུ་འབངས་ལ་

ལྷུང༌། །དུས་མཐའ་འདྲིར་ཡང་དགུན་ཟླའྲི་པད་དཀར་ཁོད། །རྫོགས་ལྡན་དཔྲིད་ཀྲི་
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དཔལ་མོ་སྐེངས་བེད་པ། །ཕན་བདེ་མཇུག་སྒོ་རྒྱས་པའྲི་རྨ་བ་ནྲི། །རབ་དགའྲི་སྐེ་

བོ་ཟློས་གར་ཅྲི་ཡང་བེད། །མྲི་བསྲུན་རླུང་ཆེན་ནག་པོའྲི་རྩ་ལག་གྲིས། །ད་དུང་ཁོད་

ཀྲི་སྲིང་བརྩེའྲི་ཡལ་འདབ་ནྲི། །རྲིང་པ་མེད་པར་འཛིན་མའྲི་དགའ་ཚལ་དུ། །བསན་

འཛིན་བུང་བའྲི་རོལ་རྩེད་ལྷུར་མཛོད་ཅྲིག །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ལུས་མེད་སོག་གྲི་

དཔལ། །ནོར་བལ་སྲིང་ལའང་གཅེས་པའྲི་ནོར་དུ་འཛིན། །དེ་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་འཕོག་

པ་རྩུབ་མོའྲི་ལས། །མྲི་བཞེད་མྲི་དབང་ཁོད་ཀྲིས་སྔར་བཞྲིན་མཛོད། །གང་གྲི་ཆུ་

ལ་སན་ཚིག་མེ་ཏོག་ཕེང༌། །ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཆགས་པའྲི་ངང་མོ་ནྲི། །འདབ་

གཤོག་རབ་དཀར་བཀྲ་ཤྲིས་རྲི་མོ་ཅན། །མྲི་དབང་ཨུཏྤལ་སྤན་གྲི་རོལ་པར་འབུལ། 

ཞེས་ཟླ་བ་བཅུ་པའྲི་ཚེས་གཉྲིས་ལ་རྲི་བོ་དགེ་འཕེལ་ནས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་

གྱུར་ཅྲིག ཅེས་པ་འདྲི་མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། 

རྲིན་སྤུངས་སུ་དྲུང་ནོར་བཟང་པ་ལ་ཕུལ་བའོ། །

ༀ་སྭསྲི། དགེ་ལེགས་བོ་གྲོས་དབར་སྐེས་ཁང་བཟང་ནས། །ལུང་རྲིགས་ནམ་

མཁའྲི་རྔ་ཆེན་སྒོགས་པ་ཅན། །དགག་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་བེ་བ་འབེབས་མཁས་

པ། །གང་དེའྲི་གདུང་སེལ་ཆུ་ཆར་འདྲི་འཐུངས་ཤྲིག །གདན་ས་ཆེན་པོའྲི་ཡོངས་ཀྲི་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཀོན་ཏྲིང་གུག་ཤྲི་བས། བདག་གྲི་གསང་བ་འདུས་

པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བཤད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སབས་སུ་བྲིས་པའྲི་ཚིག་འགའ་ཞྲིག་

ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་ལ་ལན་བཏབ་པའྲི་རྩོམ་བ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་རྒྱལ་མཁར་རྩེར་

བསྐུར་བ་ཁོ་བོའྲི་མྲིག་ལམ་དུ་བབ་པར་བགྲིས། དེ་ལ་ལན་བསྐུར་གསུང་བ་མཛད་
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གདའ་བ་ལ། མདོར་བསྡུས་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པར་གདའ་བས། ཉུང་ངུའྲི་གཏམ་དུ་བ་

བ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ཁོ་བོས་ལམ་འབས་བཀག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་པ་སུ་ཞྲིག་ཡོད་པ་

དེས། །ཁོ་བོས་ལམ་འབས་གང་དུ་བཀག །གང་གྲི་ཚེ་བཀག །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དུ་

བཀག །སུ་ཞྲིག་གྲི་མདུན་དུ་བཀག །ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་

བཀག་ཅེས་ཞྲིབ་ཏུ་རྣམ་པར་དཔད་ནས། མཐར་གཏུགས་པ་ན་ནམ་མཁའྲི་འཇའ་

ཚོན་གཟུང་བ་ལྟར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཁུངས་བཙལ་བར་གྲིས་ཤྲིག ལམ་འབས་རོ་རེའྲི་

ཚིག་རྐང་རྒྱུད་གསུམ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་གནས་སུ་ཁོ་བོས་རྐང་

ཚུགས་པ་ཉྲིད་དུ་སྔོན་ཆད་ཀང་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་དབངས་སུ་བསྒགས་ཤྲིང༌། 

ད་དུང་དེ་ལ་གཞན་སུས་ཀང་བསྒྲུབ་དགོས་པ་མྲི་བདོག རེ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་

སས་དང༌། ཆོས་རེ་པཎ་ཆེན། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་མཐའ་

དག་ལ་མཁེན་པ་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱས་ཤྲིང༌། བསྐེད་རྫོགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་ལ་ཡང་མངའ་བརེས་པ། ལྷག་པའྲི་ལྷ་དང་གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་པ་ལ་སོགས་པ་

དུ་མས་དངོས་སུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་

དབང་ཕྱུག་ཡྲིན་པར། ཁོ་བོས་ཡུན་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་མོའྲི་གོང་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་

ནས་ཚིག་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དད་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་ཟྲིན་པས། ད་ཁོ་བོ་ལ་ཁེད་ཀྲིས་

ཚིག་ཙམ་གྲིས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་མྲི་བདོག །ད་ལན་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་དགག་སྒྲུབ་

ཟུར་ཙམ་འདྲི་ལམ་འབས་དང་ལམ་དུས་ཀྲི་དབང་བཀག་པ་ཡྲིན་སམ་པའྲི་གོ་བ་

ནོར་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས། རང་གྲི་ཉེས་པ་བརྒྱ་ཕག་ཅྲིག་སྨྲས་པ་ལ། 

གཞན་གྲིས་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་བས་པ་ན་ལན་གདབ་པར་མ་ནུས་པའྲི་རྒྱབ་
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ཚོལ་བ་ལ་ཕག་དོག་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་རྫུན་གྲི་ཅོལ་སྒོགས་འབད་ནས་བས་པའྲི་རེས་

སུ་འབངས་ནས། རྣམ་པར་དཔོད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དག་རྲི་བོང་གྲི་ཆལ་གྲི་

རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་སོན་པ་ལྷུར་མ་མཛད་ཅྲིག ཁེད་ཀྲིས་བཀོད་པའྲི་

ལན་འདྲི་ལ། གྲུབ་མཐའ་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཆོས་ནོར་བ་འབའ་ཞྲིག་བཀོད་

པའྲི་འབེལ་མེད་དུ་མ་ཞྲིག་བྲིས། སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དབང་དང་དམ་ཚིག་དགོས་

པ་སོགས་གྲུབ་ཟྲིན་དུ་མ་ཞྲིག་བསྒྲུབས། སབས་དོན་ལུས་དཀྲིལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་

བེད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་ཕོངས་ཤྲིང་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་བར་ལ་མ་བྱུང་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་ཆེས་

གསལ་བར་སྒོགས་པ་ལྷུར་བེད་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་མཁས་པ་མཐའ་དག་

གྲིས་གོ་བར་ནུས་པ་ཞྲིག་བཀོད་གདའ་ནའང༌། ཁེད་ལ་གསུང་རབ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་

རེ་བ་ཤས་ཆུང་བས་དེའྲི་ཆ་ནས་མཚང་ཆུང་མཆྲི་མོད། དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ས་གཅོད་

ཞྲིབ་ཏུ་བྲིས་གདའ་ནའང༌། ཁེད་ཀེ་རོར་གྲི་ལག་ལེན་ལ་གཙོ་བོར་སྦངས་པའྲི་

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་གདའ་བས། དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ས་གཅོད་ཙམ་ཡང་མེད་སམ་

པ་མྲི་བདོག་ཅྲིང༌། སབས་དོན་གྲི་ལན་ལ་དེ་ཙོ་དགོས་དོན་མྲི་གདའ་ནའང༌། སག་

ཤོག་གྲི་གྲོན་དང་ཚོགས་ལ་མ་གཟྲིགས་པ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ལགས་ཁེད་ཀྲིས་མཛད་

པའྲི་རྩོམ་འདྲི་ན། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ནད་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ། ཐོབ་བ་སྤྲི་

ཙམ་གྲི་ཡུལ་སངས་རྒྱས་གཅྲིག་པོ་ཉྲིད་དེ་རྒྱུད་ལས། ཐར་པ་སངས་རྒྱས་གཅྲིག་

པོ་ཉྲིད། །མང་པོར་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུང་བ་བ་གདའ་ནའང༌། 

སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་བར་མྲི་འཛིན་པར། རང་དོན་དུ་དམན་པའྲི་མང་འདས་ཙམ་

ཞྲིག་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་ནང་པ་སངས་
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རྒྱས་པར་བེད་དགོས་མཆྲི། རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དེ་ནྲི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་སོན་པ་

ལགས། ཁེད་ཀྲིས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སྒོར་འཇུག་ཚུལ་མཛད་པའྲི་སབས་ན། ལམ་སྤྲིར་

བདེན་པ་བཞྲི། ལྟ་”སྤོད
1
་ཕོགས་མཐུན་དུ་བེད་པ་བེ་བག་པ་དང་མདོ་སེ་བ་གཉྲིས་

སུ་བསྡུས། རང་སངས་རྒྱས་ཡང་ངོ༌། ཞེས་བྲིས་གདའ་སེ། བདེན་བཞྲི་ལམ་ཡྲིན་

པར་སྨྲ་བའྲི་སངས་རྒྱས་པ་སུ་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་ལམ་ཡྲིན་ན་དག་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལམ་ཞུགས་སུ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པར་གདའ་སེ་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་ཆ། བེ་བག་

པ་དང་མདོ་སེ་པ་ལྟ་སྤོད་ཕོགས་མཐུན་གྲི་སངས་རྒྱས་པར་སྨྲ་བ་འདྲི་འད་ལས་ངོ་

ཚ་བའྲི་གནས་གང་ཞྲིག་ཡོད། བེ་བག་པ་ནྲི་མུ་སེགས་རྟག་སྨྲ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཞྲིག་ཏུ་

བཙུན་ཆུང་གསར་བུ་ཡན་ཆད་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་ཟྲིན། བསན་བཅོས་

དང་གོང་མའྲི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ལན་བརྒྱ་ཕག་ཅྲིག་བཤད་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཡང་

ཁེད་ཀྲིས། ཉན་ཐོས་བེ་བག་པ་རང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་ལམ་དེ་ངེས་དོན་ཡྲིན་ལ། ཞེས་

པའང་བྲིས་གདའ་སེ། ཉན་ཐོས་བེ་བག་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་གྲངས་ཅན་པ་དང༌། ཉན་

ཐོས་རྒྱང་ཕན་པ་སོགས་གང་ན་ཡོད་ལགས་སམ། སྔོན་ཆད་དེ་འད་བའྲི་ཐ་སད་རྣ་

བས་”ཚོར
2
་བའྲི་མཁས་པ་སུའང་མྲི་གདའ། མུ་སེགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་རགས་པ་ཙམ་གྲི་རྣམ་དབེ་ཡང་མྲི་ཤེས་བཞྲིན་དུ་འདྲི་

ལྟར་འཛེམ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་ཕོགས་ས་དབབ་པར་འདོད་པའྲི་སྒྱུ་ཐབས་བེད་པ་

མྲིན་གྲང༌། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐོབ་བའྲི་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ས་དགུ་ཡྲིན་པར་དམྲིགས་ཀང༌། 

ཞེས་ཟེར་བ་བྲིས་གདའ་ནའང༌། གསུང་རབ་དགོང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་གང་ནའང་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༦བ༢ན།   སྤད   *  སྤོད

2 མ་ཕྲི། ༡༡༦བ༥ན།   ཆར   *  ཚོར
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སངས་རྒྱས་ས་དགུ་ཟེར་བའྲི་བར་ཆད་མྲི་གདའ་བས་གང་ལ་ཟེར་མ་གོ་ལགས། 

ཆོས་རེ་ས་སྐ་པཎ་ཆེན་གྲིས་མཛད་པའྲི་བསན་རྩྲིས་མྲི་འཐད་ཅེས་ཟུར་ཟ་བའྲི་

བསན་རྩྲིས་ཀྲི་ལབ་ལབ་འདའང་གདའ་ནའང༌། འདྲིར་དེ་ཚོའྲི་དགག་བསྒྲུབ་བས་

ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་འགྲོ་བ་ལས་མྲི་གདའ་བས་མ་བྲིས་ལགས། ཆོས་རེ་ས་པཎ་བཞེད་

པའྲི་བསན་རྩྲིས་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། ཁེད་རང་དུས་འཁོར་གྲི་ལུགས་སུ་བསྒོམ་པའྲི་

བསན་རྩྲིས་དེ་འཐད་པའྲི་ཤེས་བེད་ལ་ཇྲི་འད་བ་བདོག་གམ། ཡང་ཁེད་ཀྲི་བང་

སེམས་ཀྲི་བསབ་བ་འཆད་པ་ན། སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོམ་པ་ཉྲི་ཤུ་དང་རྩ་བཞྲི་

སོགས། ཟེར་བ་གདའ་བ་ཁེད་ཀྲི་ཐུགས་ལ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་དགོངས་སམ། སོམ་པ་ཉྲི་

ཤུ་པ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ནྲི། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་སོན་པ་ཤླཽ་ཀ་ཉྲི་ཤུ་ཡོད་པའྲི་

བསན་བཅོས་གཅྲིག་ལ་ཟེར་བ་ལགས། ལམ་འབས་ཀྲི་ལམ་ཟབ་འབྲིང་གསུམ་དུ་

བསན་པའྲི་སབས་ཀྲི། ”འབྲིང
1
་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཉྲི་ཤུའྲི་ལམ། ཞེས་པ་དེ་ནྲི་

འདྲིར་འོང་དོན་མྲི་གདའ། རྩ་བཞྲི་སོང་བའྲི་སེམས་པ་ཆོས་བཞྲི་ལྡན་སོམ་པར་

འགྱུར་བ་ལགས་མོད། རྩ་བཞྲི་སོམ་པར་འོང་དོན་ཅྲི་བདོག །རྩ་བཞྲི་ཞེས་བ་བ། རྩ་

བའྲི་ལྟུང་བ་བཞྲི་ལ་ཟེར་བ་ལགས་མོད། སོམ་པ་དང་ལྟུང་བ་གཅྲིག་ཏུ་གོ་བ་ཡ་ཆ། 

ཡང་ལྷག་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལྷག་མཐོང་གཙོ་ཆེ་བ་དང༌། ཤེས་རབ་ནྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གཙོ་ཆེ། ཞེས་བྲིས་པའང་ཞྲི་གནས་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་ནོར། ལྷག་མཐོང་ལ་ཞྲི་གནས་

སུ་ནོར་བའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཡྲིན་པར་སེ་སོད་གསུམ་དང་བསབ་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་

གཞག་ཆ་ཙམ་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཤེས་པར་ནུས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལམ་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༧ན༢ན།   འབང   *  འབྲིང
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གྲི་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་གྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ད་དུང་སང་བ་སང་རྒྱུ་ཡོད་པས། དེ་དང་

སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཐོབ་བ་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ས་ལ་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་

ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་འདའང་བཀོད་གདའ་ནའང༌། དེ་ཚོའྲི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ལ། རྩ་

རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་སམྤཱུ་ཊའྲི་བརྟག་པ་ལྔ་པའྲི་རབ་བེད་དང་

པོ་ལས་ས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་མངོན་བརོད་བ་མ་སོགས་ལས། ས་

བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ས་བཅུ་བཞྲིར་བཤད་

པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་ལས་ས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་སོགས་དང༌། རྒྱ་གར་

གྲི་གྲུབ་ཆེན་དང་པཎ་ཆེན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་ཚུལ་སོགས་དང༌། ཕར་

ཕྲིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྲི་ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་ཤེས་

པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལུང་རྲིགས་དུ་མའྲི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པའྲི་

གནས་ལགས་སོ། །ཁེད་ཀྲིས་གསང་སྔགས་ལ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་བཅུ་

གསུམ་བཤད་དེ། ཀེ་རོར་རྩ་རྒྱུད་ལས། འདྲི་རྣམས་ས་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། །ས་བཅུའྲི་

དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ཉྲིད། །འདྲིས་ནྲི་གཞན་གྲིས་བརོད་མྲི་བ། ཞེས་ས་བཅུ་གསུམ་

གྲི་ཤེས་བེད་དུ་ས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བཤད་པ་དངས་གདའ་ནའང༌། ཁེད་རང་གྲིས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོ་གཅྲིག་ཡྲིན་གསུང་བ་མཛད་གདའ་བ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་

ཅད་གཅྲིག་ཏུ་སོང་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་མཆེ། ཡང་ཁེད་ཀྲིས་རྲིག་པའྲི་གནས་

ལྔའྲི་ངོས་འཛིན་ལ། ནང་རྲིག་པ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མངོན་

པ་ཀུན་ལས་བཏུས། བདེན་བཞྲི། བདེན་པ་བཅུ་དྲུག བདེན་པ་རྣམ་ངེས། དབུ་མ་

རྒྱན་སོགས་ཟེར་བ་བྲིས་གདའ་བ། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་
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བདེན་པ་བཅུ་དྲུག་བ་བའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་བསན་བཅོས་གང་ན་བདོག་གམ། དེ་འད་རེད་

ན་དབུས་གཙང་གྲི་བསན་འགྱུར་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་བྲིས་ནས་འཇུག་པ་ལ་ཁད་ཆེ་

བར་གདའ། བདེན་པ་རྣམ་ངེས་ཞེས་པ་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ལེའུ་གཉྲིས་

པའྲི་མྲིང་ལགས། དབུ་མ་རྒྱན་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མངོན་པ་

ཀུན་ལས་བཏུས་དང་མཚུངས་པར་བཞེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། ལར་ཁེད་ཀྲི་རྩོམ་པ་

མཛད་པ་འདྲི་ན་དཔེ་ཆ་གཞན་ལ་འདུག་པ་འདྲིར་བྲིས་པའྲི་མ་ཕྲི་ཡྲི་གེ་མ་དག་པ་ལ་

མ་དག་པར་མ་ཤེས་པར་བྲིས་པའང་མང་དུ་གདའ། དཔེར་ན། སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་

དུས་ནམ་སྐེ་མེད་སེམས་སྐེད། ཅེས་སོགས་བྲིས་འདུག་པ་བཞྲིན་ནོ། །བཀའ་བར་

པའྲི་དགོངས་འགྲེལ་ལྟ་སྤོད་གསལ་བ་དབུ་མ་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་དྲུག་སོགས། 

བཀའ་ཐ་མའྲི་དགོངས་འགྲེལ་ལྟ་སྤོད་གསལ་བ་བམས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་ཆོས་སེ་

ཉྲི་ཤུ་སོགས། ཟེར་བ་གདའ་བ། ཁེད་རང་གྲིས་གོང་དུ། བཀའ་བར་པ་ཐེག་ཆེན་

དམན་པ་ལ་སོང་ཉྲིད་སོས་པ། ཐ་མ་ཐེག་ཆེན་རབ་ཀྲི་གང་ཟག་ལ་ངེས་དོན་གྲི་སོར། 

ཞེས་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་སྔ་ཕྲི་འགལ་ཞྲིང༌། བཀའ་བར་པ་དང་དོན་དང༌། དབུ་

མ་རྲིགས་ཚོགས་དེའྲི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་བེད་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་གྲིས་མངོན་རྟོགས་ལོན་ཤྲིང་དུ་རང་ལུགས་ཀྲི་ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་གནས་

ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་རྩ་ཤེ་ཉྲིད་དང་རེ་རེ་ནས་སྦར་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། ཆོས་རེའྲི་ཚོགས་ཆོས་ཆེན་མོ་སོགས་རང་གྲི་བ་མའྲི་གསུང་

དུ་མ་ཞྲིག་དང་ཡང་འགལ་བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་བཀའ་ཐ་མའྲི་

དགོངས་འགྲེལ་དུ་སྨྲ་བ་ཆེས་མཚར་རོ། །ཁེད་ཀྲིས་གང་དུ་དབང་བསྐུར་པའྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར་ངོས་འཛིན་པ་ན་ཨ་བྷྲི་ད་ནའྲི་རྒྱུད་ལས། བྲི་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་པོ་

སེ། །གཉྲིས་པ་མཚན་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །གསུམ་པ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། །བཞྲི་

པ་གཞུང་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །ལྔ་པ་མེ་ཏོག་མཆོད་པ་སེ། །དྲུག་པ་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རོ། ཞེས་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཏུ་གསུངས། ཟེར་བ་བས་གདའ་ནའང༌། ཚོགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ། རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་དུ་མ་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

བེད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་གྲི། དབང་བསྐུར་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། ཡང་

ཁེད་ཀྲིས། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པ་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའོ། །ཟེར་བ་བས་གདའ་བ། 

ལམ་འབས་རང་ལས་ཀང༌། དབང་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ། ལམ་གང་ཡྲིན་པ། ལྟ་བ་གང་

ཡྲིན་པ། གྲུབ་མཐའ་གང་ཡྲིན་པ། འདའ་ཁ་མ་གང་ཡྲིན་པ། འབས་བུ་གང་ཡྲིན་པ་སེ་

ལྔ་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉྲི་ཤུ་བསན་པའྲི་སབ་སསུ། བུམ་དབང་གྲི་ལྔ་ནྲི། ལམ་བསྐེད་

པའྲི་རྲིམ་པ་དབྲིབས། ལྟ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་རྣམ་པ་གསུམ། གྲུབ་མཐའ་འཁོར་འདས་

དབེར་མེད། འདའ་ཁ་མ་གོང་དུ་འཕོ་བ། འབས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་རང་བཞྲིན་ལྷུན་གྲུབ་སེ་

ལྔ། གསང་དབང་གྲི་ལྔ་ནྲི། ལམ་བདག་བྲིན་བརླབས། ལྟ་བ་རང་བྱུང་གྲི་ཡེ་ཤེས་

བཞྲི། གྲུབ་མཐའ་མ་འདེས་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། འདའ་ཁ་མ་འོད་གསལ། འབས་

བུ་ལོངས་སྤོད་རྫོགས་པའྲི་སྐུ་རང་བཞྲིན་ལྷུན་གྲུབ་སེ་ལྔར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བ་ལགས། ཁེད་ལོངས་སྤོད་རྫོགས་སྐུ་གཟུགས་སྐུར་མྲི་བཞེད་པ་ལགས་སམ། 

གཞན་ཡང་ལྟ་བའྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་མང་དུ་བས་གདའ་བ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ལགས། 

ད་ནྲི་སབས་དོན་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཁོ་བོས་སྨྲས་པའྲི་ཚིག་ཚན་པ་འོག་མ་

འདྲི། གསང་འདུས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་འཆད་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་དཀྱུས་ཡྲིན་པས། 
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དེའྲི་སབས་སུ་ལུས་དཀྲིལ་གཞན་གྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་

སབས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་རྒྱས་པར་མ་བཀོད་པར་ཟུར་ཙམ་

ཞྲིག་སྨྲས་པ་ལ། ཞྲིབ་ཏུ་དཔད་ནས་གཏྲིང་ཕྲིན་པའྲི་འདོད་པ་གང་ཡྲིན་མྲི་འཚོལ་

བར་”ག
1
་ཚོམས་སུ་སྨྲ་བར་སང་བས། ཐོག་མར་འདྲིའྲི་བརྒལ་ལན་གཏན་ལ་དབབ་

པར་བའོ། །དེ་ལ་ཁོ་བོས་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་

ལྷ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་

ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་འགོད་པ་དང་ཐུན་མོང་གྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པ་སོགས། ཞེས་སྨྲས་པ་

ནྲི། དེ་འད་བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་ཚུལ་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་རྩོད་གཞྲི་ཆོས་ཅན་ངོས་བཟུང་བ་ཡྲིན་གྲི། འགོག་བེད་

ཀྲི་རྲིགས་པ་བརོད་པ་མྲིན་པས། ཀེ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་མྲི་འཐད་དེ། ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་

དང་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་འདོད་པ་བསུ་

ལུགས་བོ་ལ་བཞག་ནས། འབེལ་མེད་ཀྲི་ལན་མང་དུ་བྲིས་པ་མཐའ་དག་ཁས་ལེན་

མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་

པའྲི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལས་མེད་ཀང༌། ཧེ་རུ་ཀར་བསྐེད་པའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་རེ་

གཉྲིས་འགོད་པ་ཁོ་བོ་རང་ཡང་ཁས་ལེན་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་ངེས་པར་གྲངས་

མཚུངས་དགོས་སོ་ཞེས་ག་ལ་སྨྲ། ཆོས་ཅན་དང་རྟགས་ཀྲི་ཁད་པར་མྲི་ཕེད་པ་ལ་

དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁུར་འཛིན་པ་ནྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སོ། །དེ་ཡང་རེ་བཙུན་གོང་

མའྲི་རེས་འབང་དུ་རློམ་པའྲི་ཤེས་པ་དང་མྲི་ཤེས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་སྲིང་པོ་ཀེ་རོ་རེ་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༨ན༧ན།   གྲི   *  ག
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ལྷ་དགུ་མན་ངག་ལུགས་ཀྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པའྲི་སབས་སུ། ཡེ་

ཤེས་པ་བཅུག་ནས་རང་གྲི་ལུས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསལ་

འདེབས་པ་ན། ཕོ་བང་ལྔའྲི་དབུས་སུ་རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ། རྩ་འདབ་རྣམས་

ཀྲི་གནས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་དང༌། བརྒྱད་དང༌། བཅུ་དྲུག་དང༌། སོ་

གཉྲིས་དང་། སོ་གཉྲིས་བཀོད་ནས། ལྷ་དེ་དང་དེ་གནས་དེ་དང་དེར་བཀོད་པ་ཙམ་

ཞྲིག་ལུས་དཀྲིལ་མཚན་ཉྲིད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། དེ་ལྟར་ཡྲི་གེར་བཀོད་པ་མང་དུ་སང་

བ་ལ། དེ་འད་བའྲི་ལྷ་འགོད་ཚུལ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ལུས་དཀྲིལ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པ་

དགག་པར་འདོད་ནས་རྩོད་གཞྲིར་བཟུངས་པ་ལ། དེའྲི་ཚིག་མཐའྲི་སོགས་ཞེས་

པའྲི་སོགས་ཁོང་ནས་བདེ་མཆོག་ལ་ཡང་སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཉེར་བཞྲིར་

རྩ་ཁམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྲི་སྒྲུབ་པར། གནས་དེ་དང་དེར་དཔའ་བོ་ཉེར་

བཞྲི་སོགས་བཀོད་པ་ཙམ་ལུས་དཀྲིལ་མཚན་ཉྲིད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དེང་

སང་རང་བཟོ་མཁན་ཅྲི་རྲིགས་ཀྲིས། འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ། གཤེད་དམར་

གྲི་ལུས་དཀྲིལ། དགྲ་ནག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ། ཞེས་སོགས་ལུས་དཀྲིལ་སྔར་མེད་

གསར་བྱུང་པོ་ཏྲི་ལོངས་པ་བརྩམས་ནས་མན་ངག་མཆོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་འདོན་པ་

ཡྲིན་གྲི། ལམ་འབས་ཀྲི་མན་ངག་སོགས་ཁོངས་ནས་འདེན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་འད་

བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་རང་རང་གྲི་བོས་བཏགས་པ་

ལ་མཆོག་ཏུ་མྲིང་བཏགས་པ་དེ་དག་ལ་བོད་རྣམས་ཀྲི་མུན་སྤྲུལ་དུ་མ་བས་པར་

སྨྲས་ཀྲི། གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་པའྲི་ལམ་འབས་ཀྲི་མན་ངག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ལ། 

བོས་བཏགས་ཀྲི་མུན་སྤྲུལ་ཡྲིན་པར་ཁོ་བོ་ནྲི་གཉྲིད་ཀྲི་རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་མྲི་སྨྲ་ན། 
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ཁེད་ཅག་འབེན་མ་མཐོང་བའྲི་མདའ་དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་སུ་ལ་བརེག་འདོད་པ་

ཡྲིན། གོང་དུ་རྩོད་གཞྲི་ཆོས་ཅན་དུ་སོས་པ་དངོས་དང༌། སོགས་ཁོངས་ནས་དངས་

པའྲི་འདོད་པ་དེ་རྣམས་མུན་སྤྲུལ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བེད། རང་ཀེ་རོར་དུ་བསྒོམས་པའྲི་

ལུས་ལ་གནས་དེ་དང་དེར་ལྷ་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་བཀོད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལུས་

དཀྲིལ་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་འད་ལུས་དཀྲིལ་ཡྲིན་ན། མྲིག་ཏུ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་མ་སོགས་

རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་ནས་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ལུས་དཀྲིལ་དུ་

ཐལ་བ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་བཟློག་པར་ནུས། དེ་འདོད་ན་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་

བསྒོམས་པ་ལས་ཀང་ནང་ལུས་དཀྲིལ་ཆེས་ཟབ་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིང་

པོ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་ལོ། །གྲུབ་ཆེན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས་དབང་བསྐུར་དཀྲིལ་འཁོར་

སྔོན་འགྲོ་བར། །རོ་རེ་འཆང་གྲིས་བཤད་པ་སེ། །འོན་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་རང་

བཞྲིན། །ཅྲི་ཡྲིན་ད་ནྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད། །རྲི་མོར་གནས་པའྲི་ལས་དང་ནྲི། །ཐྲིག་ལས་

ཚོན་དགེའྲི་རྲིམ་པ་བསན། །འགྲོ་བ་འདྲི་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གཉྲིས་མེད་པའོ། །བཅོས་མ་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་གང༌། །དེ་ནྲི་གདུལ་བའྲི་དབང་

ལས་འདོད། །མཁས་པའྲི་བསྒྲུབ་བ་དེ་མྲིན་ཏེ། །ཡང་དག་དོན་མཐོང་གྲོལ་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་ལུས་དཀྲིལ་ལ་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་བཅོས་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར་རེ་བཙུན་རྩེ་མོས་ཀང༌། ཕྲི་

དཀྲིལ་གཉྲིས་ནྲི་གདུལ་བ་རྟོགས་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་འབྲིང་དང་ཐ་མའྲི་དབང་དུ་བས་

པའྲི་བཅོས་མ་དང༌། ལུས་དཀྲིལ་གང་ཟག་རབ་མཁས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མ་
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བཅོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་དཀྲིལ་དང་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་བཅོས་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དང༌། མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁད་ཕེད་དགོས་པ་ལགས། ལྟེ་བར་

རྲིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ལ་ལྷ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིས་བསོར་བ་བསྒོམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་དང༌། 

རང་ཀེ་རོར་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོར་བ་བསྒོམ་པ་གཉྲིས་ལ་བཅོས་མ་བཅོས་ཀྲི་

ཁད་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་པ་སྨྲོས་ཤྲིག ལྟེ་བ་ན་ལྷ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་སོགས་གདོད་མ་

ནས་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་གསལ་འདེབས་པ་ཡྲིན་པས་མ་བཅོས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་ན་རང་གདོད་མ་ནས་ཀེ་རོར་དུ་ཡོད་པ་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཁས་མྲི་ལེན། དེ་ལྟར་ཡང་

འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རང་གྲི་ཕུང་པོ་བཞྲི་དང་ཁམས་བཞྲི་ཡང་གདོད་མ་ནས་གླཽ་རྲི་

སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པར་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཁས་མྲི་ལེན། དེ་འདོད་ན་རང་ཀེ་རོར་དུ་

བསྒོམས་པ་ལ། རང་གྲི་ཕུང་པོ་བཞྲི་དང་ཁམས་བཞྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤར་

པས་བསོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡང་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མ་ཡྲིན། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། དོན་

ཐོབ་ལའང་མེད་ཅེས་སྨྲས་པའང༌། ལུས་ཀྲི་གནས་”ལྟེ
1
་བ་སོགས་སུ་ལྷ་མོ་དྲུག་ཅུ་

རྩ་བཞྲི་གཙོ་འཁོར་སོགས་བཀོད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལུས་དཀྲིལ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པར་

རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་སོར་

ལྷ་དེ་འད་བ་བཀོད་པ་ཙམ་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་དུ་འགྱུར་བ་དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་ཡང་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་ལ་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་

འགོད་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ་ཞེས་ཤེས་རྲིག་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༩བ༥ན།   ལྟ   *  ལྟེ
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དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྲིག་སྨྲ། དེའྲི་ཕྲིར་ཁེད་ཀྲིས་ཁོ་བོའྲི་ཚིག་འདྲིའྲི་ལན་དུ་ལུས་ལ་ལྷ་

འགོད་དུ་རུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་དུ་མ་ཞྲིག་དངས་པ་ལ་འབེལ་མེད་དོ། །ལུས་ལ་ལྷ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་གནས་སོ་སོར་བཀོད་པ་དང༌། བཀོད་པ་ཙམ་དེ་ཉྲིད་མ་

བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་མཚན་ཉྲིད་པར་སོན་པའྲི་ལུང་

ཚད་ལྡན་སོན་པ་ཚོལ་བ་ལ་ད་དུང་ངལ་བ་ལྷུར་མཛོད་ཅྲིག་གཞན་ཡང༌། འཇྲིགས་

བེད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་སྨྲ་བ་དེ་དག་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་དོན་གྲིས་མྲི་ཐོབ་པར་ཡང་སྨྲས་པ་ལགས། ངོ་ཡང་ཁོ་

བོ་ལྟར་ན་ཁེད་ཅག་རང་ཡང་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ཡབ་སས་བཞེད་པའྲི་ཀེ་རོར་ལུས་

དཀྲིལ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་པའྲི་གསུང་ངག་རོ་རེའྲི་ཚིག་རྐང་ལས། ལམ་དུ་བསྐེད་

རྲིམ་སོགས་ལྔ་པ་བཞྲིས་བསན། ཅེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསན་པར་

ཁས་བང་བར་བའྲི། ཡོད་པའྲི་ཕོགས་སུ་མྲི་ཚོལ་མེད་པའྲི་ཕོགས་སུ་ཚོལ་བར་ག་

ལ་རྲིགས། འོན་ཀང་རོ་རེའྲི་ཚིག་དེ་ནྲི་མྲི་གསལ་ཞྲིང༌། ཤྲིན་ཏུ་སྦས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། 

རེ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོས་ཀང། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ན། དེ་ལ་ལམ་དབྲིབས་ནྲི་བ་མའྲི་

ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཀྲི། ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ་

ལུས་ལ་རྩ་ཡོད་པར་སོན་པ་ཙམ་གྲི་ལུང་འདེན་པ་ལྟ་བུ་འབེལ་མེད་ཀྲི་ལུང་གར་

འཕོག་འདྲིར་འཕོག་མེད་དུ་མ་དངས་ནས་དེ་དག་ལས་ཤེས་པར་བ་བར་མ་

གསུངས། ད་ལྟ་བླུན་པོ་མང་པོས་སན་བརྒྱུད་རང་ཡྲིན་ཟེར་བར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཆོས་

ཚོལ་ཡང༌། གང་ཟག་དེ་ཚོ་རང་གྲིས་དེ་འདའྲི་ཆོས་དེ་ལུང་འདྲི་ནས་ཀང་གསལ་

བར་བཤད། འདྲི་འད་ནས་ཀང་གསལ་པར་བཤད་ཅེས་ལུང་མྲིག་གྲིས་གང་མཐོང་
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འདེན་པ་མང་དུ་སང་སེ། འགལ་བ་ཡྲིན། གཞན་དུ་ན་ཕར་ཚད་སོགས་བསན་བཅོས་

ཐམས་ཅད་སན་བརྒྱུད་རང་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད། དེ་ཚོའང་སན་

བརྒྱུད་རང་ཡྲིན་ན་སན་བརྒྱུད་རང་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་གཞན་ལ་མེད་པའྲི་

མན་ངག་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་འགལ་བ་ཡྲིན། རེ་ས་ཆེན་གྲི་ཞལ་ལས་

ཤེས་པར་བ་བར་གསུངས་པ་དེ་ལ། རེ་བཙུན་ཆེན་པོས། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དབྲིབས་བསྒོམ་པའྲི་ཡྲིག་ཆུང་མཛད་ནས་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་

གསུངས། དེར་ལྷ་འགོད་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ལེགས་བཅོས་མ་

བཅོས་ཀྲི་ཁད་པར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང༌། རེ་བཙུན་

རྩེ་མོས། ལུས་ཀྲི་རྩ་དང་ཁམས་དངས་མ་རྣམས་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་དག་གནས་

སུ་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྩ་གཟུགས་མཛེས་པས་ཡང་དག་གནས། ཞེས་གསུངས་

སོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། རེ་བཙུན་ཆེན་པོའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ཡྲི་གེར་ཡང༌། དེ་ལྟར་

རྩ་དབྲིབས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ། །ཡྲིག་ནང་ལོངས་སྤོད་རྫོགས་པའྲི་སྐུ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་ལའང་དོན་གྲིས་ཡོད་པར་བས་ནས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

གཉྲིས་སོགས་དང༌། དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་བརྒྱུ་བའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་མེད་བཞྲིན་

དུ་གསར་དུ་བོས་བཏགས་པ་རྐང་པ་མ་ཡྲིན་པར་ལུས་གྲུབ་ཙམ་ནས་དངོས་གནས་

ལ་རང་གྲི་ལུས་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལྷ་བསྒྲུབ་པའམ་ལྷ་གསལ་འདེབས་

པའྲི་གཞྲིར་བས་ནས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལུས་ཀྲི་རྩ་ཁམས་དེ་དག་གང་ན་ཡོད་པའྲི་ས་

དེར་རྩ་དེ་དག་དང་གྲངས་མཚུངས་པའྲི་ལྷ་རེ་ཡོད་པར་བསྒོམས་པ་ཙམ་ལ་ལུས་

དཀྲིལ་དུ་འགྲོ་བའྲི་དོན་མེད་པས་རྩ་ཁམས་དེ་དང་དེ་ལྷ་དངོས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་
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བསྒོམས་ནས་ལྷའྲི་རྣམ་པ་གསལ་འདེབས་པ་མ་བཅོས་པའྲི་ལྷའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་ཞྲིབ་

པར་ཤེས་པར་བས་ནས། ཚུལ་དེ་རེ་བཙུན་སྐུ་མཆེད་ཀྲི་གསུང་གོང་དུ་དངས་མ་

ཐག་པ་འདྲི་དག་དང་སྦར་ནས་དགོངས་པ་བཤད་ན་རེ་བཙུན་གོང་མའྲི་དགོངས་པ་

འཆད་པ་ལ་མཁས་པ་ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཆེན་

པོ་འབེད་ཐུབ་པ་དང༌། རོ་རེའྲི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རྫོགས་རྲིམ་བསྒོམ་པ་

ལ་བསྐེད་རྲིམ་ཕྲི་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་ལས་ནང་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་ཟབ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ནུས་མོད་ཀྲི་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒོམ་པར་འགྲོ་བའྲི་ཚུལ་འདྲིར་བར་ཟུར་ཙམ་སོས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཞྲིབ་པར་མ་བྲིས་

ལགས། དེས་ན་ཁོ་བོས་བོད་དུ་མས་ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་དུ་

འགྲོ་བར་བཟུངས་ནས་ལུས་མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསལ་འདེབས་པའྲི་སྐ་

རྲིས་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པར་ལུས་ལ་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་སོགས་བཀོད་པ་

ཙམ་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དག་དང༌། རང་བཟོའྲི་ལུས་

དཀྲིལ་དུ་མ་རྩོམ་པ་དག་བཀག་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ལུས་དཀྲིལ་དང༌། ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་

པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕེད་པའྲི་བོས་བཏགས་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དངོས་སུ་

བྲིས་ཡོད་བཞྲིན་དུ། དེའྲི་ནུས་པ་ལ་རྟོག་དཔོད་མྲི་བེད་པར་རང་ཉྲིད་ཀང་ལུས་

དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་མ་

ཟད། རེ་བཙུན་གོང་མའང་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ནང་དུ་ཁེད་རྣམས་

ཀྲིས་ནན་གྲིས་བཅུག་ནས་ཁོ་བོ་ལ་བསོན་འདྲིངས་པར་མ་བེད་ཅྲིག །ད་ནྲི་ལུས་

རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་བརོད་པར་བ་སེ། ཁེད་ཀྲིས་སྤྲི་བོ་ས་
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ཚོགས་རོ་རེ་སོགས་སུ་བསྒོམ་པ་འཐད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ན། ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་

དེ་བཞྲིན་ནང༌། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་བས་ནས་དུས་འཁོར་བའྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་

གསུམ་སྦོར་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབས་གདའ་ནའང༌། དུས་འཁོར་རང་སད་ཀྲི་ཕྲི་

ནང་སྦོར་ཚུལ་ཡང་མ་བྱུང་གདའ་མོད། རྩོད་པ་དོན་གཞན་དུ་གདའ་བས་འདྲིར་

དགག་སྒྲུབ་མ་བས་ལགས། སབས་འདྲིར་ལམ་འབས་དང་བསྟུན་ནས་ཕྲི་ནང་སྦོར་

ན་ཀུན་ཞྲི་རྒྱུ་རྒྱུད་དང༌། འཁོར་འདས་དབེར་མེད་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཞྲིབ་ཏུ་

ཆགས་པས། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འཁོར་འདས་བསེ་བ་སོགས་ཀྲི་སེང་ནས་སྨྲས་ན་

སབས་སུ་བབ་པ་ལགས་མོད། ཁེད་ཀྲིས་དུས་འཁོར་གྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་བསྒོམ་པའྲི་

བསྲུང་འཁོར་ལ་ལུས་ལ་རོ་རེའྲི་གོ་བགོ་བ་དང༌། རོ་རེའྲི་མེས་བགེགས་བསེགས་པ་

སོགས་ཡོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས། ཀེ་རོར་གྲི་ནང་ལུས་དཀྲིལ་ལ་བ་སྤུ་མདའྲི་ད་བར་

བསྒོམ་པ་འཐད་པར་བསྒྲུབས་པ་དང༌། སེན་མོ་སྐེས་པ་རོ་རེའྲི་རྩེ། ཞེས་པས་སེན་

མོ་མེ་འབར་བར་བསྒོམས་པ་འཐད་པར་བསྒྲུབས་པ་འབེལ་མེད་ལགས། སྤྲི་བོ་ས་

ཚོགས་རོ་རེར་བསྒོམ་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ། སམྦུ་ཊྲི་ལས། ཇྲི་སྲིད་སྤྲི་བོར་ས་ཚོགས་

རོ་རེ་བསམ་པར་བའོ། ཞེས་དང༌། ཡང་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། ས་ཚོགས་རོ་རེ་སྤྲི་བོར་

བས་ནས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་སོམས་པར་འཇུག་པར་བེད་ན། བསྲུང་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སྤྲི་བོར་རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་བསྒོམ་པ་སོབ་དཔོན་བྷཱ་བ་བྷ་དས་

ཀང་བཤད་ལ་ཟེར་བ་བྲིས་གདའ་སེ། སྤྲི་བོར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསྒོམ་པ་འཐད་པས། 

སྤྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེར་བསྒོམ་པ་འཐད་པར་བསྒྲུབས་པ་ནྲི། ཁང་པར་གཉྲིད་ལོག་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས། ཁང་པ་གཉྲིད་ལོག་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་ཁད་ཅྲི་འདུག་ལེགས་
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པར་གཟྲིགས། ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་རྐང་མཐྲིལ་དུ་རོ་རེ་བསྒོམས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས། 

རྐང་མཐྲིལ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲིར་བསྒོམ་པ་འཐད་པར་བསྒྲུབ་པའང་སྔ་མ་དང་ཁད་པར་

མྲི་གདའ་བ། འདྲི་འད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ནྲི། ཀེ་མ་ཕོངས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅེས་པ་དེར་

གདའོ། །ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཐྲིག་མེ་རྲི་ནས་མེ་རྲིའྲི་བར་ལ་ཆ་ཕན་དགུ་བཅུ་

རྩ་དྲུག་ཏུ་ངེས་ལ། ཟེར་བ་གདའ་བ། ཁེད་རྟ་བབས་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་ལགས་སམ། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིག་ཇྲི་ལྟར་འདེབས་སོམས་མཛོད། དུར་ཁོད་ཡོད་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བྲིས་པ་ལ་ཆ་ཕན་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་པའྲི་རོ་ར་ཆ་ཕན་གཅྲིག་པོ་དེས། 

ནང་ལུས་ལ་སོར་མོ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་ཡོད་པའྲི་སོར་གང་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རོ་རར་

བསྒོམ་པ་དང༌། སོར་མོ་མེ་རྲིར་བསྒོམ་པ་སོགས་མཚོན་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས། 

རྩྲིབ་མ་རོ་རེའྲི་ར་བ། སེན་མོ་མེ་རྲི་རབ་ཏུ་འབར་བར་བསྒོམ་པ་འཐད་པར་བསྒྲུབས་

གདའ་བ། རྩྲིབ་མའྲི་མཐུག་རྔམས་ལ་སོར་གང་དང་སེན་མོའྲི་དཔངས་ལ་སོར་དོ་

ཡོད་པའྲི་མྲི་གཅྲིག་སྲིད་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་མཆྲི། གང་ནས་

ཀང་མ་བཤད་པའྲི་བོ་བཟོ་འདྲི་འད་ལ་སྲིང་པོ་ཅྲི་བདོག རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་དང་ཨ་

བྷ་ཡཱ་ཀར་སོགས་ཀྲིས། བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་བསྒོམས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

མཚོན་པར་གསུངས་པ་དངས་གདའ་བ། དེ་འད་དུ་མ་ཞྲིག་ཁོ་བོས་ངེས་ཟྲིན་མོད། 

བྲིས་པས་མཚོན་པའྲི་སྒོམ་དོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་

བསྐེད་དང་མདུན་བསྐེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་གྲི། བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་མཚོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། གཞན་དུ་ན་ཀེ་རོར་གྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་
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དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་མཚན་མ་དགུ་པོ་དེས། ཀེ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལྷ་བརྒྱ་ང་

བདུན་པོ་མཚོན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད་སོམས་ཤྲིག །ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་གསང་སྔགས་

གསང་བའྲི་རྒྱུད་ལས། སོ་སེན་བ་སྤུ་ཏྭ་ར་ཎ། ཞེས་པ་དངས་གདའ་ནའང༌། ཏྭ་ར་ཎ་

ཞེས་པ་རྟ་བབས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིན། དེས་སོ་ད་བ་ད་ཕེད་རྣམས་སུ་བསྒོམ་པ་རྣམས་ལ་

གནོད་པ་ལགས་མོད། སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྲོ་བ་ག་ལ་ལགས། ཁེད་ཀྲིས་རྒྱུད་རོར་ཕེང་

གྲི་ལུང༌། ལུས་ནྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒོམ། ཞེས་སོགས་དངས་པའྲི་མཐར། རྒྱུད་

སེ་རྣམས་ནས་མཚོན་བ་དག་གྲི་སེང་དུའང་མཚོན་བེད་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་

གསུངས་ལ། ཞེས་པ་བྲིས་གདའ་སེ། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ནས་མཚོནབེད་མྲི་འད་བ་དུ་

མས་མཚོན་དོན་གཅྲིག་མཚོན་པ་དུ་མ་གསུངས་པར་ཁོ་བོ་ཡང་ཁས་ལེན་མོད་ཀྲི། 

མྲིག་པཉྩ་རེ་གའྲི་རྩྲིག་པར་བསྒོམ་པའྲི་ཤེས་བེད་དུ། ཐམས་ཅད་གསང་བའྲི་རྒྱུད་

ལས། ཐར་པའྲི་སང་བ་གཟྲི་བརྲིད་ཆེ། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པར་བཤད། །ཚོན་

རྩྲི་ལྔར་ནྲི་ཡྲིན་པར་བཤད། ཅེས་གསུངས་སོ། བ་བ་གདའ་སེ། དེའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་

གཉྲིས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྦར་རྒྱུར་གདའ་བས། རྐང་པ་ཐ་མ་འདྲི་ཤེས་བེད་དུ་

འགོད་”དགོས
1
་པར་གདའ་ནའང༌། དེ་ལྟར་བས་ན། མྲིག་རྩྲིག་པ་ལྔར་བསྒོམ་པར་

བཤད་དེ། རྩྲིག་པ་ལྔ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་འགྲོ་བར་གདའ་བ། སྒྲུབ་བེད་ཐམས་ཅད་

འདྲི་འད་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གདའ་བས་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་མ་མཆྲིས། ཁེད་ཀྲིས། དེ་ལྟར་

དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་ཕ་རྒྱུད་པ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་ཡོད་པ་

བསྲུང་འཁོར་མེད་པ་ལ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་བསྲུང་འཁོར་ཆད་པའྲི་སྐོན་འབྱུང་བ་བྲིས་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༢ན༢ན།   དགས   *  དགོས
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གདའ་བ། རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕ་རྒྱུད་དང༌། གྲུབ་ཆེན་ཨྲིནྡྲ་བྷུ་ཏྲི། གྲུབ་

ཆེན་ས་ར་ཧ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐོན་འཛིན་པའྲི་

སྲིང་ཁམས་དེ་ཙམ་ཡོད་པའྲི་སྐེས་ཆེན་ཡང་ས་སེང་དུ་བོན་པ་འདྲི་ནྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་

གོས་ཅན་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་རྟགས་སུ་འགྲོ་བར་གདའོ། །ཆོས་སོང་དུ་འགྲོ་ཟེར་བ་ལ་ཁ་སུ་

སྔ་བེད་ཀྲི་གདའ་ནའང༌། ཆོས་སོང་ཆེན་པོའྲི་ཡང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲི་འད་ལ་ཟེར་བ་

ལགས་སོ། །བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སྤྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ། ཞེས་སོགས་

རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མྲི་འདུག་གོ་གསུང་བ་ལ། ཁོ་

བོས་ཀང་དེ་ཤྲིན་ཏུ་མེད་པར་འདུག་གོ་ཟེར་བ་བགྲིས་མོད། ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་

དུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གྲི་བཤད་ཚོད་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་

གཉྲིས་ཡོད་པ་མཆོག་ཡྲིན་ཀང༌། སྤྲི་བོ་ས་ཚོགས་རོ་རེ། ཞེས་སོགས་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་

ལ་དེ་འད་བའྲི་བཤད་ཚོད་མེད་ཀང་”དེས
1
་ལམ་གྲི་འགངས་ལ་བསྒྲིབ་པའྲི་གནད་

ཆེན་པོ་རང་འཕྱུག་པ་དེ། མྲི་གདའ་བས། ཁོ་བོས་ཆོས་རེ་བུ་སོན་དེ་ལྟར་གསུང་བ་

མེད་པར་འདུག་ཟེར་བ་བས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཆ་ཆུང༌། ད་ལྟ་རང་རེ་གདན་ས་པ་གང་

ཡང་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བ་མང་པོ་ཞྲིག །ས་སྐ་པ་ལ་སྔར་དགག་པ་བེད་པ་

སུ་བྱུང་ཟེར་ནས་སྨྲ་བར་གདའ་སེ། རེ་བཙུན་གོང་མ་རང་ཚོ་བཞུགས་པའྲི་དུས་ཉྲིད་

ན། བོད་ན་མཁས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འགོས་རྔོག་གཉྲིས་ཀྲི་ཡ་གལ། རྔོག་

གྲིས་མཛད་པའྲི་བསན་བཅོས་གཟེ་མ་ར་མགོར་གྲགས་པ་ལས། མ་མོའྲི་རྒྱུད་ལུང་

དཀྲུགས་པ་ལས། ག་ཡ་ད་རའྲི་གསེར་ཆོས་བྱུང༌། ཞེས་ལམ་འབས་རོ་རེའྲི་ཚིག་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༢ན༧ན།  ངེས   *  དེས
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རྐང་རང་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་དགག་པ་བས་གདའ། བཅོམ་ལྡན་རྲིགས་པའྲི་རལ་

གྲྲིས་བསབ་གསུམ་རྒྱན་གྲི་མེ་ཏོག་ན། སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལ་དགག་པ་བཏང་བ་

ཅྲི་ཙམ་ཞྲིག་འདུག་ལེགས་པར་གཟྲིགས། མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔང་ལོཙྪ་བས་ཀང་

སྒ་དང་སེབ་སྦོར་ལ་ཆོས་རེ་ས་པཎ་གྲི་མཚན་སོས་ནས་བཀག་པའྲི་གནས་སབས་

འགའ་རེ་གདའ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེས། ནག་པོ་འཁྲུལ་སོང་བ་

བའྲི་བསན་བཅོས་མཛད་པ་དེ། གཙོ་བོར་རེ་བཙུན་གོང་མ་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

མཛད། དེ་འད་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་མནལ་

ལམ་དུ་བོན་ནས། ངའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་བཞག་པ་རྣམས་ཀྲི་ནོར་པ་ཚོ་ཁོག་

ལ་དག་པར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་བ་བའྲི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ཟེར་ནས། ཆོས་རེ་རྒྱལ་

སས་རྲིན་པོ ་ཆེས་ཀང༌། རེ ་བཙུན་ཆེན་པོས་གསང་སྔགས་ཚུལ་ལུགས་

རྣམས། །དག་པར་གྲིས་ཞེས་ལུང་བསན་ཐོབ་གྱུར་པའྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གསོལ་

འདེབས་མཛད་གདའ་བ། གཞན་ཡང་སམཱུ་ཊའྲི་ཊྲིཀ་ཆེན་ན་ཡང་བཀག་པ་ཇྲི་ཙམ་

ཞྲིག་འདུག་གཟྲིགས་པས་གསལ། ཀུན་མཁེན་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་ས་སྐ་

པ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ངེས་དོན་གཏན་མ་གོ་བ་ལ་ཐག་རྦད་ཀྲིས་བཅད་གདའ། 

དེ་འདར་མ་ཟད། ས་སྐ་པ་རང་གྲི་མཁས་པ་ཉ་བརྩོན་གཉྲིས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་བཞག་པ་ན་

ས་སྐ་པ་གོང་མའྲི་བཞེད་པ་ལེགས་པར་བཀག་པ་དུ་མ་ཞྲིག་མཐོང༌། དུས་ཕྲིས་ས་

སྐ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགེ་བཤེས་ལ་གཡག་གཞོན་གཉྲིས་ལས་དག་པ་སུ་

བྱུང༌། དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་རེ་བཙུན་གོང་མ་དང་ཆོས་རེ་ས་པཎ་ལ་འཁྲུལ་པ་གཏན་མྲི་

མངའ་བར་ཐངས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བས་ཀང༌། རྲིགས་
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གཏེར་གྲི་ཊྲིཀྐ་ན། རྲིགས་གཏེར་ལས། ཡྲིད་མངོན་འགྲོས་གསུམ་པ་མཛད་ནས། 

དོན་རྲིག་གཉྲིས་དང་རང་རྲིག་གཅྲིག ཅེས་གསུངས་པ་ལ། སུན་འབྲིན་འཕངས་

ནས་བཀག་རེ་བཙུན་གྲགས་པ་དང་ཆོས་རེས། མངོན་རྟོགས་ལོན་ཤྲིང་དང་ཚོགས་

ཆོས་ཆེན་མོ་སོགས་སུ་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ལ། རྲིན་པོ་ཆེ་གཡག་པས་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རྟོགས་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་བསན་བཅོས་རྐང་བཙུགས་བརྩམས། རེ་བཙུན་ཆེན་

པོས་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀའྲི་ལྟ་བ་ལས་ས་སྐ་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་ལྟ་བ་མཐོ་བར་

བཞེད་པ་ལ་ཆོས་རེ་གཡག་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལས་ལྷག་པའྲི་ལྟ་བ་མྲི་སྲིད་པར་

ཐག་བཅད་པ་སོགས་འགངས་ཆེ་ས་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མང་། ངེད་ཀྲིས་རྲིགས་གཏེར་

བཀག་ཟེར་བར་གདའ་སེ། མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་བས། རྲིགས་གཏེར་ནང་འགལ་

གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་པས། ངས་འདྲི་ཐར་ཆགས་ལ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཟེར་ནས། 

འབྲུག་ལོ་དགུན་ཆོས་དུས་ངམ་རྲིང་གྲི་ཆོས་སེའྲི་སེ་སོད་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྲི་

དབུས་སུ་ཏའྲི་སྲི་ཏུ་ཡབ་སས་ཀང་བཞུགས་པ་ལ། ཁོང་བས་རྲིགས་གཏེར་གྲི་དབུ་

ནས་ཐར་ཆགས་ལ་བཀག་ཅྲིང༌། ཁོ་བོས་དེའྲི་སྐོན་ཐར་ཆགས་ལ་སངས་ནས་ལན་

མེད་པར་བས་པའྲི་བརྒལ་ལན་ཉྲི་མ་སྦྲེལ་མར་བས་ཏེ། ངེད་གཉྲིས་ཀྲི་བརྒལ་ལན་

ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟར་སྨྲས་རྲིམ་བཞྲིན་ཡྲི་གེར་འགོད་པ་པོ་ངམ་རྲིང་གྲི་བཤེས་གཉེན་

དོན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་པས་བས་པ་ཡོད། དེའྲི་ཚེ་ན་རྲིགས་གཏེར་ནང་འགལ་གྲི་

ཕུང་པོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བོ་དོང་ནས་མངའ་རྲིས་བར་གྲི་ཆོས་སེ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲིལ་

བསྒགས་ནས་བཀག་ཀང་ལན་གདབ་པར་ནུས་པ་གཞན་སུ་བྱུང༌། ས་སྐར་སུས་
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ཚོར། ཁོང་པའྲི་ཚད་མའྲི་དཀའ་འགྲེལ་ན། རྲིགས་གཏེར་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བཀག་འདུག་

ད་ལྟ་འགངས་ཅན་དུ་བསྒོམ་པའྲི་དགེ་བཤེས་པ་ལས། དགུ་རུམ་དཔེ་ཁང་གྲི་སེང་

གྲི་ཆོས་རེའྲི་བཞུགས་ཁྲི་ལ་ལག་པས་ཐབ་ཐབ་བས་ནས། ཁྲི་གོག་པོ་འདྲིའྲི་སེང་དུ་

ཇྲི་འདའྲི་རྫུན་མང་པོ་ཞྲིག་བརྩམས་ཡོད་དོ་ཟེར་བ་བས་སང་སེ། ས་སྐ་རང་དུ་དེ་འད་

བས་ཀང་ཚབས་སུ་འགྲོ་བར་གདའ་ངེད་ཀྲིས་སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་བཀག་ཟེར་

ཡོད་པར་གདའ་སེ། ཁོ་བོས་སྔར་སོམ་གསུམ་རབ་དབེའྲི་གཞུང་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ལ་མྲི་

རྲིགས་པའྲི་དགག་པ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་དུས་ནམ་གྲི་ཚེ་བཏང་བ་སུ་ལ་ཅྲི་བསྐར་རྒྱུ་ཡོད་

བརྟགས་པས་ཤེས། ལེགས་པར་བརྟགས་ན་ད་ལྟ་ས་སྐ་པ་རང་གྲི་སེ་སོད་འཛིན་པ་

དག་པར་བསྒོམ་པ་ཚོའྲི་ནང་ན། རྲིགས་གཏེར་ལ་དགག་པ་ས་གཅྲིག་ཀང་མྲི་གཏོང་

མཁན་སུ་ཡོད་བལྟས་པས་གསལ། འདྲི་རྣམས་ཀང་ཁོ་བོས་ཟླ་ཚོལ་བའྲི་ཆེད་དུ་

བགྲངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲིས་མྲིག་པཉྩ་རེ་ག་ཞེས་སོགས་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་

གང་ནའང་བཤད་པ་མྲི་འདུག་གོ་ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་སོན་གསུང་བ་ལ། དེ་མེད་པར་

འདུག་ཟེར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་རེ་བཙུན་གོང་མ་བཀག་པ་གཞན་གང་ཡང་མེད་

ཀང༌། མྲི་ངན་གྲི་རྫུན་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྟོག་དཔོད་མྲི་བེད་པར་ཁོ་བོས་

གཞན་སུས་ཀང་མ་བས་པའྲི་ཉེས་པ་བས་པ་ཙམ་དུ་བརྩྲི་བར་གདའ་བས། ཟུར་

ཙམ་སོས་པ་ལགས། རྒྱ་པར་བཤད་ན་དུ་མ་ཞྲིག་བསན་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ཡང་སྔར་

དགག་སྒྲུབ་བས་པ་དང༌། ད་ལྟ་བེད་བཞྲིན་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་དེ་དག་རྣ་

བས་ཀང་མ་ཚོར་བར། ཁོ་བོས་ལམ་འབས་དང་ལམ་དུས་ཀྲི་དབང་ལ་དགག་པ་

བེད་པའྲི་རྣམ་བ་ཙམ་ཡང་མ་བསན་བཞྲིན་དུ། གང་ཞྲིག་ཡོད་པ་མྲི་མཐོང་མེད་
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མཐོང་བ། །འདྲི་ལྟའྲི་མུན་ནག་རྣམ་པ་འདྲི་གང་ཞྲིག །སམ་ན་འདྲི་ལྟ་སེ། ད་ལྟ་གདན་

ས་པ་རང་གྲི་”དགེ
1
་བཤེས་སུ་ཁས་འཆེ་བ་ཞྲིག་གྲིས། ངེད་ཀྲིས་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལས་དངོས་སུ་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཆོས་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་བཀའ་

དྲིན་མནོས་ནས། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་རེད་བཀུར་ཟང་ཟྲིང་གྲི་རེ་བ་མ་རྫོགས་པར་ཅུང་

ཟད་ཙམ་ཞྲིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་”བས
2
་ཏེ། དམ་ཚིག་རྩྭ་ལྟར་དོར་ནས། གདུག་པའྲི་ཀུན་

སོང་དག་པོས་རྒྱུད་མ་རུངས་པར་བས་པའྲི་ཞེ་སང་དང་ཕག་དོག་གྲི་གདོན་གྲིས་

ཡོངས་སུ་བཟུངས་ཏེ། རེ་བ་མ་ལ་ངན་སྨྲས་ཀྲི་བཟླས་པ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་བེད་

ཅྲིང༌། སེ་སོད་དང་རྒྱུད་སེ་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་སྦངས་པ་གང་ཡང་མ་བས་

བཞྲིན་དུ་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་ལ་དགག་པ་རྐང་ཚུགས་བེད་པའྲི་ཁུར་མྲི་ཟད་

པ་ཁེར་ཏེ། མཁས་པ་དག་ངོ་ཚ་བར་བེད་པའྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་ཤ་སག་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་

ཞྲིང༌། ཡྲི་གེར་བྲིས་ནས་དེ་ལྟ་བུའྲི་དཔེ་ཆ་དང་གཏམ་འདྲིར་ཡང་ལན་དུ་མ་མཐོང་

ཞྲིང་ཐོས་པས། མཁས་པའྲི་ལུང་རྲིགས་ཀྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། 

བཞད་གད་ཀྲི་ཚིག་ཅྲི་རྲིགས་ལན་འགའ་རེའྲི་བར་དུ་སྨྲས་པ་དག །འཆད་པ་པོ་དུ་

མ་ཞྲིག་གྲི་མདུན་དུ་བརྒྱུག་ཅྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ལེགས་བཤད་ས་གཅྲིག་ཀང་བཟུང་

བར་མ་ནུས་ཀང༌། ཚིག་ལ་སྒོ་བཏགས་ཀྲི་ཕར་སྐེལ་ཚུར་སྐེལ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་ཉན་པ་

པོ་འབྱུང་པོའྲི་ཕོ་ཉ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས། ཚིག་གྲི་བུད་ཤྲིང་གྲིས་ཞེ་སངགྲི་མེ་ལྕེ་

ཆེས་ཆེར་སྦར་བས། རྫུན་གྲི་སྦོར་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བླུན་པོའྲི་དཔུང་ཚོགས་དུ་མ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་མགྲྲིན་གཅྲིག་ཏུ་གླེང་བས། གོང་འོག་དུ་མ་ཞྲིག་གཞྲི་མེད་ལ་བདེན་པར་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༣བ༤ན།   *  དགེ

2 མ་ཕྲི། ༡༢༣བ༥ན།   བེས   *  བས
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འཛིན་པ་བསྒྲུབས་ནས། ཆོས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་རང་གཞན་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་གྲི་

རྒྱུད་ལ་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གཅོད་པའྲི་གནོད་སེམས་དག་པོ་བསྐེད་

ནས་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་བ་བ་ཚབས་པོ་ཆེ་ལ་སྦོར་བའྲི་ལས་ངན་པ་ལ་འབད་པ་ལྷུར་

ལེན་པ་ནྲི། ཨེ་མ་སྐེ་བོ་མཁས་པ་དག་གྲིས་མཆོག་ཏུ་སྲིང་བརྩེ་བའྲི་ཡུལ་ཉྲིད་

དོ། །འོ་ན་དེ་འད་བའྲི་གང་ཟག་དེས་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་འོས་པའྲི་

ཚིག་ཇྲི་འད་དག་ཡྲི་གེར་བྲིས་ཤྲིང་གཏམ་དུ་སྨྲས་ཤེ་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀེ་རོར་གྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བཤད་པ་ཞྲིག་བས་གདའ་བ་དེ་ན་ངེད་ཀྲི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་

ལ་གཞན་ལུགས་བ་མ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་བས། ས་སྐ་པའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་དང་ཆོས་

རེ་ཁུ་དབོན་ལ་རང་ལུགས་བ་མ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་བས་ནས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྦང་

གཞྲི་སྦོང་བེད་སྦོར་བའྲི་འགངས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། རེ་བཙུན་གོང་མའྲི་བཞེད་པ་

སྦང་གཞྲི་མ་དག་པའྲི་སོད་བཅུད་དང༌། སྐེ་གནས་བཞྲི་ག་དང༌། བཞྲི་པོའྲི་སྐེ་བ་ཁོ་

ན་སྦོང་བེད་དུ། སྒྲུབ་ཐབས་དབྲིབས་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ན་ལམ་དུ་བེད་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་

བསྒོམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་བཞག་ནས། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གསང་

འདུས་བདེ་མཆོག་སོགས་ལ་མཛད་པའྲི་སྦང་གཞྲི་མངལ་སྐེས་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་

བས་པའྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དོ་གསུམ་སྦོང་བེད་དུ། བསྐེད་རྲིམ་སྐུ་གསུམ་ག་ལམ་དུ་བེད་

པ་བསྒོམ་ཚུལ་མཛད་པའྲི་ཚིག་རྲིས་གྱུར་རེ་བ་ཙམ་བྲིས་ནས་རང་ལུགས་བ་མའྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་འགངས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཞྲི་ནས་བཅོས་བཞག་གདའ། བུམ་དབང་

གྲི་ལམ་བསྐེད་རྲིམ་དབྲིབས་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་དུ་བེད་པ་ལ་བཅོས་དེ་ལྟར་བས་ཙ་ན། 

གསང་དབང་གྲི་ལམ་བདག་བྲིན་རླབས་ཀྲིས་ལོངས་སྐུ་ལམ་དུ་བེད་པ་སོགས་ལམ་
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འབས་ཀྲི་”བར
1
་ཆད་ཐམས་ཅད་གཞྲི་ནས་འཆོས་ཨེ་དགོས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

རྣམ་གཞག་བེད་པ་ན་བོས་བཏགས་ཚན་ཅན་བྲིས་ནས། རེ་བཙུན་རྩེ་མོའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གསལ་བེད་དང་རྒྱབ་འགལ་ལ་སོང་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བྲིས་གདའ། ཀེ་རོར་གྲི་

སེང་ཞལ་དུད་ཁ་རྒྱབ་ཞལ་བཞྲི་ནག་ཅེས་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པས་མྲི་འཐད། 

ཞབས་མདུན་མ་གཉྲིས་གཡས་བརྐངས་གཡོན་བསྐུམས་རྒྱབ་མ་གཉྲིས་གར་

སབས་ཀྲིས་བཞུགས་པ། ཞེས་པ་རྒྱུད་སོགས་དང་འགལ་བས་མྲི་འཐད། ཅེས་ས་

སྐ་པའྲི་བ་མ་གོང་མས་ཀེ་རོར་གྲི་ཞལ་དང་བཞུགས་སབས་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པར་

བས་གདའ། རེ་བཙུན་གྲགས་པའྲི་མངོན་རྟོགས་ན་ཡོད་པའྲི་བར་སྲིད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

འཇུག་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་དེ་ངོས་ནོར་བའྲི་ལུགས་སུ་བས་ནས། བར་སྲིད་འཇུག་

ཐེབས་གཉྲིས་བས། དེ་བཞྲིན་དུ་གཏོར་ཆོག་སོགས་བ་མ་གོང་མ་དང་མྲི་མཐུན་པ་

དུ་མ་ཞྲིག་བས། ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་ལུགས་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ངོས་མཆོག་ཡྲིན་

པའྲི་ལུགས་སུ་བས་པ་སོགས་རེ་བཙུན་གོང་མའྲི་ཐུགས་བཞེད་སུན་ཕྱུང་བ་ཤྲིན་ཏུ་

མང་ཞྲིང༌། རེ་བཙུན་གོང་མ་སུའྲི་ཡང་གསུང་རབ་ན་དེ་འད་བའྲི་ཐ་སད་ཟུར་ཙམ་

ཡང་མེད་ཀང༌། ངེད་ཀྲི་རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཙོང་ཁ་པའྲི་གསུང་རབ་ན་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་

ཤེས་པ་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་གནས་པའྲི་གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་

ཤར་བ། ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད། ཁོང་གྲིས་ཀང་རང་ལུགས་སུ་བས་ནས་

ཡང་ཡང་བྲིས་གདའ་བ་ལ། འཛིན་རྣམ་དང་གཟུང་རྣམ་ཞེས་པའྲི་བར་ཆད་མ་ཆགས་

པའྲི་དབང་གྲིས། གཟུང་རྣམ་ཅེས་པ་ཐམས་ཅད། གཟུགས་རྣམ་ཞེས་པར་བྲིས་པ་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༤ན༧ན།   བར  *  བར
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དང། གཟུགས་ལ་དབེ་ན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞྲི་ཞེས་སོགས་དང༌། དབུ་མ་བདེན་གཉྲིས་

སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོས་མཛད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཞྲི་བ་འཚོས་མཛད་པའྲི་བདེན་

གཉྲིས་ཀྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ཞེས་བྲིས་པ་སོགས་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་དུ་མ་ཞྲིག་

བྲིས་གདའ་བ་ལ། ཁོ་བོས་བཞད་གད་ཀྲི་ཀལ་ཁ་ཐོ་རེ་བ་སྨྲས་པ་རྣམས་གནད་དུ་

མདའ་ཕོག་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ། རྫུན་གྲི་ཅོལ་སྒོགས་པའྲི་འབད་པ་ཆེར་བས་པས། ཞྲིབ་

ཏུ་རྟོག་པར་མྲི་བེད་པ་དག་མངོན་སུམ་དུ་རྫུན་གྲིས་བསླུས་ཏེ། རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་སོན་

པ་ལ་འབད་པར་བེད་དོ། །

ཁོ་བོས་བཞད་གད་དུ་བས་པས། ད་ལྟ་རང་གྲི་ལག་ན་ཡོད་པའྲི་དཔེ་ལ། ཞྲི་

བ་འཚོས་མཛད་པའྲི་བདེན་གཉྲིས་རང་འགྲེལ་ལས། ཅེས་པ་མེད་པ་བས་འདུག་གོ་

ཞེས་ཐོས་མོད་ཀྲི། སྔ་རོལ་ཏུ་བྲིས་ནས་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་ན་སེབས་པའྲི་དཔེ་

རྣམས་ལ་བལྟས་པས་གསལ་བར་བདོག །རེ་བཙུན་གོང་མ་སུས་བཀག་རྟོག་དཔོད་

ཡོད་ན་བལྟས་པས་གསལ་བ་འདྲིར་གདའ། གཞན་ཡང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་ཕྲི་འབང་རྒྱལ་འགོངས་ཡོད། མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་བོན་

སྐོང་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་སྐོང་མྲིན། གུར་མགོན་ལ་ལྕམ་མོ་དང༌། འཁོར་འདྲི་འད་འོང་དོན་

མེད་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད། ཡང་ས་སྐ་པའྲི་བ་མ་གོང་མས་རང་བཟོ་བས་པ་ཡྲིན། 

ཞེས་སོགས་རེས་ཟློས་ཙམ་ཡང་བེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་ང་བའྲི་གཏམ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་

པ་ནྲི་འབྲི་ཁུང་པ་ཆོས་དཔལ་ལ་སོགས་པ་ཁོང་རང་ཡུན་རྲིང་དུ་བསེན་པའྲི་སོབ་མ་

ཕལ་ཆེ་བ་གླེང་བ་ཐོས། ལར་ངེད་ཀྲིས་སྐེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་བོ་

ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཀུན་སོང་ངན་པ་ཞེ་ཕུགས་སུ་འཚངས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ནོ། །ཁོ་བོས་
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རྒྱ་གར་གྲི་པཎ་གྲུབ་ཚད་ལྡན་དང༌། བོད་ཀྲི་སྔོན་དུས་བོན་པའྲི་ལོ་པཎ་སྐུ་དྲིན་ཅན་

སུ་ལའང་རྣམ་པར་མྲི་འཚམ་པའྲི་ངན་སྨྲས་ཁ་ནས་འདོན་མ་མོང༌། ད་ལྟའྲི་དགེ་

བཤེས་དག་པར་བསྒོམ་པ་འགའ་ཞྲིག རྒྱ་གར་གྲི་པཎ་གྲུབ་འགངས་ཆེ་པ་ཕལ་ཆེར་

ལ་ངན་སྨྲས་རྣམ་པར་མྲི་འཚམ་པ་སྨྲ་བ་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་པ་འདུག་མོད་ཀྲི། བོད་ན་

རྒྱ་གར་གྲི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་དམག་རྒྱབ་སོགས་ཅྲིའང་མེད་པས་སྐོན་དུ་མྲི་

འགྲོ་བ་དེར་གདའ། ངེད་ཀྲིས་དུས་ཕྲིས་ཀྲི་བོད་མཁས་པར་རློམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱ་

གར་བའྲི་པཎ་གྲུབ་ཚད་ལྡན་འགོག་པ་དང༌། མདོ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་

རྣམས་ལ་ཚིག་གྲིས་སད་པ་དང༌། ལུང་རྲིགས་ཀྲི་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་བས་མོད་ཀྲི། 

དེ་ལ་མྲི་འཚམ་པ་ཅྲིའང་མེད། བེད་པའྲི་འོས་ཡྲིན་པས་བས་པ་ལགས། ཁེད་ཀྲིས་

བ་མའྲི་མན་ངག་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་མང་དུ་བས་གདའ་ནའང༌། ངེད་དངོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་བ་མ་ལ་རག་ལས་པ་དང༌། སྔགས་ལ་བ་མའྲི་མན་ངག་གལ་ཆེ་

བར་སྨྲའྲི། མན་ངག་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པ་རྣམ་རྟོག་བེད། བ་མ་དང་མན་ངག་གཉྲི་

ག་མྲི་དགོས་པར་ལྷང་”ངེ
1
་ཚེ་རེ་སྒོགས་པའྲི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ད་ལྟ་གདའ་ཡྲིས། 

དེ་དག་ལ་སྨྲ་བའྲི་རྔོ་ཐོག་པར་གྲིས་ཤྲིག ལར་མན་ངག་དེ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ལ་ཟེར་ཨེ་གོ 

ཁེད་ཀྲིས་ལ། དུས་ཀྲི་དབང་འདྲི་རོ་རེ་འཆང་ནས་ད་ལྟའྲི་བར་དུ་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་

ཏུ་བརྒྱུད་པར་བར་མ་ཆད་པའྲི་བྲིན་རླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པར་ཉྲིན་ཞག་

རེར་ཐུན་རེ་བསྒོམས་ཤྲིང་དབང་ལེན་ལ། ཟེར་བ་མཛད་གདའ་བ་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་དབང་

གྲི་ཆུ་བོ་སྐུ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ཐེབས་ངེས་པ་ཐོབ་ནས། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མྲིག་གྲི་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༥ན༧ན།   དེ   *  ངེ
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འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་བསྲུང་བ་གཞྲིར་བཞག དེ་ནས་ཀེ་རོར་ལྷ་དགུའྲི་མངོན་

པར་རྟོགས་པ་རྫོགས་པར་བསྒོམ་པ་དང་སྦྲེལ་ནས། ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་ལུགས་

ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར། །མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ལུགས་

སུ་འགྲོ་བ་ཞྲིག་བས་ཏེ། ལམ་དུས་ཀྲི་དབང་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་དབང་དོན་འཕོད་ངེས་པ་

ལེན་པ་མ་ཆག་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ན། མཁས་པ་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་གནས་པར་

གདའ་བས་ཤྲིན་ཏུ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ལགས། ལར་བྲིན་རླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་

པ་ལ་བ་མ་ལ་བྲིན་རླབས་ཡོད་པ་གཅྲིག་པུས་མྲི་ཆོག སོབ་མ་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་

པ་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་པར་གདའ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྲུང་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས་རྐང་

གྲངས་ཙམ་ཡང་མྲི་ཐོན་པ་ཞྲིག་གྲིས། ཀེ་རོར་ལྷན་སྐེས་སམ་དཔའ་གཅྲིག་རྐང་

པ་ཞྲིག་བསྒོམས། མ་བཅོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་ལུགས་ཀྲི་གོ་བ་ཙམ་ཡང་

མ་ཆགས་ན། སྒོམ་ཤེས་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས་པ་ཞྲིག་གྲིས་དཔའ་གཅྲིག་དེའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་བཀོད་པ་ཙམ་ཞྲིག་བས་ནས། དབང་བཞྲི་ཆུ་རྒྱུན་གཅྲིག་མ་

ཙམ་ཞྲིག་ལེན་པའྲི་བཤར་བང་མ་ཆག་པ་ལ་ལམ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པ་

ཡོད་ཟེར་བ་མང་པོ་གདའ་སེ། རེ་བཙུན་གོང་མ་དེ་འད་མྲི་བཞེད་ལགས། རེ་བཙུན་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཛད་པའྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲི་གསལ་བེད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་ལས། ང་ལ་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་པོ་ནྲི་གང་བངས་ཀང་འདའོ་ཞེས་

གསུང་ཡང༌། བ་མ་གོང་མ་རྣམས་དབང་རྒྱས་པ་ལེན་པ་ཁོ་ན་ཕག་ལེན་མཛད་དོ། 

ཞེས་གསུངས་གདའ། ཁོ་ནའྲི་ཚིག་གྲིས་གང་གཅོད་གཟྲིགས་མཛོད། ཁེད་ཀྲིས་

ཕག་ལེན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པ་དགོས་པ་དང༌། ཕོ་ཚོད་སྦར་འཛིན་སོགས་ཀྲི་ཚིག་
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ཁ་རེ་བྲིས་གདའ་ནའང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྲི་བ་མ་གོང་མ་

རྣམས་ཀྲི་ཕག་ལེན་རྣམས་མ་འདེས་པར་མཐོང་ཞྲིང་ཐོས་པ་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་གྲི་ཕག་ལེན་ཆ་ཙམ་ཞྲིག་མཐོང་ནས་དེ་དང་ཆོ་ག་རྲིགས་མྲི་

གཅྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་བཀབ་ནས། དཔེ་ཆ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དང་དེའྲི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་འདྲི་དང་འདྲིའྲི་ཞལ་

ཕེད་དོ་ཞེས་པའྲི་གྲངས་བགྲོད་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བར་མྲི་རུང་

བ་ཡྲིན་པར་གདའ། དེ་ལྟར་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་ཏུ་དགོངས་ན་ངོ་མཚར་

ཆེའོ། །ཁོ་བོས་ནྲི་ས་སྐ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཕག་ལེན་མན་ངག་བྲིན་རླབས་སོགས་

ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལམ་འབས་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བ་དང༌། 

མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། དཔལ་ལྡན་བ་མ་བུ་དྡྷ་ཤྲྲིའྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་ལ་སོགས་པ་བོན་ཟྲིན་པ་དུ་མ་དང༌། རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་སོགས་པ་ཞལ་བཞུགས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པའྲི་བཀའ་

དྲིན་ལས། ནམ་ཟ་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དང་གཟུངས་པ་དང༌། བ་མ་དམ་

པ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྲི་བཞེད་པ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་

ཕ་མོ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ཅྲིང༌། མཐོང་ལ་ཐོས་ཏེ་ལེགས་པར་འདྲིས་པར་བས་

མོད་ཀྲི། ད་ལྟ་ལམ་འབས་དང༌། བརྟག་གཉྲིས་ལ་རབ་ཟླ་ཆོས། དེ་མྲིན་ཞག་ཆོས་

བས། བ་མ་གཞུང་བཤད་ལྟ་ཅྲི་སོས་རོ་རེའྲི་ཚིག་རྐང་ཡང་བོ་ལ་མེད་པར་དཔེ་ཀོག་

ཤ་རེ་ལ་ལམ་འབས་དང་རྒྱུད་ཀྲི་འཆད་ཉན་བས་པར་བརྩྲི། སོབ་མ་ལམ་དུས་ཀྲི་

དབང་གྲི་ཚིག་ཀང་མ་ཟྲིན་པ་ལ་ལམ་འབས་ཐོབ་ཟྲིན་པ་བས་ནས་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་
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མ་ནུབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སྒོམ་དོན་གྲི་གོ་བ་གང་ཡང་མ་ཆགས་པར། ལུས་

ངག་གྲི་བ་བེད་ཁ་ཡར་གྲི་ལག་ཁྲིད་བས་པ་ཙམ་ལ་ཕག་ལེན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པ་

ཁད་འཕགས་ཡོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བསམ་པ་མྲི་བདོག །ཡང་

ཁེད་ཀྲིས་མར་བ། དཔལ། ལྡུམ་སོན། རམ་སྲིང་མ་སོགས་ཀྲི་རོར་བེད་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་ཡ་བལ་མྲིན་པ་ཚང་བ་ག་ལ་ཡོད། ཡང་བོད་དུ་བོན་པའྲི་དུས་འཁོར། བདེ་

མཆོག །གསང་འདུས་སོགས་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སན་བརྒྱུད་བཞྲི་སུ་ལ་བོན། 

ཞེས་ཟེར་བ་བྲིས་གདའ་སེ། ཁེད་ལྟར་ན། མར་པ། མྲིད་ལ། ལོ་ཆེན་རྲིན་བཟང༌། པུ་

རངས་ལོ་ཆུང༌། རྔོག་གཞུང་པ་ཆོས་རོར། གྲུབ་ཆེན་ཡུ་མོ། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་མགོས་ལ་

སོགས་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རྣལ་འབོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་

བོན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་སན་བརྒྱུད་བཞྲི་མེད་ཟེར་བ་དེ་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པ་

མེད་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ། བྲིན་རླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་པ་མེད་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ། 

གདམས་ངག་གྲི་ཀ་མ་ལོག་པ་མེད་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ། མོས་གུས་ཀྲིས་བསམ་པ་

ཚིམ་པ་མེད་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ། གང་ཟེར་འདོད་པ་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་དག་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་དབངགྲི་ཆུ་བོ་ནུབ་བམ་མ་ནུབ། མ་

ནུབ་ན་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་ནུབ་པ་འགལ། གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་པ་ལ་སན་བརྒྱུད་བཞྲིས་

གདམས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་རྒྱུ་དུས་ཀྲི་དབང་བཞྲི་

རྫོགས་པར་བསྐུར་པ་ལ་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་གསུངས་གདའ། དེ་དག་ལ་

རྒྱུ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་ནུབ་ན། གསང་འདུས། བདེ་མཆོག དུས་འཁོར་སོགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ཆད་ནས་མེད་པར་ཁས་ལོངས་ཤྲིག དེ་ལེན་ན་
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ད་དུང་དེ་དག་གྲི་དབང་བསྐུར་ན་རེ་བེད་པའྲི་ས་སྐ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཏྲིང་ནས་

བཀག་ཅྲིང༌། བོད་ཀྲི་གསང་སྔགས་པ་མཐའ་དག་གསང་སྔགས་པའྲི་ཁྱུ་ནས་མ་

འབུད་ཅྲིག །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་བོད་ཀྲི་མཁས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་དེ་དག་སུ་ལའང༌། 

བ་མ་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་བྲིན་རླབས་ཀྲིས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་རྒྱུད་སེ་དང་

མཐུན་པའྲི་རྟོགས་པ་ས་གཅྲིག་ཀང་མ་སྐེས་པར་འགྱུར་བས། མར་བ་ལོཙྪ་དང་

མྲིད་ལ་རས་པ་དང༌། ལོ་ཆེན་རྲིན་བཟང་སོགས་དེ་དག་ལ། རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པའྲི་

རྟོགས་པ་ས་གཅྲིག་ཀང་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་མ་མོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་འདྲི་ལྟ་བུ་

ལས་འཆལ་གཏམ་ཆེ་བ་གང་ཞྲིག་སྨྲ་རྒྱུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལྟར་ན། གདམས་ངག་གྲི་ས་ཀ་མ་ལོག་པ་བ་བ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

བོད་རྟགས་ལ་བོད་རྟགས་སུ་ངོ་ཤེས་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན། མྲིད་ལ་སོགས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བོད་རྟགས་ལ་བོད་རྟགས་སུ་ངོ་མ་ཤེས་ཟེར་བ་

ཨེ་ཡྲིན། 

བཞྲི་པ་ལྟར་ན། མོས་གུས་ཀྲིས་བསམ་པ་ཚིམ་པ་བ་བ། རང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་

སུ་མོང་བའྲི་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པའྲི་རྟོགས་པ་ལ་ཉམས་མོང་གྲི་སོབས་ཀྲིས་ངེས་

ཤེས་ཁད་པར་ཅན་སྐེས་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན། མར་པ་མྲིད་ལ་སོགས་དེ་དག་སུའྲི་

ཡང་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་ངེས་ཤེས་སྐེ་མ་མོང་ཟེར་བ་ཨེ་

ཡྲིན། ཏེ་ལོ་ན་རོ། ལཱུ་ཨྲི་པ། དྲིལ་བུ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོགས་ལའང་བཞྲི་པོ་འདྲི་

མེད་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནམ། དེ་དག་ལ་ཡོད་ཀང་བོད་དེ་རྣམས་ལ་མེད་ཟེར་བ་གང་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ས་ར་ཧ། ཤ་བ་རྲི། ལཱུ་ཨྲི་པ། དྲིལ་བུ་པ། ནག་པོ་སྤོད་
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པ། ཏེ་ལོ་པ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་མ་ཡྲིན་ཞེས་ཞེ་བས་སྨྲས་པ་འདྲི་ལས་མཚངས་ཆེ་

བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། གསང་འདུས། བདེ་མཆོག དུས་འཁོར་སོགས་ཀྲི་བ་མ་བརྒྱུད་

པ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་སན་བརྒྱུད་བཞྲི་ཡོད་ཀང༌། དེ་དག་གྲི་བོད་ཀྲི་བ་མ་རྣམས་

ལ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཆོས་དེ་རྣམས་ཀྲི་བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་མཚམས་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ནས་

བཞྲི་པོ་ཆད་དོ་ཞེས་པའྲི་ཁུངས་སུ་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་ཡོད། གསང་འདུས། བདེ་མཆོག དུས་

འཁོར། སྒྱུ་ཐོད་གདན་གསུམ། དམར་ནག་འཇྲིགས་གསུམ་སོགས་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་སུའང་

གྲུབ་ཐོབ་མ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཆོས་སོང་བ་དང༌། བསན་པའྲི་དགྲའོ་ཟེར་

བ་ལགས་སོ། །སོར་མོ་ནང་དུ་ཁུག་ཅྲིག ཁེད་ཀྲིས་ཉྲིད་ཅག་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་

བ་བརྒྱུད། སོབ་བརྒྱུད། བོད་ན་གསང་སྔགས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡོད་སྤན་དོངས། 

དངོས་སུ་གསུང་གླེང་བེད་ཅེས་སོགས་བྲིས་གདའ་ནའང༌། ཁོ་བོ་ནྲི། གྲུབ་ཆེན་བྲིར་

ཝ་པའྲི་གསུང་ངག་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་དགག་བར་ཁས་བངས་ནས་རྩོད་པར་མྲི་སྨྲ་

ན། གང་ལ་རྩོད་པར་འདོད་པ་ཡྲིན། མཁས་པའྲི་མདུན་སར་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་ལ། 

གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་སྦངས་ཤྲིང༌། རྲིགས་པ་ལ་བོ་

གྲོས་ཀྲི་འཇུག་པ་ལེགས་པར་བང་བ་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན། ཆོས་རེ་ས་སྐ་པཎྜྲི་ཏས་

ཀང༌། བསན་བཅོས་མྲི་ཤེས་རྩོད་པར་འདོད།

 ཅེས་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་གསུངས་གདའ། སྨྲས་པ། ལེགས་ཉེས་ལྟ་

བའྲི་བོ་གྲོས་མྲིག་ལྡོངས་ཤྲིང༌། བདེན་རྫུན་དཔོད་པའྲི་རྟོག་དཔོད་གྲོགས་དང་

བལ། །རྫུན་གྲི་རེས་འབངས་གཟུ་ལུམ་སྤོད་པ་ནྲི། ཁྲིམས་ལུགས་འཛིན་པའྲི་སང་
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བ་མ་ལགས་སམ། །ལུང་རྲིགས་ཉྲི་ཟླའྲི་སང་བ་དང་བལ་བའྲི། །ཕག་དོག་མུན་ཁུང་

རྒྱུ་བ་འབྱུང་པོའྲི་བ། །ཚིག་ངན་ཅ་ཅོ་སྒོགས་པའྲི་དཔུང་ཚོགས་ཀྲིས། །བ་མའྲི་

ལེགས་བཤད་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡྲིན། །གཞན་ལུགས་བ་མ་འགོག་པའྲི་ཟོལ་སྦོར་

གྲིས། །རང་གྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་སུན་འབྲིན་ཅྲིང༌། །རང་གཞན་ཕན་བདེ་འཇོམས་

པའྲི་ཆོས་པའྲི་གཟུགས། །བདེ་གཤེགས་བསན་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་མ་ཡྲིན་ནམ། །མདོ་

རྒྱུད་ལུང་རྲིགས་བར་ལ་མ་བང་ཡང༌། །དཔུང་ཚོགས་ཀྲིས་དེགས་ནོར་ལྡན་འགྲིང་

བག་གྲིས། །མཁས་པའྲི་མདུན་སར་འཛེམ་མེད་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ། །སངས་རྒྱས་བསན་

པའྲི་སུན་འབྲིན་མ་ཡྲིན་ནམ། །དེང་དུས་མཁས་པ་ལས་ཀང་སྨོན་པ་བྲིན། །ཚུལ་

བཞྲིན་འབེད་པའྲི་གཟུ་བོ་ཆེས་དཀོན་ཡང༌། །དབུས་གཙང་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་

མཐའ་དག་གྲི །མདུན་སར་འདྲི་ཕྲིན་བདེན་ཚིག་སྒོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུང་

རབ་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་འབེད་པ་ལ་མཁས་

པའྲི་མདུན་སར་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་ཐོབ་པ། རྒྱལ་ཁམས་ཀྲི་སྤང་བཙུན་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཉང་སོད་དུ་གནས་པའྲི་ཚེ་ཕུལ་བའོ། །

ༀ་སྭསྲི། གང་ཡང་འདྲི་ལྟར་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའྲི་གསེར་གྲི་པདོ་ཨྲིནྡྲ་ནྲི་ལའྲི་སྲིང་

པོ་ཅན་གྲི་ཕེང་བས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཁྱུད་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟར་ཡྲིད་འཕོག་

ཅྲིང༌། དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་སྦངས་པའྲི་བཙོ་མའྲི་གསེར་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཞྲི་ལ། གླྲིང་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་གནས་པའྲི་ལྷུན་པོའྲི་དབང་པོ་ཉེ་

བར་བཀོད་དེ། ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ཟུང་གྲིས་ཉེ་བར་མཛེས་ཤྲིང༌། གང་གྲི་དཔལ་གྲིས་
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འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་རྣམས་སལ་པ་བཟང་པོར་བགྲིད་པའྲི་རྲིན་

པོ་ཆེ་ས་བདུན་ལ་སོགས་པའྲི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བྱུར་བུར་

གཏམས་པའྲི་མཎྜལ་འདྲི་ཉྲིད། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གྲུབ་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཞབས་ཀྲི་པདོ་

ལ་ཕག་བས་པ། སོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་གུས་པས་སྤན་ལམ་དུ་ཉེ་

བར་བསར་ནས་ཕུལ་བའྲི་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་དེས། སྐེ་དགུ་མཐའ་དག་གྲི་ཕན་བདེ་མ་

ལུས་པའྲི་སྒོ་དང་གཏེར་གཅྲིག་པུ། མདོ་སྔགས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བསན་

པ་ལུང་དང་རྟོགས་པའྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་མ་ལུས་པ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་དུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རྟེན་མ་ལུས་པ་

ནད་དང་འཐབ་རྩོད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེར་འཚོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞྲིང༌། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་དཔལ་མཐའ་ཡས་པའྲི་དགའ་སོན་ལ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་རྟག་

ཏུ་རོལ་པས་མཆོག་ཏུ་བདེ་བར་གྱུར་ཅྲིག །ཇྲི་ལྟར་དབང་ཆེན་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་

གླྲིང་དང་རྲི་རབ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁུར་གྲིས་ངལ་བ་མེད་པ་ལྟར། བདག་

ཀང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཁུར་འཁེར་ལ་ངལ་བ་མེད་པས་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཇྲི་ལྟར་

ལེགས་པར་སྦངས་པའྲི་གསེར་དྲི་མ་མེད་ཅྲིང་མདངས་བཅང་ལྟར། བདག་ཀང་

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ལྟ་བ་ངན་པ་མཐའ་དག་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་ཞྲིང༌། དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

ཐབས་ཀྲི་ཆ་མ་ལུས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་ཉེ་བར་མཛེས་པར་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་

ནས་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་མྱུར་དུ་རྫོགས་པར་བས་ཏེ། 
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ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ཉྲིད་དང་མྲི་མཉམ་པ་མེད་པ་མངོན་དུ་བས་ནས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་

གོ་འཕང་དེ་ཉྲིད་ལ་བདེ་བག་ཏུ་འགོད་པར་གྱུར་ཅྲིག །རྲིན་ཆེན་ཕ་བཀོད་ལེགས་

སྦངས་རྒྱན་གྲིས་མཛེས། །དྲི་མེད་གསེར་ལས་བསྒྲུབས་པའྲི་མཎྜལ་འདྲི། །སོན་པ་

མཉམ་མེད་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ལ། །བདག་ཅག་དད་པས་ཕུལ་བའྲི་དགེ་བ་འདྲིས། །ཇྲི་

སྲིད་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་གནས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་མདོ་སྔགས་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་

ནྲི། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་པ་དང༌། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའྲི་དཔལ་

ལ་སྤོད་པར་ཤོག །བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་པའྲི་ཆོས། །མ་ལུས་འཛིན་ལ་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡྲིས། །བང་ཆུབ་སྤོད་པ་མྱུར་དུ་རྫོགས་བེད་ཅྲིང༌། །བར་དུ་གཅོད་

པའྲི་མྲིང་ཡང་མེད་པར་ཤོག །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ཡྲིས། །ཐེག་མཆོག་

བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པ་ལས། །རྒྱལ་བའྲི་གོ་འཕང་བདེ་བག་ཐོབ་གྱུར་

ཏེ། །འགྲོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དྲུངས་ནས་འབྲིན་པར་ཤོག །ཐུན་མཚམས་ཆུ་འཛིན་

གཞོན་ནུས་འཁྱུད་པ་ཡྲི། །གསེར་གྲི་རྲི་བོ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་མངའ་བ། །བརྩེ་ལྡན་བདེན་པ་

དེ་ཡྲིས་བདག་ཅག་ཀུན། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། མ་ལུས་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་གཟྲིགས་པ་དང༌། །འགྲོ་

ལ་བུ་ལྟར་བརྩེ་བའྲི་ཐུགས་མངའ་བ། །ཟླ་མེད་སྐབས་ཀྲི་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ། །སས་བཅས་རྒྱལ་བ་མཐའ་དག་བདག་ལ་དགོངས། །ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་གངས་རྲི་ལས་འོངས་པའྲི། །བདག་གྲིས་འདྲིར་འབད་དགེ་ཚོགས་གངྒཱའྲི་

རྒྱུན། །ལེགས་སྤད་ཆུ་ཀླུང་སོང་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་
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འཇུག་པར་ཤོག །གོ་འཕང་མཆོག་དེ་མངོན་དུ་མ་བས་པའྲི། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

འཁོར་བར་འཁོར་བ་ན། །རྲིགས་གཟུགས་དབང་ཕྱུག་དབང་པོ་མ་སད་པ། །ཡོན་

ཏན་བདུན་ལྡན་མཐོ་རྲིས་ལུས་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནྲི་ཉོན་མོངས་ཉེས་པ་ཀུན་གྲི་

ཚང་། །ཁྲིམ་གྲི་གནས་ལ་བཙོན་ཁང་ལྟར་མཐོང་ནས། །ངུར་སྨྲྲིག་རྒྱལ་མཚན་

འཛིན་ལ་གུས་པ་ཡྲིས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །དེ་ཚེ་རང་

གྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཁས་བངས་པའྲི། །བཅས་པའྲི་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མྲི་འདའ་

བར། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་གྲིས་མཛེས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་

ལམ་ལ་གནས་པར་ཤོག །བདག་ནྲི་སྐེ་ཞྲིང་སྐེ་བར་དམ་པའྲི་མགོན། །མཚན་ཉྲིད་

ལྡན་པའྲི་ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་གྲིས། །དགེས་བཞྲིན་རེས་སུ་བཟུངས་པའྲི་

བཀའ་དྲིན་ལས། །ཉམ་ངའྲི་གཡངས་སུ་ནམ་ཡང་མྲི་ལྟུང་ཤོག །གང་ཞྲིག་བསེན་

པས་དུག་གསུམ་འཕེལ་འགྱུར་ཞྲིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ནོར་འཕོག་ལོག་པའྲི་ལམ་ལ་

སྦོར། །མགོན་དང་སྐབས་དང་མཛའ་བོ་ལྟར་འཆོས་པ། །སྲིག་པའྲི་གྲོགས་དང་

འཕད་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །ཕ་ཞྲིང་འཛངས་ལ་ཞྲིབ་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲིས། །རྒྱལ་བའྲི་

གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་ཚིག་དང་དོན། །མ་ལུས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་བརྩོན་པ་ཡྲིས། །དེ་

དོན་བསྒྲུབ་ལ་སྲིང་པོར་བེད་པར་ཤོག །གང་ཞྲིག་རྟོགས་པས་སྲིད་པའྲི་རྩ་བ་

ཀུན། །མ་ལུས་དྲུངས་ནས་འབྲིན་པའྲི་ཟབ་མོའྲི་དོན། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་གནད་ལ་

ངེས་རེད་ནས། །བདག་འཛིན་འཁྲིས་ཤྲིང་རྩད་ནས་གཅོད་པར་ཤོག །འགྲོ་ཀུན་སྡུག་

བསྔལ་བཟོད་པར་མ་ནུས་པའྲི། །སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡྲིད་ནྲི་རབ་བསྐོད་ནས། །བ་

མེད་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་ཁུར་འཁེར་བ། །བང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
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པར་ཤོག །དེ་ཡྲི་མཐུ་ལས་རྒྱལ་སས་སྤོད་པའྲི་ཚོགས། །རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་ལ་

ཞུམ་པ་མེད་པ་ཡྲིས། །ཕ་རོལ་ཕྲིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བས་ཏེ། །མྱུར་དུ་རྒྱལ་

བའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲིས་གྲངས་མེད་བསལ་པ་རུ། །སོག་གྲི་

ཕྲིར་ཡང་རྫུན་གྲི་ཚིག་སངས་ནས། །བདེན་གསུང་བདེན་པ་དེ་ཡྲི་སོན་པ་ནྲི། །ཇྲི་

ལྟར་སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་སོན་བའྲི་གནས་ལ་སོན་པ་

ཡྲིས། །བསགས་པའྲི་དགེ་བ་དོན་ལྡན་བེད་པའྲི་ཚིག །འདྲི་ཡང་དད་ལྡན་རྲིན་ཆེན་

དབང་ཕྱུག་གྲིས། །བསྐུལ་ཏེ་དགེ་ལེགས་སྤོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་སྨྲས། །
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༄༅། །ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒོན་མེ།

 ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྲི་སཏྭ་བྷྱ་ན་མོ་ན་མཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་དཔལ་ལྡན་བ་

མ་ཡྲི། །ཞབས་ཀྲི་པདོར་གུས་པས་ཕག་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་བསེག །ཟླ་

མེད་བ་མ་མཆོག་དེའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི། །འཇུག་ངོགས་བསེན་ཀང་སལ་བ་དམན་པ་

ལས། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་གདུང་སེལ་མ་རེད་པར། །ལོག་པའྲི་ལམ་ངན་ཚོལ་བ་མང་

མཐོང་སེ། །ལམ་དང་ལམ་མྲིན་འབེད་ལ་འཐོམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་རྣམས་ལ་བརྩེ་

བའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས། །རེ་བཙུན་བ་མའྲི་གསུང་ངག་ལས་འོངས་པ། །ལམ་ངན་མུན་

སེལ་སྒོན་མ་འདྲིར་བཤད་བ། །དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མདོ་སེ་དགོངས་པ་

ངེས་འགྲེལ་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་གྲིས་སང་བ་སོང་བ་དང་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་

པའྲི་གྲོགས་སུ་ཟུང་དུ་འབེལ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་གཉྲིས་ལས་ཀང་གཙོ་བོ་ནྲི་ལྷག་

མཐོང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལྷག་མཐོང་ལ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་པ་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་
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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་བསྒོམ་པའྲི་ལྷག་མཐོང་ལ་སོབ་པ་ནྲི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་མ་

ཞུགས་པའྲི་ལས་དང་པོ་པ་ཉྲིད་ནས་ཡོད་དོ། །ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས། མཐོང་དང་

མ་མཐོང་ཡོན་ཏན་འདྲི། །ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཡྲིན། །དེ་ལྟར་གཉྲིས་ཀ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར། །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་”བསྒྲིབ
1
་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་ལས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲིས་བགྲོད་པ་རྣམས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་

པ་ཡང་ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་རེས་སུ་འགྲོ་བར་རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་

གྲི་མན་ངག་དང་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་ལས་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་འདོད་པ་དང་སྔགས་

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་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་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༩བ༡ན།   བསྒྲིབ   སྐུ། བ༽༡༤༧བ༣ན། སྒྲིབ    ཞོལ། ཏ༽༡༧༢ན༢ན།  བསྒྲིབ
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ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཕྲི་རོལ་པ་དང་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཙམ་ཕེད་པ་ཡང་ཤྲིན་

ཏུ་ཉུང་བར་བྱུང་འདུག་ན་ལྷག་མཐོང་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་མང་

བ་མ་ཡྲིན་པ་ལྟ་ཅྲི་ཞྲིག་སོས། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་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་བ་སྐོང་ཚུལ་ཤྲིང་

རྟ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་གྲི་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཐོན་པ་དེ་བས་ཀང་

དཀོན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། 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་གྱུར་

པ་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་པའྲི་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉྲིད་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་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་པ་མ་ལུས་

པ་ཟད་པའྲི་རྟོགས་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངོན་དུ་མཛད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཐའ་

གཞན་དུ་དོགས་པ་མ་ལུས་པར་བཅད་དེ་རྲིགས་པ་དྲི་མ་མེད་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་གསུང་རབ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་
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ཅྲིང་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲིའང་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་ལན་མང་དུ་སྩལ་བའྲི་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་

མཛད་པས་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྲིང་པོ་གཞྲི་ནས་གསོས་པར་མཛད་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། 

སལ་བ་དམན་ཞྲིང་བོའྲི་མཐུ་ཆུང་བ་དང་ཡང་དག་པའྲི་གནད་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པར་

ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་པ་དག་གྲིས་ད་དུང་དུ་ཡང་ཕོགས་མ་མཐོང་སེ་ལོག་པའྲི་

གཡངས་སུ་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། །

དེ་ཡང་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་བསན་པ་ལ་བདག་མེད་པ་ཁས་ལེན་པའྲི་གྲུབ་

མཐའ་བཞྲིར་ངེས་ཀྲི་བཞྲི་པོ་དེ་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་བདག་མེད་པའྲི་ལྟ་བ་

དང་དེ་ཉྲིད་གོམས་པར་བེད་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་

སུ་ཟྲིན་ཀང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་བརོད་པར་བའྲི། མཁས་

པ་དགེས་པའྲི་ལམ་དུ་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ཡྲིད་ཆེས་པར་བ་བ་མ་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་རྫས་ཡོད་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་པས་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རྫོགས་པ་རྟོགས་པར་བཞེད་པ་ལ་འད་མོད་

ཀྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་མྲི་འད་སེ། མདོ་སེ་པ་འཕགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ཕ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་དངོས་སུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤུགས་ལ་རང་

རྐ་ཐུབ་པའྲི་རྫས་ཡོད་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་པར་འདོད་པས་ད་ལྟ་བདག་མེད་
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བསྒོམ་པ་ནའང་མེད་དགག་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་མྲིན་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་རྫས་ཡོད་ཀྲི་དོན་སྤྲི་བོ་ལ་ལེགས་པར་ཤར་བ་ཞྲིག་བས་ནས་

དེ་བོ་ལ་ཤར་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་བཀག་པའྲི་ངེས་པ་

དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་དང༌། དེའྲི་ཚེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་

བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་མ་གཏོགས་འདུས་བས་ངེས་ངོར་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་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེ་

ལ་སོ་སྐེའྲི་ལམ་དུ་དེ་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས། མདོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་

གསུམ་གྲི་ལུགས་ལ་ད་ལྟ་ནས་ཕ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་སོགས་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་བསྒོམ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བེད་ཅེས་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཞྲིག་མ་བྱུང་ན་ལུགས་དེ་དག་

གྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཇྲི་ཙམ་སྦངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྲིའྲི་ཁ་ཕྲིར་བལྟས་ཀྲི་ཚིག་

ཙམ་དུ་སོང་བར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

ནྲི་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་དད་དང་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་

པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་ཁེགས་པའྲི་སྒོ་ནས་

གཞན་དབང་ལ་དེ་འདའྲི་ཀུན་བརྟགས་བཀག་པ་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་

རྒྱུན་གོམས་པར་བེད་པ་དང༌། དེ་འད་བའྲི་ངེས་ངོར་ཀུན་བརྟགས་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་རེས་ཐོབ་ཏུ་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡྲིད་
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ལ་བེད་ཚུལ་དང༌། དེ་འད་བའྲི་ལྷག་མཐོང་གོམས་པར་བེད་པའྲི་སྔོན་དུ་ཞྲི་གནས་

མཚན་ཉྲིད་པ་མ་སྐེས་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་བརྟགས་བཀག་པ་རྟོགས་པའྲི་

ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། དེ་ནས་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་འགྱུར་

ཚུལ་སོགས་ས་སེ་དང་ཐེག་བསྡུས་རྩ་འགྲེལ་དང༌། མདོ་སེ་རྒྱན་དང་དབུས་མཐའ་

རྩ་འགྲེལ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་དག་དང་ཤེར་ཕྲིན་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་སོབས་ཀྲིས་ངེས་པ་འདེན་ཐུབ་པ་ཙམ་ཞྲིག་བྱུང་ན་ནྲི་རྒྱལ་བ་དགེས་

པའྲི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ལ། བོད་ཀྲི་དབུ་མ་པའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་རྟོགས་ནས་

ཟབ་དོན་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་ཆེས་ཆེར་ཁད་པར་དུ་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་བཞྲིན་དུ་སང་ལ། བོད་

ཀྲི་ཟབ་དོན་བསྒོམ་པར་འདོད་པ་སྔ་ཕྲི་མང་པོ་ཞྲིག་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་པོ་གང་

གྲིའང་ལུགས་སུ་མྲི་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང་

རང་རྲིག་ཞལ་གྲིས་མྲི་བཞེས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞྲི་བ་འཚོ་དང་འཕགས་
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སེང་དང་ཀ་མ་ལ་ཤྲི་ལ་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་དོན་ཐ་སད་དུའང་མེད་ཅྲིང་གཟུང་འཛིན་

རྫས་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་རྫས་གཞན་ཁེགས་པའྲི་

འོག་ཏུ་ཤེས་པའང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པར་བཞེད་ཅྲིང༌། རང་རྒྱུད་པའྲི་ཤྲིང་

རྟ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཞེད་ཀང་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་མྲི་བཞེད་པ་དང་བདེན་ཚད་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བཀག་

པས་བདེན་མེད་དུ་འཇོག་པའྲི་ཚད་དང༌། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིག་ཤེས་རེས་

དཔག་གྲི་སང་ངོ་ན་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སང་བ་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་རྫོབ་དངོས་ཤུགས་གང་གྲིའང་ཡུལ་དུ་མེད་པ་དང༌། འོན་ཀང་དོན་

དམ་བདེན་པ་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་པ་དང་གཞལ་བ་དང་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག་

གནོད་མེད་དུ་འཇོག་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ནའང་དོན་དམ་བདེན་པ་རྲིག་པའྲི་དཔད་བཟོད་

དུ་མྲི་འགྱུར་བར་བཞེད་པ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བོད་

ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་ཕྲི་གང་ཡྲིན་ཡང་རུང་སེ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པ་

དང༌། རང་རྲིག་དང་ཕྲི་དོན་གཉྲིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་གཞྲིར་བཞག་ནས། དེ་དག་ལས་

ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བ་མ་ཡྲིན་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་པའྲི་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་
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གྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཁས་ལེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བ་ལ་དབུ་མ་པའྲི་དྲི་ཙམ་ཡང་མྲི་

བོའ།ོ །བོད་སྔ་ཕྲི་མང་པོ་ཞྲིག་ཞྲི་འཚོ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པའྲི་བཞེད་པར་བས་

ནས་བང་སེམས་འཕགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་

ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་ནྲི་མེད་དགག་མ་

ཡྲིན་པར་སང་སོང་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་རྫོབ་”སྒྱུ་མ་སྒྱུ་མ་
1
ལྟ་བུ་འཛིན་པ་ནྲི་སྔོན་སྒྱུ་མ་རྲིགས་

གྲུབ་པ་ཞེས་གྲགས་པ་སེ། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲིར་ཀུན་རྫོབ་འཛིན་པ་

ལས་ཐ་ཆད་པའྲི་དབུ་མར་སྨྲ་བ་སུ་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། བདེན་སོང་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡྲིན་ཡང་བདེན་སོང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྲི་མྱུ་གུ་སོགས་ཀུན་རྫོབ་

ཡྲིན་པ་མ་གོ་བའྲི་འཁྲུལ་པའོ། །འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་དབེ་མ་ཤེས་པས་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་

སྐོང་བ་ན་ཆོས་ཉྲིད་དོན་དམ་བསྒོམས་པ་དང་ཆོས་ཅན་ཀུན་རྫོབ་བསྒོམས་པའྲི་

ཤན་མྲི་ཕེད་པའྲི་མཁས་རྨོངས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་

གྱུར་ཏོ། །

དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐོག་མར་ཞྲི་གནས་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པ་བསྒྲུབ་

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་

1 མ་ཕྲི། ཞོལ། སྒྱུ་མ་སྒྱུ་མ    སྐུ་འབུམ། སྒྱུ་མ་
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འབོར་”དཔོད
1
་པའྲི་དབུ་མ་པ་དག་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་བསྒོམས་པའྲི་འོག་

ཏུ་གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་གྲིས་སོང་པའྲི་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ལ་མོང་བ་

སྐེས་པའྲི་རེས་སུ་ཤེས་པའང་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ཕ་བའྲི་སོང་ཉྲིད་

བསྒོམ་པར་བཞེད་དེ་དེའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་མངོན་རྟོགས་

རྒྱན་གྲི་རྩེ་སྦོར་གྲི་སབས་ཀྲི་འགྲེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བདག་མེད་བསྒོམ་

པའྲི་གོ་རྲིམས་སོགས་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པའྲི་ཕོགས་མཐོང་ན་བོད་ཀྲི་

མན་ངག་མང་པོ་ལ་བསྒོམ་པའྲི་གོ་རྲིམས་ཙམ་གྲི་བར་ཡང་མ་ཆགས་པ་དག་ཡྲིད་

བརྟན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་གནས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གོ་བའྲི་སད་དུ་ཟུར་ཙམ་

སོས་ཀྲི། རྒྱས་པར་ནྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་དང་རེའྲི་གསུང་རབ་ལ་ཞྲིབ་པར་སྦངས་

ནས་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །ད་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགོངས་པ་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་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་སུ་ལོག་པའྲི་

གོལ་ས་འགའ་ཞྲིག་བརྟག་པར་བའོ། །དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྟ་བ་བསྐངས་ནས། 

ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྲིད་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ལ་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པའྲི་ཚུལ་

ལ་ངེས་པར་ཞྲི་གནས་མཚན་ཉྲིད་རྫོགས་པ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་རྒྱས་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ལས་ཞྲིབ་པར་གསུངས་པ་

ལ་ཉན་པ་དང༌། བལྟ་བ་དང་སེམས་པས་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་ད་ལྟ་ལྟ་

བ་བསྐངས་པས་ཡྲིད་འགྱུར་བའྲི་མོང་བ་འདོན་པ་ལ་ནྲི་ཞྲི་གནས་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་

1 སྐུ། སྤོད
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འགྲོ་མྲི་དགོས་ཏེ། དེ་དགོས་ན་མྲི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ་དང་ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་

དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་དང་སྲིང་རེ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང་ཡྲིད་འགྱུར་བའྲི་མོང་

བ་འདོན་པ་སྔོན་དུ་ཞྲི་གནས་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་མདོ་ལས། ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་བདག་གྲི་འདུ་ཤེས་ནྲི། །ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ཀུན་ལ་

བོས་སྦར་བ། 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་རེད་ནས་གོ་རྲིམས་དེ་ལྟར་

བསྒོམ་དགོས་ཀྲི། གོ་རྲིམས་ཀྲི་བར་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་གང་བྱུང་བྱུང་ནས་སྐོང་བ་

ལ་གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའྲི་མོང་བ་སྐེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་འདྲི་

བརོད་པར་བ་སེ། རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དང་ངེས་རྣམ་འབེད་དང༌། རྩ་འཇུག་གྲི་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་གྲི་བསྡུས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་

བར་ཆད་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་རྲིག་ཤེས་རེས་དཔག་གྲིས་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་སངས་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་
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པའྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཅད་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཆོས་གཞན་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པའྲི་མ་ཡྲིན་དགག་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་པས་རྲིག་ཤེས་

ཀྲི་རེད་དོན་གྲི་དོན་དམ་དུ་འོང་དོན་མེད་པ་ཤེས་པར་བ་བ་དང༌། མེད་དགག་བོ་

ངོར་དགག་བ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་མ་འཕངས་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་མྲི་ཤེས་པར་

སོང་ཉྲིད་མེད་དགག་ཡྲིན་ན་ཆད་སོང་དུ་འགྱུར་བས་སོད་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཅྲིའང་

ཡྲིད་ལ་བར་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་བ་དགག་པའྲི་ཆེད་དང༌། ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་ཚེའང་མ་ཡྲིན་

དགག་བསྒོམ་པའྲི་གོལ་ས་གཅོད་པའྲི་དོན་དང༌། བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཚུལ་ལ་མྲི་བལྟ་

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་པའང་མ་ལོག་ཀང་ངེས་ངོར་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སང་ཆ་ལོག་

པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་སྐོང་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བསྐངས་པས་ངེས་ངོའྲི་

སོང་ཉྲིད་ལ་གསལ་སང་ཅྲི་ཙམ་ཆེར་སོང་བ་ཙམ་གྲིས་སང་ངོའྲི་གཉྲིས་སང་ཇེ་ཕར་

སོང་སེ། མཐར་སང་ངོར་གཉྲིས་སང་ཕ་མོའང་ལོག་པ་དང་ངེས་ངོའྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་དང་

ཡུལ་ཅན་གྲི་བོ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟ་ངེས་ངོར་ཡང་མ་

ཡྲིན་དགག་ཀུན་རྫོབ་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བསྐངས་པས་དེ་ལ་གོམས་

སོབས་ཀྲིས་གསལ་སང་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་གཉྲིས་སང་གྲི་སྤོས་པ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ན་

ནྲི་ཡུལ་ཀུན་རྫོབ་པ་ལ་གསལ་སང་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སང་བ་ཇེ་ཆུང་དུ་

འགྱུར་བ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་བླུན་པོ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཤེས་

1 སྐུ། འཆེལ
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པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་བཤད་པ་བེད་པའྲི་ཚེ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་དགག་པའྲི་རྣམ་

གཞག་རེའྲི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་དེ་དག་འགྲྲིག་འགྲྲིག་སྨྲ་ཤེས་ཀང་ལྟ་བ་སྐོང་

བའྲི་ལུགས་སུ་བས་པ་ན་དེ་དག་མྲི་དན་ན་ཁ་བཤད་དང་ཉམས་ལེན་སོ་སོར་སོང་

བའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་བསྒོམ་པ་གང་ལའང་མཉམ་གཞག་ཏུ་དགག་བ་བདག་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

”གྲིས
1
་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་པ་བསྒོམ་པ་དགོས་ཤྲིང༌། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནྲི་

ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་དབུས་ཀྲི་དབེ་བ་གང་ཡང་བཟུང་དུ་མེད་པ་ལྟར་བོས་གང་དུ་

ཡང་མྲི་འཛིན་པར་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བེད་པར་འཇོག་པ་ལ་གཞན་དག་འདོད་པ་

ལྟར་མ་ཡྲིན་གྲི། ནམ་མཁའ་ཐོགས་པའྲི་རེག་བ་བཅད་ཙམ་དུ་གནས་པ་དང་

མཚུངས་པར་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཅད་ཙམ་དུ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ངེས་

ཡུལ་དུ་བས་ནས་བསྒོམ་པའྲི་དོན་དུ་བདག་གྲི་བ་མ་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་རྲིགས་པ་

ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ལ་བདག་མེད་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་ནས་ངེས་པ་སྐེས་

པའྲི་རྒྱུན་སྐོང་ཚུལ་དང༌། ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་མོས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཐབས་གང་

གྲིས་ཀང་ད་ལྟ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་དུ་གཞུག་མྲི་ནུས་པའྲི་རྟུལ་པོ་ལ་མཐའ་གཉྲིས་སུ་

མྲི་འཛིན་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བས་

པའྲི་ཡྲིད་དཔོད་གོམས་སུ་གཞུག་པའྲི་སྒོ་ནས་སོང་ཉྲིད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པ་

1 སྐུ། གྲི
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སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་འཁྲིད་ཚུལ་སོ་སོར་ཤེས་པ་དང༌། སོང་

ཉྲིད་བསན་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་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་གྲི་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་ཕྲིར་ན་ཡུལ་ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་བོས་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་ཅེས་པ་འདྲི་ཡྲིན་

མྲིན་གང་དུའང་གཟུང་བར་མ་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་པར་འདུག་པས་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་བ་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་སྒོམ་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་འགྲོ་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་
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འཐུག་པོ་ལོག་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚེའང་གནས་ལུགས་བསྒོམ་པར་ཧ་

ཅང་ཐལ་ལོ། །ཧྭ་ཤང་སྤོད་ཕོགས་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་

ཐབས་ཀྲི་ཆ་ལའང་སོབ་པས་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི་ལྟ་སྒོམ་ཁད་མེད་

པ་གསལ་བར་ཁས་བངས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལྟ་སྒོམ་ལའང་ཁད་པར་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ་

ཞེས་སྨྲ་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ་མྲི་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ལྟ་བ་རྲིགས་པས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་རེད་པ་དགོས་ཀང༌། དེ་ལྟར་ལྟ་བ་རེད་ཕྲིན་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་ཕྲིན་ཆད་གཉྲིད་

འཐུག་པོ་ལོག་པ་དང་ཞྲི་གནས་རྐང་པ་བསྒོམ་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་སོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ལའང་གཉྲིད་ལོག་ཁར་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དཔད་པ་ཚར་”ཅྲིག
1
་བས་

ནས་དེའྲི་རེས་སུ་གཉྲིད་འཐུག་པོ་ལོག་པ་གནས་ལུགས་བསྒོམ་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་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་

1 སྐུ། གཅྲིག
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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་ད་

ལྟར་སྔ་མ་གསུམ་མྲི་འདོད་ཀྲི་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་སོང་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་དངས་ཏེ་

དེ་ནས་དེའྲི་དོན་ལ་སེམས་བཟུངས་ནས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མྲི་དཔོད་པར་འཇོག་པ་

ནྲི་སོང་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལུགས་དང་པོ་ལྟར་སོང་ཉྲིད་ལ་

བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་ཡང་མེད་ལ། ལུགས་གཉྲིས་པ་ལྟར་མྲི་རྟོག་པར་སྐོང་བའྲི་ཚེ་སོང་

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་ཕྲིར་

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་སོང་ཉྲིད་བསྒོམས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་

རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟ་སོངཉྲིད་ལ་འཇོག་སྒོམ་བེད་པའྲི་ཞྲི་གནས་ཙམ་

ཡོད་ཀྲི་དཔད་སྒོམ་ལྷག་མཐོང་གྲི་སྐོང་ཚུལ་མེད་པས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་

ཕོགས་སྔ་མ་དེ་ཡྲིན་པས་རེའྲི་གསུང་གྲིས་དམྲིགས་ཕུག་ནས་བཀག་པའྲི་དགག་

ཡུལ་གྲི་འདོད་པ་དེ་རེའྲི་བཞེད་པར་སྨྲ་བར་མྲི་བའོ། །དེ་ཡང་སོང་པ་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་སྲིང་ངེ་བ་ལ་རྟོག་པ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་

གཞན་གང་ཡང་མྲི་འཕོ་བར་ཡུན་རྲིང་ཐུང་ཅྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ་བྱུང་བ་ན་རྲིག་པ་

ངར་དང་ལྡན་པའྲི་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་དང་སོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པ་ཙམ་

ལ་སོང་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་ཤུགས་མ་ཡལ་བར་འཁྲུལ་པའྲི་ནོར་པ་ཤྲིན་ཏུ་
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ཆེ་ཞྲིང༌། རྲིག་པ་ངར་ཐོན་པའྲི་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་ནྲི་ཞྲི་གནས་རྐང་བ་མཚན་ཉྲིད་པ་

ལ་འབྱུང་བ་ལྟ་ཅྲི་སོས། བྲིང་བ་ཕ་མོ་ཡང་ཆོད་པའྲི་སེམས་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་

འབྱུང་ལ་རྲིགས་པས་དགག་བ་བཀག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་ངེས་ཏེ་དེ་འདའྲི་སོང་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་འགྲོ་བ་ནྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་སྐོང་ཚུལ་ལ་རག་

ལས་པར་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ལས་ཞྲིབ་པར་གསུགས་པ་ཤེས་དགོས་

སོ། །ད་ལྟ་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་འཇོག་སྒོམ་ནྲི་ངེས་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ངང་ལ་སེམས་

དམྲིགས་པ་གཞན་ལ་ཡེངས་ཀྲིས་དོགས་པ་རང་རྲིག་པའྲི་ངར་ཤོར་དུ་དོགས་པ་

དང་དམྲིགས་ཡུལ་མ་བརེད་ཙམ་གྲི་དན་ཤེས་བསེན་ནས་གཡོ་མེད་དུ་འཇོག་པ་

ཙམ་མྲིན་པའྲི་འཇོག་ལུགས་ཁད་པར་བ་རང་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་སོང་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་སོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའང་ཤོར་ནས་རྟོག་པ་གཞན་འཕོ་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་ཕོགས་ན་རྲིག་ས་ལ། དེར་མ་ཟད་ལྟ་
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ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་བསྒོམས་པའྲི་ཚེའང་ཡྲིད་ངོར་སང་བ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་

ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལྟར་སོང་སང་ངེ་བ་ལ་སེམས་གསལ་ངར་དང་ལྡན་པའྲི་ཉམས་

འཆར་ཚུལ་བྱུང་བའྲི་ནམ་མཁའ་སོང་སང་འད་བའྲི་ཉམས་སང་དེ་ལ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པར་འཁྲུལ་པའང་འབྱུང་སེ། འོན་ཀང་དེ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་དང༌། སོང་

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་སོད་སད་བར་གསུམ་གང་ན་

ཡོད། ལུས་ཀྲི་ཕྲི་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་ང་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་ཕོགས་རང་ཡྲིན་ལ། ང་

ལུས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་འདྲི་འད་ན་ཡོད་ཅེས་བ་བ་དང་ལུས་ཀྲི་སོད་སད་

བར་གསུམ་འདྲི་འད་ཞྲིག་ན་འདུག་ཅེས་མ་རེད་ཀང་ང་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་དང་ང་ཡོད་ན་ང་ཁོ་རང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་པའྲི་གདགས་གཞྲིའྲི་

གསེབ་ནས་ཕྲི་ནང་སོགས་གང་རུང་གཅྲིག་ན་ཡོད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་ལུས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་དང་སོད་སད་བར་གསུམ་གང་རུང་ན་ཡོད་

དགོས་པ་ལ་དེ་དག་ན་མྲི་འདུག་པས་ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་པ་
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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་ཕྲིར། 

དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མེད་ན་བདེན་པར་མེད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་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་གྲི་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་ཕྲི་ནང་དང་སོད་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་ཕྲིར་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་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དཔོད་ཚུལ་དེ་འདས་

ངེས་པ་བསྐེད་ཐུབ་ན་ནྲི། ང་རང་བཞྲིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་ཀྲི་ཕྲི་ནའང་མེད་

ནང་ནའང་མེད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བ་དགོས་པས་དེ་འདའྲི་
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རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ལྡོག་ཁབ་སོགས་བསྒྲུབ་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་བ་མའྲི་ཚིག་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་དམ་

བཅའ་ཡྲིད་དཔོད་ཀྲིས་སྐོང་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་སོན་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་བསངས་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་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་ཕྲིར་ངའྲི་ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་
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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་སོ་ང་ནྲི་སྒུར་བོའ་ོརྲིང་བོའ་ོམཛེས་

པའོ་སམ་པ་སོགས་སུ་འཛིན་པ་བོ་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་

པའམ། ཡང་ན་ཡྲིད་ལ་ཤར་ཡང་སྨྲས་ན་བཞད་གད་དུ་གྱུར་གྲིས་དོགས་ནས་ངག་

ཏུ་སྨྲ་མ་ནུས་པ་གང་རུང་ཞྲིག་ཏུ་གདོན་མྲི་ཟ་”བའྲི
1
་ཚད་མས་མ་རེད་པ་མྲིན་

ནོ། །དེ་དག་དཔོད་ཚུལ་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནའང་ལུས་ཀྲི་ཕྲི་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་བསྒྲུབ་

པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་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༌། བདག་དང་གཞན་དང་གཉྲི་ག་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དོ་སམ་དུ་བསྒོམ་

པ་སོགས་ནྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་

ཕོགས་ཆོས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་གྲི་བདག་འཛིན་གཉྲིས་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་

བདག་མེད་བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་བས་པར་བསྒོམ་པ་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་དང་

1 སྐུ། བས
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འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་སྒ་མྲི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ་མྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་

ན་དེ་དག་བསྒོམ་པ་ནྲི་ལྟ་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་རྫོབ་ངེས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྐོང་བ་ཡྲིན་པས་སྐོང་ལུགས་ལེགས་

ན་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྐོང་ལུགས་སུ་འགྲོར་རུང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། མཉམ་གཞག་

གྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ལུགས་ཀྲི་ཕོགས་ཙམ་ནའང་མེད་དེ། རྲིགས་ཤེས་ཀྲི་ངེས་ཡུལ་དུ་

གང་སོང་དང་དོན་དམ་བདེན་པར་གང་སོང་བ་དེ་མེད་དགག་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཚུལ་

གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་ངེས་ཤེས་བསྒོམ་པ་གནས་

ལུགས་བསྒོམ་པར་འཁྲུལ་བ་ནྲི་ཐལ་རང་གང་གྲིའང་ལུགས་ལས་གོལ་བའྲི་ནོར་བ་

མྲི་འཚམ་པ་སེ། 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་

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་བགྲོས་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་པའྲི་ཚེ་དེ་དག་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་
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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་ཕྲིར་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་ཕྲིར་ཁྲི་ཞེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སམ་

དུ་བསྒོམ་པ་དང་འད་སེ། རྒྱུ་མཚན་ཕྲིན་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་སེང་གེ་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་ཕྲི་

ནང་གང་ན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གནས་ཞེས་བལྟས་པ་ན། དེ་དག་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་པའྲི་

ཚེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སེམས་རང་བཞྲིན་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་སེ། 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་སོང་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བ་སྨྲོས་ཤྲིག འདྲི་ནྲི་ཁབ་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ངེས་

པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མའྲི་ངེས་པ་སྐེ་བར་འདོད་པ་སེ། འདྲི་ལྟ་
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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་བསྒོམ་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་སོང་པ། 

སེམས་གང་ནས་འོངས་པ་དང༌། གང་ན་གནས་པ་དང༌། གང་དུ་འགྲོ་བའྲི་གཞྲི་

བརྟགས་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་གཞྲི་མེད་རྩ་བལ་ཡྲིན་ཀང་སེམས་ཀྲི་རང་

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་འཕོ་བ་དང་བལ་

ཞྲིང་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མ་བཅོས་མ་བསད་པ་ནྲི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ་སེ། 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་རྫོབ་

ཡྲིན་པས་ཀུན་རྫོབ་བསྒོམ་པའྲི་སྒོམ་ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་ངེས་པའྲི་ལྟ་བ་མཉམ་གཞག་

ཏུ་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་འགྲེལ་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་འཕོ་བའྲི་
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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་

གོ་ལ་ས་མཐར་ཐུག་པའོ། །བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟོག་གྲིས་བཟུངས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པས་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་བས་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་

རྫོབ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཀང་མྲིན་པའྲི་དཔོད་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་རང་

ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཙལ་བས་དེ་དག་གང་དུའང་མ་རེད་པ་དེས་བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་

རྟོག་གྲིས་བཟུངས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པའྲི་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་ཕྲིར་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་བོ་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་སོང་པས་གསལ་བར་བཙལ་
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བས་མ་རེད་པ་ལ་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གསལ་བའྲི་དུས་ཉྲིད་ན་

སོང་ལ་སོང་པའྲི་དུས་ཉྲིད་ན་གསལ་བས་གསལ་སོང་གཉྲིས་སོ་སོར་དབེར་མེད་པ་

དེ་ལ་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་བརོད་བལ་བཅོས་མྲིན་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཞེས་བ་སེ། དེ་

ལྟར་ཐག་བཅད་ནས་དེའྲི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་པར་འཇོག་གོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

བར་ཆད་སོར་བཞག་ནས། རེ་བ་མའྲི་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་དུ་མ་སྨྲ་བར་

གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བར་ཆད་ཕར་བསེ་ཚུར་བསེའྲི་བོ་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་འགྲོ་བ་བཙལ་ན་མྲི་རེད་པའང༌། སེམས་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་སྔར་

མ་སྐེས་ཤྲིང་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་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་འགྲོ་བ་ན་གང་དུ་འགྲོ་བའྲི་གནས་དང་འགྲོ་ཚུལ་བྲི་

བ་ཁུང་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྲི་འགྲོ་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་འགྲོ་བ་དང༌། རང་དུས་ན་
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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་ཕྲིར་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་བསྒྲུབ་པ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། སྒྱུ་མ་རང་བཞྲིན་མེད་

པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དཔེ་བཞྲིས་བསྒོམ་པའྲི་སབས་སུ། སད་

ཅྲིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་མྲི་འབྱུང་བས་འགག་པ་མེད་པ། སྔ་

མའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཕྲི་མའྲི་དངོས་པོར་འཕོས་པ་མེད་པས་སྐེ་བ་མེད་པ། དེས་ན་

དབུས་སུ་ཡང་གནས་པ་མེད་པས་སྐེ་འཇྲིག་འགྲོ་འོང་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་སྒོ་སྐུར་གྲི་མཐའ་ལས་གྲོལ་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་བསྒོམ་པ་སོགས་དང༌། དཔེ་དོན་རྣམས་དན་ཞྲིང་སོན་

པའྲི་གསུང་རབ་བལྟ། གནས་གྲོགས་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་འགྲོ་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་ཕ་མོ་

རྣམས་ངེས་ནས་དེ་ཉམས་ལེན་གྲི་དུས་སུ་དན་པ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །ཡང་བང་ཆུབ་
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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་པ་མེད། ཡོད་ན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད། ཕོགས་འགའ་

ཞྲིག་ན་མར་བེད་དེ་འགྲོ་ཞྲིང་ཡོད་དམ། ཕུང་པོར་སྤུངས་ནས་ཡོད་དམ། ཕད་བུ་ལྟ་

བུ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ནང་ན་སྲིངས་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་བའང་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༌། རྫོགས་ཆེན་ཨ་རོའྲི་མན་

ངག་ལས། སང་བ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད། སེམས་ཉྲིད་སོང་པར་ཐག་བཅད། སོང་པ་

གཉྲིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐག་བཅད། གཉྲིས་མེད་རང་གྲོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཐག་

བཅད། ཅེས་པའྲི་སེམས་ཉྲིད་སོང་པར་ཐག་གཅོད་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་ལྟ་འདུག་བལྟ། དེ་

ལྟར་བཙལ་བས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་འདུག་སམ་ན་ཚོལ་མཁན་རང་དང་ཅྲིའང་མྲི་

འདུག་སམ་པའྲི་བོ་དེ་རང་ཡང་དེ་ལྟར་བལྟས་པས་མ་རེད་པ་ན། རང་སོང་ལ་བཟོ་

བཅོས་བ་ས་མེད་པར་ཤེས་ནས་མ་བཅོས་སོ་མའྲི་ངང་ལ་གཡོ་མེད་དུ་འཇོག་པ་
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ཞྲིག་གནད་དུ་ཆེ་སེ། དེས་ན། འདས་པའྲི་སེམས་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་བ་རེས་འད། །ད་

ལྟའྲི་སེམས་ནྲི་བར་སང་སོང་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་ཕྲི་མང་པོས་སྦར་བའྲི་

འཁྲིད་ལུགས་མྲི་འད་བ་ཆལ་ཆོལ་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་པའྲི་བར་ཆད་ཡྲིན་

གྲི། མདོ་རྒྱུད་བསན་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་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། དེའྲི་ཕྲིར་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་བསྐལ་བར་མྲི་བའོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་པ་ཡུལ་གཞན་

ལ་མྲི་འཕོ། ཁ་དོག་དང་དབྲིབས་ལ་སོགས་པ་འདྲི་ལྟར་འདུག་གྲི་ངོས་གཟུང་མེད་

ཀང༌། ས་ལེ་ཧྲྲིག་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་ཕྲིར་རོ། །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་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་
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ཡལ་ལ་སོང་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རྟོག་པ་གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་གྲངས་ཇྲི་

ཙམ་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་མ་ཐག་རྟོག་པ་དེ་དང་དེའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆེར་ཆེར་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་སོང་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་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་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་རང་

དག་རང་ཡལ་དུ་བཏང་སེ། དེ་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐོལ་ཏེ་སྐེས་པ་ན་དེའྲི་ངོ་བོ་

ཆེར་ཏེ་བལྟས་པས་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་སོང་སངས་ཀྲིས་སོང་བས་རང་བཞྲིན་སོང་

པའྲི་དོན་ཐོལ་གྲིས་ཤར་ནས་དེ་ཉྲིད་ལ་ལྷན་གྲིས་འགྲོ་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་བ་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་
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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་འགྲོ་བ་ཞྲིག་འདུག་པ་དེ་ནྲི་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་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འདོད་པའྲི་ནོར་བ་རྣམ་པར་མྲི་འཚམ་པ་སེ། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཞལ་ནས། འདྲི་སྐོང་ཚུལ་ལེགས་ན་སེམས་ཀྲི་རགས་

པའྲི་མྲི་རྟག་པ་བསྒོམ་པར་འགྲོ་བ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཁད་

པར་རྣམས་མ་ཕེད་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་མོ་དག་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་

བ་ཤ་སག་འབྱུང་བར་གདོན་མྲི་ཟའོ། །བཤད་མ་ཐག་པ་འདྲི་ནྲི་མྲི་རྟག་པ་གང་ལ་

ཟེར་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་བོ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ནས་བལྟས་པས་རྟོག་པ་སད་

ཅྲིག་དང་པོའྲི་རང་དུས་ན་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡོད་པའྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འདུག་

གམ་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་རང་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པ་ན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་མྲི་

འདུག་པ་རྟོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་གསལ་བར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་རྟོག་པ་གང་
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ཤར་གྲི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ལུགས་དེས་སྲིང་རླུང་གྲི་སེམས་”ཆུབ
1
་རྲིལ་སོགས་ཅུང་ཟད་

སངས་ནས་བདེ་ཆམ་སོང་བ་ལྟ་བུ་སོགས་འབྱུང་ཡང་དེ་ཙམ་གྲིས་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་

ཚུལ་ཚད་མར་སོང་བར་དཔོག་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༌། སྲིང་ཁོག་ནས་དོན་ནས་རང་གྲི་

མདུན་ན་དམར་ཙ་རེ་འདུག་པ་དེ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་སོགས་ཀྲིས་ཀང་འཕལ་དུ་

སྲིང་རླུང་གྲིས་མ་བདེ་བ་འཇམ་ཉལ་འགྲོ་བ་འོང་སེ་དེ་འད་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་ཚུལ་ག་

ལ་ཡྲིན། ཡང་ཁ་ཅྲིག་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་ཆེ་རེ་བལྟས་ནས་བརྟགས་པ་

ན་ཐོགས་སྒྲིབས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའྲི་སོང་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་སོང་སང་སང་བར་འཆར་བ་ཞྲིག་འོང༌། དེ་

ལ་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་དང་སེམས་ཀྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འདོད་

ཅྲིང༌། སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་སེམས་”གྱུ་འགྱུས
2
་བྱུང་མ་ཐག་སེམས་ནམ་མཁའ་དང་

བསེས་པས་སོང་སང་གྲིས་འགྲོ་བས། སེམས་འགྱུ་སོང་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ན་འཁོར་

འདས་ཀྲི་སོ་མཚམས་ཡོད། ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་དང་གནས་ལུགས་

ཀྲི་སོང་ཉྲིད་གང་གྲིའང་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའྲི་བླུན་གཏམ་ཆེན་པོ་སེ། ནམ་

མཁའ་སོང་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐོགས་བཅས་ཀྲི་རེག་བས་སོང་པ་ལ་བཞག་པའྲི་སོང་པ་

ཡྲིན་ལ། དེ་དང་སེམས་བསེས་པས་སེམས་ཀང་ནམ་མཁའ་འད་བའྲི་སོང་སང་ངེ་

1 སྐུ། ཚུབ

2 སྐུ། ག་འགྱུས
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བར་ཤར་བ་ནྲི་སེམས་ཐོགས་བཅས་ཀྲི་རེག་བས་སོང་པར་ཤར་བ་ཡྲིན་གྲི། 

སེམས་བདེན་སོང་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་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་སོང་ཉྲིད་ལ་བོས་བས་ཀྲི་སོང་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་བོ་ལྷན་སྐེས་རྟོག་མེད་

དང་རྟོག་བཅས་ལ་”ཨ
1
་འདུག་བོ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་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་བོ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདུག་པ་ངེས་ནས། རང་གྲི་བོ་

ལྷན་སྐེས་ལ་སང་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་རང་གྲི་བོ་ངོར་འགོག་པ་ན། 

དངོས་སུ་ཆོས་ཅན་དང་ཐལ་དང་ཕྲིར་སོགས་སྦར་མ་སྦར་གང་ཡྲིན་ཀང་འདའྲི། 

1 སྐུ།  ཨེ
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དཔོད་ཚུལ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་འགྲོ་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་བོ་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་མོང་ཐོག་ནས་འདེན་ཐུབ་པ་ཞྲིག་བྱུང་ན། ངེས་

པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་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་ཕོགས་ནའང་མྲི་འདུག་

པས་ཟེར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ང་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྒོམས་ཤྲིག སེམས་བདེན་པ་

མེད་པར་སྒོམས་ཤྲིག སོང་པ་ཉྲིད་དུ་སྒོམས་ཤྲིག ཅེས་སོགས་བརྒྱ་ཕག་ཅྲིག་སྨྲས་

ཤྲིང་གསལ་སོང་འཛིན་མེད། སང་སོང་ཟུང་འཇུག རྟེན་འབེལ་དང་སོང་པ་ཟུང་

འཇུག་སོགས་ཐ་སད་འགྲྲིག་འགྲྲིག་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་ཀང་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་མེད་དེ། 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་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བར་ཟད་ཀྲི་དགག་བ་ཇྲི་འད་

ཞྲིག་མེད་པའྲི་དོན་སྤྲི་གང་ཡང་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་རྒྱུ་མྲི་འོང་བ་ལྟར་རང་གྲི་བོ་ལ་
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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་བོ་ལ་ལེགས་པར་འཆར་ཐུབ་ཀྲི། གཞན་དུ་ན་”བདེན་པར་མེད་

བདེན་པར་མེད
1
་སམ་དུ་བསྒོམས་ཀང་བདེན་མེད་ཀྲི་སྒ་སྤྲི་སམ་པོ་ལ་ཡྲིད་བཟླས་

བས་པར་སོང་གྲི་བདེན་མེད་ཀྲི་དོན་ངེས་ཡུལ་དུ་འོང་ས་མེད་ཀང༌། དགག་བ་ཇྲི་

འད་ཞྲིག་བཀག་པའྲི་བདེན་མེད་ཀྲི་དོན་སྤྲི་བོ་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་བོ་ལ་འཆར་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་འགྲོ་ན། “བརྟགས
2
་པའྲི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡྲི་

1 མ་ཕྲི། ཞོལ། བདེན་པར་མེད་བདེན་པར་མེད    སྐུ།  བདེན་པར་མེད

2 སྐུ། བཏགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 368  

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་ཕ་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་ཀང་མེད་པ་

གསལ་བར་སྨྲས་སོ། །སོང་ཉྲིད་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་ངེས་ཀང༌། སོང་ཉྲིད་

དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བས་པའྲི་ཞྲི་གནས་རྐང་པའྲི་སེམས་འཛིན་ཚུལ་དང༌། སོང་ཉྲིད་

ངེས་པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བ་ཤན་ཕེད་པ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། 

སོང་ཉྲིད་ཞྲི་གནས་བསྒོམ་པའྲི་དམྲིགས་པར་བེད་པ་ན་ཡང་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་བོ་

ལ་ལེགས་པར་ཤར་ནས་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བཞག་དགོས་ཤྲིང༌། སྔོན་དུ་རྲིགས་པ་

ཡང་དག་གྲིས་དཔད་ནས་ངེས་པར་བས་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་འཇོག་པའྲི་

ཞྲི་གནས་རྐང་པའྲི་སྒོམ་འོང་བས། ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་ཡང་དག་ལ་ནྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་

སྐོང་ཚུལ་ཞྲི་གནས་རྐང་བའྲི་སྐོང་ཚུལ་དུ་མ་སོང་བ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ཞྲི་

གནས་ལ་ནྲི་དམྲིགས་རྟེན་ཚོལ་བའྲི་ཆེད་དུ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་སོང་ཉྲིད་ངེས་

པར་བེད་ཀང༌། སོང་ཉྲིད་ངེས་པ་ནྲི་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་བོའྲི་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་ཕྲི་རྣམས་ཀྲི་བར་དུ་འགངས་
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ཆེ་ཆུང་ཇྲི་ཙམ་བེད་པ་སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་ཤྲིང༌། འདྲི་ལ་སྒོམ་པ་པོའྲི་

བོའྲི་རྲིགས་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཁད་པར་ཡང་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ། ཁད་པར་དུ་

ངེས་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་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་སངས་ཤུགས་དག་ལ་གྲྲིམས་པ་མ་བརེད་ཅྲིང་མ་

ཤོར་བའྲི་དན་པ་བསེན་ཚུལ་དང༌། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། 

དཔད་ནས་གསོས་འདེབས་དགོས་པའྲི་མཚམས་སོགས་འཕལ་དུ་རྲིག་པའྲི་ཤེས་

བཞྲིན་བསེན་ཚུལ་དམྲིགས་ལེགས་པར་ཕེད་པའྲི་སྐོང་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཀྲི། ངེས་

ཤེས་སྐེས་པའྲི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་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་བསྒོམ་པའྲི་དམྲིགས་རྟེན་གྲི་ལྷ་སྐུའྲི་རྣམ་པ་འཆར་

ཚུལ་ལྟར་དུ་སོང་ཉྲིད་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་རྒྱངས་ཆད་དུ་མ་ཤར་བ་ཞྲིག་དགོས་

ཏེ། དེ་ཤར་ན་སོང་ཉྲིད་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་འཆར་ཚུལ་མྲི་འོང་བ་མྲི་

སྲིད་པས་སོང་ཉྲིད་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་སང་བ་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་

དུ་སོང་བའྲི་བསྒོམ་ཚུལ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་བདེན་གྲུབ་བསྒོམ་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། རྲིག་ཤེས་ཀྲི་

དོན་བདེན་སང་ཡོད་པ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསྒྲུབས་པ་ལ་དབུ་མ་པའྲི་དྲི་མྲི་

བོའ།ོ །དེའྲི་ཕྲིར་རྫོགས་རྲིམ་བསྒོམ་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་
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ཞུགས་པ་བཞྲིན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ལ་སྦར་ནས། སོང་ཉྲིད་ངེས་

པ་ན། སོང་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་སེ། དེ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྐོན་ཡང་ཡོད་ལ། 

དེར་མ་ཟད་སོང་ཉྲིད་སྔོན་དུ་བཙལ་ནས་དེ་ནས་སེམས་དང་བསེ་བར་གོ་འདུག་

པས་སྐོང་ཚུལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བ་སེ། སྔོན་དུ་སེམས་ལྟ་བུ་དེ་ཚོལ་བའྲི་གཞྲིར་

བས་ནས། དེ་ཉྲིད་ལ་རང་བཞྲིན་སེམས་པའྲི་རྲིགས་པས་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་བཙལ་

བ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རེད་པའྲི་ངེས་པ་ལྷང་སྐེས་པའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཤུགས་མ་

ཉམས་པར་སྐོང་བའྲི་ངེས་ངོ་ན་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་སོང་

ཉྲིད་ཟུར་དུ་འཆར་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་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་དང་ཆོས་གང་ཡྲིན་ཡང་ཡུལ་སེང་ན་གྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་འདུག་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་བཙལ་བ་ན་མཐར་གང་

དུའང་མ་གྲུབ་པའམ། ཡུལ་སེང་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་སེང་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་
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བདེན་པར་མེད་པའྲི་དོན་དུ་མ་གོ་བར་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་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་རྲིགས་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་ཕྲིའྲི་བུམ་པ་སོགས་གང་ཡྲིན་ཀང༌། རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་བོ་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་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་བོའྲི་སང་ཚུལ་ངེས་པར་བས་ནས་སང་ཚུལ་དེ་

ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ལྷག་མ་མེད་པར་རང་གྲི་བོ་ངོར་ཁེགས་པའྲི་ངེས་པ་འདེན་ཐུབ་པ་

ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། ང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་རང་གྲི་བོ་ངོར་བཀག་པའྲི་ཤུལ་

ན་ད་དུང་ང་”མཁང
1
་ཐང་ངེ་བ་ཞྲིག་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་བོ་ངོར་”ལས

2
་པ་ནྲི་མགོ་ལ་

འབར་བའྲི་རྣ་བ་བཅད་པའྲི་ཤུལ་ན་ད་དུང་མགོ་ལ་”ལས
3
་པ་ལྟ་བུ་སེ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་

1 སྐུ། འཁང

2 སྐུ། ལུས

3 སྐུ། ལུས
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སྐོང་བའྲི་ཕོགས་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་གཅྲིག་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་པ་ལའང་ད་དུང་ཡུལ་གཞན་ལ་སོ་ཚུལ་རྲིམ་པ་འགའ་

དགོས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཆོས་ཀྲི་གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་དཔོད་པའྲི་གཞྲིར་བས་ནས་

དཔད་སྒོམ་བེད་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་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་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་བོ་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་བོ་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་བོ་ངོར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཁེགས་པའྲི་ལྷག་མ་མ་

ལུས་པ་ཞྲིག་མོང་ཐོག་ཏུ་ཆར་གྲིས་”སོབ
1
་པའྲི་གོ་ཚུལ་ཞྲིག་བྱུང་བ་ན། ད་དེའྲི་

1 སྐུ། སེབ
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ཤུལ་དུ་གང་ཡང་ལུས་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་མེད་དུ་འགྲོ་བ་འདུག་སམ་པའྲི་སྐྲག་པ་ཆེན་

པོ་སྐེ་བ་འབྱུང་སེ། སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་ལ་དངངས་སྐྲག་སྐེ་ལུགས་རྣལ་མ་འོང་བའྲི་

མཚམས་སུ་སེབས་པའང་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ན་སོང་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་བོ་རྩྲིང་སོང་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་ཀང༌། 

དེ་ལས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཚུར་ལངས་ནས་བཀག་པ་དེའྲི་ཤུལ་ན་ལས་པ་ཅྲི་འདུག་བལྟས་

པ་ན་ང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་ཙམ་ཞྲིག་ལས་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་སོང་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་ཅྲིག་འོང་བ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་མོང་སོབས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་

ངེས་པ་ཡྲིད་འགྱུར་བ་ཐོན་པ་སྐེས་པ་ན། སྔར་ཚིག་གྲི་བཤད་པ་འགྲྲིག་འགྲྲིག་ཡུན་

རྲིང་པོར་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་གདོད་གོ་བ་འད་བའྲི་ངེས་པ་སྐེ་ཚུལ་ཅྲིག་དང་། 

དེ་ཕྲིན་ཆད་བཤད་པ་དང་ལྟ་རྟོག་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཚུར་མོང་བ་འདོན་ཚུལ་
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ལ་ངེས་པ་ཇེ་ཆེར་འདེན་ཐུབ་པ། བཤད་སྒྲུབ་ཕན་ཚུན་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཆོས་

བེད་ཚུལ་དང་། ལམ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་ལུགས་དང་། དེ་སོན་པའྲི་བ་མ་ལ་

སྲིང་ཐག་པ་ནས་དད་པ་སྐེ་ཚུལ་ཕོགས་ལྷུང་གྲི་ཁུར་འཁེར་ཚུལ་ཙམ་དང་ཞེན་པས་

འཇུག་པ་ཙམ་དུ་མ་སོང་བ་ཅྲིག་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་ལྟ་བའྲི་མོ་བ་

ཅུང་ཟད་ཞྲིག་སྐེས་པར་བསྒོམས་ནས་ཁ་ལ་”ཅྲི
1
་ལྟར་སྨྲ་ཡང་དོན་ལ་གཞུང་ཆེན་

མོའྲི་ཕོགས་ལ་ཞེ་རྩྲིས་ཆུང་གཏྲིང་གྲིས་སོང་བ་ཅྲིག་བྱུང་ན། ལོག་པའྲི་ལམ་ཆེན་པོ་

ལ་ཞུགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་པར་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་ཕྲིན་མ་ཕྲིན་དང་སོབ་མའྲི་སེམས་སེངས་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་བོ་སེངས་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་སོབས་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་

སང་བ་ཐམས་ཅད་བུན་ལོང་གྲིས་སོང་བ་དང༌། མཉམ་གཞག་ཏུ་སེམས་གནས་རེ་

”དགའ
2
་བྱུང་བའྲི་སོབས་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་

1 སྐུ། ཇྲི

2 སྐུ། འགའ
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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་ཕོགས་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་

རྣམ་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་སམ་དུ་དན་

པར་བས་པ་ལའང་སང་སོང་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་སོབས་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་མྲི་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་པ་རེ་ཆེར་སོང་

ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ལྟ་བ་དན་ཙམ་གྲིས་གང་སང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བར་འགྱུར་

རོ། །ང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་ཞེས་པ་ཡང་འདོགས་པ་པོ་ནྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་ལ། 

ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་ཚུལ་ཡང༌། བོ་ལྷན་སྐེས་རང་དགའ་བ་འདྲི་ལ་ངའོ་

སམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ནྲི། སྔོན་དུ་རང་གྲི་ཕུང་པོ་ཚོགས་པའམ་ཕུང་པོའྲི་ཆ་གང་རུང་

1 སྐུ། ཀྲིས
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གཅྲིག་བོ་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་བོ་ལ་མ་ཤར་བར་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་སྐེ་

མྲི་སྲིད་དེ། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་དང་མཆུ་འཕང་བ་སོགས་བོ་ཡུལ་དུ་ལམ་གྲིས་ཤར་བ་ན་

བར་ལ་བང་བའྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་ལ་བུམ་པའོ་སམ་པའྲི་བོ་ངང་གྲིས་སྐེ་ལ། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་

དང་མཆུ་འཕང་བ་སོགས་གང་ཡང་བོ་ལ་མ་ཤར་བར་བུམ་པའོ་སམ་པའྲི་བོ་ངང་

གྲིས་སྐེ་ཐབས་མེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །རྟོག་པས་དེ་ལྟར་འཛིན་པའང་རང་གྲི་ཕུང་པོ་བོ་

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་སེང་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་ཕོགས་ནས་བལྟས་པས་གསལ་བར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །རྟོག་པས་

འདོགས་ལུགས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་པར་རྟོག་བཏགས་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་བ་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་རྒྱུད་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་

འགྲེལ་དང་བཅས་པའྲི་བར་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང༌། རེའྲི་གསུང་རབ་ལྷག་མཐོང་ཆེ་
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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་དོན་དང་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་རྲིགས་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་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དག་བསེ་བའྲི་གནོད་པ་ཆེན་པོ་མྲི་བ་ཞྲིང༌། གསལ་བ་

སེམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། སོང་པ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། བཅོས་མྲིན་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་

ལ་སོགས་པ་དང༌། གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་དང༌། བརོད་མེད་ཀྲི་དོན་བསྒོམ་པ་དང༌། 

རྲིག་པ་ཤེལ་སྒོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ང་གང་ན་འདུག་ཚོལ་བ་དང༌། སེམས་

ཚོལ་བ་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་སེ། 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་ཆལ་ཆོལ་དུ་འགྱུར་བས་བསན་པ་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་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་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དག་

གྲིས་མཛད་པའྲི་གདམས་ངག་གྲི་ཡྲི་གེ་རྲིམ་པ་དུ་མ་དང༌། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པོ་
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ཏོ་བ་དང་སྤན་སྔ་བ་དང་མཆད་ཁ་པའྲི་གསུང་བགྲོས་ལ་སོགས་པ་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་དང༌། 

དགེ་བསེན་ཆེན་པོ་ཁམ་པ་ལུང་བའྲི་གསུང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པ། བཤེས་གཉེན་

ཆེན་པོ་གྲོ་ལུང་པའྲི་བསན་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་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་གང་ཟག་གཅྲིག་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཆ་རྐེན་དུ་འགྲོ་བའྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྲི་གྲངས་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་བ་ན་མེད་པ་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་ལ་བོ་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་འགྲོ་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་ཅྲིག་གནད་དུ་ཆེ་བ་ཡྲིན། དེ་བས་ན་བྲིན་རླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་

མ་ཉམས་པའྲི་བ་མའྲི་རྣལ་འབོར་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་མ་གཏོགས་སྔོན་འགྲོ་

གང་དན་གྲི་འདེབས་ལུགས་མྲི་བ། ཁད་པར་དུ་ལྷག་མཐོང་གྲི་རྒྱུ་ཚོགས་གསུངས་
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པ་རྣམས་དང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བའྲི་ཕན་ཡོན་ཞྲིབ་ཏུ་བསམས་ནས་ངེས་

པ་དག་པོ་སྐེས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ལྟ་བ་ལ་ཚོལ་འདོད་སྐེས་པ་ཅྲིག་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་ཅྲིག་དགོས་པས་སྔོན་འགྲོ་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་འགྲོ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཚང་བའྲི་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་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་འགྲོ་བའྲི་སོབ་མ་དང༌། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་སོན་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་བགྲོད་”ཅྲིག
1
་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་དོན། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལས། །ཕྲི་རོལ་གྱུར་ལ་

ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་གནད། །ཇྲི་བཞྲིན་རྟོགས་པའྲི་གོ་སབས་ག་ལ་ཞྲིག །ཚུལ་འདྲི་

སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །དངོས་ཀྲི་གདུལ་བ་དུ་མའྲི་ཡང༌། །སྤོད་ཡུལ་མ་གྱུར་

1 སྐུ། གཅྲིག
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དེ་དག་ལ། །རྒྱལ་བས་དང་དོན་གསུངས་ཞེས་སྨྲ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་ཤྲིང་རྟ་

ཆེ། །དབྲིག་གཉེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐོང་དང༌། །ཕོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་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་ཆེ་རྣམས་ཀྲིས། །སོང་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། །མགྲྲིན་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་

བསབས་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་”འདོད
1
་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་གྲགས་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་བའྲི་ཟབ་མོའྲི་

གནད། །འཁྲུལ་པ་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི། །འདྲི་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་དང༌། །འདྲི་ལས་ངོ་

1 སྐུ། འདེད
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མཚར་གྱུར་པ་ཡྲི། །རང་ཉྲིད་བསན་པར་བ་བ་དང༌། །བླུན་པོའྲི་རྟགས་ནྲི་གང་ཞྲིག་

ཡོད། །དེ་ཕྲིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང༌། །དབེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཡྲིས། །དྲི་

མེད་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས། །རེས་སུ་བརྩེ་བས་ལེགས་གསུངས་པ། །རྟོགས་

ཕྲིར་བསག་སྦང་དུ་མ་ལ། །འབད་ཅྲིང་བཤེས་གཉེན་མཆོག་བསེན་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་ཕྲིར་རྒྱལ་བའྲི་སས། །རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟར་བརྩོན་པར་བ། །དེས་ན་བ་

མཆོག་དེ་ཡྲིས། །རྨད་བྱུང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་ལས། །ནན་ཏན་སྲིང་པོར་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་

ཕྲིར་གཏམ་དུ་བས། །དེ་ལས་རྣམ་པར་དཀར་བ་ཡྲི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་གང་སྐེས་

པ། །དེས་ནྲི་འགྲོ་འདྲི་བདག་འཛིན་གྲི། །འཆྲིང་བ་ཆེ་ལས་གྲོལ་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་སྔོན་དུ་ལྟ་བའྲི་མོང་བ་འདོན་པ་ལ་གོལ་ས་འགའ་ཞྲིག་གཅོད་པ་ཙམ་གྲི་དོན་དུ་
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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་ཆེ་དགེ་ལྡན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་བའོ། །
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༄༅། །རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རྫས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སོགས་

བཤད་པ་རྣལ་འབོར་རོལ་པའྲི་དགའ་སོན།

༄༅། །རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་མྲི་འབལ་བ་དང་བསེན་པར་བ་བའྲི་

དམ་ཚིག་གྲི་རྫས་མེད་དུ་མྲི་རུང་བ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ཇྲི་ལྟར་བཅང་བའྲི་

ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣལ་འབོར་རོལ་པའྲི་དགའ་སོན་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། །

རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་མྲི་འབལ་བ་དང་བསེན་པར་བ་བའྲི་དམ་

ཚིག་གྲི་རྫས་མེད་དུ་མྲི་རུང་བ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ཇྲི་ལྟར་བཅང་བའྲི་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣལ་འབོར་རོལ་པའྲི་དགའ་སོན་ཞེས་བ་བ། 

བ་མ་དང་དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མ་ལུས་རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི། །མཁེན་བརྩེ་གཟུགས་ཅན་བཞྲིན་གྱུར་པ། །རོ་རེ་བསེམས་བདག་བ་

མ་དང༌། །ལྷ་བཅས་མཁའ་འགྲོའྲི་ཚོགས་ལ་འདུད། །འདྲི་ན་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཡྲི། །ལམ་

དང་དེ་ཡྲི་ཡན་ལག་དག །ཤྲིན་ཏུ་རགས་པའྲི་བར་ཙམ་དང༌། །ཐ་སད་ལ་ཡང་རྨོངས་

གྱུར་ཀང༌། །མ་ཚང་ནོར་བའྲི་ཆོ་ག་ཡྲི། །ཚིག་ཕེང་ཙམ་གྲིས་ཁེངས་པ་འགའ། །བ་

ལང་ཁྱུ་ཡྲི་ཚོགས་ནང་ན། །རོ་རེ་འཛིན་ལྟར་བསེམས་མཐོང་ནས། །བསོད་ནམས་

ཟོང་གྲི་བདག་གྲི་ནྲི། །ལེགས་བཤད་མགྲོན་དུ་འོངས་རྣམས་ལ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་
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བསྲུབས་པ་ལས། །བྱུང་བའྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་དགའ་སོན་སྦྲིན། །མང་དུ་ཐོས་ལྟར་ཤྲིན་

ཏུ་ཡངས། །རྣམ་དཔོད་ལྟ་བུར་དྲི་མ་མེད། །ལྷག་བསམ་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བ། །དང་

མཚུངས་ཆོས་འདྲི་གུས་པས་”ལོང༌
1
། །གང་ཞྲིག་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་སྒོར་ཞུགས་ཏེ། 

རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉྲིས་དང༌། དེ་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་གསང་སྔགས་བ་ན་མེད་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བངས་ཏེ། རྲིག་

པ་འཛིན་པའྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་མནོས་པ་དག་གྲིས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཁས་བངས་པའྲི་

བཟའ་བ་དང༌། བསྲུང་བ་དང༌། བརྟེན་པ་དང༌། མྲི་འབལ་བའྲི་དམ་ཚིག་དག་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་བསེན་པ་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དམ་ཚིག་དེ་དག་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སོབ་པ་ཡང། གང་བཅང་བར་བ་བ་རོ་རེ་

དང་དྲིལ་བུ་དང༌། ཅང་ཏེའུ་དང༌། རུས་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

དང༌། ཇྲི་ལྟར་བཅང་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ་འདུག་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། དེ་ལྟར་ན་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་དྲིང་སང་གྲི་དུས་ན། སྔགས་པར་

ཁས་འཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་གནས་དེ་དག་གྲི་བར་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བང་བར་མཐོང་

ནས། རྒྱུད་སེའྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན་ཤེས་པར་འདོད་པ་དག་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། རེ་བཙུན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར། ཆ་ལུགས་མྲི་ཉམས་ཤྲིང་བཟུང་བའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཡན་

ལག་རོ་རེ་དང༌། དྲིལ་བུ་དང༌། དགང་བླུགས་དང༌། རྒྱན་དྲུག་དང༌། ཌ་མ་རུ་དང༌། ཀ་

པཱ་ལ་དང༌། ཁ་ཊྭཾ་ག་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་དང༌། དེ་ལྟར་བས་པ་རྣམས་བཅང་

1 སྐུ། ལོངས
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བའྲི་ཚུལ་རྣམས་ཀང་སྔགས་པའྲི་ཀུན་སྤོད་དག་པའྲི་ཐབས་སུ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་མོད་

ཀང༌། འདྲིར་དེ་དག་ཉེ་བར་སྦར་ན་གཞུང་ཧ་ཅང་”མང་པའྲི
1
་འཇྲིགས་པས་རེ་ཞྲིག་

ལ་མ་བྲིས་པས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། དོན་དེ་དག་རྒྱས་

པར་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་དགོངས་པ་བསངས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་དོན་དེ་དག་འཆད་པ་

ལ་ཉེ་བར་ཞུགས་སོ། །

སོམ་ནྲི། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཅང་ཏེའུ་བགྲང་ཕེང་དང༌། །ལུས་རྒྱན་ཁ་ཊྭཾ་ག་དང་བཏུང་

བའྲི་སོད། །བགོ་བའྲི་གོས་དང་སན་ལ་སོགས་པ་གཞན། །རྣམ་པ་འདྲི་བདུན་བཤད་

བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན། །

ད་ནྲི་དེ་དག་གོ་རྲིམས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བརོད་པར་འདོད་ནས་རེ་ཤྲིག་དང་པོར། 

རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

མདོ་སེ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གྲི་བསན་བཅོས་ཆེན་མོ་དུ་མ་ཞྲིག་ལས། རོལ་མོའྲི་བེ་

བག་འཆད་པ་ན་དྲིལ་བུ་དང༌། རྒྱན་དང་མཚོན་བའྲི་བེ་བག་འཆད་པ་ན་རོ་རེ་ཞེས་

བ་བའྲི་ཐ་སད་མང་དུ་འབྱུང་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ནའང་དེ་དག་གྲི་ཚད་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

དང་མ་”བཟུངས
2
་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྲི་བསབ་པ་བཅས་པ་ནྲི་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

བ་བ་དང་སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དག་གྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་པའྲི་དམ་ཚིག་སྦྲིན་པ་མེད་པ་ལྟར། བསེན་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཞུགས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་བཅང་བར་བ་བའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་ཚད་དང༌། དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དང༌། མ་བཟུང་ན་ལྟུང་བ་ཇྲི་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་རྒྱུད་དེ་

1 སྐུ། མངས་པའྲི

2 སྐུ། བཟུང
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དག་ཏུ་མ་གསུངས་ལ། ཚད་ལྡན་གྲི་སོབ་དཔོན་དག་གྲིས་རྒྱུད་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་པ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གཉྲིས་ཀ་

ལ་ཡང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

དན་པའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་པའྲི་དམ་ཚིག་སྦྲིན་པ་ཡོད་པས་དབང་དེ་ཐོབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་

པོ་དག་གྲིས། གང་གཟུང་བར་བ་བའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་

པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་སོགས་ཤེས་པར་བས་ལ། དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་”བཟུངས་པའྲི
1
་དམ་ཚིག་བསྐང་བར་བ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་

ལྟར་མ་བས་ན། དམ་ཚིག་ལ་ནྲི་ཇྲི་བཞྲིན་སེད། མྲི་བསེན་པའྲི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། ནང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲིའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་

སོགས་དེ་དག་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བ་སམ་དུ་འཛིན་ན་ནྲི་ཀུན་དཀྲྲིས་ཚང་ན་རྩ་བའྲི་ལྟུང་

བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་སེ་དེ་དག་གཉྲིས་ལ་ནྲི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཤེས་པ་ཞྲིག་

མེད་དུ་མྲི་རུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་འདྲིར། དེ་འཆད་པ་ལ་གཉྲིས། ཡོ་གའྲི་གཞུང་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་

བའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། བ་མེད་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་བཤད་

པ་དང༌། སྐེད་ཆོག་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོས་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། རང་གྲི་རོ་རེ་

ཞེས་བ་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་རྩེ་ལྔ་པ་གསེར་

1 སྐུ། བཟུང་བའྲི



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།

 387  

ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའོ། །རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་ནྲི་ཚད་ངེས་པ་མེད་དོ། །རྩེ་

མོ་ལྔ་པ་ཅུང་ཟད་གེས་པ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ། ཆ་གསུམ་པའྲི་ཆང་གཟུང་ཅན། 

པད་རཱ་ག་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའོ། །རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡང་དེ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་དང༌། རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ནྲི་གནམ་ལྕགས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་

པ་ལས་བས་པ། སོར་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ཚད་ལ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་རྣོ་བ། རོ་རེ་དེ་ཡང་ཆང་

གཟུང་ཆ་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། ཚད་དེ་དག་

ཀང་ཡོ་གའྲི་རྩ་རྒྱུད་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལས་བཏུས་སོ་ཞེས་གྲགས་ཏེ། ད་ལྟ་བོད་ན་

འགྱུར་བའྲི་རྒྱུད་དག་ལས་ཚད་གསལ་བ་རྒྱས་པར་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་རང་གྲི་རོ་

རེ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། རང་གྲི་མེ་ཏོག་གང་ལ་འཕོག་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་རོ་

རེ་དང༌། རོ་རེ་དེས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་དྲིལ་བུའྲི་དབང་བང་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་གཟུང་བར་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་མེ་ཏོག་འཕོག་པ་

དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་མེ་ཏོག་འཕོག་པ་གཉྲིས་སོ་སོར་ཕེ་ནས་

དང་པོས་བཟུང་བར་བ་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་སྲིད་ཀྲི་ཚད་སོར་བཅུ་

གཉྲིས་པ། དབྲིབས་རྩེ་མོ་ལྔ་པ། ཕོགས་བཞྲིའྲི་རྭ་རྣམས་རྭ་དབུས་མ་ལ་རེག་པ་སེ། 

ཆང་གཟུང་དང་སེང་འོག་གྲི་རྭ་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་འོག་མ་དག་ལ་བཤད་པ་འདྲི་

ལའང་མཚུངས་ཤྲིང༌། སོར་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བཤད་པ་ངེས་གཟུང་མྲིན་པར་བ་དགོས་

ཏེ། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་གྲི་རྟོག་པར་འདྲིའྲི་ཚད་སོར་བཅུ་དྲུག་པར་ཡང་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱུ་ནྲི་གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་ལ་མེ་ཏོག་འཕོག་པས་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སེ་རོ་རེ་སེམས་
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དཔའྲི་རོ་རེ་གཟུང་བར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཚད་ངེས་པ་མེད་ལ། དབྲིབས་རྩེ་

མོ་ལྔ་པ། ཁ་ཅུང་ཟད་གེས་པ། ལྟེ་བའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་ངོས་གཉྲིས་སུ་འོད་ཟེར་གྲི་

ཕེང་བ་དང་བཅས་པ། རོ་རེའྲི་སྲིད་རྲིང་ཐུང་ཇྲི་ཙམ་བས་པ་དེའྲི་ཆ་གསུམ་མཉམ་

པ་སེ། ཆང་གཟུང་ཆ་གཅྲིག་དང་སེང་འོག་གྲི་ཆ་རེ་རེའོ། །འདྲིའྲི་རྒྱུ་ནྲི་པད་རཱ་ག་ལ་

སོགས་པར་བཤད་དེ། སྔ་མ་དང་འདྲི་གཉྲིས་ཀ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་བས་པར་འད་ཡང་

སྔ་མ་གསེར་ལ་སོགས་པ་དང༌། འདྲི་པད་རཱ་ག་ལ་སོགས་ལས་ཞེས་བཤད་པས་

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བེ་བག་མྲི་འད་བ་རྲིགས་སོ་སོར་དབེ་དགོས་པར་མངོན་ལ། དེ་ཡང་

རོ་རེ་དེ་དག་ཁ་དོག་གང་དུ་བསྒོམ་པ་དང་ཁ་དོག་མཐུན་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་བེད་

པའྲི་དོན་དུ་སང་ངོ༌། །དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་དང་པོའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། དང་པོའྲི་རོ་རེ་དང་

སེམས་དཔའྲི་རོ་རེ་ནྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་ལ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དང་པོའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བ་

ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཐོག་མར་འོག་མྲིན་དུ་མངོན་

པར་བང་ཆུབ་པ་ལྔ་ལས་ལོངས་སྐུ་རྣམ་སང་དུ་སངས་རྒྱས་པའྲི་མངོན་བང་ལྔའྲི་ཡ་

གལ་གྲི་རོ་རེ་ནྲི་སེམས་དཔའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་དང་

པོའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བའམ། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་འབྲིན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་པོ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཉྲིད་མཚོན་པའྲི་

རོ་རེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་པོའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བའོ། །རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་མ་གཏོགས། རོ་རེ་

རྒྱལ་པོ་ནས་འབེབས་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ཀྲི། རོ་རེའང་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ་དྲིལ་བུའང་དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་ཕེད་པས་ཡུ་བ་བས་པའོ། །འཇྲིག་རྟེན་

གསུམ་རྒྱལ་གྲི་རྟོག་པར། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ནྲི་མཐེ་བོའྲི་ཚིགས་ཀྲི་
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སོར་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཚད་དུ་བ་སེ། ཐམས་ཅད་ཀང་པད་ལ་བཞུགས་པར་བའོ། ཞེས་

བཤད་ཅྲིང༌། པད་ལ་བཞུགས་པ་ནྲི། རྭ་ལྔ་པོ་ལ་པདའྲི་གདན་ལྟེ་བའྲི་ངོས་གཉྲིས་སུ་

བེད་པའྲི་དོན་ནོ། །རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་དང༌། ཧཱུཾ་མཛད་སོགས་ཀྲི་“ཟླས
1
་པ་པོ་ཡྲིན་ན་

ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་སེ། དེ་ཡང་རོ་རེ་འབྱུང་བར། རྒྱུ་གནམ་ལྕགས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་ལས་

བ་བར་བཤད་ལ། དུམ་བུ་གཉྲིས་པའྲི་འགྲེལ་པར། ལྕགས་སམ་ཟངས་གང་རུང་དུ་

བཤད་དོ། །དེ་ཉྲིད་སྲིད་དུ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ཚད་ལ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ། རྭའྲི་རྩེ་མོ་ཤྲིན་

ཏུ་རྣོ་བ་སེ། དང་པོའྲི་རོ་རེ་ནྲི་རྭ་ཅུང་ཟད་གེས་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་རྭ་ཤྲིན་ཏུ་གེས་པ་

སེ་གཉྲིས་པོའྲི་ཁད་པར་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཆ་གསུམ་མཉམ་སོགས་སྔར་དང་

འད་ཞྲིང༌། འདྲིའྲི་དྲིལ་བུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་ཕེད་པས་ཡུ་བ་བས་པའོ། །གཞན་ཡང་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རྲིགས་གཞན་གསུམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རོ་

རེ་དྲིལ་བུ་དང༌། པདའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་དེའྲི་དྲིལ་བུ་རྣམས་

ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་བ་རྩེ་མོ་ལ་རོ་རེ་རྩ་ལྔ་པས་མཚན་པ་དང༌། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུ་བ་ཅན་གྲི་དྲིལ་བུ་དང༌། པད་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པ་དཀར་དམར་འདབ་

མ་བརྒྱད་འཐུར་དུ་གེས་ཤྲིང༌། འདབ་མ་བརྒྱད་ཁ་ཟུམ་པའྲི་ནང་དུ་དང་པོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་

ལྔ་པ་ཆུད་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུ་བ་བས་པའྲི་དྲིལ་བུ་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་ནྲི་རྭ་བཅུ་

གཉྲིས་པ་སེ། ལྟེ་བ་དཀར། མདུན་གྲི་རྭ་གསུམ་སྔོ། གཡས་ཀྲི་རྭ་གསུམ་སེར། རྒྱབ་

ཀྲི་རྭ་གསུམ་དམར། གཡོན་གྲི་རྭ་གསུམ་ལང་བ་སེ། དེའྲི་དྲིལ་བུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ས་

ཚོགས་རོ་རེ་རྭ་བཅུ་གཉྲིས་རྫོགས་པས་ཡུ་བ་བས་པའོ། །འདྲི་དག་ལ་ཚད་ཇྲི་ཙམ་

1 སྐུ། ཟློས
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བ་བ་སོགས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་རོ་རེའྲི་དབྲིབས་ཀྲི་ཁད་པར་

ཕ་མོ་རྣམས་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་དབྲིབས་དང༌། ཚད་ཀྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་བ་བ་སོགས་

གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་རྩེ་ལྔ་པ་རྩེ་དགུ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚད་དང་དབྲིབས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ལྷག་མ་ཕལ་ཆེར་བ་མེད་དང་ཐུན་མོང་དུ་སང་བས་དེར་བཤད་པ་དང་མཐུན་

པར་བ་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་རའྲི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བསྐེད་ཆོག་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། ཡྲི་

གེ་ཧཱུཾ་གྲིས་རོ་རེ་དེ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསམས་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུང་

བར་བའོ། །ཐོག་མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དགའ་

བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉྲིད། །རོ་རེ ་བསེམས་ཚུལ་བདག་པོའྲི ་

བདག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་བུའོ། ཞེས་བ་བ་ནྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། །ཆོས་ཀྲི་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བར་བ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་སྲིད་པའྲི་བདག་པོ་དམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་དབང་ཕྱུག་གྲི་དམ་པ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་མཆོག་གྲི་བཀའ་ཡང་དག་པར་སྩོལ་བར་མཛད་པ་ནྲི། སྲིད་པ་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་དག །ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྲིད་བལ་བས། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་སེམས་དཔའ་

མཆོག །སྲིད་པའྲི་མཆོག་ནྲི་གྲུབ་པར་བེད། །དརྨ་ཨ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་དྲིལ་བུའྲི་ས་བོན་

ནོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་དག་དཔལ་མཆོག་ལས་

འབྱུང་བ་དང༌། དཔལ་མཆོག་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་དག་གྲི་དོན་བཤད་པ་སོགས་པ་

ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འབྱུང་སེ། དེ་དག་ལས་རྒྱས་པའྲི་དོན་གཞན་ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་དང་

འགྲེལ་པ་ཚད་ལྡན་དག་ལས་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་
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བསྐེད་ཅྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

སྔོན་དུ་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྒྲུབ་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ནས་

བེད་དེ། རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས་ལག་པ་གཡོན་པས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བངས་ལ་གཡས་རོ་རེ་

གསོར་ཞྲིང་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཏུ་འདྲི་སད་བརོད་པར་བའོ། །ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿཡང་རོ་རེ་རང་གྲི་

སྲིང་ཁར་བསོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇོག་ཅྲིང༌། ཊཀྐྲི་ཛཿཧོཿཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་

ལྟར་བས་པས་ནྲི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འད་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ལག་པ་གཉྲིས་གར་བསོར་བ་

སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རོ་རེ་དང་རོ་རེས་མཚན་པའྲི་དྲིལ་བུ་བངས་ཏེ། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་

རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་དྲིལ་བུ་བཟུངས་པ་དཀུ་གཡོན་པར་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་པར་བས་

ཏེ་བཞག །གཡས་རོ་རེ་བསེམས་པ་དང་བཅས་པས་གསོར་ཞྲིང༌། ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿཞེས་

སྔགས་དོན་དན་པས་ལན་གསུམ་བརོད་དེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་ལ་བཀུག་པར་

བསམས་ལ། སྔགས་དོན་ནྲི། ཊཀྐྲི་ཞེས་པ་འདོད་པ་སེ། སབས་འདྲིར་འདོད་ཡུལ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །ཧཱུཾ་ནྲི་དེའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཛཿནྲི་

དེ་འགུགས་པའོ། དེ་ཡང་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པར་གསུངས་པ་ལ། རོ་རེའྲི་ཚིག་

གྲི་དོན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་ཕྲི་མ་ལས། ལྕེ་རྩེ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འགུལ་

ཞྲིང༌། །སོ་དང་མཆུ་གཉྲིས་སྦར་བ་ནྲི། །རྟགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བ་བ། །སྒ་བལ་

རོ་རེའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་ངག་ཏུ་སྒ་དག་པར་བརོད་དུ་མྲི་རུང་བར་

མངོན་ནོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་གྲི་རྟོག་པར། ཊཀྐྲི་ཞེས་པ་ནྲི་འདོད་

པའོ། །ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ནྲི་ཁོ་བོའ།ོ །དེ་གཉྲིས་དགུག་པའྲི་ཕྲིར་ཛཿཞེས་བ་བ་ནྲི་འདྲི་ཁོད་
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ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་གཉྲིས་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཊཀྐྲི་

བརོད་པ་ན་སྐུ་ཕག་ཆེན་མདུན་དུ་དམྲིགས། ཧཱུཾ་བརོད་པའྲི་ཚེ་དེའྲི་ཐུགས་དན་པར་

བས་ནས། ཛཿབརོད་པས་དེ་གཉྲིས་རང་ལ་བཀུག་པར་བསྒོམ་པའྲི་དོན་ནོ། །སར་

ཡང་རོ་རེ་དེ་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་བསོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇོག་ཅྲིང༌། ཊཀྐྲི་ཛཿཧོཿཞེས་

བརོད་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཀུག་པ་དེ་ཤྲིན་ཏུ་མཉེས་ཤྲིང་དབང་དུ་བས་པར་

བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་བས་པས་རང་གྲི་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འད་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ང་རྒྱལ་བཞག་

སེ། དེ་ནས་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་

བསམས་ལ། ཐོག་མཐའ་མེད་པའྲི་ཞེས་སོགས་བརོད་པའྲི་དོན་ཡྲིད་ལ་བེད་པའྲི་

སྒོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པར་བས་ཏེ་གཟུང་བར་བའོ། །དེ་ལ་སེམས་དཔའ་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་རོ་གཅྲིག་པའྲི་སྤོས་པ་མེད་པའྲི་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། བང་སེམས་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མ་

དང་ཐ་མ་མེད་པའྲི་སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་གློ་

བུར་གྲི་དྲི་མ་རྲིམ་གྲིས་བསལ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དེ་

ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་པས། ཐོག་མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་མཚན་མེད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་དགའ་བས་དགེས་པ་ན་

དགའ་བ་ཆེའོ། །བཟང་པོ་ནྲི་དགེ་བ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་ཏུ་ནྲི་མ་ལུས་པ་སེ། འདྲི་ལས་དེ་

རྣམས་འབྱུང་བའོ། །ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ། རང་
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བཞྲིན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉྲིད། ཅེས་བའོ། །རོར་

སེམས་ཀྲི་ཕག་ཆེན་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིག་མར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་མོ་ནྲི་རོ་རེ་

བསེམས་མ་སེ། དེའྲི་བདག་པོ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་དཔལ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །དེ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན་བདག་

སེ་བདག་པོའ།ོ །གང་ལ་དམྲིགས་ནས་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ཆོས་ཀྲི་

དབྲིངས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཆོག་གྲི་”དབང
1
་པོའྲི་སྐེས་བུ་ཞེས་འབས་བུ་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་ནས་བསན་པར་བཤད་དེ། བཤད་པ་དེ་དག་ཀང་སོབ་

དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོའྲི་འགྲེལ་པའྲི་ལུགས་བཞྲིན་དུ་བཀོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་རོ་རེ་

དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་དང་དབེར་མེད་པའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་

པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསམས་ནས་འཛིན་

པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་པའོ། །དེ་ནས་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཉྲིད་དན་པས་འཛིན་པ་ལ། 

དརྨ་ཨ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་དྲིལ་བུའྲི་ས་བོན་ནོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནྲི། དརྨ་ནྲི་ཆོས་ཏེ་ཆོས་

ཀྲི་དྲིལ་བུ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། ཨ་ནྲི་དེའྲི་ས་བོན་ནོ། ཞེས་བཤད་ནས་དཔལ་མཆོག་

བསོད་འགྲེལ་ལས། ཨ་ལས་དྲིལ་བུ་རོ་རེ་བསེམས་མར་བསམས་ལ། ཆོས་ཀྲི་དྲིལ་

བུ་དཀྲོལ་བར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དྲིལ་

བུ་ཨ་ལས་རོ་རེ་བསེམས་མར་བསྒོམས་ནས། སྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག །ཅེས་

སོགས་བརོད་པས་དཀྲོལ་བར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཤཱནྲི་པ་དང་ཨ་བྷ་ཡ་གཉྲིས་ཀས། ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྲིད་འགལ་བས། ཞེས་འདོན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་སྲིད་པ་ནྲི་འཁོར་བར་སྐེ་བའྲི་

1 སྐུ། དང
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རྒྱུན་ནོ། །དེ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག་སེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །འོན་

ཀང་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགལ་བའྲི་སྲིད་པར་བས་པ་སེ། 

གནོད་པ་མེད་པ་ལས་གནོད་པ་ཅན་དུ་བས་པའོ། །སེམས་དཔའ་མཆོག་ནྲི། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སྲིད་པའྲི་མཆོག་གམ་དམ་པའྲི་སྲིད་པ་མཛད་

པར་འགྱུར་ཞེས་སྦར་རོ། །ཇྲི་ལྟ་བུས་མཛད་ན། རང་བཞྲིན་དག་པ་ཞེས་ཏེ། དེ་ལ་

མྲི་བདེན་པའྲི་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཟད་པར་མཛད་ནས། མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པར་མཛད་པའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། ཀུན་སྲིང་

གྲིས་ཀང་སྲིད་བལ་བས་ཞེས་པ་ལ་འབྲུ་བསན་པ་མ་གཏོགས་འཆད་ཚུལ་འདྲི་

ཉྲིད་དེ། དཔལ་མཆོག་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་དྲིལ་བུ་འཁོལ་བའྲི་ཚེ། །ཐམས་

ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་མེད། །ནམ་མཁའ་

མཉམ་པ་ཉྲིད་སྦོར་བས། །ཐམས་ཅད་མཆོག་ནྲི་མཉམ་ཉྲིད་གསལ། ཞེས་པའྲི་སྒ་

དྲིལ་བུས་སྒོགས་པར་སེམས་པ་ཉྲིད་དྲིལ་བུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་དོན་དུ་

བཤད་དོ། །ལྷ་ལ་མཆོད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་ཚེ། དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་

རོ་རེ་བཟུང་ཞྲིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བས་རྣལ་འབོར་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་

བེད་ཅྲིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་འབེབས་པ་དང་དབང་དུ་བེད་པར་

བཤད་དོ། །དྲིལ་བུ་གནས་བརྒྱད་དུ་ལྕེ་བསྐོད་པས་འཁོལ་བ་སོགས་ནྲི་བ་མེད་ཁོ་

ནའྲི་སབས་སུ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ལ་མ་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བས་ནས་

འཁོལ་བའྲི་མཚོན་དོན་བཤད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་བ་མེད་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་ལྔ། རོ་རེ་

དང་དྲིལ་བུའྲི་དབེ་བ་བཤད་པ། ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ། རྣམ་དག་

དང་མཚོན་དོན་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པ། ཚད་དང་ལྡན་པའྲི་རོར་དྲིལ་

རབ་ཏུ་གནས་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ། རབ་གནས་བས་པའྲི་རོར་དྲིལ་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་

བའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། མཚོན་བ་དོན་གྲི་རོ་རེ་

དང༌། མཚོན་བེད་རྟགས་ཀྲི་རོ་རེའོ། །

དང་པོ་ལ་ནྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

ཤྲིང་མངོན་པར་འདུ་བས་པ་ལ་ཡང་གསང་བའྲི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བའྲི་ཐ་སད་གསུངས་

པ་ཡོད་ཀྲི་དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་ནྲི་རྩེ་

ལྔ་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་དྲིལ་བུ་ལ་ཡང་རྟགས་ཀྲི་དྲིལ་

བུ་ཞེས་བ་ལ། དེས་མཚོན་པར་བ་བའྲི་དོན་ནྲི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མཚོན་བེད་

རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། རྩེ་གཅྲིག་པ་དང༌། རྩེ་གསུམ་པ་དང༌། རྩེ་ལྔ་

པ་དང༌། རྩེ་དགུ་པ་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེའོ། །དེ་ལ་རྩེ་མོ་གསུམ་པ་ལྔ་པ་དགུ་པ་

རྣམས་ལ་ནྲི་ཞྲི་དག་གྲི་དབེ་བས་རྭ་ཟུམ་པ་དང་གདེངས་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་ལ། ས་

ཚོགས་རོ་རེ་ལ་ནྲི་རྭ་གསུམ་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་རྭ་ལྔའྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས་

སུ་ངེས་སོ། །དྲིལ་བུ་ལ་ནྲི་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པའྲི་རོ་རེས་ཡུ་བ་བས་པ་གཙོ་ཆེ་

ལ། ས་ཚོགས་རོ་རེས་ཡུ་བ་བས་པ་ལ་སོགས་པའང་སབས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ཡོད་
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དོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། དགུག་ལ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་སེ། །རྩེ་མོ་དག་ནྲི་གདེངས་

པར་བ། །དེ་བཞྲིན་རྩེ་མོ་གཅྲིག་པ་ནྲི། །ཀླུ་རྣམས་སྐྲག་པར་བེད་པའོ། །ཁོ་བོའྲི་

རོ་རེ་གདེངས་པ་སེ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་འདུལ་བེད་པའོ། །ཞྲི་ལ་ཞྲི་བའྲི་ལྷ་ཉྲིད་

དེ། །རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་པའྲི་ཆོ་གས་དབེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ཡང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་ཝ་བྷ་དས། ལྷག་མ་ཞེས་བ་བའྲི་ནྲི་ཡང་རྩེ་

གསུམ་པའྲི་རོ་རེའོ། །ངེས་པར་འདུལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ལྷ་མ་ཡྲིན་འཇོམས་པ་སེ་དེ་

ནྲི་དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བའོ། །ཞྲི་ལ་ཞྲི་བའྲི་ལྷ་ཉྲིད་དེ། ཞེས་བ་བ་ལ། ཞྲི་བ་ནྲི་དག་པོའྲི་རོ་

རེ་གདེངས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ཁ་ཟུམ་པའྲི་རོ་རེའོ། །ཞྲི་བའྲི་ལྷ་ཉྲིད་ཅེས་བ་བ་ནྲི་ཞྲི་

བའྲི་ལྷའྲི་སྒྲུབ་པ་པོའ།ོ །རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་པའྲི་ཆོ་གས་དབེ། ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཞྲི་བ་དང་

ཁོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་དབེ་བའྲི་ཆོ་གས་རོ་རེའྲི་ཁད་པར་གྲིས་སོ་སོར་བསྒྲུབས་ན་

བ་བ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་བེད་པ་སེ། འགྲུབ་པར་

ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲིས་ནྲི་ལྷ་ཞྲི་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས། ཞྲི་བའྲི་

རོ་རེ་དང༌། ལྷ་དག་པོའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་དག་པོའྲི་རོ་རེ་བཟུངས་ནས་བསྒྲུབས་ན། ལྷ་

དང་ལས་སྦོར་རྣམས་འགྲུབ་པ་མྱུར་བར་བསན་ཏེ། དྲིལ་བུའང་རོ་རེའྲི་རེས་སུ་འགྲོ་

དགོས་སོ། །ཡང་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། རྩེ་དགུ་ཞེས་ནྲི་བ་བ་ཡྲི། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་

འགྲོ་བ་སྒོལ། ཞེས་རྩེ་དགུ་པའྲི་རོར་དྲིལ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོར་དྲིལ་ཞེས་གསུངས་ལ། 

རྩེ་ལྔ་པ་ལ་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དེ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། བྷཱ་བ་བྷ་དས། དམ་ཚིག་རོ་རེ་ཞེས་བ་བ་ལ། 

དམ་ཚིག་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའོ། །དེ་དང་གྲངས་མཉམ་པའྲི་རྭ་རོ་རེ་གང་
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ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་སད་ཅེས་བའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང༌། སམྦུ་ཊ་

རྩ་འགྲེལ་དང༌། གདན་བཞྲི་སོགས་དུ་མ་ལས་རྩེ་དགུ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཤྲིན་ཏུ་མང་

བས། བོད་དག་ལ་རྩེ་ལྔ་པ་ནང༌དང་རྩེ་དགུ་པ་ཕྲིའྲི་རོར་དྲིལ་ཞེས་གྲགས་པ་ནྲི་རྲི་

བོང་གྲི་ཆལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་དག་ལ་ནྲི་ལག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་རོ་རེའྲི་དབེ་བ་ཡྲིན་

ལ། གཞན་ཡང་སྤྲིར་ནྲི་རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་ཞེས་བ་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་གསུངས་པ་དེ་

ཡང་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །མན་ངག་སེ་མ་ལས་ཀང༌། རྩེ་གཅྲིག་པ་དང༌། རྩེ་

གསུམ་པ་དང༌། རྩེ་ལྔ་པ་དང༌། རྩེ་དགུ་པ་ཞེས་པ་རོ་རེ་རྣམ་པར་བཞྲིའོ། །རྣོ་བ་དང༌། 

མྲི་རྣོ་བ་དང༌། གདེངས་པ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་དབེ་བས་རྣམ་པ་གཉྲིས་སོ། །ས་ཚོགས་རོ་

རེ་ནྲི་རྩེ་མོ་ལྔའྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་ཅན་དང་རྩེ་གསུམ་པའོ། །དེ་ལ་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་ཁ་གདེངས་

པ་སེ། རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་ནྲི་འདོད་ཆགས་དམན་པར་བེད་པའོ། ཞེས་རོ་རེའྲི་དབེ་

བ་སྔར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ནྲི། རྩེ་

དགུ་རྩེ་མོ་གཅྲིག་པ་དང༌། །རྩེ་ལྔ་རྩེ་མོ་གསུམ་པ་ཅན། །དེ་ལྟར་ལ་སོགས་དྲིལ་བུ་

ཆེ། །རྩེ་མོ་སོང་གྲི་བར་དུའོ། ཞེས་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་ནས་རྩེ་མོ་སོང་གྲི་བར་དང༌། དྲིལ་

བུའང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། ཕྲིའྲི་དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། དཔའ་

བོས་གསུངས་པ་བཤད་པར་བ། །དྲིལ་བུ་རྟག་ཏུ་ཆ་གསུམ་ཅན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། 

མཚོན་བེད་རྟགས་ཀྲི་རོར་དྲིལ་དང༌། དེས་མཚོན་པར་བ་བའྲི་དོན་ལ་ནང་གྲི་རོར་

དྲིལ་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། དཔལ་གདན་བཞྲིའྲི་སྦོར་གདན་གྲི་རབ་བེད་བཞྲི་པར། རོ་རེ་

དྲིལ་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་དག །སོ་སོར་བཟུང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་དན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལས། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ། ཞེས་
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སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་ཀང༌། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཐབས་ཤེས་

དང༌། རྟགས་ཀྲི་རོར་དྲིལ་དེ་ལ་ནང་བཤད་བས་པའྲི་མཚོན་བ་དོན་གྲི་ཐབས་ཤེས་

ནྲི། ནང་གྲི་ཐབས་ཤེས་སུ་གསུངས་པས། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་དབེ་བ་ནྲི་

དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའྲི། རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པས་འབེད་པ་ནྲི་བླུན་པོའྲི་གཏམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་གཞན་

ནས་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རོ་རེའྲི་ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་ཚད་

ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །

དང་པོ་ལ་ཡང་གཉྲིས། གཟུང་བར་བ་བའྲི་རོ་རེའྲི་ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་དང༌། རྒྱན་གྲི་རོ་རེའྲི་ཚད་ལ་སོགས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཞྲི་བ་དང་དག་པོའྲི་རོ་རེ་དང༌། རྩེ་ལྔ་པ་དང་རྩེ་དགུ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་ནྲི་གསེར་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པ་ནས། ཐ་མ་ཤྲིང་ལ་བས་

པའྲི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ཇྲི་ལྟར་འབོར་པ་སེ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། ཞྲི་དང་རྒྱས་

དང་མངོན་སྤོད་ཀྲི། །རོ་རེ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །གསེར་ལ་སོགས་པ་ལེགས་

པར་བརྡུངས། ཞེས་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར། ཡང་ན་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པ་

ཡྲིན་ན་”མཚོན
1
་རྩྲིས་ཁ་”སྐྱུར

2
་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་ཚད་ཇྲི་ལྟ་བུ་

བ་བ་ནྲི། སམྦྷུ་ཊ་ལས། ཆ་གསུམ་གཟུང་བའྲི་གནས་གསལ་ཞྲིང༌། ཞེས་གསུངས་

1 སྐུ། ཚོན

2 སྐུ། སྒྱུར
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པའྲི་འགྲེལ་པར། མན་སེ་ལས། ཆ་གསུམ་རྣམས་མཉམ་པ་གང་གྲི་རྲིང་བ་ཉྲིད་དུ་

ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དེ་སད་དོ། ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། གཟུང་བ་ཅེས་པ་ནྲི་འཛིན་པར་འདོན་ཏེ། 

ཆ་གསུམ་པོ་དེ་ཆ་ཤས་སུ་འཛིན་པའྲི་གནས་རོ་རེའྲི་ལུས་དང༌། གསལ་བ་ནྲི་སོ་

སོའྲི་ཆ་ཤས་གསལ་བ་ལ་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་མན་སེར། འདྲིར་ཆ་གསུམ་

མཉམ་པ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་དང༌། 

རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར་ཡང༌། ཆ་གསུམ་དག་ནྲི་བཟུངས་ནས་སུ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དྲིལ་བུ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལག་པས་བཟུང་བར་བ་བའྲི་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་དབུས་ཀྲི་

ཆང་གཟུང་ཆ་ཅྲིག །ངོས་གཉྲིས་ཀྲི་རྭའྲི་སྲིད་ཆ་རེ་རེ་ཚད་མཉམ་པའྲི་ཆ་གསུམ་ལ་

ཡྲིན་པར་ངེས་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་སོགས་ལ་ནྲི་ཚད་དེ་

ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སོར་བཞྲི་ནས་བརྩམས་ནས་སོར་ཉྲི་ཤུའྲི་བར་དུ་གྲགས་

སོ། །ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་རོ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་གོ ཞེས་མན་སེར་བཤད་དོ། །སོར་བཞྲི་པ་

ལྟ་བུའམ། སོར་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་སྲིད་ལྟ་བུ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་

བའོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་ཝ་བྷ་དས། སོར་དྲུག་པ་ནས་ཉྲི་ཤུའྲི་བར་དུ་

བཤད་དོ། །དེ་ཡང་རྭ་དབུས་མའྲི་རྩེ་མོ་རྭ་གཞན་པས་རྲིང་བ་དེའྲི་རྩེ་ཕན་ཚུན་གྲི་

བར་ཆ་གསུམ་དུ་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པར་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། དབུ་མ་རྲིང་བ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ནྲི། །ཆ་གསུམ་གྲི་ནྲི་ཚད་དག་བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །མན་སེ་དཔང་འགྱུར་

ལས། ཆ་གསུམ་པའྲི་སུམ་ཆའྲི་ཚད་དུ་ལྟེ་བའྲི་ཆ་ཤས་བརྒྱད་པའོ། །རྭ་རྣམས་ནྲི་ཆ་

ཤས་བཞྲི་པ་རྩེ་མོ་གུག་པའོ། །རྭའྲི་དབུས་ཀྲི་འོག་ནྲི་ཟླུམ་པོའ།ོ །རྭ་དབུས་མ་ནྲི་དང་

ལ། གྲུ་བཞྲི་པ། རྣོ་བ། རྐེད་དཀྲྲིས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ནས་ཀྲི་དབྲིབས་ཅན་ནོ། །དེའྲི་
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རྩེ་མོ་དང་ཕོགས་ཀྲི་རྭའྲི་རྩེ་མོ་རྣམས་ཀྲི་བར་ནྲི་ནས་ཙམ་སེ། རྭ་ཐམས་ཅད་ཕན་

ཚུན་མཉམ་པའོ། །དབུས་མ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ལྷག་པའོ། །རྭ་རྣམས་ཀྲི་འོག་ཅུང་ཟད་ཕ་བ། 

དབུས་དེ་ལས་སྦོམ་པ། སེང་ནྲི་འོག་གྲི་ལས་ཆ་ཕ་བའོ། །དབུས་ཀྲི་ཆའྲི་ཡང་དབུས་

སྦོམ་ཞྲིང་མཐའ་གཉྲིས་དེ་ལས་ཕ་བའོ། །ཞེས་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ནྲི། འགྱུར་

རྲིང་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ཆ་ཤས་ཀྲི་དོད་ལ་ཟུར་བརྒྱད་པ་དང་ཟུར་བཞྲི་པ་ཞེས་འབྱུང་ལ། 

ཕེང་བ་ཆག་འགྱུར་དུ། ཆ་བརྒྱད་པ་དང་ཆ་བཞྲི་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལ་ཆ་ཤས་

བརྒྱད་དང་ཆ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དོན་འད་བར་སང་སེ། ལྟེ་བ་ལ་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་

དབེ་བས་ཆ་བརྒྱད་དུ་དབེར་རུང་བའྲི་དོན་དུ་བ་ལ། ཟུར་བརྒྱད་ཅེས་པ་ལྟར་ན། ལྟེ་

བ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་བརྒྱད་པའྲི་དབྲིབས་ལྟ་བུའྲི་ཟུར་བ་དགོས་པར་བྷ་ཝ་བྷ་དས་

བཤད་པ་དང་འད་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ཡང་རོ་རེ་ཆ་གསུམ་དུ་བས་པའྲི་ཆ་དབུས་མ་

དེ་ཡང་ངོས་གཡས་གཡོན་གྲི་པད་ཆ་རེ་རེ་དང་ལྟེ་བ་ཆ་གཅྲིག་སེ་གསུམ་མཉམ་དུ་

བས་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྭ་རྣམས་ནྲི་ཆ་ཤས་བཞྲི་པ་རྩེ་མོ་གུག་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཕོགས་

མཚམས་ཀྲི་རྭ་རྣམས་ལའང་ཅུང་ཟད་ཟུར་བཞྲི་པའྲི་རྣམ་པ་རྩེ་མོ་རྭ་དབུས་མ་ལ་

ཕོགས་པར་གུག་པའོ། །དེ་ལ་ཆ་ཤས་བརྒྱད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་སམྦྷུ་ཊ་ན་དེ་སོན་པའྲི་

ཚིག་མེད་ཀང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། རྩེ་མོ་ཀུན་གྲི་དབུ་མ་ཟླུམ། །ཕོགས་སོགས་

རྩེ་མོ་འདུད་པས་གནས། །དབུས་ནྲི་ཟུར་བརྒྱད་དག་ཏུ་བ། །དབུས་ཀྲི་ཆ་ཡྲི་ཚད་

ལྡན་པ། །གནས་པ་ལྟེ་བ་ཞེས་བའོ། །རྲིན་ཆེན་པད་རཱ་ག་ལྟར། །དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་

ཟུར་བརྒྱད་བ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་དགོངས་པར་སང་ལ། དེའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་

ཝ་བྷ་དས། དབུས་ནྲི་ཟུར་བརྒྱད་དག་ཏུ་བ། ཞེས་བ་བ་ནྲི་རོ་རེ་དབུ་མའྲི་ཆ་ལྟེ་བ་
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གང་ཡྲིན་པ་ཆ་བརྒྱད་པར་བའོ། །ཆ་བརྒྱད་པ་དེ་ཅྲི་འད་ཞེ་ན། རྲིན་ཆེན་པད་རཱ་ག་

ལྟར། །དེ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཟུར་བརྒྱད་བ། ཞེས་སོས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས། མན་སེ་དང་

བཞེད་པ་འད་བར་སང་ལ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཚིག་རྐང་པ་ཐ་མ་དེ་གཉྲིས། ཀུན་གྲི་རྩེ་མོ་

དབུས་མ་ཟླུམ། ཞེས་བ་བའྲི་བཤད་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ལུགས་གཞན་བཀོད་

དེ། དེ་ལྟར་ན་རྭ་ཀུན་གྲི་རྩེ་མོ་དབུས་མ་སེ་རྭ་དབུས་མ་གཉྲིས་དབྲིབས་ཟླུམ་པ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཟུར་བརྒྱད་པའྲི་རྣམ་པར་འཆད་ཀྲི། ལྟེ་བ་ལ་མྲི་སྦོར་རོ། །སྔར་གྲི་རོ་རེ་རྩེ་

དགུ་པ་སྲིང་མ་མང་པོ་ལ་དབུས་རྭ་དབྲིབས་ཟླུམ་པོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཟུར་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་

པར་བས་འདུག་པའང་འདྲི་ལ་བསམ་པ་འདའོ། །མན་སེ་དང༌། ཕེང་བར། རྭ་དབུས་

མ་གྲུ་བཞྲི་པར་བཞེད་པས། ཀུན་གྲི་རྩེ་མོ་དབུ་མ་ཟླུམ། ཞེས་པའྲི་དགོངས་པ་འཆད་

པར་བཞེད་ནས། རྭའྲི་དབུས་ཀྲི་འོག་ནྲི་ཟླུམ་པོའ་ོཞེས་གསུངས་ཏེ། རྭ་རྣམས་གང་

གྲི་དབུས་སུ་གནས་པའྲི་འོག་གཞྲི་ཟླུམ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་པར་སང་ངོ༌། །རྭ་

དབུས་མ་གྲུ་བཞྲི་པའང་རྩེ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་དུ་བཞེད་པར་སང་

གྲི །རྩེ་ལྔ་པའྲི་སྒོས་ཆོས་སུ་མྲི་བཞེད་ཅྲིང༌། བྷཱ་ཝས། ཡང་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་

མོང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ། ཀུན་གྲི་རྩེ་མོ་དབུ་མ་ཟླུམ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ། རྩེ་དགུ་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྲི་རྩེ་མོ་སེ། རྭ་དབུས་མ་ཟླུམ་པོར་བའོ། ཐ་མའྲི་རྭ་

རྣམས་ནྲི་མན་ངག་ལས་གྲྭ་བཞྲི་པར་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན། རྭ་

གཞན་རྣམས་ལ་ཟུར་བཞྲི་པའྲི་རྣམ་པར་བེད་པའང་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་སོགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁད་ཆོས་སུ་མཁས་པ་དེ་དག་མཐུན་པར་བཞེད་པས། རྩེ་ལྔ་པ་ལ་

ཟུར་བཞྲི་ཡོད་པ་དང༌། རྩེ་དགུ་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཁད་པར་བེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །མན་
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སེར། རྭ་དབུས་མ་ལ་རྐེད་དཀྲྲིས་གསུམ་བ་བར་བཤད་པ་ནྲི། རྭ་དེའྲི་དབྲིབས་ནས་

འད་བ་མགོ་འཇུག་ཕ་ཞྲིང༌། དབུས་སྦོམ་པར་བཤད་པ་དེའྲི་དབུས་ཀྲི་སྦོམ་པོ་དེ་ལ་

རྐེད་དཀྲྲིས་གསུམ་གཤྲིབས་སུ་བེད་པ་སེ། ས་རགས་འདྲིའྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་ནྲི་ཅུང་

ཟད་ལྷག་པར་བའོ། །ཆ་ལྷག་མ་དག་ཕན་ཚུན་མཉམ་ཞྲིང་རྲིམ་གྲིས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་

མཐོ་བའོ། ཞེས་འོག་ཏུ་གསུངས་པ་ནྲི་འདྲི་འཆད་པ་ཡྲིན་པས། ས་རགས་གསུམ་

གཤྲིབས་ཀྲི་དབུས་མ་ཉྲིས་འགྱུར་གྲི་དཔངས་མཐོ་ཞྲིང༌། གཞན་གཉྲིས་མཉམ་

པའོ། །མན་སེ་དང༌། ཕེང་བར། དབུས་རྭའྲི་རྩེ་མོ་དང་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་

རྩེ་མོའྲི་བར་ནས་ཙམ་གྲི་ཚད་དུ་བཤད་པ་འདྲི་རོ་རེ་རང་གྲི་ལུས་ཚད་ལ་བལྟོས་

པའྲི་ནས་སུ་བས་ན། རོ་རེ་ཆ་བཞྲིར་བགོས་པའྲི་ཆ་གཅྲིག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིར་བགོས་

ནས། དེའྲི་ཆ་གཅྲིག་གྲི་བདུན་ཆ་ལ་བེད་དགོས་པས། རོ་རེ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་

གཅྲིག་ལ་མཚོན་ན། དེ་ཆ་བཞྲིར་བས་པའྲི་ཆ་གཅྲིག་ནྲི་སོར་གསུམ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ཆ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིར་བས་པ་ན་སོར་རེ་རེ་ལ་ཆ་བརྒྱད་བརྒྱད་དུ་བས་པ་ཡྲིན་པས། 

སོར་གསུམ་གྲི་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ཆ་གཅྲིག་ལ་ཆ་བདུན་དུ་བས་པ་ན། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་སོར་

གཅྲིག་གྲི་བརྒྱད་ཆ་ལ་ཆ་བདུན་དུ་བས་པར་སོང་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་བདུན་ཆ་གཅྲིག་

ལ་ནྲི་ནས་རང་དགའ་བ་གཅྲིག་གྲི་བརྒྱད་ཆ་ཙམ་ཡང་འོང་ཚད་དུ་འདུག་པས། རོ་རེ་

སོར་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་རྭ་དབུས་མའྲི་རྩེ་མོ་རྭ་གཞན་གྲི་རྩེ་མོ་ལས་མཐོ་བར་མངོན་

པ་ཙམ་ལས་མྲི་འོང་བས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འགྲྲིག་གོ །འོན་ཏེ་ནས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་སོར་

གཅྲིག་གྲི་བདུན་ཆ་ལ་བེད་ན། རོ་རེ་ཆུང་ཚད་སོར་བཞྲི་པའང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་བཞེད་

པས་དེའྲི་ཚེ་རྭ་དབུས་མའྲི་སྲིད་ལ་སོར་གང་དང་སོར་གསུམ་ཆ་གཅྲིག་ལས་མྲི་
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འོང་བས་དེ་ལ་ནས་ཚད་མ་གཅྲིག་གྲིས་མཐོ་བའྲི་མཚམས་སུ་རྭ་གཞན་ཟུག་པ་

བས་ན་མྲི་འཚམས་པའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །རོ་རེ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་དེ་ངེས་གཟུང་དུ་མྲི་སྨྲའྲི། སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲི་

དབུས་རྭའྲི་མཐོ་ཁད་དེ་ཙམ་བེད་པ་མཚོན་པའྲི་དཔེར་སོས་ནས་དེའྲི་རྲིགས་པས་

སོར་ཉྲི་ཤུ་པ་ལ་ནས་ལས་ཀང་ལྷག་པ་དང༌། སོར་བཞྲི་པ་ལ་ནས་སུ་རེ་དགའ་མ་

ལོངས་པའྲི་མཐོ་ཁད་བེད་པ་སོགས་གོ་བར་བེད་པའྲི་དོན་དུའོ་སམ་དུ་དགོངས་ན་

ནྲི་ལེགས། མན་སེར། རྭའྲི་དབུས་ཀྲི་འོག་ནྲི་ཟླུམ་པོའ།ོ ཞེས་པའྲི་དོན། ཡང་ན་འདྲི་

ལྟར། རྭ་དབུས་མའྲི་ལུས་ཕལ་ཆེར་གྲུ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་ཡང་འོག་ཕོགས་གདན་ལ་རེག་

པའྲི་གོང་ཙམ་ནས་ཟླུམ་པོར་བས་ཏེ། རྭ་གཞན་རྣམས་ལ་ཆུ་སྲིན་གྲི་གདོང་འབྱུང་

བའྲི་ཚད་ཙམ་ནས་རྭ་དབུས་མའྲི་ཟུར་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་མྲི་མངོན་པར་འགྱུར་ཏེ། 

འོག་གྲི་ཆ་གདན་ལ་རེག་མཚམས་ལ་ཉེ་བ་ནས་ཟླུམ་པོར་གྱུར་པའྲི་དོན་དུ་བས་

ནས། རྭ་རྣམས་ཀུན་གྲི་དབུས་མ་ཟླུམ། ཞེས་པའང༌། དབུས་མའྲི་འོག་གྲི་ཆ་ཟླུམ་

ཞེས་འགྲེལ་པར་བས་ནའང་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །མན་སེར། ཚིག་གོང་དུ་དངས་

པ་ལྟར། རྭ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སྦོམ་ཞྲིང༌། སེང་འོག་དེ་ལས་ཕ་བ་དང༌། དེའང་

དབུས་རྭ་ལ་ཟུག་པའྲི་རྩེ་མོའྲི་ཆ་ཕ་ཞྲིང༌། གདན་ལ་ཟུག་པའྲི་རྩ་བའྲི་ཆ་རྩེ་མོ་ལས་

སྦོམ་པ་དང༌། དབུས་ཀང་བྲིན་གྲིས་སྦོམ་ཞྲིང་སེང་འོག་གཉྲིས་ཀང་བྲིན་གྲིས་ཕ་

བར་བ་བ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྲི་རྩ་འགྲེལ་ལས། རོ་རེ་ཆ་གསུམ་

མཉམ་པའྲི་ཆ་རེ་རེའང་ཆ་གསུམ་གསུམ་དུ་མཉམ་པར་བགོས་པས་ཆ་དགུར་

འགྱུར་རོ། །དེའྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་གསུམ་གྲི་དབུས་མ་ལྟེ་བ་དང༌། དེའྲི་ངོས་གཡས་
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གཡོན་གྲི་ཆ་རེ་རེ་ནྲི་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རེ་རེའོ། །རྭ་གཡས་གཡོན་ལ་ཆ་

གསུམ་གསུམ་ཡོད་པའྲི་ཆ་དབུས་མ་རྣམས་སྦོམ་པ་དང༌། སེང་འོག་གྲི་ཆ་རེ་རེ་ཕ་

བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆ་དགུ་པོ་དེ་ཡང་རེ་རེ་ཞྲིང་ཆ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་དུ་བགོས་

པས་ཆ་དགུ་གསུམ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཚེ་ལྟེ་བའྲི་ཆ་གསུམ་གྲི་

དབུས་མ་མཐོ་ཞྲིང༌། ཆ་གཞན་གཉྲིས་རྲིམ་གྲིས་གཞོལ་བ་དང༌། རྭ་རྣམས་རེ་རེ་

ལའང་ཆ་དགུར་བས་པའྲི་ཆ་དབུས་མ་གསུམ་གྲིའང་དབུས་མ་སྦོམ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཆ་

གཞན་གཉྲིས་རྲིམ་གྲིས་ཕ་བར་བཤད་དེ། པད་རྣམས་ལའང་རྩེ་མོའྲི་ཆ་ཅུང་ཟད་

གཞོལ་ཞྲིང༌། དེ་ལས་ཀང་རྩ་བའྲི་ཆ་ཆེས་གཞོལ་བ་དང༌། དབུས་ཀྲི་ཆ་ཅུང་ཟད་

མཐོ་བར་བའོ། །སམྦྷུ་ཊྲིར། ས་རགས་བས་པ་བཟང་པོ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་མན་

སེར། རྭའྲི་འོག་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་དཀྲྲིས་པའྲི་རྲི་མོ་ནྲི་ས་རགས་ཏེ། མུ་ཁྱུད་ཅེས་མྲིང་

དུ་བ་བ་མཛེས་པའོ། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྲི་ཆ་བརྒྱད་ས་རགས་ཀྲིས་ནྲི་

བརྒྱན། ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། ས་རགས་ཞེས་བ་བ་ནྲི། རྩེ་མོའྲི་འོག་ན་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ས་རགས་ཀྲིས་བསོར་བ་བ་སེ་ཁ་ཁེར་ཞེས་བ་བར་གྲགས་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། པདའྲི་འདབ་མའྲི་རྩེ་མོ་ནོན་པར་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་སེང་གྲི་མཐའ་ནས་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་རྣམ་པའྲི་རྲི་མོས་

བསོར་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲིས། བོད་དག་གྲིས་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་མྲི་བེད་པར་ཟླ་བའྲི་ཕྲི་

ནས་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཕེང་བ་ལྟ་བུས་བསོར་བ་རེ་བེད་པ་ནྲི་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་

དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བེད་པའྲི་ཚེ། ཟླ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་

པའྲི་དཔངས་ནྲི་དབུས་ཀྲི་ཆང་ཟུངས་ཀྲི་ཆ་ལ་གཏོགས་དགོས་སོ། །ཡང་རོ་རེ་
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མཁའ་འགྲོའྲི་འགྲེལ་པར། །ཡང་ན་ཆ་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བའོ། །ས་

རགས་ནྲི་དེ་ལ་རྲི་མོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསོར་བ་སེ། ཞེས་ལྟེ་བའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་རྲི་མོ་

སེ་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཕེང་བ་ལྟ་བུ་རེ་རེས་བསོར་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། མན་སེར། དབུས་སུ་

ས་ཚོགས་པའྲི་ཕེང་བ་དང་ལྡན་པ་སེ། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། པ་ཏྲ་དང་མུ་ཁྱུད་རྣམས་ཀྲིས་

བཀྲ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་དབུས་

ཀྲི་ལྟེ་བའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་བ་འོད་ཟེར་གྲི་པ་ཏྲ་དང༌། རྲིན་ཆེན་མུ་

ཁྱུད་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ་དག་གྲིས་བསོར་བ་བ་བར་གསུངས་ལ། ཡང་དེ་ཉྲིད་

ལས། གང་དུ་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་བ་ན་མེད་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་མཚོན་པར་བེད་པ་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་གོ ཞེས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་རྲི་མོ་བ་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་དགོས་

པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དབུས་ཀྲི་ཆང་ཟུངས་ཀང་ཆ་

གསུམ་མཉམ་པར་བེད་པའྲི་ཚེ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་ཆ་ལ་

གཏོགས་སོ། །གདན་བཞྲིར། ཆུ་སྲིན་ཁ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །རྩེ་མོ་འོད་ཟེར་ཟླ་བར་

གནས། ཞེས་པའྲི་དོན། འགྲེལ་པ་དན་པ་ལས། དབུས་མ་མ་གཏོགས་པའྲི་རྩེ་མོ་

ལྷག་མ་རྣམས་ཆུ་སྲིན་ཁ་ནས་བྱུང་བ་བའོ། །འོད་ཟེར་ཟླ་བར་གནས་ཞེས་བ་བ་ནྲི། 

ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་སེ། དེ་དག་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་

བཤད་དེ། རྭ་རྣམས་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལའཁོར་ལ་གནས་ཞེས་

འཆད་པ་དང༌། དབུས་མ་ལས་གཞན་པའྲི་རྭ་རྣམས་ཆུ་སྲིན་གྲི་ཁ་ནས་བྱུང་བ་དང་

བཅས་པ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དགུ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་དོ། །སམྦུ་ཊྲི་ལས། ཆུ་

སྲིན་ཁ་ནས་བྱུང་བ་ཡྲི། །རྩེ་མོ་འོད་ཟེར་ཟླ་བར་གནས། ཞེས་པའྲི་དོན། མན་སེར། 
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དབུས་ཀྲི་རྩེ་མོ་མ་གཏོགས་པ་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་རྩེ་མོ་རྣམས་ཆུ་སྲིན་ཁ་ནས་བྱུང་

བ་རྣམས་སོ། །ཐམས་ཅད་ནྲི་འོད་ཟེར་དང་ཟླ་བར་གནས་པ་རྣམས་བའོ། །ཞེས་པ་

ལྟར་ན་རྭ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དང་བཅས་ཤྲིང༌། ཟླ་བར་གནས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན། རྭའྲི་ཟུར་རྣམས་ལ་འོད་ཟེར་གྲི་རྣམ་པ་བ་དགོས་སོ། །མན་སེར། རྭ་རྣམས་ཆུ་

སྲིན་གྲི་སོའྲི་བར་ན་གནས་པ་རྣམས་ཏེ། འདྲིའྲི་ས་ནྲི་སེང་དུ་འབས་སོ་བའྲི་སོགས་

པའྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་དོ། །ཆུ་སྲིན་གྲི་གདོང་རྭའྲི་བཞྲི་ཆའོ། ཞེས་བཤད་ལ། ཕེང་བར་

ཡང་དེ་ལྟར་བྱུང་སེ། འབས་སོ་བའྲི་སོགས་པ་དཀྱུས་ལ་ཕེད་མར་བཀས་པའྲི་ཕེད་

དང་སྲིད་ཀྲི་ཚད་མཉམ་པའྲི་དོན་དང༌། ས་དང་བཅས་པའྲི་གདོང་གྲི་དཔངས་རྭའྲི་

བཞྲི་ཆའྲི་ཚད་དུ་བེད་པའྲི་དོན་ནོ། །ཕེང་བ་ཆག་འགྱུར་དུ། ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྲི་རྲི་

མོ་གསུམ་གྲིས་བསོར་བའྲི་རྩ་བ་ལ་རྭ་དབུས་མ་མ་གཏོགས་པའྲི་ཤར་ལ་སོགས་

པའྲི་རྭ་རྣམས་ནྲི་ཆུ་སྲིན་གྲི་སོའྲི་བར་རྣམས་སུ་གནས་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་རྩ་བ་

ལ་ཞེས་པ་འགྱུར་མ་དག་པ་སེ། ཕེང་བ་དཔང་འགྱུར་ལས། ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྲི་རྲི་

མོ་གསུམ་གྲིས་བསོར་བ་རྩ་བ་ཅན་རྭ་དབུས་མ་མ་གཏོགས་པ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་ཟླ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། རྲི་མོ་གསུམ་གྲིས་བསོར་བའྲི་རྩ་བ་

ཅན་རྭ་དབུས་མ། ཞེས་རྲི་མོ་སེ་ས་རགས་གསུམ་གྲིས་རྩ་བ་སེ། རྭ་དབུས་ཀྲི་རྭའྲི་

རྐེད་པ་ལ་བསོར་པའྲི་དོན་དུ་བ་དགོས་ཀྲི། ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་རྲི་མོ་གསུམ་རྲིམ་བེད་པ་

ལ་བཤད་ན་མྲི་འགྲྲིག་གོ །མན་སེར། ཆུ་སྲིན་གྲི་གདོང་གྲི་ཕེད་ཀྲིས་མུ་ཁྱུད་དེ། 

ཞེས་དང༌། ཕེང་བར། ཆུ་སྲིན་གྲི་གདོང་གྲི་ཕེད་དུ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་

སེང་དུ་བསོར་བའྲི་མུ་ཁྱུད་དོ། ཞེས་བཤད་དེ། འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཟླ་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།
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བའྲི་ཕྲིར་པདའྲི་རྩེ་ནས་ཕེང་བ་སུམ་བརྩེགས་བས་འདུག་པ་དེ་ལྟར་བས་ནས་ཕེང་

བ་སུམ་བརྩེགས་དེའྲི་དཔངས་ལ་ཆུ་སྲིན་གྲི་གདང་གྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་དུ་བེད་པའོ་སམ་

དུ་བསམ་པར་མྲི་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན། ཕེང་བ་ཧ་ཅང་དཔངས་མཐོས་པའྲི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་བ་དང༌། མུ་ཁྱུད་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་བ་བར་སྔར་ཡང་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ཡང་འོད་

ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཞེས་བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་རྲི་མོའྲི་དཔངས་ཆུ་སྲིན་གདོང་གྲི་ཕེད་ཚད་དུ་བས་

ན་ར་བ་མཐོན་པོས་བསོར་བ་ལྟ་བུ་འོང་དོན་མེད་ལ། ཆུ་སྲིན་གདོང་གྲི་དཔངས་ཀྲི་

ཕེད་ལ་མ་བཤད་པར། གདོང་གྲི་རྩ་བ་ཟུག་མཚམས་ཀྲི་ཕེད་ནང་དུ་བཞག་ཅྲིང་

ཕེད་ཕྲིར་བཞག་པའྲི་མཚམས་ནས་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་རྲི་མོ་ཕེད་པ་ལ་བཤད་ན་རྭ་རྣམས་

ཀྲི་བར་རྲི་མོས་སྦྲེལ་བ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་མུ་ཁྱུད་དང་ཁ་ཁེར་ཞེས་བརོད་བའྲི་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་བས། དེ་དག་གང་ལའང་བཤད་དུ་མྲི་རུང་བར་སང་བས། འདྲིས་

པདའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་ཟླུམ་པོར་ཡོད་པའྲི་ཟླུམ་བསོར་གྲི་རྒྱ་ཚད་

རྟོགས་པའྲི་ཕེད་དུ། དབུས་རྭའྲི་རྩ་བ་ནས་ཟླ་བའྲི་སེང་གྲི་མུ་ཁྱུད་བར་ལ་ཐད་ཀར་

བཅལ་བའྲི་ཚད་ཆུ་སྲིན་གྲི་གདོང་གྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་དང་མཉམ་པར་བསན་པ་ལ་

བཤད་དགོས་པ་འདའོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། འདབ་མ་ལ་ནྲི་གནས་པ་ཡྲི། །ཆུ་སྲིན་

ཆ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། །དེའྲི་ཕེད་དུ་ས་རགས་འདོད། ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། འདབ་

མ་ལ་ནྲི་གང་གནས་པ། ཞེས་བ་བ་ནྲི། པདའྲི་སེང་གྲི་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་

རྭ་རྣམས་ཏེ། འདབ་མའྲི་ཆ་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར། ཆུ་སྲིན་ཆ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། 

ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཆུ་སྲིན་གྲི་དཔངས་རྭ་དེའྲི་རྩ་བར་བཞྲི་ཆར་བའོ། །དེའྲི་ཕེད་དུ་ས་
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རགས་འདོད། ཅེས་བ་བ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་ས་རགས་སོ་ཞེས་བཤད་ལ། མན་སེ་དང་ཕེང་

བའྲི་དེའང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མའྲི་ལུང་འདྲིའྲི་དོན་འཆད་པར་སང་ནའང༌། སོབ་

དཔོན་འདྲི་གཉྲིས་འཆད་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པར་སང་ཞྲིང༌། རྒྱུད་ཚིག་དེའྲི་དོན་ནྲི། 

དབུས་རྭ་ལ་ས་རགས་གསུམ་རྲིམ་བས་པ་དེའྲི་དཔངས་ཚད་ཆུ་སྲིན་གདོང་དེའྲི་

ཕེད་ཀྲི་ཚད་དུ་འདོད་ཅེས་བཤད་ན་ལེགས་པར་ཁོ་བོ་སེམས་སོ། །ཡང་རོ་རེ་མཁའ་

འགྲོར། སེང་གྲི་པད་ཟླ་བ་ནྲི། །དྲུག་ཆ་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོར་བ། །དེ་དག་ལ་ནྲི་སེང་

གེའྲི་ས། །ནས་ཕེད་ཙམ་དུ་མཐོ་བར་བ། །མཆེ་བ་ཡྲི་ནྲི་མཐར་གནས་པ། །དེ་ནྲི་དྲུག་

ཆ་ཞེས་བར་གྲགས། ཞེས་པ་ལ་འགྲེལ་པར། ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོར་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། 

ཟླ་བའྲི་སེང་གྲི་ཁ་ཁེར་ཏེ། དེའྲི་ཚད་དྲུག་ཆར་བ་བའོ། །དེ་དག་ལ་ནྲི་སེང་གེའྲི་

ས། །ནས་ཕེད་ཙམ་དུ་མཐོ་བར་བ། ཞེས་བ་བ་ལ། དེ་དག་ལ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཟླ་བ་

ལས་སྐེས་པའོ། །སེང་གེའྲི་ས་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཆུ་སྲིན་གྲི་སའོ། །ནས་ཕེད་ཙམ་ཞེས་

བ་བ་ནྲི། རོ་རེའྲི་རྭ་ལས་ཕྲིར་འཕགས་པའྲི་ཚད་དོ། །ད་ནྲི་སྔར་སོང་བའྲི་དྲུག་ཆ་

བསན་པའྲི་ཕྲིར་མཆེ་བའྲི་མཐར་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནྲི། དྲུག་ཆ་ཞེས་བར་

གྲགས་ཞེས་བ་བ་སོས་ཏེ། རོ་རེའྲི་རྭའྲི་ཆ་གང་ཆུ་སྲིན་གྲི་ཁ་ནས་བྱུང་བའྲི་མཐའ་

ནང་དུ་ཞུམ་པ་དེའྲི་དྲུག་ཆར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་དག་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ཡང༌། ཟླ་བའྲི་སེང་གྲི་ཁ་ཁེར་ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོའྲི་ཚད་

དྲུག་ཆར་བཤད་པ་ནྲི་དབུས་རྭ་རྩ་བ་ཟུག་མཚམས་ནས་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་མུ་ཁྱུད་

བར་ལ་ཐད་ཀར་བཅལ་ན་རྭའྲི་སྲིད་ཀྲི་དྲུག་ཆ་གཅྲིག་ཡོད་པ་དང༌། ཆུ་སྲིན་གྲི་ས་རྭ་

ལས་ཕྲིར་འཕགས་པའྲི་མཐུག་རྔམས་ཀྲི་དཔངས་ལ་ནས་ཀྲི་སྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཞེང་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།

 409  

ཚད་ཀྲི་ཕེད་ཙམ་དང༌། ཆུ་སྲིན་གྲི་ཁའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྭའྲི་རྩ་བ་ཅུང་ཟད་ནང་དུ་ཞུམ་པ་

དེ་ཡང་རྭའྲི་དྲུག་ཆ་གཅྲིག་གྲི་ཚད་ཙམ་ཞུམ་པར་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །རོ་རེ་ཆེ་ཆུང་ཇྲི་

ལྟར་བས་པ་དེའྲི་ཆུ་ཞེང་གྲི་ཚད་ནྲི། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། རོ་རེ་ཀུན་ལ་བོ་ལྡན་

པས། །ཆུ་དང་ཞེང་ནྲི་མཉམ་པོར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་འགྲེལ་པར། རོ་རེ་ཀུན་

ནྲི་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་དུའོ། །ཞེང་ཞེས་བ་བ་ནྲི་རྭ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆ་ཀུན་ནས་

བསོར་བ་སེ། དེ་དང་ཆུ་མཉམ་པོར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། སེང་འོག་གྲི་རྭ་

གཉྲིས་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་རྭ་རྣམས་ཀྲི་གུག་ཆེ་སའྲི་ཐད་ནས་སད་བུས་བསོར་བ་དེ་

བརྐངས་ན་རྭ་རྩེ་དབུས་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩེ་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཏེ། རོ་རེ་ཆུ་

ཞེང་མཉམ་པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ནོ། །མན་སེར། བསོར་བ་ཡང་རོ་རེའྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་དེ། 

བསོར་བའྲི་ཚད་གཉྲིས་ནྲི་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྲིང་བར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། 

ཕེང་བར་ཡང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་ལ། དེའྲི་དོན་རྭ་ལ་བསོར་བ་དང་སྦར་ན་

རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། ཆུ་ཞེང་མཉམ་པོར་བཤད་པ་དང་འགལ་བས། ལྟེ་བའྲི་སྦོམས་ལ་

བསོར་བ་གཅྲིག་རོ་རེའྲི་སྲིད་ཀྲི་ཕེད་དང་མཉམ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བསོར་བ་གཉྲིས་རོ་

རེའྲི་སྲིད་དང་མཉམ་པའྲི་དོན་དུ་བའོ། ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རྭ་ལྔ་པ་དང་རྭ་དགུ་པ་

གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་བ་ལ། རྭ་ལྔ་པ་ལ་མཐའྲི་རྭ་བཞྲི་ནྲི་

ཕོགས་ཀྲི་པད་འདབ་བཞྲིའྲི་རྩེའྲི་ཐད་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་གདན་ལས་འཐོན་པ་དང༌། རྭ་དགུ་

པ་ལ་ནྲི་མཚམས་ཀྲི་རྭ་བཞྲི་ཡང་མཚམས་ཀྲི་པད་འདབ་བཞྲིའྲི་ཐད་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་

གདན་ལས་འཐོན་པ་བ་ཞྲིང༌། རྩེ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་གཉྲིས་ཀའང་དག་པོའྲི་རོ་རེ་རྭ་
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གེས་པར་བས་པའྲི་ཚེ་ནྲི། ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་རྭ་སོ་སོའྲི་རྩེ་མོ་དབུས་རྭ་ལ་མ་

རེག་པར་ཕྲིར་གེས་པའྲི་རྩེ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བ་ཅུང་ཟད་ཕྲིར་གེད་པ་དབུས་རྭ་ལས་མྲི་

མཐོ་ཞྲིང༌། དབུས་རྭའྲི་རྩེ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བ་སེ། རྭ་གསུམ་པའང་ཁ་གདེངས་པ་དང་

ཟུམ་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་རྭ་གཉྲིས་ནྲི་ཤར་ནུབ་ཀྲི་པདའྲི་འདབ་མའྲི་

ཐད་ལས་འཐོན་པ་བས་ལ། རྩེ་གཅྲིག་པ་ནྲི་རྩེ་མོ་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་ཞྲིང༌། མཐའྲི་རྭ་མེད་པ་

སེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའང་ཆ་གསུམ་མཉམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉྲིད་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅད་སྔར་བསན་པ་དང་འད་ཞྲིང༌། ཕག་མཚན་གྲི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ནྲི་ཕལ་

ཆེར་རྩེ་ལྔ་པ་སེ། རྩེ་གསུམ་པ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཡོད་ལ་དེ་དག་ནྲི་ཆ་གསུམ་

མཉམ་པ་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སྔར་བཤད་པ་དང་ལྡན་པ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། 

གསོར་བར་བ་བ་རོ་རེའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྒྱ་ཆེར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱན་གྲི་རོ་རེའྲི་ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་

ལས། ཆ་ལྔའྲི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ནྲི། །སྤྲི་གཙུག་རོ་རེ་ཞེས་བར་གྲགས། །རྣ་ཆ་ཆ་དྲུག་

ཚད་དུ་བ། །མགུལ་དུ་ཆ་ནྲི་བཞྲི་པ་སེ། །སྲིང་ཁར་ཆ་ལྔ་པ་ནྲི་བཟུང༌། །གསང་བ་

དང་ནྲི་ལག་པར་ཡང༌། །ཆ་དྲུག་པ་ནྲི་བཟུང་བ་སེ། །ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པར་བརྟག་པར་

བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། བྷཱ་ཝས། ཆ་ཞེས་པ་སོར་ལ་བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་

གོ་ས་བར་མཛད་ནས་མ་བཀྲལ་ལ། མན་སེར་དེའྲི་དོན་དུ་མཛད་ནས་ཇྲི་སད་དུ། 

རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་ནྲི་སྤྲི་བོར་སོར་ལྔ་པའྲི་ཚད་དོ། །རྣ་བ་དག་ལ་སོར་དྲུག་པའྲི་ཚད་

དོ། །མགྲྲིན་པ་ལ་སོར་བཞྲི་པའྲི་ཚད་དོ། །སྲིང་ཁར་སོར་ལྔ་པའྲི་ཚད་དོ། །གསང་

བར་སོར་དྲུག་པའྲི་ཚད་དོ། །ཡང་ན་རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྲི་ཚད་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་མཛེས་
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པར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པར་བརྟག་པར་བ་བའྲི་དོན་ཡང་ན་གང་

མཛེས་བ་བ་ལ་བཤད་པའོ། །འདྲི་དག་ཀང་རྣལ་འབོར་པ་ལུས་རོ་རེའྲི་རྒྱན་གྲིས་

བརྒྱན་ནས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་ཞྲིང་སང་སབས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆས་

འཇུག་གྲི་གནས་སབས་རྣམས་དང༌། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། སྤོད་པའྲི་སབས་

འགའ་ཞྲིག་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་དགོས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྒྱན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། རུས་

པའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་ཚེ་འདྲི་དག་ཀང་རུས་རྒྱན་དང་རྒྱུ་མཚུངས་པས་གནས་

ཇྲི་ལྟ་བར་ཉེ་བར་བཀོད་པ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་གྲི་ཚེ་གསེར་ལ་སོགས་པ་ལས་

བས་པ། རྣ་རྒྱན་དང་མགུལ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་ཉེ་བར་སྦར་

བར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དྲིལ་བུའྲི་ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་

ལ། དྲིལ་བུ་དག་ཀང་རྒྱུ་གང་ལས་བ་བ་དང༌། ལུས་སྤྲིའྲི་ཚད་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། རོ་

རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། ཀུན་ལ་འཁར་བའམ་ཡང་ན་ནྲི། །ལྕགས་གསུམ་ལས་ནྲི་དྲིལ་

བུ་སེ། །ཆ་གསུམ་ལས་ནྲི་ལྡན་པར་བ། ཞེས་དྲིལ་བུ་ཀུན་ཀང༌། རྒྱུ་འཁར་བ་ལས་

བས་པའམ། ཡང་ན་ལྕགས་གསུམ་ལས་བ་བར་བཤད་དེ། ལྕགས་གསུམ་ནྲི། 

གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་མོ། །དེ་ཡང་ཆ་གསུམ་པར་བ་བ་འདྲི་ནྲི། མཁའ་འགྲོ་

རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང༌། དྲིལ་བུ་རྟག་ཏུ་ཆ་གསུམ་ཅན། །ལྷ་ཡྲིས་ཡང་དག་བརྒྱན་པར་

བས། ཞེས་བཤད་ལ། མན་སེར། དྲིལ་བུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཆ་གསུམ་མཉམ་

པ་རོ་རེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཚད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་ཆ་གསུམ་པ་ནྲི། ཁ་ནས་

བཟུངས་ཏེ་འཁོར་བ་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བའོ། །དེའྲི་སེང་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ནྲི་གསེར་

ལ་སོགས་པ་བྱུང་བའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཕེང་བར། དྲིལ་བུ་ཆ་གསུམ་
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མཉམ་པ་རོ་རེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཚད་དོ། ཞེས་གསུངས་པས། རོ་རེ་སོར་བཅུ་

གཉྲིས་པའྲི་དྲིལ་བུ་ཡང་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པ་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་ཆ་

གསུམ་མཉམ་པའྲི་དོན་ནྲི། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའྲི་འགྲེལ་པར་

མ་བཤད་ཅྲིང༌། མན་སེ་དང་ཕེང་བའྲི་དགོངས་པར་བས་ནས། བ་མ་དག་ཁོག་པ་

ཆ་གཅྲིག །སེང་གྲི་དབྱུག་པ་ཆ་གཉྲིས་སུ་བཞེད་དོ། །ཁོ་བོ་ནྲི་དྲིལ་བུ་ལ་འདོད་པ་

དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་པའྲི་གནས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་འོག་

ནས་འཆད་པ་ལྟར་གསུངས་པས། གནས་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཆ་མཉམ་པར་བ་བ་

ལ་དགོངས་པ་བརྟག་བར་བའོ་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་ན་བཟང་པོ་ཡོངས་

གཟུང་ལས། དྲིལ་བུ་ཀུན་ཏུ་ཆ་དྲུག་ལ། །དེ་ཡྲི་ཆ་བཞྲི་འཁར་བ་ཡྲི། །རང་བཞྲིན་

མ་འདེས་པ་ལས་བ། །གཞན་ནྲི་གཞན་ལས་བརྟག་པར་བ། ཞེས་དྲིལ་བུའྲི་ལུས་

ཚད་ཆ་དྲུག་ཏུ་བས་པའྲི་ཆ་བཞྲི་འཁར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོག་པ་དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་དུ། 

སེང་གྲི་ཆ་གཅྲིག་ལ། ཕེང་བ་གསུམ་ནས་དེའྲི་སེང་དུ། །བུམ་པ་གསེར་རམ་ཟངས་

མའམ། །དངུལ་ལམ་ར་གན་ལས་བས་པའོ། །དེ་ཡྲི་སེང་དུ་དེ་ཚད་ཙམ། །ཤར་

བལྟས་ཤེས་རབ་གདོང་པ་བ། ཞེས་སེང་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆ་འོག་མ་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཞལ་བུམ་པ་གདན་བཅས་ལ་བཤད་ཅྲིང༌། སེང་གྲི་རོ་རེ་ཕེད་པ་པད་དང་བཅས་པ་

ཆ་གཅྲིག་ཏུ་མཛད་པ་དང་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་འགྲྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། སེང་གྲི་དབྱུག་པ་

ནྲི་གཟུགས་མེད་སྲིད་པའྲི་གནས་དང༌། ཁོག་པའྲི་ཕྲིའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་མ་

འགོད་པའྲི་གནས་ནྲི་གཟུགས་ཁམས་དང༌། དེའྲི་འོག་གྲི་ཆ་ནང་གྲི་དབྱུག་གུ་ནམ་

མཁའ་དང་བཅས་པ་དག་འདོད་ཁམས་སུ་གསུངས་ལ། ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་མ་
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ནྲི་སེང་གྲི་པད་ལ་ས་བོན་འགོད་ཅྲིང༌། ལོགས་ཀྲི་ད་བ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་དུ་ཕག་མཚན་

འགོད་པར་གསུངས་པས། ཁོག་པའྲི་སེང་ནས་ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་སེ་མོ་ཡན་ཆ་གཉྲིས་

དང༌། དེའྲི་འོག་ཆ་གཉྲིས་སུ་བས་ན་ཁོག་པ་ཆ་བཞྲིར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟར་བས་ན་ཆ་དྲུག་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཚན་རེ་ཆ་རེར་བསོམས་པ་ན་ཆ་གསུམ་མཉམ་

པར་འགྱུར་བས་རྒྱུ་དེ་དག་དང༌། བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་གྲི་དགོངས་པ་གཅྲིག་ཏུ་

འགྲྲིག་ཅྲིང༌། དྲིལ་བུའྲི་ལུས་ཚད་ཀང་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་འཚམ་པར་འགྱུར་

རོ། །དྲིལ་བུའྲི་ཁའྲི་རྒྱ་ཚད་ནྲི། བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་ལས། དྲིལ་བུ་དེ་ཡྲི་ནང་གྲི་

མཁའ། །ཞེང་དང་ཆུ་རུ་མཉམ་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ལ། མན་སེར་ཡང༌། དེའྲི་

འཁར་བའྲི་དབུས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་རྒྱ་དང་ཆུར་མཉམ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དྲིལ་

བུའྲི་ཁོག་པའྲི་དཔངས་རྲིང་ཐུང་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕོགས་ལ་ཁའྲི་རྒྱ་ཚད་དང༌། ཁོག་པའྲི་

དཔངས་ཚད་མཉམ་པར་བཞེད་དེ། དེ་ཡང་དྲིལ་བུའྲི་མཆུ་ཅུང་ཟད་ནང་དུ་ཞུམ་པ་དེ་

ལས་གོང་གྲི་རྒྱ་ཆེ་སའྲི་ཚད་དང་མཉམ་པའོ། །དེ་ལྟར་སྤྲིའྲི་ལུས་ཚད་བསན་ནས། 

སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པར་བའོ། །འདྲི་ལྟར་དྲིལ་བུ་ནྲི་རྲིགས་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའམ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དྲིལ་བུ་དང༌། དཔའ་བོའྲི་དྲིལ་བུ་དང༌། རྲིགས་སོ་

སོའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་དྲིལ་བུའོ། །

དང་པོ་ལ་ནྲི། རྩེ་ལྔ་པ་དང༌། རྩེ་དགུ་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་

ལས་ནྲི་རྩེ་དགུ་པ་གཙོ་བོར་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩྲིའྲི་དྲིལ་བུ་ནྲི། །རྩེ་མོ་

དགུ་པ་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དྲིལ་བུའྲི་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་གཉྲིས་རྩེ་མོའྲི་རོ་རེ་ཕེད་པ་མ་
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གཏོགས་གཞན་མཚན་ཉྲིད་མྲི་འད་བ་མེད་པས་མཚུངས་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དེ་

ལ་མན་སེར། མཆུ་ལ་སེང་དུ་ས་རགས་དག་གྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕེང་

བའོ། ཞེས་པའྲི་སོགས་སྒས་རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་མཚན་མ་སྡུད་དེ་འོག་ཏུ་འཆད་ཅྲིང་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དྲིལ་བུ་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། རོ་རེ་ཕེང་བས་ས་རགས་བས། ཞེས་པ་

ལྟར་རོ་རེ་བ་བར་ངེས་ལ། དེ་ཡང་མཆུ་ཅུང་ཟད་ནང་དུ་ཟུམ་པ་དེའྲི་སེང་དུ་མུ་ཏྲིག་

ཕེང་བ་ལྟ་བུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་ཆུད་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་བ་སེ། རོ་རེ་ཆེ་ཆུང་གྲི་

ཚད་མ་བཤད་པས། ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པར་རོ། །མན་སེར། བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པའྲི་འོག་

ཏུ་སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲི་པའོ། །དེ་ཡྲི་འོག་ཏུ་ཕེང་བ་གསུམ། །དེ་ཡྲི་འོག་ཏུ་པདའོ། ཞེས་

དང༌། ཕེང་བར་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཞལ་གྲི་

འོག་གྲི་བུམ་པའྲི་གདན་སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲི་པ་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལྟ་

བུའྲི་ཕེང་བ་གསུམ་བརྩེགས་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་འོག་གྲི་པད་བ་བ་ནྲི་དྲིལ་བུའྲི་

ཁོག་པའམ། ཡ་ཕབས་ཀྲི་ཕྲིའྲི་སེང་གྲི་པད་ཡྲིན་གྲི་སེང་གྲི་དབྱུག་པ་ལ་གནས་པ་

མྲིན་ནོ། །རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་གང་ཡྲིན་ཀང་བུམ་པ་བ་བར་བཤད་པ་མ་

གཏོགས། བུག་པ་བ་བར་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། སྔོན་གྲི་ཡོ་ག་བ་དག་གྲིས་

མཛུབ་མོ་བཅུག་སེ་བསོར་བའྲི་ཕེད་དུ་བས་སོ་ཞེས་གྲགས་ལ་རྩེ་ལྔ་པ་འགའ་ཞྲིག་

ལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཞལ་གྲི་འོག་ཏུ་བུམ་པ་མྲི་བེད་པར་པད་བས་པའང་མྲི་ཤེས་པ་དག་

གྲིས་རང་དགར་བས་པར་ཟད་ཀྲི། གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ནོར་པའོ། །ཁོག་

པའྲི་ཕྲིའྲི་སེང་གྲི་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དེ་དག་ནྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་གདན་གྲི་དོན་དུ་

བཤད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་འགོད་པར་བ་ལ། ཕོགས་གང་དུ་ལྷ་
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མོ་གང་གྲི་ས་བོན་འགོད་པ་ནྲི། ཕེང་བ་དཔང་འགྱུར་དུ། དྲིལ་བུའྲི་སེང་དུ་དང་འོག་ཏུ་

ཕོགས་པའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། ཆག་འགྱུར་དུ། དྲིལ་བུའྲི་སེང་

དུ་ཁ་འོག་ཏུ་ཕོགས་པའྲི་པདའྲི་འདམ་མ་རྣམས་ལ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ཏེ། 

གཡས་སོར་དུ་ཕོགས་སུ་སྤན་མ་དང༌། མཱ་མ་ཀྲི་དང༌། གོས་དཀར་མོ་དང༌། སྒོལ་མ་

དང༌། མཚམས་རྣམས་སུ་ནོར་འཛིན་མ་དང༌། ཙུནྡ་དང༌། ཁོ་གཉེར་ཅན་དང༌། རོ་རེ་

ཕེང་བ་མ་རྣམས་སོ། །ཞེས་འགྱུར་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་འབྱུང་གྲི །སམྦུ་ཊྲིར། ཡྲི་གེ་

བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི། །ཕོགས་ནྲི་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་འགོད། །ཤར་དུ་ལྷ་མོ་སྒོལ་མ་

སེ། །བང་དུ་ཡང་ནྲི་གོས་དཀར་མོ། །ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀྲི་ཞེས་བ། །ལྷོ་རུ་སངས་རྒྱས་

སྤན་མ་ཉྲིད། ཅེས་དང༌། གདན་བཞྲི་ལས། ཡྲི་གེ་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི། ཕོགས་ནྲི་

བརྒྱད་དུ་དགོད་པར་བ། །ཤར་དུ་ལྷ་མོ་སྒོལ་མ་སེ། ཞེས་སོགས་ཕོགས་ཀྲི་བཞྲི་

སམྦུ་ཊྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། དེ་ཡྲི་སེང་དུ་ལྷ་མོ་ནྲི། །ས་བོན་བརྒྱད་

ལས་བསམ་པར་བ། །ཤར་ཕོགས་སུ་ནྲི་སྒོལ་མ་སེ། །དེ་བཞྲིན་བང་དུ་གོས་དཀར་

མོ། །ནུབ་ཏུ་བདག་མའྲི་མྲིང་ཅན་ཏེ། །ལྷོ་རུ་སངས་རྒྱས་སྤན་ཞེས་བ། ཞེས་དང༌། 

བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་ལས་ཀང༌། ཤར་དུ་ལྷ་མོ་སྒོལ་མ་སེ། གོས་དཀར་མོ་ནྲི་བང་

དུ་ཡྲིན། །ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀྲི་ཞེས་བ། །ལྷོ་རུ་སངས་རྒྱས་སྤན་མའོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་ཕེང་བ་མན་སེ་གཉྲིས་སུ་བཤད་པ་དེ་མྲི་མཐུན་པ་ལྟ་བུར་སང་ན་ཡང༌། 

ཕེང་བ་མན་སེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྷོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡས་སོར་དང༌། གཞན་རྣམས་

ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཡོན་སོར་གྲི་དབང་དུ་མཛད་པས་དགོངས་པ་མྲི་འགལ་ལོ་

ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་སམ་བརྟག་པར་བ་ཞྲིང༌། མན་སེར་སམྦུ་ཊྲིའྲི་གཞུང་དངས་མ་
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ཐག་པ་འདྲི་ལ་བཤད་པ་ཡང་མ་མཛད་དོ། །མཚམས་ཀྲི་པད་བཞྲི་ལ་ས་བོན་དགོད་

པའྲི་ལྷ་མོ་ནྲི། སམྦུ་ཊྲི་ལས། གསེར་དང་སྦྲང་རྩྲི་གཟྲི་བརྲིད་མ། །རོ་རེ་ཕེང་བ་བཞྲི་

པའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་མན་སེར། མདོག་མཛེས་མ་ནྲི་ནོར་རྒྱུན་

མའོ། །མངར་བ་མ་ནྲི་ཙུནྡའོ། །མཛེས་མ་ནྲི་ཁོ་གཉེར་ཅན་ནོ། །རོ་རེ་ཕེང་བ་མ་ནྲི་

དོན་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་མྲིང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་ལ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར་ཡང༌། མདོག་མཛེས་

སྦྲང་རྩྲི་ཡྲིད་འོང་མ། །དེ་བཞྲིན་རྲིན་ཆེན་འཁྲིལ་པ་མོ། ཞེས་པ་ལ་འགྲེལ་པར། མན་

སེའྲི་དེ་དང་འད་བར་བཤད་དེ། རྲིན་ཆེན་འཁྲིལ་པ་མོ་དང་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་མ་དོན་

གཅྲིག་ལ། གདན་བཞྲིར་ཡང༌། མདོག་བཟང་དབངས་སན་མཛེས་པ་དང༌། །བཞྲི་པ་

རོ་རེ་ཕེང་བ་མོ། ཞེས་པ་ལ་འགྲེལ་པ་དན་པར། མདོག་བཟང་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ནོར་རྒྱུན་

མའོ། །དབངས་སན་ཞེས་བ་བ་ནྲི་སྐུལ་བེད་མའོ། །མཛེས་མ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ཁོ་གཉེར་

ཅན་མའོ། །རོ་རེ་ཕེང་བ་མོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་རོ་རེ་ཕེང་ཅན་མའོ། ཞེས་བཤད་དོ། སྐུལ་

བེད་མ་དང་ཙུནྡ་ནྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་གྲངས་སོ། །དེ་དག་གྲི་ས་བོན་ནྲི། ཕོགས་བཞྲིའྲི་

ལྷ་མོའྲི་ས་བོན་བྷཱ་ཝ་ས་ཏཾ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་རྣམས་སུ་གསལ་བར་མ་

བཤད་ཀང༌། སྒོལ་མའྲི་ཏཾ། གོས་དཀར་མོའྲི་པཾ། མཱ་མ་ཀྲིའྲི་མཾ། སྤན་མའྲི་ལཾ་དུ་གོ་ས་

བར་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། མཚམས་ཀྲི་བཞྲི་ནྲི་མན་སེར། ནོར་རྒྱུན་མའྲི་བ། ཙུནྡའྲི་

ཙུཾ། ཁོ་གཉེར་ཅན་གྲི་བྷྲིཾ། ཕེང་བ་མའྲི་མཾ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། གདན་བཞྲིའྲི་

འགྲེལ་པ་དན་པ་ལས།  སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་གཟུགས་སམ། ས་བོན་

དུ་འགོད་དོ། ཞེས་བ་བ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ལྷ་མོའྲི་སྐུ་དང་ས་བོན་དགོད་པ་གདམ་

ངར་བཤད་དོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར།  པད་མཆོག་གྲི་འདབ་མ་ལ། །ད་བ་ད་བ་ཕེད་
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པས་བརྒྱན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་བོན་བཀོད་པའྲི། པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་

མཐའ་དྲིལ་བུའྲི་ཁོག་པའྲི་ལོགས་ལ་ད་བ་དང་ད་བ་ཕེད་པ་འཕང་བ་སེ། ཕོགས་

མཚམས་ཀྲི་འདབ་མ་རེའྲི་ཐད་དང་དུ་ད་བ་རྫོགས་པ་རེ་རེ་དང༌། དེ་དག་གྲི་བར་

བར་དུ་ད་བ་ཕེད་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ཡང་པདའྲི་འོག་ཏུ་ཐོག་མར་མུ་ཏྲིག་གྲི་ཕེང་

བ་ལྟ་བུའྲི་ས་རགས་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་ཚུད་པའྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕེང་བ་དང༌། 

དེའྲི་འོག་ཏུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ད་བ་ལ་སོགས་པ་འཕང་བ་དང༌། ད་བ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་

དུ་ཤར་དུ་འཁོར་ལོ། ལྷོར་རྲིན་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་པད། བང་དུ་རལ་གྲྲི། ཤར་ལྷོར་སྤན། 

ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རོ་རེ། ནུབ་བང་དུ་པད། བང་ཤར་དུ་ཨུཏྤལ་སེ་མཚན་མ་བརྒྱད་དང༌། ད་

ཕེད་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་གཞན་དུ་ཀུ་མུ་ད་དང༌། ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་

པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་འཕང་བར་བ་སེ། མན་སེར། དེའྲི་འོག་ཏུ་ས་རགས་དག་གྲི་

དབུས་སུ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕེང་བའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེ་

ས་ཚོགས་པའྲི་ད་བ་དང་ད་བ་ཕེད་པའོ། །ད་བའྲི་ནང་བརྒྱད་དུ་མཚན་མ་རྣམས་ཏེ། 

ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་འཁོར་ལོ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། པད་དང༌། 

རལ་གྲྲིའོ། །སྤན་དང༌། རོ་རེ་དང༌། པད་དང༌། ཨུཏྤལ་ནྲི་མེ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་

མཚམས་རྣམས་སུའོ། །ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པར་གནས་རྣམས་སུ་ཀུ་མུ་ད་དང༌། ཨུཏྤལ་

དང༌། པད་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། པ་ཏྲ་དང༌། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་སེ། ལུང་ཇྲི་ལྟ་བར་

གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར། སེང་གྲི་

དབྱུག་པ་ལ་རྲི་མོའམ། ས་རགས་སུམ་བརྩེགས་ཀྲི་སེང་དུ་སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲི་ལ་

གནས་པའྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པ་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་བུམ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པའྲི་ཤེས་
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རབ་ཀྲི་ཞལ་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའམ། དགུ་པ་གང་

ཡང་རུང་བའྲི་ཕེད་པ་བ་བར་མན་སེར་བཤད་ལ། རོ་རེ་ཕེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་ཕེད་དང་བཅས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ས་རགས་ཀྲི་སེང་དུ་གནས་པའྲི་

པད་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་ས་རགས་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ལས་འཐོན་པའྲི་རྭ་རྣམས་

དང་བཅས་པའོ། །བཟང་པོ་ཡོངས་གཟུང་ལས། ཕེང་བ་ཨུཏྤལ་མཚན་མ་

བརྒྱད། །སེང་དབུས་རྲིམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །ཆོ་གས་འདབ་མ་བརྒྱད་མཚན་

པ། །ཨུཏྤལ་སེང་གྲི་ཆ་གཅྲིག་ལ། །ཕེང་བ་གསུམ་ནས་དེ་སེང་དུ། །བུམ་པ་གསེར་

རམ་ཟངས་མའམ། །དངུལ་ལམ་ར་གན་ལས་བས་པའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་དེ་ཚད་

ཙམ། །ཤར་བལྟས་ཤེས་རབ་གདོང་པ་བ། །གདོང་སེང་རོ་རེ་ཕེད་པ་སེ། །སྔོན་གྲི་རོ་

རེ་ཕེད་ལྟ་བུ། །དེ་ལྟར་སོར་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྲི། །དྲིལ་བུ་རོ་རེའྲི་རེས་མཐུན་བ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིའྲི་ལྟར་ན། སེང་དུ་བུམ་པའྲི་འོག་གྲི་ཕེང་བ། དེའྲི་འོག་ཏུ་

ཨུཏྤལ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའྲི་འོག་ཏུ་མཚན་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཚན་པའྲི་པད་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དང༌། བུམ་པའྲི་འོག་གྲི་ཕེང་བ་དེའང་གསུམ་རྲིམ་དང༌། དེའྲི་སེང་

དུ་བུམ་པ་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་བུམ་པ་དང་ཚད་མཉམ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཞལ་ཤར་གྲི་

པདའྲི་ཐད་དང་དུ་ཞལ་བལྟས་པ་བེད་པའྲི་དོན་ཏེ། ཞལ་བལྟ་ཚུལ་དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་

ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་བེད་དགོས་སོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། རྲིན་ཆེན་ས་ཚོགས་

འབར་བ་དང༌། རོ་རེ་ས་རགས་ཕེང་གཉྲིས་ཀྲི། ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། ཁའྲི་སེང་གྲི་རོ་རེ་

ཕེང་བ་དང༌། ད་བ་ད་ཕེད་ཀྲི་སེང་གྲི་གཉྲིས་ཡྲིན་གྲི། ཉྲིས་གཤྲིབས་བེད་པའྲི་དོན་

མྲིན་ལ། བོད་དག་རོ་རེ་ཕེང་བ་འོག་མ་འགྲེང་བ་དང༌། གོང་མ་འཕེད་ལ་ཆུར་ཉལ་
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བའྲི་ཕེང་བ་བེད་དོ། །མན་སེར། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དྲིལ་བུ་ནྲི། རྩེ་དགུ་པ་སོར་བཅུ་

གཉྲིས་པའྲི་ཚད་ཅན་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་མཚོ་སྐེས་དཀར་པོ་

དང༌། ཆུ་སྐེས་སྔོན་པོ་དང༌། ཆུ་སྐེས་དམར་པོ་དང༌། ཨུཏྤལ་རྣམས་སོ། ཞེས་འབྱུང་

བ་ནྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྲི་དོན་དུ་དགོངས་པར་སང་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། ཡེ་

ཤེས་བདུད་རྩྲིའྲི་དྲིལ་བུ་ནྲི། །རྩེ་མོ་དགུ་པ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །སོར་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཚད་

དུ་ནྲི། །རོ་རེ་ཕེང་བས་ས་རགས་བས། །པད་མཆོག་གྲི་འདབ་མ་ལ། །ད་བ་ད་བ་ཕེད་

པས་བརྒྱན། །སྔོན་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ལྡན། །ལྷ་མོ་ཡྲི་ནྲི་མཚན་མས་

མཛེས། །ཤར་གྲི ་ཕོགས་སུ་པད་ནྲི །  །ཁ་དོག ་དཀར་པོས་མཛེས་པར་

བས། །གཤྲིན་རེར་པད་སྔོ་དམར་ཏེ། །ནུབ་ཀྲི་ཕོགས་སུ་པད་དམར། །བང་དུ་ཨུཏྤ་

ལ་ནྲི་བྲི། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་ད་བ་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་གྲི་མཚན་མ་ལ། ཕོགས་

བཞྲིར་པད་དཀར་པོ་སོགས་བེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སེང་གྲི་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཕོགས་

སུ་མཚན་མ་དེ་དག་བེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ལྡན། །ལྷ་

མོ་ཡྲི་ནྲི་མཚན་མས་མཛེས། ཞེས་པས་འདབ་བརྒྱད་ལ་འགོད་པའྲི་མཚན་མ་བསན་

ལ། སྔོན་བཞྲིན་ཞེས་པ་དེའྲི་གོང་དུ། ཤར་དུ་ལྷ་མོ་སྒོལ་མ་སོགས་ཀྲི་ས་བོན་འགོད་

པར་གསུངས་པ་སྔར་དངས་པ་དེ་ལ་སེག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མན་སེ་ལྟར་ནའང༌། 

སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲི་གདམ་ངར་བཞེད་ཀྲི། སྔར་བཤད་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་མྲི་བཞེད་པ་མྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དཔའ་བོའྲི་དྲིལ་བུ་ནྲི། མན་

སེར། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་དྲིལ་བུ་སོར་མོ་དགུ་པ། ད་བ་དང་ད་བ་ཕེད་པའྲི་མཚན་མ་སངས་

པ། ཁ་སོར་ལྔ་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རྩེ་ལྔ་པའམ། རྩེ་དགུ་པ་ནྲི་དཔའ་བོའྲི་དྲིལ་
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བུར་བརོད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བའང་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས་གསུངས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལས། 

དེ་ནས་དཔའ་བོའྲི་དྲིལ་བུ་སེ། །རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་ས་རགས་ལྡན། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་ཤེས་

རབ་དང༌། །བདུད་རྩྲི་ཡྲི་ནྲི་བུམ་པར་ལྡན། །མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རྫོགས། །ད་བ་ད་ཕེད་སངས་པར་བ། །སོར་དགུ་རུ་ནྲི་དཔངས་ལ་སེ། །ཁ་ནྲི་སོར་

ལྔའྲི་ཚད་དུ་བ། །དེ་ནས་ཅུང་ཟད་ལྷག་བ་མྲིན། །རྩེ་ལྔ་པ་འམ་རྩེ་དགུ་པ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་སྲིད་དུ་སོར་དགུ་ཁ་སོར་ལྔ་པ། ལྷ་མོའྲི་ས་བོན་དང་

མཚན་མ་འགོད་པའྲི་གནས་པད་དང༌། ད་བ་ད་ཕེད་སངས་པས་དཔའ་བོའྲི་དྲིལ་བུ་

ཞེས་བརོད་པ་སེ། འདྲི་ལའང་རོ་རེའྲི་ཕེང་བའྲི་ས་རགས་བ་བར་བཤད་པས། ཁོག་

པའྲི་ཕྲི་ལ་རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་བྲིལ་མོ་བེད་པ་དེའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ལ། རོ་

རེའྲི་ཕེང་བ་གཅྲིག་ཅེས་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་མ་བྱུང་བས། གཉྲིས་ཀ་དགོས་སམ་

སམ་མོ། །མཚན་ཉྲིད་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྔར་དང་འདའོ། །

གསུམ་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་དྲིལ་བུ་ཞེས་པ་རྲིགས་སོ་སོའྲི་དབང་དུ་

བས་པ་ནྲི། མན་སེར། རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་ཡང་འཁོར་ལོའྲི་ཕེང་

བ་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་ནྲི་ས་རགས་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་པད་དང༌། 

རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། རལ་གྲྲིའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའོ། །རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནྲི་བ་

ལང་གྲི་ཁ་ཅན་རོ་རེའྲི་ཕེང་བའྲི་ས་རགས་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། 

དེ་ཡང་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། ད་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡྲི། །དྲིལ་བུའྲི་མཚན་

ཉྲིད་བཤད་པར་བ། །འཁོར་བ་ལས་བྱུང་སྒ་སན་བེད། །ཁོང་སོང་དང་ནྲི་བུམ་པར་

ལྡན། །རོ་རེ་རྲིནཆེན་པད་དང༌། །རལ་གྲྲི་ལ་སོགས་མཚན་མ་ཅན། །ད་བ་ད་བ་ཕེད་
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པས་སྤས། །ཆུ་སྲིན་ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྲི་རྣམ་དག་པས། །རྩེ་མོ་ལྔ་

དང་ལྡན་པ་སེ། །ས་རགས་གཉྲིས་གཉྲིས་དབུས་སུ་ནྲི། །འཁོར་ལོའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་

དང་ལྡན། །དེ་བཞྲིན་ས་རགས་གཉྲིས་དབུས་སུ། །པད་ལ་ནྲི་པད་ཕེང་གཉྲིས། །རྲིན་

ཆེན་ལ་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ། །དེ་བཞྲིན་ས་རགས་ལྡན་པར་བས། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཞེས་

བ་ལ། །ས་རགས་གཉྲིས་དབུས་རལ་གྲྲིས་བརྒྱན། །ཀུན་ལ་ཤེས་རབ་གདོང་ལྡན་

པས། །དཔའ་བོ་ཀུན་གྲིས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། སྔར་གྲི་རོ་

རེའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀྲི་དོད་ལ། རྣམ་སང་གྲི་དྲིལ་བུ་ལ་འཁོར་ལོའྲི་ཕེང་བ་གཉྲིས་ལ་

སོགས་པ་བེད་པའྲི་དོན་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འད་ཞྲིང༌། རྩེ་ལྔ་

པ་ངེས་བཟུང་དང༌། རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་ཁ་བ་ལང་གྲི་ཁ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་ཟུམ་པའྲི་རྣམ་

པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་ས་ཞྲིང༌། སྔར་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དྲིལ་

བུ་ནྲི། རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོའྲི་དྲིལ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། 

རྩེ་དགུ་པར་བཤད་ཀང་རྩེ་ལྔ་པའང་རུང་བ། སམྦུ་ཊྲིའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཞྲི་བ་དང་དག་པོའྲི་དབེ་བས། རྭ་གེས་པ་དང་མ་གེས་པའྲི་རྩེ་མོ་

ཅན་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཤེས་པར་བས་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ནང་གྲི་དབྱུག་

གུ་ནྲི། སམྦུ་ཊྲི་ལས། ནང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དབྱུག་གུ་ནྲི། །ཐམས་ཅད་སྡུད་ཅྲིང་འབྲིན་

པར་བེད། ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེ་ལས། དྲིལ་བུའྲི་དབུས་སུ་ཟུར་བརྒྱད་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱུག་པ་སེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་བེད་པའོ། ཞེས་

པ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀང༌། དབུས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དབྱུག་པ་ནྲི། །ཟུར་བརྒྱད་

པ་ནྲི་མཛེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཟུར་བརྒྱད་པའྲི་རྣམ་པ་རྩེ་མོ་ནྲི་ཟུར་
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བརྒྱད་ཀྲི་དབུས་ནས་ཅུང་ཟད་མཐོ་བར་བས་པའྲི་ཟླུམ་པོ་སེ། རྒྱུ་ལྕགས་དག་པ་

ལས་བ་བར་བཤད་ཅྲིང་རྲིང་ཐུང་སྦོམ་ཕའྲི་ཚད་མ་བཤད་ལ། མན་སེ་དང༌། ཕེང་

བར། འདྲིར་དྲིལ་བུ་འགའ་ཞྲིག་དཔལ་རྒྱལ་མ་ཅུང་ཟད་ཟུམ་པའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་ཁ་ཅན་

ནོ། །ཁ་ཅྲིག་པདའྲི་འོ། །ཁ་ཅྲིག་བ་ལང་གྲི་ཁ་ཅན་ནོ། ཞེས་ཁ་ཕྲིར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་

པ་པདའྲི་ཁ་ཅན་དང༌། ཁ་ཟླུམ་ཞྲིང་ཅུང་ཟད་སྦུག་པ་བ་ལང་གྲི་ཁའྲི་རྣམ་པ་དང༌། ཆུ་

སྐེས་ཁ་འབུས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཅུང་ཟད་ཟུམ་པའྲི་ཁའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གསུམ་བཤད་

ཀང༌། ཞྲི་དག་གྲི་རྲིགས་འདྲི་ལ་འདྲི་བ་བའྲི་དབེ་བ་ཕོགས་འདྲི་དག་ལས་མ་བཤད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བསན་ལ་ཕབ་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་

ལེའུ་ལས། ནོར་བུ་གཙུག་ཏོར་དཔྲལ་བ་མགྲྲིན་པ་སྲིང་ཁའྲི་གནས་དང་ལྟེ་བ་གསང་

བ་ལ་ཡང་རོ་རེ་ནྲི། །གཅྲིག་གཉྲིས་ཆུ་གཏེར་མདའ་དང་ཀླུ་ཡྲི་དབང་པོ་དགུ་བཅས་

ཉྲིན་བེད་སོར་རྣམས་དག་གྲི་རྲིམ་པས་སོ། ཞེས་པས་རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་དང༌། གསོར་

བའྲི་རོ་རེའྲི་དབེ་བ་དང༌། ཚད་དང་རྣམ་གཞག་རྣམས་མདོར་བསན་པ་ཙམ་ཞྲིག་

གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ད་ནྲི་རོ་རེ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གསུངས་པ། ནོར་བུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་རོ་རེ་ནོར་བུ་རྣམ་པར་དག་

པས་རོ་རེ་སོར་གཅྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་དག་པས་

སོར་གཉྲིས་པའོ། །དཔྲལ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སོར་བཞྲི་པའོ། །མགྲྲིན་པ་རྣམ་པར་

དག་པས་སོར་ལྔ་པའོ། །སྲིང་ཁ་རྣམ་པར་དག་པས་སོར་བརྒྱད་པའོ། །ལྟེ་བ་རྣམ་

པར་དག་པས་སོར་དགུ་པའོ། །གསང་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་སེ། 
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ཟད་པར་རླུང་དང༌། མེ་དང༌། ཆུ་དང༌། ས་དང༌། འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་དང༌། ལྷ་མ་ཡྲིན་

དང༌། མྲི་རྣམས་ཀྲི་གྲངས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྣ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སོར་

གཅྲིག་པའོ། །མཐེ་བའྲི་རོ་རེ་ནྲི་སོར་གཉྲིས་པའོ། །དཔྲལ་བར་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་དོན་དུ་

སོར་བཞྲི་པའོ། །མགྲྲིན་པར་ཡང་སོར་ལྔ་པའོ། །ཕག་པར་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་དོན་དུ་

སོར་བརྒྱད་པའོ། །སྲིང་ཁར་འདོགས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་སོར་དགུ་པའོ། །གསོར་བའྲི་རོ་རེ་

ནྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་སེ་རྣལ་འབོར་པས་རོ་རེའྲི་རྒྱན་གྲི་སད་དུའོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་རྣ་རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་ཆུར་སོར་གཅྲིག་པ་སེ། ནང་དུ་ལུས་ལ་རོ་རེ་ནོར་བུ་རྣམ་

པར་དག་པ་དང༌། ཕྲི་རོལ་དུ་འཇྲིག་རྟེན་ལ་ཟད་པར་རླུང་གྲི་གནས་རྣམ་པར་དག་

པའོ། ཞེས་སོགས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ནས་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཕྲི་ནང་གྲི་

ཆོས་གཉྲིས་གཉྲིས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆ་རེ་རོ་རེ་རེས་མཚོན་པར་བེད་པའྲི་དོན་

ཏོ། །གང་དག་རྣ་བའྲི་རོ་རེ་སོར་གཅྲིག་པ་ནྲི། ཟད་པར་རླུང་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་

ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་ཏེ་འཆད་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

རྩ་འཁོར་གྲི་རྒྱ་ལ་ཐད་ཀར་སོར་གཅྲིག་ཡོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རྣ་བའྲི་རོ་རེ་

སོར་གཅྲིག །ཅེས་པ་ནས། གསང་གནས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་འཁོར་ལ་སོར་བཅུ་

གཉྲིས་ཡོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསོར་བའྲི་རོ་རེ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པའོ་ཞེས་

པའྲི་བར་དུ་སྦར་ཏེ་འཆད་དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པར་བཞེད་ནས། དབུས་དང་སེང་འོག་གསུམ་གྲི་ཆ་སེ་ཟུམ་པ་དང་ནྲི་རྣམ་

པར་གེས་པ་ཞྲི་དང་དག་པོ་ལ། །དྲིལ་བུ་དག་ཀང་དེ་བཞྲིན་ཆ་གསུམ་སེང་ནྲི་རོ་རེ་

དང་མཚུངས་བ་ལང་ཁ་དང་པདའྲི་གཟུགས། །ཁོན་ནྲི་དེ་ཡྲི་གསུམ་ཆ་ཞལ་དང་
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བཅས་པའྲི་ལྟེ་བ་འདབ་མ་དག་ཀང་དེ་ཡྲི་གསུམ་ཆ་ལས། །རྭ་ནྲི་སྐོན་དང་མཚུངས་

པ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་སེ་རྭ་ཡྲི་ཟླུམ་པོ་དག་ནྲི་བཞྲི་ཆའོ། །ཕྲི་རོལ་རྭ་ཡྲི་

གསུམ་ཆ་འོག་སེ་སེང་དུ་བ་ད་ར་ཡྲི་ཚེར་མའྲི་རྣམ་པ་སྦོར་བའོ། །དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་

རྣམས་དེ་བཞྲིན་འདབ་མ་རོ་རེ་ཡང་ངོ་བ་ལང་ཁ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། ཅེས་

གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོའྲི་དོན་འགྲེལ་པར། དེ་རྣམས་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་ནྲི་སེང་དང་དབུས་དང་འོག་ཏུ་གསུམ་གྲི་ཆ་སེ་མཉམ་པའྲི་ཆའོ། ཞེས་

རྒྱན་དང་གསོར་བའྲི་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བཤད་ནས། གསོར་

བའྲི་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཟུམ་པ་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་སེ་ཞྲི་བའྲི་ལས་ལའོ། །རྣམ་པར་གེས་པ་སེ་རྩེ་མོ་

རྣམ་པར་བེ་བ་ནྲི་དག་པོ་ལ་ཞེས་པ་དག་པོའྲི་ལས་ལའོ། ཞེས་ཞྲི་དག་གྲི་དབེ་བ་དེ་

གསོར་བའྲི་རོ་རེའྲི་ཁད་པར་དུ་གསུངས་སོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ལ་འགྲེལ་

པར། དྲིལ་བུ་དག་ཀང་དེ་བཞྲིན་ཆ་གསུམ་སེ། །དབུས་དང་སེང་དུ་རོ་རེ་དང༌། ཞལ་

ཡང་མཚུངས་པའོ། །བ་ལང་གྲི་ཁ་ནྲི་ཞྲི་བ་ལའོ། །པད་རྣམ་པར་རྒྱས་པའྲི་ཁ་ནྲི་དག་

པོ་ལ་སེ་གེས་པའྲི་རོ་རེ་དང་བཅས་པ་ལའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དབུས་ཅེས་

ནྲི། ཁོག་པའྲི་ནང་གྲི་དབུས་དང༌། རོ་རེ་ནྲི་ཕེད་པ་དང༌། ཞལ་ནྲི་བུམ་པ་དང་བཅས་

པ་སེ། དེ་དག་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བེད་པ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་དྲིལ་བུའྲི་ཁ་བ་ལང་གྲི་ཁ་

ལྟར་ཅུང་ཟད་སྦུག་ཅྲིང་ཟུམ་པ་ལ་སེང་གྲི་རོ་རེ་རྭ་མ་གེས་པ་དང༌། དག་པོའྲི་དྲིལ་བུ་

ཁ་པད་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སེང་གྲི་རོ་རེ་རྭ་གེས་པ་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ཁོན་ནྲི་དེ་ཡྲི་

གསུམ་ཆ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། འདྲིར་རོ་རེའྲི་རྭ་རྣམས་ཀྲི་ཁོན་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཚད་

ལས་གསུམ་ཆའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རོ་རེའྲི་རྭ་ཕྲི་མ་རྣམས་
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དབུས་རྭ་ལ་ཟུག་པའྲི་མཐའ་སོར་སྦོམ་པའྲི་རྒྱ་ཁོན་རོ་རེའྲི་སྲིད་ཀྲི་གསུམ་ཆའོ་

ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། ཚད་དེ་ལྟར་བས་པའྲི་རོ་རེའྲི་གཟུགས་དབྲིབས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

འབྱུང་བ་མ་བསམ་པར་སྨྲ་བ་སེ། ད་ལྟ་སོར་བརྒྱད་པ་ཙམ་གྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་མང་པོ་

འདུག་པ་འདྲི་དག་གྲི་རྭའྲི་སྦོམ་ལས་ཀང༌། དུས་འཁོར་དུ་བཤད་པའྲི་རོ་རེ་སོར་བཅུ་

གཉྲིས་པའྲི་རྭའྲི་སྦོམས་ཀྲི་ཁོན་ཕེད་དུ་མ་ལོངས་པ་ཙམ་གྲིས་ཕ་བར་འགྱུར་བས་

དེ་ལྟ་བུའྲི་མ་འཚམས་པ་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་རོ་རེའྲི་

ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་རྭའྲི་སྲིད་ཀྲི་ཁོན་ནྲི་རོ་རེའྲི་སྲིད་ཀྲི་ཚད་ལས་གསུམ་ཆའོ། ཞེས་

པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་གཉྲིས་རྭའྲི་སྲིད་སུམ་ཆ་རེ་རེ་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་

ཆང་ཟུང་གསུམ་ཆ་སེ། སྔར་རོ་རེའྲི་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

མཉམ་ཚུལ་འདྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞལ་དང་བཅས་པའྲི་ལྟེ་བ་འདབ་མ་

དག་ཀང་དེའྲི་གསུམ་ཆ་ལས། ཅེས་པ་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར། རོ་རེའྲི་དབུས་སུ་ལྟེ་

བ་ཞལ་བཞྲི་པ་སེ་གསུམ་ཆ་དེའྲི་གསུམ་ཆའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྟེ་བའྲི་འོག་དང་སེང་དུ་

ལྟེ་བའྲི་ཚད་ཀྲིས་འདབ་མ་ལ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། ཞེས་པས་རོ་རེ་ཆ་གསུམ་གྲི་

དབུས་མ་དེ་ཡང་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བས་པའྲི་དབུས་མ་ལྟེ་བ་ཞལ་བཞྲི་པ་དང༌། 

དེའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་པད་འདབ་བརྒྱད་ཆ་རེ་རེ་བེད་པར་བསན་ཏོ། །རྭ་ནྲི་ཁོན་

དང་མཚུངས་པ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་སེ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། རྭ་ནྲི་རོ་རེའྲི་

ཁོན་དང་མཚུངས་པ་ཞེས་པ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་གྲི་དབུས་སུམ་ཆ་སེ་ཕོགས་

བཞྲི་པོ་རྣམས་སམ། ཕོགས་བལ་རྣམས་སུའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྩེ་ལྔ་པ་ལ་རྭ་

དབུས་མའྲི་ཕོགས་བཞྲི་དང༌། རྩེ་དགུ་པ་ལ་ཕོགས་བལ་བཞྲིར་ཡང་རྭ་རེ་ཡོད་པའྲི་
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ཚེ། ཤར་ཕོགས་ཀྲི་རྭའྲི་མཐའ་ནས་ནུབ་ཀྲི་རྭའྲི་མཐའྲི་བར་ལ་ཐད་ཀར་རྭ་རྣམས་

ཀྲི་ཕྲི་ནས་བསོར་བའྲི་ནང་གྲི་དབུས་ཀྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཞེང་ལ་བཅལ་ན་རོ་རེའྲི་སྲིད་ཀྲི་

སུམ་ཆར་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྭ་རྣམས་ཀྲི་མཐའ་སོར་ལ་དེ་གསུམ་འགྱུར་

དུ་འགྲོ་བས་རོ་རེ་ཆུ་ཞེང་མཉམ་པར་རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་འདའོ། །རྭའྲི་

ཟླུམ་པོ་དག་ནྲི་བཞྲི་ཆའོ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། རྭའྲི་ཟླུམ་པོ་ནྲི་རོ་རེའྲི་གསུམ་ཆའྲི་

བཞྲི་ཆའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ལ། ཁ་ཅྲིག་དབུས་རྭའྲི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོ་མཐའྲི་རྭ་རྣམས་ཟུག་

མཚམས་ལས་ལྷག་པོར་སེང་དུ་འཐོན་པའྲི་ཆ་རོ་རེའྲི་གསུམ་ཆར་གྱུར་པའྲི་ཕོགས་

གཅྲིག་གྲི་རྭའྲི་སྲིད་ཀྲི་བཞྲི་ཆ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་ལ། ཁ་ཅྲིག་རྭའྲི་ནང་དང་སྦོམ་

པོའྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཞེང་དག་ལ་ནྲི་རོ་རེའྲི་གསུམ་ཆའྲི་བཞྲི་ཆའོ། ཞེས་འཆད་དེ། དབུས་

རྭའྲི་རྐེད་པ་སྦོམ་པ་ལ་ཟླུམ་པོར་བསོར་བའྲི་ཞེང་ཚད་དབུས་རྭའྲི་སྲིད་ཀྲི་བཞྲི་ཆ་

ཡྲིན་པའྲི་དོན་དུ་བས་ན་རུང་བར་སེམས་སོ། །དེ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

གཅྲིག་གྲི་འགྲེལ་པར། ཕྲི་རོལ་རྭ་རྣམས་ཀྲི་གསུམ་ཆ་ནྲི་འོག་གོ །སེང་དུ་ཆ་གཉྲིས་

ནྲི་བ་ད་རའྲི་ཚེར་མ་ལྟ་བུ་སེ་སེང་དབུས་ལ་བསེས་པས་སྦར་བའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཟླུམ་

པོའ།ོ །རྣམ་པར་གེས་པ་ལ་རྩེ་མོ་རྣམ་པར་བེ་བ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། 

ཕྲིའྲི་མཐའ་སོར་གྲི་རྭ་རྣམས་ཀྲི་སྲིད་ཀྲི་གསུམ་ཆ་འོག་གྲི་ཆ་ཅུང་ཟད་ནང་དུ་ཞུམ་

པ་སེ། དེ་ཡང་ཆུ་སྲིན་གྲི་ཁ་དང་བཅས་པའྲི་ཕོགས་སོ། །དེ་ལས་སེང་དུ་རྭའྲི་སྲིད་

ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་ནྲི་བ་ད་རའྲི་ཚེར་མའྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བྲིན་གྲིས་ཕ་བ་སེ་མཐའྲི་རྭ་དེ་དག་

གྲི་སེང་གྲི་རྩེ་མོ་རྣམས་དབུས་ཀྲི་རྭ་ལ་བསེས་པ་སེ་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཟུམ་པ་

དང་རྣམ་པར་གེས་པ་ལ་ནྲི། རྩེ་མོ་རྣམས་རྣམ་པར་ཁ་བེ་བའོ། ཞེས་བ་བའོ། །དྲིལ་
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བུའྲི་ཞལ་རྣམས་དེ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ལ་འགྲེལ་པར། དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་རྣམས་དེ་བཞྲིན་

ཞེས་པ་ནྲི། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་རྣམ་པར་དག་པ་

དང༌། བམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་ལ་ཞལ་བཞྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་རྡུལ་གྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་ཆོས་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་

པའྲི་སྒོ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་ཞལ་བཞྲི་པའོ། །ཞེས་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་སེ་གཅྲིག་གོ་

ཞེས་པས་བཤད་པའྲི་རྣམ་གྲངས་དང་པོ་སོན་ཏེ་རྭ་དང་འགྱུར་མངས་སུ་རྲིགས་པ་

གཅྲིག་གོ །ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་སོ། །དེའྲི་དོན་ནྲི། ཐབས་ཀྲི་ཁུ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། བམས་པ་སོགས་ནྲི་

ཐུན་མོང་བ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ལ་ལྡོག་པས་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་བམས་སོགས་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་རོ་རེའྲི་

ལྟེ་བ་ལ་ཡབ་ཀྲི་ཞལ་བཞྲི་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་

པ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པས་དྲིལ་བུ་ལ་ཡུམ་གྲི་ཞལ་བཞྲི་བས་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཐབས་རོ་རེ་དང༌། ཤེས་རབ་དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་སྦོར་བས་ནྲི། རྣམ་བཅས་

སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་དག་པའྲི་ཞལ་བཞྲི་པ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་

དང༌། རྣམ་མེད་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་

པའྲི་སྒོ་བཞྲིའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་རྣམ་མེད་གཉྲིས་དབེར་མེད་པར་སྦར་བ་མཚོན་པས་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །ཡང་

དེའྲི་མཇུག་ཏུ་འགྲེལ་པར་གཉྲིས་པ་ནྲི་ཉྲིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་པ་ཀ་ལྲི་
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གསལ་བེད་ཀྲི་ཆོས་བརོད་དུ་མེད་པ་སེ་དབངས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རོ་རེའྲི་

ལྟེ་བ་ལ་ཞལ་མེད་དེ། མཚན་མོ་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་གྲགས་ཞེས་པ་ནྲི་ཨཱ་ལྲི་དབངས་

ཀྲི་ཆོས་ཏེ། དེས་ན་བརོད་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཕྲིར་བཅོམལྡན་འདས་མའྲི་ཞལ་

གཅྲིག་གོ །ཞེས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ལ་གྲུབ་བོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔ་མ་ནྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་

བུ་ལ་ཞལ་བཞྲི་བཞྲི་བེད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་འཐད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། ཡང་ན་རོ་རེ་ལ་

ཞལ་མེད་ཅྲིང་དྲིལ་བུ་ལ་ཞལ་གཅྲིག་བེད་པའྲི་རྲིགས་པའམ་འཐད་པ་གཉྲིས་པ་ནྲི། 

རོ་རེ་ཐབས་ཡྲིན་པས་ཉྲིན་མོའྲི་ཆོས་དང༌། དྲིལ་བུ་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པས་མཚན་མོའྲི་

ཆོས་སུ་འཇོག་ལ། ཉྲིན་མོ་གསལ་བེད་ཀྲི་ཆོས་དང་མཚན་མོ་དབངས་ཀྲི་ཆོས་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབངས་སོག་ཏུ་ཞུགས་པ་མེད་པའྲི་གསལ་བེད་ཀྲི་དོན་བརོད་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། རོ་རེ་ལ་བརོད་པའྲི་སྒོར་གྱུར་པའྲི་ཞལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་བས་ལ། དབངས་ནྲི་

བརོད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དྲིལ་བུ་ལ་བརོད་པའྲི་སྒོར་གྱུར་

པའྲི་ཤེས་རབ་མའྲི་ཞལ་གྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་བས་སོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་དག་དང་མཚོན་དོན་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པ་ལ་

གཉྲིས། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཤད་པ་དངོས་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཤེས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་

སོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། རོ་རེའྲི་རྣམ་དག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་རྣམ་

དག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་

གྲི་རྣམ་དག་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ལ་གསུམ། ཀུན་རྫོབ་ལྷའྲི་རྣམ་དག །དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་དག །ཡེ་

ཤེས་དེའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཐབས་དང་བཅས་པའྲི་མཚོན་དོན་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་རྣམ་དག་འདྲི་དག་རྒྱས་པར་སོན་

པའྲི་སམྦུ་ཊྲིའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་ཤླཽ་ཀ་ཕེད་དང་བཅུ་བཞྲི་ཙམ་ཞྲིག་མན་སེར་བཤད་

པ་ཞྲིབ་ཏུ་མཛད་ཅྲིང༌། རྒྱ་དཔེ་དག་པ་ལ་ཡོད་པར་སང་ཡང་འབོག་འགྱུར་དང་

མགོས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྩ་བའྲི་འགྱུར་ལ་ཆད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་ཆོས་རེ་བུས་འགྱུར་ཆད་

དེ་བསབས་པ་དང༌། མན་སེ་དཔང་འགྱུར་དུའང་དེ་དག་དག་པར་བསྒྱུར་བ་ལྟར་

འདྲིར་བཤད་པར་བ་བ་ལ། དེའྲི་སབས་ཀྲི་ཁ་སྦོར་ལས། དེ་ཉྲིད་བཞྲི་ཡྲི་རྦ་རླབས་

ལས། །ཕ་རོལ་འདོད་པ་འདེན་པ་ཡྲི། །དབུས་སུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་མགོན། །ཤར་

དུ་མྲི་བསྐོད་དེ་བཞྲིན་ཡང༌། །རྲིན་ཆེན་ལྷོ་ཡྲི་རྭ་ལའོ། །འོད་དཔག་མེད་ནྲི་ནུབ་ཏུ་

དགོད། །བང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སེ། །རྭ་ལྔ་རྣམས་ནྲི་ལྷ་ཉྲིད་དོ། །པདར་བང་ཆུབ་

ཡན་ལག་བརྒྱད། །ས་ཇྲི་ལྟ་བར་གཞག་པར་བ། །ཕག་ན་པད་བམས་པ་དང༌། །ནམ་

མཁའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བཞྲིན། །གནོད་སྦྲིན་བདག་པོ་འཇམ་དཔལ་དང་། །རྣམ་པར་

སེལ་དང་ས་སྲིང་ཡང༌། །ལྷ་རྣམས་བརྒྱད་པོ་འདྲི་དག་གྲིས། །ས་ཇྲི་ལྟ་བར་གཞག་

པར་བ། དབུས་སུ་སབས་གསུམ་སྒོ་ང་ལ། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ནྲི་ཐྲིམ་པར་བ། །པདར་ལྷ་

མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས། །ཇྲི་བཞྲིན་གནས་སུ་སྦར་བར་བ། །རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་

བཞྲི། །དེ་བཞྲིན་རྩེན་མ་ཕོགས་བལ་ལོ། །རྭ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྔ་སེ། །དབུས་སུ་ཡེ་

ཤེས་མྲིང་ཅན་ནོ། །ཤར་དུ་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །བང་དུ་དག་མོའྲི་མྲིང་ཅན་ཏེ། །རོ་
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ལངས་མ་ནྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཐར། །གཏུམ་མོ་ལྷོ་ཡྲི་དབང་ཕྱུག་མ། །རོ་རེའྲི་དེ་ཉྲིད་ལྷ་

རྣམས་སུ། །མཁས་པས་ཤེས་པར་བས་པ་ཡྲིན། ཞེས་འབྱུང་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར་

ཡང༌། ས་སྲིང་དེ་བཞྲིན་སྒྲིབ་སེལ་ཏེ། ཞེས་དེ་གཉྲིས་གོ་རྲིམས་ཁ་སྦོར་ལས་བཟློག་

པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་རྩེན་མ་ཕོགས་བལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་དོད་ལ། མཚམས་ནྲི་བཞྲི་པོ་

དག་ཏུ་ཡང༌། །སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་ལྷ་མོ་བཞྲི། །སྐུལ་བེད་རྲིན་ཆེན་སྒོལ་མ་དང༌། །དེ་

བཞྲིན་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་དང༌། །དེ་བཞྲིན་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་མ། །པདའྲི་འདབ་མ་

ཀུན་ལ་དགོད། ཅེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་བཞྲི་ཞེས་

པའང་བཞྲི་གའྲི་མཚན་དངོས་སུ་སོས་ནས་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་ལྷག་མ་ཐམས་

ཅད་ཁ་སྦོར་དང་ཁད་པར་མེད་པར་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ། དེ་ཉྲིད་བཞྲི་

ཡྲི་རྦ་རླབས་ལས། །ཕ་རོལ་འདོད་པ་འདེན་པ་ཡྲི། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། དེའྲི་གོང་དུ་

སོན་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་གསུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དོན། རོ་རེའྲི་དེ་ཉྲིད། དྲིལ་

བུའྲི་དེ་ཉྲིད། ཕེང་བའྲི་དེ་ཉྲིད། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་བཞྲི་ཡྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་རྦ་རླབས་གཡོ་

བའྲི་འཁོར་བ་ལས་ཕ་རོལ་ཐར་པ་མཆོག་གྲི་གླྲིང་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཐུན་

འདེན་པར་འདོད་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་དེ་དག་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་

པའོ། །ཕག་ན་པད་ནྲི་སྤན་རས་གཟྲིགས་དང༌། གནོད་སྦྲིན་བདག་པོ་ཕག་རོར་དང༌། 

ས་ཇྲི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་དག་ནྲི་གནས་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། སབས་གསུམ་པ་ནྲི་ལྷའྲི་མྲིང་ཡྲིན་

པས། སབས་སྒོ་ང་ཞེས་པ་ལྷའྲི་སྒོ་ང་སེ་ལྷ་རྣམས་གང་ནས་སྤོ་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་

པས་དེ་སད་ཅེས་བ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔར་མན་སེ་ལས་བཤད་དེ། དེ་

ཉྲིད་རྭ་སེང་འོག་དང༌། པད་སེང་འོག་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བཤད་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དེ་
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དག་སྤོ་བ་པོ་དང་འབྲིན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་ནྲི་ནུབ་དང༌། 

རྩེན་མ་ནྲི་ཙུནྡ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་ས་ལ། དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་པ་འདྲི་

ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་སེང་གྲི་རྭ་རྣམ་སང་དབུས་དང་མྲི་བསྐོད་པ་སོགས་ཤར་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་བཀོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་

པ་དང༌། རྭ་ལྔ་པོ་ལྷ་ལྔའྲི་ངོ་བོར་མོས་པ་བ་བ་དང༌། སེང་གྲི་པད་བརྒྱད་ནྲི་བང་ཆུབ་

ཀྲི་རྒྱུ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བང་སེམས་བརྒྱད་རྣམ་པར་

དག་པ་དང་བང་སེམས་བརྒྱད་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་པར་བ་བར་བསན་ལ། དེ་ཡང་མན་

སེ་ལྟར་ན། ཁ་སྦོར་རྲིམ་པ་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཀང༌། གསང་བ་འདུས་པའྲི་རེས་སུ་

འབངས་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་གོ་རྲིམས་འཁྲུགས་བསེབས་ཏེ། ཤར་དུ་ས་སྲིང་དང་

བམས་པ། ལྷོར་ཕག་རོར་དང་ནམ་སྲིང༌། ནུབ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་འཇམ་

དཔལ། བང་དུ་སྒྲིབ་སེལ་དང་ཀུན་བཟང་འགོད་པར་འདོད་པར་བཞེད་ལ། བྷཱ་བ་བྷ་

ད་ལྟར་ན་གཞུང་གྲི་རྲིམ་པ་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར་ཤར་གྲི་པད་ལ་ཕག་ན་པད། ཤར་ལྷོར་

བམས་པ། ལྷོར་ནམ་སྲིང༌། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཀུན་བཟང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིམ་པས་འགོད་

པར་བཞེད་དོ། །རྭ་སེང་འོག་གྲི་དབུས་ལྟེ་བའྲི་གནས་སུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཐྲིམ་པ་

སེ་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་བོར་བསམས་པ་དང༌། འོག་གྲི་པད་འདབ་བརྒྱད་ཀྲི་

ཤར་དུ་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་མ། ལྷོར་ཞགས་པ་མ། ནུབ་ཏུ་ལྕགས་སྒོག་མ། བང་དུ་དྲིལ་

བུ་མ་བཞྲི་དང༌། མན་སེ་ལྟར་ན་མེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཚམས་བཞྲིར་ཙུནྡ་དང༌། རྲིན་

ཆེན་སྒོལ་མ་དང༌། རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང༌། གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་མ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་

པའམ། ལྷ་མོ་དེ་དག་གྲི་ངོ་བོར་བསམས་ལ། བྷཱ་ཝ་ལྟར་ན། དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་
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པར་བཞེད་དོ། །འོག་གྲི་རྭ་ལྔ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྔ་སེ། དབུས་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་གྲོ་

མ། ཤར་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ། བང་དག་མོ། ནུབ་རོ་ལངས་མ། ལྷོ་གཏུམ་མོའྲི་ངོ་

བོར་རྣམ་པར་དག་པའོ། །དེ་དག་ནྲི་རྭ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་དག་ཡྲིན་ལ། རྭ་དགུ་པའྲི་ཚེ་ལྷའྲི་

རྣམ་དག་ཇྲི་ལྟར་སྦར་བ་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་ཀྲི་དབུས་སུ་

ནྲི། །དགུ་པ་ལ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། །རྣམ་དགུ་ལ་སོགས་རྩེ་མོ་ནྲི། །ལྷ་རྣམས་དགུ་

ཡྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། །ཞེས་པ་ལ་དཔང་འགྱུར་དུ། སོགས་ཀྲི་དོད་ལ་མཆོག་

ཅེས་འབྱུང་ཞྲིང༌། འགྲེལ་པར་ཡང་མཆོག་གྲི་བཤད་པ་མཛད་དེ། དེ་ལ་མན་སེ་ལྟར་

ན། སེང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་བཞྲི་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང༌། མཚམས་ཀྲི་རྭ་བཞྲི་

སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང༌། བརྒྱད་པོ་དེའྲི་དབུས་ཀྲི་རྭ་དགུ་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་

མྲི་བསྐོད་པ་སེ། དེ་དག་ནྲི་འོག་གྲི་རྭ་དགུ་ལྷ་གང་རྣམ་པར་དག་པར་འཇོག་པའྲི་ལྷ་

དེ་དག་གྲི་བེད་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ཅེས་བ་ལ། འོག་གྲི་རྭ་ཕོགས་མཚམས་

ཀྲི་བརྒྱད་ནྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་བང་སེམས་བརྒྱད་དང་རྭ་དབུས་མ་རོ་རེ་སེམས་

དཔར་འཆད་དོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར། ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་

ནྲི། །དབུས་མ་ཉྲིད་དང་སངས་རྒྱས་དགུ །གཙོ་བོ་དགུ་ནྲི་ལྷ་ཉྲིད་དེ། །ལྷ་དགུ་ཡྲིས་

ནྲི་བྲིན་གྲིས་བརླབས། ཞེས་དང༌། གདན་བཞྲི་ལས། ཕོགས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་

དང་ནྲི། །དབུས་མའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དང་དགུ །རྩེ་མོ་དགུ་ཡྲི་ལྷ་ཉྲིད་དེ། །ལྷ་དགུ་

ཡྲིས་ནྲི་བྲིན་གྲིས་བརླབས། ཞེས་པ་དག་གྲི་དོན་འཆད་པ་ན། བྷཱ་ཝ་བྷ་དས། སེང་

གྲི་རྭ་དབུས་མ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སང༌། ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་བང་སེམས་བརྒྱད། 

འོག་གྲི་རྭ་བརྒྱད་ལྕགས་ཀྱུ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དུ་བཤད་ནས་དེའྲི་
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དབུས་རྭ་གང་དུ་བེད་པ་མ་བཤད་ཅྲིང༌། རྭ་ལྔ་པའྲི་ཚེ་པད་དང་སྦར་བའྲི་ལྷ་དེ་དང་

དེ་རྭ་དགུ་པའྲི་རྭ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པའྲི་ཚེ། རྭ་དགུ་པའྲི་པད་དེ་དག་གང་དང་

སྦོར་བ་འཆད་དགོས་པར་སང་བ་ལ་འགྲེལ་པ་རྣམས་དང༌། ཕེང་བ་ལ་སོགས་གང་

དུ་ཡང་མ་བཤད་ཅྲིང་རྒྱུད་དག་ཏུ་མ་གསུངས་ལ། དེའྲི་ཚེ་ལྷ་དེ་དག་གང་ལ་འགོད་

པའྲི་གདན་དུ་འཆད་དགོས་སམ་སམ་མོ། །རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་རྭ་རྣམས་ཆུ་སྲིན་གྲི་ཁ་ལས་འཐོན་པ་ནྲི་སྲིང་རེས་སེམས་

ཅན་མྲི་གཏོང་བ་དང༌། ལྟེ་བའྲི་མཐའ་དང་པདའྲི་སེང་གྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་བ་དང༌། 

རྭའྲི་འོད་ཟེར་དག་ནྲི་གདུལ་བའྲི་རེ་བ་སོང་བའྲི་ཕྲིན་ལས་ཀྲི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་

པ་མཚོན་པ་དང༌། རྭ་དབུས་མའྲི་རྐེད་དཀྲྲིས་གསུམ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་

གསུམ་མཚོན་པ་དང༌། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་རྣམ་དག་འཆད་པའྲི་

ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གདན་དུ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྟོགས་བ་གཞྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་དག དེ་རྟོགས་པ་ལམ་

གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་དག རྟོགས་པའྲི་འབས་བུ་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་དག་གོ 

དང་པོ་ནྲི། སམྦུ་ཊ་ལས། གང་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་ཡྲི། །རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་བདག་

སེམས་ལ། །རོ་རེ་སྲིང་ཅན་རྣལ་འབོར་བ། །རོ་རེ་སེམས་ནྲི་བེད་དུ་གཞུག །རོ་རེ་

དག་པ་བརྟན་པར་བ། ཞེས་པ་འདྲིས་ཐོག་མར་གཞྲི་ལམ་འབས་བུའྲི་དོན་དམ་གྲི་

རྣམ་དག་ཐུན་མོང་དུ་མདོར་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་མན་སེར་བཀྲལ་བ་ལྟར་གསལ་བར་

ཚིག་གྲི་འབྲུ་གཉེར་ནས་བཤད་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་
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ན་ཉྲིད་ནྲི་སྤོས་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་རོ་རེ་

དོན་དམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་དང་རོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབོར་

པ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་ལ་ཕྲིའྲི་རོ་རེས་མཚོན་པའྲི་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དབེར་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་ཞེས་བ་ལ། ཡེ་

ཤེས་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རོ་རེ་སྲིང་པོ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབོར་པས། སོབ་

མ་ལ་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སོན་པའྲི་ཚེ། རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་སོགས་ཀྲིས་མཚོན་

པའྲི་དོན་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་སེམས་ནྲི་བེད་

དུ་གཞུག་ཅྲིང༌། སོབ་མར་མ་ཟད་རང་གྲིས་ཀང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཉྲིད་གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་

དང༌། དེ་འད་བའྲི་ཐུགས་དོན་དམ་པ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་སྐུ་ཀུན་རྫོབ་

ལྷའྲི་འཁོར་ལོར་ཤར་བ་གཉྲིས་སུ་མེད་ཅྲིང༌། དབེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ནང་ཟུང་འཇུག་

གྲི་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་རྩ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་རྟགས་ཀྲི་རོ་རེས་མཚོན་པ་དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་རོ་རེའྲི་དག་པ་ཡྲིད་ལ་བརྟན་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་མདོར་བསན་པ་

དེ་ཉྲིད་གཞྲི་ལམ་འབས་བུའྲི་རྣམ་དག་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ན་

གཞྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་དག་ནྲི། རོ་རེ་ཆོས་ལ་བརྩོན་པ་ཡྲིད། །རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཅན་ཀུན་

རྣམས། །རོ་རེ་ལས་ལ་སྔོན་པར་འགྲོ །ཞེས་ཆོས་རེ་བུས་འགྱུར་ཆད་བསབས་པ་

ལས་འབྱུང་ལ། མན་སེ་དཔང་འགྱུར་དུ། རོ་རེ་ཆོས་བརྩོན་འདོད་པའྲི་ཡྲིད། །ཅེས་

པར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་འདྲི་ནྲི་དོན་འད་བ་ལ་གདན་བཞྲིའྲི་སྦོར་གདན་གྲི་རབ་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།
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བེད་དང་པོ་ལས། ཆོས་རྣམས་རོ་རེ་ལས་གཞན་མེད། །ཐམས་ཅད་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་

ཡྲིན། །རོ་རེ་ལས་ནྲི་སྲིང་པོའ།ོ །ཞེས་འབྱུང་བ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི། 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལས་དོན་གཞན་ན་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་རོ་རེའྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་སེ། ཆོས་གང་ལའང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པས་བཙལ་བ་

ན་སོང་པ་ཉྲིད་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་ལ་འགྲེལ་པ་དན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་དུ། རོ་རེ་ལས་ཀྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་ཀང་

རོ་རེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་སྲིང་པོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་བཤད་ལ། ཁ་སྦོར་གྲི་རོ་རེ་ལས་ལ་སྔོན་པར་འགྲོ །ཞེས་པའྲི་

འགྲེལ་པ་མན་སེ་ལས། རོ་རེའྲི་ལས་ཀང་གནོད་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཞྲི་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་ལས་སོ། །དེ་རྣམས་ལ་སྔོན་པར་འགྲོ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་

ཉྲིད་ལེགས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ནས་གསུངས་པའྲི་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་

རབ་འབམས་རྣམས་ལ་རོ་རེའྲི་ལས་ཞེས་བ་ལ། ལས་དེ་དག་ལ་རོ་རེ་ཞེས་ཟེར་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཕ་རོལ་གྲི་སྦོར་བ་གང་གྲིས་ཀང་གནོད་བ་མ་ཡྲིན་པ་སེ། བཟློག་

པའམ་གཞྲིག་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འད་བའྲི་ལས་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་

བཤད་པ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་དོན་དམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པའྲི་ལྟ་བས་ཟྲིན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཞེས་བ་བ་སེ། དངོས་གྲུབ་མཆོག་བསྒྲུབ་

པ་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། གཏོར་མ་སྦྲིན་སེག་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་རོ་རེའྲི་ལས་

ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ན། རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ལ། དེ་ནམ་
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འཛིན་པའྲི་ཚེ་དེས་མཚོན་པའྲི་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རོ་རེ་དེ་དན་པའྲི་སྒོ་

ནས་ལས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འཁོར་གསུམ་ལ་ལྟ་བས་རྒྱས་ཐེབས་པ་བ་དགོས་

པའྲི་དོན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དེ་རྟོགས་པ་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་དག་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། 

རོ་རེ་སྤོ་བའྲི་སྦར་བ་ཡྲིས། །རོ་རེ་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་སྒོལ། །རོ་རེ་བཀུག་པའྲི་

རྣལ་འབོར་དང༌། །རོ་རེ་རེངས་པའྲི་རྣལ་འབོར་རྲིགས། །མུན་པ་ལྟ་བུའྲི་ཉོནམོངས་

པ། །རྣམ་ཤེས་མར་མེ་དང་ལྷན་ཅྲིག །ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་གཞོམ་པར་བ། །སང་བའྲི་

ཕོགས་ནྲི་འཐོབ་པ་ཡྲི། །རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །རོ་རེའྲི་བདག་ཅེས་བསན་པ་

ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་དོན་དམ་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་

ལུགས་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དབེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་མཚོན་བ་དོན་གྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་

ལ་ཡང་ཚོགས་ལམ་དང༌། སྦོར་ལམ་དང༌། མཐོང་ལམ་དང༌། སྒོམ་ལམ་དང༌། མྲི་

སོབ་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ལྔར་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་མཐའ་མ་ནྲི་འབས་

བུའྲི་སབས་སུ་འཆད་ལ། ཚོགས་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་

ཀྲིས་སོན་ཏེ། དེ་ཡང་མན་སེ་དཔང་འགྱུར་ལ་རྐང་པ་དང་པོ། རོ་རེ་ལྷ་རྣམས་སྤོ་པར་

བེད། ཅེས་པར་ཡོད་དེ། དོན་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་མཚོན་བ་དོན་གྲི་རོ་རེ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཀུན་

རྫོབ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོར་ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས་སྤོ་བར་བེད་པ་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་ཀྲི་རོ་

རེ་དེས་ནྲི་གདུལ་བའྲི་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་

ཏོ། །སྦོར་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི། རོ་རེ་བཀུག་པ་ཞེས་སོགས་གཉྲིས་ཏེ། དེ་
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ཡང་རྫོགས་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མོས་སྤོད་

ཀྲི་སས་བསྡུས་པ་ནྲི་མཚོན་བ་དོན་གྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་གོམས་བཞྲིན་པས་

བཀུག་པ་གོམས་བ་ལ་གསལ་སང་དང་བཅས་པའྲི་རྣལ་འབོར་དང༌། དོན་དམ་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་དེ་བར་མ་ཆད་པར་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པས་ཀུན་རྟོག་རླུང་

གྲི་གཡོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་འཕོ་བ་རེངས་ཤྲིང་འགོག་པ་ལ་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་

གྱུར་པའྲི་རྣལ་འབོར་རྲིགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པར་གྱུར་པའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི། མུན་པ་ཞེས་སོགས་གསུམ་

སེ། དེ་ཡང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་རབ་ཏུ་འབར་བས་སོང་

ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བེད་པའྲི་རྣམ་ཤེས་མར་མེ་ལྟ་བུ་སྐེས་པ་དང་ལྷན་

ཅྲིག་སེ་དུས་མཉམ་དུ་མུན་པ་ལྟ་བུའྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་མ་ལུས་པ་གཞོམ་

པར་བ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་མཐོང་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བས་

པའྲི་མཚོན་བ་དོན་གྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ལ་ཡང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་

མ་གསུམ་གྲི་མཐོང་ལམ་དང་མྲི་འད་བར། བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་

གྲིས་ཐོབ་པའྲི་དོན་གྲི་འོད་གསལ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་མཐོང་ལམ་གྲི་སབས་སུ་

བདེན་འཛིན་ཉོན་མོངས་སུ་བས་པའྲི་ས་བོན་ཡང་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་སོང་བ་ཤེས་

དགོས་སོ། །

བཞྲི་པ་སྒོམ་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པ་ནྲི། རྐང་པ་ལྷག་མ་གསུམ་སེ། དེ་ཡང་

སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཕོགས་དང༌། 

དེ་མེད་པ་སང་བའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་དེ་འདའྲི་སང་བའྲི་
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ཕོགས་ནྲི་འཐོབ་པའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་ཡང་ཡང་དུ་གོམས་པར་

བས་པས་ནུས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྲི་ངོས་

སལ་གྲི་སང་བར་གྱུར་པའྲི་གཉྲིས་སང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་རྲིམ་གྲིས་འཇོམས་

པར་བེད་པའྲི་རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་འད་

བའྲི་སྒོམ་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ནྲི་སྒོམ་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མཚོན་བ་དོན་

གྲི་རོ་རེའོ། །གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་ཚིག་དོན་འདྲི་ལྟར་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་

མན་སེ་ལྟར་བཤད་ཅྲིང༌། དེར་ཡང་གྲུབ་མཐའྲི་དབང་གྲིས་སང་བ་སོང་བའྲི་ཚུལ་མྲི་

མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་བཏང་སོམས་སུ་བས་ཏེ་མ་བཀོད་དོ། །དེ་ལྟར་

སོབ་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ལམ་

དུས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྔར་དབེར་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་དག་རྟགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་ལྔས་མཚོན་

པར་བེད་པ་དང༌། ལམ་དུས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔར་གང་ལས་བེད་པའྲི་གཞྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བས་མཚོན་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་མཚོན་བེད་རྟགས་ཀྲི་རོ་རེས་དོན་དམ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་དང་ཀུན་རྫོབ་ལྷའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་པར་བེད་པས་ནྲི། མཚོན་པར་བ་བ་

ལམ་གྲི་སབས་སུའང་བསྐེད་རྫོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་སུ་ཐུགས་བདེ་སོང་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྐུ་ཀུན་རྫོབ་ལྷའྲི་སྐུ་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་ལམ་དགོས་པ་དང༌། 

འབས་བུའྲི་སབས་སུའང་ཐུགས་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། སྐུ་ཀུན་རྫོབ་གཟུགས་

སྐུ་ཟུང་དུ་ཆུད་པ་དགོས་པ་དང༌། རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་ཚེ་ནའང་དེ་ལྟར་དན་

པར་བ་དགོས་པར་སོན་པ་འདྲི་ལྟར་གོ་ནས། འོག་ཏུ་བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་བེད་པའྲི་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།
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ཐབས་ཀྲི་མཚོན་དོན་ལ་སྦར་བ་དང་སྦྲེལ་ཤེས་ན་རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་ངོ་མཚར་བ་སྐེད་

པར་བེད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོར་ཡང་འདྲི་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་མོད་

ཀྲི། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་དངས་སོ། །

གསུམ་པ་རྟོགས་པའྲི་འབས་བུ་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་རྣམ་དག་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། རོ་རེ་ཆོས་ཀྲི་སྲིང་པོ་ཅན། །རོ་རེ་ཐར་པ་ལྷུར་ལེན་

པ། ཞེས་པས་སོན་ཏེ། རོ་རེ་ཆོས་ནྲི་ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ཡུལ་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར་གྱུར་པ་ལས་ནམ་ཡང་བཞེངས་པ་མྲི་མངའ་

བའྲི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་

སྲིད་པའྲི་མཐའ་སངས་པ་དང༌། དེའྲི་སྲིང་པོ་ཅན་ནྲི་དེའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཀུན་རྫོབ་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲིད་དུ་འགྲོ་བའྲི་དོན་མཛད་པས་ཞྲི་བའྲི་མཐའ་སངས་

པ་སེ། དེ་གཉྲིས་དབེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཐར་

པ་དེ་ཉྲིད་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ལམ་རྣམས་ཀྲིས་ཐོབ་བར་ལྷུར་ལེན་པའོ། ཞེས་བ་སེ། 

མན་སེར་ལྷུར་ལེན་ཞེས་པ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་འད་བའྲི་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཕེ་བ་ནྲི་རྭ་ལྔ་ལྔས་མཚོན་པར་བེད་ལ། ཡེ་ཤེས་

རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་མ་བཞྲི་བཞྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་རེས་སུ་འགྲོ་བས། རྭ་རེ་རེ་

ལ་ཟུར་བཞྲི་བཞྲི་བས་པ་སེ། མན་སེར། འདྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་

ཉྲིད་དོ་ཞེས་རྲིག་པའྲི་ཆེད་དུ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞྲི་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དབང་དུ་བས་ན། ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་གཞན་བཞྲི་ནྲི་གཟུགས་སོགས་བཞྲིའྲི་རྣམ་
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པར་རྟོག་པ་འཇོག་པ་ལས། གཟུགས་སོགས་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་

པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་གཞན་བཞྲི་ཡང་ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཡྲིན་པས། 

ཕོགས་ཀྲི་རྭ་བཞྲི་དབུས་རྭ་ལ་ཟུག་པ་སེ། མན་སེ་ལས། རྭ་དབུས་མ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྭ་རྣམས་ཀྲི་ཡོངས་སུ་མཐའ་འཇུག་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་གཙོ་བོ་ཅན་ནོ་ཞེས་གསལ་བར་བའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ལྷའྲི་རྣམ་དག་གྲི་སབས་སུའང་ཚུལ་འདྲིས་མཚོན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཐབས་དང་བཅས་པའྲི་

མཚོན་དོན་བཤད་པ་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། རོ་རེ་པད་རྣམས་མནན་ཏེ། །བསྒྲུབ་བ་དེ་

ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ལས། །རོ་རེ་པད་ཀུན་ཞུགས་པ། །རྣམ་པར་མཁས་པས་བསྒྲུབ་

པར་བ། ཞེས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ལ་མན་སེར་རྐང་པ་དང་པོ་མདོར་བསན་དང༌། ལྷག་

མ་གསུམ་རྒྱས་བཤད་དུ་མཛད་ཅྲིང༌། མདོར་བསན་གྲི་མནན་ཞེས་པ་དང༌། རྒྱས་

བཤད་ཀྲི་ཞུགས་ཅེས་པ་དོན་གཅྲིག་ལ། པད་རྣམས་ཞེས་པའྲི་རྣམས་ནྲི་མང་ཚིག་

ཡྲིན་པས། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་གྲི་པད་རྣམས་དང་ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་གའྲི་པད་

གཉྲིས་ཀ་ལ་འཆད་པ་དང༌། རོ་རེ་ཞེས་པ་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་དང་བདེ་བའྲི་རྟེན་

ཀུནྡ་ལྟ་བུ་དང༌། དེས་དངས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ག་ལ་སྦར་ཏེ་

གསུངས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་དང་

ཕག་རྒྱའྲི་པད་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦར་བས་གཏུམ་མོ་འབར་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

འཁོར་ལོ་ལས་ཞུ་ནས་རྲིམ་གྲིས་མགྲྲིན་པ་སྲིང་ཁ་ལྟེ་བའྲི་པད་རྣམས་མནན་ཅྲིང༌། 

དེ་དག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། མཐར་ཕག་རྒྱའྲི་པད་ན་གནས་པའྲི་ནོར་བུའྲི་རྩེར་ཕྲིན་པའྲི་སྒོ་
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ནས་དགའ་བ་བཞྲི་མངོན་དུ་བས་པ་ན། ཡུམ་གྲི་པད་དང་སྦར་བའྲི་གསང་གནས་

ཀྲི་རོ་རེ་ནྲི་འདྲིར་མཚོན་པར་བ་བའྲི་རོ་རེ་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཞུ་བ་རྩའྲི་པད་དང་བྷ་གའྲི་པད་རྣམས་སུ་རྲིམ་གྲིས་འབབ་པའྲི་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀང་མཚོན་པར་བ་བའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་

དགའ་བ་བཞྲིའྲི་བདེ་བ་ཡང་མཚོན་པར་བ་བའྲི་རོ་རེ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཕག་

རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཚེ། གསང་གནས་ཀྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་རྭ་

དབུས་མའྲི་ནོར་བུ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པའམ། རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་སུ་

བསྐེད་དགོས་པས། དེའྲི་ཚེ་གསང་གནས་ཀྲི་ལྲིང་ག་གང་དུ་བསྒོམ་པ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྲིའྲི་རོ་རེས་མཚོན་པར་བེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། 

རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་བྲིས་པས་མཚོན་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་མཉམ་པར་སྦར་

བའྲི་ཐབས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཚུལ་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་མ་

ཐག་ཡྲིན་ལ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཞུ་བ་ལས་སྐེས་

པར་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པའྲི་རྭ་ཐམས་ཅད་ཀུནྡ་ལྟ་

བུའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མཚོན་པའྲི་ཟླ་བ་ལ་གནས་པར་བས་ཏེ། མདོར་ན་གོང་དུ་

བཤད་པའྲི་མཚོན་བ་དོན་གྲི་རོ་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་སབས་འདྲིར་

མཚོན་པར་བ་བའྲི་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་འདྲི་ལྟ་བུ་ལས་སྐེས་

པའོ། ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །རོ་རེའྲི་དེ་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པའྲི་མཁས་

པ་ལ། སྔོན་དུ་རོ་རེའྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་རྟོག་གྲི་རྦ་རླབས་གཡོ་བའྲི་འཁོར་བ་ལས་

སེམས་ཅན་འདེན་པར་གསུངས་པ་དོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་གྲི། དེ་ལས་གཞན་
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པ་དག་ལ་ནྲི་རོ་རེའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་སྒ་ཙམ་ཞྲིག་ཟློས་པ་སྲིང་པོར་ཟད་དོ། །མན་

སེར། དབུས་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩེ་མོ་རྣམས་ལ་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསམ་པར་བའོ། ཞེས་དང༌། 

གདན་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་ཝས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་

འཐད་དེ། རྣམ་སང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སུ་བེད་ན། དབུས་སུ་འོང་བར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་གསུང་ངོ༌། །འདྲི་ནྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལ་གནོད་པ་འཇུག་པ་ལྟར་

སང་ཡང༌། ཕེང་བར། འདྲིར་རོ་རེའྲི་དབུས་དང་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་རྭ་རྣམས་ལྟེ་

བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ལ་མྲི་བསྐེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་བསྒོམ་མོ། །ཡང་ན་དབུས་སུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དོ། ཞེས་ཀང་གསུངས་

ཏེ་བརྟག་པར་བའོ། །རོ་རེ་རྩེ་མོ་དགུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་དག་སོགས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་

ཞེ་ན། འདྲི་ལ་གདན་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པར། རྩེ་མོ་དགུ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། རྩེ་མོ་དགུ་པ་

སེ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་རྣམ་པར་དག་པའོ། ཞེས་པ་ལྟར། རྭ་དགུ་གསུང་རབ་

ཡན་ལག་དགུ་དག་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དག་པ་སྦོར་ཚུལ་གསལ་

བར་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་དག་ཏུ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟ་ནའང༌། རྭ་ལྔ་ཕུང་པོ་ལྔ་དག་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པར་གསུངས་པ་དེས་རྭ་དགུ་པ་ལ་ཡང་དབུས་དང་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་

ལྔ་དེ་དང་འད་བར་གོ་ནུས་ལ། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་མཚམས་ཀྲི་རྭ་བཞྲི་ཡང་ཁམས་

བཞྲི་དག་བའྲི་ཚད་མེད་བཞྲི་མཚོན་པར་གོ་ནུས་པས། དེ་ལྟར་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་

ནས་མ་གསུངས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་སྤྲིར་རྭ་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ་གཉྲིས་

ཀ་རྣམ་དག་དང་བཅས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང༌། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བསྐུར་
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བའྲི་ཚེ། དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་རྩེ་ལྔ་པ་ངེས། དེའྲི་ཕྲིར་རྩེ་ལྔ་པ་ལ་དམ་

ཚིག་རོ་རེ་ཞེས་གསུངས་པ་པཎྜྲི་ཏ་གཞན་དག་འཆད་པ་ལ་ཨ་བྷ་ཡའྲི་དགོངས་པ་དེ་

ཡང་དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་རུང་བར་མངོན་ཞྲིང༌། གུར་དུ་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་པའྲི་སབས་

སུ་རོ་རེ་རྩེ་དགུ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ལྷའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བོ་གྲོས་ཆེན་པོས། རོ་རེ་རྩེ་

ལྔ་པ་ཡྲིན་ཀང༌། སེང་འོག་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྭ་བཞྲི་བཞྲི་སེ་བརྒྱད། དབུས་རྭ་དེ། སེང་

འོག་གཅྲིག་ཏུ་བགྲངས་པ་དང་བཅས་པའྲི་དགུ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་

པར་བཤད་དོ། །འདྲི་ལྟར་ན་ད་ལྟ་དམ་ཚིག་རོར་དྲིལ་བྲིན་རླབས་བས་ནས་བརྟེན་

པའྲི་དམ་ཚིག་ཏུ་འཆད་པ་ལ་རྩེ་ལྔ་པ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རོ་རེའྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དྲིལ་བུའྲི་རྣམ་དག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ལ། རོ་རེ་ཐབས་དང་དྲིལ་

བུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བརོད་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཏུ་བས་པ་

དང༌། ཕག་རྒྱ་ལ་ཤེས་རབ་ཏུ་བས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཆད་ཚུལ་སོ་སོར་

ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་བས་འདྲི་ལ་གཉྲིས། སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་ནས་

རྣམ་དག་བཤད་པ་དང༌། ཤེས་རབ་མའྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཚོན་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་དག །དེ་བརོད་པ་སྒའྲི་རྣམ་དག །དེ་

རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་རྣམ་དག་གོ །

དང་པོ་ནྲི། དྲིལ་བུའྲི་ཁོག་པའྲི་ནང་གྲི་ནམ་མཁའ་ནྲི་ཐོགས་པའྲི་རེག་བ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་དུ་གནས་པ་དེས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་ཟབ་

མོ་སོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་པར་བེད་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་ལས། དབུས་ཀྲི་ཁོག་པ་ཟབ་
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པ་དང༌། །ཐམས་ཅད་དག་བེད་བཅུད་ཀྲིས་གནས། ཞེས་པའྲི་རྐང་པ་དང་པོས་ཀང་

དོན་འདྲི་ཉྲིད་སོན་ཏེ། འགྲེལ་པར། ཁོག་པ་གཏྲིང་ཟབ་མོ་བས་ན་སྒ་རྲིང་པོ་འབྱུང་བ་

ལ་ཡང་བཤད་མོད་ཀང༌། དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སྔ་མའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གདན་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། ཆོས་ཀྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒ་སེ་སྒའྲི་དག་པ་དེས་དྲིལ་བུ་

དཀྲོལ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲིལ་བུའྲི་སྒས་སོང་པ་ཉྲིད་སྒོགས་པར་སེམས་

པ་ནྲི་སྒའྲི་དག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་དུམ་བུ་གཉྲིས་པའྲི་འགྲེལ་

ཆེན་ལས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་

མེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཀུན་མཆོག་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གསལ། 

ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བ་བས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་

ཞྲིང་དེའྲི་སྒ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། གདན་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པར། ཤེས་རབ་སྒ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྒ་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་

མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་ངན་ལས་

འདས་པའོ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྒ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་དང་དུས་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཁབ་པར་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་མཐའ་གཏུགས་པ། ཞེས་བ་བ་

སོས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྲི་སྲིང་པོ་ལ་གནས་ཀྲི་བར་དུ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྒ་དེས་ཁབ་པར་བསྒགས་ཤྲིང་བསྒོམ་མོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སམྦུ་ཊ་རྩ་འགྲེལ་ལས་ཀང་གསུངས་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། 
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སོན་པ་མེད་པ་གསུམ་སྒོགས་པར་སེམས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་

ནའང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་སུམ་བརྡུངས་ཀྲི་རྣམ་པར་ལྕེ་བསྐོད་པར་བའོ། ཞེས་བ་

མ་སྔ་མ་དག་འཆད་དོ། །སོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་པའྲི་ནང་གྲི་ནམ་མཁའྲི་དབུས་སུ་འཕང་

བའྲི་ལྕེ་ལ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱུག་གུ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་ཡུལ་

ཅན་ཁད་པར་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྟོགས་པའྲི་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་མཚོན་པ་སེ། དེ་ལྟར་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྒ་སྒོགས་པའྲི་བདག་རྐེན་དང་བེད་པ་པོར་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་ལྕེ་དེ་ཉྲིད་བསྐོད་པས་

དྲིལ་བུའྲི་སྒ་སྒོགས་པའོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་སོན་པའྲི་སད་དུ། སམྦུ་ཊྲི། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ 

།གདན་བཞྲི་གསུམ་ག་ལས། ནང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དབྱུག་གུ་ནྲི། །ཐམས་ཅད་སྤོ་ཞྲིང་

སྡུད་པའོ། ཞེས་མཐུན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་མན་སེར། དྲིལ་བུ་དབུས་སུ་ཟུར་

བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱུག་པ་སེ། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་བེད་

པའོ། །དེ་ཡང་རང་གྲི་ངང་ཁོ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་རྣལ་འབོར་

པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྤོས་པ་དང་སྡུད་པ་དག་བེད་དོ་ཞེས་པས་དབྱུག་

པ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་བ་སེ། སྒ་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པའྲི་ཆ་ལས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་གསུངས་པ་བསྐོད་པར་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་རྣམ་དག་ནྲི། སམྦུ་ཊ་ལས། ནང་

གྲི་གཟུགས་ནྲི་ནམ་མཁའ་སེ། །གཟུགས་ཀྲིས་གང་བའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། །པད་

ཁ་ཕེ་ལས་བྱུང་བ། །གཟུགས་མེད་སྲིད་པའྲི་གནས་སུ་ནྲི། །ཤེས་རབ་བདུད་རྩྲི་
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བུམ་པ་ལྟར། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩྲི་བུམ་གནས་སུ། །དེ་ཡྲི་དབུས་སུ་ཡྲིད་ཀྲི་ནྲི། །ལྷ་

མོ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན། །གཟུགས་ནྲི་མཛེས་ཤྲིང་ཡོན་ཏན་གནས། ཞེས་པའྲི་

འགྲེལ་པ་མན་སེར། ནམ་མཁའ་སེ་སོང་པ་གང་གྲི་དབུས་ཡྲིན་པ་དེ་དྲིལ་བུའྲི་

གཟུགས་ཏེ་འདོད་པའྲི་ཁམས་སོ། །དྲིལ་བུའྲི་སེང་དུ། འོག་ཏུ་ཁ་ཕོགས་པའྲི་

པད་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ངོ་བོ་གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་སོ། །པདའྲི་སོར་བའྲི་སེང་

དུ་གཟུགས་མེད་སྲིད་པའྲི་ཕོགས་གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་ཏེ། དེ་རུ་ཤེས་རབ་

བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པ་སེ་པདས་བསོར་བའྲི་སེང་དུ་རྲི་མོ་གསུམ་གྲིས་བུམ་པའྲི་རྣམ་

པར་དབྲིབས་བའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་བདུད་

རྩྲི་སེ་དེའྲི་གནས་པའོ། །བུམ་པའྲི་རྣམ་པ་དེའྲི་དབུས་སུ་ཤེས་རབ་བདུད་རྩྲིའྲི་

གནས་སུ་ཡྲིད་ཀྲི་མོས་པ་བ་བ་ནྲི། ཡྲིད་ཅན་ཏེ། བུམ་པའྲི་དབུས་སུ་ཤེས་རབ་ཕ་

རོལ་ཕྲིན་མའྲི་ལུས་སུ་མོས་པར་བ་ཞྲིང༌། བུམ་པའྲི་སེང་དུ་ནྲི་ཞལ་ཁོ་ན་བལྟ་བར་

བ་སེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཁོ་ན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒོ་ཡང་དག་

པ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་སོན་པའྲི་ཐབས་སོ། ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའྲི་དོན་དུའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་དྲིལ་བུའྲི་ནང་གྲི་ནམ་མཁའ་མཚོན་

པའྲི་དོན་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་སྒས་བརོད་པའྲི་དོན་དེར་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྲིན་དབེར་མེད་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དེ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་སྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དྲུངས་འབྲིན་པའྲི་

འཆྲི་མེད་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཆེད་དུ། དྲིལ་བུའྲི་ལུས་ལ་ཁམས་གསུམ་

གྲི་དབེ་བའྲི་ཐ་སད་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་སྒས་ཁམས་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་
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སྒོགས་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

བདུད་རྩྲི་བུམ་པས་མཚོན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་

སོང་ཉྲིད་སོན་པའྲི་གསུང་གྲི་བདག་རྐེན་གཙོ་བོར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་བུམ་པའྲི་སེང་

དུ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ་དང༌། རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དང༌། རོ་རེ་སེམས་མ་ཞེས་

པའྲི་མཚན་ཅན་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་ཞལ་བས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ལ། རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་བསྒོམ་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པའྲི་

ཆ་གཟུང་རྣམ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གདུལ་བའྲི་དོན་དུ་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་ལྷ་ཕོའྲི་རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་སྤོས་

པ་དག་རོ་རེའྲི་རྭ་དང་པད་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པར་བེད་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་མཐར་

ཐུག་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་བཟུང་རྣམ་རོ་

རེ་སེམས་མའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཤེགས་མ་དང་སེམས་མ་ལ་

སོགས་པ་ཤེས་རབ་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་སྤོས་པ་ནྲི། པད་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་

གེ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པར་བེད་དོ། །དྲིལ་བུའྲི་རྩེ་མོའྲི་རོ་རེ་དང་པད་ནྲི། གདན་

བཞྲི་ལས། སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་བསམ་པར་བ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། སྔ་མ་བཞྲིན་

དུ་བསམ་པར་བ། ཞེས་བ་བ་ནྲི། རོ་རེའྲི་སབས་སུ་བསན་པ་ལྟར། རྣམ་པར་སང་

མཛད་ལ་སོགས་པར་བསམ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེའྲི་སེང་གྲི་རྭ་དང་

པད་རྣམས་ཀྲིས་དག་པར་སྦོར་བ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཤེས་རབ་མའྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཚོན་དོན་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་མའྲི་ཞལ་
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དང་པདའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ལྷ་མོའྲི་ས་བོན་བཀོད་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་པ་རོ་

རེ་སེམས་དཔའམ། རོ་རེ་འཆང་དུ་ང་རྒྱལ་བས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་དང༌། རྣམ་སང་ལ་

སོགས་པ་རྲིགས་སོ་སོའྲི་ང་རྒྱལ་བས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་རོ་རེ་སེམས་མའམ། རོ་རེ་

དབྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་དེ་དང་དེར་བསྒོམ་པར་བས་པའྲི་ལས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་སོ་སོ་དག་ལ་མཚོན་ལ། དྲིལ་བུའྲི་ཁོག་པ་ཁའྲི་མཐར་ཐུག་པས་

ནྲི། ཕག་རྒྱ་དེ་དག་གྲི་ཆོས་འབྱུང་བྷ་ག་མཚོན་ཞྲིང༌། ནང་གྲི་ལྕེ་ནྲི་རོ་རེ་དབྲིངས་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་རྩ་བྷ་གའྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་བ་རོག་གདོང་མ་མཁའ་འགྲོ་

གདོང་ཞེས་བ་བ་དེ་མཚོན་ལ། ལྕེ་ལ་ཟུར་བརྒྱད་བས་པ་དེས་དྷུ་ཏྲི་གང་གྲི་དབུས་

ན་གནས་པའྲི་སྦས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་མཚོན་པ་སེ། འདྲི་དག་གྲི་ཤེས་བེད་དང་བཅས་པ་

ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གོ་བར་ནུས་པས་འདྲིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ། །དེ་

ལྟར་ན་དྲིལ་བུའྲི་རྣམ་དག་དང་མཚོན་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྲི་རྣམ་དག་ལ་

བཞྲི། ལྷའྲི་རྣམ་དག་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཚུལ། ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་རྣམ་དག་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཚུལ། སྒྲུབ་པ་པོ་དང་

ཕག་རྒྱའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཚུལ། རོ་རེ་གསུམ་དབེར་

མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནྲི། རྭ་དང་པད་སེང་འོག་གྲི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་སྤོ་བ་པོར་གྱུར་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། དྲིལ་བུ་ལ་ཞལ་དངོས་སུ་བྱུང་

བའྲི་རོ་རེ་སེམས་མ་ནྲི་དྲིལ་བུའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་མོ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་སྒོ་ནས་རོ་
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རེ་ཐབས་དང་དྲིལ་བུ་ཤེས་རབ་ཅེས་བརོད་མོད་ཀྲི། སྤྲིར་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་རེ་

རེ་ལ་ཡང་ལྷའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཐབས་ ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཚང་བར་བ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ། རོ་རེའྲི་རྭ་འོག་མ་རྣམས་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་

རྣམ་པར་དག་པར་བཞག་ལ། དྲིལ་བུའྲི་རྩེ་མོའྲི་རོ་རེ་ཕེད་པ་ནྲི། རྣམ་སང་ལ་སོགས་

པ་ཐབས་ལྷ་ཕོའྲི་རྣམ་པར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་གདན་བཞྲིའྲི་སྦོར་གདན་གྲི་རབ་

བེད་བཞྲི་པའྲི་འགྲེལ་པར། རོ་རེ་དང༌། དྲིལ་བུ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

བོ། །དེ་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་སེ། སོ་སོར་དགའ་བས་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་

དྲིལ་བུ་ལ་རོ་རེས་སེང་དུ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཕྲིའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཡབ་

ཡུམ། བདེ་བ་དང་སོང་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་དྲིལ་བུའྲི་རྩེར་རོ་

རེ་ཕེད་པས་མཚན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་གཙོ་བོའྲི་དབང་དུ་བས་པས། 

རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཞལ་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་རོ་རེ་སེམས་མའྲི་ཞལ་སྦོར་

བས་ཐབས་ཤེས་རབ་མཉམ་པར་སྦར་པ་མཚོན་ཞྲིང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོ་རོ་

རེ་གཡས་དང༌། རོ་རེ་སེམས་མའྲི་ངོ་བོ་དྲིལ་བུ་གཡོན་དུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་སངས་

བས་པ་ནྲི། སྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། རྫོགས་རྲིམ་པ་དང༌། འབས་བུའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མཚོན་པར་བེད་

དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྤྲིར་རོ་རེ་ལ་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། དྲིལ་བུ་ལ་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་བདེ་བའྲི་རྣམ་དག་ཡོད་མོད་ཀྲི། གཙོ་ཆེ་བའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ལས་རོ་

རེ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་དང༌། དྲིལ་བུ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་
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དང་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆར་འཇོག་པས། རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་དང་དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་

སྦོར་བའམ། དེ་གཉྲིས་འཛིན་པ་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཐུགས་ཀར་བསོལ་བ་ལས། 

ཡུལ་སོང་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་དབེར་མེད་པར་སྦར་བ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོ་

དང་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་

ཟུང་འཇུག་གོ་བར་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་ཏེ། 

དང་པོ་ནྲི། སམྦུ་ཊྲིར། ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲི་བགོས་པ་ནྲི། །གནས་ནྲི་བརྒྱད་དུ་བསྐོད་

པར་བ། །ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲི་རབ་སྦོར་བས། །འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བེད། ཅེས་

པའྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། ཨཱ་ལྲི་ནྲི་རོ་རེ་སེ། དེའྲི་ཀ་ལྲི་ནྲི་དྲིལ་བུའྲི་ཆོས་འབྱུང་

ངོ༌། །དེ་ལ་རྩ་བརྒྱད་ཀྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་བདེ་བ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའྲི་ཆེད་དུ་རབ་

ཏུ་སྦོར་བར་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་རོ་རེ་གཡས་ཀྲི་རྒན་པོ་དང་མྲིང་མེད་དག་

གྲིས། དྲིལ་བུ་གཡོན་པ་དག་གྲིས་བསམས་ནས། དྲིལ་བུའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་བརྒྱད་

རྣམས་སུ་ལྕེ་བསྐོད་ཅྲིང་དཀྲོལ་བར་བའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ནང་གྲི་

རྩ་བརྒྱད་བསྐོད་པ་མཚོན་པའྲི་དོན་དུ་ལྕེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་སེ། དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་

ཡང་ཆ་བརྒྱད་པའོ། །ལྕགས་ཀྲི་ལྕེ་གང་དུ་འཕང་བ་དེ་ནྲི་མཁའ་འགྲོ་གདོང་མཚོན་

པའོ། །འདྲིས་ཅྲི་ཞེ་ན་གསུངས་པ། ཨཱ་ལྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཨཱ་ལྲི་ཤེས་རབ་

དང་ཀ་ལྲི་ཐབས་ཏེ། བསམ་པའྲི་དབེ་བས་སོ། །དེ་དག་རབ་སྦོར་བས་ཏེ། ཕན་ཚུན་

རེས་སུ་འགྲོ་བས་འཁོར་བ་གཅོད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་ཨཱ་ལྲི་ཐབས་ཀྲི་

ཆ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་དང༌། དེའྲི་ལྟེ་བ་ཟུར་བརྒྱད་པ་ནྲི་ནོར་བུའྲི་དབུས་
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ཀྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཀྲི་དབུས་ནས་བྱུང་བའྲི་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་མར་ས་དང༌། དྲིལ་བུའྲི་ཁ་ཀ་ལྲི་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་སེ་ཕག་རྒྱའྲི་བྷ་ག་དང༌། དེའྲི་ནང་གྲི་ལྕེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་ནྲི་བྷ་གའྲི་

དབུས་ཀྲི་སྦས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་ཀྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་མཁའ་འགྲོ་གདོང༌། རོ་རེ་

དབྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་རྩའྲི་མར་ས་སེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ཐོག་མར་

ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་བཟུངས་ཏེ། དྲིལ་བུའྲི་ལྕེ་ཕོགས་

བརྒྱད་དུ་བསྐོད་ནས་དཀྲོལ་བ་ནྲི་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་མར་ས་ཁ་བེ་བའྲི་ཆེད་དུ་རྩ་བརྒྱད་བསྐོད་

པའྲི་བ་བ་མཚོན་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་བསོལ་ཏེ་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་དུ་

བས་པ་ནྲི་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྩའྲི་མར་ས་གཉྲིས་བཅྲིངས་ཏེ་སོམས་པར་འཇུག་པ་མཚོན་

ཞྲིང༌། དེས་འཁོར་བ་གཅོད་པར་གསུངས་པ་ནྲི་ཐབས་དེས་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་བདེ་

སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དངས་པ་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་གཅོད་པའྲི་དོན་ནོ། །

ཚུལ་གཉྲིས་པ་ནྲི། སྦོར་གདན་གྲི་རབ་བེད་བཞྲི་པ་ལས། དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་ཞེས་བ་

བདག །ཆོས་ཀྲི་དྲིལ་བུ་ལྷ་མོའ།ོ །ཁ་སྦོར་སྦོར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། ཞེས་སོགས་རབ་

བེད་འདྲི་ཕལ་ཆེ་བ་རྩ་འགྲེལ་གྲིས་སྒྲུབ་པ་པོས་བདེ་ཆེན་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ལྷའྲི་རྣམ་

པར་ཤར་བའྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བས་པའྲི་རོ་རེ་དང༌། སོང་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བར་བསྒོམ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲིལ་བུར་བཤད་ནས། ཡབ་

ཡུམ་གཉྲིས་སོམས་པར་འཇུག་པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མཉམ་སྦོར་གྲི་དོན་དང༌། མཉམ་

པར་སྦོར་ཚུལ་འཁྲིག་ཐབས་ཀྲི་བེད་པ་དུ་མ་དང༌། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཚུལ་

དང་བཅས་ནས་ཆེས་རྒྱས་པར་འཆད་དེ། དེ་དག་ནྲི་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་

བས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བཀོད་དོ། །
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བཞྲི་པ་ནྲི། འགྲེལ་པ་དན་པར། རོ་རེ་ནྲི་རྣམ་པར་དག་པ་སེ་ཐུགས་སོ། །དྲིལ་

བུ་ནྲི་ལུས་ཏེ་སྐུའོ། །དཀྲོལ་བ་ནྲི་གསུང་ངོ་ཞེས་དང༌། མན་སེར། དེ་ལྟར་རོ་རེ་

ཐུགས་དང༌། དྲིལ་བུ་སྐུ་དང༌། དེའྲི་སྒ་གསུང་ངོ་ཞེས་གསུམ་པོ་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཁོ་ནར་རྟོགས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་རེ་ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཐུགས། དྲིལ་བུའྲི་ལུས་ལྷའྲི་ཞལ་དང་ས་བོན་ལ་སོགས་པས་མཚན་པ་ནྲི་སྐུ། 

སོང་ཉྲིད་སྒོགས་པའྲི་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་ནྲི་གསུང་སེ། དེ་གསུམ་གའང་དོན་དམ་པའྲི་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ཏེ་དུས་མཉམ་དུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མྲི་

ཕེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བལྟའོ། །དེ་ལྟར་ན་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་རྣམ་དག་དང་མཚོན་

པར་བ་བའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་མཚོན་པ་དག་མཁས་པ་དགེས་པའྲི་གཏམ་གྲིས་རྒྱ་ཆེར་

གསལ་བར་བས་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཤེས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་ནྲི། སམྦུ་ཊྲི་ལས། དེ་ཉྲིད་

མེད་སེམས་རྣལ་འབོར་པ། །གླང་བོ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་བཞྲིན། །རྣལ་འབོར་དེ་ཉྲིད་

དམན་པ་ཡྲི། །རང་གྲི་དངོས་གྲུབ་རྲིང་དུ་བརྟག ཅེས་དེ་ཉྲིད་ཤེས་ནས་ཡྲིད་ལ་དན་

བས་ཏེ་འཁོལ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དྲིལ་བུ་འཁོལ་བ་དག་ནྲི་གླང་བོ་ཆེའྲི་སེ་ལ་དྲིལ་བུ་

བཏགས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་དང༌། དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལས་རྲིང་བར་གསུངས་

ཤྲིང༌། གདན་བཞྲིར་ཡང་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་ཝས། དེ་ཉྲིད་མེད་

པའྲི་རྣལ་འབོར་པ། །གླང་ཆེན་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་དང་མཚུངས། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བར་མྲི་བ་ཞྲིང༌། དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་སྤོད་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་གཟུང་བར་བའོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་
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ཏོ། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟ་ཞོག དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དེ་དག་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་མ་གྱུར་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་

པར་བ་བ་ཡོད་པའྲི་སོམ་ཉྲི་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར། ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

འཛིན་པའྲི་བ་བས་ཡུན་རྲིང་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐོབ་པའྲི་སྔགས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

རྣམ་པར་རོལ་པ་དག །ཀྭ་ཡེ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་གསལ་བར་བ་སམ་དུ་རབ་ཏུ་

བརྩེ་བ་ཆེས་ཆེར་གཡོས་པས་བསད་པའྲི་སྨྲ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ལ་ཞུགས་སོ། །

བཞྲི་པ་ཚད་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་ནྲི། ཇྲི་

སད་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དག་གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཀོད་

དེ། རང་ཉྲིད་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྦང་བ་དང་བཀྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྒྱས་པའམ། མདོར་བསྡུས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རོ་རེའྲི་སེང་གྲི་རྭ་རྣམས་རང་རང་

གྲི་ས་བོན་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་འབྱུང་

བའམ། ཡང་ན་བ་མེད་ཀྲི་སྤྲི་འགྲོ་ལྟར་ཕག་གཉྲིས་པ་དང༌། སེང་གྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་

ཀྲི་གནས་སུ་མྱཻཾ་ཐྲིཾ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་བརྒྱད་ལས་བང་སེམས་བརྒྱད་འདུས་པ་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་གཞན་ལྟར་ཕག་གཉྲིས་པ་དང༌། ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ལས་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཡུམ་མེད་པ་དང༌། འོག་གྲི་རྭ་ལ་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སོགས་པ་

ལྔ་ས་བོན་སོ་སོ་ལས་ཁ་སྦོར་གྲི་རབ་བེད་བཅུ་པ་དང༌། གདན་བཞྲི་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར་དང༌། འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀང་ཁ་སྦོར་དང༌། གདན་བཞྲི་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་

དང༌། དྲིལ་བུའྲི་རྩེའྲི་རྭ་དང་པད་ལ་ཡང་རོ་རེའྲི་སེང་གྲི་རྭ་དང་པདའྲི་ལྷ་སྔར་ལྟར་

དང་བུམ་པའྲི་ནང་དུ་རོ་རེ་སེམས་མའྲི་སྐུ་དང་སེང་དུ་ཞལ་འཐོན་པ་དང༌། ཁོག་པའྲི་
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སེང་གྲི་པད་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕོགས་བཞྲིར་

སྤན་སོགས་བཞྲི་འདུས་པའམ། རྒྱུད་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང༌། མཚམས་

བཞྲིར་ནྲི་མན་སེ་ལས། དེ་ལ་བཾ་སེར་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སེར་མོ་ལང་ཚོ་གསར་བ་

རྒྱན་དང་གོས་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། འབས་སོ་བའྲི་སེ་མ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་ཀྲི་

ཆར་འབབ་པའྲི་བུམ་པ་ཕག་གཡོན་ན་སེ་གཡས་པས་མཆོག་སྦྲིན་པ། ཟླ་བ་ལ་

གནས་པ་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་ཅན། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་ཅོད་པན་ཅན། སྲིང་ཁར་རང་

གྲི་ས་བོན་ཡོད་པའྲི་ནོར་རྒྱུན་མའོ། །ཙུཾ་དཀར་པོའྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པ་དཀར་མོ་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕག་

བཞྲི་པ། གཡས་པ་མཆོག་སྦྲིན་པ། གཡོན་པས་པོ་ཏྲི་དང་བཅས་པའྲི་པད་འཛིན་

པ། ཕག་དག་གྲིས་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་པ། ཟླ་བ་ལ་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་མོ་ཀྲུང་གྲིས་

བཞུགས་པ་སྐུལ་བེད་མའོ། །བྷྲིཾ་སེར་པོའྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པ་སེར་མོ། སྤན་

གསུམ་པ། ལང་ཚོ་གསར་པ་ཅན། རལ་པའྲི་ཅོད་པན་ཅན་ཞྲི་བ། རྒྱན་མེད་པ། སང་

བ་མཐའ་ཡས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕག་བཞྲི་མ། གཡས་པ་མཆོག་སྦྲིན་དང་བགྲང་

ཕེང་འཛིན་པ། གཡོན་པ་དབྱུག་གུ་གསུམ་པ་དང་རྲིལ་བ་ཆུང་ངུ་འཛིན་པ། ཟླ་བའྲི་

གདན་ཅན་ཁོ་གཉེར་ཅན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཾ་གྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པའྲི་ལང་ཁུ་རྒྱན་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། ཕག་དག་གྲིས་སྒེག་པས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེ་

ཕེང་བ་འཛིན་པ། སྒེག་པ་དང་བཅས་པར་དབུ་གཡོན་གྲི་ཆར་ཅུང་ཟད་དུད་པ་ཅན། 

ཟླ་བ་ལ་གནས་པ། དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསྐེད། 

གནས་གསུམ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་
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དངས་ཏེ། གཉྲིས་སུ་མེད་པར་བས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་

བཏབ། དེ་ཉྲིད་ལ་མཆོད་ཅྲིང་བསོད་ནས། ལྷའྲི་གཟུགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རྭ་དང་པད་དང་བུམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་ཞལ་དང་ས་བོན་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་

པར་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཐབས་དང༌། དྲིལ་བུ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ཡང་དོན་

དམ་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས་དེ་

ཉྲིད་ལ་སར་ཡང་མཆོད་ཅྲིང་བསོད་ནས་བརྟན་བཞུགས་བས་ཏེ། ཤྲིས་པ་བརོད་

པས་མངའ་གསོལ་བའྲི་བར་རབ་ཏུ་གནས་པའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བ་བར་ཕེང་

བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་གནས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་དཀུར་བརྟེན་

ནམ། སྲིང་ཁར་གཏད་དེ་འཛིན་ནམ། གེན་དུ་བསངས་ནས་འཛིན་ནམ། འཇོག་པའྲི་

གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔར་བསྐེད་པའྲི་རྭ་སེང་དུ་འོང་

བར་བས་ནས། མགོ་མཇུག་མ་ལོག་པ་དགོས་ཏེ། དེ་ལས་ཟློག་ན་ཉེས་པ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། སེང་དུ་གསོར་བའྲི་ཚེའང་མགོ་གཡས་དང་འོག་རྭ་གཡོན་དུ་འོང་བ་བ་

སེ། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་གནད་ཀྲིས་སོ། །དེ་ཕྲིར་སྔོན་དུས་ཀྲི་བ་མ་དམ་པ་དག་གྲི་ཕག་

ལེན་ལ་སེང་རྭ་ལ་སད་བུ་འདོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སེང་འོག་མྲི་ནོར་བའྲི་རྟགས་ལ་

ནན་ཏན་ཆེར་མཛད་པ་སང་སེ། ཤྲིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྲི་ཕག་ལེན་ནོ། །དེ་བས་ན་

རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ས་སྒེའོ་ལ་འཇོག་པ་སོགས་ཀྲི་མ་གུས་པ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

རྟེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མ་གུས་པ་བེད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་

སྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། རོར་དྲིལ་ཟས་ཀྲི་ལྷག་རོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ལག་ཕྲིས་ཀྲི་ནང་དུ་

འཆྲིང་བ་དང༌། གསུང་རབ་ཀྲི་པོ་ཏྲི་ལྷམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འཁུར་བ་ལ་སྲིག་པ་ཁད་པར་
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ཅྲི་ཡང་མེད་དོ། །རབ་ཏུ་གནས་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ལྔ་པ་རབ་གནས་བས་པའྲི་རོར་དྲིལ་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

སམྦུ་ཊྲིར། དེ་ལ་ལག་གཉྲིས་རབ་ཏུ་བརྐངས། །རྣམ་ལྔ་འདོད་པས་བསོར་བར་

བ། །གཡས་པ་ཉྲི་མ་ཡང་དག་བསམ། །གཡོན་པར་ཡང་ནྲི་ཟླ་བ་ཉྲིད། །ལུས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་ཐབས་ཉྲིད་དེ། །རང་འདོད་ལྷ་ནྲི་བསམ་པར་བ། །བང་དུ་རོ་རེ་གསོར་

གནས་ནྲི། །ཕྲི་ནས་བོ་ལྡན་ཡང་དག་གདབ། །ཧཱུཾ་གྲི་གླུ་ཡྲི་རྣམ་པ་ཡྲིས། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལག་པ་གཡས་སུ་རོ་རེ་

དང་གཡོན་དུ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རྣམ་ལྔ་འདོད་པར་བསོར་བ་བས་ཏེ། ལག་པ་

གཡས་སུ་ཉྲི་མ་དང་གཡོན་དུ་ཟླ་བ་བསམ་ཞྲིང༌། རང་གྲི་ལུས་འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུར་

དམྲིགས་ནས། གོང་དུ་མན་སེ་ལུང་དངས་པ་ལྟར། ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་

དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་རོ་རེ་སྲིང་ཁར་བཟུང་ཞྲིང༌། གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་

ཀྲིས་དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་གྲི་གཡས་གཡོན་ནས་འཛིན་པར་བས་བཛྲ་གན་ཌ་ཨ་ཞེས་

པས་དཀྲོལ་ནས། ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་པར་བས་ནས་གཡོན་གྲི་དཀུར་བརྟེན་ཏེ། རོ་རེ་

ནྲི་ཐབས་དང༌། དྲིལ་བུ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀའང་དོན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ་སམ་དུ་མོས་ནས་རོ་རེ་གསོར་བར་བའོ། །དེ་ལ་བང་དུ་རོ་

རེ་གསོར་ཞེས་བ་བ་ནྲི། བང་དུ་ཞེས་པ་ནྲི་ཤར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉེ་བར་མཚོན་

པ་སེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རོ་རེའང་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་གསོར་བ་སེ། གསང་བའྲི་

རོ་རེས་བྷ་གའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་བརྒྱད་ཀྲི་རྩ་བསྐོད་པ་དང་སྦར་དགོས་སོ། །སམྦུ་

ཊའྲི་འགྲེལ་པ་ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྲིས་བས་ཟེར་བར། བང་ནྲི་གཡོན་ཏེ། རོར་དྲིལ་བཟུང་བའྲི་
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ལག་པ་བསོལ་ནས་རོ་རེ་གཡོན་དུ་གསོར་བ་དང༌། དྲིལ་བུ་གཡས་སུ་དཀྲོལ་བ་

ལ་འཆད་དོ། །དེ་ནས་ཧཱུཾ་གླུར་བངས་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགེས་པར་བའོ་སམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བརོད་པར་བ་བ་ནྲི། 

ཁ་སྦོར་ལས། རོ་རེ་གསོར་བ་མཛེས་པ་ཡྲིས། །རྨོངས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་

སྒོལ། །ཆོས་ཀྲི་རྣམ་ཐར་འབས་བུ་ཉྲིད། །རོ་རེ་དགེས་པ་འཛིན་པ་སེ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་

ཧོ་ཧོ། ཞེས་གསུངས་ལ། ཚིགས་བཅད་དེ་ཉྲིད་ཕེང་བར། སོ་ཧ་ཨྲི་བཛྫ་ལ་སོགས་

པའྲི་སྔགས་སུ་ཡོད་ཅྲིང༌། འགྱུར་གཞན་དུ། སེམས་ཅན་རྨོངས་དང་འབལ་བ་

ཡྲི། །རོ་རེ་གསོར་བ་མཛེས་པ་ཡྲི། །རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྲི་བ་བ་སེ། །སྤོ་དང་བཅས་པས་

རོ་རེ་བཟུང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་བདེའོ། །

དེའྲི་དོན་ནྲི། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོ་རེ་གསོར་བ་

ནྲི་མཛེས་པའམ། བཟང་པོ་སེ། དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྨོངས་པ་མ་རྲིག་པ་དང་

འབལ་བའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་ཐར་པར་འགྱུར་བའྲི་བ་བ་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་

པ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བ་བའམ། འབས་

བུ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་འད་བའྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནང་གྲི་རོ་རེ་དེ་འཛིན་

པ་ལས་འདའ་བར་མྲི་བའོ་སམ་པའྲི་སྤོ་བ་དང་བཅས་པས་ཡེ་ཤེས་དེ་དན་པར་བས་

ཏེ་དེ་མཚོན་པའྲི་རོ་རེ་འདྲི་གཟུང་བར་བའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །ཧཱུཾ་གསུམ་ནྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཕན་ཚུན་དབེར་མེད་པར་རྟོགས་པར་བེད་པ་དང༌། ཧོ་གསུམ་ནྲི་ཆུང་

འབྲིང་ཆེ་བའྲི་སེམས་ཅན་གྲོལ་བར་བེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་སད་པར་བེད་

པ་ལ་མན་སེར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་སྔར་ལྟར་སྲིང་ཁར་འཛིན་པའམ། གཡས་
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ཀྲི་དཀུར་བརྟེན་ནས་དྲིལ་བུ་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ལྕེ་བསྐོད་ནས་དཀྲོལ་བར་ཕེང་བར་

བཤད་དེ། དེའྲི་ཚེ་བརོད་པར་བ་བའྲི་སྔགས་ནྲི། ༀ་བཛྲ་དརྨ་ར་ཎྲི་ཏ་ལ་སོགས་

པར་སམྦུ་ཊྲི་ལས་གསུངས་སོ། 

།དེའྲི་དོན་ནྲི། ༀ་ནྲི་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མྲི་ཕེད་པ་མཚོན་པའོ། །བཛྲ་ནྲི་སྤོས་

པ་མྲི་ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་སེ་སོང་པ་ཉྲིད་དོ། །དརྨ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་འཛིན་

པའྲི་ཆོས་སོ། །ར་ཎྲི་ཏ་སྒོགས་པ། པྲ་ར་ཎྲི་ཏ་རབ་ཏུ་སྒོགས་པ། སཾ་པྲ་ར་ཎྲི་ཏ་ཀུན་

ཏུ་རབ་ཏུ་སྒོགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་སྒོགས་པ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྲིས་བ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་

བེད་པ་ནྲི། སརྦ་བུད་ད་ཀེ་ཏྲ་པྲ་ཙཱ་ལྲི་ན་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་གཡོ་བའོ། །དེ་ལྟར་སྒོགས་པ་བེད་པ་གང་ཡྲིན་ན། པྲཛྙཱ་ཞེས་སོགས་ཏེ་

པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྲི་ཏ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ། ན་ད་ནྲི་སྒ། སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞྲིན་

ཏེ་མདོར་ན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྒའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ཅྲི་ཞྲིག་བེད་

ན། བཛྲ་སཏྭ་ཧྲྲི་ད་ཡ་སན་ཏོ་ཥ་ཎྲི་ཞེས་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་མཉེས་

པར་བེད་པ་སེ། བདེ་བ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ལ་སད་པར་བེད་པའོ། །ཧཱུཾ་

གསུམ་དང་ཧོ་གསུམ་སྔར་ལྟར་རོ། །སྭཱ་ཧཱ་དབུགས་འབྲིན་པའོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་སྲིདྡྷྲི་བཛྲ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་རོ་རེ་སེ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོ་

རེ་དང་དེ་ཉྲིད་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་དམ་ཚིག་ནྲི། ས་མ་ཡེ་ཏྲིཥྛ་ནྲི་མནོས་པ། ཨེ་ཥ་

སྟྭཾ་ད་ར་ཡཱ་མྲི་ནྲི། འདྲི་གཟུང་བར་བའོ་ཞེས་པ། ཧྲི་ལྔ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའོ། །ཧཱུཾ་གསུམ་

ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །ཕཊ་ནྲི་གསལ་བར་བེད་པ་དང༌། སྭཱ་ཧཱ་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ཧཱུཾ་
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གསུམ་བརོད་པ་ན། པད་སོར་བས་ནས་སྲིང་ཁར་འཁྱུད་སངས་བས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་

ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པར་བས་ནས། དེ་ལྟར་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བཟུང་བའྲི་

རེས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པ་དང་གཏོར་མ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བ་སེ། ཕེང་བར། 

འདྲིར་གཏོར་མ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ས་སྦང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་བ་བ་ཀུན་ལ་

རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་བཟུང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དེ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བརོད་པར་

བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གདན་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་ཝ་བྷ་དས། ཤར་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ། ལན་བརྒྱད་དུ་སྒ་བསྒག་པར་བའྲི། དེ་ལས་ལྷག་པ་

དང་ཆད་པ་ནྲི་མྲི་བའོ་ཞེས་དྲིལ་བུའྲི་ལྕེ་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་བསྐོད་པ་ལན་བརྒྱད་ལས་

མང་བ་མྲི་རུང་བར་བཤད་ལ། དེ་ལས་མང་བ་བེད་པ་གཞན་ལས་ཀང་མ་བཤད་

པས། ད་ལྟ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་ཇྲི་སྲིད་མ་རྫོགས་ཀྲི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ནྲི་ལག་

ལེན་མ་དག་པའོ། །དྲིལ་བུའྲི་ལྕེ་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་བསྐོད་པའྲི་དོན་དུ་དྲིལ་བུ་བསོར་

ནས་དཀྲོལ་བ་ནྲི། པདའྲི་འདབ་མ་ལ་བཀོད་པའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་གཡས་སོར་དུ་

བཀོད་པ་ལ་གཡས་སོར་དང་གཡོན་སོར་དུ་བཀོད་པ་ལ་གཡོན་སོར་དུ་བསོར་ནས་

ལྕེ་བསྐོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་གདན་བཞྲིར། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཐབས་ཉྲིད་དེ། །ཐབས་ཀྲི་

རོ་རེ་དབུས་གནས་སོ། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར་བྷཱ་ཝས། དེས་ནྲི་འདྲི་སད་དུ། གཏོར་

མ་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་སུ་རོ་རེ་མ་གཏོགས་པའྲི་དྲིལ་བུ་འབའ་ཞྲིག་གམ། དྲིལ་

བུ་མ་གཏོགས་པའྲི་རོ་རེ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་མྲི་བསྒྲུབ་ཀྲི་ཟུང་དུ་སྦོར་བ་བསྒྲུབ་པར་

བའོ་ཞེས་སོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ངེས་པར་ལག་ཏུ་འཛིན་པ་ཟུང་དུ་ཆུད་

པར་བའྲི། རོ་རེ་མྲི་འཛིན་པར་ལག་པ་གཅྲིག་ཁོ་ནས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་པ་དང༌། ལག་
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པ་གཉྲིས་ཀས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། དྲིལ་བུའྲི་དགོས་པ་སྒ་

འབྱུང་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་འཛིན་པ་སྔགས་ཀྲི་བར་ཆད་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་

པའྲི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་སོན་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བའྲི་ཚུལ་བཤད་

ཟྲིན་ཏེ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱ་ཆེར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་དོན་ཚན་གཉྲིས་པ་ཅང་ཏེའུའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པར་བ་སེ། 

འདྲི་ལ་གསུམ། ཅང་ཏེའུའྲི་མཚན་ཉྲིད། དཀྲོལ་བའྲི་ཚུལ། དཀྲོལ་བའྲི་དགོས་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་རྒྱུ་གང་ལས་བ་བ་ནྲི། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་རྒྱུད་ལས། མྲི་ཐོད་ལས་

བས་ཅང་ཏེའུ་ལ། ཞེས་པ་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། སམྦུ་ཊྲི་ལས། དེ་ནས་ཅང་

ཏེའུའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད། །བཛྲ་ཤྲིརྵའྲི་རྩ་བ་དང༌། །ཙནྡན་དམར་པོ་ལས་བྱུང་

བ། །གཞན་རྣམས་གང་རྣམས་དེ་རྣམས་ནྲི། །ཡྲིད་ལ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཤྲིང་དང༌། ཤྲིརྵ་ཏེ་ཙནྡན་བ་ལང་མགོའྲི་རྩ་བ་

སེ། བོད་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་བེད་ལ། རྒྱ་དཔེར་དང་གྲི་སྒས་ཐ་དད་དུ་ཕེ་

བའྲི་ཕྲིར་གཅྲིག་མྲིན་ནོ། ཞེས་མཁས་པ་དག་གསུང་ངོ༌། །རོ་རེའྲི་ཤྲིང་ནྲི་ཤྲིརྵདའྲི་

ཤྲིང་ངོ་ཞེས་མན་སེར་བཤད་དོ། །ཙནྡན་དམར་པོ་ལས་བྱུང་བ་སེ། དེ་གསུམ་ནྲི་རྒྱུ་

མཆོག་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་མ་རེད་ན་ཡྲིད་ལ་འདོད་པའྲི་ཤྲིང་གང་ཡང་རུང་བ་རྣམས་

ལ་བའོ། །ཞེས་པས་ཤྲིང་ལས་བས་པའྲི་ཅང་ཏེའུའྲི་རྒྱུ་བསན་ཏོ། །ཤྲིང་ལས་བས་

པ་དེའྲི་ཚད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྲི་ཚད་ནྲི་བཀའ་སྩལ་པ། བཅུ་གཉྲིས་པ་དང་བཅུ་པ་

ཉྲིད། །ཁ་ལ་སོར་ནྲི་དྲུག་པ་ལྔ༌། །དགུ་པ་དང་ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་ཉྲིད། །ཁ་ལ་དེ་ཡྲི་ཕེད་
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ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རབ་ཚད་”ཚུར
1
་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་ཁ་སོར་དྲུག་པ་

དང༌། འབྲིང་ཚད་དཔངས་སུ་སོར་བཅུ་པ། ཁའྲི་ཐད་ཀའྲི་ཞེང་ལ་སོར་ལྔ་པ་དང༌། 

ཡང་ན་དཔངས་སོར་བཅུ་གཅྲིག་ཁ་ལ་དེའྲི་ཕེད། མཐའ་ཚད་དཔངས་སུ་སོར་དགུ་

པ་ཁ་ལ་དེའྲི་ཕེད་ཉྲིད་དོ། །འདྲི་དག་ལ་མན་སེར་ཞྲིབ་པར་མ་བཤད་ལ་བ་མ་སྔ་མ་

ཁ་ཅྲིག་དཔངས་ཚད་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་སུམ་ཆ་རྐེད་པའྲི་

དཔངས་སུ་འདོད་དེ། ད་ལྟའྲི་རང་དགའ་བ་ལ་རྐེད་པ་རྲིང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང༌། རྒྱུད་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་ད་བ་བས་པ་ན། དེའྲི་སྐོན་མེད་ཅྲིང་ད་བ་སོར་མོས་བསམས་པ་

དང་ལྷོད་པའྲི་བེ་བག་གྲིས་དབྱུང་བར་བ་བའྲི་སྒ་རྣམས་སན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་

པ་ཡྲི་ཡང་རྔེ་ཆུང་ནྲི། །ཐོད་པ་ལ་ནྲི་བསོར་བ་ཉྲིད། ཅེས་པས་རྔེ་ཆུང་ཤྲིང་ལས་བས་

པ་ལས་གཞན་ཡང༌། སྐེས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང༌། བུད་མེད་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་

ཐོད་པ་ལས་ནྲི་སྤྲི་བོ་སྤད་ནས་བསོར་བ་སེ། བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་ལས་བའོ་ཞེས་སོན་ཏེ། 

དེ་ཡང་སྐེས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་ཅྲིང༌། བུད་མེད་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་མ་ལ་

ཁག་འཛག་པས། དེ་དག་མཉམ་པར་སྦར་བ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་གྲི དེའྲི་གོང་དུ་ཁུ་བ་

དང་ཁག་མྲི་འཛག་པས། དགོས་པ་དེ་ཉྲིད་མྲི་འགྲུབ་པར་རྒྱུད་སེ་དག་ལས་གསུངས་

པ་དེའྲི་དབང་གྲིས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། བརྒྱད་ལྟག་སྤོད་ཅེས་ཟེར་བ་ནྲི། 

ཅང་ཏེའུ་ཆུང་བ་ལ་དགའ་བའྲི་བླུན་པོ་དག་ལ་གྲགས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུད་སེའྲི་

དགོངས་པ་བཟློག་ཕོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཤྲིང་ལས་བས་པའྲི་

ཕྲིའྲི་རྔེ་ཆུང༌། ཐོད་པ་ལས་བས་པ་ནང་གྲི་རྔེ་ཆུང་ཞེས་ཟེར་ཡང་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

1 སྐུ། མཆུར
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དག་ལས་མ་བཤད་དོ། །ཤྲིང་དང་ཐོད་པ་ལས་བས་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྣམ་

གཞག་སོན་པ་ན། སྤེའུའྲི་པགས་པ་གཡོགས་པའོ། །ཞེས་པས་ཁ་ལ་གཡོག་པའྲི་

པགས་པ་སོན་ལ། དེ་ལ་བྲི་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཁ་སྦོར་གཉྲིས་ལ་ནྲི། །པད་

དག་ནྲི་བྲི་བར་བ། །བུད་མེད་ཁག་གྲིས་མཛེས་པར་བ། ཞེས་པ་དང༌། པདའྲི་ཟེ་

འབྲུ་གཉྲིས་ཀ་ལ། །དཀྲིལ་འཁོར་དག་ནྲི་བྲི་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། བུད་མེད་

ཀྲི་ཟླ་མཚན་དང་པོ་རང་བྱུང་གྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་པགས་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ནང་ལ་པད་

འདབ་བརྒྱད་བྲིས་ཤྲིང༌། པདའྲི་ཟེ་འབྲུ་སེ། ལྟེ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་

གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྫོགས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་

གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ཀེ་རོར། བདེ་མཆོག་མཧཱ་མཱ་ཡཱ། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ལ་སོགས་པ་

དེ་དག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་སྐུའམ། སྔགས་སམ། ཕག་

མཚན་འདྲི་བའྲི་དོན་ཏེ། སྔགས་ནྲི་སྲིང་པོ། ཉེ་སྲིང༌། རྩ་སྔགས་གང་ཡང་རུང་བ་

དང༌། དེ་ཡང་སེང་སྐེས་པའྲི་ཐོད་པའྲི་ཁ་གཡོགས་ཀྲི་ནང་གྲི་པདའྲི་ལྟེ་བར་ཡབ་ཀྲི་

སྔགས་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་དང༌། འོག་བུད་མེད་ཀྲི་ཐོད་པའྲི་ཁ་གཡོགས་ཀྲི་ནང་

གྲི་པདའྲི་ལྟེ་བར་ཡུམ་གྲི་སྔགས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་བྲིས་ནས། སེང་

འོག་ཐད་ཀར་འབབ་པར་བ་སེ། དེ་དག་ལྷ་དེ་དང་དེར་བསྐེད་ནས་རབ་གནས་བས་

ཤྲིང༌། དེ་ཕྲིན་ཆད་སེང་འོག་མ་ནོར་བར་བཞག་པའམ། ཟུར་ལ་བསངས་པའྲི་ཚེ་

སེང་གཡས་དང་འོག་གཡོན་དུ་འོང་བར་བའོ། །བ་མ་དག་སེང་འོག་མྲི་ནོར་བའྲི་ཆེད་

དུ། སེང་གྲི་ཁ་གཡོགས་ཀྲི་ཕྲིའྲི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་བྲིའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག 

སེང་གྲི་པད་ལ་ཡྲི་དམ་གང་ཡྲིན་གྲི་ས་བོན་ནམ། ཕག་མཚན་བྲི། འོག་གྲི་པདའྲི་
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ལྟེ་བར་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་མཚན་གྲྲི་གུག་གམ། ཐོད་པ་བྲི། འདབ་

མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་ནས་བཟུང་སེ་གཡས་སོར་དུ་རོ་རེ། ཐོད་པ། དགྲ་ས། མཆེ་བ། 

འཁོར་ལོ། རྒྱལ་མཚན། རལ་གྲྲི དུང་རྣམས་བྲི་བ་མན་ངག་ཏུ་བེད་དོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

ད་བ་ལས། སྤེའུའྲི་པགས་པས་གཡོགས་ནས་ནྲི། །ངོས་གཉྲིས་ལ་ནྲི་པད་བྲི། །བུད་

མེད་ཁག་གྲིས་མཛེས་པར་བས། །སྲིང་པོ་ལ་ནྲི་ཁྱཻཾ་བྲིས་ཏེ། ཞེས་པདའྲི་སྲིང་པོ་སེ་

ལྟེ་བ་ལ་གཞན་འདྲི་བར་མ་བཤད་པར་ཁྱཻཾ་འདྲི་བར་གསུངས་སོ། །ཁ་སྦོར་ལས། 

དུར་ཁོད་སྐེས་པའྲི་སྐྲ་ལས་ནྲི། ཞེས་དང༌། སྒྱུ་ད་ལས། མྲི་ཡྲི་སྐྲ་ཡྲིས་བཏགས་ནས་

ནྲི། ཞེས་གསུངས་པ་དག་གྲི་བ་ཚུལ་ནྲི། སྦ་ལ་སོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མཉེན་པའྲི་ཤྲིང་གྲི་

ཁྱུད་མོ་ཐོད་པའམ། ཤྲིང་ལས་བས་པའྲི་ཁ་གདངས་ཀྲི་ཕྲི་ནས་ཅང་ཏེའུ་དང་ལེགས་

པར་འབོར་ཞྲིང་ཅང་ཏེའུ་ལ་བུག་པ་མ་ཕུག་པ་དེ་ལྟ་བུས་སེང་འོག་གཉྲིས་ཀ་དཀྲྲི་

བར་བའོ། །ཁྱུད་མོ་དེ་གཉྲིས་སྐུད་པ་འདེན་པའྲི་བུག་པ་དྲུག་དྲུག་སོམས་ཤྲིང་སེང་

འོག་གྲི་བུག་པ་ཐད་ཀར་འོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་བའོ། །དེ་ནས་མྲིའྲི་སྐྲ་ལས་སྐུད་པ་བ་བར་

གསུངས་པའྲི་དོན་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག བརྟག་གཉྲིས་ལས། རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལས་ས་རགས་

སོགས་བ་བར་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པ་སྦར་ནས། འདྲིར་ཡང་རྐུན་མ་བསད་པའྲི་

སྐྲ་ལས་བས་པ་ཞེས་འཆད་དོ། །སྐུད་པ་ཕ་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་གྲྲིམས་པར་བཀལ་བ། སེང་

འོག་གྲི་བུག་པ་དག་ལས་ཕན་ཚུན་བསོལ་མར་དངས་ནས་བརྒྱུས་པས་སྐུད་པའྲི་

རེ་མྲིག་ཆོས་འབྱུང་ལྟ་བུ་སེང་དུ་བཅུ་དྲུག་དང༌། འོག་ཏུ་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་སེ། ཡས་

བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་མཚོན་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་

དོ། །ཞེང་དུ་རྩེ་སོར་གཉྲིས་ཙམ་ཡོད་པ་དར་ལ་སོགས་པ་སབ་མོ་ཞྲིག་གྲི་རྐེད་
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དཀྲྲིས་ཀྲིས། ད་བའྲི་སྐུད་པ་ཕན་ཚུན་བསོལ་བའྲི་མཚམས་ནས་ཅུང་ཟད་བསམས་

པས་དཀྲྲི་བར་བ་སེ། སད་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའྲི་དགོས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་

ཉྲིད་ལས་ལག་གཟུང་གྲི་ཐག་པ་ཡང་གདགས་པར་བའོ། །བ་མ་སྔ་མ་དག །ཆུ་སྐར་

གྲི་རྐང་པ་རློན་པ་ལ་ས་བསྒོངས་ནས་སྤ་ཚིལ་དང་གཡོགས་མ་སབ་མོས་གྲྲིལ་

ཏེ། མྲིའྲི་སྐྲའྲི་སྐུད་པ་སོགས་ཀྲི་སེ་མོ་ལ་བཏགས་ནས་སྐུད་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཉྲིས་ཅང་

ཏེའུའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་རྐེད་པའྲི་དབུས་ཀྲི་ཐད་ཀར་གདགས་ཏེ། དེས་རྡུང་བེད་

བ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཁ་སྦོར་ལས། ཆུ་སྐར་རྐང་པའྲི་རུས་པས་བརབ། ཅེས་

པའྲི་དོན་དུ་བེད་ལ། སྒྱུ་ད་ལས། མཐྲིང་རྲིལ་གྲི་ནྲི་རྐང་རུས་ཀྲིས། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་

པར། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོས་ཀང༌། ཅང་ཏེའུ་རྡུང་བེད་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། 

མན་སེར། དེ་ལས་གཞན་དུ་བཤད་པ་ནྲི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །བུད་མེད་ཀྲི་སྐྲ་དང་

མེ་ལོང་དང་ཁ་དོག་ལྔའྲི་དར་ལ་སོགས་པ་འདོགས་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀྲི་སེན་མོས་

རྡུང་བེད་བེད་པ་སོགས་ནྲི་སྔགས་གསར་མའྲི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ལས་མ་གསུངས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་དཀྲོལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཅང་ཏེའུའྲི་དག་པ་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་དཀྲོལ་བར་

བ་སེ། དེ་ཡང་ཐོད་པའྲི་སད་དོད་ཀཾ་པཱ་ལ་ཀཾ་བདེ་བ་དང༌། པཱ་ལ་སྐོང་བ་ལ་འཇུག་

པས་བདེ་བ་སྐོང་བའྲི་གནས་ཕག་རྒྱའྲི་པད་མཚོན་ལ། ནང་དུ་བཀོད་པའྲི་འདོད་

པའྲི་ལྷའྲི་མཚན་མས་ནྲི་གནས་དེར་མངོན་དུ་བས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་

མཚོན་ཞྲིང༌། བདེ་ཆེན་ལ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་ནྲི་ད་བའྲི་རེའུ་མྲིག་གྲིས་

མཚོན་ལ། ཌཱ་མ་རུའྲི་སྒས་ནྲི་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་སྒོགས་པར་སེམས་པར་བཤད་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།
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པས། ཐོད་པ་སོགས་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སྒས་བརོད་པའྲི་དོན་སོང་

པ་ཉྲིད་དབེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦར་བའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་མཚོན་པར་བེད་

དོ། །དེས་ན་ཌཱ་མ་རུའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོན་པས། བརྟག་

གཉྲིས་ལས་ཐབས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཅང་ཏེའུ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་སྒས་

སོང་ཉྲིད་སྒོགས་པའྲི་ཆ་ནས་བདེ་མཆོག་གྲི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་མང་པོར། ཤེས་

རབ་ཌཱ་མ་རུ་ཡྲི་སྒ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་སྦོར་དུ། ཅང་ཏེའུའྲི་རྣམ་གཞག་གྲི་གོང་

དེ་མ་ཐག་ཏུ། སྲིལ་སན་ཡང་དག་སྦོར་མཚན་ཉྲིད། །བཤད་པར་བ་ཡྲི་ལྷ་མོ་ཉོན། 

ཞེས་གསུངས་ནས། ཨ་ར་ཨ་ར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་

དང༌། འདོད་རྒྱལ་དང༌། རྟ་མགྲྲིན་དང༌། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དང༌། སྒོལ་མ་རྣམས་ཀྲི་

རོལ་མོའམ་སྲིལ་སན་གྲི་སྔགས་རྣམས་གསུངས་པ་ལ་མན་སེར་བཤད་པ་ཆེར་མ་

བྱུང་ཞྲིང༌། ཁ་ཅྲིག་ཅང་ཏེའུ་ལས་གཞན་པའྲི་སྲིལ་སན་རྣམས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་

སྔགས་ཡྲིན་གྲི། རོལ་མོའྲི་སྒ་ལ་མྲི་སྦོར་ཞྲིང༌། ཅང་ཏེའུ་ལའང་མྲི་སྦོར་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཁ་ཅྲིག་འདྲི་དག་ནྲི་ཅང་ཏེའུ་དང་རྫ་རྔ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒའྲི་རྣམ་པ་

ལ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པར་བ་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་

འཆད་དོ། །འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་པར་མངོན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཅང་ཏེའུ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བ་

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་རོལ་མོའྲི་སྔགས་གསུངས་པ་ལ་མཚོན་ན། 

བཀྲྲིས་ལྷུན་དཔེ་རྲིང་་་་་་་༣༦༠    སྐུ་རྲིང་་་་་་༣༠༡   སྐུ་དེབ་་་་༡༩༤   བཀྲ་

དེབ་མཚམས་་་༤༤༩



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བཀྲས་ལྷུན360། སྐུ་འབུམབ༽303། བ་བང་ཇ༽1135  སྔགས་

བརྩེགས་མང་བས་བྲིས་ཐབས་དཀའ༽ 

ཞེས་ལན་བརྒྱད་གསུངས་ཏེ། མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཌཱ་མ་རུའྲི་

རྐེད་པའྲི་ད་བ་བསོལ་མཚམས་ཀྲི་སེང་གྲི་རྐེད་དཀྲྲིས་ཀྲི་སེང་ནས་བཟུང་བའྲི་མཐེ་

བོང་དང༌། མཛུབ་མོས་གནོན་པ་ཐང་ལྷོད་དང་སོར་མོས་ད་བ་ལ་ནེམ་ནེམ་བེད་

ཚུལ་གྲི་དབང་གྲིས་རྡུང་བེད་ཀྲི་རྲིལ་བུ་གཉྲིས་ཕོག་པའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཧྲྲིཾཿ ཥཧྲྲིཾ་

ཞེས་པའྲི་སྒའྲི་རྣམ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུ་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་དགོས་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་དཀྲོལ་བས་བདེ་སོང་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྒའྲི་རྣམ་རོལ་ཏུ་ཤར་བས་བ་མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མཉེས་པར་བེད་པའྲི་མཆོད་པའྲི་དོན་དང༌། དེ་ལས་བྲིན་གྲིས་

རློབ་ཅྲིང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབོར་མ་ཐམས་

ཅད་སྒ་དེས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་མྱུར་དུ་འདུ་ཞྲིང༌། བྲིན་གྲིས་རློབ་པ་དང༌། 

དབང་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐོང་རྣམས་སྒ་དེས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་

ནས་འཕྲིན་ལས་ལ་སྦོར་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། རང་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་དང་རྣལ་འབོར་

བརྟན་པ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་སྔགས་པ་ཡྲིན་ན་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་ཅང་ཏེའུ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཁད་པར་བ་

འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཁ་སྦོར་གྲི་བརྟག་པ་དགུ་པའྲི་རབ་བེད་བཞྲི་པ་ལས། མཚན་

མོ་བཞྲི་མདོ་དག་ཏུ་ནྲི། །རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་གྲིས། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་
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བཞྲིའྲི་མཚམས་སུ་ནྲི། །རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་བྲི་བར་བ། །དེར་གནས་གཡོན་པའྲི་ངོས་

སུ་ནྲི། །ཇྲི་ལྟར་དང་པོ་མྲིང་བཟུངས་པ། །ཁྱཻཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་ནྲི་བརོད་ནས་ནྲི། །ཆུ་སྐར་

རྐང་པའྲི་རུས་པས་བརབ། །དེ་ལྟར་གཡོ་ལྡན་མ་ལ་སོགས། །ཐམས་ཅད་དགུག་

པར་བེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འོངས་པར་མ་གྱུར་ན། །དེ་ཚེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་

འཆྲི། །ངེས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྲུབ་འགྱུར་པས། །ངས་གསུངས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གལ་

ཏེ་ཁོས་པས་སོབ་དཔོན་གྲིས། །ཅང་ཏེའུ་རྡུང་བར་བེད་པ་ན། །དེ་ཚེ་མཆྲིམ་འཛག་

ཅྲིང་ངུ་། ཞེས་གསུངས་ལ། སྒྱུ་དར་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་

དོན་ནྲི། མཚན་མོ་ལམ་ཕོགས་བཞྲིར་བསོལ་བའྲི་དབུས་སུ་སོང་སེ། དེར་རྐང་པ་

གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་གྲིས་ས་ལ་རྲི་མོ་གྲུ་བཞྲི་བས་པའྲི་མཚམས་སུ། ལྕགས་ཀྱུའྲི་

མཚན་མ་བྲིས་ཏེ། རང་ཉྲིད་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་

ལག་པ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་ཞྲིང༌། གང་དགུག་པར་འདོད་པའྲི་ཞྲིང་སྐོང་

གྲི་མཁའ་འགྲོ་མ་གཡོ་ལྡན་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྲི་མྲིང་དང་སྦར་བའྲི་ཁྱཻཾ་ཧཱུཾ་སྒ་

བསྒགས་པར་བཟླས་པར་བས་ལ། དེའྲི་ཚེ་རྐང་པ་གཡོན་པ་སེང་དུ་ཆུ་སྐར་གྲི་རྐང་

པ་བཞྲིན་བས་ནས་འོག་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་བསམས་པའྲི་སེང་དུ་བརབ་པ་ཉྲིད། ཆུ་

སྐར་རྐང་པའྲི་གནས་སུ་བརབ་ཅེས་སོན་ནས་དེའྲི་དོན་དུ་མན་སེར་བཤད་ཅྲིང༌། 

མཁའ་འགྲོ་མའྲི་མྲིང་དང་པོར་ཏེ། སྔོན་དུ་འཛིན་པས་སྔགས་བརོད་ཚུལ་ནྲི། ཆེ་གེ་

མོ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡཱ་མྲི་ཁྱཻཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་མན་སེ་ལས་བཤད་དེ། ཀམོ་ཛི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡཱ་

མྲི་ཁྱཻཾ་ཧཱུཾ། ཙཱ་མུཎྜྲི་ཨཱ་ཀརྵ་ཡཱ་མྲི་ཁྱཻཾ་ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་སྦར་རོ། །དེ་

ལྟར་བས་ན་གང་བོས་པའྲི་མཁའ་འགྲོ་དེ་དག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འོང་ཞྲིང༌། གང་བསྒོ་བའྲི་
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ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་ཀང་དེ་དག་མ་འོངས་ན་འཆྲི་བ་

དང༌། རྣལ་འབོར་པ་ཁོས་པས་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་ཅང་ཏེའུ་དཀྲོལ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་

དེ་དག་འདར་ཞྲིང་སྐྲག་ནས་ངུ་བར་གསུངས་སོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག ས་དེར་དོང་བྲུས་

པའྲི་ནང་དུ་ཚོགས་འཁོར་གྲི་ལྷག་མ་ཕུད་དང་བསེས་པ་བླུག་པར་བ་ཞེས་ཟེར་

བ་ལ་ཤེས་བེད་མྲི་སང་ངོ༌། །བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག །བུད་མེད་ཀྲི་བརླའྲི་དཔྲི་གཉྲིས་

དང་ཚིགས་པའྲི་རུས་པ་འབེལ་བ་བེགས་ནས་འཇམ་པོར་བས་ཏེ། བྷ་གའྲི་པགས་

པས་གཡོགས་ཤྲིང་སྐེས་པའྲི་རོ་རེས་རྡུང་བེད་བས་པ་ནྲི་མཁའ་འགྲོ་མ་འབོད་

པའྲི་གསང་བའྲི་རྔེ་ཆུང་དང༌། སྐེས་པ་བསད་པའྲི་བརླའྲི་རྐང་ཕ་བའྲི་ཕོགས་ནས་

བརྩམས་ཏེ་མཐེབ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཚད་བེགས་ནས་བུད་དུ་རུང་བར་བས་པ་དུང་

ཆེན་གྲི་གླྲིང་བུར། གསང་སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་མཆོག་ཏུ་གསང་བ་རྒྱ་མཚོའྲི་རྒྱུད་

ལས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འཆད་དེ། རྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་མྲི་སང་ཞྲིང༌། སྔགས་གསར་མའྲི་གཞུང་

ཁུངས་ཐུབ་གཞན་ལས་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན། ཅང་ཏེའུའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་གསུམ་པ་བགྲང་ཕེང་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་

དྲུག །བགྲང་ཕེང་གྲི་རྒྱུ། གྲངས། གང་ལ་བརྒྱུད་པའྲི་སད་བུ། དག་པ། རབ་གནས། 

ཇྲི་ལྟར་འདེན་པའྲི་ཚུལ། 

དང་པོ་ནྲི། སམྦུ་ཊྲི་ལས། ཤེལ་དང་ཉ་ཕྲིས་མུ་ཏྲིག་དང༌། །ཁམས་ནྲི་དཀར་

པོ་ལ་སོགས་གཞན། །ཞྲི་བའྲི་ལས་ལ་ཁད་པར་དུ། །ཕེང་བ་ཡྲི་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་

དེ། །གསེར་དང་དངུལ་དང་ཟངས་མ་དང༌། །པདའྲི་ས་བོན་ཁད་པར་དུ། །རྒྱས་
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པ་ལ་ནྲི་ཕེང་བ་ཉྲིད། །རྣམ་པར་མཁས་པར་བགྲང་བར་བ། །གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་

དྲི་སོས་ཀྲིས། །དྲི་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་དུ། །བསྒྲུབས་ཤྲིང་རྲི་ལུ་བས་ནས་

ནྲི། །དབང་ལ་ཡོངས་སུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །རུ་རཀ་ཤ་དང་ལུང་ཐང་དང༌། །དེ་བཞྲིན་

སྐེས་པའྲི་རུས་པ་ཉྲིད། །དག་པོའྲི་ལས་ལ་སྦར་བར་བ། །མངོན་སྤོད་ལ་ནྲི་ཡོངས་

སུ་གྲགས། །ཞྲི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤོད་ལ། །བོ་དེ་ཙི་ནྲི་ལས་ཀུན་བེད། ཅེས་

གསུངས་ལ། ཁམས་ནྲི་དཀར་པོ་ལ་སོགས་གཞན་ཞེས་པ་ལ། ཁམས་དཀར་

པོ་རྣམས་ནྲི་རུས་པ་རྣམས་སོ། །སོགས་པས་རོ་བའྲི་ཁད་པར་དཀར་པོ་རྣམས་

སོ། ཞེས་མན་སེར་བཤད་དེ། གདན་བཞྲིར་ཁམས་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ལ། གཞན་

ཡང་ནོར་བུ་དཀར་པོ་སོགས། ཞེས་དང༌། དྲིའྲི་ཕེང་བ་ལ། རྲི་ལུ་བས་ཏེ་དམར་པོར་

”བཙོས
1
། ཞེས་འབྱུང་པ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་ཁ་སྦོར་དང་ཁད་མེད་དོ། །རོ་རེ་མཁའ་

འགྲོར། ཞྲི་བ་ལ་མུ་མེན་ཡང་བཤད་ཅྲིང༌། དབང་གྲི་སབས་སུ། ཁད་པར་དུ་ཡང་བྲི་

རུ་དང༌། ཙནྡན་དམར་པོ་དངུལ་ལ་སོགས། ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང༌། ལྷག་མ་སྔ་མ་དག་དང་

འདའོ། །སོམ་འབྱུང་ལས། ཞྲི་རྒྱས་དབང་གསུམ་ཕལ་ཆེར་འད་བ་ལ། རུ་རཀ་ཤ་

དང་ལུང་ཐང་འབས། །དེ་བཞྲིན་མྲི་རུས་ཉྲིད་ཀང་སེ། །རྔ་མོ་བོང་བུ་མ་ཧེ་ཡྲི། །རུས་

པ་མངོན་སྤོད་ལྐུག་དང་རེངས། །བསད་དང་བསྐྲད་དང་དབེ་བ་དང༌། །དགྲ་བོ་ཚར་

གཅད་རྣམས་ལ་སྦར། ཞེས་དག་པོའྲི་ལས་སོ་སོའྲི་ཕེང་བ་སོ་སོར་ཕེ་སེ་གསུངས་

ལ། དབང་ལ། གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་དྲི་ལ་སོགས། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར་རདྣ་རཀྲི་

ཏས་གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་དྲི་ལ་སོགས། ཞེས་པ་ལས་ཀྲི་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་

1 བ། བཅོས
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གཟུགས་དང༌། ཁ་དོག་དང༌། དྲི་ལ་སོགས་པ་བྱུག་པར་བ་སེ་སྦར་བར་བ་ཞེས་པ་

སྔ་མས་འབེལ་ལོ། །གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲི་ལུ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་

གོ ཞེས་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་དྲིས་བྱུགས་ནས། ལས་དང་མཐུན་པར་ཁ་

བསྒྱུར་བ་རང་ལུགས་དང༌། དྲིའྲི་ཕེ་མ་ལས་རྲི་ལུར་བེད་པ་གཞན་ལུགས་སུ་བས་

ཀང༌། ཁ་སྦོར་སོགས་ལས། དྲིའྲི་རྲི་ལུར་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་

མངོན་ལ། རྲི་ལུ་ནྲི་ཕེང་རོག་གོ ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་གྲི་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་ལས། 

ཤེལ་དང་ཉ་ཕྲིས་མུ་ཏྲིག་དང༌། །རུ་རཀ་ཤ་ནྲི་མཛེས་པ་ཡྲིན། །རོ་རེའྲི་མྲིག་གྲིས་

དངོས་གྲུབ་སེར། །བོ་དེ་ཙི་ནྲི་ཐམས་ཅད་བཤད། །ནྲི་བར་རྟ་དང་ལུང་ཐང་དང༌། །ཚེ་

རྲིང་ནད་མེད་འཕེལ་བ་ཡྲིན། །དབང་དུ་བེད་དང་ཞྲི་འདོད་དང༌། །ནོར་འཕེལ་བ་

ནྲི་བེད་པ་ཡྲིན། །བྲི་རུ་ཡྲིས་ནྲི་འཕེལ་བ་དང༌། །རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་མཛེས་པར་

བེད། །གསེར་གྲི་ཕེང་བ་དག་དང་ནྲི། །སྒྲུབ་པོས་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་བསེས། །རྒྱལ་

བའྲི་དོན་དུ་སྔགས་པས་བཟླས། །དཔལ་ནྲི་ཆེ་བ་ཉྲིད་དུ་ཐོབ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་ཡོད་པ་དང༌། །ས་ཡྲི་དབང་པོར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འབྱུང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་དབང་དུ་

བེད། །ནོར་རྣམས་འགུགས་པར་བེད་པའོ། །བ་རོག་སྒོ་ཡྲིས་སྐྲོད་པ་ཉྲིད། །བོང་བུ་

ཡྲིས་ནྲི་སང་བའོ། །ཁྲི་དང་རྟ་ཡྲི་ཕེང་བ་ལ། །སྒྲུབ་པོས་མེ་ཏོག་གྲིས་ནྲི་མཆོད། ཅེས་

འབྱུང་སེ། བོང་བུ་དང་ཁྲི་དང་རྟའྲི་རུས་པའོ། །བརྟག་གཉྲིས་ལས། ཤེལ་གྲིས་རེངས་

པའྲི་བཟླས་པ་ཉྲིད། །དབང་ལ་ཙནྡན་དམར་པོ་ཉྲིད། །ལུང་ཐང་གྲིས་ནྲི་མངོན་སྤོད་

ཉྲིད། །ནྲི་རང་ཤུས་ནྲི་སང་བ་ལ། །རྟ་ཡྲི་རུས་པས་སྐྲོད་པ་ཉྲིད། །བམ་ཟེའྲི་རུས་པས་

དགུག་པ་ཉྲིད། །གླང་པོའྲི་རུས་པས་ཆར་པ་ལ། །མ་ཧེ་ཡྲིས་ཀང་བསད་པ་ལ། ཞེས་
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གསུངས་ཏེ། སམྦུ་ཊྲིར། ཞྲི་བ་ལ་ཤེལ་དང༌། བརྟག་གཉྲིས་སུ། རེངས་པ་ལ་ཤེལ་

བཤད་པའྲི་ཁད་ནྲི། ཤེལ་གྲི་ཁ་དོག་གྲིས་དབེ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །ནྲི་རང་ཤུ་ནྲི་

མྲི་རུས་སོ། །གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་དམར་པོའྲི་རྒྱུད་ལས། ཉ་སྐོགས་དང་ནྲི་ཤེལ་དག་

དང༌། །ཞྲི་ལ་མུ་ཏྲིག་འབས་བུ་མཆོག །དུང་གྲི་བུ་ནྲི་འཚོ་བ་ལ། །ནད་མེད་པ་ལ་མུ་

མེན་ནོ། །ཙནྡན་དམར་པོ་དག་དང་ནྲི། །བྲི་རུ་དམར་པོའྲི་ཁད་པར་དང༌། །རཀ་ཤ་

དང་ནྲི་ལུང་ཐང་དག །མྲི་ཡྲི་རུས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ། །ན་ག་པ་ཎྲི་ཞེས་བ་རྣམས། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་གྲངས་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། སྔགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ལྔ་བཅུ་སེ། དབང་

ལ་དེ་ཡྲི་ཕེད་ཉྲིད་དོ། །བརྒྱ་ཕག་གཅྲིག་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ། །དེ་བཞྲིན་རྒྱས་ལ་ལྷག་

པར་བརྒྱད། །མངོན་སྤོད་ལ་ནྲི་དྲུག་ཅུ་ཉྲིད། །ཁད་པར་དུ་ནྲི་ལས་ལ་སྦར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་རྣམས་ལས་ཀང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་གང་ལ་བརྒྱུད་པའྲི་སད་བུ་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། ཕོགས་དང་མཚམས་

ནྲི་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲི། །དབུས་སུ་དགུ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ལྷ་ནྲི་དགུ་སོགས་སད་

བུ་ལ། །ལྷ་དགུ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བ། ཞེས་སད་བུ་དགུ་སྒྲིལ་བ་བ་ཙམ་ལས་

རྒྱུ་གང་ལས་བ་བ་སོགས་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། གདན་བཞྲི་ལས། འཁལ་

མཁན་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། གཟུགས་རྫོགས་ཤྲིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང༌། །གཙང་ཞྲིང་དན་

ལྡན་སན་པར་སྨྲ། །དེ་ཡྲིས་བཀལ་བའྲི་བགྲང་ཕེང་གྲིས། །གྲོལ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་

སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ལ། སོམ་འབྱུང་ལས། ཇྲི་ལྟར་ལས་ཀྲི་ཁད་པར་

གྲིས། །བགྲང་ཕེང་སད་བུ་དག་ཀང་བ། །བོང་བུ་རྔ་མོའྲི་སྤུ་དག་ནྲི། །བ་རོག་སྒོ་
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དང་བསེས་པ་ཡྲི། །རེངས་དང་བསྐྲད་པའྲི་ལས་དག་ལ། །དེ་ཡྲི་སད་བུས་བརྒྱུ་

བར་བ། །རྟ་དང་མ་ཧེའྲི་སྤུ་ཡྲིས་ནྲི། །དབེ་བའྲི་བགྲང་ཕེང་སད་བུའོ། །ཁྲི་སྤུ་དང་ནྲི་

བསེས་པ་ཡྲི། །དུར་ཁོད་སྐྲ་ཡྲི་སད་བུ་ཡྲིས། །དག་པོའྲི་ལས་ལ་སྦར་བ་སེ། །དེ་

ཡྲི་སད་བུ་རབ་ཏུ་བསྔགས། །གཞོན་ནུ་མས་བས་སད་བུ་ཡྲིས། །དགེ་བའྲི་ལས་

ལ་བརྒྱུ་བར་བ། ཞེས་སད་བུའྲི་ཁད་པར་ཞྲིབ་པར་གསུངས་ལ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་

ལས། གསེར་གྲི་སྐུད་པས་བརྒྱུ་བར་བ། །ལས་རྣམས་ཀུན་བེད་དག་པ་ཡྲིན། །ཡང་

ན་རས་བལ་སྐུད་པ་ནྲི། །བུ་མོ་གཞོན་ནུ་གཟུགས་མཛེས་ཤྲིང༌། །ཡན་ལག་ཤྲིན་ཏུ་

རྫོགས་པ་དང༌། །བོ་གྲོས་ལྡན་ཞྲིང་ངག་འཇམ་སྨྲ། །དེ་ཡྲིས་བཀལ་བའྲི་སྐུད་པས་

བརྒྱུ། །སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་གྲོལ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གདན་བཞྲིར། 

གཟུགས་རྫོགས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡང་འདྲི་དང་མཐུན་པར་གཞོན་ནུ་མ་མ་

ཉམས་པའྲི་ཁད་པར་དུ་བའོ། །

བཞྲི་པ་དག་པ་ནྲི། ཁ་སྦོར་ལས། སྐུད་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚུལ། །རྲི་ལུ་

རྣམས་ནྲི་དགྲ་བཅོམ་ཡྲིན། །སེང་མ་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཡྲིན་ནོ། །མཆོད་རྟེན་ཆོས་ཀྲི་

དབང་པོའ།ོ ཞེས་དང༌། སད་བུའྲི་དག་པ་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ལ་སད་བུའྲི་

དག་པ་ནྲི། མན་སེར། ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་གྲི་སྐུད་པ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་ཕག་ན་

པད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་རྣམས་བལྟ་བར་བའོ། །སྐུད་པ་དབུས་མ་ལ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐུད་པ་དགུ་

ལྷ་དགུ་པོ་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཕེང་བའྲི་རྲི་ལུ་རྣམས་ཀྲི་དག་པ་ནྲི། མན་

སེར། དགྲ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བཅོམ་མོ་ཞེས་པའམ། མཆོད་པ་ལ་
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སོགས་པ་འོས་སོ་ཞེས་པས། དགྲ་བཅོམ་པ་རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཏེ། རྲི་

ལུའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་བའྲི་གཟུགས་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། མན་སེར། སྐུད་པའྲི་ས་

གཉྲིས་ཀྲི་མདུད་པའྲི་སེང་དུ་རྲི་ལུ་སྒེང་བ་ནྲི། སོབས་དང་མྲི་འཇྲིགས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་མཆོད་རྟེན་ཞེས་བསམ་མོ། །དེའྲི་སེང་དུ་རྲི་ལུ་གཞན་ནྲི། ཆོས་

ཀྲི་དབྲིངས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཅན་ཏེ། ཆོས་

ཉྲིད་རྟོགས་པ་ཁོ་ན་ལས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆོས་རྟོགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

མདོ་འཛིན་གཉྲིས་བརྩེགས་པའྲི་འོག་མ་རྲི་ལུ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། དེའྲི་སེང་མ་མཆོད་རྟེན་ལྟར་སེང་དུ་

བསྒེང་བ་ནྲི། དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུའྲི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་

ཅྲིང་མཚོན་པར་བེད་པ་བལྟ་བའྲི་དོན་དུ་རཏྣ་རཀྲི་ཏས། འདྲི་དག་གྲི་བགྲང་ཕེང་གྲི་

རབ་གནས་མཚོན་པའོ། ཞེས་བཤད་དེ། རབ་གནས་ཀྲི་ཚེ་སད་བུ་དང་ཕེང་བའྲི་རྲི་

ལུ་མདོ་འཛིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལྷ་སོ་སོ་དང༌། སྐུ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོར་བསྐེད་ནས་ཡེ་

ཤེས་པ་དང་བསེས་པ་ཞུ་བ་ལས་སད་བུ་དང༌། རྲི་ལུ་སོགས་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པར་

གྱུར་པ་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ལྔ་པ་རབ་གནས་ནྲི། ཁ་སྦོར་དང་གདན་བཞྲི་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དག་

གྲི་དོན་ལག་ཏུ་བང་བའྲི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བརོད་པ་ནྲི། ཕེང་བ་ལས། སོབ་དཔོན་

རོ་རེ་འཆང་གྲི་གཟུགས་ཀྲི་ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོ་རྣམས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ངོ་

བོར་སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྒོམ་པ་ལ། ཡྲི་གེ་ཨ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཉྲི་མ་ཨས་བྲིན་གྲིས་
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བརླབས་པ་དང༌། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་སོར་མོ་རྣམས་པདའྲི་འདབ་མའྲི་རྣམ་པར་

སད་ཅྲིག་གྲིས་བསམ་པ་ལ། ས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་བ་དེས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་

བསྒོམས་ནས། དེ་དག་གྲི་དབུས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕེང་བའྲི་ཐག་པའྲི་དབུས་ཀྲི་སྐུད་པ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། ཕོགས་དང་མཚམས་ཀྲི་སྐུད་པ་བརྒྱད་ཕག་

ན་པད་དང༌། བམས་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་མཛོད་དང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། ཕག་

ན་རོ་རེ་དང༌། འཇམ་དཔལ་དང༌། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་དང༌། སའྲི་

སྲིང་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་དང༌། ཕེང་རོག་རྣམས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་དང༌། མདོ་འཛིན་སོབས་དང་མྲི་འཇྲིགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

ཕུང་པོའྲི་མཆོད་རྟེན་དུ་སད་ཅྲིག་གྲིས་བསམས་ནས། སྲིང་ཁའྲི་ས་བོན་གྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་བཀུག་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བར་བཅུག་

སེ། ཨཀྑ་ཏུ་ཀྲ་ཎ་ཡ་ཏུ་ཨ་སོ་ཧྲི་ཨ་མན་བྲི་ས་ཏུ་ག་ཎྲི་ཨ། ཨ་སཾ་ཁུ་ཨ་ལ་ཀྲི་ཀུ་བྲིཛྫ་

ཨྲི་ཏད་ཏ་བ་སྲི་ཏུ། ༀ་པ་དེ་པ་དེ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ནཾ་སརྦ་བུདྡྷ་དརྨ་ཧཾ་བྷ་བེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་

ཧོ་ཨཱཿ ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་སོ། །བུམ་པའྲི་ཆུས་

དབང་བསྐུར་ཞྲིང་མཆོད་པར་བའོ། །ཕེང་བ་རབ་ཏུ་གནས་པའོ། །མདོར་བསྡུས་

པ་ནྲི་ཕེང་བ་གསུང་རོ་རེར་བསྒོམས་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་གཅྲིག་བས་

ཏེ། གཟུགས་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཕེང་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་ཤེས་པར་བ་སེ། རྒྱུད་གཉྲིས་ཁུངས་ཀྲི་ཚིག་དག་ནྲི་ཧ་ཅང་ཡྲི་གེ་

མང་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །
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དྲུག་པ་ཇྲི་ལྟར་འདེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རོ་རེ་མཁའ་གྲོ་ལས། ཞྲི་བ་ལ་ནྲི་

མཛུབ་མོར་བཞག རྒྱས་ལ་གུང་མོར་དགལ་བར་བ། །དབང་དུ་བ་བ་སྲིན་ལག་

གསུངས། །ཐ་མ་ལ་ནྲི་མངོན་སྤོད་བ། །མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུ་བས་ནས་ནྲི། །ལྷ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་འགུག་པར་བསམས། །ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་སྔགས་བཟླས་ན། །འགྲུབ་

འགྱུར་འདྲིར་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཁ་སྦོར་ལས། དེ་ཉྲིད་ལས་ནྲི་

འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཀུན་ཏུ་གསལ་བ་མེད་ན་རྲིང༌། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འགྲེལ་པར། 

ལག་པ་རོ་རེ་པདར་བསྒོམས་པ་སོང་པ་དང་སྲིང་རེ་དབེར་མེད་པར་བསྒོམས་ནས། 

ལག་པ་གཡས་པ་བགྲེང་བ་དང་ལྷའྲི་སྐུ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཤེས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཡོད་

ན་འགྲུབ་ཀྲི། གཞན་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །མཐེ་བོང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་དེས་

ལྷ་འགུགས་པའྲི་དམྲིགས་པས་ཕེང་བ་དབབ་པ་ནྲི་ཁ་སྦོར་དང་གདན་བཞྲི་ལས་

ཀང་གསུངས་སོ། །བགྲང་ཕེང་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་དོན་ཚན་བཞྲི་པ་ལུས་རྒྱན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་བཞྲི། གང་གྲི་ཆེ་ཆས་

སུ་འཇུག་པའྲི་དུས། རྒྱན་གྲི་རྣམ་པ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རུས་པའྲི་རྒྱན་དྲུག་གྲི་

རྣམ་དག །དེ་དག་བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡོ་གའྲི་གཞུང་རྣམས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་ཆོ་གའྲི་སབས་སུ་

རྒྱན་རྣམས་ཀྲིས་བརྒྱན་ནས་ཆས་སུ་གཞུག་པར་མང་དུ་གསུངས་པར་མ་ཟད་ཀྲི། 

འཕགས་པ་ཀླུ་བང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པར་ཡང༌། ས་ནྲི་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་

བ། །ན་བཟའ་དམར་པོ་གོན་ནས་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་ཚུལ་གྲིས་ཅོད་པན་རྒྱན། །ཐམས་

ཅད་རྒྱན་གྲིས་མཛེས་བས་ཤྲིང༌། ཞེས་དཔལ་འགྱུར་དུ་འབྱུང་ཞྲིང༌། འགྱུར་གཞན་
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ལས། དཀར་ལ་མ་ཉམས་གོས་འཆང་ཞྲིང༌། ཞེས་འབྱུང་སེ། མདོར་ན་ས་ཆོག་གྲི་

ཚེ་དེ་ཉྲིད་ཚུལ་གྲིས། ཞེས་པས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལྷའྲི་རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་

ཆས་སུ་གཞུག་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་རྒྱན་གྲིས་མཛེས་བས་ཞེས་པས། སོབ་མ་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་ནས་ཆས་སུ་གཞུག་པར་གསུངས་ལ། ཅོད་པན་

ཞེས་པ་ལ་ཡང་གཙུག་ཏོར་ཞེས་འབྱུང་སེ། དེ་ལྟར་ཆས་སུ་འཇུག་པར་བཤད་པ་

དང༌། བདེ་མཆོག་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ལས་ཀང༌། སོབ་དཔོན་རུས་པའྲི་

རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་ཞྲིང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐོགས་པས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བར་གསུངས་

པ་ལྟར། ས་ཆོག་གྲི་ཚེ་ཆས་སུ་གཞུག་པ་ནྲི། རྒྱན་དེ་དག་གྲིས་བརྒྱན་པར་བ་བའྲི་

དུས་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བེད་པའྲི་ཚེའང་སོབ་དཔོན་ལ་

སོགས་པ་དེ་ལྟར་ཆས་སུ་འཇུག་པར་ཚད་ལྡན་དུ་མས་བཤད་དེ། དེ་དག་གྲི་ཁུངས་

ནྲི་འདྲིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ཀྲི། གཞན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་

སྤོད་ལས། ཁ་དོག་ལ་སོགས་གཡོགས་པའྲི་གཟུགས། །རང་གྲི་ལུས་ནྲི་ཡོངས་

སུ་བསྒྱུར། །སྤོད་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཞུགས་པར། །ཤེས་ནས་རྣལ་འབོར་ལ་

ལེགས་གནས། ཞེས་དང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ། མཉམ་སྦོར། བརྟག་གཉྲིས། 

སྤོད་བསྡུས་སོགས་དུ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤོས་བཅས་དང་སྤོས་མེད་ཀྲི་སྤོད་

པ་བེད་པའྲི་ཚེ། ཆས་སུ་གཞུག་པར་བ་དགོས་པ་ཡྲིན་པས་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་

པས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པའྲི་དུས་ནྲི་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡྲིན་ལ། བ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གླུ་

གར་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་པའྲི་དུས་དང༌། སྦྲིན་སེག་ཆེན་པོ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

སབས་འགའ་ཞྲིག་ཏུའང་ཆས་སུ་འཇུག་པར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་སྔགས་པའྲི་དགེ་
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སོང་དང་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ན། 

ཆས་གོས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་སོགས་དང་སྐྲའྲི་ཐོར་ཅོག་དང་རུས་པ་དང་

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ལ་སོགས་པས་ལུས་ལ་བགོ་བ་དང་བརྒྱན་པའྲི་སྔོན་དུ་དུས་དན་

བས་ནས། རྒྱགས་པ་དང་འཕར་གཡེང་གྲི་བསམ་པ་དང་རྒོད་བག་སོགས་ཀྲིས་

མ་ཡྲིན་པར་ཀུན་སོང་དག་པ་དང༌། ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་འཆང་བས་བས་ལ། རྒོད་བག་

སོགས་ཀྲི་བསམ་པས་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་དང་བལ་བར་བེད་ན་ནྲི་རབ་བྱུང་གྲི་བསབ་

པས་མ་བསམས་པ་ཁྲིམ་པའྲི་སྔགས་པ་ཡྲིན་ཡང་ངན་སོང་གྲི་སྒོ་དབེ་བས་མྲི་རུང་

ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་

ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པས་ཆས་སུ་གཞུག་པ་ལ་ནྲི་བསོད་ནམས་ཁད་པར་ཅན་

འཐོབ་ཀྲི། གཞན་དུ་ན་མཆོད་པ་འབུལ་བའྲི་སད་ཀྲི་གདངས་དང༌། སྦྲིན་སེག་གྲི་ཚེ་

འབྲུ་མེ་ལ་བསེག་པ་དང༌། མཆོད་པའྲི་སད་དུ་རོལ་མོ་བ་བ་སོགས་ལའང་དུས་དན་

མྲི་འཆགས་ཤྲིང་བར་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་བས། སྔགས་དང་འདུལ་བ་ཚ་གྲང་ལྟར་

འགལ་བར་འཛིན་པའྲི་ཕོགས་སུ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་གཟུགས་

ཀྲིས་ལྷའྲི་ཆས་སུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། གསང་བའྲི་རྫས་དུ་མ་ཞྲིག་ཐོགས་ནས་ལུས་ཀྲིས་

ཕག་རྒྱ་དང་ངག་གྲིས་སྔགས་ལ་སོགས་པའྲི་གསང་བ་སྒོགས་ཤྲིང༌། དབང་བསྐུར་

བ་མ་ཐོབ་པའྲི་སྐེ་བོའྲི་ཚོགས་བརྒྱ་སོང་ཕག་དུ་མའྲི་དབུས་སུ་རྒོད་བག་གྲི་བསམ་

པས་ཀུན་ཏུ་”བརྩེ
1
་བ་དག་ནྲི། འདུལ་བ་དང་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བསན་པ་གཉྲིས་ཀ་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་ཉམས་པར་བས་ཏེ་དམལ་བ་མྲི་བཟད་པའྲི་སྒོ་འབེད་པར་བེད་པའོ། །དེའྲི་

1 བ།  རྩེ
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ཕྲིར་མཐའ་གཉྲིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྲི་སྒོ་ནས་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་འཁེར་

ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱན་གྲི་རྣམ་པ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཡོ་གའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སབས་སུ་ནྲི། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚེ། གོས་དམར་པོ་གོན། དབུ་རྒྱན་དང་

དར་དཔངས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་དྲི་བཟང་པོས་བྱུགས་ཤྲིང༌། བདུག་

པས་བདུགས། རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་གྲི་སྔགས་བཟླས་ཏེ་བགོ །དེ་ཡང་དབུ་རྒྱན་དབུ་

རྒྱན་གྲི་སྔགས་སོ་སོས་མགོར་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ༀ་ཏྲུཾ་གྲིས་དར་དབངས་ཀྲི་

གོ་བསོན་པ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་རྣམས་རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསྔགས་

ནས་ལུས་ལ་གདགས་པར་བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བ་མེད་

ཀྲི་རྒྱན་དྲུག་ལྟར་ཞྲིབ་པར་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། བྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་ཆོ་ག་དང་དག་པ་

སོགས་བ་མེད་ལྟ་བུའྲི་རྒྱས་པ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །བ་མེད་ལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་

སབས་སུ་ནྲི། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་གྲིས་

བརྒྱན་པ་གསུངས་ཀྲི། རུས་པའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པའྲི་ཆས་འཇུག་མ་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཁམ་”པའམ
1
། རུས་པའམ། 

ཤྲིང་ལས་བས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་འབག་གོན། དེ་མེད་ན་ཚོན་རྩྲིས་ལྷའྲི་སྐུ་

མདོག་དང་མཐུན་པར་ཁ་བསྒྱུར་བས་ལྷའྲི་སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་པའྲི་ཆས་གོས་དང་

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་ནས། ས་བཟང་བ་སོགས་ཀྲི་ཆོ་ག་བ་ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་

གསུང་ངོ༌། །ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་གསུངས་པ་ནྲི། གཙོ་བོར་སྤོད་པའྲི་དུས་སུ་

1 མ་ཕྲི། བ། པའམ     སྐུ། ཞོལ། སའམ
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དཀྲིལ་འཁོར་ཆུ་ཚོན་གྲིས་བྲིས་པའྲི་དབུས་སུ་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་འཁོད་པའྲི་ཆས་

འཇུག་ཡྲིན་མོད་ཀང༌། ས་ཆོག་གྲི་ཚེ་ལྷའྲི་ཆས་འཇུག་བ་བའང་དངས་མ་ཐག་པའྲི་

དཀྲིལ་ཆོག་ཉྲི་ཤུ་པ་སོགས་ཀྲིས་བསན་ནོ། །དེ་ཡང་མགོ་ལ་གཙུག་ཏོར་དང་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་བོག་ཞུ། མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་དང་དར་དཔངས་སན་གོང་དུ་ཨུཏྤ་ལའྲི་གདེངས་

ཀ །ལུས་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པ་བ་སེ། བརྒྱད་ནྲི། དབུ་རྒྱན། 

སན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། ཕག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། མུ་ཏྲིག་གྲི་སེ་མོ་དོ། རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་དོ་ཤལ། འོག་པག་རྣམས་སོ། །སེ་མོ་དོ་ནྲི། རུས་པའྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་དང་

བཟོའྲི་དབྲིབས་མཚུངས་ལ། འོག་པག་ནྲི་ས་རགས་ཀྲི་བེ་བག་ཚར་ཚར་མང་པོ་

དང༌། དེ་དག་གྲི་སེ་མོ་ལ་གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱན་དང༌། གཡེར་ཁ་སོགས་ཀྲི་

འཕང་འཕྲུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་བཤད་དེ། ཚར་ཚར་གྲི་གྲངས་ལ་སོགས་པ་མ་

བཤད་ཀང༌། རུས་རྒྱན་ལ་བཤད་པ་དང་འད་བར་བས་ན་རུང་བར་མངོན་ནོ། །པྲོག་

ཞུ་ནྲི་རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་ལ་བརྟེན་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁྱུད་མོ་གསུམ་རྲིམ་ལ་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་རྩེ་ཕན་རྣམས་ཀྲིས་མཛེས་པར་བས་ཤྲིང༌། སྤྲི་བོར་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་གནས་པའྲི་

རོ་རེ་ཕེད་པས་མཚན་པ་སེ། རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་ནྲི་དངོས་མེད་ན་བཅོས་མའྲི་སྐྲ་

ལས་བས་པའོ། །ལྷ་སོ་གཉྲིས་ལྟ་བུ་སོ་སོའྲི་ཆས་སུ་འཇུག་ན། ལྷ་མོ་རྣམས་པྲོག་ཞུ་

མེད་པའྲི་རལ་བ་ཕེད་བཅྲིངས་དང༌། ཁོ་བོ་བཅུ་པོ་ནྲི་པྲོག་ཞུ་མེད་པའྲི་དབུ་སྐྲ་གེན་

བརྫེས་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་བརྒྱད་དང༌། སྦྲུལ་རྒྱན་ཅན་ནོ། དབུ་རྒྱན་ནྲི། དབུས་

སུ་རྲིགས་ལྔས་མཚན་པའྲི་རྲིན་པོ་”ཆེ
1
་རྩེ་ཕན་ཅན་ཡྲིན་ལ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ལྷག་

1 བ། ཆེའྲི། 
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མ་ནྲི། རྒྱུའྲི་ཁད་པར་མ་གཏོགས། གཞན་ཕལ་ཆེར་རུས་རྒྱན་དང་འད་ཞྲིང༌། འདྲི་

དག་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་བརྒྱད་ཅེས་པ་མྲིན་པ་རྒྱན་དྲུག་གྲི་ཐ་སད་མེད་དོ། །བདེ་

དགེས་དུས་འཁོར་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་གསུངས་པའྲི་རུས་རྒྱན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ལ། ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་གསུངས་པའྲི། དྲུག་གྲི་གྲངས་འདེན་ལུགས་

ལ། གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨྲི་པས་མཛད་པའྲི་མངོན་པར་རྟོགས་པར། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ་

དང༌། རྣ་ཆ་དང༌། སྤྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་དང༌། མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་དང༌། ཐལ་ཆེན་

རྣམས་ལ་གསུངས་ཤྲིང༌། ཀུན་སྤོད་ལས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ལ། མངོན་

བརོད་ཀྲི་ལྔ་པ་ལས། སྤྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་མ་བགྲངས་པར་མགོ་ཕེང་བགྲངས་ཤྲིང༌། 

བ་མ་ཁ་ཅྲིག་དེ་འགྱུར་མ་དག་པའམ། དཔེ་མ་དག་པར་འཆད་མོད་ཀང༌། མངོན་

སྤོད་ཀྲི་འགྱུར་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་དེ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བས་དཔད་དོ་ཞེས་གསུང་

ངོ༌། །བདེ་མཆོག་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སོང་ལས། སྤྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་དང་མཆོད་

ཕྲིར་ཐོགས་མ་བགྲངས་པར་འཁོར་ལོ་དང་རྐེད་རྒྱན་བགྲངས་ཤྲིང༌། བརྩོན་འགྲུས་

དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྲིས་འཁོར་ལོ་རྐེད་རྒྱན་སོགས་ཉེ་བའྲི་ཕག་རྒྱར་བཤད་

དོ། །དུས་འཁོར་ལས་ཀང༌། སྤྲི་གཙུག་ཏུ་ནོར་བུ་མ་གཏོགས་འཁོར་ལོ་མ་བགྲངས་

ལ། བརྟག་གཉྲིས་ལས། སྒོམ་པ་པོ་ཡྲི་རྣམ་འཛིན་པ། །རྣ་བ་དག་ལ་རྣ་ཆ་བཟང༌། །སྤྲི་

བོར་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་འཛིན། །ལག་པ་དག་ལ་ལག་གདུབ་གཉྲིས། །རྐེད་པ་ལ་

ཡང་ས་རགས་ཉྲིད། །རྐང་པ་དེ་བཞྲིན་རྐང་གདུབ་བོ། །ལག་པའྲི་རྩ་བར་དཔུང་རྒྱན་

ཉྲིད། །མགྲྲིན་པར་རུས་པའྲི་ཕེང་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དུས་འཁོར་དུ་ཡང་

གྲངས་འདེན་པའྲི་ནང་དུ་མ་བགྲངས་ཀང་དག་པ་འཆད་པའྲི་ཚེ། འཁོར་ལོའྲི་དག་པ་
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ཡང་འཆད་དགོས་པས་ལུགས་དེ་ལ་ཡང་འཁོར་ལོ་འདོད་དགོས་ལ། དུས་འཁོར་དུ། 

སྤྲི་གཙུག་ཏུ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། རོ་རེས་མཚན་པའྲི་ནོར་བུ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྤྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་སོར་ལྔ་པའམ། ཡང་ན་ཇྲི་

ལྟར་མཛེས་པ་ཞེས་གསུངས་པས། འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་གནས་པའྲི་ནོར་བུའྲི་རྩེ་

མོར་རོ་རེས་མཚན་པ་བས་ན་ལེགས་སོ། །ཐལ་བ་ནྲི་མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་བ་ལ་བཤད་

ཅྲིང༌། རྒྱན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་མྲི་རུས་ལས་བས་པར་བཤད་པ་མང་ལ། བརྟག་

གཉྲིས་སུ། སྐྲ་ཡྲི་ས་རགས་ཉྲིས་སོར་ཉྲིད། །ཐལ་བ་སྐྲ་ཡྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས། ཞེས་

པ་འདྲིས་རུས་པ་མེད་ན་རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལས་ལག་གདུབ་སོགས་ཀང་རུང་བར་སོན་ནོ་

ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ༌། །རྒྱན་གྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བ་བ་ནྲི། ཀུན་

སྤོད་དང་དེའྲི་བཤད་སྦར་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྲི་ཏས་མཛད་པ་ལ་གཞྲི་བས་ཤྲིང༌། བདེ་

མཆོག་སོགས་རྒྱ་གཞུང་སོ་སོ་ལས་ཐོར་བུར་འབྱུང་བ་དག་གྲིས་ཁ་བསངས་ཏེ་

བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཀུན་སྤོད་ཀྲི་བདུན་པ་ལས། ཡན་ལག་ཅན་དང་ཚིག་ཅན་

དང༌། །སྡུད་དང་དེ་བཞྲིན་སྲིང་སོབས་དང༌། །གར་གྲི་ཚུལ་ནྲི་བཞྲི་པོ་འདྲི། །སྦོར་བ་

མཐོང་བས་ཤེས་པར་བ། ཞེས་མདོར་བསན་པ་ལ། ཡན་ལག་ཅན་ནྲི། ལུས་ཀྲི་རྣམ་

འགྱུར་དུ་མ། ཚིག་ཅན་ནྲི། རོ་རེའྲི་གླུ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་སྡུད་དང་

ཞེས་པ་གར་བསྡུས་ནས་ལུས་ཀྲི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཅུང་ཟད་བཤོལ་དེ་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་

དང་ལྡན་པས་ངལ་བསོ་བའོ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་འཆད་ཀང༌། རྒྱས་བཤད་དང་མྲི་མཐུན་

པས། མར་དོའྲི་འགྱུར་ལས། སྡུད་ཅེས་པ་མེད་པར་སྤུད་དང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་

ཏེ། གར་གྲི་སབས་སུ་རུས་པའྲི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པས་སྤུད་ཅྲིང་བརྒྱན་པ་ཞེས་
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པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་སྲིང་སོབས་ཅན་ཞེས་པས་སེམས་ཉམས་བསན་ཏེ། ཁོ་བོའྲི་

ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་བདུད་ཚར་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་ཁོ་བོའྲི་སྐུར་བསྒོམ་པ་དང༌། ལྷ་

མོའྲི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་མཆོད་པའྲི་ཕྲིར་སྒེག་པའྲི་ཉམས་

སོན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་འད་བའྲི་གར་གྲི་ཚུལ་བཞྲི་པོ་འདྲི་སྦོར་བ་སེ་བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་

ལག་ལེན་མཐོང་བས་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བཞྲི་པོ་དེའྲི་ནང་

ནས་རྒྱན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཀུན་ཏུ་དབུག་དང་བཅྲིང་བ་དང༌། གཞུག་དང་དེ་

བཞྲིན་བསྐོད་པ་དང༌། འབེབས་དང་འདྲི་ནྲི་འཁྲིལ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་ལུས་ཀྲི་དང་པོའྲི་

རྒྱན། །ཚངས་སྐུད་ལུས་ལ་གྲོལ་བ་དང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཅྲིང་བ་དང༌། །རྐང་

གདུབ་རབ་ཏུ་གཞུག་པ་དང༌། །ལག་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་ཉྲིད་དག་དང༌། །སོག་ཤྲིང་གཅྲིག་

གྱུར་སད་བུ་ཡྲིན། །འོག་པག་སོག་ཤྲིང་བརྒྱད་ཉྲིད་དེ། །རོ་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ཤེས་པར་

བ། །ཕེང་བ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོག་ཤྲིང་ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི་ཕེང་བ་

སོགས་གང་ལ་བརྒྱུད་པའྲི་སད་བུའོ། །ཀུན་ཏུ་དབུག་པ་སྤྲི་བོའྲི་ནོར་བུ་དང༌། བཅྲིང་

བ་ཚངས་སྐུད་དང༌། གཞུག་པ་རྐང་གདུབ་དང༌། བསྐོད་པ་ལག་གདུབ་དང༌། 

འབེབས་པ་མགུལ་རྒྱན་དང༌། འཁྲིལ་བ་རྣ་རྒྱན་ནོ། །ལུས་ཀྲི་དང་པོའྲི་རྒྱན་ནྲི། ལུས་

ཀྲི་དང་པོ་མགོའྲི་རྒྱན་ཏེ། ནོར་བུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་བརྒྱད་པའམ་དགུ་པ་རྩེ་མོ་ལ་རོ་རེ་

རྩེ་ལྔ་པ་རྫོགས་པ་སོར་ལྔ་པའམ། ཇྲི་ལྟར་མཛེས་པས་མཚན་པའྲི་རྩ་བ་མྲི་རུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བར་བཅུག་ནས་མྲི་འགུལ་བར་བས་པའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་

པའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་མཚམས་རྣམས་ནས་ཕུག་པའྲི་བུག་པ་བརྒྱད་བས་ཏེ། དེ་དག་ནས་

བརྒྱུས་པའྲི་རུས་པའྲི་ཕེང་བ་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་བརྒྱད་བ། དེ་ལ་
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རྒྱབ་ཀྲི་རྩྲིབས་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་རྩྲིབས་ལྔའྲི་ཐད་ཀར་མྲི་མགོ་སམ་པོ་ལྔ་ནྲི། 

བརྟག་གཉྲིས་ལས། ཐོད་པ་སོར་ལྔ་པ་ཡྲི་ཚད། བས་པས་ཅོད་པན་འཛིན་པར་བེད། 

ཅེས་པ་ལྟར་རེ་རེའང་དཔངས་རྩེ་སོར་ལྔ་པ། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས། རོ་རེ་

ཕེང་བ་ནག་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཐོད་པའྲི་ཕེང་བ་བེད་པར་ཤེས་རབ་སང་བའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། སོད་སད་ནས་ཕེང་ལ་བརྒྱུས་པའྲི་རོ་རེ་ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀྲི་

བར་དུ་ཆུད་པའོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག །མཚོག་མའྲི་སེང་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བ་བར་བཞེད་

པ་ནྲི་བདེ་དགེས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་མྲིན་པས། འཁྲུལ་སོང་ལས། ས་ཚོགས་རོ་

རེས་མཚན་པའྲི་རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་ཅན། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་

གྲི་ལོགས་ལ་མཚན་པ་དང༌། དེའྲི་གཡོན་ཕོགས་སུ་ཟླ་བ་ཕེད་པས་མཚན་པར་

བས་པ་དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལས་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ཞེས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་རྒྱ་

བོད་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཚེས་གཅྲིག་གྲི་ཟླ་བར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་པར་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་བཞེད་པ་ལྟར་བ་སེ། བདེ་དགེས་དུས་འཁོར་སོགས་ལ་འདའོ། །དེ་ལ་

སྤྲིར་རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག །ཟུར་ཕུད། གེན་བརྫེས། ཕེད་བཅྲིངས། གེན་བརྫེས་ལའང་

སེར་པོ། ཁམ་པ་ནག་པོ་སོགས་དང༌། ཟུར་ཕུད་ལའང་གསུམ་པ་དང༌། ལྔ་པ་གཉྲིས་

ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལས། གསང་འདུས། དུས་འཁོར། བདེ་དགེས་སོགས་ཀྲི་གཙོ་

བོ་ནྲི་རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལ་རལ་བའྲི་ཅོད་པན་ཞེས་ཀང་བ་སེ། 

དེ་ནྲི་སྐྲ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་བོར་བསྡུས་ནས་རལ་བའྲི་མདུད་པའྲི་སྐྲ་ས་ཐམས་ཅད་ནང་

དུ་འོང་བར་བས་ནས་མཐོན་པོར་བཅྲིངས་ཏེ། སྐྲའྲི་སེ་མོ་ཕྲིར་མྲི་མངོན་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་དཔངས་ཚད་ནྲི། སོམ་འབྱུང་འགྲེལ་པར། ལྷའྲི་རང་སོར་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བཤད་
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པ་ལ་དཔགས་ན་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་མཐོ་གང་ཙམ་དུ་བ་དགོས་ཤྲིང༌། བཅོས་མའྲི་སྐྲ་

ལའང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུར་བའོ། །མགོ་བོ་སམ་པོའྲི་འོག་གྲི་རོ་རེ་ཕེང་བ་ཐོད་ལྟར་

བསོར་བ་དེ་ལ་བཏགས་པའྲི་རུས་ཕེང་གྲི་ད་བ་ད་ཕེད་དཔྲལ་བའྲི་ཐད་དུ་རྩེ་སོར་

གསུམ་ཙམ་ནོན་པ་དང༌། གཞན་རྣམས་སུ་རྣ་བའྲི་ཕེད་ཙམ་ནོན་པ་བ། དེ་རྣམས་

གང་ལ་བརྟེན་པའྲི་བཅོས་མའྲི་སྐྲ་ཡང་རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལས་བ་བར། རྐུན་མའྲི་སྐྲ་ལས་

ཅོད་པན་བས། །དེ་ལ་ཧཱུཾ་བྱུང་སྦར་བར་བ། ཞེས་པས་བསན་པར་འཆད་ལ། རྐང་པ་

ཐ་མའྲི་དོན། ཧཱུཾ་སོགས་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པ་སོགས་ལྔའྲི་ངོ་བོར་མོས་པའྲི་

ཐོད་སམ་ལྔ་སྦར་བར་བ་བ་ལ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བར་བཤད་ཅྲིང༌། བཅོས་མའྲི་སྐྲ་བུད་

མེད་ཀྲི་”
1
ལས་བེད་པར་ཚད་ལྡན་གང་གྲིས་ཀང་མ་བཤད་དོ། །ཚངས་སྐུད་ལུས་ལ་

གྲོལ་བ་དང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཅྲིང་བ་དང༌། ཞེས་པ་དེ་ཡང་རུས་པ་ལས་བེད་ན། 

སོག་ཤྲིང་གཅྲིག་གྱུར་སད་བུ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལྟར་བ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང༌། སྲིང་ཁའྲི་

ཐད་ཀྲི་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་རུས་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བར་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པས་མཚན་པ་

བས་ལ། འཁོར་ལོའྲི་གཞྲི་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་ཟུར་བཞྲིར་བུག་པ་བས་པ་ནས་འཐོན་པའྲི་

སད་བུ་ལ་བརྒྱུས་པའྲི་ཕེང་བ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅྲིངས་པའྲི་ཕེང་བ་ཕག་པ་གཉྲིས་དང་

མཆན་འོག་གཉྲིས་ནས་བསོལ་མར་འོང་བ་འབེལ་བ་བ་སེ། བུག་པ་རེ་རེ་ནས་སྐུད་

པ་གསུམ་གསུམ་འཐོན་པ་ལ་བརྒྱུས་པའྲི་ཕེང་བ་གསུམ་གཤྲིབས་ཀང་རུང་

ངོ༌། །རུས་པའྲི་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་མེད་ན། རྐུན་མའྲི་སྐྲའམ། མྲིའྲི་རྒྱུས་པ་ལས་

བས་པའྲི་སྐུད་པ་ཉག་མ་གཅྲིག་ལ་སུམ་སྒྲིལ་བས་པ། རྲིང་པོ་གཅྲིག་གྲིས་ཕག་པ་

1 བ།  ཞོལ། +སྐྲ
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ནས་མཆན་འོག་ལ་སོར་གསུམ་དུ་འཁོར་བའྲི་སོར་གསུམ་གའང་རོ་རེའྲི་མདུད་པས་

བར་བར་དུ་བསམས་པའྲི་རོ་རེའྲི་མདུད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྔར་ལྟར་རྒྱ་

གྲམ་དུ་འཆྲིང་བའམ། ཡང་ན་ཕག་པ་གཡོན་པ་ནས་མཆན་ཁུང་གཡས་ལ་བས་ཏེ། 

ག་ཤལ་ལྟར་བཅྲིངས་པའོ། །རུས་པ་དང་སྐྲའྲི་གདམ་ང་མ་གཏོགས། སྐྲའྲི་སྐུད་པ་ལ་

མྲི་རུས་ཀྲི་ཕེང་རོག་རེ་ཙམ་འདོགས་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ། །རྐང་གདུབ་

དང་ལག་རྒྱན་ཞེས་པ་དཔུང་རྒྱན་དང་གདུ་བུ་དག་ནྲི། མཐའ་གཉྲིས་དབུས་དང་

གསུམ་དུ་རུས་པའྲི་གཞུང་བར་སབས་དང་མཐའ་བརྟེན་བས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་གཞུང་

གྲི་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀ་དང་མཐའ་བརྟེན་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ཟུར་ལ་བུག་པ་ལྔ་ལྔ་

བས་པ་ལས་སྐུད་པ་དངས་ཏེ། དེ་ལ་བརྒྱུས་པའྲི་རུས་པའྲི་ཕེང་བ་ལྔ་ལྔས་བསོལ་

མར་བསམས་པའྲི་སད་ངོས་ལ་ཤར་བུ་དང་གཡེར་ཁ་ཆུང་ངུ་དུ་མས་མཛེས་པར་

བས་ཏེ། དཔུང་རྒྱན་གཉྲིས་གཡས་གཡོན་གྲི་སྲིད་དུ་རྲིང་བ། དེ་བས་རྐང་གདུབ་

ཐུང་བ། དེ་བས་ལག་གདུབ་ཐུང་བའོ། །འདྲི་དག་དང་ས་རགས་དང་མགུལ་རྒྱན་གྲི་

གཞུང་དབུས་མ་རྣམས་ལ་ཀེང་རུས་དང་མཆོད་ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་མང་པོ་

མ་བཤད་པ་དག་བེད་པ་སངས་ནས། རྒྱན་གྲི་རོ་རེ་ཚད་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་རྩེ་མོ་

གསུམ་པ་འོད་ཟེར་པ་ཏྲས་མཐའ་བསོར་བ་དག་བས་ན་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་

རོ། །བ་མ་ཁ་ཅྲིག །གཞུག་པས་ཞེས་པ་གདུ་བུ་དྲུག་དང་བསྐོད་པ་ས་རགས་འཁྲིལ་

པ་ཚངས་སྐུད་དང་མྲི་མགོ་བསན་ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་མྲི་འཐད་དེ། ཀུན་སྤོད་སྤུ་

ཧྲངས་འགྱུར་ལས། ལག་པ་ཡྲི་ནྲི་འཕེན་པ་བརྒྱན། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་འཕེན་པ་དང་

བསྐོད་པ་འགྱུར་ཁད་ཡྲིན་ལ། འཁྲིལ་པ་ཞེས་པའྲི་རྒྱ་དཔེ་ལ་རྣ་རྒྱན་རང་མྲིང་གྲི་
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སད་དོད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཆོས་རེ་བུས་གསུངས་པ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །འབེབས་

པ་ནྲི་ཟས་ཀྲི་རོ་འབེབས་པ་སེ། དེས་བསན་པའྲི་མགུལ་རྒྱན་ནྲི། དབུས་ཀྲི་གཞུང་

དང་མཐའ་བརྟེན་གཉྲིས་ཀྲི་བར་རུས་པའྲི་ཕེང་བ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསོལ་མར་བསམས་

ཤྲིང༌། དེ་ལས་དོ་ཤལ་གྲི་ཚུལ་དུ་འཕང་བ་རུས་པའྲི་ཤར་བུ་དུ་མས་མཛེས་པར་

བས་པ་བརྒྱད་དེ། བརྒྱད་གཉྲིས་བཅུ་དྲུག་ནྲི་རོ་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ཅེས་པར་བ། ཞེས་

པའྲི་དོན་དུ་བཤད་ལ། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡས། རོ་ལྡན་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་ས་རགས་རྲིམ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དང་མཐུན་པའྲི་ས་རགས་ལ་འཆད་

དོ། །འོག་པག་སེ་ས་རགས་ནྲི་དབུས་ཀྲི་གཞུང་གསུམ་མཐའ་བརྟེན་གཉྲིས་ཏེ་དེ་ལ་

ཕོགས་རེར་བུག་པ་བརྒྱད་བརྒྱད་བས་པ་ལས་དངས་པའྲི་སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུས་པའྲི་

ཕེང་བ་བརྒྱད་རྲིམ་གྲིས་བསོལ་མར་བསམས་པ་ལ་གཞན་དག་གྲིས་བཤད་པ་ལྟར་

རམ། ཨ་བྷ་ཡས་བཅུ་དྲུག་རྲིམ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བས་པ་ལས་འཕང་བའྲི་ད་བ་ལྔ་ད་

ཕེད་བཅུ་གསུམ་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་གསུམ་གསུམ་གྲི་དབུས་མ་

བྲིན་པར་སེབ་ཅྲིང༌། དེའྲི་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་གཉྲིས་གྲིས་པུས་མོ་ནོན་པ་ཙམ་

བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེ་མོ་ལ་རུས་པའྲི་ཤར་བུ་དང་གཡེར་ཁ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་

འཕང་བའོ། །འཁྲིལ་བ་རྣ་རྒྱན་ནྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པས་མཚན་པའྲི་རུས་

པའྲི་འཁོར་ལོ་རེ་རེའང་ཁུག་པ་གསུམ་དང་ཁུག་ཕེད་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་ལྔ་ལྔ་ཡྲིས་

བརྒྱན་པའོ། །ཕེང་བ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡྲིན། ཅེས་པས་མགོ་ཕེང་སོན་ཏེ། དེའྲི་འགྲེལ་པར། 

མགོའྲི་ཕེང་བ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔས་མགོ་ལ་བརྒྱན་པའམ། ཡང་ན་མགུལ་རྒྱན་ལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

ལྔས་བརྒྱན་པ་ཡྲིན་ཞེས་འཆད་ལ། རེ་བཙུན་གྲགས་པས་ཕོགས་རེར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་
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དོན་ཡྲིན་པས་ཉྲིས་ལྟབ་ཏུ་བས་པས་ལྔ་བཅུའོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར། 

གཞན་ལས་རྒྱན་དྲུག་གྲི་གཅྲིག་ལ་བགྲངས་ཤྲིང༌། ཀུན་སྤོད་ལས་ཀང༌། ཐལ་བའྲི་

ཕག་རྒྱ་སོགས་པས་བསྒོས། ཞེས་བཤད་པའྲི་ཐལ་ཆེན་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ལུས་ཐམས་

ཅད་ལ་བྱུག་པར་བདེ་མཆོག་ཀེ་རོར་དུས་འཁོར་སོགས་དུ་མ་ལས་གསལ་བར་

གསུངས་ཤྲིང༌། ཆས་འཇུག་གྲི་ཚེ་ཡང༌། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་དཔྲལ་བ་ལུས་ཀྲི་གནས་

ཡྲིན་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་འགོད་པའྲི་ལྷ་དཔྲལ་བར་འགོད་པ་དག་གྲི་རྲིགས་

པས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུག་པར་མོས་ཏེ་དཔྲལ་བའྲི་སྲིན་མཚམས་སུ་ཐལ་ཆེན་

གྲི་ཐྲིག་ལེའམ། སོར་རྲིས་གསུམ་བའོ། །ལུས་ལ་ཐལ་ཆེན་བྱུགས་ཤྲིང་མཉེས་པའྲི་

སེང་དུ་རུས་ཆེན་བསེགས་ནས་དཀར་པོར་གྱུར་པ་ཞྲིབ་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་སོར་མོ་

ལྔའྲི་རྩེ་མོ་ཉུག་ནས་སོར་མོ་ལྔ་བསོམས་ཏེ། དཔྲལ་བ་དང༌། མཁུར་ཚོས་གཉྲིས་ལ་

སོགས་པའྲི་གནས་གནས་སུ་རེག་པ་ན། གཞྲིའྲི་ཐལ་ཆེན་ལས་དཀར་བའྲི་མཚན་

མ་ལྔ་ཚོམ་རེ་འབྱུང་སེ། དེ་ཉྲིད་ལ་ཐལ་ཆེན་གྲི་ཚོམ་བུ་ཞེས་བའོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་

ཅྲིག་འཆད་ལ། མཉམ་སྦོར་གྲི་བརྟག་པ་དགུ་པ་ལས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་སྦོར་

བས། །ཇྲི་ལྟའྲི་གཟུགས་དང་དབྲིབས་ལྡན་པས། །དུར་ཁོད་ལྷ་ཡྲི་གནས་རྣམས་

དང༌། །མ་མོའྲི་གནས་ཀྲི་ཐལ་བ་མཆོག །ཐམས་ཅད་དཔྲལ་བའྲི་བསྲུང་བ་ནྲི། །ཐྲིག་

ལེའམ་ཟོ་རྲིས་གསུམ་དུ་བ། །ཕོགས་མཚམས་ནམ་མཁའ་ས་བཅྲིངས་ན། །བསྲུང་

བ་ཀུན་གྲི་བ་མེད་ཡྲིན། ཞེས་པས་ཐལ་ཆེན་གྲི་ཚོམ་བུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དང༌། 

སྲིན་མཚམས་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ཞག་ཆེན་པོས་རྲི་མོ་རྩེ་གསུམ་པ་བ་བ་ནྲི་ཞག་གྲི་ཟོ་

རྲིས། རང་བྱུང་གྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་སྲིན་མཚམས་དང་དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་ཅྲི་
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རྲིགས་པར་ཐྲིག་ལེ་རེ་བས་པ་ནྲི་རཀྟའྲི་ཐྲིག་ལེའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །མཉམ་སྦོར་གྲི་དེ་

ནྲི་རྣལ་འབོར་པའྲི་ཆས་འཇུག་སོན་པ་མྲིན་གྲི་བསྲུང་བའྲི་ལས་སྦོར་སོན་པ་ཡྲིན་ལ་

ཐལ་བ་གཅྲིག་པུ་ལས་གཞན་གཉྲིས་དངོས་ཤུགས་གང་ལའང་མ་བསན་ཅྲིང༌། སོར་

རྲིས་ཞེས་པ་ལ་ཟོ་རྲིས་ཞེས་གཞུང་མ་དག་པར་བཀགས་ནས་འབྲུ་བསན་པ་སེ། 

གསུམ་པོ་དེ་ལ་དུག་གསུམ་དག་པ་སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་མང་དུ་བས་པ་ནྲི་རྟོག་བཟོ་

འབའ་ཞྲིག་གོ །འདྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་རྟོག་པ་བདུན་པ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྲི་རྟོག་

བདུན་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ལ། གསང་སྔགས་རྲིང་མ་ལ་ནྲི་གྲགས་

ཆེ་མོད་ཀྲི། གསར་མའྲི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ལས་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །ཕོ་རྒྱན་མོ་རྒྱན་གྲི་

ཁད་པར་གསལ་པོ་ཕེ་བ་གཞུང་ཁུངས་མ་དག་ལས་ཞྲིབ་པར་མྲི་འབྱུང་ལ། ལྷ་མོ་

དབུ་སྐྲ་གྲོལ་བ་རྣམས་ལ་རལ་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་མེད་པས། ཐོར་ཚུགས་ལ་སོགས་པ་

མགོ་བོའྲི་དབྲིབས་དང་འཚམས་པར་བེད་ཅྲིང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་དང་ཟླ་ཕེད་ལ་

སོགས་པའང་མེད་དོ། །ལྷ་མོ་རལ་བ་ཟུར་ཕུད་གསུམ་ལས་མེད་པ་ལ་ཐོད་པ་སམ་

པོ་གསུམ་ལས་མེད་པར་ཀོང་ཀ་སྦྲིན་གྲིས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དོ་ཤལ་གྲི་ཕེང་བ་

ལ་མྲི་མགོ་རློན་པ་དང་སམ་པོའྲི་ཁད་པར་དང་ལྷ་མོ་ལ་ཐལ་ཆེན་གྲི་བྱུག་པ་མེད་

པས་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་ལྔའྲི་ཁད་པར་ཙམ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་རུས་པའྲི་རྒྱན་དྲུག་གྲི་དག་པ་ལ་གསུམ། ཕར་ཕྲིན་གྲི་དག་པ། ལྷའྲི་

དག་པ། སྔགས་ཀྲི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད། དུས་འཁོར། ལཱུ་ཨྲི་པས་མཛད་པའྲི་མངོན་

པར་རྟོགས་པ་སོགས་དུ་མ་ལས་རྒྱན་དྲུག་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དག་པར་
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གསུངས་པ་ལ། རེ་བཙུན་གྲགས་པས། གདུ་བུ་ནྲི་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན། ས་རགས་

ཚུལ་ཁྲིམས། རྣ་རྒྱན་བཟོད་པ། མགུལ་རྒྱན་བརྩོན་འགྲུས། མགོ་རྒྱན་བསམ་གཏན། 

ཐལ་བ་མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་ཤེར་ཕྲིན་དག་པར་མཛད་ལ། ཆོས་རེ་བུའྲི་གསུང་

བགྲོས་ལས་དུས་འཁོར་དུ་བ་མ་ལ་ལུས་ཀྲི་དྲུག་ཆ་མགོ་བོ་ཕག་འཚལ་བའྲི་དོན་དུ་

སྦྲིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཀེ་རོ་རེར། བ་མ་སོབ་དཔོན་འདོད་ལྷ་ལ། །ཕག་འཚལ་

དོན་དུ་འཁོར་ལོ་འཛིན། ཞེས་གསུངས་པས། སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོ་སྦྲིན་པ། པདོ་ཚིག་

མྲི་ཉན་པའྲི་ཕྲིར། །རྣ་བ་དག་ལ་རྣ་ཆ་འཛིན། ཅེས་པས་རྣ་རྒྱན་བཟོད་པ། སྔགས་

ཀྲི་བཟླས་པའང་མགུལ་རྒྱན་ཉྲིད། ཅེས་པ་སོགས་བཟླས་པ་ལ་བརྩོན་པས་མཚོན་

ནས་མགུལ་རྒྱན་བརྩོན་འགྲུས། གདུ་བུས་སོག་ཆགས་གསོད་པ་སངས། ཞེས་པས་

གདུ་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས། ཕག་རྒྱ་བསེན་པ་ས་རགས་ཉྲིད། ཅེས་པས་ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་

བ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་ཡྲིན་པས་ས་རགས་བསམ་

གཏན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་མཚོན་པ་ཐལ་བའྲི་བྱུག་པ་

ཡྲིན་པས་ཤེར་ཕྲིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་ཅྲིང་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨྲི་པས། མགུལ་རྒྱན། གདུ་

བུ། རྣ་ཆ། དབུ་རྒྱན་ནོར་བུ། མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས། ཐལ་བ་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་ཏུ་

རབ་ཏུ་བརོད་ཅེས་གསུངས་ནས། དེ་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

ཕྲིར་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་གྲངས་བཞྲིན་དུ་སྦོར་

བའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་མགུལ་རྒྱན་སྦྲིན་པ། གདུ་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས། ཞེས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དུ་སྦར་བར་བའོ་ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་བརྟག་གཉྲིས་ལས། འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་ཀྲི་མྲི་བསྐོད་པ། །རྣ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 490  

ཆའྲི་བདག་ཉྲིད་འོད་དཔག་མེད། །མགུལ་རྒྱན་ཕེང་བ་རྲིན་ཆེན་བདག །ལག་པ་རྣམ་

པར་སང་མཛད་བརོད། །ས་རགས་ལ་ནྲི་དོན་ཡོད་གནས། ཞེས་དང༌། མཚོ་སྐེས་ཀྲི་

གཞུང་ལས། ཡན་ལག་ཀུན་ལ་རོ་རེ་འཛིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྲིགས་དྲུག་དག་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གོ བརྟག་གཉྲིས་ལས། སངས་རྒྱས་ལྔ་ནྲི་ཐོད་པ་རྣམས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། མགོ་རྒྱན་གྲི་ཐོད་པ་ལྔ་རྲིགས་ལྔའྲི་ངོ་བོ་དང༌། དེ་རེ་རེ་ཡང་ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཐོད་པ་རེ་རེའང་སོར་ལྔ་ལྔ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་ལས་གསལ་བར་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང༌། ཀུན་སྤོད་ལས། 

བདེ་མཆོག་ལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། དཔའ་བོའྲི་གོ་ཆ་དྲུག་གྲིས་ནྲི། །རྒྱ་

འདྲིས་ལུས་ནྲི་མཛེས་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལ་འདྲིའྲི་འགྲེལ་པ་དང༌། ཇོ་བོ་རེ། རེ་བཙུན་

གྲགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱན་དྲུག་རེ་རེ་དང༌། དཔའ་བོའྲི་གོ་ཆའྲི་སྔགས་རེ་རེ་སྦོར་

ལ། ཕེང་བར། རྒྱན་གཞན་ལྔ་སྔགས་དང་སྦོར་བ་སོ་སོར་རྒྱུད་འདྲིར་གསུངས་

ཀང་གདུ་བུ་སྔགས་གང་དང་སྦོར་བ་མ་གསུངས་པས། རྐང་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་དཔུང་

གདུབ་ལག་གདུབ་བཞྲི། རྐང་གདུབ་གཉྲིས་རྣམས་དཔའ་བོའྲི་གོ་ཆའྲི་སགས་དྲུག་

དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསྒོམས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་འདྲིས་ལུས་ནྲི་མཛེས་པ་ཡྲིན་ཞེས་

བཞེད་དེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །རོ་རེ་ཕག་མོའྲི་སྔགས་གང་ཡྲིན། །མགུར་ཆུས་སེ་ནྲི་

མཛེས་པ་ཡྲིན། ཅེས་པས་མགུལ་རྒྱན་རོ་རེ་ཕག་མོའྲི་རྩ་སྔགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་མཁའ་འགྲོ་མའྲི། པགས་པའྲི་གོས་ནྲི་འཛིན་པའྲི་མཆོག །ཅེས་

པས་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་རོ་རེ་ཕག་མོའྲི་ཉེ་སྲིང་གྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། ཡྲི་གེ་བདུན་

གྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི། །རྣ་ཆས་སན་ནྲི་མཛེས་པ་ཡྲིན། ཅེས་པས་རྣ་ཆ་གཉྲིས་ཡབ་
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ཀྲི་ཡྲི་གེ་བདུན་པའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། རྣལ་འབོར་མ་དྲུག་གསང་སྔགས་གང༌། །ས་

རགས་བས་པ་བརྒྱན་པ་ཡྲིན། ཞེས་པས་ས་རགས་དཔའ་མོའྲི་གོ་ཆ་དྲུག་གྲི་སྔགས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། འཁོར་ལོ་ཀུན་གྲི་རྣལ་འབོར་མའྲི། །སྔགས་ནྲི་ལག་པའྲི་ཐོད་པ་

ཡྲིན། ཅེས་པས་ལག་པའྲི་ཐོད་པ་གཙོ་མོ་མ་གཏོགས་པ་རྣལ་འབོར་མ་སོ་དྲུག་གྲི་

སྔགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། རྣམ་སང་མཛད་མའྲི་སྔགས་གང་ཡྲིན། །ཐོད་པས་མགོ་

བོ་བརྒྱན་པ་ཡྲིན། ཞེས་པས་རྣམ་སང་མཛད་མའྲི་སྔགས་ཡུམ་གྲི་སྲིང་པོའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཐོད་པ་སམ་པོ་ལྔ་ལྔས་མགོ་ལ་རྒྱན་དུ་བས་པ་སེ། སྤྲི་གཙུག་

གྲི་འཁོར་ལོའང་དེར་སྡུད་པར་ཕེང་བར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱན་རྣམས་སྔགས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན། སྔགས་རྣམས་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཤེས་

པར་བས་ནས། དེ་དག་གྲིས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པའྲི་ཚེ་རང་བཞྲིན་དེ་ལྟར་ཡང་དང་

ཡང་དུ་དན་པར་བའོ། །རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས། བདེ་མཆོག་ལས་

གཞན་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིའང་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྲིང་པོ། ཉེ་སྲིང༌། རྩ་སྔགས། སྐེ་མཆེད་

ཀྲི་ལྷ་དང༌། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོའྲི་སྔགས་སོགས་ལ་རྲིགས་བསྒེའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །སྤྲི་

བོའྲི་ཟླ་ཕེད་ཀྲིས་གནས་དེ་ནས་བང་སེམས་འབབ་པ་མཚོན་ཞྲིང༌། མྲི་རུས་ཀྲི་ཐལ་

ཆེན་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུག་པ་ནྲི། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁབ་པ་མཚོན་པ་དང༌། མགོ་ཕེང་ལྔ་བཅུ་ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲི་ལྔ་བཅུ་དག་པར་བདེ་མཆོག་

སོགས་ཀྲི་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ལས་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་ཨཱ་ལྲིས་མཚོན་པ་བང་སེམས་

དཀར་པོའྲི་ཆ་རྣམས་དང༌། ཀ་ལྲིས་མཚོན་པ་བང་སེམས་དམར་པོའྲི་ཆ་རྣམས་

ཀྲི་འཕེལ་འགྲྲིབ་ཀྲི་བགྲོད་པ་འགགས་པ་དང༌། རླུང་རྣམས་རྩ་སོ་སོའྲི་ནང་དུ་སོན་
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པ་ན་ཨཱ་ལྲི་ཀ་ལྲིའྲི་སྒའྲི་གདངས་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་སྒོགས་པར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་འད་བའྲི་ལས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་འགགས་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྣ་རྒྱན་གྲི་རུས་པའྲི་འཁོར་

ལོ་དབྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། ད་བ་དང་ད་བ་ཕེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། མགུལ་

རྒྱན་གྲི་གཞུང་གསུམ་སྐུ་གསུམ། ཕེང་བ་བཅུ་དྲུག་སོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྒ་སྒོགས་

པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་སྦོར་བ་ནྲི་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། གཅྲིག་ཅེས་པ་ཐམས་

ཅད་དབྲིངས། གཉྲིས་ཞེས་པ་གང་བྱུང་བདེན་གཉྲིས། གསུམ་ཞེས་པ་གང་བྱུང་སྐུ་

གསུམ། བཞྲི་ཞེས་པ་གང་བྱུང་དགའ་བ་བཞྲི་སོགས་ལ་སྦར་བའྲི་བཤད་པ་རྣམས་

ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ལུང་རྲིགས་”
1
སྒྲུབ་བེད་མེད་མོད་ཀྲི། སན་ནས་སན་དུ་

བརྒྱུད་པའྲི་མན་ངག་གོ་ཞེས་ཁས་བང་བར་མྲི་བའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་དག་བྲིན་གྲི་རློབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རུས་རྒྱན་རྣམས་བསང་སྦངས། 

རྲིགས་ལྔ་སོ་སོའྲི་ས་བོན་ལས་སམ། ཡང་ན་ཕེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར། སད་

ཅྲིག་གྲིས་སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་ལོ་མྲི་བསྐོད་པ། རྣ་ཆ་འོད་དཔག་མེད། མགུལ་རྒྱན་རྲིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན། གདུ་བུ་རྣམ་སང༌། ས་རགས་དོན་གྲུབ་ཏུ་སྤྲི་འགྲོ་ལྟར་བསྐེད། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བྲིན་གྲིས་བརླབ། རང་རང་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་པ་དང་གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་བ་སེ། དབང་བསྐུར་རྲིགས་བདག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ་ལ་མཆོད་ཅྲིང་

བསོད་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བལྟས་ནས། 

འཁོར་ལོ་དང་ནོར་བུ་ལ་ༀ་ཧ་ར་ཧ་ར་ད་ར་ཡ་ད་ར་ཡ་མ་ར་ད་མ་ར་ད་བཛྲེ་དྷྲཾ་ཀ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ་དང༌། རྣ་རྒྱན་ལ། ༀ་བཛྲ་དརྨ། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཨཱ་རོ་ལྲིཀ་ཕཊ་

1 བ། +ཀྲི་
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སྭཱཧཱ། མགུལ་རྒྱན་ལ། ༀ་བཛྲ་”བར
1
་ཏ་མོ་བྲིད་མ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ་རདྣ་དྷྲཀ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། གདུ་བུ་རྣམས་ལ། ༀ་ཤ་ཤ་ཏ་པར་མ་ཤཱ་ཤཱ་ཏེ་ཨེ་ཧེ་ཧྲི་ཛི་ན་ཛིཀ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ས་རགས་ལ། ༀ་ཕུཿ ཕུཿ ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་པྲཛ་དྷྲཀ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་

གསུམ་བརོད་ཅྲིང༌། གོང་དུ་རྒྱན་གང་སྔགས་གང་དག་པར་བཤད་པའྲི་སྔགས་དེ་

དང༌། དེའང་ལན་གསུམ་གསུམ་བཟླས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། རང་ཧེ་རུ་ཀ་

ལ་སོགས་པའྲི་ང་རྒྱལ་བས་པའྲི་ལུས་ལ་བཅྲིང་བ་ཕེང་བར་གསུངས་ལ། ཐལ་བ་

ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྐེད་པ་སོགས་བས་ནས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཐལ་བའྲི་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་སྔགས་རྒྱུད་

གཞན་ལས་མ་བཤད་ལ། དུས་འཁོར་ནས་དེ་ལའང་སྔགས་ཡོད་ཅྲིང་ཚུལ་འདྲི་

དག་ནྲི་བདེ་དགེས་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་སོགས་གཞན་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་

བས་ལ། དུས་འཁོར་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་ཁོ་བོས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་བཤད་ཟྲིན་

པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཕེང་བར། དཔལ་བདེ་མཆོག་གྲི་རྩ་བའྲི་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླས་

ཏེ། ཚངས་སྐུད་དང་རྐེད་པར་འཕང་བའྲི་དོ་ཤལ་དང༌། ཞེས་དེ་དག་རྩ་སྔགས་ལན་

གསུམ་གསུམ་བཟླས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་གསུངས་ལ། 

ཐོད་པ་ལྔ་ཡང་ཡུམ་གྲི་སྲིང་པོ་ལན་གསུམ་བཟླས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་

དཔྲལ་བའྲི་ཐོད་དུ་འཆྲིང་བ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་གསུངས་སོ། །བྲིན་གྲིས་བརླབ་

པའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀྲི་རྒྱན་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

1 སྐུ། ཞོལ། པུརྱ།    བ། སུརྱ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ད་ནྲི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་”ག
1
་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཁ་ཊྭཱཾ་”ག་ནྲི་མངོན་

བརོད་ཀྲི་ལེའུ་དགུ་པ་ལས། མཆོད་ཕྲིར་ཐོགས་དང་འབེལ་བའྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་”ག །སེང་

དུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རོ་རེ་རབ་ཏུ་འཇྲིགས་པ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་རབ་ཏུ་འཕང་ཞྲིང༌། ས་

ཚོགས་པའྲི་བ་དན་བར་དུ་དཔངས་པ། དབུས་སུ་ས་ཚོགས་རོ་རེས་མཚན་པ་འོག་

ཏུ་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཕག་མོ་ཤེས་རབ་སང་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས། ཁ་ཊྭཱཾ་”ག་ཡུ་བ་དཀར་པོ། མགོ་རྩེ་གཅྲིག་པ། སེང་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་རེས་

སུ་འབེལ་བའྲི་མགོ་བོ་སམ་པོ་དང༌། “རྲིང་བ
2
་དང༌། རློན་པ་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་

དང༌། གསེར་གྲི་བུམ་པའྲི་རྩ་བ་ལ་བཏགས་པའྲི་དྲིལ་བུ་སྒ་སྒོགས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་

ས་ཚོགས་པའྲི་བ་དན་གྲིས་མཛེས་པར་བས་པ། ཞེས་བཤད་པའྲི་ཡུ་བ་ནྲི་དབྱུག་

པ་དང༌། མགོ་རྩེ་གཅྲིག་པ་ནྲི་མར་རྩེ་ཡྲིན་ལ། དབྱུག་པའྲི་སེང་དུ་བུམ་པ་སེར་པོ། 

དེའྲི་སེང་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེ། དེའྲི་སེང་དུ་མྲི་མགོ་གསུམ་བརྩེགས་པ་སེ་གསུམ་པོའྲི་

ཁ་དོག་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཁད་པར་གསལ་བེད་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམ་པར་

དག་པས། དཀར་པོ་དམར་པོ་ནག་པོའྲི་མགོ་བོ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་གའོ། 

ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཡས་རྲིམ་ནས་སྦར་ཏེ། སེང་དུ་མྲི་མགོ་སམ་པོ་དཀར་

པོ། དེའྲི་འོག་ཏུ་རྲིད་པ་དམར་པོ། དེའྲི་འོག་ཏུ་རློན་པ་ནག་པོ་ཞེས་བདག་གྲི་བ་མ་

བཞེད་པ་ལ་གསུམ་པོ་དེའྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ནྲི་རྫོགས་པ་གེན་དུ་འགྲེང་

བ་སེ། དངས་མ་ཐག་པའྲི་གཞུང་དག་དང༌། ཀོང་ཀ་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཞེས་པ་མ་གཏོགས་དེའྲི་ཕེད་དུ་བཤད་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པའྲི་

1 མ་ཕྲི། ཞོལ།  ག     སྐུ། བ། ཀ

2 ཞོལ། བ།   རྲིད་པ།



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།
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ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བོད་དག་ཕེད་པར་འདོད་ལ་ཤེས་བེད་མེད་ཅྲིང༌། བ་མ་དག་མར་

རྩེར་ཡང་རོ་རེ་ཕེད་པ་བེད་དོ། །དེ་ནྲི་མངོན་བརོད་ལས། འོག་ཏུ་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ། 

ཞེས་འབྱུང་བ་དེས་དངོས་སུ་བཀག་གོ སེང་གྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་རྭ་དབུས་མ་རྲིང་

བས་རྩེ་གཅྲིག་པ་ཞེས་པ་ནྲི་འོག་ལ་སེང་དང་རྩེ་ལྔ་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་འབྲུ་སོན་

ཡ་མཚན་ནོ། །ཐོད་པ་སམ་པོ་སུམ་བརྩེགས་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལས་

དྲིལ་བུ་འཕང་བར་སྨྲ་བའང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། དངས་མ་ཐག་པའྲི་གྲུབ་

ཆེན་གྲི་གཞུང་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །དེས་ན་དྲིལ་ཆུང་སོགས་བུམ་པ་ལས་འཕང་

བར་བའོ། །དེ་ཡང་ཡུ་བའྲི་སེང་དུ་ཐོག་མར་བུམ་པ་བེད་པས་དེའྲི་རྩ་བ་དང་ཡུ་བའྲི་

མགོའྲི་མཚམས་ལས་འཕང་བར་གསུངས་པ་འདྲིས་བུམ་པ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་འོག་

ཏུ་བེད་པར་ཡང་ཤུགས་ཀྲིས་གྲུབ་སེ། གཞན་དུ་ན་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་རྩ་བ་ལས་

འཕང་བ་ཞེས་གསུང་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་ཡུ་བ་རྲིང་ཐུང་གྲི་ཚད་ལ། བ་མ་

སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྲིང་བའྲི་ཚད་རང་རང་གྲི་ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་པས་

རང་རང་གྲི་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་པ་འདོམ་གང་ཡྲིན་ལ། ཤྲིན་ཏུ་ཐུང་བའྲི་ཚད་རྟེན་

འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་དག་པས་ཡུ་བ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་དང༌། 

ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། བུམ་པ་ལ་སོར་བཞྲི་སེ་དྲུག་གྲིས་ལུས་ཀྲི་

མགྲྲིན་པ་སོར་དྲུག་མཚོན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མཚོན་དོན་དང་བཤད་པ་བེད་པ་ནྲི་རྟོག་

བཟོའྲི་ཕུང་པོ་སེ་ཤེས་བེད་ལུང་རྲིགས་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡུ་བ་ལུས་

ཚད་དང་མཉམ་པ་སོགས་རྲིང་ཆེས་ན་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦར་གྲི་ཡབ་ཡུམ་གང་

རུང་གྲི་མཆན་ཁུང་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཆང་བར་གསུང་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 496  

ག་མཉམ་སྦོར་མཚམས་ནས་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཟུག་པ་དགོས་པ་སོགས་མྲི་འཚམ་

པ་དུ་མ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མ་བསམས་པའོ། །དེས་ན་འདྲི་ལ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་

ལས་ཚད་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས། ཁྲུ་གང་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་འཚམ་པར་

བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་སོ། །འདྲི་ཡང་སོབ་མ་ལ་སྦྲིན་པའྲི་ཚེ་བདེ་མཆོག་

ལ་སོགས་པ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ངོ་བོར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང༌། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་བདེ་

དགེས་སོགས་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་སྲིང་པོའྲི་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་སྦྲིན་པར་

ཕེང་བ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་བྲིན་གྲིས་རློབ་ཚུལ་མ་བཤད་

པས། བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་འཆང་བའྲི་གོ་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་རོ། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ལྷའྲི་སྐུ་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སེམས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོར་བདེ་

མཆོག་སོགས་ཀྲི་གཞུང་དུ་མ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བལྟ་བ་ནྲི་དག་པ་ཤེས་པར་བེད་

ཚུལ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་མགོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམ་པར་

དག་པར་བཤད་པ་དང༌། སེང་གྲི་རོ་རེའྲི་དག་པ་སྔར་བཤད་པ་དང་འད་ཞྲིང་ཁ་ཊྭཱཾ་

གས་མཚོན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྒ་སྒོགས་པའྲི་དྲིལ་བུས་མཚོན་པ་དང༌། བུམ་པ་ནྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདུད་

རྩྲིས་གང་བ་དང༌། ས་ཚོགས་རོ་རེ་ནྲི་རལ་བའྲི་ཐོར་ཅོག་ལ་མཚན་པའྲི་ས་ཚོགས་རོ་

རེས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ས་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་མཚོན་པར་རྒྱ་གཞུང་མང་པོ་ལས་

འབྱུང་བ་དང་འད་བར་བཤད་དུ་རུང་བར་སེམས་ཤྲིང༌། གཞན་མཚོན་དོན་དང་དག་

པ་ཞྲིབ་མོ་གཞུང་ཁུངས་མ་དག་ལས་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་གའྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །
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ད་ནྲི་དོན་ཚན་དྲུག་པ་བཏུང་བའྲི་སོད་ཅེས་བརོད་པ་དེ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་

ཡང་བ་མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་དང་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབོར་མ་དག་ལ་ཚོགས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། དཔའ་བོའྲི་སོན་མོ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་པའྲི་

གནས་སབས་ལ་སོགས་པ་དུས་ཁད་པར་བ་དང༌། དུས་ནར་མ་བའྲི་ཚེ་བདག་དང་

ལྷ་ལ་སོགས་པ་བདུད་རྩྲིའྲི་མཆོད་པས་ཚིམ་པར་བེད་པའྲི་བཏུང་བའྲི་སོད་དང༌། ལྷ་

དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐོང་དང་འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཏོར་མས་ཚིམ་པར་བ་བའྲི་

སོད་རྣལ་འབོར་པའྲི་ལྷུང་བཟེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཐོད་པ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་དེའྲི་

རྣམ་གཞག་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་སོམ་འབྱུང་གྲི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ་ལས། འཇྲིམ་

པའྲི་རང་བཞྲིན་རུས་སྦལ་སྐེས། །དེ་བཞྲིན་འཁར་བ་ཟངས་ལྕགས་སྐེས། །གསེར་

སྐེས་དངུལ་ལས་སྐེས་པ་ཡང༌། །དུང་སྐེས་དེ་བཞྲིན་ཉ་ཕྲིས་སྐེས། །ན་རྲི་ཀེ་ལ་

གཙོ་བོ་མཆོག །དེ་བཞྲིན་གཞན་ལས་གང་བྱུང་བ། །རྭ་ལ་བྱུང་དང་ཤྲིང་སོད་

སོགས། །གཞན་ཡང་རོ་སོད་ཁད་པར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་སོམ་འབྱུང་འགྲེལ་

པར། འཇྲིམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་པདའྲི་སོད་ཀྲི་རྣམ་པར་བས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར་པདའྲི་སོད་ཉྲིད་དོ། ཞེས་ཐོད་པ་དངོས་མེད་ན་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་ཐོད་པའྲི་

དབྲིབས་ཀྲི་རྣམ་པར་བ་བ་ལ་འཆད་ལ། གཞན་དག་ནྲི་ཐོད་པ་མེད་ན་དེ་དག་ལས་

བས་པའྲི་སོད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞེས་འཆད་དོ། །ན་རྲི་ཀེ་ལ་དང་ཉ་ཕྲིས་དང་རུས་

སྦལ་གྲི་ཁོག་པ་རྣམས་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐོད་པ་དང་དབྲིབས་མཐུན་དུ་འབྱུང་ལ། 

གཞན་རྣམས་འགྲེལ་པ་ལྟར་བས་ན་ལེགས་ཤྲིང་ན་རྲི་ཀེ་ལའྲི་དོད་ལ་འགྱུར་རྲིང་

ལས། བལ་པོ་སེའུ་ཞེས་འབྱུང་བ་འགྱུར་མ་ལེགས་སོ། །ཐོད་པའྲི་སྒ་དོན་ཅང་ཏེའུ་
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ཡྲི་སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང༌། བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་དམར་གྲི་བདུད་རྩྲི་གང་

དུ་འདུ་འཕོད་བས་པས་བདེ་ཆེན་སྐོང་བའྲི་གནས་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་པད་ཡྲིན་པས། དེའྲི་

ཕྲིར་ཐོད་པ་པདའྲི་སོད་ཅེས་བའོ། །འདྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ཐོག་མར་བརྟག་པའྲི་ཐབས་

ནྲི་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། མ་བེགས་པའྲི་གོང་གྲི་ཁ་བལྟ་ཕོགས་ལས་བརྟག་པ། བེགས་ཟྲིན་

ནས་དུམ་གྲངས་ལ་བརྟག་པ། ཁ་དོག་ལ་བརྟག་པ། དབྲིབས་ལ་བརྟག་པ། སོ་ལ་

བརྟག་པ། བུ་ག་ལ་བརྟག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སོམ་འབྱུང་ལས། ས་གཞྲི་ལེགས་མཉམ་ཡུལ་དང་ནྲི། །ཐམས་

ཅད་བེ་མའྲི་”བཤོད
1
་དག་ཏུ། །སྔགས་པས་བསྒྲུབ་པ་བའོ་དེར། །དེ་ཡྲིས་འགེལ་

བ་བརྟག་པར་བ། །ལྷོ་རུ་ཁ་བལྟས་བམ་ཟེ་འཇོམས། །བདེན་བལ་དུ་འགེལ་བ་གླང་

འཇོམས། །ཆུ་རུ་བལྟས་པས་སྔགས་པ་དམན། རླུང་བལྟས་སྔགས་ནྲི་འཇྲིག་པར་

བེད། །བང་དུ་ཁ་བལྟས་དབང་ཕྱུག་འགྱུར། །དབང་ལྡན་སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་

སེ། །མ་ཉམས་པ་ཡྲི་བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱུན། །མེ་དང་ལྡན་པ་ཉེ་བར་འཕོག །དེ་བཞྲིན་

འོག་བལྟས་ཆོམ་རྐུན་ནོ། །སེང་དུ་ཁ་བལྟས་བུད་མེད་འཇོམས། །ལོགས་སུ་འགེལ་

པ་གཏུམ་པོ་སེ། །སོད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམས་ཤེས་བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤོང་བོའྲི་

འགྱུར་དུ་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཞྲིང༌། རྒྱུད་ཀྲི་འགྱུར་རྲིང་དུ། སྔགས་པས་དེར་ནྲི་བསྒྲུབ་

བས་ལ། །དེ་ཡྲི་ལྟུང་བ་བརྟག་པར་བ། ཞེས་དང༌། བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱུན་ནྲི་ཉམས་

པ་མེད། །མེར་བལྟས་ཉེ་བར་འཕོག་པ་སེ། ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་

མ་ཁ་ཅྲིག །འཇྲིགས་བེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དུམ་བུར་བཞེད་ཅྲིང༌། ཕྲིས་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་

1 བ། གཤོངས
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ཅྲིག །ཡྲིད་བརྟན་དཀའ་བར་བཞེད་པའྲི་ལྷ་མོ་གནས་མཁར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་

དང༌། དེ་བ་ཨ་ཀ་ར་ཙནྟྲས་བས་ཟེར་བའྲི་ཐོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བརྟག་ལ་སོགས་

གནས་མཁར་ཇྲི་ལྟ་བར་བྲིས་པ་སོགས་ལྟར་ན། དང་པོར་རོ་གནས་པའྲི་སར་སོང་

སེ། རང་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་སྔགས་བཟླས་པའྲི་ཉུང་དཀར་གྲིས་

བབས་ཏེ། མགོ་རྲིལ་པོ་བེགས་ཏེ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ནམ་མཁར་བསྐྱུར་བས་ས་ལ་བབས་

པ་ན་ཁ་གང་བལྟས་པ་དེ་ལ་བརྟག་པར་བ་ཟེར་རོ། །སོམ་འབྱུང་འགྱུར་རྲིང་ལྟར་ན། 

དེ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་ཞྲིང་འགྱུར་གསར་ལྟར་ན། རོ་གནས་པའྲི་སར་སེབ་པ་ན། 

རོ་འགེལ་བའྲི་ཁ་གང་ལ་བལྟས་པ་ལ་བརྟག་པར་མངོན་ཞྲིང༌། བརྟུལ་ཞུགས་ཞེས་

པ་གཉྲིས་ནྲི་འགྱུར་རྲིང་ལེགས་སོ། །འགྲེལ་པར། འཁྲུག་པའྲི་སར་གཡུལ་སྤད་དེ་

ཤྲི་བའམ། ཡང་ན་དུ་ཁོད་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་བར་བ་རྣམས་ཀྲི་ཐོད་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་བརྟག་ནས། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། དེ་འད་བའྲི་རོ་གནས་པའྲི་སར་ཕྲིན་ནས་ཁ་

བལྟ་ཕོགས་ལ་བརྟག་པ་ན། ལྷོར་ཁ་བལྟས་ན་བམ་ཟེ་འཇྲིག་པ་དང༌། བདེན་བལ་

དུ་བལྟས་ན་བ་གླང་འཇོམས་པར་བཤད་པའྲི་དོན་ལ་འགྲེལ་པར། བམ་ཟེ་འཇོམས་

ཞེས་པ་བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབོར་པའྲི་འཇྲིགས་པ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་བ་གླང་

འཇོམས་པའོ། ཞེས་རྣལ་འབོར་པས་ཕར་དེ་དག་འཇོམས་པ་ལ་འཆད་ཅྲིང༌། གཞན་

དག་ཚུར་འཇོམས་པ་ལ་འཆད་དེ། འགྲེལ་པ་ལྟར་བའོ། །ནུབ་ཏུ་བལྟས་ན་སྔགས་པ་

དམན་པའྲི་དོན། འགྲེལ་པར་གྲགས་པ་མེད་པར་བེད་པའོ། ཞེས་བཤད་ལ། གནས་

མཁར་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྲིགས་ངན་དུ་བེད་པ་ལ་འཆད་དེ། འགྲེལ་པ་ལྟར་
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རོ། །སྔགས་”འཇྲིགས
1
་པའང་འགྲེལ་པར། སྔགས་ནྲི་”འཇྲིགས

2
་ཅེས་པ་སྔགས་ཀྲི་

དངོས་གྲུབ་འཇྲིག་པའོ། ཞེས་པ་ལྟར་དང༌། གཞུང་ལྷག་མ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། བང་དུ་ཁ་

བལྟས་ན་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་བལྟས་ན་

སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་ཞྲིང༌། འགྲེལ་པར། མ་ཉམས་པའྲི་ཞེས་པ་ཉེ་བར་ཉམས་

པ་མེད་པའོ། །བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱུན་ཞེས་པ་རྒྱུན་གྲིས་སྐེད་པར་བེད་པ་སེ། ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་ཞེས་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་

སྐེད་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མེར་བལྟས་ན་ཉེ་བར་འཕོག་པའྲི་དོན་འགྲེལ་

པར། ཉེ་བར་འཕོག་པ་ལ་བཤད་པ་མ་བས་པ་ནྲི་སྔ་མ་དངོས་གྲུབ་སེར་ཞེས་སོན་

པ་ལས་བཟློག་ནས་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བར་འཕོག་ཅེས་པའྲི་དོན་དུ་གོ་ས་བའྲི་དོན་ཏེ་

རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཡང་དེ་ཡྲིན་ནོ། །གནས་མཁར་བ་དག་ནྲི་དངོས་གྲུབ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

འགྲུབ་ཅེས་རྒྱུད་འདྲི་ལས་བཟློག་པར་འདོད་དོ། །འགྲེལ་པར། ཆོམ་རྐུན་ཞེས་པ་

རྐུན་པོ་འགུགས་པར་བེད་པའོ། །བུད་མེད་འཇོམས་ཞེས་པ་འཆང་བ་པོའྲི་བུད་མེད་

ཉམས་པར་བེད་པའོ། །གཏུམ་པོ་ཞེས་པ་བན་ལ་སོགས་པ་འཇོམས་པར་བེད་པའོ། 

ཞེས་འོག་དང་སེང་དང་ལོགས་སུ་འགེལ་བ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཤད་པའོ། །ཕོགས་

བཅུ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་ལོགས་སུ་ཁ་བལྟས་པ་བར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕོགས་

གཞན་དགུ་བཤད་ནས། ཤར་ལ་བལྟས་པའྲི་འབས་བུས་འདྲི་ལས་གཞན་མ་བཤད་

པས། ལོགས་སུ་ཞེས་པ་ནྲི་ཤར་ལོགས་སུ་ཁ་བལྟས་པ་ལ་ངེས་པར་བ་དགོས་

1 སྐུ། བ།  འཇྲིག

2 སྐུ། བ། འཇྲིག
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སོ། །གནས་མཁར་བ་དག་ཤར་དུ་བལྟས་ན་རང་ཉྲིད་”བསོད
1
་པར་འདོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་དཔྲལ་བའྲི་སྲིན་མཚམས་ནས་ལྟག་པའྲི་གདུད་

མགོའྲི་བར་དུ་ཐྲིག་སྒོར་མོར་བཏབ་སེ། མ་ཉམས་པར་བེགས་ཤྲིང་བྲི་དོར་ལེགས་

པར་བས་པའྲི་དུ་མ་གྲངས་སོགས་ལ་བརྟག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་སོམ་འབྱུང་

ལས། དུམ་བུ་གཅྲིག་པས་གནས་སུ་འགྱུར། །དཀྲིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་དུམ་བུ་

གཉྲིས། །དུམ་གསུམ་བསྒྲུབ་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སེ། །སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཆ་བཞྲི་

པ། །ལྔ་པ་ལ་ནྲི་ཞྲི་དང་རྒྱས། །དུམ་དྲུག་སོང་མོ་པར་ཞེས་བ། །དབང་བེད་དུམ་བུ་

བདུན་པ་སེ། །དུམ་བརྒྱད་པ་ཡང་དེ་བཞྲིན་སང༌། དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་འབས་བུ་

མེད། ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲི་དག་ཏུ་དུམ་བུ་བརྒྱད་པ་ལས་མང་བའྲི་རྣམ་གཞག་

དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཏེ། བརྒྱད་པ་ལ་གསུངས་པས་སང་བར་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་

སོ། །འགྱུར་རྲིང་ལས། དུམ་དྲུག་སོང་མོ་རེད་པར་ཤེས། ཞེས་འབྱུང་བ་འགྲེལ་པ་

དང་མཐུན་ནོ། །གནས་སུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ལ་འགྲེལ་པར། གནས་ལ་སོགས་པར་

འགྲོ་བ་ལ་མྲི་སྐོ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་གནས་

སུ་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་དུའང་སེམས་ལ། སོན་འགྲོའྲི་མར་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལོཙྪ་

བ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིར་འགྲོ་བ་ལ་དབང་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་འགྲེལ་པར། དཀྲིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་མང་པོའྲི་མཆོད་

པར་བའོ། ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། ལོཙྪ་བ་དེ་དག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་ལ་དབང་

བར་འགྱུར་བ་ལ་འདོད་དོ། །

1 སྐུ། གསོད
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གསུམ་པ་ལ་འགྲེལ་པར། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སེ། དངོས་

གྲུབ་གང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བེད་དོ། ཞེས་དགོངས་པའོ། 

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

བཞྲི་པ་སྔགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ། ལྔ་པས་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་ལས་འགྲུབ་ལ། དྲུག་པ་ལ་

འགྲེལ་པར། སོང་མོ་རེད་པར་བེད་པའོ་ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། ལོཙྪ་བ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་

འཆད་དོ། །བདུན་པས་དབང་གྲི་ལས་འགྲུབ་ལ། བརྒྱད་པ་ལ་འགྲེལ་པར་ཞྲི་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུ་མེད་དོ། །དག་པོ་ལ་ནྲི་སྦར་བར་བའོ། 

ཞེས་དགོངས་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ། དུམ་བུ་དང་དབྲིབས་དང་ཁ་དག་གྲི་

མཚན་ངན་ཐམས་ཅད་དག་ལས་ལ་ཅྲི་རྲིགས་པར་སྦར་བར་བའོ། །དུམ་བུ་གཅྲིག་

པ་ལ་གཉྲིས་ལས་ཚིག་རྫོགས་ཀྲི་དུམ་བུ་གཅྲིག་པ་”བསྲུབས
1
་མེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ལས་གཞན་པ་ནྲི་”བསྲུབས
2
་ཕན་ཚུན་རྣམས་ནས་གང་ཡན་ཆད་ཀྲིས་འབེལ་བའོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །གནས་མཁར་ལས། ཡྲི་”དག་ས
3
་དྲུག་སོང་བར་འགྱུར། །དུད་འགྲོ་

དུམ་བདུན་གཏྲི་མུག་འཕེལ། །ན་རཀ་དུམ་བརྒྱད་དམལ་བར་སྐེ། ཞེས་སྔ་མ་གཉྲིས་

སོམ་འབྱུང་དང་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བར་བཤད་དེ། དེས་ན་དེ་འད་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་

ཡྲིད་བརྟན་པར་མྲི་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོམ་འབྱུང་ལས། བམ་ཟེ་རྒྱལ་རྲིགས་རེའུ་རྲིགས། །དམངས་

རྲིགས་བུད་མེད་རྲིགས་མཐར་སྐེས། །དཀར་པོ་དམར་པོ་དཀར་ལང་དང༌། །སེར་

1 བ། སྲུབས

2 བ། སྲུབས

3 སྐུ། བ།  དྭགས་དུམ
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པོ་དམར་སེར་ཉྲིད་རྐང་སེ། །ཐལ་བའྲི་མདོག་དང་མདོག་ངན་དང༌། །ཁ་དོག་ས་

ཚོགས་དག་ཏུ་གྲགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འགྲེལ་པར། བམ་ཟེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་མྲིའྲི་རྲིགས་མ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང་ཐོད་པའྲི་རྲིགས་ཉྲིད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

བམ་ཟེ་ཁ་དོག་དཀར། རྒྱལ་རྲིགས་དམར། ཞེས་སོགས་ཐ་སད་དང་མཐུན་པར་

ཐོད་པ་དཀར་ལ་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཐོད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་བས་པ་ཙམ་

སེ། དེ་ཡང་དཀར་པོ་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཐོད་པ་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་འདེས་པའྲི་

དཀར་དམར་རྒྱལ་རྲིགས། སེར་པོ་དང་དམར་སེར་རེའུ་རྲིགས། ལང་ཁུ་དམངས་

རྲིགས། ཞེས་སྦར་ཞྲིང་གཞུང་དུ་དེ་ལས་གོ་རྲིམས་འཁྲུགས་པ་ནྲི་སེབ་སྦོར་གྲི་

དབང་གྲིས་ཡྲིན་ལ། ཐལ་མདོག་སོགས་ནྲི་དམན་པ་སེ། གདོལ་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

ཐོད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ལྟར་བ་ལ། ཁ་དོག་གྲི་དབང་དུ་བས་

ན་དང་པོ་གཉྲིས་རབ། རེ་རྲིགས་འབྲིང༌། ལྷག་མ་དག་ཐ་མ་སེ་སང་བར་བའོ། །དེ་

དག་གྲི་ནང་ནས་ལས་གང་ལ་གང་བསྔགས་པ་ནྲི། དུང་དང་ཀུན་དང་ཟླ་མདོག་

མཚུངས། །སྣུམ་ཞྲིང་མཛེས་པ་དགེ་བར་བལྟ། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གྲི་དངོས་གྲུབ་

སེར། །སྒྲུབ་པོ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བེད། །ཁ་དོག་སེར་པོ་གཟུགས་ཆེན་པོ། །པད་

ལྟ་བུ་པདས་མཚན། །རྒྱས་པ་ལ་ནྲི་རབ་ཏུ་གསུངས། །ནོར་གྲི་ཕུན་ཚོགས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སོད་གང་ཁ་དོག་དམར་བའམ། །ཡང་ན་ཐྲིག་ལེ་དམར་པོས་

མཚན། །དབང་དང་དགུག་པའྲི་དུས་དག་ཏུ། །དངོས་གྲུབ་གཏོར་སོད་མཚན་ཉྲིད་

དོ། །བ་ལང་ཁ་ཡྲི་རྣམ་པར་འགྱུར། །ཤྲིན་ཏུ་ཕ་ཞྲིང་མུ་ཏྲིག་བཅས། །བསད་དང་

བསྐྲད་དང་དབེ་བ་ལ། །ཁད་པར་དུ་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྔགས། །རབ་བསྔགས་སོད་ནྲི་ཡང་
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དག་ཐོབ། །འདོད་པའྲི་འབས་བུ་ཀུན་རབ་སེར། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། གཏོར་སོད་

ལ་ཡང་ལས་དང་མཐུན་པའྲི་ཐོད་པ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་སོ། །འགྲེལ་པར། པད་ལྟ་

བུ་པདས་མཚན། ཞེས་པད་རྒྱས་པ་ལྟར། དབྲིབས་ཤྲིན་ཏུ་ཟླུམ་པ་ཉྲིད་དང༌། དེའྲི་

ཁ་དོག་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། ཞེས་པ་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཐྲིག་ལེ་དཀར་པོའྲི་ཕེང་བ་དང་

ལྡན་པ་ཉྲིད་ལས་སོ། ཞེས་བཤད་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །དེ་ཡང་དཀར་སྣུམ་སོགས་

དང་”མཁེགས་ལྲིད་པ
1
་བཅང་བར་བའོ། །སྐ་གོག་དམར་གོག་སེར་གོག་སོགས་

སྣུམ་མདངས་མེད་པ་དང་སྔོ་སྐ་དང༌། ས་འོག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། གསོབ་ཅྲིང་ཡང་བ་

སང་བའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལས། དམན་པ་ལྷག་པ་གཤེར་བ་དང༌། །དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་གཟུགས། །གཤོང་གཉྲིས་གླང་པོའྲི་རྒྱབ་ལྟ་བུ། །དེ་བཞྲིན་རོ་རེ་བ་རོག་

རྐང༌། ཞེས་འགྱུར་སར་ལས་འབྱུང་བ་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་ནོ། །དེ་ལ་དམན་པ་

ནྲི་སབ་ཅྲིང་དབྲིབས་ངན་པ་སོགས་དང༌། འགྲེལ་པར། གཤེར་བ་ནྲི་སྣུམ་པའོ་

ཞེས་པ་མདོག་སྣུམ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལྷ་བ་ཆེས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

གཟུགས། ཞེས་པ་ནྲི། དབྲིབས་མྲི་འད་བ་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་སོ་སོར་དབེ་ནས་

བང་བ་དང་སང་བར་ཤེས་པར་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་མཚོན་པ་ཙམ་སོས་པ་

ནྲི། རྐང་པ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ལ་གཤོང་གཉྲིས་ཞེས་པ་རྒྱབ་ལྟག་པའྲི་ཕྲི་ན། གཤོང་བུ་

གཉྲིས་ཡོད་པ་དང༌། གླང་པོའྲི་རྒྱབ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཐོད་པའྲི་ཕྲིའྲི་དབུས་དམའ་ཞྲིང༌། དེའྲི་

མཐའ་གཉྲིས་མཐོ་བའོ། །རོ་རེ་བ་རོག་རྐང་ཞེས་པ་འགྲེལ་པར་མ་བཤད་ཅྲིང༌། སོན་

1 བ། མཁེགས་ཤྲིང་ལྕྲི་བ   ཞོལ། མཁེགས་ལྕྲི་པ
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འགྲོ་བ་སོགས་ན་རེ། ནང་ན་དེ་འདའྲི་རྲི་མོ་ཡོད་པའོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་སང་

བའོ། །དེ་དག་བཅངས་ན་ཉེས་དམྲིགས་གང་འབྱུང་བ་ནྲི། རྩོད་པ་བ་རོག་རྐང་པ་

ཡྲིས། །གཤོང་བུ་གཉྲིས་ལས་འཚེ་བར་འགྱུར། །དེ་བཞྲིན་གླང་པོའྲི་རྒྱབ་ཀྲིས་ནྲི། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །བཅང་བར་བ་བའྲི་དབྲིབས་ཀྲི་མཚན་མ་ནྲི། སོམ་འབྱུང་འགྱུར་

རྲིང་ལས། །དབུས་ཀྲི་གནས་སུ་གཤོང་བུ་བཞྲི། །འདོད་འཇོའྲི་བར་ནྲི་བལྟ་བར་

བ། །མདུན་ཕོགས་སུ་ནྲི་གཤོང་བུ་གཉྲིས། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་ཞེས་བར་བཤད། 

ཅེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ལ། དབུས་ཞེས་པ་ཁ་ཅྲིག་ཐོད་པའྲི་ནང་གྲི་ཚངས་བུག་

ཕོགས་ཀྲི་དབུས་ལ་འདོད་ལ། སོན་འགྲོ་བ་སོགས་དཔྲལ་བའྲི་ནང་གྲི་དབུས་ལ་

འདོད་དོ། །དེ་ནྲི་སྔ་མ་ལེགས་ལ། དཔྲལ་བའྲི་ནང་གྲི་དབུས་ཀྲི་གཤོང་བུ་གཉྲིས་

ནྲི་མདུན་གྲི་གཤོང་བུ་གཉྲིས་སོ། །ལྷ་མོ་གནས་མཁར་སོགས་དང་དེ་དག་གྲི་རེས་

སུ་འབང་བ་དག་གྲིས། རྣ་ལྷན་གྲི་ཐད་གཡས་གཡོན་ན། རྩེ་མོ་ཡལ་ག་རྒྱས་པ་ལྟ་

བུ་ཚངས་བུག་གྲི་ཐད་དུ་འཐོན་པ་འད་བའྲི་རྩ་རྲིས་ནྲི་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་ཞེས་

བ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ལ་ཡྲིག་འབྲུ། ཕག་མཚན། བཀྲ་ཤྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་མ་

སོགས་གང་རུང་འབས་བུ་ཆགས་པ་ལྟར་འདུག་ན་མཆོག་ཏུ་བཟང་བ་དང༌། ལྟག་

པའྲི་མདུད་མགོ་ནས་དབུས་པར་ལ་ཁུང་བུ་ཟབ་པའྲི་རྲི་མོ་ནང་ལ་ཐལ་མར་འདུག་

ན་རྣལ་འབོར་བའྲི་ཟ་ལུང༌། ནང་གྲི་གདོང་ལ་སོག་ས་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དེ་ཉྲིད་མཛུབ་མོ་

ལ་བཀལ་ནས་འཕང་ཐུབ་པ་ནྲི་རྣལ་འབོར་བའྲི་སོག་ཤྲིང་སེ་ངན་པ་དགུ་ཐུབ་ཅེས་

ཟེར་ཞྲིང༌། ངན་པ་དགུ་ནྲི་ཐོད་པ་ལ་རང་ས་དང༌། ལྷ་ས་དང༌། སོབ་དཔོན་གྲི་ས་ལ་

སོགས་པ་དགུར་དགོས་པའྲི་ས་དེ་དག་གྲི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སོག་སས་ཐུབ་པར་
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འདོད་པའོ། །སོག་སའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཐད་ཀར་སོར་བཞྲི་རེ་བཅལ་བའྲི་སར་

གླང་པོའྲི་མཆེ་བ་ལྟ་བུའྲི་རྲི་མོ་ཕྲི་ན་ཡོད་ན་རྣལ་འབོར་བའྲི་དབང་ཕྱུག་ཡྲིན། ཞེས་

བ་བ་དང༌། རང་སར་ཐྲིག་ལེ་ཟླུམ་པོ་ལ་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུའྲི་རྲི་མོ་འདུག་ན་སྐྲིད་

ཀྲི་ཉྲི་མ། རང་སར་རྲི་མོ་སྨུག་པོ་སྣུམ་ལ་འཁྲིལ་བ་འདུག་ན་ཞག་གྲི་ཆུ་མྲིག །ནང་

དུ་རྲི་མོ་དཀར་པོ་ཕ་མོ་ནྲི་ཚེ་ལམ། ཞེས་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་འཆད་ཅྲིང༌། ཐོད་པའྲི་རྣ་

ལྷན་གཡས་གཡོན་གྲི་ཐད་ཀྲི་ཁ་ལ་ཤྲིང་བུ་ཐད་ཀར་བཞག་ནས་དེའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་

ཀང་ཤྲིང་བུ་ཁ་ལ་དང་པོར་བཞག་ནས་ཕེད་ཕེད་དུ་བགོས་པའྲི་རེ་རེ་ལའང་གཡས་

གཡོན་གྲི་ཆ་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་ཐྲིག་གྲིས་ས་དགུར་འབེད་པ་སོགས་ནྲི་ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་གང་ལས་ཀང་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང༌། ས་ཚོགས་པ་བསེས་པའྲི་རྟོག་བཏགས་ཀང་

མང་བར་སང་བས། འདྲིར་དེ་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་བས་སོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། སོ་ནྲི་ལང་ཁུ་སེར་པོ་དང༌། །ལོགས་སྐེས་སྲིན་བུས་ཟོས་དེ་

བཞྲིན། །འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་བལྟ་བ་ཞྲིང༌། །དེ་དག་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་བ། ཞེས་

པ་ལ། འགྱུར་རྲིང་དུ། ལོགས་སྐེས་ཀྲི་དོད་ལ་སྔོ་བའམ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་དག་

བརྟགས་ནས་སང་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། སོ་མེད་པའམ་སོ་ཉམས་པ། །དགེ་བ་

སྤོ་བས་གཟུང་མྲི་བ། །ལང་ཁུའྲི་སོ་ནྲི་ཉོན་མོངས་མང༌། །ཞེས་གསུངས་སོ།  །དེ་ལ་

མགོ་བོ་ཚང་བ་ལ་བརྟགས་ནས་སོ་ལ་སྐོན་དེ་དག་འདུག་པའྲི་མགོ་བོའྲི་ཐོད་པ་ཡང་

སང་བར་བ་བའྲི་དོན་ནོ།  །

དྲུག་པ་ནྲི།  བུ་ག་གཅྲིག་པ་བམ་ཟེར་འགྱུར།  །བུ་ག་གཉྲིས་པ་རྒྱལ་རྲིགས་

འགྱུར།  །རེ་རྲིགས་ཞེས་བ་བུ་ག་གསུམ།  །དམངས་རྲིགས་དག་ནྲི་བུ་ག་བཞྲི།  །བུ་
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ག་མང་པོའམ་བུ་ག་མེད། །མཁས་པ་ཡྲིས་ནྲི་སང་བར་བ། །བུད་མེད་ཐོད་པའང་མྲི་

བཟུང་སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བུ་ག་གཅྲིག་ནྲི་ཚངས་བུག་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་

མང་བའྲི་བུ་ག་ནྲི་རྩའྲི་”ས
1
་མོས་ཐོད་པ་ཕུག་ནས་ཕྲིར་འཐོན་པའམ་འཐོན་ལ་ཁད་

པའྲི་བུག་པའོ། །བམ་ཟེ་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྔར་དང་འདའོ། །བུད་མེད་ཐོད་

པ་ལ་ཚངས་བུག་མྲི་འོང་ཞྲིང༌། ནལ་བུའྲི་ཐོད་པ་ནྲི་ཐོད་སྲུབས་སོགས་སའྲི་ཐད་

ནས་དཔྲལ་བའྲི་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། བུད་མེད་ཀྲི་ཐོད་པ་སོགས་དེ་དག་ཀང་

རང་གྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ལས་སྦོར་ལ་ངེས་

པར་དགོས་པ་རྒྱུད་སེ་ཆེན་མོ་ལས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཁ་

བལྟ་ཕོགས། དུམ་བུ། ཁ་དོག །དབྲིབས། བུག་པ་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་གང་བཤད་པ་

ཚང་ཞྲིང༌། དེའྲི་བཟློག་ཕོགས་ཀྲི་སྐོན་རྣམས་མེད་པ་ན་རབ་ཡྲིན་ལ། ཡོན་ཏན་ཤས་

ཆེ་བ་འབྲིང༌། སྐོན་ཤས་ཆེ་བ་ནྲི་སང་བར་ངེས་སོ། །དེ་ལྟར་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་

པའྲི་ཀ་པཱ་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བཅངས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དག་ཡོངས་

རྫོགས་པས། །བཅང་བ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཅངས་

པའྲི་དགོས་པ་དེ་དག་གྲིས་ཤེས་སོ། །རྒྱུད་སེ་དང་རྒྱ་གར་གྲི་གཞུང་ཁུངས་མ་

རྣམས་ལས། བདུད་རྩྲི་དང་གཏོར་མ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་སབས་ལ་སོགས་པར་

རང་རང་གྲི་ཐོད་པའྲི་བསྐེད་ཆོག་གསུངས་པ་རྣམས་དང༌། བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་

པའྲི་སྤོད་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྲིན་པའྲི་ཚེ། ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྔགས་ལན་གསུམ་

གསུམ་བཟླས་ནས་སྦྲིན་པ་དང༌། དེའྲི་ཚེ་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲིས་བཀང་བས་བདེ་སོང་

1 བ། སེ
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དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བ་མཚོན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དན་པར་བས་ཏེ་འཆང་བ་ཙམ་

ཞྲིག་གསུངས་ཀྲི་དེ་ལས་བཅང་ཚུལ་གཞན་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པས། བཟང་པོ་

ལ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྲི་བཅང་ཐབས། འབྲིང་པོ་ལ་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་བཅང་

ཐབས། ངན་པ་ལ་ཉེས་པ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་བཅང་ཐབས་སོགས་མང་དུ་སྨྲ་བ་དག་

འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། བམ་རྲིལ་ཐོད་མཁར། རྐང་གཉྲིས་བ་འཕུར། དཀར་མོ་སྤན་

གཅྲིག་གྲིས་ཞུས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱུད་རྫུས་མ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་རེས་སུ་

འབང་བ་རྣམས་ལ་ཡྲིད་བརྟན་པར་མྲི་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་པའྲི་ལྷུང་བཟེད་

ཀྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དོན་ཚན་བདུན་པ་བགོ་བའྲི་གོས་དང་སན་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་

བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཚེ་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་རྣམས་གདན་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པ་འཆད་པ་ནྲི། བརྟག་གཉྲིས་ལས། རོ་ཡྲི་གཟུགས་ཅན་དགུ་དང་

ནྲི། །ཡང་ན་སག་གྲི་པགས་པ་ཉྲིད། །དུར་ཁོད་རས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། རོ་གདན་དང༌། སག་ལྤགས་དང༌། དུར་ཁོད་ཀྲི་རས་ཀྲི་གདན་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། རོ་དངོས་མ་ཉམས་པ་སན་ལ་སོགས་པའྲི་བྱུག་པས་པགས་པ་མ་

རུལ་བར་བས་ནས་ལེགས་པར་བསམས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་བེ་མ་རློན་པ་སོགས་

ལ་ཅུང་ཟད་སྦངས་ནས། དབྱུག་པའྲི་ཐོ་བ་འཇམ་པོས་རུས་མགོ་རྣམས་ཀྲི་ཐད་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརྡུངས་པས། ནང་གྲི་རུས་པ་སོགས་ཕེ་མར་གྱུར་པ་འོག་གྲི་ལམ་

ནས་འཐོན་པར་འགྱུར་ལ། ཐམས་ཅད་འཐོན་ཟྲིན་ནས་ལེགས་པར་འཇམ་པོར་གྱུར་

གྲི་བར་དུ་བྲི་དོར་བས་པ་དེ་ཉྲིད་གདན་དུ་བའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སག་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།

 509  

ལྤགས་ཡན་ལག་མ་ཉམས་པ་མཉེན་པོར་བས་པ་དང༌། རོ་རས་ལ་ནྲི་མྲི་རོ་བྲིས་

པའོ་ཞེས་བ་མ་དག་འཆད་དེ། དེ་དག་ཀང་མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསན་པའོ། །ལྷའྲི་ན་

བཟར་མ་ཟད་ཀྲི། རྣལ་འབོར་པས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་སྤོད་པ་དང་བགེགས་

ལ་བཀའ་བསྒོ་བའྲི་ཆས་འཇུག་སོགས་ཀྲི་ཚེའང༌། བརྟག་གཉྲིས་ལས། བགོ་བ་སག་

གྲི་པགས་པ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་སག་ལྤགས་བགོ་བར་གསུངས་པ་ཤྲིན་

ཏུ་མང་སེ། དེ་ནྲི་མགོ་གཡས་སུ་བསན་ནས་སད་དཀྲྲིས་སུ་བས་པ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་

སྤོད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་མཁའ་འགྲོ་མའྲི། །པགས་པའྲི་གོས་ནྲི་འཛིན་པའྲི་

མཆོག ཅེས་པ་ལྟར། ཕག་མོའྲི་ཉེ་སྲིང་ལན་གསུམ་བཟླས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

ཤྲིང༌། སྔགས་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པར་མོས་ནས་བགོ་བར་བཤད་ལ། 

དེ་ཉྲིད་ཀེ་རོར་སོགས་གཞན་ལའང་རྲིགས་སྦར་བར་ཁ་ཅྲིག་འཆད་དོ། །རོ་གདན་

གྲི་དག་པ་ནྲི་ཁོ་བོས་བརྟག་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ལ། སག་

ལྤགས་ཀྲི་སད་གཡོགས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦོང་བ་མཚོན་པར་གཞུང་དུ་

མ་ལས་བཤད་དོ། །དུས་འཁོར་ལས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དུས་ཀྲི་གདན་གྲི་ཁད་

པར་མྲི་འད་བ་དུ་མ་བཤད་པ་སོགས་ནྲི་གཞན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་

མ་བྲིས། སོགས་ཁོངས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་དགང་བླུགས་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཚད་དང་མཚན་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་

ཆེན་མོ་དང༌། རོ་རེ་འཆང་གྲི་ལམ་རྲིམ་ལས་ཤེས་པར་བ་སེ། འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་

མངས་པས་འཇྲིགས་པ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བཤད་པར་བ་བའྲི་

ཆོས་སུ་དམ་བཅས་པ་དག་རྒྱ་ཆེར་རྒྱུད་སེ་དང་མཁས་པའྲི་གཞུང་བཞྲིན་དུ་རྫོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པར་སྨྲས་ཟྲིན་ཏོ། །

བོ་གྲོས་གཏྲིང་མཐའ་བལྟ་བར་མྲི་མངོན་ཞྲིང༌། །གཞུང་བཟང་ཆུ་བོ་མ་ལུས་

འདུ་བའྲི་གཞྲི། །གྲངས་མེད་རྲིགས་པའྲི་རླབས་ཕེང་གཡོ་བ་ཅན། །ཐུབ་བསན་

ནོར་འཛིན་འཆྲིང་བ་གཞན་ཡོད་མྲིན། །ལེགས་བཤད་རྲིན་ཆེན་བེ་བས་གང་བ་

ཡྲི། །ཆུ་གཏེར་ཆེ་ལས་བརྩེ་བའྲི་དེད་དཔོན་གྲིས། །རབ་ཏུ་བངས་པའྲི་རྲིན་ཆེན་

ཕེང་མཛེས་འདྲི། །རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་ཡྲིད་འཕོག་མགུལ་རྒྱན་ཡྲིན། །དབང་ཁྲིད་

རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་ཙམ་བཀགས་པའྲི་ལུང་གྲིས་མང་དུ་ཐོས་པར་རློམ། །ཡྲིད་བརྟན་

མེད་པར་གཡོ་སྒྱུའྲི་ཚིག་གྲིས་བླུན་པོའྲི་ཚོགས་མང་འབྲིད་པར་བེད། །དམ་ཚིག་

སོམ་པ་རྩྭ་ལྟར་དོར་ནས་ལོག་པའྲི་འཚོ་བ་ལྷུར་ལེན་དག །གསང་སྔགས་འཆང་

བའྲི་ཁེངས་པ་ཐོངས་ལ་ཐུབ་བསན་ཉམས་པར་མ་བེད་ཅྲིག །བདག་གྲིས་འདྲིར་ནྲི་

རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན། །གྲུབ་ཆེན་གཞུང་བཞྲིན་མཁས་པའྲི་ལུགས་བཟང་

བཞྲིན། །ལེགས་པར་བཤད་པས་དགེ་བ་གང་ཐོབ་དེས། །འགྲོ་ཀུན་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཐོབ་གྱུར་ཅྲིག །

རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་མྲི་འབལ་བ་དང་བསེན་པར་བ་བའྲི་དམ་

ཚིག་གྲི་རྫས་མེད་དུ་མྲི་རུང་བ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང། ཇྲི་ལྟར་བཅང་བའྲི་ཚུལ་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣལ་འབོར་རོལ་པའྲི་དགའ་སོན་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། 

རྲིག་སྔགས་འཆང་གྲི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྲི་དཔལ་ལ་འདོད་དགུར་སྤོད་པའྲི་

སལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པ། ཤེས་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ་བལྟ་བའྲི་རྲིགས་

པའྲི་མྲིག་ཅན། དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། གྲུབ་པའྲི་



རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་པའི་དགའ་སྱོན།
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གནས་མཆོག་འབོག་རྲི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་

ཞུགས་པ་དག་ལ་ཕན་གདགས་པའྲི་སད་དུ་ཉེ་བར་སྦར་བའོ། །འདྲིས་ཀང་བསན་

པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཅྲིག །

སྭསྲི། འགྲོ་ལ་ཉེར་དགོངས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྲི་དོན། །ལེགས་པར་གསལ་

མཛད་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀྲི་རེའྲི། །ཐོར་བུའྲི་གསུང་རྣམས་ཕོགས་བརྒྱར་སེལ་སད་

དུ། །བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་པོར་འཛད་མེད་པར་དུ་བསྐྲུན། །

སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།
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ᨌ། །ཚད་མ་སེ་བདུན་གྲི་རྒྱན་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་ཞེས་

བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སད་དུ། པྲ་མ་ཎ་ཤཱསྟྲ་སེ་ན་སཔྟ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་མ་ན་ཏ་ན་མ། 

བོད་སད་དུ། ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་སེ་བདུན་གྲི་རྒྱན་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་ཞེས་བ་

བ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདུད་རྩྲིའྲི་འོད་ཅན་ཅོད་

པན་གྲིས་མཛེས་རལ་བའྲི་ཁུར་འཆང་མགུལ་ནག་སྤྲི་བོས་ཞབས་ཀྲི་པདོར་བུང་

བ་བཞྲིན། །གང་སྐུ་རྲིན་ཆེན་རྲི་བོའྲི་དཔལ་འཕོག་གཟྲི་བརྲིད་ཕུང་པོའྲི་ཁུར་གྲིས་

ངལ་བས་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་འདར་བར་སེམས། །འཕྲིན་ལས་ཉྲིན་བེད་འཆར་

ཀའྲི་ཟེར་གྲིས་བདུད་ཀྲི་སེ་དཔོན་སྒོ་ལྡན་སངས་ནས་ཡྲིད་ལ་མུན་པའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་བངས། །ཞལ་གྲི་ཆུ་གཏེར་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྲི་རྐང་འཐུང་གྲིས་མཛེས་

ཐུབ་དབང་གསུང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་རྒུད་པ་འཕོག་གྱུར་ཅྲིག །གང་ཞྲིག་མཐའ་ཡས་

འགྲོ་བའྲི་དོན་སད་ཕན་བདེའྲི་ཁུར་ཆེན་གཙུག་ན་ཟླ་བའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཇྲི་བཞྲིན་

ཐུགས་རེའྲི་གཙུག་གྲི་གཙུག་ཏོར་རྒྱན་དུ་ལེགས་པར་བངས། །ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་

དད་པའྲི་སྲིམ་པས་ཅུང་ཟད་བསེན་ན་ཚ་ཟེར་བེད་པའྲི་འོད་ཟེར་ཇྲི་བཞྲིན་བོ་གྲོས་

ཟེར་གྲིས་རྨོངས་པའྲི་མུན་སེལ་འོད་ཟེར་འགེད། །འགྲོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་ཀུ་མུད་མཚོ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ལ་ཞྲི་བའྲི་ཟླ་འོད་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ལ་ཇྲི་བཞྲིན་ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ་ཀུན་

ནས་སེར་བའྲི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །རབ་དམར་སེན་མོའྲི་འདབ་ཕེང་གཡོ་བའྲི་འཇམ་

པའྲི་དབངས་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པདོ་པདོའྲི་གཉེན་གྲིས་པདོ་ཇྲི་བཞྲིན་བདག་བོ་པདའྲི་

དཔལ་གྱུར་ཅྲིག །ཚོགས་གཉྲིས་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་ཅྲིང་། །བསབ་གསུམ་

དཀྲིལ་འཁོར་རྲིགས་པའྲི་བསྲིལ་ཟེར་ཅན། །ཕས་རྒོལ་སྒ་ཅན་སྐོན་ལས་རྣམ་གྲོལ་

བའྲི། །ཕོགས་གླང་གྲགས་པའྲི་ཟླ་བ་གཙུག་གྲིས་མཆོད། །ཐུབ་བསན་གསེེར་གྲི་ད་

བས་གདོང་མཛེས་ཤྲིང་། །བསྡུ་བཞྲིའྲི་འགྲོས་ལྡན་བོ་གྲོས་སྤྲི་གཙུག་མཐོ། །མཁེན་

བརྩེ་དག་པའྲི་མཆེ་བ་ཆེས་དཀར་བ། །ཡོངས་འཛིན་ལག་ལྡན་དབང་པོའྲི་ཞབས་

ལ་འདུད། །རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད། །ཇྲི་བཞྲིན་འབེད་ལ་

དཔལ་ལྡན་གྲགས་པ་དང༌། །སལ་མཉམ་སྤོད་པའྲི་བོ་གྲོས་མྲིག་ཐོབ་ནས། །རྲིགས་

ལམ་མ་ནོར་གསལ་བར་ངས་བཤད་ཀྲིས། །འདྲི་ན་གང་དག་བོ་མྲིག་ལྡོངས་པའྲི་

མཐུས། །གནས་དོན་ཆ་ཙམ་གསལ་བའྲི་མཐུ་མེད་ཀང༌། །གཞུང་ཙམ་འདོན་པས་

ན་ཚོད་མཐར་བེད་པའྲི། །བཤེས་གཉེན་དེ་དག་རེ་ཤྲིག་ངལ་སོས་ཤྲིག །ལོག་སྨྲའྲི་

ནགས་ཚལ་ཐལ་བར་རླག་བེད་ཅྲིང༌། །ཉེས་བཤད་བག་རྲི་མྲིང་ཙམ་ཉྲིད་འགྱུར་

བ། །ཁོ་བོའྲི་བོ་གྲོས་སྤྲིན་རུམ་ལས་འོངས་པའྲི། །ལུང་རྲིགས་གནམ་ལྕགས་བེ་

བ་དེང་འབེབས་ཀྲིས། །བོ་ངན་ཉེས་བཤད་དུག་ཆུས་མོས་པའྲི་མཐུས། །སངས་

རྒྱས་བསན་པའྲི་གཞུང་རྒྱ་མ་མཐོང་ཡང༌། །རང་བཟོའྲི་གཟུ་ལུམ་རང་དགར་སེལ་

བེད་པའྲི། །བཤེས་གཉེན་དེ་ཀུན་བག་ཡོད་དུས་ལ་བབ། །རྲིགས་ཚུལ་འདབ་བརྒྱ་

ལྡན་པའྲི་གཉེན་གཅྲིག་པུ། །ལེགས་བཤད་འོད་ཟེར་སོང་ལྡན་དེང་འདྲིར་ཤར། །བོ་
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གསལ་རྐང་དྲུག་ལྡན་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས། །དགག་སྒྲུབ་སན་པའྲི་སྒ་ལྡན་ད་སྒོགས་

ཤྲིག །

འདྲིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་གྲི་གཅེས་མཛོད་ཟབ་མོ་ཆོས་མངོན་

པའྲི་སེ་སོད་ཀྲི་དགོངས་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འགྲོ་བའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་གནད་མ་ལུས་པ་

མཐའ་གཞན་དུ་དང་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཚད་མའྲི་ལམ་ནས་སོན་པ། རེ་བཙུན་འཇམ་

པའྲི་དབངས་ཀྲི་ཐུགས་ལས་སྐེས་པའྲི་སས། བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་

གླང་ཡབ་སས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་

པའྲི་དགོངས་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དོན་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། ཚད་མའྲི་བསན་

བཅོས་ཀྲི་དགོས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ། དགོས་པ་དེ་བསན་བཅོས་ལ་རག་ལས་པའྲི་

ཚུལ། དགོས་པ་དེ་ལྡན་གྲི་བསན་བཅོས་གཅེས་པར་གཟུང་བར་གདམས་པ། བསན་

བཅོས་ཀྲི་བརོད་བའྲི་ལུས་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ཡང༌། དགོས་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྲི་

དགོས་པ་བསན་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་”བལྟོས
1
་ཏེ་དགོས་མེད་ཀྲི་ལོག་རྟོག་དགག་

པ་དང༌། ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་ལ་”བལྟོས
2
་ཏེ་དགོས་མེད་ཀྲི་ལོག་རྟོག་དགག་པ་དང༌། 

དགོས་པ་ཡོད་ཀང་དམན་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་འདྲི་དག་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་

1 མ་ཕྲི། ༢བ༦ན།    བ། ཉ༽༣ན༤ན།    ཞོལ། ཐ༽༢བ༥ན།   བལྟོས    སྐུ། ག༽༣ན༣ན།   ལྟོས

2 མ་ཕྲི། ༢བ༦ན།    བ། ཉ༽༣ན༥ན།    ཞོལ། ཐ༽༢བ༥ན།   བལྟོས    སྐུ། ག༽༣ན༤ན།   ལྟོས
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ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་གེའྲི་བསན་བཅོས་ཡྲིན་པས་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་

སོད་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་འདྲི་ལྟར་རྟོག་གེ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་པའྲི་སོན་པ་དང་སོང་

གླྲིང་སྐེས་ལ་སོགས་པས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པའྲི་རྟོག་གེ་

དང༌། ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྟོག་གེ་རྟེན་ཅྲིང་མ་ངེས་ལ། །མ་ཁབ་ཀུན་རྫོབ་སྐོ་བ་

ཅན། །བྲིས་པ་ལ་ནྲི་རྟེན་པར་འདོད། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

དོན་སྤྲི་ཙམ་བཟུངས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོག་པས་ངེས་དགོས་ཀྲི། མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་

རྟོག་གེར་བས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་སོན་པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་ནྲི་རྟོག་གེའྲི་བསན་

བཅོས་ཞེས་བའོ། །ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་འདྲི་དག་འཇོག་མཚམས་སྔ་མའྲི་དབང་

དུ་བས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་བསན་བཅོས་ཡྲིན་པར་ནྲི་ཁེད་རང་ཡང་མྲི་འདོད་ལ། རྲིགས་

པས་ཀང་མ་གྲུབ་སེ། རང་གྲི་སོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

བཞག་པའྲི་བསན་བཅོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཇོག་མཚམས་གཉྲིས་པའྲི་དབང་དུ་

བས་པའྲི་རྟོག་གེ་ཡྲིན་པས། གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་མཁོ་བར་འདོད་ན། སྦོར་ལམ་

ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་མཁོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཉྲིད་དོན་

སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡུལ་དུ་བེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ནང་རྲིག་པའྲི་བསན་བཅོས་མ་

ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ནང་རྲིག་པའྲི་བསན་བཅོས་ཞེས་བ་བ་ནྲི། སང་

བ་མ་རྲིག་པ་སོང་བ་དང༌། གཉེན་པོ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སྐེད་པའྲི་

ཐབས་སོན་པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་འདྲི་

དག་ལས་ཀང༌། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་
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ལ་ཕབ་ནས། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཙམ་

གྲིས་ནང་རྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་ན། ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སོད་གང་ཡྲིན་པ་སྨྲོས་ཤྲིག སྤྲིར་

ནང་རྲིག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་མཁོ་བར་འདོད་པ་ཡང་

རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཡྲིན་ཏེ། རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་མ་བས་

པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

མདོ་སེའྲི་རྒྱན་ལས། རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བས་ན། །འཕགས་

མཆོག་གྲིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་

ཚར་བཅད་རེས་བཟུང་དང༌། །བདག་ཉྲིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕྲིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བེད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན། འདྲི་དག་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སོད་དུ་གཏོགས་ན། གཏན་ཚིགས་རྲིག་པའྲི་

བསན་བཅོས་མ་ཡྲིན་ནམ། ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་རྲིག་པའྲི་བསན་བཅོས་ཀང་ཡྲིན་

ཏེ། གཏན་ཚིགས་རྲིག་པའྲི་དོན་རྒྱུ་མཚན་རྲིག་པ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། ཚད་མའྲི་བསན་

བཅོས་འདྲི་དག་ཀང་བང་དོར་གྲི་གནས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གྲི་སྒོ་ནས་རྲིག་པར་

བེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན། ནང་རྲིག་པའྲི་བསན་

བཅོས་དང་གཏན་ཚིགས་རྲིག་པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། 

ནང་རྲིག་པ་ཁོ་ནའྲི་བསན་བཅོས་འདུལ་བའྲི་མདོ་ལྟ་བུ་དང༌། ནང་རྲིག་པ་དང་གཏན་

ཚིགས་རྲིག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་སེ་བདུན་ལྟ་བུ་དང༌། གཏན་ཚིགས་

རྲིག་པ་ཁོ་ནའྲི་བསན་བཅོས་བམ་ཟེ་རྐང་མྲིག་གྲིས་བས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་ཚིག་དོན་

བཅུ་དྲུག་སོན་པའྲི་བསན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པ་གསོ་དཔད་ཀྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གཞུང་ལྟ་བུ་སེ་མུ་བཞྲིར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་

དང༌། གཏན་ཚིགས་དང༌། སྒྲུབ་པའྲི་ངག་དང༌། སུན་འབྲིན་པ་སོན་པར་བེད་པ་ཙམ་

གྲི་གཏན་ཚིགས་རྲིག་པ་ཡྲིན་པས་ནང་རྲིག་པའྲི་བསན་བཅོས་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་

ན། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀང་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སོད་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་

མ་གཉྲིས་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སོན་པར་བེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ཡང་འདྲི་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཆོས་མངོན་པའྲི་མདོ་ལས། མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པས་སྔོན་པོ་ཤེས་ཀྲི་སྔོན་པོའོ་སམ་དུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དང༌། མྲིག་དང་

གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དབང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་རྐེན་གསུམ་དང་བཅས་པ་གསུངས་ལ། ཆོས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས། 

དུ་བ་ལས་ནྲི་མེར་ཤེས་དང༌། །ཆུ་སྐར་ལས་ནྲི་ཆུར་ཤེས་ལྟར། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བོ་ལྡན་གྲི། །རྲིགས་ནྲི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་

རྣམས་ཀྲིས། འབས་རྟགས་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་བསན་ཅྲིང༌། གང་ཅུང་

ཟད་སྐེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་འགག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་དང༌། དེ་ཉྲིད་བརོད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་བསན་ལ། ངའམ། ང་

དང་འད་བས་གང་ཟག་གྲི་ཚོད་གཟུང་གྲི །ཞེས་གསུངས་པས་སང་རུང་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་དང་གང་ཟག་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་ཚོད་གཟུང་བར་མྲི་བ།  ཞེས་སོགས་

གསུངས་པས་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་གསུངས་ཤྲིང༌། སེན་རྲིངས་ཀྲིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་ནྲི་ཐམས་ཅད་མྲི་བཟོད་དོ་ཞེས་གསོལ་པ་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས། གང་མྲི་བཟོད་པ་དེ་ཡང་མྲི་བཟོད་དམ། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཀྲིས་ཐལ་བ་དང༌། སུན་འབྲིན་བསན་ལ། འདྲི་ཡོད་ན་འདྲི་འབྱུང༌། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། འབེལ་པ་དང་སང་བ་སྐེས་པ་ན་མུན་པ་འགགས་པ་ལྟར། གཉེན་པོ་སྐེས་པ་ན་

སང་བ་འགགས་པར་བསན་པས། འགལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བསན་ཏེ། མདོར་ན། སེ་

བདུན་གྲི་བརོད་བ་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དང་རེ་རེ་ནས་སྦར་བར་ནུས་

མོད་ཀྲི། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

དེས་ན། ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་འདྲི་དག་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སོད་མ་ཡྲིན་ན། 

རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀང་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སོད་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པར་བ་དགོས་

སོ། །གཞན་ཡང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས། དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་

ཀྲིས། །བསེགས་བཅད་བརར་བའྲི་གསེར་བཞྲིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་

ཡྲི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡྲི་གུས་ཕྲིར་མྲིན། ཞེས་བཀའྲི་དོན་ཀང་ཚད་མས་བརྟག་

དགོས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རེ་བཙུན་བམས་པས་ཀང༌། ཆོས་བཟང་

རྲིགས་པས་རྣམ་དཔད་བསམ་པ་ཅན། །རྟག་ཏུ་བདུད་ཀྲི་བར་ཆད་བེད་པ་མེད། 

ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀང༌། སོ་སོ་སྐེ་བོ་

རྣམས་ནྲི་རྟོག་པས་བཅྲིངས། །མྲི་རྟོག་རྣལ་འབོར་པ་ནྲི་གྲོལ་འགྱུར་བས། །རྟོག་

རྣམས་ལོག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་དེ། །རྣམ་པར་དཔོད་པའྲི་འབས་བུར་མཁས་

རྣམས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་ལ། རྲིགས་པ་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་ཚིག་ཙམ་གྲི་རེས་

སུ་འབང་བ་དག་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དད་པའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་འཕགས་པའྲི་གང་

ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་གྲགས་པའྲི་ཕྲིར། བང་དོར་གྲི་གནས་ལ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔོད་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་མཁས་པས་བསྔགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྲིགས་པས་དཔོད་པ་ལྷུར་ལེན་པ་ནྲི་རྟོག་གེའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་པས། གྲོལ་

བ་དོན་གཉེར་ལ་མཁོ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་བའྲི་བདུད་ཀྲི་ཚིག་ལ་ཤེས་ལྡན་དག་

གྲིས་རྣ་བ་དགབ་པར་བོས་ཤྲིག 

གཉྲིས་པ་ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་ཏེ་དགོས་མེད་ཀྲི་ལོག་རྟོག་དགག་པ་

ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སེ་བདུན་གྲི་བསན་བཅོས་འདྲི་དག་གཞན་སེ་ཕྲི་རོལ་པ་དགག་

པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་མེད་པའྲི་ས་ཕོགས་སུ་ཉན་པ་

དང་སེམས་པ་སོགས་བེད་པ་ནྲི་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ཡང་ཆོས་

སོང་བའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

དགེ་སྲིག་ལ་བང་དོར་བེད་པ་དོན་མེད་པ་དང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མེད་པས་དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ལམ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་པ་དང༌། ཕུང་པོ་གཙང་བ་

དང་བདེ་བ་དང་རྟག་པ་དང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་བ་

འདེབས་པའྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འགོག་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་རྒྱས་པར་གཞུང་འདྲི་

དག་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྲིན་པས། ཕྲི་རོལ་པ་མེད་པའྲི་ས་ཕོགས་སུ་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་བསལ་དགོས་མྲི་དགོས་དང༌། མྲི་རྟག །སྡུག་བསྔལ། སོང་པ། 

བདག་མེད་སོགས་རྟོགས་པའྲི་བོ་སྐེད་དགོས་མྲི་དགོས་དང༌། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་

མེད་དང༌། ལས་འབས་ཀྲི་འབེལ་པ་དང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་པའྲི་

ངེས་ཤེས་དང་དགོས་མྲི་དགོས་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག ། དེ་བས་ན་སྒོ་འདོགས་

ཀུན་”བརྟགས
1
་མ་བཀག་ན། མཐོང་སང་སོང་བའྲི་ཐབས་མེད་ལ། སྒོ་འདོགས་ཀུན་

1 མ་ཕྲི། ༤བ༧ ན།    བ། ༦ན༢ན།    ཞོལ། ༥ན༥ན།   བརྟགས    སྐུ། ༥བ༤ན།   བཏགས   * མ་ཕྲི་དང་བ་བང་ཞོལ་

གསུམ་ལ་བརྟགས་དང་། སྐུ་འབུམ་ལ་བཏགས་བྲིས་འདུག་པས། འོག་ཏུ་རྲིགས་འགྲེ།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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”བརྟགས་ནྲི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་བཏགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་རྣམས་ཡྲིན་པས། དེའྲི་

ཕྲིར་གཞུང་འདྲི་དག་ཏུ། སྒོ་འདོགས་ཀུན་”བཏགས་དགག་པར་འདོད་ནས་ཕྲི་རོལ་

པའྲི་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་བསན་པ་ཡྲིན་གྲི། མུ་སེགས་བེད་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྩོད་པར་

འདོད་པའྲི་བསམ་པ་ཁོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དགོས་པ་ཡོད་ཀང་དམན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། སེ་བདུན་གྲི་

བསན་བཅོས་འདྲི་དག་ལ་ཐོས་བསམ་བས་ན། འགལ་འབེལ་གྲི་དམྲིགས་ཕེད་ནས། 

གཞུང་ལུགས་གཞན་གྲི་བརོད་བ་རྟོགས་པའྲི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ལན་ཚྭ་དང་འད་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། གཞུང་འདྲི་དག་ཏུ་བདེན་བཞྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་

བཅས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་གནད་

རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་རྲིགས་པས་སོན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ལས་ལྷག་པའྲི་ཐོས་

བསམ་སྒོམ་པའྲི་གཞྲི་གཞུང་གཞན་ལའང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཡང་དག་པའྲི་དགོས་པ་བསན་པ་ནྲི། སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའྲི་

བསན་བཅོས་འདྲི་དག་རྩོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཡང༌། ཐུབ་པ་ཉག་གཅྲིག་གྲོལ་བ་དོན་

གཉེར་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སོན་པ་དེའྲི་བསན་

པ་སྐོན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སོན་པའྲི་བསན་པ་ནྲི་གཉྲིས་

ཏེ། ལུང་གྲི་བསན་པ་དང་རྟོགས་པའྲི་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འབེལ་བ་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐེས་བུའྲི་དོན་ནྲི་རོད་བེད་

ངག །ཡོངས་བརྟགས་དབང་དུ་བས་ཡྲིན་གྲི །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་བས་མྲིན། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་སྐེས་བུའྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་

དང༌། དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའྲི་རེས་མཐུན་གྲི་ཐབས་དམ་པ་དང༌། དེ་ཡང་འབེལ་

ཆགས་སུ་སོན་པ་སེ། ངག་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། དེའྲི་བརོད་བའྲི་དོན་མངོན་གྱུར་དང༌། ལོག་གྱུར་དག་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་དང༌། ཤྲིན་ལོག་བརོད་བར་བེད་པའྲི་ཆ་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་

པར་བསྒྲུབས་ནས་སྐོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། མཐོང་དང་མ་མཐོང་བ་དག་

ལ། །རྲིགས་པས་གྲུབ་དང་རང་ཚིག་གྲིས། །གནོད་མེད་བསན་བཅོས་གང་ཡྲིན་

ཏེ། །གཟུང་བར་བ་ཕྲིར་དཔོད་འཇུག་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་

བརོད་བའྲི་གཙོ་བོ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་ནས། དེ་དང་རྩོམ་པ་པོ་གཅྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བརོད་བའྲི་དོན་ཕལ་པ་སོན་པ་རྣམས་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

གཙོ་བོའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བ་ཕལ་པའྲི་དོན་ལ་སླུ་བར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་

ལུང་གྲི་བསན་པའྲི་བརོད་བ་ནྲི། མངོན་མཐོ་བདེ་འགྲོའྲི་གོ་འཕང་དང༌། ངེས་ལེགས་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གོ་འཕང་ཐབས་དང་བཅས་པར་འདུས་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བས་ན། དང་པོར་མངོན་མཐོ་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་ནས། ཕྲིས་ངེས་ལེགས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཙོ་ཕལ་གྲི་དབང་དུ་བས་ན་ངེས་

ལེགས་གཙོ་བོ་དང༌། མངོན་མཐོ་ཕལ་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཚད་མས་སྒྲུབ་པ་ན། དང་

པོར་ངེས་ལེགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཚད་མས་བསྒྲུབས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་མངོན་

མཐོ་ཚད་མས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། བང་དང་དོར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །ཐབས་

བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡྲིས། །གཙོ་བོའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུའྲི་ཕྲིར། གཞན་ལ་རེས་སུ་
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དཔག་པ་ཡྲིན། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །རྟོགས་པའྲི་བསན་པ་ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་

གྲི་ལམ་དང་འབས་བུར་བཅས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ངེས་ལེགས་ཀྲི་གོ་འཕང་ཐབས་

དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བརོད་བ་རྟོགས་པའྲི་བསན་པ་ཚད་

མས་བསྒྲུབས་པའྲི་སྒོ་ནས་རོད་བེད་ལུང་གྲི་བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། 

བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ན། དེའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སོན་པ་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བསན་པའྲི་དོན་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་དགེ་འདུན་ཡང་ཕྲིན་

ཅྲི་མ་ལོག་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྲིག་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་

གྲུབ་པ་ན། རྲིགས་ཅན་མཐའ་དག་གྲི་དོན་བ་བར་འདོད་པའྲི་སྲིང་རེ་དང༌། ལྷག་

བསམ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཅན་དག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ལས་

གཞན་ལ་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་དོན་བེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་ངེས་

ཤེས་གཏྲིང་ཚུགས་པ་སྐེས་ནས། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའྲི་ཐེག་ཆེན་

སེམས་བསྐེད་སྔར་མ་སྐེས་པ་རྣམས་སྐེ་ཞྲིང༌། སྐེས་པ་རྣམས་སར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་

རྒྱུར་འགྱུར་ལ། ཐར་པ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྲིག་

གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་སོན་པར་ཡྲིད་ཆེས་ནས། དེས་བསན་པའྲི་ལམ་ལ་བརྟེན་

ནས། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་འཐོབ་ཀྲི། ཆོས་འདྲི་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་སེར་སྐ་

སོགས་ཀྲི་བསན་པ་ལ་ནྲི། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའྲི་ཐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་

ངེས་པ་སྐེས་ཏེ། ཆོས་འདྲི་པའྲི་སོན་པ་དང་བསན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །གང་ཞྲིག་འཇྲིག་རྟེན་གཞན་གྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་ལ་མངོན་པར་
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ཕོགས་ཤྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་ཀང་། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྲིག་ཚད་མའྲི་

སྐེས་བུར་གྲུབ་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་འཇྲིག་རྟེན་གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་

པའྲི་སྐབས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དབང་ཕྱུག་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་

ཉྲིད་ཀང་སྐོན་གྲི་འཆྲིང་བ་ལས་མ་གྲོལ་བ་དག་ནྲི། གཞན་གྲི་སྐབས་མ་ཡྲིན་ནོ་སམ་

དུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །ལུང་དང་རྟོགས་པའྲི་བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་

སྒོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། གྲངས་ངེས་དང༌། གོ་རྲིམས་དང་ནུས་

པ་སོགས་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་སྲིད་པའྲི་དོགས་པ་བཅད་པ་ན། ཕྱུགས་ཀྲི་མཆོད་

སྦྲིན་གྲིས་བདེ་འགྲོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་གྲི་དབང་བསྐུར་དང༌། 

ལུས་གདུང་བའྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་སྲིག་པ་འདག་ཅྲིང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་སྨྲ་བ་

སོགས་མཐའ་དག་བྲིས་པ་བརོལ་ཐབས་སྨྲ་བའམ། ཚད་པས་ཉེན་པ་མེའྲི་འོབས་

སུ་འཇུག་པ་དང་འད་བར་མཐོང་ནས། རྒྱལ་བའྲི་ལུང་གྲི་བསན་པ་འབའ་ཞྲིག་ཐོས་

བསམ་གྲི་གཞྲི་དང༌། རྟོགས་པའྲི་བསན་པ་འབའ་ཞྲིག་སྒོམ་པའྲི་གཞྲིར་ངེས་ནས། 

ལུང་དང་རྟོགས་པའྲི་བསན་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའྲི་སྒོ་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འཇྲིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་

སོགས་ཀྲི་ཉེས་བཤད་ཀྲིས་བོ་མྲིག་ལྡོངས་པར་བས་པའྲི་མཐུས། འཇྲིག་རྟེན་འདྲིའྲི་

བདེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་ཕྲིར་སོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་ཅྲི་དགར་འཇུག་པ་དེ་དག་ཀང་

རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ན། ཉེས་པར་སྤད་པའྲི་ལས་

ལམ་ལས་ཕྲིར་ཕོགས་པར་འགྱུར་ལ། འཇྲིག་རྟེན་གཞན་གྲི་བདེ་བ་དག་ལ་ཡྲིད་

ཕྲིར་ཕོགས་པ་དག་ཀང་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་སངས་ནས། དཀར་བའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་
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དང་དུ་ལེན་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའྲི་བསན་

བཅོས་ཀྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་པར་བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ཤེས་པར་བོས་ཤྲིག །

གཉྲིས་པ་དགོས་པ་དེ་ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། སོན་

པ་དང་བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡང༌། མྲིག་གྲིས་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལྟར་ཚུར་མཐོང་གྲི་སྐེ་བོས་མངོན་སུམ་དུ་ངེས་པར་བེད་པའྲི་

ཐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རེས་སུ་དཔག་པའྲི་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་དགོས་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྐེ་བ་ཡང༌། སོན་པ་སངས་རྒྱས་དང༌། ལུང་རྟོགས་ཀྲི་

བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་སྐོན་མེད་པ་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་ལ། དེ་

ལྟ་བུའྲི་གཏན་ཚིགས་སྐོན་མེད་པ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་

ཤྲིང་ཚུལ་གསུམ་མཐའ་དག་ཀང་མཐར་ཚུར་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་

དགོས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའྲི་གོ་འཕང་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐེས་ནས་

ལོག་པའྲི་ལམ་སངས་ཏེ། ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལ་ཚུལ་གཞན་གྲིས་བཀྲྲི་བར་མྲི་ནུས་

པའྲི་བོས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སོབ་པ་ནྲི་སོན་པ་དང༌། བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་ཚད་མས་

ངེས་པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་དང་དེའྲི་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་

ཚད་མ་སོགས་ལ་རག་ལས་ལ། དོན་དེ་དག་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་

སྒོ་ནས་རྫོགས་པར་སོན་པ་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲི་གསུང་རབ་

ལས་གཞན་པའྲི་དགོངས་འགྲེལ་གྲི་བསན་བཅོས་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

འདྲི་དག་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་པ་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གསུམ་པ་དགོས་པ་དེ་ལྡན་གྲི་བསན་བཅོས་ལ་གཅེས་པར་གཟུང་བར་

གདམས་པ་ནྲི། རང་གཞན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་གྲིས་ནྲི། 

འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་བེད་ཀྲི་ཐབས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་སོན་པར་བེད་པའྲི་བསན་

བཅོས་འདྲི་དག་ལ་གཅེས་སྤས་སུ་བ་བར་རྲིགས་ཏེ། ཐ་ན་ལྟོ་བ་ཁེངས་པ་ཙམ་ཞྲིག་

དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་ཀང༌། བཟའ་བཏུང་ཁོ་ན་གཅེས་སྤས་སུ་འཛིན་པར་མཐོང་ན། 

གོ་འཕང་མཆོག་དོན་དུ་གཉེར་བར་ཁས་འཆེ་ཞྲིང༌། དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྟོག་པ་སྔོན་དུ་

གཏོང་བར་ཁས་འཆེ་བཞྲིན་དུ་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་དུ་གཉེར་བ་མཆོག་ཐབས་

དང་བཅས་པ་ནྲི་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་པའྲི་ཚུལ་གང་ལ་རག་ལས་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་

གཅེས་སྤས་སུ་འཛིན་པར་མྲི་བེད་པར། བསན་བཅོས་འདྲི་དག་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་གྲི་

གཞུང་ལུགས་ཤུན་ལྤགས་དང་འད་བར་བཟུང་ནས། ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་

སད་ཙམ་ཡང་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་སྔོན་ཆད་མ་ཞུགས་ན། དོན་ལ་མཁས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་

ཅྲི་དགོས་པའྲི་བླུན་པོ་རྲིའྲི་ཕུག་ཏུ་ཚེ་ཡོལ་བར་བས་པ་ཙམ་གྲི་ང་རྒྱལ་འབའ་ཞྲིག་

ལ། རང་གྲི་ཡྲིད་སྲིང་ནས་རངས་པར་བས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཚིག་འབྲུ་བྱུང་རྒྱལ་

དུ་སྨྲས་པ་དག་ལ་བསམ་གཏན་པའྲི་མན་ངག་ཏུ་མྲིང་བཏགས་ནས་སྲིང་པོ་ལྟ་བུར་

འཛིན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། དད་པའྲི་རེས་

སུ་འབང་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དད་པར་བ་བའྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་དད་པར་

བེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་བསམ་པ་རང་བཞྲིན་དུ་མྲི་གནས་པ་
1
་བའྲི་

རོག་པོ་ལ་རྐང་པའྲི་སེགས་འཆའ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །དེ་ཡང་སེ་སོད་འདྲི་ལྟ་

1 མ་ཕྲི། ༧ན༧། ལྤུ   *  སྦུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བུ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་འཇུག་པ་ན་ཡང༌། རང་གཞན་གྲི་འཁོར་བ་འཇུག་ལྡོག་

གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་སམ་དུ་དཔོད་པའྲི་བོས། མཉན་པ་དང་སེམས་པ་སོགས་ལ་

འབད་པར་བའྲི། རང་གྲི་ཟླ་བོ་འགའ་ཞྲིག་དང་ཁ་གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་

དུ་དམྲིགས་ཏེ་ཞུགས་ན། རང་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་གཞན་ཡང་བསན་བཅོས་

ལ་མ་གུས་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བས། ཤེས་ལྡན་དག་གྲིས་རང་གྲི་བོ་སྐོན་གྲིས་མཁས་

པའྲི་ལེགས་བཤད་མ་རུངས་པར་མ་བེད་ཅྲིག 

བཞྲི་པ་བསན་བཅོས་ཀྲི་བརོད་བའྲི་ལུས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། བསན་བཅོས་

ཀྲི་བརོད་བའྲི་ལུས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉྲིས་

ལས། 

དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་སྒོ་ལས། མངོན་སུམ་དང་ནྲི་རེས་སུ་དཔག །ལྟར་སང་

བཅས་པ་བདག་རྲིག་བེད། །སྒྲུབ་པ་དང་ནྲི་སུན་འབྲིན་ངག །ལྟར་སང་བཅས་པ་

གཞན་རྟོགས་ཕྲིར། ཅེས་གསུངས་པས། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སོན་པ་དང་བསན་པ་སྐོན་

མེད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ཐབས་དང༌། ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་

གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་སེ། དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར། དོན་ལ་གནས་མྲི་གནས་ནྲི། གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀྲི་བོ་

ཡང་དག་ཏུ་སོང་མ་སོང་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ལོག་གྱུར་ངེས་བེད་ཀྲི་

བོ་སྐོན་མེད་རེས་དཔག་དང༌། མངོན་གྱུར་ངེས་བེད་ཀྲི་བོ་སྐོན་མེད་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ཡྲིན་པས། མངོན་རེས་ཀྲི་ཚད་མ་གཉྲིས་གསུངས་ལ། བོ་གཞན་གྲི་རེས་སུ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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འབངས་ན་བསླུ་བར་འགྱུར་བས། ལམ་གྲི་གོལ་ས་གཅོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ། མངོན་

རེས་ལྟར་སང་གཉྲིས་གསུངས་ཤྲིང༌། རང་གྲིས་ངེས་ནས་གཞན་ལ་རྟོགས་པ་བསྐེད་

པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ། ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་ཕྲི་མ་བཞྲི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མཐའ་

གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི་དཔལ་གཞོམ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སུན་འབྲིན་བསན་ལ། 

མཐའ་གཉྲིས་སུ་དོགས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་གསུངས་ཤྲིང༌། 

གོལ་ས་གཅོད་པའྲི་ཕྲིར་ལྟར་སང་གཉྲིས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཚད་མའྲི་བསན་

བཅོས་ཀྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནྲི། ལེའུ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་

སུམ་གྲི་ལེའུ། རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུའོ། །འོ་

ན་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ལེའུ་དྲུག་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། དཔེ་བརྟག་པ་དང༌། 

སེལ་བ་བརྟག་པ་གཉྲིས། རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུར་འདུས་ལ། ལྟག་ཆོད་བརྟག་

པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུར་འདུས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་མདོ་དང༌། རྣམ་

འགྲེལ་ངེས་གཉྲིས། རྲིགས་པའྲི་ཐྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་ལུས་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སེ་བདུན་གྲི་བསན་བཅོས་ལྷག་མ་བཞྲི་ནྲི་འཕོས་

པ་ཡན་ལག་གྲི་བསན་བཅོས་ཡྲིན་གྲི། ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མྲིན་ལ། དེ་ཡང་

གཏན་ཚིགས་ཐྲིགས་པ་དང༌། འབེལ་བ་བརྟག་པ་རང་དོན་ལེའུ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་

སྒྲུབ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ་དང༌། རྩོད་རྲིགས་ནྲི་གཞན་དོན་ལེའུ་ལས་འཕོས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །

འོ་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལ་ལེའུ་བཞྲི་བྱུང་བ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། སོན་པ་དང་བསན་པ་སྐོན་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བསན་བཅོས་ཀྲི་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་སོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པ་ལ་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་གསུངས་ལ། སོན་པ་དང་བསན་པ་སྐོན་མེད་པར་ཚད་

མས་སྒྲུབ་པ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས། དེ་གཏན་

ལ་འབེབས་པ་ལ་རང་དོན་ལེའུ་བསན་ལ། གཏན་ཚིགས་སྐོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་

ཚུལ་གསུམ་མཐར་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པས། དེའྲི་ཕྲིར་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ལེའུ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

རང་གྲིས་ངེས་པ་དེ་གཞན་ལ་སོན་པའྲི་ཐབས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་གཞན་དོན་

ལེའུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བསན་བཅོས་ཀྲི་ལུས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

ཐར་ལམ་སྦྲང་རྩྲིའྲི་འབྱུང་གནས་སེ་བདུན་གཞུང༌། །སྒོས་འགྲེལ་གེ་སར་

གསལ་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ལ། །མཁས་རློམ་ཟླ་འོད་གཞན་དག་པདོའྲི་དགྲ། །བདག་བོའྲི་

ཉྲིན་བེད་འབའ་ཞྲིག་སང་བར་ཟད། །བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཤེས་བ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་གཞག །ཤེས་

བེད་བོའྲི་རྣམ་གཞག ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་

གསུམ། 

དང་པོ་ལ་རྣམ་གྲངས་དང༌། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབེ་བ་དང་གསུམ།

 དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་སང་གསུམ་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ། ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། ཡུལ་དང་ཤེས་བ་དོན་གཅྲིག་ལ། ཡུལ་དང་གཞལ་བ་དོན་མྲི་གཅྲིག་སེ། 

སྒ་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲི་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པའྲི་གཞལ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་བ་

དང་གཞལ་བའང་དོན་མྲི་གཅྲིག་སེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བའྲི་རྒོལ་བ་དེས། ཡུལ་ཡྲིན་ན། གཞལ་བ་ཡྲིན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དགོས་ན། བོ་དེའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ནའང༌། བོ་དེའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་དགོས་སམ་དུ་བསམས་

པར་ཟད་ལ། དེ་ལྟར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། མེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་

དགོས་པར་ཐལ། རྒྱུ་ཡྲིན་ན་འབས་བུ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་

ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་ཤེས་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེའྲི་ཡུལ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། ཡུལ་དང་ཤེས་བ་དོན་གཅྲིག་པ་འབུད། ཕུད་མཚམས་

ཀང་ཁས་བངས་སོ། །ཡང་འགའ་ཞྲིག་ན་རེ། ཡུལ་དང་གཞལ་བ་དོན་མྲི་གཅྲིག་

སེ། གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་གཞལ་བ། ཞེས་པ་དང༌། གཅྲིག་ཉྲིད་ཅེ་ན་ཁོ་བོའང་འདོད་ཅེས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་པ་ཡང་མཐོང་ངོ་། །སྤྲི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པར་

སྨྲ་བ་ནྲི། རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་རྒྱང་འཕེན་པའྲི་རྲིང་ལུགས་

འཛིན་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན། རེས་དཔག་ཚད་མ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། སྤྲི་མཚན་གཞལ་

བ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། མ་ཁབ་ན། གཞལ་བ་མེད་པའྲི་

ཚད་མ་སྲིད་པའམ། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན། རང་མཚན་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པ་གང་རུང་གཅྲིག་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་ཐལ། མ་ཁབ་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་

མྲི་ནུས་ཏེ། གཞལ་བ་མེད་པའྲི་ཚད་མ་ཡོད་ན། འབས་བུ་མྲི་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་པ་

སོགས་སུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་

ཡྲིན་པས་ཁབ་ན། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་ཡུལ་དུ་མྲི་བེད་པར་ཁེད་རང་གྲིས་

ཁས་བངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། གཞུང་ལས། མེད་པ་ངེས་ཕྲིར་གཞལ་

བ་ནྲི། །མྲིན་ལ་མ་ངེས་པ་ཉྲིད་དམ། །དེ་ངེས་ཚད་མ་གཉྲིས་པ་ཉྲིད། ཅེས་སོགས་
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བཤད་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྩ་བའྲི་ཐལ་བ་རེས་དཔག་ཚད་མ་མྲི་

སྲིད་པ་འདོད་ཅེ་ན། 

འོ་ན། ལོག་གྱུར་ཡྲིན་ན་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། འདོད་པ་

དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་དང༌། དུ་ལྡན་ལའྲི་སེང་གྲི་མེ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་གང་ཞྲིག །ཡོད་ན་

དམྲིགས་རུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་སྔ་མ་ཁས་བངས། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དམྲིགས་སུ་

རུང་བའྲི་མེད་པ་ནྲི། །མྲི་དམྲིགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྲིན། ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

སེ་བདུན་གྲི་གཞུང་དུ་མས། ཡོད་ན་དམྲིགས་རུང་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་དོན་དུ་

ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡོད་ན་དམྲིགས་རུང་མ་དམྲིགས་པས་

མེད་པར་མྲི་འགྲུབ་ན། རྲི་བོང་གྲི་མགོ་ལ་རྭ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་གཞན་གང་ཡང་

མེད་པས། དེ་ཉྲིད་ཀང་མེད་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། སྐེ་བ་སྔ་

ཕྲི་དང་སངས་རྒྱས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ལས་དགེ་བ་ལ་འབད་པ་དང༌། མྲི་དགེ་བ་སོང་

བ་དང༌། ལམ་ལ་བསབ་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། དུ་ལྡན་ལའྲི་སེང་གྲི་མེ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་སེང་གྲི་དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་སྤྲི་མཚན་

གཞལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་མེད་ཅེ་ན། སྤྲི་མཚན་

དོན་དམ་པར་གཞལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་རེས་སུ་འབང་

བའྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། ཁོད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

འདོད་པའྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་པ་སྨྲོས་ཤྲིག གཞན་ཡང༌། སྤྲི་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་དམྲིགས་པར་ཐལ། ཐ་སད་ཙམ་དུ་གཞལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 
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འདོད་ན། རང་མཚན་ཁོ་ན་གཞལ་བ་ཡྲིན་པ་འབུད། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཐ་སད་ཙམ་

དུ་ཡོད་པར་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་དང༌། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་དོན་དམ་

དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་དམྲིགས་པས་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཚད་མས་དམྲིགས་

པ་ཙམ་གྲིས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་པ་གང་ཞྲིག །ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དོན་དམ་དཔོད་

པའྲི་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་དང༌། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཐ་སད་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་

དམྲིགས་པས་འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ནྲི་བོ་འཁྲུལ་

པས་ཡོད་པར་བཟུངས་པ་ཙམ་གྲིས་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་སྒ་རྟག་པ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། བོ་འཁྲུལ་པས་ཡོད་པར་བཟུངས་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་མྲི་རྟག་པར་ཐལ། བོ་འཁྲུལ་པས་ཐ་སད་

དུ་སྒ་ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག་པར་བཟུངས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ། མཁས་པར་རློམ་

པ་ཁ་ཅྲིག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྲི་འཇོག་མཚམས་ལ་རྨོངས་པས་སེལ་ངོར་སྒ་རྟག་པ་

ཡང་ཡྲིན། མྲི་རྟག་པའང་ཡྲིན། ཅེས་སྨྲ་དགོས་པར་བྱུང་སེ། ལུགས་འདྲི་ལ་ཐ་སད་དུ་

དངོས་འགལ་མྲི་སྲིད་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་སབས་སུ། རྲི་བོང་གྲི་

མགོ་ལ་རྣ་བ་དང་རྭ་ཡོད་མེད་མཚུངས་པ་དང༌། སྒ་རྟག་མྲི་རྟག་མཚུངས་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་པར་

མེད་དོ་ཞེས་ཁེད་རང་ཡང་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། བས་པས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་

མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་མྲིན་མཚུངས་པར་འགྱུར་ལ། འདྲི་ལས་

ཕོངས་པའྲི་ཁས་ལེན་ཅྲི་ཡོད་ཤེས་ལྡན་དག་གྲིས་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །རྒོལ་

བ་དེ་གཉྲིས་ཀར་ཡང༌། ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་དང་ཡོད་
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པ་དོན་མྲི་གཅྲིག་གོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲི་ལ་ཡང་སྤྲི་མཚན་མེད་པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་མེད་པར་ཐལ་བ་སོགས་གོང་གྲི་སྐོན་ཇྲི་

སད་བཤད་པ་རྣམས་འབྱུང་བས། གཞལ་བ་དང་ཡོད་པ་འདོན་པ་བརེས་ལ་ཕལ་ཆེ་

བ་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག གཞན་ཡང་བདག་མེད་པ་མེད་པར་ཐལ། བདག་མེད་པ་

དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། མེད་དགག་ཐམས་ཅད་དངོས་མེད་

དུ་ཁེད་རང་འདོད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རྲིགས་པས་ཀང་གནོད་དོ། །རྩ་ཁབ་ཁས་

བངས། འདོད་ན། བདག་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་

ཡང་དག་རྣམས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་

ཅད་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྟགས་ཆོས་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་

རྣམས་རྟགས་ལྟར་སང་ཡྲིན་པར། མེད་ན་མེད་འབྱུང་ངེས་ཕྲིར་རོ།  །གཏན་ཚིགས་

ལྟར་སང་དེ་ལས་གཞན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལན་དུ་མར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །འབེལ་པ་དངོས་པོ་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཁེད་རང་ཡང་འདོད་

ཅྲིང༌། རྲིགས་པས་ཀང་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྩ་བའྲི་རྟགས་མ་གྲུབ་པའྲི་ལན་ཡང་མེད་

དོ། །ཡང་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དམ་རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཆ་མེད་

པ་ཡྲིན་དགོས་པ་དང༌། ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་མཁས་རློམ་

དེ་དག་ཉོན་ཅྲིག །མདུན་གྲི་གཞྲིར་བསལ་དོན་ཤ་ཟ་ཡོད་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། དེར་

བསལ་དོན་ཤ་ཟ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དང་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་མ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྲིན་ན། ཕུང་པོ་བཞྲི་ཚོགས་

ཀྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། མདུན་གྲི་གཞྲིར་བསལ་དོན་ཤ་ཟ་
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མེད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། ཡུལ་དང༌། ཤེས་བ་དང༌། གཞལ་བ་དང༌། ཡོད་པ་

དང༌། གཞྲི་གྲུབ་པ་རྣམས་ནྲི། དོན་གཅྲིག་ལ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན། གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅྲིག་ཁོ་ན། ཞེས་

པ་དང༌། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་གཞལ་བ། ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་

དག་ནྲི་སྐེས་བུའྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བའྲི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་དཔད་

ནས། ནུས་པ་དེ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་འཇུག་པར་བ་བའྲི་གཞལ་བའམ། རང་གྲི་ངོ་བོ་

སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་ཚུལ་དུ་གཞལ་བར་བ་བ་རང་མཚན་གཅྲིག་ཁོ་ནར་སོན་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་བེད་རྒྱས་པར་འདྲིར་མྲི་བརོད་དོ། །འཇྲིག་ལ་འབས་དང་ཡོད་ཉྲིད་

བཞྲིན། ཞེས་ཡོད་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་

ཅེ་ན། ཡོད་པ་དམྲིགས་པ་ལས་གཞན་མྲིན། ཞེས་པ་ལྟར། ཡོད་པ་དང༌ཚད་མས་

དམྲིགས་པ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བས་པའྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་ངོ་བོ་རང་དབང་

བར་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པའྲི་སྒ་སྤྲི་སྒ་བེ་བག་ལ་སྦར་ནས། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡོད་པ་དེ་སྒ་མྲི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། ཡོད་པ་ལ་རྣམ་

པ་གཉྲིས་ཏེ། རང་གྲི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་དང༌། དགག་བ་

རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའོ། །གཉྲིས་ཀའང་ཚད་མས་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་

ཡོད་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང༌། སྒ་དོག་འཇུག་གྲི་དབང་དུ་བས་ནས། སྤྲི་

སྒ་བེ་བག་ལ་སྦར་ཏེ། རང་གྲི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་གྲི་སྒོ་ནས་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པ་

ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦར་ནས། ཡོད་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་
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ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ་ལས། སྒ་ལ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི། རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡོད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པས། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅྲིག ཡོད་

པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་མྲིན་གྲི། དངོས་པོར་ཡོད་པ་སྒ་མྲི་

རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་

རྟགས་དེ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་དག་པ་བར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏེ། དངོས་པོར་ཡོད་

པ་བོའྲི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ན། ཡོད་པ་དེ་དངོས་པོས་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་བོའྲི་ཡུལ་

དུ་འཆར་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་མྲིན་ན། སྐེ་ལྡན་ཡང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཁད་པར་

”བལྟོས
1
་པ་བའྲི་རྟགས་མྲིན་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ལ་དགག་གཞག་སང་གསུམ་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་

པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཡུལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བོས་རྲིག་པར་བ་བའྲི་ཆོས། ཆོས་ཞེས་མ་

སོས་ན། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བས་བཟུངས་པའྲི་ཟླ་གཉྲིས་སོགས་ཡུལ་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཡུལ་དང་ཤེས་བ་དོན་གཅྲིག ཤེས་པ་དང་རྲིག་པ་དོན་གཅྲིག་ཅེས་

ཟེར་ཏེ། འོ་ན། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བས་བཟུངས་པའྲི་ཟླ་གཉྲིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཤེས་པར་བ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྲིག་པར་བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དངོས། མ་

ཁབ་ན། ཤེས་པ་དང་རྲིག་པ་དོན་གཅྲིག་པ་འབུད། ཕུད་མཚམས་ཀང་ཁས་བངས་

སོ། །མ་གྲུབ་ན། བོས་རྲིག་པར་བ་བ་ཡྲིན་པ་འབུད། གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། ཡུལ་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་བོས་རྲིག་པར་བ་བའོ། །རྩོད་པ་”སོང
2
་བ་ནྲི། འགའ་ཞྲིག་ན་རེ། འོ་

ན་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ན་བོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཡུལ་ཡྲིན་ན། བོས་རྲིག་པར་བ་བ་

1 མ་ཕྲི ༡༠བ༤ན།   བལྟས   * བལྟོས

2 མ་ཕྲི ༡༠བ༧ན།   སང   *སོང
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ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་དང༌། ལོག་ཤེས་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་སྐོན་

བརོད་པར་བེད་ལ། རྒོལ་བ་དེ་ཡུལ་དང་གཞལ་བ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲའོ། །དེ་ལ་འདྲི་

བརོད་པར་བ་སེ། ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཡུལ་ཡྲིན་ན། 

གཞལ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ། ལོག་ཤེས་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་

ཞེས་པའྲི་སྐོན་ནྲི། ཟླ་གཉྲིས་ཀང་ཟླ་བ་གཉྲིས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་ཐལ། 

དེས་རྲིག་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ལོག་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བསམས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་བོས་རྲིག་བ་ཡྲིན་ན་ཡུལ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་དེའྲི་རྲིག་བ་ལ་

ཡུལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་རྣམ་གྲངས་ཀྲི་སབས་སུ་གཞན་གྲི་རྩོད་པ་བཀོད་

པ་འགའ་ཞྲིག་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་དག་ནྲི་སྤྲི་ཁབ་སྒོས་ཁབ་མ་ཕེད་

པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། གནོད་བེད་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ། སྤྲི་ཁབ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། །སྒོས་ཁབ་རྩྲིག་པའྲི་བུ་

ག་གཉྲིས། །མཚུངས་པར་རློམ་པའང་མཁས་ཡྲིན་ན། །འདྲི་ན་མྲི་མཁས་སུ་ཞྲིག་

ཡྲིན། །སལ་ཆད་ནགས་ཀྲི་མུན་ཁུང་ན། །ཉྲི་མའྲི་འོད་ལས་མེ་ཁེར་བྲིན། །དུག་སོང་

ལོན་ཤྲིང་རྒྱས་པའྲི་སར། །སན་གྲི་མྱུ་གུ་ག་ལ་སྲིན། །བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་གཞན་ལུགས་

དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཡུལ་ལ་དབེ་ན། དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་

དང་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་རྲིམ་པ་བཞྲིན། དོན་བེད་ནུས་པ། དོན་བེད་ནུས་སོང༌། 

དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཆོས། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་

འཐད་དེ། ཚུལ་འདྲི་གྲངས་ངེས་ཀྲི་དབེ་བ་ཡྲིན་ན། ཤེས་བ་མཐའ་དག་དངོས་པོ་དང་
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དངོས་པོར་མེད་པ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པས། ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ཞེས་པའྲི་དབེ་སྒོ་

གསུམ་པ་དོན་མེད་ལ། རྲིགས་ཀྲི་དབེ་བ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གང་དང་ཡང་

རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་དེ་དོན་མེད་ཅྲིང༌། ཡུལ་གྲི་གསལ་བའྲི་དབེ་བ་ཡྲིན་ན། གསུམ་ག་

ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཡུལ་གྲི་གསལ་བ་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་རེ་རེ་ནས་བརོད་

པར་བ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་པོ་དངོས་

མེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ། རང་གྲི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉྲིས་

ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་དགོས་ན། གཞྲི་མཐུན་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན། དངོས་པོ་

དངོས་མེད་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང༌། ཀ་

བུམ་གཉྲིས་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་ན། དངོས་མེད་ལ་ཡང་རེས་འགྲོ་བེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་

དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། ཡུལ་ལ་དབེ་ན་དབེ་སྒོ་བཞྲི་ལས། 

དང་པོ་ཡུལ་ཅན་ཚད་མའྲི་འཇལ་ཚུལ་ལས་སང་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་ཕེ་བ་མངོན་

གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་གཉྲིས་སམ། རང་མཚན་དང༌། སྤྲི་མཚན་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་རེ་

ཤྲིག་མངོན་ལོག་གཉྲིས་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། འགལ་མྲི་

འགལ་དཔད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 
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དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། འགའ་ཞྲིག་མངོན་ལོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

མངོན་སུམ་གྲིས་མོང་བའྲི་རྣམ་པས་རྟོགས་པར་བ་བ། རེས་དཔག་གྲིས་འབེལ་བ་

ལས་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། སབས་འདྲིར་འཐད་

པར་མྲི་སེམས་ཏེ། སྔོན་པོ་སོགས་མངོན་གྱུར་འགའ་ཞྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

མོང་བའྲི་རྣམ་པས་རྟོགས་པར་བ་བ་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་

དག་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཤེས་པ་གང་དང་ཡང་མང་བ་མོང་བེད་དུ་མྲི་རྲིགས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་བཞག་ནས་དབེ་བའྲི་སབས་སུ། ལ་རྒྱབ་ཀྲི་མེ་

ལྟ་བུ་རེས་འགའ་རྟགས་ལས་རྟོགས་ལ། རེས་འགའ་མངོན་སུམ་གྲིས་རྟོགས་པ། ཉྲི་

ཚེ་བའྲི་ལོག་གྱུར་ཅེས་བཞེད་པ་དང༌། མངོན་ལོག་འགལ་བར་བཞེད་པ་རྣམས་ནང་

འགལ་བར་མངོན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་

པར་བ་བ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བ་བ་འགལ་བར་ཐལ། མངོན་ལོག་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། དེ་དག་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འབུད། མ་

གྲུབ་ན་དངོས། འདོད་ན། ལ་རྒྱབ་ཀྲི་མེ་རེས་འགའ་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས། 

རེས་འགའ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡྲིན་པ་འབུད། ཡང་འགའ་ཞྲིག་

མངོན་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མངོན་སུམ་གྲིས་རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་

བ་བ། ལོག་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རེས་དཔག་གྲིས་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པར་བ་

བ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། མངོན་ལོག་འགལ་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང༌། མངོན་སུམ་ཚད་

མས་རྟོགས་བ་ཡྲིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མས་རྟོགས་བ་ཡྲིན་པར་འགལ་བར་ཐལ། 

མངོན་ལོག་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལའྲི་སེང་
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གྲི་མེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། མངོན་

སུམ་གྲིས་རྟོགས་པར་བ་བ་དང༌། རེས་དཔག་གྲིས་རྟོགས་པར་བ་བ། མངོན་ལོག་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྨྲས་ནས། མངོན་ལོག་འགལ་བར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། སྐོན་

དེ་ཉྲིད་སོ་ན་གནས་སོ། །འགའ་ཞྲིག མངོན་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མངོན་སུམ་གྲིས་

རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་བ་བ། དེ་ལ་དབེ་ན། དོན་དང་ཤེས་པ་གཉྲིས་

སོ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། དོན་རྲིག་མངོན་སུམ་རྣམས་ཀྲིས་དོན་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་

སྒོ་ནས་མྲི་རྟོགས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་དངོས་སུ་འགལ་བ་སྨྲ་བར་ཟད་དོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོའྲི་

སྒོ་ནས་མྲི་སང་བར་སྨྲ་ཡྲི། ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་རྟོགས་པར་མྲི་སྨྲའོ་ཞེ་ན། ངོ་བོའྲི་

སྒོ་ནས་མྲི་སང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། ཡུལ་གྲི་ངོ་བོ་སང་ན་ཡུལ་གཅྲིག་ཀང་

འདོད་མྲི་འདོད་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་སང་བ་ལ་ཡུལ་སང་བར་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཡུལ་གྲི་

ངོ་བོ་རྟོགས་ན་ཡང་ཡུལ་གཅྲིག་འདོད་མྲི་འདོད་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་ཡུལ་རྟོགས་པར་བཞག་པ་ཡྲིན་ཅེས་

བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། དེས་ན་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ།  །

རང་ལུགས་ནྲི། མངོན་འགྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མངོན་སུམ་ཚད་མས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པར་བ་བ། ལོག་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རེས་དཔག་ཚད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་

པར་བ་བའོ། །དབེ་བ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཤེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་

པ་དང༌། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་རང་མཚན་ལྟ་བུ། རེས་འགའ་མངོན་གྱུར་
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ཡྲིན་པ་གཉྲིས། མྲིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལོག་གྱུར་

ཡྲིན་པ་དང༌། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་དང་མཚན་པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་ལོག་ཏུ་

གྱུར་པ་གཉྲིས། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་

གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་

གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རམ། གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་

གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རམ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་ལ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར། 

དང་པོ་མྲི་འཐད་དེ། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཐུན་མོང་དུ་

དངོས་སུ་གཞལ་བའྲི་ཆོས་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ངོར་མངོན་གྱུར་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་དངོས། འདོད་ན། རེས་འགའ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་འབུད། མ་

གྲུབ་ན། རེས་འགའ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པ་འབུད་དོ། །

གསུམ་པ་ལྟར་ན། གནས་སབས་ལྔ་བལ་གྲི་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ངག་ཀུན་

སོང་གྲི་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོའྲི་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་

གྱུར་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་ལ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་རང་མཚན་

རེས་འགའ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་འབུད། མྲིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པའང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མངོན་སུམ་ཚད་མས་
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འཇལ་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་མྲི་སྲིད་པར་

ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་མངོན་ལོག་གྲི་དབེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི། ཚུར་མཐོང་གྲི་བོའྲི་དབང་

དུ་བས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེ་ན། འོ་ན། སོ་སྐེ་ལྷའྲི་མྲིག་ཐོབ་པ་མྲི་སྲིད་པར་

ཐལ། མྲིག་དབང་གཟུགས་ཅན་འཇལ་བའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་མངོན་སུམ་མྲི་སྲིད་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། ལྷ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སེ། ལྷའྲི་མྲིག་གྲིས་སོང་

གསུམ་གྲི་གཟུགས་ཕ་རགས་ཆོད་བསལ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

རང་ལུགས་ནྲི། མངོན་གྱུར་ལ་དབེ་ན། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་དང་། གཞན་

རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་བེད་པ་དངོས་སུ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་གཉྲིས། ལོག་གྱུར་ལ་དབེ་ན། 

དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་དང༌། གྲགས་པའྲི་རེས་དཔག་དང༌། ཡྲིད་

ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་གྲི་གཞལ་བ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་འགལ་མྲི་འགལ་དཔད་པ་

ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། མངོན་ལོག་གཉྲིས་འགལ་ཏེ། གང་ཟག་གང་ལ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་

པ། དེ་ལ་ལོག་གྱུར་མྲིན། གང་ཟག་གང་ལ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ། དེ་ལ་མངོན་གྱུར་མྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་མངོན་ལོག་གཉྲིས་རྟོགས་པ་པོ་གཅྲིག་གྲི་དབང་དུ་བས་པས་སོ་

སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མྲི་འགལ་བས་

མྲི་འགལ་བར་འདོད་ན། ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་བོ་ཡང་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། ཡུལ་

སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། བུམ་པ་ཡོད་མེད་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། གཞྲི་

སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཁེད་རང་ལ་ཡང་

མཚུངས་ཏེ། གང་ཟག་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པས་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་

གོ་ཆོད་པར་ཐལ། གང་ཟག་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགལ་བས་འགལ་བའྲི་གོ་ཆོད་པའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 541  

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ། རྒྱུ་འབས་འགལ་བར་ཐལ། གང་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དེ་དེའྲི་འབས་

བུ་མ་ཡྲིན། གང་གྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པ་དེ་དེའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བ་ཡང་

ཞེ་འདོད་ལ་ཁས་ལེན་པས་འཁོར་གསུམ་མོ། །དེས་ན་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་

པ་དང་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་ནྲི་མྲི་འགལ་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་

ཡྲིན་པ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བོ་གང་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་སོང་བ་བོ་དེ་ལ་ལོག་གྱུར་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པས། 

བོ་གཅྲིག་གྲི་ངོར་ཆོས་གཅྲིག་ད་ལྟ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པ་དང་ད་ལྟ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་

འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། གཞལ་བ་

མངོན་ལོག་གཉྲིས་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། གཞལ་བ་མངོན་ལོག་གཉྲིས་

སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་གསུམ་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། རྟགས་

ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཕོགས་ཆོས་རེས་ཁབ་ལྡོག་ཁབ་གསུམ་མྲི་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། སེལ་བེད་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་གསུམ་དུ་

གྲངས་ངེས་པས་བསལ་གཞྲི་རྟགས་ལྟར་སང་ལ་མ་གྲུབ་པ་སོགས་གསུམ་དུ་གྲངས་

ངེས་པ་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། གྲངས་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པ་འདོད་དོ་ཞེ་

ན། འོ་ན་སྔ་མ་ལ་ཡང་འདོད་དོ། །འོ་ན། མངོན་སུམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། །གཞལ་

བ་གཞན་ནྲི་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དེ་ཕྲིར་གཞལ་བ་གཉྲིས་ཉྲིད་ཀྲིས། །ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་

བཞེད་པ་དང༌། །ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། འོ་ན། གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་

ལའང༌། །དེ་ཡྲིས་མ་གྲུབ་ཟློག་དོན་དང༌། །འཁྲུལ་པ་ཅན་གྲི་གཉེན་པོར་ནྲི། །ངེས་པ་
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རོད་པར་མཛད་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །དེས་ན། གཞལ་

བ་མངོན་ལོག་གཉྲིས་མྲི་འགལ་བས། ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་མྲི་འགལ་དགོས་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྤྲིར་གཞལ་བ་མངོན་ལོག་མྲི་འགལ་བ་ལ། ཚད་མ་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་

ཏེ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པ་དང་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ལྷས། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཡང་རྟོགས་པ་པོ་དང་ད་

ལྟར་གྲི་གནས་སབས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྲིན་ནོ། དེ་ལྟར་མྲིན་ན། ལྟ་བ་པོ་དང་སང་བ་དག་

གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཁད་པར་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

དག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། མཚན་ཉྲིད་འཆོལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནྲི། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོ་སོར་ངེས་པར་བཤད་

པ་དེ་ཡང༌། རྟོགས་པ་པོ་དང་ད་ལྟར་གྲི་གནས་སབས་ལ་ལྟོས་ནས་སོ་སོར་ངེས་

པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཅྲི་རྲིགས་ནས་མངོན་ལོག་སོ་སོར་ངེས་

པ་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཅྲི་རྲིགས་ནས་མངོན་གྱུར་ཀང་ལོག་ཏུ་འགྱུར། ལོག་གྱུར་

ཀང་མངོན་དུ་འགྱུར་བས། མཚན་ཉྲིད་འཆོལ་བ་སེ་མྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་

དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་ན། དེའྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བོས། ”འཚོལ
1
་བར་སང་བ་

ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཡང་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་གཞན་

དུ་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཤད་པ་དང་ཡང་ལེགས་པར་འགྲྲིག་

གོ །དེས་ན་ལྷའྲི་འགྲེལ་པ་དེའྲི་དོན་མངོན་ལོག་འགལ་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རྟོགས་པ་

པོ་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པར་བཟུངས་ནས་ལོག་པའྲི་ཐ་སད་མ་

1 མ་ཕྲི ༡༤ན༢ན།  འཚོལ    བ། ༡༨བ༡ན།  ཞོལ ༡༦བ༤ན།  སྐུ། ༡༦བ༦ན།   འཆོལ
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སེལ་ཅྲིག ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བ་སེ། ཁེད་ཀྲིས་ལོག་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་རེས་

དཔག་ཚད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བ་བ་ཞེས་སྨྲ་ན། འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། གཞལ་

བ་དེ་ཁོ་ལ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་ན་ཁོས་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་སམ་

དུ་དོགས་ན། དེ་ལ་ཁོ་བོས་བཤད་པར་བ་ཡྲི་ཉོན་ཅྲིག །ཡུལ་མངོན་གྱུར་གྲི་ཚུལ་

གྲིས་རྟོགས་པ་དང་ཡུལ་ལོག་གྱུར་གྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པ་གཉྲིས་འགལ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

ཡུལ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་དང་ཡུལ་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ནྲི་མྲི་འགལ་ཏེ། འདྲི་ལྟར། 

རེས་དཔག་ཚད་མས་རང་གྲི་གཞལ་བ་དེ་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་ན་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་མས་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་ལ་དངོས་རྟོགས་ཤུགས་རྟོགས་གང་

ཡང་མྲིན་པའྲི་རྟོགས་ཚུལ་གསུམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རེས་དཔག་ཚད་མས་རང་

གྲི་གཞལ་བ་ཤུགས་རྟོགས་ཡྲིན་པའང་མྲི་འཐད་དེ། རང་གྲི་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

གཞལ་བ་འགའ་ཞྲིག་དངོས་སུ་གཞལ་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་གཞལ་བ་རྟོགས་པ་

ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། དངོས་རྟོགས་ཤུགས་རྟོགས་ཞེས་པའྲི་དོན་གང་

ཞེ་ན། འདྲི་ལ་དངོས་རྟོགས་ཤུགས་རྟོགས་སྤྲིའྲི་དོན། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དངོས་

རྟོགས་ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་དོན། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་རྟོགས་ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་

དོན་དང་གསུམ།

དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་ཤྲིང་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ངེས་ཤེས་རེས་ཀྲི་བོ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འདེན་པ་ནྲི་ཡུལ་དེ་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཡུལ་དེ་ལ་ད་ལྟ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་ཀང༌། ཚད་མ་དེས་རང་

གྲི་གཞལ་བ་དངོས་སུ་གཞལ་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཡུལ་དེ་ལ་སབས་དང་མཐུན་པར་
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སྒོ་འདོགས་བཅད་ཚར་བས་ཕྲིས་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་

མེད་དུ་ངེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ནྲི། ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་གྲི་གཞལ་བ་དེའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་ནས་དེ་ལ་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པ་ནྲི། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དངོས་རྟོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་

ན། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་

སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་གྲི་གཞལ་བ་དེའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་ནས་དེ་

ལ་སྒོ་འདོགས་བཅད་སོབས་ཀྲིས་རང་ལ་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྲི་ཆོས་གཞན་ལ་ཡང་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པ་ནྲི། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་

ན། བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་ནས་ངེས་པ་དངས་

སོབས་ཀྲིས། དེའྲི་སེང་གྲི་བུམ་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་མ་ཤར་ཀང་བུམ་ཡོད་ཀྲི་

སྒོ་འདོགས་བཅད་ཅྲིང༌། བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་བུམ་མེད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་

བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མེད་པའྲི་ངེས་པ་རང་

སོབས་ཀྲིས་འདེན་ནུས་ཀྲི་བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའྲི་དབང་པོའྲི་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེ། ས་ཕོགས་ཀྲི་སེང་གྲི་བུམ་མེད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་དང་བུམ་མེད་དེ་དོན་གཞན་གང་ཞྲིག དེ་ལ་བུམ་མེད་དེའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་མ་

ཤར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་བུམ་མེད་དེའྲི་དོན་སྤྲི་མ་ཤར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་ཀྲི་བུམ་མེད་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེ་ཁོད་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག ཁོད་དེ་ལ་ཟློག་ཕོགས་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་
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བཅད་ནས་ངེས་པ་རང་དབང་དུ་འདེན་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་སྔ་མ་མ་

གྲུབ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བོའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ན་བོ་དེའྲི་དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ། དེ་དེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། རོད་བེད་ཀྲི་སྒའྲི་བརོད་བ་

ཡྲིན་ན་སྒ་དེའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ། མངོན་སུམ་དེ་བུམ་མེད་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བུམ་མེད་ལ་མངོན་

རེས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ན། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་པར་ཐལ་

ལོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཚད་མ་ཡྲིན་

ན། མངོན་རེས་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། ཚད་མ་ཡྲིན་ན་མངོན་རེས་

གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ན། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། དེ་ལ་མངོན་རེས་གང་རུང་ཡྲིན་

དགོས་པས་ཁབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཁབ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དེའྲི་

ཡུལ་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེའྲི་སང་ཡུལ། གཟུང་ཡུལ། ཞེན་ཡུལ། འཇུག་ཡུལ་གང་རུང་

ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། ཡུལ་ཡྲིན་ན་བཞྲི་པོ་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་

རྟགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་

སྒའྲི་སང་ཡུལ་སོགས་བཞྲི་པོ་གང་རུང་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་གཞལ་བ་དེའྲི་དོན་སྤྲི་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་

སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ནྲི། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་རྟོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་

ན། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ལ་སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲི་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་

སྒོ་ནས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་གྲི་
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གཞལ་བ་དེའྲི་དོན་སྤྲི་དངོས་སུ་ཤར་ནས་སྒོ་འདོགས་བཅད་སོབས་ཀྲིས་རང་ལ་

དོན་སྤྲི་མ་ཤར་བའྲི་ཆོས་གཞན་ལ་ཡང་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ནྲི། རེས་དཔག་ཚད་

མའྲི་ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་

མ་ལ། སྒའྲི་སེང་གྲི་རྟག་པ་མེད་པའྲི་དོན་སྤྲི་དངོས་སུ་མ་ཤར་ཡང་སྒ་ལ་རྟག་པ་ཡོད་

པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཅྲིང༌། བོ་ཁ་ཕོགས་ཙམ་གྲིས་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་

སྒ་ལ་རྟག་པ་མེད་པར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྲིར་ཡང་རེས་དཔག་དེ་སྒའྲི་

སེང་གྲི་རྟག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་མངོན་རེས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་སྔར་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །གལ་ཏེ། བུམ་མེད་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་

བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་མངོན་སུམ་དེ་བུམ་མེད་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདོད་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་

པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ཐལ་བ་གཉྲིས་ཀ་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་

བ་ཡྲིན་ན། རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་བཤད་པ་ནྲི། ཁོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་

ན་ཁོའྲི་གཞལ་བ་གང་ཡྲིན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁོ་

ཆོས་དེ་ལ་ཚུར་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་རང་མཚན་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། ཁོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། ཁོའྲི་གཞལ་བ་གང་

ཡྲིན་རང་མཚན་ཡྲིན་དགོས་ན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དང༌། གཞལ་བ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཚད་མ་གཉྲིས་

ཞེས་སོགས་ནང་འགལ་གྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ། རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་
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པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་

མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གཞལ་བས་མ་

ཁབ་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ་བས་

མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གཞྲི་གྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ་

ལོ། །འོ་ན་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་བར་ཐལ། དེས་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་པ་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་

ན། དེ་ཡང་སྔ་མ་འདོད་ཅྲིང༌། ཕྲི་མ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། ཁོ་ཆོས་དེ་ལ་ཚུར་མཐོང་གྲི་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆོས་དེ་མངོན་

སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པ་ལ་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང༌། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཁོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཁོ་ཆོས་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། 

ཁོ་ཆོས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་

མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་ཆོས་དེ་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། 

སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་

ཚད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་པ་

ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །འདྲིས་ཆོས་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ཆོས་དེ་

ལ་མངོན་རེས་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་རྩ་བ་ཕྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། ཁོ་བོ་ལ་

རྲིགས་པའྲི་གསང་ཚིག་གཞན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་ཀྲིས་དོགས་པས་

མ་བྲིས་སོ། །

ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བ་སེ། སྤྲིར་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་
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ཡྲིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། གལ་ཏེ་མ་ཁབ་

ན། རེས་དཔག་རྣམ་གཉྲིས་རང་དོན་ནྲི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་

ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་གཞུང་ཇྲི་ལྟར་འཆད། འོན་ཏེ། ཁབ་ན། སྤྲི་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་

རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། གཞལ་བ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཚད་མ་གཉྲིས། ཞེས་

སོགས་དང་འགལ། འདོད་ན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྲི་ཚོགས་དོན་དུ་ཐལ། འདོད་

པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཅེ་ན། ཤེས་ལྡན་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་བ་བདེན་གྲིས་དང༌། 

ཁོ་བོས་བཤད་པ་འདྲི་ཉོན་ཅྲིག །སྤྲི་མཚན་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་

བ་ཡྲིན་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་། རེས་དཔག་

རྣམ་གཉྲིས་རང་དོན་ནྲི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡྲིན། ཅེས་པ་དང་

མྲི་འགལ་ཏེ། གཞུང་དེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་

ཞྲིག་འཇལ་བས་ཁབ་པར་བསན་པ་ཡྲིན་གྲི། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་

རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་དགོས་པར་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན། རེས་དཔག་ཚད་མས་སྤྲི་མཚན་འཇལ་ན། གཞྲི་དང་འབེལ་བར་འཇལ་

བའམ། མ་འབེལ་བར་འཇལ་ཞེ་ན། གཞྲི་དང་འབེལ་བར་འཇལ་བས་ཁབ་སེ། རེས་

དཔག་ཚད་མས་རང་གྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇལ་བས་ཁབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར། སྤྲི་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རེས་དཔག་ཚད་མས་

དངོས་སུ་འཇལ་བར་ཐལ། བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་དེ་ཁོད་ཡྲིན་པར་རེས་དཔག་ཚད་མས་

དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་དེ་ཁོད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་
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ཡང་དག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསྒྲུབ་བ་དང་མྲི་མཚུངས་ཏེ། གཞྲི་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་

རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པས་

མ་ཁབ། གཞྲི་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རེས་དཔག་

ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མྲི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

མྲི་རྟག་པ་སྔར་ནས་ཚད་མས་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པར་ཡོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེས་གཞལ་བར་ཐལ། དེས་སྒའྲི་སེང་དུ་

གཞལ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རེས་དཔག་དེ་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཚད་མ་གང་

རུང་གཅྲིག་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེས་མྲི་རྟག་པ་འཇལ་བ་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། 

བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཚད་མ་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀས་མྲི་རྟག་

པ་གཞལ་ཙམ་དུ་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། འཇལ་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

སྔ་མས་སྒ་དང་འབེལ་བར་མ་གཞལ་ཅྲིང༌། ཕྲི་མས་སྒ་དང་འབེལ་བར་གཞལ་བའྲི་

ཕྲིར། སྒ་དང་འབེལ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་གཞལ་བས་མྲི་རྟག་པ་གཞལ་བར་མྲི་འགྱུར་ན། 

སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་སྔོན་པོ་བཟུངས་པས་ཀང༌། སྔོན་པོ་བཟུངས་པར་མྲི་འགྱུར་

བར་མཚུངས་པས། སྔོན་པོ་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་འཛིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །སྤྲིར་ཚད་མ་སྔ་མས་གཞལ་བའྲི་དོན་འཇལ་བ་

ཙམ་གྲིས་ཀང་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་

འཆད་དོ། །འདྲི་དག་ལ་མཁས་རློམ་ཕལ་ཆེར་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སང་

ཞྲིང༌། ཅུང་ཟད་ཞུགས་པ་དག་ལ་ཡང་གང་ཅྲི་ཡྲིན་གཏོལ་མ་བྱུང་བར་སང་ངོ་། །   ། །

ཟླ་འོད་རེག་པའྲི་ཆུ་ཤེལ་ལས། །མུ་ཏྲིག་ཕེང་འདའྲི་ཆུ་རྒྱུན་འཛག །བདག་
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བོའྲི་ཉྲི་འོད་ལྷུང་བ་ཡྲིས། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་འདབ་སོང་རྒྱས། །འདྲི་གཉྲིས་

ས་གསུམ་འཇྲིག་རྟེན་ན། །འགྲན་ཟླ་མེད་པའྲི་མཛེས་ཆོས་ཡྲིན། །བར་སབས་ཀྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ད་ནྲི་གཞལ་བ་རང་མཚན་དང་སྤྲི་མཚན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་གཞལ་བ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་

མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་བཤད་པ་དང༌། རང་མཚན་དང་སྤྲི་

མཚན་གཉྲིས་ཀྲི་སྒ་དོན་བཤད་པ་དང༌། རང་སྤྲི་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་

དང་གསུམ་གྲི་དང་པོ་ནྲི། གཞལ་བ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཚད་མ་གཉྲིས། །ཞེས་པས་གཞལ་

བ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་དོན། དེ་ནྲི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡྲིས། །རྟོགས་ཕྲིར་གཞལ་བ་གཉྲིས་སུ་

བཞེད་ཅེས་སོགས་ལས་ཤེས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་

མར་སོང་བའྲི་གཞལ་བ་རང་མཚན་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མར་སོང་བའྲི་གཞལ་བ་

སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་

སུ། རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་

ཚད་མ་སྒ་མྲི་རྟག་པ་རང་མཚན་ལ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མངོན་

སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་

ཡྲིན་ན་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པས་

དག་པའྲི་ས་ཕོགས་ཀྲི་བུམ་མེད་ལྟ་བུ་སྤྲི་མཚན་འགའ་ཞྲིག་ཀང་མངོན་སུམ་ཚད་

མའྲི་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། སྒ་མྲི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་རང་མཚན་འགའ་ཞྲིག་ཀང་

རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་མཚན་
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གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བ་དང༌། སྤྲི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་

ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བའྲི་འཇལ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས། ཚད་མ་

མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད། གཞལ་བ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཚད་མ་གཉྲིས། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡྲིས། །རྟོགས་ཕྲིར་གཞལ་བ་གཉྲིས་

སུ་བཞེད། ཅེས་བཤད་པས་སོ། །དེས་ན། དོན་བེད་ནུས་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར། ཅེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ཀང༌། དོན་བེད་ནུས་པའྲི་ཆོས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་དང་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཆོས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའྲི་སྒོ་ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་སྒ་དོན་བཤད་པ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཅེས་བ་ཞེ་ན། རང་གྲི་ངོ་བོ་དགག་བ་སོགས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་དབང་

དུ་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་པས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་རང་དབང་བ་མ་ཡྲིན་པར་སྤྲི་མཚན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་པས་

སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་བའོ། །

གསུམ་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གཏན་ལ་

དབབ་པ་དང༌། སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་དང༌། མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་གཉྲིས། དང་

པོ་ནྲི། གཞན་དག་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་པ་དང༌། དོན་བེད་

ནུས་པ་སོགས་རང་མཚན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དོ། །དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་པ། རང་མཚན་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་བའྲི་གཙོ་བོར་འདོད་
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པས། དངོས་སྨྲ་བ་འདོད་པའྲི་རང་མཚན་གྲི་དོན་ལྡོག་དེ་བཀག་པ་དོན་དམ་བདེན་

པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་སྨྲ་བས། རང་མཚན་གྲི་དོན་ལྡོག་ཏུ་གང་

འདོད་པ་དེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། 

ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པ་དང་དོན་བེད་ནུས་པ་སོགས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

པ་ཡང་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་སབས་འདྲིར་རང་མཚན་གྲི་མཚན་

གཞྲི་ཡྲིན་གྲི། མཚན་ཉྲིད་མྲིན་ནོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། རང་མཚན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རྟོག་པས་བཏགས་པ་མྲིན་པར་

རང་ངོས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་དངོས་པོའ།ོ །གཉྲིས་

པ་མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམས་རང་མཚན་གྲི་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང༌། ཡུལ་དུས་རང་

བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་དོན་ལ། གཞན་དག་གྲིས། ཤར་ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་མེད་པ་

སོགས་ཡུལ་མ་འདེས་པའྲི་དོན་དང༌། ཁ་སང་ཡོད་ན་དེ་རྲིང་མེད་པ་སོགས་དུས་

མ་འདེས་པའྲི་དོན་དང༌། ཁ་བོ་ལ་ཡོད་ན་ནག་སྒུར་ལ་མེད་པ་སོགས་རང་བཞྲིན་མ་

འདེས་པའྲི་དོན་དུ་བཟུངས་ནས། ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་སོགས་རང་གྲི་

གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཕྲིར། རང་མཚན་མ་ཡྲིན་གྲི་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ལ། རང་

མཚན་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ཤས་མེད་པ་

ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་ཡང་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་ལ། དོན་

དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ཏོ། །མཁས་པར་རློམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་
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རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། རང་མཚན་ཡྲིན་ན་གསལ་བ་ལ་རེས་འགྲོ་

བེད་པར་འགལ་བས། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ཆ་མེད་ཡྲིན་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་སོགས་ནྲི་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། རྫས་སུ་གྲུབ་ན་སྐོན་ཡོད་

དོ། །ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ན། དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་རྫས་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད། ཐ་དད་ན། བུམ་

པ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཅྲིག་ན། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་བུམ་

པ་མཐོང་བ་ན་དངོས་པོ་ཡང་མཐོང་བར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མ་ཁབ་ན། མངོན་སུམ་སྒྲུབ་འཇུག་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་

སྐེ་འཇྲིག་ཅྲིག་ཅར་བེད་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཀ་

བ་དང་དངོས་པོ་ཡང་སྐེ་འཇྲིག་ཅྲིག་ཅར་བེད་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཀ་བུམ་སྐེ་འགག་གཅྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཀ་བུམ་རྫས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡང་དངོས་པོ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཀ་བ་ཡང་དངོས་པོ་

དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐལ་བ་གསུམ་ག་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་དེ་དང་

རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སྒ་དང་

སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་རང་མཚན་རྫས་གཅྲིག་པ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་འཛིན་མངོན་

སུམ་གྲིས་དངོས་པོ་མཐོང་ནའང་སྐོན་ཡོད་དེ། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། 

སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོར་ཐལ། དངོས་པོ་ཙམ་དེ་མཐོང་བའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་

ན། དངོས་པོ་ཙམ་དེ་སྤྲི་ཡྲིན་པ་འབུད། འདོད་ན། མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་སུ་ཐལ་

ལོ། །གཞན་ཡང་བུམ་པ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ཁོ་རང་ལ་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་
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བ་བཞྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞྲི་དང་རྫས་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད། རྫས་གཅྲིག་ན་ཁོ་ལ་ཡོད་

པའྲི་རྫས་བརྒྱད་པོ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་ལ་

ཡོད་པའྲི་རྫས་བརྒྱད་པོ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྲི་བུམ་པའྲི་རྫས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དེ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྲི་བུམ་པའྲི་རྫས་གཟུགས་ཀང་མེད། དོ་རོ་རེག་བ་ས་

ཆུ་མེ་རླུང་ཡང་མེད། སྒ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བུམ་པ་དེ་ཕྲིའྲི་བེམ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། ཕྲིའྲི་བེམ་པོ་ཡྲིན་ན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་གང་རུང་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། བུམ་པ་ཙམ་དེ་རྫས་སུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། གསེར་བུམ་དང་རྫས་གཅྲིག་

ན་དེ་གསེར་བུམ་གྲི་རྫས་སུ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། གྲུབ་ན་དངུལ་བུམ་ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་

བེད་པར་འགྱུར། མ་གྲུབ་ན་གསེར་བུམ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ། །བུམ་པ་

ཙམ་དེ་འདས་མ་འོངས་ཀྲི་རྫས་ཡྲིན་ནམ། ད་ལྟར་བའྲི་རྫས་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ད་

ལྟར་གྲི་བུམ་གསལ་ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པར་འགྱུར། ཕྲི་མ་ལྟར་ན། འདས་མ་འོངས་

ཀྲི་བུམ་གསལ་ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ཡང་མྲིན་ན། རྫས་སུ་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་དེ་འགག་གམ། མྲི་འགག མྲི་འགག་ན་དངོས་པོ་མྲིན་

པར་འགྱུར། འགག་ན། བུམ་པ་འགགས་རེས་སུ་གྲུབ་པའྲི་གསེར་བུམ་སོགས་སྤྲི་

མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཅྲིང༌། རྲིགས་པ་དེ་དག་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་མཐོང་

ནས། མྲིང་ཚིག་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀང་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་

འདྲི་ལྟར། ཡྲི་གེ་ཐུང་མཐའ་ཨ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་སད་ཅྲིག་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་པས། ཁོ་

རྫས་སུ་གྲུབ་ན་དེ་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པ་ལ། དེ་
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ལྟར་ན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་ཞྲིག་པའྲི་དུས་ན་ཁོ་ཞྲིག་གམ་མ་ཞྲིག  ཞྲིག་ན། སད་ཅྲིག་

ཕྲི་མ་དང་རྫས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མྲིན་པར་ཐལ། སད་ཅྲིག་ཕྲི་མའྲི་དུས་ན་

ཁོད་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཞྲིག་ན་ཕྲིས་ཀང་མྲི་འཇྲིག་པར་ཐལ། སྔར་མ་

ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ་ཞེས་མང་དུ་སྨྲ་ལ། རགས་པ་

དང་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་ཡང་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་བུམ་པ་རགས་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང་རྫས་སུ་གྲུབ་ན། ཁོ་རང་ལ་ཡོད་པའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་གམ་ཐ་

དད། རྫས་གཅྲིག་ན། ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །རྫས་ཐ་དད་

ན། ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རྫས་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

འདོད་ན་བེ་བག་པ་དགག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུན་རྫས་གྲུབ་འགོག་པ་ལ་

ཡང༌། ཁོ་རང་ལ་ཡོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད་ཅེས་

བརྟགས་ན་གོང་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང༌། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་

དགོས་པ་དང༌། བུམ་པ་གཞྲི་གྲུབ་དངོས་པོ་མྲིན་བུམ་གཟུགས་སོགས་ཀང་རྫས་སུ་

མ་གྲུབ་ཅེས་སྨྲ་ལ། འདྲི་ལ་ཡང་ཁ་ཅྲིག དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་

པ་ན། ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ཡྲིན་ཞེས་ལན་འདེབས་

ལ། མཁས་པར་རློམ་པ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དེ་ཙམ་ཡང་སྨྲ་མ་ནུས་པར་བུམ་གཟུགས་སད་

ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཅེས་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་ལན་

འདེབས་པར་བེད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་ཀས་ཀང་དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་སོགས་སྤྲི་མཚན་

ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། ལུས་ལ་དབྱུག་གུས་བསྣུན་ཅྲིང་མགྲྲིན་པ་

ཞགས་པས་བཅྲིངས་ཏེ་སྨྲ་བ་པོ་རང་དབང་མེད་པར་བས་པ་ལས། སྐེས་བུ་སར་
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མའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་དག་གྲིས་ཚིག་གྲིས་འཕེང་བ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་ལྟར། འབེལ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅྲིང༌། འགལ་བ་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་ཟད་པའྲི་ཚིག་གྲི་ལྦུ་བ་ལ་སྲིང་

པོའྲི་དོན་གྲི་རོ་ཅུང་ཟད་ཚོལ་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་དེ་དགག་པ་བསན་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཡང་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་

ཡྲིན་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་དེ་དགག་པ་དང༌། དངོས་པོ་སོགས་རྫས་སུ་

མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་མཚན་

འཇལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་

གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་སྤྲི་མཚན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་

པ་འབུད། འདོད་ན། སྒ་དོན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པར་

ཐལ་བ་དང༌། མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བེད་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ངོ་། །དོན་བེད་ནུས་

པ་ལ་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་ན། གཞལ་བ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་

སུ་དོན་བེད་ནུས་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར་ཅེས་བཀོད་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དོན་

དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་ན། སྔོན་པོ་སོགས་

རང་མཚན་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་འགལ་ཏེ། སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་མཚན་ཡྲིན་

པར་ཐལ། ཁོད་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་གསལ་དངོས། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མས་དོན་བེད་པར་གཞལ་བའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མས་དེར་གཞལ་བའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ཁབ་པར་ཡོད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བའོ། །

ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དང་རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ཤས་མེད་པ་རང་མཚན་

དུ་འདོད་པ་དང༌། བུམ་པ་རང་མཚན་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའང་འགལ་ཏེ། ཤེས་

པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་དུ་མ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

ན་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་གཅྲིག་ལས་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡོད་ན་ཤེས་པ་སད་

ཅྲིག་ཆ་མེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་གསལ་བ་ལ་རེས་

འགྲོ་བེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་གསལ་དངོས། མ་གྲུབ་ན། ཁོད་ཡྲིན་དུ་མ་ཡོད་པ་འབུད། 

ཁོད་ཡྲིན་དུ་མ་ཡོད་ཀང་རང་གྲི་གསལ་བ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པར་མྲི་འགྲུབ་ན། བུམ་

པའང་རང་གྲི་གསལ་བ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པར་གང་གྲིས་འགྲུབ་པ་ལེགས་པར་

སོམས་ཤྲིག ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡྲིན་ན། རང་མཚན་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་སྨྲའྲི། 

ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་རང་མཚན་ཡྲིན་ཅེས་མྲི་སྨྲའོ་ཞེ་ན། རང་མཚན་གྲི་མཚན་

གཞྲི་འཛིན་པ་ན་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་ཚུལ་དུ་བེད་དགོས་པ་འདྲི་ནྲི། འགའ་

ཞྲིག་དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་ཚུལ་དུ་བེད་དགོས་པ་དང༌། 

ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་པས་འོག་ཏུ་དགག་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་དངོས་པོ་སོགས་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། བུམ་

འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་པོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་བུམ་པ་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་དངོས་པོ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། 

ཁོད་ཀྲིས་བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་

པ་འབུད། མ་ཁབ་ན། མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 558  

མཐའ་ཁོད་རང་ཡང་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ། འདོད་ན། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་

བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དང་རྫས་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད། རྫས་གཅྲིག་

ན། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་

དང་སྐེ་འགག་ཅྲིག་ཅར་བེད་པར་ཐལ། དེ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །རྫས་ཐ་དད་ན། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་དང་

པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རྫས་ཐ་དད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་

དང་བུམ་པ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། དངོས་པོའྲི་རྫས་དང་བུམ་པའྲི་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་

དགོས་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་སྐེ་འགག་ཅྲིག་ཅར་བེད་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ཕོགས་འདྲི་ཁས་ལེན་པ་དག་ཁ་མཐུན་དུ་འདོད་ལན་འདེབས་

པར་བེད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉོན་ཅྲིག །བ་ལང་དཀར་ཟལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་

རྲིགས་དང་བ་ལང་ནག་སྒུར་གྲི་རྲིགས་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་དེ་གཉྲིས་

རྲིགས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བ་ལང་དཀར་ཟལ་མ་

ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའྲི་ལྡོག་པ་དེ་བ་ལང་དཀར་ཟལ་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན། བ་ལང་ནག་

སྒུར་གྲི་རྲིགས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ལན་གདབ་པར་ནུས་པའྲི་མཁས་པ་ཡོད་

ན། ཁོ་བོས་སོང་གདགས་པར་བའོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བྱུང་གྲི་དངོས་པོ་

དང༌། རྩོལ་མ་བྱུང་གྲི་དངོས་པོ་གཉྲིས་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་བར་ཐལ། རྩོལ་བྱུང་

གྲི་དངོས་པོ་ཡང་མྲི་རྟག་པ་ལ་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ། རྩོལ་མ་བྱུང་གྲི་དངོས་པོ་

ཡང་མྲི་རྟག་པ་ལ་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་བའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། བུམ་པ་ཡང་དངོས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པོ་དང་རྫས་གཅྲིག །ཀ་བ་ཡང་དངོས་པོ་དང་རྫས་གཅྲིག་ན། ཀ་བུམ་རྫས་གཅྲིག་

དགོས་པ་འབུད། འདོད་ན། ཀ་བུམ་རྫས་མྲི་གཅྲིག་པ་འབུད། མ་གྲུབ་ན། རྩོལ་བྱུང་

གྲིས་དུང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཆོས་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་བར་འདོད་

པ་དང་འགལ། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོར་ཐལ། བུམ་པ་

མཐོང་བའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དངོས་སུ་འབུད། མ་ཁབ་ན། བུམ་པ་སྤྲི་ཡྲིན་

པ་འབུད། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་གྲི་བོ་ཡྲིན་པ་འབུད། བུམ་པ་སྤྲི་ཡྲིན་པ་

ལ་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་བུམ་པ་མཐོང་ན། སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་མྲི་

དགོས་ན། དངོས་པོ་སྤྲི་ཡྲིན་ན་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་དངོས་པོ་མཐོང་ན་སྤྲི་

འཛིན་གྲི་བོ་ཡྲིན་དགོས་པ་འབུད་དོ། །

གཞན་ཡང་རྫས་གཅྲིག་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྲི། སྒ་དང་སྒའྲི་

མྲི་རྟག་པ་སོགས་རྫས་གཅྲིག་པ་རྣམས། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་

དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་སམ་པ་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་ཟད་མོད། འདྲི་ནྲི་བོ་མ་

འཁྲུལ་བས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཐ་དད་དུ་མ་དམྲིགས་པ་མ་ཕེད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་དང་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཐ་དད་དུ་མ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་དང་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཐ་

དད་དུ་མ་དམྲིགས་པས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་དགོས་ན། སྒ་བདག་ཡོད་དུ་དམྲིགས་

པར་ཐལ། སྒ་བདག་མེད་དུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒའྲི་སེང་གྲི་བདག་མེད་སྒའྲི་

རྫས་ཡྲིན་ན། ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་དམྲིགས་པ་ན་སྒའྲི་བདག་མེད་དམྲིགས་དགོས་
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ཀང༌། རྫས་མ་ཡྲིན་པས་བདག་མེད་པར་མ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བདག་

མེད་པར་མ་དམྲིགས་ཀང་བདག་ཡོད་པར་དམྲིགས་མྲི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འདྲིར་ཡང་

སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རྫས་སུ་གྲུབ་ན་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་

དུ་མ་དམྲིགས་ན། གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་དགོས་ཀང༌། དེ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཉན་

ཤེས་ཀྲིས་མ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རྫས་

སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཅེ་ན། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་དད་རྫས་སུ་གྲུབ་ན་

སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་དད་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་པས། དེ་གཉྲིས་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་

དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་གཉྲིས་རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒ་ཡང་རྫས་

སུ་གྲུབ། མྲི་རྟག་པ་ཡང་རྫས་སུ་གྲུབ། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་ཐ་དད་ཀང་ཡྲིན་ན། དེ་

གཉྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྒ་སད་ཅྲིག་

ཆ་མེད་དང་མྲི་རྟག་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཀྲི་བདག་མེད་ཡྲིན་ན། རྫས་སུ་གྲུབ་དགོས་

པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཡྲིན་ན་བདག་

མེད་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །དེས་ན། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་རྫས་སུ་གྲུབ་

ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རྫས་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་མྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །གལ་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་

པ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་ན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་

པར་ཐལ། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ན་ཚད་མས་གནོད་པ་འབབ་པའྲི་ཕྲིར་
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རོ། །མ་གྲུབ་ན། ཐ་དད་ཡྲིན་པ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ན། ཐ་དད་ཡྲིན་པ་

མྲི་འཐད་དགོས་པ་འབུད་དོ། །བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་བུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་བུམ་པ་དང་དངོས་པོ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། དེས་དངོས་པོ་ཡང་

མཐོང་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང༌། དེ་ཕྲིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡྲིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་

དག་མཐོང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་གཞུང་གྲི་དོན་རྟོགས་པའྲི་བོ་གྲོས་མེད་པར། སྒ་སྤྲི་

ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ཀྲི་གཟུགས་སད་ཅྲིག་ཆ་

མེད་ཡྲིན་པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་ཡོད་པ་

འབུད། ཡོད་ན། དེ་དང་དེ་ལ་ཡོད་པའྲི་ཐོགས་པའྲི་རེག་བ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་གམ་

ཐ་དད། ཐ་དད་ན། རང་གྲི་ཡན་ལག་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་མྲི་སྲིད་

པ་འབུད། རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། དེ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དེའྲི་རེག་བ་ཡང་མཐོང་

བར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག དེ་དང་དེའྲི་རེག་བ་རྫས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །ཡང་རྣམ་རྲིག་པའྲི་དབང་དུ་བས་ན། སྔོན་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་བཟུངས་

པར་ཐལ། སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་འཇུག་གང་ཞྲིག །སྔོན་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་དང་སྔོན་པོ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་

དང་དེའྲི་འཛིན་རྣམ་གཉྲིས་ལ་རང་རྲིག་གཞན་རྲིག་གྲི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་

སྐོན་འབྱུང་ཞྲིང༌། འཛིན་རྣམ་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་

པར་མྲི་འཐད་ལ། རྣམ་པ་ཤར་ན་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

པ་དང༌། དེའྲི་འཛིན་རྣམ་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཐ་
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དད་ཡྲིན། གཅྲིག་ཡྲིན་ན། སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་དེའྲི་འཛིན་རྣམ་ཡང་གཅྲིག་

ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཐ་དད་ཡྲིན་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲིས་སྔོན་པོ་གཅྲིག་ལ་མྲིག་

ཤེས་ཀྲིས་བལྟས་པ་ན་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བར་ཐལ་

ལོ། །མདོ་སེམས་གང་གྲི་དབང་དུ་བས་ཀང༌། རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་འདོད་པ་ལ། སྐོན་འདྲི་ཡང་ཡོད་དེ། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་ཆོས་ཅན། 

དེའྲི་གཟུང་རྣམ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

རང་རྲིག་དང་གཞན་རྲིག་ཀང་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་ལ་རང་

རྲིག་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན། དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག །ཅེས་

སོགས་དང༌། དེ་ཕྲིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཆོས་དེ་དང་

གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྲི་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་

མཐོང་བས་ཁབ་ཅེས་པའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཁད་པར་ཆ་ཤས་རྣམ་སངས་

པ། །མངོན་སུམ་གྲིས་ནྲི་བཟུངས་པ་ལའང༌། ཞེས་དང༌། རང་འགྲེལ་དུའང༌། དེ་ཕྲིར་

དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡྲིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ། 

ཆ་ཤས་མེད་པ་ལ་ཕོགས་གཅྲིག་མཐོང་བ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་དེ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་དང་ཆ་མེད་གཅྲིག་

ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཆོས་དེ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། ཆོས་དེ་དང་ཆ་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་ཆོས་དེ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་

པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། རྣམ་རྲིག་པའྲི་དབང་དུ་བས་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་དང་སྔོན་པོ་ཡང་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བས། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་
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པོ་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བ་བཞྲིན་དུ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀང་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བར་

ཐལ་ལོ། །མདོ་སེམས་གང་གྲི་དབང་དུ་བས་ཀང༌། རྟོག་པ་དང་དེ་མོང་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ། དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་

ན། རྟོག་པ་བཞྲིན་དུ་དེ་མོང་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་སྒ་དོན་དངོས་སུ་སང་བར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། བུམ་པའྲི་གཟུགས་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་རྫས་གྲུབ་འགོག་པ་ན་བུམ་

གཟུགས་དང་རྫས་གཅྲིག་གམ། ཐ་དད་བརྟགས་ནས་འགོག་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་

པ་ཚད་མས་གྲུབ། རྟགས་གསལ་དངོས་སུ་ཁས་བངས་སོ། །གཞན་ཡང་བུམ་པ་དང་

བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་རྫས་གཅྲིག་ན། བུམ་པ་ལ་ཡོད་པའྲི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་པོ་

རྫས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་ཁས་བངས་པས་ནྲི། བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་བུམ་

པའྲི་རྫས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས། བུམ་གཟུགས་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་

པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་པ་ཕྲིའྲི་བེམ་པོར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། བུམ་

པ་དངོས་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་ནང་འགལ་བའྲི་ཁུར་ཆེན་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་པ་དེ་

གསེར་བུམ་གྲི་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་ན། གསེར་བུམ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འགལ་

ཞེས་པ་ལ་ནྲི། རྫ་བུམ་ཆོས་ཅན། གསེར་བུམ་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པར་ཐལ། གསེར་

བུམ་དང་རྲིགས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་མཚུངས་ལ། དེ་དང་རྫས་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། དེའྲི་རྫས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

བུམ་པ་ད་ལྟར་བའྲི་རྫས་ཡྲིན་ན། འདས་མ་འོངས་ཀྲི་བུམ་གསལ་ལ་རེས་འགྲོ་

མྲི་བེད་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་ཡང་སྐོན་མྲིན་ཏེ། འདས་མ་འོངས་ཀྲི་བུམ་པ་ཞེས་
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པ། འདས་པ་ཡྲིན་པའྲི་བུམ་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་བུམ་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་

ན། དེ་ལྟ་བུ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁ་སང་ལྟ་བུ་ལ་འདས་པའྲི་དུས་སུ་བས་

ནས་དེའྲི་དུས་ན་ཡོད་པའྲི་བུམ་པ་ཡྲིན་པ་ལ་འདས་པའྲི་བུམ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྲིན་

ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་བུམ་པ་ད་ལྟར་བའྲི་བུམ་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པ་དང་ད་

ལྟར་བའྲི་རྫས་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བུམ་པ་འགགས་ན་བུམ་པ་འགགས་

རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་གསེར་བུམ་སྤྲི་མེད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པའང་སྐོན་མྲིན་ཏེ། བུམ་པ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་འགགས་ན་ཁོད་འགགས་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་གསེར་བུམ་སྤྲི་མེད་དུ་

འགྱུར་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་འགགས་ཀང་ཁོད་འགགས་རེས་སུ་སྐེས་

པའྲི་བུམ་པ་དེ་ཁོད་འགགས་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་གསེར་བུམ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །བུམ་པ་འགགས་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་བུམ་པ་མྲི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དངོས་

པོ་ད་ལྟར་བ་འགགས་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་དངོས་པོ་ད་ལྟར་བ་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡྲི་གེ་རྫས་གྲུབ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དོ། ཚེས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་

རྫས་སུ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། གྲུབ་ན། དེའྲི་སྔ་དོ་དང་གུང་དང་ཕྲི་དོ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཐ་

དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། དེའྲི་སྔ་དོ་ཞྲིག་པའྲི་དུས་ན་དེ་ཞྲིག་གམ་མ་

ཞྲིག །ཞྲིག་ན་ཕྲི་དོ་སོགས་དང་རྫས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཕྲི་དོའྲི་དུས་ན་ཁོད་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །མ་ཞྲིག་ན་ཕྲིས་

ཀང་མྲི་འཇྲིག་པར་ཐལ། སྔར་མ་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །གཞན་ཡང་། 

ཕྲིས་ཀང་མྲི་འཇྲིག་པར་ཐལ། སྔར་མ་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ནྲི། བུམ་གཟུགས་

སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་པ་ལའང་མཚུངས་ཏེ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྲིས་ཀང་མྲི་འཇྲིག་པར་ཐལ། སྔར་མ་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་

དངོས། འདོད་ན། དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས། མ་

གྲུབ་ན། དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། འདས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་

མེད་དོ། །ཚེས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་ན། ཟླ་བ་དང་ལོ་དང་བསལ་པ་སོགས་

རྫས་སུ་མ་གྲུབ་དགོས་པས། བསལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་

འཚང་རྒྱ་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ཡྲི་གེ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་

བེད་མང་དུ་ཡོད་མོད། འོག་ཏུ་བསན་པར་བའོ། །རགས་པ་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་

པས་ཁབ་པར་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་དོ། །སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། རགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་

ཡྲིན་ན། སྔོན་པོ་དམྲིགས་རྐེན་དུ་བས་པ་ལས་སྐེ་དགོས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ། 

རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གང་ཞྲིག །རྡུལ་ཕ་རབ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རྡུལ་ཕ་རབ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རང་མྲིན་ཆ་

ཤས་ཐ་དད་པ་དུ་མའྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། སྔོན་པོ་རྫས་སུ་མ་

གྲུབ་ན། སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཐལ། གཞལ་བ་གང་

ཞྲིག །རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དོན་རྲིག་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཁོད་ཀྲི་རྣམ་པ་

དངོས་སུ་ཤར་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། ཁོད་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། དོན་རྲིག་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་

སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་བ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚུར་

མཐོང་གྲི་དོན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འགལ་བར་ཐལ། རགས་པ་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཁབ། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་

ཚུར་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དངོས་སུ་འཇལ་བ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར།རྟགས་སྔ་མ་

ཁས་བངས་སོ། །ཕྲི་མ་མ་གྲུབ་ན། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རྟག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཀྲི་ས་བོན་

བཅོམ་པའྲི་སོ་སྐེ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། ཆོས་རྣམས་རྨྲི་ལམ་འད་བའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་

དབུ་མ་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་དང་འད་བར་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་

ཁས་བངས་པ་ལ། དོན་སྨྲ་བས། ཉྲིན་པར་གཉྲིད་སད་པའྲི་དུས་སུ་མངོན་ཞེན་དག་

པོས་བསགས་པའྲི་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་དེས་ཀང་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་མྲི་སྐེད་པར་

ཐལ། ལས་འབས་དེ་དག་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་འཕངས་པའྲི་

ཐལ་བ་དེ། དབུ་མ་པས་དོན་སྨྲ་བ་ལ་བཟློག་ནས་འཕངས་ན། དོན་སྨྲ་བས་འཁོར་

གསུམ་ག་དངོས་སུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། ཐལ་བ་དེའྲི་གསལ་བ་ཚད་བསལ་ཡྲིན་

པ་གང་ཞྲིག ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་དོན་སྨྲ་བ་རང་གྲིས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་

པ་ཡྲིན་ལ། རྟགས་ཀང་ཁོད་ལྟར་ན། ཚད་གྲུབ་བེད་པ་དོན་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་

གྲུབ་མཐའ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་རྩ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་དེ་མ་དོར་བཞྲིན་དུ་དེ་ལ་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་སུན་འབྲིན་འཕེན་པའྲི་དོན་སྨྲ་བ་གཉྲིས་པོ་དེ་གང་ན་བཞུགས་གཟྲིགས་

རྒྱ་དང་ལྡན་པ་ཁོད་ཀྲིས་སོན་ཅྲིག དེས་ན། རགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་བཞག་པའྲི་ལས་

འབས་དེ་དག་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་རང་གྲི་རྩ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཁས་ལེན་པས། 
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དེ་དག་བདེན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་དབུ་མ་པ་ལ་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་དུ་དོན་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པ་བརོད་པ་ན། དོན་དམ་

པར་གསད་བ་གསོད་བེད་སོགས་མེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་

དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་པའྲི་སྒ་བཤད་ནས་

དེའྲི་གཟུང་ངོར་རགས་རྒྱུན་དང་བ་བེད་སོགས་ཀྲི་ལྡོག་པ་མྲི་སྲིད་པར་སོན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། གསད་བ་གསོད་བེད་དང༌། བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་དང༌། 

རགས་རྒྱུན་སོགས་ཀྲི་ལྡོག་པ་ནྲི། སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་དང་དུས་སྔ་ཕྲི་དང་ཡན་ལག་

དུ་མ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཆ་ཅན་ལ་འཇོག་དགོས་པ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཆ་བཅས་

དངོས་སུ་སང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། སྔོན་པོ་རགས་པར་འདོད་པ་དང༌། སྔོན་

པོ་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་སང་བར་འདོད་པ་དང༌བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཆ་

བཅས་སུ་དངོས་སུ་སང་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་པ་རྣམས་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། 

སྔོན་པོ་རགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་སྔོན་པོ་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་སང་བ་ཡྲིན་

ཀང༌། སྔོན་པོ་རགས་པ་ཡྲིན་པར་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། སྔོན་པོ་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཆ་བཅས་སུ་སང་ན། སྔོན་པོ་

དང་སྔོན་པོའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཐ་དད་དུ་སང་དགོས་ལ། དེ་

ལྟར་ན། སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རགས་པ་རྫས་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་འགའ་ཞྲིག །དབང་ཤེས་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་

པ་སང་བར་ཁས་ལེན་པ་དག་ཀང་གནོད་བེད་དེ་དང་དུ་ལོངས་ཤྲིག དེས་ན། སྔོན་

པོ་རགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྔོན་པོ་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་སང་ཡང༌། སྔོན་
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པོས་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཡང་མ་གཏད་ལ། རྡུལ་ཕན་གྲི་

རྣམ་པ་ཡང་མ་གཏད་ཀྲིས། དེ་གཉྲིས་གང་གྲིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་སྔོན་

པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་དངོས་སུ་གཏད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། དབང་ཤེས་

རྣམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་གྲི་རྫས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་པའྲི་དོན་ཀང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་

ཆ་དེ་སྔོན་པོའྲི་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག རགས་པ་ཡྲིན་

ན། རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་ནས། རྡུལ་ཕན་ཡྲིན་ན་ཚུར་མཐོང་

གྲི་མངོན་སུམ་ལ་དངོས་སུ་སང་དུ་མྲི་རུང་བ་དང༌། དབང་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཕྲི་རོལ་རང་

མཚན་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་པས་ཁབ་པར་ཡང་ཁས་ལེན་པ་དག་སང་སེ། འདྲི་ནྲི་ནང་

འགལ་ངོ་མྲི་ཤེས་པར་ཟད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕན་གང་ཡང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲི་དོན་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རགས་པ་དང་རྒྱུན་

ཡྲིན་པའྲི་རྫས་སུ་གྲུབ་པ་མྲི་སྲིད་པ་འབུད་དོ། །ཁ་ཅྲིག དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་

ཡྲིན་ན། རྡུལ་ཕན་ཡྲིན་པས་ཁབ། དབང་ཤེས་ལ་རང་གྲི་གཟུང་དོན་རགས་པའྲི་

རྣམ་པར་སང་ཟེར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། དབང་ཤེས་རྣམས་རང་གྲི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་

བར་ཐལ། རང་གྲི་གཟུང་དོན་རགས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་

སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཟུང་དོན་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་རང་འདའྲི་

རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མ་གཏད་པར་ཐལ་ལོ། །

འོ་ན། སྔོན་པོས་ཀང་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་རང་འདའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་
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མ་གཏད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་རགས་པ་ཡྲིན་ཀང་དེ་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེ་ན། སྔོན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

རང་ཡང་སྔོན་པོར་གནས་པ་ཉྲིད། རང་འདའྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གཏད་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་རང་ཆ་བཅས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རང་གྲི་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་གཏད་

ན་རང་ཆ་བཅས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡང་གཏད་དགོས་ན། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྲིས་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་རང་གྲི་དྲི་དང་རོ་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་པ་

ཡང་གཏད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་དེ་ལ་རང་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པ་གང་ཞྲིག ཁོད་

དྲི་དང་རོ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པ་མྲི་སང་ན། 

རྡུལ་ཕན་དེ་དག་གང་གྲིས་ན། །རགས་པར་སང་བ་དེ་འདར་བེད། ཅེས་པ་ཇྲི་ལྟར་

ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་སེམས་ཙམ་པས། མདོ་སེ་པ་ལ། དོན་གྲིས་ཤེས་པ་རང་དང་འད་

བར་སྐེད་ན། བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འད་བར་སྐེད་དམ། ཕོགས་རེ་ཙམ་གྲིས་

འད་བར་སྐེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དབང་ཤེས་རགས་པའྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་ཡང་སྐེད་དགོས་པ་ལ། དེ་

མྲི་རྲིགས་ཞེས་བརྟགས་ནས་འགོག་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་གྲི། མདོ་སེ་པས་དབང་ཤེས་

ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པ་སང་བར་འདོད་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུན་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་

མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ལ། གནོད་བེད་གོང་དུ་ཡང་བརོད་ཟྲིན་ལ། འདྲིར་

ཡང་བརོད་པར་བ་སེ། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་རྒྱུན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སད་ཅྲིག་དུ་མ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མ་གྲུབ་ན། སྒ་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ལས་མེད་པར་འདོད་དགོས་སོ། །འོ་ན། སྒ་ལ་
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རྒྱུན་མེད་པར་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་མེད་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་སད་ཅྲིག་དུ་མ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་རྒྱུན་ཡང་མ་ཡྲིན་ན། 

སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དུས་ཐུང་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་འདུས་བས་

གང་ཞྲིག ཁོད་རྒྱུན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཁོད་ཚུར་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་

གྲིས་རྟོགས་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་སད་ཅྲིག་དུ་མ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་

དུས་ལ་རྒྱུན་ཅེས་བ་ལ། རྡུལ་རྫས་དུ་མ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་གོང་བུ་ལ་རགས་

པ་ཞེས་བའོ། །གཞན་དག་ན་རེ། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་གཉྲིས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀྲི་

ཆུང་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་

ཁས་བངས། འདོད་ན། རྡུལ་ཕན་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ལས་གནོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་

ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་བརྒྱ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དུས་མཐའྲི་

སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་གྲི་ཡུན་ཚད་ལས་མེད་པར་ཐལ། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་གསལ་ཁས་སོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་དུ་མ་

མྲི་སྲིད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པ་གཅྲིག་ལས་མྲི་

སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་བརྒྱ་འཐུད་པ་རྒྱུན་ཡྲིན་ཀང་དུས་

མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་བརྒྱ་པོ་དུས་ཐུང་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། དུས་

མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་བརྒྱ་པོ་དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་དང་ཡུན་རྲིང་ཐུང་མཉམ་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། སད་ཅྲིག་མ་བརྒྱ་པོ་ལ་སད་ཅྲིག་

མ་གཅྲིག་གྲི་ཡུན་ཚད་ལས་མེད་པས་བརྒྱ་འཐུད་ཀང་རྒྱུན་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། རྲིང་ཐུང་ཡྲིན་མྲིན་མཚུངས་ཀང༌། རྲིང་ཐུང་ཡོད་མེད་མྲི་མཚུངས་
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་ཚུལ་འདྲི་དག་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ཤྲིན་ཏུ་ཞྲིབ་པའྲི་བོ་གྲོས་དང་

ལྡན་པ་དག་ཁོ་ནའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་པས། བཞྲིན་བཟང་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི་ཟབ་མོའྲི་གནས་

འདྲི་ལྟ་བུ་རྟོགས་ཀང་ཅྲི་མ་རུང་སམ་དུ་མོས་པར་བ་བ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུན་རྫས་སུ་

གྲུབ་ན་ཁོ་ལ་ཡོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་

རུང་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཁོ་སད་ཅྲིག་སྔ་མའྲི་དུས་ན་ཞྲིག་གམ་མ་ཞྲིག ཞྲིག་

ན་ཕྲི་མ་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་དུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེའྲི་དུས་ན་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། མ་ཞྲིག་ན། ཕྲིས་ཀང་མྲི་འཇྲིག་དགོས་པས། རྟག་པར་འགྱུར་ཞེས་པའང་

རྲིགས་པ་ལྟར་སང་སེ། ཤར་གྲི་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང༌། ནུབ་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་

རྫས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཤར་རྡུལ་ཡོད་པའྲི་གཞྲི་ན་ནུབ་རྡུལ་མེད། ནུབ་

རྡུལ་ཡོད་པའྲི་གཞྲི་ན་ཤར་རྡུལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །གཞན་ཡང༌། སྲིང་

པོ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ལ་ཡྲིད་བརྟན་བཅས་ནས། རྒྱུ་འབས་རྣམས་ཀང་རྫས་

སུ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་མོད་ཀྲི། ཕོགས་འདྲི་ལ་ནྲི། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་

པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་སྐེས་ན་དུ་བ་རང་གྲི་

རྒྱུ་མེ་རྒྱུ་མྲིན་དགོས་པར་ཐལ། དུ་བ་སྐེས་ན་དུ་བ་རང་གྲི་རྒྱུ་མེ་འགགས་པས་ཁབ་

པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། འབས་བུ་སྐེས་ན་རྒྱུ་འགགས་པས་ཁབ་ན། རྒྱུ་འབས་རྫས་

གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མྲིན་པས་ཁབ་པ་འབུད་དོ། །འདོད་ན། དུ་བ་འབས་བུ་

ཡྲིན་ན་མེ་རྒྱུ་མྲིན་དགོས་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་མེད་

དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མེ་མེད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །འོ་ན། དུ་བ་སྐེས་ཀང་རང་རྒྱུ་མེ་རྫས་སུ་གྲུབ་ན། མེ་
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མ་འགག་དགོས་པས། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན། འབས་བུ་

སྐེས་ན་འབས་བུ་དེའྲི་རྒྱུ་མེད་དགོས་པས་འབས་བུ་གང་སྐེས་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། དུ་བའྲི་དུས་ན་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་ནམ། མེའྲི་དུས་ན་མེ་

དུ་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་ནམ། མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་མྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དུ་བའྲི་དུས་ན་མེ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའྲི་དུས་ན་མེ་དུ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །གཉྲིས་པ་

ལྟར་ན། མེའྲི་དུས་ན་དུ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའྲི་དུས་ན་དུ་བ་མེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་

འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁེད་རང་ལ་ཡང་འདྲི་ལྟར་

བརྟག་པ་མྲི་འཇུག་གམ་ཞེ་ན། མྲི་འཇུག་སེ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི། མེའྲི་དུས་དང་དུ་བའྲི་

དུས་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འདོད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་འདོད་”ན
1
་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་རྫས་གྲུབ་མྲི་སྲིད་པ་ཉམས་

སོ། །ད་ནྲི་དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་འཛིན་པ་ན། བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་

ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཅེས་བརྟག་པ་མཐའ་གཟུང་གྲི་ཚུལ་དུ་ལན་འདེབས་པ་དེ་ལ། 

འདྲི་དྲི་བར་བ་སེ། བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་

ན། དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པ་ན། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ཡྲིན་ན་དངོས་

པོ་ཡྲིན། ཅེས་ལན་འདེབས་པ་དང་མཚུངས་པས། སྨྲས་པ་ཙམ་ནས་མཚང་རྫོགས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡོད་ན། བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་མྲི་སྲིད་

པར་ཐལ། ཁོད་འཇྲིག་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན་དངོས་མ་ཁབ་ན་སད་ཅྲིག་

1 མ་ཕྲི ༢༦ན༥ན།   བ་    བ། ༣༥བ༣ན།    ཞོལ ༣༡བ༦ན།   པ་    སྐུ། ༣༡བ༦ན།   ན་   *  ན
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མ་ཡྲིན་ན་འཇྲིག་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་དང་འགལ། མ་གྲུབ་ན། ཁོད་འཇྲིག་པ་

སྲིད་ན་ཁོད་དངོས་མེད་ཡྲིན་པ་འབུད། བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་

བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་མ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་

དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་རྟགས་ཁས་བངས། 

འདོད་ན། བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡྲིན་ན། བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་

འཇྲིག་པ་ན་འཇྲིག་གམ་མྲི་འཇྲིག །འཇྲིག་ན་བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་ཡྲིན་ན། 

བུམ་གཟུགས་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་མ་ཡྲིན་དགོས་པར་འགྱུར། མྲི་འཇྲིག་ན། ཕྲིས་ཀང་

མྲི་འཇྲིག་པས་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་ཁེད་རང་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་སུན་འབྲིན་

ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་མེད་

དོ་ཞེས་སྨྲ་མ་ནུས་པར་ཟོལ་སྨྲ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པ་ལས་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་ཅྲི་ཡང་མྲི་

སྨྲའོ་ཞེས་བས་ནས་དང་པོ་ཉྲིད་ནས་གཏམ་གྲི་རྒྱུན་བཅད་ནས་འདུག་ན་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྒ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པས་དངོས་མེད་དུ་ཁས་

ལེན་དགོས་པ་བྱུང་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་སྒ་རྟག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་བྱུང་སེ། ཕོགས་

འདྲི་ལ་ནྲི། བས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་

འཇུག་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ་ལོ། །སྨྲས་པ། མཁས་རློམ་གཞན་དག་

མཁས་པའྲི་མདུན་ས་ཆེར། །རྒྱལ་མཚན་བཞྲིན་དུ་རང་ཉྲིད་རྒྱན་དུ་འཕར། །དབྲིག་

གྲི་བཤེས་གཉེན་རང་གྲི་སྤོད་ཚུལ་ཀུན། །སྐེ་བོའྲི་དབུས་སུ་སོན་པ་ཆོས་ཉྲིད་

ཡྲིན། །ཤེས་བའྲི་དེ་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། །རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་སོན་

བེད་ཅྲིང༌། །གཞན་སྐོན་བརོད་ཚེ་རང་གྲི་ཚིག་ལ་ཡང༌། །ཐལ་བ་མཚུངས་པའྲི་ལྟག་
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ཆོད་ཨེ་མ་མཚར། །

ད་ནྲི་རང་གྲི་འདོད་པ་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་

པ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་འཛིན་

པའྲི་བོའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་བཟློག་ཕོགས་ཡྲིན་ལ། ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་འདེས་

པར་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སངས་ལ་ཡང༌། སྔ་དོ་ཡོད་ན་ཕྲི་དོ་ཡོད་པས་ཁབ་

པ་དང༌། ཁ་བོ་ལ་ཡོད་ན་སེར་སྐ་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཤར་ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་མེད་པར་རང་གྲི་མོང་བས་གྲུབ་པས། རང་མཚན་གཅྲིག་ཉྲིད། སྔ་དོ་ཡོད་

ན་ཕྲི་དོ་མེད་པ་དང༌། ཤར་ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་མེད་པ་དང༌། ཁ་བོ་ལ་ཡོད་ན་སེར་སྐ་

ལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུལ་

དུས་རང་བཞྲིན་འདེས་འཛིན་གྲི་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སངས་ལ་སྔ་དོའྲི་ཀ་བ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་

དོ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། ཀ་བ་དེ་ཉྲིད་ཤར་ནུབ་ཀྲི་རྫས་གཞན་ལ་རེག་པའྲི་ཚེ། 

ཤར་ལ་རེག་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནུབ་ལ་ཡང་རེག་པ་དང༌། བ་ལང་རང་གྲི་གསལ་བ་

ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཚེ། ཁ་བོ་ལ་རེས་སུ་སོང་བ་དེ་ཉྲིད་སེར་སྐ་ལ་ཡང་རེས་

སུ་སོང་བར་འཛིན་པ་སོགས་ཡོད་པས། མ་འདེས་པའྲི་དོན། སྔ་དོའྲི་ཀ་བ་ཕྲི་དོ་མེད་

པ་དུས་མ་འདེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཀ་བ་སྔ་དོ་ཡོད་ན་ཕྲི་དོ་མེད་དགོས་པ་དུས་ཆ་

མ་འདེས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ལ། ཤར་ལ་རེག་པའྲི་རྫས་དེས་ནུབ་ལ་མ་རེག་པ་ལྟ་བུ། 

ཡུལ་མ་འདེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། རྫས་དེ་ཤར་ལ་རེག་ན་ནུབ་ལ་མ་རེག་དགོས་པ་

སོགས་ཡུལ་མ་འདེས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁ་བོ་ལ་ཡོད་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་སེར་

སྐ་ལ་མེད་པ་སོགས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། རང་བཞྲིན་དེ་ཁ་བོ་ལ་
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ཡོད་ན་སེར་སྐ་ལ་མེད་པ་སོགས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་

ན་བུམ་པ་དང་དངོས་པོ་སོགས་རང་གྲི་གསལ་བ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པ་དང༌། རང་

ཉྲིད་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པས། དངོས་པོ་

ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། རང་མཚན་ཡྲིན་ཀང་རང་གྲི་གསལ་

བ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པར་མྲི་འགལ་ཞྲིང༌། སྤྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་འགོག་

པའྲི་རྲིག་པ་དང་། གཞུང་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། སྤྲི་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པར་འགལ་

ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་དང༌། གཞུང་ཕོགས་གླང་ཡབ་སས་གང་གྲིས་ཀང་མ་གསུངས་

ལ། སྤྲི་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་སོན་པའྲི་སེ་བདུན་གྲི་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་

བཤད་གང་གྲི་ཡང་ཚིག་གཅྲིག་ཀང་མེད་དོ། །

འོ་ན། ཤེས་ལ་ཡོད་པའྲི་དོན་དེ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། གཞུང་

དེ་དག་གྲིས་ནྲི་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་རྟོག་པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྒ་དོན་དུ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་དག་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་མྲིན་པས་ཁབ་པར་སོན་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡང་རང་གྲི་གསལ་བ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། དངོས་པོ་གསལ་བ་ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་དུ་མ་མེད་

པར་ཐལ་ལོ། །སྤྲི་ཡྲིན་ན་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ། ཁབ་

ན། སྤྲི་ཡྲིན་ན་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཁོ་ཡྲིན་པ་དུ་མ་

ཡོད་ན་ཁོ་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་དགོས་པར་འགྱུར་བས། ཁོ་རྫས་སུ་གྲུབ་ན་ཁོ་ཡྲིན་པ་

འཇྲིག་རྟེན་ན་གཅྲིག་ལས་མེད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྤྲི་ཞེས་པའྲི་

དོན་ནྲི། ཐུན་མོང་བ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པས་ཆོས་གཉྲིས་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པ་ཙམ་གྲིས་
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སྤྲིར་འཇོག་ནུས་ལ། དེ་དང་རང་མཚན་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་དང་

མྲི་ནུས་ཕྲིར། ཅེས་པས། དོན་བེད་ནུས་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་བསན་

ལ། བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་དང༌། སྒ་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་འགྲོ་

བེད་པར་སེ་བདུན་དུ་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། དེ་

ནྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཤད། །དེ་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འདོད། ཅེས་པས། འབས་

བུ་རང་མཚན་དུ་ཡང་བཤད་ལ། བསྒྲུབ་བའྲི་རེས་འགྲོ་ཕྲིར་འབས་བུ། །སྤྲིས་ཀང་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ། ཞེས་པས། འབས་བུ་སྤྲི་ཡྲིན་པར་ཡང་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤྲི་

མཚན་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་བར་མེད་པར་སྤྲིའྲི་སྒོ་

ནས་རྟོགས་དགོས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། ཞེས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ཡྲིན་ན་སྒོ་བཏགས་

ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་དངོས་པོར་འགལ་བ་ཡྲིན་ལ། དོན་བེད་

ནུས་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར། ཅེས་པས་ཀང༌། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་དོན་བེད་མྲི་ནུས་དགོས་

པར་བཤད་ལ། གཞན་ནྲི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སེ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་

པ་རང་མཚན་གྲི་མཚན་གཞྲི་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་སྤྲི་མཚན་གྲི་མཚན་གཞྲིར་

བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། སྤྲི་དང་རགས་པ་དང་རྒྱུན་ཞེས་བ་བ་ནྲི་སྒོ་བཏགས་

རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ཀང༌། སྤྲི་དང་རགས་པ་དང་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་རྫས་

སུ་གྲུབ་པ་དང་རང་མཚན་སོགས་ཡྲིན་པར་མྲི་འགལ་ཞྲིང༌། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་

ཁབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་ལྟ་བུ་སྤྲི་ཡང་ཡྲིན། རགས་པ་ཡང་ཡྲིན། རྒྱུན་ཡང་ཡྲིན། 

རང་མཚན་ཡང་ཡྲིན་ལ། སྤྲི་མཚན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཕྲི་རོལ་

པས་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་བེད་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གྲངས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཅན་གྲིས་སྔོན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་སེར་པོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

ཁས་བངས་ཤྲིང༌། གཙོ་བོ་དེ་རྟག་རྫས་སུ་ཁས་བངས་པས། སྔོན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་

དང་སེར་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། སྔོ་

སེར་སྐེ་འགག་ཅྲིག་ཅར་བེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྔོ་སེར་ཐ་དད་དུ་

མྲི་སང་བར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། ཐ་དད་པ། མེད་ན་

ཅྲིག་ཅར་སྐེ་འཇྲིག་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བའྲི། སྤྲི་དེ་དང་

བེ་བག་དེ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་སྐེ་འགག་ཅྲིག་ཅར་བེད་དགོས་ཞེས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྤྲི་གསལ་རྫས་ཐ་དད་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་བེ་བག་པས་ཀང༌། ཁ་བོ་

ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་སྤྲི་དེ་ཉྲིད་སེར་སྐ་ལ་ཡང་རེས་འགྲོ་བེད་པའྲི་ཆ་མེད་དུ་ཁས་

བངས་པས། བུམ་སྤྲི་དང་བུམ་པ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟ་ན་བུམ་པ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་འགགས་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་བུམ་པ་རྣམས་སྤྲི་མེད་

དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འཕེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མྲིན་ན། ཕྲིས་ཡོད་ཆ་དང་ལྡན་པའང་

མྲིན། ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟར་འཆད་སོམས་ཤྲིག །རེས་འགྲོ་དེ་ལས་འབས་མྲི་འབྱུང༌། ཞེས་

པས་ནྲི། གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་སྤྲི་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་འབས་བུ་

མྲི་འབྱུང་བར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་ཡྲིན་ན་འབས་བུ་མྲི་འབྱུང་བར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཕྲི་རོལ་པས་ནྲི་རགས་པ་རྫས་གྲུབ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཚེ་ནའང་། རགས་པ་ཡན་

ལག་ཅན་གྲི་རྫས་དེ་ཆ་མེད་དུ་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རྫས་

གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ན། ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བས། 

ཡན་ལག་གཅྲིག་གཡོ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གཡོ་བར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རྫས་གཞན་

དུ་ཁས་བངས་པ་ན། ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་པར་ཐལ་

བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡན་ལག་ཅན་རང་གྲི་ཡན་ལག་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཆ་བཅས་ཀང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པའྲི་ཕྲི་རོལ་པ་ནྲི་སུ་ཡང་

མེད་དོ། །རང་ལུགས་ལ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་རགས་པ་ཡྲིན་ཀང་ཆ་བཅས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

རང་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་

པས་ཇྲི་སད་བརོད་པའྲི་སྐོན་རྣམས་མྲི་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཚེས་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་ལྟ་བུ་

རྒྱུན་ཡྲིན་ཅྲིང་རྫས་སུ་གྲུབ་ཀང༌། དེའྲི་སྔ་དོ་འཇྲིག་པ་ན་འཇྲིག་གམ་མྲི་འཇྲིག་ཅེས་

བརྟགས་པ་དང༌། སད་ཅྲིག་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཚེས་

གཅྲིག་གྲི་སྔ་དོ་ནས་ཚེས་གཅྲིག་གྲི་མགོ་ཟུག་པའྲི་ཕྲིར། ཚེས་གཅྲིག་ཡོད་ཀང་

ཚེས་གཅྲིག་རྫོགས་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ཚེས་གཉྲིས་ཀྲི་སྔ་དོའྲི་སྔ་ལོགས་ཙམ་

དུ་ཚེས་གཅྲིག་རྫོགས་པར་གྲུབ་ཀང༌། དེའྲི་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་ཚེས་གཅྲིག་ཞྲིག་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པ་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་མའྲི་

དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་རྒྱུ་ལྡན་གྲི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་

བའོ། །

གཉྲིས་པ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་དང༌། 

མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་གཉྲིས་ཀྲི། 

དང་པོ་ནྲི། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་གནས་ལུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་པར་

རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའོ། །
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གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་འདེས་འཛིན་གྲི་རྟོག་པའྲི་

གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། འདྲི་རྟོགས་པ་ལ། རྟོག་པ་ལ་ཡུལ་ཇྲི་ལྟར་

སང་བ་དང༌། རྟོག་པ་ཡུལ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པས། དེ་བཤད་

པར་བ་སེ། དེ་ཡང་གཅྲིག་ལ་མཚོན་ནས་བརོད་ན། གསེར་བུམ་བུམ་པར་འཛིན་

པའྲི་རྟོག་པ་ལ། གསེར་བུམ་ཡང་བུམ་པར་སང་ཞྲིང༌། རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཟུང་བ་དེ་

ཡང་བུམ་པར་སང་ལ། དེ་ཡང་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བའྲི་སང་བ་དང༌། རང་གྲི་

དངོས་ཀྲི་གཟུང་བ་དེ་བུམ་པར་སང་བའྲི་སང་བ་གཉྲིས་སོ་སོར་སང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

རྟོག་པ་རང་གྲི་སང་ངོ་ན་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་སང་ཞྲིང༌། སང་བཏགས་

གཉྲིས་སང་ངོར་སོ་སོར་དབེར་མེད་པས་སང་བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ཞེས་

བ་ལ་སང་བ་ནྲི་བུམ་པ་རང་མཚན་དང༌། བཏགས་པ་ནྲི་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ནོ། །བུམ་

པའྲི་སྒ་དོན་གང་ལ་བ་སམ་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་

དེ་ཡང་སྒ་དོན་ཡྲིན་ལ། རང་ལ་སང་བ་དེ་ཉྲིད་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སང་བ་དེ་

ཡང་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནོ། །རྟོག་པ་དེ་ལ་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་བཞྲིན་དུ། གསེར་

བུམ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་ཞྲིང༌། རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཟུང་བ་དེ་

ཡང་བུམ་པར་སང་བ་བཞྲིན་དུ་སང་བ་དེ་ཉྲིད་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་ཡང་

སང་ཡང༌། སང་བ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་སང་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རྟོག་པས་རང་

གྲི་སང་ངོར་སང་བ་དེ་གཉྲིས་སོ་སོར་མྲི་ཕེད་པ་ཡྲིན་གྲི། སང་བ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་

ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་དང་རང་གྲི་

དངོས་ཀྲི་གཟུང་བ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དང་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་
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ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་དེ་དང་དེར་སང་བས་རྟོག་པ་དེ་རང་གྲི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་བ་

ལ། ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་མེད་པ་

དེ་ལ་ཞེན་ནས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། བོའྲི་འཛིན་སངས་ལ་གསེར་

བུམ་བུམ་པའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ཡོད་ཀྲི། སྒ་དོན་བུམ་པའོ་སམ་པ་དང་གསེར་བུམ་

གྲི་སང་བ་དེ་ཉྲིད་བུམ་པའོ་སམ་དུ་ཞེན་པ་མེད་པས། ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་སྐོན་

མེད་དོ། །

མདོར་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། རྟོག་པ་དེ་ལ་སང་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་

གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང༌། སང་ཚུལ་ལ་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་དང༌། རང་གྲི་དངོས་

ཀྲི་གཟུང་བ་དེ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་མེད་ཀང་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་སང་ལ། བུམ་མྲིན་ལས་

ལོག་པར་མེད་ཀང་བུམ་མྲིན་ལས་ལོག་པར་སང་བས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་

འཇོག་ལ། ཞེན་ཚུལ་ལ་གསེར་བུམ་བུམ་པའོ་སམ་དུ་ཞེན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་དོན་ལ་

ཡང་གནས་ལ། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་མེད་ཀང་རང་ལ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་སང་བའྲི་སང་བ་དེ་

ཉྲིད། བུམ་པའོ་སམ་པ་དང་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའོ་སམ་དུ་ཞེན་པ་མེད་

པས་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་མྲི་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་རྟོག་པའྲི་གཟུང་

རྣམ་རྟོག་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རྟོག་པའྲི་གཟུང་རྣམ་རྟོག་

པ་ཉྲིད་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་པས་རང་ཉྲིད་རང་ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བ་མྲི་སྲིད་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། རྟོག་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ཡང་རྟོག་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་ཡང་གཟུང་རྣམ་གཞན་

གཅྲིག་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སང་དགོས་པ་སོགས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟོག་པའྲི་

གཟུང་རྣམ་དང་རྟོག་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །ཁ་
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ཅྲིག གཟུང་རྣམ་སྒ་དོན་དུ་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། གཟུང་རྣམ་ཤེས་པའྲི་རྫས་ཡྲིན་

ལ། སྒ་དོན་ཡྲིན་ན་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག བུམ་འཛིན་རྟོག་

པ་ལ་ཤར་བའྲི་བུམ་པའྲི་གཟུགས་བརན་ལ་ཕྲི་རོལ་བུམ་པར་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ཆ་

ལ་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་དུ་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། གཟུགས་བརན་ཞེས་པ་གཟུང་རྣམ་

ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན། དེ་ལྟ་བུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སང་མྲི་སྲིད་ལ། རང་ལ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་

ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན། དེ་ཕྲི་རོལ་བུམ་པར་སྒོ་བཏགས་ཞེས་པའྲི་དོན་གང་ཡྲིན། རྟོག་

པས་ཕྲི་རོལ་བུམ་པར་ཞེན་པ་ལ་བེད་ན། སྒོ་བཏགས་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། བུམ་

འཛིན་རྟོག་པས་རང་ལ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་ཕྲི་རོལ་བུམ་པར་ཞེན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། གལ་ཏེ་ཞེན་ན། དེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

རྟོག་པ་དེས་རང་ལ་བུམ་པར་སང་བ་ལ་ཞེན་ནས་ཕྲི་རོལ་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་

གྲི། རང་ལ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུམ་པར་ཞེན་ནས་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །སྒོ་བཏགས་པའྲི་དོན་བུམ་པར་སང་བ་དེ་ཕྲི་རོལ་བུམ་པར་མེད་ཀང༌། ཕྲི་རོལ་

བུམ་པར་སང་བ་ལ་བེད་ན། དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་འཛིན་རྟོག་པས་རང་ལ་སང་བ་ཕྲི་རོལ་

བུམ་པར་སྒོ་བཏགས་ཟེར་དགོས་པས། སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་

སྒོ་འདོགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྟོག་པ་ལ་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་

དེ་སྒ་དོན་ཡྲིན་ཀང༌། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སང་བ་ཡྲིན་པ་ལ་སྒ་དོན་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གསེར་བུམ་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གསེར་བུམ་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་

སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་བུམ་གསལ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བུམ་

གསལ་རྣམས་དེའྲི་བེ་བག་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་ཡྲིན་ན་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པར་
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འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་ན་བུམ་གསལ་གྲི་སྤྲི་དང༌། 

བུམ་གསལ་རྣམས་དེའྲི་བེ་བག་ཡྲིན་པར་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་

སང་བ་དེ་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཡང་ཡྲིན་ལ། བུམ་གསལ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། དེ་བུམ་གསལ་མཐའ་དག་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བུམ་གསལ་

རྣམས་ཀང་དེའྲི་བེ་བག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་

འགྲོ་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་དང༌། དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་དེ། བུམ་པ་

ནྲི་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། རྟོག་པ་

ལ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་ཉྲིད་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་སྤྲི་དངོས་མེད་

དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་རྟོག་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་མཐའ་དག་ནྲི་སྤྲི་མཚན་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་སྤྲི་ཡྲིན་པར་ཡང་མྲི་འགལ་ལོ། །དེས་ན་རྟོག་པ་ལ་

གསེར་བུམ་བུམ་པར་སང་བ་སྒ་དོན་ཡྲིན་ཀང༌། སང་བ་དེ་ལ་ཞེན་ནས་རྟོག་པས་

གསེར་བུམ་བུམ་པའོ་སམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་ཐག་བཅད་པ་ལྟར། གསེར་བུམ་བུམ་པ་ཡྲིན་

པར་དངོས་པོ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་གནས་པས། རྟོག་པས་དོན་གྲི་གནས་ལུགས་

ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ཡང་གཏན་ལ་ཕེབས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྟོག་པ་རང་ལ་སང་བ་རང་

མཚན་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི། ཞེན་ཡུལ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་རྟོག་པ་ཀུན་ལ་ཤེས་པར་

བའོ། །རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་མཚན་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དོན་རང་མཚན་

འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དོན་དུ་ཞེན་པའྲི་བག་ཆགས་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་བས། བག་

ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དུ་ཞེན་པའྲི་རྟོག་པ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེས་རང་མཚན་ལ་འཇུག་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པར་བེད་ལ། ཞུགས་པ་ལས་དོན་ཐོབ་ནུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དོན་འདྲི་ནྲི། མྲིང་དོན་གང་ལྡན་ཕན་ཚུན་དུ། །ཐ་དད་པ་འདྲིའྲི་ས་བོན་ཡྲིན། 

ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རང་མཚན་ཡྲིན་ན་རྟོག་པའྲི་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྲི་སྲིད་དེ། འདྲི་ལྟར་སྒ་དང་སྒའྲི་བས་མྲི་རྟག་རྣམས་རྫས་གཅྲིག་

གམ་ཐ་དད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྒ་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་གཅྲིག་གྲི་ཁོད་

ཀྲི་བས་མྲི་རྟག་ཀང་ངེས་པར་ཐལ། ཁོད་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཁོད་དང་ཁོད་

ཀྲི་བས་མྲི་རྟག་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་

ཀང་དངོས། །འཛིན་ན་ཆོས་གཅྲིག་ངེས་གྱུར་པས། །ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་

དད་དུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྟོག་པའྲི་རྟོག་པས་ཁོད་ཀྲི་

ཆོས་གཅྲིག་བསྒྲུབས་ན་ཀུན་བསྒྲུབས་པ་དང༌། ཆོས་གཅྲིག་བཀག་ན་ཀུན་བཀག་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྟགས་སྔ་མའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་དོན་རྣམས་

ཀྲི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་

རྟེན་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཚད་མ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་རྟོགས་དགོས་པར། རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པ། །ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་ཅེས་དགོངས་ཕྲིར། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་

མ་ཡྲིན་ནམ། ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ལུང་དེས་རང་མཚན་རྟོགས་བེད་དུ་སོན་པ་ཡྲིན་

གྲི་རང་མཚན་རྟོགས་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་སྤོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་

འཆད་པར་བེད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་མྲི་རྲིགས་པ་དང་མྲི་འཐད་པ་དང་འགལ་བ་དང་རང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གྲི་ཚིག་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པའྲི་ལྟག་ཆོད་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར།སྒ་

རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་གཅྲིག་གྲིས་ཁོད་ཀྲི་བས་མྲི་རྟག་

ཀང་འཇལ་བར་ཐལ། ཁོད་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཁོད་དང་ཁོད་ཀྲི་བས་མྲི་

རྟག་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། འདོད་དོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན། ཁོད་ངེས་པའྲི་རྟོག་པས་ཁོད་ཀྲི་བས་མྲི་རྟག་ངེས་པ་ཡང་འདོད་དོ། །དེ་

ལྟ་ན་སྒ་བས་མྲི་རྟག་སོགས་སུ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཕྲི་མ་རྣམས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྒ་བས་མྲི་རྟག་སོགས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀང་དོན་

མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁབ་པའང་མེད་དེ། སྒ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་སད་ཅྲིག་

དང་པོས་སྒ་ངེས་པར་བས་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་

དོན་མེད་དུ་ཐལ། ཞེས་མཚུངས་པས་སོ། །རྩ་བའྲི་ཁབ་པ་མྲི་མཚུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། 

སྒ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་དེས་སྒ་རྟོགས་པ་ན། སྒ་དང་སྒའྲི་བས་མྲི་རྟག་སོགས་རྫས་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། བས་མྲི་རྟག་སོགས་གང་ལ་གོམས་པ་གསལ་བ་སོགས་རྟོགས་

པའྲི་རྐེན་ཡོད་པ་དེ་རྟོགས་ཀྲི། རྐེན་མེད་པ་རྣམས་མྲི་རྟོགས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན། རྟོག་

པས་ཀང་སྒ་ངེས་པ་ན། སྒའྲི་ཆོས་བས་མྲི་རྟག་སོགས་གང་ལ་ངེས་པའྲི་རྐེན་ཡོད་

པ་དེ་ངེས་ཀྲི་རྐེན་མེད་པ་རྣམས་མྲི་ངེས་སོ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །ཐལ་བ་འོག་

མ་ལ་ཡང༌། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཇལ་བའྲི་ཚད་མས་ཁོད་ཀྲི་ཆོས་གཅྲིག་བསྒྲུབས་

ན་ཀུན་བསྒྲུབས་པ་སོགས་སུ་ཐལ། ཁོད་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡོད། ཁོད་དང་ཁོད་

ཀྲི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་མཚུངས་སོ། །སྒ་

རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྟོགས་པར་བེད་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེས་ཁོད་ཀྲི་
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བས་མྲི་རྟག་སོགས་ཀང་རྟོགས་པར་བེད་པར་ཐལ། ཁོད་རྟོགས་པར་བེད་པའྲི་རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཡོད་པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་དང་ཁོད་ཀྲི་བས་མྲི་རྟག་སོགས་རྫས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །གཞན་ཡང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་

ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་ནས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་

རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདེན་པས་ཁབ་པ་དང༌། རང་མཚན་རྟོག་པས་ངེས་པ་

མྲི་སྲིད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནྲི་འགལ་བའྲི་ཕུང་པོའ།ོ །གཞན་ཡང་རང་མཚན་ཆོས་

ཅན། ཁོད་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་གཞྲིར་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་གཞྲིར་རུང་བ་

འགོག་པ་དང༌། མྲི་རུང་བ་སྒྲུབ་པའྲི་གཞྲིར་རུང་བའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །འདྲི་ནྲི། 

མེད་ཅེས་ལྡོག་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །ཅྲི་ལྟར་མེད་ལས་ལྡོག་པར་འདོད། ཅེས་པའྲི་གཞུང་

གྲིས་བསན་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟེན་མ་ཡྲིན་པར་

འདོད་པ་འགོག་པའྲི་དབང་དུ་བས་ལ། དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་རྟེན་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་

པའང་མྲི་འཐད་དེ། རང་མཚན་ཡྲིན་ན་ཚད་མའྲི་དངོས་རྟོགས་སུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། 

དེ་ཡྲིན་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་རྟེན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། ཚད་མ་རྣམས་

ནྲི་རང་གྲི་གཞལ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གཞལ་བའྲི་ཟློག་ཕོགས་འགོག་པར་བེད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། བུམ་པ་རྟག་པ་སོགས་

མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་བསལ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྟོག་

པས་དངོས་པོ་རྟོགས་པ་མྲི་སྲིད་ན། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་

མྲི་རྟག་པ་མ་རྟོགས་པའམ། སྒ་མྲི་རྟག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པ་གང་རུང་དུ་ཐལ། རྟོག་

པས་དངོས་པོར་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྟོགས་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་
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རེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་མ་རྟོགས་ན། དེའྲི་གཞལ་བ་གང་ཡྲིན། སྒ་མྲི་རྟག་

པའྲི་སྒ་དོན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་ལས་གཞན་

ཡང་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པས། རེས་དཔག་དེ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །སྒ་མྲི་

རྟག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྒ་མྲི་རྟག་པ་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཁབ་པ་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །འདྲི་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་

དུ་ཡོད་ཀང༌། རེ་ཤྲིག་མདོར་བསྡུ་བར་འདོད་ནས་མ་བྲིས་སོ། །

འོ་ན། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེའྲི་

དོན་ནྲི་རེས་དཔག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་ན་སྒ་ངེས་པའྲི་རེས་དཔག་གྲིས་དེའྲི་ཆོས་ཀུན་

ངེས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། རེས་དཔག་གྲིས་སྒྲུབ་པ་ཡུལ་དུ་བེད་པས་སྒྲུབ་

འཇུག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བོ་དེས་སེལ་བ་

ཡུལ་དུ་བས་ན། སེལ་འཇུག་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། བོ་དེས་སྒྲུབ་པ་ཡུལ་དུ་བས་ན། 

བོ་དེ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། འདོད། བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་

འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སེལ་འཇུག་ཏུ་ཐལ། ཁོད་སེལ་བ་

ཡུལ་དུ་བེད་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ས་ཕོགས་དེའྲི་སེང་གྲི་བུམ་མེད་

ཡུལ་དུ་བེད་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་དོན་རྣམས་ཀྲི། ཞེས་སོགས་ཀང༌། 

རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟེན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་མྲིན་གྲི། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་

ཀྲི་རྟེན་ཡྲིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། སྒ་

དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟེན་ཡྲིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། སྒ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའྲི་རྟོག་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 587  

པའྲི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། རྟོག་པ་དེ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པས། རྟོག་པ་དེ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་དགོས་ལ། རྟོག་པ་དེ་སྒྲུབ་འཇུག་

ཡྲིན་ན། རྟོག་པ་དེས་སྒ་ལ་ཆོས་གཅྲིག་བསྒྲུབས་ན། ཀུན་བསྒྲུབས་པ་སོགས་སུ་

འགྱུར་ཞེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་སོགས་

སྒོ་བཏགས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཀང༌། སྒ་ཆོས་ཅན་མྲི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའྲི་

ཆོས་ཡྲིན་པ་སོགས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། སྒ་ཤེས་འདོད་ཆོས་

ཅན་ཡྲིན་པ་དང༌། མྲི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་དང༌། བས་པ་རྟགས་ཡྲིན་པ་

སོགས་འགོག་པ་མྲིན་ལ། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྒ་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་

པ་སོགས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། སྒ་དང་པོར་གྲུབ། དེའྲི་རེས་སུ་སྒའྲི་སེང་དུ་བས་པ་

གྲུབ། དེའྲི་རེས་སུ་སྒའྲི་སེང་དུ་མྲི་རྟག་པ་གྲུབ་པའྲི་གྲུབ་ཚུལ་འདྲི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

དགོས་ཏེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་པོར་གྲུབ། དེའྲི་རེས་སུ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ། 

དེའྲི་རེས་སུ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་འདོད་ན། སྒ་རང་རྒྱུ་ལས་བས་པ་དང་མྲི་རྟག་པར་མ་སྐེས་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་དང་བས་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ལ། དེ་

དག་རྲིམ་བཞྲིན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང་རྟགས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

དེ་དག་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་དང༌། རྟགས་

ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རྣམ་གཞག་དང༌། །ཐ་དད་ཐ་དད་མྲིན་ཅྲི་

འད། །དེ་ཉྲིད་དོན་ནྲི་མ་བརྟགས་པར། །འཇྲིག་རྟེན་ཇྲི་ལྟར་གྲགས་དེ་ལ། །དེ་བཞྲིན་
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ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་ནྲི། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་གཞག་པ། །དམ་པའྲི་དོན་ལ་འཇུག་

བའྲི་ཕྲིར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བས་པ་ཡྲིན། ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་བརོད་བ་མཐའ་དག་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་

འདུས་ལ། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་མཐའ་དག་ནྲི། དོན་དམ་བདེན་པ་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་

སུ་བསན་པ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཁད་པར་དུ་ཆོས་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་

ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི། ཆོས་ཆོས་ཅན་སོགས་ཀུན་

རྫོབ་ཡྲིན་ཀང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དམ་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་

པས། དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། དམ་

པའྲི་དོན་ལ་འཇུག་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་ཀང་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་སྒ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ཀང་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ལ། ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པ་སོགས་རང་ལྡོག་གཞྲི་ལྡོག་གྲི་རྣམ་དབེ་ལ་

མཁས་པར་བ་ཞྲིང༌། རྟོག་པ་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ལ་

མ་རེག་པར་འདོད་པ་འདྲི་དག་ནྲི། ཡྲིད་ལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་དགེ་བར་འདོད་པ་

རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྲི་སོན་པ་དང་གྲོས་མ་བས་ཀང་ཁ་འཆམ་པ་སེ། ཐར་པའྲི་ལམ་གྲི་

སོག་རྩ་གཅོད་པའྲི་གཤེད་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་ཆོས་ཅན་སོགས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

དགག་པའྲི་ཚུལ་འདྲིས། སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་སོགས་ཀང་

ཤེས་པར་བ་སེ། འདྲི་ལྟར་སྤྲི་དང་གཞྲི་མཐུན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། 

སྤྲི་ཡྲིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་

པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ལྟར་དངོས་པོ་ཡང་སྤྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དང༌། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཡང་གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྤྲི་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་

ལ་ཡང་ཚུལ་གཉྲིས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་པས་བཏགས་པའྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་སོགས་ནྲི། བདེན་པ་

དང་ཐ་སད་གཉྲིས་ཀར་དུ་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། རང་ལུགས་ཀྲི་སྤྲི་ནྲི་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདེན་པར་གྲུབ་

པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། སྤྲི་བདེན་པར་གྲུབ་ན་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་

ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། ཁོས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། ཁོ་

ཡང་རང་བཞྲིན་འདེས་འཛིན་གྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བ་རྣམས་ནྲི་རང་བཞྲིན་

འདེས་ནས་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་ནའང༌། དེ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། སྤྲི་དེ་

སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པས་བཟུང་བ་ལྟར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅེས་པ་སེ། དེ་ཡྲིས་ཇྲི་ལྟར་

ཀུན་བཏགས་པ། །དེ་ནྲི་དམ་པའྲི་དོན་དུ་མེད། །གསལ་བ་རྣམས་ནྲི་རེས་མྲི་འགྲོ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་དག་གཞུང་འདྲིའྲི་དོན། སྤྲི་གསལ་རྫས་

གཅྲིག་ན་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ལ་འཆད་པ་དང༌། ཁ་

ཅྲིག་ཕྲི་རོལ་པ་འདོད་པའྲི་སྤྲི་ཆ་མེད་འགོག་པ་ཡྲིན་ཅེས་པ་ལ་འཆད་པ་གཉྲིས་ཀ་

ཡང༌། སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་ལས་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་བཞྲིན་དུ་ཆེས་

རྲིང་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་པར་འདོད་པ་ཕྲི་མ་འདྲི་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ནྲི། དེ་ཡྲིས་ཇྲི་

ལྟར་ཀུན་བཏགས་པ། །ཞེས་པའྲི་དེ་ཡྲིས་ཞེས་པ་ཕྲི་རོལ་པ་ལ་དེ་ཡྲིས་ཞེས་པར་

འཆད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན། དེ་ལ་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ན། ཞེས་པའང་ཕྲི་

རོལ་པ་དེའྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་སོགས་སུ་འཆད་དགོས་པས། ཆེས་མ་

བརྟགས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །གཞྲི་མཐུན་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་
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མཚན་ཡང་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། ཨུཏྤ་ལ་

དང་སྔོན་པོ་ཐ་དད་ཡྲིན་པའང་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་ཏེ། གཅྲིག་ལ་གཞྲི་མཐུན་མྲི་

རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཨུཏྤ་ལ་དང་སྔོན་པོ་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས། 

རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཞྲི་མཐུན་དུ་འདུ་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་ཨུཏྤ་ལ་དང་སྔོན་པོ་གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་པ་ཡང་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། ཨུཏྤ་ལ་དང་སྔོན་པོ་

རྫས་སུ་གྲུབ་ལ། འོན་ཀང་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་ཀྲི། ཐ་

སད་པའྲི་བོས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སེ། དོན་འདྲི་

ལ་དགོངས་ནས། དེ་ཚེ་བོ་ཡྲི་ངོར་བས་ནས། །གཞྲི་མཐུན་པ་ནྲི་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནྲི། 

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཆད་པ་པའྲི་རྲིང་ལུགས་གསལ་བར་

འོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྒ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བར་བཏགས་སོན། །དེ་ནྲི་ཐ་སད་ཆེད་དུ་

བས། །དེ་ཚེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མེད། །དེས་ན་དེ་ལ་བརར་མ་ཡྲིན། ཞེས་བ་བ་

གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་པས། རང་མཚན་ནྲི་བརའྲི་ཡུལ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལ་བར་

བས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བར་དུས་ཀྲི་རང་མཚན་དེ་ཐ་སད་

ཀྲི་དུས་ཀྲི་རང་མཚན་ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བར་ནྲི་ཐ་སད་ཀྲི་ཆེད་དུ་

བས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། གསལ་བ་རང་མཚན་ནྲི་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་

ལ་བར་སྦོར་མྲི་ནུས་ཏེ། ཐ་དད་པ་དག་བསན་པ་ནྲི། །དཀའ་དང་མྲི་ནུས་འབས་མེད་

ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། རང་ལུགས་ལ་སྒ་དོན་ལ་བར་སྦོར་
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བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །འོ་ན་སྒ་དོན་ལ་བར་སྦར་བ་ལ་ཡང་དགོས་པ་མེད་

པར་ཐལ། བར་དུས་ཀྲི་སྒ་དོན་དེ་ཐ་སད་ཀྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་དོན་དང་རང་མཚན་གང་ལ་

ཡང་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས། སྒ་དོན་ལ་བར་སྦར་མྲི་

ནུས་པར་ཐལ། སྒ་དོན་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གསལ་བ་ཇྲི་སེད་ཡོད་པའྲི་གྲངས་

དང་མཉམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །དེས་ན་བར་སྦོར་བའྲི་ཡུལ་ནྲི། 

བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་བར་སྦོར་བ་ན། དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་རང་མཚན་གཅྲིག་གཞྲིར་བས་

ནས་དེའྲི་སེང་དུ་བ་ལང་ལ་བར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་སྦར་བས་ཐ་སད་ཀྲི་དུས་

སུ་ནག་སྒུར་སོགས་ཀང་བ་ལང་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་དཀར་ཟལ་གྲི་སེང་

དུ་བ་ལང་ལ་བར་སྦོར་བ་ན། ནོག་སོགས་དང་ལྡན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་སྦར་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བ་ལང་ནག་སྒུར་སོགས་ཀང་ནོག་སོགས་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དཀར་ཟལ་ནྲི་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་བར་སྦོར་བའྲི་གཞྲིར་

བས་པ་ཡྲིན་གྲི། དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་གྲི་ཚོགས་པ་ལ་སྒ་སྦོར་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

བ་ལང་གྲི་བར་སྦར་བ་ནྲི་བར་དང་ཐ་སད་ཀྲི་དུས་ཀྲི་ནོག་སོགས་དང་ལྡན་པ་ཐམས་

ཅད་ལ། བ་ལང་དུ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་གྲི། ཐ་སད་དུས་ཀྲི་ནག་སྒུར་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་གྲི་ཚོགས་པར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བར་སྦར་བ་མ་ཡྲིན་

པས་སོ། །དེས་ན་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་བར་དཀར་ཟལ་གཞྲིར་བས་ནས་སྦར་བའྲི་ཚེ་

བརའྲི་ཡུལ་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བ་ལང་དང་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའྲི་གཞན་སེལ་

གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། དཀར་ཟལ་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བའྲི་སྒ་དོན་ཀང་

བརའྲི་ཡུལ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བ་ལང་ཡང་བརའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པས། 
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བརའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་ལ། འོན་ཀང་བ་ལང་

བརའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ལ། སྒ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བར་བཏགས་

སོན། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ཀང་རང་མཚན་བརའྲི་ཡུལ་དུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་དོན་ཀང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་

དམ་པར་སྦར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དཀར་ཟལ་ཐ་སད་ཀྲི་དུས་ཀྲི་ནག་སྒུར་སོགས་

ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དཀར་ཟལ་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་

བརའྲི་ཡུལ་དུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། དཀར་ཟལ་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་བར་སྦོར་བའྲི་

བར་སྦོར་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་

ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན། རྟོག་པ་དེས་བ་ལང་དང་དཀར་ཟལ་དབེར་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་

ཕྲིར། བ་ལང་དང་དཀར་ཟལ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། བ་ལང་ནག་སྒུར་ལ་

རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པའམ། དཀར་ཟལ་ཀང་ནག་སྒུར་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པ་གང་རུང་

དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་ཆོས་ཅན་སྤྲི་”བཞྲིན་
1
་མཐུན་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་

བེད་བརའྲི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་ལྡོག་ཡྲིན་ན་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ལ། སྒོ་

བཏགས་ཡྲིན་ན་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེ་དག་”ནྲི
2
་གཞྲི་ལྡོག་ཡྲིན་ན་སྒོ་

བཏགས་དང་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་སེ། སྤྲི་མཚན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

ད་ནྲི་རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཞར་བྱུང་འགའ་ཞྲིག་གཏན་

ལ་དབབ་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། གང་ཕྲིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྲིན་གྲིས། །རང་

1 མ་ཕྲི ༣༤བ༡ན།  བཞྲིན    བ། ༤༧ན༡ན།    ཞོལ ༤༡བ༤ན།    སྐུ། ༤༢ན༣ན།    གཞྲིན

2 མ་ཕྲི། ༣༤བ༢ན།    བ། ༤༧ན༢ན   ནྲི    ཞོལ། ༤༡བ༥ན།    སྐུ། ༤༢ན༤ན།   གྲི
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རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྲིར། །མཐུན་དངོས་གཞན་གྲི་དངོས་དག་ལས། །ལྡོག་པ་ལ་

ནྲི་བརྟེན་པ་ཅན། ཅེས་རང་མཚན་རྣམས་རྲིགས་མཐུན་མྲི་མཐུན་གྲི་ཆོས་གཞན་

གང་དང་ཡང་མ་འདེས་པར་བཤད་ཅྲིང་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཡང་

རྲིགས་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་གྲི་རྣམ་དབེ་བས་པའང་བྱུང་ན། རྲིགས་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་

དང་མཐུན་མྲི་མཐུན་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བར་བ་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྲིགས་

འད་བ་དང་མྲི་འད་བ། རྲིགས་མཐུན་པ་དང་མྲི་མཐུན་པ། རྲིགས་གཅྲིག་པ་དང་

མྲི་གཅྲིག་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། རྲིགས་འད་བ་དང་རྲིགས་གཅྲིག་

པ་དང་རྲིགས་མཐུན་པ་གསུམ་ག་ལ་ཡང༌། རྫས་རྲིགས་འད་བ་དང་གཅྲིག་པ་

དང་མཐུན་པ་དང༌། ལྡོག་པ་རྲིགས་གཅྲིག་པ་དང་འད་བ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བ་བ་

གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ལ། རྫས་རྲིགས་མཐུན་པ་སོགས་སུ་འཇོག་པ་ནྲི། ཉེར་

ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པས་འཇོག་པ་ཡྲིན་པས། ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་

དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྫས་ཀྲི་རྲིགས་མཐུན་པ་དང་གཅྲིག་པ་དང་འད་

བ་ཞེས་བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ནས་ཀྲི་ས་བོན་འབྲུ་གཅྲིག་གྲིས་བསྐྲུན་པའྲི་སོང་བུ་ལས་

འོངས་པའྲི་ནས་འབྲུ་ཐ་དད་དག་ལྟ་བུ་ནྲི་ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། རྫས་རྲིགས་མཐུན་པ་ཞེས་བ་ལ། བ་ལང་དཀར་ཟལ་

དང་ནག་སྒུར་ལྟ་བུ་ནྲི་བ་ལང་དུ་མཚུངས་ཀང་ཉེར་ལེན་ཐ་དད་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

རྫས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་ཞེས་བའོ། །

དོན་འདྲི་ཉྲིད་གསལ་བར་བཤད་པ་ནྲི། ཤཱཀ་བོས། དེ་ལྟར་ན། ཕྲི་དང་ནང་གྲི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྲི། ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི་ཉེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བར་ལེན་པའྲི་རྒྱུས་བས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་ནྲི་ཉེ་བར་ལེན་པ་

དང་བལ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། དེ་བས་ན་རྲིགས་མཐུན་པ་དང་རྲིགས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་རྒྱུན་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི་ཉེ་བར་ལེན་པས་བས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་སྨྲས་པ་དག་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་འདྲི། ཐ་དད་རྒྱུ་ཐ་དད་ལས་ཡྲིན། ཅེས་

པའྲི་དགོངས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་བརྟག་པར་བའོ། །ལྡོག་པ་རྲིགས་མཐུན་པ་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ནྲི། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་པ་གྲངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་

དག །ཙནྡན་དང་ཤ་བ་དང་བ་ལང་སོགས་རྫས་ཐ་དད་པར་མཚུངས་ཀང༌། ཙནྡན་

དང་ཤ་བ་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་སྒ་བོ་འཇུག །ཙནྡན་དང་བ་ལང་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་

གྲི་སྒ་བོ་མྲི་འཇུག་པ་ནྲི། ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་གཅྲིག་ཙནྡན་དང་ཤ་པ་ལ་ཐུན་མོང་

དུ་ཡོད་ལ། ཙནྡན་དང་བ་ལང་ལ་མེད་པས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །སོབ་དཔོན་གྲིས་དེ་

བཀག་ནས་ཙནྡན་དང་ཤ་པ་ལ་ཤྲིང་གྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་རྲིགས་ཐུན་མོང་དུ་རེས་

སུ་འགྲོ་ལ། བ་ལང་ལ་རེས་སུ་མྲི་འགྲོ་བས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་དགོངས་

ནས། ཐ་དད་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ན་རྲིགས། །ཉེ་བ་གང་གྲིས་འགའ་ཞྲིག་ལ། །རབ་

འཇུག་གཞན་ལ་མྲིན་དེ་ཉྲིད། །སྒ་དང་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་

དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་པ་མཐར་གཏུགས་ན། བ་ལང་གྲི་

སྤྲི་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་རག་ལས་ནའང༌། བ་ལང་གྲི་སྤྲི་དེ་

གཉྲིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཕྲིར། རྲིགས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅེས་སྨྲས་ན་རྟག་

མྲི་རྟག་ཀང་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ། ཤེས་བ་དེ་གཉྲིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགྲོ་བེད་

པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་མཚུངས་ལ། འདོད་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྲིགས་མཐུན་པར་འགྱུར་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བས། རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དཀར་

ཟལ་དང་གསེར་བུམ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པར་ཐལ། དཀར་ཟལ་བ་ལང་ཡྲིན། གསེར་

བུམ་བ་ལང་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བས་ན། དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་ཡང་རྲིགས་མྲི་

མཐུན་པར་ཐལ། ནག་སྒུར་གྲི་ཁ་དོག་ནག་པོ་ཡྲིན། དཀར་ཟལ་གྲི་ཁ་དོག་ནག་པོ་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་མཚུངས་པས་མཐར་ཤེས་བ་ཕལ་ཆེ་བ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་

པར་ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། བུམ་

པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དངོས་པོ་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་ཚུལ་དང༌། བུམ་

མེད་ལ་སོགས་པ་དགག་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། དང་

པོ་ནྲི། ཆོས་དེ་གཉྲིས་བར་ལ་བང་བ་དང་མ་བང་བའྲི་སྐེས་བུ་གང་གྲིས་མཐོང་ཡང་

ཡྲིད་གཏད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཐོང་ཙམ་ཉྲིད་ནས་འད་བར་འཛིན་པའྲི་བོ་ངང་གྲིས་

སྐེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཆོས་དེ་གཉྲིས་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལས་ཟློག་

པའྲི་དངོས་པོ་ནྲི་རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན། དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་

ནྲི་ཡྲིད་གཏད་པའྲི་སྒོ་ནས་མཐོང་ཙམ་ནས་བར་ལ་བང་མ་བང་ཀུན་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་

ལ་འད་བར་སང་ལ། དཀར་ཟལ་དང་བུམ་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཀར་ཟལ་

དང་ནག་སྒུར་རྲིགས་གཅྲིག་ལ། དེ་དང་བུམ་པ་རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་གོ་ཞེས་བ་བར་

གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་འད་མྲི་འད་སོ་སོར་སང་བའྲི་བོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ནང་གྲི་

རྐེན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དཀར་ཟལ་དང༌། ནག་སྒུར་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་

མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་གོམས་པ་མཚུངས་ལ། དཀར་ཟལ་དང་བུམ་པ་

ལ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཕྲིའྲི་རྐེན་དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་ནོག་སོགས་དང་ལྡན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པར་མཚུངས་ལ། དཀར་ཟལ་དང་བུམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དངོས་

པོ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པ་ཙམ་གྲིས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡང་མྲི་འབྱུང་

སེ། དཀར་ཟལ་དང་མྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཀང༌། རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་

པའྲི་བོ་མྲི་སྐེ་ཞྲིང༌། དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་ནོག་སོགས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བྲིས་

པ་ནས་མཁས་པའྲི་བར་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་པར་སང་བ་མོང་བས་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་དགག་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་

ནྲི། དགག་བ་རྲིགས་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་གྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དགག་པ་ལ་

མྲི་འད་བའྲི་དབེ་བ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་དགག་བའྲི་སྒོ་ནས་འབེད་པ་ཡྲིན་གྲི། ངོ་

བོའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་བ་བར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་འདྲི་ལྟར་རྟོགས་ན་འད་བ་དང་མྲི་འད་

བའྲི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ལ་རྨོངས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ན་འཛམ་

བུ་གླྲིང་གྲི་དཔལ་ཁོ་བོ་གཅྲིག་པུ་མགྲྲིན་པ་བསལ་ཏེ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེས་ནྲི་རང་

མཚན་དང་སྤྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

ད་ནྲི་ཡུལ་ལ་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པའྲི་

རྣམ་པར་”གཞག
1
་པ་བཤད་པར་བ་སེ། འདྲི་ལ་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་སྒ་བཤད། མཚན་

ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། གཞན་གྲི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་བེད་པ། །སྒྲིབ་བེད་དེས་བདག་ཐ་དད་ཀང༌། 

ཞེས་པ་འགྱུར་རྲིང་ལ། ཀུན་རྫོབ་དེས་བདག་ཐ་དད་ཀང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཞེས་པ་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་པ་

1 མ་ཕྲི། ༣༦ན༤ན།  བ། ༤༩ན༣ན།  ཞོལ། ༤༣བ༤ན།   གཞག    སྐུ། ༤༤ན༣ན།   བཞག



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 597  

ལ་ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་མཐུན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་ཀུན་

རྫོབ་ཅེས་པའྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲིར་བས་ནས། དེ་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བ་ཞེ་

ན། དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རང་མཚན་དེ་དངོས་སུ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་

པ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བའོ། །དེས་ན་སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོ་ནྲི་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་

སྒ་བཤད་གཞྲི་ཡྲིན་ལ། སྤྲི་མཚན་རྣམས་ནྲི་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་

པའྲི་བོ་དེའྲི་ངོར་བདེན་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་བའོ། །འོན་ཀང་རྟོག་པ་དེ་

ནྲི་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པས་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་ཐ་སད་བས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཀུན་རྫོབ་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཀུན་རྫོབ་ཀང་ཡྲིན་ལ་བདེན་པ་ཡང་ཡྲིན་པས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་ནྲི་མྲི་

བ་སེ། དེ་ལྟ་ན། བརྫུན་པ་ཡང་ཡྲིན་བདེན་པ་ཡང་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་དགོས་པས། འགལ་

བ་འདུ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་དམ་བདེན་པའྲི་སྒ་བཤད་ལ། ཉན་ཐོས་སེ་པ་

ཁ་ཅྲིག་ནྲི། རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་བདེན་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་

འདོད་ལ། སེ་བདུན་རྲིགས་པའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་མདོ་སེ་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་

དག་ཕོགས་འདྲི་ལ་མཐུན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་

གཞྲི་ཤེས་བ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་བས་ནས་དེའྲི་ངོར་བདེན་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དམ་བདེན་པ་

ཞེས་བ་ལ། ཤེས་པ་དེའྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་

བའོ། །འོན་ཀང་མདོ་སེམས་གཉྲིས་དོན་དམ་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའྲི་བོ་ཤེས་བ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་འདོད་པར་འད་ཡང༌། ཤེས་བ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་མྲི་མཐུན་

ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདོད་ལ། 
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མདོ་སེ་པ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྟོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་སོ། །ཁ་ཅྲིག དོན་དམ་དོན་བེད་

ནུས་པ་གང༌། །དེ་འདྲིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡྲིན། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་དོན་དམ་བདེན་

པ་དང་རང་མཚན་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པ་ཡྲིན་ཞེས་འདོད་པས་ནྲི། ཡྲི་གེ་

ཙམ་ལའང་མ་བལྟས་པར་ཟད་དེ། དེ་དག་རང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད། ཅེས་འབྱུང་

གྲི །རང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད། ཅེས་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གང་

ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པ་དང་སབས་སོབས་ལས། རྐང་པ་དང་

པོ་གཉྲིས་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་ངོར་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་ཁབ། 

ཅེས་པའྲི་ཁབ་པ་སོན་པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་སོས་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སབས་

སོབས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཞལ་བ་གཉྲིས་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ལ། དོན་བེད་

ནུས་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པ་དེའྲི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་སབས་སུ་བབས་ནས་

དེའྲི་ཆེད་དུ་སོས་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞལ་བ་དེ་དོན་བེད་ནུས་

མྲི་ནུས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ལ། དེ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དོན་

དམ་པའྲི་ངོར་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་ཁབ། དོན་དམ་པར་ཡོད་

པ་དེ་དག་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ངོར་དོན་བེད་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཆོས་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་ཁབ། ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྤྲིའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཅེས་བཤད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཤད་པ། དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་
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པ་གང༌། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དོན་དེ་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་ལྷ་ཤཱཀ་

གཉྲིས་ཀང་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཡ་མ་རྲིས་གཞུང་འདྲིའྲི་མཚམས་སྦོར་དུ། ཞར་ལ་

ཐེག་པ་ཐ་ཤལ་གྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་

པ་ནྲི། མདོ་སེ་པ་ཐེག་དམན་པ་ཡྲིན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐེག་པ་ཐ་

ཤལ་བ་ཞེས་བས་ནས། དེའྲི་ལུགས་ཀྲི་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སོན་ཅེས་པར་

བསམ་པ་ཡྲིན་དུ་ཟད་མོད་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་

མོང་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ན་ཐེག་པ་ཐ་ཤལ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་མྲི་འཐད་ལ། མདོ་

སེ་པ་ཁོ་ནའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་ཡོད་

པས་མ་ཁབ་པར་འདོད་པའྲི་སེམས་ཙམ་པ་ཡོད་དགོས་ནའང༌། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་

གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་ངོ་། །དེས་

ན་གཞུང་འདྲི་ནྲི་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀས་མཐུན་པར་འདོད་དགོས་ལ། འོན་ཀང་

དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་

བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་

པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པས་ཁབ་པར་བཤད་པ་

འདྲི། དོན་དམ་ཆ་མེད་ཀྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ལ་དོན་

དམ་བདེན་པར་བས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་

ན་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དང་རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་ཡྲིན་དགོས་ལ། དོན་

བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པས་ཁབ་ན། བུམ་པ་སོགས་ཀང་དོན་དམ་བདེན་

པར་འགྱུར་དགོས་ནའང་། དེ་མྲི་འཐད་དེ། གཞུང་འདྲིའྲི་མདོ་སེ་པའྲི་བདེན་གཉྲིས་
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ཀྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བོ་ཡྲི་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བོ་

མྲི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། ཞེས་

བཤད་པ་དང་འད་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེར་བུམ་པ་དང་ཆུ་ལྟ་བུ་བཅོམ་གཞྲིག་གྲིས་དེར་

འཛིན་གྲི་བོ་འདོར་བའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་ཞེས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་

ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། དོན་དམ་པར་ཡོད་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པར་

ཐལ། བཅོམ་གཞྲིག་གྲིས་དེར་འཛིན་གྲི་བོ་མྲི་འདོར་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་ལ། རང་

མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གཞུང་དང་ཁས་བངས་གཉྲིས་ཀ་དང་

དངོས་སུ་འགལ། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྟག་པ་ཡང་བཅོམ་གཞྲིག་གྲིས་དེར་

འཛིན་གྲི་བོ་མྲི་འདོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་སེ། བོས་གཞྲིགས་ན་འདོར་རོ་ཞེ་

ན། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང་རྟག་པ་ལ་བོས་གཞྲིགས་པས་དེར་འཛིན་གྲི་བོ་འདོར་མྲི་

འདོར་གྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། གཉྲིས་ཀ་ཡང་རྫས་ཀྲི་ཆ་ཤས་མེད་པ་དང༌། 

ལྡོག་པའྲི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡོད་པར་ཁད་བར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྡོག་པའྲི་ཆ་ཤས་དུ་

མ་ཡོད་པར་ཐལ། གཉྲིས་ཀ་ལ་རང་མྲིན་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་སེད་ལས་ལོག་པའྲི་ལྡོག་

པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་མཛོད་ནས་བཤད་པ་དང་འདྲིའྲི་མདོ་སེ་པའྲི་བདེན་

གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མདོ་སེ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་དུ་མཐར་ཐུག་ཀང་ལུགས་མྲི་

གཅྲིག་སེ། མཛོད་ལས་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི། རྫས་སུ་གྲུབ་ན་ཆ་མེད་ཡྲིན་དགོས་པར་

འདོད་པའྲི་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ལུགས་དེ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། ཁ་དོག་

རྫས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་དེ། རྡུལ་ཕན་ལ་ཡང་ཁ་དོག་གྲི་རྫས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དབྲིབས་

རྫས་གྲུབ་མྲི་སྲིད་དེ། རྡུལ་ཕན་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། 
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གཉྲིས་གཟུང་འགྱུར་ཏེ་རྡུལ་ལ་མེད། ཅེས་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་དབྲིབས་

རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་སེ། དབྲིབས་སོགས་ཅྲི་འད་རབ་གྲུབ་པ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དབྲིབས་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འབས་བུ་

ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་གྲུབ་དགོས་པར་ཁོད་རང་ཡང་སྨྲ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། མདོ་སེ་

པ་དེ་དང་འདྲི་ལུགས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་གཅྲིག་ཏུ་བསེ་བར་མྲི་བའོ། །འོ་ན། ཐོགས་

མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲི་ལུགས་དང་འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་དོན་

དམ་བདེན་པའྲི་འཇོག་མཚམས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཐལ། འདྲིའྲི་མདོ་སེ་པ་དང་

མཛོད་ནས་བཤད་པའྲི་མདོ་སེ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་དམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ཁད་པར་

འདུག་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན། འོ་ན། སེམས་ཙམ་པ་དེ་གཉྲིས་ལ་ཤེས་པ་འགའ་ཞྲིག་

རྫས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་མྲི་འདོད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པ་དེ་གཉྲིས་

ལ་བེམ་པོ་འགའ་ཞྲིག་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་མྲི་འདོད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། དབྲིབས་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་མྲི་འདོད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཞན་ཡང་བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བརྫུན་པར་ཐལ། ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་པ་འབུད། འདོད་ན། སྒོ་བཏགས་སུ་ཐལ། 

འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་

ལོ། །དོན་དམ་ཆ་མེད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་ནྲི།  མདོ་དང་དགོངས་”འགྲེལ
1
་གང་གྲི་ཡང་

ཐ་སད་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྔོན་གྲི་མཁས་པ་སུ་ལ་ཡང་མ་གྲགས་ཀྲི། མྲི་ཤེས་པ་དག་

གྲིས་རང་བླུན་པོར་མཚོན་བེད་དུ་སྨྲས་པར་ཟད་དོ། །

1 མ་ཕྲི ༣༨ན༦ན།    བ། ༥༢ན༢ན།   འབེལ    ཞོལ ༤༦ན༥ན།    སྐུ། ༤༦བ༦ན།   *  འགྲེལ
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ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དོན་བེད་ནུས་པ་དང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་ལ། དོན་དམ་དང་ཀུན་

རྫོབ་ཏུ་བཞག་པ་ནྲི། ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མའྲི་དབང་དུ་བས་ན། ཡང་དག་ཀུན་

རྫོབ་དང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རྫོབ་ལ་བདེན་གཉྲིས་སུ་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། མཐར་ཐུག་

དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ནས། དོན་དམ་བདེན་པ་ནྲི་དངོས་པོ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་

ཁོ་ན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བ་

བེད་ཐམས་ཅད་སྒོ་བཏགས་སུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་སོགས་

ཐམས་ཅད་བ་བེད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དམ་པར་བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་དང་

རྒྱུ་འབས་སོགས་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འོ་ན། བདག་མེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ལོག་པའྲི་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དོན་བེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁབ་པ་ཁས་བངས། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ། འདོད་ན་ཁོད་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་

བེད་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན། ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་ལོག་པའྲི་ཀུན་རྫོབ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བདག་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན་ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ་

ལོ། །འདྲིས་ནྲི་ལུགས་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀ་སུན་ཕྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་

བདེན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་ཆ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཐལ། 

ཁོད་དོན་བེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཁོད་འགྱུར་མེད་ཡོངས་

གྲུབ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །ལན་མེད་དོ། །དོན་དམ་པར་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་ཀང་

མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་བ་བེད་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་རྟགས་ཁས་བངས་

སོ། །འདོད་ན། དོན་དམ་པར་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་

ན། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སད་
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གསངས་མཐོན་པོས་ཁེད་རང་སྨྲ་བ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཚད་མ་མེད་

པ་འདོད་ན་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་

དངོས་པོ་སད་ཅྲིག་ཆ་མེད་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམྲིགས་རུང་གང་ཞྲིག །ཚད་མས་

མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་པར་འབུད་དོ། །ཁབ་

པ་མེད་ན་སང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་མེད་པར་ཐལ་

ལོ། །ཟུར་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་འབུད། 

ཟུར་ཕྲི་མ་མ་གྲུབ་ན། དོན་དམ་པར་ཚད་མ་མ་གྲུབ་པ་འབུད་དོ། །གཞན་ཡང་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། རྒྱུ་མྲིན་ན་དོན་བེད་ནུས་སོང་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དངོས་མེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དོན་བེད་ནུས་སོང་དུ་སྨྲ་བ་

དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། རྟག་པར་

སྨྲ་བ་ཅྲིས་འགོག །རྟག་ན་མྲི་འཇྲིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འབས་བུ་མ་ཡྲིན་ན་

མ་སྐེས་པར་འགྱུར་རོ། །མ་སྐེས་པ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། མྲི་འཇྲིག་པ་ཡང་འདོད་

དོ། །སྤྲིར་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་མྲི་འཇྲིག་པ་ཁེགས་ན་བེ་བག་བདེན་དངོས་ལ་ཡང་མྲི་

འཇྲིག་པ་ཁེགས་སོ་ཞེ་ན། སྤྲིར་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་མ་བས་པ་ཁེགས་པ་ན། བེ་བག་

བདེན་དངོས་ལ་ཡང་མ་བས་པ་ཁེགས་སོ་ཞེས་སོགས་རྲིགས་པ་ཤེས་པས་བསལ་

པའྲི་བར་དུ་སྒེང་བར་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང༌། བདེན་དངོས་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བས་པ་ཡྲིན་པ་

སོགས་བཀོད་ན་ཕོགས་ཆོས་མྲི་འགྲུབ། ཤེས་བ་སོགས་བཀོད་ན་མ་ངེས། དངོས་

མེད་སོགས་བཀོད་ན་འགལ། དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་སོགས་བཀོད་ན་སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་
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བ་དང་མཚུངས་ཤྲིང༌། སྒ་ཡང་དུང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་དགོས་པ་དང༌། བདེན་དངོས་

ཐམས་ཅད་མ་སྐེས་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ད་ལྟར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་

ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་དངོས་འགལ་གྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་ལ། མ་སྐེས་པ་འགགས་ན་དངོས་

མེད་འགགས་པར་སྨྲ་བའང་དགག་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་ཡང༌། བདེན་

དངོས་ཡྲིན་ན་སྐེ་བ་མེད་པས་ཁབ་ན། དབུ་མ་པས། དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར་མཐའ་བཞྲི་

ལས་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་

པར་ཐལ། དངོས་སྨྲ་བས་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་སྐེ་བ་མེད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདོད་ན། དབུ་མ་པ་རང་གྲི་ངོར་ནྲི་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་པས། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་

དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་ཁས་ལེན་

པའམ། ཡང་ན་བདེན་དངོས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བ་རྒྱང་འཕེན་གྲི་ལུགས་འཛིན་པ་གང་

རུང་གཅྲིག་བེད་དགོས་པས། འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་ལས་ཐ་ཆད་པ་སྔོན་ཆད་མ་

མཐོང་ཞྲིང༌། ཕྲིས་ནྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། ལྟ་བའྲི་སྲིགས་མར་གྱུར་པའྲི་དུས་ཀྲི་མཐའ་

ལ་བབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པས་ཁབ་

ཅྲིང༌། རགས་པ་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འགལ་སམ་དུ་བསམས་ནས། བུམ་

པ་སོགས་ཀང་རྡུལ་ཕན་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ན་རྡུལ་

ཕན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ནོར་བུ་དུ་མ་སྤུངས་པའྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་ན། ནོར་བུ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་རོ། །
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འོ་ན། ཡན་ལག་དུ་མ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ན། ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ན་རྡུལ་ཕན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་

ཁས་བངས། འདོད་ན། རྐང་ལག་སོགས་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ནའང་དེ་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་

དགོས་པས། སྐེས་པ་ཡྲིན་ན་ཕོ་དབང་དང༌། བུད་མེད་ཡྲིན་ན་མོའྲི་དབང་པོར་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་འབྱུང་སེ། དེས་མཚོན་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བ་

ལ། རགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་མྲི་སྲིད་པ་ནྲི་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །གང་དག་དངོས་པོ་

རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པ་ཁས་ལེན་པ་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ནང་འགལ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་རོ་ཏོ། འོ་

ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རྟག་པའང་ཡྲིན་མྲི་རྟག་པའང་ཡྲིན་པ་འདྲི་ཡང་དངོས་སྨྲ་བའྲི་

ནང་འགལ་ཡྲིན་གྲི། ཁོ་བོ་ནྲི་སྐོན་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རང་གྲི་སྐོན་མཐའ་དག་

རྲིགས་པ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་ཆ་རྐེན་དུ་བསྒྱུར་

ལ། རྲིགས་པའྲི་གནོད་བེད་ཅྲི་བྱུང་ཡང༌། ཡ་ང་བ་མེད་པར་ཁ་སྤུ་འཐོག་པའྲི་ལས་

ལ་བརྩོན་པར་བོས་ཤྲིག །དེས་ན་རགས་པ་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་ཀང༌། རགས་པ་ཡྲིན་

ན་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་ལ། བ་བེད་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ཀང༌། བ་བེད་ཡྲིན་ན་

སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པས། རང་ལྡོག་གཞྲི་ལྡོག་གྲི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་

བའོ། །འོ་ན། རགས་པ་ཡང་ཡྲིན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡོད་

ན། བེ་བག་པས། ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རྫས་གཞན་དུ་ཡོད་ཅེས་པའྲི་

རང་ཚིག་དེས། ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་གྲི་

ཀུན་རྫོབ་པར་ཁས་བངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཀུན་རྫོབ་པས་མ་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་ཚིག་དེ་བརོད་བ་དངོས་ཤུགས་འགལ་བར་
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གང་གྲིས་འཇོག་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཆོས་དེ་ཡན་ལག་ཅན་ཅེས་སྨྲས་པའྲི་

ཤུགས་ལ་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་རང་ལས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ན་ཡན་ལག་རྣམས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆ་

ཤས་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་སུ་རྫས་གཞན་དུ་ཁས་བངས་པ་དང་

འགལ་བས། རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་ཆེས་འགྲྲིག་པའྲི་

ཕྲིར། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་ཆ་ཤས་ཡོད་པས། ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་

ན། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ཀང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་པའྲི་

ཆ་ཤས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཁོའྲི་ཤར་ནུབ་སོགས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁོའྲི་ཤར་

ནུབ་སོགས་ཀང་མེད་ན་ཕོགས་བཅུ་དབུས་དང་གང་ན་ཡང་མྲི་གནས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་རྡུལ་ཕ་རབ་ཕོགས་ཆ་མེད་པ་

དང་དེའྲི་ཤར་དང་ནུབ་ཡོད་པ་མདོ་སེ་པའྲི་ནང་འགལ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། དེ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང་རང་མྲིན་པའྲི་ཤར་ཆ་དང་ནུབ་ཆ་

རྫས་ཐ་དད་དུ་མ་མེད་པ་ཆ་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་ཤར་ནུབ་ཀྲིས་སོང་པ་ཆ་

མེད་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་དེའྲི་ཤར་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་

གྲི། དེའྲི་ཆ་མ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཤར་ཡོད་ཀང་དེ་ཕོགས་ཆ་དང་བཅས་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ལའང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔ་

ཕྲི་མེད་པ་དུས་ཆ་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་རང་གྲི་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པས་དུས་ཆ་དང་

བཅས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་དོན་བེད་ནུས་

སོང་དང་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

རྲིམ་པ་གསུམ་དུ་བསོར་བ་ལས། བཀའ་དང་པོར་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་མོད་

ཀྲི། བདག་མེད་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་སོད་དུ་རེ་ཞྲིག་མྲི་རུང་བ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་

ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བར་བཞེད་ནས། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་གཙོ་

བོར་གསུངས་ཤྲིང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསན། བཀའ་བར་པ་དང་

ཐ་མས་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བར་བཞེད་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་བསན་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་བཀའ་བར་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉྲིད་མེད་

པར་གསུངས་པ་ནྲི། བཀའ་ཐ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་པ་བཤད་པར་བ་བ་ཡྲིན་

གྲི། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་དང་དོན་ཡྲིན་ལ། བཀའ་ཐ་མ་ནྲི་

དགོངས་པ་གཞན་བཙལ་མྲི་དགོས་པར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་དུ་རུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་ངེས་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཡབ་སས་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་གཞུང་

འདྲི་དག་ཏུ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ། གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་སོན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ་བཀའ་དང་པོའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གཞན་

ངོར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། རང་ལུགས་ཀྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་

ལམ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དབང་དུ་བས་

ཏེ། བཀའ་ཐ་མའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་བཀག་ཅྲིང༌། གཉྲིས་མེད་ཀྲི་

ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཀའ་བར་པ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་འཆད་

པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་ལེན་པའྲི་ཚེ་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ལ། མདོ་སེ་པ་ལའང་ཤེས་པ་གཅྲིག་ལ་རྣམ་
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པ་དུ་མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་ས་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་པ་དང༌། ཤེས་པ་གཅྲིག་ལ་

རྣམ་པ་ཡང་གཅྲིག་ཁོ་ན་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་སྒོ་ང་ཕེད་ཚལ་པ་དང༌། རྣམ་པ་དུ་

མ་ཤར་བ་ན་ཤེས་པ་ཡང་དུ་མ་ཁས་ལེན་པ་རྣམ་ཤེས་གྲངས་མཉམ་པ་གསུམ་ཡོད་

པར་དབུ་མ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་མདོ་སེ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་

ལེན་པའྲི་ཚེ་ས་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་པའྲི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་

ལ་ཡང་ཤེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་རྫས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། གཟུང་རྣམ་

སྒོ་བཏགས་སུ་འདོད་པ་རྣམ་བརྫུན་པ་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང༌། རྣམ་བདེན་པ་ལ་ས་ཚོགས་

གཉྲིས་མེད་དུ་སྨྲ་བ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་གསུམ་དང༌། 

རྣམ་བརྫུན་པ་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སང་བ་མཐའ་དག་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་སང་བ་ཡྲིན་པས། དེ་ལོག་ན་ལྡོག་པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ལ་རྫུན་སང་མེད་པར་

འདོད་པ་དྲི་མེད་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་སང་བ་མ་རྲིག་པ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་

པས་དེ་ལོག་ཀང་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་རྫུན་སང་ཡོད་པ་དྲི་བཅས་

པ་གཉྲིས་ལས། སོབ་དཔོན་ལྷ་ཤཱཀ་གཉྲིས་ཀྲིས་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་རྣམ་

བདེན་དུ་བཀྲལ་ལ། རྒྱན་མཁན་པོས་རྣམ་རྫུན་དྲི་མེད། ཆོས་མཆོག་གྲིས་དྲི་བཅས་

སུ་བཀྲལ་མོད། བདག་གྲི་བ་མ་དག་ནྲི། རྣམ་རྫུན་ལས་རྣམ་བདེན་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

བརླྲིང་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་ཉྲིད་དུ་གནས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། སེ་བདུན་གྲི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ས་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་དུ་སྨྲ་བའྲི་རྣམ་

བདེན་པ་ཡྲིན་པར། ཁོ་བོས་ཀང་ལུང་དང་རྲིགས་པ་དུ་མ་ལས་ཤེས་ལ། དེ་དག་

གྲི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་གཞག་དང་བཅས་པ་ཅུང་ཟད་འོག་ཏུ་བསན་པར་བའོ། །བཀའ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བར་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉྲིད་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་

འགྲེལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་འདྲི། །དེ་ཐ་དད་ལ་བརྟེན་པ་

ཡྲིན། །དེ་ནྲི་བསད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། །དེ་དག་ཐ་དད་ཀང་བསད་འགྱུར། །གཟུང་དང་

འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ལས། །མཚན་ཉྲིད་གཞན་ནྲི་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དེས་ན་མཚན་ཉྲིད་

སོང་པའྲི་ཕྲིར། །རང་བཞྲིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་བེ་བག་

གྲིས། །མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་བེད་པ་ཡྲིན། །ཁད་པར་ཅན་དེའང་དེ་ཉྲིད་མྲིན། །དེས་

ཀང་དེ་དག་མཚན་ཉྲིད་བལ། ཅེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོན་པར་བེད་དེ། དེ་ལ་ཚིགས་

བཅད་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུ་འབས་མཚན་མཚོན་བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་སོགས་

གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་འབེད་པ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་དུ་སང་བའྲི་རྟོག་པས་

འབེད་པ་ཡྲིན་ལ། གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་རྲིགས་པས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་

དེ་འཁྲུལ་བར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེས་ན་མཚན་མཚོན་སོགས་གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད། བོ་འཁྲུལ་པས་བཞག་པའྲི་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས་དེ་

དག་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉྲིད་མེད་

པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ཤོ་ལོ་ཀ་ཕྲི་མའྲི་དོན་

ནྲི། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་ལ། མཚན་ཉྲིད་

ཐམས་ཅད་འདྲིས་མཚོན་པར་བེད་པས་ན། མཚན་ཉྲིད་ཅེས་བེད་པས་ཁད་པར་དུ་

བས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཟུགས་སོགས་མཚོན་བ་ཐམས་ཅད་འདྲིས་མཚོན་པར་བ་

བས་ན། མཚོན་བ་ཞེས་བ་བ་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་བ་བེད་ཡྲིན་པའྲི་

ཆ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས། གཟུགས་སོགས་མཚོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བ་དང༌། གཟུགས་རུང་སོགས་མཚན་ཉྲིད་རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་དགོས་པས། དེའྲི་

ཕྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མཚོན་གྲིས་བསྡུས་ལ། མཚན་མཚོན་བ་བེད་ཀྲིས་

ཁད་པར་དུ་བས་ཤྲིང༌། བ་བེད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་

ཐམས་ཅད་མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་པའོ། །ཁ་ཅྲིག །ཤོ་ལོ་ཀ་ཕྲི་མ་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་སྦོར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། 

མདོ་སེ་པ་སོགས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཕལ་ཆེར་ཐེག་ཆེན་བཀར་མྲི་འདོད་པས་དེ་དག་

གྲིས་བཀའ་བར་པའྲི་དགོངས་པ་འཆད་དགོས་པས་ངེས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

དེས་ཀང་ཞེས་པའྲི་ཀང་སྒས་སྔ་མ་སྡུད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀ་རྣམ་

རྲིག་པ་རང་གྲི་བཤད་པའྲི་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སེ་བདུན་དུ་གཞན་ངོར་མདོ་

སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། རང་ལུགས་རྣམ་རྲིག་པའྲི་

ལུགས་ཁས་ལེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང༌། རང་མཚན་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡྲིན་དགོས་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་

པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ཡང་མྲི་མཐུན་

པ་མེད་དོ། །འོན་ཀང་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་རང་མཚན་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་དང༌། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འདོད་པར་

འད་ཡང༌། མདོ་སེ་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རང་མཚན་དོན་དམ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ལ། 

སེམས་ཙམ་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་

པོ་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་

དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མེད་པས། བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་དེ་ལྟར་
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ཤེས་པར་བ་ལ། དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་

པར་རྫས་སུ་གྲུབ་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ལྷ་ཤཱཀ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང༌། 

དོན་བེད་པའྲི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཆོས་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང༌། གང་ཅུང་

ཟད་གཅྲིག་དོན་བེད་ནུས་པ་ནྲི་རང་མཚན་དང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྲིན་པར་ལན་

གཅྲིག་མྲིན་པར་བཤད་དོ། །

འོ་ན། དོན་དམ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ན། བདག་མེད་སྒོ་བཏགས་

ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མས་དངོས་སུ་འཇལ་བ་མྲི་སྲིད་

པར་འགྱུར་བས། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདག་མེད་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པ་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྒོ་

བཏགས་ཞེས་པ་དེ་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་དེར་སྒོ་བཏགས་པའྲི་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་གྲི། 

བཏགས་ཡོད་ལ་སྒོ་བཏགས་སུ་བས་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། བཏགས་ཡོད་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་རང་གྲི་ངོ་བོ་རང་དབང་བ་མྲིན་པར་དགག་བ་བཅད་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་བོ་

ཡུལ་དུ་འཆར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར།  རྫས་ཡོད་ཡྲིན་ན་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་ལས་སྐེས་

པའྲི་ཕྲིར་དགག་བ་བཅད་པ་ཙམ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་རང་གྲི་ངོ་བོ་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་རྒྱུ་

ཡོད་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འཕགས་པ་སོབ་པ་རྣམས་ཀྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀང༌། དངོས་

པོ་རྣམས་བདག་དང་བལ་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཙམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་ལ། 

བདག་བཀག་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་ནྲི་ཤུགས་ལ་འཇལ་བ་ཡྲིན་གྲི་དངོས་རྟོགས་
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མ་ཡྲིན་ནོ། །དངོས་མེད་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་ལ་དངོས་རྟོགས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དངོས་མེད་ལ་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་ལ་རང་གྲི་རྣམ་པ་གཏོད་པའྲི་

ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཡོད་ན། དངོས་མེད་དམྲིགས་རྐེན་དུ་བེད་པའྲི་

ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་ཡོད་པ་དགག་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། རྫོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་མེད་དངོས་སུ་རྟོགས་སམ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

ཤེ་ན། རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་ནྲི། 

ཤེས་བ་མཐའ་དག་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་ཤེས་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སར་མྲི་འབྱུང་

བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སངས་པའྲི་སོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། དངོས་མེད་རྟོགས་

པའང་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་སུ་སྒོ་འདོགས་བཅད་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་སྒྲིབ་ཟད་པར་སངས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རྟོགས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། དངོས་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། དངོས་

མེད་ལ་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟོག་

པ་བཞྲིན་དུ་བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣམ་པ་ཤར་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་

ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དེ་ཡུལ་གྲིས་གཏད་

པའྲི་རྣམ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ་བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ཡང་མ་

ཡྲིན་གྲི། སྒྲིབ་པ་སངས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །འོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་མེད་རྣམ་པ་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་ཤར་ན་རྟོག་པར་འགྱུར་བས། རྣམ་པ་གསལ་བར་ཤར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་

ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་མེད་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་
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ཐལ། ཁོད་དངོས་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དངོས་མེད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དངོས་མེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་མངོན་གྱུར་དུ་ཐལ། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མངོན་གྱུར་དུ་གཞལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་དངོས་མེད་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པ་ནྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་

མངོན་གྱུར་དུ་སང་བས་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་དགོས་ན། ཟས་རོ་

མྲི་ཞྲིམ་པ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་རོ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ལ་རོ་མཆོག་

ཏུ་སང་བའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་རོ་མྲི་ཞྲིམ་པ་རོ་མཆོག་སང༌། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དེ་

ནྲི་རོ་མྲི་ཞྲིམ་པའྲི་ཟས་རོ་ཞྲིམ་པར་སང་ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་ཟས་རོ་མྲི་ཞྲིམ་

པ་གཅྲིག་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསོལ་དུ་བཀོད་པ་ན། རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའྲི་ཟས་

སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རོ་ཞྲིམ་པར་སང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། གཞལ་བ་མངོན་

གྱུར་མ་ཡྲིན་པ་མངོན་གྱུར་ཏུ་སང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་

གཅྲིག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་གྱུར་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་

མངོན་གྱུར་དུ་སང་བ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་མཚུངས་སོ། །འོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ། སྤྲིར་མངོན་གྱུར་མ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་

མེད་ལྟ་བུ་ཡང་ཁོད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རོ་

འཛིན་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ། སྤྲིར་ཟས་རོ་ཞྲིམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་

ཡང་ཁོད་ལ་རོ་ཞྲིམ་པར་སང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་སང་ཡང་འཁྲུལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། 

འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་དེ་ལྟར་སང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་མཐར་
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ཕྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་སང་བ་ཡྲིན་པས་སོ་ཞེ་ན། སྤྲིར་མངོན་གྱུར་མ་ཡྲིན་པ་མངོན་

དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སང་ཡང་འཁྲུལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་

དེ་ལྟར་སང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་སང་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་

མེད་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སང་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་

མེད་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པར་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པས། ཆོས་དེར་ཚད་མས་གཞལ་བ་

ལ། ཆོས་དེ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་དོ། །ཚད་མ་ལ་དེ་མངོན་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སང་ཡང༌། ཚད་མས་དེ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པར་མ་གཞལ་བར་

ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཉན་ཤེས་ལ་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་སང་ཡང༌། དེས་དེ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པར་མ་གཞལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་ལ་

སྤོས་པ་རྒྱ་ཆེར་ཡོད་ཀང་རེ་ཞྲིག་བཞག་གོ །བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

ད་ནྲི་ཡུལ་གྲི་དབེ་སྒོ་བཞྲི་པ་ཡུལ་ཅན་བོའྲི་འཛིན་ཚུལ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

ཕེ་བ། སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་དང་འཇུག་ཡུལ་དང་བཞྲི་བཤད་

པར་བ་སེ། འདྲི་དག་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་

པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྟོག་པ་ལ་སང་ཡུལ་མེད་དེ། ཡོད་ན་རྟོག་པ་ཡུལ་ལ་སང་བའྲི་

སྒོ་ནས་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སེལ་འཇུག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་

དོན་སྤྲི་ལྟ་བུ་རྟོག་པའྲི་དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་གྲི། སང་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་

ན། རྟོག་པ་ཡུལ་ལ་དངོས་པོའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་ཐལ། རྟོག་པའྲི་དངོས་ཡུལ་
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ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་རྟོག་པ་ལ་སང་བའྲི་ཡུལ་

མེད་ན། རྣམ་ངེས་ལས། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སང་བའྲི་དོན་ཡུལ་ཉྲིད་དུ་བདག་གྲིར་

བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རྟོག་པ་ལ་སང་བའྲི་གཞན་སེལ་སྒ་དོན་ཡྲིན་པར་

ལན་མང་དུ་བཤད་པ་ཀུན་དང་འགལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག སང་ཡུལ་དང་དངོས་ཡུལ་དོན་

གཅྲིག་ལ། དེའྲི་དོན་ཀང་ཡུལ་དང་ཤེས་པའྲི་བར་དུ་རྣམ་པས་བར་མ་ཆོད་པ་ཞེས་

པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེས་ན་དོན་སྤྲི་དང་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སང་ཡུལ་ཡྲིན་ལ། ཡུལ་ཅན་ནྲི་རྟོག་

པ་དང་རང་རྲིག་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབང་ཤེས་རྣམས་དང་ཡུལ་གྲི་བར་དུ་རྣམ་པས་

ཆོད་པས། དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རྣམ་

པས་བར་མ་ཆོད་པར་རྟོགས་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་

ཀྲིས་ལྟ་བའྲི་ཚེ་ན། གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་འདོད་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ། ལྟ་བའྲི་

ཤེས་པ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ལ་འདོད་པར་སང༌། གཅྲིག་ལ་མྲི་འདོད་པར་སང་བ་གང་

ཞྲིག །གཉྲིས་ཀས་རྣམ་པས་བར་མ་ཆོད་པར་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་རོ། །

འོ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པའྲི་དངོས་ཡུལ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དེ་རྟོག་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བ་གང་ཞྲིག །རྟོག་པས་དེ་རྣམ་པས་བར་

མ་ཆོད་པར་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་སྔོན་

པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་རྣམ་པས་ཆོད་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། ཤེས་པ་དེ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་

མར་སོང་བའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་དེ་ལ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པས། ཀེ་མ་ཕོངས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན། །ཅེས་བ་བའྲི་གནས་སབས་ཐོབ་
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པར་འགྱུར་རོ། །སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྟ་བའྲི་ཚེ། 

གཟུགས་དེའྲི་རྣམ་པ་དེ་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་དང་མྲི་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེ་གཟུགས་དེ་ལ་ལྟ་བའྲི་ཤེས་པ་གཅྲིག་གྲི་འཛིན་རྣམ་ལ་ཡྲིད་དུ་འོང་

བའྲི་རྣམ་པར་སང༌། གཅྲིག་གྲི་འཛིན་རྣམ་ལ་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བའྲི་རྣམ་པར་སང་བ་

གང་ཞྲིག །གཉྲིས་ཀས་ཀང་གཟུགས་དེའྲི་རྣམ་པ་རྣམ་པས་བར་མ་ཆོད་པར་རྟོགས་

པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །གཞན་ཡང༌། རང་རྲིག་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་

པ་འོག་ཏུ་དགག་པར་བའོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རང་མཚན་རྟོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་བ་མྲི་སྲིད་དེ། རྟོག་པས་རང་མཚན་རྟོགས་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དོན་

སྤྲི་རྟོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པས་དོན་སྤྲི་ལ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཞེན་པར་བེད་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་རྟོག་པ་ལ་ཞེན་ཡུལ་ཡོད་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། 

རྟོག་པས་རང་མཚན་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མྲི་སྲིད་པ་དང༌། རྟོག་པས་རང་གྲི་དངོས་ཡུལ་

ཕྲི་རོལ་ཡྲིན་པར་ཞེན་པ་སོགས་སྔར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་རང་

མཚན་ཡུལ་དུ་མྲི་བེད་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། ཞེན་ཡུལ་ཡོད་པས་ཁབ་པས། རྟོག་པ་དོན་

མཐུན་དང་དོན་མྲི་མཐུན་གྲི་དབེ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

ཤེས་པའྲི་ཡུལ་ནྲི་གཟུང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་སེ། སད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་རྣམས་ནྲི་སྐེས་བུས་

ཐོབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། རེས་དཔག་གྲི་གཟུང་ཡུལ་ནྲི་སྒོ་བཏགས་དངོས་མེད་

ཡྲིན་པས་ཁབ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། ཚད་མ་གཉྲིས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཀ་དངོས་པོའྲི་ཡུལ་ཅན། ཞེས་གསུངས་པས་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་ན་དངོས་

པོ་ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ན་དངོས་པོར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རགས་

རྒྱུན་ཡྲིན་ན། སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་ཁས་བངས་ནས། ཚད་མའྲི་འཇུག་

ཡུལ་ནྲི་སད་ཅྲིག་དུ་མ་འཐུད་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང༌། རྡུལ་ཕན་དུ་མ་

ཚོགས་པ་ལ་རགས་པར་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་རགས་རྒྱུན་

དུ་ཐ་སད་འདོགས་པ་པོ་ནྲི། ཚད་མས་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ལ་འདོད་དོ། །མངོན་

སུམ་ཚད་མས་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་ཞེན་ཡུལ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེའྲི་ཞེན་

ཡུལ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཞེན་པར་བས་པའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར།དཔེར་ན། རྒྱལ་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་གཤེད་མས་བསད་པ་ལ། རྒྱལ་པོས་

བསད་པར་བརོད་པ་བཞྲིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་དག་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། སད་ཅྲིག་དུ་

མ་ཚོགས་པ་ལ་རྒྱུན་དང༌། རྡུལ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་རགས་པར་ཐ་སད་བས་པ་དེ་

དག་དངོས་པོ་ཡྲིན་ནམ་མྲིན། ཡྲིན་ན་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་ཡྲིན་ནམ། རགས་རྒྱུན་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས། རགས་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

རགས་རྒྱུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས། དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་ན་ཚད་མའྲི་

འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས། 

གལ་ཏེ་དེ་དག་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་དག་ལ་

རགས་རྒྱུན་གྲི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་རགས་རྒྱུན་མ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་

དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཐ་སད་དེ་དག་དོན་མཐུན་ཡྲིན་ནམ་མྲིན། ཡྲིན་ན། དེ་དག་ཆོས་ཅན། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཁོད་རགས་རྒྱུན་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་རགས་རྒྱུན་གྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་

པའྲི་ཕྲིར། དོན་མཐུན་མ་ཡྲིན་ན། དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རགས་རྒྱུན་གྲི་ཐ་སད་

འདོགས་པའྲི་རྟོག་པ་དེ་དོན་མྲི་མཐུན་གྲི་བོར་ཐལ། དེས་ཁོད་ལ་རགས་རྒྱུན་གྲི་

ཐ་སད་བཏགས་པ་དེ་ཐ་སད་དོན་མྲི་མཐུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ཚད་མས་

དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པ་འབུད། གཞན་ཡང༌། རགས་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་སྒོ་བཏགས་

ཡྲིན་པ་སོགས་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པར་

འགལ་ལམ་མྲི་འགལ། མྲི་འགལ་ན། མངོན་སུམ་ནྲི་གང་གྲི་ཡང་ངེས་པར་བེད་པ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་དང་འགལ་ཞྲིང༌། མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་ཡོད་པར་འགྱུར་

རོ། །འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་

སྔོན་པོ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པའྲི་ངེས་ཡུལ་དེ་ཁོད་ཀྲི་ངེས་ཡུལ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲི་

སོབས་ཀྲིས་རྟོག་པ་དེས་རང་ཡུལ་ངེས་པར་བེད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་

མེད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་ཁོ་ལས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁོའྲི་

ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། རྟོག་པ་ལ་རང་གྲི་སང་

ཡུལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་ཡང༌། དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་ཡྲིན་པར་ཞེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་

རོལ་ཏུ་ཞེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེས་ན་སང་ཡུལ་དེ་དག་གཞན་

ཡུལ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག ཞེན་ཡུལ་མེད་པའྲི་རྟོག་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཁས་བངས་ནས། 

རོད་བེད་ཀྲི་སྒ་ལ་ཞེན་པའྲི་བརོད་བ་ཡོད་མེད་གཉྲིས་སུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །གཞན་ཡང༌། སྒ་ལ་ཞེན་པའྲི་བརོད་བ་ཡོད་པར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། སྒ་རང་
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གྲིས་ཞེན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནམ། སྒ་ཀུན་སོང་གྲི་རྟོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་དེའྲི་བརོད་བར་

གྱུར་པ་ཡོད་པས་ཞེན་པའྲི་བརོད་བ་ཡོད་པར་འཇོག་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་མྲི་འཐད་

དེ། སྒ་བེམ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། སྒའྲི་སང་ཡུལ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ངོ་། །ཁ་

ཅྲིག རྟོག་པ་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་དེ། རྟོག་པས་གཟུང་བའང་ཡྲིན་ཡུལ་ཡང་ཡྲིན་

པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སྨྲས་ནས། རྟོག་པ་དོན་མྲི་མཐུན་ལ་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་

འདོད་པའང་འགལ་བ་འདུ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྟོག་པ་དོན་མྲི་མཐུན་ལ་ཞེན་

ཡུལ་ཡོད་པར་ཐལ། དེས་ཞེན་པའང་ཡྲིན་ཡུལ་ཡང་ཡྲིན་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ། ཁ་ཅྲིག རྟོག་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་དེ། རྒྱུ་ཡྲི་དངོས་པོ་མ་

གཏོགས་པར། །གཟུང་བ་ཞེས་བ་གཞན་ཅྲིའང་མེད། ཅེས་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར་

ལྷས། རྣམ་པ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཡུལ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པས་སོ་ཟེར་བའང་མྲི་

འཐད་དེ། དེ་ནྲི་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན། 

ཡུལ་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག རགས་པ་ཡྲིན་ན། 

དབང་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པར་འགལ་བར་འདོད་པ་ནྲི་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནྲི། སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་དོན་གཅྲིག་ལ། 

དེ་ལ་རྟོག་མེད་ཤེས་པའྲི་སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་ནྲི། རྟོག་མེད་ཤེས་པ་གང་ལ་

ཆོས་དེའྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་པ་དེའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྟོག་མེད་ཤེས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་དང་

སང་ཡུལ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་དོན་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཡུལ་ཅན་ནྲི། རྟོག་མེད་
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གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་ཕལ་ཆེར་དང་རང་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། 

དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལ་ཡང་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ནྲི་

རྲིགས་གཉྲིས་ཏེ། རང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པ་ཙམ་

དང༌། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལས་སྐེའྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལ་

མྲི་ལྟོས་པ་སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་ལྟ་བུ་དང༌། བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པར་མ་ཟད། 

ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཟླ་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་སང་བ་ལྟ་བུའྲི་

དབང་ཤེས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ལ་ནྲི་གཟུང་ཡུལ་མེད་དེ། ཁོ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་དེ། ཡུལ་ལ་རག་མ་ལས་པར་བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པ་ཙམ་ལས་སྐེས་

པ་ཡྲིན་པས། རྐེན་གཞན་ཚང་ན་ཡུལ་མེད་ཀང༌། སྐྲ་ཤད་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་འཆར་

བའྲི་དབང་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་དེ། མྲིག་མཛུབ་

མོས་བཙིར་བའྲི་ཚེ་ནའང་ཟླ་གཅྲིག་ཉེ་བར་མེད་ན། ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་སང་བ་འཆར་

མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། ཟླ་གཅྲིག་ཉེ་བར་ཡོད་པའྲི་ཚེ། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཚང་བ་ན་ཟླ་བ་གཉྲིས་

ཀྲི་སང་བ་འབྱུང་བས། ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཟླ་གཅྲིག་ཡུལ་དུ་ཉེ་བ་ལ་རག་

ལས་པར་མོང་བས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཟླ་བ་གཅྲིག་ལ་གཉྲིས་སུ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་

ཟླ་གཅྲིག་གྲི་རྣམ་པ་ཡང་འཆར་བས་ཁབ་ལ། འོན་ཀང་ཟླ་གཅྲིག་གྲི་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་མྲི་འཆར་བ་ནྲི། དབང་པོ་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་སོགས་རྣམ་པ་འཆར་བ་ཡུལ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་

དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་གཟུང་དོན་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། སྐྲར་སང་དོན་མེད་ཅན་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། མར་མེའྲི་རྩེ་མོ་ཁ་སྒོར་བར་སང་བ་དང༌། ཟླ་བ་གཉྲིས་
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སང་སོགས་རྣམ་པ་གཏོད་བེད་ཀྲི་ཡུལ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་དབང་ཤེས་

འཁྲུལ་བ་རྣམས་ལ། གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས། མར་མེ་ཙམ་གྲིས་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྟོག་མེད་ཤེས་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་པ་ལ་

གཟུང་དོན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུང་དོན་ཡྲིན་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་

དགོས་པར་དོན་གྲི་སོབས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོགས་གཞུང་རྩ་འགྲེལ་དུ་

མས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟོག་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་ནྲི། རྟོག་པ་རྣམས་ལ་རང་རང་གྲི་

མདུན་ན་འདུག་པ་ལྟ་བུར་སང་བའྲི་ཡུལ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། དེ་ཡང་དོན་སྤྲིས་བར་མ་

ཆོད་པར་སང་བའྲི་ཡུལ་གང་ཡྲིན་པའོ། །དེས་ན་རྟོག་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་སང་

ཡུལ་གཟུང་ཡུལ་ནྲི་སྒ་དོན་ཁོ་ནའོ། །ཤེས་པ་དེས་གཟུང་བའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པས་གཟུང་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་དགོས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་

རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཟུང་དོན་དུ་ཐལ། དེས་གཟུང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གཟུང་དོན་མྲིན་པར་ཁེད་རང་འདོད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་

ཞྲིང༌། ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་ཀང་གནོད་ལ། འགའ་ཞྲིག་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྲི་གཟུང་

དོན་གྲི་དབེ་བ་བེད་པ་ནྲི་ལྷ་དགའ་བར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེན་ཡུལ་ནྲི་རང་འཛིན་

རྟོག་པའྲི་ཞེན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཉྲིད་བུམ་པའོ་སམ་དུ་

འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་ཞེན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་

འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཞེན་སངས་དོན་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཞེན་ཡུལ་ཡོད་ལ། སྒ་རྟག་

འཛིན་ལྟ་བུ་ཞེན་སངས་དོན་དང་མྲི་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་མེད་དོ། །འཇུག་ཡུལ་ནྲི། 

ཚད་མས་དངོས་སུ་བཅད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་ཆོས། ཡུལ་ཅན་ནྲི་ཚད་
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མ་གཉྲིས་དང༌། དེ་དག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། ཚད་མའྲི་འཇུག་

ཡུལ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་མ་ཁབ་ནྲི་འོག་ཏུ་བསན་པར་བའོ། །ཁ་

ཅྲིག །ཚད་མ་འཇུག་ཡུལ་སོན་བེད་ཡྲིན་གྲི་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ནྲི། ཚད་མས་བསན་པའྲི་འཇུག་ཡུལ་དེ་ལ་ཚད་མ་རང་གྲིས་འཇུག་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། འཇུག་ཡུལ་བསན་པ་ཙམ་ནྲི་ཚད་མ་འགགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཞུགས་པ་

ན་སྔར་བསན་པའྲི་ཡུལ་འགགས་པའྲི་ཕྲིར་སམ་དུ་བསམས་མོད། དེ་ནྲི་སྐེས་བུ་ལ་

ཡང་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་

བས་མ་བྲིས་ལ། འགའ་ཞྲིག་འོག་ཏུ་བསན་པར་བའོ། །

སྨྲས་པ། རྣམ་དཔོད་མཚུངས་མེད་ལྷག་བསམ་སྐེས་བུ་དེས། །རྲིགས་པའྲི་

ཚོན་ཆེན་ཁ་དོག་མདངས་བཀྲ་བས། །འཇམ་དབངས་པྲིར་གྲིས་ལེགས་བཤད་ས་

འཛིན་ལ། །ཤེས་བ་མ་ལུས་རྲི་མོར་བྲིས་པ་བཞྲིན། །དགག་སྒྲུབ་གཤོག་རྩེ་བསྐོད་

པའྲི་རླུང་ཤུགས་ཀྲིས། །ཕས་རྒོལ་སོབས་པའྲི་བག་རྲི་འཇྲིག་བེད་པ། །བདག་བོ་

འདབ་བཟང་དབང་པོའྲི་གཟྲི་བརྲིད་འདྲི། །མཁས་རློམ་ལག་འགྲོའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་

བཟོད་པར་དཀའ། །ཞེས་བ་བ་ནྲི་བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཤེས་པར་

བ་བ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ།་།   ། །

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་བོའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་བོ་དང་། ཤེས་པ་དང་། སེམས་དང་། རྲིག་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་དོན་གཅྲིག་ལ། 

བོའྲི་མཚན་ཉྲིད་མོང་བར་སྐེས་པའོ། །

དབེ་བ་ལ་དབེ་སྒོ་གཉྲིས་ལས། དབེ་སྒོ་དང་པོ་བེད་ལས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། 
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ཚད་མྲིན་གྲི་བོ་དང༌། ཚད་མ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། རྟོག་པ་དང༌། རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉྲིས། རྟོག་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད་

དང་དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྟོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྒ་དོན་འདེས་འཛིན་གྲི་བོ་

ཞེས་ཟེར་ཅྲིང༌། ཁ་ཅྲིག འདེས་པའམ་འདེར་རུང་བ་འཛིན་པའོ། །འདེས་པ་གཅྲིག་

པུ་སོས་ན། བར་ལ་མ་བང་བའྲི་རྟོག་པ་ལ་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་ལ། རུང་བ་གཅྲིག་

པུ་སོས་ན། བར་ལ་བང་བའྲི་རྟོག་པ་ལ་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འདེས་པའྲི་དོན་

མྲིང་དོན་གཅྲིག་ལྟ་བུར་སང་བའོ་ཞེས་ཟེར་ལ། གཉྲིས་ཀས་ཀང༌། སྒ་དོན་འདེས་

འཛིན་ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་ནྲི། སྒ་སྤྲི་དང་དོན་སྤྲི་ལ་འདོད་དོ། །རྟོག་པ་ལ་དབེ་ན། སྒ་

སྤྲི་རྐང་པ་འཛིན་པ་དང༌། དོན་སྤྲི་རྐང་པ་འཛིན་པ་ཞེས་སོགས་མང་དུ་སྨྲ་མོད། འདྲི་

དག་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྒ་སྤྲི་དང་དོན་སྤྲི་འདེས་པའམ། འདེར་

རུང་བར་འཛིན་པ་སོགས་ཡྲིན་ན། སྒ་སྤྲི་རྐང་པ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ཡོད་པ་འབུད། 

གཞན་ཡང༌། འདེར་རུང་བས་བར་ལ་བང་བའྲི་རྟོག་པ་ལ་མ་ཁབ་པར་འདོད་པ་དང༌། 

འདེས་པའྲི་དོན་མྲིང་དོན་གཅྲིག་ལྟ་བུར་སང་བ་ལ་འདོད་པའང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་ན་འདེར་རུང་བའྲི་དོན་ཀང་མྲིང་དོན་གཅྲིག་ལྟ་བུར་སང་དུ་རུང་བ་ལ་འདོད་

དགོས་ཤྲིང༌། བར་ལ་བང་བའྲི་རྟོག་པ་ལ་མྲིང་དོན་གཅྲིག་ལྟ་བུར་སང་བ་དང༌། དེ་

ལྟར་སང་དུ་རུང་བ་མ་ཡྲིན་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒ་དོན་ཞེས་པའང་སྒ་སྤྲི་དང་

དོན་སྤྲི་ལ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། ཤེས་གང་གང་ལ་སྒ་དོན་འཛིན། །དེ་ནྲི་དེ་

ལ་རྟོག་པ་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་སྒ་དོན་ཀང་དེ་ལྟར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། རང་གྲི་ངོ་
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བོ་སྒ་དོན་མྲིན། ཞེས་པའང་རང་གྲི་ངོ་བོ་སྒ་སྤྲིའང་མྲིན་དོན་སྤྲིའང་མྲིན། ཞེས་པ་ལ་

འཆད་དགོས་ནའང་། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་མཛེས་པའོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་

རྟོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་བོ། དེ་ལ་སྒ་དོན་ནྲི། སྒ་སྤྲི་དོན་སྤྲི་ཞེས་སོ་

སོར་འབེད་རྒྱུ་མྲིན་གྲི། རྟོག་པའྲི་སང་ཡུལ་ལ་སྒ་དོན་དུ་བས་བ། སྒ་དོན་ཆོས་ཆོས་

ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ། ཅེས་པའྲི་སྒ་དོན་དེ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། རྣམ་ངེས་ལས། རྟོག་པ་ནྲི་

བརོད་པ་དང་འདེར་རུང་བར་སང་བའྲི་ཤེས་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་

ན། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྟོག་པ་ལ་སྒ་དོན་སང་ཞྲིང༌། སྒ་དོན་དེ་ཡང་བར་དངོས་སུ་སྦར་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བརོད་པ་དང་འདེར་རུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་པ་ལ་རོད་པ་དང་

འདེར་རུང་བ་སང་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་གྲི། སྒ་སྤྲི་དང་དོན་སྤྲི་འདེར་རུང་བར་སང་ཞེས་

པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ལ། དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་དབེ་ན། མྲིང་སྦོར་རྟོག་པ་དང༌། 

དོན་སྦོར་རྟོག་པ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། བར་དུས་ཀྲི་མྲིང་དང་ཐ་སད་དུས་ཀྲི་དོན་སྦར་ནས་

འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ། དཔེར་ན། དཀར་ཟལ་འདྲི་བ་ལང་ངོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་

ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁད་གཞྲིའྲི་དོན་དང་ཁད་ཆོས་ཀྲི་དོན་སྦར་ནས་

འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའོ། །དཔེར་ན། སྐེས་བུ་འདྲི་དབྱུག་པ་ཅན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བོ་

ལྟ་བུའོ། །གཉྲིས་པོ་འགལ་བ་མྲིན་ཏེ། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་གཉྲིས་

ཀ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟོག་པ་ལ་བོ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། མ་རྟོགས་
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པའྲི་རྟོག་པ་དང༌། ངེས་ཤེས་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཞེན་སངས་ཚད་མས་དངོས་སུ་འགོག་ནུས་ཀྲི་

བོ། དབེ་ན། ལོག་རྟོག་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གཉྲིས། དང་པོ་དང༌། རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་དོན་

གཅྲིག་ཅྲིང༌། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཞེན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་ཐ་སད་དུའང་མ་གྲུབ་པའྲི་

རྟོག་པ། འདྲི་དང་སྒོ་འདོགས་ཀང་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། དཔེར་ན། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་རྟོག་

པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅྲིག ལོག་རྟོག་ཐམས་ཅད་འཛིན་སངས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྒ་ཕལ་ཆེར་རྟག་ལས་ཆེ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་

རྟོག་པའང་ལོག་རྟོག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་མྲི་ནུས་ཏེ། སྒོ་འདོགས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། ལོག་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོམ་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་

གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་འཛིན་སངས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་

བོ། དབེ་ན། སྒ་རྟག་གམ་མྲི་རྟག་གམ་སམ་པ་ལྟ་བུ་དོགས་པ་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་

ཆ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ཕལ་ཆེར་མྲི་རྟག་ལས་ཆེ་སམ་པ་ལྟ་བུ་དོན་འགྱུར་དང༌། 

ཕལ་ཆེར་རྟག་ལས་ཆེ་སམ་པ་ལྟ་བུ་དོན་མྲི་འགྱུར་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་

ཕོགས་གང་རུང་གཅྲིག་ལ་དོགས་པ་ཤས་ཆེར་ཕོགས་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་དོ། །ཁ་

ཅྲིག །ཁོན་པ་རྲིང་པ་ན་ཆུ་ཡོད་ངེས་སམ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འདོད་མོད། དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཐེ་ཚོམ་ཞེས་པ། བག་ལ་ཉལ་ཡང་

ཡྲིན་ཐེ་ཚོམ་ཡང་ཡྲིན་པས། བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཐེ་ཚོམ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ནམ། ད་ལྟ་ཐེ་

ཚོམ་གྲི་རྣམ་པར་མེད་ཀང་རང་གྲི་འཛིན་སངས་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བེད་མཐོང་
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བའམ། བཟློག་ཕོགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་མཐོང་བ་ན་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་འགྱུར་བས་བག་ལ་

ཉལ་གྲི་ཐེ་ཚོམ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན། དང་པོ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། བག་ལ་ཉལ་གྲི་རྐེན་དང་

ཕད་ན་འབས་བུ་སྐེད་རུང་གྲི་ནུས་པའྲི་ངོ་བོ་ཙམ་ཡྲིན་པས་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྟོག་པ་དོན་མྲི་མཐུན་ཡྲིན་ན། བག་ལ་ཉལ་གྲི་

ཐེ་ཚོམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཐེ་ཚོམ་གྲི་བག་ལ་ཉལ་ཞེས་

པ་ནྲི། རྐེན་དང་ཕད་ན་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་རུང་གྲི་ནུས་པ་ས་བོན་གྲི་ངོ་བོ་ཙམ་དམྲིགས་

རྣམ་མྲི་འཛིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས། ཐེ་ཚོམ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་ཐེ་ཚོམ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ངེས་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཚད་མ་ཡྲིན་པའམ་ཚད་མའྲི་སོབས་ཀྲིས་

དངས་པའྲི་བོ་གང་ཞྲིག །རང་ཡུལ་ངེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་པ། དབེ་ན། རེས་དཔག་

ཚད་མ་དང༌། བཅད་ཤེས་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །བཅད་ཤེས་

ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རེས་དཔག་སད་ཅྲིག་དང་

པོ་ནྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ལ། རེས་དཔག་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་མན་ཆད་བཅད་ཤེས་ཡྲིན་ཏེ། 

ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟྲིན་མ་བརེད་པའྲི་དོན་འཛིན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་ཟེར་

རོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། བས་པའྲི་རྟགས་ལས་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་

མའྲི་རེས་སུ་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་བོ་སྐེས་པ་ནྲི་རེས་དཔག་མྲིན་ཏེ། རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་

གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་དན་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རེས་དཔག་

ཚད་མའྲི་སོབས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ངེས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་

ཚུལ་གསུམ་དན་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྐེས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་རེས་དཔག་ཏུ་

འགྱུར་ན། ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་རྟོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཀང་རེས་དཔག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་

ཚད་མའྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྒ་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་ནྲི་རེས་དཔག་མ་ཡྲིན་

པས། རེས་དཔག་ཡྲིན་པའྲི་བཅད་ཤེས་མྲི་སྲིད་དོ། །ཁ་ཅྲིག །སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་

རེས་དཔག་ཚད་མ་མྲི་རྟག་པ་ལ་བཅད་ཤེས་སུ་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། མྲི་རྟག་

པ་སྔར་ངེས་ཟྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་དན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མྲི་རྟག་པ་སྔར་

སྒ་དང་འབེལ་བར་མ་ངེས་པ་དེ་ཉྲིད་གསར་དུ་ངེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མྲི་རྟག་པ་ངེས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག །མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀང་བཅད་ཤེས་

སུ་འདོད་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་པ་སེ། བཅད་ཤེས་ནྲི་སྔར་ངེས་ཟྲིན་གྲི་ཡུལ་དན་པའྲི་བོ་

ཡྲིན་ལ། དན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཚད་

མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟྲིན་འཛིན་པ་ཙམ་གྲིས་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་ན། ཀུན་མཁེན་ཡེ་

ཤེས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ་བ་དང༌། བདག་

མེད་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་སོགས་མཐའ་ཡས་པའྲི་

གནོད་བེད་ཡོད་ཀང་འོག་ཏུ་བསན་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། བཟུང་བ་འཛིན་ཕྲིར་ཀུན་རྫོབ་ནྲི། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་

པར་ལྷ་ཤཱཀ་རྒྱན་གསུམ་སོགས་ཀྲིས་མཐུན་པར་བཅད་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དན་པ་ཡྲིན་

པར་བཤད་ལ། ཆོས་ཀྲི་རེས་ཀང༌། བཅད་ཤེས་འདས་པ་དན་པ་ཡྲིན། ཅེས་སོགས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། བཅད་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དན་པར་འདོད་པ་ལ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་

རྲིགས་པ་ཤེས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དགོངས་པ་གཅྲིག་དང་དབངས་གཅྲིག་གོ དེས་ན་

བཅད་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་འདེན་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་སྔ་མས་ངེས་ཟྲིན་གྲི་དོན་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཉྲིད་སར་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་པའྲི་བོ། ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣམ་པ་གསལ་

བར་སང་བའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ། ཁ་ཅྲིག རང་གྲི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་

པ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བེད་པའྲི་ཤེས་པ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། ཟླ་བ་

གཉྲིས་སང་གྲི་དབང་ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའང་རྟོག་མེད་ལོག་

ཤེས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་ལ་དབེ་ན། མགལ་མེ་

མྱུར་དུ་བསོར་བ་ལས་འཁོར་ལོར་སང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་དབྲིབས་ལ་འཁྲུལ་བ་

དང༌། དུང་དཀར་པོ་སེར་པོར་སང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་ལ་འཁྲུལ་བ་དང༌། 

གྲུར་ཞུགས་སོབས་ཀྲིས་ལོན་ཤྲིང་འགྲོ་བར་སང་བ་ལྟ་བུ་བ་བ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ཟླ་

བ་གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་འཁྲུལ་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་གྲངས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང༌། སྐྲ་ཤད་

འཛག་སང་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ནམ་ཕེད་ན་ཉྲི་མ་ཤར་བ་

སང་བའྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང༌། མ་ངམ་གྲི་ཐང་དུ་རྒྱང་

རྲིང་པོ་ནས་བལྟས་པའྲི་ཚེ་གོང་བུ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཆེན་པོར་སང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་

ཚད་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་དོ། །འདྲི་དག་ལས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་ནྲི་

ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་དབང་ཤེས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཁ་ཅྲིག ཉྲི་མ་ནུབ་ཀྲི་རྲི་རྩེ་

ལ་འཇར་བར་སང་བ་ལྟ་བུ་ཡང་འཁྲུལ་བར་བཞེད་པ་འཐད་པར་མ་མཐོང་སེ། ཉྲི་མ་

རྲིའྲི་ནུབ་ཏུ་ཡོལ་བར་ཉེ་བའྲི་ཚེ། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་རྲིའྲི་བར་གྲི་ནམ་མཁའ་མ་མཐོང་བ་ཡྲིན་གྲི། ཉྲི་མ་དང་རྲི་

རྩེ་འཇར་བར་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་རེ་ཤྲིག་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བཞག་གོ 

གཉྲིས་པ་ཚད་མ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་དབེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་དགག་གཞག་

གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། རྣམ་འགྲེལ་དུ། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་

ཤེས་པ། ཞེས་པ་དང༌། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བེད་ཀང༌། །ཞེས་ཚད་མའྲི་མཚན་

ཉྲིད་སོན་བེད་ཀྲི་གཞུང་རྲིམ་པ་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ། སོབ་དཔོན་ལྷ་ཤཱཀ་

གཉྲིས་ན་རེ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་རྫོགས་རེ་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་སྔ་མ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པ་དང༌། ཕྲི་མ་ནྲི་བསན་བཅོས་ལ་

གྲགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པར་མངོན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས། དེ་བས་

ན་དེ་ལྟར་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་སླུ་བ་གཅྲིག་ཅྲིག་བཤད་དོ། །མ་ཤེས་དོན་གྲི་

གསལ་བེད་ཀང་གཞན་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ་

ཤཱཀ་བོས། གཞན་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲིས་རོད་པར་

བེད་པས་འདྲི་ནྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་གཞན་རྣམ་པ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

འབྱུང་བས་སོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། གཞུང་སྔ་མས་གསར་དུ་མྲི་

སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསན་པ་ཡྲིན་ན། སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀ་ལ་བསན་བཅོས་ལ་

གྲགས་པ་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པ་དང༌། ལོག་རྟོག་སེལ་མྲི་སེལ་སོགས་གང་

གྲི་ཡང་ཁད་པར་དབེ་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཙམ་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསན་

པ་ཡྲིན་ན། བཅད་ཤེས་ཀང་ཚད་མར་ཐལ་བས་མཚན་ཉྲིད་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ལྷ་དབང་བོའྲི་འདོད་པ་འདྲི་ལ། རྲིགས་གཏེར་དུ། མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀྲིས་

འཇོག་ན་ནྲི། །མཚོན་བ་དེ་ཡང་གཉྲིས་སུ་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་སྐོན་བརོད་པའྲི་དོན་
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ལ། རེས་འབངས་དག་ན་རེ། མཚོན་བ་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ཐལ། ཚད་མའྲི་མཚན་

ཉྲིད་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པར་འཆད་མོད། དེ་ལྟ་ན་རང་ལ་ཡང༌། མཚོན་བ་

བསྒྲུབ་བ་དེ་གཉྲིས་སུ་ཐལ། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བརོད་

ན་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །དེས་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་ཆོས་རེའྲི་བཞེད་པ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་

སེ། ལྷ་དབང་བོའྲི་འདོད་པ་གཞུང་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀས་མཚན་ཉྲིད་ཐ་དད་པ་རེ་སོན་

ན། དེ་གཉྲིས་ལ་དགོས་པ་ཐ་དད་ཡོད་པར་མྲི་འཐད་པས་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་གྲངས་པ་

སེ། མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀས་མཚོན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དོན་ལྡོག་གཉྲིས་

ཀྲིས་ངེས་པར་འཇོག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཚད་མའྲི་རང་ལྡོག་ཀང་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོས། སྔ་མ་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ཕྲི་

མ་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དོན་དམ་པའྲི་ཚད་

མ་དེ་རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མར་ཐལ། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ན། དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་

ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་སླུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ། སླུ་

མྲི་སླུ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ལ་རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་སླུ་མྲི་སླུ་གང་ཡང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་སུམ་ཡོད་ན། གཞལ་བ་ལ་ཚད་མས་གཞལ་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་སུམ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །སྔ་རབས་པ་དག་བམ་ཟེ་ཆེན་

པོ། བདེན་པའྲི་དོན་རྟོགས་ཆོས་གསུམ་ལྡན། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞེད་ལ། དེ་
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ཡང་ཆོས་གསུམ་ནྲི་ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་སྔར་མ་རྟོགས་པ། འཛིན་སངས་ཀྲི་ཁད་པར་

མ་འཁྲུལ་བ། བེད་ལས་ཀྲི་ཁད་པར་སྒོ་འདོགས་སེལ་བའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ཚིག་གྲི་

སྒ་སྒོག་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་ཟད་དེ། བམ་ཟེ་ཆེན་པོའྲི་གཞུང་བོད་དུ་འགྱུར་བ་གང་

ན་ཡང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང་བམ་ཟེ་དེ་ལྟར་བཞེད་པའྲི་

ཁུངས་གང་ཡང་མྲི་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག མྲི་སླུ་བ་ཁད་པར་

གསུམ་ལྡན། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞེད་ལ། ཁད་པར་གསུམ་ནྲི། ངོ་བོའྲི་ཁད་

པར་དོན་ཐོབ་བེད་ཀྲི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྲི་

འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པ། བེད་ལས་ཀྲི་ཁད་པར་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ལ་གནས་

པའྲི་ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། མ་ཁབ་པ་གཅོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་གཅྲིག་

ཁ་བསང་བར་བའོ་ཞེས་བཞེད་དོ། ཞེས་སྔ་མ་དག་ལ་གྲགས་སོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བས་

འགྲེལ་པ་མཁན་པོའྲི་དགོངས་དོན་རྟོགས་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་གསལ་བར་བས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྲི། ཚད་མ་ལ་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པ་དགོས་པར་

བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་དག་གྲིས་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་དོན་བ་བ་

ལ་སླུ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཁོས་འཇུག་ཡུལ་དེ་ཡོངས་སུ་བཅད་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སྐེས་བུའྲི་འཇུག་ཡུལ་དེའྲི་གནས་ལུགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་

པ་ལ་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཐད་ལྡན་ལས། ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བེད་པ་ནྲི་འཇུག་

པར་བེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ཡང་

ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ནྲི་མ་རྟོགས་

པའྲི་དོན་ཅན་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མ་ཁབ་པ་གཅོད་པ་ཁ་བསང་
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བར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲི་གཞུང་གང་ནའང་ཟུར་ཙམ་

ཡང་མེད་པས་སྔ་མ་དག་གྲིས་བབ་ཅོལ་བས་པར་ཟད་དོ། །ཡང་བོད་ཁ་ཅྲིག སྔར་

མ་རྟོགས་པའྲི་དོན་བདེན་པ་ལས་བཟློག་པའྲི་སྒོ་འདོགས་དང་འགལ་བ་ཚད་མའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། རྫུན་པ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་དགོས་

པས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་རྣམ་པར་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་པས། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་གསར་

དུ་མྲི་སླུ་བ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསན་ལ། མ་ཤེས་དོན་གྲི་

གསལ་བེད་ཀང༌། ཞེས་པས་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་པ་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྔ་མ་ལ་ཁབ་

ཆེས་པ་སོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྔ་མ་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞག་པ་ལ། འོ་ན། ཀུན་རྫོབ་

ཤེས་པའང་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས། ཀང་གྲི་དོན་

ཀང། སྔ་མ་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞག་པ་ལ་སྒ་བྱུང་གྲི་ཤེས་པ་ལ་མ་ཁབ་པའྲི་སྐོན་མེད་

པར་མ་ཟད། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ལ་ཁབ་ཆེས་པའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་ཅེས་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ལ་ཁབ་ཆེས་པའྲི་སྐོན་བཟུང་

བ་འཛིན་ཕྲིར་ཀུན་རྫོབ་ནྲི། མྲི་འདོད། ཅེས་པས་སངས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

དེ་སོང་མྲི་ནུས་ན། སྒ་ལས་བྱུང་བ་ཡང༌། མངོན་པར་འདོད་པ་སོན་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

པས་ཀང་སྒ་བྱུང་ཤེས་པ་ལ་མ་ཁབ་པའྲི་སྐོན་སོང་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག 

ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་པས་མཚན་ཉྲིད་མདོར་བསན། དོན་བེད་ནུས་

པར་གནས་པ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་བཤད། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་

བེད་ཀང༌། ཞེས་པས་དོན་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ལ། ཀང་གྲི་དོན་ནྲི། སྔ་མས་མ་ཁབ་ཁབ་
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ཆེས་མྲི་སྲིད་གསུམ་གྲི་སྐོན་སོང་ནུས་པར་མ་ཟད། མ་ཤེས་དོན་གསལ་གྲིས་ཀང་

སོང་ནུས་ཞེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞུང་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལ་འདྲི་དྲི་སེ། གཞུང་སྔ་མས་མ་ཁབ་ཁབ་ཆེས་མྲི་

སྲིད་པའྲི་སྐོན་སོང་ནུས་པར་མ་ཟད། གཞུང་ཕྲི་མས་ཀང་སོང་ནུས་ཞེས་པ་ཡྲིན་

ནམ། གཞུང་སྔ་མས་བསན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་སྐོན་གསུམ་པོ་མེད་པར་མ་ཟད། ཕྲི་

མས་བསན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ཡང་སྐོན་གསུམ་པོ་མེད་ཅེས་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་

ལྟར་ན། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་

བཞག་པ་ལ་མ་ཁབ་ཁབ་ཆེས་མྲི་སྲིད་ཀྲི་སྐོན་འབྱུང་བ། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་

པ། ཞེས་པས་སངས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སྒ་ལས་བྱུང་བ་ཡང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་བརྩམས་པ་དགོས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། གཞུང་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་

ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་

དེས་སྐོན་གསུམ་སོང་ནུས་པར་མ་ཟད། རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་

ཤེས་པ་ཞེས་པ་དེས་ཀང་སོང་ནུས་ཞེས་པར་འཆད་དགོས་པས། ཤྲིན་ཏུ་སྐོན་

ཆགས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གྲིས་གཞུང་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ་བཀག་ནས། ད་ནྲི། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བེད་ཀང༌། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། འདྲིའྲི་དོན་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་ནྲི་དོན་རང་མཚན་ཉྲིད་སོན་པ་ཡྲིན་

པས། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྔར་མ་ཤེས་རྟོགས་པའྲི་དོན་རང་མཚན་རྟོགས་པའྲི་
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བོ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། ཚད་མ་ཡྲིན་ན་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཡོད་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། 

འདུས་མ་བས་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་

ནྲི། ནམ་མཁའ་དང་དངོས་མེད་ཀྲི་ཚོགས་དོན་གྲི་དགག་གཞྲི་རང་མཚན་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ལ། དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་རྟགས་ལས་རྟག་པ་བས་པས་སོང་པར་འཇལ་བའྲི་

རེས་དཔག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་ནྲི། བས་པས་སོང་པའྲི་རྟག་པ་ལས་ལོག་པའྲི་བས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་བས་པ་རང་མཚན་པའོ་ཞེས་ཟེར་ཅྲིང༌། དགག་གཞྲི་རང་

མཚན་དང་རྟག་པ་ལས་ལོག་པའྲི་བས་པ་སོགས་ཚད་མ་དེ་དག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་

ཡྲིན་ཀང༌། གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན། རང་གྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚད་མའྲི་གཞལ་

བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། མ་ཁབ་ན་རྟག་པ་ལས་ལོག་པའྲི་བས་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་གཞལ་བར་ཐལ། དེའྲི་

འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །མ་ཁབ་ན། རང་གྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡྲིན་ན་གཞྲི་གྲུབ་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། 

ཁོད་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་དངོས། འདོད་ན། རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་འབུད། མ་ཁབ་ན། གཞྲི་

གྲུབ་དང་གཞལ་བ་དོན་གཅྲིག་པར་འདོད་པ་འབུད། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དགག་བ་

འགོག་པ་དགག་གཞྲི་རང་མཚན་ལ་ལྟོས་དགོས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དགག་རྟགས་

ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཡྲིན་ན་དགག་གཞྲི་རང་མཚན་ཡུལ་དུ་བེད་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། རྟག་པ་ལ་རང་མཚན་འགོག་པ་དགག་གཞྲི་རང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མཚན་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་རྟག་པ་དང་རང་མཚན་གྲི་ཚོགས་

པ་དགག་གཞྲི་རང་མཚན་གྲི་སེང་དུ་འགོག་གོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། རྟག་པ་རང་མཚན་

ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ན། རྟག་པ་དང་རང་མཚན་གྲི་ཚོགས་དོན་གཞྲི་གཞན་གཅྲིག་གྲི་

སེང་དུ་འགོག་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་

མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ན་སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་པ་གཞྲི་གཞན་གཅྲིག་གྲི་

སེང་དུ་སྒྲུབ་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྟག་པ་རང་མཚན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ན་རྟག་པ་དང་

རང་མཚན་གྲི་ཚོགས་པ་གཞྲི་གཞན་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་འགོག་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་

འཇལ་བའྲི་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་ན། རྟགས་དེའྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པར་

ཐལ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་རྟག་པ་ལས་

ལོག་པའྲི་བས་པ་རང་མཚན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །འདྲི་དག་ལ་གནོད་བེད་

མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག ཚད་མ་དེ་དག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་ནྲི། ཚད་མ་རང་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་

འདོད་དོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ནྲི་ཤེས་པ་རང་རང་ཁོ་

ན་ཡྲིན་པས་རང་ཉྲིད་རང་གྲི་འཇུག་ཡུལ་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་

གཟུང་རྣམ་རང་གྲི་ཡུལ་དུ་འདོད་པའྲི་ལུགས་ངན་འདྲི་འོག་ཏུ་དགག་པར་བའོ། །ཁ་

ཅྲིག འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པའྲི་དོན་ཀང༌། ཡུལ་དོན་གཉེར་གྲི་སྐེས་བུའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡུལ་

དེའྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་ངེས་པ་སྐེས་པའོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། སྐེས་བུས་འཇུག་ཡུལ་དེའྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བ་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་ངེས་པ་སྐེས་ན་འཇུག་ཡུལ་དེ་ཐོབ་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་

དགོས་ལ། དེ་འདོད་ན། མེ་ཐོབ་པར་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐེས་བུས། མེ་བཙོ་སེག་

སོགས་ཀྲི་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡྲིན་པར་ངེས་པ་ཙམ་གྲིས་མེ་ཐོབ་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། ཟས་

སོམ་དོན་དུ་གཉེར་མཁན་གྲི་སྐེས་བུས་ཟས་སོམ་གྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་པ་ཙམ་གྲིས་

ཟས་སོམ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། ཡུལ་དེའྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཡུལ་དེ་ཐོབ་པས་མ་ཁབ་ན། དེ་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་མྲི་

འཐད་ཅྲིང༌། ཁབ་ན། རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ངན་སོང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐོབ་

པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་དོན་གཉེར་གྲི་སྐེས་བུས་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་གནས་ལུགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཐལ་བ་སོགས་མཐའ་

ཡས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རང་གྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་མཚང་སོན་པར་ཟད་དོ། །ཁ་

ཅྲིག ཚད་མ་ཡྲིན་ན་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཡོད་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། འདུས་མ་བས་ཀྲི་

ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་ནྲི། འདུས་མ་བས་

ཀྲི་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཕོགས་འདྲི་ལ་ཡང་རེས་དཔག་རང་ཉྲིད་རང་གྲི་འཇུག་ཡུལ་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

འབྱུང་སེ། གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་དང་

པོར་སྐེས་པ་ནྲི་རེས་དཔག་དེ་ཉྲིད་ཀ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ། རེས་དཔག་ངེས་

ཤེས་ཡྲིན་ཀང་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ལ། རེས་དཔག་གྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་

རྣམས་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་

གྲིས་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རེས་དཔག་དེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཁོད་རེས་དཔག་དེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བོ་གྲོས་ཆུང་ངུའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི 

།བུད་ཤྲིང་ཇྲི་ཙམ་འཕེལ་འགྱུར་བ། །བོ་ལྡན་ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲི། །མེ་ལྕེ་དེ་བས་

སར་ཡང་འཕེལ། །འོན་ཀང་ཡྲི་གེའྲི་འདུ་བེད་ནྲི། །མཐའ་ཡས་ཕྲིར་ན་རེ་ཤྲིག་བཞག 

ད་ནྲི་མ་ཤེས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་

གཞན་དག་ན་རེ། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་པ་ན། མ་ཤེས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སོས་པས་

ནྲི། སྔར་ཤེས་ཟྲིན་པའྲི་ཡུལ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་བསལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་ཟྲིན་པ་མ་བརེད་པར་ཡོད་པའྲི་ཡུལ་མྲི་འཇལ་

བ་ཞྲིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། 

འོ་ན། རྣམ་མཁེན་སད་ཅྲིག་དང་པོས་རྟོགས་པའྲི་གཞལ་བ་རྣམས། རྣམ་མཁེན་

སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པས་རྟོགས་སམ་མ་རྟོགས། མ་རྟོགས་ན། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྟོགས་ན། རྣམ་མཁེན་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་

ཚད་མྲིན་གྲི་བོར་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ། མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ཚུར་མཐོང་གྲི་ཚད་མའྲི་དབང་དུ་

བས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྡན་བཅོམ་ལྡན་ཚད་མ་ཉྲིད། ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཚད་མ་

ལའང༌། མཚན་ཉྲིད་དེ་ལྡན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རང་གྲི་བོ་གྲོས་ཡང་

བ་ཙམ་ཞྲིག་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། དོན་རང་མཚན་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་

མ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན། བདག་

མེད་པར་རེས་དཔག་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དོན་སྦོར་ལམ་གྲི་གནས་སབས་

སུ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་སྐེས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་འདྲི་ཁས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལེན་པས་ནྲི་འཕགས་པ་ཡྲིན་ན་ཇྲི་ལྟ་བ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་ཁབ་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །བར་ལ་བང་བའྲི་སྐེས་བུ་འོན་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམས་ལ་སྒ་

འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། སྔར་བར་ལ་མ་བང་བའྲི་གནས་

སབས་སུ་ཉན་ཤེས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་སྒ་རྟོགས་ཟྲིན་མ་བརེད་པར་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་དེའྲི་དུས་སུ་རྟོགས་པའྲི་སྒ་འགགས་ཟྲིན་ཅྲིང༌། ད་ལྟ་བར་ལ་བང་བའྲི་

དུས་སུ་རྟོགས་པའྲི་སྒ། དེ་དུས་མ་སྐེས་པས་མ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

བར་ལ་མ་བང་བའྲི་ཉན་ཤེས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེས་སྒ་རྟོགས་སམ་མ་རྟོགས། མ་

རྟོགས་ན། དེ་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྟོགས་ན། བར་

ལ་བང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཉན་ཤེས་དེས་སྒ་རྟོགས་སམ་མ་རྟོགས། མ་རྟོགས་ན་སྒ་འཛིན་

མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །རྟོགས་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་ཟྲིན་གྲི་དོན་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་

སྐོན་སོ་ན་འདུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་

ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟྲིན་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བའང་མྲི་

འཐད་པ་ཉྲིད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་ཚད་མ་སྔ་མས་

རྟོགས་ཟྲིན་པའྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བཅད་ཤེས་ཡྲིན་ན། སྒ་ཡང་

ཚད་མས་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད། མྲི་རྟག་པ་ཡང་ཚད་མས་སྔར་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པར་

ཡོད་པའྲི་ལྷས་བྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ཀང་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ། ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་ཟྲིན་པའྲི་མྲི་རྟག་པ་རྟོགས་པའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ། ཅྲི་སེ་སྒ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་གསར་དུ་རྟོགས་པའྲི་

ཕྲིར་མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྔོན་པོ་ཙམ་སྔར་ནས་རྟོགས་ཀང༌། སད་ཅྲིག་ཕྲི་

མའྲི་སྔོན་པོ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་ཅེས་མཚུངས་སོ། །ཁ་ཅྲིག ཚད་

མ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་རྒྱུད་ལ་རང་གྲི་གཞལ་བ་ལ་ངེས་ཤེས་

འདེན་པས་ཁབ་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་མྲི་

སྲིད་པར་ཐལ། དེའྲི་རྒྱུད་ལ་ངེས་ཤེས་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ངེས་ཤེས་ཡྲིན་

ན་རྟོག་པ་ཡྲིན་པར་ཁེད་རང་འདོད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རྲིགས་པས་ཀང་གནོད་

དོ། །ཁ་ཅྲིག ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་དང་། ཚད་

མ་ཡྲིན་ན། རང་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདེན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ནྲི་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་

ཏེ། ཚད་མ་ཡྲིན་ན། གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་སེལ་བེད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་

འདོད་པའང་རྲིགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁེགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དངོས་དང༌། མཚན་ཉྲིད་ངེས་

བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་གཉྲིས་ཀྲི།

 དང་པོ་ནྲི། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་དབང་དུ་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་བཅད་

པའྲི་གཞལ་བ་ལ་སླུ་བ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་ངེས་ལས། འདྲི་དག་

གྲིས་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་དོན་བ་བ་ལ་སླུ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་པས་ཀང་དོན་འདྲི་ཉྲིད་

བསན་པ་ཡྲིན་ལ། བཟུང་བ་འཛིན་ཕྲིར་ཀུན་རྫོབ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཀང་། རང་

འདེན་བེད་ཀྲི་ཚད་མས་གཞལ་བའྲི་ཡུལ་དན་པའྲི་བཅད་ཤེས་ལྟ་བུ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་
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བཀག་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟྲིན་འཛིན་པ་ཡྲིན་ན། ཚད་མ་ཡྲིན་

པར་འགལ་ཞེས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བེད་ཀང༌། ཞེས་པ་ནྲི། 

མ་ཤེས་པའྲི་དོན་ཤེས་པར་བེད་པ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་

བེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བའྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་

པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན། ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་མ་ཤེས་པ་བསལ་ནས་ཤེས་པ་སྐེད་དགོས་

པའམ། སྔར་མ་ཤེས་པའྲི་དོན་ཤེས་པར་བེད་དགོས་ན། སང་བས་མུན་པ་སེལ་

བ་ཡང༌། ད་ལྟ་ཡོད་པའྲི་མུན་པ་སེལ་དགོས་པའམ། སྔར་མ་གསལ་བའྲི་མུན་པ་

སེལ་བ་ལ་བེད་དགོས་པས། གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་སང་བ་ཤར་བ་ན་སང་བ་དེའྲི་སད་ཅྲིག་

གཉྲིས་པ་མན་ཆད་ཀྲི་སང་བས་མུན་པ་མྲི་སེལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་

ཡྲིན་ན་རང་གྲི་གཞལ་བ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པས་ཁབ་པ་

ཡྲིན་པར། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བེད་ཀང༌། ཞེས་པས་སོན་ལ། འོན་ཀང་གཞུང་དེ་

ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་བེད་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང༌། ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ནྲི་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ཏེ། ཚད་མ་དེ་རང་ཉྲིད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་

འབས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་ཕྲིར། འཇུག་པར་བ་བའྲི་ཡུལ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་

གང་ཟག་དེ་འཇུག་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར། ཚད་མས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བ་བའྲི་ཡུལ་

ཡྲིན་པས་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཞེས་བ་ལ། ཡུལ་དེའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་འཇུག་པ་

མ་ཡྲིན་ཡང༌། ཡུལ་དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལ་ཚད་མའྲི་བེད་པ་འཇུག་པ་ཡུལ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་ནོ། །དང་པོ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་ལ་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་རྟོག་ལྡན་སུ་
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ཡང་མྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ། དོན་འདྲི་ལ་དགོངས་ནས། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་

གཞལ་བ། །ཡོད་མེད་ཉྲིད་དུ་དཔོད་རྣམས་ཀྲི། །དོན་བ་དེ་ལས་གྲུབ་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

དང༌། གང་གྲི་བདག་ཉྲིད་འདུན་བས་ནས། །བསྒྲུབ་བ་དེ་འབས་འདོད་པ་ཅན། །སྐེས་

བུ་འདྲི་ནྲི་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། དོན་བེད་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། །དོན་གཉེར་

བརྟགས་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འཇུག་ཡུལ་ཕྲི་མ་དེ་

ཡྲིན་པ་ལ་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། ཚད་མས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བེད་

པ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་ནྲི་གཞལ་བ་མཐའ་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ནམ་མཁའ་

དངོས་མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་ནྲི། ནམ་མཁའ་དང་དངོས་མེད་

ཀྲི་ཚོགས་དོན་ཡྲིན་ལ། དེས་དགག་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཀུན་ལ་ཤེས་

པར་བའོ། །

དེ་ལ། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་པའྲི་མྲི་སླུ་བའྲི་དོན་ལ་གཉྲིས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། གང་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་འཇུག་ཡུལ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་འཇུག་ཡུལ་དང་པོའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་མྲི་སླུ་བ་ནྲི། ཡུལ་དེ་

ཚད་མ་དེས་ཇྲི་ལྟར་དོན་བེད་པར་གཞལ་བ་ལྟར། དངོས་པོ་ལ་ཡང་དོན་དེ་བེད་

པར་གནས་པའོ། །དོན་འདྲི་ནྲི། དོན་བེད་ནུས་པར་གནས་པ་ནྲི། །མྲི་སླུ། ཞེས་པས་

བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འཇུག་ཡུལ་གཉྲིས་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་མྲི་སླུ་བའྲི་དོན་ནྲི། ཚད་མ་

དེ་ལ་ཡུལ་དེའྲི་གནས་ལུགས་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་སེ། 

དོན་འདྲི། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བེད་ཀང༌། །ཞེས་པས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་

ན། ཀང་ཞེས་པའྲི་དོན་ཀང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་པར་གནས་པ་མྲི་སླུ་བའྲི་
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དོན་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བེད་ཀང་མྲི་སླུ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་པའོ། །འོ་ན། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པ། །ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་ཞེས་དགོངས་

ཕྲིར། ཅེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དོན་འདྲི་ནྲི་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་

ཡྲིན་པས་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་

བོ་རྟོགས་པའྲི་འོག་ཏུ་རྟོག་པས་སྔོན་པོའྲི་སྤྲི་ཤེས་པའང་ཚད་མར་ཐལ། སྔོན་པོའྲི་

སྤྲི་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེ་ན། དེའྲི་ལན་བསན་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པ། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ཀང༌། ཚད་

མ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་སྔོན་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་

ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་ཞེས་

དགོངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེའྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོའྲི་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་ནྲི། མངོན་

སུམ་གྲིས་སྔོན་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བཅད་ཟྲིན་པ་དན་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

ཞེས་པའོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་

སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོའྲི་སྤྲི་འཛིན་པའྲི་བཅད་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་

ཚད་མར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཚད་མ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་དགོས་

པར་སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་ཚད་མས་མ་

གཞལ་དགོས་པས། དངོས་པོར་མེད་ན་གཞྲི་མ་གྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། 

ཚད་མ་གཉྲིས་ཀ་དངོས་པོའྲི་ཡུལ་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེའྲི་

དོན་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས། དེའྲི་ཕྲིར་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་གྲི་དངོས་པོ་ཐོབ་

པར་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཁད་པར་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་མ་གཉྲིས་ཀ་དངོས་པོའྲི་ཡུལ་ཅན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་གྲི་དོན་ཀང་ཚད་

མ་ཡྲིན་ན་འཇུག་ཡུལ་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པས་ཁབ་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ནྲི་རང་མཚན་གྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པས་འཇུག་ཡུལ་དངོས་པོ་བ་ཐོབ་པར་

བེད་ནུས་ནའང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་ནྲི་སྤྲི་མཚན་གྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པས། འཇུག་

ཡུལ་དངོས་པོ་བ་ཐོབ་པར་བེད་མྲི་ནུས་སམ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར། 

རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་འཇུག་ཡུལ་དངོས་པོ་བ་ཐོབ་ནུས་པར་སོན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་ཀྲིས། དོན་བེད་པར་ནུས་པའྲི་

དངོས་པོའྲི་རྒྱུན་ངེས་པ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་དུ་བེད་པར་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་རྒྱུན་

དུ་གྱུར་པ་གྲུབ་པ་དང་བདེ་བ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཕྲི་མ་རྣམས་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་སངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པས། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའྲི་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་ཕྲི་

མ་རྣམས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྔ་མས་མ་བཅད་པའྲི་འཇུག་ཡུལ་གཅད་རྒྱུ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས་

དེ་ལྟར་འདོད་མྲི་འདོད་ལ་རག་མོད། འདོད་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་རང་ཉྲིད་ལ་

འགལ་བ་འདུ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་གཞལ་བའྲི་རྒྱུན་གྲི་ཐ་མ་འཇལ་བས་ཁབ་པར་ཁས་

བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། རང་ལུགས་གཞག་པ་

དང༌། གཞན་ལུགས་དགག་པ་གཉྲིས།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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 དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཞལ་བ་ལ་མྲི་སླུ་བ་ནྲི་རང་རྲིག་

གྲིས་འགྲུབ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། རང་ལས་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྟོགས། ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་

གྲིས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྲི་གཞལ་བ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཚད་མར་རྟོགས་པ་ནྲི། 

ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་སད་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ངེས་

པར་བས་པ་ལ་རག་ལས་པས། ཐ་སད་ལས་ནྲི་ཚད་མ་ཉྲིད།  ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་

ལྟར་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་ཐ་སད་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་

བེད་པ་ཡང༌། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རང་སོབས་ཀྲིས་ངེས་པར་ནུས་པ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སུ་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་རྣམ་དབེ་ལ་རྨོངས་པར་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་ཐ་སད་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་སུ། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་པའྲི་བསན་བཅོས་

བརྩམས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། བསན་བཅོས་རྨོངས་པ་ཟློག་བེད་ཡྲིན།  ཅེས་

གསུངས་སོ། །གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པ་སྔོན་ཆད་རང་རྲིག་

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་མཐོང་གྲི །གཞན་ནྲི་སུ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག མེ་ཡྲིན་ནམ་མྲིན་སམ་པའྲི་ཐེ་

ཚོམ་དངོས་སུ་འདེན་བེད་ཀྲི་རྒྱང་རྲིང་པོའྲི་མེའྲི་ཁ་དོག་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་

ནྲི། གཞན་ལས་ངེས་ཀྲི་ཚད་མ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་རྒྱང་

རྲིང་པོའྲི་དམར་འབར་བ་དམར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་རང་སོབས་ཀྲིས་ངེས་པ་འདེན་

པར་ནུས་ལ། དམར་འབར་བ་མེའྲི་ཁ་དོག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དམར་འབར་བ་མེའྲི་ཁ་དོག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོ་ལ་བརྟེན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ནས་མེ་ཡྲིན་མྲིན་དཔོད་པར་འགྱུར་ལ། དཔད་པ་ལས་བཙོ་སེག་སོགས་ཀྲི་དོན་

བེད་པ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་མམ། དུ་བ་ལས་མེ་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་གང་རུང་

སྐེ་ཞྲིང༌། དེས་མེ་ལ་ངེས་པ་འདེན་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། ཁོས་དངས་པའྲི་ཐེ་

ཚོམ་ཡང་དམར་འབར་བ་མེ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་ཚད་མར་ཐལ་ཞྲིང༌། སྒོ་གསེབ་ཀྲི་ནོར་

བུའྲི་འོད་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀང་ནོར་བུ་ལ་ཚད་མར་ཐལ་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའྲི་ཉེས་པ་མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །འདྲིས་མཚོན་ནས། དང་པོ་བ་དང་ཡྲིད་མ་གཏད་པ་

ལ་སོགས་པ་གཞན་ལས་ངེས་ཀྲི་ཚད་མ་གཞན་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་དགག་པར་

བའོ། །འདྲི་དག་ལ་གཞན་དག་གྲིས་མང་དུ་བཤད་མོད། ཕལ་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་

ལ་བསད་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སང་བས། འདྲིར་ནྲི་དེ་ཙམ་ལས་མ་སོས་སོ། །ལྷ་ཤཱཀ་

དང་རྒྱན་མཁན་པོ་སོགས། ནོར་བུའྲི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་

ཡྲིན་ཅེས་ཀུན་ལ་གྲགས་སོ། །འདྲི་ནྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ལ། 

རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་ཅྲིང་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡང་མ་ཡྲིན་

པས། རྲིགས་པ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་སུ་ཡང་རང་དབང་ཡོད་བཞྲིན་དུ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་

མྲི་སྲིད་དོ། །དེས་ན་འགྲེལ་པ་མཁན་པོ་དག་གྲི་དགོངས་པ་ཁོ་བོས་བཤད་པར་བ་

སེ། ལྷ་ཤཱཀ་གཉྲིས་ཀྲིས་རེས་དཔག་ཚད་མར་བཤད་པ་ནྲི། ནོར་བུའྲི་འོད་ནོར་བུ་

ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་རེས་དཔག་ཚད་མར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ནོར་བུའྲི་འོད་

མཐོང་བ་ལས་ཕོགས་འདྲི་ན་ནོར་བུ་ཡོད་དོ་སམ་དུ་ངེས་པའྲི་བོ། རེས་དཔག་ཚད་

མར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་དང་དུ་བ་མཐོང་བ་ལས་ཕོགས་དེར་མེ་ཡོད་

པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་རེས་དཔག་ཡྲིན་མྲིན་མཚུངས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དུ་ན། དུ་བ་ལས་མེ་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་དང༌། དུ་བ་མེ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་

རེས་དཔག་ཡྲིན་མྲིན་མཚུངས་པར་འདོད་དགོས་སོ། །རྒྱན་མཁན་པོས། དེ་ཕྲིར་

ནོར་བུའྲི་འོད་ལས་ནྲི། །ནོར་བུར་འཛིན་པའྲི་བོ་དེ་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་དུ་ན་མངོན་སུམ་

མམ། །ཡང་ན་རེས་དཔག་ཉྲིད་ཅེས་ངེས། ཞེས་བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི། ནོར་བུར་འཛིན་

པའྲི་བོ་འདེན་བེད་ཀྲི་ནོར་བུའྲི་འོད་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ལ། ནོར་

བུའྲི་འོད་ལས་ནོར་བུ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ནྲི་རེས་དཔག་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ནོར་བུ་མཐོང་བ་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་དང༌། ནོར་བུ་

འཛིན་པ་རེས་དཔག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། བདག་བོ་གཞན་གྲི་བོ་གྲོས་དག གལ་

ཏེ་སང་ལ་གཞལ་རུང་ན། །རྲིམ་བཞྲིན་རྲི་རབ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། །སང་ལ་བཅལ་

ལྟར་ཅྲིས་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ངེས་བེད་དང་བཅས་པ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །    ། །

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་ཚད་མའྲི་དབེ་བ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་དབེ་གཞྲི་ཚད་

མ་ཙམ་མོ། །དབེ་གྲངས་ནྲི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉྲིས་

སོ། །གྲངས་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་

ཏེ། དེ་ལ་སྤྲི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བ་དང༌། རང་མཚན་

དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་ལ་དམྲིགས་ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་

པའྲི་ཕྲིར་རམ། རང་གྲི་གཞལ་བ་དེ་རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བ་

དང༌། རང་གྲི་གཞལ་བ་དེ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་སྤྲིར་གྲངས་ངེས་ལ་ཤེས་བ་ལ་རྟག་མྲི་རྟག་གཉྲིས་སུ་གྲངས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ངེས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཕུང་སུམ་སེལ་བ་དངོས་འགལ་གཅོད་པའྲི་གྲངས་ངེས་དང༌། 

རེས་དཔག་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་པ། 

དོན་ལ་རེས་དཔག་ཡྲིན་ན་རང་དོན་རེས་དཔག་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང༌། དགོས་པའྲི་

དབང་གྲིས་དེ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དགོས་པ་ཅན་གྲི་གྲངས་ངེས་དང༌། 

རྫས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དེ་དག་ཏུ་མ་ངེས་ཀང༌། རྲིས་བསྡུ་ན་དེ་དག་ཏུ་འདུ་བར་ངེས་པ་ལ་

བསམས་ནས་དེ་དག་ཏུ་གྲངས་ངེས་པར་བཤད་པ། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་

ཐམས་ཅད་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་ཏུ་གྲངས་ངེས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་རྲིས་བསྡུ་བའྲི་གྲངས་

ངེས་དང༌། ཁ་ཅྲིག ཚད་མ་དབེ་གཞྲིར་བས་པ་ལ་ཡང་མངོན་རེས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཚད་མ་གཞན་དབེར་རུང་བར་སྨྲ་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག གཉྲིས་སུ་ཡང་དབེར་མྲི་

རུང་བར་སྨྲ་བའྲི་ལོག་རྟོག་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་ལ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་

བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལོག་རྟོག་བཟློག་པའྲི་གྲངས་ངེས་རྣམས་སུ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ལས་

དངོས་འགལ་གཅོད་པའྲི་གྲངས་ངེས་ལ་ནྲི། ཆོས་དེ་དེ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་ན་དེ་

གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་དེ་ཡྲིན་པ་སྲིད་པ་སྐོན་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་

དེ་ལྟ་བུ་མྲི་སྲིད་དགོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དོ། །

དེ་ལྟ་ན། ཚད་མ་ལ་དབེ་ན་མངོན་རེས་གཉྲིས་ལས།

 དང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ། མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་

དང་གསུམ་སེ། 

དང་པོ་ནྲི། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྟོག་པ་དང་བལ་ཞྲིང་གློ་བུར་གྲི་

འཁྲུལ་རྒྱུས་འཁྲུལ་བར་མ་བསྐེད་པའྲི་ཤེས་པ། དེ་ཡང། རྟོག་པ་དང་བལ་ཞེས་པའྲི་
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བལ་བ་རྟོག་པ་ནྲི། སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་

བ་ཡྲི། །རྟོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མ་འཁྲུལ་བ་ལ་

རྟོག་པ་དང་བལ་བས་ཁབ་ཀང༌། གཉྲིས་ཀ་སོས་པ་ནྲི་མུ་སེགས་པ་ཁ་ཅྲིག །དབང་

ཤེས་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་པའྲི་བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལོག་རྟོག་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ་སོས་

པ་ཡྲིན་ལ། མ་འཁྲུལ་བ་མ་སོས་ན་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བས་གཉྲིས་ཀ་སོས་སོ། །རྟོག་པ་དང་བལ་བའྲི་དོན་ཀང་རྟོག་པའྲི་རྫས་

དང་བལ་བ་ལ་བས་ན། རྟོག་པ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

ལ། ལྡོག་པ་དང་བལ་བ་ལ་བས་ན་རེས་དཔག་རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བས་རང་

གྲི་ངོ་བོ་རྟོག་པར་མ་སྐེས་པ་ལ་བའོ། །མ་འཁྲུལ་བ་ནྲི། གློ་བུར་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་

འཁྲུལ་བར་མ་བསྐེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པར། རྣམ་ངེས་ལས། རབ་རྲིབ་དང༌། མྱུར་

དུ་བསོར་བ་དང༌། གྲུར་ཞུགས་པ་དང༌། འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པས་འཁྲུལ་བར་

མ་བསྐེད་པ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྲི་ལྟར་བས་ན། མཚན་ཉྲིད་འདྲིས་མདོ་

སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་ཁབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་དབང་

ཤེས་རྣམས་ཀང༌། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འབེལ་བའྲི་གཉྲིས་སང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་རང་གྲི་དམྲིགས་ཡུལ་རང་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མེད་ཀང་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་

སང་བའྲི་ཕྲིར་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་ཀང༌། མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་རབ་རྲིབ་ལ་སོགས་

པའྲི་གློ་བུར་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ལས་འཁྲུལ་བར་མ་སྐེས་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་

དག་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྨྲས་ནས་མཚན་ཉྲིད་

འདྲིས་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ལའང་ཁབ་སེ། རྣམ་རྲིག་པའང་མངོན་སུམ་རྣམས་
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འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞྲིས་འཁྲུལ་བར་མ་བསྐེད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་ཟེར་བ་ལ་ནྲི། 

སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ། འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞྲིས་འཁྲུལ་བར་མ་བསྐེད་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་

བས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་དག་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་

སུམ་ཙམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་

མ་ཡྲིན་ན་ངེས་པ་འདེན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྲིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གྲི་སྒོ་

འདོགས་སྐེད་བེད་ཀྲི་སྲིག་རྒྱུའྲི་ཁ་དོག་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དང༌། ཡྲིད་གཟུགས་

མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུ་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་གྲི་ཚད་མ་མྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྤྲིར་ཚད་མ་

ལ་ངེས་པ་འདེན་པས་ཁབ་པ་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྲིག་རྒྱུའྲི་ཁ་དོག་

མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་ཡང་སྔོ་ཞྲིང་འཁྱུག་པའྲི་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ངེས་

ཤེས་ཀང་དངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་སྔོ་ཞྲིང་འཁྱུག་པ་ཙམ་ཡང་མ་ངེས་ན། ཆུར་སྒོ་

འདོགས་པར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར། ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྲི་ཚེ། 

སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་སྐེས་པར་མ་ངེས་ན། དེ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཡང་གང་གྲིས་

སྒྲུབ། སྐེས་པར་ངེས་ན་སྒ་ཐོས་པར་ངེས་ནས་སྒ་མ་ངེས་པ་ག་ལ་སྲིད། རྣམ་ཤེས་

དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡྲིས། །ནུས་མེད་དོན་གཞན་མྲི་འཛིན་ཕྲིར། ཅེས་པས་ནྲི། 

དེའྲི་ཚེ་ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྲི་གེགས་བས་ནས། སྒ་ཉེ་བར་

ཡོད་ཀང་དེ་འཛིན་པའྲི་ཉན་ཤེས་མ་སྐེས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཉན་ཤེས་སྐེས་

ཀང་སྒ་མ་ངེས་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། ཉན་ཤེས་ཡྲིན་ན་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ལ་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བམ། མ་ཁབ། མ་ཁབ་ན། སྒ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ན་
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སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁབ་ན། ཉན་ཤེས་

ཡྲིན་ན་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་བས། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་

སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་ལ། དེའྲི་ཚེ་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་

ཚད་མ་ཡང་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དོགས་པ་འདྲི་ནྲི་འབྱུང་བ་སྲིད་

པ་སེ། འོན་ཀང་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང༌། དེ་

ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། དཔེར་ན། 

རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང༌། དེ་ལ་རེས་དཔག་

ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཉན་

ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་ན་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་ལ་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ལ། སྤྲིར་ཉན་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་

ཀང་ཁབ་བོ། །

གཞན་ཡང༌། དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ན། ཟླ་

གཅྲིག་ཟླ་གཉྲིས་སུ་སང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཟླ་གཅྲིག་ལ་མངོན་སུམ་

དུ་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་ཟླ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་མངོན་

སུམ་དུ་མྲི་སང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། མར་མེའྲི་རྩེ་མོ་ཁ་སྒོར་བར་སང་བའྲི་དབང་ཤེས་

ཀྲིས་ཀང་། མར་མེའྲི་རྩེ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བར་འདོད་དགོས་ཀང༌། འདྲི་

དག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་མོང་བས་གྲུབ་བོ། །འདོད་ན། ཟླ་གཅྲིག་ལ་མངོན་

སུམ་ཡྲིན་ཀང་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲའམ། མངོན་སུམ་ཡང་ཡྲིན་པར་འདོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀང་སྤྲིར་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲིས་འགོག་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སོམས་ཤྲིག མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གཞན་ཡང༌། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པ་ལ་རེས་དཔག་ཡྲིན་

པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་བུམ་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་

ཁས་བངས་སོ། །མྲི་མཚུངས་ཏེ། དེས་བུམ་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་ཀང༌། 

རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ལ་རེས་དཔག་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཆོས་དེ་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་ཡང་དེ་མོང་སོབས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ས་

མ་ཁབ་བོ་ཞེས་མཚུངས་སོ། །དེ་ནྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་མངོན་སུམ་

གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དབང་དུ་བས་

ཀྲི། རེས་དཔག་གྲི་དབང་དུ་མ་བས་སོ་ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་ན། 

རེས་དཔག་གྲི་སྒ་དོན་མ་ཚང་ཞྲིང༌། རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྲི་བོ་རེས་དཔག་ཡྲིན་པ་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ་ཞེ་ན། དེ་མོང་སོབས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་མ་ཡྲིན་ན་

མངོན་སུམ་གྲི་བེད་ལས་མ་ཚང་ཞྲིང༌། མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཁད་

པར་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དོ། །མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན་

བེད་ལས་དེ་ཚང་དགོས་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེ་ན། རེས་དཔག་ཡྲིན་ནའང་རེས་དཔག་

གྲི་སྒ་དོན་ཚང་དགོས་པའྲི་མ་ཁབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཁབ་ན། མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནའང་

མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་དོན་ཚང་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན་དབང་པོ་ལ་

བརྟེན་པས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏེ། དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་པ་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་དོན་

ཡྲིན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་རེ་ཤྲིག་མ་

སྤོས་སོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཁད་པར་ཆེ་བ་སོབ་དཔོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡབ་སས་གཉྲིས་ཀྲིས་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་ལ། ཆོས་ཀྲི་རེ་ཡང༌། མངོན་སུམ་རྟོག་

བལ་མ་འཁྲུལ་བ། །ཉྲིད་ཀྲིས་ཚད་མར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཅེས་བཞེད་དོ། །མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ལ་དབེ་ན། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ། 

རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་བཞྲིའོ། །དབེ་བ་

འདྲི་ཡང་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་རུང་བ་ཡྲིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་དབང་

མངོན་དང་ཡྲིད་མངོན་མྲི་འདོད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མྲིག་ཤེས་དང་ཉན་ཤེས་

ལ་སོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་དག་ཀང་བདག་རྐེན་དབང་པོ་

ལས་སྐེས་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན། དམྲིགས་བརྟག་ཏུ། རྣམ་རྲིག་

པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བས་པ་མྲི་འཐད་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། དབང་ཤེས་སུ་འཇོག་པ་བདག་རྐེན་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་

མྲི་འཇོག་པར་དམྲིགས་རྐེན་ཕྲི་རོལ་དོན་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པར་ཡང་

ཐལ་ལོ། །དབང་ཤེས་འདོད་མོད། དེ་ཚད་མར་མྲི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། མྲི་རྲིགས་ཏེ། རྣམ་

ངེས་ལས། བག་ཆགས་བརྟན་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲིད་པར་མྲི་འབལ་བར་རེས་སུ་

འབལ་བ་ནྲི། ཐ་སད་ལ་མྲི་སླུ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འདྲིར་ཚད་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ཟླ་བ་གཉྲིས་སང་ལྟ་བུ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་

འཁྲུལ་བར་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། བག་ཆགས་བརྟན་མྲི་བརྟན་གྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་ལ་སླུ་

མྲི་སླུའྲི་ཁད་པར་ཡོད་པས་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁད་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་ཟླ་བ་གཉྲིས་སང་ལ་སླུ་མྲི་སླུའྲི་ཁད་པར་མེད་ན། སྔོན་པོ་དང་

ཟླ་གཉྲིས་ལ་རྫས་སུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བས། སྔོན་པོ་ཤེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་མྲི་རྲིགས་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། རྲིགས་གཏེར་འགྲེལ་པར། མངོན་སུམ་བཞྲི་པོ་མདོ་སེའྲི་ལུགས། །བེ་

བག་སྨྲ་གསུམ་རྣམ་རྲིག་གཉྲིས། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ལྟར་

ན་རང་རྲིག་པ་དང་རྣལ་འབོར་གྲི་མངོན་སུམ་གཉྲིས་ལས་གཞན་པའྲི་ཚད་མ་མྲི་

སྲིད་པ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟླ་བ་གཅྲིག་སང་

གྲི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་བཀག་ཅྲིང༌། བག་ཆགས་བརྟན་དང་མྲི་བརྟན་

ལས། བདེན་དང་རྫུན་པའྲི་རྣམ་གཞག་བེད།  ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། སེམས་ཙམ་

པའྲི་ལུགས་ལ་ཡང༌། ཟླ་བ་གཅྲིག་སང་དང་གཉྲིས་སང་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་ཁད་

པར་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྲི་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ནྲི་རྩ་བ་

མཁན་པོའྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་སེམས་མོད། དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་བརྟག་པ་

ཁོ་བོས་གཞན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་བཞྲི་ལས། དང་པོ་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ལ་སྒ་དོན། མཚན་ཉྲིད། དབེ་

བ། རྐེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བདག་རྐེན་དབང་

པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་སད་ཅེས་བའོ། །གཟུགས་

འཛིན་མངོན་སུམ་སོགས་འདྲི་རྣམས་རྐེན་གསུམ་ལས་སྐེས་པར་འད་བ་ལ་དབང་

ཤེས་ཞེས་དང༌། མྲིག་ཤེས་ཞེས་སོགས་བདག་རྐེན་གྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་བཏགས་ཀྲི། 

དམྲིགས་རྐེན་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་མ་བཏགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དབང་

ཤེས་རྣམས་དང་ཡྲིད་ཤེས་ལ་ཡུལ་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་པས་ཡུལ་གྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བཏགས་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་ནུས་པ་མྲིན་ལ། བདག་རྐེན་ནྲི་ཐམས་ཅད་

ཀང་སོ་སོར་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་བཏགས་ན་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པར་གོ་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་བཏགས་ཀྲི། ཡུལ་གྲི་སྒོ་ནས་ཐ་

སད་མ་བས་སོ། །དེས་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་ཡྲི་ཕྲིར། དེ་ཡྲི་ཐ་སད་དབང་པོས་

བས། ཞེས་གསུངས་སོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི་དབང་ཡྲིད་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས། རང་གྲི་

བདག་རྐེན་དབང་པོ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་རྟོག་

བལ་མ་འཁྲུལ་བ། གཞན་དག་མཚན་ཉྲིད་འཇོག་ན། མདོ་སེམས་ཀྲི་ལུགས་སོ་སོར་

མྲི་འབེད་པར། རང་གྲི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའྲི་

གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། ཞེས་སྨྲས་ནས། སེམས་ཙམ་པའྲི་

ལུགས་ལ། དབང་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་དབང་པོ་ནྲི། རྲིགས་མཐུན་གྲི་

ཤེས་པ་སྔ་མ་དང༌། དེའྲི་སེང་གྲི་ནུས་པ་སོགས་ལ་འདོད་པ་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དབེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ནས། རེག་བ་འཛིན་པའྲི་

དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་བར་ལྔའོ། །མཚན་ཉྲིད་རྲིམ་པ་བཞྲིན། རང་གྲི་བདག་

རྐེན་མྲིག་དབང་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་

བ་ཞེས་སོགས་སོ། །རྐེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་རྐེན་

གསུམ་དུ་ངེས་མ་ངེས་དཔད་པ་དང༌། རྐེན་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་

གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་མཐའ་དག་རྐེན་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་ཀྲི་གཞན་མེད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་བརྒྱུད་རྒྱུ་མང་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། དབང་

ཤེས་རྣམས་ཀྲི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡང༌། རྐེན་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ན། ལྕེ་དབང་

ཆོས་ཅན། ཁོད་རོད་བེད་ཀྲི་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཐལ། 

དེའྲི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རོད་བེད་ཀྲི་སྒའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེའྲི་

བདག་རྐེན་དུ་ཐལ། དེའྲི་རྐེན་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་

དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་ཡྲིན་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེའྲི་ཡུལ་མྲིན་ཞྲིང་ཤེས་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་འདོད་ན། བདག་རྐེན་ལྕེའྲི་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཡོད་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དེ་ལས་ཕོངས་པའྲི་ཁས་ལེན་མྲི་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་

ཡང༌། བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་སྔ་མ་བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བ་འཛིན་པའྲི་ལྕེའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་རྐེན་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཐལ་བ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅྲིག །བརྒྱུད་

རྒྱུ་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་གྲག་གོ དེ་ལྟ་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཉེས་རྣམས་

ཀྲི། །རྒྱུ་ནྲི་གཏྲི་མུག་ཡྲིན་པར་གསུངས། ཞེས་གཏྲི་མུག་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུར་

བཤད་པ་མྲི་འཐད་པ་ཐལ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་གཏྲི་མུག་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པས་

མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང༌། གང་གྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་འཕེན་པའྲི་ལས་བསགས་པའྲི་

ཉོན་མོངས་རྣམས་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། མ་རྲིག་པ་རྒ་ཤྲིའྲི་རྒྱུ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་སྦོར་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྲི་སྔ་ལོགས་མན་

ཆད་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་འབེལ་
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བས་ཀང་འབེལ་བའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བརྒྱུད་ནས་འགལ་བས་

ཀང་འགལ་བའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་དགོས་པས། བས་རྟག་མྲི་འགལ་བར་ཐལ་བ་སོགས་

གནོད་བེད་ཟད་མྲི་ཤེས་པ་འབྱུང་བས་ཕོགས་དེ་ཁས་ལེན་པས་ནྲི། འཁོར་འདས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཆད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །ཁ་ཅྲིག དབང་ཤེས་ཀྲི་

དངོས་རྒྱུ་མཐའ་དག་རྐེན་གསུམ་དུ་ངེས་ལ། འོ་ན། གཟུགས་གསལ་བེད་ཀྲི་སང་

བ་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་དང་

བདག་རྐེན་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཡྲིན་ན། །དེ་ནྲི་འགལ་བ་དག་

ལའང་མཐོང༌། །དཔེར་ན་སང་གཅྲིག་མཚན་རྒྱུ་དང༌། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་པོ་

དག །གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མྲི་མཐུན་དང༌། །མཐུན་པ་གཅྲིག་ཅར་བེད་པ་བཞྲིན། 

ཞེས་གསུངས་པས། སང་བ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སང་

བ་གཟུང་བ་མ་ཡྲིན་མོད། ཅེས་པས་དམྲིགས་རྐེན་དུ་ཡང་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ཉྲིད་དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་གྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་

འཐད་དེ། སང་བ་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་ཡྲིན་ན། སང་བ་མེད་ན་

གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

མུན་པ་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། མངོན་

སུམ་གྲིས་བསལ་ཞྲིང་ཆོས་མངོན་པ་ནས་མུན་པ་ཁ་དོག་ཡྲིན་པར་ལན་མང་དུ་

བཤད་དོ། །སྒྲུབ་བེད་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། དཔེར་ན་སང་གཅྲིག་མཚན་རྒྱུ་དང༌།  ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུའྲི་སང་བ་གཅྲིག་འུག་པ་སོགས་ཀྲི་མྲིག་

དབང་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་སྐེད་པ་དང་རེས་སུ་མྲི་མཐུན་
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པར་བེད་པའྲི་བདག་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། མྲི་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིག་དབང་གཟུགས་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་སྐེད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་བེད་པའྲི་བདག་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཅེས། མྲི་

དང་འུག་པ་ལྟ་བུའྲི་མྲིག་དབང་གཉྲིས་རང་འབས་མྲིག་ཤེས་སྐེད་ནུས་དང༌། སྐེད་

མྲི་ནུས་སུ་བེད་པའྲི་བདག་པོའྲི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས། སང་བ་མྲིག་དབང་འགའ་

ཞྲིག་གྲིས་རང་འབས་མྲིག་ཤེས་སྐེད་པའྲི་བདག་རྐེན་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་མྲིག་

ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་དུ་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ཡང་

འདོད་དེ། འགྲེལ་པར། དཔེར་ན་སང་གཅྲིག་མཚན་རྒྱུ་དང༌། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་

དབང་པོ་དག །མཚན་རྒྱུ་བ་དང་སྐེས་བུའྲི་མྲིག །གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མྲི་མཐུན་

དང༌། །མཐུན་པ་ཅྲིག་ཅར་བེད་པ་བཞྲིན།  །སྐེས་བུའྲི་མྲིག་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་བེད་ཅྲིང༌། མཚན་མོར་རྒྱུ་བའྲི་མྲིག་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མྲི་

མཐུན་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནོ། །ཞེས་མྲིག་ལ་སྦར་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་མ་

སྦར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སང་བ་གཟུང་བ་མ་ཡྲིན་མེད། ཅེས་པ་ལ་འཆད་ཚུལ་གཉྲིས་ཏེ། 

གཟུང་བ་སྐེད་བེད་ལས་གཞན་མྲིན། །སྐེད་བེད་གཟུང་མཚན་ཉྲིད་མྲིན་ཏེ། །སང་

བ་གཟུང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བས་ནས་གཞན་གཞུང་དུ་བཤད་པ་དང༌། སྐེད་བེད་

གཟུང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། །སང་བ་གཟུང་བ་མ་ཡྲིན་མེད། །ཅེས་བས་ནས་རང་

གཞུང་ལ་སྦར་བ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སང་བ་ཞེས་པ་གསལ་བེད་ཀྲི་སང་བ་ལ་སྦོར་རྒྱུ་ཡྲིན་ཀང༌། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། སང་བ་ཞེས་པ་གཟུགས་གསལ་བེད་ཀྲི་སང་བ་ལ་བས་ན་

འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བས། དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་ལ་སྦར་བར་
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བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། རང་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེད་བེད་གཟུང་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་གཟུང་བ་གང་ལ་ཡང་རང་

འཛིན་ཤེས་པ་སྐེད་བེད་མ་ཡྲིན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་འདྲིའྲི་

དོན་ལ་བཤད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ལ། གཞན་

དག་ལ་ནྲི་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་སང་ངོ་། །

ཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། དབང་ཤེས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་མཐའ་དག་རྐེན་

གསུམ་དུ་ངེས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་དབང་པོ་དོན་ནམ་བོ། །ཡང་ན་ཡྲིད་བེད་སྔ་

མར་འགྱུར། །རྒྱུ་འབས་ཚོགས་པ་འདྲི་དག་ལས། །འབེལ་བ་ཅན་གཞན་ཡོད་མྲིན་

ཏེ།  ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ།  དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་རྐེན་གསུམ་དུ་ངེས་པ་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྐེན་གསུམ་ནྲི་འབས་བུ་དབང་ཤེས་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཕན་ཚུན་

འགལ་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། མདོ་སེ་

པའྲི་ལུགས་དང༌། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། བདག་རྐེན། དམྲིགས་རྐེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག །

བདག་རྐེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་བདག་འབས་རང་དབང་དུ་སྐེད་བེད། 

ཅེས་ཟེར་བ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཆོས་དེ་ཁོའྲི་བདག་འབས་སུ་ངེས་པ་ལ་ཁོ་ཆོས་དེའྲི་

བདག་རྐེན་དུ་ངེས་དགོས། ཁོ་ཆོས་དེའྲི་བདག་རྐེན་དུ་ངེས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་དེ་ཁོའྲི་

བདག་འབས་སུ་ངེས་དགོས་པས་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ན་འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པ། དབང་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་འབས་

དབང་ཤེས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའྲི་དབང་

པོ། དེ་ཡང་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་ཡང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་དང༌། 

གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེས་པའྲི་ཆ་དང༌། གཟུགས་ཁོ་ན་འཛིན་པར་ངེས་ཀྲི་སྒ་

སོགས་གཏན་འཛིན་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཁད་པར་གསུམ་ཡོད་ལ། 

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གྲིས་གཙོ་བོར་བསྐེད་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དེ་

ཡང་གཞན་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཀུན་

མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ངོ་བོ་ཅན་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་གྲི་དམྲིགས་རྐེན་གྲིས་གཙོ་བོར་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་

གཞན་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིད་ཤེས་འགའ་

ཞྲིག་ཀང་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་ཁོ་ནའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་བདག་རྐེན་གྲིས་གཙོ་བོར་བས་པ་ཡྲིན་པས། བདག་རྐེན་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་

ནྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གཙོ་བོར་སྐེད་བེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མྲིག་ཤེས་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པ་ཞེས་བ་ལ། དེས་མཚོན་ནས་རྣ་བའྲི་དབང་

པོ་སོགས་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་མ་

ཐག་རྐེན་དང་དམྲིགས་རྐེན་ཚང་ཡང་རེས་འགའ་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དེ་གཉྲིས་

མ་ཡྲིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་དེས་མྲིག་ཤེས་

གཟུགས་ཁོ་ན་འཛིན་བེད་དུ་ངེས་པར་སྐེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིག་ཤེས་གཟུགས་ཁོ་ནའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འཛིན་བེད་དུ་ངེས་པར་སྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་རྲིགས་ལ། དེ་ཡང་དེ་མ་

ཐག་རྐེན་དང་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། མྲིག་ཤེས་

ཀྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང༌། དམྲིགས་རྐེན་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མྲིག་ཤེས་གཟུགས་

ཁོ་ན་འཛིན་བེད་དུ་སྐེད་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུ་དེ་ལ་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་ཞེས་བ་སེ། རང་

འབས་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་བསྐེད་པ་ལ་ལྷག་པར་དབང་

བེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་བེམ་པོར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པར་མྲི་

འཐད་པས་རྟོག་མེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་སུ་མྲི་འཐད་པས་

མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་དགོས་ནའང༌། དབང་པོ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུགས་སུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མདོ་སེ་པ་ལ་དབང་པོ་ཚད་

མར་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་མངོན་

པ་བ་འགའ་ཞྲིག །དབྲིབས་དང་ཁ་དོག་ཟར་མའྲི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཞེས་སོགས་སུ་འདོད་

ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟར་འདོད་མྲི་འདོད་བརྟག་པར་དཀའོ། །དེས་རྣ་བའྲི་དབང་པོ་

སོགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡང་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་དམྲིགས་རྐེན་ནྲི། རང་འཛིན་ཤེས་པ་རང་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་དངོས་སུ་

སྐེད་པར་བེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་དང་གཟུང་དོན་དོན་

གཅྲིག་ལ། དེ་ཡང་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་ན་རགས་པ་ཡྲིན་པར་མྲི་འགལ་

ལ། འོན་ཀང་དབང་ཤེས་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མྲི་སྲིད་དོ་ཞེས་སོགས་

དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་དང༌། དམྲིགས་རྐེན་དང༌། གཟུང་དོན་

གྲི་མཚན་གཞྲིར་གང་འགྱུར་བ་སོགས་ནྲི་ཡུལ་གྲི་སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །རང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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འཛིན་དབང་ཤེས་རང་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་བེད་ཀྲི་གཟུང་དོན་རྣམས་ནྲི། རང་འཛིན་

དབང་ཤེས་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དེ། དུས་མཉམ་ན་གཉྲིས་ཀ་གྲུབ་

ཟྲིན་པར་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གྲུབ་ཟྲིན་པ་སར་ཡང་སྐེད་པ་མྲི་འཐད་པས། 

རྒྱུ་འབས་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་དེ་ལས་དུས་འཕྲི་བར་ཡང་མྲི་འཐད་དོ། །དེས་ན་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀྲི་རང་

རང་གྲི་གཟུང་དོན་ནྲི། རང་རང་ལས་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟུང་

དོན་དེ་རང་གྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། རང་ཉྲིད་གཟུང་དོན་དེའྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་

སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆོས་དེའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཉྲིད་ཆོས་དེ་ཡུལ་དུ་བས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། དབང་ཤེས་རང་དུས་ན་རང་གྲི་གཟུང་དོན་འགགས་སམ། 

མ་འགགས། དང་པོ་ལྟར་ན། རང་དུས་ན་དེ་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་

ན་དེ་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་རྣམས་རང་དུས་ན་རང་གྲི་གཟུང་

དོན་འགགས་ལ། འོན་ཀང་མ་བཟུང་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། དབང་ཤེས་རྣམས་རང་རང་

གྲི་གཟུང་དོན་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་བཞག་པ་ནྲི། དབང་ཤེས་རྣམས་རང་དུས་དང་

གཟུང་དོན་གྲི་དུས་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་དང་མཚུངས་སོ། །ཁ་ཅྲིག 

མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལའང་རྲིགས་པས་དཔད་ན་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་མྲི་

འཛིན་པར་བཞེད་པ་འཐད་པར་མ་མཐོང་སེ། 

འོ་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྲིགས་པས་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་རྲིགས་པས་

དཔད་ན་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གསལ་དངོས་སུ་ཁས་བངས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཁབ་པའང་དོན་གྲིས་འདོད་དགོས་པས། འཁོར་གསུམ་ག་བཞེས་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བའྲི་ཚུལ་ལ་བཞྲི་སེ། ཚུར་

མཐོང་མངོན་སུམ་ལ་རང་གྲི་གཟུང་དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་དང༌། རྟོག་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་བག་ཆགས་

ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་དང༌། ལྷའྲི་མྲིག་གྲི་མངོན་ཤེས་ལ་ཕ་རགས་ཆོད་

བསལ་གྲི་གཟུགས་མཐའ་ཡས་པའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་དང༌། རྣམ་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཚོགས་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་

སུ་ཡོད་དོ། །སྒ་བུམ་སོགས་དོན་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་

བཞྲིན་དང༌། ཐུན་མོང་གྲི་རང་བཞྲིན་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་ལ། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་

ལ་ནྲི་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་གྲི། ཐུན་མོང་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་མྲི་

སྲིད་ལ།  རང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ནྲི་རང་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་གྲི། ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་མྲི་སྲིད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་བུམ་

འཛིན་རྟོག་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་མཚུངས་ཀང༌། རྟོག་པ་ལ་

ཤར་བའྲི་བུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ལ། བུམ་པའྲི་སྤྲི་རྣམ་ཞེས་བ་ལ། མངོན་སུམ་ལ་ཤར་

བའྲི་བུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་ནྲི། སྤྲི་རྣམ་ཞེས་མྲི་བའོ། །

འོ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡུལ་དུ་མྲི་བེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པ་རང་

མཚན། རེས་དཔག་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བེད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། རེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དཔག་དེས་སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡུལ་དུ་བེད་ཀང༌། སྒ་

མྲི་རྟག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་མྲི་སང་གྲི །ཐུན་མོང་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བ་དང༌། སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་རྣམ་དབེ་བས་པ་ཡྲིན་པས་ཕོགས་གཉྲིས་

ཀ་དང་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་མྲི་སང་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་

ཉམས་སོ་ཞེ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་མྲི་གསལ་

བར་མྲི་སང་བར་ཐལ། ཁོད་མྲི་གསལ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། གསལ་

བར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་གསལ་བར་སང་བའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །དེ་

ཡང༌། གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་ཕྲི་རོལ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་

བའྲི་ཆ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དང་པོ་

ནྲི། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། དེ་དང་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང༌། 

གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་རྣམས་ཁད་པར་

མེད་པས། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ནྲི་མྲིག་ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། མྲིག་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་

ཤར་ཞེས་པའྲི་དོན། རང་རྒྱུ་ལས་རང་ཉྲིད་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ལ་བ་ཡྲི། རང་

ལས་གཞན་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་ལ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་

ཞེས་བ་ཞྲིང༌། དེ་དང་མྲིག་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཁད་པར་

མེད་དོ། །མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་མྲིག་ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

བཤད་པར་བ་སེ། འདྲི་ལྟར་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་མྲིག་ཤེས་མ་ཡྲིན་ན། འོས་
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གཞན་མེད་པས་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་ནའང༌། དེ་མྲི་འཐད་དེ། 

མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། ཁོད་དེ་ལ་

རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་

དེ་ལ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཐལ། 

ཁོད་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཁོད་

ལ་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་གྲི་རྣམ་པ་དེའྲི་རྣམ་པ་ཡང་ཤར་བར་ཐལ་བས། རྣམ་པ་ཐུག་

མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ཁ་ཅྲིག དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་དངོས་སུ་མྲི་རྟོགས་

ཏེ། རྣམ་པས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་གྲི་རྣམ་པ་དངོས་

སུ་རྟོགས་པ་ལ། ཕྲི་དོན་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དག་

གྲིས་འདོད་ལན་བཏབ་ན། རྣམ་པ་ཡང་དངོས་སུ་མྲི་རྟོགས་པར་ཐལ། རྣམ་པས་བར་

ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་མྲིག་ཤེས་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་གཞན་

རྲིག་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བངས་ན། སྐོན་ཆེན་པོ་འབྱུང་སེ། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་

རྣམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲིག་ཤེས་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་པར་ཐལ། མྲིག་ཤེས་ཁོད་ལ་

གཞན་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་རྒྱང་

ཆད་དུ་སང་བར་ཐལ། ཁོད་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། ཁོད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ། ཁོད་རང་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལས་རྒྱང་ཆད་
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མྲིན་བཞྲིན་དུ་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །མདོ་

སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལའང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་པོའྲི་

རྣམ་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཁོད་ཀྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་

སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་ཡྲིན་

པ་གང་ཞྲིག ཁོད་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་སང་བ་དེ་ཁོད་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་

དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་

ཤུགས་རྟོགས་སུ་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་དངོས་སུ་མྲི་རྲིག་སེ། 

རྣམ་པས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་ལ་སང་ཡུལ་མེད་ཀྲི་སང་ཡུལ་

ཡོད་པ་རང་རྲིག་དང་རྟོག་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། སང་ཡུལ་ཡང་དོན་སྤྲི་དང་ཤེས་པ་ཁོ་ན་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་སང་ཡུལ་གྲི་དོན་ནྲི་དེའྲི་རྣམ་པ་དེས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ཡུལ་ཞེས་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བངས་ནས། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་

སུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ནྲི་ནང་འགལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

དབང་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེས་ཁོད་དངོས་སུ་

འཛིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་དངོས། འདོད་ན། ཁོད་དབང་ཤེས་ཀྲིས་སང་ཡུལ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ཀྲི་སང་ཡུལ་དང༌། དབང་

ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཁད་མེད་དུ་སྨྲས་ནས། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་

དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དབང་

ཤེས་ཀྲི་སང་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ཆོས་
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ཅན། ཁོད་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུར་ཐལ། ཁོད་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་དངོས། འདོད་ན། རྣམ་པ་རྣམས་རང་འཛིན་ཤེས་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རྒྱུ་འབས་རྫས་གཅྲིག་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རྒྱུ་

འབས་དུས་མཉམ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་འབྱུང་ལ། རྒྱུ་ཡྲི་དངོས་པོ་མ་

གཏོགས་པ། །གཟུང་བ་ཞེས་བ་གཞན་ཅྲིའང་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་དབང་ཤེས་

ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། 

དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་

དོ། །གཞན་ཡང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་

རྣམ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་ན། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་

པོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་དེ་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་

ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དབང་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་

འདོད་ན། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཇྲི་སད་བཤད་

པའྲི་གནོད་བེད་དང༌། གཞན་ཡང་མང་དུ་འབྱུང་ལ། རྟོག་པའྲི་གཟུང་རྣམ་རྟོག་པ་མ་

ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཅྲི་རྲིགས་སུ་སྦར་

བར་བའོ། །ཁ་ཅྲིག རང་རྲིག་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་མྲི་འཆར་བར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། 

འོ་ན། མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་མྲི་འཆར་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད། དེ་ལྟ་ན། སྐེས་

བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྟ་བའྲི་ཚེ་སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་

གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ། དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མྲིག་ཤེས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་འདོད་མྲི་འདོད་དུ་སང་བ་གང་ཞྲིག མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་

ཀྲི་གཟུགས་དེ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་སྐོན་འབྱུང་སེ། རང་

ངོ་བོས། མ་ཡྲིན་དུ་མའྲི་བདག་སྐོན་ཕྲིར། ཅེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་རང་

རྲིག་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེས་སང་ཡུལ་གྲི་སབས་སུ་བསན་ཟྲིན་ཏོ། །

རང་ངོ་བོས། མ་ཡྲིན་དུ་མའྲི་བདག་སྐོན་ཕྲིར། ཅེས་པ་ཡང༌། མདོ་སེ་པས་བེ་

བག་སྨྲ་བ་ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ། གོང་གྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཕངས་པར་

སོན་པའྲི་གཞུང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན་མདོ་སེ་པ་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ན། དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བར་ཁས་མྲི་ལེན་

ན། ཁོ་ལ་ཡང་སྐོན་མྲི་འབྱུང་སེ། འཁྲུལ་ཤེས་ཀྲིས་དོན་གྲི་ངོ་བོ་རྣམ་མེད་རེན་

ཆེར་དུ་འཛིན་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མ་འཁྲུལ་བར་ཁས་ལེན་

ན་སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེས་མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ལ་རང་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་

གཏད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་

འདོད་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ། དེས་མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ལ་གཅྲིག་ལ་འདོད་པ་

དང༌། གཅྲིག་ལ་མྲི་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པ་གང་ཞྲིག རྣམ་པ་དེ་དག་རང་ཇྲི་ལྟ་

བའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །འོ་ན། གཞུང་དེའྲི་

དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སེ། མདོ་སེ་པས་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་

བའྲི་རྣམ་པ་དོན་རང་གྲི་ངོ་བོས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། སེམས་

ཙམ་པས་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟར་ཤར་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་

སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་འདོད་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་ནྲི་དོན་རང་གྲི་ངོ་བོས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོན་པའྲི་

གཞུང་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་

འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །དེས་ན། ཡུལ་རྣམ་མེད་དུ་

འཛིན་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ། གོང་འོག་གྲི་རྲིགས་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། མཐར་

གཏུགས་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན། རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་

མཚུངས་པ་ལ། གཟུགས་འཛིན་ཞྲིང༌། སྒ་མྲི་འཛིན་པའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པས། 

མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་ན། སྒ་སོགས་ཆོས་ཀུན་འཛིན་པར་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་འཕེན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་འདྲི་རང་རྲིག་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། མྲིག་

ཤེས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་གྲིས་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་ན། རྣམ་པ་མ་

ཤར་བར་མཚུངས་པ་ལ་འཛིན་མྲི་འཛིན་གྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པས། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་

གཟུང་རྣམ་འཛིན་པ་བཞྲིན་དུ། ཉན་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ཡང་འཛིན་པར་ཐལ་བས་

སོ། །དེས་ན། འཛིན་རྣམ་ལ་ཡང་གཟུང་རྣམ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་

ཤར་བའྲི་དོན་ཀང་རང་རྒྱུ་ལས་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །འོ་ན། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་

བར་ཐལ། ཁོད་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ལ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

པ་ཤར་བས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་

དོན་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས། ཐལ་བ་དེ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་

པ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། 
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དེ་ཙམ་གྲིས་ཐུག་མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དུ་བ་སྐེས་པ་དུ་བ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཐུག་

མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་དོན་དེ་ལྟར་འདོད་པར་མདོ་

སེམས་གཉྲིས་ཀ་མཐུན་ཀང༌། མདོ་སེ་པ་མྲིག་ཤེས་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་རང་

རྒྱུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་ལས་སྐེས་པར་འདོད་ལ། རྣམ་རྲིག་པ་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པར་འདོད་པ་ཁད་པར་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་འདོད་

པའྲི་རྣམ་རྲིག་པ་ནྲི་རྣམ་བདེན་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། སྔོ་སེར་དཀར་

དམར་ས་ཚོགས་འཛིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང་སེར་པོའྲི་

རྣམ་པ་སོགས་ཀང༌ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའྲི་ཚེ་རྣམ་པ་སོ་སོ་བ་དེ་

དག་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཚོགས་པའྲི་ཆ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་པ་

ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཆ་ཤས་དེ་དག་ཆ་ཅན་དང་རྫས་གཅྲིག་ལ། ཆ་ཤས་

ནང་ཕན་ཚུན་རྫས་ཐ་དད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང༌། ཚུལ་འདྲི་ས་ཚོགས་གཉྲིས་

མེད་དུ་སྨྲ་བའྲི་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་སུ་མཐུན་ནོ། །འོ་ན། ཁ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང༌། སེར་པོའྲི་རྣམ་པ་སོགས་དངོས་སུ་མོང་

བའྲི་རང་རྲིག་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། དེ་དག་གཟུང་རྣམ་མྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོད་

ན། རྣམ་པ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྫས་ཐ་དད་པ་བཞྲིན་དུ། དེ་དག་མོང་བའྲི་འཛིན་རྣམ་

རྣམས་ཀང་རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་འཛིན་རྣམ་

རྫས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས། མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་མོང་བེད་རང་རྲིག་རྫས་

ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང་སེར་པོའྲི་རྣམ་པ་སོགས་

མོང་བའྲི་འཛིན་རྣམ་རྣམས་རྫས་ཐ་དད་ཀང་དེ་དག་ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མོང་བེད་མ་
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ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཆ་ཅན་འཛིན་རྣམ་དེ་ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མོང་

བའྲི་རང་རྲིག་ཡྲིན་པས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་དེ་མ་ཐག་པའྲི་རྐེན་ནྲི། ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་

རང་གྲི་སྔ་ལོགས་ཀྲི་ཤེས་པ་གང༌། རང་ཉྲིད་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེད་བེད་གང་ཡྲིན་

པའོ། །དེ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་མ་ཐག་པ་ཞེས་བ་ལ། 

རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྐེན་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། རང་དང་ཤེས་པར་འད་བའྲི་ཕྲིར་མཚུངས་

པ་ཞེས་བ་སེ། དེས་ན་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྲི་རྐེན་གྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་

བའོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྲིགས་འད་བ་དགོས་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་རང་འབས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྟོག་པའྲི་

ཉེར་ལེན་བེད་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན། འདས་ལམ་ཟག་མེད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའྲི་ཤེས་པ་ལས་ལངས་མ་ཐག་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་སེམས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེའྲི་

ཉེར་ལེན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཐ་མ་དེ་

ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། དེ་ཟག་བཅས་སུ་ཐལ། ཟག་བཅས་འབས་བུར་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེ་ན། 

ཟག་པའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ན་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། ཟག་བཅས་འབས་བུར་

འཛིན་པས་ཟག་བཅས་སུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཟག་བཅས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱུ་ལ་

འབེལ་ནའང་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བར་མཚུངས་པས། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་

ལམ་ཆོས་མཆོག་ལས་སྐེས་པའྲི་མཐོང་ལམ་ཐམས་ཅད་ཟག་བཅས་སུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །འོ་ན། འགོག་པའྲི་སོམས་འཇུག་ལས་ལངས་མ་ཐག་པའྲི་ཤེས་པ་སད་

ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སེ། འགོག་པ་ལ་སོམས་
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པར་ཞུགས་བཞྲིན་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་རྒྱུད་ལ། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་གསལ་

བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཤྲིན་ཏུ་ཆ་ཕ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇུག་པ་ཅུང་ཞྲིག་གདོན་མྲི་ཟ་བར་

ཁས་བང་བར་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་སབས་འདྲིར་ཁས་བང་བར་

མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཀུན་གཞྲི་མེད་ན་དེའྲི་དམྲིགས་པ་ཅན་གྲི་ཉོན་ཡྲིད་ཡོད་

པར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་ཀང༌། དེའྲི་ཚེ་ཉོན་ཡྲིད་ཡོད་

པར་མྲི་འདོད་ལ། སྒོ་ལྔའྲི་རྣམ་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་རགས་པ་འཁོར་བཅས་མ་ལུས་

པར་བཀག་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་གཏན་ནས་མེད་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཤེས་པ་མེད་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་དང་མ་བལ་བ་ཡྲིན། ཅེས་གསུངས་པའྲི་མདོ་

དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སེམས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འགོག་

པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ལུས་དང༌། ཤྲི་བའྲི་རོ་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། དེའྲི་ཚེ་ལུས་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་མེད་པར་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པ་ན། སོམས་

པར་འཇུག་པ་པོའྲི་ལུས་རུལ་བ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྐེས་བུ་ཡྲིན་

ན་ཕུང་པོ་བཞྲིའམ་ལྔའྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང༌། དེའྲི་ཚེ་སོམས་འཇུག་གྲི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་

ན། ཡྲིད་ཤེས་ལས་གཞན་དུ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། ལུས་ཡྲིན་ན་བེམ་པོར་འགྱུར་ལ། ལུས་

སེམས་གཉྲིས་ཀ་ཚོགས་པའྲི་སྐེས་བུ་བཞྲིན་དུ་འདོད་ནའང༌། དེའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་ཡོད་

པར་གྲུབ་ལ། དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ན། ཚོར་འདུ་རགས་པ་མ་ལུས་པ་བཀག་

པའྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་སབས་ལ་བཏགས་པའྲི་བཏགས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕོགས་
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དང་མཐུན་པར་སྨྲ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སོམས་འཇུག་དངོས་པོ་མྲིན་པར་ཁས་ལེན་

དགོས་ཏེ། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་བཏགས་ཡོད་དུ་འགལ་བར་འདོད་པའྲི་སབས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་པོ་མྲིན་ན་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བེད་པའྲི་ནུས་

པ་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། ཡྲིད་ཤེས་ཡོད་ན་དེའྲི་འཁོར་

དུ་གྱུར་པའྲི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཚོར་འདུ་མ་ལུས་

པ་བཀག་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཚོར་འདུ་རགས་པ་མ་ལུས་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

རགས་པ་ཡོད་པར་ངེད་ཀང་མྲི་འདོད་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཚོར་འདུ་མྲི་གསལ་ཙམ་ཡང་

མེད་དགོས་ན། ཀུན་གཞྲི་དེའྲི་ཚེ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དག་ལ་ཡང་སྐོན་འབྱུང་སེ། ཚོར་

བ་སོགས་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ཀུན་གཞྲིའྲི་ངེས་པའྲི་འཁོར་དུ་ལན་མང་དུ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འོ་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའྲི་སོམས་འཇུག་དང་ཁད་པར་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དགག་

བ་སྒོ་ལྔའྲི་རྣམ་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་རགས་པ་འཁོར་བཅས་ཡྲིན་པར་ཁད་པར་མེད་

ཀང༌། འགོག་བེད་འཇྲིག་རྟེན་པ་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གྲིས་བས་པ་

དང༌། སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་མ་ལོག་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །འོ་ན། ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། 

ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་ན། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་རྟོག་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཐབས་མེད་

དེ། རྟོག་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་འཇུག་པ་མེད། ཅེས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་

པར་འཇུག་པས། ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་བཅས་དང་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྟོག་མེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་
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ན། རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་ལོག་

ཤེས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མངོན་

སུམ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་གྲི་དམྲིགས་པ་རྲིས་

སུ་ཆད་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་འཇུག་པ་སོགས་ཀྲི་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་ཇྲི་སེད་སྨྲས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་ནྲི་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པར། རང་ཉྲིད་ཚེ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཐུན་

མོང་དུ་སྤོད་པའྲི་སོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་མཐའ་དག་དང༌། དེའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་འཇྲིག་

རྟེན་མཐའ་དག་ལ་དམྲིགས་ནས། རྣམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་གསལ་བ་ཐ་ན་ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་

བཅས་ལས་ཀང་མྲི་གསལ་བར་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། དེ་མངོན་

སུམ་ཡྲིན་ན། མངོན་སུམ་དབེ་གཞྲིར་བས་པའྲི་དབེ་བ་ལ། དབང་པོ་དང༌། ཡྲིད་

དང༌། རང་རྲིག་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་དང་རྲིགས་མྲི་

གཅྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་ན། དེའྲི་དམྲིགས་པ་ཅན་གྲི་ཉོན་ཡྲིད་ཁས་

ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། བདག་ལྟ། བདག་ཆགས། བདག་ཏུ་རྨོངས་པ། བདག་

རྒྱལ་བཞྲི། ཉོན་ཡྲིད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་པའྲི་འཁོར་དུ་འདོད་དགོས་ལ། 

དེ་ལྟ་ན། བདག་ལྟ་བདག་ཆགས་གཉྲིས་དུས་མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ནའང༌། 

རྣམ་འགྲེལ་དུ་བདག་ལྟ་བདག་ཆགས་ཀྲི་རྒྱུར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། སྔ་ཕྲི་བར་བཞེད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། ཉོན་ཡྲིད་ཁས་ལེན་ན། དེ་ནྲི་”ངར
1
་རློམ་སེམས་པའྲི་

1 མ་ཕྲི། ༦༨བ༣ན།    ཞོལ། ༨༡ན༦།   ངར    སྐུ། ༨༤བ༤ན།   དེར    བ། ༩༢བ༡།  *  ངར
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རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་

ན། ཉོན་ཡྲིད་ནྲི་འདས་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང༌། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་པ་དང༌། དམན་པའྲི་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་

ཡན་ཆད་མ་གཏོགས་པའྲི་འཁོར་བའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་དུ་

འབྱུང་བར། ཉོན་ཡྲིད་ཁས་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འདོད་པས། རྟོག་གཉྲིས་ཅྲིག་

ཅར་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ནའང༌། དེ་ལྟར་ན། རྟོག་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་མཐོང་བ་

མེད།  ཅེས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཉོན་ཡྲིད་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་བདག་ལྟ་དང་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་

གཉྲིས་སོ་སོར་འདོད་དགོས་ལ། འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་བཞེད་དེ། བདག་ལྟ་དང་བདག་

ཏུ་རྨོངས་པ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཇྲིག་ལྟ་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་མ་

རྲིག་པ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། ཉོན་ཡྲིད་ཁས་མྲི་ལེན་པར་གྲུབ་

ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་གཞྲི་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་ན། ཉོན་ཡྲིད་

གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་དག་

ཀུན་གཞྲི་ཉྲིད་བདག་ལྟའྲི་དམྲིགས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་གཞྲི་ལ་དམྲིགས་

ནས་བདག་ཏུ་རློམ་སེམས་པའྲི་ཡྲིད་ལ་ཉོན་ཡྲིད་ཅེས་སྨྲ་བའྲི་ཕྲིར་རོ།  །གཞན་

ཡང༌། ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་དག་ནྲི། ཁམས་འོག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སྐེས་བུའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས། རང་གཞན་གྲི་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་ལ་དངོས་

སུ་དམྲིགས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་འདྲིར་ཁས་བངས་ན། འདོད་གཟུགས་ཀྲི་

སོ་སྐེ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་པས་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་དངོས་སུ་ཡུལ་དུ་
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བས་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ནའང༌། འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་འདོད་དོ། །མདོར་

ན་ཀུན་གཞྲི་ཁས་བངས་ན། སེ་བདུན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་གཏན་ནས་

ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བ་ཡོད་པས། འདྲིར་ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། གང་དག་སེ་

བདུན་གྲི་སབས་སུ་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་ནྲི། རང་ཉྲིད་མ་རྲིག་

པའྲི་དམུས་ལོང་དག །གླང་པོ་ཆེ་རྟོག་པར་བེད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བ་

གླང་རྫྲིས་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་མཁས་པ་དགའ་བར་ག་ལ་འགྱུར། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ཅྲིང༌། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཚེ་

སེམས་མེད་པར་མྲི་འཐད་ལ། ཡྲིད་ཤེས་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་

རྲིགས་པ་དག་གྲིས་དེའྲི་ཚེ་ཡྲིད་ཤེས་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེས་ན་སོམས་འཇུག་

ལས་ལྡང་ཁའྲི་ཡྲིད་ཤེས་སད་ཅྲིག་ཐ་མ། དེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་པའྲི་ཤེས་པ་སད་

ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་དང༌། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིན་པར་གྲུབ་པས། དེ་མ་ཐག་རྐེན་

གཞན་བཙལ་མྲི་དགོས་སོ། །ཁ་ཅྲིག སོམས་པར་འཇུག་ཁའྲི་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་ཐ་

མ་དེ། སོམས་འཇུག་ལས་ལངས་མ་ཁད་ཀྲི་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་ཡྲིན་ལ། ལུས་ཀྲིས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། དེ་མ་ཐག་པའྲི་

དོན། ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པ་ལ་བཞེད་དོ། །འོ་ན། སོམས་འཇུག་ལས་

ལངས་མ་ཐག་པའྲི་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡོད་དམ་མེད། 

མེད་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡོད་ན་གང་ཡྲིན། སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་

ཁའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། འཇུག་ཁའྲི་ཤེས་པ་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་དེའྲི་བར་དུ་ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། 
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འཁོར་གསུམ་མོ། །སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་ཁའྲི་ལུས་ཐ་མ་དེ་ཡྲིན་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལངས་མ་ཐག་གྲི་ཤེས་པ་དང་པོ་དེའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་

ལུས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །འཇུག་ཁའྲི་ཤེས་པ་ཐ་མ་དེ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན། སོམས་འཇུག་དེ་སོམས་འཇུག་ལ་འཇུག་ཁའྲི་ཤེས་པའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ནམ། 

མ་ཡྲིན། མ་ཡྲིན་ན། གཞན་ཡང་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པས། སོམས་འཇུག་

རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །འབས་བུ་ཡྲིན་ན། འཇུག་ཁའྲི་ཤེས་པ་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

སོམས་འཇུག་ལས་ལངས་མ་ཐག་པའྲི་ཤེས་པ་དང་པོའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་

པར་ཐལ། ཁོད་དང་དེའྲི་བར་དུ་ཁོད་ཀྲི་འབས་བུ་གཞན་གྲིས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། 

འཁོར་གསུམ་མོ། །དེས་ན་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡོད་ན། 

དེ་ཉྲིད་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆོག་པས། འཇུག་ཁའྲི་ཤེས་པ་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དུ་འདོད་མྲི་དགོས་ལ། གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མེད་

ན། དེའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་དགོས་པས། ཚུལ་འདྲི་ཡང་ཧ་ཅང་

འགྲྲིག་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །ཁ་ཅྲིག སོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་ཁའྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་ཐ་མ་

དེ་ལངས་མ་ཐག་གྲི་སེམས་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་དང་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དུ་འདོད་ཅྲིང༌། གཟུགས་མེད་ལས་འཆྲི་འཕོ་ཁའྲི་སེམས་ཐ་མ། ཁམས་འོག་

མར་སྐེ་བའྲི་བར་སྲིད་ཀྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་པ་ནྲི། སེམས་

ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་དང༌། ལུས་ཀྲིས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་པར་འདོད་

པ། གཞན་སེ་དག་གྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་

འདྲི་ལྟར་འདོད་པ་སྔོན་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་མ་བྱུང་ངོ་། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི། ལུས་ཀྲིས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་ན། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྲི་ལུས་ཀྲིས་སམ། དབང་པོ་

མེད་པའྲི་ལུས་ཀྲིས་ཉེར་ལེན་བེད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བརྟགས་ནས་འགོག་པ་

དང༌། ཡྲིད་ཤེས་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ། གཞུང་

ལས་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་གྲིས་དགག་པར་བ་བ་ཡྲིན་ལ། སོམས་

འཇུག་ལས་ལངས་མ་ཐག་གྲི་ལུས་དང་སེམས་གཉྲིས་རྫས་རྲིགས་མཐུན་དུ་ཐལ། 

ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་སྐོན་ཡང་འབྱུང་ཞྲིང༌། ལུས་ཀྲིས་

སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་ཡོད་ན། སྐེ་བ་སྔ་མ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་

མཐའ་ཡས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་དག་ཡོད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་གནས་མྲིན་པ་

ལའང་ལོག་པར་རྟོག་པ་འཆར་བར་བེད་པ་འདྲི་དག་ནྲི་མཁས་པའྲི་རྲིགས་པ་བསན་

པའྲི་ཡུལ་རེ་ཤྲིག་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་མེད་ནས་ཤྲི་འཕོས་ནས་འདོད་ཁམས་སུ་སྐེ་བའྲི་བར་

སྲིད་ཀྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན། གཟུགས་མེད་ནས་འཆྲི་འཕོ་

ཁའྲི་སེམས་སད་ཅྲིག་ཐ་མ་ཡྲིན་ན། བར་སྲིད་དེ་གྲུབ་མ་ཐག་གྲི་མྲིག་སོགས་དབང་

པོ་ལྔ་ཀ་ཡང་རྫས་རྲིགས་མཐུན་དུ་ཐལ། ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང༌། མྲིག་སོགས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ཉེར་ལེན་ཡྲིད་ཤེས་ལས་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ། 

ཕྲིས་ཀང་ཉེར་ལེན་ཡྲིད་ཤེས་ལས་སྐེ་བར་མཚུངས་པས། ལུས་ཡྲིན་ན་ཉེར་ལེན་

ཡྲིད་ཤེས་ལས་སྐེ་བས་ཁབ་པར་ཐལ་ཆེས་པར་ཡང་འགྱུར་ལ། དམ་བཅའ་གཉྲིས་

ཀ་ཡང༌། གང་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི། །མྲི་ཤེས་པ་ཡྲི་ཉེར་ལེན་རྒྱུ། ཞེས་པ་དང༌། 

རྣམ་ཤེས་མྲིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི། །ཉེར་ལེན་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་གྲུབ། ཅེས་སོགས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཞུང་རྣམས་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག ལེའུ་གཉྲིས་པ་མདོ་སེ་པ་

རང་རྐང་གྲི་གཞུང་ཡྲིན་ན་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་ཡོད་ཀང༌། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་གཞུང་

ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ལྷ་དགའ་བའྲི་བོ་གྲོས་ཅན་ཁོད་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་

གྲི་གཞུང་གྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་འདོད་གྲང༌། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀས་ཀང་གཞུང་དེའྲི་དོན་

ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་བེད་ན། མདོ་སེ་པས་གཞུང་དེའྲི་དོན་དང་འགལ་བར་

སྨྲས་ཀང་སྐོན་མེད་དེ། གཞུང་དེའྲི་དོན་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་

ལེན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པར་འགྱུར་བས་སྨྲས་པ་ཙམ་ནས་རང་གྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་ནུས་པ་

གསལ་བར་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོ་སེམས་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ཀང༌། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྲི་གཞུང་དུ་འདོད་ན། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞུང་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །

ལེའུ་གཉྲིས་པ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ཞེས་པ། མདོ་སེམས་ཀྲི་

དབང་དུ་བེད་དགོས་ཏེ། ལེའུ་གཉྲིས་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང༌། དབུ་མ་པ་སོགས་ཀྲི་

ཐུན་མོང་གྲི་གཞུང་དུ་རང་ཉྲིད་ཀང་མྲི་འདོད་ཅྲིང༌། སབས་སུ་ཡང་མ་བབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཞན་ཡང་འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་

བས་མ་བྲིས་སོ། །འོ་ན། ཁེད་རང་གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་ཤྲི་འཕོས་ནས་འདོད་

ཁམས་སུ་སྐེ་བའྲི་བར་སྲིད་ཀྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་ཇྲི་ལྟར་སྨྲ་ཞེ་ན། ཁོ་

བོ་ནྲི་གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་འཆྲི་འཕོ་ཁའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲི་སེང་ན་ཡོད་པ། འདོད་

ཁམས་སུ་སྐེ་བ་འཕེན་བེད་ཀྲི་སྔོན་གྲི་ལས་ཀྲིས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཉྲིད་དེའྲི་

ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པར་འདོད་ལ། འདྲི་ནྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་ལུགས་ཕལ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཆེ་བ་དང་མཐུན་ཅྲིང༌། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བོ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་བརྟེན་པ་འགའ། །དབང་པོ་

རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས། །དེ་ཕྲིར་བོ་ལས་དབང་པོ་ཡྲིན། ཅེས་བཤད་པའྲི་དོན་ཀང་

འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ལ། རྒྱན་ལས། གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་ལས་ཤྲི་འཕོས་པ་རྣམས་

ཀྲི་ལུས་སྐེད་པ་ལའང༌། དེ་ཉྲིད་འདུ་བེད་པ་པོ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་དོན་

ཀང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་འདུ་བེད་ཀྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་སོ། །ཉྲི་མ་སྦས་པས་

ཀང༌། གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་ནས་ཤྲི་འཕོས་པའྲི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་སྐེ་

བ་ཡང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་སྐེ་མཆེད་ལྔས་འདུས་བས་པའྲི་བག་ཆགས་རྒྱུར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་བཤད་དོ། །འོ་ན། བག་ཆགས་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་ཉེར་ལེན་མ་ཡྲིན་

པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏེ། བག་ཆགས་རྣམས་ནྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། 

བག་ཆགས་རྣམས་ཤེས་པར་འདོད་པ་འདྲི་ནྲི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་ལ་འདྲིས་

པར་མ་བས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བག་ཆགས་རྣམས་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རང་ཉྲིད་

གང་ལ་ལྡན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལས་གཞན་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྲིད་ཤེས་དགེ་བའྲི་སེང་ན་ཡོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་

དགེ་བར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། ཡྲིད་ཤེས་དགེ་བའྲི་སེང་ན་ཡོད་པའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་བག་

ཆགས་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། ཡྲིད་ཤེས་ཀྲི་སེང་ན་ཡོད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་

དང༌། ཞེ་སང་གྲི་བག་ཆགས་སོགས་ཀང་ཡྲིད་ཤེས་སུ་ཐལ་ཞྲིང༌། འདོད་ན། གང་

ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་གཙོ་བོ་ཡྲིད་ཤེས་རྫས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཅྲིག་ཆར་ཡོད་པར་

ཐལ་ལོ། །བག་ཆགས་དེ་དག་རྫས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། བག་ཆགས་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དག་ཉེར་ལེན་རྫས་ཐ་དད་པ་ལས་སོ་སོར་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་རྫས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །རང་གང་ལ་ལྡན་

པའྲི་ཤེས་པ་དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་པར་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར། བག་ཆགས་

རྣམས་རྟོག་པ་ཡྲིན་ནམ། རྟོག་མེད་ཤེས་པ་ཡྲིན། ཤེས་པ་དབེ་གཞྲིར་བས་ནས་ཕེ་

བའྲི་ཤེས་པ་ལ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མྲིན་པ་མྲི་སྲིད་དོ། །རྟོག་པ་ཡྲིན་ན། གང་ཟག་

གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་རྟོག་པ་རྫས་ཐ་དད་དུ་མ་དུས་ཅྲིག་ཅར་ཡོད་པ་སྲིད་པར་ཐལ་ཏེ། 

བག་ཆགས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་ཡོད་པ་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་

ན། རྟོག་མེད་དབང་ཤེས་སུ་མྲི་འཐད་པས། ཡྲིད་ཤེས་སུ་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། 

ཡྲིད་ཤེས་རྫས་ཐ་དད་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་སོ་ན་

གནས་སོ། །ཅྲི་སེ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བག་ཆགས་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ལ། ཉན་ཤེས་ཀྲི་བག་

ཆགས་ཉན་ཤེས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཚུལ་འདྲིས་བག་ཆགས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཚུལ་མཐའ་

དག་ཤེས་པར་བའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་

སྒོ་ལྔའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་དག་གྲི་བག་ཆགས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་བག་ཆགས་ཤེས་པར་འདོད་པ་ནྲི་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་མྲི་ལྡན་ཞྲིང༌། རྲིགས་པའྲི་

ཚུལ་མྲི་ཤེས་པ་དག་གྲི་མུན་སྤྲུལ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བག་ཆགས་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་ན། 

བག་ཆགས་འཇོག་བེད་ཀྲི་ལས་ཀང་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་དགོས་ལ། ལས་རྣམས་ནྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པས་ལུས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་

ན། ལས་ཀྲིས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་ཀང༌། ལས་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་

རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུའྲི་བདག་རྐེན་ཡྲིན་གྲི་ཉེར་ལེན་མ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ལ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ལས་རྣམས་རང་གྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུའྲི་བདག་རྐེན་ཡྲིན་པ་ལ་དགོངས་ནས། 

གཟུགས་སོགས་བཞྲིན་སྐོན་མེད་ཅེ་ན། ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། ལས་རྣམས་བདག་པོ་

མ་ཡྲིན་ན། །དེར་ཡང་བརྩད་པ་མཚུངས་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་སོགས་

ཀྲི་བདག་རྐེན་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་འཕོས་དང་

བཅས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །    ། །

ད་ནྲི་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པར་

བ་སེ། དེ་ལ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན། བདག་རྐེན། དེ་

མ་ཐག་རྐེན་ངོས་གཟུང་བ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་བཤད་པ་

གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་

ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང༌། སྔོན་པོར་སང་བ་དང༌། སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཤེས་པ་སྔ་མ་དང༌། ཤེས་པ་སྔ་མ་དེའྲི་སེང་གྲི་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་རྣམས། གང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་དུ་འདོད་པར་བ་ཞེ་ན། སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོར་སང་བ་དང༌། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་ནྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་

དམྲིགས་རྐེན་དུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ན་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། 

སྔོན་པོ་སོགས་གསུམ་ནྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང་
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དེའྲི་རྒྱུར་མྲི་འགལ་ན། བདག་སྐེ་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་རང་ལས་རང་སྐེ་ན་

བདག་སྐེར་འགྱུར་ཡང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ལས་སྐེ་བས་བདག་

སྐེར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། གྲངས་ཅན་པས། བུམ་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་འཇྲིམ་པ་ལས་སྐེ་བར་ཁས་བངས་པ་ཡང༌། བདག་སྐེ་ཁས་བངས་པར་མྲི་

འགྱུར་བས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སོགས་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་གྲིས། 

བུམ་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འཇྲིམ་པ་ལས་སྐེ་ན། བདག་སྐེར་འགྱུར་བའྲི་

སྐོན་བརོད་མཛད་པ་མཐའ་དག་མྲི་རྲིགས་པར་འགྱུར་ལ། བུམ་པ་ལས་བུམ་པ་སྐེ་

བར་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་ལེན་པ་སུ་ཡང་མེད་པས། བུམ་པ་བདག་ལས་སྐེ་

བར་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་ལེན་པའྲི་རྒོལ་བ་སུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཚུལ་འདྲིས་ནྲི་བདག་སྐེའྲི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་དོ། །གཞན་ཡང༌། སྔོན་

པོ་སོགས་གསུམ་ནྲི། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་

གསུམ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་རྫས་གཅྲིག་དུས་མཉམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁབ་པ་

མེད་ན། རྒྱུ་འབས་རྫས་གཅྲིག་དང་དུས་མཉམ་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ན། སྔོན་པོ་སོགས་

གསུམ་པོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་དང་དུས་མཉམ་ཡྲིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་

རྐེན་ཡྲིན་ན་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་ཕྲི་མ་མ་གྲུབ་ན། འོ་

ན། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིན་ན་ཡང་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། དེའྲི་

དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ན་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡྲིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །དེའྲི་དམྲིགས་
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རྐེན་ཡྲིན་ན་ཡང་དེའྲི་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་དགོས། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིན་ན་ཡང་དེའྲི་

དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་སོགས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་

ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་དུ་ཁས་བངས་ན། དེ་དག་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་དུས་མྲི་མཉམ་

ཞྲིང་རྫས་ཐ་དད་པའམ། ཡང་ན་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡང་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཞྲིང་

རྫས་གཅྲིག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་འགྲྲིག་

དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་

ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་རྒྱུ་འབས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་སྲིད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། དེ་གཉྲིས་

རྲིགས་པས་དཔད་པའྲི་ཚེ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་

པས་མ་དཔད་པའྲི་ཚེ་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་ཀང་རྫས་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྲིགས་

པ་ཡང་རྫས་སུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་

རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་པའྲི་ཚེ་རྫས་སུ་

གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔད་དུ་རུང་ངམ་མྲི་རུང༌། མྲི་རུང་ན། རྫས་སུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་གང་ཡང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་འབས་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། ། རུང་ན། དེའྲི་ཚེ་རྫས་སུ་གྲུབ་བམ་མ་

གྲུབ། མ་གྲུབ་ན། རྒྱུ་འབས་རྫས་མ་གྲུབ་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །གྲུབ་ན། དེའྲི་ཚེ་དེ་

གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། དེའྲི་ཚེ་དེ་གཉྲིས་རྫས་

སུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེའྲི་ཚེ་དེ་གཉྲིས་རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དེའྲི་ཚེ་དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག དེའྲི་ཚེ་

དེ་གཉྲིས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཟུར་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀ་དངོས་

སུ་ཁས་ལེན། འདོད་ན། དེ་གཉྲིས་རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབས་
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ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །རྫས་སུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་དོན་

དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་དང༌། ཁོད་རང་གྲིས་རྫས་གྲུབ་དང་

དོན་དམ་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། རྲིགས་པས་

དཔད་པའྲི་ཚེ་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

ལ། དེའྲི་ཚེ་དམྲིགས་རྐེན་གཞན་ཡང་མེད་པར་འདོད་དགོས་པས། རྐེན་གསུམ་

ལས་མ་སྐེས་པའྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་ཐལ། རྲིགས་པས་དཔད་པ་ན་

དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཡོད་ཀང༌། རྐེན་གསུམ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

དེ་ལྟ་བུ་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་པའྲི་ཁོད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་

རོ། །རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཉྲིད་དམྲིགས་རྐེན་དུ་འདོད་

པའང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་བདག་རྐེན་ཀང་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཉྲིད་ལ་འདོད་དགོས་པར་

མཚུངས་པས། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ལ་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་

པ་སྔ་མ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་དངོས་རྒྱུ་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། དངོས་རྒྱུ་

གཅྲིག་ཁོ་ནས་བསྐེད་པའྲི་འབས་བུ་མྲི་སྲིད་པར་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

གནོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཉེར་ལེན་གྲིས་འབས་བུ་སྐེད་པ་ལྷན་ཅྲིག་བེད་རྐེན་ལ་

ལྟོས་དགོས་པས་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག དབང་ཤེས་སྔ་མའྲི་སེང་གྲི་དབང་

ཤེས་ཕྲི་མ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཉྲིད། དབང་ཤེས་ཕྲི་མའྲི་དམྲིགས་

རྐེན་ཡྲིན་ལ། དབང་ཤེས་སྔ་མའྲི་སེང་གྲི་དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པར་

སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་བདག་རྐེན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེད་པའྲི་

ནུས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིན་ལ། ནུས་པ་ཡང་ནུས་པ་ཅན་ལས་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཕྲིར། དབང་ཤེས་ཕྲི་མའྲི་རྐེན་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དོ་ཞེས་གསུང་

ངོ་། །རྐེན་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དེ་ནྲི་མ་ངེས་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་དེའྲི་དོན་ནྲི། 

རྐེན་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ། རྐེན་གསུམ་ཤེས་པ་གཅྲིག་གྲི་ནུས་པ་ཡྲིན་པ་

གང་ཞྲིག ནུས་པ་ནུས་པ་ཅན་ལས་གཞན་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན། 

མྲིག་ཤེས་གཅྲིག་གྲིས་སྔོ་སེར་དཀར་དམར་ས་ཚོགས་མཐོང་བ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྔོ་

སེར་དཀར་དམར་རྣམས་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་གཅྲིག་

གྲི་དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག དབང་ཤེས་ཀྲི་དངོས་ཡུལ་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། སྔོ་སེར་ཐ་དད་དག་ལ་ནྲི། 

ཞེས་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལའང་སྔོ་སེར་རྫས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །ཁ་ཅྲིག དམྲིགས་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ་རྐེན་ཀང་ཡྲིན་པས་དམྲིགས་རྐེན་ཞེས་བ་

བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བངས་ནས། ཤེས་པ་སྔ་མའམ་དེའྲི་སེང་གྲི་ནུས་པ་དམྲིགས་

རྐེན་དུ་འདོད་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ན་དབང་ཤེས་དང་ལྷན་

ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་སུ་འདོད་པ་དང༌། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ན་དུས་མཉམ་

ཡྲིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནྲི་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་སྔ་ཕྲི་དུས་མཉམ་

དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། དེ་ལྟ་ན། དབང་ཤེས་ཕྲི་མའྲི་ནང་སེམས་ཀྲིས་

བསྡུས་པའྲི་གཟུང་དོན་དུ་འགྱུར་བས། དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་དབང་ཤེས་སྔ་མ་ལས་

གཞན་པའྲི་ཡུལ་ལ་མྲི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན། འཐད་པའྲི་ཕོགས་གང་ཡྲིན་ཅེ་ན། 

བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང༌། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། དམྲིགས་བརྟག་ཏུ། ནང་

གྲི་ཤེས་བའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། །ཕྲི་རོལ་ལྟར་སང་གང་ཡྲིན་པ། །དོན་ཡྲིན་རྣམ་ཤེས་ངོ་བོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཕྲིར། །དེ་རྐེན་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་བསན་པའྲི་དམྲིགས་རྐེན་

དང༌། ཡང་ན། ནུས་པ་འཇོག་ཕྲིར་རྲིམ་གྲིས་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་དམྲིགས་རྐན་གཉྲིས་

ལས། དང་པོའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་

སོགས་ནྲི། དབང་ཤེས་དེ་དང་དེའྲི་དོན་ཏེ། དམྲིགས་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ་དེའྲི་རྐེན་ཀང་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ནོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ཅེ་ན། རྣམ་ཤེས་

ངོ་བོའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོས་ཏེ། དེའྲི་དམྲིགས་པར་ཐལ། དེའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བའྲི་

ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྐེན་ཡྲིན་ཅེ་ན། གཅྲིག་ཆའང་མྲི་འཁྲུལ་

ཕྲིར་ན་རྐེན། ཅེས་སོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་དེ་དབང་ཤེས་གཅྲིག་

པོ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་པས། དུས་མཉམ་ཡྲིན་ནའང་རྐེན་དུ་འཐད་

དེ། ཁོ་ཡུལ་དུ་ཡོད་ན་སྐེ། མེད་ན་མྲི་སྐེ་བས། ཁོ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མྲི་འཁྲུལ་

བའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའོ། །གཞན་དག་གྲིས། དོན་ཡྲིན་རྣམ་ཤེས་ངོ་བོའྲི་ཕྲིར།  ཅེས་

པ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྣམ་ཤེས་ངོ་བོའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་པའྲི་འབྲུ་སོན་བས་པ་ནྲི། ནང་གྲི་ཤེས་བའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། །ཞེས་པ་དང༌། རྣམ་ཤེས་

ངོ་བོའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ཟློས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡོད་པ་ལ་

སབས་འདྲིར་རྲིགས་པས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡང་དག་པར་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་

ཡྲིན་པས་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྐེན་ཡྲིན་པ་གང་གྲི་ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབེལ་བ་

མེད་པས་སབས་སུ་མ་བབ་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་ལས་རྲིང་དུ་གྱུར་པས་

བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་རྣ་བ་བང་བར་བེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞུང་འདྲིས་བསན་པའྲི་དམྲིགས་རྐེན་གྲི་ཚུལ་འདྲི་ཡང་རྒྱུ་འབས་དུས་
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མཉམ་སྲིད་པ་དང༌། རྒྱུ་འབས་ལ་རྫས་གཞན་གྲིས་མ་ཁབ་པར་འདོད་པ། ཆོས་

མངོན་པ་བའྲི་སོབ་དཔོན་དབྲིག་གཉེན་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་དག་གྲི་འདོད་པ་ཙམ་

ཡྲིན་གྲི། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཉྲིད་ཀྲི་འཐད་པའྲི་ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་འཐད་པའྲི་ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་དམྲིགས་

རྐེན་སོན་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཡང་ན་ནུས་པ་འཇོག་ཕྲིར་རྲིམ་གྲིས་ཡྲིན། 

ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ན་ཞེས་པ་ནྲི། རང་

འགྲེལ་གྲི་མཚམས་སྦར་བའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་སྔ་མ་དག་དེ་ལྟར་འཆད་

མོད་ཀྲི། ཡང་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་པར་བེད་དོ་ཞེས་པའོ། །ནུས་པ་འཇོག་

ཕྲིར་རྲིམ་གྲིས་ཡྲིན།  ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། དབང་ཤེས་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་སེང་གྲི་རང་

འབས་དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་དེ། རྲིམ་གྲིས་དབང་

ཤེས་ཕྲི་མའྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ཏེ། རང་འབས་དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་དེ་དག་ལ་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཇོག་པའྲི་རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའོ། །དེས་ན་ནུས་པ་ཆོས་

ཅན་དུ་བས་ནས། འཇོག་ཕྲིར་ཅེས་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦར་བར་བ་བ་ཡྲིན་གྲི་ནུས་པ་

འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སྦྲེལ་ནས་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགོད་པ་ནྲི་མ་འབེལ་ཏེ། དབང་ཤེས་

ཕྲི་མའྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་ལ་ནུས་པ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་

ན། ཁབ་པ་མ་འབེལ་ལ། ཕྲི་མའྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ཏེ། སྔ་མ་ལ་ནུས་པ་འཇོག་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་ཟེར་ན། དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་དབང་ཤེས་ཀྲི་བརྒྱུད་རྒྱུར་ཐལ་

བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུ་དབང་ཤེས་སྔ་མའྲི་སེང་གྲི་ནུས་པ་དབང་

ཤེས་ཕྲི་མའྲི་དམྲིགས་རྐེན་དུ་བཞག་པ་དེ་ཡང༌། དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་དེའྲི་དམྲིགས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡང་ཡྲིན་ལ་རྐེན་ཀང་ཡྲིན་པས། དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་དུ་འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དབང་

ཤེས་ཕྲི་མ་དེ་རང་གྲི་དམྲིགས་པའྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཞེས་བའོ། །

དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་

ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་རང་ངོས་

ནས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དབང་ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེས་

པས་ནྲི། ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་སེང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས། 

ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་སེང་གྲི་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ནུས་

པ་དེ་ཉྲིད། རང་འབས་དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་

རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་དུ་བཞག་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་ལས་འོངས་པའྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་རབ་ཏུ་བརླྲིང་བ། ཁོ་ནའོ། །འོ་ན། 

དམྲིགས་བརྟག་རང་འགྲེལ་དུ། དམྲིགས་རྐེན་ལ་ཆོས་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་དགོས་

པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་སོགས་

དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི། ཤེས་པ་དེའྲི་དམྲིགས་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ་རྐེན་

ཀང་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ནུས་པ་དམྲིགས་རྐེན་དུ་

འདོད་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི། དབང་ཤེས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་འཇོག་

བེད་ཡྲིན་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་ཡྲིན་པ་ཉྲིད། དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་

ཆོས་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དམྲིགས་བརྟག་རང་འགྲེལ་ལས། 

རེས་འགའ་ནྲི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་སྲིན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཉྲིད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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འབྱུང་ལ། རེས་འགའ་ནྲི་དེའྲི་རྣམ་པ་ལས་ནུས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་དེ་

གཉྲིས་གཞན་དང་གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་ཅྲི་དགར་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ནང་

གྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་ཆོས་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། དམྲིགས་པའྲི་རྐེན་དུ་འཐད་དོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་

ན། དབང་ཤེས་དམྲིགས་པའྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་བེད་ཡྲིན་དགོས་ལ། དབང་ཤེས་

དམྲིགས་པའྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་བེད་ཡྲིན་ཀང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་མྲི་

དགོས་སོ། ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །ཤེས་བའྲི་དམྲིགས་པ་མཐའ་དག་ལ། །བོ་གྲོས་

ཚུལ་བཞྲིན་དམྲིགས་པ་ཅན། །ཁོ་བོས་དབང་ཤེས་དམྲིགས་རྐེན་ནྲི། །འཁྲུལ་མེད་

དམྲིགས་བརྟག་ཇྲི་བཞྲིན་བཤད། །ཅེས་བ་བ་ནྲི་བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་བཤད་པ་ལ། རྟགས་ཀྲི་དགོས་པ་

བཤད་པ་དང༌། རྟགས་དགོད་ཅྲིང་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་

བསྒྲུབ་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། ཕྲི་རྒོལ་དོན་སྨྲ་བའྲི་ངོར་སྔ་རྒོལ་སེམས་ཙམ་པས། དབང་ཤེས་

ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བའྲི་སྔོ་སོགས་རྣམས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མྲིན་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཙམ་པས་ཡུལ་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་

ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཡུལ་གང་རང་འཛིན་གྲི་

ཤེས་པ་གང་དང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་མ་གྲུབ་ན། ངེས་པར་ཡུལ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་

དོན་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཡུལ་དེ་རྣམས། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ་རྣམས་

དང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གཟུགས་སྒ་སོགས་རྣམས་ནྲི་
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རང་འཛིན་ཚུར་མཐོང་དབང་ཤེས་ལས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་མ་གྲུབ་ན། ཚུར་

མཐོང་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་རང་ལས་རྒྱང་ཆད་ལྟ་བུར་སང་བ་ལྟར་

དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཤེས་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

དོན་གྲུབ་པར་འདོད་དགོས་པས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་རང་འཛིན་ཚུར་མཐོང་དབང་

ཤེས་དང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ལྷས་བྲིན་གྲི་སེམས་ལྟ་བུ་ལྷས་བྲིན་གྲི་སེམས་ཤེས་པའྲི་མངོན་

ཤེས་ལྟ་བུ་ལས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། མ་བསྒྲུབས་ཀང་ལྷས་

བྲིན་གྲི་སེམས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཀང་མྲི་འབྱུང་བས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཤེས་པ་གཞྲིར་བས་ཀྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་འགའ་ཞྲིག །ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་

རྟགས་ཀྲིས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྔོན་པོ་སོགས་

ཀང་རང་གྲི་ཡུལ་ཅན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་དང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་ན། ཕྲི་

རོལ་དོན་དུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བས་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་

ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔོན་པོ་སོགས་རང་གྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་གང་

ཡྲིན་ཐམས་ཅད་དང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། སྔོ་སོགས་

རྣམས་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་དང་ཡང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན། ད་ལྟ་གངས་ཅན་གྲི་རྟོག་གེ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་སེམས་ཙམ་པའྲི་

ལུགས་ལ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ན་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལྟར་

ན། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་དང་བདག་འཛིན་

ཀང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བས། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་རྫས་གཞན་
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མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ།  །

གཉྲིས་པ་རྟགས་དགོད་ཅྲིང་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ་ལ། རྟགས་འགོད་པ་

ནྲི། གང་ཞྲིག་གང་དང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པ་དེ་དེ་དང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་དང་མཉན་བ་བཞྲིན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་དང་

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །འདྲིའྲི་རྟགས་

ཆོས་དོན་གསུམ་ལ། ཁ་ཅྲིག སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མྲི་འཐད་དེ། 

ཕྲི་རྒོལ་མདོ་སེ་པས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ལས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཟྲིན་ལ། བེ་བག་སྨྲ་བ་དེ་འདའྲི་རྣམ་པ་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པས་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་

ཅྲིག སྔོན་པོར་སང་བ་ཆོས་ཅན་དུ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། སྔོན་པོར་སང་བ་ཆོས་ཅན་

དུ་འཛིན་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་མྲི་

འགྲུབ་སེ། མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོར་སང་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་

ལ་སྔོན་པོར་སང་བ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ན། བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་ངོར་ཆོས་ཅན་མྲི་འགྲུབ་

སེ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ནྲི་དབང་པོས་ཡུལ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་

ཡུལ་འཛིན་པར་མྲི་འདོད་པས་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོར་སང་བ། ཞེས་བ་བ་ཁས་མྲི་

ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བེ་བག་སྨྲ་བ་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཡུལ་མྲི་འཛིན་པར་འདོད་པ་ལ་

ཤེས་བེད་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་འཛིན་ན། རྲི་བོ་སོགས་ཀྲིས་

བར་དུ་ཆོད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། མྲིག་ཤེས་ནྲི་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། མྲིག་དབང་གྲིས་གཟུགས་འཛིན་གྲི་དེ་ལ་བརྟེན་
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པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བེ་བག་སྨྲ་བ་དག་འདོད་

པར་བེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཛོད་ལས། བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པ་འཆད་པ་ན། མྲིག་

གྲིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་རྟེན་བཅས། །དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་མྲིན། །གང་

ཕྲིར་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྲི། །གཟུགས་ནྲི་མཐོང་བ་མྲིན་ཕྲིར་ལོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། གཟུགས་སྒ་སོགས་ཡུལ་ལྔ་པོ་ཉྲིད་ལ་དོན་དུ་སྨྲ་

བ་དང༌། རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀས་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། རང་

འཛིན་ཚུར་མཐོང་དབང་ཤེས་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཡུལ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་དོན་སྨྲ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅྲིང༌། རྣམ་

རྲིག་པས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རྫས་

གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་པས། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་པོ་རང་རང་གྲི་རང་

འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་

ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་དུ་ཡང་སྔོན་པོ་ཉྲིད་གཟུང་བར་

བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

སབས་འདྲིར་གཞན་གྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཅུང་ཟད་དགག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་

འདྲི་ལྟར། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་སྔོན་པོ་སོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་མྲི་འཐད་དེ། གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྔོན་པོ་གཞྲི་གྲུབ་

ན་བེམ་པོ་གཞྲི་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གཟུགས་སྒ་སོགས་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ལྟ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་

མྲི་ལེན་པར་ཐལ། དེའྲི་ལུགས་ལ་གཟུགས་ཕུང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་

པར་འགྱུར་བས། སེམས་ཙམ་པ་གསུང་རབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པར་བེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བའམ། ཡང་ན་སེམས་ཙམ་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཕལ་

ཆེ་བ་ནས་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་ལན་མང་དུ་འབྱུང་བ་དག་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་

བསོན་པར་བེད་དོ་ཞེས་སྨྲོས་ཤྲིག གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྔོ་སེར་རྫས་ཐ་

དད་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་དཔེར་

བཀོད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཁས་ལེན་པའྲི་

ལུགས་ལ་སྔོ་སེར་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྔོ་སེར་ཐ་དད་དག་ལ་

ནྲི། །མོང་བའྲི་ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ལས་

གསུངས་པ་རྣམས་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ཕོགས་འདྲི་ཁས་ལེན་པ་

ལ་ནྲི། ཁམས་གསུམ་དང་སྐུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་འདས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཕལ་

ཆེ་བ་ཁས་བང་བའྲི་ཐབས་མེད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒུད་པ་འབའ་ཞྲིག་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྔོ་སེར་སོགས་གཞྲི་གྲུབ་ཀང༌། སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་

མ་ཡྲིན་གྲི། སྔོན་པོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་སྔོ་སེར་

སོགས་ཐམས་ཅད་རང་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་སྔོན་པོ་ནྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་ཁས་བང་བར་བའྲི། དེ་ལྟ་

མ་ཡྲིན་ན། སྔོ་སོགས་བེམ་པོར་འདོད་དགོས་པས། སྔོ་སོགས་ཕྲི་དོན་དུ་འགྱུར་རོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སྔོན་པོ་ཡྲིན་ན། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཡྲིན་ན། རང་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་འདྲིས་མཚོན་ནས། གཞྲི་གྲུབ་ན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པར་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཁོད་རང་འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པ་འབུད་དོ། །ཚུལ་འདྲིས་མཚོན་ནས། གཞྲི་གྲུབ་ན་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཅན་གྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་ན། མྲིག་ཤེས་ཡོད་པར་ཁབ་

པར་ཐལ། གཟུགས་ཡྲིན་ན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྐེས་

བུ་ལོང་བ་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཚུལ་འདྲིས་མཚོན་ནས། སྒ་ཡྲིན་ན་ཉན་ཤེས་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་བུ་འོན་པ་མྲི་སྲིད་པ་སོགས་སུ་ཐལ་བའང་ཤེས་

པར་བའོ། །གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་ལྔ་ཚང་བའྲི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྒོ་ལྔའྲི་དབང་

ཤེས་ཚང་བར་འགྱུར་བས། མཐར་ཀ་བུམ་སོགས་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུར་ཁས་ལེན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ས་སོགས་འབྱུང་བ་སོག་ཆགས་དང༌། ཤྲིང་སོགས་སེམས་ལྡན་

དུ་སྨྲ་བའྲི་རྒྱང་འཕེན་པ་དང༌། གཅེར་བུ་པའྲི་རྲིང་ལུགས་ཆེས་གསལ་བར་བེད་པར་

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། སྔོན་པོ་ཡྲིན་ན། སྔོ་འཛིན་རྟོག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

སྔོན་པོ་ཡྲིན་ན་སྔོན་པོ་རང་ཉྲིད་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། འདྲི་དྲི་བར་བ་སེ། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་
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ཡྲིན་ན་རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། མ་ཁབ་ན། མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་

སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁབ་ན། སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་

སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས་སོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་

ལྟ་བའྲི་ཚེ་དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་

གཟུགས་དེ་སྒ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་མཚོན་

ནས་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ན་མྲི་འགལ་བས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །ལྷས་བྲིན་འགོག་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ལུས་གཟུགས་དྲི་རོ་རྣམས་ཀང་

ལུས་ཤེས་མྲིག་ཤེས་སོགས་སུ་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལ་ཡང་སྒོ་ལྔའྲི་དབང་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། རྫོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་མཚན་དཔེ་གདུལ་བ་སོ་སྐེའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བའྲི་

ཚེ་ཡང༌། མཚན་དཔེ་དེ་དག་མྲིག་ཤེས་དེ་དང་དེར་འདོད་དགོས་པས། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་མཚན་དཔེ་སོ་སྐེའྲི་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལ་སོགས་པའྲི་

གནོད་བེད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་དག་ཡོད་མོད་ཀྲི་ཟད་པར་བརོད་ཀྲིས་ག་

ལ་ལང༌། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་ཇྲི་སད་བརོད་པ་དག་ལ་དཔགས་ཏེ་ཤེས་

པར་བོས་ཤྲིག ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་

དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། བོ་གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་རྩྲིང་བ་འགའ་ཞྲིག །ཤེས་བ་ཡྲིན་ན་སེམས་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའང༌། ཤེས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཅེས་

བརྒལ་ཞྲིང་བརྟགས་པ་ན། རང་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལས་
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གཞན་པའྲི་ལན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གོང་དུ་བརོད་པའྲི་སྐོན་གྲི་ཁུར་ཆེན་པོ་

དག་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཡང་འཁེར་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྔོན་པོ་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཡང་དག་

པར་ཤེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ལ་ནྲི་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་བརོད་པའྲི་སྐོན་

མཐའ་དག་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་

གོ་ཆོད་ན། ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས། དྲུག་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྦར་བ་ན། །ཕ་

རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕྲི་དོན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་

དག་གྲིས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་རྲིག་པའྲི་དྲི་ཙམ་ཡང་བོ་བར་ག་ལ་འགྱུར། གོ་མྲི་

ཆོད་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཀང་ཡོད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་མཚུངས་པས། ཀུན་རྫོབ་

བདེན་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་པ་པའྲི་ཕོགས་སུ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ། ཐ་

སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་གོ་ཆོད་ཅྲིང༌། དོན་དམ་དུ་ཕྲི་

དོན་ཡྲིན་པས་གོ་མྲི་ཆོད་ལ། ཐ་སད་དང་དོན་དམ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་ཕྲི་དོན་ཕུང་

སུམ་མེད་པས། ཐ་སད་དང་དོན་དམ་གང་གྲི་ཡང་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་ཕྲི་དོན་

ཡྲིན་པའྲི་གོ་ཆོད་དམ་མྲི་ཆོད་བརྟག་པ་བེད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། བདེན་གཉྲིས་

ལ་ཕུང་སུམ་མེད་ཀང་བརྟག་པ་གང་བེད་ཀྲི་ཐོག་མར་བདེན་གཉྲིས་ཚིག་གྲིས་ཟྲིན་

པར་སྦར་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། ལྷས་བྲིན་ཐ་སད་དུ་འགྲོ་འམ་དོན་དམ་

དུ་འགྲོ་ཞེས་མ་སྦར་བར། ལྷས་བྲིན་འགྲོ་འམ་འོན་ཏེ་མྲི་འགྲོ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། བདེན་

གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལྷས་བྲིན་འགྲོ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། བེམ་པོའྲི་དུ་བ་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་པའམ། རྲིག་པའྲི་དུ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་པའྲི་ཁད་པར་མ་སྦར་
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བར། དུ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་སྨྲས་ན། བེམ་རྲིག་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་དུ་བ་ཡོད་པར་

ཁས་བངས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་པའྲི་གོ་ཆོད་དམ་ཞེས་

དྲིས་པའྲི་ཚེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྲི་གོ་ཆོད་མྲི་ཆོད་འདྲི་འམ། འོན་ཏེ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་

པའྲི་གོ་ཆོད་མྲི་ཆོད་འདྲི་འམ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡོད་པའྲི་གོ་ཆོད་

མྲི་ཆོད་འདྲི་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་བེད་པ་ནྲི། འབས་མཚུངས་ཀྲི་ལྟག་ཆོད་ཡྲིན་

ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྒ་མྲི་རྟག་སེ། བས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བརོད་པ་ལ། སྒའྲི་བས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རམ། བུམ་པའྲི་བས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་ཟེར་རམ། དེ་གཉྲིས་

གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་བས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་ཟེར། ཅེས་སྨྲ་བ་ཡང་འབས་མཚུངས་

ཀྲི་ལྟག་ཆོད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ལན་འདེབས་པར་མ་ནུས་པ་ན། 

གཏམ་ཤྲིན་ཏུ་འདེད་པ་ཞྲིག་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། གཡོ་སྒྱུའྲི་ཟོལ་གྲིས་སྨྲ་

བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཅེས་ཁས་བངས་པས། གཟུགས་

སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་བརོད་པའྲི་སྐོན་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དང་སྔོན་པོ་ཡྲིན་

ཏེ། རེས་ཀྲི་རྟོག་པས་སྔོན་པོ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་ཞེན་པར་བེད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་

གསུངས་པའང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་དེ་ཐ་སད་དུ་

ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་དངོས་སུ་རྲིག་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ཐ་སད་

དུ་གཞན་རྲིག་ཏུ་འགྱུར་བས། ཐ་སད་དུ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་

ལོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

འདྲི། དོན་དམ་པའྲི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་པར་ཐལ། སེམས་

ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུ་གཟུང་རྣམ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དོན་

དམ་པར་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འདོད་དགོས་པས་སེམས་ཙམ་པའྲི་དྲི་

ཙམ་ཡང་མྲི་བོའ།ོ །གཞན་ཡང་ཐ་སད་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ནྲི། ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མ་ལ་

རག་ལས་ཀྲི་རེས་ཀྲི་རྟོག་པ་སོགས་བོ་འཁྲུལ་པ་གང་ཡྲིན་གྲིས་གཞག་ནུས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ཐ་སད་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚེ་འགལ་འདུ་སྐོན་མེད་ཡྲིན་པར་སྨྲ་

དགོས་སོ་ཞེས་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་བས་ན་གཞན་དག་གྲིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་དག་ནྲི། ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་

པོར་ཟད་དོ། །འོ་ན། རང་གྲི་ལུགས་ལ་སྔོ་སོགས་ཤེས་པའམ་བེམ་པོ་གང་དུ་འདོད་

པར་བ་ཞེ་ན། བེམ་པོ་ཡྲིན་ན་ནྲི་རྡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཤེས་པ་ཡྲིན་ནའང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སྐོན་གྲིས་རེག་པའྲི་ཕྲིར། 

ཕོགས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཁས་མྲི་ལེན་གྲི། འདྲི་ལྟར་ཚུར་མཐོང་དབང་ཤེས་ལ་རྒྱང་ཆད་

ལྟ་བུར་སང་བའྲི་སྔོ་སོགས་རྣམས་ནྲི་རང་འཛིན་ཚུར་མཐོང་དབང་ཤེས་དེ་དང་

རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་འཛིན་ཚུར་མཐོང་དབང་ཤེས་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་གྲི། བེམ་རྲིག་གང་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ། །འོ་ན། སྔོན་པོ་དེ་

ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྲིའང་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། ཚུར་མཐོང་

དབང་ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་རྣམས་ནྲི་དབང་ཤེས་དེ་དང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་

ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་འགྲུབ་ལ། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་དང་སྔོན་པོ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སོགས་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ཏེ། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་བཀོད་ན་

ཕོགས་ཆོས་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌། རྟགས་གཞན་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་དག་བེམ་

རྲིག་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་

པ་སེ། བེ་བག་སྨྲ་བས་ནམ་མཁའ་སོགས་དང༌། མདོ་སེ་པས་སྐེས་བུ་སོགས་དང༌། 

སེམས་ཙམ་པས་འགོག་སོམས་སོགས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་བེམ་རྲིག་

གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བག་ཆགས་

སོགས་བེམ་རྲིག་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་མང་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དངོས་

པོ་ལ་དབེ་བ་བེད་པ་ན། བེམ་པོ་དང་རྲིག་པ་གཉྲིས་ཞེས་བྲིས་པའྲི་གནས་སབས་

ཉྲིད་ནས་ལན་མང་དུ་སྨྲས་པའྲི་འདོན་པ་གོམས་པ་ཙམ་གྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིད་ཁོང་

དུ་ཆུད་པར་མ་བེད་ཅྲིག །ཆོས་ཅན་གྲི་དོན་འཕོས་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དོན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། རྣམ་

བདེན་པ་ལྟར་ན་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་བརྫུན་པ་ལྟར་ན་རྫས་

གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རྣམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་

ན་བདེན་ཀང༌། རྣམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པ་ལ་གོང་དུ་སྐོན་བསན་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་བས་ན་

སྔོན་པོ་སོགས་ནྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་དང་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་རྣམ་

བདེན་རྫུན་གཉྲིས་ཀ་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆོས་ཅན་དུ་ཡང་སྔོ་སོགས་ཉྲིད་གཟུང་

བ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྫས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་

པར་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མྲི་འཐད་པ་མེད་ལ། གང་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་འདོད་

པའྲི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཁད་པར་མེད་དེ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡྲིན་ཀང་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་
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པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་

པའྲི་དོན། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གཅྲིག་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་དམྲིགས་

པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མོང་བའྲི་

རང་རྲིག་གྲིས་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་དམྲིགས་ན། དེ་གཞན་རྲིག་ཏུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ཡྲིན་ན། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་

བས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་བ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། 

མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུང་རྣམ་འཛིན་རྣམ་གཉྲིས་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་

རྣམ་ལ་ཡང་གཟུང་རྣམ་འཛིན་རྣམ་གཉྲིས་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཁ་

ཅྲིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བོ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་རྟགས་སུ་འགོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བོ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བོ་སྔ་ཕྲི་སོགས་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ཞེས་པའྲི་དོན་སེམས་ཅན་གཅྲིག་གྲི་བོས་སྔོན་པོ་ནམ་

དམྲིགས་པ་ན། དེ་འཛིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ཀང་དམྲིགས་དགོས་པ་བཞྲིན་དུ། སེམས་

ཅན་གང་གྲི་བོས་སྔོན་པོ་དམྲིགས་པ་དེས་དེ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀང་དམྲིགས་པས་

ཁབ་ཅེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་དེར་འཇོག་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བདག་

མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དེའྲི་སང་བ་བདག་འཛིན་གཉྲིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ལྟོས་པའྲི་སང་གཉེན་ཡྲིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་

གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སྐེས་ན་དེའྲི་སང་
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བ་བདག་འཛིན་སོང་བ་བཞྲིན་དུ། སེམས་ཅན་གང་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཤེས་རབ་དེ་

སྐེས་ན། སང་བ་བདག་འཛིན་དེ་སོང་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ལྟོས་པའྲི་

གཉེན་པོར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རང་རྒྱུད་ལ་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་པ་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན། སང་གཟུགས་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྲིག་

གྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་པ་རྣམས་ཀང་། རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། སྐོན་དང་སྐོན་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཇུག་པ་བོ་ལ་མ་

ཤར་བར་ཟད་དེ། འོ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བོ་ལ་ལྟོས་

ཏེ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ན། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པ་ཙམ་རྟགས་སུ་

བཀོད་ན། སང་གཟུགས་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ན། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

བུམ་པ་དང་ས་ཕོགས་དུས་མཉམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཅྲིག་

ཡོད་ན་ཅྲིག་ཤོས་ཡོད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། སོབ་དཔོན་

གྲིས། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཅོ་འདྲི་

བའྲི་བསམ་པས་རང་གྲི་མཚང་སོན་པར་ཟད་དོ། །ཡང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་

པའྲི་དོན། སྔོན་པོ་དངོས་སུ་དམྲིགས་ན་བོ་དེས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀང་དངོས་སུ་

དམྲིགས་པས་ཁབ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དངོས་སུ་དམྲིགས་ན་བོ་དེས་སྔོན་པོ་ཡང་
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དངོས་སུ་དམྲིགས་པས་ཁབ་པ་ལ་འདོད་པ་མང་དུ་སང་མོད། དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དངོས་སུ་དམྲིགས་པར་ཐལ། སྔོན་

པོ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། འོག་ཏུ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་སབས་

ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དགག་པར་བའོ། །སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་

དམྲིགས་པར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དངོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

གཞན་རྲིག་ཏུ་ཐལ་བ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གནོད་པར་

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། སྔོ་འཛིན་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དངོས་སུ་དམྲིགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་དངོས་

སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །ཅྲི་སེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་དེ་ལ་སང་བའྲི་

སྔོན་པོ་གཉྲིས་གཅྲིག་དངོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་བོས་ཅྲིག་ཤོས་དངོས་སུ་དམྲིགས་

པར་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔོན་པོ་ཙམ་དང་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ལྷས་བྲིན་དང་

མཆོད་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡུལ་སྔོན་པོ་གཅྲིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དངོས་

སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཚེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷས་བྲིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་

མཆོད་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པར་ཐལ། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་

ཤེས་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་དེ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལན་མེད་དོ། །ལྷན་

ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་དོན། གཅྲིག་ཡོད་པའྲི་ཡུལ་དུས་དེར་ཅྲིག་ཤོས་ཀང་ཡོད་

པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནམ་སམ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན། བུ་རམ་གྲི་རོ་གཟུགས་

ད་ལྟར་བ་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་སུ་འགྱུར་བས་རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྷན་ཅྲིག་ཅེས་

པ་ནྲི་སབས་འདྲིར་ཡུལ་དུས་གཅྲིག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དམྲིགས་པ་ནྲི་ཚད་མས་

དམྲིགས་པ་དང༌། ངེས་པ་ནྲི་ཁབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། གཅྲིག་ཚད་མས་དམྲིགས་

པའྲི་དུས་དེའྲི་ཚེ་ཅྲིག་ཤོས་ཀང་ཚད་མས་དམྲིགས་པས་ཁབ་ལ། ཅྲིག་ཤོས་

ཚད་མས་དམྲིགས་པའྲི་དུས་དེའྲི་ཚེ་ཡང་གཅྲིག་ཚད་མས་དམྲིགས་པས་ཁབ། 

ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ནམ་

དམྲིགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡང་རང་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་དམྲིགས་པས་ཁབ་ལ། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་དམྲིགས་པའྲི་ཚེ་སྔོན་པོ་ཡང་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

དམྲིགས་པས་ཁབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚུལ་འདྲི་བུ་རམ་གྲི་རོ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ལ་

མྲི་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། མཚུངས་ན། བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་མཐོང་བ་

ན། རོ་མོང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཀྲི་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཞན་དག་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ཞེས་པའྲི་དམྲིགས་པ་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་ལ་

བས་ནས། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་མཐུན་དཔེར། ཟླ་གཉྲིས་དང༌། ཟླ་

བ་གཉྲིས་སང་གྲི་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་བཞྲིན། ཞེས་འགོད་པ་ནྲི། དན་པ་རྣལ་དུ་མ་

བཞག་པ་སེ། ཟླ་གཉྲིས་ཚད་མས་དམྲིགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་ཟླ་གཉྲིས་

ཀྲི་རྣམ་པ་དང་དེ་སང་གྲི་དབང་ཤེས་བཞྲིན་ཞེས་འགོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། བེ་བག་

སྨྲ་བ་སོགས་ཕྲི་རྒོལ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ངོར་དཔེ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དུ་སྨྲ་བའྲི་རྒོལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པས་

ཟླ་བ་གཉྲིས། །མེད་པར་ཐ་དད་མཐོང་བ་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། 

དེའྲི་དོན་ནྲི། ངེས་པར་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །ཅྲིག་ཅར་དུ་ནྲི་མོང་འགྱུར་བའྲི། །ཡུལ་

ནྲི་དེ་ལས་གཞན་ཉྲིད་དུ། །རྣམ་གང་གྲིས་ནྲི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། འོ་

ན། དབང་ཤེས་ལས་སྔོན་པོ་སོགས་གཞན་མ་ཡྲིན་ན། རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བ་འདྲི་ཅྲི་

ཞེ་ན། དེ་ནྲི་འཁྲུལ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་

པས་ཟླ་བ་གཉྲིས། །མེད་པར་ཐ་དད་མཐོང་བ་བཞྲིན། ཞེས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོར་

ན། སྔོན་པོ་སོགས་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་གཞན་དུ་སང་བའྲི་

དཔེར་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་

ཕོགས་ཆོས་ནྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་འགྲུབ་ལ། ཁབ་པ་གཉྲིས་ལས། རེས་

ཁབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ན། རྫས་གཞན་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

སེ། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གཅྲིག་དམྲིགས་ན་ཅྲིག་ཤོས་དམྲིགས་དགོས་ན་འབེལ་བ་

གྲུབ་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། ལྷན་ཅྲིག་གམ་དུས་མཉམ་དུ་དམྲིགས་དགོས་པས་དེ་བྱུང་

འབེལ་ཁེགས་པས། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ན་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་བར་

གྲུབ་ལ། ཕན་ཚུན་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཕན་ཚུན་རྫས་གཞན་ཡྲིན་པར་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི། སྔོ་སེར་ཐ་དད་དག་ལ་ནྲི། །མོང་བའྲི་ངེས་པ་

ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་རྫས་གཞན་ཡྲིན་ན། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ངེས་ཡྲིན་པར་འགལ་བར་ཐལ། རྫས་གཞན་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པ་ཡོད་

ན། སང་དུ་རུང་བ་ལས་དེ་འད་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སང་རུང་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྫས་གཞན་ལ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་

བོ། །དེ་འད་ཡོད་ན་སང་རུང་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཀང༌། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་

ཡྲིན་ན། ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཚད་མ་ལ་སང་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། གཙོ་བོ་སེམས་

དང་དེའྲི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྲི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་སུ་ཐལ། 

ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། ཅྲིག་ཤོས་ཀང་ཚད་མས་

དམྲིགས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། གཙོ་བོ་སེམས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་

མོང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ། དེའྲི་འཁོར་གྲི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་རང་རྲིག་མངོན་

སུམ་གྲིས་མོང་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་པ་འདོད་ན། 

རྫས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་སེམས་དང་དེའྲི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྲི་སེམས་

བྱུང་རྣམས་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཙོ་བོ་སེམས་དང་དེའྲི་འཁོར་

གྲི་སེམས་བྱུང་རྣམས་རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན། བདག་གཅྲིག་འབེལ་མེད་ཅྲིང༌། དུས་

མཉམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་བྱུང་འབེལ་མེད་པས། འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ། 

དེ་འདོད་ན། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། གཙོ་བོ་དང་འཁོར་

གྲི་རྣམ་གཞག བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུད་

གཅྲིག་ལ་རྟོག་པ་རྲིགས་མཐུན་རྫས་ཐ་དད་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། 

གཙོ་བོ་ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་པ་དང་དེའྲི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྲི་སེམས་བྱུང་རྟོག་པ་རྣམས་

རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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འོ་ན། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྲིས། ལྔ་ཉྲིད་འཐད་པ་མེད་ཕྲིར་དང༌། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སེམས་སེམས་བྱུང་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ལ། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་གྲངས་

ངེས་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་སོགས་རྫས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོགས་གནོད་བེད་མང་དུ་གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་

ནྲི་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་བེད་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིན་ན་རང་ཉྲིད་ལ་དེ་མ་

ཐག་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གཟུགས་སོགས་དང་རྣམ་ཤེས་རྫས་གཅྲིག་

གམ། ཐ་དད། ཐ་དད་ན། ཕྲི་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །“ཁ
1
་གཅྲིག་ན། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་གྲངས་ངེས་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕུང་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་པ་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང༌། རྲིགས་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་རྣམ་གཉྲིས་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་གཙོ་བོ་སེམས་དང་དེའྲི་འཁོར་སེམས་བྱུང་

རྣམས་རྫས་གཅྲིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་ཤྲིན་

ཏུ་མང་ཡང་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ །ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ཚུལ་འཕོས་དང་བཅས་པ་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་འདྲི་མཁས་པའྲི་དཔད་གཞྲི་ཅུང་ཟད་ཆེ་

ཞྲིང་རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡང༌། དྲིང་སང་གྲི་རྟོག་གེ་བ་དག་

ལ་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་སང་བས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་ཕེ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སང་

བས་འཛམ་གླྲིང་གསལ་བར་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྨྲས་པ། ནམ་མཁའྲི་ཁོན་དང་ཁོ་བོའྲི་

བོ་གྲོས་གཉྲིས། །ཕ་མཐའ་འགྲན་ཕྲིར་རྟག་ཏུ་ངལ་བ་སམ། །རོལ་མཚོའྲི་གཏྲིང་ཟབ་

1 མ་ཕྲི། ༡༨༢། བ༥ན།    བ། ༡༡༠ན༣ན།   -ཁ   * ཁ་
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བདག་བོའྲི་སད་ཅྲིག་ལ། །མཐོང་བར་དོགས་ནས་རྲི་བོའྲི་ཕག་ཏུ་ཞུགས། །སངས་

རྒྱས་ཞལ་གྲི་པདོའང་ལེགས་བཤད་ཀྲི། །འོད་སོང་འདྲི་ལ་འཛུམ་པ་མཛད་དོ་

ཞེས། །དཀར་ཕོགས་ལྷ་རྣམས་མགྲྲིན་པའྲི་ལམ་བསལ་ནས། །ཚིག་གྲི་ཕོ་ཉ་ཚངས་

པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་འགྲོ། །ཞེས་བ་བ་ནྲི་ངོ་མཚར་བ་གཏམ་དུ་བས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཇྲི་

སད་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་

ཞར་ལས་འོངས་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ལ། །   ། །

ད་ནྲི་བདག་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང༌། དེ་མ་ཐག་

པའྲི་རྐེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། སྔར་མདོ་སེ་པའྲི་འདོད་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་

པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྲིག་པར་བ་བ་ཡྲིན་པས། སར་ཡང་ཟློས་ཏེ་བཤད་པར་མྲི་

བའོ། །བདག་པོའྲི་རྐེན་ལ་མདོ་སེ་པ་དང་རྣམ་རྲིག་པ་དག་གྲི་འདོད་པ་མྲི་འད་བའྲི་

ཁད་པར་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་

མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་ངོ་བོ་མྲིག་ཤེས་དོན་ལྔའྲི་ནང་ནས་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་འཛིན་བེད་

དུ་འཇུག་ལ། གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་གཙོ་བོར་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གཞན་གཉྲིས་ལས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་

ཞྲིག་ལ་འདོད་པར་འད་ཡང༌། མདོ་སེ་པ་དེ་ཉྲིད་བེམ་པོར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། སེམས་

ཙམ་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་སེང་ན་ཡོད་པའྲི་

ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་འདོད་པ་ནྲི་ཁད་པར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། 

ལྷན་ཅྲིག་བེད་དབང་ནུས་པ་ཡྲི། །ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་དབང་པོའང་ཡྲིན། །དེ་ཡང་རྣམ་

རྲིག་ལ་མྲི་འགལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་
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སུམ་གྲི་རྐེན་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ལ་དགག་གཞག་སང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་གཞན་གྲི་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། ཡྲིད་

ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་དོན་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའྲི་

ཤེས་པ་གང་ཡྲིད་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་དང་དབང་ཤེས་ཀྲི་བེད་

ལས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། དབང་ཤེས་ཡུལ་སང་བ་ཙམ་གྲིས་བ་བ་བེད་པ་ཡྲིན་

ལ། ཡྲིད་མངོན་ཡུལ་ངེས་པས་བ་བ་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ན་རྟོག་པར་

མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ཀང་རྟོག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རྟོག་པ་རྣམས་ནྲི་

རང་ཡུལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། ཡྲིད་མངོན་ནྲི་རང་ཡུལ་

མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། མངོན་སུམ་ནྲི་གང་གྲི་

ཡང་ངེས་པར་བེད་པ་མྲིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་

ཏེ། དེར་ནྲི་དབང་ཤེས་ཉྲིད་ལ་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཨཀ་ར་ཞེས་པའྲི་

མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་ནྲི་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

སོགས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་རྒྱན་འགྲེལ་བཤད་དང་

བཅས་པའྲི་དགོངས་དོན་ཚིག་ལ་མ་ལྟོས་པར་བྲིས་པ་ཡྲིན་ལ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་

སྐེ་བའྲི་ཚུལ། དང་པོ་དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་སྐེ། དེའྲི་རེས་སུ་ཡྲིད་མངོན་

གཅྲིག་སྐེ། དེའྲི་རེས་སུ་དབང་མངོན་གཅྲིག་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས། མགོ་དབང་མངོན་

གྲིས་དངས། མཇུག་ཡྲིད་མངོན་གྲིས་བསྡུས་ཏེ། དབང་ཡྲིད་སེལ་ནས་སྐེ་བར་

རྒྱན་མཁན་པོ་བཞེད་དོ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི། བོད་དུ་
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འགྱུར་བའྲི་རྒྱན་རེས་འབང་དང་བཅས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གང་ན་ཡང་མྲི་གསལ་

ལོ། །ཕོགས་འདྲི་དག་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ན། 

རང་ཡུལ་ནམ་བཟུང་བ་ན། དེ་དང་རྫས་ཆ་སོ་སོར་དབེར་མེད་པའྲི་དེའྲི་ཁད་ཆོས་

ཀུན་ངེས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཡྲིད་མངོན་ཡྲིན་ན། རང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་གང་ཞྲིག །དེ་ཡྲིན་ན་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། 

གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་སོགས་ཀྲིས་གཟུགས་སྒ་སོགས་བཟུང་བ་ན། 

དེ་དག་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ཡང་ངེས་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ངེས་ཤེས་མ་སྐེས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྲིད་

མངོན་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། ཡྲིད་མངོན་ཉྲིད་དབང་མངོན་ལས་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ངེས་ས་བ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་ཏེ། ཡྲིད་མངོན་ནྲི་ངེས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་རྲིགས་ལ། དབང་མངོན་ནྲི་

ཡུལ་སང་བ་ཙམ་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བས་པས་ཆེས་ཕ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན། དབང་མངོན་ལས་ཡྲིད་མངོན་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཀྲི་གཞྲི་ཆུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། རྟོག་པ་དང་མངོན་སུམ་བཞྲིན་ནོ། །སེལ་ནས་སྐེ་བའང་

མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་མན་

ཆད་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གྲི་

རྲིགས་མཐུན་དབང་ཤེས་སྔ་མ་དང་། རང་གྲི་བར་དུ་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་ཆོད་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ནྲི་ལུང་

ལ་གྲགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཚུར་མཐོང་གྲི་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཚད་མས་ངེས་
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མྲི་ནུས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། མདོ་ལས་ཡྲིད་མངོན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཚད་

མ་བཅད་ཤེས་ཡོད་པའམ། ལོང་བས་ཀང་གཟུགས་མཐོང་བ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་

རོ་ཞེས་པའྲི་རྩོད་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཡྲིད་མངོན་ཡོད་ན། 

རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གཅྲིག་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། དེའྲི་གཟུང་དོན་གྲི་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་འཛིན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་དེ་འདའྲི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཡྲིད་མངོན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་སོན་པ་ཙམ་ཞྲིག །རྲིགས་

པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གྲི་ལུགས་ལ། ཡྲིད་མངོན་ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་པས་ལུང་ཙམ་གྲིས་གྲུབ་ཀྲི། 

དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ལ། ཡྲིད་མངོན་རྒྱུ་རྐེན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལས་

སྐེས་པ་ནྲི་ལུང་རྲིགས་གང་གྲིས་ཀང་མ་གྲུབ་མོད། འོན་ཀང༌། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་

རྐེན་དེ་ལྟ་བུ་ལས་སྐེས་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

ན། ཁ་ཅྲིག ཡྲིད་མངོན་ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་ན། དེའྲི་རྒྱུ་རྐེན་དང་སྐེ་ཚུལ་སོགས་དངོས་

སོབས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགལ་ཞེས་པའྲི་སྐོན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལ་བརོད་

པར་བེད་པ་ནྲི། གཞན་གྲི་འདོད་པ་མ་རྟོགས་བཞྲིན་དུ་དགག་པ་ལ་རྲིངས་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་དོ། །སྐེ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། མྲིག་བེད་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཚེ་གཟུགས་གསལ་བར་སང་

བའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་མྲིག་ཤེས་ལས་གཞན་དུ་མྲི་འཐད་པས། མྲིག་གྲི་བེད་པ་དང་ནྲི་ལྡན་

པ་ན་སྐེ་བར་རྲིགས་ལ། དབང་ཤེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བས་པ་ལས་སྐེ་བར་བཤད་

པས། གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ནྲི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གྲི་རྒྱུན་

འགགས་པའྲི་མཐར་སྐེ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལས་མང་བ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མྲི་སྐེ་སེ། རྒྱུན་ལྡན་སྐེ་ན་མོང་སོབས་ཀྲིས་ངེས་པར་འགྱུར་བས། མེད་དོ་ཞེས་སྒོ་

འདོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གྲི་དགོངས་པ་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ། བོད་ཀྲི་མཁས་རྨོངས་

མང་པོ་དག །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲི་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་བེད་པ་སང་མོད་

ཀྲི། ཁོ་བོ་ནྲི་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཚུར་མཐོང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡྲིད་མངོན་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལྡན་ལ་ཁོད་མོང་བེད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་པར་

ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། 

ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང༌། རང་བོ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྲིད་པ་ཙམ་ཡང་

སོབ་དཔོན་གྲིས་ལན་དུ་མར་བཀག་ན། རང་བོ་རང་ལ་ཤྲིན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྲིད་པ་

ནྲི་དེ་བས་ཀང་ཐ་ཆད་དོ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །གལ་ཏེ། རང་བོ་ལོག་གྱུར་མྲི་སྲིད་ན། 

བེ་བག་པའྲི་ངོར་བདེ་སོགས་ཤེས་པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བེ་བག་པ་ལ་

རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་ལོག་གྱུར་མ་ཡྲིན་ཡང༌། རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་ལ་ཤེས་

པའྲི་ཐ་སད་མ་ཤེས་ནས། ཤེས་པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། བདེ་སོགས་

ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡྲིན་ཡང་སྒ་མྲི་རྟག་པ་

བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། ཡྲིད་མངོན་ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། ཚུར་མཐོང་ཚད་མས་ངེས་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། ལུང་རྣམ་དག་ལས་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། ཚུར་མཐོང་ཚད་མས་ངེས་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། 

སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཁོ་ནར་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། སད་ཅྲིག་མ་ཞེས་པ་ཅྲི་ཡྲིན། རང་

གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་མའམ། འོན་ཏེ་དུས་མཐའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་ཚུར་མཐོང་ཚད་མས་ངེས་མྲི་ནུས་པས་ཁབ་

པར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཡྲིད་མངོན་དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཡྲིན། རྒྱུན་ལྡན་ཡྲིན་ན་མེད་དོ་ཞེས་ལོག་པར་རྟོག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ངེས་

ས་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པར་མྲི་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་རྒྱུན་ལྡན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲི་མཚུངས་ཏེ། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་

ནྲི་རྒྱུན་ལྡན་ཡྲིན་ཀང་མོང་བས་མ་གྲུབ་ལ། ཡྲིད་མངོན་རྒྱུན་ལྡན་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་

ཀྲི་མོང་བས་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། མོང་བས་གྲུབ་ན་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་མྲི་སྲིད་མྲི་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན། རྒྱང་འཕེན་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཕ་མེད་པར་

འཛིན་པའྲི་ལོག་ལྟ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། རྒྱང་འཕེན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕ་མངོན་སུམ་གྲིས་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་ཡྲིན་པས་ཚུར་མཐོང་

གྲི་ཚད་མས་ངེས་མྲི་ནུས་ན། ཆ་ཤས་མེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། ཤྲིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཡྲིད་མངོན་

ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་པ་དང༌། སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཁོ་ནར་སྐེ་བ་སོགས་ནྲི། སྒྲུབ་བེད་མེད་

པའྲི་དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དབང་མངོན་གྲི་རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་ནར་སྐེ་བའྲི་ཤེས་

བེད་མྲིག་བེད་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཚེ། གཟུགས་གསལ་བར་སང་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་

མྲིག་ཤེས་ལས་གཞན་དུ་མྲི་འཐད་ཅེས་པ་ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མྲིག་བེད་པ་དང་ལྡན་

པའྲི་ཚེ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་གསལ་བར་སང་བ་སོ་
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སྐེ་དང་འཕགས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མང་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་སོབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གྲིས་ཡྲིད་མངོན་སྐེ་ཚུལ་ལ། ཁ་དོག་གྲི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མ་འཛིན་པའྲི་

དབང་ཤེས་ཀྲི་རེས་སུ་ཡང་ཡྲིད་མངོན་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་

ནྲི་གནོད་བེད་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས། ཡྲིད་མངོན་སྐེ་ན་དབང་

མངོན་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུན་འགགས་པའྲི་མཐར་སྐེ་བར་ཁས་བངས་ཀྲི། དབང་སྔོན་རྒྱུན་

འགགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་ཡྲིད་མངོན་སྐེ་བས་ཁབ་པར་ཁས་མ་བངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་རྒྱུན་མཐར་སྐེ་ན་དེའྲི་གོང་དུའང་སྐེ་བར་རྲིགས་ཏེ། རྒྱུ་ལ་ཁད་

པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུང་བའང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལ་གནོད་བེད་མ་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རྒྱུན་མཐའ་དང་རྒྱུན་མ་རྫོགས་པའྲི་གོང་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་མ་

ཚང་མཚུངས་ཀང༌། འགལ་རྐེན་ཡོད་མེད་མྲི་མཚུངས་ཏེ། རྒྱུན་མ་རྫོགས་པའྲི་གོང་

དུ་དབང་ཤེས་བར་མ་ཆད་འབྱུང་བས། ཡྲིད་མངོན་སྐེ་བའྲི་གོ་བཀག་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

ཞེས་ལན་གདབ་པར་ནུས་པས་སོ། །

དེས་ན་སྔ་མ་མང་པོ་དག་གྲིས་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྲི་

འདོད་པ་མ་རྟོགས་པར་དེ་དག་ལ་དགག་པ་མང་དུ་བསན་པ་དང༌། འདོད་པ་ཕོགས་

མཐོང་ཙམ་ལོངས་ཀང་དགག་པ་ཕོགས་ན་མྲི་གནས་པ་འཕངས་པ་མང་དུ་བས་

སང་ངོ་། །ཡང་བོད་ཁ་ཅྲིག དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ནྲི་དབང་མངོན་

ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ཕན་ཆད་ཡྲིད་མངོན་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་གཟུང་དོན་གྲི་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་གྲོགས་སུ་ཡོད་པའྲི་དབང་ཤེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བས་ནས་སྐེས་

པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་
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བདག་རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རང་དང་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་རྣམ་

ཤེས་སྔ་མ་འགག་ཁ་མ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། བདག་རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལས་སྐེས་

པས་ཡྲིད་ཤེས་སུ་མྲི་འགྲུབ་ན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྐེས་པས་ཀང་དབང་

ཤེས་སུ་མྲི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཅྲིང༌། རྒོལ་བ་འདྲིའྲི་ལུགས་ལ། དབང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་

སྐེས་པའྲི་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དོ། འོ་

ན། དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀང་བདག་རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལས་

སྐེས་པར་ཐལ། རང་གྲི་ཉེར་ལེན་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འགག་ཁ་མ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁབ་པ་ཁས་བངས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིད་བེད་སྔ་མ་ལས་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡྲིད་མངོན་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་བདག་

རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལས་སྐེས་པའྲི་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྟགས་གསལ་དངོས། མ་ཁབ་ན། རང་གྲི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

ལས་སྐེས་པའྲི་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ལ། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་འབུད། དེ་ལ་ཁབ་པ་མེད་ན། བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་དབང་ཤེས་ཡྲིན་ན། བདག་རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་

པ་ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པར་འབུད། གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་

དེ་ཡྲིད་དབང་ཡྲིན་ཅྲིང་དེ་ལས་སྐེས་ན། ཆོས་དེ་བདག་རྐེན་དུ་བས་པ་ལས་སྐེས་

པས་ཁབ་པར་ཐལ། རང་དང་རྲིགས་མཐུན་གྲི་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འགག་ཁ་མ་ལས་

སྐེས་ན། བདག་རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལས་སྐེས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། གཙོ་
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བོ་སེམས་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་བདག་འབས་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་གྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པའྲི་

བོ་གྲོས་རྩྲིང་པོའྲི་རྣམ་ཐར་ལ་ངོ་མཚར་མ་བེད་ཅྲིག །འདྲི་ལ་བརོད་པར་བ་བ་གཞན་

ཡོད་མོད་ཀྲི། བེད་པ་ཆུང་བའྲི་ཕྲིར་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ ཡང་བོད་ཀྲི་མཁས་རློམ་ཁ་

ཅྲིག་དང༌། རྲིགས་གཏེར་འགྲེལ་པ་མཁན་པོ་རྣམས་ན་རེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

གྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་ལས་གཟུགས་ཅན་གྲི་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་སྐེ་བས། རྲིགས་འད་སྐེ་

བ་བར་མ་ཆད་པའྲི་རྒྱུན་ཡོད་ལ། ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་ནྲི། དབང་ཤེས་སྔ་མ་འགགས་

མ་ཐག་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས། ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་གཞན་ལས་གཞན་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རྒྱུན་

མེད་ལ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པས་དབང་ཤེས་རྒྱུན་

བཅས་ཡྲིན་ལ། བདག་རྐེན་ཡྲིད་དབང་ལ་རྒྱུན་མེད་པས་ཡྲིད་མངོན་རྒྱུན་མེད་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེས་ན་དབང་མངོན་ལས་ཡྲིད་མངོན་ངེས་དཀའ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ཏོ། །འདྲི་ནྲི་ཆེས་མྲི་རྲིགས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཡྲིད་དབང་ལས་ཡྲིད་དབང་གཞན་མྲི་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཡྲིད་དབང་དབང་ཤེས་སྔ་མ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཙམ་ཡྲིན་པ་

བཀོད་པ་ལ་འབེལ་བ་ཅྲི་ཡོད་སྨྲོས་ཤྲིག ཅྲི་སེ་དབང་ཤེས་སྔ་མ་འགགས་མ་ཐག་པ་

ཡྲིན་ན། དངོས་མེད་ཡྲིན་པས་འབས་བུ་སྐེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཡྲིད་

དབང་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་མེད་ཡྲིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་སྔ་མ་འགགས་མ་ཐག་

པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཁབ་དངོས། འདོད་ན། ཡྲིད་མངོན་གྲི་བདག་རྐེན་

ཡྲིན་པ་འབུད། མ་ཁབ་ན། དངོས་མེད་ཡྲིན་ན་འབས་བུ་སྐེད་ནུས་པ་འབུད། གཞན་

ཡང༌། ཡྲིད་དབང་ཡྲིན་ན་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲས་པས། རྫས་
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སུ་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་ལ། དེ་ཉྲིད་ཡྲིད་མངོན་གྲི་བདག་རྐེན་དུ་ཁས་བངས་

པའྲི་ཕྲིར། རྫས་སུ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པས་ནང་འགལ་གྲི་རྲི་བོ་ཆེན་པོ་རྩྲིག་པར་

བས་སོ། །གཞན་ཡང༌། རྒོལ་བ་འདྲི་དག་གྲིས་དབང་མངོན་དང་ཡྲིད་མངོན་གྲངས་

མཉམ་དུ་སྐེ་བར་ཁས་བངས་པ་དང༌།  ཇྲི་སད་བརོད་པའྲི་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་ནང་

འགལ་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། དབང་མངོན་དང་ཡྲིད་མངོན་གྲངས་མཉམ་དུ་སྐེ་ན་གཅྲིག་

རྒྱུན་བཅས་དང་ཅྲིག་ཤོས་རྒྱུན་མེད་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། འདྲི་དག་

རྲིགས་གཏེར་ལས། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དབང་སྐེས། །དེས་ན་དབང་ཤེས་

རྒྱུན་བཅས་ཡྲིན། །ཡྲིད་དབང་ལས་ནྲི་ཡྲིད་དབང་མྲིན། །དེ་ཡྲི་ཕྲིར་ན་དེ་རྒྱུན་མེད། 

ཅེས་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྲི་རེ་ལ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་འཁྲུལ་པ་

རགས་པ་ག་ལ་སྲིད། འདོད་པ་ངན་པ་དེ་དག་རྲིགས་གཏེར་རྩ་བའྲི་དགོངས་པ་མྲིན་

པའྲི་ཚུལ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །ཡང་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཡྲིད་

ཤེས་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་གཞྲི་

མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་བེད་དོ། །སྨྲས་པ། 

རྲི་བོང་རྭ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང༌། །དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་བྱུང་ཞྲིང༌། །གཞན་རྲིག་

ཡྲིན་པ་ཡོད་དོ་ལོ། །འདྲི་ལའང་རེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད། །དེས་ན་ངན་པའྲི་མུན་པས་

ཁབ། །རྨོངས་པ་བླུན་པོའྲི་རེས་སྒྲུབ་ཅྲིང༌། །བོ་ལྡན་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་

སྒོག །དངོས་འགལ་འདུ་བ་མ་ཤེས་པ། །རྲིགས་པ་བསན་ནས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། །ཕྱུགས་

ནྲི་དབྱུག་པས་མ་གཏོགས་པ། །བཤད་པས་ལམ་ལ་གཞུག་ནུས་སམ། །ད་ནྲི་གཉྲིས་
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པ་རང་ལུགས་བཤད་པར་བ་སེ། 

དེ་ལ་ཡང༌། མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། སྐེ་ཚུལ། ཞར་ལ་ཡྲིད་དབང་ངོས་གཟུང་བ་

དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་དབང་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་

པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་གཞན་རྲིག་མ་འཁྲུལ་བ། དབེ་ན། གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་མངོན་

སོགས་ལྔའོ། །སྐེ་ཚུལ་ནྲི། དང་པོར་དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་སྐེ་ལ། དེའྲི་

རེས་སུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་ཤྲིང༌། དེ་དང་དུས་མཉམ་པའྲི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པས་བདག་རྐེན་དང༌། དེའྲི་གཟུང་དོན་གྲི་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པས་

དམྲིགས་རྐེན་བས་པ་ལས་དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་ཡྲིད་མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་སྐེ་ལ། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དམྲིགས་

རྐེན། དབང་ཤེས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། བདག་རྐེན་ནྲི་དབང་

མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་དུས་ཀྲི་ཡྲིད་དབང་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

ལས་མྲི་སྐེ་བ་ཁད་པར་རོ། །འདྲི་བམ་ཟེ་ཆེན་པོའྲི་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཅེས་སྔ་མ་དག་ལ་

གྲགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། བམ་ཟེའྲི་བོད་དུ་འགྱུར་བའྲི་གཞུང་ལུགས་གང་ན་ཡང་

ཁུངས་མེད་ཅྲིང༌། རྲིགས་གཏེར་གྲི་དགོངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་དང་མཐུན་པར་གསལ་ལ། 

དེའང་རྲིགས་གཏེར་ལས། སྐེ་ཚུལ་འདྲི་ལ་མངོན་སུམ་འགྲོས་གསུམ་པ་ཞེས་པའྲི་ཐ་

སད་མཛད་དེ། དེ་ཡང་དབང་ཡྲིད་གཉྲིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བ་ན་ཕྲིར་ལྟ་དོན་རྲིག་གྲི་

འགྲོས་གཉྲིས་དང༌། ནང་ལྟ་རང་རྲིག་གྲི་འགྲོས་གཅྲིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་

དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྐེ་ཚུལ་འདྲི་ལ་འགྲོས་དུ་ཡོད་བརྩྲིས་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་
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ཡོད་པར་མ་གོ་བས། འགྲོས་དུ་ཡོད་བརྩྲི་དགོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་ལ། ཅྲི་ནས་རྩྲི་ན་

ཆོས་རེའྲི་བཞེད་པ་ལྟར་འགྲོས་གསུམ་དུ་བེད་པ་ཉྲིད་འཐད་པར་རྟོགས་སོ། །ཁ་ཅྲིག 

བདག་རྐེན་གྲི་སྒོ་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་འགྲོས་དང༌། ཡུལ་གྲི་སྒོ་ནས་བརྩྲིས་པའྲི་འགྲོས་

དང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དབེ་མང་དུ་བེད་པ་ནྲི། འགྲོས་ཀྲི་རྣམ་དབེ་མ་རྟོགས་པས་

སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འགྲོས་བརྩྲི་བ་ནྲི་དོན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་རྒྱུན་

འགྲོ་བ་ན། མངོན་སུམ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་དུས་མཉམ་དུ་འགྲོ་རྩྲི་བ་ཡྲིན་

གྲི། ཡུལ་དང་བདག་རྐེན་རྫས་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་འགྲོ་དཔོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཞར་ལ་ཡྲིད་དབང་ངོས་གཟུང་བ་ལ། གཞན་དག་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

དྲུག་གང་ཡང་རུང་བ་འགགས་མ་ཐག་པ་ལ་འདོད་པ་ནྲི་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་ལ། 

འདྲིར་རང་གྲི་འདོད་པ་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་མཛོད་ལས། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་

པ་ཡྲི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡྲིན་དེ་ཡྲིད་དོ། །དྲུག་པའྲི་རྟེན་ནྲི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྲིར། །ཁམས་

ནྲི་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཏུ་འདོད། ཅེས་བཤད་པའྲི་ལུགས་ལྟར་ན། ཡྲིད་དབང་ནྲི་དྲུག་

པ་ཡྲིད་ཤེས་ཁོ་ནའྲི་རྟེན་བེད་པར་འདོད་ཀྲི། རྣམ་ཤེས་གཞན་ལྔ་སྐེ་བའྲི་གོ་འབེད་

པའྲི་ཆ་ནས་ཡྲིད་དབང་མྲི་འཇོག་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། རྣམ་ཤེས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དུ་

མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བར་འདོད་པས། ཡྲིད་ཤེས་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་ལ་རྣམ་

ཤེས་སྔ་མ་ཚོགས་དྲུག་ཀ་འགག་དགོས་པར་འདོད་ཅྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་

ཚོགས་དྲུག་ཀ་འགགས་ནས། ཡྲིད་ཤེས་ཕྲི་མ་སྐེ་བའྲི་གོ་འབེད་པའྲི་ནུས་པ་ཉྲིད་

ལ་ཡྲིད་དབང་དུ་འདོད་དོ། །དེ་བས་ན། དྲུག་པོ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་དྲུག་

ཀ་འགགས་པ་ལ་འདོད་ཀྲི། དྲུག་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཙམ་འགགས་པ་ལ་མྲི་འདོད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དོ། །འདྲི་དག་ཀང་འགགས་མ་ཐག་པ་ཡྲིད་དབང་དུ་ཁས་མྲི་ལེན་མོད། བངས་ཀང་

འདས་པ་རྫས་གྲུབ་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བ་ཡྲིན་པས། རང་གྲི་རྩ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་

འགལ་བའྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་ལ། འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་རྩ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་ཤེས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འདོད་པ་

དག་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་ཡྲིད་དབང་ལ་དེ་མ་ཐག་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་

པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་མཛད་པ་ལྟར། རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྲི་རྣམ་

ཤེས་ཕྲི་མའྲི་གོ་འབེད་པའྲི་ཆ་ལ་ཡྲིད་དབང་དུ་འཇོག་ལ། དེ་བས་ན་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ནས་ཀང༌། རྣམ་

ཤེས་ཕྲི་མ་སྐེ་བའྲི་གོ་འབེད་ནུས་པས་དྲུག་ཀ་འགགས་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་སོ། །དོན་

འདྲི་ཉྲིད་རྲིགས་གཏེར་གྲིའང་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འགག་པ་

ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཕྲི་མ་སྐེ་བའྲི་གོ་འབེད་པའྲི་ཆ་ལ་ཡྲིད་དབང་དུ་

འཇོག་གོ །ཡྲིད་དབང་ལས་ཡྲིད་དབང་ཕྲི་མ་མྲི་སྐེ་བས་ཡྲིད་དབང་རྒྱུན་མེད་པ་ལ་

ཁོ་བོས་ནྲི་སྒྲུབ་བེད་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་དག་ལས། ཡྲིད་དབང་

དང་གཙོ་བོ་རྣམ་ཤེས་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་སུ་ལན་མང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་

མཐོང་ལ། རྒྱུ་ལ་རྒྱུན་ཡོད་མེད་ཀྲིས་འབས་བུ་ལ་རྒྱུན་ཡོད་མེད་དུ་འགྱུར་མྲི་

དགོས་ན། ཡྲིད་དབང་ལ་རྒྱུན་མེད་པས། ཡྲིད་མངོན་ལ་རྒྱུན་མེད་པར་མྲི་འགྲུབ་ལ། 

དགོས་ན་ཡྲིད་མངོན་གྲི་དམྲིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པས། ཡྲིད་

མངོན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དབང་མངོན་ཡྲིད་མངོན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཅྲིང་

རྒྱུན་ལྡན་ཡྲིན་ལ། ཡྲིད་མངོན་ལ་རྒྱུན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཉམས་སོ། །ཡྲིད་ཀྲི་དབང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པོའྲི་དོན་ལ་མཁས་རློམ་མང་པོ་དམུས་ལོང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་

པར་གྱུར་ཏོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ནྲི། ཡྲིད་མངོན་དང་དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་

རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བར་གང་གྲིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་

རྲིགས་པས་གྲུབ་སེ། འདྲི་ལྟར་ཡྲིད་མངོན་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་ཤེས་

ལས་སྐེ་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཕྲིས་སྐེ་བར་གྲུབ་

ཅྲིང༌། དེ་ལའང་དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་རྫོགས་པའམ། མ་རྫོགས་པའྲི་

གནས་སབས་གང་རུང་དུ་སྐེ་བར་ངེས་ལ། མ་རྫོགས་པ་ལ་སེལ་མར་སྐེ་བ་དང་མ་

སེལ་བར་སྐེ་བ་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བ་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་ལས། རྒྱུན་མཐར་སྐེ་བ་དང་

སེལ་མར་སྐེ་བ་གཉྲིས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྲིགས་པས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་གནོད་བེད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་གནོད་

བེད་མེད་པ་མ་གྲུབ་སེ། འདྲི་ལྟར། ཡྲིད་མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དང་དབང་མངོན་

སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་རྲིགས་མཐུན་དུ་ཐལ། ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདོད་ན། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤེས་རྲིགས་མཐུན་རྫས་ཐ་དད་པ་

གཉྲིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། གང་ཟག་དེ་རྒྱུད་ཐ་དད་གཉྲིས་

སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་མཁས་པ་དག་ལ་འབྱུང་བའྲི་དོགས་པའྲི་གནས་

ཡྲིན་པས་ཁོ་བོས་བཤད་པར་བ་སེ། འདྲི་ལྟར་ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པས་རྫས་

རྲིགས་མཐུན་པར་འགྲུབ་ཀྲི། ལྡོག་པ་རྲིགས་མཐུན་པར་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གོང་

དུ་བརོད་ཟྲིན་ལ། ལྡོག་པ་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་རྫས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་པ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གཉྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་འབྱུང་བ་མྲི་འཐད་པ་ཡྲིན་གྲི། རྫས་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་རྣམ་

ཤེས་གཉྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བ་ལ་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མྲི་

འབྱུང་སེ། གཞན་དུ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལྷས་བྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་སད་ཅྲིག་དང་པོས་དངོས་སུ་དངས་པའྲི་སྔོན་པོ་ངེས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་རྟོག་

དང༌། དེའྲི་རེས་ཀྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་རྲིགས་མཐུན་དུ་ཐལ། 

ཉེར་ལེན་རྫས་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། རྟགས་ཁབ་ཁས་

བངས། འདོད་ན། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤེས་རྲིགས་མཐུན་རྫས་ཐ་དད་

པ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་

ཁས་སོ། །སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལས་སྔོན་པོ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་དང༌། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་དུས་མཉམ་དུ་སྐེས་པ་མྲི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་ན། སྔོན་པོ་ལ་ངེས་པ་དངོས་སུ་འདེན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ན། རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་

མྲི་སྐེད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ལྡོག་པ་རྲིགས་མཐུན་པ་མྲིག་གྲི་རྣམ་ཤེས་

རྫས་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་ལྟ་བུ། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་ན་རྒྱུད་

དུ་མར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། རྫས་རྲིགས་མཐུན་ཀང་ལྡོག་པ་རྲིགས་ཆེས་མྲི་མཐུན་

པ་དབང་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་ལྟ་བུ། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་དུས་མཉམ་དུ་སྐེས་

ཀང་རྒྱུད་དུ་མར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཡང་གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་འགྲོས་གསུམ་པ་ཞེས་

པའྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར། རྫས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དབང་མངོན་དང་ཡྲིད་

མངོན་རྫས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། དེ་དག་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ཀང་རྫས་ཐ་དད་

ཡྲིན་པས་འགྲོས་བཞྲིར་འགྱུར་ལ། རྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་མོང་བེད་གཉྲིས་རང་རྲིག་ཏུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཅྲིག་པ་བཞྲིན་དུ་མོང་བ་གཉྲིས་ཀང་དོན་རྲིག་ཏུ་གཅྲིག་པས། འགྲོས་གཉྲིས་ཁོ་

ནར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། འགྲོས་རྩྲི་བ་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་མངོན་སུམ་མྲི་

འད་བ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་དུས་མཉམ་དུ་འགྲོ་རྩྲི་བ་ཡྲིན་པ་ལས། དེའྲི་ཚེ་མོང་བེད་གཉྲིས་

རྫས་ཐ་དད་ཀང༌། ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྡོག་པ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་

ཁད་པར་མེད་ལ། མོང་བ་གཉྲིས་དོན་རྲིག་ཏུ་མཚུངས་ཀང༌། གཅྲིག་དབང་ཤེས་

དང༌། གཅྲིག་ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་པས། ངོ་བོ་ལ་ལྡོག་པ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མོང་བེད་གཉྲིས་ཚད་མའྲི་དབེ་བ་བེད་པའྲི་ཚེ། སེ་ཚན་

གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། མོང་བ་གཉྲིས་དེའྲི་ཚེ་སེ་ཚན་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན། 

ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་བཞྲིར་དབེ་བའྲི་ཚུལ་ཀང་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་མངོན་

དང་ཡྲིད་མངོན་གཉྲིས་རྫས་ཐ་དད་པ་བཞྲིན་དུ། དེ་མོང་བེད་གཉྲིས་ཀང་རྫས་ཐ་དད་

པས་དབེ་བའྲི་སེ་ཚན་ལྔར་འགྱུར་ལ། མོང་བེད་གཉྲིས་རང་རྲིག་ཏུ་གཅྲིག་པ་བཞྲིན་

དུ། དབང་མངོན་ཡྲིད་མངོན་གཉྲིས་ཀང་དོན་རྲིག་ཏུ་གཅྲིག་པས། དབེ་བ་བེད་པ་

ནྲི་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་བེད་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

ད་ནྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཡང་དགག་གཞག་སང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོ་

ལ་རང་རྲིག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན་ཡུལ་མེད་པར་

འདོད་པ་དགག་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཡྲིན་ཏེ། རང་མྲི་རྲིག་ན་ཡུལ་ཡང་མྲི་རྲིག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། ཅྲི་སེ་རང་

དངོས་མྲི་རྲིག་ན། །ཇྲི་ལྟར་གཞན་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག ཅེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེས་སོགས་

སྲིང་པོ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྒ་མྲི་

རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་

ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཁོད་དངོས་སུ་འཇལ་

བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཁོད་རང་ལ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་

འབུད། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བོ་ངོར་ལོག་གྱུར་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་

གཞལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན། རང་བོ་རང་ལ་ལོག་

གྱུར་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྟོག་བལ་དུ་

ཐལ། གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་གསལ་བར་སང་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་

ན། རང་གྲི་ངོ་བོ་རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་སང་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་འབུད། གཞན་

ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཞལ་བ། རང་ཉྲིད་ཚད་མ། རང་

རྲིག་འབས་བུར་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡྲིན་

ན་རང་ཉྲིད་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་

ན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུར་བས་པའྲི་ཚད་

འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་འཐད་པར་གང་གྲིས་སྒྲུབ་སོམས་ཤྲིག །འདོད་ན། འཛིན་

རྣམ་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུར་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་ཀང་འཐད་པར་ཐལ།འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་རང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གྲི་ངོ་བོ་ནྲི་གཙོ་ཆེར་ཤེས་པ་དེ་དང་དེའྲི་འཛིན་རྣམ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་ལ་

བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཤེས་པ་དེ་དང་དེའྲི་གཟུང་རྣམ་ནྲི་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་ཉྲིད་ལ་བརོད་

པར། གོང་དུ་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་ལོག་ཤེས་དེས་ཁོ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལོག་ཤེས་

ཡྲིན་པ་དངོས་སུམ་དུ་འཛིན་པར་ཐལ། དེས་ཁོ་རང་གྲི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་

པ་གང་ཞྲིག །ཁོ་རང་གྲི་ངོ་བོ་དང་ཁོ་རང་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པ་རྫས་ཆ་སོ་སོར་དབེར་

མེད་པའྲི་རྫས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལོག་ཤེས་མྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་ལོག་ཤེས་སུ་འཛིན་

པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཁོད་ཀྲི་ཡུལ་མྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ངེས་ཤེས་གང་ཞྲིག །ཁོད་

ཀྲིས་ཁོད་རང་གྲི་ངོ་བོ་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། ངེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མ་ངེས་

པ། །དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་དེ་ཡུལ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་གཞུང་དང་འགལ། འདོད་ན་དངོས། མ་

ངེས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཁོད་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཁོད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་འབུད། གཞན་ཡང༌། ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་བེད་ན། རྲིགས་པ་ཅན་པས་བདེ་བ་དབང་

མངོན་གྲིས་འཇལ་བར་ཁས་བངས་པ་ལ། དབང་པོའྲི་སེམས་ནྲི་ངེས་ཕྲིར་དང༌། 

ཞེས་དབང་མངོན་ཕྲི་རོལ་ཁོ་ནའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པས། བདེ་བ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མྲི་

འཐད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་མྲི་རྲིགས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཕོགས་འདྲི་ནྲི་

མ་བརྟགས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། གནོད་བེད་མཐའ་ཡས་པ་བསན་དུ་ཡོད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཀང༌། མངས་པར་འགྱུར་བས་འདྲིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

རང་མ་རྲིག་ན་གཞན་མྲི་རྲིག་པས། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་

ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་དེ་བས་ཀང་

མ་བརྟགས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་དེས་ཁོ་རང་གྲི་ངོ་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་སམ། འོན་ཏེ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དངོས་སུ་རྟོགས་

སམ། དེ་སེ་ཤུགས་ལ་རྟོགས། རང་ཉྲིད་རང་ལ་ལོག་གྱུར་དང་ཤུགས་རྟོགས་སུ་སྨྲ་

བ་ནྲི། སྨྲས་པ་ཙམ་ནས་མཚང་རྫོགས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་པས། སྐོན་བསན་མྲི་དགོས་

ལ། མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲི་དངོས་སུ་རྟོགས་ན། དེ་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པ་

འབུད། ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་

ཡྲིན་ཀང༌། དེས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ཡང་

མ་བརྟགས་པ་སེ། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་དོན། ཤེས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་ངོ་

བོ་རྲིག་པ་སོགས་ལ་བས་ནས། དེས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་ཁས་

བངས་ན། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་མྲིན་གཉྲིས་ཀར་དུ་ཁས་བངས་པར་ཨེ་འགྱུར་

ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཅྲིག་ལ་རེས་

དཔག་ཡྲིན་པས་རེས་དཔག་ཡྲིན་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་ཐལ། ཡུལ་གཅྲིག་ལ་མངོན་

སུམ་ཡྲིན་པས་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཡྲིན་པས་ཀང་རེས་དཔག་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་

པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། རང་གྲིས་རང་མ་རྲིག་ན། རང་གྲིས་གཞན་མྲི་

རྲིག་དགོས་ན། ཁོས་རང་མྲི་འཇལ་ན་གཞན་མྲི་འཇལ་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 726  

ན། ཚད་མ་ཡྲིན་ན་རང་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་རང་དངོས་

མྲི་རྲིག་ན། །ཇྲི་ལྟར་གཞན་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག ཅེས་པ་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་བོ་འཛིན་རྣམ་གྲིས་

མ་རྲིག་ན། རང་གྲིས་གཞན་མྲི་རྲིག་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲིས་རང་མྲི་རྲིག་ན། 

རང་གྲིས་གཞན་མྲི་རྲིག་པར་སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་རྲིག་ཡུལ་མེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། མཁས་པར་རློམ་པ་

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ནྲི། རང་ལ་རྲིག་བ་རྲིག་བེད་གཉྲིས་སུ་བས་

པའྲི་རང་རྲིག་མ་ཡྲིན་གྲི། བེམ་པོ་ལས་ལོག་ནས་རྲིག་པར་སྐེས་ཙམ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྲིགས་གཏེར་ལས། རང་རྲིག་བེམ་པོ་ལྡོག་ཙམ་ཡྲིན། ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡུལ་མེད་དོ། །གལ་

ཏེ། རང་རྲིག་གྲིས་རང་རྲིག་ན། སྒོན་མེ་དེ་སྒོན་མེ་དང་གསལ་བ་གསལ་བེད་ཡྲིན་

པར་ཐལ། རང་རྲིག་དེ་རང་རྲིག་དང་རྲིག་བ་རྲིག་བེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཇྲི་ལྟར་དེ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར། །གསལ་བེད་རབ་ཏུ་གསལ་

བ་ན། །རང་གྲི་ངོ་བོ་གསལ་བེད་འདོད། ཅེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་སད་གསངས་

མཐོན་པོས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །འདྲི་ནྲི་རང་ཚིག་འགལ་བ་དང༌། རང་ལ་ཡང་ཐལ་བ་

མཚུངས་པ་སོགས་གནོད་བེད་བརྒྱུད་མར་འབབ་པའྲི་གཞྲི་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་ཞྲིག་

སེ། འདྲིར་ཡང་ཕོགས་མཚོན་ཙམ་བརོད་ན། རྲིགས་གཏེར་གྲི། མྲི་སླུ་མ་ཤེས་

དོན་གསལ་གཉྲིས། །རང་མཚན་རྟོགས་པར་དོན་ལ་མཐུན། ཞེས་པའྲི་དགོངས་པ་

འགྲེལ་བ་ན། མདོར་ན། རང་གྲི་གཞལ་བ་རང་མཚན་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་

པ་ཉྲིད་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཁོད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྨྲས་ནས། སར་ཡང་
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ཁོད་ཀྲིས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞལ་བ་མེད་པར་སྨྲ་བ་འདྲི། 

ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་མྲིན་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག གཞན་ཡང༌། 

ཚད་མ་ཡྲིན་ན་གཞལ་བ་འཇལ་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ཐམས་ཅད་ཡུལ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

སྒོན་མེ་ལ་གསལ་བ་མེད་པར་ཐལ། རང་རྲིག་ལ་ཡུལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་

ལ་ལན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། 

རང་རྲིག་འབས་བུར་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རང་

རྲིག་ཡྲིན་ན། གཞལ་བ་མེད་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་འདྲི་

ལྟར་བེད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སེལ་ངོར་ཡྲིན་ན་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

རྣམ་གཞག་འཐད་ན་གཟུང་རྣམ་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཡུལ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

གཟུང་རྣམ་འཛིན་རྣམ་རང་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པས་དེ་འདའྲི་ཚད་

འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་མྲི་འཐད་ལ། འོན་ཀང་དེ་དག་ཐ་དད་དུ་སང་བའྲི་བོ་འཁྲུལ་

བའྲི་ངོར་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་

དད་ཡྲིན་པའང་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒྱུ་མ་མཁན་གྲི་སྔགས་རྫས་ཀྲིས་

བསད་པའྲི་མྲིག་ཅན་ལ། སྒྱུ་མའྲི་རྟ་གླང་སོགས་སང་བ་དེའང་རྟ་གླང་སོགས་ཡྲིན་

པར་ཐལ། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། 

དེ་དག་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་ནས་བཤད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །དཔེ་དོན་དུ་གཞུང་
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གང་གྲིས་སྦར་ན། བོ་བདག་རྣམ་པར་དབེར་མེད་ཀང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྦར་རོ་

ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལ་འདྲི་དྲི་བར་བ་སེ། དེ་གཉྲིས་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་བ་སེལ་ངོར་ཡྲིན་

ནམ་སང་ངོར་ཡྲིན། ཕྲི་མ་ལྟར་ན། དཔེ་དོན་གྲི་རྣམ་གཞག་སང་ངོར་ཡྲིན་ན། ཚད་

འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སེལ་ངོར་ཡྲིན་པ་འབུད། དཔེ་དོན་དུ་སྦར་བ་སེལ་ངོར་ཡྲིན་

ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སེལ་ངོར་ཡྲིན་ན་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། དཔེ་དོན་དུ་

དེ་ལྟར་སྦར་བ་འཐད་ན། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། 

འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། འཛིན་རྣམ་དང་གཟུང་རྣམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་བོ་འཁྲུལ་པས་བཏགས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། འཛིན་རྣམ་ཡུལ་མེད་དུ་འདོད་པ་འདྲི་ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཡུལ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་ཟད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡུལ་མེད་པར་ཐལ། རྟོག་པ་རྣམས་ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བ་ནྲི་བོ་འཁྲུལ་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་

ཡུལ་མེད་དུ་ཐལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་དེ་ལ་སང་བའྲི་སྔོན་པོ་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་

བོ་འཁྲུལ་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་

ལ་གཞན་རྲིག་ཐམས་ཅད་ཡུལ་མེད་དུ་མཚུངས་པས། ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ཡུལ་མེད་

ཡྲིན་པས་ཁབ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན། ཚད་མ་ཡྲིན་ན་གཞལ་བ་མེད་

དགོས་པས་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་

ཕྲིར་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་མེད་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་འབད་ནས་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རང་རྲིག་རྫས་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་ནས། དེ་དང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གཟུང་རྣམ་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། སེ་བདུན་གྲི་དགོངས་པ་རྣམ་

རྫུན་དུ་གནས་སོ་ཞེས་ཁོད་རང་གྲིས། རྲིགས་གཏེར་གྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ན། 

ཞེ་ནས་དམ་བཅས་པ་འདྲི་དག་ཀང་ནང་འགལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་རྫུན་

པ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་རྣམས་སྒོ་བཏགས་སུ་འདོད་དགོས་པས། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་

རྣམ་ཡྲིན་ན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འདོད་དགོས་ལ། རང་རྲིག་རྫས་སུ་གྲུབ་ན་དོན་

དམ་བདེན་པར་འདོད་དགོས་ཤྲིང༌། གཅྲིག་ཀུན་རྫོབ་ཡྲིན་པ་དང་ཅྲིག་ཤོས་དོན་

དམ་ཡྲིན་ན་ཐ་དད་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ཁོད་ཀྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

བེད་པའྲི་སབས་སུ། སེ་བདུན་གྲི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་རྣམ་རྫུན་པར་དངོས་སུ་

སྨྲས་ཤྲིང༌། རྣམ་རྫུན་པའྲི་ལུགས་ལ། གཟུང་རྣམ་སྒོ་བཏགས་གཞལ་བ། དེ་འཛིན་

པའྲི་རྣམ་པ་ཚད་མ། དེ་འཛིན་པའྲི་རང་རྲིག་བཏགས་པ་བ་འབས་བུར་འདོད་དོ་

ཞེས་སྨྲས་པས། སེ་བདུན་རང་ལུགས་ལ་རང་རྲིག་ཚད་མ་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་

ཡྲིན་ལ། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ན། བེམ་པོ་ལས་ལོག་ནས་

རྲིག་པར་སྐེས་ཙམ་དེ་ཉྲིད། རང་རྲིག་མཚན་ཉྲིད་པར་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བངས་

པ་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་མྲིན། གཞན་ཡང༌། དན་པ་ཡུལ་མེད་ཡོད་པར་ཐལ། 

རང་རྲིག་ཡྲིན་ན། ཡུལ་མེད་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ཁབ་པ་མེད་ན། དན་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་རང་རྲིག་སྒྲུབ་པ་འདྲི། རང་རྲིག་གྲིས་མོང་བའྲི་ཡུལ་རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་

ཀྲིས་དན་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་ཡྲིན་ན། གཞན་འབེལ་ཅྲི་ཡོད་རྲིགས་པ་

མཁེན་པ་ཁོད་ཀྲིས་སྨྲོས་ཤྲིག གཞན་ཡང་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་

སེལ་ངོའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་པས། དེ་གསུམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ནྲི། སེལ་ངོའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ན་མྲི་འཐད་དགོས་པར་ཁས་བངས་པས། ཀུན་རྫོབ་

བདེན་པ་ཡྲིན་ན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དོན་

དམ་བདེན་པ་རྟོགས་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐ་སད་བདེན་པ་

ལ་མ་བརྟེན་པར་དོན་དམ་བདེན་པ་རྟོགས་མྲི་ནུས་པར། རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་

ལུགས་པ་དག་གྲིས་མཐུན་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། ཐ་སད་བདེན་པ་ཡྲིན་ན་གཞྲི་མ་

གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཕོགས་འདྲིས་འཁོར་འདས་དང་ཀུན་

བང་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་འདྲི་པའྲི་

ཟོལ་གྲིས་རྒྱང་འཕེན་གྲི་རྲིང་ལུགས་གསལ་བར་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་དང༌། རང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་ཆ་

གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དང་པོ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། མདོ་སེམས་

གང་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང༌། དེ་ཉྲིད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་མོང་

བར་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འཛིན་རྣམ་ལ་རང་རྲིག་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་

པའྲི་དོན། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ལ་དགོངས་ནས། 

རྲིགས་གཏེར་དུའང༌། རང་རྲིག་བེམ་པོ་ལོག་ཙམ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

བེམ་པོ་ལས་ལོག་ནས་རྲིག་པར་སྐེས་ཙམ་རང་རྲིག་གྲི་འཇོག་བེད་ཡྲིན་པས། རང་

རྲིག་ལ་ཡུལ་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། གཞན་དུ་ན། རྲིག་པར་སྐེས་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་ཡུལ་མེད་པར་སྒྲུབ་ནུས་པར་འགྱུར་བས། རྲིག་པ་ཡྲིན་པས་ཡུལ་མྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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རྲིག་པ་དང༌། ཡུལ་ཡྲིན་ན་བོས་མྲི་རྲིག་པར་སྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་བས། ཕྲིན་

ཅྲི་ལོག་གྲི་ལུགས་འབའ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་འཛིན་པའྲི་རྒུད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བེ་

བག་སྨྲ་བའང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་མོད་

ཀྲི། འོན་ཀང་དེ་རང་རྲིག་ཏུ་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤེས་པ་

རྣམ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པས། གཟུང་རྣམ་ཞེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། 

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་རང་རྲིག་ཏུ་ཁས་

མྲི་ལེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིག་བ་མེད་པའྲི་རང་རྲིག་དང༌། མོང་བ་མེད་པའྲི་མོང་བེད་མྲི་

འཐད་སམ་དུ་བསམས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་པ་

དག་གྲིས་གཟུང་རྣམ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་

ཆ་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་པ་ན། རང་རྲིག་བདེ་བག་ཉྲིད་དུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བས། ཚུལ་གཉྲིས་པས་ཀང་རང་རྲིག་གྲུབ། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་རང་རྲིག་ཡྲིན་ཀང་ཡུལ་རྲིག་མྲི་དགོས་

ན། གཟུང་རྣམ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་རང་རྲིག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་

བ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཟུང་རྣམ་གྲུབ་པས་རང་རྲིག་གྲུབ་དགོས་པའྲི་འབེལ་བ་

ཅྲི་ཡོད། ཤེས་ལྡན་དག་གྲིས་སོམས་ཤྲིག དེས་ན་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་

རྲིག་གྲི་ཆ་ནྲི་མོང་བེད་དང༌། ཤེས་པ་དེ་དང་དེའྲི་གཟུང་རྣམ་ནྲི་མོང་བ་ཡྲིན་ལ། 

དོན་འདྲི་ལ་མཁས་པ་རྣམས་རང་རྲིག་ཅེས་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །

དེ་ཡང་མདོ་སེ་པ་དག་ནྲི། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཞེས་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ནྲི། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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རང་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡུལ་དེ་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཞེས་བརོད་ཀྲི། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པས། 

རང་རྲིག་ཏུ་མྲི་འཇོག་སེ། སྔོན་པོ་ཡང་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འདོད་

ཀང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔོན་པོ་ལ་གཞན་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མདོ་

སེ་པ། རང་རྲིག་གཞན་རྲིག་གྲི་ཁད་པར་ཡུལ་དེ་རང་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་

སྒོ་ནས་འཇོག་ལ། སེམས་ཙམ་པ། ཡུལ་དེ་འཛིན་པ་ན་གཉྲིས་སང་ཡོད་མེད་ཀྲི་སྒོ་

ནས་འཇོག་གོ 

ཚུལ་དེས་ན་མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉྲིས། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀང་མྲི་འད་བས། 

མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཡུལ་དངོས་སུ་རྲིག་པའྲི་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ། 

སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་གཟུང་

ཡུལ་གཉྲིས་སང་དང་བལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྲི་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་

བའྲི་ཤེས་པ། ཞེས་སོགས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཤེས་

པ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་རང་རྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། ཤེས་པ་རྣམས་རང་རྲིག་དང་

བཅས་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བའོ། །ཤེས་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་པའོ་ཞེས་བ་བ་

དང༌། ཤེས་པ་རྣམས་རང་རྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ནྲི་སྨྲ་བར་མྲི་བའོ། །དེ་ལྟར་རང་རྲིག་

པའྲི་གཟུང་བ་ཤེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང༌། ཤེས་པ་དེ་

ཉྲིད་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་དོན་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཉྲིད་ལ་བརོད་པ་
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ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་དང་ཤེས་པའྲི་བར་ན་རྣམ་པ་རྲིབ་མ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་སྔར་

རྲིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྲིན་པ་དེ་ཉྲིད། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་

གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་གེ་འབར་བའྲི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ལ་འཇུག་པའྲི་ལེའུར། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་པའྲི་དངོས་སྨྲ་བ་དག་

གྲི་འདོད་པ་བརོད་པ་ན། འདྲི་ལྟར་གསུང་སེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ས་ཚོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་སང་བ་

རབ་ཏུ་སྐེས་ཏེ། དེའྲི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་རབ་ཏུ་སང་བ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ནྲི། ཤེས་པ་ཀུན་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་མ་

ཡྲིན་ན། རང་གྲི་ངོ་བོ་སྒ་དོན་མྲིན། །དེ་ཕྲིར་དེ་ལ་ཀུན་མངོན་སུམ། ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ནྲི་སྒ་དོན་མྲིན་

གྲི། དོན་རང་མཚན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལ་མོང་བེད་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚད་མ་ཀུན་

དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་པ་ཀུན་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་རྟོག་པ་རྟོག་པ་ལ་ཤེས་

པའམ་བེམ་པོ་གང་ཡྲིན། གང་ཡང་མྲིན་ན་རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

རོ། །ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རང་རྲིག་གམ། གཞན་རྲིག་གང་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ལས། གཞན་

རྲིག་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དེ་ལ་རང་རྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེས་

ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་མཁས་པ་བོ་གྲོས་རབ་ཏུ་རྩྲིང་བ་དག་གྲི་དཔོད་པའྲི་ཚུལ་ཏེ། 

དངོས་པོ་ལའང་བེམ་རྲིག་གཉྲིས་སུ་མ་ངེས་སོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ལ། ཤེས་པ་
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ཡྲིན་ན་རང་རྲིག་གཞན་རྲིག་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་དེ་ལ་

རང་རྲིག་གཞན་རྲིག་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེས་སྔར་མང་དུ་བཤད་

ཟྲིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྲི། མྲི་མཁས་པ་དག་གྲི་ལོག་པའྲི་ཕེང་བ་མཐའ་ཡས་

ཤྲིང༌། བེད་པ་ཆུང་བའྲི་ཕྲིར་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མྲི་སྤོའ།ོ །

འདྲིར་སྨྲས་པ། ཇྲི་སྲིད་མྲིག་ལྡན་སྐེ་བོས་མ་དཔད་པ། །དེ་སྲིད་དམུས་ལོང་

བརྒྱ་ཡྲིས་རབ་དཔད་ཀང༌། །གླང་ཆེན་གཟུགས་ལ་ལོག་པའྲི་ཐ་སད་བརྒྱ། །ཀུན་

ནས་འདོགས་པའྲི་མུ་ཅོར་འཕེལ་བ་ཙམ། །དེ་བཞྲིན་བོ་གྲོས་གསལ་ལྡན་ཁོ་བོ་

ཡྲིས། །ལེགས་པར་མ་དཔད་དེ་སྲིད་གནས་འདྲི་ལ། །ཁེངས་ལྡན་མཁས་རློམ་བརྒྱ་

ཡྲིས་རབ་དཔད་ཀང༌། །ལོག་པའྲི་ཐ་སད་སེལ་བ་ཁོ་ནར་བས། །བར་སབས་ཀྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལེགས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

ད་ནྲི་བཞྲི་པ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་

དབེ་བ་རྣམ་གཞག་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། བདག་རྐེན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཡུལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས། 

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་མམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། མྲི་སོབ་ལམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་

རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མོ། །སྦོར་ལམ་ནྲི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཁོ་བོས་ཕོགས་གཞན་དུ་ལུང་དང་རྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། ཡུལ་བདེན་པ་བཞྲི་སྤྲིར་བཤད་
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པ་དང༌། བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། བདེན་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ། གྲངས་དང༌། གོ་རྲིམས་ངེས་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། རྒྱས་པར་བཤད་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ལ། མ་དག་པའྲི་སོད་

བཅུད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་མཐའ་དག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་སྒོ་ནས་མཚན་གཞྲི་རྒྱ་ཆེར་

བཤད་དུ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་

པའྲི་མཚན་གཞྲིར་དངོས་སུ་སོས་པ་ནྲི། གང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མ་ཤེས་

ན་འཁོར་བ་ལ་འདོར་བར་འདོད་པའྲི་ངེས་འབྱུང་དང༌། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་རྣལ་

མ་སྐེ་བའྲི་ཐབས་མེད་ཅྲིང༌། གང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་ལས་འཁོར་

བ་ལ་འདོར་འདོད་ངང་གྲིས་འབྱུང་བ་ནྲི། འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་

པོ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་གཙོ་བོར་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་དབང་དུ་

བས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་འཛིན་པ་ན། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་

ཕུང་པོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་གཙང་བདེ་རྟག་བདག་ཏུ་

སྒོ་འདོགས་པའྲི་གཉེན་པོར། བསྒོམ་པར་བ་བ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་

སེ། སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་རྟག་པ་དང༌། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའམ། འཕགས་པ་རྣམས་དང་མྲི་མཐུན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་

དང༌། རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་དང་བལ་བས་སོང་པ་དང༌། རང་གྲི་

ངོ་བོ་བདག་དང་བལ་བས་བདག་མེད་པ་སེ་བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་གོ སྡུག་བསྔལ་བདེན་

པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་ཚང་བར་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའྲི་སྒོ་ནས་མ་

རྟོགས་ན། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་མཚན་ཉྲིད་པ་རྫོགས་པར་མྲི་སྐེ་སེ། འདྲི་ལྟར། 
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སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་པས་འཁོར་བ་ལས་འབལ་འདོད་སྐེས་ཀང༌། མྲི་རྟག་པར་མ་

རྟོགས་ན་ཕུང་པོ་དང་འབལ་ངེས་སུ་མྲི་རྟོགས་པས་ཕུང་པོ་ལ་སེད་པ་འགོག་མྲི་

ནུས་ལ། བདག་མེད་མ་རྟོགས་ན་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་ལ་སེད་པ་ངང་གྲིས་

འདེན་པས། མྲི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕུང་པོ་ཙམ་ལ་འབལ་

འདོད་ཀྲི་བོ་སྐེས་པ་ལྟར་སང་ཡང༌། བདག་འཛིན་དེས་བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་

ཟག་བཅས་ཀྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ལ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་ངེས་པར་འདེན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པས་འབལ་ངེས་སུ་ཤེས་ཤྲིང༌། སྡུག་བསྔལ་དུ་

རྟོགས་པས་འབལ་འདོད་སྐེས་ཀང༌། ཟག་བཅས་ཀྲི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་འདུན་

པ་ལོག་པའྲི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་ལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་

རྣམ་པ་རང་གཞན་གྲི་བདག་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཤེས་དགོས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་

པ་ནྲི། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། ཉོན་མོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་བསགས་པའྲི་ལས་དེ་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཀྲི་དངོས་པོ་

གང་རང་འབས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན། མྲི་ཤེས་

སྲིད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཀང༌། །མ་བརོད་སེད་པ་ཉྲིད་བཤད་པ། །རྒྱུན་ནྲི་འཕེན་པར་བེད་

ཕྲིར་དང༌། །དེ་མ་ཐག་ཕྲིར་ལས་ཀང་མྲིན། ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། མྲི་ཤེས་སྲིད་པའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ཀང་རབ་སྐེ་དང་རྐེན་གྲི་རྣམ་པ་སོན་པའྲི་སབས་འདྲིར་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་

སེད་པ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་སོན་པ་དང༌། ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཀང་སབས་

དེར་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་སེད་པ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་སོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། རྒྱུན་ནྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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འཕེན་པར་བེད་ཕྲིར་དང༌། །དེ་མ་ཐག་ཕྲིར། ཞེས་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། མྲི་ཤེས་པ་དང་

ལས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པར་མ་བརོད་ཅེས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སབས་གཞན་དུ། 

བདག་ཡོད་ན་ནྲི་གཞན་དུ་ཤེས། ཞེས་སོགས་དང༌། དེ་ཕྲིར་གྲོལ་འདོད་ཐོགས་མེད་

པའྲི། ཞེས་སོགས་གཞུང་གྲི་ཆ་དུ་མས་ཉོན་མོངས་དང་དེ་གྲོགས་སུ་ཡོད་པའྲི་ལས་

འཁོར་བའྲི་རྒྱུར་ལན་མང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་དོན་མ་རྟོགས་པར། རྣམ་

འགྲེལ་དུ། འདོད་སེད་འཇྲིག་སེད་སྲིད་སེད་གསུམ་པོ་ཁོ་ན་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པར་

བསན་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་གྲིས། སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་

ཟད་དོ། །དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། རྒྱུ་གཅྲིག་པོ་ཁོ་ནར་འཛིན་

པ་དང༌། སྒའྲི་ཚངས་པ་འགྱུར་བས་བས་པར་འཛིན་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྲི་

བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་འཛིན་པ་སེ། སྒོ་འདོགས་བཞྲི་པོ་དེ་ལྡོག་པའྲི་ཕྲིར་

དུ་བསན་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། སྡུག་བསྔལ་གྲི་ངོ་བོ་སྐེད་པས་

རྒྱུ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་རྫས་རྲིགས་ཀུན་གྲི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་ཀུན་འབྱུང་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་དག་ཏུ་སྐེད་པས་རབ་སྐེ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་ལན་མང་

དུ་སྐེད་པས་རྐེན་གྲི་རྣམ་པ་དང་བཞྲིའོ། །

འགོག་པའྲི་བདེན་པ་ནྲི། ལམ་བདེན་གྲིས་སང་བའྲི་ས་བོན་ཅྲི་རྲིགས་པར་

སངས་པའྲི་བལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཐར་པ་གཏན་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། ཉོན་

མོངས་མ་སངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་ཐར་པར་འཛིན་པ་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་ལས་ལྷག་པའྲི་ཐར་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། རེ་ཤྲིག་

ཐར་ཀང་གཏན་དུ་ཐར་པ་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོར་བསན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པར་བ་བ་འགོག་པའྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། འདྲི་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་སངས་པས་

འགོག་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་སངས་པས་ཞྲི་བ་དང༌། འདྲི་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

འདོད་ཆ་གཞན་མེད་པས་ག་ནོམ་པ་དང༌། དེ་ཐོབ་ནས་སར་མྲི་ལྡོག་པས་ངེས་འབྱུང་

གྲི་རྣམ་པ་དང་བཞྲིའོ། །ལམ་གྲི་བདེན་པ་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་སལ་གྲི་སང་བར་གྱུར་པའྲི་

དྲི་མའྲི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་བའྲི་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང༌། དེའྲི་སངས་པ་

ལ་དབང་བེད་པ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཐར་ལམ་གཏན་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པ་དང༌། དེ་ཡུལ་གྲི་གནས་ལུགས་ལ་

ལོག་པར་ཞུགས་པར་འཛིན་པ་དང༌། དེས་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་ཟད་པར་བེད་

མྲི་ནུས་པར་འཛིན་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོར་བསྒོམ་པར་བ་བ་ལམ་གྲི་

བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། འདྲི་ལྟར། བགྲོད་པར་བེད་པའྲི་དོན་གྲིས་ན་ལམ་དང༌། 

ཉོན་མོངས་པའྲི་གཉེན་པོ་བེད་པའྲི་དོན་གྲིས་ན་རྲིགས་པ་དང༌། སེམས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་གྲིས་ན་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྟག་པའྲི་གནས་སུ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་

ཕྲིན་པར་བེད་པའྲི་དོན་གྲིས་ན་ངེས་འབྲིན་གྲི་རྣམ་པ་དང་བཞྲིའོ། །རྟག་པའྲི་གནས་

ཞེས་པ་ནྲི་སར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་གནས་ཀྲི་དོན་ནོ། །མྲི་སོབ་ལམ་ནྲི་ལམ་བདེན་གྲི་

འབས་བུ་ཡྲིན་གྲི། ལམ་བདེན་དངོས་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་ལམ་ཡྲིན་དགོས་ལ།དེ་

ལྟ་ན་བགྲོད་བེད་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ལས་གོང་ནའང་བགྲོད་

བ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཚོགས་སྦོར་ནྲི་ལམ་བདེན་མ་ཡྲིན་ཏེ། སང་བའྲི་

ས་བོན་གྲི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚོགས་སྦོར་བར་ཆད་མེད་ལམ་མྲི་སྲིད་པའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཕྲིར། དེས་ན་ལམ་བདེན་མཚན་ཉྲིད་པ་ནྲི་མཐོང་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་ཁོ་ནའོ། །

ཁ་ཅྲིག སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། འགོག་པ་གང་ཞྲིག དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བོས་སང་བ་སངས་པའྲི་ཆར་གྱུར་པ་ཞེས་སྨྲས་ནས། སར་

ཡང་འགོག་བདེན་ཡྲིན་ན། འདུས་བས་ཡྲིན་དགོས་པར་ཁས་ལེན་པའང་མཐོང་

ངོ་། །འོ་ན། མཐོང་ལམ་གྲིས་མཐོང་སང་གྲི་ས་བོན་སངས་པའྲི་ཆ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་འགོག་པ་གང་ཞྲིག དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་བོས་སང་བ་སངས་པའྲི་ཆར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཁོད་

འདུས་བས་སུ་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས། འདོད་ན། མེད་དགག་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡྲིན་ན། མེད་དགག་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡྲིན་ན་འདུས་བས་ཡྲིན་དགོས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། རང་ཉྲིད་མང་དུ་

ཐོས་པ་མ་ཡྲིན་པར་སོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

སྨྲ་བའྲི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ནྲི། འགོག་བདེན་རྫས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་མ་

ཡྲིན་པ་མེད་ལ། དེ་ཡང་རྟག་པའྲི་རྫས་སུ་འདོད་ཀྲི་མྲི་རྟག་པའྲི་རྫས་སུ་མྲི་འདོད་

ཅྲིང༌། མདོ་སེ་པ་ནྲི་འདུས་མ་བས་ནམ་མཁའ་མོ་གཤམ་གྲི་བུ་བཞྲིན་རྫས་སུ་མ་

གྲུབ་ལ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་བརྟགས་མྲིན་གྲི་འགོག་པ་གཉྲིས་ཀང་དེ་དང་

མཚུངས་པར་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། ནམ་མཁའ་མོ་

གཤམ་བུ་དང་མཚུངས། །འགོག་པ་དག་ཀང་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། །འདུ་བེད་བེམ་པོ་

ཡོད་མ་ཡྲིན། །དུས་གསུམ་རེས་འགྲོ་དག་ཀང་མེད། །ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་གཟུགས་

ཡོད་མྲིན། །ཞེས་པ་མདོ་སེ་པ་ཡྲི་རྲིག ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ཁེད་རང་གྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཀང་གཞུང་འདྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས་པས། ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་

བའང་ཡྲིན་ནོ། །འགོག་བདེན་ལམ་གྲི་འབས་བུར་བཤད་པ་ནྲི། ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་དགོས་ཀྲི། ལམ་ལ་མ་བརྟེན་པར་མངོན་དུ་བེད་མྲི་ནུས་པ་

ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་གྲི། མེ་དུ་བཞྲིན་དུ་ངོ་བོ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་འབས་

མ་ཡྲིན་ནོ། །རྟག་པ་རང་བྱུང་གྲི་ཚད་མ་མེད་པར་བཤད་ཀང༌། འགོག་བདེན་ཚད་མ་

ཡྲིན་པར་སུ་ཡང་མྲི་འདོད་པས་སྐོན་མེད་དོ། །འདྲི་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་རེ་

ཤྲིག་བཞག་གོ 

གཉྲིས་པ་གྲངས་ངེས་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བདེན་པ་བཞྲིར་གྲངས་ངེས་ཤེ་ན། ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་སང་བ་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། རྣམ་བང་གྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བང་བ་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བང་དོར་བ་བའྲི་

གཞྲི་ཐམས་ཅད་ཀུན་བང་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོ་རྲིམས་ངེས་པའྲི་ཚུལ་

ནྲི། གཞུང་ལུགས་དག་ནས་འབྱུང་བའྲི་གོ་རྲིམས་ངེས་པའྲི་ཚུལ་ལ། རྒྱུ་འབས་དོན་

གྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ངེས་དཀའ་སའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། བཤད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། རྟོགས་པའྲི་

རྲིམ་པ་དང༌། དམན་མཆོག་དང་མཆོག་དམན་གྲི་རྲིམ་པ་དང༌། སྐེ་བའྲི་དུས་ཀྲི་རྲིམ་

པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་ཡུལ་ཅན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་སྐེ་བའྲི་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་སྐེ་བ་ན། དང་

པོར་འཁོར་བ་འདྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་རྟོགས་

པ་ན་འདྲི་དང་བལ་བར་འདོད་པའྲི་བོ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་སྐེས་པ་ན་རྟོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་

བ་དག་ནྲི། རྒྱུ་མ་སངས་པར་འབས་བུ་སོང་མྲི་ནུས་པར་མཐོང་ནས། སྡུག་བསྔལ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གྲི་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དཔོད་པར་བེད་ལ། དཔད་པ་ན་རེས་འགའ་སྐེ་བའྲི་རྟགས་ལས་

རྒྱུ་བཅས་སུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། རྒྱུ་དེ་ཡང་རྟག་མྲི་རྟག་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་གང་

ཡྲིན་བརྟགས་པ་ན། གང་ཕྲིར་དེ་ལྟར་རྒྱུ་གནས་ན། །འབས་ལོག་གཟྲིགས་པ་མེད་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་རྟག་པའྲི་རྒྱུ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མྲི་འབྱུང་བ་

སོགས་སུ་མཐོང་ནས། རྒྱུ་མྲི་རྟག་པར་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། མྲི་རྟག་པར་གྱུར་པའྲི་

སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་ཞེས་བཙལ་བ་ན། གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་

པ་ལས་བདག་ལ་ཆགས་པའྲི་སེད་པ་དངོས་སུ་སྐེ་ལ། དེ་ལས་བདག་གྲི་བདེ་བ་ལ་

སེད་པ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་ལས་བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་ལ་

སེད་པ་སྐེ་སེ། གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་བདག་རང་སོབས་ཀྲིས་བདེ་བར་བེད་མྲི་ནུས་

པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་དབང་སོགས་བདག་

གྲི་བ་བན་ལྟ་བུ་དེས། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒོ་གསུམ་གྲི་ལས་མངོན་པར་འདུ་

བེད་དེ། དེ་ཡང་ཚེ་འདྲིར་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སོག་གཅོད་པ་སོགས་བསོད་ནམས་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལས་འདུ་བེད་ལ། དེ་ལས་ངན་འགྲོའྲི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ཅྲིང༌། ཚེ་ཕྲི་མ་འདོད་

ཡོན་གྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ནས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་འདུ་བེད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་འདོད་ཁམས་སུ་བདེ་འགྲོ་ལྷ་མྲིའྲི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བདེ་བ་

ལ་ཆགས་ནས་མྲི་གཡོ་བའྲི་ལས་འདུ་བེད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་གོང་མ་

གཉྲིས་སུ་ཕུང་པོ་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན། གང་ཞྲིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནྲི། ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་པ་དེས་སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲིའྲི་རྒྱུ། ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་ཀུན་འབྱུང་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། 
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དེའྲི་ཕྲིར་སྡུག་བསྔལ་དང་པོར་བསན་ཅྲིང༌། ཀུན་འབྱུང་ཕྲིས་བསན་ལ། ཡང་ཀུན་

འབྱུང་ལ་སོང་འདོད་སྐེས་པ་ན། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་

སོང་ནུས་མྲི་ནུས་དཔོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་

གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་པས། བདག་ཡོད་པ་ལ་

གནོད་བེད་མཐོང་བས་བདག་འཛིན་སོང་ནུས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་རྟོགས་

པ་ན་དེའྲི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་འབལ་ནུས་སུ་རྟོགས་ནས། སྡུག་བསྔལ་སངས་

པའྲི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བ་ནུས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། འགོག་བདེན་དུས་

གསུམ་པར་བསན་ལ། འགོག་བདེན་མངོན་དུ་བ་བར་འདོད་པ་ན། དེའྲི་རྒྱུ་ལམ་ལ་

མ་འབད་པར་མངོན་དུ་བ་མྲི་ནུས་པར་མཐོང་ནས། ལམ་ལ་བསབ་འདོད་དུས་བཞྲི་

པར་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ལམ་བདེན་ནྲི་ཕྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་བེ་བག་ཏུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། གང་དགག་

པར་བ་བའྲི་བདག་གཉྲིས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་དག་འགོག་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

བཤད་པ་དང༌། བདག་མེད་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། བསྒོམས་པས་བདག་

འཛིན་ཇྲི་ལྟར་སོང་བའྲི་ཚུལ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། དགག་བའྲི་བདག་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་གཉྲིས་སུ་ཕེ་

བའྲི་སྒོ་ནས། དེ་བཀག་པའྲི་བདག་མེད་ལ་ཡང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་ནྲི་གང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་

ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རེས་སུ་འབེལ་

བ། དམྲིགས་པ་ང་ལ་དམྲིགས་ནས་རྣམ་པ་ཚོགས་རྒྱུན་གང་ལ་ཡང་བཏགས་པ་
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ཙམ་མྲིན་པར། ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རྫས་ཡོད་དུ་

འཛིན་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་བོ་འདྲི་ནྲི། གང་ཟག་ལ་དམྲིགས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་

ཕྲིར་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཞེས་བ་ལ། འཇྲིག་ཅྲིང་ཚོགས་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྲི་

ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྲི་གང་ཟག་ལ། འཇྲིག་པ་སོགས་དང་མཚན་ཉྲིད་

མྲི་མཐུན་པར་ལྟ་བའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བ་ཞྲིང༌། ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་རང་རྒྱུད་ལ་རེས་སུ་འབེལ་བའྲི་ཕྲིར། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

བོ་དེའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་དེ་ཉྲིད་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་སྐེས་བུ་ཞེས་

ཀང་ཐ་སད་འདོགས་སོ། །དེ་ནྲི་ལས་འབས་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའང་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་

གང་ཟག་དང་སྐེས་བུ་སེམས་ཅན་སོགས་མེད་ན་ལས་གསོག་པ་པོ་དང༌། རྣམ་སྲིན་

མོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །བོ་དེའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་

གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རྫས་ཡོད་དུ་གྱུར་

པ་ཞེས་བ་བ་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཡྲིན་པས་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། ཐ་སད་

དུ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་བཀག་ཙམ་གྲི་ཆ་ཉྲིད་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཅེས་

བའོ། །

དེས་ན་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་དེའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་ནྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་གྲི་གང་ཟག་

གྲི་བདག་མ་ཡྲིན་ལ། འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཡྲིན་གྲི་གང་ཟག་

མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལ་ཁད་པར་མེད་ན། 

ཡང་ན་གང་ཟག་ཀང་ཐ་སད་དུ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས། ལས་འབས་ཀྲི་རྟེན་

ལས་གསོག་པ་པོ་དང་རྣམ་སྲིན་མོང་བ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་གང་ཟག་གྲི་
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བདག་ཀང་གཞྲི་གྲུབ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་ཟག་གྲི་བདག་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་ན་སྐོན་

ཅྲི་ཡོད། གང་ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པ་ནྲི་ཐ་སད་དུ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་དུ་

གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུ་རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་

གྲི་བདག་འགོག་གྲི །གང་ཟག་གྲི་བདག་ཙམ་མྲི་འགོག་ཅེ་ན། འོ་ན། ཆོས་བདག་ཐ་

སད་དུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་

ལ། དེ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་པས། ཆོས་ཀྲི་བདག་ཙམ་གཞྲི་གྲུབ་ལ། བོ་

གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་བདག་ཐ་སད་དུ་

ཡང་འགོག་ཅེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། ཆོས་བདག་ཀང་གཞྲི་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། གང་

ཟག་གྲི་བདག་དང་ཆོས་བདག་གཉྲིས་ཀ་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་ངེས་སུ་ཁས་ལེན་པ་

ལ་སངས་རྒྱས་པའྲི་དྲི་ཙམ་ཡང་ལྟ་བོ་རེ་སན། གཞན་ཡང་། བདག་གཞྲི་གྲུབ་ན། 

བདག་རྲིགས་པས་དགག་མྲི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་བོ་ལོག་

ཤེས་སུ་ཐལ་བ་དང༌། བདག་འཛིན་གཉེན་པོས་སང་མྲི་ནུས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་བདག་གཞྲི་གྲུབ་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། འོན་ཀང་གང་ཟག་གྲི་

བདག་དང་མྲི་མཚུངས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་པ་ཆོས་བདག་གྲི་

དོན་ཡྲིན་གྲི། ཐ་དད་པ་ཙམ་ཆོས་བདག་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཕུང་པོ་དང་

མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རྫས་ཡོད་དུ་གྱུར་པའྲི་གང་ཟག་གང་ཟག་

གྲི་བདག་གྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ང་ཙམ་གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་

མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། གང་ཟག་ཙམ་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལ་ཁད་པར་མེད་

ན། ཆོས་ཙམ་དང་ཆོས་བདག་ལ་ཡང་ཁད་པར་མེད་པར་མཚུངས་པས། གཞྲི་གྲུབ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 745  

ན་ཆོས་བདག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། གཉེན་པོ་བདག་མེད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དེའྲི་ངོ་སལ་གྲི་སང་བ་བདག་འཛིན་གཉྲིས། དམྲིགས་

པ་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་ནས་འཛིན་སངས་འགལ་བར་ཞུགས་པ་གཅྲིག་དགོས་པ་

ཡྲིན་པ་ལ། གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལ་ཁད་པར་མེད་ན། གང་ཟག་གྲི་

བདག་འཛིན་བཞྲིན་དུ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཀང་། 

གང་ཟག་གྲི་བདག་ལ་དམྲིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སང་གཉེན་དེ་

གཉྲིས་ཀས་ཀང་དམྲིགས་ཡུལ་གང་ཟག་ཙམ་ལ་དམྲིགས་ནས། རྣམ་པ་སང་བས་

བདག་ཏུ་དམྲིགས། གཉེན་པོས་བདག་མེད་པར་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གང་ཟག་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲི་ཁད་པར་འདྲི་ནྲི། ཆོས་དང་ཆོས་བདག་ལ་ཡང་

མཚུངས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཆོས་བདག་གྲི་ངོ་བོ་ནྲི། སྤྲིར་གྲུབ་མཐའྲི་དབེ་བས་

འཇོག་མཚམས་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། སབས་འདྲིར་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་

པ་ལྟར། གདུལ་བ་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གའྲི་ལམ་སོན་པ་ཡྲིན་པས། བཀའ་དང་པོའྲི་

རེས་སུ་འབངས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་སོན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས། མདོ་སེ་པ་

དང་མཐུན་པར་ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། བཀའ་ཐ་མའྲི་རེས་སུ་

འབངས་ཏེ། བར་པ་དང་དོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་སོན་པའྲི་དབང་

དུ་བས་ཏེ། རྣམ་རྲིག་པ་དང་མཐུན་པར་ཕྲི་དོན་འགོག་པའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་

ཡོད་པ་ལས། དང་པོའྲི་སབས་སུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་ཁས་མྲི་ལེན་པས་ཆོས་བདག་ངོས་གཟུང་མྲི་དགོས་ལ། རྣམ་རྲིག་པའྲི་

སབས་སུ་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཆོས་བདག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡྲིན་ལ། དེ་བཀག་པ་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་མཁས་པའྲི་དཔད་

གཞྲི་ཆེ་ཞྲིང༌། བསན་བཅོས་ཀྲི་བརོད་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་འདོད་ན་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཐབས་མེད་ཅྲིང༌། ཤེས་ནས་བསྒོམ་

བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས། ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སང་ནའང༌། ཡྲི་གེ་ཤྲིན་ཏུ་མངས་པར་

འགྱུར་བས་འདྲིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ། །

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་དེ་དག་འགོག་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཆོས་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་རྫས་

གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་དག་གྲི་ཡང་གཙོ་བོ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གང་ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་ལ། རྟགས་དགོད། ཚུལ་

བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མེད་ན་

རང་བཞྲིན་མེད་པས་ཁབ། དཔེར་ན། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་བཞྲིན། ཚོགས་རྒྱུན་གང་ལ་

ཡང་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་

ཐུབ་པའྲི་རྫས་ཡོད་དུ་གྱུར་པའྲི་གང་ཟག་ཀང་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་

གང་དུ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པ་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའོ། །ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཁབ་

པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དང༌། 

ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་གཉྲིས་བསོམས་པའྲི་བེད་ལས་ལས། རྟགས་མྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའྲི་ལྡོག་

ཁབ་དང་རེས་ཁབ་འགྲུབ་བོ། །ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་རང་

རྐ་བ་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་དུ་མེད་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་མངོན་སུམ་གྲིས་འགྲུབ་ཅྲིང༌། 

དབང་པོ་རྟུལ་པོས་རེས་དཔག་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རང་བཞྲིན་

གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་གང་ཟག་

རང་རྐ་བ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་མེད་དེ། ཁོད་མྲི་རྟག་ཅྲིང་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཁབ་སེ། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་བ་ཡྲིན་ན། 

རྟག་པ་དང་རང་དབང་ཅན་ཡྲིན་དགོས་པས་སོ། །རྟགས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེ་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ལས་ཉོན་གྲིས་འདུས་བས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་རྟགས་

སྒྲུབ་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་པའྲི། གང་ཞྲིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནྲི། ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། རྟགས་སྔ་མ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲི་

རྟག་སེ། བས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྲི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །

དེ་བས་ན་ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྩ་བའྲི་རྟགས་ནྲི། རང་བཞྲིན་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ནྲི། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ཞྲིང་ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་ཟུར་དང་པོ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་དང༌། ཕྲི་མ་

འབས་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་བདག་འཛིན་སོང་བ་

ལ་ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་ངེས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ངེས་པ་ལ་ཚུར་མཐོང་གྲིས་མངོན་

སུམ་དུ་ངེས་པར་བེད་མྲི་ནུས་པས། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་བེད་དགོས་ལ། 

རྟགས་ཀང་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབས་རང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གསུམ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་དགོས་པས། རྲིགས་པ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་བདག་མེད་པའྲི་དོན་སྒོམ་པ་ལ་འབད་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། ངལ་བ་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་

ཟད་དོ། །དེས་ན་ཕུང་པོ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པ་ནྲི། འདུ་

བེད་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་དོན་ལྡོག་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་ཕུང་པོ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་མ་ངེས་

ན། ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྲི་བདག་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་མེད་པ་ངེས་མྲི་ནུས་པས། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཕུང་པོ་མྲི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཕུང་པོ་བདག་མེད་

དུ་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་དམ་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ཕྲིར་མྲི་རྟག་ལས་སྡུག་བསྔལ། །སྡུག་

བསྔལ་ལས་ནྲི་བདག་མེད་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཕུང་པོ་

གང་ཟག་རང་རྐ་བས་སོང་བར་རྟོགས་པ་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ལ། ཕུང་པོ་མྲི་རྟག་ཅྲིང་ལས་ཉོན་གྲི་གཞན་དབང་ཅན་དུ་རྟོགས་པ་ཉྲིད་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡྲིན་ན་ཕུང་པོ་མྲི་རྟག་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དུ་སྒོམ་པའང་། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་སྒོམ་པར་འགྱུར་བས། 

འཁོར་བའྲི་ཉེས་དམྲིགས་སེམས་པ་ཉྲིད་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་ན། རྣམ་པ་མྲི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་

རྟོགས་དགོས་པ་ཡྲིན་ཀང༌། རྣམ་པ་མྲི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོགས་པ་གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ནོར་བ་ཁོ་ནའོ། །

གསུམ་པ་བདག་མེད་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྤྲིར་ལམ་ཐམས་ཅད་སྲིན་

བེད་ཀྲི་ལམ་དང་གྲོལ་བེད་ཀྲི་ལམ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་སྲིན་

བེད་ཀྲི་ལམ་ཞེས་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའྲི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཡྲིན་ལ། གྲོལ་བེད་ཀྲི་ལམ་ནྲི། རྒྱུད་སང་བ་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་ས་བོན་ལས་གྲོལ་བར་

བེད་པའྲི་གཉེན་པོས་བསྡུས་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་

པོར་སྲིན་བེད་ཀྲི་ལམ་མ་བསྒོམས་པར་གྲོལ་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པའྲི་ཐབས་མེད་དེ། 

འབས་མ་སྲིན་པར་བརྟོལ་ན་ནད་སྐེ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོར་སྲིན་བེད་ཀྲི་

ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གོ་རྲིམས་ནྲི། 

དང་པོར་འཁོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་ནས་འབལ་བར་འདོད་པའྲི་བོ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཞྲིག་

མ་སྐེས་ན་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་འདོད་མྲི་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་མ་སྐེས་ན་ཐར་ལམ་ལ་སོབ་པར་མྲི་

འགྱུར་བས། དང་པོར་འཁོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་སྐེ་བ་ལ་

འབད་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ངེས་པ་འདོངས་པ་གཅྲིག་

དགོས་ཀྲི། འཁོར་བ་ལ་སྲིང་པོ་མེད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲིས་ཡྲིད་འབྱུང་བར་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། ཉེས་དམྲིགས་མ་མཐོང་ན་དེས་སྐོ་བར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཁོར་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཀང་གསུམ་སེ། དམལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་བཀྲེས་སོམ་གྲི་སྡུག་

བསྔལ་ལྟ་བུ་སྐེས་ཙམ་ནས། འགྲོ་བ་ཀུན་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འབད་མེད་ལ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀྲི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་འགའ་

ཞྲིག་སྐེ་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་མྲི་རྟོགས་ཀང༌། འགྱུར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཀུན་གྲིས་

འབད་མེད་དུ་རྟོགས་ནུས་པའྲི་འགྱུར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། འཁོར་བ་པའྲི་སྐེ་བོ་

མཐའ་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་རེས་སུ་འབེལ་བ། མྲི་རྟག་ཅྲིང་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་པའྲི་འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་གསུམ་ལས། འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་

མཚན་ཉྲིད་པ་ཞྲིག་སྐེ་བ་ལ་ནྲི། འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་རྟོགས་དགོས་ཀྲི། སྡུག་
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བསྔལ་གཞན་གཉྲིས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསྒོམ་མྲི་དགོས་པར་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེ་བས་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མོང་བས་གྲུབ་ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་ཡྲིད་

འབྱུང་དངོས་སུ་འདེན་མྲི་ནུས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་སོགས་ཀྲི་

རྒྱུད་ལ། འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བའྲི་བོ་འབད་མེད་དུ་དངོས་སུ་སྐེ་བས་ཁབ་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་རྟོགས་པས། ཡྲིད་འབྱུང་བ་འཁོར་

བ་སྤྲི་ལ་དམྲིགས་པ་དངོས་སུ་འདེན་མྲི་ནུས་ལ། ཚངས་པའྲི་གོ་འཕང་ལྟ་བུ་ཁམས་

གོང་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་འཁོར་བ་བེ་བག་པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་

བསྔལ་མེད་པར་མཐོང་ནས་སར་སེད་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་བ་སྤྲི་

ལ་ཡྲིད་འབྱུང་ཤ་ཐག་པ་ནས་སྐེ་བ་ལ་ནྲི། འདུ་བེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ལེགས་པར་རྟོགས་དགོས་པས། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། འདུ་བེད་སྡུག་བསྔལ་ལ་དགོངས་

ནས། །སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཟག་

བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་ནས་སོང་བར་འདོད་ཅྲིང༌། 

དེ་དང་བལ་བའྲི་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ན། སྡུག་བསྔལ་འདྲི་སོང་ནུས་མྲི་ནུས་

དཔད་པས། འདྲིའྲི་རྒྱུ་མ་སངས་པར་སར་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོང་མྲི་ནུས་པར་

མཐོང་ནས། འདྲིའྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་ཞེས་བསམ་པར་བ་ལ། དེ་ལྟར་བསམས་པས་གོང་

དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་རྩ་བ་ཅན་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་

ལ། དེའྲི་ཚེ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་འབལ་བར་འདོད་པ་དེས། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་
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བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་སོང་ནུས་མྲི་ནུས་དཔད་པར་བ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་བོ་དེའྲི་ས་བོན་

སོང་ནུས་མྲི་ནུས་ནྲི། བོ་དེའྲི་འཛིན་སངས་ཡུལ་གྲི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་མ་

ཞུགས་ལ་རག་ལས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བོ་དེའྲི་འཛིན་སངས་ཡུལ་གྲི་གནས་ལུགས་དང་

མཐུན་ན། སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པས་ས་བོན་སོང་མྲི་ནུས་

ལ། མྲི་མཐུན་པར་ཞུགས་ན། ཁོས་བཟུངས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་པས། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཁོ་གཉེན་པོས་མ་ལུས་པར་འགོག་ནུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་བདག་འཛིན་སོང་ནུས་མྲི་ནུས་དཔོད་པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། བདག་འཛིན་

གྲི་འཛིན་སངས་ཡུལ་གྲི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་དཔོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་བདག་འཛིན་གྲི་འཛིན་སངས་དོན་དང་མཐུན་མྲི་མཐུན་ནྲི། ཁོས་བཟུངས་པ་

ལྟར་གྲི་བདག་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་པས། དེ་དཔད་པར་བ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་དཔད་

པ་ན། གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་

མེད་པར་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་པ་ན་བདག་འཛིན་སོང་ནུས་སུ་ངེས་

ནས། དེའྲི་འབས་བུ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་འབལ་ནུས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། 

དེའྲི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་སངས་

པའྲི་ཐར་པ་ཡོད་པར་ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། གང་རང་གྲི་རྒྱུ་ལ་གནོད་

བེད་སོབས་ལྡན་ཡོད་པ་དེ་ལ། རང་གྲི་རྒྱུན་གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟད་པ་ཡོད་

པས་ཁབ། དཔེར་ན། མེ་སོབས་ཆེན་དང་ཉེ་བར་གྲང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་ཟད་པ་

མཐོང་བ་བཞྲིན། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུ་ལ་ཡང་གནོད་བེད་སོབས་ལྡན་དམྲིགས་

སོ་ཞེས་བ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །ཡང་གང་ལ་གནོད་བེད་སོབས་ལྡན་མཐོང་བ་དེ་
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ལ། དེ་གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟད་པ་ཡོད་པས་ཁབ་སེ། དཔེར་ན་མེ་དང་ཉེ་བས་

གྲང་རེག་ལོག་པ་མཐོང་བ་བཞྲིན། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་

བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ལ་ཡང༌། གནོད་བེད་སོབས་ལྡན་དམྲིགས་སོ་ཞེས་བ་

བའྲི་རྟགས་ལས། ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཟད་པའྲི་སངས་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་

གྲུབ་ན་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་དང་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་འདུར་རུང་བར། 

དངོས་སོབས་ཀྲི་རྲིགས་པས་གྲུབ་པས། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཡང་དངོས་

སོབས་ཀྲིས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་སངས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་

པའྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་

ཞེས་བརོད་པས་སོ། །སབས་འདྲིར་གང་ཟག་ཁ་ཅྲིག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་གེགས་

འདྲི་ལྟ་བུ་དག་འབྱུང་སེ། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བདག་འཛིན་མ་

ལུས་པར་སང་མྲིན་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་ནྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སྐེ་བ་དུ་མར་

གོམས་པར་བས་པའྲི་སྒོ་ནས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་དགོས་པ་ལ། ཆུ་སོས་པས་ཅུང་

ཟད་ཚ་བར་འགྱུར་ཡང་མེར་འགྱུར་བ་མྲི་སྲིད་ལ། མཆོངས་པ་གོམས་པས་ཅུང་

ཟད་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཡང་། མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ནས་རྒྱང་གྲགས་ལས་ལྷག་པ་

མཆོངས་པ་མྲི་སྲིད་པ་བཞྲིན་དུ། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀང་ཅུང་ཟད་

འཕེལ་བར་འགྱུར་ཡང་། མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་མྲི་སྲིད་པས་སོ་སམ་དུ་དོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་ནྲི། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གོམས་ཡུལ་

ལ་གསལ་སང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པས་གསལ་བར་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བ་སེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གོམས་

བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་བར་གོམས་པར་བས་ན་གོམས་བའྲི་ཡུལ་ལ་གསལ་

སང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁོད་རྟེན་བརྟན་གོམས་པར་བས་ཟྲིན་འབད་

རྩོལ་སྐར་མ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་འདོད་

ཆགས་བཞྲིན་ཞེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སོ། །རྟེན་ནྲི་སེམས་གསལ་རྲིག་ཙམ་

ཡྲིན་ལ། དེ་བརྟན་པར་གང་གྲིས་སྒྲུབ་ན། རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་ཡ་མཐའ་མ་མཐའ་ཐུག་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། སྐེས་བུ་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་རྲིག་པ་དེ་ལ་

རྒྱུ་མེད་ན། རེས་འགའ་བ་ཡྲིན་པས་གནོད་ལ། རྒྱུ་ཡོད་ན། རྟག་པའམ་མྲི་རྟག་པ་

གང་ཡྲིན། རྟག་དངོས་ཡྲིན་ན་ཡུལ་དང་དུས་གང་ལ་ཡང་མ་ཁབ་པ་མྲི་སྲིད་པས། 

འབས་བུ་དང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་མྲི་སྲིད་དོ། །ཕྲི་མ་ལྟར་ན། བེམ་རྲིག་གང་

རུང་ལས་གཞན་པའྲི་དངོས་པོ་ལས་སྐེ་བར་མྲི་འཐད་པས། གང་རུང་ལས་སྐེས་

དགོས་ལ། བེམ་པོས་ཉེར་ལེན་བེད་ན། དབང་པོ་དང་བཅས་པའམ། ཕྲི་རོལ་གྲི་བེམ་

པོས་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དབང་པོ་ཀུན་ཚོགས་པ་རྒྱུར་དགོས་སམ། གང་རུང་རེས་

ཆོག །

དང་པོ་ལྟར་ན། མྲིག་དབང་མ་ཚང་ན་ཡང་ཡྲིད་བོ་མྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། ཕྲི་མ་

ལྟར་ན། མྲིག་ཤེས་བཞྲིན་དུ་རྟོག་པས་ཀང་གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་བེམ་པོས་ཉེར་ལེན་བེད་ན། ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རྫས་ཀྲིས་སམ། 

རྡུལ་ཕན་གྲིས་བེད། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དང་པོ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་ཅན་རྫས་ཆ་བཅས་ཆ་མེད་གཉྲིས་ལས། ཆ་བཅས་

ཀྲིས་ཉེར་ལེན་བེད་པ་ནྲི། ཆ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་རྒྱུར་དགོས་སམ། གང་རུང་

རེས་ཆོག་ཅེས་པ་གོང་གྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཁེགས་ལ། ཡན་ལག་རྣམས་ལས་

རྫས་ཐ་དད་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་ཀྲིས་ཉེར་ལེན་བེད་ན། གདོང་གོས་ཀྲིས་

བསྒྲིབས་ན། ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ཀང་གོས་ཀྲིས་བསྒྲིབས་པ་དང༌། གཞན་མ་

བསྒྲིབས་ན་བསྒྲིབས་མ་བསྒྲིབས་ཆ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བསྒྲིབས་

མ་བསྒྲིབས་ཆ་གཉྲིས་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡོད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་མེད་ན། གདོང་

གོས་ཀྲིས་བསྒྲིབས་པའྲི་ཚེ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་གདོང་གསལ་བར་མཐོང་བར་ཐལ་

ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོ་མྲི་གཡོ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་སོགས་ལ་སྦར་བའྲི་རྲིགས་

པ་རྣམས་ཀྲིས་གནོད་དོ། །རྡུལ་གྲིས་ཉེར་ལེན་བེད་ན། རེ་རེ་བས་ཀང་ལྟོས་མེད་

དུ་སྐེད་ན་ཡྲིད་རྟོག་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། ཀུན་ཚོགས་དགོས་ན། རྡུལ་

ཕན་གཅྲིག་མ་ཚང་ན་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་

པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པས་ཉེར་ལེན་བེད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་ཡང་རང་རྒྱུད་

ཀྲིས་བསྡུས་པ་དང༌། གཞན་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་གཉྲིས་ལས། གཞན་རྒྱུད་ཕ་མ་ལྟ་

བུའྲི་ཤེས་པས་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བེད་ན། ཕ་བཟོ་མཁས་པ་དང་བླུན་པ་སོགས་

ཀྲི་བུ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བས། རང་རྒྱུད་ཀྲི་རྲིག་པ་སྔ་མ་ཁོ་ནས་

ཉེར་ལེན་བེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྲིག་པའྲི་ཡ་མཐའ་དང་མ་མཐའ་ཐུག་པ་མེད་

པ་དང༌། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཆུའྲི་དོད་ནྲི་རྟེན་

མྲི་བརྟན་ཏེ། ཧ་ཅང་བསོལ་བ་ན་བསམས་པར་འགྱུར་བ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་ལ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མཆོངས་པ་ཡང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་བའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་སྩོལ་བ་

སོ་སོས་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་ཤྲིང་། བརྩེ་བ་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་རང་གྲི་

རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། གོམས་ཟྲིན་ཀང་རང་གྲི་སྩོལ་བ་སྐར་མ་ལ་མྲི་ལྟོས་

པའྲི་རྟགས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལྟར་རྲིགས་པའྲི་སྒོ་དུ་

མའྲི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ལེགས་པར་བསམས་པས། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་ཤེས་ནས། དེའྲི་རྒྱུ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སང་བ་དང་སོང་ནུས་སུ་ངེས་

ཤྲིང༌། ཐར་པ་ཡོད་ངེས་དང་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྲི་བོ་སྲིང་ཐག་པ་ནས་སྐེས་པ་ན། 

ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཇྲི་སྲིད་ཐར་

པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོས་མ་ཟྲིན་པ་དེ་སྲིད་དུ་ལེགས་པར་སྤད་པ་ཇྲི་སེད་བསགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང༌། འཁོར་བའྲི་བདེ་འབས་ཙམ་འབྲིན་པར་བེད་པའྲི་བསོད་ནམས་

ཆ་མཐུན་ཞེས་བ་བའྲི་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྲིན་ལ། གང་གྲི་ཚེ་བོ་འདྲིས་ལེགས་

པར་ཟྲིན་ནས་ཐ་ན་ལས་དང་པོ་པའྲི་ལེགས་པར་སྤད་པ་ཟས་ཁམ་གཅྲིག་ཙམ་སྩལ་

བ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཐར་པའྲི་རྒྱུ་དང༌། འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྲིས་ཕོགས་པར་བེད་

པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བས། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྲི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བའྲི་གྲངས་སུ་བགྲང་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་པའྲི་ངེས་

པ་གཏྲིང་ཚུགས་པ་མ་རེད་ན། གཞན་གྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། རང་ལ་སྡུག་

བསྔལ་དག་པོ་ཐོག་ཏུ་བབ་པ་མ་བཟོད་པས་ཡྲིད་འབྱུང་ཐར་འདོད་དག་པོ་སྐེས་པ་

ལྟར་སང་ཡང་། གཞན་གྲི་རྲིགས་པ་ལྟར་སང་དང་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟློག་པར་

ནུས་ཤྲིང༌། འཕལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་དེ་ཅུང་ཟད་ལོག་ནས། ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཡྲིད་བྲིད་པ་ན། ཡྲིད་འབྱུང་དེ་འད་སར་ལོག་ནས་ཡྲིད་འབྱུང་དང་

བལ་བའྲི་གནས་སབས་ལ་བརྟེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། དེ་ལོག་ན་ནྲི་རང་ཉྲིད་

ཀྲི། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་སར་བརྟེན་འགྱུར། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞྲི་པ་བསྒོམས་པས་བདག་འཛིན་ཇྲི་ལྟར་སོང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐར་པ་

དོན་གཉེར་གྲི་བོ་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན། ཐར་པ་དེའྲི་

རྒྱུ་ལ་མ་འབད་པར་ངང་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་མཐོང་ནས་ཐར་པའྲི་ལམ་

ལ་སོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་ཡང་

རྲིགས་ཅན་གསུམ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་རང་བཞྲིན་གྲིས་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དག་ནྲི། རང་

ཉྲིད་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་འདོད་ནས། ཉན་ཐོས་

ཀྲི་ལམ་མངོན་དུ་བས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བེད་དོ། །རང་བཞྲིན་

གྲིས་དབང་པོ་འབྲིང་པོ་དག་ནྲི། གཙོ་བོར་རང་ཉྲིད་ཁོ་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བར་

འདོད་ནས་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་མངོན་དུ་བས་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་

པར་བེད་དེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དག་ནྲི། རང་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་བ་བཞྲིན་དུ། འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བར་

མཐོང་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མ་བས་པའྲི་དྲིན་

ཅན་ཤ་སག་ཏུ་མཐོང་སེ། དེ་མྲི་བཟོད་པའྲི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་

ན་ཅྲི་མ་རུང་སམ་པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བེད་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་

ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་བར་འདོད་པའྲི་བོ་

སྐེས་པ་ན། རང་ཉྲིད་ལ་ད་ལྟ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདོན་པའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ནུས་པ་མེད་པར་མཐོང་ཞྲིང༌། ནུས་པ་ཡོད་པ་ལེགས་པར་བཙལ་བ་ན། སངས་

རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདོན་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་

པར་ངེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་སྔལ་ལས་བསྒལ་

བའྲི་ཕྲིར་དུ། བདག་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའྲི་ཐེག་ཆེན་

སེམས་བསྐེད་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ལ་བསབས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་ལ་འཇུག་

ཚུལ་མྲི་འད་བ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང༌། ཉན་ཐོས་སེ་པ་དག་གྲི་ལྟར་ན། ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་ལུས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གས་གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་རྒྱུ་མེད་པར་འད་ནའང༌། 

ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ཚེ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡུན་ཤྲིན་ཏུ་ཐུང་བར་

གོམས་པར་བས་པ་དང༌། ཚོགས་གསོག་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆུང་བར་བས་པས་ཉན་ཐོས་

དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་དག་གྲིས། བསལ་པ་བརྒྱ་ལ་

སོགས་པའྲི་བར་དུ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་འབེལ་བར་བས་ཏེ། གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་ཉྲིད་བསྒོམས་པས་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ཅྲིང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་

དག་གྲིས། བསལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཚོགས་གསོག་པའྲི་སྒོ་

ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་བོ་དེ་ཐབས་མང་པོ་དང་འབེལ་བར་བས་

ཏེ་བསྒོམས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཡང་སངས་ཏེ། ཤེས་བ་

ཀུན་ལ་ཐུགས་གསལ་ཞྲིང་གནས་ངན་ལེན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་རྫོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་བས་ན་ཉན་ཐོས་པ་དག་གྲི་འདོད་པ་
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དང་མཐུན་པར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

འཐོབ་ཚུལ་སོན་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས། 

ལེའུ་གཉྲིས་པར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཁོ་ན་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གྲི་ལམ་གྲི་ཁད་པར་ཀང་ཐབས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་ཚོགས་གསོག་པ་ཡུན་

རྲིང་ཐུང་ཁོ་ནས་འབེད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་

མང་པོ། །ཡུན་རྲིང་དུས་སུ་གོམས་པ་ལས། །དེ་ལ་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་

གསལ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །དེས་ན་ཐུགས་ཀང་གསལ་བའྲི་ཕྲིར། །རྒྱུ་ཡྲི་བག་ཆགས་

སངས་པ་ཡྲིན། །ཐུབ་ཆེན་གཞན་དོན་འཇུག་ཅན་གྲི། །བསེ་རུ་ལ་སོགས་ཁད་འདྲི་

ཡྲིན། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་རྣམ་རྲིག་པ་རང་ལུགས་

ཀྲི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འཐོབ་པར་བེད་པའྲི་ལམ་ལ་སོབ་ཚུལ་ནྲི། ཉན་

ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་དག་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་གོམས་པར་བས་པས་ཉོན་

སྒྲིབ་སངས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་བང་ཆུབ་འཐོབ་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་

དག་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཙམ་རང་དོན་དུ་

བསལ་པ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པར་གོམས་པར་བས་པས་ཉོན་སྒྲིབ་དང་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་

རྟོག་ཙམ་ཡང་སངས་ཏེ། རང་རྒྱལ་གྲི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་དོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་

རྲིགས་ཅན་དག་ནྲི་ཐབས་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་འབེལ་བར་བས་ནས། གང་ཟག་དང་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མཐའ་དག་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། རེས་དཔག་ཚད་

མས་ངེས་པར་བས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་དེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཞྲི་གནས་ལ་བརྟེན་ཏེ། 
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གོམས་པར་བས་པས་ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་ན་རྟོག་པའྲི་རྦ་རླབས་ཉེ་བར་ཞྲི་ནས། བདག་

མེད་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་མཐོང་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའྲི་སྒྲིབ་པས་བསྡུས་

པའྲི་མཐོང་སང་མ་ལུས་པར་སོང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་

བས་པས་མཐར་སྒོམ་སང་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་ཏེ། རྣམ་

མཁེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་ལེའུ་གསུམ་པར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ཡྲིན་ལ། གཉེན་པོ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ལམ་གྲི་སང་བ་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་

ཇྲི་ལྟར་སོང་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། རྒྱས་པར་ཕོགས་གཞན་དུ་ཁོ་བོས་བཤད་

ཟྲིན་པས་དེར་བལྟ་བར་བ་ཞྲིང་ལམ་གྲི་བགྲོད་ཚུལ་འདྲི་དག་ལ་བཤད་པར་བ་བ་

ཆེས་མང་དུ་ཡོད་ན་ཡང༌། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་འཇྲིགས་ཏེ་འདྲིར་མ་བྲིས་

སོ། །རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འཕོས་དང་བཅས་པ་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་གསུམ་པ་ཚད་མའྲི་འབས་བུའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་

ལ་ཚད་མའྲི་འབས་བུ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཚད་མའྲི་ཆོད་པའྲི་འབས་བུ་དང༌། མ་

ཆོད་པའྲི་འབས་བུའོ། །ཚད་མའྲི་འབས་བུ་བེད་པ་གཞན་གྲིས་བར་ཆོད་པ་ནྲི་གང་

ཞེ་ན། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་སྐེས་བུའྲི་དོན་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་

རྣམས་དང༌། བདེན་བཞྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྟོགས་ནས་དེ་དག་ལ་འཇུག་

ལྡོག་བེད་པའོ། །དོན་དེ་ཡང༌། བང་དང་དོར་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲི། །འཇུག་ལ་དེ་གཙོ་

ཡྲིན་ཕྲིར་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ཏོ། །འབས་བུ་འདྲི་ནྲི་ཚད་མའྲི་སོབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 760  

ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས། ཚད་མའྲི་བསྐེད་འབས་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བའོ། །བེད་པ་

གཞན་གྲིས་མ་ཆོད་པའྲི་ཚད་མའྲི་འབས་བུ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། ཚད་

མ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མ་གྱུར་པ་དང་གྱུར་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཚད་མས་དངོས་སུ་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ཡང་ཚད་

མས་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཆོད་པའྲི་འབས་བུ་ཞེས་

བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚད་མ་རང་གྲིས་གཞལ་བ་རྟོགས་པའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་ཚད་མའྲི་མ་ཆོད་པའྲི་འབས་བུ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཚད་མ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་པས། བེད་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡུལ་གྲི་

རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཚད་མ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་བས་ན་འདྲི་ནྲི་ཚད་མས་བསྐེད་པའྲི་འབས་བུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་མའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ནྲི། རྣམ་པར་བཞག་

པར་བ་བའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པས་བཞག་པ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་དེས་ཡུལ་རྟོགས་པར་འཇོག་

པ་ནྲི། ཡུལ་དེའྲི་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན། ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནྲི་ཐ་དད་པས། །བོ་ཡྲིས་རྟོགས་པ་ཐ་དད་ཕྲིར། །དེ་ཡོད་ན་འདྲི་

ཡོད་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཚད་མས་གཞལ་བ་རྟོགས་པའྲི་

ཆ་ནྲི། གཞལ་བའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཚད་མ་དེའྲི་རྣམ་པར་བཞལ་བའྲི་འབས་བུ་

མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཚད་མ་དེའྲི་འབས་བུ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བའོ། །གང་གྲི་སྒོ་ནས་གཞལ་བ་རྟོགས་པར་འཇོག་པའྲི་ཚད་མ་དང༌། གང་རྣམ་པར་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 761  

བཞག་པར་བ་བ་གཞལ་བ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་འབས་བུ་དང༌། གང་ལ་ཚད་མས་

རྟོགས་པའྲི་བ་བ་འཇུག་པའྲི་ལས་གཞལ་བ་སེ། གསུམ་པོ་འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ལས་ནྲི། ཚད་མས་གཞལ་བ་འཇལ་བའྲི་ཚུལ་ལ་

རྨོངས་ཏེ། ཚད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་པ་དང་མྲི་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་བང་དོར་བ་མྲི་

ནུས་པར་གཟྲིགས་ནས། སོབ་དཔོན་ཡབ་སས་ཀྲིས་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྲི་

རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །དེ་ལས་འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པ་མངོན་སུམ་གྲི་

ཚད་འབས་བཤད་པར་བ་སེ། འདྲི་ལ་གཞན་གྲི་ལུགས་དགག་པ། རང་གྲི་ལུགས་

གཞག་པ་གཉྲིས་ཀྲི། 

དང་པོ་ནྲི། རྟོག་གེ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བའྲི་དྲིང་སང་གྲི་མཁས་རློམ་ཕལ་ཆེ་བ་

དག །འབས་རྟོག་དང་པོ་དང༌། གཉྲིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ཞེས་བ་བའྲི་ཚད་འབས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཕྲུགས་གསུམ་གཞུང་ལས་གསུངས་པར་ཁས་བངས་ནས། དེ་དག་

ལས་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་

གྲི་ལུགས་ཡྲིན་པ་ལ་འདོད་པ་མྲི་མཐུན་པ་མ་གཏོགས། འབས་རྟོག་དང་པོ་མདོ་

སེ་པའྲི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

དང༌། འབས་རྟོག་གཉྲིས་པ་སེམས་ཙམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚད་འབས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ལ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཀང་འདོད་པ་ཕོགས་གཅྲིག་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་འབས་རྟོག་དང་པོའྲི་རྣམ་གཞག་ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཟུགས་

སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བ། དེ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྲི་བོ་འབས་བུ། དེའྲི་རྣམ་

པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 
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ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བ་ཕྲི་རོལ་དོན་ལ་ངེས་པ་འདེན་ནུས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་ལས་

སྐེས་འད་བ་ཚད་མ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྟོགས་པ་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། དོན་ལོག་ན་མོ་གཞལ་བ། དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་བོ་ཚད་མ། དོན་རྟོགས་

འབས་བུ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འབས་རྟོག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། གཟུང་རྣམ་གཞལ་

བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་སྨྲ་ལ། མཁས་རློམ་ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། ཚུལ་དེ་རྣམ་བདེན་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ལ། རྣམ་རྫུན་པའྲི་ལུགས་ལྟར་ན། 

གཟུང་རྣམ་སྒོ་བཏགས་གཞལ་བ། དེ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཚད་མ། དེ་རྲིག་པའྲི་རང་

རྲིག་བཏགས་པ་བ་འབས་བུ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་འགྲེལ་རང་ལུགས་ནྲི། རྣམ་རྫུན་པའྲི་

ལུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སེམས་ཙམ་པ་ཡང༌། ཐ་སད་དུ་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་གཞལ་བ། དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་བོ་ཚད་མ། དོན་རྟོགས་འབས་བུར་བས་

པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་ལ། ཡང་དག་པར་ན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་

བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུར་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ད་ནྲི་དེ་དག་ལ་

དགག་པ་བསན་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟ་སེ། མདོ་སེ་པས་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་

གྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ན། གཟུགས་སོགས་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པ་གཞལ་བ་

ཞེས་པའམ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བ་ཞེས་འཇོག་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རང་

ཡུལ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ལ་ཚད་མར་སོང་བས་ཁབ་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་

གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་ཚད་འབས་འཇོག་པ་ན། གཟུགས་སོགས་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་གཞལ་བ། ཞེས་འཇོག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་རྣམ་
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པར་འཇོག་པའྲི་ཚེ། གཟུགས་སོགས་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པར་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་

པར་འདོད་རྲིགས་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་ཡྲིན་ན་རང་ཡུལ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ལ་ཚད་མར་སོང་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་

ན། མདོ་སེ་པས་སྔོ་སོགས་ཕྲི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཕྲི་དོན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་མང་དུ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད། མདོ་སེ་པ་རང་ལུགས་འཇོག་པ་ན་ཡང་། དོན་

མེད་པར་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། མདོ་སེ་པས་གཟུགས་སོགས་ཕྲི་དོན་

ཡྲིན་པར་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། རྣམ་རྲིག་པས་

ཕྲི་དོན་མེད་པར་སྨྲས་པ་ལ། མདོ་སེ་པས་མངོན་སུམ་གྲི་བསལ་བ་སོན་རྲིགས་

པ་ལས་སབས་གང་དུ་ཡང་མ་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་མདོ་སེ་པ་ཕྲི་དོན་ཚུར་མཐོང་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མྲི་འདོད་དོ། །དེ་བས་ན་མདོ་སེ་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་

ཚུར་མཐོང་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབས་འཇོག་པ་ན། ཕྲི་དོན་གཞལ་བ་

ཞེས་སམ། གཟུགས་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། རྲིགས་པའྲི་

གཏྲིང་མ་སེབས་པའྲི་རྟགས་སུ་ཟད་དེ། ཡང་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ། དོན་ལོག་ན་མོ་

གཞལ་བ། ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང༌། ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་གནོད་བེད་རྒྱས་པར་གོང་

དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ཡང༌། དོན་རྟོགས་འབས་བུར་བས་པ་ལ། དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་ཚད་

མར་སྨྲ་བའང་མྲི་འཐད་དེ། འོ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་ན། བོ་

དེས་དོན་རྟོགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དོན་རྟོགས་པའྲི་འཇོག་

བེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཟླ་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་སང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཅན། ཁོད་ཀྲིས་ཟླ་གཉྲིས་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་

བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཟླ་གཉྲིས་དེ་ཡུལ་དུ་ཐལ། བོས་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་

བུར་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི། སེམས་ཙམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་མདོ་སེ་པ་ཡང་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། མདོ་སེ་པ་ཡང་བོ་གཅྲིག་གྲི་

འཛིན་རྣམ་དེ་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་མདོ་སེ་པ་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང༌། རྣམ་པ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཅྲིང་རྫས་སུ་གྲུབ་པ་དང༌། བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ཁས་བངས་

ནས། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་ཁས་

མྲི་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ནང་འགལ་བའྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་པས། མ་བརྟགས་པའྲི་གཏམ་

གྲིས་རྨོངས་པ་ངོ་མཚར་སྐེད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །རྣམ་རྫུན་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། རྣམ་རྫུན་པ་གཟུང་རྣམ་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པར་ཚུར་

མཐོང་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་ན། རྣམ་བདེན་པའྲི་ངོར་རྣམ་པ་སྒོ་བཏགས་

ཡྲིན་པར་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུར་མཐོང་མངོན་

སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་དགོས་ན། ལ་མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་

ཡོད་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཏན་

ཚིགས་རྣམས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སར་ཡང་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་སོགས་སུ་ཧ་

ཅང་ཐལ་ལོ། །འབས་རྟོག་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་སུ་ཁས་བངས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཤྲིང༌། གཉྲིས་པ་རྣམ་བདེན་པའྲི་ལུགས་སུ་ཁས་བངས། འབས་རྟོག་གྲི་རྣམ་གཞག་

གསུམ་པོར་གྲངས་ངེས་བས་ནས། སེ་བདུན་རང་ལུགས་ལ་རྣམ་རྫུན་པའྲི་ལུགས་

འཐད་ལྡན་དུ་བཞེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཡབ་སས་ཀྲིས་ཚད་མ་དང་འབས་

བུའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་སོན་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་བརྩམས་ནས། 

རང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་འབས་གང་དུ་ཡང་མ་བཀོད་དོ་ཞེས་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་ང་རོ་སྒོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །སེམས་ཙམ་པ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་

གཞལ་བར་བས་པའྲི་ཚད་འབས་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། མྲི་རྲིགས་པར་སྔར་ཡང་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །སེམས་ཙམ་པས་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ད་དུང་འོག་ཏུ་ཡང་དགག་པར་བའོ། །

འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དངོས་བསན་གྲི་ཚད་

འབས་དང༌། ཤུགས་བསན་གྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། མ་དཔད་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་ཚད་

མ། རྣམ་པ་དོན་དུ་ངེས་པའྲི་འཁྲུལ་ངོར་དོན་རྲིག་བཏགས་པ་བ་འབས་བུ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔད་པའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཞལ་བ། འཛིན་པའྲི་

རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རྲིག་པའྲི་ཐ་སད་འབས་བུ། དེས་ན་འབས་རྟོག་གསུམ་པ་ནྲི། 

མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མདོ་སེ་པའྲི་ཡྲིན་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པའྲི་ཡྲིན་པ་གང་དུ་ཡང་

གཞག་མྲི་ནུས་ཀྲི། མདོ་སེ་པ་སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར། 

མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ཏོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་དོན་དུ་ངེས་པའྲི་འཁྲུལ་ངོར། 
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ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། 

རྣམ་པ་དོན་དུ་ངེས་པའྲི་འཁྲུལ་ངོར་གཟུང་རྣམ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། མ་དཔད་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་དོན་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་དོན་རྲིག་བཏགས་པ་བ་

འབས་བུ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་བས་པ་འདྲི། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའྲི་

རྣམ་གཞག་ཏུ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་གཞག་འདྲི་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་

དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དེ་རང་

གྲི་གཞལ་བ་ཕྲི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་རྲིག་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དུ་ན། 

མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་དོན་རྲིག་མཚན་ཉྲིད་པ་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །

སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཕྲི་དོན་མ་གྲུབ་པས། མ་དཔད་

པའྲི་ཚེ་ཕྲི་དོན་གཞལ་བར་མྲི་འཐད་ལ། མ་དཔད་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་དོན་མཚན་ཉྲིད་པ་

ཡོད་ན། གཟུང་རྣམ་ཡང་མ་དཔད་པའྲི་ཚེ་དོན་རྲིག་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་དགོས་པས་

དོན་རྲིག་བཏགས་པ་བ་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

དཔད་པའྲི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་བུའྲི་རྣམ་

གཞག་འདྲི། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། 

རྣམ་གཞག་འདྲི་མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་དཔད་པའྲི་ཚེ་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་

རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བོ་གཅྲིག་གྲི་

གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང༌། དཔད་པའྲི་ཚེ་ཐ་

དད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་། བདེན་པའྲི་
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ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། རྫས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་དཔད་པའྲི་ཚེ་

ཞེས་པ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་དཔད་པ་ལ་མྲི་འདོད་ཀྲི། སྤྲིར་ཚད་མས་

དཔད་པ་ཙམ་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། མ་དཔད་པ་ཡང་ཚད་མས་མ་དཔད་པ་ལ་

འདོད་དགོས་པས། མ་དཔད་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་དོན་གཞལ་བ་ཡྲིན་ཞེས་པ་དེ་ཚད་མས་མ་

གཞལ་བའྲི་ཚེ། ཕྲི་དོན་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །འདྲིས་ནྲི་གང་དག་སེམས་ཙམ་པ་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་གཞལ་བར་བས་པའྲི་ཚད་

འབས་ཁས་ལེན་ལ། ཡང་དག་པར་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ་སོགས་སུ་འདོད་ཅེས་སྨྲ་

བ་དེ་ཡང་ལེགས་པར་ཁེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཕྲི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབས་

བུ། ཞེས་པ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཁས་

ལེན་པའྲི་སངས་རྒྱས་པ་སུ་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་རྣམས་དང་

བའྲི་ཕྲིར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་འདྲི་ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་

ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དང་བའྲི་ཕྲིར། 

གཟུགས་མེད་ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་གཟུང་འཛིན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་

རྣམས་ཟློག་ནས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་

འགྱུར་བར་བ་བའྲི་ཕྲིར། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་སྨྲ་བ་པོའྲི་མཚང་སྒོག་པར་བེད་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། འདྲི་ལྟར་

ཕྲི་དོན་གཞལ་བ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་སོང་བའྲི་ཚེ། རང་རྲིག་འབས་བུ་ཡྲིན་པ་

གཞྲི་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། གྲུབ་ན་གཟུང་རྣམ་ཕྲི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ། རང་རྲིག་ཡྲིན་
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པ་གཞྲི་གྲུབ་དགོས་པས། ཕྲི་དོན་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ཚད་མས་དམྲིགས་

པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ངོ་། །མ་གྲུབ་ན། གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྲི་དོན་ལ་

ཚད་མར་སོང་བའྲི་ཚེ་རང་རྲིག་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་བསན་པས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་

མེད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཕྲི་དོན་ལ་ཚད་

མར་སོང་བའྲི་ཚེ། རང་རྲིག་འབས་བུ་ཡྲིན་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲི་བོང་གྲི་

རྭའྲི་རྣམ་གཞག་བསན་པས། དོན་དམ་བདེན་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། 

སྔོན་མེད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་སོ། །གཞན་ཡང་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་

འདྲི་ཁས་ལེན་པའྲི་སངས་རྒྱས་པ་སུ་ཡང་མེད་ན། འདྲི་ཕྲི་རོལ་པའྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་

ནམ། འོན་ཏེ་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ནམ། གང་ཟག་

སུའྲི་ཡང་འདོད་པ་མྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་རྟོག་གྲང་། ཅྲི་སེ་ཕྲི་རོལ་པའྲི་འདོད་པའོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས། བདེན། དེ་འད་ངས་ཀང་མྲི་ཤེས་

སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་གཞུང་མཐའ་དག་ཕྲི་རོལ་པའྲི་རང་གཞུང་ངམ། ཕྲི་རོལ་པའྲི་

འདོད་པ་བརོད་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མའྲི་གཞུང་གང་རུང་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གྲུབ་

མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པའོ་ཞེ་ན། གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བའྲི་

གང་ཟག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཚད་འབས་

གཞལ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་

གང་ཟག་སུའྲི་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་

ནས། དེ་འད་ངས་ཀང་མྲི་ཤེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་གཞུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་གང་

ཟག་སུས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲི་བསན་བའྲི་གཙོ་བོ་གང་ཟག་སུས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 769  

ཀང་མྲི་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། མངོན་སུམ་གྲིས་བསལ། མ་

ཁབ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་འདོད་པའྲི་གང་ཟག་སུ་ཡང་མེད་ན། སྒ་

མྲི་རྟག་ཅེས་པའྲི་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་གྲི་རྒོལ་བ་སུ་ཡང་མེད་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། 

འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་འདོད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་ན། འབས་རྟོག་

གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྲི་གཞུང་འདྲི་ཁས་ལེན་པ་སུ་ཡང་མེད་མྲི་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བའྲི་

དོན་དུ་གཟུགས་ཡོད་པར་བསན་དགོས་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་

པ་དང་བའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་རོལ་གཞལ་བར་བསན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། དེའྲི་ཕྲིར། 

ཕྲི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པའྲི་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བསན་དགོས་པ་

འབུད་དོ། །ཁབ་པའང་ཁས་སོ། །འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་

སྐོན་ཆགས་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་གཟུགས་

ཡོད་པར་བསན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་ཀྲིས་དེའྲི་ཕྲིར་དུ་གཟུགས་མེད་པར་

བསན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གཉྲིས་ཀ་དངོས། གཞན་ཡང༌། མདོ་སེ་པ་དང་བའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་

རོལ་གཞལ་བར་བས་པ་ལ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དང༌། རང་རྲིག་འབས་བུར་བསན་

ཏོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པས་མདོ་སེ་པ་རྣམ་རྲིག་

ལ་དང་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བར་འདོད་པ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

རྟོགས་པའྲི་གེགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་རྲིག་འབས་བུར་བསན་པས་ཀང་དང་མྲི་

ནུས་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པ་ཡང་རང་རྲིག་ཁས་ལེན་པའྲི་སྒོ་ནས་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལས་

ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་ཕྲིར། གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་བསན་པས་ཀང་དང་མྲི་ནུས་
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པར་ཐལ། མདོ་སེ་པ་ཡང་གཟུང་རྣམ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་རོལ་

གཞལ་བ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་བསན་པས་ཀང་དང་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། རྣམ་རྲིག་

པའྲི་གྲུབ་མཐའ་རྟོགས་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ཁེགས་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་སོང་བའྲི་ཚེ་རང་རྲིག་

འབས་བུར་བསན་པས་ཀང་། མདོ་སེ་པ་དང་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པས་གཟུང་

རྣམ་ཕྲི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། མདོ་སེ་པས་ཕྲི་དོན་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲི་

སྒོ་ནས་འགོག་ཅྲིང་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། བེ་བག་སྨྲ་བའྲི་ངོར་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་གཞག་

བས་པས་བེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པའང་མྲི་འཐད་དེ། 

ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་དགག་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་རྲིག་འབས་བུ་ཡྲིན་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་

རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་པས་ཁེགས་པས། ཚད་མས་གནོད་པ་མཐོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་

བརྟེན་ནས། ཤེས་ལྡན་སུ་ཡང་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གཞན་ལ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རང་རྲིག་འབས་བུར་བཤད་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རྣམ་རྲིག་ལ་གཞུག་མྲི་ནུས་

ཏེ། མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཞུག་པ་ལ་ཡང་རང་རྲིག་སྒྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

བས་ན་ཚུལ་འདྲི་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པའྲི་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་པ་འདྲིས། མདོ་

སེ་པ་སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་དང་བའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་རྲིག་

འབས་བུར་བཞག་གོ ཞེས་སོགས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་དགག་པར་བའོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་ཚད་མ། དཔད་ན་རང་གྲི་ངོ་བོ་
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རྲིག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། མ་དཔད་ན་དོན་རྲིག་པ་འབས་བུ། ཞེས་པ་འབས་རྟོག་གསུམ་

པའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚད་འབས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འོ་ན། འབས་རྟོག་དང་པོ་དང་ཟློས་པར་མྲི་འགྱུར་

རམ་ཞེས་པའྲི་ལན་དུ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འབས་རྟོག་དང་པོ་མདོ་སེ་པའྲི་མ་དཔད་པའྲི་

ཚད་འབས་ཡྲིན་ལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་པའྲི་དཔད་པའྲི་ཚད་འབས་ཡྲིན་

པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

གཞན་དག་ན་རེ། འབས་རྟོག་དང་པོ་དང་འདྲི་གཉྲིས་དགོས་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཟློས་སྐོན་མེད་དེ། འབས་རྟོག་དང་པོར་ནྲི། དོན་འད་བ་ཚད་མར་མྲི་འདོད་

པའྲི་དཔོད་པ་པ་སོགས་བཀག་ནས། དོན་འད་བ་ཁོ་ན་དོན་རྟོགས་འཇོག་བེད་ཀྲི་

ཚད་མར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་གཙོ་བོར་སོས་ལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པ་ནྲི། བོ་ལ་རང་

རྲིག་མྲི་འདོད་པའྲི་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀག་ནས། ཕྲི་དོན་གཞལ་བར་

བས་པའྲི་ཚེའང་ཤེས་པའྲི་དངོས་སུ་རྲིག་བ་ནྲི་ཕྲི་དོན་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཤེས་པ་ནྲི་རང་རྲིག་པར་རྲིགས་སོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་དག་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་གཞྲིར་བས་པའྲི་

ཚེ་ནའང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དཔད་ན་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དོན་རྟོགས་དཔད་ན་རང་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲི་སེ། ཤེས་པ་རང་གྲི་ངོ་

བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་རྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕྲི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་རྲིག་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་འབས་

བུ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་

རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དེ་ལ་བསམས་ནས། དཔད་ན་རང་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ངོ་བོ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། མ་དཔད་པ་ན་དོན་རྲིག་པ་འབས་བུ་ཞེས་སྨྲས་ཀྲི། ཕྲི་དོན་

ལ་ལྟོས་ཏེ་དཔད་ན་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག་པ་ཞེས་མྲི་སྨྲའོ་ཞེ་ན། འོ་ན། འབས་རྟོག་དང་

པོའྲི་སབས་སུ་འབས་བུར་གཞག་པའྲི་དོན་རྟོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གྲི་ངོ་བོ་

ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། འབས་

རྟོག་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་གཟུང་

རྣམ་ཚད་མར་བས་པར་ཡང་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་རྲིག་

དང་ཕྲི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་པ་འབས་བུར་བཞག་པར་ཡང་ཁད་

པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། འདོད་ན། དཔད་

མ་དཔད་དང་དགག་བ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁད་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །མདོ་སེ་པ་རང་གྲི་ལུགས་ལའང༌། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་

རྲིག་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕྲི་དོན་གཞལ་བར་བས་པའྲི་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

སྤྲིའྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲི་

སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤྲི་ཟྲིན་པ་ལ་སར་ཡང་བསྣུན་པས་

ཅྲི་ཞྲིག་བ། རོ་ལ་གསོད་པ་ནྲི་དགོས་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འབས་རྟོག་གསུམ་པ་མདོ་

སེ་པ་ལ་སྦོར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། རྣམ་ངེས་ཀྲི་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྲི་སབས་སུ་

དོན་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པ་གཏོད་པར་བེད་པ་པོ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་

ཕྲི་དོན་གྲིས་གཏད་པ་ལེགས་པར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་གཞན་དག་

གྲིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་ལྷག་མར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ད་ནྲི་རང་གྲི་ལུགས་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཡང་འབས་རྟོག་དང་པོ་གཞན་

རྲིག་གྲི་ཚད་འབས། འབས་རྟོག་གཉྲིས་པ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབས་རྣམ་གཞག་དེ་

ཉྲིད་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། སྔོ་སོགས་གཞལ་བ། དེའྲི་རྣམ་

པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མ། སྔོ་སོགས་རྟོགས་པ་འབས་

བུ། ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་ནྲི་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀའྲི་

ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀས་སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས་སྔོན་པོ་རྟོགས་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་འཆད་པར་

བེད་པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། བ་དང་བཅས་པ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། །ཚད་མའྲི་འབས་བུ་

ཉྲིད་དུ་འདོད། །ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་འདོགས་པ་སེ། །བ་བ་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་འཆད་པར་བེད་པ་ནྲི། རྣམ་འགྲེལ་དུ། བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་

ཅེས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ཐ་དད་འདོད་པས་དངོས་རྣམས་ལ། །སྒོ་འདོགས་པས་ནྲི་

འཇུག་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབས་ནྲི། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་གཞལ་བ། དེ་ལ་མྲི་

སླུ་བའྲི་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རྲིག་པ་འབས་བུ། ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། རང་

རྲིག་གྲི་ཚད་འབས་འདྲི་ཡང་། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་

ཏེ། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་བོ་གཅྲིག་གྲི་འཛིན་རྣམ་དེ། བོ་དེའྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་ལྟོས་

ཏེ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣམ་གཞག་འདྲི་ཉྲིད་སོན་པ་

ནྲི། ཚད་མ་མདོར། ཡང་ན་རང་རྲིག་འབས་བུ་སེ། །དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། ཞེས་
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གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དོན་རྲིག་གང་

ཡྲིན་སོ་སོར་རྲིག །ཅེས་པ་ནས། འདོད་པའམ་མྲི་འདོད་པ་དེས་ཀང༌། །དོན་རྲིག་

པར་ནྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཞེས་བ་བའྲི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རྣམ་གཞག་དེ་

ཉྲིད་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། སྨྲས་པ། གང་ཚེ་སང་བ་དེ་གཞལ་བ། །རང་

རྲིག་དང་ནྲི་དེ་འབས་བུ། ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པར་

བེད་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས། དེ་འད་ངས་ཀང་མྲི་ཤེས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང་རང་རྲིག་དང་བཅས་པར་གྲུབ་ཀང༌། 

འབས་རྟོག་གཉྲིས་པ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རྟོགས་

པའྲི་གེགས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། གཞལ་བ་གཟུང་རྣམ་དེ། ཕྲི་རོལ་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་

རྣམ་པར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཚད་འབས་

གཞལ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ན། དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་དགོས་སམ་སམ་དུ་འཛིན་

པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་སོ་སོར་རྲིག ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བཀག་ཅྲིང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། བོ་བདག་རྣམ་པར་དབེར་མེད་ཀང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འགོག་པར་

བེད་དོ། །དེ་ཡང་གཞུང་དེ་དག་གྲིས་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་དོན་

དམ་པར་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང༌། ཀུན་རྫོབ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ངོར་ཐ་དད་དུ་སང་བ་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཀྲི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྲི་

རྣམ་གཞག་བས་སོ། ཞེས་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མྲིན་ཡང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཐ་དད་ཡྲིན་
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པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཐ་དད་མྲིན་ཡང་བོ་འཁྲུལ་པའྲི་ངོར་ཐ་དད་དུ་སང་བ་ལ་ལྟོས་

ཏེ། ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡྲིན་ན། བོ་

གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བས། དེ་དག་ཚད་

འབས་གཞལ་གསུམ་དུ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབས་

མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་

ལོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་འདོད་པའྲི་མཁས་རློམ་དག་ནྲི། རང་རྲིག་ཚད་མ་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པར་ཟད་དོ། །འབས་རྟོག་དང་པོ་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

རྟོགས་པའྲི་གེགས་ནྲི་གསུམ་སེ། རྟོགས་བ་གཞལ་བ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། རྟོགས་

བེད་ཚད་མ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། རྟོགས་ཚུལ་འཛིན་སངས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཞལ་བ་སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲི་དོན་དུ་འཛིན་

པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔོ་སོགས་རྟོགས་པར་འཇོག་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དབང་སོགས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། ཚད་མ་དང་འབས་བུ་རྫས་གཞན་དུ་འཛིན་

པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཚད་མས་གཞལ་བ་སྔོ་སོགས་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་འཇལ་

བར་འཛིན་པའོ། །འདྲི་དག་ལས་དབང་སོགས་ཚད་མར་འཛིན་པ་དང༌། ཚད་འབས་

རྫས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་རྣམས་ནྲི། སྒྲིབ་བེད་གཞན་ཡྲིན་ན་དེ་ནྲི། ཞེས་

སོགས་དང༌། དེ་ཕྲིར་མཐོང་དང་དབང་འབེལ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འབས་རྟོག་

དང་པོའྲི་སབས་སུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཅྲིང༌། འབས་རྟོག་གསུམ་པ་ཚད་མས་གཞལ་
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བ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་འཇལ་བར་འཛིན་པ་ཡང༌། རྣམ་འགགས་ཤེས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ནྲི། །ཐ་དད་པར་ནྲི་བེད་ན་ཡང༌། །འདྲི་ནྲི་དོན་དང་འབེལ་བེད་པ། དོན་གྲི་

ངོ་བོ་ལས་གཞན་མྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཡུལ་རྟོགས་པའྲི་

འཇོག་བེད་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པའྲི་སྒོ་ནས་འབས་རྟོག་དང་པོའྲི་སབས་སུ་བཀག་

ཟྲིན་ལ། གཞལ་བ་སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་འཛིན་

པའྲི་ལོག་རྟོག་ནྲི། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས། དེ་འད་ངས་ཀང་མྲི་

ཤེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འགོག་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་འབས་རྟོག་

གསུམ་པར་ཐ་སད་བས་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཚིགས་འདྲི་རྣམས་ནྲི། འབས་རྟོག་དང་པོའྲི་

སབས་སུ་གཞལ་བར་བཤད་པའྲི་སྔོ་སོགས་དེ་འཇལ་བེད་ཚད་མ་རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པས། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ཡང་། གཞལ་བ་སྔོན་པོ་ལ་ལྟོས་

ཏེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་ལས་རྫས་གཞན་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་འབས་རྟོག་དང་པོ་སོགས་ལས་རྣམ་

གཞག་ལོགས་པར་གྱུར་པའྲི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཕྲུགས་

གསུམ་པ་གཅྲིག་སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་

སོགས་ཇྲི་ལྟར་”དང
1
་ཞེ་ན། གཞུང་དེའྲི་དོན་བེ་བག་སྨྲ་བས་ཤེས་པས་ཡུལ་རྣམ་

མེད་དུ་རྲིག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། མདོ་སེ་པ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་

གཉེན་གཉྲིས་ཀྲིས་བལྟས་པའྲི་ཚེ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་པུ་དེའྲི་གཟུགས་འདོད་མྲི་འདོད་

1 མ་ཕྲི། ༡༡༣ན༡ན།  དང་   ཞོལ། ༡༣༠བ༣ན།  -དང
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དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ། དེའྲི་ཚེ་གཉེན་གྲི་ཤེས་པ་ལ་འདོད་པར་སང༌དགྲའྲི་ཤེས་

པ་ལ་མྲི་འདོད་པར་སང་ཞྲིང༌། གཉྲིས་ཀས་ཀང་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་བཟུངས་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་སྐོན་སོན་པར་འདོད་པ་ནྲི། མདོ་སེ་པ་རང་ལའང་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་

སྒོ་ནས་རྲིག་པར་འདོད་པ་ལའང་མཚུངས་ཏེ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་

གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་བལྟས་པའྲི་ཚེ། མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་མ་འཁྲུལ་བར་

མདོ་སེ་པ་དང་བེ་བག་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀས་ཁས་མྲི་ལེན་ན། བེ་བག་སྨྲ་བས་ཀང་ཤེས་

པ་དེ་དག་ཡུལ་དེ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་རྲིག་པར་ཁས་མྲི་ལེན་པས། ཁས་ལེན་ལ་

མྲི་འགྲོ་ཞྲིང༌། མ་འཁྲུལ་བར་གཉྲིས་ཀས་ཁས་ལེན་ན། མདོ་སེ་པས། ཤེས་པ་དེ་

གཉྲིས་ལ་སྐེས་བུ་དེའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཁས་བངས་ཀང༌། རྣམ་པ་དེ་

ཡུལ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། ཡུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མྲིན་པའྲི་རྣམ་

པ་ཤར་ན་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་འདོད་

མྲི་འདོད་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ། དེ་གཉེན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་

རྣམ་པར་སང༌། དགྲའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བའྲི་རྣམ་པར་སང་ཞྲིང༌། རྣམ་

པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡུལ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བརོད་ན། མདོ་སེ་པ་ལ་

འཁོར་གསུམ་ག་ལན་མེད་དུ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་གཞུང་དེའྲི་དོན་དེ་

ལྟར་འཆད་པ་ནྲི། ཆེས་འཁྲུལ་བའོ་ཞེས་སྔར་ཡང་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང༌། ཕྲི་དོན་གཞལ་

བར་བཞག་པའྲི་ཚད་འབས་མདོ་སེ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཡང་མྲི་འཐད་པར་སྔར་མང་དུ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། 
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ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མདོ་སེ་པ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་ལ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་དེ། 

སྔོན་པོ་སོགས་ཡུལ་གྲིས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་

འདྲི་ལྟར། མདོ་སེ་པ་ཁོད་རང་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་སྔོན་པོ་སོགས་ནྲི་ཡོད་ན་

ཡང༌། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་ནྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕར་བཞག་པའྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་གྲིས་ཚུར་བཞག་པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་

གྲི་གཟུགས་ལ་དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲིས་བལྟས་པའྲི་ཚེ། ཤེས་པ་དེ་གཉྲིས་ལ་ཡྲིད་

དུ་འོང་མྲི་འོང་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་གཉྲིས་ཀ ། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་ཚུར་གཏད་པའྲི་

རྣམ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་

དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཁས་བངས་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་

ནས། མཚམས་སྦོར་མེད་སེམས་མཐོང་བ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། སྐེས་བུ་གཅྲིག་

གྲི་གཟུགས་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་ན། སྐོན་འབྱུང་

བའྲི་ཚུལ་སོན་པའོ། །དེ་ཕྲིར་ཕྲི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང༌། །རང་ཉྲིད་ཉམས་མོང་འབས་

ཡྲིན་རྲིགས། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་ལ་སྔོན་པོ་སོགས་ཀྲི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་དེ། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་དེ་དག་

ལ་སྔོ་སོགས་རང་ལས་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བ་དེ་ཡང་སང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་དགོས་པས། 

སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་འགྱུར་ན་ཡང༌། རྣམ་པ་དེ་དག་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གཏད་

པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཁེད་རང་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་སྔོ་སོགས་

གཞལ་བར་བས་པ་ལ་ཡང་། ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་མོང་

བ་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་རྲིགས་ཀྲི། ཁོད་འདོད་པ་ལྟར། རང་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་
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སྔོ་སོགས་རྟོགས་པ་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་པའོ། །མདོར་ན། ཕྲི་རོལ་

དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས། རང་ཉྲིད་ཉམས་མོང་འབས་ཡྲིན་རྲིགས། །དེ་

ལྟར་དོན་ནྲི་རྣམ་པར་ངེས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྔོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡུལ་རང་ངོས་

ནས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་པ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་འདོད་མྲི་འདོད་དུ་མར་

ཐལ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས། སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་

པའྲི་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པ་བཀག་སེ། སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་རྲིག་པ་འབས་བུར་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔོ་

སོགས་གཞལ་བ་ལ་སྔོ་སོགས་རྟོགས་པ་འབས་བུར་བས་པའྲི་ཚེ། རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་རྟོགས་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་ལས་རྫས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྔོ་སོགས་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

འཇོག་པ་ན། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་རྟོགས་པ་འབས་བུ། ཞེས་

འཇོག་གོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཚེ་དོན་སང་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། ཞེས་སོགས་ནྲི། 

སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའྲི་ཚེ་སྔོ་སོགས་དེ་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སབས་འདྲིར་དོགས་པ་གཉྲིས་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར། གཞལ་བ་སྔོན་པོ་སོགས་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། འཇལ་བེད་

ཀྲི་ཚད་མ་ནྲི། འཛིན་རྣམ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་རྲིགས་སོ་སམ་པ་དང༌། སྔོ་སོགས་གཞལ་

བ་དེ་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་བས་ན། ཚད་

འབས་ཡུལ་རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མར་བཞག་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དེས་གང་

གཞལ་དྲིས་པ་ན། སྔོན་པོ་གཞལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་གཞལ་བའྲི་འབས་བུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལ་གང་རྟོགས་དྲིས་པས། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རྟོགས་སོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས། ཚད་

མས་སྔོན་པོ་གཞལ་བའྲི་འབས་བུ་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རྟོགས་པར་ཁས་བངས་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་ས་རེས་ཤྲིང་བཅད་པའྲི་འབས་བུ་ལ་ས་རེ་རང་

ཉྲིད་ཆད་པར་ཁས་ལེན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་གཞལ་བ་སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་རྲིག་པ་འབས་བུར་འཇོག་རྲིགས་ཏེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་

གཞལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སམ་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་དོགས་པ་དང་པོ་སོང་བ་

ནྲི། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། གནས་པ་དེ་ལྟར་དེ་རབ་གསལ། ཞེས་

པའྲི་བར་གྲིས་སོན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་སྔོན་པོ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་གཞལ་

བར་བས་པའྲི་ཚེ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གཟུང་རྣམ་

ཚད་མར་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། །ཚད་ཡྲིན་ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ནྲི། །དོན་

གཞན་མྲིན་ཕྲིར་ཕྲི་རོལ་ལ། །འཛིན་བདག་ལྟོས་པར་བ་བ་མྲིན། ཞེས་པ་སེ། དེའྲི་

དོན་ནྲི། སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་

བས་པ་དེའྲི་ཚེ། སྔོ་སོགས་དོན་དུ་མེད་བཞྲིན་དུ་དོན་དུ་སང་བའྲི་གཟུང་བ་འདྲི་ཉྲིད་

ནྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ནྲི། སྔོ་སོགས་རང་ལས་དོན་

གཞན་ལྟ་བུར་སང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་ལ་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བའྲི་སྔོ་

སོགས་ལ། འཛིན་བདག་ལྟོས་པར་བ་བ་མྲིན་པ་སེ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་མྲིན་ཞེས་

པའོ། །མདོར་ན། སྔོ་སོགས་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་གཞལ་བར་བས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པའྲི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་སྔོན་པོ་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཉྲིས་སང་དང་བཅས་པ་མྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མར་མྲི་རྲིགས་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གང་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟར་དོན་

བདག་སེ། ཞེས་པ་ནས། གནས་པ་དེ་ལྟར་དེ་རབ་གསལ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སོན་

ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་རྲིགས་པར་ཐལ། གཟུང་བའྲི་རྣམ་

པར་སྐེས་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་སྔོ་སེར་དང་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་སོགས་མ་འདེས་

པར་གསལ་བར་ཉམས་སུ་མོང་ཞྲིང༌། མོང་བ་ལྟར་ཚད་མས་གནོད་མེད་དུ་གནས་

པའྲི་དོན་དེ་ལ་སྔོ་སེར་སོགས་སུ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའོ། །

དོགས་པ་གཉྲིས་པ་ནྲི། དོན་འཇོག་དེ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར། །རང་རྲིག་ཡྲིན་ཀང་

དོན་རྲིག་འདོད། །དེ་ཕྲིར་ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མྲིན། ཞེས་པས་སོང་སེ། 

དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྔོ་སོགས་སང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་

ཅན། སྔོ་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཁོད་ཀྲིས་དོན་སྔོ་

སོགས་རྲིག་པ་འབས་བུར་འདོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། ཁོད་ཁོད་རང་གྲི་སོབས་

ཀྲིས་དངས་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་གོ་སམ་པའྲི་བཅད་ཤེས་དེས་སྔོན་པོ་རྲིག་པར་བཞག་

པ་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་པོ་རྲིག་པར་འཇོག་ནུས་ཤྲིང༌། སྔོན་པོ་དེ་ཁོད་རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་དོན་རྲིག་འདོད་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ནང་གྲི་

ཤེས་བའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། །དོན་ཡྲིན། ཅེས་པ་ལྟར་ཡུལ་ཙམ་རྲིག་པ་ལ་བའྲི། དོན་ཅེས་

པ་གང་ཡྲིན་ཕྲི་དོན་ལ་མྲི་གཟུང་ངོ་། །དོན་འཇོག་ཅེས་པའང༌། སྔོ་སང་དབང་ཤེས་

ཀྲིས་དངས་པའྲི་བཅད་ཤེས་ཀྲིས། དབང་ཤེས་དེ་སྔོན་པོ་རྲིག་པར་བཞག་པ་ལྟར་
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འཇོག་ནུས་ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔོ་སང་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་དེ་རེས་ཀྲི་

བཅད་ཤེས་ཀྲི་དོན་དུ་འཇོག་ཅེས་པ་མྲིན་པས། ལོག་པའྲི་ལམ་གསལ་བར་མ་བེད་

ཅྲིག །དེ་ཕྲིར་ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མྲིན། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། སྔོ་སོགས་རྲིག་པ་འབས་

བུར་བཞག་པའྲི་ཚེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཚད་

འབས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མས་ཀང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྔོན་པོ་གཞལ་བ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའོ། །རང་གྲི་ངོ་བོ་དཔོད་པ་ན། །རང་རྲིག་

འབས་བུ་ཡྲིན་པར་བཤད། །དོན་རྲིག་དེ་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི། རང་རྲིག་

ཡྲིན་ཀང་དོན་རྲིག་འདོད། ཅེས་འཆད་པ་སེ། དེ་ཡང༌། སྔོ་སང་དབང་ཤེས་སོགས་

སྔོ་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ། རང་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག་པ་ཡྲིན། ཅེས་བཤད་པ་ནྲི། སྔོ་སོགས་

ཤེས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་དཔད་པའྲི་དབང་དུ་

བས་ཀྲི། ཐ་སད་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོར་རྟོགས་མྲི་

ནུས་ལ། ཐ་སད་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་ཀང་སྔོ་སོགས་སུ་རྟོགས་པར་བེད་པས་དོན་

སྔོ་སོགས་རྲིག་པ་འབས་བུར་བཤད་དོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །སྔོ་སོགས་ཤེས་པ་རང་

གྲི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང༌། ངེས་པར་བོ་དང་ལྷན་

ཅྲིག་ཏུ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འོག་ཏུ་འཆད་པར་བེད་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་ཁོ་བོས་རྒྱས་

པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་དང་འད་བའམ་གཞན་འདའང་རུང༌། ཞེས་པ་ནས། དེ་འད་ངས་ཀང་མྲི་

ཤེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན། གཞལ་བ་སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པ་དེ་འད་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སོན་
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པའོ། །འབས་རྟོག་གསུམ་པར་གྲགས་པའྲི་གཞུང་རྣམས་ཀྲི་དོན་ལྷག་མ་མེད་པར་

བཤད་ཟྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། ཚད་མ་དང་འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཚད་མ་དང་འབས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་དག་ཤྲིན་ཏུ་དོན་ཆེ་ཞྲིང་དགོས་

པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ལ། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་རྨོངས་རྟོག་གེ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་ཕལ་ཆེ་

བས་རང་རང་གྲི་བོ་ནུས་གང་ཡོད་ཀྲིས་འབད་པས་དཔད་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། སྤྲིར་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་གཏྲིང་ཟབ་ཅྲིང༌། གཞུང་གྲི་ཚིགས་རྟོགས་དཀའ་བ་དང༌། ཁད་པར་

འབས་རྟོག་གསུམ་པར་གྲགས་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་འཁྲུལ་བའྲི་གཞྲི་ཆེ་ཞྲིང༌། ཚིག་

དོན་རབ་ཏུ་བརླྲིང་བས་ཕོགས་མཐོང་ཙམ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ཉུང་བར་སང་ཞྲིང༌། ཕོགས་

སུ་མ་ཕྲིན་པའྲི་ལོག་པའྲི་ཐ་སད་ཆེས་མང་དུ་སེལ་བ་ལ། འབད་པ་ཆེན་པོས་བོ་

གྲོས་རབ་ཏུ་ངལ་བར་གྱུར་པར་རྟོགས་ནས། ཀེ་མ་ལུགས་ངན་ས་ཚོགས་ཀྲིས་བོ་

གྲོས་རབ་ཏུ་དུབ་པ་འདྲི་དག་ཡང་དག་པའྲི་གྲྲིབ་བསྲིལ་གྲིས་དབུགས་ཕྲིན་པར་

གྱུར་ན་ཅྲི་མ་རུང་སམ་དུ་བསམས་ཏེ། ཡང་དག་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་གྲི་གཞྲི་

རྟེན་གཅྲིག་པུར་གྱུར་པ། ཁོ་བོའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་ས་གཞྲི་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་ལས་ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་ཤྲིང་ལོན་པ་འདྲི་ཉྲིད་མངོན་པར་སྤྲུལ་ལོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་

རྣམ་གཞག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ལེགས་བཤད་བཤད་པའྲི་མེ་ཏོག་འདྲི། །འཇམ་

དབངས་ཀྲིས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་པའྲི་པད་དང༌། །བོ་གསལ་ཉེར་འཚོ་མཚོ་སྐེས་གཞོན་ནུ་

འམ། །མཁས་པའྲི་ཡྲིད་འཕོག་འཕོག་བེད་མགྲྲིན་པའྲི་རྒྱན། །གང་ཡྲིན་སམ་དུ་དུ་

མར་དཔད་པ་ཡྲིས། །ཤེས་ལྡན་འདྲི་ཀུན་ཀུན་ནས་ངལ་བ་སམ། །བར་སབས་ཀྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །
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ཚད་མའྲི་དབེ་སྒོ་གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། སྒ་བཤད། དབེ་

བ་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རེས་དཔག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། རྟགས་མཐོང་ཞྲིང་འབེལ་བ་

དན་པའྲི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དཔོག་པས་ན། རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས་བའོ། །དབེ་བ་ནྲི། 

རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། རང་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང༌། གཞན་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་

དཔག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚད་མ་མདོར། རེས་དཔག་རྣམ་གཉྲིས་རང་དོན་ནྲི། །ཚུལ་

གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

འོ་ན། དང་པོར་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་སོན་པར་དབེ་བ་སྔར་སོན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། རང་དོན་རེས་དཔག་ནྲི་རེས་དཔག་དངོས་ཡྲིན་ལ། 

གཞན་དོན་རེས་དཔག་ནྲི་རེས་དཔག་བཏགས་པ་བ་ཡྲིན་པས། རེས་དཔག་དངོས་

བཏགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་

སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཞུགས་ན་རེས་དཔག་བཏགས་པ་བར་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རེས་དཔག་དངོས་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་རེས་དཔག་

ནྲི་རང་དོན་རེས་དཔག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལས་ལོགས་སུ་རེས་དཔག་

སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན་དབེ་བ་སྔར་སོས་སོ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་

དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། མཁས་རློམ་ཁ་ཅྲིག སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས། ཤེས་པ་

དང་ངག་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། མཚན་ཉྲིད་ཐུན་མོང་བ་

གཅྲིག་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པས། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་ལ་

འཁྲུལ་ཏེ། རེས་དཔག་གྲི་དབེ་བ་སོན་པའྲི་སྔར་མཚན་ཉྲིད་མྲི་སོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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རང་དོན་རེས་དཔག་དང་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་

འགྲོ་བ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རང་དོན་རེས་དཔག་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་

དོན་རེས་དཔག་སྒ་ཡྲིན་པས་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པ་དང་རོད་བེད་ཀྲི་སྒ་གཉྲིས་ལ་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། རྟོག་པ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་རོད་བེད་ཀྲི་སྒ་སྒ་ཡྲིན་

པས་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་སོ། །འདོད་ན། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡོད་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགྲོ་བེད་པ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གང་རུང་གཅྲིག་མེད་ངེས་སུ་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཁ་

ཅྲིག རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དབེ་བའྲི་སྔར་མྲི་སོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། རང་དོན་

རེས་དཔག་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་ངག་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་

ལ་མཚན་ཉྲིད་ཐུན་མོང་བ་གཅྲིག་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དབེ་བའྲི་སྔར་སོན་པ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། མངོན་

སུམ་ཚད་མ་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་རྟོག་པ་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་

ལ་མཚན་ཉྲིད་ཐུན་མོང་བ་གཅྲིག་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་ལེན་ནོ། །དེ་

ལྟར་རང་དོན་རེས་དཔག་དང་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག་ལ་སྒ་བཤད་པ་ནྲི། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་

སྒོ་འདོགས་སེལ་བའྲི་བ་བ་བེད་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་དོན་ཅེས་བ་ལ། རྟགས་མཐོང་

ཞྲིང་འབེལ་བ་དན་པའྲི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དཔོག་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རེས་དཔག་

ཅེས་བའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རང་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་དན་

ཤེས་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་གཞལ་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བོ། 

དབེ་ན། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ། གྲགས་པའྲི་རེས་

དཔག་ཚད་མ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་གསུམ། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་

རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་དན་ཤེས་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་

གཞལ་བ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགའ་ཞྲིག་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བོ། 

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་

གསུམ་དན་པའྲི་དན་ཤེས་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་གཞལ་བ་འདོད་

པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་འགའ་ཞྲིག་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བོ། གསུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རང་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་དན་ཤེས་

ལས་དངོས་སུ་སྐེས་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་གཞལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་འགའ་ཞྲིག་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བོ། ཞེས་སོ། །རེས་དཔག་ཚད་མ་འདྲི་དག་གྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་སེང་དུ་རྟགས་ཡང་

དག་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའྲི་དོན་གཞལ་བ། དེ་ལྟ་བུའྲི་དོན་སྤྲི་དངོས་སུ་

ཤར་བའྲི་སྒོ་ནས། དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་སོབས་ཀྲིས་དེ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མ། 

དེ་ལྟ་བུ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པ་འབས་བུ། ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ལ། 

རེས་དཔག་གྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་

པ་ནྲི། ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གྲི་འཇོག་མཚམས་ཀྲི་སྤྲི་མཚུངས་པ་ལ་དགོངས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འད་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན་ནྲི། མངོན་རེས་ཀྲི་

ཚད་མས་གཞལ་བ་འཇལ་བའྲི་ཚུལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འད་བར་འགྱུར་ལ། དེ་

འདོད་ན། རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་དེ་རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་

བ་དང༌། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བའྲི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །མངོན་

སུམ་དང་རེས་དཔག་གྲི་ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚད་

མ་དེ་དག་གྲིས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྲི་གཞལ་བའྲི་དབང་དུ་བས་པའྲི་ཚད་འབས་

གཞལ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་གྲི། གཞལ་བ་ཤུགས་རྟོགས་རྣམས་ཀྲི་མ་ཡྲིན་

ཏེ། ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྲི་གཞལ་བ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པ་དང༌། དོན་སྤྲི་འཆར་བས་མ་

ཁབ་བོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །འོན་ཀང་ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་གཞལ་བ་རྣམས་ནྲི་

དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་གཞལ་སོབས་ཀྲིས་རྟོགས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་ལ་ལྟོས་པའྲི་

ཚད་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལོགས་སུ་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ། 

གཉྲིས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་དངོས། 

དེའྲི་དངོས་ཀྲི་བསན་བ་”གཏན
1
་ཚིགས་བཤད་པ། ཤུགས་ཀྲི་བསན་བ་བསྒྲུབ་བ་

བཤད་པ། སྒྲུབ་ངག་གྲི་ལམ་སྦོང་བཤད་པ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ལ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་རྣམ་གྲངས། སྒ་བཤད། མཚན་ཉྲིད་

བཞག །མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། གཞན་དོན་རེས་དཔག །རྟགས་ཚིགས་ཡང་དག །སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་དོན་གཅྲིག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་སོ། །

1 མ་ཕྲི། ༡༡༧བ༢ན།  བསན    བ། ༡༥༤བ༣།   གཏན     * གཏན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཉྲིས་པ་སྒ་བཤད་ནྲི། ངག་སྨྲ་བ་བོ་རང་ཉྲིད་ལས་གཞན་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་

བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའྲི་དོན་བེད་པས་གཞན་གྲི་དོན་ཅེས་སོས་ལ། རེས་དཔག་ཅེས་

པ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། འབས་བུ་རེས་དཔག་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་

ལ་འབས་བུའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པའོ། །བཏགས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་

བརོད་པའྲི་ངག་ལ་རེས་དཔག་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་རྟོགས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་

ཡྲིན་ལ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནྲི། ངག་ཡྲིན་པས་བེམ་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག བཏགས་པའྲི་དགོས་པ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་

མ་ཡྲིན་པར་རྟོགས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། གཞན་དོན་རེས་

དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་གསལ་བེད་སོས་པས་ཀང་། དོན་དེ་འགྲུབ་པས་

དགོས་པ་ཟློས་པའྲི་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གསལ་བེད་སོས་པས། ཕོགས་

དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་ལྷག་པའྲི་སྐོན་ཅན་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡྲིན་པ་གཅོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། ཁེད་རང་ལ་ཡང་དགོས་པ་ཟློས་པའྲི་སྐོན་དེ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རེས་དཔག་ཅེས་པའྲི་མྲིང་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་

གསུམ་བརོད་པའྲི་ངག་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་

པར་ཤེས་པ་ན། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་མ་ཡྲིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཕོགས་ཚིག་ལ་རེས་དཔག་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྲི་ངག་ལ། རེས་དཔག་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང༌། ངག་དེའྲི་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་དཔག་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པས་ཚུལ་གང་རུང་

རེ་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན། ཕོགས་ཚིག་

སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་པ་བཀོད་

པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་མ་ཡྲིན་པ་

བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་པ་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། བཀོད་ན་སྐོན་

འབྱུང་སེ། འདྲི་ལྟར། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་ཁབ་

བརོད་པའང་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་ཁབ་སྒྲུབ་བེད་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་ཁབ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་

དགོས་པས། རེས་ཁབ་ལ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བརོད་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཅེས་བ་

ལ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྲི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་

ཚིག་ཡང་དག་ཅེས་བའོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། རང་གྲིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་

བེད། ཅེས་པའྲི་མདོ་ཚིག་གྲིས་སོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ། རང་དང་དོན་དང་

གསལ་བེད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་གསུམ་གྲིས་གོ་རྲིམས་བཞྲིན་དུ། བོ་སྐོན་དང་དོན་སྐོན་

དང་སྒ་སྐོན་གསུམ་སེལ་བར་བེད་དོ། །འདྲི་ལྟར་སྐེ་འཇྲིག་སོགས་དོན་ལ་གྲུབ་ཀང༌། 

གྲངས་ཅན་རང་གྲིས་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ནའང༌། ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ལུང་ཙམ་གྲིས་གྲུབ་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྐེ་འཇྲིག་དེ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་བརོད་པའྲི་ངག་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ་
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ཞེས་སྨྲ་བ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར། རང་གྲིས་ཞེས་སོས་ལ། དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་སྐེས་བུའྲི་

འདོད་པ་དང་ལུང་ཙམ་གྲིས་བཞག་པའྲི་རྟགས་ཀང་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པས། དེ་

ཉྲིད་བརོད་པར་བེད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་སྨྲ་བ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར། དོན་ཅེས་སོས་

ཤྲིང༌། རང་གཞན་གྲི་རྟོག་གེ་པ་སྔ་རབས་པ་དག་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

གྲུབ་པ་ལྟར་རང་གྲིས་ངེས་ཀང༌། གཞན་ལ་སོན་པ་ན། སྒ་ནྲི་མྲི་རྟག་སེ། བས་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྲིན། བུམ་པ་བས་པ་བཞྲིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེའྲི་ཕྲིར་

སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར། བསལ་བེད་

ཅེས་སོས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་འདྲི་དག་ལྷག་ཆད་ཀྲི་སྐོན་དང་བཅས་

པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། དམ་བཅའ་བརོད་པ་ནྲི་ལྷག་པ་ཡྲིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ནྲི་གང་ལ་བསྒྲུབ་

བར་སོང་བའྲི་གང་ཟག་དེའྲི་ངོར་མ་གྲུབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས། དེ་བརོད་ཀང་

རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་རྟོགས་པ་བསྐེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེ་སོས་

ཀང་དེ་ལ་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་མ་བསན་པས་ཁབ་པ་བརོད་པ་མ་ཚང་ལ། ཉེར་

སྦོར་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་དང་ཟློས་ཤྲིང༌། མཇུག་སྡུད་དམ་བཅའ་བརོད་པ་

དང་ཟློས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ངག་ནྲི་སྐོན་དང་བཅས་

པའོ། །ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཅྲིང་གྲུབ་པ་ལྟར་ཚད་མས་ངེས་ན། དེ་རྟགས་སུ་སྨྲ་

བ་པོ་ཇྲི་ལྟར་སྐོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང༌། ཕྲི་རྒོལ་ལ་རྟོགས་པ་

སྐེད་པར་འདོད་ནས། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་བཞྲིན་དུ། སྒྲུབ་

པའྲི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དང༌། དོན་མེད་པ་བརོད་ན་རྒོལ་བ་ལ་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

རྣམ་ངེས་ལས། གཞན་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པར་ཚིག་གྲི་སྐོན་ཡོན་གཙོ་བོར་
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བེད་པ་ཡྲིན་གྲི་དོན་གྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པར་བརོད་པས་

སྨྲ་བ་པོ་ལ་ཀན་ཀར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་རང་གྲིས་

མཐོང་བ། ཞེས་པས། རྒོལ་བ་རང་གྲིས་མཐོང་བ་དང༌། ཕྲི་རྒོལ་རང་གྲིས་མཐོང་བ་

གཉྲིས་ཀའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ལ། གལ་ཏེ་ཉན་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་

ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ན། དེ་དག་གྲིས་མཐོང་བའང་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་དབང་དུ་བ་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་རྒྱན་མཁན་པོ་འདོད་ལ། འགྲེལ་པ་བེད་པ་གཞན་དག་

ནྲི། རང་གྲིས་མཐོང་བ་ཞེས་པས་སྔ་རྒོལ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་རྟོགས་པ་འཛིན་ནོ་སམ་

དུ་སེམས་སོ། །དེ་ལ་རང་གྲིས་མཐོང་བ་ནྲི། རང་གྲི་ཚད་མས་རྟོགས་པའོ། །དོན་ནྲི་

ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་སོ། །གལ་ཏེ། སྔ་རྒོལ་རང་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ནྲི་བསྒྲུབ་

བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན། ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་ཁོ་ན་རང་གྲིས་མཐོང་བའྲི་

དོན་དུ་བཞག་ཅེ་ན། སྤྲིར་རྒོལ་བ་རང་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ཞེས་པ་སྔ་རྒོལ་གྲིས་

མཐོང་བའྲི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་སྒ་ཡྲིན་ཀང༌། གསལ་བེད་ཀྲི་ཚིག་

དང་འབེལ་ཞྲིང༌། ཤེས་བེད་སོན་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་

རྟགས་གོ་བར་བེད་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་ནྲི། གཞན་

བསྒྲུབ་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐེད་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་པས། གཞན་དོན་གྲི་སབས་སུ་གསལ་

བེད་ཀྲི་སྒས་སོན་པར་རྲིགས་ཀྲི། བསྒྲུབ་བ་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཤེས་བེད་གཞན་གྲིས་

གསལ་བར་བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རྒོལ་བ་རང་གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཚུལ་གསུམ་སབས་དང་མཐུན་པའྲི་རྒོལ་བ་གཞན་ལ་

ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའྲི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བེད་པའྲི་ངག་ཅེས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་
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པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་ལ། དབེ་བ་བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་གཅྲིག་

ཁོ་ན་ཅན་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་མེད་དཔད་པ་གཉྲིས་ཀྲི། 

དང་པོ་ནྲི། གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ་དབེ་ན། ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་དང༌། ཆོས་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་དངོས་སུ་གོ་བར་བེད་པའྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་ངག་ཡང་

དག །དཔེར་ན། གང་བས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག །དཔེར་ན། བུམ་པ་བཞྲིན་སྒ་ཡང་

བས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་

པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་གོ་བར་བེད་པའྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ངག་ཡང་དག །དཔེར་

ན། གང་རྟག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བས་པ་མྲིན། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། སྒ་ནྲི་བས་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲིང་སང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་རྟོག་གེ་པ་མཐའ་དག་འདྲི་སད་དུ། 

ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

དང་མཐུན་དཔེ་གཉྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཆོས་མཐུན་པར་

དངོས་སུ་སོན་པ་ཡྲིན་དགོས་ལ། ཆོས་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་

ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་དང་མྲི་མཐུན་དཔེ་གཉྲིས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་

ཆོས་མྲི་མཐུན་པར་དངོས་སུ་སྦོར་ཞྲིང་སོན་པ་ཡྲིན་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ཆོས་

མཐུན་པའྲི་དོན་ཀང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡྲིན་སྒྲུབ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཡྲིན་པར་འད་བ་དང༌། ཡོད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སྒྲུབ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཡོད་པར་འད་བ་ཉྲིད་མཐུན་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །

དེ་དག་ལ་ཁོ་བོས་འདྲི་བརོད་པར་བ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡྲིན་སྒྲུབ་ལྟར་གྲི་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དེ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དེ་ཡྲིན་པར་དངོས་སུ་སོན་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང༌། མཐུན་དཔེ་གཉྲིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་བསྒྲུབ་ཆོས་དེ་ཡྲིན་པར་འད་བར་དངོས་སུ་སོན་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་དངོས་འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་བསྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྲི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་

ལག་མ་ཡྲིན་པར་སོན་པའྲི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞྲིང༌། བསྒྲུབ་བ་དངོས་

སུ་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་གྲི་སྐོན་དུ་ཁེད་རང་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་དང་ཡང་

དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །དེས་ན་རྲིགས་སྒོར། དེ་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་ནྲི་གང་ལ་གཏན་

ཚིགས་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཉྲིད་ལ་ཡོད་པ་སོན་པར་བེད་པ་སེ། གང་བས་པ་དེ་ནྲི་

མྲི་རྟག་པར་མཐོང་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན། ཞེས་པའོ། །ཆོས་

མྲི་མཐུན་པ་ཡང་གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ། རྟགས་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་སོན་པ་

སེ། གང་རྟག་པ་དེ་བས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། ཞེས་པའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་མཐུན་དཔེ་

དང་སྦོར་ཞྲིང་དངོས་སུ་སོན་པ་དང༌། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་

པ་ཁོ་ནར་མྲི་མཐུན་དཔེ་དང་སྦོར་ཞྲིང་དངོས་སུ་སོན་པ་ཉྲིད་ཆོས་མཐུན་སྦོར་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་དཔེ་རྟགས་

དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཆོས་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་སྦོར་བ་དང༌། ཆོས་ཅན་དང་

མྲི་མཐུན་དཔེ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཆོས་མྲི་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་

སྦོར་བ་ཉྲིད། ཆོས་མཐུན་སྦོར་དང༌། མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་དོན་དུ་བས་ན། སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད། བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་ངག་ཏུ་སྨྲ་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་ཁབ་

དངོས་སུ་བརོད་ཅྲིང༌། ལྡོག་ཁབ་ཤུགས་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཆོས་མྲི་མཐུན་སྦོར་

གྲི་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལྡོག་ཁབ་དངོས་སུ་བརོད་ཅྲིང་རེས་ཁབ་ཤུགས་ལ་

བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་དངོས་སུ་བརོད་པར་

ནྲི་ཁད་པར་མེད་དོ། །འོ་ན། རྒོལ་བ་གང་ལ་སྒྲུབ་ངག་བསན་དགོས་པ་དེ་ལ་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་དང་མྲི་མཐུན་སྦོར་གཉྲིས་ཀ་སོན་ནམ། གང་རུང་བ་གཅྲིག་སོན་ཅེ་ན། 

གང་རུང་གཅྲིག་བསན་པས་ཆོག་གྲི གཉྲིས་ཀ་སོན་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་རྒོལ་བ་

རྟོག་ལྡན་མྲི་སྲིད་དེ། འདྲི་ལྟར་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པའྲི་རྒོལ་བ་

རྟོག་ལྡན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡྲིན་ན། རྟགས་

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ན། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་

དོན་གྲིས་གོ་ཞྲིང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡོད་པར་དོན་གྲིས་གོ་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་འབེལ་ཤེས་

ན། །གཉྲིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དོན་གྲིས་གོ་བས་ཅྲིག་ཤོས་ལ། །དན་པ་

ཡང་དག་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་རྒོལ་བ་དབང་རྣོན་
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གྲི་ངོར་སྒྲུབ་ངག་གང་རུང་གཅྲིག་གྲིས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གང་རུང་གཅྲིག་དངོས་

སུ་བསན་པས་ཅྲིག་ཤོས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་ངག་གཉྲིས་ཀ་བསན་མྲི་

དགོས་ལ། དབང་རྟུལ་གྲིས་དེ་ལྟར་ཤུགས་ལ་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་ངག་གཉྲིས་

ཀ་བསན་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་ཡན་

ལག་གཉྲིས་ལས་”མང་བ་
1
་མྲི་སྲིད་པར་ཁས་བངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉྲིས་ཀ་དངོས་སུ་

བརོད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་སྲིད་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉྲིས་ཀ་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གྲིས་དངོས་སུ་བསན་དགོས་པའྲི་རྒོལ་བ་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒྲུབ་

ག་ཡང་དག་ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་དངོས་སུ་འབུད་

དོ། །ཅྲི་སེ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་ཡོད་པའྲི་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རེས་

ཁབ་དངོས་སུ་བརོད་པ་དང་ལྡོག་ཁབ་དངོས་སུ་བརོད་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་། ཁབ་པ་

བརོད་པ་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་གཅྲིག་ཏུ་བགྲང་བར་བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། དཔེ་བརོད་པ་ཁབ་པ་བརོད་པ་ལས་ཡན་ལག་ལོགས་པར་མྲི་འཇོག་པ་བཞྲིན་

ཞེ་ན། འོ་ན་རེས་ཁབ་དང་ལྡོག་ཁབ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཁབ་པ་ཞེས་བ་བ་རྟགས་ཡང་

དག་གྲི་ཚུལ་གཅྲིག་ཏུ་བགྲང་བར་བ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་བརོད་པ་ཁབ་

པ་བརོད་པ་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་གཅྲིག་ཏུ་བགྲང་བར་བ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཀྲི་དཔེ་ཁབ་པའྲི་ཚུལ་ལས་ཚུལ་ལོགས་པར་མྲི་འཇོག་པ་བཞྲིན་ཞེས་

བརོད་ན། ཀུན་མཁེན་གྲིས་ཀང་བཟློག་པར་དཀའོ། །གཞན་ཡང༌། སྒྲུབ་ངག་བསན་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༠བ༤ན།   མང་བ་    བ། ༡༥༨བ༣ན།   མེད་པ
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དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ་དབང་རྟུལ་གྲིས་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་

སུ་བརོད་པའྲི་དོན་གྲིས་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་གོ་མྲི་ནུས་ན། དེ་ལྟ་

བུའྲི་རྒོལ་བ་དེས། སྒ་ནྲི་བས་པ་ཡྲིན་ལ། གང་བས་པ་ཡྲིན་པ་འདྲི་འད་ཀུན་མྲི་རྟག་

ཅེས་བརོད་པས་ཀང་། སྒ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་དོན་གྲིས་མྲི་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

དག་ཤུགས་ལ་ངེས་དཀའ་ས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། སྒ་ནྲི་བས་ཡྲིན་འདྲི་

འད་ཀུན། །མྲི་རྟག་ཅེས་ནྲི་བརོད་པས་ཀང༌། །དོན་གྲིས་དེས་ནྲི་འཇྲིག་བོར་འགྱུར། 

ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་རྒོལ་བ་དབང་རྣོན་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྒོལ་བ་

དབང་རྟུལ་ལ་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའྲི་ཚེ། རྟགས་ཀྲི་ནུས་ཡུལ་རྟོགས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་

བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བསན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མྲི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ་དབང་རྟུལ་གྲིས་སྒ་མྲི་

རྟག་པར་རྟོགས་ཀང་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་རྟོག་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་

ཀྲི་སྒྲུབ་ངག་བསན་དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ་དབང་རྟུལ་གྲིས་བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ངེས་ཀང༌། རྟག་པ་ལ་མེད་པར་ངེས་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལན་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གཅྲིག་ཁོ་ན་ཅན་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་མེད་དཔད་

པ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཁབ་འབེལ་ཤེས་ཟྲིན་མ་བརེད་

ཕོགས་ཆོས་མྲི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། སྒ་བས་ཞེས་བརོད་

པའྲི་ངག་ལྟ་བུ་ནྲི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་བརོད་

པའྲི་ངག་གང་ཞྲིག །དེ་ཙམ་གྲིས་རྒོལ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ལ་རྟོགས་
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པ་སྐེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྲིག་

བརོད་པར་ཟད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། ཡན་ལག་གཅྲིག་ཁོ་ན་

ཅན་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །གཞན་དག་ན་རེ། དེ་ནྲི་

མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ངག་ནྲི་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

ཁབ་པ་བརོད་པ་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་རུང་བ་ཉྲིད། །མ་

བསན་མ་ཚང་ཡྲིན་པར་བརོད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་བུའྲི་

ངག་ནྲི་སྒྲུབ་ངག་སྐོན་ཅན་ཡྲིན་ལ། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་

མྲི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་གསུམ་དངོས་ཤུགས་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བརོད་པའྲི་ངག་ཡན་ལག་གཉྲིས་

ལྡན་ནྲི། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་

ཡན་ལག་གཅྲིག་ཁོ་ན་ཅན་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་ན། ཚུལ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ཅན་

གྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཁོ་བོས་ནྲི་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་

ཡང་སྲིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་བཟུངས་ནས་དེ་ཉྲིད་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་རྩོད་

པ་ལྟར། ངལ་བ་འབས་བུ་མེད་པའྲི་རྩོད་པར་རྟོགས་ཏེ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གྲི་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བར། སྲིང་པོ་མེད་པའྲི་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ཕོགས་དང་པོ་སྒ་བས་པར་མྲི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་

པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་སྒ་བས་ཞེས་བརོད་པའྲི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་པར་འདོད་

པ་དེ་ལ་ཁོ་བོས་གནོད་བེད་བསན་པར་བ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་བས་པར་མྲི་

ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། དམ་བཅའ་བརོད་པའྲི་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་
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ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་སྒ་བས་ཞེས་བརོད་པའྲི་ངག་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དམ་བཅའ་

བརོད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེའྲི་ངོར་སྒ་བས་པ་ཡྲིན་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྒ་བས་པར་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་སྒ་བས་ཞེས་བརོད་

པའྲི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་སྒ་བས་པ་ཡྲིན་པ་དེ་

སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ཞྲིང༌། སྒ་མྲི་རྟག་པར་མྲི་ཤེས་པའྲི་

རྒོལ་བའྲི་ངོར་སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་བརོད་པ་ཡང་། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །དེ་

བས་ན་ཕོགས་འདྲི་ཁས་ལེན་པས་ནྲི། ཕོགས་ཚིག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པར་འདོད་དགོས་པས། འདྲི་དེ་མྲི་ཤེས་ཀྲིས་”བསངས
1
་ཡྲིན། ཅེས་བ་

བའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པར་ཟད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། སྒ་བས་པར་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། སྒ་བས་ཞེས་བརོད་

པ་དེ་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་བརོད་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པར་

ཐམས་ཅད་འདོད་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟ་

བུ་རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་བརོད་པའྲི་ངག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་

ལྟ་བུ་དེ་རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གང་ཡང་

བརོད་པའྲི་ངག་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཕོགས་ཆོས་བརོད་པའྲི་ངག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

སྒ་བས་པར་མ་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། བས་པ་དེ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༢ན༢ན།  བསངས    བ། ༡༦༠བ༡ན།  བསད་པ
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ཆོས་ཡྲིན་ན། རྒོལ་བ་དེས་བས་པ་སྒའྲི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་

པར་ཚད་མས་ངེས་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །རྒོལ་བ་དེ་སྒ་བས་པར་མ་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །དེས་ན། ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ། ཞེས་

སྨྲ་བ་དང༌། སྒ་བས་པར་མ་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། སྒ་བས་ཞེས་བརོད་པ་བས་

པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པའྲི་ངག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་ནྲི། འགལ་

བའྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་པས། ངག་དེ་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པའྲི་ངག་ཏུ་ཁ་མཐུན་”པར
1
་

བས་ནས། ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྲིན་མྲིན་རྩོད་པ་ནྲི། ཀེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྲི་

ཆོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྒ་བས་པར་མ་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། སྒ་བས་ཞེས་བརོད་

པའྲི་ངག་སྒྲུབ་ངག་སྐོན་ཅན་ཀང་མྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་མ་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་

བའྲི་ངོར། སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་བརོད་པའང་སྒྲུབ་ངག་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། 

ཕོགས་ཚིག་ཡྲིན་ན་ངག་སྐོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཕོགས་ཚིག་ཡྲིན་ན་

སྒྲུབ་ངག་སྐོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འདོད་ན། དམ་བཅའ་ཡང་དག་

མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན། སྒ་བས་པར་མྲི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་རྒོལ་

བའྲི་ངོར་སྒ་བས་ཞེས་བརོད་པ་ནྲི། དམ་བཅའ་བརོད་པ་ཙམ་གྲི་ཚིག་ཡྲིན་གྲི། སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གང་གྲིའང་དོན་མེད་དོ། །ཕོགས་གཞན་དག་གྲི་འདོད་

པ་ལྟར། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་མྲི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་

པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་

1 མ་ཕྲི། ༡༢༢ན༧ན།  -པར་    བ། ༡༦༠བ༦ན།  +པར
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ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའྲི་སྒོ་ནས་བརོད་པའྲི་ངག་ཡན་ལག་གཉྲིས་ལྡན་ཡང་། རྒོལ་

བ་དེའྲི་ངོར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། སྒ་བས་

ཞེས་བརོད་པ་དང༌། བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། རྟག་པ་ལ་མེད་པ་ཁོ་

ནར་བརོད་པའྲི་ངག་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའ་བརོད་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་

ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་མྲི་ཤེས་

ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་བས་པ་དེ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་ཐལ། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཁབ་བརོད་པའྲི་ངག་དེ་རྟགས་ཚིགས་

ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྒོལ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་བས་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཁབ་ངེས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲི་ངོར་བས་པ་དེ་སྒ་

མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སོས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་

རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀས་ངེས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་པར། ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་

རྒོལ་བ་དང་ཕྲིར་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངེས་པར་གཟུང་ངོ་། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པའྲི་

ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཅྲི་རྲིགས་པར་

བརོད་པར་བའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པས། ཚུལ་གསུམ་མ་ངེས་པའྲི་རྒོལ་བ་

དེའྲི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་ཞེས་བ་བ་མྲི་སྲིད་པས། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་

མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཁབ་བརོད་པའྲི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་དོ། །
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གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པའྲི་དུས། བཀོད་

པའྲི་དགོས་པ། འགོད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་

བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྲི་སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་ལ་མཚོན་ནས་བསན་

པར་བ་སེ། འདྲི་ལྟར། སྒ་མྲི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་སྒོ་

འདོགས་ཤས་ཆུང་ཞྲིང་། ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དང༌། གཙོ་ཆེར་སྒོ་འདོགས་

ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པའྲི་རྲིགས་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། སྔར་སྒ་རྟག་མྲི་རྟག་གང་ལ་ཡང་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའམ། སྔར་ནས་

བོ་ཁ་ཕོགས་ཀང༌། རྟག་མྲི་རྟག་གང་གྲི་ཕོགས་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་སོགས་མ་མཐོང་

བས། ད་ལྟ་སྒ་རྟག་མྲི་རྟག་གང་ཡྲིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ཤེས་

པར་འདོད་པ་སེ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྒོལ་བ་ལ་ཡང་རྟག་མྲི་རྟག་ལ་གཉྲིས་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་

སུམ་སྲིད་པར་དོགས་པ་དང༌། མྲི་དོགས་པ་གཉྲིས་ལས། དོགས་པ་ལ་དང་པོར་སྒ་

རྟག་པའྲི་གནོད་བེད་བསན་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་

འགོད་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྟག་མྲི་རྟག་ལ་གཉྲིས་ཡྲིན་སྲིད་པར་མྲི་དོགས་པ་ལ་

ནྲི། སྒ་རྟག་མྲི་རྟག་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་འདྲི་བ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་བསན་པས་ཆོག་གྲི སྒ་རྟག་པའྲི་གནོད་བེད་བསན་མྲི་དགོས་

སོ། །སྒོ་འདོགས་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པའྲི་རྒོལ་བ་ལ་ནྲི། སྒ་རྟག་པར་བདེན་ཞེན་གྲིས་

མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའམ། ཕལ་ཆེར་སྒ་རྟག་ལས་ཆེ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྒོལ་བ་

སེ། འདྲི་ལ་ཡང་རྟག་མྲི་རྟག་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པའྲི་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པ་དང་མ་

ངེས་པ་གཉྲིས་ལས། ངེས་པ་ལ་སྒ་རྟག་པའྲི་གནོད་བེད་དང༌། མྲི་རྟག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 802  

གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་བསན་པས་ཆོག་གྲི གཉྲིས་ཀ་བསན་མྲི་དགོས་ཏེ། རྒོལ་བ་

དེས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་མྲི་རྟག་པར་ངེས་ནུས་ལ། མྲི་རྟག་

པར་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ངེས་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། རྟག་མྲི་རྟག་

ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པའྲི་དངོས་འགལ་དུ་མ་ངེས་པ་ལ་ནྲི། 

དང་པོར་སྒ་རྟག་པ་ལ། སྒ་དུས་རྟག་ཏུ་ཐོས་པའམ། ཡང་ན་ལན་གཅྲིག་ཀང་

མྲི་ཐོས་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནོད་བེད་བསན་ནས། ཕྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་དགོད་པར་བ་བ་ཡྲིན་ནོ། །སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྒ་

མྲི་རྟག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་

སྒྲུབ་བེད་འགོད་པར་ཁས་བངས་པའྲི་རྒོལ་བ་ཡང་དག་གྲིས། གང་བས་པ་དེ་ནྲི་མྲི་

རྟག །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྲིན། སྒ་ཡང་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའམ། གང་རྟག་པ་

དེ་ནྲི་མ་བས། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་བཞྲིན། སྒ་ནྲི་བས་པའོ། ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

འགོད་པར་བེད་ལ། དེའྲི་ཚེ་སྒྲུབ་ངག་འགོད་དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ་དེས་བས་པས་སྒ་མྲི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་མ་ངེས་པས། དེའྲི་ངོར་བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སོང་བ་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ངག་དེ་ཡང་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བཀོད་པའྲི་རེས་ཐོགས་སུ། 

དང་པོར་ཕོགས་ཁབ་གཉྲིས་རྲིམ་གྲིས་སོ་སོར་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། ཕོགས་ཁབ་

བསྒྲུབས་ནས་སོ་སོར་ཤེས་པ་ན། རྒོལ་བ་དབང་རྣོན་ལ་ནྲི། སྒྲུབ་ངག་སྐར་མ་འགོད་

མྲི་དགོས་པར་སྔར་བཀོད་པ་དེ་དན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་ཤེས་པ་

དེ་དག་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་དན་པར་ནུས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་སྔར་བཀོད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་དེ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཉྲིད་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ཡང་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྲི་དུས་ཡྲིན་ནོ། །རྒོལ་བ་དབང་རྟུལ་ལ་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་

བསྒྲུབས་ནས་ཤེས་པར་བས་པའྲི་འོག་ཏུ། ཚུལ་གསུམ་གཅྲིག་ཅར་དན་པར་བ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་སར་སྒྲུབ་ངག་སྐར་མ་འགོད་དགོས་ལ། སྔར་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་ཤེས་ཟྲིན་

མ་བརེད་པ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བརོད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས། ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དན་པར་ནུས་པས། ཕྲིས་བཀོད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་ནྲི། 

བཀོད་ཙམ་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

མདོར་ན། སྒྲུབ་ངག་གྲི་བེད་ལས་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་ཤེས་ཟྲིན་དན་པར་བེད་

པ་ཡྲིན་གྲི། མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་མ་ཡྲིན་པས། ནང་གྲི་ཡན་ལག་ནུས་པ་

ནྲི། །ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་ཡང་དག་གནས། །དེ་ལ་དན་པ་སྐེད་པ་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་ཚིག་ལ་

ཡང་དག་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། སྒྲུབ་ངག་གྲིས་ཚུལ་

གསུམ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་ནུས་ན། ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྲི་ངག་ཙམ་ལས་

ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའྲི་བོ་སྐེ་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པའྲི་ཚིག་ཙམ་

ལས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའྲི་བོ་སྐེ་བར་མཚུངས་པས། རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་

པ་ཉྲིད་དུ་འདོད་པར་གྲིས་ཤྲིག དེས་ན། ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མས་ཚུལ་

གསུམ་ངེས་པར་བེད་ཅྲིང༌། ཚུལ་གསུམ་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པ་དེ་དག་དན་པར་སྒྲུབ་

ངག་གྲིས་བེད་ལ། ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་དན་ཤེས་ལས་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའྲི་རེས་

དཔག་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཚུལ་གཅྲིག་ཁོ་ན་བརོད་པར་བེད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ནྲི་མྲི་སྲིད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒྲུབ་ངག་ལས་ཚུལ་གཅྲིག་ཁོ་ན་དན་པ་སྐེད་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ནུས་ཀྲི། ཚུལ་གསུམ་དུས་ཅྲིག་ཅར་དུ་དན་པར་བེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཁས་

པ་རྣམས་ལ་ནྲི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྲིག་བརོད་པར་ཟད། ཅེས་གསུངས་པ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། དཔེ་ལ་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྲིག་

བརོད་པར་ཟད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཁབ་འབེལ་མྲི་ཤེས་པ་ལ་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་

འབེལ་བ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་དཔེའྲི་སེང་དུ་སོན་ལ། ཁབ་འབེལ་ཤེས་པའྲི་མཁས་

པ་ཕོགས་ཆོས་མྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྲིག་ངེས་བེད་ཀྲི་

ཐབས་བརོད་པའམ་ཚད་མ་སོན་དགོས་པར་ཟད་ཀྲི། ཁབ་འབེལ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་

མ་སོན་མྲི་དགོས་ཞེས་པའོ། །དེས་ན། དཔེ་ལ་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། 

ཚུལ་གསུམ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་པའྲི་ཚད་མ་སོན་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་འབེལ་ཤེས་ན། ཞེས་པ་ནས། དན་པ་ཡང་དག་སྐེ་བར་

འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཁབ་འབེལ་ཤེས་ཟྲིན་དན་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྲུབ་

ངག་འགོད་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་འདྲི་དག་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་

བཤད་པ་སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། འཕགས་པའྲི་ཡུལ་

དུ་ནྲི་གཞུང་སྔ་མ་ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་འཆད་པར། འགྲེལ་པ་མཁན་

པོ་ཕལ་ཆེ་བ་མཐུན་ཅྲིང༌། རང་འགྲེལ། ཤཱཀ་བོ། བམ་ཟེ་ཆེན་པོའྲི་འགྲེལ་བཤད་

སོགས་ན་ཆེས་གསལ་བར་ཡོད་པས། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་བལྟས་པས་

རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་འགྲེལ་ཚིག་རྒྱ་ཆེར་

འབྲི་བ་ལ་ངལ་བ་མ་བས་སོ། །ཛཱ་མ་རྲིས། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྲིག་བརོད་པར་

ཟད། ཅེས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པ་ནྲི། མ་བརྟགས་པའམ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བརྟགས་ཀང་མགོ་རྨོངས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སྒྲུབ་

ངག་གྲི་ཚུལ་ལ་བཤད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། མདོར་བསྡུ་བར་འདོད་ནས་མ་

སྤོས་སོ། །ཐུབ་པའྲི་ཉྲི་མ་ལས་གཞན་པ། །འཇྲིག་རྟེན་ཉྲི་མ་མཐའ་དག་ནྲི། །ཨུ་དུམ་

ར་རྒྱས་པའྲི་ཚལ། །རྐང་འཐུང་མཆོག་ལ་མུན་པ་སེ། །གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་ཆུ་

སྐེས་ལ། །བདག་བོ་ཐུབ་པའྲི་ཉྲི་མ་བཞྲིན། ཞེས་བ་བ་ནྲི་བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་དངོས་ཀྲི་བསན་བ་གཏན་ཚིགས་བཤད་

པ་ལ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཤད་པ་དང༌། བཟློག་ཕོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་

སང་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་གཞག་པ། རྣམ་གཞག་དཔད་པ། དབེ་བ་བཤད་པ་དང་

གསུམ། 

དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་ངེས་པས་མ་ཁབ་སེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་ཕོགས་

ཁབ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་ལ། ཚུལ་གསུམ་ངེས་པ་ལ་ཕོགས་ཁབ་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་

ཚད་མས་ངེས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་

ཉྲིད། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་

ཁེད་རང་གྲིས་ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་

དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས། ཞེས་པ་དང་

འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ཡྲིན་ན་ངེས་པས་ཁབ་
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པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་ཡྲིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གསལ་

ཁས་སོ། །དེས་ན། གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་ལའང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། 

ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སོས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སོས་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། 

སེ་བདུན་གྲི་གཞུང་གྲི་ཆ་དུ་མ་ལས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་

ངེས་པ་དངོས་སུ་སོས་ནས་བསན་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་གསུམ་ཚང་ན་ཕོགས་ཁབ་ངེས་

པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་ངེས་པས་མ་ཁབ་པར་འདོད་པ་

ནྲི། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་མ་བརྟགས་པར་ཟད་དོ། །དེས་ན། ཕྲི་རྒོལ་

གྲི་བོས་ངེས་དགོས་ན། གྲུབ་ནའང་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པར་མཚུངས་

པས། རྒྱུ་མཚན་ཀང་འཁྲུལ་པ་ཁོ་ནའོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའོ། །གཉྲིས་

པ་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་ལ། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོ་ངོས་བཟུང་ཞྲིང་འགལ་མྲི་འགལ་

དཔད་པ་དང༌། ལྟོས་གཞྲི་གསུམ་ངོས་བཟུང་ཞྲིང་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡོད་མེད་དཔད་པ་དང༌། རྒོལ་བ་གང་གྲི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་མྲིན་

དཔད་པ་དང༌། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། ཕོགས་ཆོས་ནྲི། རྟགས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་འགོད་རྣམས་
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ལ་ནྲི། ཆོས་ཅན་དེ་རྟགས་དེ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཡོད་འགོད་རྣམས་ལ་རྟགས་དེ་ཆོས་ཅན་

དེ་ལ་ཡོད་པ་ལ་འདོད་དོ། །རེས་ཁབ་ནྲི་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་

ཁབ་པ་གང་ཞྲིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལྡོག་ཁབ་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་གྲིས་ཁབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ། དེས་ན་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་

གྲི་ཁབ་པ་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྲི་ཚེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་འགལ་བར་ཐལ། བས་པ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་དང་རྟག་

པ་ལ་མ་བས་པས་ཁབ་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བས་པ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་

པ་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ། རྟག་པ་ལ་མ་བས་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ན་རྟག་པ་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་

གཉྲིས་མྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བས་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་དང་རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁབ་པ་གཉྲིས་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། གཞྲི་གྲུབ་ན། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྲི་ཁབ་པ་མ་ཡྲིན་ན། གང་བས་ན་མྲི་

རྟག་པས་ཁབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྲིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པ་དང༌། གང་རྟག་ན་མ་

བས་པས་ཁབ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། སྒ་ནྲི་བས་ཞེས་པ་དེ་དག་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་དང་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་

ཞྲིང༌། ཚུལ་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་སྔར་ལྟར་སྨྲའོ། །ཁ་ཅྲིག ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྟགས་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་

ལ་འབེལ་སོབས་ཀྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང༌། དེའྲི་
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སོབས་ཀྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ། ཞེས་སྨྲས་ནས། 

བས་པ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་དང༌། རྟག་པ་ལ་མ་བས་པས་ཁབ་པ་གཉྲིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲིན། མྲི་རྟག་པ་དང་རྟག་པ་ཡྲིན་

པས། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། ཁ་ཅྲིག རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཕྲི་མ་ལྟར་སྨྲས་ནས། བས་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་དང༌། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁབ་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མྲི་འགལ་

བར་འདོད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང༌། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་མྲི་རྟག་

པ་དང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་རྟག་པ་ལ་འདོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཕོགས་དང་པོ་གཉྲིས་ལ་སྐོན་འདྲི་ཡོད་དེ། རྟག་པ་ལ་

མ་བས་པས་ཁབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ན་ཁོད་

རྟག་པ་ཡྲིན་པ་འབུད། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁབ་པ་ལའང་དེས་རྲིགས་བསྒེ་བར་བ་

ཞྲིང༌། བས་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རེས་ཁབ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། ཁོད་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། གཞྲི་གྲུབ་ན་ཁོད་

ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དངོས་སོ། །ཕོགས་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ལ་ནྲི། དངོས་འགལ་

འབའ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་དགོས་པ་འབྱུང་སེ། འདྲི་ལྟར། རྟག་པ་ལ་མ་བས་པས་ཁབ་

པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་
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ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལྡོག་ཁབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁབ་པ་མཚན་ཉྲིད་ལ་འབུད། རྟགས་དངོས། འདོད་ན། རྟག་པ་ཡྲིན་པ་འབུད། ཕུད་

མཚམས་དངོས་ལ་འབུད། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལྡོག་ཁབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས་སོ། །ཐམས་ཅད་

ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་འདོད་པ། སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་གྲི་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་

ཁབ་པ་རེས་ཁབ་དང༌། ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་གྲིས་ཁབ་པ་ལྡོག་ཁབ་ཏུ་འདོད་

པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་གྲི་རྟགས་ལ་ཆོས་ཀྲིས་ཁབ་ན། ཆོས་

ལོག་ལའང་རྟགས་ལོག་གྲིས་ཁབ་པ་དང༌། ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་གྲིས་ཁབ་

ན། རྟགས་ལའང་ཆོས་ཀྲིས་ཁབ་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་གྲི་

རེས་ཁབ་དང་ལྡོག་ཁབ་གཅྲིག་གྲུབ་ན། ཅྲིག་ཤོས་ཀང་གྲུབ་དགོས་པར་འདོད་པ་

རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་དག་གྲི་སྤྲིའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁེད་རང་ཡང་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟར་འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའ་གཞལ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟག་པ་རྟགས་

སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ། གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྟག་པ་ལ་

གཞལ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ལན་གདབ་པར་ནུས་པ་ཡོད་ན། ཁོ་

བོས་མཆོག་སྦྲིན་པར་བའོ། །ཅྲི་སེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལོག་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་

ན། འོ་ན། རྟག་མྲི་རྟག་དངོས་འགལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྟག་པ་ལ་གཞལ་བས་

མ་ཁབ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན། གཞལ་བ་སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་
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གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། སྐེས་བུ་ཡོད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བདག་དང་བཅས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་

པའྲི་ཚེ། བདག་དང་བཅས་པ་ལ་ཡོད་ངེས་ཀྲིས་ཁབ་པར་ཐལ། ཡོད་ངེས་མ་ཡྲིན་

པ་ལ་བདག་བཅས་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བདག་དང་བཅས་པ་དེ་

མེད་ངེས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡོད་ངེས་ཀྲིས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་ལྡན་དག་

ལྐུགས་པར་མ་གྱུར་ན་ལེགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་

ན་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཡྲིན་ན་གཞལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་

པ་ན། གཟུགས་ཡྲིན་ན་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན། མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

མྲིག་ཤེས་”མྲིན
1
་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། གཟུགས་ཡྲིན་ན་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས། འདོད་ན། མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གཟུགས་

ཡྲིན་ན་གཞལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གྲི་མྲིག་ཤེས་མྲི་སྲིད་

པར་ཐལ་ལོ། །རྩ་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ན། 

གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་མེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ངེས་པ། ཞེས་

སོགས་སྨྲ་བ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡང་

ཕོགས་ཆོས་སུ་ཐལ། སྒ་སྒ་ཡྲིན་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། འདྲི་ལྟ་བུ་གཞྲི་

རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་སྨྲས་ནས། ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ། 

1 མ་ཕྲི། ༡༢༧ན༣ན།  མྲིན    བ། ༡༦༧ན༤ན།   ཡྲིན
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གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའྲི་སྒོ་ནས་རང་གྲི་གཞྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དེའྲི་ཆོས་སུ་ཡོད་

པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བའྲི་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེས་ཁབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས། ལྡོག་ཁབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས། དེ་

གཉྲིས་ཀ་ཡང༌། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྲི་བས་པ་

ལྟ་བུའོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་གསལ་བར་བསན་ཏེ། 

རྣམ་ངེས་ལས། ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་ནྲི། རེས་དཔག་བ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་

མེད་ལ་མེད་པར་ནྲི། ངེས་པ། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ནྲི་འདྲིར་ཤེས་པར་འདོད་

པའྲི་བེ་བག་དང་ལྡན་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་སུམ་མམ་རེས་སུ་དཔག་པས་

མཐོང་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་དང་མཐུན་པ་ཉྲིད་ལ་ཡོད། ཅེས་པ་ནས། བསྒྲུབ་པར་བ་

བ་དང་རྲིགས་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དེའྲི་མེད་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་

པ་སེ། དེ་ཡང་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཐར་སོས་པའྲི་ངེས་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་ག་ལ་

བལྟའོ། ཞེས་སོགས་དང༌། རྲིགས་ཐྲིགས་ལས་ཀང༌། ཚུལ་གསུམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྟགས་

ནྲི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དང༌། མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཉྲིད་ལ་ཡོད་པ་

དང༌། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པའོ། ཞེས་སོགས་དང༌། གཏན་

ཚིགས་ཐྲིགས་པ་སོགས་ལས་ཀང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཁབ་

པ་ལ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། རེས་ཁབ། ལྡོག་ཁབ། དངོས་ཁབ། བཟློག་པའྲི་ཁབ་པ་རྣམས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སོ། །

དང་པོ་གཉྲིས་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ལ། དངོས་ཀྲི་ཁབ་པ་ནྲི། དེ་སོར་གྲི་རྟགས་

ལ་ཆོས་ཀྲིས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལས་བཟློག་པའྲི་ཁབ་པ་ནྲི། ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་

ལོག་གྲིས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྲི་ཁབ་པ་ནྲི། སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་

གྲི་སེང་དུ་གཅྲིག་ཡོད་ན་གཅྲིག་ཡོད་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། དངོས་བཟློག་གཉྲིས་

གཅྲིག་ཡོད་ན་གཅྲིག་ཡོད་པས་ཁབ་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ནྲི་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའྲི་ཁབ་པ་ངེས་པར་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། མ་གྲུབ་ན་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་ལ། དངོས་ཁབ་དང༌། གོ་བཟློག་གྲི་ཁབ་པ་གྲུབ་ཅྲིང༌། ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མཉན་བ་

བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

བཀོད་པའྲི་རྟགས་ལ་ཁབ་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩྲི་བ་ནྲི། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྲི་ཁབ་པ་གྲུབ་

མ་གྲུབ་རྩྲི་བ་ཡྲིན་གྲི། གོ་བཟློག་གྲི་ཁབ་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩྲི་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། གྲུབ་པ་

དགོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་ཅྲིང་མ་གྲུབ་ཀང་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་གྲི་ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩྲི་བ་ནྲི། གཙོ་བོར་དངོས་ཁབ་ཚད་མས་གྲུབ་

མ་གྲུབ་རྩྲི་བ་ཡྲིན་པས། ཁབ་པ་ཚད་གྲུབ་ཀྲི་ཐལ་འགྱུར་ལ་དངོས་ཁབ་ངེས་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ལ། རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཁབ་པ་ཡོད་དགོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་

དེ། མྱུ་གུ་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་ཁས་བངས་པ་ལ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལན་གཅྲིག་

ཀང་མྲི་སྐེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་ཁབ་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་ཀང༌། དངོས་ཁབ་མ་གཏོགས་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཁབ་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གྲུབ་ན། རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བ་ལན་གཅྲིག་ཀང་མྲི་སྐེ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་

ཚད་མས་ངེས་དགོས་པས། རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། 

རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བ་ལན་གཅྲིག་ཀང་མྲི་སྐེ་བ་ལ་ཡོད་ན། རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བ་ཡོད་དགོས་

ལ། དེ་ལ་དེས་ཁབ་པ་ཡོད་ཀང༌། དེ་ཡོད་མྲི་དགོས་ཏེ། གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་ལ་བདག་

མེད་པས་ཁབ་པ་ཡོད་ཀང༌། གཞྲི་མ་གྲུབ་ཡོད་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་འདའྲི་

རྲིགས་ཅན་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས། བོ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་དཔད་པས་ཤེས་པར་

འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་དངོས་ཁབ་གོ་

བཟློག་གྲི་སྦོར་བ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཐལ་འགྱུར་

དེ་ལ་དངོས་ཁབ་ཡོད་ན། གོ་བཟློག་གྲི་ཁབ་པ་ཡོད་མྲི་དགོས་སོ། །དེས་ན་རེས་

སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྲི་ཁབ་པ་ཞེས་པ་ནྲི། རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། 

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པའྲི་ཁབ་པ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རྟགས་ལ་ཆོས་

ཀྲིས་ཁབ་པ་དང༌། ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་གྲིས་ཁབ་པ་ནྲི། སྒས་དངོས་ཟྲིན་ལྟར་

གྲི་ཁབ་པ་དང༌། དེ་ལས་གོ་བཟློག་པའྲི་ཁབ་པ་ཡྲིན་པས། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལས་

ལྡོག་པ་དང༌། གོ་བཟློག་པ་ནོར་བའྲི་ལམ་ཆེན་པོ་ལ་མ་འཇུག་ཅྲིག །ཆོས་མཐུན་

སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་རེས་ཁབ་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་དོན་ཀང༌། སྒྲུབ་ངག་དེ་ལས་

རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་ནུས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཤུགས་ལ་

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་རྟོགས་ནུས་པས་རེས་འགྲོ་དངོས་བསན་དང༌། ལྡོག་

ཁབ་ཤུགས་བསན་ཅེས་བའྲི། རྟགས་ལ་ཆོས་ཀྲིས་ཁབ་པ་རེས་ཁབ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས། རེས་ཁབ་དངོས་བསན་དུ་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཚུལ་གསུམ་གྲི་རྣམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གཞག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟོས་གཞྲི་གསུམ་ངོས་གཟུང་ཞྲིང་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡོད་མེད་དཔད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ལྟོས་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་

བའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིས་དོན་མཐུན་པ། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། དེའྲི་སྤྲིས་དོན་

མྲི་མཐུན་པ། དེ་དག་གྲི་དོན་ཀང་། ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དེར་མཚུངས་

པ་དང་མྲི་མཚུངས་པ་ལ་འདོད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཞལ་

བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། སྒ་དང་རྟག་

པ་ཡྲིན་པར་མཐུན་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ལན་མེད་དོ། །མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་བས་

ནས། རེས་ཁབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི། འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་

སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རེས་ཁབ་ངེས་པ་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་ཁབ་ངེས་པ་ལ། བས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

ངེས་དགོས། དེ་ངེས་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ངེས་དགོས། དེ་ངེས་པ་ལ་

སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་མཐུན་པ་ངེས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར།  ཡང་ཁ་ཅྲིག མཐུན་

ཕོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིས་དོན་མཐུན་པ་ཟེར་བ་

ནྲི། ཧ་ཅང་མྲི་འཚམ་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། འོ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བྱུང་གྲིས་

དུང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ན། རྩོལ་བྱུང་དང་མྲི་རྟག་པ་གཉྲིས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཀ་ཡྲིན་པར་མཐུན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྲིས་སུ་

འཇུག་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་དེའྲི་དོན་ནྲི། རྟགས་དང་ཆོས་གཉྲིས་ཀར་དུ་

མཐུན་པ་ལ་མྲི་བེད་ཀྲི། སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར། རྟགས་དེ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་དེ་ཡྲིན་པར་

མཚུངས་པའམ། ཡོད་པར་མཚུངས་པ་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། 

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་སེ། མྲི་རྟག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། གཞལ་བས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་སོགས་ལ་མཐུན་ཕོགས་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། མྲི་རྟག་པ་དང་རྩོལ་བྱུང་ཡྲིན་

པར་མཐུན་པ་དང༌། གཞལ་བ་དང་མྲི་རྟག་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་པར་མཐུན་པ་མྲི་སྲིད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་བའྲི་ཚེ་ན། སྒ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཐུན་པའྲི་དོན་སྒ་དང་མྲི་

རྟག་པར་མཚུངས་པ་ཡྲིན་པས། རང་ཉྲིད་རང་དང་མཚུངས་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་མཐུན་ཕོགས་སུ་ཁས་བངས་ན། མཉན་བ་སྒ་མྲི་རྟག་

སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་ཐལ། སྒ་ལ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་སྐོན་འབྱུང་ངོ་

ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། མྲི་རྟག་པ་ཡང་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། མཐུན་པའྲི་དོན་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ལ། མྲི་རྟག་པ་རང་ཉྲིད་

རང་དང་མཚུངས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་རྟག་པ་ཁེད་རང་ལ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་

སུ་ཁས་ལེན་པས། འཁོར་གསུམ་མོ། །བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་ཐལ། ཤེས་བ་ལ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བ་མྲི་རྟག་

པ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་
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སུ་ཁེད་རང་ཡང་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་གསལ་རྟགས་མཐའ་དག་ཁས་ལེན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིས་དོན་མཐུན་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ནྲི། ཁེད་རང་གྲིས་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་

སྤྲིས་དོན་མཐུན་པ་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དེའྲི་དོན་ཀང་ཆོས་ཅན་དང་

ཆོས་དེར་མཚུངས་པ་ལ་ཁས་བངས་པ་དེར་ཁས་ལེན་ངོ་སྤད་པར་བའོ། །འདོད་ན། 

མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་ཐལ། 

ཁོད་དུང་སྒ་ལ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །ཡང་དེ་ལ་འདོད་ན། ཁོད་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་མྲིན་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བའྲི་

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས་སོ། །ཡང་སྒ་དེ་བས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལྟོས་གཞྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་ཡང་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི་མ་ངེས་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ལྡོག་ཁབ་ཡྲིན་ན་གཞྲི་

གྲུབ་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མྲི་མཐུན་དཔེ་ཡྲིན་ན་གཞྲི་གྲུབ་

པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་དོན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་

ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་གྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་། བསྒྲུབ་

བའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིས་དོན་མཐུན་པ་སོགས་གང་ལ་འདོད་ཀང༌། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་

མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ན། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་དགོས་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ན། མྲི་རྟག་པ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་
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པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ལ། སྒ་བཤད། མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པར་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཡྲིན་པ་དང༌། སྒ་དང་དེར་

མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཡྲིན་པས། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་སེ། འདྲིས་མཚོན་ནས་སྦོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་

པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་གང་ཞྲིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་ཁོད་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པ། མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་གང་ཞྲིག །དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་ཁོད་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྲིན་པ། 

དབེ་བ་ནྲི། མཐུན་ཕོགས་ལ་དབེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཆོས་

དེས་ཁབ་པ་དང༌། མ་ཁབ་པ་གཉྲིས། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་དབེ་ན། གཞན་པ། 

འགལ་བ། མེད་པ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གསུམ་སེ། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཤེས་བ་དང་རྟག་པ་དང་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་སྒ་བཤད་

པའྲི་དོན་ཀང་ཡོད་ལ། མཚན་ཉྲིད་ཀང་ཡོད་པ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དུང་

སྒ་ལྟ་བུའོ། །མཚན་ཉྲིད་ཡོད་ལ་སྒ་བཤད་པའྲི་དོན་མེད་པ་ནྲི། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །སྒ་བཤད་པའྲི་དོན་ཡོད་ལ། མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་ནྲི་མྲི་སྲིད་

དོ། །གཉྲིས་ཀ་མེད་པ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །ཚུལ་

འདྲིས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །
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ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བ་སེ། སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་གྲི་མཐུན་ཕོགས་དང་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལ། ཡོད་པ་དང་མཐོང་བ་དང་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཙམ་གྲིས་ཡོད་མཐོང་ངེས་པ་ཕན་ཚུན་ཁབ་པ་ཡྲིན་ལ། སབས་

ཀྲི་རྒོལ་བ་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་གཉྲིས་གང་རུང་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་དམྲིགས་

པ་ཡྲིན་ན། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་ཕོགས་གཉྲིས་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེས་ངེས་པ་དང་

མཐོང་བས་ཀང་ཁབ་ཅྲིང༌། སྤྲིར་རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་ཡོད་པ་ལ་རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་

མཐོང་བ་དང་ངེས་པས་ཁབ་ཀང༌། རྒོལ་བ་དེས་མཐོང་བ་དང་ངེས་པས་མ་ཁབ་སེ། 

རྒོལ་བ་དེས་ཡོད་པ་དང་མཐོང་བ་དང་ངེས་པ་ཡྲིན་པར་བཟུངས་པ་ཙམ་ལ། རྒོལ་

བ་དེས་མཐོང་བ་དང་ངེས་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། རྒོལ་བ་དེས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བའྲི་དོན་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མཚོན་ན། མྲི་རྟག་པ་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁོ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཉྲིད། 

ཁོ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ན་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་ངེས་དགོས་ལ། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

ངེས་པས་མ་ཁབ་སེ། ཁོ་ཆོས་དེར་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང༌། ཁོ་ཡྲིན་ན་ཆོས་དེ་ཡྲིན་

དགོས་པར་ཚད་མས་ངེས་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མཐོང་ཡང་མ་ངེས་ན། རེས་ཁབ་མྲི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནྲི། དེས་ཚུལ་ཁད་པར་

བ་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ། །འདྲི་ལྟར་རྟོགས་

ན། རེས་ཁབ་ལྡོག་ཁབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ཁོ་ནའྲི་ཚིག་ཕད་དང་འབེལ་བའྲི་

ངེས་པ་སོས་པའྲི་དོན་ཀང་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་ན་ཚིག་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཙམ་ཞྲིག་སྒོགས་པར་ཟད་དོ། །མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་དང་ངེས་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་

སད་བཤད་པ་དེས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལའང་རྲིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང༌། དེ་

ལྟ་ན། ཤེས་བ་ལ་མཐོང་ན་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་ཐལ་

བ་སོགས། སྐོན་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ཏེ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕོགས་

གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་དྲིང་སང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་རྟོག་གེ་པ་དག་གླང་པོ་

ཆེའྲི་གཟུགས་ལ་རྟོག་པའྲི་དམུས་ལོང་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་ཀང༌། རང་གྲི་ཚུལ་

མངོན་པར་མྲི་ཤེས་སོ། །

ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡོད་མེད་དཔད་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྟགས་

ཡང་དག་གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ན་གཞྲི་གྲུབ་པས་ཁབ་སེ། གཞན་དུ་ན་

ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་སེང་དུ་རྟགས་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་མྲི་སྲིད་པས། 

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཉེས་པ་དང༌། གཞྲི་ཆོས་ཅན་ཁེགས་ན་དེ་དང་ཆོས་ཚོགས་

པའང་ཁེགས་པས་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་

ཏོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རྫས་

ཡོད་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག གང་ཟག་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས། ཁོད་ཕུང་པོ་

དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རྫས་ཡོད་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་ཏུ་མེད་

དེ། ཞེས་འགོད་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། གང་ཟག་དེ་ལྟ་

བུའྲི་བདག་ཏུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་གྲིས། དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་རང་ལྡོག་ནས་ཡོད་

པ་མྲི་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་གྲི་སྒ་དོན་ཆོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བས་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་གྲི་སྒ་དོན་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་

ཡྲིན་པས་རང་གྲི་མཚང་བསྒགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་གྲི་

བདག་ཆོས་ཅན། མེད་དེ། ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་ཚད་

མས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་འགོད་པའྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ནྲི། ཕྲི་རྒོལ་

གྲིས་གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དང༌། དེར་སང་བའྲི་སྒ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས། ཤེས་

འདོད་ཞུགས་ཤྲིང༌། དེར་སང་བའྲི་སྒ་དོན་གྲི་སེང་དུ་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། གང་

ཟག་རང་རྐ་བ་ཆོས་ཅན་དུ་མ་བཟུངས་ན། གང་ཟག་གྲི་བདག་རང་ལྡོག་ནས་མྲི་

ཁེགས་ཤྲིང༌། ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་དེ་དང་དེར་སང་གྲི་སྒ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་ཞེན་ནས་འཇུག་

པས་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་ཀང་མེད་དོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་

ལ། གང་ཟག་རང་རྐ་བ་ཡང་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་བའྲི་སྒ་དོན་ཀང་

ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །སྒ་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེའྲི་སྒ་དོན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་

ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་དེ་དང་དེའྲི་སྒ་

དོན་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་ཤྲིང༌། ཕྲིས་ཀང་དེ་དང་དེར་སང་གྲི་

སྒ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་ཞེན་ནས་འཇུག་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་དོན་གྲི་སེང་

དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་མཚུངས་ཏེ། 

སྒའྲི་སྒ་དོན་ལ་བས་པ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྲི་གྲུབ་པས་ཁབ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ཤེས་འདོད་ཡྲིན་ན་གཞྲི་

གྲུབ་པས་མ་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །འདྲི་ལ་ཡང་བརྟག་པ་འདྲི་ཡོད་དེ། དེ་

ལྟ་བུའྲི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ། བདག་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དེ། བདག་དེ་ལྟ་བུ་ཕུང་
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པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་སྦོར་རམ། 

འོན་ཏེ་མེད་དེ། ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་འགོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དམ་བཅའ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་གྲི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། མེད་པར་ཐལ། ཕུང་

པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས་

སོ། །རྫས་སྔོ་འཕྱུར་དང་ལྡན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མེ་མ་

དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་སོང་ཚེའང༌། གཞྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་ཐལ་བར་

མཚུངས་སོ། །འདོད་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དངོས་

སུ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་སང་དཀའ་བར་སེམས་སོ། །

དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ནྲི། དེ་ལྟ་

བུའྲི་བདག་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་ཀང་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

རྟགས་ལ་ནྲི། ཆོས་ཅན་དང་མེད་ངེས་ཀྲི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པས། ཆོས་ཅན་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་དམ་བཅའ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་ལ། ཆོས་ཅན་གཞྲི་

གྲུབ་ན། དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར། ཆོས་ཅན་

དེ་གཞྲི་མ་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་དེ་དང་མེད་ངེས་ཀྲི་ཚོགས་དོན་གཞྲི་གྲུབ་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། གཞྲི་གྲུབ་ན་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་མེད་ངེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་བཞྲིན་ནོ། །རྟགས་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་བའྲི་སྐོན་ཀང་མེད་དེ། བདག་དེ་ལྟ་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང༌། 
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བདག་དེ་ལྟ་བུ་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་དམྲིགས་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་ཅན་ཞེས་

པའང་བོ་ངོར་དགག་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་ཆོས་རྟགས་ཀྲིས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའྲི་གཞྲིར་

བྱུང་བ་ཡྲིན་པས་ཆོས་ཅན་ཞེས་བའྲི། དོན་སེང་ནས་ཁད་གཞྲི་ཁད་ཆོས་གཉྲིས་

སུ་བས་པའྲི་ཁད་གཞྲི་ལྟ་བུར་ཡོད་ནས་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། གཞྲི་མ་གྲུབ་ཀང་

རྟགས་ངེས་པའྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། གཞྲི་མ་གྲུབ་ཀང་ཁབ་

པ་ངེས་པའྲི་མཐུན་དཔེ་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཆོས་ཅན་གཞྲི་

མ་གྲུབ་པས་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་པ་ལ་ལན་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བར་བའྲི་ངལ་བ་གཞན་གྲིས་དུབ་པར་མྲི་བའོ། །དོན་

འདྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་

རེས་དཔག་དང༌། །ཡྲིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

ཀང་། རང་གྲི་རྟེན་དུ་གཞྲི་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཆོས་ཅན་བཀག་ན་རྟགས་ཀྲི་སྐོན་དུ་

སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཙམ་རྟགས་ཀྲི་སྐོན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། རང་རྟེན་ལ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་རྒོལ་བ་གང་གྲི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་དཔད་པ་ནྲི། ཕྲི་རྒོལ་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པ་ལ་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྲིས་རྟགས་བཀོད་དེ། 

ཚུལ་སོ་སོའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཇྲི་ཙམ་བསན་དགོས་པ་བསན་པ་ལས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་

གསུམ་ཚད་མས་ངེས་ཤྲིང༌། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པ་ལ་སྔོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་དུས་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་འགྲོ་བའྲི་དུས་ཡྲིན་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་རེས་དཔག་སྐེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །སྔ་རྒོལ་གྲི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་ནམ་མ་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྲི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ངོར་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཤེས་

འདོད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་མྲི་འཐད་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་

མཁན་གྲི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་ངོར་བས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲི་ངོར་བས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་

ཚིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། རང་ཉྲིད་ངེས་ཤྲིང་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་སྐེད་

པར་འདོད་པ་ཡྲིས། །ཕོགས་ཆོས་འབེལ་བ་བསྒྲུབ་བ་དག །བརོད་པ་ལས་གཞན་

སང་བར་བ། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྲིར། ཞེས་

པས་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་འགོད་དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ་ཡྲིན་ན་ཤེས་འདོད་ཡོད་དགོས་

པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་དེར་སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། སྔ་

རྒོལ་དེ་འདའྲི་ངོར་སྒ་མྲི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། སྔ་རྒོལ་གྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་གྲུབ་

པ་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་པ་སྔ་རྒོལ་གྲི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་ལ། སྔ་རྒོལ་

གྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ། སྔ་རྒོལ་གྲི་ངོར་བས་པ་དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། དྲིང་སང་གྲི་

རྟོག་གེ་པ་བླུན་པོ་དག ཕོགས་ཆོས་སྔ་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པ། མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་སྨྲ་

བ་དང༌། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་སྔ་རྒོལ་གྲི་ངོར་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའྲི་
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འགལ་བའྲི་ཁུར་ཆེན་དངོས་སུ་ཁེར་བ་ལའང་ཞུམ་པ་མྲི་མངའ་བ་ཨེ་མ་རྨོངས་པའྲི་

ཁོལ་བོ་ངོ་མཚར་ཏོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་བེད་པ་ཆེར་ཆུང་ཞྲིང༌། 

ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

བཞྲི་པ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ་ལ། དགག་

གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བས་པས་སྒ་མྲི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང༌། ཆོས་དང༌། རྟགས་

གསུམ་ག་ལ་རློམས་ཚོད་དང༌། སོང་ཚོད་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་འགོད་པ་

པོས། དོན་རང་མཚན་གྲི་སྒ་ཆོས་ཅན་དང༌། མྲི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང༌། བས་

པ་རྟགས་སུ་རློམས་ནས་བཀོད་ཀང༌། སོང་ཚོད་ལ། སྒའྲི་དོན་སྤྲི་དང༌། མྲི་རྟག་པའྲི་

དོན་སྤྲི་དང༌། བས་པའྲི་དོན་སྤྲི་རྣམས་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་དང་རྟགས་རྣམས་སུ་

སོང་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་མཚན་དུ་གྱུར་པའྲི་བས་མྲི་རྟག་སོགས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེ་

ལ་རྟགས་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་

དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཀོད་པའྲི་

ཚེ། འགོད་པ་པོའྲི་རློམས་ཚོད་ལ་དོན་རང་མཚན་གྲི་བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་

རྟགས་སུ་བཀོད་པར་རློམས་ཀང༌། སོང་ཚོད་ལ། བས་པའྲི་དོན་སྤྲི་སྒའྲི་དོན་སྤྲི་མྲི་

རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲིར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བར་ཐལ། བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་

སྒྲུབ་ལ་རྟགས་སུ་འགོད་ཚུལ་དང༌། སྒྲུབ་ཚུལ་ཡྲིན་སྒྲུབ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །དེའྲི་ཚེ་

རློམས་ཚོད་ལ་དོན་རང་མཚན་གྲི་སྒ་བས་མྲི་རྟག་པ་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དུ་

རློམས་ཀང༌། སོང་ཚོད་ལ་དོན་སྤྲི་གསུམ་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དུ་སོང་བའྲི་ཕྲིར། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 825  

འདོད་ན། བས་པའྲི་དོན་སྤྲིས་སྒའྲི་དོན་སྤྲི་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲིར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྒའྲི་དོན་སྤྲི་བས་པའྲི་དོན་སྤྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། བས་པའྲི་དོན་སྤྲི་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲི་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། བས་པའྲི་དོན་སྤྲི་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲི་མྲི་འགལ་ན། བས་མྲི་རྟག་གྲི་ལྡོག་

པ་ཡང་མྲི་འགལ་བར་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པས་

སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན། རྟག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

དེ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཁོད་རང་གྲིས་ཀང་

ཁས་བངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་

ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན། རྟག་པ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཡང་མཚུངས་སོ། །རྟག་པ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་ཁོད་ཀྲི་ཁབ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་ཁས། ཁབ་སེ། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲིས་སྒྲུབ་

དགོས་ཤྲིང༌། དགག་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་འགོག་དགོས་ལ། ཁབ་བེད་བཀག་ན་ཁབ་

བ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་རློམས་ཀང༌། 

སོང་ཚོད་ལ་སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲི་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བར་སོང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་སྤྲི་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བར་སྔ་རྒོལ་གྲིས་ཞེ་བས་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །མ་གྲུབ་ན་སྔ་རྒོལ་གྲི་ཞེ་འདོད་ལ་སྒ་མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་བར་རློམས་པ་ཡྲིན་
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པ་འབུད་དོ། །འདྲི་དག་ལ་ད་དུང་གནོད་བེད་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང༌། རེ་ཞྲིག་

མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །འདྲི་དག་གྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་

དོན་གསུམ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རྲིགས་བསྒེས་ཏེ་

དགག་པར་བའོ། །རང་མཚན་ཡྲིན་ན་དཔེ་ལ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

སྨྲ་བ་ནྲི། རང་མཚན་ཡྲིན་ན་ཆོས་དུ་མ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགྲོ་མྲི་བེད་པས་ཁབ་

པར་འདོད་པ་སེ། དེ་ནྲི་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། སྒ་ཤེས་འདོད་ཆོས་

ཅན། མྲི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས། བས་པ་རྟགས་ཡྲིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང་རྟགས་རྣམས་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སོགས་ཡྲིན་ན། རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་དང་བས་

པ་རྣམས་ཡྲིན་དགོས་པས་སྒོ་བཏགས་སུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་དང་

བས་པ་གསུམ་སྒོ་བཏགས་མྲིན་ཞྲིང༌། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སོགས་ཡྲིན་ཀང༌། སྒ་

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པ་དང༌། མྲི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་

དང༌། བས་པ་རྟགས་ཡྲིན་པ་རྣམས་ནྲི་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་གྲི་སྒྲུབ་བེད་

རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་དབེ་བ་བཤད་པ་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་དབེ་

བ། བསྒྲུབ་བའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་བ། སྒྲུབ་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་དབེ་བ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། འབས་རང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་འབས་བུའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ། སྒ་བཤད། མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། རྣམ་གཞག་
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དཔད་པ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་འབས་བུས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་འབས་

བུ་དེའྲི་རྒྱུ་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་གོ་བར་བེད་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་འབས་བུའྲི་རྟགས་ཞེས་བའོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པར་བཀོད་པའྲི་

འབས་བུ་དེའྲི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པར་བེད་པའྲི་སྒོ་ནས། རང་

གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། 

གསུམ་པ་དབེ་བ་ནྲི། དུ་བ་དག་འཕྱུར་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་དུ་བ་དག་འཕྱུར་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་པའྲི་འབས་རྟགས་

དང༌། རྲིག་བེད་ཀྲི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་རང་རྒྱུ་མྲི་རྟག་པའྲི་སྒ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་

པ་ལ་རྩོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་པའྲི་འབས་

རྟགས་དང༌། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་དབང་ཡྲིད་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དབང་ཡྲིད་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མེད་ན་མྲི་སྐེ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་

ལྟ་བུ་རྒྱུའྲི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འབས་རྟགས་དང༌། སྡུག་བདེན་རང་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་རེས་འགའ་སྐེ་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུའྲི་རང་ལྡོག་

སྒྲུབ་པ་དང༌། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྲི་སེང་གྲི་བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། 

རང་རྒྱུ་བུ་རམ་གྲི་རོ་སྔ་མས་བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་འདྲིའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བེད་

རྐེན་བེད་པའྲི་ནུས་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔོག་གྲི་འབས་རྟགས་རྣམས་སོ། །འདྲི་དག་ཀང་
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ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ཤེས་འདོད་དང་སྔ་རྒོལ་གྲི་དཔག་འདོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྟགས་ཀྲི་འགོད་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་ཐ་སད་བས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་འདོད་དང་

དཔག་འདོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྟགས་ཀྲི་འགོད་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར། འབས་

རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་འགོད་ཚུལ་གྲི་རྲིགས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་འདྲི་དག་ཏུ་གྲངས་ངེས་

པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གྲི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་མ་ཚོགས་པ་

ལས་སྐེ་དགོས་ཏེ། ཁོད་རང་གྲི་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅྲིག་བེད་རྐེན་གྲི་ཚོགས་པ་

གྲངས་མ་ཚང་ན་མྲི་སྐེ་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པ་

མང་དུ་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་འབས་རྟགས་ཀྲི་དབེ་བ་དེ་དག་ཐ་

སད་པ་མ་གཏོགས་དོན་ཐ་དད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལ་མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའང་རྒྱུའྲི་

ཁད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འབས་རྟགས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའོ། །

བཞྲི་པ་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་ལ། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། 

ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་དང༌། རྟགས་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་བའྲི་

དོགས་པ་བཅད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། ལ་མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་ཡོད་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ན། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ནྲི་མེ་

དང་རྟགས་ནྲི་དུ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། མེ་ཡོད་དང་དུ་ཡོད་ནྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང་རྟགས་

མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་དྲིང་སང་གྲི་རྟོག་གེ་པ་རྣམས་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་

མོད་ཀྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་གནོད་པ་དུ་མའྲི་གནས་སུ་རྟོགས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། མེ་མ་ཡྲིན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་སུ་ཐལ། མེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལའྲི་སེང་དུ་དུ་བ་ཁེགས་པར་

ཐལ། མེ་མ་ཡྲིན་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། ཁབ་བེད་བཀག་ན་ཁབ་བ་ཁེགས་པས་

སོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚང་མང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པའྲི་

ཚེ། ཚང་མང་དང་དུ་ལྡན་ལ་གཉྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་མཐུན་

པའྲི་དོན་དུ་བར་མཐུན་པ་དང་མེར་མཐུན་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྲི་ནུས་ཏེ། 

ཚང་མང་དུ་བར་མཐུན་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། མེ་མ་ཡྲིན་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ཡྲིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

དགག་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན་ལ་དང༌། རྟགས་དུ་བ་དང༌། 

མཐུན་དཔེ་ཚང་མང་གསུམ་ག་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ། 

དགག་བའྲི་ཆོས་ནྲི་མེ་མེད་ཡྲིན་གྲི། མེ་མ་ཡྲིན་དགག་བའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན། མེ་ཡོད་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་གྲི་མེ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བ་

བར་གྲུབ་སེ། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་ལྡོག་ཕོགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་དགག་

བའྲི་ཆོས་སུ་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་དབང་ཡྲིད་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། དབང་

ཡྲིད་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་མ་ཡྲིན་

དགག་བའྲི་ཆོས་སུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་དབང་ཡྲིད་

ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་ཁེགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ལ་དབང་ཡྲིད་རྒྱུ་

ཡྲིན་པ་ཁེགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒུད་པ་འབའ་ཞྲིག་ཐོག་ཏུ་འབབ་

པར་འགྱུར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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རང་ལུགས་ལ། མེ་ཡོད་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དང་དུ་ཡོད་རྟགས་སུ་སྨྲ་བའོ། །འོ་

ན། འབས་རྟགས་ཞེས་ཇྲི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། འོ་ན། གྲང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་

མེ་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཞེས་ཇྲི་ལྟར་

བརོད། འདྲི་ནྲི་དངོས་སུ་དམྲིགས་པ་བཀོད་ཀང༌། མ་དམྲིགས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པ་

ཡྲིན་པས་དེ་སད་དུ་བརོད་ཅེ་ན། འདྲི་ཡང་འབས་བུ་དང་རྒྱུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་

ཡྲིན་པས་དེ་སད་དུ་བརོད་དེ། དུ་ཡོད་ཀྲིས་མེ་ཡོད་འགྲུབ་པ་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་

འགྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་ནྲི། རྟགས་ནྲི་ཕལ་ཆེར་

མངོན་སུམ་གྲིས་འགྲུབ་ལ། ཁབ་པ་ནྲི་རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མའྲི་སོབས་ལས་

འགྲུབ་བོ། །འོ་ན། རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཕྲུགས་དུས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངེས་

པར་བེད་ཅེ་ན། རྒོལ་བ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ནྲི། དུ་བ་མེ་ལས་སྐེ་བཞྲིན་པ་མཐོང་བའྲི་

མངོན་སུམ་ཕྲུགས་གཅྲིག་གྲིས་དུ་བ་མེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་ངེས་ནུས་ལ། དབང་

པོ་འབྲིང་པོས་ནྲི། དང་པོར་མེ་དུ་གཉྲིས་ཀས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་དམྲིགས་པའྲི་

མངོན་སུམ་གཅྲིག །དེ་ནས་མེ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག །དེ་ནས་ས་ཕོགས་

དེར་མེ་ཡོད་སོབས་ཀྲིས་དུ་བ་སྐེ་བ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག་སེ། དུ་བ་མེ་

ཡོད་སོབས་ཀྲིས་སྐེས་པའྲི་རེས་འགྲོ་ངེས་བེད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཕྲུགས་གསུམ་གྲི་

སོབས་ཀྲིས་དུ་བ་མེའྲི་འབས་བུར་ངེས་ནུས་ལ། ཡང་ན་དང་པོར་མེ་དུ་གཉྲིས་ཀ་

དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག དེ་ནས་གཞྲི་དེར་མེ་ལོག་པ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་

སུམ་གཅྲིག དེ་ནས་མེ་ལྡོག་སོབས་ཀྲིས་དུ་བ་ལོག་པའྲི་གཞྲི་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སུམ་གཅྲིག་སེ། ལྡོག་པ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཕྲུགས་གསུམ་གྲི་བེད་ལས་ལས་དུ་བ་

མེའྲི་འབས་བུར་རྟོགས་ནུས་སོ། །

དབང་པོ་རྟུལ་པོས་ནྲི། དང་པོར་མེ་དུ་གཉྲིས་ཀས་དག་པའྲི་གཞྲི་དམྲིགས་པའྲི་

མངོན་སུམ་གཅྲིག དེ་ནས་གཞྲི་དེར་མེ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག དེ་ནས་

གཞྲི་དེར་མེ་ཡོད་སོབས་ཀྲིས་དུ་བ་སྐེ་བར་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག དེ་

ནས་གཞྲི་དེར་མེ་ལོག་པ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག དེ་ནས་མེ་ལྡོག་སོབས་

ཀྲིས་དུ་བ་ལོག་པར་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག་སེ། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉྲིས་

ཀ་ངེས་བེད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཕྲུགས་ལྔའྲི་བེད་ལས་ལས་དུ་བ་མེའྲི་འབས་བུར་རྟོགས་

ནུས་ལ། ཚུལ་འདྲིས་རྒྱུ་འབས་གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ན་ཚད་མ་འདྲི་དག་ལས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངེས་པ་ན། མེ་ཡོད་སོབས་

ཀྲིས་དུ་བ་སྐེ་བ་དང༌། མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་པར་ངེས་ནུས་པས། དུ་ཡོད་ཀྲིས་མེ་

ཡོད་སྒྲུབ་པའྲི་ཁབ་འབེལ་མངོན་སུམ་འདྲི་དག་གྲིས་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

མངོན་སུམ་འདྲི་དག་གྲིས་མེ་དུའྲི་འབེལ་བའམ་ཁབ་འབེལ་དངོས་སུ་འཇལ་བ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་མེ་ཡོད་ན་དུ་བ་སྐེ་བ་དང༌། 

མེད་ན་མྲི་སྐེ་བར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཡང༌། མེ་དུ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་ཐ་སད་མ་ཤེས་

པར་ཐ་སད་ལ་རྨོངས་པའྲི་རྒོལ་བ་བླུན་པོ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་ཡོད་དེ། གཞན་དུ་ན་རྒྱང་

འཕེན་དག་དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་སྒོ་འདོགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ངོར་ནྲི། 

དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་མེ་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་

སུ་འགྲོ་ལྡོག་བེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངེས་པར་བ་
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དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར། མེ་ཡྲི་འབས་བུ་དུ་བ་སེ། །འབས་བུའྲི་ཆོས་ཀྲི་རེས་འཇུག་

ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རྟགས་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་བའྲི་དོགས་པ་བཅད་པ་ནྲི། ལ་ལ་མེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་ཡོད་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ་ན། དུ་བ་དེ་དང་མེ་དེ་རྒྱུ་འབས་མྲིན་

ན། འབས་རྟགས་སུ་མྲི་འཐད་ལ། རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་ན་འབས་དུས་ན་རྒྱུ་མེད་ཅྲིང་རྒྱུ་

དུས་ན་འབས་བུ་མེད་པས། དུ་ལྡན་ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་དུས་ན་དེའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་མེ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་འདྲིའྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་དུས་ན་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་

བར་འགྱུར་ལ། དམ་བཅའ་ཚད་མས་གྲུབ་དུས་ན་ཕོགས་ཆོས་མྲི་འགྲུབ་སེ། ལ་ལ་

མེ་ཡོད་དུས་ན་མེ་དེའྲི་འབས་བུ་དུ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ལ་ལ་

དུ་བ་ཡོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དུ་བའྲི་དུས་ན་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་མྲིན་གྲི། དུ་བའྲི་རྒྱུར་

གྱུར་པའྲི་མེ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞྲིག་དུས་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། ལ་

ལ་དུ་བ་ཡོད་ན་དེའྲི་ཚེ་རང་རྒྱུ་མེ་ཡོད་མྲི་དགོས་ཀང༌། སྤྲིར་ལ་ལ་རང་རྒྱུ་མེ་ཡོད་

དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་ཚེས་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་མོ་ལ་ཕྲི་དོ་ཡོད་ན་དེའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་

སྔ་དོ་ཡོད་དགོས་ཀང༌། ཚེས་གཅྲིག་གྲི་ཕྲི་དོ་ཡོད་དུས་སྔ་དོ་ཡོད་མྲི་དགོས་པས། 

ཚེས་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་མོ་ལ། སྔ་དོ་ཡོད་དེ་ཕྲི་དོ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་

ན་དམ་བཅའ་བསལ་བའྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་བ་དང་འདའོ། །དེས་ན་མེ་ཡོད་པའྲི་དུས་

ཀྲི་གཞྲི་དང༌། མེའྲི་འབས་བུ་དུ་བ་ཡོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་གཞྲི་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་

པའྲི་ལ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས། དེ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པས་མེ་ཡོད་པ་དུས་ཀྲིས་ཁད་པར་

དུ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག འབས་བུའྲི་རྟགས་ཡང་དག་
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བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

གཉྲིས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ། མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ། ཚུལ་གསུམ་

ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། རང་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའྲི་སྒྲུབ་རྟགས་གང་ཞྲིག དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ། རྟགས་དང་

བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་ཆོས་གཉྲིས་རྒྱུ་འབས་སུ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་

མྲི་དགོས་པའོ། །

དབེ་ན་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ཁད་པར་དག་པ་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་

དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྲིག ཁོད་བརོད་པའྲི་སྒས་

ཁོད་ཀྲི་ལྟོས་པ་རང་གྲི་བེད་ཆོས་མ་འཕངས་པ། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་དངོས་པོ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རྟགས་སུ་

འགོད་པ་ནྲི་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཁད་པར་ལྟོས་པ་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྲིག ཁོད་བརོད་པའྲི་སྒས་ཁོད་ཀྲི་ལྟོས་པ་རང་

གྲི་བེད་ཆོས་འཕངས་པ། 

དེ་ལ་དབེ་ན། བེད་ཆོས་ཐ་མྲི་དད་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང༌། ཐ་དད་ལ་ལྟོས་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་སྐེ་ལྡན་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བེད་ཆོས་དངོས་སུ་འཕངས་པ་དང༌། ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་

གཉྲིས། 
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དང་པོ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་ནྲི། སྦོར་བ་སོར་གཅྲིག་

ལ་མཚོན་ན། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མ་གང་གྲིས་ངེས་པར་བེད་ཅེ་ན། དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་ནྲི། དབང་པོ་རྣོན་པོས་སྒ་རང་

གྲི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་ནུས་ལ། 

དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཁ་ཅྲིག་ལ་ནྲི། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་

མས་ངེས་པར་བེད་དགོས་སོ། །ཁབ་པ་ནྲི། རེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་པ་

ཡྲིན་པས། དེའྲི་རྟེན་རྟགས་ལ། རེས་ཁབ་སྒྲུབ་པ་ལྟོས་མེད་ཀྲི་རྟགས་དང༌། ལྡོག་

ཁབ་སྒྲུབ་པ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

འཇྲིག་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བ་རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་

སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་རྒྱུ་ལས་འཇྲིག་པར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། 

གློག་བཞྲིན་ཞེས་པ་སེ། དེའྲི་ཁབ་པ་དཔེའྲི་སེང་དུ་མངོན་སུམ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་ངེས་

པར་བེད་ཅྲིང༌། ཕོགས་ཆོས་ནྲི། ཕྲིས་བྱུང་གྲི་རྒྱུས། འཇྲིག་པ་བས་པའྲི་ངོ་བོར་

གྱུར་པ་སྐེད་དམ། བས་པ་ལས་དོན་གཞན་པ་ཉྲིད་སྐེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཕྲིས་རྒྱུ་དོན་གཞན་མེད་དེ། བས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་

རྫས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ནྲི། རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཕྲིས་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་འཇྲིག་པར་མ་སྐེད་པར་ཐལ། 
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བས་པ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་འཇྲིག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཕན་བེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་བསན་ནས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཚད་མས་ངེས་པར་

བེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་ནྲི། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་བས་པས་སོང་སེ། རྲིམ་དང་ཅྲིག་ཅར་གྲི་དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་

ན་འདུས་མ་བས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། ཞེས་པ་སེ། འདྲིའྲི་ཁབ་པ་ནྲི། རྲིམ་དང་ཅྲིག་

ཅར་གྲི་དོན་བེད་པ་ལས་གཞན་པའྲི་དོན་བེད་ཚུལ་ཕུང་སུམ་བཀག་པས་འགྲུབ་

ལ། ཕོགས་ཆོས་ནྲི། རྟག་པས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་བེད་པ་ལ། འབས་བུ་

རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པས་གནོད་ཅྲིང༌། རྲིམ་གྲིས་འབས་

བུ་སྐེད་ན་རྒྱུ་ལའང་འབས་བུ་རྲིམ་བཞྲིན་སྐེད་པའྲི་སྔ་ཕྲིའྲི་རྲིམ་པ་དུ་མ་ཁས་ལེན་

དགོས་པས། རྒྱུ་ཡང་མྲི་རྟག་པར་འགྱུར་གྲི་རྟག་པ་ཉམས་སོ་ཞེས་གནོད་པ་བསན་

པས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་གྲིས། འབེལ་བ་མེད་པར་ནྲི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་

དང་ལྡོག་པ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཞེས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྲི་ཁབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་འབེལ་

བ་འགྲུབ་དགོས་པར་བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལས་ཐ་དད། 

མྲི་རྟག་པ་ལོག་ན་བས་པ་ལྡོག་པ་ནྲི། བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འབེལ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། 

བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འབེལ་བའྲི་དོན་ལྡོག་གྲི་མྲི་རྟག་པ་ལོག་ན་བས་པ་ལྡོག་པ་ཞེས་

བ་བ་དེ་ཉྲིད་གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་འདྲིས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་འདྲིས། མྲི་རྟག་

པ་ལོག་པའྲི་གཞྲི་ལ་བས་པ་ལོག་པས་ཁབ་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། རྟགས་

འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་བས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འབེལ་བའྲི་དོན་ལྡོག་གྲི མྲི་རྟག་པ་ལོག་
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པའྲི་གཞྲི་ལ་བས་པ་ལོག་པས་ཁབ་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཉྲིད་ངེས་པ་དང༌། རྟགས་བས་

པ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དང་གཉྲིས་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པར་

བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་འདྲི་བསམ་པར་བ་སེ། ཅྲི་དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས། རྟག་པ་ལ་བས་པས་སོང་པ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དེས། རྟག་པའྲི་གསལ་

བའྲི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་པ་མྲི་སྲིད་པར་ངེས་སམ་མ་ངེས། མ་ངེས་ན། ད་

དུང་ཕྲི་རྒོལ་དེས། རྟག་པའྲི་གསལ་བ་འགའ་ཞྲིག་ལ་བས་པ་སྲིད་པར་དོགས་པ་མ་

ཆོད་དམ་ཆོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་སྐེས་ཀང༌། 

རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་སུ་མ་གྲུབ་པས། ཚད་མ་དེས་ལྡོག་ཁབ་ངེས་

པ་འགལ་ལོ། །ཕྲི་མ་ལྟར་ན། དོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཆོད་ཅྲིང༌། ཚད་མ་དེས་བཅད་པ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དོགས་པ་དེ་གཅོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་གཞན་བསན་དགོས་ནའང་

རེད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རེད་ན་ཚད་མ་མཐའ་མེད་བསན་དགོས་ཏེ། རྟག་པའྲི་གསལ་

བ་ལ་མཐའ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་རེ་རེ་ནས་བས་པ་སྲིད་པའྲི་དོགས་པ་གཅོད་བེད་ཀྲི་ཚད་

མ་བསན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་རྟག་པའྲི་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་པ་མྲི་སྲིད་པར་ངེས་ན། བས་པ་ལ་མྲི་

རྟག་པས་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དེས་ཀང་། བས་པའྲི་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་མྲི་

རྟག་པས་ཁབ་པ་ངེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཚད་མ་དེས་སྒ་ལའང་མྲི་རྟག་པས་

ཁབ་པ་ངེས་དགོས་པས། ཁབ་པ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་

མེད་དེ། གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་དེས། བས་པ་རྟག་པའྲི་གསལ་བའྲི་དབེ་བ་མཐའ་
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དག་ལ་འཇུག་པ་མྲི་སྲིད་པར་མ་ངེས་ཀང༌། འཇུག་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་

བཅད་ཅྲིང༌། ཕྲིས་རྟག་པའྲི་ཁད་པར་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཚད་མ་གཞན་ལ་

ལྟོས་མེད་དུ་དེ་ཉྲིད་བས་པས་སོང་པའྲི་ངེས་པ་འདེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། རེས་ཁབ་

ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དེས་བས་པའྲི་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་མྲི་རྟག་པས་མ་ཁབ་པར་

འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རེས་ཁབ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་

བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། སྤྲིས་ཁབ་

ཀང་དེའྲི་བེ་བག་གྲིས་ཁབ་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། སྤྲི་ཁེགས་ན་དེའྲི་བེ་བག་ཀང་ཁེགས་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ། མཚན་ཉྲིད། དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། འགའ་ཞྲིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་སང་དུ་

རུང་མྲི་རུང་གྲི་ཆོས་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་རང་གྲི་དགག་བ་འགོག་

པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་མ་གཏད་པར་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །འགའ་ཞྲིག དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྲིག དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དེ་དགག་པ་ཡྲིན་པ། 

ཞེས་སྨྲ་བ་ལའང༌། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་ཐལ། དེ་ཡྲིན་

ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དགག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དངོས་མེད་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན། དངོས་མེད་དང་དགག་པ་ཡྲིན་པས་

མ་ཁབ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་དེའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་དངོས་མེད་དང་དགག་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 838  

ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་ལྡོག་གཞྲི་ལྡོག་གྲི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་

གྲིས་ཤྲིག 

རང་ལུགས་ནྲི། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྲིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་

མེད་དགག་ཡྲིན་དགོས་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་ཡང་སྤྲིར་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། དགག་

པར་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཤྲིག་སྒྲུབ་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པ་ན་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཤུགས་ལ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་

ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་ཀང་དངོས་སུ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་ཤུགས་ལ་རྟག་

པ་མ་ཡྲིན་པར་རྟོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང༌། འབས་རང་གྲི་རྟགས་གཉྲིས་ཀྲིས་

ནྲི། རང་རང་གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པར་གྱུར་

པ་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་པའྲི་ཤུགས་ལ་དགག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས། མ་ཡྲིན་དགག་

སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ནྲི། རང་གྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་

མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྲུབ་རྟགས་དང་དགག་

རྟགས་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་ནྲི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའྲི་

ཆ། །ཁས་བངས་མེད་པར་དགག་པ་ཉྲིད། །སྒྲུབ་བེད་སྔ་མ་དག་གྲིས་ནྲི། །མ་ཡྲིན་

སྒྲུབ་པར་བེད་ཕྲིར་རོ།  ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ལ། མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་དང་སང་རུང་

མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཡོད་ཀང་གང་ཟག་དེ་ལ་སང་མྲི་རུང་གྲི་ཆོས་གང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 839  

ཟག་དེས་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། གང་ཟག་དེའྲི་ངོར་ཆོས་

དེ་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན། མདུན་གྲི་

གཞྲི་འདྲིར། འདེ་ཤ་ཟ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་སྐེས་བུས། འདེ་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་

སད་དོན་མཐུན་མྲི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདེ་ཤ་ཟ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་སྐེས་

བུའྲི་ཚད་མས་ཤ་ཟ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རྟགས་འདྲི་ནྲི། ཤ་

ཟ་གང་ལ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་གང་ཟག་དེའྲི་ངོར་འགོད་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

གང་ཟག་དེའྲི་ངོར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་མྲི་འཇུག་དཔོད་པའྲི་

གཞྲིར་བས་ནས། རྟགས་རྒོལ་བ་གཞན་ལ་འགོད་པ་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་

ན་རེ། མདུན་གྲི་གཞྲི་འདྲིར་ཆོས་ཅན། བསལ་དོན་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་

མཐུན་མྲི་འཇུག་སེ། བསལ་དོན་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་

པར་བེད་ལ། རྟགས་འདྲིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་

པ་མ་ཡྲིན་པས། གཞྲི་དེར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་དང་མེད་ངེས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

སྨྲ་བར་བེད་དོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཞྲི་དེར་བསལ་དོན་ཤ་ཟ་དམྲིགས་པའྲི་ཀུན་

མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀང་མེད་པར་ཐལ། གཞྲི་དེར་ཤ་ཟ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་དངོས། འདོད་ན། དེར་དེ་མེད་ངེས་མ་ཡྲིན་པ་འབུད། དེས་ན། དེ་ལྟ་

བུའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ན། ཤ་ཟ་མེད་ངེས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། 

མེད་ངེས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་གཞུང་ལས་ལན་མང་དུ་བཤད་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཁས་བངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞྲིང༌། གཞྲི་དེར་ཤ་ཟ་མེད་ངེས་སུ་རྟོགས་

ན། ཤ་ཟ་དེ་གཞྲི་དེར་ཁོད་ལ་བསལ་དོན་ཡྲིན་པའང་འགལ་ལོ། །ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པར་བ་སེ། ཅྲི། མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་བ་བ་འདྲི། དངོས་

སམ། གཏགས་པ་གང་དུ་སྨྲ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཞེས་བ་

ཞེ་ན། འདྲི་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། རྟགས་འདྲི་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་འདྲིའྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་

ནྲི་ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་ཤ་ཟ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཇུག་པ་བོ་སྔོན་ཅན་ཉྲིད་ཕྲིར།  ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་

ན། རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་འབས་བུ་འགོག་པ་ཡྲིན་པས། རྒྱུ་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲི་ལྟར་རྨོངས་པ་དག་ཁ་མཐུན་པར་སྨྲས་

ནས། དེ་ལས་ཀང་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། རྟགས་འདྲི་སང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད། ཁ་ཅྲིག་

ནྲི། སང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་དང་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་གཞྲི་

མཐུན་དུ་སྨྲ་བར་བེད། ཁ་ཅྲིག་ནྲི། མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་མཚན་ཉྲིད་པ་

ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པ་ལ་སང་རུང་”མ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས
1
་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་ལ། མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་སུ་སྨྲ་བ་དག དགག་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དོན་ཡོད་ཀང་སང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགོད་ཅྲིང༌། སང་རུང་མ་དམྲིགས་པར་སྨྲ་བ་དག དགག་བའྲི་

ཆོས་ཡོད་ན་སང་རུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སྨྲ་བར་བེད་དེ། སྐེ་བོ་བོ་གྲོས་དམན་པ་

དག་གྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་མཐའ་ཡས་སོ། །འདྲི་དག་ལ། དགག་པ་

1 མ་ཕྲི།  ༡༣༩བ༡ན།   བ།  ༡༨༣བ༦ན།   སྐུ།  ༡༧༣ན༤༥ན།   མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་    ཞོལ།  ༡༦༡བ༣ན།   -མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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རྒྱས་པར་བསན་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བ་སེ། བླུན་པོ་མང་དུ་སྨྲ་བའྲི་ཁ་འབྲིད་པས། ཟབ་དོན་

རྒྱ་ཆེར་དཔོད་པའྲི་གོ་སབས་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསན་པར་བ་སེ། མདུན་གྲི་གཞྲི་འདྲིར་བསལ་

དོན་ཤ་ཟ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་བསལ་དོན་

ཤ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གསལ་དངོས། 

སྤྲིར་ཀང༌། ཆོས་དེ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཆོས་དེ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་

སད་དོན་མཐུན་གྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་བོའྲི་ཐ་སད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཇུག་པ་བོ་སྔོན་ཅན་

ཉྲིད་ཕྲིར། ཞེས་པས། ཆོས་དེ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་ལ། ཆོས་

དེ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་བསན་གྲི། རྒྱུར་བསན་པ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་དང༌། རང་འགྲེལ་དང༌། འགྲེལ་བཤད་བེད་

པ་དག །ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་འགྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ། ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་འགོག་པར་

ཁད་པར་མེད་ལ། འོན་ཀང་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ནྲི། ཡོད་ངེས་

ཀྲི་ཐ་སད་འགོག་པ་ཙམ་གྲི་བ་བ་བེད་ཀྲི། མེད་ངེས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ལ། སང་རུང་མ་

དམྲིགས་པས་མེད་ངེས་ཀང་གོ་བར་བེད་དོ། ཞེས་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་དེ། 

དེའྲི་དོན་ནྲི། སང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། རང་གྲི་དགག་བའྲི་

ཆོས་མེད་ངེས་དངོས་སུ་གོ་བར་བེད་པའྲི་ཕྲིར། ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་

འགོག་པར་ཡང་བེད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཁེད་རང་ཡང་བུམ་པ་མ་དམྲིགས་
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པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བུམ་མེད་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ། ཐ་སད་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ཡྲིན་པས། བུམ་

མེད་ཀྲི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བའྲི་ཕྲིར། བུམ་ཡོད་ཀྲི་ཐ་སད་འགོག་པར་སྨྲ་

དགོས་ལ། དེ་དག་གྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་མ་དམྲིགས་པས་ས་ཕོགས་འགའ་ཞྲིག་བུམ་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ། ཁེད་རང་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་འདོད་པ་དེ་

དག་ཀང་། རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་འགོག་

པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སད་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་དམྲིགས་

པའྲི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས། རྒྱུ་བཀག་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་འབས་བུ་འགོག་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །དེས་ན་མཐར་གཏུགས་ན། མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་འབྱུང་ངོ་། །སང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་འཇོག་པ་དང༌། མྲི་སང་བ་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་འཇོག་པའང༌། དགག་བའྲི་ཆོས་དང་དགག་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་

དོན་གང་གྲི་ཡང་ངོས་ནས་འཇོག་པ་མྲིན་གྲི། གང་ཟག་དེ་ལ་ཡོད་ཀང་བལྟར་མྲི་

རུང་གྲི་ཆོས་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། 

ཆོས་དེ་ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་བ་ཞྲིག་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའམ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པས། སང་རུང་མ་དམྲིགས་པ་ཞེས་བ་སེ། 

དེས་ན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཞེས་པའྲི་མ་དམྲིགས་རྒྱུ་དེ་ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་མྲི་

རུང་གྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་གཞྲི་

མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་ནས། ཡང་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྲིག རང་གྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་
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ཀྲི་དོན་ཡོད་ཀང་བལྟར་མྲི་རུང་བ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་བྱུང་སེ། གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་གཞྲི་མཐུན་ཁས་ལེན་པ་འདྲི་ལས། སར་ཡང་རང་

གྲི་དེ་ཉྲིད་བསན་པར་བ་བ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། སྨྲས་པ་ཉྲིད་ན་དེ་འགོག་བེད་ཀང་རང་

གྲིས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ལ། རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སང་

རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། འོ་ན། འདྲི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། ཡོད་མེད་ངེས་པའྲི་འབས་ཅན་མྲིན། །ཕྲིར་ན་ཚད་མ་ཉྲིད་

མྲི་འགྱུར།  ཞེས་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཤ་ཟ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་ངོར་ཤ་ཟ་ཡོད་

མེད་གང་དུ་ཡང་ངེས་པར་བེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཤ་ཟ་གང་ཟག་དེའྲི་ཚད་མས་མ་

དམྲིགས་པ་དེ། དེའྲི་ངོར་ཤ་ཟ་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཞེས་

སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་དེ་དེའྲི་ངོར་ཤ་ཟ་ཡོད་པའྲི་ཐ་སད་

དོན་མཐུན་འགོག་པའྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ཞེས་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར། ཡོད་ན་སང་རུང་གྲི་ཆོས་

ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་དངོས་སུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའམ། མ་དམྲིགས་པ་དེ་ལྟ་

བུ་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་གྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྲིག དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་མེད་དགག་ཡྲིན་པ། 

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ལ། འབེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། འགལ་
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ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེའྲི་འབེལ་ཡུལ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། 

ཆོས་དེ་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། 

དེ་ལ་དབེ་ན། རྒྱུ་དང༌། ཁབ་བེད་དང༌། རང་བཞྲིན་དང༌། དངོས་འབས་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་དང་བཞྲི། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེའྲི་རྒྱུ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ཆོས་དེ་

དངོས་སུ་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན། སྔོ་འཕྱུར་བ་

དང་ལྡན་པའྲི་མཚན་མོའྲི་རྒྱ་མཚོར་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། མེ་མེད་རྟགས་སུ་བཀོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅྲིག་རྒྱ་མཚོ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱ་མཚོར་ངེས་ན་

དུ་བ་ཡོད་པར་དོགས་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། གྲོག་མཁར་

”བ
1
་ལ་དུ་བ་ཡོད་པར་དོགས་པ་ཡང་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁབ་བེད་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེའྲི་བདག་གཅྲིག་པའྲི་ཁབ་

བེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ཆོས་དེ་དངོས་སུ་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན་ཤྲིང་གྲིས་དག་པའྲི་བག་རྫོང་ན་ཤ་པ་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཤྲིང་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅྲིག འདྲི་ལའང༌། 

ཤྲིང་མེད་པའྲི་བག་རྫོང་དུ་ངེས་ན་ཤ་པ་མེད་པར་ངེས་པས། དེ་འད་ཆོས་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་དེ། ཤ་པ་ཤྲིང་དུ་མ་ངེས་པ་མྲི་སྲིད་པར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཁ་ཅྲིག འདྲི་སད་དུ་རྒྱུ་ཁབ་བེད་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

1 མ་ཕྲི།  ༡༤༡ན༡ན།   ཞོལ།  ༡༦༣ན༦ན།   བ།  ༡༨༦ན༢ན།  -བ་     སྐུ།  ༡༧༥ན༥ན།   +བ
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འདྲི་དག་གྲི་དགག་བའྲི་ཆོས། གཞྲི་དེར་ཡོད་ཀང་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ཚད་མ་ལ་

སང་མྲི་རུང་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་དང་ཁབ་བེད་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་འགོག་དགོས་

པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སྦོར་བར་རྲིགས་སོ་

ཞེས་སྨྲའོ། །འོ་ན། ཕྲི་རྒོལ་དེའྲི་རྒྱུ་ལ་སྔོ་འཕྱུར་བ་དང་ལྡན་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལ། དུ་བ་

ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་སྐེ་མྲི་རུང་བར་ཐལ་ཞྲིང༌། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་

རྒྱ་མཚོ་དེ་ལ་དུ་བ་བསལ་དོན་དུ་ཐལ་ལོ། །དུ་བ་དག་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནོན་པའྲི་

གཞྲིར། ཁ་བ་སོབས་ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དུ་བ་སོབས་ཆེན་

པོས་ཁབ་པར་ནོན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེའང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་

ཡོད་ཀང་ཕྲི་རྒོལ་ལ་སང་དུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། དེ་སང་དུ་རུང་ན། དེ་འགོག་པ་ལ་རང་

བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སྦོར་བ་རྲིགས་ཀྲི། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

སྦོར་བ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན། གཞྲི་དེར་ཁ་བ་

སོབས་ཆེན་ཡོད་ཀང་སང་དུ་མྲི་རུང༌། དུ་བ་སོབས་ཆེན་ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་ཞེས་སྨྲ་

བ་ནྲི། མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། རྒྱ་མཚོའྲི་སེང་གྲི་

དུ་བ་ཡོད་ཀང་སང་མྲི་རུང་དུ་འདོད་པ་དང༌། རླངས་པ་སྔོ་འཕྱུར་བ་སང་བར་འདོད་

པའང་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། རང་འགྲེལ་ལས། འབས་བུ་ཡོད་ཀང་སང་བར་མྲི་

འགྱུར་ན། དེ་འདྲིར་སྦར་བར་བའྲི། དེ་སང་བ་ལ་ནྲི་སང་བ་མ་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་གོ་

བར་བེད་དོ།  ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེའྲི་དོན་ནྲི། གཞྲི་དེར་རླངས་

པ་སྔོ་འཕྱུར་བ་དམྲིགས་པ་ཉྲིད། དུ་བ་དམྲིགས་པར་འཁྲུལ་ནས། དུ་བ་ཡོད་པར་

དོགས་པ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་དུ་བ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང༌། དེས་དུ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མེད་པར་ངེས་མྲི་ནུས་པས། མེ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བར་བའོ་ཞེས་སོན་པ་

སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བོས་ཀང༌། མཚོ་ཆེན་པོ་རླངས་པ་འཕྱུར་བ་ལ་

སོགས་པ་དུ་བ་དང་འད་བས་བསླུས་པ་མེ་མེད་པར་ནྲི་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པས་

ངེས་པར་བེད་ལ། དུ་བ་མེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པར་སྦར་

བར་བའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་མཚན་ཉྲིད་དང༌། 

མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཆོས་དེ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། 

ཆོས་དེ་བཀག་ཙམ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། 

གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བུམ་པས་དག་པའྲི་མདུན་

གྲི་ས་ཕོགས་ན་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ནྲི། རྟགས་ཀྲི་སྐ་རྲིས་ཙམ་ཡྲིན་པས། རྟགས་དངོས་ལ། བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་

པ་དང༌། བ་བ་ལས་ལ་ཡོད་པའྲི་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། བུམ་པས་དག་པའྲི་མདུན་གྲི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའྲི་དབང་པོའྲི་

མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྲི་གཞྲི་འདྲིར་བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཤེས་བརོད་ཐ་སད་

སྐེ་རུང་སེ། གཞྲི་དེར་བུམ་པ་ཡོད་ན་ཁོད་ཀྲིས་དམྲིགས་དགོས་པ་ལས། ཁོད་

དེར་བུམ་པ་མ་དམྲིགས་པའྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། 

ལས་ལ་ཡོད་པ་ནྲི། བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཐ་

སད་བར་རུང་སེ། བུམ་པ་ཡོད་ན་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་དགོས་པ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ལས། སང་རུང་བུམ་པ་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ས་ཕོགས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་ནྲི། དགག་པ་མང་

དུ་བསན་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། གཞྲི་དེར་བུམ་པ་ཡོད་ན། གཞྲི་དེར་བུམ་པ་མེད་དགོས་

པར་ཐལ། གཞྲི་དེར་བུམ་པ་ཡོད་ན། བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའྲི་

དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པའྲི་ས་ཕོགས་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

བཞྲིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ལའང་རྲིགས་བསྒེས་ལ། དངོས་འགལ་འབའ་ཞྲིག་བརོད་པར་

གྲིས་ཤྲིག །གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའྲི་མཚན་གཞྲི་བོར་ནས། རང་བཟོའྲི་

མཚན་གཞྲིས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསལ་བར་སོན་པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་ངོ་

མཚར་ཏོ། །མཁས་པ་སྔ་མ་དག་དང་ད་ལྟའྲི་རྟོག་གེ་སྨྲ་བ་དག་ཁ་ཅྲིག རང་བཞྲིན་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ནྲི་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་པས། བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཐ་

སད་བར་རུང་སེ། བུམ་པ་ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་བ་ལས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སུ་སྨྲའྲི། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུ་དང་ཁབ་བེད་མ་དམྲིགས་པ་དག་ཀང་ཐ་སད་སྒྲུབ་

ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན་པར། དེ་ཕྲིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞྲིན་དག མེད་པས་འགའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་

ཡང༌།  ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་བཤད་ལས། ཡང་ཞེས་བ་བ་ནྲི་དགག་པ་དང་དགག་པའྲི་

ཐ་སད་ཀྲི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་ནོ།  ཞེས་པས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གྲི་

བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཡང་ཐ་སད་བར་རུང་དངོས་སུ་སྦར་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟ་ན། དེ་དག་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བས། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལྷག་མ་ལུས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་

ཀང་མེད་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་ཏུ་རུང་མྲི་རུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་རྟགས་འདྲི་འགོད་དམ། 

འོན་ཏེ། བུམ་པ་མེད་པར་མ་ངེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པར་བ་

བའྲི་ཕྲིར་རྟགས་འདྲི་འགོད། 

གཉྲིས་པོ་འདྲི་ལས་མྲི་འདའོ། །

དང་པོ་ལྟར་ན་བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཐ་སད་ནྲི་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་བོ་དང་

དེར་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་དེ་དང་མཐུན་པར་བང་དོར་བེད་པའྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་སབས་

གསུམ་ག་ཡྲིན་པ་ལ་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་ཀང༌། བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་བོ་

འཇུག་ཏུ་རུང་མྲི་རུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྲི་གང་ཟག་ག་ལ་སྲིད། བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་

ཀང་བུམ་པ་མེད་ཅེས་བརོད་དུ་མྲི་རུང་ངམ་སམ་པ་ལ་ནྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ཆད་པ་མྲི་འབྱུང་

བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་ནས་དོགས་པ་བསལ་བར་བའྲི། རྟགས་བསན་པས་ཅྲི་

ཞྲིག་བ། ཕྲི་མ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན། གཞྲི་དེ་བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་རུང་དུ་

བསྒྲུབས་པས། གཞྲི་དེ་བུམ་མེད་དུ་ངེས་པར་བེད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། གཞྲི་གྲུབ་

ན། བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་རུང་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། གཞྲི་

གྲུབ་ན། བུམ་མེད་ཀྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྟོག་ཡུལ་ན་

ཡོད་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཏེ། ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་སྒྲུབ་པས་

སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེའང་། མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་སད་དོན་

མཐུན་འཇུག་ཏུ་རུང་སེ། ཞེས་བཀོད་ན་ཅྲི་ནོངས། སྒ་མྲི་རྟག་པར་གྲུབ་ཟྲིན་ན། དེ་

ཙམ་གྲིས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཅྲིང༌། སྒ་ལ་མྲི་རྟག་པར་ངེས་པའྲི་བོ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སྐེ་བས་ཤེས་བརོད་ཀྲི་ཐ་སད་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་ཆེད་ཀྲིས་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་སོ་ཞེ་

ན། དེ་ནྲི་མཚུངས་ཏེ། ས་ཕོགས་བུམ་མེད་དུ་ངེས་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་བུམ་ཡོད་དུ་

འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཅྲིང་བུམ་མེད་དུ་ངེས་པའྲི་བོ་སྐེ་བས། ཤེས་བརོད་ཀྲི་

ཐ་སད་ཏུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་ཆེད་ཀྲིས་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་སོ། །ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པར་ངེས་ནས་བུམ་མེད་མ་ངེས་པ་མྲི་སྲིད་དོ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་

སྨྲའོ། །དེས་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་བར་ཙམ་ལ་ཡང་མ་སྦངས་པར་ཟད་དེ། མཚན་ཉྲིད་ངེས་

ཀང་དེ་ལ་རང་གྲི་མཚོན་བའྲི་ཐ་སད་མ་ཐོགས་པ་མྲི་སྲིད་ན། མཚན་ཉྲིད་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་མྲི་སྲིད་དགོས་པས། སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་རྟགས་སུ་སོང་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། ཐ་སད་

སྒྲུབ་ཅེས་པ་ནྲི། ཐ་སད་དང་དོན་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཐ་སད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཤྲིག་

སྒྲུབ་པས་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཅེས་པ་ཡྲིན་གྲི། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཐ་སད་བར་རུང་ཡྲིན་

ཏེ་ཞེས་པ་དངོས་སུ་སྦར་བས་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇོག་པ་ག་ལ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་ཡྲིན་ན། 

བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སུ་དོན་ཡྲིན་ཏེ་ཞེས་དངོས་སུ་སྦར་བས། དོན་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སུ་

འཇོག་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བ་ནྲི། དཔེར་ན། 

ལྟོ་ལྡྲིར་བའྲི་རྣམ་པས་དབེན་པའྲི་འཇྲིམ་གོང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བུམ་པ་མེད་དེ། 

ཁོད་ལ་བུམ་པ་ཡོད་ན་སང་དུ་རུང་བ་ལས། ཁོད་ལ་བུམ་པ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་

དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་

བ་འདྲི་ནྲི། མེད་པ་ལ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི། །ཚད་མེད་རྟགས་སུ་བརོད་གང་ཡྲིན།  ཞེས་
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པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ཀྲི་གཞུང་དུ་མས་བསན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕོགས་ལ་

བཤད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི། གཞན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །འོ་ན། ཐ་སད་བ་

རུང་དངོས་སུ་མྲི་སྦོར་ན། དམྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་མེད་པ་ནྲི། །མྲི་དམྲིགས་པ་ལས་

གཞན་མ་ཡྲིན། །དེ་ཕྲིར་དེ་ཡོད་པ་ལ་དེའྲི། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་སྒ་ཤེས་སྒྲུབ།  ཅེས་

བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཆོས་དེ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཆོས་དེ་མེད་པ་ནྲི་གཞན་

མྲིན་ཏེ། མ་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། མ་དམྲིགས་པ་གྲུབ་པ་ན་མེད་

པའྲི་དོན་གྲུབ་ཀང༌། ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པས་མ་དམྲིགས་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཐ་སད་མ་ཐོགས་

པ་ཐོགས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་མེད་པ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་ཡྲིན་

གྲི། མ་དམྲིགས་པས་མེད་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་རུང་སྒྲུབ་ཅེས་པ་མ་ཡྲིན་པས། རང་

བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་བཀོད་པའྲི་དགོས་པ་དང༌། རྟགས་འགོད་པའྲི་ཚུལ་

ནོར་བའྲི་གཏམ་དེ་ནྲི་མཁས་པའྲི་རྣ་བར་མྲི་འོང་ངོ་། །རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས་འདྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ན། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྒྲུབ་པས་ན། །འདྲི་

ནྲི་རང་བཞྲིན་ནང་འདུས་ཕྲིར།  ཞེས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། རྟགས་འདྲི་རྣམ་འཇོག་

གྲི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་གཞག་གྲི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་པས། རྟགས་

ཆོས་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཁབ་འབེལ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་དང་ཁབ་འབེལ་གྲུབ་ཚུལ་ཆོས་མཚུངས་པས། རང་བཞྲིན་

གྲི་རྟགས་ཀྲི་ནང་དུ་འདུ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེར་འདུ་ན་དེ་ཡྲིན་ག་ལ་དགོས། 

གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྲི་བར་ལ་མ་བང་བའྲི་བབ་ཅོལ་དེ་མ་སྨྲས་ན་རང་ཉྲིད་

མཛེས་སོ། །དངོས་འབས་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་
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དེ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ཆོས་དེའྲི་དངོས་རྒྱུའྲི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་

བཀག་པའྲི་མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། 

དཔེར་ན་དུ་བས་དབེན་པའྲི་ར་བ་ན། དུ་བའྲི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ། དུ་བ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཆོས་དེ་དམྲིགས་པ་དངོས་སུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། 

རང་གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཆོས་དེའྲི་གནོད་བའྲི་བེ་བག་ཞྲིག་བཀག་

པའྲི་མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། 

དེ་ལ་དབེ་ན། ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེ་དམྲིགས་པ་དངོས་སུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། 

རང་གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཆོས་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་གྲི་

བེ་བག་ཞྲིག་བཀག་པའྲི་མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་

གཏན་ཚིགས། 

དབེ་ན། འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དམྲིགས་པ་བཞྲི། འགལ་བའྲི་འབས་བུ་

དམྲིགས་པ་བཞྲི། འགལ་བའྲི་ཁབ་བ་དམྲིགས་པ་བཞྲི་རྣམས་སོ། །

དང་པོ་བཞྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་དང་འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དམྲིགས་པ། རྒྱུ་དང་

འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དམྲིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དམྲིགས་

པ། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དམྲིགས་པ་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། རྲིམ་པ་
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བཞྲིན། མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁབ་པར་ནོན་པའྲི་གཞྲིར། གྲང་རེག་དང༌། གྲང་འབས་

སྤུ་ལོང་བེད་དང༌། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དང༌། བ་མོའྲི་རེག་པ་རྣམས་མེད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ། མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁབ་པར་ནོན་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འགལ་

བའྲི་འབས་བུ་དམྲིགས་པ་བཞྲི་ནྲི། རང་བཞྲིན་དང་འགལ་བའྲི་འབས་བུ་དམྲིགས་

པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྲི་འབས་བུ་དམྲིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའྲི་འབས་བུ་

དམྲིགས་པ། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའྲི་འབས་བུ་དམྲིགས་པ་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། 

རྲིམ་པ་བཞྲིན། དུ་བ་དག་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་ནོན་པའྲི་གཞྲིར་གྲང་རེག་སོགས་

བཞྲི་པོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དུ་བ་དག་འཕྱུར་བས་ཁབ་པར་དམྲིགས་པ་སོ་སོར་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འགལ་བའྲི་ཁབ་བ་དམྲིགས་པ་བཞྲི་ནྲི། རང་བཞྲིན་

དང་འགལ་བའྲི་ཁབ་བ་དམྲིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྲི་ཁབ་བ་དམྲིགས་པ། འབས་

བུ་དང་འགལ་བའྲི་ཁབ་བ་དམྲིགས་པ། ཁབ་བེད་དང་འགལ་བའྲི་ཁབ་བ་དམྲིགས་

པ་རྣམས་ཏེ། དཔེ་རྲིམ་བཞྲིན། ཙནྡན་གྲི་མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁབ་པར་ནོན་པའྲི་

གཞྲིར་གྲང་རེག་སོགས་བཞྲི་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཙནྡན་གྲི་མེ་སོབས་ཆེན་པོས་

ཁབ་པར་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེ་དངོས་སུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། རང་གྲི་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཆོས་དེ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གྲི་བེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་

གཅྲིག་བཀག་པའྲི། མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་

ཚིགས། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་སར་ཡང་སྐེ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་སྐེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཟྲིན་པའྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་ལ་དབེ་བའྲི་ཚུལ་མང་

དུ་སྨྲ་བ་ལ་སྲིང་པོ་མ་མཐོང་ངོ་། །མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་

དང༌། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དང༌། གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྲིག །དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན། ཚུར་མཐོང་གྲི་དངོས་སོབས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

པ། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ། དགག་གཞག་སང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲིད་

པར་འདོད་པ་དགག སྲིད་ཀང་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་

གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲིད་དེ། སྲིད་ན། 

ལུང་རང་གྲི་བསན་བའྲི་དོན་ལ་འབེལ་བར་འགྱུར་བས། སྒ་དོན་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་

འབེལ་བ་གྲུབ་པ་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་

ཡང་དག་མྲི་སྲིད་པར་འདོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་

པ་ནྲི་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ག་ལ་ནུས་ཏེ། ཡོད་

པར་འདོད་པའང་མེད་དོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ན། སྐོན་ཆེན་པོ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་ན། དེ་འཇལ་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་

མེད་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཡྲིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཁབ་སེ། ལུང་ཙམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་འཇལ་བེད་དུ་མྲི་འཇུག་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྦྲིན་པའྲི་ཆོས་ལས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྲིན་བདེ་བ་འབྱུང་བ་

ལ་སོགས་པ། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ལ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་

འདེབས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ལས་འབས་མེད་པར་ལྟ་བ་འདྲི་ནྲི། དགེ་

བའྲི་རྩ་བ་མ་ལུས་པར་གཅོད་པའྲི་ལོག་ལྟ་རྣམས་ཀྲིའང་ཐ་ཆད་དུ་གྱུར་པ་འཇྲིག་

རྟེན་རྒྱང་འཕེན་གྲི་རྲིང་ལུགས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཁས་འཆེ་བ་པོ་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྲིག་

ཡྲིན་ན་ནྲི། སོམ་པ་ཡང་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གཏོང་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། རྩ་

བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོར་ཐར་པའྲི་འདུལ་བ་གཏོང༌།  ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས། ལས་འདྲིས་འབས་བུ་འདྲི་ལྟ་བུ་དུས་

འདྲི་ཙམ་ན་འབྲིན་ནོ།  ཞེས་གསུངས་པའྲི་ལུང་གྲི་བརོད་བ་ལྟ་བུ། གཞལ་བ་ཤྲིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་གྲི་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཡྲིན་ན། དེ་ལ་གནོད་བེད་

ཀྲི་ཚད་མ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། སྒོ་འདོགས་དེ་སོང་མྲི་ནུས་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དྲི་མ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

དུའང་ཐལ་ཏེ། སྒོ་འདོགས་དེའྲི་འཛིན་སངས་ལ་གནོད་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་མེད་ན། དེའྲི་

འཛིན་སངས་ཡུལ་གྲི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འོན་

ཀང་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། སྒ་དོན་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་འབེལ་བ་ཡོད་

མྲི་དགོས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལ་གང་དག་འདྲི་སད་དུ། གཞལ་

བ་ཤྲིན་ལོག་ཚད་མས་གྲུབ་ནས། ལུང་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་ནམ། ཚད་མས་

མ་གྲུབ་པར་ལུང་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དང་པོ་ལྟར་ན། ལུང་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། མ་ངེས་ཏེ། དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མྲི་འཐད་པས། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་

རྟགས་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་བས་པ་

དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་ནམ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་བས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ཁས་ལེན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། བས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དེའྲི་ཁབ་པ་མ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞྲིན་

དུ་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །གཞན་ཡང༌། དངོས་

པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་པའྲི་ཕོགས་

ཚིག སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །མ་ཁབ་ན། 

ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་ཞེས་པའྲི་

ལུང་ཚིག །སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་དགོས་པ་འབུད། རྟགས་གསལ་ཡང་ཁས་ལེན་པས་འཁོར་གསུམ་མོ། །ཡང་

བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག སངས་རྒྱས་ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་

མ་མེད་པར་འདོད་པའང་མཐོང་སེ། དེ་དག་ལ་ནྲི་སངས་རྒྱས་མེད་པར་འདོད་

དགོས་ཏེ། ཡོད་ན་ཚད་མས་དམྲིགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་ཁ་ཅྲིག སངས་
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རྒྱས་ཡོད་ཀང་སང་མྲི་རུང་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསལ་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ངོ་

ཚ་བོར་བའྲི་ཚིག་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསལ་དོན་དུ་སོང་བ་ཁོད། 

སངས་རྒྱས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ལྟ་ན་ཆོས་དང་དགེ་

འདུན་ཡང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ལྟ་ན་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ན་ཡང༌། གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡོད་སྲིད་ན་དེ་

ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། ཞེས་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ལྟ་བས་ན། སངས་རྒྱས་ཤྲིན་

ལོག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས། ཡྲིད་ཆེས་ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། སངས་

རྒྱས་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་ལམ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་རྲི་བོང་

རྭའྲི་སྒྲུབ་པ་བེད་པ་དང་མཚུངས་པར་འདོད་དགོས་ལ། སངས་རྒྱས་བསལ་དོན་དུ་

འདོད་པས་ནྲི་སོམ་པ་གསུམ་དང༌། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ས་ལམ་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད། ཡྲིད་བརྟན་མྲི་རུང་བ་དང༌། ལམ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་གཞྲི་

འདྲིར་འདེ་ཤ་ཟ་སྒྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པར་འདོད་དགོས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཤྲིན་

ལོག་མྲིན་ཞྲིང༌། དངོས་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། རྒྱས་པར་གོང་

དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། སྦྲིན་སོགས་དཀར་ཆོས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྲིན་བདེ་བ་

འབྱུང་སེ། དེ་འབྱུང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ལུང་རྣམ་དག་ལས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་སྦོར་བའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། སྦྲིན་པས་

ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ།  ཞེས་པའྲི་ལུང་དེ་སྦྲིན་སོགས་དཀར་ཆོས་ལས་
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རྣམ་སྲིན་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲི་

ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རྟགས་འདྲིའྲི་ཆོས་ཅན་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

སྦྲིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སུ་ངེས་པ་ལ་སྦྲིན་སོགས་ལས་རྣམ་སྲིན་བདེ་བ་འབྱུང་

བར་ངེས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲི་སེ། སྦྲིན་སོགས་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་གྲི་དཀར་

ཆོས་མྲི་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐོན་གྲི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བ་མྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། སྦྲིན་པ་ལས་

ལོངས་སྤོད་འབྱུང་ཞེས་པའྲི་ལུང་ཚིག་དེ། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་

སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལུང་ཙམ་གྲིས་རང་

གྲི་བརོད་བ་དེ་སྒྲུབ་ནུས་ན། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་

གྲིས་སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་

པའྲི་ཚིག་གྲིས་ཀང༌སྒ་མྲི་རྟག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སྦྲིན་པ་ལས་

ལོངས་སྤོད་འབྱུང་ཞེས་པའྲི་ལུང་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ཙམ་བརོད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པས། དེ་སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་

འབྱུང་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་ན། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མྲི་འདོད་

བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང༌། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྦྲིན་པ་ལས་

ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་དེ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་ན། ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ་པས་རྟགས་ཡང་དག་ཉམས་སོ། །གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ཕོགས་ཆོས་སུ་

འགྱུར་བས། རྟགས་ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་ཚུལ་གཉྲིས་ཏེ། ཡྲིན་འགོད་རྣམས་ལ་ནྲི་ཆོས་

ཅན་དེ་རྟགས་དེ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། ཡོད་འགོད་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན་ལ་རྟགས་དེ་
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ཡོད་པར་གྲུབ་པའོ། །འདྲི་ལ་དེ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་འཐད་དེ། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྦྲིན་པ་ཉྲིད་ལུང་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། སྦྲིན་པ་ལ་ལུང་དེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། 

རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་གྲི་བརོད་བ་མཐའ་དག་ལ། 

དེ་སོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་དེ་དང་དེ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། གཞྲི་གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དེ་

ལྟ་བུའྲི་རྟགས་ནྲི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། འདྲི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་

ན། འབས་རྟགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། ཤྲིན་ལོག་སོན་པའྲི་ལུང་རྣམ་དག་ཡྲིན་ན། 

རང་གྲི་བརོད་བ་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་སུ་ཁས་ལེན་མོད། དེ་ལ་སྐོན་

འདྲི་ཡང་ཡོད་དེ། སྦྲིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རྣམ་སྲིན་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མེད་

དེ། དེ་མེད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ལུང་རྣམ་དག་ལས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

བཀོད་པའྲི་ཚེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལུང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་འབས་རྟགས་སུ་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། བསྒྲུབ་

བའྲི་ཆོས་དགག་པར་གྱུར་པའྲི་འབས་རྟགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་དགག་རྟགས་

དང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྲི་གཞྲི་མཐུན་ཁས་ལོངས་ཤྲིག ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ནྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ན། འོན་ཀང་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་རྒྱུ་བརྩེ་བ་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། དོན་གཉྲིས་
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མཐར་ཕྲིན་པའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་འབས་རྟགས་

དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་སྐེས་

བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་མེད་དེ། སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

སངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་དང་གསུམ་

དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། འདྲི་དག་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྲི་དག་ཀང་མྲི་འཐད་

དེ། སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པར་ངེས་ནས། ཉེས་པ་ཆགས་

སོགས་སངས་མ་སངས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མྲི་སྲིད་པས། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་

བ་གྲུབ་ཟྲིན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆོས་ཅན་མ་ངེས་ན་རྟགས་སུ་མྲི་འགྱུར་

ཞྲིང༌། ཆོས་ཅན་ངེས་ན་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་ཟྲིན་པས། དེ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་མེད་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་མྲི་སྲིད་པས། ཆོས་ཅན་གྲུབ་ཟྲིན་པ་ན་བསྒྲུབ་བའང་གྲུབ་ཟྲིན་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འདྲི་དག་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། འདྲི་དག་བསྒྲུབ་

བ་ཤྲིན་ལོག་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སངས་རྟོགས་

ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ལོག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཕོངས་པའྲི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་དགོས་

པ་འབྱུང་ནའང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སངས་རྟོགས་དངོས་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ལ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། དེའྲི་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་

བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྲིག དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན་ཤྲིན་ལོག་ཡྲིན་པ། ཞེས་
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བ་ལ། དེ་ཡང་རྟོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བའྲི་སྐེས་བུ་དག ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྲི་དོན་ལ་

འཇུག་ལྡོག་བས་པས་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་ཆེན་པོ་བཤད་པའང་ཐོས་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་འཇུག་ལྡོག་མ་བས་ན་དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་སྲིད་

སམ་ཞྲིང༌། ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་ལྡོག་བ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་ལྟར་

བསམས་པ་ན་ལུང་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཚད་མ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་ལྡོག་བ་མྲི་

ནུས་པར་ཤེས་ཤྲིང༌། ལུང་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་བསན་བའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བ་ཡྲིན་མྲིན་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཞེས་དཔོད་པར་བེད་ལ། དཔད་པ་ན་ལུང་དེའྲི་བསན་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལ་

མངོན་སུམ་དང༌། དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་ཅྲིང༌། ལུང་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་བརོད་བ་ཤྲིན་ལོག་སོན་བེད་ཀྲི་ཚིག་རང་ལ་ཡང༌། སྔ་ཕྲི་དང་དངོས་ཤུགས་

འགལ་བ་སོགས་ཀྲིས་གནོད་པ་མེད་པ་སེ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པར་མཐོང་

ནས་དེའྲི་ཚེ་ལུང་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་བསན་བའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བར་ངེས་ཏེ། ལུང་དེས་

བསན་པ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་ལྡོག་བེད་པར་འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི། ལུང་གྲི་བརོད་བ་

ལ་ངེས་པ་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་འདྲི་གཞུང་ལས་ཆེས་གསལ་བར་མང་

དུ་བཤད་ཀང༌། འཇྲིམ་གོང་གླེགས་བམ་གྲི་དྲུང་དུ་བཞག་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་

འདྲི་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་

སྦོར་བ་ནྲི། ལུང་དོན་ལ་དཔོད་པའྲི་སྐེས་བུ་དེས། ལུང་དཔོད་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

མྲི་བེད་པར། དཔོད་པའྲི་གཞྲིར་བས་ནས། དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་དཔད་པ་གསུམ་

གྲིས་དག་མ་དག་རྟོག་པའྲི་རྲིགས་པས། དཔད་བ་ལུང་དེ་རང་གྲི་བསན་བ་ལ་སླུ་མྲི་

སླུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ངེས་ན། སྦྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ལུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གྲི་བསན་བའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་སེ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་

པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཉྲིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྦོར་བ་འདྲི་ལྟ་

བུ་གཞུང་གང་གྲིས་བསན་ཞེ་ན། འབེལ་བ་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐེས་བུའྲི་

དོན་ནྲི་བརོད་བེད་ངག ཅེས་པས་ཆོས་ཅན་ངོས་བཟུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིས་ནྲི་རྒོལ་

བ་རྟོག་ལྡན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་ལུང་འདྲི་ལྟ་བུ་བསན་བ་ལ་སླུ་མྲི་སླུ་དཔོད་

པའྲི་གཞྲིར་བེད་ཀྲི། ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་དཔོད་པའྲི་གཞྲིར་མྲི་བེད་ཅེས་བསན་

ཏོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་སླུ་བའོ། ཞེས་པའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་བསན་ཏོ། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་

དངོས་པོ་ཡྲི།  ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྟགས་བསན་ཏོ། །མདོར་ན། ཡྲིད་ཆེས་ཚིག་ནྲི་

མྲི་སླུ། ཞེས་པས་དམ་བཅའ་བསན། སྤྲི་ལས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉྲིད།  ཅེས་པས། དེ་

རྟོགས་ཀྲི་བོ་རེས་དཔག་ཏུ་བསན། འོ་ན། མྲི་སླུ་རྒྱུའྲི། ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་ལུང་དེ་གང་ཡྲིན་

ཞེ་ན། འབེལ་བ་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐེས་བུའྲི་དོན་ནྲི་རོད་བེད་ངག ཡོངས་

བརྟགས་དབང་དུ་བས་ཡྲིན་གྲི། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་བས་མྲིན།  ཞེས་པས་

ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་ལུང་ངོས་བཟུང་ངོ་། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ཡྲི། །དོན་དེ་དག་

ལ་མངོན་སུམ་དང༌། །རེས་སུ་དཔག་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང༌། །གནོད་མེད་འདྲི་ནྲི་

མྲི་སླུ་བའོ།  ཞེས་པས་མྲི་སླུ་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་ནས། ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་

རྟགས་སྦོར་གསལ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་དག་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་རྟགས་སྦོར་ལ་

ལུང་དེ་ཉྲིད་རྟགས་སུ་འགོད་དགོས་པ་དག་གྲིས་ནྲི། འབེལ་བ་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་

ཐབས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའྲི་ལུང་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྲི་གཞྲིར་མྲི་

བེད་པར། རྟོག་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པར་བེད་དགོས་པས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དོན་ལ་ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་བཞྲིན་དུ། ཆེས་རྲིང་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔད་པ་གསུམ་

གྲིས་དག་པའྲི་ཚུལ་ཀང༌། ལུང་དེའྲི་བརོད་བ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་སོན་པའྲི་ཆ་

རྣམས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་སོན་པའྲི་ཆ་རྣམས་དངོས་

སོབས་རེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ། མ་མཐོང་བ་ཤྲིན་ལོག་སོན་པའྲི་ཆ་རྣམས་ལ་

རང་ཚིག་འགལ་བ་སོགས་ཀྲིས་གནོད་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་བེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་

ལྟ་ན། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་ན། ལུང་དེའྲི་བརོད་བར་གྱུར་པའྲི་

མངོན་གྱུར་ལོག་གྱུར་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གསུམ་ག་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟ་ན། ཤྲིན་ལོག་ཁོ་ན་སོན་པའྲི་ལུང་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པ་མེད་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་འདོད་ན། སྦྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པའྲི་ལུང་དེ་དཔད་

པ་གསུམ་གྲིས་དག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་

པའྲི་དོན་ནྲི། མངོན་རེས་གཉྲིས་དང་རང་ཚིག་སྔ་ཕྲི་འགལ་བ་སོགས་དང་གསུམ་

གྲིས་གནོད་པ་མེད་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པ་ལ་བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར། གནོད་མེད་འདྲི་ནྲི་མྲི་

སླུ་བའོ།  ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན། མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ཡྲི།  ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ཀང༌། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་སོན་པའྲི་ཆ་ལ། ཞེས་སོགས་སྦོར་བ་

མ་ཡྲིན་གྲི། ཁོད་ཀྲི་བརོད་བ་ལ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་འཇལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་

མས་ཀང་གནོད་པ་མེད། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་

ཀང་གནོད་པ་མེད། རང་ཚིག་འགལ་བ་སོགས་ཀྲིས་ཀང་གནོད་པ་མེད་པའྲི་ལུང་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་འདྲི་དག་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཤད་

པའྲི་འགྲེལ་པ་བེད་པ་པོ་ནྲི། སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཁོ་བོ་གཅྲིག་པུ་སེ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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འགྲེལ་བེད་གཞན་དག་སྨྱུ་གུའྲི་རྩོམ་པ་ངལ་བར་མ་གྱུར་པ་ངོ་མཚར་ཏོ། །དེ་ཡང་

གཏན་ཚིགས་འདྲིའྲི་བསྒྲུབ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་ནྲི་དངོས་

པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་

སོབས་ཤུགས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་ན། བསྒྲུབ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་

ལམ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རྟགས་ཡང་དག་ལ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་དང་

གྲགས་པ་དང་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་དབེ་བ་འདྲི། ཚུལ་གསུམ་

དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་དང་གྲགས་པ་དང་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ལུང་གསུམ་གྲིས་གྲུབ་

པའྲི་དབེ་བ་ཡོད་ནས་ཕེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། བསྒྲུབ་བ་ལ་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ཤྲིན་ཏུ་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལུང་ཙམ་གྲིས་གྲུབ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། 

བསྒྲུབ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་

དགོས་པར་འདོད་པ་དང༌། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་སྦོར་འགོད་པ་ན། སྦྲིན་སོགས་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྲིན་བདེ་བ་འབྱུང་སེ། དེ་ལྟར་ལུང་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པ་ནྲི། རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པའྲི་ནང་འགལ་ཆེན་

པོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་སྦོར་དེའྲི་རྟགས་སུ་ལུང་འགོད་དམ་ལུང་ལས་གཞན་

པ་འགོད་ཀང་རུང་སེ། གཉྲིས་ཀ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་

དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཏུ་སྨྲ་བ་དངོས་སུ་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྟགས་འགོད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བས་ནས། ཕོགས་ཆོས་

ཤྲིན་ལོག་ཏུ་འདོད་པ་དག་ནྲི། མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡང༌། ཚུལ་གསུམ་དངོས་སོབས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་ན། བསྒྲུབ་བ་ཤྲིན་ལོག་མ་ཡྲིན་

དགོས་ན། དུ་བས་ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པར་ཁོད་

རང་འདོད་པ་ལའང་མཚུངས་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ལོག་གྱུར་

ཏུ་འགལ་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ་མོ། །འོ་ན། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུང་དེ་དཔད་པ་

གསུམ་གྲིས་དག་པར་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་ལ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པ་ལ། 

རང་གྲི་བརོད་བ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཁབ་པ་རྟགས་ཀྲིས་འགྲུབ་སེ། བརོད་བའྲི་དོན་ལ་སླུ་

ན། ལུང་དེས་བསན་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། ལུང་དེས་བསན་པ་ལྟར་

གྲི་བརོད་བའྲི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་འབབ་དགོས་ལ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་

དག་ན། ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལས་རྟོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྟགས་སོགས་གསུམ་

དུ་དབེ་བ་འདྲི། བསྒྲུབ་བའྲི་ངོས་ནས་ཕེ་བ་མ་ཡྲིན་པར། སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ངོས་ནས་

ཕེ་བ་ཡྲིན་ན། དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་འཇོག་པའང༌། སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ངོས་

ནས་འཇོག་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འགལ་ཁབ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་འདོད་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེར་མ་ཟད། གནོད་བེད་ཀྲི་

ཚད་མ་ལ་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཆེས་དང་གྲགས་པའྲི་གནོད་ཡུལ་སོ་

སོར་ངེས་པར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་འདྲི་ལ་ཡྲིད་བརྟན་མེད་པར་ཟད་

དེ། ཁོད་འདོད་པ་ལྟར་ན། གནོད་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་པར། 

གནོད་བེད་ཚད་མའྲི་རྟེན་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་དངོས་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། ལུང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཙམ་གྲིས་གྲུབ་པ་སོགས་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། དེས་ན་གནོད་ཕྲིར་རེས་དཔག་ལས། ཁས་བངས་ཕྲི་རོལ་གྱུར་

མྲིན་ཡང༌། །ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་བསན་པ་ཡྲི། །ཕྲིར་ན་ཐ་དད་བས་པ་ཡྲིན།  ཞེས་པ་

སོམས་ཤྲིག ད་ལྟའྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་འདྲི་དག་སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་

སྤོད་འབྱུང་བ་སོན་པའྲི་ལུང་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ལུང་དེ་ཉྲིད་རྣ་བས་ཐོས་ཤྲིང༌། 

ངག་གྲིས་སྨྲས་བཞྲིན་དུའང༌། རྟགས་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་སྨྲ་བ་འདྲིའང་། རྲིགས་པ་

སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་ན། སུ་ཞྲིག་མྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བར་འགྱུར། 

རྩོད་པ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལའང༌། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སོན་

པའྲི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གྲི་བསན་བ་ལ་མྲི་སླུ་སེ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་

པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དགོས་པ་མེད་པའྲི་སྐོན་

ཡོད་དེ། ལུང་དེ་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། སྒ་མྲི་རྟག་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འགོད་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་འདྲི་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་

ནའང༌། གཞན་དག་ལ་ཡྲིད་བརྟན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་སང་བས་དམ་པའྲི་དགོངས་པ་

བཞྲིན་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག ཡོད་པས་རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་

བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འདྲི་དག་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། སྒ་

དོན་ལ་དངོས་སོབས་ཀྲི་འབེལ་བ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། 
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ཁ་ཅྲིག རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ལ་འབེལ་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་འབེལ་བ་འདོད་པའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། སྒ་ནྲི་བར་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གོ་བར་བེད་ལ། བར་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་ལ་

རག་ལས་ཤྲིང༌། འདོད་པས་ཅྲི་ཡང་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ཡོད་པ་

ལ་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་གྲིས་ཁབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། གྲགས་པའྲི་རྟགས་

ནྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །གཉྲིས་ཀ་མྲི་འཐད་དེ། སྔ་མས་ནྲི་སྒ་

དང་སྒས་བརོད་རུང་ནོར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒས་བརོད་

རུང་དང་རང་བཞྲིན་འབེལ་པ་གྲུབ་ན། སྒ་དང་རང་བཞྲིན་འབེལ་པ་གྲུབ་དགོས་པར་

ཐལ། ཁོད་སྒས་བརོད་རུང་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་སེང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཁབ་འབེལ་གྲུབ་པའྲི་

གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་ན། སྒ་དོན་ལ་རང་བཞྲིན་འབེལ་བ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་

ན། ཁོད་སྒས་བརོད་རུང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ན། ཁོད་སྒའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་དགོས་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཐལ་ལོ། །ལུགས་ཕྲི་

མས་ནྲི། ཆོས་དེ་ལ་ཟླ་བའྲི་སྒ་འདོད་པའྲི་དབང་ཁོ་ནས་འཇུག་པ་དང༌། ཆོས་དེ་ལ་

ཟླ་བའྲི་སྒ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁབ་པའྲི་ཁབ་པ་འདོད་པའྲི་དབང་ཁོ་ནས་བཞག་པ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པར་ཟད་དོ། །གཞན་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བས་ནྲི། ཁབ་འབེལ་དེ་འདོད་པའྲི་དབང་

གྲིས་བཞག་ན། ཚད་མས་མ་གྲུབ་དགོས་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། རྟོག་

པས་བཏགས་ན་གཞྲི་མ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་
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འགྱུར་བས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་ཡོད་པ་

རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྟགས་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་དངོས་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགོད་པར་བེད་མོད་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །ཁ་ཅྲིག རྲི་བོང་ཅན་

ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་པར་དངོས་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དང༌། རྲི་བོང་

ཅན་ཆོས་ཅན། ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་སེ། དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་འགོད་ཀྲི། ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་མྲི་འགོད་ལ། འདྲི་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་གསུངས་པ་ནྲི། བཏགས་པའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ། འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ཉྲིད་

ཀང་ཡང་དག་པའྲི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གསུངས་ཏེ། ཐ་

སད་ལ་ནྲི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའྲི་དོན་ནྲི་རྟོགས་མྲི་འགྱུར།  ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། དགོས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་ལ་གནོད་བེད་རྟགས་དེ་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་མོད། ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་མྲི་རུང་གཞྲི་མ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པའང་མ་གྲུབ་ལ། ཐ་སད་ལ་ནྲི་མ་

བརྟེན་པར། ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་ནྲི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་པས། དེ་

དང་སབས་འདྲིའྲི་གྲགས་པ་ཕོགས་ཙམ་ལ་ཡང་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྟགས་

སྦོར་དེ་འདའྲི་འགོད་ཚུལ་གཞུང་རྩ་འགྲེལ་ཀུན་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་དངོས་

སུ་མྲི་འཛེམ་པར་མུ་ཅོར་སྨྲ་བར་ཟད་མོད། བླུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་པའྲི་མཐའ་

འགོག་པའྲི་ཡྲི་གེ་འབྲི་བར་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ནུས། 

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ལ། གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་
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ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྲིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན་འདོད་

པས་བཞག་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན། རྲི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཟླ་བའྲི་

སྒས་བརོད་དུ་རུང་སེ། ཁོད་རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ག་བུར་བཞྲིན། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཡང༌། སྤྲིར་གཞལ་བ་ཙམ་ལ་མོང་སོབས་ཀྲིས་རྟོགས་པར་བ་བ་དང༌། 

རྟོགས་པ་མོང་སོབས་ལས་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ངེས་པར་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་དང་། མྲི་ལྟོས་པ་

གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་

གྲི་གཞལ་བའོ། །ལུང་ལ་མ་ལྟོས་པ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་གཞག་མྲི་ནུས་པ་དང་

ནུས་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། རེས་དཔག་

གྲི་གཞལ་བའོ། །འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་ནུས་པ་ནྲི། གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་

བསྒྲུབ་བ་དང་རེས་དཔག་གྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ལ། འོ་ན། འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་

ན་ཚད་མས་གཞལ་བར་མྲི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རྟོགས་པས་

བཏགས་པ་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཚད་

མས་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། གྲུབ་པ་ལའང༌། འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་མྲི་ནུས་པ་

བས་མྲི་རྟག་གྲི་ཐ་དད་ལྟ་བུ་དང༌། བཞག་ནུས་པ་རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་དུ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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རུང་བ་ལྟ་བུ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་བས་མྲི་རྟག་ཐ་དད་རྟོག་པས་བཏགས་ཀང༌། 

འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ནྲི་འདོད་པས་བར་གང་སྦར་

གྲི་རེས་སུ་བེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བས་མྲི་རྟག་ཁོ་ནའྲི་ཆོས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། རྲི་བོང་

ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ནྲི། འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཟླ་བའྲི་

སྒ་ནྲི་གང་ལ་བར་སྦར་བ་ལ་འཇུག་ལ། བར་ནྲི་འདོད་པས་སྦོར་ཞྲིང༌། འདོད་པ་དོན་

ཐམས་ཅད་ལ་རང་འགར་འཇུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། ཟླ་བའྲི་སྒ་ནྲི་འདོད་པས་

གང་ལ་བར་སྦར་བ་དེ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། རྲི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའྲི་སྒ་འཇུག་པའང་

འདོད་པས་བར་སྦར་བ་ཙམ་གྲིས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་

རུང་ཡྲིན་པའང་འདོད་པས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་གྲི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

དངོས་པོ་སོབས་ཤུགས་ཚད་མས་གྲུབ་ན། འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་པར་འགལ་

ཏེ། དངོས་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤུགས་པའྲི་ཚད་མས་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་པ་ནྲི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་སྦོར་བ་པོ་ཡྲིན་པས། བེད་པ་པོ་ལ་བར་སྦར་ནས་དེ་

ལའང་གྲགས་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ནྲི་བརོད་རུང་གྲགས་པ་ལ་གྲགས་

པར་བས་ནས། བརོད་རུང་གྲི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་གྲགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བ་ལ། 

དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཀང་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་

སྒས་བརོད་རུང་དུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གོང་གྲི་རྲིགས་པས་

དངོས་སོབས་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལུང་ཙམ་གྲིས་

གྲུབ་པའང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་པ་ཚད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མས་མ་གྲུབ་ན། རྲི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའྲི་སྒ་འཇུག་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟར་ན། ཟླ་བའྲི་སྒས་རྲི་བོང་ཅན་གོ་བར་བེད་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་

དང་འགལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། 

རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་དངོས་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་སོགས་

ལེགས་པར་ཁེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། རྟགས་འདྲིའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མ་གང་གྲིས་

འགྲུབ་ཅེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ནྲི། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་སེ། རྲི་

བོང་ཅན་རྟོགས་པའྲི་རྟོག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་དངོས་

སུ་རྟོག་པ་དེ་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་མོང་བ་ན། རྲི་བོང་ཅན་རྟོག་པ་དེའྲི་ཡུལ་ན་

ཡོད་པར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གང་འདོད་པ་ཙམ་གྲི་

རེས་སུ་བེད་པ་དེ་ནྲི། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁབ་སེ། དཔེར་ན། རྣམ་

རྟོག་རང་འགའ་བ་བཞྲིན། ཟླ་བའྲི་སྒ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཁབ་པ་གྲུབ་ལ། རྟགས་དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་ནྲི། རང་རྲིག་གྲིས་

ཤུགས་ལ་གྲུབ་བོ། །འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་འདྲི་ལྟར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཞེས་

པའྲི་སྒ་དེ་རྲི་བོང་ཅན་ལ་སེལ་འཇུག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེས་རྲི་བོང་ཅན་མ་ཡྲིན་

པ་གཅོད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཤེས་བ་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། སྔ་མ་ཁབ་སེ། གལ་ཏེ་འདྲི་ལ་རྣམ་གཅོད་ཡོད། །སྒ་རྣམས་དགོས་པ་དེ་ཙམ་

དུ། །ཟད་པ་མྲིན་ནམ་ཁེད་ལ་དེར། །སྤྲི་གཞན་གྲིས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་བ།  ཞེས་གསུངས་

པས་སོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། རྲི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའྲི་སྒ་སྦར་བ་ན། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་

མ་ཡྲིན་པ་གཅོད་ཀྲི། ཟླ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གསལ་བ་མཐའ་དག་མྲི་གཅོད་ལ། ཟླ་བ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མ་ཡྲིན་པ་གཅོད་དུ་ཆུག་ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་ཟླ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་གཅོད་མྲི་

དགོས་སོ། །གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་དབེ་བ་ལ། དོན་སྒྲུབ་ཀྲི་

རྟགས་ཡང་དག་དང༌། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་

ཞྲིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན་སྒ་

སད་ཅྲིག་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའམ། སྒ་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་སྔར་མེད་གསར་བྱུང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྲིས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྲིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་

ཀྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་མཚོན་བ་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེས་ན་འདྲིར་དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཞེས་པའྲི་དོན་དང་ཐ་སད་ནྲི། 

མཚན་ཉྲིད་ལ་དོན་དང་མཚོན་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་བས་པའྲི་དོན་དང་ཐ་སད་ཡྲིན་གྲི། 

སྒ་བོ་ལུས་གསུམ་གྲི་ཐ་སད་དང་དེའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་ཡུལ་ལ་ཐ་སད་དང་དོན་དུ་བས་པ་

ནྲི་མྲིན་ཏེ། སྒ་བོ་ལུས་གསུམ་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་པས། ཐ་སད་

འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྒ་བོ་ལུས་གསུམ་གྲི་

ཐ་སད་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་ཤེས་བརོད་ཀྲི་ཐ་སད་བར་རུང་སེ། ཞེས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་

བེད་པ་ལྟར་ན། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་རྟགས་ཡྲིན་དགོས་པས། 

རྒྱུ་ཁབ་བེད་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་ག་ལ་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བཤད་པ་འགལ་ཞྲིང༌། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་དོན། ཤེས་བརོད་ཀྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་

དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འདོད་པ་ལྟར་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཏུ་ཐལ། ཤེས་

བརོད་ཀྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྲུབ་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་

པའྲི་རེས་དཔག་བསྐེད་ཕྲིར་དུ་མ་བཀོད་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན། དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བ་དོན་དང་ཐ་སད་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་འཁམས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་ལྡོག་སད་ཅྲིག་མར་ངེས་ཀང༌། སྒའྲི་སེང་དུ་དེ་

གཉྲིས་ཀ་མ་ངེས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་ནྲི། དོན་བསྒྲུབས་པས་ཐ་སད་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་

ཤྲིང༌། ཐ་སད་བསྒྲུབས་པས་དོན་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སད་

སྒྲུབ་གང་རུང་གཅྲིག་བཀོད་པས་ཆོག་གོ མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་ལྡོག་སད་ཅྲིག་མར་མ་

ངེས་ཤྲིང༌། སྒ་ལ་གཉྲིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། དང་པོར་དོན་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་

འགོད་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་ཐ་སད་སྒྲུབ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་འགོད་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། རྟུལ་

པོ་ལ་འགོད་དགོས་སོ། །སྒའྲི་སེང་དུ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་སད་ཙམ་གྲུབ་ཀང༌། སད་ཅྲིག་

མ་མ་གྲུབ་པ་བེ་བག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི། དོན་སྒྲུབ་ཁོ་ནས་ཆོག་ལ། སྒའྲི་སེང་དུ་དོན་སད་

ཅྲིག་མ་གྲུབ་ཀང༌། དེ་ལ་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་སད་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒོལ་བ་ནྲི། དབང་པོ་རྟུལ་

པོ་མྲིང་དོན་གྲི་འབེལ་བ་ལ་རྨོངས་པ་སེ། དེའྲི་ངོར་མྲི་རྟག་སེ། སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འགོད་དགོས་

པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་”ལ
1
་ཐ་སད་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ཡྲིན་ཀང༌། ཐ་སད་བར་རུང་སེ། ཞེས་

དངོས་སུ་སྦར་མྲི་དགོས་ཀྲི། རྟགས་སྦོར་འདྲི་ལྟར་བཀོད་ནས་དེའྲི་ཁབ་འབེལ་

1 མ་ཕྲི།  ༡༥༢བ༣ན།  སྐུ།  ༡༩༠བ༤ན།  བ།  ༢༠༡བ༤ན།   -ལ་     ཞོལ།  ༡༧༦བ༦ན།   +ལ



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སྒྲུབ་པ་ན། མཚན་མཚོན་གྲི་འབེལ་བ་ཤེས་ནས་སད་ཅྲིག་མ་རྣམས་ལ་མྲི་རྟག་པ་

ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་སྦོར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་མུ་རྣམས་རྟགས་སྦོར་

གཞན་དག་ལའང་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག དོན་སྒྲུབ་ཐ་སད་སྒྲུབ་འདྲི་དག་ལ། 

གཞན་དག་གྲིས་ལོག་པའྲི་ཐ་སད་མང་དུ་སང་ནའང༌། དེ་དག་གྲི་རྩ་བ་གང་ཡྲིན་པ་

རྣམས་ནྲི་བཀག་ཟྲིན་ལ། མཁས་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡུལ་མྲིན་པ་གནས་མྲིན་པ་ལ་

ལོག་རྟོག་འཆར་བར་བེད་པ་དག་གྲིས་འདོད་པ་རྣམས་ནྲི་མ་བྲིས་སོ། །དོན་སྒྲུབ་

དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་སབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་གནས་འདྲི་དཔད་པར་བ་

སེ། ཅྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་རྟགས་ཡང་དག་རྣམས་ཀྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལས་རྟགས་

ཅན་རེས་དཔག་གྲི་བོ་སྐེ་བར་གསུངས་ན། རྟགས་འཛིན་གྲི་སེམས་ཞེས་བ་བ་འདྲི་

ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་དགག་གཞག་སང་གསུམ་

ལས། 

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་འཛིན་ནྲི།  རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དོན་

དམ་པར་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཕྲིར། འབས་

རྟགས་ལ་ནྲི་དོན་དམ་པར་ཡང་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་གྲི་

བོ་ཡང་ཐ་དད་དོ། །དེ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གོམས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ནྲི། དུ་བའྲི་ངོ་བོ་འཛིན་

པའྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྲིན་ལ། གོམས་པ་དང་མྲི་ལྡན་པ་ལ་ནྲི། 

ཚང་མང་གྲི་དུ་བ་དང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་རྟགས་ལས་དུ་བར་ངེས་པའྲི་རེས་དཔག་
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ཉྲིད་རྟགས་འཛིན་གྲི་སེམས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། 

རྟགས་ནྲི་དབང་པོ་དང་མར་མེ་བཞྲིན་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་

མ་ཡྲིན་ལ། རང་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ལ་སང་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

དང་བསྒྲུབ་བའྲི་འབེལ་བ་མཐོང་བས་ཀང་རྟོགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་འཛིན་པ་ཉྲིད་རྟགས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྟགས་

འཛིན་པའྲི་སེམས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་དཔེའྲི་སེང་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་

འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ནྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབེལ་བ་འཛིན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །སྔ་མ་ནྲི། རྟགས་འཛིན་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི། རྟགས་ཅན་གྲི་བོ་ཡང་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཤཱཀ་བོ་ན་རེ། རྟགས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་གྲི་ཕྲིས་འབྱུང་བ་

ཅན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་ཚད་མར་ཐ་སད་བས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་མའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མས་

དངས་ནས་སྐེས་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་དན་པའྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་

སྨྲ་བར་བེད་དོ། །བོད་དག་ལ་ཡྲིད་བརྟན་ཆེར་མ་མཐོང་མོད། འོན་ཀང་། ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། ཤཱཀ་བོ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་ངམ་རྟགས་འཇལ་

བའྲི་ཚད་མ་ལ་འདོད་ཅྲིང་། ཁ་ཅྲིག རྟགས་ཕོགས་ཆོས་སྔོན་འགྲོ་ལ་ནྲི་ཕོགས་

ཆོས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་རྟགས་འཛིན་སེམས་དང་། ཁབ་པ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་བར་དུ་

གཅོད་བེད་ཡྲིན་ཅྲིང་། ཁབ་པ་སྔོན་འགྲོ་ལ་ནྲི་ཁབ་པ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་རྟགས་འཛིན་

སེམས་དང་། ཕོགས་ཆོས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་རྟགས་འཛིན་སེམས་དང་རེས་དཔག་

གྲི་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པའྲི་དན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
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ཀང་མྲི་འཐད་པ་དང་འགལ་བ་དང་གནོད་བེད་དང་བཅས་ཤྲིང་། སྒྲུབ་བེད་དང་བལ་

བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ནྲི། རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དོན་དམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་དང་། རྟགས་ཅན་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། རྒྱན་ལ་འཁོར་གསུམ་མོ། །ཆོས་མཆོག་གྲིས་འབེལ་བ་ངེས་པའྲི་བོ་ལ་འདོད་པ་

རྒྱན་གྲིས་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སར་ཡང་འདྲིར་བཀག་ཅྲི་དགོས། རོ་ལ་

གསོད་པ་དགོས་པ་མེད་དོ། །འོན་ཀང་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཚད་མར་འདོད་པའྲི་རྒྱ་

བོད་རྣམས་ལ་འདྲི་བརོད་པར་བ་སེ། ཅྲི། རྟགས་འཛིན་གྲི་སེམས་ལ་འབས་རྟགས་

ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་ལ་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་དང་། 

བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ལྟ་བུ་རེས་

དཔག་ཚད་མ་དང་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་ན། སོབ་དཔོན་ཡབ་སས་ཀྲིས་རྟགས་འཛིན་གྲི་

སེམས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་དང་། རེས་

དཔག་རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་། ཞེས་རྟགས་འཛིན་སེམས་རེས་དཔག་ཏུ་བཤད་

པ་བཏགས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་།  ཞེས་པས་རེས་

དཔག་མཚན་ཉྲིད་པ་བསན་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པའྲི་གཞུང་ཐམས་ཅད་

ཁེད་ངག་ཉྲིད་ཀྲི་སུག་ལས་ཀྲིས་དབྲི་བར་གྲིས་ཤྲིག དེར་མ་ཟད་རྟགས་འཛིན་

སེམས་མངོན་རེས་གྲཉྲིས་སུ་ངེས་ན། རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་ཆ་

རྣམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་མྲིན་ཞྲིང་། རེས་དཔག་གྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་མངོན་སུམ་ལྟར་

སང་དུ་བསན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆོག་པས། རྟགས་འཛིན་སེམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་གྲི་

སེ་ཚན་ལོགས་པར་འཇོག་པ་དགོས་པ་མེད་དོ། །རྒྱ་བོད་ཀྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་
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ཕོགས་ཆོས་དན་པའྲི་བོ་ལ་འདོད་པ་དག་ལ་སྐོན་འདྲི་ཡོད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མས་དངས་ནས་སྐེས་པའྲི་ཕོགས་

ཆོས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་

པའྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། རྟགས་ལྟར་སང་འགའ་ཞྲིག་

ལའང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ལྟར་སང་

ཡོད་པས་སོ། །དེས་ན། ཕོགས་ཆོས་རྐང་པ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དང་། ཁབ་པ་རྐང་པ་

དན་པའྲི་ཤེས་པ་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་སྨྲ་བས་ནྲི། རྟགས་ལྟར་

སང་ལའང་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡོད་པར་

ཁས་བང་དགོས་སོ། །རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྲིན་པ་ལ་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གྲི་

རྒྱུ་བེད་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་

པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲི། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་སེམས་

ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བས་མ་ཁབ་པས། རྟགས་ཡང་དག་མྲིན་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་

རྟགས་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ཅྲིས་འགོག ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་རེས་དཔག་

གྲི་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། རྟགས་འཛིན་སེམས་རྣམས་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་པས། འབས་མྲིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པར་བཤད་ཅྲིང་། ཁེད་རང་ཡང་དེ་ལྟར་

ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་ནྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་འགའ་ཞྲིག་རེས་དཔག་གྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི། ཐམས་ཅད་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྟགས་འཛིན་སེམས་རེས་དཔག་གྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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རྒྱུར་ཁས་ལེན་གྲི། རྟགས་འཛིན་ཐམས་ཅད་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས། བཏགས་པར་མ་

བཤད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཀ་བའྲི་མྲིང་གྲིས་དངོས་པོ་ལ་བཏགས་ནའང་འབས་མྲིང་རྒྱུ་

ལ་བཏགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་འགའ་ཞྲིག་ཀ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་སོ། །བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ 

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་དོན་ལྡོག་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བ་ཡྲིན་པས། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་དོན་ལྡོག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཚུལ་གསུམ་ག་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མའྲི་སོབས་ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་

རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། 

སྒ་བཤད་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་དོན་ལྡོག་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་

འཛིན་པའྲི་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་འཛིན་སེམས་ཞེས་བའོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མས་དངས་ནས་སྐེས་པའྲི་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་

གསུམ་ག་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དན་པའྲི་ཤེས་པ། དེས་ན། ཚུལ་གསུམ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་

པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་འཇུག་ལ། ཤེས་ཟྲིན་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་དན་པའྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་ནྲི། སྒྲུབ་ངག་འཇུག་ཅྲིང་

སེམས་དེ་ལས་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

རྩོད་པ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྟགས་ཀྲི་ཤེས་པ་ནྲི་རེས་

དཔག་གྲི་དངོས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དན་པས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་རྟགས་

འཛིན་སེམས་ལས་རྟགས་ཅན་དངོས་སུ་མྲི་སྐེ་བར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་

ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་ཀྲི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནྲི། རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དང་། དན་པའྲི་སེམས་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སབས་དེར་ཚད་མ་ལ་འཇུག་

པའྲི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ལས་བསྒྲུབ་བ་འཇལ་བའྲི་

ཚད་མ་དངོས་སུ་སྐེའམ་ཞེ་ན། མྲི་སྐེ་སེ་ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་ཤེས་པས་བར་དུ་

ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕོགས་ཆོས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལས་རེས་དཔག་

དངོས་སུ་མྲི་སྐེ་སེ། ཁབ་པ་དན་པས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོགས་སབས་དེར་

འོང་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན། རྲི་བོང་ཅལ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པའྲི་བཤད་པ་བག་ཅ་

ལྟ་བུ་དག་ལ་ཡྲིད་མ་རྟོན་ཅྲིག འོ་ན། རྟགས་རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་

ཀྲི་རྒྱུར་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་དོན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྲི། དངོས་གང་ཇྲི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། ཅེས་

སོགས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་དོན་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་པས། ཁོ་བོས་

བས་པའྲི་གཞུང་གྲི་རྣམ་བཤད་དུ་རྟོགས་པར་བའོ། །རྟགས་འཛིན་སེམས་ཕྲིན་ཅྲི་

མ་ལོག་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་ན། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །སྨྲས་པ། 

གཞུང་ལུགས་རལ་པ་འཐུག་པོས་གཉའ་ཁེབས་ཤྲིང་། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྲིན་

རྲིགས་པའྲི་གད་རྒྱངས་ཅན། །མཁས་རློམ་གླང་ཆེན་སོང་གྲི་སྤྲི་བོ་ལ། །འཇྲིག་

མེད་སྨྲ་བའྲི་སེང་གེ་གོམ་པ་འགོད། །ལུང་དང་རྲིགས་པའྲི་སྒོན་མས་ལག་མཛེས་

ཤྲིང་། །མཚུངས་མེད་བོ་གྲོས་དག་པའྲི་མྲིག་ལྡན་པ། །ཤེས་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟ་

ལ་ཀུན་མཁེན་དང་། །དགེ་ལེགས་གང་གྲིས་གང་ཞྲིག་མཚོན་པར་བ། ཞེས་པ་ནྲི་

བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །   ། །

གཉྲིས་པ་ལྡོག་ཕོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། 
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དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཏན་ཚིགས། དབེ་ན། མ་གྲུབ་

པའྲི་རྟགས། འགལ་བའྲི་རྟགས། མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ། དེ་ལ་

དབེ་ན། དོན་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ། བོ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ། རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་

གྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ་དབེ་ན། རྟགས་ཀྲི་ངོ་བོ་མྲི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ། ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་མྲི་

སྲིད་ནས་མ་གྲུབ། གཞྲི་རྟགས་ཀྲི་འབེལ་བ་མྲི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ། རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་

གཅྲིག་ཆོས་ཅན་ལ་མྲི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ། ཆོས་ཅན་གྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ལ་རྟགས་མྲི་

སྲིད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་ལྔ། 

དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ། བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔེར་ན། བདག་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་སེ། ཡོན་ཏན་བདེ་

སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་རྟགས་

གཉྲིས་པོ་འདྲི་ལྟ་བུ། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་བཅས་སྒྲུབ་པ་ལ། རྟགས་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་བཀོད་ན་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་

དགག་བ་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་བཀོད་ཀང་

སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་ཆོས་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཆོས་ཅན་

མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། རྟགས་རྣམ་བཅད་ཙམ་བཀོད་པ་
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ལ་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲིག་གྲི་གཟུང་བ་བཀོད་པ་

ལྟ་བུའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དཔེར་ན། ཟླ་བ་གཉྲིས་སང་གྲི་དབང་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པ་

ལ། རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དཔེར་ན། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་དབང་

ཤེས་ཕྲི་མའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། མང་བར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་དབེ་ན། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

ཤེས་འདོད་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ་དབེ་ན། ཆོས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ། རྟགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

ནས་མ་གྲུབ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་གསུམ། དཔེ་

རྲིམ་བཞྲིན་མདུན་གྲི་གཞྲི་འདྲིར་ཤ་ཟ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་ངོར་མདུན་གྲི་ཤ་

ཟའྲི་བུམ་པ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། བས་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དུ་བ་དང་རླངས་པ་

གང་ཡྲིན་མ་ངེས་པའྲི་སྔོ་ལོང་པོ་ཡོད་པའྲི་ས་ཕོགས་ན། མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་

བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྨ་བའྲི་སྒ་རྲི་སུལ་གསུམ་པོ་གང་ན་ཡོད་མ་ངེས་

པའྲི་ངོར། རྲི་སུལ་གསུམ་གྲི་དབུས་མ་ན་ཆོས་ཅན། རྨ་བ་ཡོད་དེ། རྨ་བའྲི་སྒ་གྲག་

པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པ་རྣམས་སོ། །ཤེས་འདོད་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་དབེ་

ན། གཞྲི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ། གཞྲི་ཆོས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ། ཆོས་

རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་གསུམ། 
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དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་འཇོག་པ་ནྲི། ཕོགས་ཆོས་ཡྲིན་ན། ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་དང་པོར་ངེས་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་རྟགས་ཕྲིས་ངེས་ཏེ་ཆོས་ཅན་དང་རྟགས་

ལ་ཁད་གཞྲི་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུའྲི་སྤྲི་འཆར་རྒྱུ་དགོས་པ་ལ། སྒ་དང་སྒ་ལ་དེ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། འདྲི་ཤེས་འདོད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དངོས་མྲིན་ཡང་། དབེ་བ་

བསྡུ་བའྲི་སབས་སུ་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ནས་འདྲིར་བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་སྒ་ལ་

སྒ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀྲིས་ཆོས་ཕོགས་མ་གྲུབ་པ་མྲིན་པས། དོན་ལ་

ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་བེད་པ་ནྲི་མ་ཤེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཡྲིན་ཏེ། བས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་ནྲི་ཕྲི་རྒོལ་སྒ་སྒ་ཡྲིན་མྲིན་ཤེས་འདོད་མེད་པས། སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

གྲི་ཆོས་སུ་མ་ངེས་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་བཞག་གྲི །བས་པ་སྒ་

ལ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་ཡྲིན་པས། འདྲི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་

པའང་མ་ཤེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་རྟག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་ནྲི་སྒ་མྲི་རྟག་པར་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར་བཀོད་པ་ཡྲིན་

པ་ལ། མྲི་རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པ་ལ་ངེས་དཀའ་ས་མེད་པས། མྲི་རྟག་པ་སྒའྲི་སེང་དུ་

བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་གྲི། སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་པས། མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་བཞག་གྲི དོན་

སེང་ནས་མྲི་རྟག་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དོན་
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ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའང་མ་ཤེས་པའོ། །

གསུམ་པ་རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་དབེ་ན། སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་

གྲུབ། ཕྲི་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ། གཉྲིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། གྲངས་ཅན་པས། སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་

དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྐེ་འཇྲིག་བེད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། གྲངས་ཅན་བོ་བདེ་

སྔར་ཡོད་གསལ་བ་ལ་སྐེ་བ་དང་། བག་ལ་ཞ་བ་ལ་འཇྲིག་པར་ཐ་སད་བེད་པ་མ་

གཏོགས། སྐེ་འཇྲིག་གྲི་དོན་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་། སྔར་ཡོད་རྒྱུན་ཆད་པ་

ཞེས་བ་བ་དེ་བོ་བདེ་ལ་མེད་པར་འདོད་པས། སྔ་རྒོལ་གྲིས་རྟགས་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་

མས་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔེར་ན། གཅེར་བུ་བས་སངས་རྒྱས་པ་ལ། ཤྲིང་སེམས་ལྡན་

དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆྲི་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕྲི་རྒོལ་སངས་

རྒྱས་པས། སོག་འགག་པ་འཆྲི་བའྲི་དོན་དུ་ཚད་མས་ངེས་པས། ཕོགས་ཆོས་ཕྲི་

རྒོལ་གྲི་ཚད་མས་བསལ་བའྲི་ཕྲིར། རྟགས་འདྲི་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་སམས་

འགྲོ་བ་ཉྲིད། ཤྲིང་གྲི་འཆྲི་བའྲི་དོན་དུ་སྔ་རྒོལ་རང་གྲིས་འདོད་ཅྲིང་། དེ་སྔ་རྒོལ་རང་

ལུགས་ལ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། གྲངས་ཅན་གྲིས་བོ་བདེ་སེམས་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐེ་འཇྲིག་བེད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའང་སྔ་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། སྐེ་འཇྲིག་གྲི་དོན་སྔར་ཡོད་གསལ་བ་ལ་སྐེ་བ་དང་། དེ་ཉྲིད་བག་ལ་ཞ་ནས་

མྲི་གསལ་བར་གྱུར་པ་ལ་འཇྲིག་པར་འདོད་ཅྲིང་། དེ་གྲངས་ཅན་རང་ལུགས་ལའང་
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བོ་བདེའྲི་སེང་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཁོར་གསུམ་མོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་མཚན་དེ་

ནྲི་འཁྲུལ་ལ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་བསམས་པ་ཤྲིང་གྲི་འཆྲི་བའྲི་དོན་དང་། སྔར་ཡོད་

གསལ་མྲི་གསལ་སྐེ་འཇྲིག་གྲི་དོན་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ཀའང་མྲི་རྲིགས་པར་མཚུངས་

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་སྔ་ཕྲི་འདྲི་གཉྲིས་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

ཀྲི་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་དབེ་དཀའ་བར་སང་མོད། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སེ། ཤུན་པ་

བཤུས་ན་འཆྲི་བའང་མ་གྲུབ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་བསམས་པ་ཤྲིང་གྲི་འཆྲི་བའྲི་དོན་

དུ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཤྲིང་གྲི་འཆྲི་བའྲི་དོན་དུ་སྔ་རྒོལ་གྲིས་འདོད་པའྲི་ཤུན་པ་བཤུས་

ན་བསམས་པ་ཉྲིད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་སྔ་རྒོལ་གྲིས་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། སྐེ་འཇྲིག་

གྲི་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་སྔར་ཡོད་གསལ་མྲི་གསལ། བོ་བདེའྲི་སེང་དུ་གྲངས་ཅན་རང་

གྲིས་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་གྲངས་ཅན་རང་གྲི་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་སེ། དེ་

ལྟ་བུ་ཤེས་བ་ལ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་རྟགས་སྔ་ཕྲི་ལ་སྔ་རྒོལ་

ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། དོན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་ཡོད་ནས་

བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་སྔ་མ་ཡང་ཕྲི་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་ཕོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྟགས་དེའྲི་བསྒྲུབ་བ་ཕྲི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚད་མས་

བསལ་ཅྲིང་། བོ་བདེ་སེམས་ཡོད་དུ་སངས་རྒྱས་པས་ངེས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཅན་

ལ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཤེས་འདོད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕོགས་ཆོས་ཡྲིན་ན་

སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་། རྒོལ་

བ་དེའྲི་ངོར། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན། རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་ཤེས་འདོད་ཡོད་མྲི་དགོས་

པས། དེའྲི་ཁད་པར་ཕེད་དགོས་སོ། །རྟགས་ཕྲི་མ་ཡང་། སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་
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ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་སེ། གྲུབ་ན། སྔ་རྒོལ་གྲིས་རྟགས་དེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་

སེང་དུ་ཚད་མས་ངེས་དགོས་པ་ལ། ཤྲིང་འཆྲི་བར་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་ཤེས་བ་ལ་མྲི་

སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ནྲི། སྔ་རྒོལ་སྒ་བས་མ་བས་གང་

དུའང་མ་ངེས་པས། ཕྲི་རྒོལ་སྒ་བས་མ་བས་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའྲི་ངོར། སྒ་མྲི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། བས་པའམ་མ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་འགལ་བའྲི་རྟགས་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང་། ཁབ་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཚད་མས་

ངེས་པའོ། །

དབེ་ན། ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་འགོག་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་འགོག་པ་དང་། ཆོས་

ཀྲི་ཁད་པར་འགོག་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་འགོག་པར་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་

པའྲི་འགལ་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་བཞྲིའོ། །འདྲི་དག་གྲི་དཔེར་བརོད་དང་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། 

དང་པོ་ནྲི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། བས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྦོར་

བ་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་འགོག་པའྲི་འགལ་

རྟགས། དངོས་གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་བེད་པས་སོང་པ་རྟགས་

སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་ཉྲིད་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་འགོག་པའྲི་འགལ་རྟགས་ཀྲི་དཔེ་

ཡྲིན་གྲི། དངོས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་མེད་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྲི་རྟགས་མྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་སྨྲས་ཆོས་ལ་འགལ་རྟགས་མ་ཡྲིན་ལ། ཞེ་འདོད་ལ་འགལ་

རྟགས་སུ་འགྱུར་སྲིད་དེ། འདྲིའྲི་ཞེ་འདོད་ཀྲི་སྦོར་བ་ནྲི། མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན། 

རྟག་པ་རྫས་གཅྲིག་གྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་

འདྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། བེ་བག་པས་མཁའ་སོགས་རྟག་པ་རྫས་གཅྲིག་གྲི་དངོས་པོར་

སྒྲུབ་པར་འདོད་ནས། སྨྲས་ཆོས་ལ། དཔེར་ན། མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན་གྲི། ཞེས་

སོགས་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་དག་འདྲི་འགལ་རྟགས་མཚན་ཉྲིད་

པ་ཡྲིན་ལ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོར་གཟུང་བའྲི་

དངོས་གྱུར་གྲི་སེང་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་ནམ་མཁའྲི་སེང་དུ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོགས་ས་ཚོགས་སུ་སྨྲ་བ་འདྲི་ཐམས་ཅད་ལ་སྲིང་པོ་མེད་དེ། འདྲི་

ལྟར། ཆོས་ཅན་མེད་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྲི་རྟགས་མྲི་སྲིད་པར་ལེགས་པར་གོང་

དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། སྨྲས་ཆོས་དང་ཞེ་འདོད་ཀྲི་སྦོར་བ་དེ་འད་གཉྲིས་

ཡོད་པ་ལ། སྒྲུབ་བེད་གང་ཡང་མེད་པས་འདོད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང་། རྟག་པ་རྫས་གཅྲིག་གྲི་དངོས་པོར་སྒྲུབ་འདོད་ནས་སྦོར་བ་དེ་བཀོད་པས། 

སྦོར་བ་དེའྲི་ཞེ་འདོད་ཀྲི་རྟགས་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སེ། དོན་

བེད་པའྲི་སོང་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པའྲི་ཞེ་འདོད་ཀྲི་སྦོར་བ་ལའང་། སྒ་ཆོས་ཅན། 

མྲི་རྟག་སེ། དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་སྦོར་བ་འབྱུང་བར་ཐལ། སྒ་མྲི་

རྟག་པ་ཞེ་འདོད་ལ་སྒྲུབ་འདོད་ནས་སྦོར་བ་དེ་བཀོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་

སྐོན་བཟློག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ལུགས་ཕྲི་མའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་ལ་མ་གྲུབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཀང་ཁད་པར་ལ་གྲུབ་པས། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། བདག་མེད་

པའྲི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་པ་ལ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་

མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ཞྲིང་། རྟགས་ཆོས་ཅན་གྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ལ་མ་གྲུབ་པས། མ་གྲུབ་

པའྲི་རྟགས་སུ་བཤད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་

གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྟག་སེ། དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་

འགལ་རྟགས་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ན། དོན་བེད་པས་སོང་པས་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཁབ་

པ་འགལ་བར་ཐལ་ཞྲིང་། དོན་བེད་ནུས་སོང་དངོས་གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བས། འདྲི་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པ་ལས་བླུན་པོ་སུ་ཞྲིག་

འཇྲིག་རྟེན་ན་བཙལ་བར་བ། དེ་བས་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡང་

བར་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྩ་བའྲི་ཕོགས་སུ་མ་ཕྲིན་པར་ཡལ་ག་འཚོལ་བས་ཉོན་མོངས་

སོ། །འོ་ན་འཐད་པའྲི་ཕོགས་གང་ཞེ་ན། 

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། འགལ་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་འགོག་པ་

དང་ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་འགལ་

རྟགས་སུ་སོང་བའྲི་རྟགས་དེ་དང་དེ་ལ་དགག་བ་འགོག་ཚུལ་སོགས་རྲིགས་མྲི་

འད་བའྲི་ཁད་པར་མེད་ཀྲི། ཐམས་ཅད་ཀང་འགལ་རྟགས་སུ་སོང་བའྲི་རྟགས་དེའྲི་

བསྒྲུབ་བ་འགོག་པ་དང་། དེ་ཡང་། ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་རང་འགལ་རྟགས་སུ་སོང་

བའྲི་རྟགས་དེའྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་འགོག་པར་ཁད་པར་མེད་མོད། འོན་ཀང་། གཞན་གྲི་

འདོད་པ་འགོག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ། འགོག་ཚུལ་གྲིས་འཕངས་པའྲི་སྦོར་བའྲི་དབེ་བ་

ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ནྲི་ལྟོས་ནས་ཆོས་དག་དང་། །ཆོས་ཅན་ཁད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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པར་ཡྲིན་པར་བརོད། ཅེས་དང་། རྣམ་ངེས་ལས་ཀང་། རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཞྲིག་

ཐ་དད་པ་ཡྲིན་གྲི། དོན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཅན་

གྲི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བའྲི་རྟགས་འདྲི། གཞན་འགོག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུས་འཕངས་པའྲི་

སྦོར་བ་ཡྲིན། དེའྲི་དཔེར་བརོད་ནྲི། ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བེ་བག་པས་ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་

རྫས་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་ཤྲིང་། སངས་རྒྱས་པ། ཐོགས་བཅས་ཀྲི་གཟུགས་བཀག་

ཙམ་གྲི་མེད་དགག་ཏུ་ཁས་ལེན་པས་ན། ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྲི་

སེང་དུ། དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་མྲི་ལྡན་རྩོད་པ་མྲིན་གྲི། ཁད་གཞྲི་

ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ། ཐོགས་པ་བཀག་ཙམ་ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ། རྫས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་

ཞེས་རྩོད་པར་བེད་དོ། །དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པས་བེ་བག་པ་ལ། ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་

དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ན། ནམ་མཁའ་དེ་རྟག་པ་ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ་མྲི་རྟག ཅེས་

དྲིས་པས་རྟག་པར་སྨྲའོ། །རྟག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཅྲི། ཞེས་དྲིས་པས། དོན་བེད་པས་

སོང་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སྨྲས་པས། དོན་བེད་ནུས་སོང་དངོས་གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་སོ། །དེའྲི་རྟགས་སྦོར་དེ་ལ་སོབ་

དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། སྐོན་བརོད་ནས་འགོག་ཚུལ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས། འདྲི་

ནྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། འདྲིར་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་བ་ཞྲིང་། དེའྲི་ངོ་བོ་ནྲི་དངོས་པོ་

ལ་བ་སེ། ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ནས། དེའྲི་སེང་དུ་དངོས་པོ་ཁད་ཆོས་

སུ་ལྡན་མྲི་ལྡན་རྩོད་པ། དཔེར་ན། སྒའྲི་ངོ་བོ་མཉན་བ་ཡྲིན་པར་གཉྲིས་ཀས་གྲུབ་

ནས། ཁད་གཞྲི་དེའྲི་སེང་དུ་ཁད་ཆོས་མྲི་རྟག་པ་ཡོད་མེད་རྩོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 888  

པར་ཁད་གཞྲི་ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་ཐོགས་པ་བཀག་ཙམ་ཡྲིན་ནམ། དངོས་པོར་གྱུར་

པ་ཡྲིན། མཐུན་སང་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་སབས་སུ་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་བསམས་

ནས་དངོས་གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། དོན་བེད་པས་སོང་པའྲི་ཕྲིར་

ཅེས་བཀོད་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེ་འགོག་ཚུལ་དེའྲི་དོན་ནྲི། དོན་བེད་ནུས་སོང་ཆོས་

ཅན། ཁོད་དངོས་གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་འགོག་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པས། ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་དེའྲི་ངོ་བོ་དངོས་པོར་གྱུར་

པར་སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་རྟགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའོ། །དེས་ན། བེ་བག་པས་དངོས་

གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་བེད་ནུས་སོང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་འགོག་བེད་དུ་སོབ་དཔོན་གྲིས། འདྲི་ནྲི་ཆོས་

ཅན་གྲི་ངོ་བོ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པས། བེ་བག་པའྲི་རྟགས་དེ་འགོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་པ་ལ་

ལྟོས་པའམ། དེས་འཕངས་པའྲི་འགལ་རྟགས་ནྲི། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་ངོ་

བོ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་སོང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། 

འདྲི་ནྲི། འགལ་རྟགས་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་མྲིན་བསོན་མེད་ལ། དེས་ན། བེ་བག་པས་

བཀོད་པའྲི་རྟགས་དེའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་འགོག་པ་ལ་རྟགས་དེ་བཀོད་ན། རྟགས་

ཡང་དག་དང་། བེ་བག་པས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་དེའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྟགས་དེ་བཀོད་པ་འགལ་རྟགས་སུ་གསུངས་ཀྲི། དངོས་གྱུར་གྲི་ནམ་མཁའ་ཆོས་
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ཅན་ཞེས་ཆོས་ཅན་དང་དེའྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་ཀ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའྲི་སེང་དུ་རྟག་པ་

སྒྲུབ་པ་ལ། དོན་བེད་ནུས་སོང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་འགལ་རྟགས་སུ་གང་ནས་ཀང་

བཤད་པ་མེད་ཅྲིང་། འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོའྲི་སེང་དུ་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་

སུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མེད་པས། 

ཆོས་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བའྲི་རྟགས་ཡྲིན་མྲིན་རྩོད་པ་འབྱུང་བའྲི་གོ་སབས་ག་

ལ་ཡོད། དེས་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་ངོ་བོ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བེད་

ནུས་སོང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་རྟགས་འདྲི། རྟགས་ཁོ་རང་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་དང་

འགལ་བའྲི་འགལ་རྟགས་ཡྲིན་ལ། བེ་བག་པས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་དེའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་

ངོ་བོ་འགོག་བེད་ཡྲིན་པས། གཞན་འགོག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་སྦོར་བའྲི་དབེ་བ་ཐ་

དད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་འགོག་པའྲི་འགལ་རྟགས་སུ་དོན་གཅྲིག་

པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་ཏེ། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་ཁོ་

བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འགལ་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་

དཔེ། ཆོས་ཀྲི་ཁད་པར་དང་འགལ་བའྲི་རྟགས་དང་། ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་དང་

འགལ་བའྲི་རྟགས་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། འཐད་པའྲི་ཕོགས་དགོད་པ་དང་། མྲི་

འཐད་པའྲི་ཕོགས་དགག་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། རྒོལ་བ་གྲངས་ཅན་གྲིས། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ལྔར་གྲངས་

ངེས་པར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་ཀང་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ནྲི། བདག་ཡྲིན་ཞྲིང་། 

གཞན་རྣམས་བདག་དེས་ལོངས་སྤད་བ་དང་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་རྣམས་

ཀྲིས་ཀང་བདག་གྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་བདག་གྲི་བར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 890  

སྒྲུབ་བེད་དང་བལ་བའྲི་དམ་བཅའ་ཙམ་ནྲི། རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མྲི་འདོད་པས། 

གྲངས་ཅན་གྲིས་འདྲིར་རྲིགས་པའྲི་སྒོ་གཉྲིས་སྨྲས་ཏེ། ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་བདག་

ཏུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དང་། དབང་སོགས་བདག་གྲི་བར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྐེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་ཡྲིན་ཏེ། བཅྲིང་ཐར་གྲི་རྟེན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་དག་དང་དེ་དག་འགོག་བེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

སོགས་ནྲི་སབས་གཞན་དུ་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། གྲངས་ཅན་གྲི་

སྨྲས་ཆོས་དང་ཞེ་འདོད་གཉྲིས་ལས། སྨྲས་ཆོས་ནྲི། མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་

དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། མལ་ཆ་དང་སན་བཞྲིན། 

ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་ལ། དེའྲི་ཞེ་འདོད་ནྲི། མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་དོན་བེད་དེ། 

འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། 

དང་པོ་ཉྲིད་ནས། བདག་དོན་བེད་དེ། ཞེས་མྲི་འགོད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་

པས། དཔེ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་སོང་པའྲི་ཉེས་པ་བརོད་ནས། རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་

ལྡན་གྲི་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་དུ་དོགས་ཏེ། དངོས་སུ་སྨྲས་ཚོད་ལ་དཔེ་ལ་ཆོས་

རེས་འགྲོ་བེད་པར་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀས་གྲུབ་ཅྲིང་། ཞེ་འདོད་ལ་དབང་སོགས་བདག་

གྲི་བར་གྲུབ་པ་ཅྲིག་འདོད་ནས། ཟོལ་སྦོར་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་གྲངས་

ཅན་གྲིས། མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་རྩ་བའྲི་སྦོར་བ་དེ་ཉྲིད་འགོད་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 

མྲིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་
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བསགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་དང་། མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཡུལ་ཅན་གཞན་གྲི་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའོ། །དེ་

ལ་མྲིག་སོགས་ཞེས་པ་ནྲི། གྲངས་ཅན་པས་ཤེས་བ་ཉེར་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་

དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་དགོས་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་དང་། གཟུགས་

སོགས་ཡུལ་རྣམས་བདག་གྲི་བར་གྲུབ་ན། གཞན་དག་ཀང་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཞྲིང་། དང་པོ་ནས་ཉེར་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ན། ཆོས་ཅན་ཕྲི་

རྒོལ་ལ་མཐུན་སང་དུ་མྲི་འགྲུབ་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་དུ་

གྲུབ་པའྲི་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་དང་། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་རྣམས་བདག་གྲི་བར་

སྒྲུབ་འདོད་ནས། མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཞེས་སོས་པ་ཡྲིན་པས། ཆོས་ཅན་གྲི་

དོན་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག དེ་ཡང་། གྲངས་ཅན་པས། ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་

བུ་བེམ་པོ་མྲིན་གྲི། གཞན་ཐམས་ཅད་བེམ་པོར་འདོད་པས། ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་

ལ་ནྲི་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་འདུས་བསགས་ཞེས་ཟེར་

ཏོ། །དེ་བས་ན། འདུས་བསགས་ཀྲི་དོན་ཀང་། རྲིམ་དང་ཅྲིག་ཅར་དུ་འདུས་པའྲི་སྒོ་

ནས། རྡུལ་དུ་མ་བསགས་པ་ལ་རོད་ལ། དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྲི། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་

པར་འདོད་དེ། འདུས་བསགས་ནྲི་བེམ་པོའྲི་དོན་ལྡོག་གོ ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ཁོ་

ན། ཤེས་བ་ཉེར་བཞྲི་པོའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ལ། ཤེས་བ་ཉེར་བཞྲི་ནྲི། ཤེས་རྲིག་གྲི་

སྐེས་བུའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། །དེས་ན། མྲིག་སོགས་ནྲི། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་བདག་དེའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པས། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན། 

མྲིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཆོས་ཅན། ཞེས་པ་ནྲི། མྲིག་སོགས་བདག་
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གྲི་ཡུལ་ཆོས་ཅན་ཞེས་པའོ། །བདག་ནྲི་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཡང་ཡྲིན་ལ། ཤེས་བ་

ཉེར་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཡྲིན་པས། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་

ཞེས་བ་སེ། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཞེས་པ་ནྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་སྒ་ཡྲིན་གྲི། དྲུག་སྒ་མ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན། འདུས་པ་མྲིན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དོན་བེད་དེ་ཞེས་པ་ནྲི། བེམ་

པོ་མྲིན་ཞྲིང་། ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པ། རང་ལས་གཞན་པའྲི་བདག་དེའྲི་དོན་བེད་དེ། ཞེས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་བེད་དེ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་བསམས་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མལ་ཆས་སྐེས་བུའྲི་གྲང་བ་སྐོབ་པ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་

ལྟར། བདག་དེ་ཉྲིད་དབང་པོ་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྒོ་ནས། དབང་སོགས་རྣམས་བདག་གྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་བདག་

གྲི་དོན་བེད་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན། བདག་གྲི་དོན་བེད་དེ། ཞེས་པ་ནྲི། 

བདག་གྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་སེ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཅྲིང་། བདག་གྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་

ཉྲིད་བདག་གྲི་བའྲི་དོན་ལྡོག་ཡྲིན་པས་དེར་བསྒྲུབས་པས། དབང་སོགས་བདག་གྲི་

བར་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་གྲངས་ཅན་པས་བཀོད་པའྲི་སྦོར་བའྲི་དོན་དང་དགོས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་

ཡྲིན་ལ། གྲངས་ཅན་གྲིས་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་

དངོས་སུ་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་དག་ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སྐོན་འདྲི་ལྟར་བརོད་པར་མཛད་

དེ། ཁོད་ཀྲི་གཞན་དོན་བེད་དེ། ཞེས་པའྲི་གཞན་དེ་བདག་ལ་བསམས་པ་ཡྲིན་ནམ། 

འོན་ཏེ། གཞན་དོན་བེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན། ཕྲི་མ་ལྟར་ན། ཁོད་

རང་གྲི་འདོད་པའྲི་དོན་མྲི་གྲུབ་ཅྲིང་། ངེད་ཀྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་བསྒྲུབས་ལ། གཞན་དོན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བེད་དེ། ཞེས་པ། བདག་གྲི་དོན་བེད་པ་ལ་བསམས་པ་ཡྲིན་ན། འདུས་བསགས་དེ་

མྲིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན། བདག་གྲི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདུས་བསགས། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་རྟགས་

ཡྲིན་པས། མྲིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་འགོག་བེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་སེ། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་གླང་གྲིས། འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་

འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ།  ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་འདྲིས། གྲངས་ཅན་གྲི་རྟགས་

དེ་འགོག་པ་ན། འདུས་བསགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་འགོག་པ་དང་། 

ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་རྟགས་སུ་གསུངས་ཀྲི། མྲིག་སོགས་འདུས་

པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཆོས་ཅན། ཞེས་ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་གཉྲིས་

ཀ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའྲི་སེང་དུ་བདག་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་རྟགས་སུ་

གསུངས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་འགལ་རྟགས་སྲིད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིག་སོགས་

བདག་གྲི་ཡུལ་བདག་གྲི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འདུས་བསགས་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མྲིག་སོགས་བདག་གྲི་ཡུལ་བེམ་པོ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲིད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་ཞེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་ནྲི། མྲིག་སོགས་

ཡྲིན་ལ། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ནྲི་དེའྲི་ཁད་པར་ཞེས་བརོད་དེ། རྒོལ་བ་གཉྲིས་

ཀས་མྲིག་སོགས་ཁད་གཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཡང་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ལ། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དོན་ཞེས་པ་དེའྲི་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་མྲི་ལྡན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྲི་སབས་སུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 894  

ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པར་བསམས་ནས་ཁད་གཞྲི་ཁད་ཆོས་སུ་སྦར་ཏེ། ཆོས་ཅན་

དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུངས་ནས་བདག་གྲི་དོན་བེད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་བསགས་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གྲིས། འདྲི་ནྲི་

ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

དགག་པ་བསན་པ་འདྲིས། འདུས་བསགས་དེ་ཆོས་ཅན་མྲིག་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་

འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཞེས་པ་དེ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་

སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་བའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན། གྲངས་ཅན་གྲིས། 

མྲིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་

བསགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་དེ་འགོག་པའྲི་འགོག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་

པའམ། འགོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་པས་བསན་པའྲི་འགལ་རྟགས་ནྲི། མྲིག་སོགས་

ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་བེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདུས་བསགས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་པའོ། །འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཆོས་ཅན་གྲི་ཁད་པར་དང་འགལ་བའྲི་འགལ་རྟགས་

ཞེས་བ་སེ། གྲངས་ཅན་པས། ཆོས་ཅན་མྲིག་སོགས་ཀྲི་སེང་དུ་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དོན་ཁད་ཆོས་སུ་སྦར་བའྲི་ཁད་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བའྲི་སྒོ་ནས། ཆོས་ཅན་

ཁད་གཞྲིའྲི་སེང་དུ་ཁད་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རྟགས་སུ་སོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་

ཡང་གྲངས་ཅན་པས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་དེ་འགོག་པའྲི་འགོག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་

སྦོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟར་ཐ་དད་དུ་བས་ཀྲི། རྟགས་ཁོ་རང་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་

དང་འགལ་བའྲི་འགག་རྟགས་ཡྲིན་པས། གཞུང་དང་ལེགས་པར་འགྲྲིག་གོ གྲངས་

ཅན་པས། མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གྲི་དོན་
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བེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་རྟགས་འདྲིའྲི་གཞན་དོན་བེད་

དེ། ཞེས་པ་བདག་དོན་བེད་པ་ལ་བསམས་པ་འགོག་པ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་

གྲིས། འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་ཁད་པར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་འགལ་བ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་པ་འདྲི་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་ཡང་། རྟགས་འདྲིའྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོས་ལ་ཁད་

གཞྲི་ཁད་ཆོས་གཉྲིས་སུ་སྦར་ཡོད་དེ། དོན་བེད། ཅེས་པས་ཁད་གཞྲིར་བས་ནས། 

གང་གྲི་དོན་བེད། ཅེ་ན། དོན་བེད་པ་དེ་ཉྲིད་ཆུ་སྐོར་བའྲི་དོན་བེད་པ་སོགས་གཞན་

ལས་ཁད་པར་དུ་འབེད་པར་བེད་པ་ལ། བདག་གྲི་ཞེས་པའམ། འདུས་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཡུལ་ཅན་བདག་གྲི་ཞེས་སོས་ཏེ་དེ་གཉྲིས་ལ་ཁད་མེད་དོ། །རྟགས་འདྲི་ཆོས་

ཀྲི་ཁད་པར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་པས། འདུས་བསགས་མྲིག་སོགས་

འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་བདག་དོན་མྲི་བེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

བསན་པ་ཡྲིན་ལ། འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པས་འདུས་པ་མྲིན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་བདག་

གྲི་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་བའྲི་རྟགས་སུ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། གྲངས་

ཅན་པས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་འདྲི་འགོག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་བསན་པའྲི་འགལ་རྟགས་

ནྲི། རྟགས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་འགལ་རྟགས་སུ་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་འགལ་རྟགས་མཚན་

ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལྡོག་ཕོགས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཆ་དགག་པ་ནྲི། གཞན་དག་གྲིས། རྟགས་འདྲི་དག་གྲི་

དགོས་པ། འགོད་ཚུལ། འགལ་རྟགས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་སོགས་ནྲི། རྩ་བ་མ་མཐོང་བ་

ཤ་སག་ཏུ་འདུག་པས། རྩ་བ་གང་ཡྲིན་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁེགས་པའྲི་

ཕྲིར། དགག་པ་གཞན་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ལ། ཁ་ཅྲིག མྲིག་སོགས་
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ཆོས་ཅན། ཞེས་པའྲི་སོགས་ཁོངས་ནས། དམྲིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་འདོན་

ཅྲིང་། དེས་ན་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མང་

དུ་ཐོས་པ་དག་སྒོག་གོ དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། གྲངས་ཅན་པ། བདག་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་

བུས།  མྲིག་སོགས་དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡྲིན་གྲི། བདག་

ལས་གཞན་པའྲི་མྲིག་གྲི་སྒོ་ནས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྲི་དབང་ཤེས་སོགས་མེད་

དོ། །དཔེར་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲིས་མཁར་གྲི་བུ་ག་ས་ཚོགས་ནས་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་དུ་ལྟ་བར་བེད་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བས། བདག་ལས་གཞན་པའྲི་ཡུལ་འཛིན་

པའྲི་དབང་ཤེས་ཁས་མྲི་ལེན་ན། དེའྲི་རྐེན་གསུམ་ཇྲི་ལྟར་ཁས་ལེན། དེ་ལྟ་བུའྲི་

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་གཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས། མྲིག་གྲི་ཁམས་དང་། 

མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་རབ་དབེ་

གསུངས་པར། ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་སོགས་པས་བཤད་དེ། འདྲི་

ལྟར་ཁས་བངས་པས་ནྲི། མང་དུ་ཐོས་པ་ཁེད་གཞུང་ཙམ་ཀོག་པ་པོར་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་བ་དན་བསྒེང་སེ་དྲིལ་བསྒགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་གྲངས་ཅན་པས་འདོད་པའྲི་

བེམ་པོ་ཤེས་བ་ཉེར་གསུམ་པོ་སོགས་ཁོངས་ནས་འདོན་པས། ཉེར་བཞྲི་ཆོས་ཅན་

དུ་འཛིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། མྲིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་པས་

གྲུབ་ཟྲིན་པར་བཤད་པ་ལ། མྲིག་མ་བལྟས་པར་ཟད་དོ། །

ཁ་ཅྲིག གྲངས་ཅན་པའྲི་ལུགས་ལ་ཉེར་བཞྲི་པོ་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་

པའྲི་ལུགས་ལ་དབང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འདོད་པ་ནྲི། གྲངས་ཅན་པས་

ཤེས་བ་ཉེར་བཞྲི་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་བཀོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་
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པས། དེ་མྲི་འཐད་དེ། དབང་པོ་ལྔ་གཞན་དོན་བེད་པར་ངེད་ཀྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་པའྲི་ལན་འབེལ་མེད་དུ་བཏབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། རང་ཉྲིད་གསལ་

བར་མ་བེད་ཅྲིག །གཞན་དོན་བེད་དེ། ཞེས་པའྲི་གཞན་དེ། བདག་ཡྲིན་པར་ཆོས་

ཅན་དང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་གང་གྲི་ནུས་པས་འཕངས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དཔད་པ་

བེད་པ་ན། ཉྲི་མ་ཡོལ་བར་བེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཕོངས་པར་ཟད་པས། འདྲིར་ནྲི་དེ་

ལྟ་བུའྲི་དཔད་པ་མང་པོས་ཅྲི་ཞྲིག་བ། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པ་ནྲི། །སབས་ལས་

རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཅེས་སོབ་དཔོན་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལས་གཞན་

དུ་བཤད་པར་བ་མྲི་ནུས་སོ། །གཞན་དག་བས་པ་སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་

འགོག་པའྲི་འགལ་རྟགས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ལ་བས་པ་སྒ་ལ་རྟག་པ་འགོག་

པའྲི་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་ཞྲིང་། མྲི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་ཉམས་

སོ། །འགལ་བའྲི་རྟགས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

སྨྲས་པ། འདྲི་ནྲི་ཕྱུགས་ཀྲི་ལོ་གྲངས་འབེད་པ་ལ། །སྐེ་བོ་བོ་གྲོས་གསལ་ཡང་

བླུན་པོའྲི་ཕུལ། །རྟོགས་དཀའ་རྲིགས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་འབེད་མཁས་པ། །ས་ཆེན་འདྲི་ན་

འདྲི་ལས་གཞན་པ་གང་། ཞེས་པར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །   ། །

གསུམ་པ་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ལ་མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁབ་འབེལ་སབས་ཀྲི་

ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས། 

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་དང་། ཐུན་མོང་

གྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་གཉྲིས། 
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དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གང་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བའྲི་རྟགས། དཔེར་

ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཉན་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་ལ་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཞེས་བ། ཞེ་ན། རྟགས་འདྲི་ཆོས་ཅན་

ལས་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་པས་རྟགས་འདྲི་ལ་ཁབ་འབེལ་ངེས་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་

མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་རྟགས་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ལ་མྲི་

འཇུག་ཅེས་པའྲི་དོན་གང་ཞེ་ན། ལྡོག་པ་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་པའམ། ངོ་བོ་གཞན་ལ་

མྲི་འཇུག་པ་ལ་བེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མཉན་བ་ཤེས་བ་ལ་ཡང་མྲི་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། སད་ཅྲིག་མས་སོང་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སེ། དོན་

བེད་པས་སོང་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བཀོད་པ་ནའང་རྟགས་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ལ་མྲི་

འཇུག་པར་ཐལ། སད་ཅྲིག་མས་སོང་པ་ལས་ངོ་བོ་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་བེད་གནོད་པ་ཅན་གྲི་

གཏན་ཚིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་སུ་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་

བེད་ཀྲི་མཉན་བ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་ཅེས་པ་སྒ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་མཉན་བ་ཡྲིན་

པ་མྲི་སྲིད་པ་ལ་བེད་དོ། །ཞེ་ན། དེ་ནྲི་སད་ཅྲིག་མས་སོང་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས་

དོན་བེད་པས་སོང་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལའང་མཚུངས་ཏེ། སད་ཅྲིག་མ་དོན་བེད་

ནུས་སོང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་གསུམ་ག་ལ་མྲི་འདོད་ཀྲི། སྒ་ཆོས་དེ་ཡྲིན་པར་

མ་ངེས་པའྲི་གཞྲི་གང་གྲི་སེང་དུ་ཡང་མཉན་བ་ཆོས་དེ་ཡྲིན་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་
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འཇུག་མྲི་སྲིད་པ་ལ་བེད་དོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། སྒ་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་མ་ངེས་པའྲི་གཞྲི་

གང་གྲི་སེང་དུ་ཡང་མཉན་བ་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ངེས་མྲི་སྲིད་དགོས་པས དུང་སྒ་

མཚན་གཞྲིར་བས་ནས་སྒར་མཚོན་པ་ལ་མཉན་བ་མཚན་ཉྲིད་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་

མ་འཇུག་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་ཆོས་གང་མཉན་བ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་ངེས་

ནས་སྒ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་མྲི་སྲིད་པ་ལ་བེད་དོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། དངོས་པོ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲི་རྟག་སེ། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་

བཀོད་པའང་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་པར་ཐལ། རྩོལ་མ་བྱུང་གྲི་དངོས་

པོར་ངེས་ནས་དངོས་པོར་མ་ངེས་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་མྲི་ནུས་ཏེ། རྩོལ་

མ་བྱུང་གྲི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་པོ་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། རྩོལ་

མ་བྱུང་གྲི་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞྲིག རྩོལ་མ་བྱུང་གྲི་ཆོས་ནྲི་དངོས་པོ་དང་འབེལ་

མེད་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འབེལ་བ་མེད་དེ། རྩོལ་མ་བྱུང་བཀག་ན། དངོས་པོ་

ཁེགས་ན། རྩོལ་བྱུང་གྲི་དངོས་པོ་མྲི་སྲིད་དགོས་ལ། དངོས་པོ་བཀག་ན་དེ་ཁེགས་

ན་དངོས་མེད་རྩོལ་བྱུང་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་མཉན་བ་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་

ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་དོན། མཉན་བ་སྒའྲི་དོན་ལྡོག་ཡྲིན་པ་ལ་བེད་དོ། །ཞེ་ན། སྒའྲི་དོན་

ལྡོག་ཡྲིན་ན་སྒ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་ཅེས་པ་དེ། སྒའྲི་དོན་ལྡོག་ཡྲིན་ན་སྒ་ལས་

ལྡོག་པ་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་སོགས་བརྟགས་ན་གོང་དུ་བརོད་པ་

རྣམས་ལས་མྲི་འདའ་བས་ཁད་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་མཉན་བའྲི་རྫས་ཡྲིན་ནའང་སྒའྲི་

རྫས་ཡྲིན་དགོས། སྒའྲི་རྫས་ཡྲིན་ནའང་མཉན་བའྲི་རྫས་ཡྲིན་དགོས་པ་ལ་བེད་

དོ་ཞེ་ན། བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྲིག་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུ་ལས་འཇྲིག་
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པར་སྐེས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལའང་ཚུལ་འདྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ལྟོས་མེད་ཀྲི་

རྟགས་ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་སུ་ཐལ་ལོ། །དེས་ན། འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་

བ་སེ། མཉན་བ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། མཉན་བ་དེ་སྒ་ཁོ་

ནའྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒ་ལ་རྟག་འཛིན་གྲི་ཐེ་ཚོམ་མ་

བསལ་བའྲི་བར་དུ་མཉན་བ་ལའང་ཐེ་ཚོམ་དེ་སེལ་བ་མྲི་སྲིད་པ་ལ་བེད་པ་ཡྲིན་ལ། 

མདོར་ན་མཐུན་དཔེའྲི་སེང་དུ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་མ་ངེས་པའྲི་གོང་དུ་མཉན་བ་ལ་མྲི་

རྟག་པས་ཁབ་པའྲི་འབེལ་བ་ངེས་པར་བེད་པའྲི་ཐབས་མེད་དེ། དུང་སྒ་ལྟ་བུ་མཐུན་

དཔེར་བས་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་མཉན་བ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་ངེས་ན། སྒ་ལའང་། མྲི་

རྟག་པས་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན། དུང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་ངེས་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

ངེས་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དུང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་ངེས་ཤྲིང་། རྲིག་བེད་ཀྲི་སྒ་རྟག་པར་

འཛིན་པའྲི་རྒོལ་བ་མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། མཉན་བ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་

དུང་སྒའྲི་སེང་དུ་ངེས་ཞེས་པའྲི་དོན། སྤྲིར་མཉན་བ་ལ་མྲི་རྟག་པས་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་

མཚོན་བེད་དུ་དཔེ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དཔེ་དུང་སྒ་དེ་བས་པ་ཡྲིན་པས་དུང་སྒ་དཔེར་

བཀོད་པའྲི་སེང་དུ་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ལ། མཉན་བ་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་སུ་བཤད་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །དེས་ན། 

དཔེ་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ལྡན་མེད། ཅེས་པའང་། རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་

དུ་གྱུར་པའྲི་དཔེ་མེད་པ་ལ་བེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ཀྲི་འབེལ་བ་ངེས་

གཞྲིའྲི་དཔེ་མེད་པ་ལ་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་རེ་

ཞྲིག་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །ཡང་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་བའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དཔེ། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་

དང་བཅས་ཏེ། སོག་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་བདག་མེད་ལ་མ་མཐོང་ཞེ་ན། གསོན་ལུས་ལས་གཞན་ལ་སོག་མ་

མཐོང་ཞྲིང་། གསོན་ལུས་ནྲི་བདག་ཡོད་མེད་རྩོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པས་བདག་མེད་

ཡྲིན་པར་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་མ་གྲུབ་ལ། བདག་མེད་ཡྲིན་པར་ངེས་པའྲི་ཆོས་གང་ལའང་

སོག་དང་ལྡན་པ་སབས་ཀྲི་རྒོལ་བས་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

རྟགས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་མོང་གྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་

གང་ཞྲིག དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

གང་རུང་ལ་མཐོང་བ། དེ་ལ་དབེ་ལ། ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་མཐོང་ཙམ་གྲུབ་པ་

དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མཐོང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བའྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔེར་ན། ངག་སྨྲ་བའྲི་སྐེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁེན་མྲིན་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ། ངག་སྨྲ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཀུན་མཁེན་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ངག་སྨྲ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་རྟགས་ཀུན་མཁེན་ལ་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་མ་མཐོང་བར་

བཤད་པ་ནྲི། ཀུན་མཁེན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཅྲིང་། སྐེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁེན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡྲིན་མྲིན་ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་རོལ་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཀོད་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་

ན་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ལ་དབེ་ན། མཐུན་ཕོགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁབ་

བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། མཐུན་ཕོགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉྲིས་

སུ་འཇུག་པ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་

འཇུག་པ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་བེད་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྲིས་སུ་

འཇུག་པ་དང་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ། གཞལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བེ་བག་པའྲི་ངོར་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རེག་བ་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྲིས་སུ་འཇུག་པ་

ཡྲིན། རྟག་པ་རེག་བ་ཅན་ནྲི་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེ་ན། དོན་ལ་རྟག་པ་རེག་

བ་ཅན་ཡྲིན་པ་མེད་ཀང་། བེ་བག་པ་འབྱུང་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕན་རྟག་པར་འདོད་པས། 

བེ་བག་པས་རྟག་པ་འགའ་ཞྲིག་ལ་རེག་བ་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་མཐོང་། འགའ་ཞྲིག་ལ་མ་

མཐོང་བས། དེའྲི་བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆ་གཉྲིས་སུ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་སེ། མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་སེ། མྲི་རྟག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཅེ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ན། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཞེས་པ་ནྲི་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་འདོད་

པས་མཐོང་བར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་

མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་རྣམ་གཞག་བས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་ཚད་མས་མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་

དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། མཐོང་ཚུལ་ནྲི། སྒ་རྩོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་རྟག་པ་

རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ། རྩོལ་བྱུང་ཡང་ཡྲིན་མྲི་རྟག་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

སྲིད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ཙམ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། མྲི་རྟག་

པ་ཡྲིན་ན་རྩོལ་བྱུང་ཡྲིན་དགོས་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་

མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་གཞན་ལའང་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བ་ཞྲིང་། མདོར་ན། མ་ངེས་

པའྲི་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་གཞྲི་མཐུན་སྲིད་པར་

སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་ཚད་མས་ངེས་པ་མ་གཏོགས་རྟགས་དེ་ཡྲིན་ན་ཆོས་དེ་

ཡྲིན་པར་ངེས་པ་ལྟ་བུ་བས་ན། རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་དགོས་

པས་ཁབ་འབེལ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ་ཞྲིང་། དེ་ལྟ་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། 

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང་ཁབ་འབེལ་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་ཞེས་པའང་གཞྲི་མཐུན་སྲིད་ཙམ་དུ་ཡང་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་ལ་བའྲི། གཞྲི་

མཐུན་སྲིད་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པ་ལ་མྲི་བའོ། །གངས་ཅན་གྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་དག་

ལྷག་ལྡན་གྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དབེ་བར་བེད་

མོད། རྲི་བོང་གྲི་ཅལ་གྲི་རེས་འབང་འདྲི་དག་ལ་སྒྲུབ་བེད་ལུང་རྲིགས་གང་ཡང་མ་

མཐོང་ངོ་། །དེ་བས་ན། ལྷག་ལྡན་ཞེས་པ་ནྲི། ཁབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ལྷག་མ་དང་

ལྡན་པར་བེད་ཀྲི། རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ངེས་དང་། མྲི་མཐུན་ཕོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལ་མེད་ངེས་གང་དུ་ཡང་གོ་བར་མྲི་བེད་པ་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་པས། ལྷག་ལྡན་གྲི་

རྟགས་དང་མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་ལ། མཚན་ཉྲིད་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་

ལ་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའྲི་གང་ཟག་གྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་

སྐེད་བེད་ཀྲི་རྟགས། དཔེར་ན། ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་དཔོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་

ན། གང་ཞྲིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས། །ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་སོན་བེད་པ། །དེ་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་

ཡྲིན་ཕྲིར། །དེ་ལ་ལྷག་མ་ལྡན་ཞེས་བརོད། ཅེས་པ་དང་། དེའྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་

བོས། ཡང་ལྷག་མ་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེས་འདྲི་བར་བེད་དོ། །མཚན་

ཉྲིད་བསན་པའྲི་ཕྲིར། གང་ཞྲིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་ཏེ། ལྷག་མ་དང་ལྡན་

པ་ཞེས་བ་བའྲི་སྒ་འདྲི་ནྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་དག་

ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བ་

བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །   ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ཤུགས་ཀྲི་བསན་བ་བསྒྲུབ་བ་བཤད་པ་

ལ། བསྒྲུབ་བ་ཙམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་དབེ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བར་བ་བའྲི་ཆོས་གང་ཞྲིག ལྡོག་པ་གཉྲིས་ལ་གནས་པ། 

དབེ་བ་ནྲི། རང་དོན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་དང་། གཞན་དོན་གྲི་

རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། གང་ཟག་གཞན་གྲི་བཀོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གོ་བར་བ་བའྲི་ཆོས་གང་ཞྲིག་ལྡོག་པ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གཉྲིས་ལ་གནས་པ། དབེ་ན། རང་དོན་གྲི་འབས་རང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་

དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་གསུམ་མོ། །ཁ་ཅྲིག རང་དོན་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་དང་། གློ་བུར་

བའྲི་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ཁད་མེད་དུ་འདོད་པ་ནྲི། རྟགས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་མ་

ཤེས་པས་མགོ་རྨོངས་པ་སེ། གློ་བུར་བའྲི་རྟགས་ནྲི་གང་ཟག་གཞན་གྲིས་བཀོད་པ་

ལྟ་ཞོག རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བསམས་པ་ལ་ཡང་མ་ལྟོས་པར་གློ་བུར་དུ་ལ་ལ་དུ་བ་མཐོང་

བ་ན། དུ་བ་དང་མེའྲི་འབེལ་བ་སྔར་ཆད་མང་སོགས་སུ་ངེས་ཟྲིན་པ་དན་ནས་ལ་ལ་

མེ་ཡོད་པ་དཔོག་པར་བེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། རང་དོན་གྲི་རྟགས་ནྲི་རྒོལ་བས་བཀོད་

པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུན་རྲིང་དུ་བསམས་སོབས་ཀྲིས། སྒྲུབ་བེད་ཡང་

དག་མཐོང་ནས་བསྒྲུབ་བ་དཔོག་པར་བེད་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་དོན་

གྲི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་འདོད་པ་དང་། ཡོད་ཀང་གློ་བུར་བའྲི་རྟགས་དང་ཁད་

མེད་དུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། བོ་གྲོས་གཞོན་ནུ་བྲིས་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་དོན་ཆེན་

པོའྲི་གནས་ལ་ངལ་བ་མ་བས་པར་ཚོགས་ཀྲི་གཏམ་ལ་དགའ་བར་བས་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་དེ། འདྲི་ལྟར། གོ་འཕངས་མཆོག་ཚོལ་བ་དག་གྲིས་ནྲི། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་

དང་སྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་གསུམ་ལམ་གྲི་ལུས་སུ་མ་བས་པར། ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་ཡང་ཐོབ་པར་མྲི་ནུས་པས། ཤེས་རབ་གསུམ་པོ་

དེའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་བརྟག་པར་བ་དགོས་ལ། ཤེས་རབ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གྲི་རང་

བཞྲིན་འདྲི་ལྟར། སྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་རྟགས་པ་བརྟེན་

ནས་སྐེས་པས་མ་ཁབ་ཀྲི། མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཀྲི་ས་བོན་འཇོམས་པར་

བེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཡང་ཡོད་ལ། ཤེས་རབ་གཞན་གཉྲིས་ནྲི། རྟགས་
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ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པས་ཁབ་ཅྲིང་། འོན་ཀང་། ཚད་མ་དང་དེས་དངས་པའྲི་བཅད་

ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ཐོས་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ནྲི། གང་ཟག་གཞན་

གྲི་ངག་ཐོས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཚུལ་གསུམ་ལ་དན་པ་སྐེས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐེས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཐོས་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་སྐེད་པའྲི་རྟེན་རྟགས་ཡང་

དག་ལ་གཞན་དོན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་བའོ། །བསམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་

གང་ཟག་གཞན་གྲིས་བསན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་བསམས་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རེད་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔག་པར་བ་བའྲི་དོན་

རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་དང་། དེས་དངས་པའྲི་བཅད་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བསམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ནྲི། རང་དོན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་བའོ། །དེས་ན། ཐོས་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ཅེས་

པ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མཐོང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞན་གྲི་ཚིག་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་

དོན་རྟོགས་པའྲི་བོ་ལ་འདོད་པ་དག་ནྲི། གཞལ་བ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་ལ་རག་མ་ལས་

པར་ཚིག་ཙམ་གྲིས་བང་དོར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་ཡང་དག་ཤེས་

པའྲི་དགྲ་བོ་མྲི་ཟད་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འདྲི་དག་ལ་བཤད་པར་བ་བའྲི་ལེགས་བཤད་

མྲི་ཟད་པའྲི་གཏེར་ཡོད་ཀང་མ་བྲིས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ལེགས་བཤད་འབས་བུའྲི་ཁུར་

གྲིས་རབ་བརྲིད་ཀང་། །རོད་བེད་ཚིག་གྲི་ཡལ་འདབ་རབ་རྒྱས་ན། །རབ་རྨོངས་

བྲིས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སོང་རྲིག་ནས། །དཔག་བསམ་ལོན་པའྲི་ཚལ་ཡང་ཉུང་ངུར་

བསྒྲུབས། །   ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་དོན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། 
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དབེ་བ་དང་། མ་བསལ་བའྲི་ཟློག་ཕོགས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། ངོ་བོ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཚིག་ལྔའྲི་བསན་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཚང་བ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། 

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་བེད་ཀྲི་ཚིག་

གྲི་དོན་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན། ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཚིག་ལྔའྲི་བསན་བའྲི་དོན་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། གཞྲི་གྲུབ་ན། བོའྲི་

ཡུལ་དུ་བར་རུང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་བརོད་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཁ་ཅྲིག ངོ་

བོ་ལ་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་ཞེས་པ་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྨྲའོ། །འོ་ན། ངོ་བོ་ཁོ་ན་རང་ཉྲིད་

དང་། །འདོད་དང་མ་བསལ་བསན་པར་བ། ཞེས་པའྲི་གཞུང་ཚིག་ཀང་། གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བར་ཐལ། ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ལྔ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག ངོ་བོའྲི་

དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ། ཞེས་པ་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞག་ནས། ངོ་བོ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཚིག་ལྔས། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན། ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་གྲུབ་མ་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་

དགོས་པ་ལ་སོགས་པར་བསན་པར་འདོད་དོ། །འོ་ན། བུམ་པའང་ཆོས་ཅན། ངོ་བོའྲི་

དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བར་ཐལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་གྲུབ་

མ་ཟྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་

ཞྲིང་། རྲིགས་པ་འདྲིས་གཞྲི་གྲུབ་ན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་ལ། །ཐམས་ཅད་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་གནོད་བེད་འདྲི་ཡོད་དེ། སྤྲིར་མཚན་ཉྲིད་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། མཚན་

ཉྲིད་དེ་ལས་རང་གྲི་མཚོན་བ་དེའྲི་དོན་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། 
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གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་དོན་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ཟྲིན་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་བསན་

མྲི་དགོས། མཚན་ཉྲིད་བསན་དགོས་པ་ལ་མཚན་ཉྲིད་འདྲིས་དོན་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་

བསན་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ངོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་ཀང་མ་ཤེས་ན་ངོ་བོ་ལ་སོགས་

པའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཤེས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་མཚན་ཉྲིད་དེ་

དག་གང་བསན་ཀང་། ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་ལྔའྲི་དོན་གང་ཡང་བོ་ཡུལ་དུ་མྲི་

འཆར་ཞྲིང་། དེ་མ་ཤར་བར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་དོན་ལྡོག་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བའྲི་

ཐབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྨྲ་བ་དག་ལ་ནྲི། མཚན་

ཉྲིད་དང་མཚོན་བའྲི་འཇུག་པ་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བར་ཟད་པས། མཁས་པའྲི་དྲི་ཙམ་

ཡང་མྲི་བོའ།ོ །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་

གྲིས། མཚན་ཉྲིད་སོན་བེད་ཀྲི་གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་གསུངས་ཏེ། ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་ལས་ནྲི། ངོ་བོ་ཁོ་ན་རང་ཉྲིད་དང་། །འདོད་དང་མ་བསལ་བསན་པར་བ། 

ཞེས་གསུངས་ལ། རྲིགས་སྒོ་ལས་ནྲི། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉྲིད་དུ་འདོད་པར་གྱུར་པ་

འགལ་བའྲི་དོན་གྲིས་མ་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་

དང་པོས་བསན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཅྲི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་དོན་

ཅྲི་ཞྲིག་སོན་ཞེ་ན། ངོ་བོ་དང་། ཁོ་ན་དང་། རང་ཉྲིད་དང་། འདོད་པ་དང་། མ་བསལ་

བ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལྔ་པོ་འདྲིས། རྲིམ་པ་བཞྲིན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ན་སབས་

ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་མ་བརེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང་། ད་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་

བཞྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང་། སྔ་རྒོལ་གྲི་ཞེ་བས་འདོད་ཡུལ་གྲི་བསྒྲུབ་བར་བས་པ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དང་། སྔ་རྒོལ་གྲིས་ཁས་བངས་པ་དང་། ཚད་མས་མ་བཀག་པ་རྣམས་ཚང་དགོས་

སོ། ཞེས་བསན་ཅྲིང་། དེ་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ལས་བཟློག་ནའང་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡྲིན་པར་བསན་ཏོ། །དེ་བས་ན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད། སྔ་རྒོལ་གྲིས་ཁས་བངས་ཤྲིང་ཞེ་བས་འདོད་པ་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་གྲུབ་

ཟྲིན་མ་བརེད་པ་མྲིན་ཞྲིང་། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་བཀོད་པའྲི་དོན་གང་ཞྲིག ཚད་

མས་མ་བསལ་བ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ནྲི་སབས་སུ་བབ་པའྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་དབང་

དུ་བས་ནས་བསན་ལ། འདོད་པ་རང་ཉྲིད་ཁོ་ན་གསུམ་ནྲི་སྔ་རྒོལ་གྲི་དབང་དུ་བས་

ནས་བསན་ཅྲིང་། མ་བསལ་བ་ནྲི་སྤྲིར་ཚད་མ་གང་གྲིས་ཀང་མ་བསལ་བའྲི་དབང་

དུ་བས་ནས་བསན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཟློག་ཕོགས་བསལ་བ་འཆད་པ་ན་ཡང་ཚད་མའྲི་

རྲིགས་ཇྲི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསལ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིགས་

སྒོ་ལས་གསུངས་པའྲི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། སབས་སུ་བབ་པའྲི་ཕྲི་

རྒོལ་གྲི་ངོར་བསྒྲུབ་པར་འོས་པ་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྲིས་ཁས་བངས་ཤྲིང་འདོད་པར་

གྱུར་པའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲིར་མ་བསལ་བ་དངོས་སུ་མ་སོས་ཀང་དོན་ཚང་སེ། ཚད་

མས་བསལ་བ་ལ་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་འཇུག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན། ཀུན་ལས་

བཏུས་དང་རྲིགས་སྒོ་ནས་བསན་པ་འདྲི་གཉྲིས་ལ་ཁད་པར་དུ་བ་བ་ཅྲི་དང་ཅྲི་ཡོད། 

གང་གྲི་དགོས་པ་མཐོང་ནས་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་བསན་ཞེ་ན། དོན་ལ་ནྲི་ཁད་པར་

མེད་ཅྲིང་། གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་མཚོན་ནུས་ལ། འོན་ཀང་། ལོག་རྟོག་

སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ནས། དང་པོ་དང་། རྲིགས་མྲི་མཐུན་སེལ་བ་

ཙམ་གྲི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕྲི་མ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ལོག་རྟོག་སེལ་ཚུལ་ནྲི། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འདོད་པ་མ་སོས་ན། སྔ་རྒོལ་གྲི་ཞེ་བས་མྲི་འདོད་པའྲི་ལུང་དོན་ལའང་མཚན་ཉྲིད་

འདྲི་འཇུག་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་སྐེ་སྲིད་པ་ལ། སྔ་རྒོལ་གྲི་ཞེ་བས་འདོད་པ་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་སོས་པ་ན། མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དེ་འད་ལ་འཇུག་པར་འཛིན་པའྲི་

ལོག་རྟོག་སྐེ་བ་ཁེགས་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་འདོད་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བསན་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་གྲིས་ལོག་རྟོག་སེལ་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། དེས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་གྲིས་ལོག་

རྟོག་སེལ་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་དུ་ན། འདོད་པ་སོས་པས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འཛིན་པའྲི་

ལོག་རྟོག་སེལ་བར་འདོད་པ་དག་ལ་ནྲི། ལོག་རྟོག་སེལ་བེད་དུ་ཚད་མ་དོན་མེད་

པར་འགྱུར་བས་རྟགས་དང་རེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་དགོས་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རྫས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་སྐེས་པ་ཞེས་སོས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

རྟག་རྫས་འདོད་པ་དང་། མྲི་རྟག་པའྲི་རྫས་རྒྱུ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཐམས་

ཅད་སེལ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་སེལ་བེད་དུ་རྟགས་དང་རེས་དཔག་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་

ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་འདོད་པ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་སོས་པ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་དེ་མྲི་འདོད་

པའྲི་ལུང་དོན་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པར་ཁས་བངས་ན། ཆོས་གཅྲིག་རྒོལ་བས་འདོད་མྲི་

འདོད་གཉྲིས་ཀར་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། འདོད་པ་

སོས་ན་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་མྲི་འདོད་པའྲི་ལུང་དོན་ལའང་འཇུག་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་

རྟོག་སྐེ་བ་ཁེགས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་ལ་མཚན་

ཉྲིད་འདྲི་ལྟ་བུ་ཚང་མྲི་དགོས་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་མྲི་ཁེགས་པས། ལུང་དོན་

ཐམས་ཅད་གཞན་དོན་སྒྲུབ་བར་འདོད་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྫས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་སྐེས་པ་སོས་པ་

ན། མཚན་ཉྲིད་དེ་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་རྟག་རྫས་ལ་ཡང་ཁབ་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་

རྟོག་མྲི་སྐེ་བས་ལོག་རྟོག་སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་བརོད་ལ། འོན་ཀང་། རྫས་ལ་

མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ཚང་མྲི་དགོས་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་མྲི་ཁེགས་པས་རྟགས་དང་

རེས་དཔག་དོན་ཡོད་དོ། །འདྲི་ལྟར་ཤེས་ན། གྲགས་པའྲི་གསུང་རབ་འགལ་མེད་

དུ་འཆད་ཤེས་པར་འགྱུར་གྲི། གཞན་དུ་ན། མགྲོན་པོ་ཕོགས་བསད་པ་ལྟར་འགྱུར་

མོད། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ད་ལྟའྲི་མཁས་རློམ་འདྲི་དག་ལ་འདྲི་ལྟར་དཔོད་པའྲི་ཐེ་

ཚོམ་ཡང་མ་ཞུགས་ན་རྟོགས་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་

བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དག་ལ་བཤད་པར་བ་

བའྲི་གནས་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་དག་ནྲི་གཞུང་ན་རྒྱས་པར་ཡོད་པས་དེར་ཁོ་བོས་བཤད་

པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་དབེ་བ་ནྲི། གཞན་དོན་གྲི་འབས་རང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་

བསྒྲུབ་བ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་མ་བསལ་བའྲི་བཟློག་ཕོགས་བསལ་བ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནྲི་ཅྲི། དེ་ལ་དུ་ཞྲིག་ཏུ་ཡོད་ཅེ་

ན། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་གོ་བར་བ་སེ། སྤྲིར་ཚད་མས་

གནོད་པ་འབབ་པའྲི་ཚུལ་ལ། བདག་འཛིན་ལྟ་བུ་བོ་ལ་གནོད་པ་དང་། དམ་བཅའ་

ལྟར་སང་ལྟ་བུ་སྒ་ལ་གནོད་པ་དང་། སྒ་རྟག་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུ་བཏགས་པ་ལ་གནོད་

པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། བོ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བོ་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལ་ཚད་མ་གནོད་བེད་དུ་སོང་སེ། བོ་དེའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་ཚད་མས་འགོག་

པ་ཡྲིན་ལ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དམ་བཅའ་དེས་ཇྲི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། སྒ་དེས་

ཇྲི་ལྟར་བརོད་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་འབབ་པའྲི་སྒོ་ནས་དམ་བཅའ་

འམ། སྒ་དེ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་དུ་མྲི་རུང་བར་བེད་པ་ཉྲིད་དེ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ཞྲིང་། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་འགོག་པ་ཉྲིད་ཚད་མས་

གནོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། གནོད་པ་དེ་ནྲི་རྣམ་བཞྲིར་བཤད།  ཅེས་པའྲི་

གནོད་ཚུལ་ནྲི་ཕྲི་མ་འདྲིའྲི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྲིན་ལ། སྒ་བོ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་

ལའང་དེ་དག་གྲིས་བཟུངས་པ་ལྟར་དང་བརོད་པ་ལྟར་གྲི་ཡུལ་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་

ཚད་མས་ཁེགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་

མེད་པར་ནྲི། །དེ་སོང་བར་ནྲི་ནུས་མ་ཡྲིན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བས་ན། 

སབས་འདྲིར་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནྲི། ཁོའྲི་རྲིགས་སྤྲིར་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་

པ་ཚད་མས་བཀག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྲིན་གྲི། གང་ཟག་སྒོས་བཙན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུད་

ལ་ལོག་རྟོག་སྐེ་བ་ཚད་མས་བཀག་པ་ལྟ་བུའམ། ཁོ་སྒ་བོ་དོན་མཐུན་ཡྲིན་པ་ཚད་

མས་བཀག་པ་ལ། སྒ་བོ་དེ་ཚད་མས་བཀག་པར་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་པས། 

ཚད་མས་བསལ་བ་ནྲི་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་སྲིད་པར་ཐལ། ཚད་མས་

བསལ་བ་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ། ཚད་མས་བསལ་བ་མེད་ཀྲི། ཚད་མའྲི་

བསལ་བ་ནྲི་གཞྲི་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། འོ་ན། ཚད་མས་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པ་མེད་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཀང་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཡོད་དོ། ཞེས་མཚུངས་སོ། །དེས་ན། སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་སངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཁད་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་། 

དེ་དང་འདྲི་མྲི་མཚུངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སངས་པ་ཡྲིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་ཡྲིན་པས་ཁབ། ཚད་མའྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ན་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཚད་མས་བཀག་པ་དང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཆེས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཚད་མའྲི་བསལ་བ་དང་ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་མྲི་འགལ་ན། ཚད་མས་བསལ་བ་

དང་ཚད་མས་གཞལ་བའང་མྲི་འགལ་བར་མཚུངས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཚད་

མས་བསལ་བ་གཞྲི་གྲུབ་སེ། ཚད་མས་བཀག་པ་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྒ་མཉན་

བ་མ་ཡྲིན་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། མེད་ངེས་གཞྲི་གྲུབ་པར་ཐལ། རྲི་བོང་རྭ་མེད་ངེས་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་ཚད་མས་བཀག་པའང་གཞྲི་མ་གྲུབ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པའང་གཞྲི་མ་གྲུབ་

ཀང་། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་ནྲི་གཞྲི་གྲུབ་སེ། ཤེས་བ་ཐམས་

ཅད་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཁོའྲི་རྲིགས་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་ཚད་མས་བཀག་

པ་ལ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ལ། ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་འད་བའྲི་དབེ་བ་

མེད་ཀང་། འགོག་བེད་ཚད་མའྲི་སྒོ་ནས་བཞྲིར་དབེ་བའྲི་ཐ་སད་བས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། 

མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བ་དང་། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གྲི་ཚད་

མའྲི་བསལ་བ་དང་། ཁས་བངས་ཀྲི་བསལ་བ་དང་། གྲགས་པའྲི་བསལ་བའོ། །ཁ་

ཅྲིག ཚད་མའྲི་བསལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཚད་མས་བཀག་པ་ཞེས་སྨྲས་ནས་ཚད་མའྲི་

བསལ་བ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། དོན་ལྡོག་ཆོས་
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གསུམ་ཚང་བ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཆོས་གསུམ་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་སྲིད་པ་ཞེས་

སོགས་སུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ནང་འགལ་ཏེ། ཚད་མས་བཀག་པ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་སྲིད་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཚད་མས་བཀག་པ་སྲིད་དེ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚད་མས་བཀག་པ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་མྲི་

སྲིད་དེ། མེད་ངེས་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ལ་ཚད་མས་དམྲིགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན། གཞྲི་མ་གྲུབ་ཀྲི་མཚན་མཚོན་གྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་བངས་ནས། མཚན་མཚོན་

ཡྲིན་ན་འབེལ་བ་གྲུབ་དགོས་པར་འདོད་པ་དང་། ཁབ་མཉམ་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་

པའང་སང་མོད། གཞྲི་མ་གྲུབ་ཀྲི་འབེལ་བ་ཁས་ལེན་པ་ཁོད་དང་ལྷན་ཅྲིག་གཏམ་བ་

བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་སྨོན་པ་དང་རྩོད་པར་མྲི་བེད་དོ། །གཞན་ཡང་། གཞྲི་མ་

གྲུབ་ཀྲི་མཚན་མཚོན་ཁས་བངས་ན། གཞྲི་མ་གྲུབ་ལ་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གྲི་རྒྱུ་

འབས་ཁས་ལེན་དགོས་ཤྲིང་། བསལ་བ་མཚོན་བ་ཡྲིན་ན། བསལ་བའྲི་དོན་ལྡོག་

འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། བསལ་བ་བསལ་བའྲི་རང་ལྡོག་ཏུ་ཐལ་ཞྲིང་། འདོད་ན། 

བསལ་བ་བསལ་བ་དང་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་ཞྲིང་། གཞྲི་མ་གྲུབ་ཀྲི་གཅྲིག་ཐ་དད་འགལ་

འབེལ་ལྡོག་པ་སོགས་ཁས་ལེན་དགོས་མྲི་དགོས་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག དེས་ན། 

ཁོ་བོ་ནྲི། གཞྲི་མ་གྲུབ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་པ་ལ་དགོས་ནུས་མེད་པས་བསལ་

བའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་སྨྲའོ། །འོ་ན། དབེ་བ་ལའང་མྲི་མཚུངས་སམ། ཞེ་ན། སེལ་བེད་

རེས་དཔག་ལ་བཞྲི་ཡོད་པས་བསལ་བའམ། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བ་ཞེས་

སོགས་བཞྲིའྲི་ཐ་སད་ཚད་མ་རྣམས་ཀྲི་གནོད་ཡུལ་སོ་སོར་རྟོགས་པར་བེད་ཅེས་

སྨྲའྲི། བསལ་བ་དབེ་གཞྲིར་བས་པ་ལ། དབེ་བ་བཞྲི་བེད་དོ་ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་མྲི་
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སྨྲ་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་ཀང་། བསལ་བ་ལ་དབེ་གཞྲི་དང་། དབེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་

ཏུའང་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་དཔད་

པ་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་

བསལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གྲི་འགལ་ཟླ་དངོས། 

དཔེར་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། མངོན་སུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བར་

ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གྲི་འགལ་ཟླ་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་

དང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གྲི་དངོས་འགལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། གཞལ་

བ་ཤྲིན་ལོག་སོགས་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བར་ཐལ་ལོ། །སྒ་མཉན་བ་མ་

ཡྲིན་པའང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་དང་དངོས་འགལ་དུ་ཐལ་ལོ། །དེས་

ན། མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ནྲི། ཚད་མ་དེའྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་

དེས་གྲུབ་པའྲི་དོན་དང་དངོས་འགལ་དུ་འདོད་དགོས་སོ། །ཁ་ཅྲིག མངོན་སུམ་ཚད་

མའྲི་བསལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གྲི་དོན་གང་ཞྲིག ཁོད་ཀྲི་དངོས་

ཀྲི་ཟློག་ཕོགས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། ཞེས་ཟེར་ཅྲིང་། བསལ་བ་གཞན་

རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ་སྨྲའོ། །འོ་ན། སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་

པའྲི་ཚེ་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མས་བསལ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དམ་བཅའ་

ལྟར་སང་གྲི་དོན་གང་ཞྲིག །ཁོད་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་ཟློག་ཕོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། ། རྟགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་བརོད་པའྲི་ངག་གྲིས་ཀང་མྲི་རྟག་པ་

མ་བརོད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། སྒ་ཡང་བརོད། མྲི་རྟག་པ་ཡང་བརོད་ན། མྲི་
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རྟག་པ་བརོད་ཅེས་འདོད་དགོས་སམ་མྲི་དགོས་སོམས་ཤྲིག མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་

བསལ་བ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། སྒ་མཉན་བ་མ་

ཡྲིན་པ་ལྟ་བུ། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་ཡང་བསལ་གཞྲི་སྒ་ལ། 

བསལ་བ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ། དངོས་ཀྲི་སེལ་བེད་མཉན་བ། སེལ་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། སྒ་ལ་མཉན་བ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་། འགལ་བ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བ་

མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། དངོས་ཀྲི་སེལ་བེད་མཉན་བ་ཡྲིན་ཀང་། དེས་སེལ་

ནུས་པའང་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཡྲིན་པས། མངོན་སུམ་

ཚད་མའྲི་བསལ་བ་ཞེས་ཐ་སད་བས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར། མངོན་སུམ་སོགས་ཀྲི་གཞལ་

བ་ཡང་། །འཇལ་བེད་སྒ་སྒོ་བཏགས་ནས་བརོད། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་འདྲིར། 

སྒ་མཉན་བ་ཡྲིན་པར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། སྒ་མཉན་བ་

ཡྲིན་པར་འཇལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྲིད་ཙམ་ལ་བེད་དམ། འོན་ཏེ། སྒ་མཉན་

བར་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ལ་བེད། ཅེ་

ན། དང་པོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་སྲིད་

པས་བུམ་པ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པའྲི་དོན་ཀང་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འདའྲི་ཚད་མ་སྲིད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། བརྟག་པ་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ཁས་

ལེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་། སྒ་མཉན་བར་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ནྲི་ཉན་ཤེས་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཉན་ཤེས་ཀྲི་སྒ་གཞལ་ཡང་། སྒ་དེ་མཉན་བ་ཡྲིན་པར་མ་གཞལ་བའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། མཉན་བར་གཞལ་ན་ཉན་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པར་གཞལ་དགོས་པ་ལ། ཉན་ཤེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ནྲི་སྒ་རང་གྲི་ཡུལ་དུ་བས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བ་ཡྲིན་ཀང་། སྒ་རང་གྲི་ཡུལ་དུ་བས་

པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བ་ཡྲིན་པར་འཇལ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན། བས་པ་

དེ་སྒ་མྲི་རྟག་པ་རང་གྲི་བསྒྲུབ་བར་བས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་

ཀང་། དེ་བསྒྲུབ་བར་བས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲིན་

པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན། སྒ་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་ཐོས་པར་འཇལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་ནྲི། ཉན་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ཉན་ཤེས་

སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཞལ་སོབས་ཀྲིས། སྒ་ཉན་ཤེས་ཀྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་པར་

ཤུགས་ལ་འཇལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

བསལ་ཞེས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ནྲི། ཉན་ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་

ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བའྲི། ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་མཉན་བར་གཞལ་བས་ཁབ་པ་ཁས་

ལེན་ན། ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་ཉན་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གཞལ་བས་ཁབ་པར་འདོད་དགོས་

ལ། དེ་ལྟ་ན། དབང་ཤེས་རང་རྲིག་གྲིས་གཞལ་བ་ན། དབང་ཤེས་རང་རྲིག་གྲིས་

གཞལ་བར་ཡང་རང་རྲིག་གྲིས་གཞལ་བས་ཁབ་དགོས་པས་དབང་ཤེས་རྒྱུད་ལྡན་

གྲི་ངོར་རང་རྲིག་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན། མངོན་

སུམ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཐམས་ཅད་འདྲི་དང་འདའམ། ཞེ་ན། མྲི་འད་སེ། ཚང་མང་

ན་དུ་བ་མེད་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་བསལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ནྲི། ཚང་མང་གྲི་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། རང་རྲིག་མངོན་

སུམ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། མཉན་བས་དབང་པོའྲི་སྤོད་ཡུལ་བཤད། ཅེས་པ་ཇྲི་ལྟར་

དང་ཞེ་ན། དེས་ནྲི་མཉན་བར་གཞལ་ན་ཉན་ཤེས་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་སྤོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཡུལ་དུ་གཞལ་དགོས་པ་ཉྲིད་ཆེས་གསལ་བར་བཤད་པས། ཁོ་བོའྲི་ཕོགས་གནས་

པར་བས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གྲི་བསལ་བ་ནྲི། བུམ་པ་རྟག་

པར་དམ་བཅས་པའྲི་དོན་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་ཡང་། བསལ་བཞྲི་ནྲི་བུམ་པ། བསལ་བ་

ནྲི་རྟག་པ། དངོས་ཀྲི་སེལ་བེད་ནྲི་བུམ་པ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ལ། སེལ་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། རེས་དཔག་ཚད་མས་གཞལ་བ་ཞེས་སོགས་གོང་གྲིས་མཚོན་པར་ཤེས་

པར་བའོ། །གསུམ་པ་ཁས་བངས་ཀྲི་བསལ་བ་ལ། རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བ་དང་། 

ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་བསལ་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དམ་བཅས་པ་

ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་རང་ཚིག་སྔ་ཕྲི་འགལ་བའྲི་བསལ་བ་དང་དམ་བཅའ་དངོས་ཤུགས་

འགལ་བའྲི་བསལ་བ་གཉྲིས་ཏེ། དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། མ་མོ་གཤམ་ཞེས་དམ་བཅས་

པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞལ་བའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ། ཞེས་དམ་བཅས་

པ་ལྟ་བུའོ། །རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་འདྲི་ལ་བསལ་གཞྲི་དང་སེལ་

བེད་སོགས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། གཞན་དག མ་མོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའྲི་དམ་

བཅའྲི་དོན་འདྲི་ལ་བུད་མེད་གཅྲིག་མར་དམ་བཅས་པ་དང་མོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་

པའྲི་དོན་སྔ་མ་ཕྲི་མས་ཉམས་པར་བས་པས། རང་ཚིག་སྔ་ཕྲི་འགལ་བའྲི་བསལ་བ་

ཞེས་བརོད་པར་བེད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲིས་

བུད་མེད་གཅྲིག་མར་དམ་བཅས་པ་དང་མོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའྲི་དམ་བཅའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དོན་གཉྲིས་གཅྲིག་བསལ་བ་དང་། ཅྲིག་ཤོས་སེལ་བེད་དུ་སོང་བར་རང་ཚིག་གྲི་

བསལ་བའྲི་བསལ་བ་དང་སེལ་བེད་དུ་ཐལ་ཞྲིང་། དེ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་

བུད་མེད་གཅྲིག་གཞྲིར་བས་པ་ལ་བུ་སྐེད་མྲི་སྐེད་ཕུང་སུམ་མྲི་སྲིད་པས། གང་

རུང་གཅྲིག་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང་། ཚད་མའང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་དངོས་

པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་གང་རུང་ལས་མྲི་འདའ་བས་དམ་བཅའྲི་

དོན་དེ་གཉྲིས་གང་རུང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་སེལ་བེད་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་བསལ་བའྲི་བསལ་བ་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་བསལ་བའམ། 

དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་བསལ་བར་འགྱུར་བས། རང་ཚིག་

གྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་པ་ཉམས་ལ། བུད་མེད་གཅྲིག་གཞྲིར་བས་པའྲི་སེང་དུ་བུ་སྐེད་

པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། དེའྲི་སེང་དུ་བུ་སྐེད་པ་བུ་མྲི་སྐེད་པ་ལ་སེལ་བེད་མཚན་ཉྲིད་

པར་མྲི་འགྱུར་ན། སྒའྲི་སེང་དུ་མཉན་བའང་མཉན་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་སེལ་བེད་མཚན་

ཉྲིད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་མཚུངས་ལ། སེལ་བེད་མཚན་ཉྲིད་པར་འགྱུར་ན། རང་ཚིག་

གྲི་བསལ་བ་ནྲི། ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་ཙམ་ལ་བསལ་བ་སེལ་བེད་དུ་ཐ་སད་བས་

པ་ཡྲིན་གྲི། ཕན་ཚུན་གནོད་བ་གནོད་བེད་མ་ཡྲིན་པར་གཞུང་ལས་སོབ་དཔོན་

རེས་འབངས་དང་བཅས་པས་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང་། ཁེད་རང་ཡང་འདོད་པ་

དང་འགལ་ལོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པས། ཤེས་

པ་གཅྲིག་རེས་དཔག་ཏུ་ཡང་དམ་བཅས། ཚད་མ་མྲིན་པར་ཡང་དམ་བཅས་པ་དང་། 

གཞལ་བའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚད་མ་མེད་དོ། ཞེས་པས་དངོས་སུ་ཚད་མ་མེད་པར་ཁས་

བངས་ཤྲིང་། ཤུགས་ལ་ཚད་མ་ཁས་བངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་ཕན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཚུན་འགལ་བ་རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བའྲི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་མཚུངས་

པས་ཕོགས་འདྲི་མ་བརྟགས་པའམ། བརྟགས་ཀང་བོ་གྲོས་ཆུང་བའྲི་བབ་ཅོལ་ཡྲིན་

ནོ། །

དེས་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བའྲི་དཔེར་བརོད་དུ་

སོབ་དཔོན་གྲིས་གསུངས་པའྲི་དམ་བཅའ་འདྲི་དག་གྲི་དམ་བཅའ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པས་རེས་དཔག་ཁད་གཞྲིར་བཟུངས་

ནས་དེའྲི་སེང་དུ་ཁད་ཆོས་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པ་དམ་བཅས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་

ཡྲིན་གྲི། ཁད་གཞྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་ཁད་

ཆོས་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་དམ་བཅས་པའྲི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡྲིན་ལ། མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་པས་ཀང་། མ་དེ་ཉྲིད་མོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་

པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བུད་མེད་གཅྲིག་ཁད་གཞྲིར་བས་ནས། དེའྲི་སེང་

དུ་ཁད་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་དང་མོ་གཤམ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་དམ་བཅས་པའྲི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མ་མོ་གཤམ་ཞེས་པའྲི་དམ་བཅའ་དཔེར་བརོད་དུ་གསུངས་

པ་འདྲིས། བུད་མེད་གཅྲིག་མར་དམ་བཅས་པ་དང་། བུད་མེད་དེ་ཉྲིད་མོ་གཤམ་དུ་

དམ་བཅས་པའྲི་དམ་བཅའ་སྔ་ཕྲི་འགལ་བ་གཉྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་

རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དཔེར་བརོད་དུ་གསུངས་

པ་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། མ་དེ་ཉྲིད་མོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པ་

འདྲི་ལྟ་བུའྲི་དམ་བཅའ་གཅྲིག་གྲི་དབང་དུ་བས་ན། དམ་བཅའ་སྔ་ཕྲི་འགལ་བར་མྲི་

འགྱུར་གྲི་དམ་བཅའ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་ཟུར་སྔ་ཕྲི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞལ་བའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དོན་ཅན་གྲི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ། ཞེས་དམ་བཅས་པ་འདྲིས་ཀང་། དངོས་སུ་ཚད་མ་

མེད་པར་ཁས་བངས་ཤྲིང་། ཚིག་འདྲི་ཉན་པ་པོའྲི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་བདེན་

ཞེན་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ལ་ཚིག་འདྲིའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་པར་དམ་བཅས་པ་ཡྲིན་པས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་དམ་བཅའ་ལ་མྲི་སླུ་

བའྲི་ཚད་མ་མེད་པར་བརོད་པ་དང་། ཤུགས་ལ་ཚིག་འདྲིའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཁས་བངས་པའྲི་དམ་བཅའ་གཉྲིས་འགལ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར། 

དངོས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དང་ཤུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་དཔེར་གསུངས་

པ་ཡྲིན་གྲི། ཚིག་འདྲི་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ལ་ཚིག་འདྲིའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་

ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ཀང་། དེ་འདའྲི་དམ་བཅའ་དེ། གཞལ་བའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚད་མ་

དག་མེད། ཅེས་པའྲི་དམ་བཅའྲི་བརོད་བ་མ་ཡྲིན་པས། དམ་བཅའ་གཅྲིག་བརོད་

བ་དངོས་ཤུགས་འགལ་བའྲི་དཔེ་མྲིན་གྲི་དངོས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དང་ཤུགས་ཀྲི་དམ་

བཅའ་འགལ་བའྲི་དཔེར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་བརོད་བ་དངོས་ཤུགས་

འགལ་བའྲི་ཚིག་ཅེས་མྲི་བའྲི། དངོས་ཤུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་འགལ་བའྲི་ཚིག་ཅེས་

བརོད་པར་བའོ། །ད་ནྲི་རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བར་འགྱུར་ཚུལ་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་དམ་བཅའ་སྔ་ཕྲི་འགལ་བ་གཉྲིས་ལ་ནྲི། དམ་བཅའ་སྔ་མས་བཞག་པའྲི་དོན་

བསལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་ཕྲི་མ་ཉྲིད་སེལ་བེད་དང་། སེལ་ཚུལ། དམ་བཅའ་སྔ་

མས་བཞག་པའྲི་དོན་དེ་འགྲུབ་པ་ལ་དམ་བཅའ་ཕྲི་མས་གེགས་བེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་བུ་སྐེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་བུད་མེད་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་དམ་བཅས་

པའྲི་དོན་དེ། དམ་བཅའ་ཕྲི་མ་མ་སྨྲས་ན། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བཀོད་ནས་འགྲུབ་པ་
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ཡོད་པ་ལ། བུད་མེད་དེ་མོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པ་དེས་དེའྲི་གེགས་བས་ཏེ། དམ་

བཅའ་སྔ་མའྲི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཅྲི་བཀོད་ཀང་། དམ་བཅའ་ཕྲི་མ་དང་ཁས་

བངས་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་བརོད་ནས། སུན་འབྲིན་ཡང་དག་འབབ་པའྲི་གནས་སུ་

འགྱུར་བས། ཇྲི་སྲིད་དམ་བཅའ་ཕྲི་མ་མ་དོར་གྲི་བར་དུ་རྒོལ་བ་དེས་དམ་བཅའ་སྔ་

མའྲི་དོན་འགྲུབ་པའྲི་སབས་མྲི་རེད་པར་གྱུར་པའོ། །འོན་ཀང་དམ་བཅའ་ཕྲི་མ་དམ་

བཅའ་སྔ་མའྲི་དོན་ལ་གནོད་བེད་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དམ་བཅའ་སྔ་མའྲི་དོན་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞལ་བའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚད་མ་མེད་པར་དམ་བཅས་པའྲི་དོན་

ནྲི་བསལ་བ་དང་། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་སེལ་བེད་དང་། སེལ་ཚུལ། དངོས་ཀྲི་

དམ་བཅའྲི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཤུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་གེགས་བེད་དུ་གྱུར་པའོ། །འདྲིའྲི་

དངོས་ཀྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། གནོད་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

ཤུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་ནྲི་དངོས་ཀྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་དང་འགལ་བར་དམ་བཅས་པའྲི་

ཚིག་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་རྟག་པར་

དམ་བཅས་པའྲི་དོན་ལ་སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་བརོད་པའྲི་ཚིག་གནོད་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་

བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བ་ནྲི། གེགས་བེད་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་བས་

ནས་གསུངས་ཀྲི། གནོད་བེད་ཀྲི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་གསུངས་པར་བཤད་པ་

ཡྲིན་པས། ཚད་མའྲི་བསལ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། མདོར་ན་རང་ཚིག་གྲི་བསལ་བ་ནྲི། 

རྒོལ་བ་རང་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་དམ་བཅའ་གཅྲིག་གྲིས་རང་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་དམ་བཅའ་

ཅྲིག་ཤོས་ཀྲི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་བས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར། རྒོལ་བ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་

ཚིག་ཕྲི་མས་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས། ཞེས་སྨྲས་ན་ལེགས་ཀྲི། ཚིག་རང་
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ཉྲིད་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་བབ་ཆོལ་ལོ། །བུམ་པ་

རྟག་ཅེས་པ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་གྲིས་བསལ་བའྲི་དཔེར་བསན་

པ་ནྲི། གཞྲི་བུམ་པ་ལ་ཆོས་རྟག་པ་ཁས་བངས་པའྲི་དམ་བཅའ་གཅྲིག་གྲི་དབང་དུ་

བས་ནས་དེའྲི་དོན་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གྲིས་བསལ་བར་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་བསལ་བ་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ནྲི་བདེ་བ་

སེར་བེད་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། ཆོས་ཞེས་

དངོས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཤུགས་ལ་བདེ་བ་སེར་བའྲི་ནུས་པ་ཁས་བངས་པས་

སེལ་བེད་སྔར་ཁས་བངས་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་བདེ་བ་མྲི་འབྱུང་ཞེས་བསལ་བ་ཁས་

བངས་སོ། །ཚད་མ་གཞན་གྲིས་བསལ་བའྲི་དཔེ་ལ། བསལ་བ་སེལ་བེད་གཉྲིས་

ཀ་ཁས་བངས་པ་མྲི་དགོས་ལ། འདྲི་ལ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཁས་བངས་ཀྲི་

བསལ་བ་མྲིན་པ་སྒ་མཉན་བ་མྲིན་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་བསལ་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་

ལ། སྒ་མཉན་བར་ཁས་བང་མྲི་དགོས་ཤྲིང་། འདྲི་ནྲི་ཁས་བངས་ཀྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་

པས་གནོད་བ་གནོད་བེད་གཉྲིས་ཀ་ཁས་བང་དགོས་སོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲིར་

མཐའ་དཔད་པ་ལ། བསལ་བ་དང་སེལ་བེད་དང་སེལ་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ། ལུང་

གནོད་གེགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་བཤད་པ། དཔེར་སོས་པའྲི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་

ལ་དོགས་པ་དཔད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ནྲི་བསལ་གཞྲི། དེའྲི་སེང་དུ་བདེ་བ་

མྲི་འབྱུང་བ་བསལ་བ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ཙམ་སེལ་བེད། སེལ་
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ཚུལ་ནྲི་གནོད་བེད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་

བེད་པ་ཙམ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །སེལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་

ལུང་དེ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་རང་

གྲི་བརོད་བའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་། སླུ་བའྲི་གནོད་བེད་ཡང་

དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་སྒྲུབ་བེད་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མྲི་འདོད་པ་དག་གྲིས་ཆོས་དེ་བརོད་བར་བས་པའྲི་ལུང་

ཆོས་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མྲི་འཐད་པར་མཐོང་བས་འཁྲུལ་གཞྲི་བས་ནས། ལུང་ཡྲིན་ན། 

གནོད་སྒྲུབ་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འཇུག་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། སྒའྲི་བས་པ་སྒ་མྲི་

རྟག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་ན། བས་པ་ཙམ་ཡང་སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་

པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཆེས་མྲི་རྲིགས་སོ། །དེས་ན། སྦྲིན་

པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ལུང་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་

སྒྲུབ་བེད་དང་ཟློག་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཡང་། ལུང་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་བརོད་

བའྲི་དོན་ལ་སླུ་བ་ལ་དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་གནོད་བེད་མཚན་ཉྲིད་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལུང་ཁས་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ལུང་ཁས་བངས་ནས་ལུང་ལ་

དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་མ་དག་དཔོད་པ་མྲིན་གྲི། ལུང་དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་མ་

དག་དཔད་ནས། དག་ན་ཁས་ལེན། མ་དག་ན་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་དཔད་གསུམ་གྲིས་

དག་པའྲི་ལུང་ནྲི་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁས་བང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་ཆེས་ཞེས་

བ་ལ། དེ་འདའྲི་རྟགས་ལས་སྦྲིན་སོགས་ཀྲི་ཆོས་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་

ལུང་རང་གྲི་བསན་བ་ལ་མྲི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་ཅེས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རེས་དཔག་དེ་ལྟ་བུས་གཞལ་ཚུལ་དང་འགལ་བར་དམ་བཅས་པའྲི་

དོན་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ལས་བདེ་བ་མྲི་འབྱུང་བ་ལའང་ཡྲིད་ཆེས་རེས་

དཔག་གྲི་བསལ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལུང་གནོད་གེགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བདག་

ནྲི་ཚད་མྲིན་ན། །ཚིག་ནྲི་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་བ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། སྒ་མྲི་རྟག་

ཅེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་བདེན་ཞེན་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཚེ། ཚིག་འདྲིའྲི་དོན་ཁོ་བོས་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྨྲས་སོ། །སམ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཚིག་དེ་རང་གྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་

བར་ཁས་ལེན་པ་བཞྲིན་དུ། ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་ལྡོག་བེད་པའྲི་ཐབས་སུ་

ལུང་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་། ལུང་དེ་རང་གྲི་བསན་བའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བར་

ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། ལུང་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པ་དང་། གེགས་བེད་དུ་

འདོད་པ་གཉྲིས་ཀས་ཀང་། ཤྲིན་ལོག་ལ་དཔོད་པ་ན། ལུང་ཁས་ལེན་པར་མཐུན་

ཞྲིང་། ལུང་བདེན་ཞེན་གྲིས་ཁས་བངས་པ་ན། ལུང་དེ་བརོད་བ་ལ་མྲི་སླུ་བར་ཡང་

ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། གཞལ་བའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚད་མ་མེད་ཅེས་

བདེན་ཞེན་གྲིས་སྨྲས་པ་ནའང་། ཚིག་དེའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བར་ཁས་ལེན་པར་སོང་

བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཅྲི་ཡང་མེད་པས། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ན། ལུང་དེ་དོན་ལ་མྲི་

སླུ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན། གནོད་གེགས་ཀྲི་འདོད་པ་མྲི་མཐུན་པ་

གཉྲིས་ཀས་ཀང་། སྦྲིན་སོགས་ལས་རྣམ་སྲིན་བདེ་བ་འབྱུང་མྲི་འབྱུང་དཔོད་པ་ན། 

ལུང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འདོད་པ་མཐུན་ལ་དེའྲི་ཕྲིར། སྦྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་

ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པའྲི་ལུང་ཞེ་བས་ཁས་ལེན་པར་མཐུན་ཅྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་ལུང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དེ་རང་གྲི་བསན་བ་ལ་མྲི་སླུ་བར་འདོད་པ་ཡང་མཐུན་ལ། བསན་བ་ལ་མྲི་སླུ་བར་

དམ་བཅས་པས་དེའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལའང་མཐུན་ནོ། །འོན་

ཀང་། གནོད་གེགས་སུ་འདོད་པའྲི་འདོད་པ་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། སོབ་དཔོན་

ཕོགས་གླང་གྲིས་རང་ལུགས་ལ་ལུང་རྣམ་དག་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མྲི་བཞེད་ཀང་། གསུང་རབ་ལ་དཔད་པ་ཤས་ཆེར་མ་རྫོགས་པས་

ལུང་དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་པར་ཚད་མའྲི་སོབས་ཀྲིས་ད་ལྟ་ངེས་མྲི་ནུས་པའྲི་

གདུལ་བ་འགའ་ཞྲིག་ཤྲིན་ལོག་ལ་འཇུག་ལྡོག་བེད་པའྲི་ཐབས་སུ། གདུལ་བ་དེ་

འདའྲི་དབང་དུ་བས་ནས། སྦྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་

ལུང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་འབས་བུར་ཁས་བངས་པའྲི་སྒོ་ནས། ལུང་དེ་རང་གྲི་བརོད་

བའྲི་སྒྲུབ་བེད་འབས་རྟགས་སུ་གཞན་ངོར་རེ་ཤྲིག་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་

མཛད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་འགྲེལ་དུའང་། དེ་ལ་ཁས་བངས་འབས་རྟགས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་ཀང་། ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀྲི་རེས་འབང་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དེ་མ་གོ་བར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་

ལུགས་ལ་ལུང་དེ་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དང་ཟློག་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་ཁས་

ལེན་པར་གོ་ནས། ལུང་རྣམ་དག་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དང་། ཟློག་པ་ལ་

གནོད་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་། སྦྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་

བདེ། ཞེས་པའྲི་ལུང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་ན། སྒྲུབ་བེད་གཞན་མེད་

པས་འཇུག་ལྡོག་བ་བའྲི་གཞྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཚད་མས་མྲི་འགྲུབ་ལ། 

དེ་ལྟ་ན། ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གེགས་བ་བའྲི་གཞྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།

 927  

རོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །གེགས་བེད་དུ་འདོད་པ་དག་ནྲི། ལུང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་འདོད་ན། ལུང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དང་ཟློག་པ་ལ་

གནོད་བེད་ནྲི་མ་ཡྲིན་པས། སྦྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པའྲི་

ལུང་དེ་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དང་། ཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དུ་ཁས་བངས་

པ་ཙམ་གྲི་དབང་གྲིས་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། སྦྲིན་པ་

ལས་ལོངས་སྤོད་མྲི་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་ཡང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་ཁས་བངས་པ་ན། སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་དགོས་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཁས་བངས་པ་ལས་མེད་ཅྲིང་། དེ་དེ་ལའང་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན། ལུང་རྣམ་དག་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། ཟློག་པ་ལ་

གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ཡང་སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་

སྤོད་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་དང་། མྲི་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་

སོབས་མཚུངས་པ་དང་གེགས་བེད་པར་སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་སོབས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྦྲིན་སོགས་ལས་ལོངས་སྤོད་

འབྱུང་བར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་དོན་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་

བར་སོན་པའྲི་ལུང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་ན། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་

སྤོད་མྲི་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་ཡང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བར་

སོབས་མཚུངས་པས་སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་སྦྲིན་པ་

ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་
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མྲི་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་གྲིས་གེགས་བེད། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་མྲི་འབྱུང་

བར་སོན་པའྲི་ལུང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ། སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་

སྤོད་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་ལུང་གྲིས་གེགས་བེད་པ་ཡྲིན་སེ། གེགས་བེད་ནུས་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གཅྲིག་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་ན་ཅྲིག་ཤོས་ཀང་རང་གྲི་བརོད་

བའྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་པར་སོབས་མཚུངས་པས་གཅྲིག་པོ་དེ་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། གེགས་བེད་དུ་འདོད་པ་

དག་གྲིས་ལུང་གཉྲིས་པོ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལུང་གཉྲིས་

པོ་རང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པར་འདོད་

པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་དམ་བཅས་པས་དམ་བཅའ་དང་། སྒ་རྟག་པར་

དམ་བཅས་པའྲི་དམ་བཅའ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་སོབས་མྲི་མཚུངས་ཀང་དམ་བཅའ་

གཉྲིས་རང་རང་གྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་གྲི་སྒྲུབ་བེད་ཡྲིན་མྲིན་སོབས་མཚུངས་པས་

རང་རང་གྲི་དམ་བཅའྲི་དོན་གྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་

བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན། ལུང་རང་གྲིས་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དང་ཟློག་པ་ལ་གནོད་བེད་

དུ་འགྱུར་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས་རེ་ཤྲིག་གདུལ་བ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་གཞན་

ངོར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་གྲི་གནོད་བེད་དུ་རང་ལུགས་ལ་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ལུང་

རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ལུང་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་

འདྲི་ཉྲིད་འཐད་པའྲི་ཕོགས་སུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

གྲིས་ཀང་། གེགས་བེད་པ་ནྲི་གནས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། 

རེ་ཤྲིག་གནོད་པ་ཞེས་བའྲི་དོན་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན། ལུང་
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རྣམས་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི། །སྔར་ཉྲིད་རྣམ་པར་བཟློག་ཟྲིན་ཏོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པས་ནྲི། ལུང་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། སྤྲིར་

གཞལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྲི་དོན་ལ་ལུང་རྣམ་དག་དང་འགལ་བར་དམ་བཅས་

པའྲི་དོན་ལ་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མྲི་འགྱུར་བར་སྨྲས་ན། གཞུང་ལུགས་དང་བང་དོར་

གྲི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ལྟའྲི་རྟོག་གེ་བར་

རློམ་པ་དག །ལུང་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་ཙམ་གྲི་ནུས་མཚུངས་སུ་ཁས་ལེན་

པ་ནྲི། ལས་རྒྱུ་འབས་ཡོད་མེད་གཉྲིས་འགྲུབ་ན་འགྲུབ་མཉམ་དང་། མྲི་འགྲུབ་ན་མྲི་

འགྲུབ་མཉམ་དུ་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས། ལོག་པར་སྨྲ་བའྲི་གཏམ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཤེས་

ལྡན་དག་གྲིས་རྣ་བ་དགབ་པར་བོས་ཤྲིག 

གསུམ་པ་དཔེར་སོས་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ལ་དོགས་པ་དཔད་པ་ནྲི། སོབ་

དཔོན་གྲིས། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ནྲི་ཚེ་འཕོས་ནས་བདེ་བ་སེར་བེད་མ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་དཔེར་སོས་པ་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་དང་། བདེ་བ་

མྲི་སེར་བ་ཆོས་སུ་བས་པའྲི་ཚོགས་དོན་ཁས་བངས་ནས། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཆོས་བདེ་བ་སེར་བར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བའྲི་ལྡོག་ཕོགས་དཔེར་

སོས་པའྲི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཆོས་ཅན་དུ་

བས་ནས་བདེ་བ་སེར་བར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཆེས་རྟགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ངོས་

བཟུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིད་ཆེས་རེས་དཔག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བཟུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འོ་ན། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་བདེ་བ་སེར་བེད་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ཙམ་དཔེར་
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སོས་པས་ཆོག་མོད། ཆོས་སོས་པས་ཅྲི་བ་ཅེ་ན། འདྲི་ནྲི་ཁས་བངས་ཀྲིས་བསལ་

བ་ཡྲིན་པས། ཁས་བངས་དངོས་འགལ་དམ་བཅས་པ་མཚོན་བེད་དུ། སྦྲིན་སོགས་

ཆོས་སུ་ཁས་བངས་པ་དང་། བདེ་བ་མྲི་སེར་བར་ཁས་བངས་པ་གཉྲིས་ཀ་སོན་

འདོད་ནས། ཆོས་ཞེས་སོས་ཀྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིད་ཆེས་རྟགས་

ཡང་དག་གྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པས་སོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་

ལ་ཁད་པར་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། རྒོལ་བས་ལུང་ཁས་བངས་པའྲི་ཚེ། ལུང་དང་རང་ཚིག་

གཉྲིས་ཀ་རྒོལ་བ་རང་གྲི་ཁ་ནས་སྨྲས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པ་དང་། ཚིག་དེ་དག་རང་གྲི་

བརོད་བ་ལ་མྲི་སླུ་བར་ཁས་བངས་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་། བསན་བཅོས་མཁན་

པོས་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཇྲི་ལྟར་བཀོད་པ་ལྟར་མ་འཆོལ་བར་སྨྲ་བ་ནྲི། ལུང་ཚིག་

ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་འདོད་པས་བཀོད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་བརོད་པ་ནྲི། རང་ཚིག་

ཡྲིན་ཅྲིང་། དེས་ན་བསན་བཅོས་ཀང་རྩོམ་པ་པོའྲི་རང་ཚིག་ཡྲིན་ལ་གཞན་དག་

གྲིས་འདོན་པ་ན་ལུང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་བསལ་བ་བཤད་

ཟྲིན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་གྲགས་པའྲི་བསལ་བ་ནྲི། རྲི་བོང་ཅན་ནྲི་ཟླ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་

དོན་ལྟ་བུ་སེ། འདྲི་ལ་བསལ་གཞྲི་ནྲི་རྲི་བོང་ཅན། བསལ་བ་ནྲི་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་

རུང་མྲིན་པ། སེལ་བེད་ནྲི་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་། སེལ་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྲི་

བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་པར་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་པའྲི་

རེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་ཆེས་པ་དང་གྲགས་པའྲི་བསལ་བ་གཉྲིས་

ཀའྲི་འང་དངོས་ཀྲི་སེལ་བེད་རེས་དཔག་དེ་དག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་
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སྔ་མ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །གྲགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཚད་མའྲི་བསལ་བར་མྲི་འདོད་ཅྲིང་། སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

འགའ་ཞྲིག་གཞུང་གྲི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་པར་བའོ། །གཞན་དག་གྲགས་པའྲི་རེས་

དཔག་ཚད་མ་མྲི་འདོད་པར་འདྲིའང་འདོད་པས་གནོད་བེད་དུ་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་

པར་སྨྲ་བ་དག་ལ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་མྲིན་ཕན་ཚུན་

སངས་པའྲི་དངོས་འགལ་མྲིན་པར་ཐལ། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་ཡྲིན་

པར་ཡང་ཚད་མས་མ་གྲུབ། མ་ཡྲིན་པར་ཡང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་

བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། འདྲིའྲི་ལན་ཀུན་མཁེན་གྲིས་ཀང་མྲི་གཟྲིགས་སོ། །གྲགས་པའྲི་

བསལ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཚད་མའྲི་བསལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་དག་ལ་གངས་རྲིའྲི་

ཁོད་ཀྲི་རྟོག་གེ་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་མགོ་རྨོངས་པར་འགྱུར་

མོད་ཀྲི། དེང་སང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་སྐེ་བོ་རྲིགས་པ་དང་མྲི་རྲིགས་པ་དཔོད་པ་ལ་

ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པར་འགྱུར་ཀང་། ཕག་དོག་གྲི་བོ་མྲིག་གདུག་པའྲི་སྦྲུལ་ལྟར་གཡོ་

བ་འདྲི་དག་གྲིས། ལེགས་པར་བཤད་པ་དང་། ཉེས་པར་བཤད་པའྲི་དབེ་བ་ཆ་ཙམ་

ཡང་ཤེས་པའྲི་གོ་སབས་ག་ལ་ཡོད། སྨྲས་པ། 

གང་ཞྲིག་ལ་ནྲི་ལེགས་བཤད་ཀུན། །རང་གྲི་གནས་བཞྲིན་ངལ་གསོ་

བསེན། །ཆོས་ཀུན་གསལ་བའྲི་དགའ་སོན་དཔལ། །བོ་གྲོས་གཞལ་མེད་ཁང་འདྲི་

ནྲི། །གསར་པ་གསར་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲི། །མེ་ཏོག་དོ་ཤལ་འཕང་བས་མཛེས། །བར་

སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །   ། །

བཞྲི་པ་སྒྲུབ་ངག་གྲི་ལམ་སྦོང་བཤད་པ་ལ། སུན་འབྲིན་བཤད་པ་དང་། ཐལ་
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འགྱུར་གྲི་ལན་གདབ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ཞར་ལ་འོངས་པའྲི་དོན་དཔད་པ་དང་

གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། སུན་འབྲིན་དང་ཐལ་འགྱུར་ནྲི་དོན་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་ནྲི་

དེའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། སབས་སུ་བབ་པའྲི་ལན་གྲིས་ཟློག་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཐལ་ངག 

དབེ་ན། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དང་། མྲི་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་

གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞྲིག ཆོས་ལོག་གྲིས་རང་གྲི་

ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་རྟགས་ལོག་བསྒྲུབས་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ། 

དབེ་ན། བཟློག་པ་རང་རྲིགས་འཕེན་པ་དང་། གཞན་རྲིགས་འཕེན་པའྲི་ཐལ་

འགྱུར་གཉྲིས། རང་རྲིག་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། བཟློག་ན་

རང་དང་སྦོར་བའྲི་སེ་ཚན་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་འབྱུང་བའྲི་

ཐལ་ངག དཔེར་ན། ཕ་རོལ་པོས་མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁབ་པར་ནོན་པའྲི་ས་ཕོགས་

ན་གྲང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁབ་པར་

ནོན་པའྲི་ས་ཕོགས་ན་ཆོས་ཅན། མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁབ་པར་ནོན་པ་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། གྲང་རེག་སོབས་ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ་

སེ། རང་བཞྲིན་འགལ་དམྲིགས་ཀྲི་ཐལ་བས། བཟློག་ན་རང་བཞྲིན་འགལ་དམྲིགས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཀྲི་རྟགས་འཕེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་རྲིགས་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། བཟློག་ན་རང་

དང་སྦོར་བའྲི་སེ་ཚན་རྲིགས་མྲི་གཅྲིག་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་འཕེན་པའྲི་ཐལ་

ངག དཔེར་ན། ཕ་རོལ་པོས་སྔོ་འཕྱུར་བ་དང་ལྡན་པའྲི་མཚན་མོའྲི་རྒྱ་མཚོ་ན་དུ་བ་

ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། དེ་ན་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ་སེ། འདྲིས་རང་རྲིགས་འཕངས་ན་འབས་རྟགས་འཕེན་

དགོས་པ་ལ། བཟློག་ན་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་འཕེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྲུབ་བེད་

འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འདྲི་དག་གྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་དབེ་བ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་རྟོགས་

པར་བའྲི། འདྲིར་ནྲི་མངས་པར་འགྱུར་བ་དང་གོ་ས་བའྲི་ཕྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

སྒྲུབ་བེད་མྲི་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་གང་ཞྲིག ཆོས་ལོག་གྲིས་རང་གྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་རྟགས་ལོག་བསྒྲུབས་ན་

ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ། དཔེར་ན། ཕ་རོལ་པོ་རྟོག་བལ་ལ་མངོན་སུམ་གྲིས་ཁབ་

པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སང་གྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་དུ་

ཐལ། རྟོག་བལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད། སབས་སུ་བབ་པའྲི་ལན་གྲིས་ཟློག་པར་ནུས་པའྲི་ཐལ་ངག །དཔེར་ན། སྒ་

རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། ཆོས་ཅན། རྫས་གྲུབ་ཏུ་ཐལ། རྟག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་འཕེན་

པ་ལྟ་བུའོ། །ཐལ་འགྱུར་གྲི་བསལ་བ་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་ཐལ་ཆོས་

ལ་འདོད་ལན་བཏབ་ན། ཚད་མས་བསལ་བའྲི་དོན་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་བས་

ཐལ་འགྱུར་གྲི་བསལ་བ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཐལ། ཞེས་པ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་ན། སྒ་རྟག་པར་ཁས་བང་དགོས་ལ། སྒ་རྟག་པ་

ནྲི་ཚད་མས་བསལ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན། ཐལ་འགྱུར་གྲི་ཐལ་ཆོས་དང་བསལ་བ་ནྲི་

དོན་གཅྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་རྟག་པར་ཡང་ཁས་བངས། བས་པར་ཡང་ཁས་བངས་

པ་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པར་ཐལ། བས་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བརོད་པ་

ལ་འདོད་ལན་བཏབ་ན་ཐལ་ཆོས་ཁས་ལེན་ལ་འགྲོ་ཡང་ཚད་བསལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་

རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ཚད་མས་མ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐལ་འགྱུར་གྲི་རྟགས་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅེས་པ་ནྲི། རྟགས་དེ་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས། རྟགས་ཁས་ལེན་ལ་མྲི་འགྲོ་ཡང་ཕ་རོལ་པོས་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེས་པའྲི་ལན་

དོན་མཐུན་གདབ་མྲི་ནུས་པ་ལ་ཟེར་ཏོ། །ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡང་

ངེས་འགྲེའོ། །ཐལ་ཆོས་ཁས་ལེན་ལ་འགྲོ་བའམ། ཚད་བསལ་གང་ཡང་མྲིན་ན་ཐལ་

ཆོས་ཚད་གྲུབ་ཡྲིན་ཀང་། དེའྲི་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་

སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་ལུགས་སུན་འབྲིན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དུ་མྲི་འགྱུར་བས་

དེ་འདའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མྲི་སྲིད་དོ། །རྟགས་ཁབ་ཚད་གྲུབ་ཀྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་ནྲི་སྲིད་དེ། རྟོགས་པར་སའོ། །ཐལ་འགྱུར་གྲིས་ཁ་དང་རྣ་བ་བང་བར་བས་པ་

དག་ལ་ཐལ་འགྱུར་གྲི་བསལ་བ་གང་ཡྲིན་གཏོལ་ཡོད་པ་མྲི་སང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ཐལ་འགྱུར་གྲི་ལན་གདབ་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་ཐལ་

ཆོས་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་། རང་ལ་ཁས་ལེན་འགལ་བའྲི་ཉེས་པ་

མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚེ། འདོད་ཅེས་ལན་གདབ་པར་བའོ། །ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་རྟགས་ཆོས་

ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཅྲིང་། རང་ལ་ཁས་ལེན་འགལ་བའྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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བའྲི་ཚེ། རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་གདབ་པར་བའོ། །ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་དངོས་ཁབ་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་ཅྲིང་རང་གྲིས་ཁས་མ་བངས་ན། ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་གདབ་པར་

བའོ། །ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་འཁོར་གསུམ་ག་རང་གྲིས་ཁས་མ་བངས་ན། ཁས་ལེན་མེད་

ཅེས་ལན་གདབ་པར་བ་སེ། ཁས་ལེན་མེད་པ་ནྲི་ཐལ་འགྱུར་གྲི་ཉེས་པ་ཆེ་ཤོས་ཏེ། 

འདྲིའྲི་སྐོན་ལ་འདྲི་འདའྲི་ལན་མྲི་སོན་ན་ངོ་མཚར་ཏོ། །ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་རྟགས་ཡྲིན་

ན་མེད་དགག་ཡྲིན་དགོས་པ་དག་ལ་ནྲི། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྲི་ལན་འཇུག་མྲི་སྲིད། 

ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་པའམ་སྒྲུབ་ཆོས་འཕེན་པ་ཡྲིན་དགོས་པ་དག་ལ་

ནྲི། ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་བཟུངས་ན་རང་གྲིས་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཚེ་ཆོས་ཅན་

མ་གྲུབ་པའྲི་ལན་འཇུག་ཀང་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་དང་གནད་གཅྲིག་

གོ ཁབ་པ་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་པའྲི་ལན་གྲིས་

ཆོག་ན། འགལ་དང་མ་ངེས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲིས། 

རྟགས་མ་ངེས་པ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་པའྲི་ལན་འདེབས་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་

སོ། །ལན་གདབ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ཞར་ལ་འོངས་པའྲི་དོན་དཔད་པ་ལ། རྟགས་ཀྲི་དཔེ་བཤད་པ་དང་། 

རྟགས་དཔེ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་སྐོན་ཡོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། དཔེ་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སང་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའྲི་སྔོན་དུ་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་

གཞྲིར་གྱུར་པ། 

དབེ་ན་གཉྲིས་ལས། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ངེས་པའྲི་སྔོན་དུ་རེས་ཁབ་ངེས་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། 

དབེ་ན། དངོས་ཀྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་དང་། རྲིགས་འདའྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་གཞྲི། བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བུམ་པ་དཔེར་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འཇྲིམ་གོང་ལ་བུམ་པ་མ་དམྲིགས་པས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

དཔེར། ལྟོ་ལྡྲིར་བས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མ་དམྲིགས་པ་ལ་མེད་པས་ཁབ་

པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་

ངེས་པའྲི་སྔོན་དུ་ལྡོག་ཁབ་ངེས་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། དཔེར་ན་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྲི་མྲི་མཐུན་དཔེར་ནམ་མཁའ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་ལྟར་སང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའྲི་སྔོན་དུ་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་གཞྲིར་བཟུང་

ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁབ་འབེལ་ངེས་མྲི་ནུས་པ། དབེ་ན། མཐུན་དཔེ་

ལྟར་སང་དང་། མྲི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སང་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་སྔ་མས་འགྲེའོ། །དཔེ་

ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་དཔེར་ནམ་མཁའ་དང་། མྲི་མཐུན་

དཔེར་བུམ་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །མངས་པར་འགྱུར་བས་རྒྱས་པར་མ་ཕེའོ། །

གཉྲིས་པ་རྟགས་དཔེ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་སྐོན་ཡོན་བཤད་པ་ལ། དགག་གཞག་

གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། རྟགས་དང་ཕོགས་ཀྲི་སྐོན་ཡོན་ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྟགས་དང་

ཕོགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བསལ་བ་ནྲི་སྐོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ཡོན་ཏན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ལྟ་ན་ལོག་རྟོག་འགའ་ཞྲིག་ཀང་དེར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྟགས་སྐོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

རྲིགས་མྲི་མཐུན། ཞེས་ཟེར་ཅྲིང་། ཕོགས་སྐོན་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་དེས་

མཚོན་ཏེ་སྨྲའོ། །རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཅེས་པ་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་མ་ཡྲིན་ཙམ་ལ་བེད་ན། 

ཤེས་བ་ཕལ་ཆེ་བ་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་སྐོན་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་

ལོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་ངེས་

པའྲི་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཡྲིན་པ་སོགས་ལ་ཁ་ཅྲིག་འདོད་

མོད། དེ་ལྟ་ན། མཐུན་དཔེ་བུམ་པའང་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་

སྐོན་དུ་ཐལ་ལོ། །ཕལ་ཆེ་བ་དག་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་ཕོགས་ཆོས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་བསལ་བའྲི་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཞེས་སོགས་སུ་འདོད་ལ། དེ་ལྟ་

ན། རྟགས་སྐོན་ཡྲིན་ན། གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རྟགས་

སྐོན་ཅན་ཡྲིན་ན་སྐོན་མེད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་

གསུམ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སྐོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཟེར། བས་

པ་སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་སྐོན་ཡྲིན་པར་ཐལ། །ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། མྲིག་གྲི་གཟུང་བ་སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། མྲིག་གྲི་གཟུང་བས་སྒ་

མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་སྐོན་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་སྒོ་ནས་མྲིག་གྲི་གཟུང་
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བ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བེད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལྟར་སང་ཡྲིན་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་སྒོ་ནས་

རྟགས་ལྟར་སང་དུ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་རྟགས་སྐོན་ནྲི་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་སྐོན་

ཡྲིན་གྲི། ལྟར་སང་གྲི་སྐོན་མྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲིས་ནྲི་རྟགས་སྐོན་རྟགས་གང་

ལ་ལྡན་དཔོད་པའྲི་ཚུལ་མ་གོ་བར་ཟད་དེ། རྟགས་སྐོན་རྟགས་གང་ལ་ལྡན་དཔོད་

པ་ནྲི། རྟགས་སྐོན་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་གཞྲི་རྟགས་དེ། རྟགས་ཡང་དག་གམ་ལྟར་སང་

གང་ཡྲིན་ཅེས་དཔོད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། རྟགས་སྐོན་དེ་རྟགས་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་གཞྲི་

རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འཇོག་པའྲི་སྐོན་ཡྲིན་ནམ། ལྟར་སང་དུ་འཇོག་པ་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པའྲི་སྐོན་ཡྲིན་ཞེས་དཔོད་པར་གོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། རྟགས་

སྐོན་རྟགས་གང་གྲི་སྐོན་ཡྲིན་དཔོད་པ་ནྲི་རྟགས་སྐོན་ལྡན་པའྲི་རྟགས་དེ་གང་ཡྲིན་

དཔོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྟགས་སྐོན་ཅན་རྣམས་ལས་འོས་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། གཞན་

ཡང་། འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བས་ནྲི། ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་མོད། 

དེ་ལྟར་ན། སྐོན་ལྡན་པས་སྐོན་ཅན་དང་། ཡོན་ཏན་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཇོག་

པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྐོན་ལྡན་ན་དེ་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་དགོས། ཁད་ཆོས་ཡྲིན་ན་ཡོན་

ཏན་ཡྲིན་དགོས། ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ན་དེ་ལྡན་པའྲི་ཆ་ནས་སྐོན་ཅན་དུ་འཇོག་པ་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་། སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་

སྐོན་ཡྲིན་པས་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པའྲི་སྐོན་ཡྲིན་དགོས་ན། སེམས་ཅན་

གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཁོད་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པའྲི་སང་

བར་ཐལ། སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་སང་བ་ཡྲིན་པའྲི་
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ཕྲིར། རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པ་ཆོས་

ཅན། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདག་འཛིན་དེ་ཁོད་ཀྲི་སང་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ལན་ཅྲི་ཡོད། ཡང་ཁ་ཅྲིག །རྟགས་སྐོན་ཅན་དང་རྟགས་སྐོན་

གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ཡོན་ཏན་ཡང་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི་མངོན་

སུམ་ལ་བསོན་པ་སེ། དོན་སྤྲི་སོ་སོར་འཆར་བའྲི་ཕྲིར་དང་། དགེ་སོང་དང་སོམ་པ་

གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། བས་པ་སྒ་ལ་གྲུབ་པའྲི་ཆ་བས་པ་དང་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་གྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་སྐོན་

ཡྲིན་ན་སྐོན་ཅན་ཡྲིན་དགོས་ན། ཞེས་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ནྲི་རང་མཚང་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རྟགས་སྐོན་གྲི་སབས་སུ་གཞན་ལུགས་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་

རྣམས། ཕོགས་དང་དཔེའྲི་སབས་སུའང་རྲིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནྲི། རྟགས་སྐོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་ཁད་ཆོས་

སུ་ལྡན་པའྲི་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སྐོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་

གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན། སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མྲིག་གྲི་གཟུང་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་

ཚེ་མྲིག་གྲི་གཟུང་བ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཆ་ལྟ་བུའོ། །

དཔེ་སྐོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གང་ལ་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པའྲི་དཔེ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

དཔེ་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་

ན། གཞལ་བས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་དཔེར་བུམ་པ་བཀོད་པའྲི་ཚེ། བུམ་པ་

རྟག་པས་སོང་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཕོགས་སྐོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གང་ལ་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པའྲི་དམ་བཅའྲི་
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དོན་དེ་ཕོགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་གཏན་

ཚིགས། དཔེར་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་སྒ་ལ་རྟག་པ་ཚད་མས་བསལ་བའྲི་

ཆ་ལྟ་བུའོ། །འོན་ཀང་། འདྲི་དག་རྣམས་ཀྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་དབེ་བ་ནྲི་རྟོགས་པར་

སའོ། །རྟགས་སྐོན་དང་ཕོགས་སྐོན་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། གཅྲིག་ཡྲིན་མྲི་དགོས་

པ་ནྲི་རྟོགས་ས་ཞྲིང་། གཞྲི་མཐུན་སྲིད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་སུའང་རྟག་

པ་བཀོད་པའྲི་ཚེ་རྟག་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྐོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་

ཀང་། གཞུང་ལས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི་གཞུང་ཉྲིད་དུ་བཤད་པར་བའོ། །རྟགས་ཡོན་

ཏན་ཅན་དང་སྐོན་ཅན་ཡང་མྲི་འགལ་ཏེ། སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་

ནྲི། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། སྐོན་ཅན་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བས་པ་སྒ་ལ་གྲུབ་པ་

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཞྲིང་བས་པ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་སྐོན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ཕོགས་དཔེ་ལའང་མཚོན་པར་བ་ཞྲིང་དཔེའྲི་སྐོན་ནྲི་རྟགས་སྐོན་

དུ་འདུ་སེ། དཔེ་ནྲི་སྒྲུབ་བེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་དཔེ་ཕོགས་

གསུམ་གྲི་སྐོན་ཡོན་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

སྨྲས་པ། པདའྲི་གཉེན་ལས་རབ་གསལ་སང་བ་དང་། །རྲིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་དག་ལས་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར། །བདག་བོའྲི་ཚལ་ལས་ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྩྲིའྲི་

རྒྱུན། །རྫོགས་ལྡན་བཞྲིན་དུ་དགེ་ལེགས་ཅྲི་ཡང་སྦྲིན། །བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །ཤེས་པར་བེད་པའྲི་བོའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཕོས་དོན་དང་བཅས་ཏེ་

བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

གསུམ་པ་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། དགག་པ་དང་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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སྒྲུབ་པ། འགལ་བ་དང་འབེལ་བ། བརོད་བ་དང་རོད་བེད། སྤྲི་དང་བེ་བག སྒྲུབ་པ་

དང་གཞན་སེལ། རྫས་དང་ལྡོག་པ། གཅྲིག་དང་ཐ་དད། མཚན་མཚོན་གཞྲི་གསུམ། 

འདས་སོགས་དུས་གསུམ་བཤད་པ་དང་དགུའོ། །

དང་པོ་ལ། དགག་སྒྲུབ་གཉྲིས་ལས། དགག་པ་ནྲི། བོས་དགག་བ་དངོས་སུ་

བཅད་པའྲི་རྣམ་པས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཞེས་པ་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བོ་ལ་

དེའྲི་སྤྲི་འཆར་བ་ན། དགག་བ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་ཉྲིད་དགག་པར་

བེད་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་མ་ཡྲིན་བཅད་པ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་ལ་དགག་བ་བཅད་པ་ཙམ་

དགག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་མ་ཡྲིན་བཅད་པར་གནས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་དེའྲི་དངོས་མྲིང་གྲི་མཐར་དགག་ཚིག་མ་སྦར་ཡང་ཆོས་

དེ་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ན་དགག་བ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པར་འཆར་ན་དགག་པ་ཞེས་

བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བ་དང་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དགག་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དགག་པ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན། དགག་བ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པར་

འཆར་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཁོད་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའྲི་མངོན་སུམ་མྲི་

སྲིད་པ་གང་ཞྲིག ཁོད་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་ཤེས་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་

བུར་སང་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དབེ་ན། མེད་དགག་དང་མ་ཡྲིན་དགག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། བོ་ཡུལ་དུ་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་མྲི་འཕེན་

པའམ། མྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ།  དཔེར་ན། བམ་ཟེས་ཆང་འཐུང་རུང་མྲི་རུང་དྲིས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ན། ཆང་མྲི་བཏུང་ངོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཆང་འཐུང་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་ལས་གཞན་པའྲི་བཏུང་བ་འཐུང་མྲི་འཐུང་གང་ཡང་མྲི་སྒྲུབ་པ་བཞྲིན་ཏེ། རྟོག་གེ་

འབར་བ་ལས། མེད་པར་དགག་པ་ནྲི་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཙམ་ཞྲིག་འགོག་པར་

ཟད་ཀྲི། དེ་དང་འད་བ་དེ་མ་ཡྲིན་པ་གཞན་གྲི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་མྲི་བེད་དེ། དཔེར་

ན། བམ་ཟེ་ཆང་བཏུང་བར་མྲི་བའོ་ཞེས་པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་འགོག་པར་ཟད་ཀྲི། དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་བཏུང་བ་བཏུང་ངོ་ཞེའམ་མྲི་བཏུང་ངོ་ཞེས་མྲི་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

མ་ཡྲིན་དགག་ནྲི། བོའྲི་ཡུལ་དུ་དགག་བ་བཅད་ནས། ཆོས་གཞན་འཕེན་

པའམ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་དམངས་རྲིགས་སུ་སོན་པར་

འདོད་པ་ན། འདྲི་བམ་ཟེ་མ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་བམ་ཟེ་བཀག་པ་ཙམ་མྲིན་གྲི། བམ་ཟེ་

ལས་གཞན་པ་དམངས་རྲིགས་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་སེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། 

མ་ཡྲིན་པར་དགག་པ་ནྲི་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་བཀག་པས་དེ་དང་འད་བར་དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ཏེ། དཔེར་ན། འདྲི་བམ་ཟེ་མྲིན་

ཞེས་བཀག་པས་བམ་ཟེ་འད་བ་དེ་ལས་གཞན་པ་བམ་ཟེ་མ་ཡྲིན་པ་དཀའ་ཐུབ་དང་

ཐོས་པ་ལ་སོགས་པས་དམན་པའྲི་དམངས་རྲིགས་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་ལ། དངོས་དང་ཤུགས་དང་དངོས་

ཤུགས་གཉྲིས་ཀ་དང་སབས་སོབས་ཀྲིས་འཕངས་པ་དང་བཞྲི་སེ། དང་པོ་ནྲི། བདག་

མེད་པ་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དགག་བ་གཅོད་པ་དང་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་གཉྲིས་

ཀ་ཚིག་གཅྲིག་གྲིས་སྒྲུབ་པའོ། །



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྷས་བྲིན་ཚོན་པོ་ཉྲིན་པར་ཟས་མྲི་ཟ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དོན་གྲིས་

མཚན་མོ་ཟ་བར་བསན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལྷས་བྲིན་ཚོན་པོ་ཉྲིན་པར་ཟས་མྲི་ཟ་བར་རྲིད་པ་མྲིན་པ་ཡོད་

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སེ་གོ་སའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྐེས་བུ་གཅྲིག་རྒྱལ་རྲིགས་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་གང་རུང་དུ་ཤེས་

ཤྲིང་དེའྲི་ནང་ནས་གང་ཡྲིན་མ་ངེས་པའྲི་ཚེ། འདྲི་བམ་ཟེ་མྲིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། 

རྒྱལ་རྲིགས་སུ་རང་ཚིག་གྲིས་མྲི་སོན་ཀང་སབས་སོབས་ཀྲིས་སོན་པའོ། །ཆོས་

གཞན་འཕེན་ཚུལ་དེ་གསུམ་དུ་ངེས་པས་དེ་དག་ནྲི་མ་ཡྲིན་དགག་ཡྲིན་ལ། དེ་

གསུམ་གང་ཡང་མྲི་འཕེན་ན་དེ་ལས་གཞན་མེད་དགག་ཡྲིན་ཏེ། སྤན་རས་གཟྲིགས་

ཀྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་དངས་པ་ལས། དགག་པ་དོན་གྲིས་བསན་པ་དང་། །ཚིག་

གཅྲིག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། །དེ་ལྡན་རང་ཚིག་མྲི་སོན་པ། །མ་ཡྲིན་དགག་པ་

གཞན་མྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁ་ཅྲིག གཞྲི་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་ན་སྒྲུབ་

པར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། བམ་ཟེ་དགག་བ་བཅད་ཙམ་མྲིན་ཡང་། བམ་ཟེ་ཆང་མྲི་

འཐུང་བ་དགག་བ་བཅད་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་ཀང་

སྒ་མྲི་རྟག་པ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག གཞྲི་དང་ཚོགས་ནྲི་ཆོས་གཞན་

འཕངས་པར་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། བམ་ཟེ་ཆང་མྲི་བཏུང་ཞེས་པ་ལ་བམ་ཟེ་ལྟ་བུ་

ནྲི་ཆང་བཏུང་མྲི་བཏུང་བརྩྲི་བའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་གྲི། འཕངས་པའྲི་ཆོས་གཞན་མྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་སྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དགག་བ་བཅད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་དབང་
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དུ་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བའྲི་ཆོས། མཚན་གཞྲི་ནྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །དགག་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

གཉྲིས་པ་འགལ་འབེལ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་འགལ་བ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་གཉྲིས།

 དང་པོ་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། འགལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། མྲི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཞེས་པ་མྲི་འཐད་དེ། འོ་ན་བུམ་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དོན་བེད་ནུས་པ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲིས་འགོག །ཀ་བའང་བུམ་པར་

ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན། བས་མྲི་རྟག་ཀང་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །མྲི་འཐུན་པར་གནས་

པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཀ་བའང་དོན་བེད་ནུས་པར་མ་གྲུབ་བོ། །གདུང་འདེགས་

ཀྲི་དོན་བེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། བས་མྲི་རྟག་ཀང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མཚུངས་པ་མྲིན་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པས་མྲི་མཐུན་པའྲི་གོ་མྲི་

ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་འགལ་བས་འགལ་བའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲིད་པ་ཙམ་གྲིས་འགལ་བར་མྲི་འཐད་དེ། འགལ་ན་ཕན་

ཚུན་གནོད་བ་གནོད་བེད་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲིད་པས་

འགལ་བར་འགྱུར་ན། རྒྱུ་འབས་རྣམས་ཀང་འགལ་དགོས་པ་ལ། བདག་འཛིན་རྒྱུ་

གཅྲིག་ཅན་ཉྲིད་དང་། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་དངོས་པོའྲི་ཕྲིར། །འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་

ཕན་ཚུན་དུ། །ཐ་དད་ན་ཡང་གནོད་མ་ཡྲིན། ཅེས་པ་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ལས། འདོད་

ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་པར་བསན་ཏོ་ཞེས་

ཟེར་ཅྲིང་། སྔོ་སེར་སོགས་ཀང་མྲི་འགལ་ཏེ། གནོད་བ་གནོད་བེད་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 
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ཅེས་ཟེར་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། རྟག་མྲི་རྟག་གཉྲིས་ཀང་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། 

གནོད་བ་གནོད་བེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་འགོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། གཉྲིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྤྲིར་གནོད་བ་གནོད་བེད་ཟྲིན་ཡང་། 

རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་སེང་དུ་རྟག་པས་མྲི་རྟག་པ་འགོག་ལ། མྲི་

རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་སྒ་ལྟ་བུའྲི་སེང་དུ་མྲི་རྟག་པས་རྟག་པ་འགོག་པས་འགལ་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ལའང་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་། བས་པ་དང་

རྟག་པ་མྲི་འགལ་ན། བས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ལ། 

འགལ་ན། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན། རྟག་མྲི་རྟག་དངོས་འགལ་ཡྲིན་ཞྲིང་། བས་པ་མྲི་

རྟག་པའྲི་ཁབ་བ་ཡྲིན་པས་རྟག་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྔོ་སེར་ཡང་འགལ་

བར་ཐལ། སྔོན་པོ་དང་སྔོ་མྲིན་དངོས་འགལ་ཡྲིན་ཅྲིང་། སེར་པོ་སྔོ་མྲིན་གྲི་ཁབ་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྩོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དགག་བའྲི་ཆོས་དང་མྲི་

འགལ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ལ། འགལ་ན་རྩོལ་བྱུང་

རྟག་པ་དང་འགལ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད། མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་འགོད་

ན། དེ་ནྲི་མཚུངས་ཏེ། སེར་པོ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་དང་འགལ་བར་ཐལ། སྔོན་པོ་མ་

ཡྲིན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྲི་སྔ་མ་ལའང་མེད་དོ། །དུ་ཡོད་ཀྲིས་ལ་

མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པ་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང་མེ་དུ་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར། ཟེར་བ་ལ་ནྲི། མེ་ཡོད་པས་གྲང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའང་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་

ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་ཞྲིང་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བརོད་ན། ལན་མེད་

དོ། །འདྲི་དག་ལ་གནོད་བེད་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 946  

སོ། །བདག་འཛིན་རྒྱུ་གཅྲིག་ཅན་ཉྲིད་དང་། ཞེས་སོགས་རྩ་འགྲེལ་གྲིས། འདོད་

ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་མངོན་དུ་གྱུར་ན། ཅྲིག་ཤོས་མངོན་གྱུར་དུ་མྲི་

འབྱུང་ཡང་ས་བོན་འཇོམས་པའྲི་སང་གཉེན་མྲིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་རྒྱུ་བེད་པ་སྲིད་པའྲི་

ཕྲིར་དང་། གཉྲིས་ཀའང་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ལས་འབྱུང་བར་འད་བའྲི་ཕྲིར། ཅེས་སོན་

པ་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རྒྱུ་འབས་

ཡྲིན་པ་བཀོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། སབས་སུ་མ་བབ་ཅྲིང་འབེལ་མེད་ལ། གཞུང་གྲི་ཚིག་

དོན་ལ་མ་ཞུགས་པས་དེ་འདའྲི་འབྲུ་སོན་འབྱུང་བའྲི་གནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་

སད་སྨྲས་པས་ནྲི། གཞུང་ལུགས་པ་ཁེད་ཀྲིས་གཞུང་དོན་འཆད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། འདྲི་

ལྟ་བུ་ཞེས་རང་མཚང་སྒོག་པའྲི་ཚེ་ངེས་བཏབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ལ། འགལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐ་དད་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲིད་

པ། 

དབེ་བ་ལ། ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ནུས་པ་མཚུངས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་འགྲོགས་སུ་མྲི་རུང་

བའྲི་དངོས་པོ། 

དབེ་ན། བེམ་པོ་ལས་གྱུར་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་དང་ཤེས་པར་གྱུར་

པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཚ་རེག་དང་གྲང་རེག་ལྟ་བུ་དང་། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་བདག་

འཛིན་ལྟ་བུའོ། །དེ་གཉྲིས་ཀའང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་གྲི་དངོས་འགལ་
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ཡྲིན་ལ། བརྒྱུད་འགལ་ནྲི། དུ་བ་སོབས་ཆེན་པོ་དང་གྲང་རེག་སོབས་ཆེན་པོ་ལྟ་

བུའོ། །འདྲི་ལ་ནྲི། ཚད་མས་གནོད་འགལ་ཞེས་ཀང་བ་སེ། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་། མེ་དང་གྲང་རེག་དངོས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་དུ་བ་ཡང་གྲང་རེག་དང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲི་དག་གྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཤེས་པ་ལས་གྱུར་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་

འགལ་བའྲི་ཚུལ། ཁོ་བོས་སང་གཉེན་གྲི་རྣམ་གཞག་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་

པར་བའོ། །ཚ་རེག་དང་གྲང་རེག་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་ཕད། 

གཉྲིས་པ་ལ་ནུས་ཆུང་དུ་བས། གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་གཅོད་པར་བེད་པས། གནོད་བེད་

སོབས་ལྡན་རྒྱུ་དང་། གནོད་བ་ནུས་ཆུང་འབས་བུའོ་ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀང་། ཆོས་དེ་ལ་

ཕན་འདོགས་ན། གནོད་བེད་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཆེས་མྲི་འཐད་དོ། །དེ་བས་

ན་ཚ་གྲང་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་ཕད། དེའྲི་རེས་སུ་གྲང་རེག་སད་ཅྲིག་དང་པོས་ཉེར་

ལེན་དང་ཚ་རེག་སད་ཅྲིག་དང་པོས་ལྷན་ཅྲིག་བེད་རྐེན་བས་ནས། གྲང་རེག་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་རང་འབས་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་ཆུང་གྲི་ངོ་བོར་སྐེད་ལ། དེ་འདའྲི་ཚ་

གྲང་ནྲི་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་གྲི། ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་མྲིན་ཞྲིང་། དེ་རེས་གྲང་རེག་

སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པས་ཉེར་ལེན་དང་། ཚ་རེག་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པས་ལྷན་ཅྲིག་བེད་

རྐེན་བས་པ་ལས། གྲང་རེག་སད་ཅྲིག་གསུམ་པ་རང་འབས་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་

མེད་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་སྐེད་ལ། དེ་འདའྲི་ཚ་གྲང་ཡང་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་གྲིས། གནོད་

བ་གནོད་བེད་མ་ཡྲིན་ལ། སད་ཅྲིག་གསུམ་པོ་དེ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཆ་ཅན་ཚ་

རེག་དང་། སད་ཅྲིག་དང་པོ་ནུས་ལྡན་གཉྲིས་པ་ནུས་ཆུང་གསུམ་པ་ནུས་མེད་
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རྣམས་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཆ་ཅན་གྲང་རེག་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་ཡྲིན་

ལ། རྒྱུ་འབས་མྲིན་ཞྲིང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཆ་ཅན་ཚ་

གྲང་དེ་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བེད་པ་འགལ་བས་ནུས་

མཚུངས་སུ་རྒྱུན་འགྲོགས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ཕད་ནས་དེ་རེས་གྲང་རེག་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ནུས་ཆུང་

དང་། གསུམ་པ་རང་འབས་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་མེད་དུ་བས་ནས། བཞྲི་པ་ཡན་ཆད་

མྲི་སྐེ་བར་རྒྱུན་གཅོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་བའོ། །སང་མུན་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་མ་ཡྲིན་

ཏེ། སང་བ་སྐེ་བ་དང་མུན་པ་འགག་པ་དུས་མཉམ་ཞྲིང་། སང་བ་སྐེས་པ་དང་མུན་པ་

འགགས་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་ཚ་རེག་ཙམ་དང་གྲང་རེག་ཙམ་གནོད་

བ་གནོད་བེད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། གྲང་རེག་ད་ལྟར་བ་གནོད་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

སྐེས་ཟྲིན་པས་གནོད་པར་བར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ད་ལྟ་བར་རྩ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། དངོས་འགལ་ལ་ངོ་མཚར་དུ་

འཛིན་པའྲི་བབ་ཅོལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་

ཅྲིག་ཤོས་ཡྲིན་པ་གཅོད་ནུས་པའྲི་ཆོས། 

དབེ་ན། དངོས་ཀྲི་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་དང་། བརྒྱུད་པའྲི་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཅྲིག་ཤོས་

ཡྲིན་པར་གོ་ནུས་པའྲི་འགལ་ཟླ་དངོས། དཔེར་ན། རྟག་མྲི་རྟག་ལྟ་བུའོ། །



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེ་དང་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲིད་པའྲི་སྒོ་ནས་འགལ་

བ་གང་ཞྲིག །ཆོས་དེ་རྣམ་པར་བཅད་ལྡོག་མ་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན། བས་པ་དང་རྟག་

པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་ལ་ཚད་མས་གནོད་འགལ་ཞེས་ཀང་བ་སེ། བས་པ་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་

པ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བས་པས་རང་གྲུབ་པའྲི་གཞྲི། 

དེ་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། འགལ་བ་ཡྲིན་ན་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ལ། ཚད་མས་གནོད་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ་དོན་གཅྲིག་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་དོན་ལ་གནོད་བེད་ངོ་བོ་སེ། །ཡོད་ན་ཡོད་པས་མེད་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་གྲི་དངོས་འགལ་ངོས་བཟུང་། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གྲུབ་ཕྲིར་

ཏེ། །བརྟན་དངོས་དང་ནྲི་འཇྲིག་པ་བཞྲིན། ཞེས་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གྲི་དངོས་

འགལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་བསན། ཚད་མ་གཞན་གྲིས་གནོད་ཕྲིར་ཀང་། །ངེས་གྱུར་

དང་ནྲི་ལྟོས་བཅས་བཞྲིན། ཞེས་པས་བརྒྱུད་འགལ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་གཞན་གྲིས་

གནོད་འགལ་ཞེས་བརྒྱུད་འགལ་གྲི་དོན་ལྡོག་སོས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསན་ནས། ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་གྲི་བརྒྱུད་འགལ་གཅྲིག་དཔེར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ།  ཚད་མས་

གནོད་འགལ་ནྲི། བརྒྱུད་འགལ་གྲི་དོན་ལྡོག་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། བརྒྱུད་འགལ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེས་གཞྲི་དེ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཚད་མ་གཞན་

གྲི་སོབས་ལས་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བར་གྲུབ་པ་ཞེས་པའོ། །དེས་དངོས་འགལ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀང་མཚོན་ཏེ། ཆོས་གཞན་ཆོས་དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚད་མ་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆོས་དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ། ཞེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འབེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁོད་ཆོས་དེ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད། ཆོས་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཁེགས་ན་ཁོད་ཁེགས་པ། 

དབེ་ན། བདག་གཅྲིག་འབེལ་དང་། དེ་བྱུང་འབེལ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པའྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མ་

འཁྲུལ་བ། དཔེར་ན་བས་མྲི་རྟག་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་བཞྲིན་ཐ་དད་པའྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མྲི་

འཁྲུལ་བ། དཔེར་ན། དུ་བ་མེ་ལ་འབེལ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་བདག་གཅྲིག་འབེལ་ངེས་

ཀྲི་ཚད་མ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁབ་འབེལ་ངེས་པར་བེད་པའྲི་ཚད་མ་དང་། 

དེ་བྱུང་འབེལ་ངེས་ཀྲི་ཚད་མ་ནྲི། རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀྲི་ཚད་མ་སེ། གོང་དུ་བཤད་

ཟྲིན་པ་དེ་དག་ལས་དཔགས་ནས་ཤེས་པར་བའོ། །འབེལ་བ་ནྲི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བས་མྲི་རྟག་གྲི་འབེལ་བ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། དེ་གཉྲིས་ཐ་

དད་དུ་བདེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་བས་མྲི་རྟག་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས་རྫས་

ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བས་མྲི་རྟག་འབེལ་བ་གྲུབ་ཅྲིང་། བས་མྲི་རྟག་བདེན་

པར་གྲུབ་ཀང་བས་མྲི་རྟག་གྲི་འབེལ་བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་མེ་དུའྲི་འབེལ་བ་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་ན། མེ་དུ་ལ་འདྲི་ནྲི་འབེལ་

བའོ། །འདྲི་ནྲི་འབེལ་ཡུལ་ལོ། ཞེས་གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་འབེད་པའྲི་རྟོག་པ་སང་

ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བདེན་པར་གྲུབ་ཅྲིང་། མངོན་སུམ་ལ་དངོས་

སུ་སང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགལ་བ་ཡང་མྲི་བདེན་པར་

བསྒྲུབ་སའོ། །དེས་ན། འབེལ་བ་དང་འགལ་བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཀང་། འབེལ་བ་

དང་འགལ་བ་ཡྲིན་ན་བདེན་པར་མ་གྲུབ་མྲི་དགོས་པའྲི་རང་ལྡོག་གཞྲི་ལྡོག་གྲི་རྣམ་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དབེ་ལ་མཁས་པར་བ་དགོས་ཏེ། དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ནྲི་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །འགལ་འབེལ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །   ། །

གསུམ་པ་བརོད་བ་རོད་བེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབེ་བ་

གཉྲིས། 

དང་པོ་བརོད་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། བར་ལས་གོ་བར་བ་བ། རོད་བེད་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད། བརའྲི་དབང་གྲིས་རང་ཡུལ་གོ་བེད། དེ་ལ་བརོད་བ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡྲིན་

ཏེ། སྒས་བརོད་མྲི་རུང་གྲི་ཆོས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག རང་མཚན་ཡྲིན་ན། 

སྒས་བརོད་དུ་མྲི་རུང་བར་འདོད་པ་ནྲི། ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། 

ཕོགས་འདྲི་ལ་ནྲི། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་དུ་མྲི་རུང་བར་ཚད་མས་གྲུབ་

པར་ཐལ་ཞྲིང་། རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་དམ་བཅས་པའྲི་དོན་ཚད་

མས་བསལ་བར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

གསུང་རབ་ཀྲི་བརོད་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཞྲིང་། གཞལ་བ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཚད་མའྲི་

བསན་བཅོས་ཀྲི་བརོད་བར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །འོན་ཏེ་

དེ་དག་ནྲི་སེལ་ངོའྲི་དབང་དུ་བས་པའོ་ཞེ་ན། འོ་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་གསུང་རབ་

ཀྲི་བརོད་བར་སེལ་འཇུག་གྲི་བོས་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དོན་དམ་བདེན་

པ་སེལ་འཇུག་གྲི་བོའྲི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྲི་སྲིད་པ་འབུད་དོ། །བླུན་པོ་མཁས་པའྲི་ཤ་

ཚུགས་ཅན་ཁ་ཅྲིག །རང་མཚན་ཡྲིན་ན། སྒས་བརོད་མྲི་ནུས་པར་ཁས་བངས་ནས། 

ཡོད་པའྲི་རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་

ལེན་པའང་མཐོང་སེ། དབྱུག་པས་མ་བསྣུན་པར་ཡང་འདྲི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་རང་
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བཞྲིན་བཟང་ངོ་། །དེས་ན། རང་མཚན་སྒས་བརོད་མྲི་ནུས་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་

པ་མྲི་བཟད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་མང་དུ་གོང་རྣམས་སུ་ཡང་བརོད་ཟྲིན་ལ། མཐའ་

ཡས་པར་ནྲི་བརོད་པར་ག་ལ་ནུས། འོན་ཀང་རང་མཚན་སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པའྲི་སང་ཡུལ་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་ན་སྒས་

དངོས་སུ་བརོད་ནུས་པས་ཁབ། དངོས་ཀྲི་བརོད་བ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅེས་ཤེས་

པར་བའོ། །རང་མཚན་ཡྲིན་ན་སྒས་དངོས་སུ་བརོད་མྲི་ནུས་ན། རྟོག་པས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པ་མྲི་སྲིད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་ཡྲིན་ན། རེས་

དཔག་གྲིས་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་པས་ཁབ་པའམ། སྒ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ཚོགས་དོན་

ཡྲིན་ན་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་གང་རུང་དུ་ཐལ་ལོ། །སྒས་དངོས་སུ་བརོད་ན་སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་

བརོད་བ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དེ་དགོས་ན། རྟོག་པས་དངོས་སུ་རྟོགས་

ན་རྟོག་པའྲི་དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རྟོག་པས་དངོས་སུ་

རྟོགས་ན་རྟོག་པའྲི་སང་ཡུལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རེས་དཔག་

ཚད་མའྲི་གཞལ་བ་ཡྲིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མས་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་པས་ཁབ་པར་

ཐལ་ལོ། །མཁས་པར་ང་རྒྱལ་བེད་པ་ཁ་ཅྲིག །སྔོན་པོ་རང་མཚན་མཐོང་བའྲི་མངོན་

སུམ་གྲིས་དངས་པའྲི་སྔོན་པོ་རང་མཚན་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ཁས་བངས་ནས། རང་

མཚན་ཡྲིན་ན་རྟོག་པའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པའང་། ལྷ་དགའ་བའྲི་

བོ་གྲོས་ཅན་དུ་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་འགལ་དམ་བཅའ་བར་ཟད་དོ། །བརོད་བའྲི་

མཚན་གཞྲི་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

རོད་བེད་ལ་དབེ་བ་ནྲི། དབེ་སྒོ་བཞྲི་ལས། 
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དང་པོ་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། མྲིང་དང་། ཚིག་དང་། ཡྲི་གེ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཡུལ་གྲི་ངོ་བོ་ཙམ་བརོད་པའྲི་སྒ། 

དབེ་ན། དངོས་མྲིང་། བཏགས་མྲིང་གཉྲིས། 

ཆོས་དེའྲི་དངོས་མྲིང་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་དེ་ལ་ཐོག་མར་བར་སྦར་བའྲི་མྲིང་

གང་ཞྲིག ཆོས་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བར་བེད་ནུས་པ། དཔེར་ན། རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྒྱལ་

པོ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུའོ། །

བཏགས་མྲིང་གྲི་མཚན་ཉྲིད། སྒ་དེ་དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་དང་འད་

འབེལ་གྲུབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། ཡུལ་དེ་ལ་ཕྲིས་བར་སྦར་བའྲི་མྲིང་། དཔེར་

ན། བམ་ཟེའྲི་ཁེའུ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུ་སེ། 

འདྲི་ལ་དབེ་ན། ཉྲི་འོད་ལ་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་

དང་། སན་བ་རོག་རྐང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འད་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་གཉྲིས་སོ། །འདྲི་

དག་ནྲི་རྟོགས་པར་ས་བས་རྒྱས་པར་མ་བྲིས་སོ། །

ཚིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཡུལ་གྲི་ངོ་བོ་ཡང་ཁད་ཆོས་དང་སྦར་ནས་རོད་བེད་ཀྲི་

སྒ། དཔེར་ན། ལྷས་བྲིན་གོས་སྔོན་ཅན་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུའོ། །ཡྲི་གེའྲི་མཚན་

ཉྲིད། རེ་རེས་དོན་མྲི་སོན་ཀང་དོན་སོན་པའྲི་སྒའྲི་རྩོམ་བེད་དུ་གྱུར་པའྲི་གདངས། 

དབེ་ན། ཨཱ་ལྲི་སོགས་དབངས་དང་། ཀ་ཁ་སོགས་གསལ་བེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སོགས་

སུ་ཡོད་དོ། །གཞན་དག་མྲིང་ཚིག་ཡྲི་གེ་འདྲི་དག་སད་ཅྲིག་ལ་བཏགས་ནས་རྫས་

སུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ནྲི་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །ཁ་ཅྲིག མྲིང་ཚིག་ཡྲིན་ན་རྫས་སུ་མ་

གྲུབ་པས་ཁབ་སེ། ལྡན་མྲིན་འདུ་བེད་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་ཟེར་ཏོ། །འོ་ན། མྲི་
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རྟག་པའང་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ལྡན་མྲིན་འདུ་བེད་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་

ན། རྫས་སུ་གྲུབ་ན་རྟག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྲིང་ལུགས་ནྲི་ངོ་

མཚར་ཏོ། །འོ་ན། ལྡན་མྲིན་འདུ་བེད་དུ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། མྲིང་ཚིག་གྲི་ངོ་བོ་དངོས་

པོ་མྲིན་པས་དེར་བཤད་པ་མྲིན་གྲི། མྲིང་ཚིག་རང་ཡུལ་གྲི་རོད་བེད་ཡྲིན་པ་རྟོག་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་ལྡན་མྲིན་

འདུ་བེད་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚིག་སོགས་ཀུན་བཏགས་དངོས་མེད་ལ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་ཀང་། ཚིག་སོགས་རང་གྲི་བརོད་བའྲི་རོད་བེད་དུ་རྟོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡྲིན་པས། རང་གྲི་བརོད་བའྲི་རོད་བེད་ཡྲིན་པ་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཚིག་སོགས་དང་དེའྲི་བརོད་བའྲི་འབེལ་བ་དངོས་པོར་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ཅེས་པའོ། །མྲིང་

ཚིག་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ན། རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་ན། ཡྲི་གེ་ཀུན་སོང་ཤེས་པ་ལས་སྐེས་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང་། དོན་བརོད་པའྲི་སྒ་མྲི་སྲིད་པས་བར་ལས་དོན་གོ་བ་

མྲི་སྲིད་པར་འགྱུར་བས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ཞྲིང་། རྫུན་

ཚིག་གྲིས་འབས་བུ་མྲི་སྐེད་པ་སོགས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། ངག་སྨྲ་

བ་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་སོང་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། 

དེ་ལ་སྒ་ནྲི་ཚད་མ་ཉྲིད།  ཅེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་འཆད། ཕོགས་འདྲི་གནོད་པ་ཆེན་པོ་

བརྒྱུད་མར་འབབ་པའྲི་གནས་ཡྲིན་ཀང་རྒྱས་པར་མ་བྲིས་སོ། །རོད་བེད་ལ་བརོད་

བའྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། རྲིགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་དང་། ཚོགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་གཉྲིས། དང་

པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཚིག་རང་གྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པར་བསན་པའྲི་བརོད་བ་ཡྲིན་ན་སྤྲི་

ཡྲིན་པ། དཔེར་ན། གཟུགས་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུའོ། །ཚོགས་བརོད་ཀྲི་སྒའྲི་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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མཚན་ཉྲིད། ཚིག་རང་གྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པར་བསན་པའྲི་སྒའྲི་བརོད་བ་ཡྲིན་ན་

རགས་པ་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་གཉྲིས་ཀང་

གཞྲི་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་བརོད་པའྲི་སྒ་དེ་གསེར་བུམ་ལ་

ལྟོས་ནས་རྲིགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་ན། ཚོགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་མ་ཡྲིན་དགོས་ལ། བུམ་

པའྲི་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་པས་རྲིགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་མ་

ཡྲིན་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞྲི་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་མྲི་འགལ་ཏེ། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་

པའྲི་སྒ། བུམ་པའྲི་ཆ་ཤས་གཟུགས་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་བརོད་ཀྲི་སྒ་དང་། 

བུམ་པའྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་རྲིགས་བརོད་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཚོགས་

བརོད་ཀྲི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་སོང་བ་དང་། རྲིགས་བརོད་ཀྲི་སྒས་རྲིགས་

ཅན་བརོད་བར་མྲི་སོང་བར། དེས་ན་འདྲི་ནྲི་རྲིགས་དང་ནྲི། །ཚོགས་པ་བརོད་པའྲི་

ཁད་པར་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི། རྲིགས་བརོད་ཀྲི་སྒས་

རྲིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརོད་བར་བས་ལ། ཚོགས་བརོད་ཀྲི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་

ཐམས་ཅད་བརོད་བར་མ་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། བུམ་པའྲི་གསལ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་མཐུན་དུ་འཇུག་ཅྲིང་། བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ལ་བུམ་

པའྲི་སྒ་དོན་མཐུན་དུ་མྲི་འཇུག་པས་ཁབ་ཅེས་བ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་

དོན་གྲི་གནད་རྟོགས་པའྲི་བོ་གྲོས་ཅན་ནྲི་ཁོ་བོ་གཅྲིག་པུར་བས་སོ། །

རོད་བེད་ལ་བརོད་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། ཆོས་བརོད་ཀྲི་སྒ་དང་། ཆོས་ཅན་

བརོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས། 

དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའྲི་འདོད་པས་དམྲིགས་པའྲི་དོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དེ་ཉྲིད་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་སོན་པའྲི་སྒ། དཔེར་ན། བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའྲི་འདོད་པས་དམྲིགས་པའྲི་

དོན་དེ་ཉྲིད་ཁད་གཞྲི་ལྟ་བུར་སོན་པའྲི་སྒ། དཔེར་ན། བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདྲིར་ཆོས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་གཞན་སོང་མྲི་སོང་

གྲི་དོན། ཁ་ཅྲིག ཁད་ཆོས་གཞན་རྣམས་བརོད་བར་འཕེན་མྲི་འཕེན་ལ་བེད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། བ་ལང་གྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་ན་བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་

བརོད་བར་ཐལ་ཞྲིང་། འདོད་ན། བདག་མེད་པ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའང་དེར་ཐལ་

ལོ། །ཁ་ཅྲིག ཆོས་དེ་ཁད་ཆོས་གཞན་གྲི་རྟེན་དུ་མྲི་རུང་བར་བརོད་པ་དང་། རུང་

བར་བརོད་པ་ལ་འདོད་པ་མྲིའྲི་ཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན། ཆོས་བརོད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་ན། སྒ་

དོན་མྲི་མཐུན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྒས་དངོས་སུ་སོས་པའྲི་ཁད་

ཆོས་གཅྲིག་པུ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཀྲི་རྟེན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཆོས་མྲི་སྲིད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གཞན་དག་གྲི་འདོད་པ་དག་ནྲི། དོན་འདྲི་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་གཏོལ་མ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བར་མ་ནུས་པར་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་གཏམ་

ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེས་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་རྣམས་ནྲི་སྨྲ་བ་པོ་རང་དབང་མེད་པར་བེད་

པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྨྲ་བ་པོའྲི་བརོད་འདོད་དང་། ཉན་པ་པོའྲི་ཤེས་འདོད་ཀྲི་རེས་སུ་

མཐུན་པར་དོན་སེན་པར་བེད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་ཁད་པར་གཞན་སོང་ཞེས་པ་ནྲི། དོན་

དེ་ཁད་ཆོས་གཞན་གྲི་རྟེན་བེད་པའྲི་ཁད་གཞྲི་ལྟ་བུར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་སངས་

ནས། ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། ཁད་པར་གཞན་མྲི་སོང་བ་ནྲི། ཁད་གཞྲི་
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ལྟ་བུར་བོ་ཡུལ་དུ་སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཉན་པ་པོས་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པ་

ཙམ་ཞྲིག་ཐོས་པ་ན། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི་མ་ཧེའྲི་སེང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་

པས་དེ་དག་ལས་གང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་ཁད་པར་དུ་ཤེས་འདོད་ནས་དྲིས་པ་ན། 

བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི་ཁད་གཞྲི་ཡྲིན་ལ། བ་

ལང་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་ཏེ། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་མ་ཧེའྲི་སེང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་ལས་

ཁད་པར་དུ་འབེད་པར་བེད་པའྲི་བེད་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན། སྒ་གཅན་

གྲི་མགོ་ཞེས་པས་མགོ་དེ་ལྷ་དང་མྲིའྲི་མགོ་ལས་ཁད་པར་དུ་གོ་བར་བེད་ཆོས་

ཡྲིན་པས་སྒ་གཅན་ནྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་ལ། མགོ་ཁད་གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་

སྒ་དེས་བ་ལང་གྲི་ལྡོག་པ་དེ་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་བ་ལང་དེ་

རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་མྲིན་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དྲིས་པ་ན། བ་ལང་དེ་ཁད་གཞྲི་དང་རྟ་

མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་སོན་འདོད་ནས། བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་

སྦར་བའྲི་ཚེ། བ་ལང་དེ་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཁད་གཞྲི་ལྟ་བུར་བསན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་སྒ་དེ་གཉྲིས་ཀས་བ་ལང་གྲི་ལྡོག་པ་བརོད་པར་ཁད་མེད་ཀང་། 

གཅྲིག་གྲིས་བ་ལང་ཁད་ཆོས་སུ་བརོད་པས་ཆོས་བརོད་ཀྲི་སྒ་ཞེས་བ་ལ། ཕྲི་མས་

ནྲི་བ་ལང་ཁད་གཞྲིར་བརོད་པས། ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་

སྒ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆོས་གཅྲིག་བརོད་པར་བས་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་། བརོད་ཚུལ་

གྲི་སྒོ་ནས་སོ་སོར་བཞག་པར་གསུངས་པ་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་གྲི། 

གཞན་དུ་ན་སྒ་ཙམ་སྒོགས་པར་ཟད་མོད། སྔོན་ཆད་གཞན་དག་གྲིས་ཕོགས་ཙམ་

ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་བཞྲིན་དུ། ཁད་གཞྲི་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུའྲི་སེང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དུ་ཁད་ཆོས་བ་ལང་དང་རྟ་གང་ཡྲིན་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར། བ་ལང་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་

སྒ་སྦར་བའྲི་ཚེ། ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ངེས་གཟུང་གྲིས་རྟ་བཅད་ནས་བ་ལང་ཁད་ཆོས་སུ་

སོན་པས་ཆོས་བརོད་ཅེས་བ་ལ། ཁད་གཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཙམ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་བ་

ལང་ངོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་ཚེ། བ་ལང་ཁད་གཞྲིར་བསན་པའྲི་ཆོས་ཅན་བརོད་

པའྲི་སྒ་ཞེས་བའོ། །སྒ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་རོད་བེད་ལ་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། མྲི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་སྒ་

དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་སྒ་དང་། མྲི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་སྒ་དང་གསུམ། འདྲི་

དག་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ནྲི། ཁོ་ན་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་ལ་ཚིག་ཕད་ཅེས་ཟེར་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཚིག་གཞན་དང་ཕད་ན་དོན་སོན་ལ། མ་ཕད་ན་དོན་གང་ཡང་མྲི་

སོན་པས་དེ་སད་ཅེས་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་ཕད་དེ་ཁད་ཆོས་ཀྲི་མཐར་སྦར་ན། 

ཁད་ཆོས་དེ་ཁད་གཞྲི་དེ་ལ་མྲི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ལྡན་པ་གོ་བར་བེད་པའྲི་

ཕྲིར། མྲི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་སྒ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། ནག་པ་འཕོང་སྐེན་པ་

ཁོ་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་ཕད་དེ་ཁད་གཞྲི་དང་འབེལ་བར་སོས་ན། ཁད་གཞྲི་དེ་

ལས་གཞན་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་ལྡན་པ་གཅད་ནས་གཞྲི་དེ་ལ་ཆོས་དེ་ལྡན་པར་གོ་བར་

བེད་པས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་སྒ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྲིད་སྒྲུབ་ཁོ་ན་

འཕོང་སྐེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁད་གཞྲི་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་ལྡན་པ་མྲི་སྲིད་པ་བཅད་

འདོད་ནས་ངེས་གཟུང་མཐར་སྦར་བ་ན། མྲི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་ཅེས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན། མཚོ་སྐེས་ལ་སྔོན་པོ་སྲིད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བརོད་བ་རོད་བེད་

ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །
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བཞྲི་པ་སྤྲི་བེ་བག་ལ། སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་མ་ལ་རེས་འགྲོ་བེད་པའྲི་ཆོས། བེ་

བག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའྲི་དབང་གྲི་རྲིགས་ཡོད་པ། འདྲི་དག་གྲི་

རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྲི་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མྲི་འཆད་དོ། །ལྔ་

པ་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་ལ། སྒྲུབ་པ་དང་སང་བ་ནྲི་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་རྣམ་གྲངས་

ཡྲིན་ལ། སང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་རང་གྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་

སང་བའྲི་དངོས་པོ། ཁ་ཅྲིག སང་བ་དོན་ལ་ཡོད་ན། སེལ་བ་དོན་ལ་ཡོད་དགོས་པར་

བཞེད་པ་ལ་ནྲི། སང་འཇུག་དོན་ལ་འཇུག་ན་སེལ་འཇུག་དོན་ལ་འཇུག་དགོས་པར་

མཚུངས་པས། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སེལ་འཇུག་དོན་ལ་འཇུག་མྲི་སྲིད་པར་ཁས་བངས་པ་

དང་འགལ་ལོ། །སང་བ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་སེལ་བའང་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་

ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་མེད་དོ། །གཟུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་སང་བ་ཡྲིན་ན་ལོང་བ་རྒྱུན་

ཆད་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ལ་ནྲི། གཟུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་ནའང་ལོང་བ་

རྒྱུན་ཆད་དགོས་པར་མཚུངས་སོ། །གཞན་སེལ་བའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

དགག་སྒྲུབ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། སྒྲུབ་པ་དང་སང་བ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ནོ། །སེལ་བ་དང་དགག་པ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང་། དངོས་

མེད་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལའང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། དངོས་

འགལ་གཅོད་པ། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་སེལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དགག་པར་ཐལ། རྲིགས་

མྲི་མཐུན་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དངོས་འགལ་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་ནྲི་རང་

མཚན་སེལ་བར་འདོད་པའང་ཁེགས་ཤྲིང་། འདོད་པ་འདྲི་དག་ནྲི། གཞན་སེལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 960  

བ་ཐམས་ཅད་སྒོ་བཏགས་ལན་གཅྲིག་མྲིན་པར་བཤད་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་

ལུགས་དག་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསོན་པར་བེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག རང་མཚན་སེལ་

བ་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་སེལ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་སྐོན་བརོད་པ་ལ་ནྲི། བུམ་

འཛིན་རྟོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་ཐལ། བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་མཚུངས་

སོ། །ཁ་ཅྲིག་སྒ་རྟོག་དོན་མཐུན་ཁོ་ན་སེལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོ་འདོགས་སེལ་བའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་ཟེར་བ་ལ་ནྲི། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ཐལ་ཞྲིང་། རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་རང་མཚན་ཡྲིན་ན་སེལ་བར་འགལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང་། 

རང་མཚན་སེལ་བ་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་སེལ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཁས་བངས་པས། 

རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་སེལ་འཇུག་ཏུ་ཐལ། 

རྟོག་པ་དོན་མཐུན་སེལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་

པར་འགྱུར་ནའང་འགལ་བའྲི་ཁུར་འདྲི་ལྟ་བུ་འདེགས་པར་བཟོད་པའྲི་བོ་གྲོས་ནྲི་ཡ་

མཚན་ནོ། །འཐད་པའྲི་ཕོགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་ཕྲིར། ཅེས་

སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པར་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བོས་སེལ་བ་གསུམ་དུ་བཤད་དེ། 

དེ་ཡང་། ལས་བ་བ་བེད་པ་པོ་གསུམ་ལས། བསལ་བར་བ་བའྲི་གཞྲིའམ་

ལས་ནྲི་བུམ་པ་རང་མཚན་ལྟ་བུ་སེ་དོན་གྲི་སེལ་བ་དང་། འདྲི་བསལ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ལྟ་བུ་ནྲི། མེད་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་

དང་། འདྲིས་སེལ་བར་བེད་པ་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་

ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་དང་གསུམ་མོ། །དེ་དང་མཐུན་པར། ཚད་མའྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྡུས་པར། འདྲིར་ནྲི་སེལ་བ་རྣམ་གཉྲིས་ཏེ། །མ་ཡྲིན་དགག་དང་མེད་
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པའོ། །མ་ཡྲིན་དགག་པའང་རྣམ་གཉྲིས་ཏེ། །བོ་དང་དོན་གྲི་དབེ་བས་སོ། ཞེས་དང་། 

སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྲི་ལས་དེའྲི་འགྲེལ་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་པས། སེལ་བ་ནྲི་

དོན་གྲི་སེལ་བ། མེད་དགག་གྲི་སེལ་བ། བོའྲི་སེལ་བ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། 

དང་པོ་ནྲི་རང་མཚན་རྣམས་ཏེ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་སེལ་བ་ཙམ་ལ་སེལ་བར་

བཏགས་པའོ། །མེད་དགག་གྲི་སེལ་བ་ནྲི། བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

ལྟ་བུ་དང་། བོའྲི་སེལ་བ་ནྲི། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་

པར་སང་བ་ལྟ་བུ་སེ། སེལ་བ་དང་དགག་པ་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་པས། འདྲི་གཉྲིས་

ཀའང་སེལ་བ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། སེལ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། རྲིགས་མྲི་མཐུན་དང་སྒོ་

འདོགས་སེལ་བ་སོགས་ལ་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ན་དགག་བ་

གཞན་སེལ་བའམ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

གཞན་སེལ་བ་ཞེས་བའོ། །

དེས་ན། གཞན་སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། དགག་བ་དངོས་སུ་བསལ་བའྲི་སྒོ་ནས་

རྟོགས་པར་བ་དགོས་པ།

 དབེ་ན། གཉྲིས་ལས། མེད་དགག་གྲི་སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་གང་ཞྲིག སྒྲུབ་

ཆོས་མྲི་འཕེན་པ། མ་ཡྲིན་དགག་གྲི་སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་གང་ཞྲིག སྒྲུབ་ཆོས་

འཕེན་པ། བོའྲི་འཇུག་ཚུལ་ནྲི། དགག་བ་བཅད་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེ་རང་

དབང་གྲི་རྣམ་པས་འཛིན་པ་ནྲི། སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་ལ། ཡུལ་དེ་དགག་བ་བཅད་པའྲི་

རྣམ་པས་འཛིན་པ་ནྲི་སེལ་འཇུག་གྲི་དོན་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་ལ་སེལ་འཇུག་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་

མ་ལོག་གཉྲིས་སུ་ཡོད་དོ། །ཆོས་དེ་དངོས་ཡུལ་དུ་བས་པ་ན། ཆོས་དེ་དང་རྫས་ཆ་
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སོ་སོར་དབེར་མེད་པའྲི་ཆོས་དེའྲི་རྫས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་

པ་ནྲི། སང་འཇུག་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཆོས་དེའྲི་རྫས་སམ། ལྡོག་པའྲི་དོན་འགའ་ཞྲིག་

ཡུལ་དུ་བས་ཀང་། གཞན་ཡུལ་དུ་མྲི་བེད་པ་ནྲི། ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་སེལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་དག་ལ་སོབ་དཔོན་སྔ་མའྲི་འདོད་པ་

རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་སྒོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་མཐའ་དག་སྤོ་བ་ནྲི། མངས་པའྲི་འཇྲིགས་

པས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །རྟོག་པའྲི་འཛིན་སངས་དང་སྤྲི་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

སོགས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

དྲུག་པ་རྫས་དང་ལྡོག་པ་ལ། རྫས་ཆོས་ཞེས་པ་ནྲི། དོན་རང་མཚན་གྲི་

ཆོས་དང་། ལྡོག་པའྲི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྲི། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་རྣམས་

ལ་བརོད་དེ། དཔེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། བས་མྲི་རྟག་དང་། བས་མྲི་རྟག་གྲི་ཐ་དད་ལྟ་

བུའོ། །འདྲིར་རྫས་ཀྲི་ཆོས་ཞེས་པ་ནྲི། གཞྲི་མཐུན་གྲི་བསྡུ་བ་ཡྲིན་གྲི། དྲུག་པའྲི་

རྣམ་དབེ་མ་ཡྲིན་པས། རྫས་དང་དེའྲི་ཆོས་ལྡོག་པ་དང་དེའྲི་ཆོས་ཞེས་འབེད་པ་

དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན། རྫས་ཆོས་ལྡོག་ཆོས་ཞེས་པ་རྫས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་

ཅེས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། འདྲིར་ནྲི་དོན་བེད་ནུས་པ་དང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་ལ་རྫས་ཡོད་

བཏགས་ཡོད་དུ་བས་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་རྐ་

ཐུབ་མྲི་ཐུབ་ཀྲི་ཆོས་ལ་རྫས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་དུ་བས་པའྲི་དབང་དུ་བས་ནས། 

བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་མ་དག་གྲིས་མཚོན་བ་ཡྲིན་ན་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་

བ་དང་། མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་སོགས་ཀྲི་རྫས་ལྡོག་གྲི་

རྣམ་གཞག་བས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་གྲི་སོལ་ཡྲིན་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ལ། དེང་སང་གྲི་གཞུང་ལུགས་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྫས་ལྡོག་སྨྲ་བ་མང་དུ་

མཐོང་མོད། དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

བདུན་པ་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་ལ། གཅྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། སོ་སོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཆོས། ཐ་དད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། སོ་སོ་གཅྲིག་ལ་དབེ་ན་གཉྲིས་ལས། རྫས་གཅྲིག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། ངོ་བོ་སོ་སོ་མ་ཡྲིན་པར་སྐེས་པ། དཔེར་ན་བས་མྲི་རྟག་ལྟ་བུའོ། །ལྡོག་

པ་གཅྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་ལྡོག་སོ་སོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས། དཔེར་ན། བས་པ་དང་

བས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཐ་དད་ལ་དབེ་ན་གཉྲིས་ལས། རྫས་ཐ་དད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ངོ་བོ་སོ་སོར་སྐེས་

པ། ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་ལྡོག་སོ་སོ། དཔེ་རྲིམ་བཞྲིན། ཀ་བུམ་ལྟ་བུ་

དང་། བས་མྲི་རྟག་ལྟ་བུའོ། །རྫས་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་གྲིས་ཁབ་མ་ཁབ་སོགས་གོང་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། ། 

བརྒྱད་པ་མཚན་མཚོན་ལ། མཚོན་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྣམ་པར་གཞག་བ་ཆོས་

གསུམ་ཚང་བ། 

ཆོས་གསུམ་ནྲི། སྤྲིར་མཚོན་བ་ཡྲིན་པ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལས་གཞན་གྲི་

མཚོན་བ་མ་ཡྲིན་པ། མཚན་གཞྲི་ལ་སྲིད་པ། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རྣམ་པར་

འཇོག་བེད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ། 

ཆོས་གསུམ་ནྲི། སྤྲིར་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པ། རང་གྲི་མཚོན་བ་གཅྲིག་པོ་དེ་ལས་

གཞན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པ། མཚན་གཞྲི་ལ་སྲིད་པའོ། །

དབེ་ན། རྲིགས་མྲི་མཐུན་སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་། ལོག་རྟོག་སེལ་བའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས། ལོག་རྟོག་སེལ་ཚུལ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

མཚན་གཞྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་སུ་བབ་པའྲི་མཚོན་བ་

མཚོན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། མཚོན་བ་སོགས་འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་དུ་ཡོད་ཀང་། སྤོས་པ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བས་འདྲིར་མ་བྲིས་ཀྲི། ལོགས་སུ་

བཤད་པར་བའོ། །

དགུ་པ་དུས་གསུམ་ལ། ཁ་ཅྲིག འདས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྐེས་ལ་འགགས་པ་

ཞེས་དང་། མ་འོངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྒྱུ་ཡོད་ལ་མ་སྐེས་པ། ད་ལྟར་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འདས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཡྲིན་ན་བས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡྲིན་ན་སྐེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་འོངས་པ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡྲིན་ན་འབས་བུ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་ཡྲིན་ན་ཁོད་ཀྲི་རྒྱུ་

ཡོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྟགས་དངོས། འདོད་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་པར་

ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག །འདས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྔར་ཡོད་དང་། མ་འོངས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཕྲིས་འབྱུང་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནྲི། ད་ལྟར་བ་མྲི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག ཁ་

སང་མཚན་གཞྲི། དེ་རྲིང་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདས་པར་མཚོན། དེ་རྲིང་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐེས་ལ་

འགགས་པ། ཞེས་སོགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནྲི། དེ་རྲིང་ཁ་སང་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་སྐེས་

པ་དང་། དེ་རྲིང་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐེས་པ་དང་། སང་ཉྲིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགགས་པ་སོགས་

སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། འགལ་བ་འབའ་ཞྲིག་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རང་

ལུགས་ནྲི། འདས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཞྲིག་པ། ད་ལྟར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྐེས་པ། མ་

འོངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མ་སྐེས་པ། 



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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དང་པོ་ནྲི། དཔེར་ན། རྫ་བུམ་གྲི་ཞྲིག་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པའྲི་ཆ་ལྟ་བུའོ། །ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་

པའྲི་ཚུལ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །   ། །

གང་ཞྲིག་སྔོན་སྤོད་རབ་དཀར་ལས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིས་བན་པའྲི་ཙནྡན་གྲྲིབ་

བསྲིལ་ཡལ་གའྲི་ཁོན་ཡངས་དྲི་བསུང་ཅན། །ས་གཞྲི་དག་ལ་ལེགས་བཤད་ག་པུར་

ཐྲིགས་པ་འགོད་ཅྲིང་ལུགས་ངན་ཚ་བའྲི་སོག་དག་ལེན་པར་བེད་པ་བཞྲིན། །རྨོངས་

པའྲི་འཇོ་སྒེག་ན་ཆུང་དག་གྲི་རྩེ་དགས་གཏོང་བས་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་ཆུ་གཏེར་ས་

རགས་གཡོ་ཞྲིང་འདར། །ས་སྲུངས་སྐེ་བོའྲི་གདུང་བ་འཕོག་བེད་དུས་ཀྲི་མཐར་ཡང་

དགེ་ལེགས་ལོན་པའྲི་བོ་གྲོས་འདོད་དགུ་ཅྲི་ཡང་སེར། །རྣམ་པར་དཔོད་པའྲི་མྲིག་

གཉྲིས་རབ་ཡངས་བདེ་གཤེགས་བསན་པ་རྲིན་ཆེན་རྲི་བོའྲི་འབབ་སེགས་གནས་

ལ་མངོན་དགའ་ཞྲིང་། །དགག་སྒྲུབ་གཤོག་རྩེའྲི་ཕེང་བ་རྒྱ་ཆེན་ཅུང་ཟད་བསྐོད་པས་

ཕོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྒོད་པའྲི་སྒ་ལྡན་འཐོར་རླུང་གྲིས། །གཞུང་ལུགས་ངན་པའྲི་ཆུ་

གཏེར་མཐའ་དག་ཀུན་ནས་འཁྲུག་ཅྲིང་གཟྲི་བརྲིད་སེར་སྐས་ཤེས་བའྲི་ནམ་མཁའ་

མ་ལུས་འགེངས། །དཔལ་ལྡན་འཇྲིགས་མེད་འདབ་བཟང་དབང་པོ་མཁས་རློམ་

ལག་འགྲོ་བེ་བའྲི་མངལ་དག་དན་པའྲི་མོད་ལ་ལྟུང་བར་བེད། །ཁོ་བོའྲི་བོ་གྲོས་ནོར་

བུ་ཆུ་ཤེལ་དྲི་མེད་ལས་གྲུབ་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའྲི་བ་གམ་མངོན་དགའ་གཞལ་མེད་

ཁང་། །རྣམ་དག་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུད་མངས་སྒ་ལྡན་ཡྲིད་འོང་སན་སྒོགས་སྒྲུབ་དང་སུན་

འབྲིན་རོལ་བས་རྩེ་བའྲི་གླུ་ལྡན་པ། །གྲགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གསར་པར་འོངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པའྲི་དུས་སོན་དུས་ནྲི་གྲུབ་པའྲི་སད་དུ་ཁ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལྲི་ཁྲི་ཡྲི། །རྡུལ་བཀོད་

ཉྲིན་མོ་རབ་ཏུ་རྩོམ་པའྲི་མཚམས་ཀྲི་ཉྲི་འོད་དཔལ་དང་ལྡན་རྣམས་སྒོགས་པར་

བེད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། །གང་གྲི་ལེགས་བཤད་གསལ་བའྲི་མེ་ལོང་གྲིས། །དངོས་ཀུན་

ཤེས་བའྲི་དེ་ཉྲིད་སོན་སམ་ནས། །དགེ་ལེགས་མྱུ་གུའྲི་རྩོམ་པ་ལེན་པ་ན། །ཆོས་

ཀུན་སྐེངས་ཏེ་འདར་བར་མ་གྱུར་ཏམ། །གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་དུ་མའྲི་རྩེ་དགའྲི་

གནས། །འཕོག་བེད་རྲིགས་པའྲི་མྲིག་སོང་ལྡན་པའྲི་རྟེན། །བདག་བོའྲི་རྲིན་ཆེན་

རྲི་བོའྲི་ཁུར་བཟོད་པའྲི། །རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་འདྲི་ཡང་སལ་བ་བཟང་། །ཐུབ་

པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དྲི་མེད་གོས་གོན་ཅྲིང་། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲིས་བྱུགས་

པའྲི་བཞྲིན་རས་ཅན། །ཚོགས་ཀྲི་ནང་དུ་མཁས་པ་དགའ་བའྲི་གཏམ། །འཛུམ་

པའྲི་མདངས་ཀྲིས་གསལ་བར་བེད་པ་གང་། །དེ་ཡྲི་གདོང་ལ་གང་གྲི་མྲིག་བཀོད་

པའྲི། །བོ་གསལ་དེ་དག་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན། །དེ་ཉྲིད་མཐོང་བའྲི་རྲིགས་པའྲི་

མྲིག་བལ་ཅྲིང་། །གཞུང་དོན་འབེད་པའྲི་བོ་ཡྲི་མཐུ་མེད་ཀང་། །ཟེར་སྒོས་ཟློས་པས་

བླུན་པོ་མགུ་བེད་པའྲི། །ཟློས་གར་མཁན་དག་ངལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ། །རྲིགས་པའྲི་

ལམ་དུ་ངལ་བ་མ་བས་ཤྲིང་། །ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོའྲི་སོལ་བཟང་མ་མཐོང་ཡང་། །བོ་

གྲོས་ཆུང་ངུ་ཚིག་གྲིས་ཁེངས་པ་ཡྲིས། །ལུང་ཙམ་སྐབས་སུ་འཛིན་པ་བླུན་པོའྲི་

ཕུལ། །ཐུབ་པའྲི་གསུང་རབ་རབ་འབམས་མ་མཐོང་ཞྲིང་། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའྲི་

གཏྲིང་རྟོགས་མ་གྱུར་ཀང་། །རང་བཟོའྲི་གཏམ་ལ་སྲིང་སོབས་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང་། །རེད་

དང་བཀུར་སྲིས་སེམས་ཀྲི་གཡེན་སྤོས་པ། །ཟང་ཟྲིང་ཙམ་གྲིས་གདུལ་བའྲི་སེམས་

འབྲིད་པའྲི། །བཤེས་གཉེན་དེ་དག་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལ། །རེ་ཤྲིག་ངལ་བསོ་བས་



ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྡེལ།
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ན་གནོད་པ་ཆུང་། །བདག་གྲི་འདྲིར་ནྲི་བོ་ཡྲི་ཟླ་བ་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲི་རབ་ཏུ་

འཐུངས་པས་མོས་པའྲི་གདོང་། །རྒྱ་ཆེན་ཤེས་བའྲི་མཛེས་མ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་

འགྲོགས་པའྲི་སེན་མོ་ལྷུང་བའྲི་རྩེ་དགའ་ཡྲིས། །རྲིགས་ཚུལ་ཀུ་མུད་བཞད་པའྲི་

དཔལ་འབར་དེ་ཡྲི་དགེ་བས་བོ་གསལ་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པའྲི་ཚོགས། །དགའ་བའྲི་

མཇུག་སྒོ་རྒྱས་པའྲི་གར་དང་མཉམ་དུ་འགྲན་པའྲི་ཐུབ་བསན་ཆུ་མཚོ་འཕེལ་གྱུར་

ཅྲིག། །།

ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་སེ་བདུན་གྲི་རྒྱན་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་ཅེས་བ་བ་འདྲི་

ནྲི། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་པ་བ་ན་མེད་པ་དཔལ་

ལྡན་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན། དོན་གྲི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏེ་

རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏྲི་དང་། ངུར་སྨྲྲིག་གྲི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་རྣམས་ཀྲི་

གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་རྣམ་པར་དཀར་བའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲིས་ས་ཡྲི་སེང་མ་ལུས་པ་ཁབ་

པ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པ་ལ་ཟླ་དང་བལ་བའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་

དཔལ་ལ་སོགས་པ་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་

ཀྲི་རྡུལ་སྤྲི་བོས་ལེན་པ། རང་དང་གཞན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་སོན་ཅྲིང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་དོན་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་འབེད་པ་ལ་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་

ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བ་བས་གཙང་ཉང་སོད་རྲིག་པའྲི་

འབྱུང་གནས་ཀྲི་ས་ཡྲི་ཆ་ལྕང་ར་དཔལ་འབར་ལེགས་བཤད་སྒོག་པའྲི་ཚལ་ཞེས་
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བ་བར་སྦར་བའོ། །འདྲིས་ཀང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་

རྲིང་དུ་འགྲོ་བའྲི་ཉེར་འཚོར་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག།  །།

ༀ་སྭསྲི། གཞལ་བའྲི་གནས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ས་ཆེན་གསུམ། །མཁེན་དཔོད་

གོམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་ལེགས་གཞལ་ནས། །དམ་ཆོས་རྒྱལ་སྲིད་སྐོང་བའྲི་ཐམས་ཅད་

མཁེན། །སྨྲ་བའྲི་ཉྲི་མ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་རྒྱལ། །གནམ་ལྕགས་འབར་བའྲི་

སུན་འབྲིན་འབུམ་ཕག་གྲིས། །ལོག་པའྲི་ལམ་དུ་འཕན་པའྲི་གོ་བཀག་ནས། །མཆོག་

གསུམ་ཚད་མར་རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕུལ། །སེ་བདུན་རྣམ་པར་བཤད་པའྲི་རྒྱན་

མཆོག་འདྲི། །བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །འཆད་དང་རྩོམ་པའྲི་

སྒོ་འཕར་འབེད་པ་དང་། །རྩོད་པས་ཕས་རྒོལ་ལོག་སྨྲ་གཞོམ་ཕྲིར་དུ། །ལྷག་བསམ་

པུཎྜ་རཱྲི་ཀས་པར་དུ་བསྐྲུན། །དེ་ལས་འོངས་པའྲི་བསོད་ནམས་དམ་པ་དེས། །ཀུན་

གྲིས་ཡང་དག་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ཤེས་ཏེ། །རྟག་ཏུ་དལ་འབོར་རྟེན་བཟང་ཐོབ་གྱུར་

ནས། །སྐུ་གསུམ་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་འཇུག་གྱུར་ཅྲིག །རབ་ཡངས་ཤེས་བའྲི་

གསེར་ལྡན་ཡོལ་གོ་རུ། །རབ་བརྟན་དཔྲིད་ཀྲི་ལྷུན་པོ་བརྲིད་ཆགས་ཤྲིང་། །རབ་

མང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྲི་གནས། །རབ་དགེ་རྒྱལ་བསན་ཕོགས་བཅུར་དར་

རྒྱས་ཤོག །

སྭསྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །  སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །
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༄༅། །འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་དཀྲིལ་ཆོག་སྲིང་པོ་

ཉེར་བསགས་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་དོན་དམ་པའྲི་མཚན་

ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་གསུངས་པ་གསང་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའྲི་རྲིགས་

བསྡུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབས་པའྲི་ཐབས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཆོ་གའྲི་ལས་ཀྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པ་སྲིང་པོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་ཞེས་བ་བ་བ་མ་དང་

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་འཆང༌། །ཁབ་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྲི་

དངོས། །རེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའྲི་དབངས། །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ལ་ཕག་

འཚལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞྲིན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའྲི་སྐུ། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐེད་པའྲི་ཡབ་གཅྲིག་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་

མེད། །སྤོས་ཀུན་ཉེར་ཞྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ལས་ཁབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྣམ་སང་

མཛད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་རྣམ་པར་རོལ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་

ནས། །དེ་མཉེས་ཆོ་ག་དྲི་མེད་གངྒའྲི་རྒྱུན། །གྲུབ་ཆེན་གཞུང་བཟང་གངས་རྲི་ལས་

འོངས་པ། །བ་མའྲི་མན་ངག་རབ་དཀར་དབུ་བ་ཡྲི། །ཕེང་མཛེས་ལྡན་པ་བདག་

གྲིས་བཤད་པར་བ། །དེ་ལ་ཡང་འཕགས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཁྲི་དྲུག་
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སོང་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ད་བའྲི་ལེའུ་ལས་ཕྱུང་བ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྲི་དོན་

དམ་པའྲི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཞེས་བ་བའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ལ་བ་མེད་དུ་བཀྲལ་

བ་དང༌། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་བའྲི་སོལ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སོ། །

ཕྲི་མ་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་སྤྲུལ་པར་ཡང་ཁ་ཅྲིག་བེད་ཅྲིང༌། ཁ་

ཅྲིག་རེ་བཙུན་གྲིས་དངོས་སུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས་

པར་ཉྲི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་མཛད་པའྲི་

མཚན་བརོད་འགྲེལ་ཆེན་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ལ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་ཆེ་

བ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས་པ་འགྲེལ་པ་ཆེ་བའྲི་སོར་

དང༌། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སོབ་མ་ནོར་བུ་གླྲིང་དུ་མཚན་

གྲི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པ་ནོར་བུ་གླྲིང་པ་ཆེ་བ་ཞེས་ཀང་བ། མུ་

སེགས་ཀྲིས་བར་ཆད་བརྩམས་པས་སྐུ་ས་ཚོགས་པར་སྤྲུལ་ནས་གླགས་མྲི་རེད་

པར་མཛད་པས་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཞེས་ཀང་བ། ཐུགས་རེས་འགྲོ་དོན་མཛད་

ཚུལ་མཚུངས་པ་མེད་པས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུའྲི་སོབ་དཔོན་ཞེས་ཀང་བ། གསང་

མཚན་སྒེག་པའྲི་རོ་རེ་དང༌། “བོ་པོན
1
་དངོས་དཔལ་ལྡན་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་སལ་

བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རེས་སུ་

བཟུང་ནས་དངོས་གྲུབ་བརེས་པ་དེས་མཛད་པའྲི་མཚན་བརོད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་སྔགས་

དོན་རྣམ་གཟྲིགས། སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ལྡན། དཀྲིལ་ཆོག་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ། མཚན་

བརོད་ཀགས་པའྲི་སྒོམ་ཁོག སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་སེ་སྒེག་རོར་གྲི་ཆོས་ལྔར་གྲགས་

1 སྐུ།  མཚན
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པ་མཛད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་འགྲེལ་པ་བར་བའྲི་སོར། ཡང་འཇམ་དཔལ་གྲི་

སྤྲུལ་པར་གྲགས་པ་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྲིས་མཛད་པའྲི་མཚན་

བརོད་འགྲེལ་ཆུང་དང༌། དེས་མཛད་པའྲི་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་ཆུང་བར་གྲགས་པའྲི་

རྲིགས་བསྡུས་དང༌། རྲིགས་སོ་སོའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་སོགས་རེས་སུ་འབངས་པ་འགྲེལ་

པ་ཆུང་བའྲི་སོར་ཏེ། དེ་ལྟར་སོལ་ཆེ་བ་མཚན་བརོད་སོར་གསུམ་དང༌། གཞན་ཡང་

མཚན་བརོད་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་པ་སོབ་དཔོན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་བས་མཛད་པའྲི་

འགྲེལ་ཆུང་དང༌། དེའྲི་ལུགས་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་

ག་ལ་སོགས་པ་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཡོད་པ་ལས་འདྲིར་ནྲི་འགྲེལ་པ་བར་བའྲི་ལུགས་

གསང་ལྡན་གྲི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བ་ལ། དེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས་རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག རྲིགས་བསྡུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

སོ་སོ་བ་དྲུག་ནྲི་རྣམ་སང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། མྲི་བསྐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། རྲིན་

འབྱུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར། དོན་གྲུབ་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར། བང་སེམས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་སོ། །རྲིགས་བསྡུས་ལ་སྒོ་”ཉྲིས
1
་

སྦྲག་དང༌། སྒོ་གསུམ་སྦྲག་བས་པ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དང་པོ་འགྲེལ་པ་དང་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་གསུངས་པ་ལ། གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་གཉྲིས་

ལ་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་ཀང་མཛད་

དེ།  “ཉྲིས
2
་སྦྲག་གྲི་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོར་འགྲེལ་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ་གསུངས་ལ།  གསུམ་སྦྲག་གྲི་གཙོ་བོ་རྣམ་སང་གངས་ཆེན་མཚོར་དཀྲིལ་ཆོག་

1 མ་ཕྲི། ཉྲི

2 མ་ཕྲི། ཉེ
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ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་གཉྲིས་ཀའང་བེ་མ་ལུང་པ་ཞལ་བཞྲི་ཕག་བརྒྱད་པར་འདོད་

ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་ཞལ་བཞྲི་པར་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ལས་མ་བཤད་པས་

ཞལ་གཅྲིག་པར་བའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ཞལ་གཅྲིག་པར་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ལས་

མ་བཤད་ཅྲིང༌། ཞལ་བཞྲི་པར་མ་བཤད་པ་མ་གྲུབ་”སེ
1
། འགྲེལ་པར། ཀུན་ཏུ་

ཞལ་སངས་རྒྱས་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་སྦོར་བས་གནས་པ། ཞེས་བ་བའྲི་ཀུན་ཏུ་ཞལ་

ནྲི་ཕོགས་བཞྲི་པོ་ཀུན་ན་ཞལ་འཁོར་མར་ཡོད་པ་ལ་བེད་དགོས་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་

ལས་རྣམ་ཐར་བཞྲི་ལྡན་ཀུན་ཏུ་ཞལ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཞལ་

བཞྲི་པར་འཐད་ལ། ཕག་བརྒྱད་པ་ནྲི་རྣམ་སང་མྲི་བཞྲི་རྒྱབ་སྤོད་ཀྲི་ལུགས་འདྲིར་

ཤོར་བར་སང་བས་ཕག་གཉྲིས་པར་བ་ཞྲིང༌། སྒེག་རོར་གྲི་ལུགས་ལ་རྲིགས་ལྔ་ལ་

ཕག་མཚན་གྲི་བཤད་པ་མྲི་གསལ་བས། ཕག་མཚན་མྲི་འཛིན་པར་སྔ་མ་རྣམས་

འདོད་ཀང༌། གསང་ལྡན་ལས། འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆོ་ག་གསུམ་ལས་བསྐེད་

པར་བཤད་པས་རྲིགས་བཞྲི་ལ་རོ་རེ་སོགས་ཀྲི་ཕག་མཚན་འཐད་ལ། རྣམ་སང་ལ་

ལུགས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ་རེའམ། ཡང་ན་རྣམ་སང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པར་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་སྦར་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་དོ། །དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མའྲི་དབུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ནང་མའྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་པ་དང། སྒྲུབ་ཐབས་དང་འགྲེལ་པར་རྩྲིབས་བརྒྱད་

པར་བཤད་པ་ནྲི་སྒོ་གསུམ་སྦྲག་དང་གཉྲིས་སྦྲག་སོ་སོ་ཡྲིན་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ལ་སོགས་པའྲི་ཁ་དོག་དཀྲིལ་ཆོ་ག་དང་གསང་ལྡན་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་པ་ཡང་སྒོ་

1 མ་ཕྲི། ཏེ
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སྦྲག་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། བང་སེམས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་

པར་རོ་ཞེས་རེ་བཞེད་ལ་སྒོ་གསུམ་སྦྲག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་པ་ལ་ལྷ་རྣམ་ལྔར་

བས་པ་ལ་རྲིགས་གཞན་ལྔའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཤ་སག་ཚན་པ་ལྔར་བས་

ནས་འགོད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རྲིགས་རེ་རེ་ལ་ལྷ་གྲངས་གསལ་བར་མ་བཤད་པ་

ལ། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལྷ་ང་གསུམ་རེ་ཡྲིན་ཟེར། མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་རྲིགས་སོ་སོ་

ལ་ལྔའྲི་མཚན་གྲི་གྲངས་ལྟར་བཞེད་ཀང༌། རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་ང་

བདུན་ཡོད་ཅྲིང་མཚན་”གྲི
1
་དྲུག་ཏུ་འགྲེལ་པར་བཤད་པས། མཚན་གྲི་གྲངས་ཀྲི་

ལྷ་འགོད་པ་མྲིན་གྲི་ལྷ་ང་དྲུག་རེའམ་ཡང་ན་ང་གཉྲིས་རེ་བ་དགོས་པར་མངོན་ནོ་

ཞེས་རེ་གསུངས་ལ། རྲིགས་སོ་སོ་ལ་བང་སེམས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒོ་”ཉྲིས
2
་

སྦྲག་དང༌། གཞན་ལྔ་སྒོ་རྐང་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་རྣམ་སང་ནྲི་ཞལ་གཅྲིག་པ་

དང༌། བང་སེམས་རོ་རེ་ནྲི་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་

དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྲིགས་བསྡུས་པ་དང་རྲིགས་སོ་སོ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཁར་སྒོམ་པའྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་མྲི་འད་བ་མེད་ལ། དེའྲི་

ཡང་ཐུགས་ཁར་སྒོམ་པའྲི་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་ནྲི་མྲི་འད་”སེ
3
། རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་

ཚུལ་དཀྱུས་ཀྲི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། རྲིགས་སོ་སོ་བ་རྣམས་ལ་ནྲི་གཙོ་

བོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཐུགས་ཁར་སྒོམ་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ཀང་ཁ་དོག་སྔོན་

པོ་ལ་རྩྲིབས་ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་དུཿ ཁཙྪེ་ད་ཡ་ཏེ་ན་མཿ ཞེས་པ་འབའ་ཞྲིག་སྔོན་པོ་

1 སྐུ། ག

2 མ་ཕྲི། ཉྲི

3 མ་ཕྲི། ཏེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 974  

བཀོད་པའྲི་ལྟེ་བར་རོ་རེ་རལ་གྲྲི་སྔོན་པོ་གཞོན་ནུའྲི་གཟུགས་ཅན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་

གཡས་རལ་གྲྲི་གཡོན་རོ་རེ་འཛིན་པ་དང༌། འོད་དཔག་མེད་གཙོ་བོར་བས་པའྲི་

ཚེ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་དམར་པོའྲི་རྩྲིབས་ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་བཛྲ་ཏྲིཀྵཱ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ 

འབའ་ཞྲིག་དམར་པོ་བཀོད་པའྲི་ལྟེ་བར་རོ་རེ་རྣོན་པོ་དམར་པོ་གཞོན་ནུའྲི་རྒྱན་ཅན་

ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ཕག་གཡོན་ཐུགས་ཀར་པད་བསམས་ཞྲིང་གཡས་རལ་གྲྲི་འཕར་

བ། དབུས་སུ་རྣམ་སང་ཞལ་གཅྲིག་པ་གཙོ་བོར་བས་པའྲི་ཚེ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་

དཀར་པོའྲི་རྩྲིབས་ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུརྟ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ འབའ་ཞྲིག་དཀར་

པོར་བཀོད་པའྲི་ལྟེ་བར་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཟུར་

ཕུད་ལྔ་པ་ཕག་གཡོན་འཁོར་ལོ། གཡས་རལ་གྲྲི་འཛིན་པ། དོན་གྲུབ་ལ་ཤེས་རབ་

འཁོར་ལོ་ལང་ཁུ་རྩྲིབས་ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་ཛྙཱ་ན་ཀ་ཡ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ འབའ་ཞྲིག་ལང་

ཁུར་བཀོད་པའྲི་ལྟེ་བར་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ལང་ཁུ། གཡོན་ས་ཚོགས་རོ་

རེ། གཡས་རལ་གྲྲི་འཛིན་པ། རྲིན་འབྱུང་ལ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་སེར་པོའྲི་རྩྲིབས་

ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་ཝཱ་གྲི་ཤྭ་ར་ཡ་ཏེ་ན་མཿ འབའ་ཞྲིག་སེར་པོར་བཀོད་པའྲི་ལྟེ་བར་

ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་སེར་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། གཡོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཀར་བསམས་

ཤྲིང༌། གཡས་རལ་གྲྲི་འཕར་བ་སེ། སྔར་རྲིགས་བསྡུས་སྒོ་གསུམ་སྦྲག་གྲི་ཕྲིའྲི་ལྷ་

སམ་ལ་རྲིགས་སོ་སོའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འགོད་པར་བཤད་པ་ན་འཁོར་ལོའྲི་

ལྟེ་བར་བཀོད་པ་འདྲི་དག་གོ མྲི་སྐོད་པ་སོགས་གང་གཙོ་བོར་གང་སོང་བ་དེའྲི་

གནས་སུ་རྣམ་སང་ཞལ་གཅྲིག་པ་འགྲོ་ཞྲིང་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་དཔའ་

གསུམ་བརྩེགས་མྲི་བེད་དོ། །བང་སེམས་རོ་རེའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་
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དཀར་པོའྲི་རྩྲིབས་ཐམས་ཅད་ལ་ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཡ་ཏེ་ན་མཿ འབའ་ཞྲིག་དཀར་

པོར་བཀོད་པའྲི་ལྟེ་བར། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དཀར་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་གཡོན་གླེགས་བམ་

ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅྲིང་གཡས་རལ་གྲྲི་འཕར་བ་སེ་རྲིགས་སོ་སོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་མྱུ་ཁྱུད་བཞྲི་ལྡན་གྲི་མུ་ཁྱུད་རྣམས་དཀར་པོ། གཞན་ཐམས་

ཅད་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ། བང་སེམས་རོ་རེ་ལ་འགྲེལ་པར་རྩྲིབས་དགུ་པ་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་རྩྲིབས་གཅྲིག་ལ་སྔགས་གཉྲིས་འགོད་པར་བཤད་ལ། 

རྲིགས་བསྡུས་སྒོ་གསུམ་སྦྲག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི་སྒོ་”ཉྲིས
1
་སྦྲག་གྲི་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་གོང་དུ་བཤད་པ་མ་

གཏོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་འདའོ། །རྲིགས་སོ་སོ་ལ་བང་སེམས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནྲི་སྒོ་”ཉྲིས
2
་སྦྲག་དང་གཞན་རྣམས་སྒོ་རྐང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་ཡོན་

ཏན་ཀུན་འབྱུང་ནས་བཤད་པ་ལ་དཔགས་ན། བང་སེམས་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ལྷ་གྲངས་དང༌། འགོད་ཚུལ་རྲིགས་བསྡུས་སྒོ་”ཉྲིས
3
་སྦྲག་དང་འད་ཞྲིང༌། རྲིགས་སོ་

སོ་བ་གཞན་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསལ་བཟང་བཅུ་དྲུག་མྲི་འགོད་པར་གསལ་ལོ་

ཞེས་རེ་ཉྲིད་བཞེད་ལ། སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྲིགས་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕག་མཚན་དུམ་

བུར་འདོན་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོ་རྐང་གྲི་རྲིགས་ལྔའྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཚན་པ་ལྔར་

བཅད་ནས་འགོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་ནྲི་འགྲེལ་པ་བར་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་

ཀྲི་སྤྲིའྲི་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་བསྐེད་པའྲི་སེང་དུ་བཤད་ལ། དེ་ལས་ད་ལྟ་ནྲི་རྲིགས་

1 མ་ཕྲི། ཉྲི

2  མ་ཕྲི། ཉྲི

3 མ་ཕྲི། ཉྲི
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བསྡུས་སྒོ་”ཉྲིས
1
་སྦྲག་གྲི་དབང་དང་ལག་ལེན་ཙམ་དུ་ཟད་པས་འདྲིར་དེའྲི་ཆོ་ག་

བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་གྲུབ་ཆེན་སྒེག་རོར་གྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་

ལྡན་དུ་མྲི་གསལ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་དང༌། ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་

ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བསེན་པའྲི་སབས་ན་མང་དུ་ཡོད་པས་དེ་གཉྲིས་ལེགས་

པར་བསྒྲིགས་པ་དང་འགྲེལ་པ་སྔགས་དོན་རྣམས་གཟྲིགས་ལས་ཀང་ཤེས་དགོས་

པ་འགའ་རེ་ཡོད་པ་ལ། དེ་དག་མ་བསྒྲིགས་པར་གསང་ལྡན་གྲི་དོན་བཤད་པས་

སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་དེ་དག་དང་མྲི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་འདུག་པའྲི་རྲིགས་དེ་

དག་བསྒྲིགས་ནས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བཤད་པར་བའོ་

ཞེས་བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀྲི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་དང་མྲི་མཐུན་པར་བེད་པ་དོར་ནས་གཞུང་དེ་

དག་དང་མཐུན་པར་བ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ལྟར་འདྲིར་སྤྲི་དོན་གྲི་ཚུལ་

དུ་བརོད་ན། སོབ་དཔོན་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། བདག་དང་གནས་བསྲུང་བ་དང༌། རྭ་

བ་དང་ད་བ་དང་ཕོགས་དང་སེང་བཅྲིང་བ་སོགས་བ་བར་གསུངས་ཀང༌། རང་ལྷ་

འདྲིར་བསྐེད་རྭ་བ་སོགས་འདྲིས་བེད་མ་གསུང་བ་ལ་ཁ་ཅྲིག་རང་མེ་ལྟར་འབར་

བར་བསྐེད་ཅྲིང༌། གནས་བསྲུང་བའྲི་རྭ་བ་སོགས་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལྟར་བེད་མོད་ཀང༌། 

སོབ་དཔོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ནས་དག་པ་གསུམ་གྲིས་སྔགས་ཁྲུས་བས་ནས་གཤྲིན་

རེ་”བཤད
2
་དུ་བས་པ་དང༌། དེའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ལས་སྤོས་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྭ་བ་སོགས་

བེད་པར་བཤད་པས་དེ་བཞྲིན་དུ་བའོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་སབས་

1 མ་ཕྲི། ཉྲི

2 སྐུ། གཤེད
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སུ་རང་མེ་ལྟར་འབར་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞལ་ལྔ་ཕག་

བརྒྱད་པར་སྔ་མ་དག་འདོད་ཀང༌། དཀྲིལ་ཆོག་ལས་འཇམ་དཔལ་ཞྲི་བ་སེར་པོ་

ཕག་གཉྲིས་པར་བསྐེད་ནས་ལྕེ་ལག་སོགས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པར་སོབ་དཔོན་གྲིས་

བཤད་པ་ལྟར་བ་ཞྲིང༌། འདྲི་ནྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་འཇམ་དཔལ་དང༌། དང་པོའྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ངོ་བོར་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ནས་བཤད་ལ། འདྲིའྲི་ཕག་མཚན་གསལ་བར་

མ་བཤད་ཀང༌། འགྲེལ་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའྲི་ཕག་མཚན་གཡས་རལ་གྲྲི་དང་གཡོན་རྲིན་པོ་ཆེར་བཤད་པ་ལྟར་

བ་སེ། དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པར་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་ལས་ལས་རྲིགས་ཟུར་དུ་མ་བཤད་

པའྲི་དགོངས་པ་ལས་རྲིགས་དང་དེ་གཉྲིས་བེད་པ་པོ་དང་བ་བ་ཡྲིན་པས་གཅྲིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་བཤད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཉྲིད་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་འཇམ་དཔལ་དུ་མྲི་

འགལ་ལོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །ལྕེ་ལག་བྲིན་རློབ་ཀུན་སྲིང་གྲིས་བསྲུང་འཁོར་གྲི་སྔོན་

དུ་བཤད་པ་དང༌། འདྲིར་སོབ་དཔོན་གྲིས་བཤད་པ་མྲི་མཐུན་ཀང༌། འདྲི་དང་རོ་རེ་

འབྱུང་བའྲི་ཆོ་གའྲི་ཚུལ་མྲི་མཚུངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་གོ་རྲིམ་བསྒྱུར་མྲི་དགོས་

སོ་ཞེས་གསུང་ལ། ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཚོགས་གསོག་གྲི་སབས་སུ་ཡན་ལག་བཅུ་བེད་

པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ནས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ལྔ་དང༌། ལྷག་མ་སོགས་ཀྲིས་བསྡུས་

པ་ལ་འདོད་པ་མྲི་འད་བ་འགའ་རེ་ཡོད་ཀང༌། དཀྲིལ་ཆོག་ནས་བསྐུལ་བ་དང༌། 

བདག་དབུལ་བ་དང༌། སྐབས་འགྲོ་སེམས་བསྐེད། སོམ་པ་བཟུང་བ་ལྔ་བཤད་པར་

བའོ། །དེའྲི་རེས་ཀྲི་བསོད་པའང༌། འདུད་ཉྲིད་ཤུ་ལ་འདོད་པ་ལྟར་མྲི་བའྲི། དཀྲིལ་

ཆོག་ཏུ། བདེ་བ་ལས་འཁྲུངས་ཞེས་སོགས་ལ་བཤད་པ་ལྟར་བའོ་ཞེས་གསུང་
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ངོ༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་མངོན་བང་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྲི་བར་

དཀྲིལ་ཆོག་ལས་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་ལས་མ་བཤད་པས་ཕག་ལྔ་ནས་དེའྲི་བར་རྣམས། 

སྒྲུབ་ཐབས་དང་འགྲེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བའོ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དཀྲིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་སུ་རོར་དབྲིངས་ཀུན་རྲིག་སོགས་གཞན་དང་མྲི་འད་

ཞྲིང༌། འདྲིར་ཡང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ཨ་ལས་འོད་ཟེར་སྤོ་བ་རྐང་

པ་ཙམ་མྲིན་གྲི། ཨ་ལས་སྤོ་བའྲི་ཚེ་ཕེང་སྔགས་བརོད་ནས་ལྷ་རྣམས་གསལ་བར་

བསྒོམ་པར་གསུངས་པས། ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་སྤོ་དགོས་ལ། ཆོ་ག་གསུམ་ལས་སྐུ་

རྫོགས་པར་བཤད་པ་ནྲི་རང་རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་བསྐེད་པའྲི་སབས་སོ། །རང་

རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་མཚན་གྲི་སྔགས་དང་ཡྲི་གེ་ལས་བསྐེད་ཅེས་པའྲི་ཕྲི་མ་ནྲི་

ཨ་ལས་སོགས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྣམས་

རྲིགས་སོ་སོའྲི་མཚན་སྔགས་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་གྲི་ཕེང་སྔགས་བསྐེད་པ་མྲིན་

ཏེ། དེ་སྒོ་གསུམ་སྦྲག་གྲི་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་བསེན་པ་དང༌། དེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་

པའྲི་སབས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་བཏབ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་

པ་ཡོ་གའྲི་རྩ་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་རོར་དབྲིངས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་འདྲི་ལའང་རྒྱ་བཀབ་

ནས་ལྷ་རེ་རེ་ཞྲིང་རང་རང་གྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་སོགས་སོ་སོར་སྦར་ནས་བས་

ན་ལེགས་ཀྲི། འདྲིའྲི་བ་མ་སྔ་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་མྲི་བེད་པ་མྲི་ལེགས་སོ་ཞེས་

ཁ་ཅྲིག་གསུང་ངོ༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་མངོན་བང་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པ་

སོགས་ཀྲི་བར་དོ་ནྲི་འདྲིའྲི་ལུགས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འགྲྲིག་སེ། སོབ་དཔོན་གྲིས། དེ་
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ནས་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་རྲིང་ལ། དྲི་བ་ཞེས་ཀང་བརོད་བ་ཞྲིང༌། །ཨ་ཧཾ་ཞེས་དང་ལྡན་

པ་ནྲི། །བཞྲི་ཡྲིས་རྒྱས་གདབ་དོན་མཆོག་འགྲུབ། ཅེས་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་རྲིང་དང་

དྲི་བ་སོགས་སྦོར་བས་རྒྱས་བཏབ་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལས་སོ་སོའྲི་སྔགས་དང་སྦོར་བ་

མ་གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲིར་བཟླས་པའྲི་སྔགས་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཨ་ལ་

གཙོ་བོའྲི་ཕེང་སྔགས་ཀྲིས་བསོར་བ་འབའ་ཞྲིག་བསྒོམ་ནས། གཙོ་བོའྲི་ཕེང་སྔགས་

རྐང་པ་བཟླ་བ་མ་གཏོགས་ལྷ་སོ་སོ་ལ་བཟླས་པར་བ་བའྲི་སྔགས་མྲི་འད་བ་གཅྲིག་

ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རོར་དབྲིངས་སོགས་དང་ཚུལ་འད་དོན་མེད་ལ། དེ་དག་དང་

འད་ན་དམ་རྒྱའྲི་སབས་སུ་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྔགས་དང༌། ལས་རྒྱའྲི་སབས་སུའང་སོ་སོའྲི་

སྲིང་པོ་མྲི་འད་བ་དང༌། ཆོས་རྒྱའྲི་སབས་སུའང་ཆོས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་མྲི་འད་བ་རེ་རེ་ནས་

འདོད་དགོས་པ་ལ། འདྲིར་ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ལ་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་མྲི་འད་བ་

དེ་ལྟ་བུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་ནྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་དམ་རྒྱ་ལན་གཅྲིག་

གྲིས་རྒྱས་འདེབས། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་གསུམ་ཡང་ལན་རེ་རེས་བེད་དེ། དེ་ཉྲིད་

དཀྲིལ་ཆོག་ན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ལས་རྒྱལ་མཆོག་

གྲི་ཚེ་ལྷ་སོ་སོ་ལས་རང་འད་དུ་མ་སྤོས་ནས་རང་རང་གྲི་མཛད་པ་མཛད་དེ་སར་

སྡུད་པ་གསང་ལྡན་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ན་དངོས་སུ་གསལ་བས། དེ་ལས་གཞན་དུ་འདོད་

པ་དོན་མྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདེན་པ་སོགས་དང་རྒྱས་གདབ། དབང་

བསྐུར་ནས་ཕག་གྲི་བར་དང༌། དེ་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་དང༌། སྐོ་ན་

བཟླས་པ་བ་བ་དང༌། དེའྲི་མཐར་རྲིམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནྲི་སོབ་

དཔོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ཁ་བཀང་སེ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་རང་
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ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་བསྒྲིགས་ནས་ཤེས་པར་བ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་རེ་བ་

མའྲི་བཞེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་དཀྱུས་ཀྲི་དོན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཡང་གཉྲིས། སྔོན་དུ་བསེན་པ་ཇྲི་

ལྟར་བ་བ་དང༌། བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའྲི་

ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་བསེན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཙམ་མྲིན་གྲི། ལྷ་

ཉེ་བར་བསེན་ཅྲིང་མངོན་དུ་བ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་བཞྲི་སོགས་སུ་བསྒོམ་

པ་ལ་གོ་བར་བ་ལ། དེ་ཉྲིད་གང་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ནྲི། ཐེག་

པ་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་གྲིས་བོ་སྦངས་ཤྲིང་སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གདོན་པ་ལ་

རྲིངས་པར་ཆས་པ། འདྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་

ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་པའོ། །གང་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་གནས་དང་གྲོགས་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ལས། བསམ་

གཏན་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་པ། །རྲི་ཡྲི་ཕུག་གམ་ཆུ་ཡྲི་འགྲམ། །རྫྲིང་ངམ་རང་དགའྲི་

གནས་དག་གམ། །ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པར། །བདེ་བའྲི་སན་ལ་འདུག་

བས་ཏེ། །གྲོགས་བཟང་བཙལ་ལ་བསེན་པ་བརྩམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ཡང་དང་པོར་གནས་དེ་ཉྲིད་དུ་གནས་ཁང་ཆག་ཆག་དང་ཕག་བསར་ལེགས་པར་

བས། བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཀྲམ། ས་གཞྲི་སོས་ཆུ་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་

བྱུགས་ལ་མེ་ཏོག་བསྲིལ་མ་གཏོར་ཞྲིང་བདུག་སོས་དྲི་ཞྲིམ་པོས་བདུག་པ་དང༌། 

ཡོངས་སུ་འབོར་བའྲི་མཆོད་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་བཤམ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་
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དང་བསང་ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོ་བད་རྣམས་ལེགས་པར་ཚོགས་པར་བས་ནས་

བསེན་པ་བརྩམ་པར་བའོ། །ཇྲི་ལྟར་བ་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་དང༌། དངོས་

གཞྲི་དང༌། མཇུག་གྲི་བ་བ་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བ་བ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕྲི་ནང་གྲི་ཁྲུས་བས་ནས་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ། ལྕེ་ལག་

སོགས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསགས་པ། ཡེ་ཤེས་

ལྔའྲི་མངོན་བང་བསྒོམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་ཉྲིད་གནས་ཁང་གྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་ཁྲུས་དང་ཉེ་རེག་བས་ནས་ནང་

དུ་འོངས་ཏེ་སན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་ས་མ་ཡ་སཾ་ཞེས་བརོད་ནས་འདུག་ལ། ༀ་པྲ་ཀྲ་

ཏྲི་པ་རྲི་ཤུད་སརྦ་པྲ་ཀྲ་ཏྲི་པ་རྲི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།

ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་གྲིས་སོང་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། ཞེས་བསམས་ནས་དག་པ་གསུམ་གྲི་ཁྲུས་

བའོ། །ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་ད་ཧཱུཾ། རང་ཉྲིད་སད་ཅྲིག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

གཤྲིན་རེ་གཤེད་པོ་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་ནག་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། གཡས་རལ་

གྲྲི་བསམས་ཤྲིང་གཡོན་པ་སྲིགས་མཛུབ་ཀྲིས་བགེགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཧཱུཾ་

གྲི་སྒ་དག་པོ་སྒོགས་པའྲི་མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉྲི་མ། གཡོན་པ་ཏྲ་ལས་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྲི་སེང་དུ་མྲིག་འབས། ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའྲི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་

འབར་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པར་གྱུར། ༀ་ཡ་མཱན་ཀ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། སྲིང་ཁར་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་སྤྲིན་སྒའྲི་ང་རོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་འོག་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། ཕོགས་
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མཚམས་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། སེང་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་གུར་དང་བ་རེའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕོགས་མཚམས་བཅུར་ཡྲི་གེ་རཾ་

དམར་པོ་བཅུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་

བ་འཕོ་བས་བསོར་བར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་རཀ་རཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་པས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་པར་བ་སེ། བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྲིམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་ཧཱུཾ། རང་ཉྲིད་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཡོངས་སུ་

གྱུར་ནས། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ངོ་བོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རབ་ཏུ་ཞྲི་བ་སྐུ་

མདོག་སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་གཞོན་ནུའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། ཕག་

གཡས་རལ་གྲྲི་འཕར་ཞྲིང་གཡོན་རྲིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པར་གྱུར་པའྲི་ལོག་མར་ཧྲྲིཿལས་

པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། ལྕེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་འདབ་མ་གཅྲིག་ལྕེར་གྱུར་པའྲི་

སེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ། ཧཱུཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་

དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་དེ་ཉྲིད་ལྕེ་ལ་ཐྲིམ་པས་ལྕེ་རོ་རེར་གྱུར། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་བྲི་མ་ལ་ཛི་

ཧྭ་གྲྭ་སྲི་ཤོད་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཅེས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་བོ། །དེ་ནས་ལག་པ་བྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ་ནྲི། ལག་པ་གཉྲིས་སུ་ཨ་ཨཱ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། དེའྲི་སེང་དུ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རེ་རེ། དེ་ཞུ་བ་ལག་པ་ལ་ཐྲིམ་པས་རོ་རེའྲི་ལག་

པ། སོར་མོ་རྣམས་ཀང་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པར་གྱུར། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་པད་ཧས་པུརྞ་ཀ་རེ་

བྲི་མ་ལེ་བཛྲ་ཧས་ཧཱུཾ། ཡྲིད་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་པཾ་ལས་པད་

འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་སེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་དྷཱྲིཿ དཀར་

སེར་འོད་འཕོ་བ། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་བྲི་མ་ལེ་བཛྲ་ཙིཏ་ཧཱུཾ། དེ་ནས་མཆོད་པ་བྲིན་གྲིས་
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བརླབ་པར་བ་སེ། ༀ་བཛྲ་ཡཀ་ཧཱུཾ། ཅེས་སྦངས། ༀ་བཛྲ་ཤྲི་ཥ་རེ་ཏུཊ་མཊ་ཧཱུཾ། 

ཅེས་བསང༌། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷཱརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སོད་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ། ༀ་ༀ་

འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསྲིལ། མེ་ཏོག བདུག་སོས། མར་

མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་དྭངས་ཤྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་

མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་

པུཥེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་གནྡེ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ནྱཻ་བྲིདྱ་

ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཧཱུཾ། ཞེས་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པར་བ་སེ། ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཡོ་ག་སྤྲི་འགྲོ་དང་འད་ལ། ཆུ་གཉྲིས་བྲིན་གྲིས་རློབ་པ་

སོགས་ཀྲི་སྔགས་ནྲི་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས། མཆོད་

ཡོན་དང་ཞབས་བསྲིལ་ལ་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བ་བ་ཡྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པའོ། །མཆོད་པ་ལྔ་ནྲི་རང་རང་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བ་སེ། རང་གྲི་ལག་པའྲི་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། ལག་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོ་ལྔའྲི་མཐེ་བོང་ལ་ཨཱཿ མཛུབ་

མོ་ལ་ཧཱུཾ། གུང་མོ་ལ་ཏྲཱཾ། སྲིན་ལག་ལ་ཧྲྲིཿམཐེའུ་ཆུང་ལ་ཨ་རྣམས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལྔའྲི་ངོ་བོ་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་སོར་མོ་ལྔའྲི་མཐེ་བོང་ལ་ཨཱཿནས། མཐེའུ་ཆུང་ལ་

ཨཿརྣམས་རོ་རེ་དབྲིངས་ཕྱུག་མ། རོ་རེ་སེམས་མ། རྲིན་ཆེན་སེམས་མ། ཆོས་ཀྲི་

སེམས་མ། ལས་ཀྲི་སེམས་མ་ལྔའྲི་ངོ་བོ། དེ་ལྟར་གཡས་ཀྲི་ལྔ་ནྲི་ཐབས་སྲིང་རེ་
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ཆེན་པོ་དང༌། གཡོན་གྲི་ལྔ་ནྲི་ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ལག་པ་གཉྲིས་ཁ་སྦར་བ་

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། དེ་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་

གྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་འདུད་ཅྲིང་མཐེའུ་ཆུང་གཉྲིས་ཀང་འདུད་དེ། གེན་དུ་བཀན་ནས་

སྲིང་ཁར་བཞག་པ་རོ་རེ་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་བཛྲ་ཙཀྲ་ཧཱུཾ། 

མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་

གསལ་བར་གྱུར། ཨེ་མའོ་ཡན་ལག་ཀུན་འདུས་པའྲི། །སྦོར་བ་འདྲི་ནྲི་གསུམ་ལས་

བྱུང༌། ཞེས་བརོད་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་པ་ལྟ་བུར་གསལ་གདབ། སྔགས་

དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བརོད་པར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་ཡན་ལག་

བཅུ་རྲིམ་གྲིས་བ་བ་ནྲི། གང་འདྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་པ། །འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་སྤྲི་

བོ་ཡྲིས། །ཀུན་ནས་ལུས་ངག་ཡྲིད་དྭངས་པས། །དེ་ལ་བདག་ནྲི་ཕག་འཚལ་ལོ། 

ཞེས་ཕག་བས་ནས། མཆོད་པ་ནྲི། མེ་ཏོག་དམ་པ་འདྲི་དག་དང༌། །ཆུ་སྐེས་དེ་ནྲི་

ཐང་ལས་སྐེས། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །ཅྲི་བདེ་བར་ནྲི་བཞེས་སུ་

གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥེ་པཱུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ད་ས་ར་ཎ་ཡེ་ཧཱུཾ། སྔགས་ཀྲི་

ཐོག་མཐའ་རྣམས་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འད་བར་སྦར་རོ། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དང་སྦར་

བ་ཡྲི། །བདུག་སོས་དམ་པ་འདྲི་དག་ནྲི། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་འབུལ་ལེགས་ཀྲི། །ཅྲི་

བདེ་བར་ནྲི་བཞེས་སུ་གསོལ། །དྷཱུ་པེ། མུན་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་བེད་

ཅྲིང༌། །ཕོགས་ཀུན་གསལ་བའྲི་མར་མེ་འདྲི། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བའྲི་

ཕྲིར། །ཅྲི་བདེ་བར་ནྲི་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨཱ་ལོ་ཀེ ཡང་དག་པ་ནྲི་སྦར་བའྲི་

མཆོག །དྲི་ཡྲི་དམ་པ་འདྲི་དག་ནྲི། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་འབུལ་ལེགས་ཀྲི། །ཅྲི་བདེ་
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བར་ནྲི་བཞེས་སུ་གསོལ། །གནྡེ། ཁ་དོག་དྲི་དང་རོར་ལྡན་པའྲི། །བཟའ་བ་མཆོག་

དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཐམས་ཅད་སྦར་བའྲི་བཤོས་འདྲི་དག །ཆོས་དབྲིངས་ཡེ་ཤེས་

མཉེས་ལ་འབུལ། །ནྱཻ་བྲི་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའྲི་ཚོགས། །རོལ་མོ་

དབངས་སན་ཡྲིད་འོང་ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སྲིམ་བེད་པའྲི། །སྤྲིན་རྣམས་

སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅྲིག །ཤཔྟ། ཞེས་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་དབུལ། 

དེ་ནས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི། ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །ཉོན་མོངས་

དབང་གྲིས་སྲིག་བསགས་ཞྲིང༌། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤད་པ་གང༌། །མགོན་པོ་ལན་

གསུམ་བཤགས་པར་བགྲི། །སེམས་བསྐེད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་དང༌། །རྒྱལ་

སས་འགྲོ་བའྲི་དོན་བཞུགས་དང༌། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་དགེ་བ་ཡྲི། །བསོད་ནམས་

བེད་ལ་རེས་ཡྲི་རང༌། །འགྲོ་ཀུན་ལྡོངས་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། །བདུད་བཞྲི་ཟྲིལ་གྲིས་

གནོན་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་རྣམ་གསུམ་ཐོབ་བའྲི་ཕྲིར། །འཁོར་ལོ་བ་མེད་བསོར་བར་

བསྐུལ། །འཇྲིག་རྟེན་བདེ་ལ་འགོད་པ་དང༌། །སོག་ཆགས་བང་ཆུབ་རྒྱུ་ཡྲིན་

ཕྲིར། །རྒྱལ་བ་མ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །མ་ངན་མྲི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་བདག་འབུལ་

གྲི། །བདག་ནྲི ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། །སོ ་སོར་ཁེད་ཀྲིས་བཞེས་སུ་

གསོལ། །ཐུགས་རེ ་ཆེ ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས། །བ་ན་མེད་པའྲི ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ། །འགྲོ་བའྲི ་དོན་ཀུན་མཛད་པ་ལ། །བདག་ནྲི ་གུས་པས་སྐབས་སུ་

མཆྲི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། མ་ལུས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་

གསོལ། །ཇྲི་ཙམ་དུས་ནས་བཟུང་ནས་སུ། །ནམ་ཞྲིག་བང་ཆུབ་སྲིང་པོ་ལ། ཡོངས་
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སུ་གནས་པར་གྱུར་གྲི་བར། །བདག་གྲིས་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་སེམས། །མ་ལུས་

པར་ནྲི་བསྐེད་པར་བགྲི། །ཇྲི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་

ངེས་མཛད་པའྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གྲིས་བསྐེད་པར་

བགྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ནྲི་བསབ་པ་དང༌། །དགེ་བའྲི་ཆོས་ནྲི་སྡུད་པ་དང༌། །སེམས་

ཅན་དོན་བེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་པོར་བཟུང་བར་བགྲི། །སངས་

རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །བ་ན་མེད་པའྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་

རྣལ་འབོར་ལས་སྐེས་པའྲི། །སོམ་པ་དེང་ནས་བརྟན་པོར་བཟུང༌། །རོ་རེ་རྲིགས་

མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་ཡང༌། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་བཟུང་བར་

བགྲི། །སོབ་དཔོན་དག་ཀང་བཟུང་བར་བགྲི། །རྲིན་ཆེན་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་

ཡྲི། །དམ་ཚིག་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་ལ། །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ཡང་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦྲིན་པ་རྣམ་

བཞྲི་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། །བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི། །པདའྲི་རྲིགས་ཆེན་དག་པ་

ལ། །ཕྲི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་ཆོས་སོ་སོར་བཟུང་བར་བགྲི། །ལས་

ཀྲི་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནྲི། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་སོ་

སོར་བཟུང༌། །མཆོད་པའྲི་ལས་ཀང་ཅྲི་ནུས་བགྲི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བ་མེད་

པ། །དམ་པ་བདག་གྲིས་བསྐེད་བགྲིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་གྲི་

ཕྲིར། །བདག་གྲིས་སོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང༌། །མ་བསྒལ་པ་རྣམས་བདག་གྲིས་

བསྒལ། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་བདག་གྲིས་དགྲོལ། །དབུགས་མ་ཕྲིན་པ་དབུགས་དབྱུང་

ཞྲིང༌། །སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགོད། ཅེས་དོན་དན་བཞྲིན་པས་བརོད་དེ། དེ་

ལྟར་ཕག་འཚལ། སྲིག་བཤགས། ཡྲི་རང༌། བསྐུལ་བར་གསོལ་བ། བདག་ཉྲིད་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག

 987  

འབུལ་བ། སྐབས་སུ་འགྲོ་བ། སེམས་བསྐེད། སོམ་པ་བཟུང་བ་སེ་ཡན་ལག་

བཅུའོ། །དེ་ནས། བདེ་བ་ལས་འཁྲུངས་རོ་རེ་འཆང་བ་ཡྲི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་

འབྱུང་གནས་ཆེན་པོར་མཁེན། །དང་པོ་གང་དུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེ། །དག་ཅྲིང་

དྲི་མེད་བོས་ནྲི་ༀ་དུ་སྤྲུལ། །གཟུགས་མང་ཕེང་བའྲི་ཚུལ་དུ་སོར་བ་ཡྲི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

ད་བའྲི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་བསོད། ཅེས་བསོད་པར་བའོ། །དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་

དགེས་ཏེ་རྲིགས་ཀྲི་བུ་ལེགས་སོ་ཞེས་བདག་ཉྲིད་ལ་བསོད་ཅྲིང་དབུགས་ཕྱུང་བར་

གྱུར། དེ་ཉྲིད་ལ་བཀའ་དྲིན་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པས་བསོད་པ་ནྲི། 

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་རང་བྱུང་བ། །འདྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས། །དོན་ཆེན་ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཡྲིན། །མཆོག་སྦྲིན་རོ་རེ་མཆོག་ཁོད་

འདུད། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེ། །གཏྲི ་མུག་བོ ་སེ ་གཏྲི ་མུག་

སེལ། །མགོན་པོ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་སེ། །རོ་རེ་ཆགས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །རོ་རེ་

འཇྲིགས་བེད་འཇྲིགས་པར་བེད། །གདོང་དྲུག་མྲིག་དྲུག་ལག་དྲུག་པོ། །མཆེ་

གཙིགས་གདོང་བརྒྱ་ཀུན་འདུལ་བ། །སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །ཡང་

དག་བདག་མེད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། །སོང་ཉྲིད་སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆོག་སེ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

མཚན་འཆང་བ། །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །འདོད་པའྲི་དོན་གྲུབ་ངན་སོང་

སྦོང༌། །མགོན་པོ་ཉོན་མོངས་ད་བ་འཇོམས། །ས་གཞྲི་ཚངས་གནས་རྐང་པས་

གནོན། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་རྟོགས་བ་བ། །ཐྲིག་

ལེ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་མེད། །ལོངས་སྤོད་རྫོགས་སྐུ་ཀུན་གྲི་རྒྱལ། །སངས་རྒྱས་རོལ་

སོན་ཁོད་ལ་འདུད། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉྲིད། །ཨ་ནྲི་འབྱུང་བ་འགོག་པ་སེ། །ཚིག་
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ཏུ་བརོད་པ་རྣམས་ཡངས་པ། །རྲིན་ཆེན་འབྱུང་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་

ངོ་བོ་ཉྲིད། །ཨ་ནྲི་བརོད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། །བརོད་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲི་མཆོག །ཆོས་ཀྲི་

རོ་རེ་འཛུམ་ཁོད་འདུད། །བ་བ་ནན་ཏན་ངོ་བོ་ཉྲིད། །ཨ་ནྲི་ཚིག་འབྲུ་གསལ་བར་

བེད། །ཚིག་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པ་ཡྲི། །རོ་རེ་ད་བ་ལས་ཁོད་འདུད། །སོང་པའྲི་

རང་བཞྲིན་འདོད་པ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །ཕྲི་ཉྲིད་མ་གྲུབ་

བདེ་བ་ཆེ། །སངས་རྒྱ་རོལ་སོན་ཁོད་ལ་འདུད། །གཉྲིས་ཀ་མེད་པས་དགའ་བ་

ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །སོང་པའྲི་དོན་ལྡན་མགུ་བ་ཆེ། །སངས་

རྒྱས་དགེས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །གཟུགས་ཆེ་ལུས་ཀང་ཆེ་བ་སེ། །སངས་རྒྱས་

འཛུམ་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །ཁ་དོག་ཆེ་ལ་གཟྲི་བརྲིད་ལྡན། །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་

འདུད། །མྲིང་ཆེ་མཚན་བཟང་རྒྱ་ཆེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་

འདུད། །བཞད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་ཁབ་པ། །སངས་རྒྱས་བཞད་ལ་ཕག་འཚལ་

འདུད། །ཆོས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མཚོན་འཆང་བ། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་

འདུད། །ཉོན་མོངས་ད་བ་གཅོད་པའྲི་མཆོག །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཁོད་ལ་

འདུད། །གྲགས་པ་རོ་རེ་རྒྱུ་ཡྲི་བདག །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་

འཕྲུལ་བདག་ཉྲིད་གནོད་སྦྲིན་གཙོ། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཁོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཁུ་ཚུར་བརྟན་ཞྲིང་སྡུད། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉྲིད་ཁོད་ལ་འདུད། །སྦྲིན་བདག་ཆེན་པོ་

གཙོ་བོ་སེ། །རོ་རེ ་སྒེག་མོ་ཁོད་ལ་འདུད། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཆེན་པོ་འཆང་བའྲི་

མཆོག །རོ་རེ་དཔལ་འཕེང་ཁོད་ལ་འདུད། །བཟོད་ཆེན་འཆང་བ་བརྟན་པ་པོ། །རོ་རེ་

དབངས་མཁན་ཁོད་ལ་འདུད། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་བརྟུལ་བ་ཡྲིན། །རོ་རེ་གར་
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མཁན་ཁོད་ལ་འདུད། །བསམ་གཏན་ཆེན་པོ་ཏྲིང་འཛིན་གནས། །རོ་རེ་མེ་ཏོག་ཁོད་

ལ་འདུད། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོའྲི་ལུས་འཆང་བ། །རོ་རེ་བདུག་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །སོན་

ལམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སེ། །རོ་རེ་མར་མེ་གསལ་ལ་འདུད། །སོབས་པོ་ཆེ་ལ་ཐབས་

ཆེ་བ། །རོ་རེ་དག་བེད་ཁོད་ལ་འདུད། །རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་བརྟན་པ་ཆེ། །རོ་རེ་འགུགས་

བེད་ཁོད་ལ་འདུད། །རོ་རེ་ཞགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རོ་རེ་འདེན་བེད་ཁོད་ལ་

འདུད། །རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་འཛིན་པ་ཆེ། །རོ་རེ་སོམ་བེད་ཁོད་ལ་འདུད། །རོ་རེ་

འབེབས་པ་རྣམ་དཔལ་ཞགས། །རོ་རེ་འབེབས་པ་ཁོད་ལ་འདུད། །བམས་ཆེན་རང་

བཞྲིན་དཔག་ཏུ་མེད། །སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བོ་ཡྲི་མཆོག །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་བོ་ཆེན་

ལྡན། །མཁས་པ་ཆེན ་པོ ་ཐབས་ཆེ ་བ། །ཡེ ་ཤེས་ཆ་གྲུབ་སེམས་དཔའྲི ་

ཚོགས། །སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་གནས་པ། །བག་ལ་ཉལ་བ་བམས་ཆེན་ལྡན། །ཤེས་རབ་

སྲིང་རེར་ལྡན་ལ་འདུད། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་སོབས་དང་ལྡན། །ཤུགས་ཆེན་མགོགས་

པ་ཆེན་པོ་སེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཆེར་གྲགས་པ། །སོབས་ཆེན་ཕ་རོལ་གནོན་པ་

པོ། །སོབས་བཅུ་རྫུ་འཕྲུལ་བཞྲིར་ལྡན་པ། །གོམས་ཤུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྲིར་གྲགས་

པ། །སོབས་ཆེན་བདུད་ཀྲི་དཔུང་འཇོམས་པ། །ཚོགས་ཆེན་རྫོགས་པ་ཁོད་ལ་

འདུད། །སྲིད་པའྲི་རྲི་བོ་ཆེན་པོ་འཇོམས། །མཁེགས་ཤྲིང་རོ་རེ་ཆེན་པོ་འཆང༌། །དག་

པོ་ཆེན་པོ་མུན་པ་འཇོམས། །འཇྲིགས་བེད་འཇྲིགས་པར་བེད་པ་པོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་

དག་ལྷ་ཆེན་འདུལ། །མྲི་ཤེས་རྲི་འཇོམས་ས་བ་པོ། །མ་ངན་ཀུན་སེལ་དག་པོ་

སེ། །ཆེ་བས་ཆེ་བ་ཉྲིད་ལ་འདུད། །མགོན་པོ་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་སེ། །བ་མ་

གསང་སྔགས་ཆེ་བའྲི་མཆོག །ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ལ་གནས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་
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ཚུལ་གྲི་མཆོག །འཁོར་བའྲི་མ་ངན་བསྐབ་པའྲི་མགོན། །ཐེག་པའྲི་ཚུལ་མཆོག་ལ་

གནས་པའྲི། །ཕག་རྒྱ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་བེད་པ། །ཕ་རོལ་ས་བཅུའྲི་གཙོ་ལ་འདུད། 

ཅེས་བསོད་ལ། དེ་ནས་ཡན་ལག་ལྔས་གཙོ་བོ་ལྔ་ལ་ཕག་བས་སེ། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏ་པྲ་ཎཱ་མེ་ཤ་བཛྲ་བནྡ་ནཾ་ཀ་རོ་མྲི་ཞེས་པས་རྣམ་སང་དང༌། ༀ་སརྦྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨུ་བསྠཱ་ན་ཡ་ཨཱཏ་མཱ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་དྲི་

ཏྲིཥྛ་སྭ་མཱཾ། ཞེས་པས་མྲི་སྐོད་པ་ལ་ཤར་སྒོ་ནས་ཕག་བས་པར་མོས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཡ་ཨཱཏ་མཱ་ནཾ་བྲིརྱཱ་ཏ་མཱ་མྲི་བཛྲ་རཏྣ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ། ཞེས་རྲིན་

འབྱུང་ལ་ལྷོ་སྒོ་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཝརྟྟ་ན་མ་ཨཱཏྨ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་དརྨྨ་པྲ་ཝ་རྟྟ་ྤཡ་མཱཾ། ཞེས་པས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ནུབ་སྒོ་ནས། 

ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛཱ་ཀརྨྨ་ཎེ་ཨཱཏྨ་ནཾ་ནྲིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མྲི། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཀརྨྨ་ཀུ་

རུ་མཾ། ཞེས་པས་དོན་གྲུབ་ལ་བང་སྒོ་ནས་ཕག་བ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཕག་བས་པས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔས་བདག་ལ་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་གྱུར། ཁ་ཅྲིག་འདྲི་དག་རོ་

རེ་འབྱུང་བ་ལྟར་བེད་ཀང་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ལས་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལས་མྲི་འབྱུང་

ཞྲིང་འདྲིའྲི་བ་མ་སྔ་མ་བེ་མ་ལུང་པ་དང་རྔོག་པ་སོགས་ཀང་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་མཛད་པ་

ལྟར་བཀོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་མངོན་བང་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚོགས་བསག་པ་དང༌། ཤུ་ནྱ་ཏའྲི་སྔགས་དོན་བསྒོམ་ནས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་

བཞག་སེ། སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་སྐུའྲི་གཟུང་རྣམ་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་བསྒོམ་པ་དེ་ཡྲི་དོད་ཡྲིན་ལ། དེ་
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ཡང་འདྲིར་ནྲི་བང་སེམས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་འོག་མྲིན་དུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་

སྔ་མ་དང་དེ་དང་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅྲིང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མངོན་དུ་བ་སེ། མཐར་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་

པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་དུ་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དན་པའྲི་དབང་གྲིས་ལོངས་

སྐུ་རྣམ་སང་ཆེན་པོར་བཞེངས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས། སྤྲུལ་སྐུ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་སྤྲུལ་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བའྲི་དོན་མཛད་པའྲི་འབས་

བུའྲི་གནས་སབས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྒོམ་པ་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཡྲིན་པས་དེ་

ལྟ་བུའྲི་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སྒོམ་པར་བ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། སབས་འདྲིར་ལྟ་བ་དན་

པར་བས་ནས་སོང་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སང་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ང་རྒྱལ་དང་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཏུ་དེ་མ་རྟོགས་

པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བསྐེད་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་བདག་འཛིན་གྲི་

འཆྲིང་བ་སོགས་ལས་བསྒལ་བར་བའོ་སམ་པ་སོགས་ཀྲི་སྲིང་རེ་དང་སེམས་བསྐེད་

གསལ་འདེབས་པ་དང༌། མཐར་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པའྲི་ང་རྒྱལ་དང༌། དེ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་དུ་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དན་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་གཟུང་རྣམ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པ་ལོངས་སྐུ་རྣམ་སང་ཆེན་པོའྲི་རྣམ་

པར་ཤར་བའྲི་གཟུགས་སྐུར་ལངས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་པ་སོགས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བའོ་སམ་པའྲི་འཕེན་པ་དང་ང་རྒྱལ་བེད་པ་དང༌། 

ཚུལ་དེའྲི་སྒོ་ནས་འོག་གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་རྣམ་པ་གང་ཤར་ཐམས་

ཅད་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་འཆར་བ་ལ་སོབ་པ་ནྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་
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ནོ། །ད་ནྲི་ཆོ་གའྲི་དཀྱུས་བཤད་པར་བ་སེ། རང་གྲི་སྲིང་ཁའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཚོགས་

རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་དང་བཅས་པ་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་བསྡུས་ནས་ཐྲིམ་པས། རང་

གྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེས་བསེགས། སོང་པའྲི་ངང་ལས་སད་ཅྲིག་

གྲིས། རང་ཉྲིད་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞལ་ལྔ་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་

པར་གྱུར། ཇྲི་ལྟར་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་མེ་ལོང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དེའྲི་དྲུང་གྲི་ཡུལ་

དངོས་པོའྲི་རྲིགས་རྣམས་སོ་སོར་སང་ཡང་སང་བ་ཉྲིད་དུ་མ་དམྲིགས་པ་དེ་ལྟར་

ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་རྒྱུ་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཆེན་པོ་ལ་ཁམས་དང་འགྲོ་བ་དང་འབྱུང་གནས་ཀྲི་ཁད་པར་གྲིས་ཕེ་བའྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་མཐོང་ནས་དེ་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་

ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཡང་བལྟ་སེ། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་ནྲི་མགོན་མེད་པ་སྐབས་

མེད་པ་དཔུང་གཉེན་མེད་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འཁོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་བྲིང་བ་

དེ་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡུག་

བསྔལ་ལས་བསྒལ་བར་བའོ་སམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་

པོ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་ཤྲིང་ཆོས་ཐམས་

ཅད་བདག་མེད་པའྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་སྦོར་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟར་སོང་པ་

དང་བདག་མེད་པ་དེ་ལྟར་བདག་ཀང་སོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཞེས་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་ནས། དེ་མ་རྟོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་འཆྲིང་བ་མ་

ལུས་པར་གཅད་པར་བའོ་སམ་པའྲི་ཆོས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་བརྒྱན་

པའྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པར་གྱུར། ༀ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦྦཱ་
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དརྨཱ་ཎཱཾ། མདྱ་ནུཏྤནྣཏྟྭ་ཏ། མ་ལུས་པར་ནྲི་མདོར་བསྡུས་ཏེ། །སྔགས་པས་སྔགས་

དོན་བསྒོམས་ནས་སུ། །དམྲིགས་པ་མེད་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །ཆོས་བདག་མེད་པ་

རྣམ་པར་སྒོམ། །དེ་ལྟར་སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་མ་ཐག་པ་ཁོ་ན་ལས་

དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་རེས་སུ་སོང་བ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཀུན་

ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ། ཡན་ལག་སོ་སོར་ནུབ་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

མངོན་དུ་བས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལ་གནས་གཞན་དུ་ཡང་རྣལ་འབོར་པས་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་

གྲིས་ཐོབ་པའྲི་སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་གྲི་དབང་ལས་འཕངས་པར་གྱུར་པ་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་

སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་བ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་དངོས་གཞྲི་ལ་གཉྲིས། གཞྲིའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་རྣལ་འབོར་དངོས་

སོ། །

དང་པོ་ནྲི། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ནམ་མཁར་མྲིག་འཕྲུལ་གྲི་ཚུལ་དུ་རང་གྲི་

སེམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ་ཨ་སར་མ་དང་འད་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁོ་བོ་

འབར་བའྲི་ཕེང་བ་འཁྲིགས་པ། མདོག་སྔོན་པོ། འོད་བརྒྱ་སོང་གྲིས་ཡོངས་སུ་སོར་

བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་དགའ་བ་མཆོག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་དེ་ལས་

དུ་མའྲི་གཟུགས་ཀྲི་འོད་རྣམས་བྱུང་སེ། འོད་ཀྲི་རྩེ་མོ་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་

ཐམས་ཅད་དུ་གཤེགས་ཏེ། མ་ལུས་ཤྲིང་ལུས་པ་མེད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དག་པར་བས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྲི་
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སེམས་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བས་ནས་ཇྲི་ཙམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་བརྟེན། ཡང་ཕྲིར་ལོག་ནས་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་དེ་ལ་

ཞུགས་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་ཆེན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ། ཞལ་དྲུག་པ། 

ཁ་དོག་དྲུག་དང་ལྡན་པ། མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་

དྲུག་ཁབ་པ། འབར་བའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཀྲིས་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དགྲས་ལྟ་བའྲི་ཐུགས་

མྲི་ཐུབ་པ། དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་བྷྲུཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་བཞྲིའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་མཆོད་རྟེན་བང་རྲིམ་བཞྲི་པ་སོང་གསུམ་གྲི་སོང་ཆེན་པོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ཀྲི་ཚད་མཚུངས་པ། དེའྲི་བུམ་པའྲི་ནང་དུ་ཡྲི་གེ་ཧྲྲིཿ དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་སོང་གཉྲིས་པ་བར་མའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་དང་ཚད་མཚུངས་པ། དེའྲི་ནང་དུ་ཨ་ལས་རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་མདོག་ས་ཚོགས་

པ་སོང་སྤྲི་ཕུད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་ཚད་མཚུངས་པ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་

འོག་གཞྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་གྱུར། དེའྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་བྷྲུཾ་དཀར་པོ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང༌། དེའྲི་ནང་དུ་དེའྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་སེ། གཉྲིས་ཀའང་གྲུ་

བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་རྟ་བབས་བཞྲི་བཞྲིས་བརྒྱན་པ། ཕྲི་རོལ་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྔོ་སེར་

དམར་ལང་དཀར་བའྲི་རྩྲིག་པ་རྲིམ་པ་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རྩྲིག་པའྲི་སེང་དུ་རྲིན་པོ་ཆེ་

ས་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་བས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕ་གུ་གཞྲི་དམར་པོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་

ཟུར་གསུམ་པ་དང་གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པས་སྤས་པ་དེའྲི་སེང་ན་གནས་པའྲི་གསེར་

གྲི་ས་རགས་བཞྲིའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་གྲི་ཁ་ནས་མུ་ཏྲིག་གྲི་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་
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ཕེད་པ་འཕང་བ། དེའྲི་ཕྲི་ངོས་སུ་བ་འདབ་ལས་འཕང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཤར་བུ་དེའྲི་

སེང་ན་པད་འདབ་མ་ཕེད་པའྲི་དབྲིབས་ཅན་གྲི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའྲི་གསེར་

གྲི་བུམ་པ་ནས་འཐོན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀྲིས་མཛེས་པར་

བས་པ། ཕྲིའྲི་སེང་གྲི་ཟུར་བཞྲི་ལ་གདུགས་བཞྲིས་བརྒྱན་པ། རྩྲིག་པའྲི་འགྲམ་ནས་

འདོད་ཡོན་གྲི་སམ་བུ་དམར་པོས་འགྲམ་སེགས་ཀྲི་རྣམ་པར་བསོར་བ་ལ་ཞུགས་

སབས་དང་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་པ་བེད་བཞྲིན་པ། སྒོ་

དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀྲི་ཕྲིའྲི་མཚམས་དང་རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཟུར་བཞྲིར་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ལ་

གནས་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་དམར་པོའྲི་སེང་དུ་རོ་རེས་བརྒྱན་པ། ཕྲི་ནང་གྲི་སྒོ་བཞྲི་སོ་

སོའྲི་མདུན་དུ་སེགས་བུ་གྲུ་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་ཀ་བ་བཞྲི་བཞྲིས་

བཏེག་པའྲི་རྟ་བབས། ཤར་བུ་རྲིན་ཆེན། རྟ་རྨྲིག །གསེར། ཆུ་སྲིན། གསེར། རྨྲིག་

པ། རྲིན་པོ་ཆེ་རྨྲིག་པ། གསེར། མདའ་ཡབ་སེ། སམ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་

རྩེ་མོར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་རྲི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ། རྟ་

བབས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་

ལ་རྒྱལ་སྲིད་རྲིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་དང༌། སྤྲིན་གྲི་གསེབ་ནས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་མེ་ཏོག་གྲི་

ཕེང་བ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྲི་

ནང་གཉྲིས་ཀའྲི་ནང་གྲི་སེང་དང་འོག་གྲི་ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་ཤར་སྔོ་ལྷོ་སེར་ནུབ་

དམར་བང་ལང་ནང་གྲི་དབུས་དཀར་བའྲི་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་བཞྲིའྲི་ནང་དུ་

ལྷ་སམ་དང་བཅས་པ། དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མ་རོ་རེའྲི་ཕེང་བས་ཟླུམ་པོར་སོར་བ་ལ་

བརྟེན་པའྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེའྲི་གདུགས་བཞྲིས་མཛེས་པར་ཕུབ་པའྲི་
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རྩེ་མོ་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་མཛེས་པར་བས་པའྲི་ནང་དུ་འཁོར་ལ་རྩྲིབས་

བཅུ་དྲུག་པ། ཕོགས་རེར་རྩྲིབས་བཞྲི་བཞྲི་ཕོགས་ཀྲི་མདོག་ཅན། དེའྲི་ནང་དུ་དེའྲི་

ལྟེ་བ་དཀར་པོ་མུ་ཁྱུད་ལྟ་བུ། དེའྲི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་

ཕོགས་མདོག །མཚམས་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་ཕེད་རྩྲིབས་ཀྲི་མདོག་ཅན་མུ་ཁྱུད་དཀར་

པོ་དེའྲི་ནང་དུ་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་དཀར་པོ་མུ་ཁྱུད་དཀར་པོ་དང་བཅས་པའྲི་དབུས་

སུ་པཾ་ལས་སེངྒེ། ཤར་དུ་ཧཾ་ལས་གླང་པོ་ཆེ། ལྷོ་རུ་ཨཾ་ལས་རྟ། ནུབ་ཏུ་མཾ་ལས་རྨ་

བ། བང་དུ་ཁཾ་ལས་མཁའ་ལྡྲིང་བསོལ་བས་བཏེག་པའྲི་ཁྲི་ལ་པད་ཉྲི་མ་དར་གྲི་གློ་

སེན་དྲུག་དྲུག་བརྩེགས་པའྲི་གདན། ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་སུ་ཧྲྲིཿལས་པད་

དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྦོར་བ། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག ལས་རྒྱལ་

མཆོག 

དང་པོ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཨ་དཀར་པོ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་

ཨས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རང་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ། གཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ལ་

དམྲིགས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཀུན་ནས་ཞལ་བཞྲི་ཡང་ཤར་སྔོ་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བང་ལང་བའྲི་ཞལ་

ཅན། རལ་བའྲི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ། ཞྲི་བའྲི་སེམས་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་རྒྱན་མྲི་མངའ་བ། 

ཕག་གཉྲིས་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་བཞྲིའྲི་

གདན་གྲི་སྦོར་བས་བཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཡྲི་
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གེ་དྷཱྲིཿལས་བྱུང་བའྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། ཞལ་ལྔ་པ། གཙུག་

ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ཤར་གྲི་ཞལ་སྔོན་པོ། ལྷོའྲི་ཞལ་སེར་བོ། ནུབ་ཀྲི་ཞལ་དམར་

པོ། བང་གྲི་ཞལ་ལང་ཁུ། དབུའྲི་སེང་ན་རྟ་མཆོག་གྲི་མགོ་བཞྲིན་དུ་མགྲྲིན་པ་དང་

བཅས་པར་གནས་པའྲི་ཞལ་དཀར་པོ་གཞོན་ནུའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ། འཇོལ་སྒེག་

དང་ལྡན་པ། ས་ཚོགས་ཀྲི་ན་བཟའ་བསམས་པ། ཕག་བརྒྱད་ཀྲི་གཡོན་བཞྲིས་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་དུམ་བུ་བཞྲིར་བསྒོས་པའྲི་གླེགས་བམ་

ཐུགས་ཁར་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ། གཡས་བཞྲིས་ཤེས་རབ་ཀྲི་རལ་གྲྲི་འདེབས་

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཛིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་སྦོར་

བས་བཞུགས་པའོ། །དེའྲི་ཐུགས་ཁར་ཤེས་རབ་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་བཞྲི་དཀར་པོ། 

རྩྲིབས་དྲུག་དང་ལྡན་པ། ལྟེ་བ་དཀར་པོའྲི་ཕྲིའྲི་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་ༀ་སརྦ་དརྨཱ་ཨ་བྷཱ་

ཝ་སྭ་བྷ་ཝ་བྲི་ཤུདྡྷ་བཛྲ་ཨ་ཨ་ཨཾ་ཨཿ དེའྲི་མུ་ཁྱུད་གཉྲིས་པ་ལ་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་དབངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་ཨཱ་ཨྲི་ཨཱྲི། ཨུ་ཨཱུ། ཨེ་ཨྱཻ། ཨོ་ཨླཽ། ཨཾ་ཨཿ  ཞེས་

པ་བཅུ་གཉྲིས། དེ་ནས་རྩྲིབས་དྲུག་ལ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ། རྩྲིབས་དང་པོ་དམར་

པོ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཏྲིཀྵཱ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ དམར་པོ་རྩྲིབས་གཉྲིས་པ་སྔོན་པོ་ལ། ༀ་དུཿ ཁ་

ཙྪེ་ད་ཡ་ཏེ་ན་མོཿ སྔོན་པོ་རྩྲིབས་གསུམ་པ་དཀར་པོ་ལ་ༀ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུརྟ་ཡ་ཏེ་ན་

མཿདཀར་པོ། རྩྲིབས་བཞྲི་པ་ལང་ཁུ་ལ་ༀཛྙཱ་ན་ཀ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ ལང་ཁུ། རྩྲིབས་ལྔ་

པ་སེར་པོ་ལ་ༀ་ཝཱ་གྲི་ཤྭ་ར་ཡ་ཏེ་ནམཿསེར་པོ། རྩྲིབས་དྲུག་པ་དཀར་པོ་ལ་ༀ་ཨ་

ར་པ་ཙ་ན་ཡྲི་གེ་ན་མཿ དཀར་པོ་རྩྲིབས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁྱུད་གསུམ་པ་ལ་ཨ་ཨཿསརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྲི་ད་ཡ་ཧ་ར་ཧ་ར་ༀ་ཧཱུཾ་ཧྲྲིཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་ཛྙཱ་ན་མུརྟྲི་ཝཱ་ཀྲི་ཤྭ་ར་མཧཱ་པཱ་ཙ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སརྦ་དརྨ་ག་ག་ན་ཨ་མ་ལ་སུ་བ་རྲི་། ཤུདྡྷ་དརྨ་ད་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨཱཿ  མུ་ཁྱུད་བཞྲི་པ་

ལ། ཀ་ཁ་ག་ག་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་

ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀཿ ཞེས་པ་སེ་མུ་ཁྱུད་བཞྲིའྲི་སྔགས་ཕེང་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དཀར་

པོ། འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་བྱུང་བའྲི་རང་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞལ་དྲུག་པ། ཞལ་བཞྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དང་མཚུངས་

ཤྲིང༌། སེང་ཞལ་དཀར་པོ་གཉྲིས་བརྩེགས་པ། སོན་ཀའྲི་ཟླ་བའྲི་མདོག་ཅན། ཨྲིནྡྲ་ནྲི་

ལའྲི་མཆོག་གྲི་གཙུག་ཕུད་དང་ལྡན་པ། ཉྲི་མ་འཆར་ཁའྲི་དཀྲིལ་ལྟར་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲིས་བསོར་བ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱན་གྲི་དང་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང་ལྡན་པ། ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། ཕག་གཡས་

པས་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་དང༌། གཡོན་པས་སྔོན་པོའྲི་རྩ་བ་བཟུང་ནས་མཉམ་གཞག་

མཛད་པའྲི་ཨུཏྤལ་སན་གྲི་སེང་དུ་ཁ་ཕེ་བའྲི་སེང་ན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པའྲི་པོ་ཏྲི་རེ་རེ་གནས་པ། མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བའྲི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དེའྲི་

ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའྲི་རྐེན། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

སྐེད་པར་བེད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་དོན་དམ་པའྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ཐམས་ཅན་ཀྲི་རྐེན་གྲི་རང་བཞྲིན་

ཨ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕོ་བ་གནས་པར་གྱུར། ཡྲི་གེ་ཨ་དེ་དང་འཁོར་ལོ་

ལ་གནས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྲི་བོ་

འཇོམས་པར་ནུས་པའྲི་འོད་དང་ལྡན་པའྲི་འོད་དེ་རྣམས་ཀྲིས་རང་གྲི་ལུས་རབ་ཏུ་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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སང་བར་བས་ཤྲིང་འོད་ཀྲི་སང་བར་བས་མ་ཐག་ཏུ་ཞལ་བཞྲི་ལས་བྱུང་སེ་མྲི་མཇེད་

ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སང་བར་བས་ནས། དེ་ནས་རོ་རེའྲི་སྒོ་དྲུག་ནས་འོད་ཟེར་

ཁ་དོག་དྲུག་བྱུང་སེ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་

ས་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་སོང་ནས། ས་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་

ཀྲི་དོན་བས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། 

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཁོར་ཡང་སང་བར་བས་ཏེ། སར་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

དེ་ལ་ལན་གསུམ་བསོར་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་དངས་

ནས་ཆོས་བདག་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ལ་བཙུད་དེ། རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་གནས་

པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གནས་པར་གྱུར། ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིད་

ལ་བས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་གཞག་པར་བ་སེ་དང་པོ་སྦོར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ནྲི། སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ཐུགས་ཁའྲི་ཨ་ལས་ལྷ་

མྲི་སྤོ་བར་འོད་ཟེར་རྐང་པ་སྤོས་ཏེ་མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་ཐུགས་ཁར་ཐྲིམ་པའྲི་

རེས་སུ་ཐུགས་ཀ་ནས་ས་བོན་གདན་གྲི་སེང་དུ་སྤོ་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ས་བོན་སྤོས་

མཛད་པ་མཛད་ནས་འདུས་པ་གདན་ལ་འཁོད་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཐུགས་ཁ་ནས་ལྷ་

སྤོས་མཛད་པ་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་འདུས་ནས་གདན་ལ་འཁོད་པ་བེད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། 

ཁ་ཅྲིག་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་སྤོས་མཛད་པ་མཛད་འདུས་ནས་ཐུགས་ཁར་ཐྲིམ། 

སར་འབྲིན་སྔགས་བརོད་པས་ས་བོན་སོ་སོའྲི་གདན་ལ་སྤོས། དེ་ལས་ཕག་མཚན་

ཉྲིད་དུ། དེ་ལས་སྐུ་རྫོགས་པར་གྱུར། དེ་དག་ཕོགས་བཅུར་དཔག་མེད་འཕོས་ནས་

མཛད་པ་མཛད་དེ་འདུས་ནས་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་འཁོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་སོབ་
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དཔོན་གྲི་གཞུང་ལས་དང་པོར་འབྲིན་སྔགས་གྲིས་རང་རང་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྤོས་

པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པ་རྣམས་མཛད་ནས་སར་འདུས་པ་རྣམས་ཀང་སྦོར་བར་རང་

རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ས་བོན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར། དེ་དག་ཕག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་

གྱུར། དེ་དག་སྐུ་རྫོགས་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་དོ། །དེས་ན་འགྲེལ་པ་སྔགས་དོན་རྣམ་གཟྲིགས་ལས། དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷ་རོ་རེ་སེམས་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་རང་རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་

རང་རང་གྲི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་དུ་ལྡན་པ་ཕྱུང་ངོ་། །ཕྱུང་ནས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ཀུན་གྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་བས་ཏེ་ཡང་

ཕྲིར་ལོག་ནས་མཚན་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མདོག་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཇྲི་ལྟ་བའྲི་དོན་གྲི་རྲིམ་པས་རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་

པོའྲི་སྔགས་བཀོད་པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་བཞུགས་པར་

སྒོམ་ནས། ཞེས་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གཙོ་བོའྲི་རྩ་སྔགས་གསུངས་མ་ཐག་ཏུ། 

ཞེས་པའྲི་གསང་སྔགས་བརོད་བས་པས། །སོ་སོའྲི ་སྐུ་རྣམས་གསལ་པར་

བསྒོམ། །གསང་སྔགས་དེ་ཡྲི་གོང་ཉྲིད་དུ། །ཨའྲི་འཕོ་འདུའྲི་གནས་སབས་སུ། །བཅུ་

གཉྲིས་མཛད་པ་རྫོགས་བས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་ཀུན་བས་པ། །སར་ལོག་ཡྲི་

གེའྲི་མཚན་མ་ཀུན། །རང་གྲི་མདོག་ལྟར་གསལ་གྱུར་ཏེ། །སོ་སོའྲི་གནས་སུ་བཀོད་

པ་ལས། །ཟླ་བ་ལ་གནས་ཆོ་ག་གསུམ། །སྐུ་རྫོགས་ཤར་ལ་སོགས་པ་རུ། །གོ་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ་བཞུགས་པར་བསྒོམ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ཡང་

འདྲི་ལྟར། རང་གྲི་སེམས་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཡྲི་གེ་ཨའྲི་རྣམ་པར་གསལ་བ་དེ་ཉྲིད་ལས་སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་སེམས་

ཅན་གྲི་ཁམས་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ། ཨ་ཨཱཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྲི་ད་ཡ་ཧ་ར་

ཧ་ར་ༀ་ཧཱུཾ་ཧྲྲིཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྲི་ཝཱ་གྲི་ཤྭ་ར་མཧཱ་པཱ་ཙ་སརྦ་དརྨ་ག་ག་ན་ཨ་མ་

ལ་སུ་པ་རྲི་ཤུདྡྷ་དརྨ་ངྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨཱཿ ཞེས་པའྲི་གསང་སྔགས་ཀྲིས་བསྐུལ་བས། 

མྲི་བསྐོད་པ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་རྣམ་པས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕོགས་བཅུར་སྤོས། 

སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་མཛད། ཁད་པར་དུ་ཡང་གང་

དག་སེམས་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་

དང་བལ་བ་དེ་དག་ཁོ་ན་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གསལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡེ་

ཤེས་གཞན་འབྱུང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀོད། སར་

གཅྲིག་ཏུ་འདུས། མྲི་བསྐོད་པའྲི་དོད་ལ་ལྷ་སོ་སོའྲི་མཚན་གྲིས་བརེ་བ་མ་གཏོགས་

ཨ་ཨཱཿཞེས་པ་ནས་ཚུལ་དུ་མཛད་ཅེས་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་འད་བར་སྦར་ཏེ། 

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཞེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་ཆོས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྲིང་རེ་ལ་

སོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་གྲི་རྒྱུད་འབེད་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འཛིན་པའྲི་

ཕྲིར་རྣམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀོད། སར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། སང་བ་མཐའ་ཡས་

ཞེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་

མ་ལོག་པར་སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀོད། སར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། 

དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཅེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་རྟེན་

ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། བ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཀོད་སར་གཅྲིག་ཏུ་

འདུས། སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ཞེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ལ་བཀོད་སར་ཡང་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། རྲིན་ཆེན་

སེམས་མ་ཞེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པའྲི་

རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ལ་བཀོད། སར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ཆོས་ཀྲི་སེམས་མ་ཞེས་དང༌། 

ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོན་པ་མེད་པའྲི་རྣམ་ཐར་པའྲི་སྒོ་ལ་བཀོད། 

སར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། ལས་ཀྲི་སེམས་མ། ཞེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ལ་བཀོད། སར་

གཅྲིག་ཏུ་འདུས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཅེས་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ནང་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་བཀོད། 

སར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས། ཁད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་དང༌། བཀོད་

སར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་ཞེས་པ་འོག་མ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཐོག་མཐའ་སྔར་ལྟར་སྦར་

ནས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ནྲི། རོ་རེ་རྒྱལ་པོའྲི་ཕྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་

རངས་པ་ལ། རོ་རེ་ཆགས་པའྲི་ཕྲི་ནང་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་རེས་སུ་

ཆགས་པ་ལ། རོ་རེ་ལེགས་པའྲི་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ལེགས་

པའྲི་དངོས་པོའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ལ། རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་སོང་པ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོར་དབང་

བསྐུར་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ། རོ་རེ་ཉྲི་མའྲི་དོན་དམ་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་

འོད་འཕེལ་བ་ལ། རོ་རེ་ཏོག་གྲི་འདུས་བས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་སྦྲིན་

པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། རོ་རེ་བཞད་པའྲི་འདུས་མ་བས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བསྐེད་པའྲི་རྐེན་ཉྲིད་ལ། རོ་རེ་ཆོས་ཀྲི་མཐའ་ལས་འདས་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ། རོ་རེ་རྣོན་

པོའྲི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ། རོ་རེ་རྒྱུའྲི་དོར་བ་མེད་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཀུན་

ཏུ་མངོན་པར་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། རོ་རེ་སྨྲ་བའྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང་དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལ། རོ་རེ་ལས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཇྲི་སད་གསུང་བའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་”ཡངས
1
་པའྲི་སྒོ་

ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཀུན་མཆོད་པ་ལ། རོ་རེ་བསྲུང་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ལ། རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་གྲི་གཞན་

དབང་དངོས་པོ་མེད་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་བགེགས་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ལ། 

རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སོང་པ་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། སྐུ་ལ་

སོགས་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྲི་རྐེན་ལ། རོ་རེ་སྒེག་མོའྲི་སྦྲིན་པའྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། ཕེང་བ་མོའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། གླུ་མའྲི་བཟོད་

པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། གར་མའྲི་བཙོན་འགྲུས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། བདུག་

པ་མའྲིཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། མེ་ཏོག་མའྲི་བསམ་གཏན་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་ལ། མར་མེ་མའྲི་སོན་ལམ་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། དྲི་ཆབ་མའྲི་སོབས་ཀྲི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་གཉྲིས་ཀྲིས་དད་པའྲི་སོབས་ལ། རོ་རེ་ཞགས་

པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྩོན་འགྲུས་ཀྲི་སོབས་ལ། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་གཉྲིས་ཀྲིས་དན་པའྲི་

སོབས་ལ། རོ་རེ་འབེབས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སོབས་ལ། བམས་པ་ལ་

1 སྐུ། སངས
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སོགས་པ་བསལ་བཟང་གྲི་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་རང་རང་གྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

རྣམ་པས་སྤོས། ཐབས་མཁས་པས་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གྲོང་ཁེར་བསྐང་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་མཛད་པ་རྣམས་མཛད་དེ་སར་འདུས་ལྷ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྲི་ས་བོན་

གྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་ནང་དུ་རྣམ་

པར་བཀོད་པའྲི་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། ནང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་

རྩྲིབས་བརྒྱད་ཀྲི་གདན་ལ་ཤར་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ལྷོར་ཨཾ་སེར་པོ། ནུབ་ཏུ་ཧྲྲིཿ དམར་

པོ། བང་དུ་ཨཿ ལང་ཁུ། ཤར་ལྷོར་ཨ་དཀར་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཨཱ་སྔོན་པོ། ནུབ་བང་དུ་

ཨྲི་དམར་པོ། བང་ཤར་དུ་ཨཱྲི་ལང་ཁུ། འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པའྲི་ཤར་གྲི་རྩྲིབས་ལ། 

གཡས་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཨ་ཨཱ་ཨྲི་ཨཱྲི་སྔོན་པོ། ལྷོའྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

ཨུ་ཨཱུ་ཨེ་ཨྱཻ་སེར་པོ། ནུབ་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཨོ་ཨླཽ་ཨཾ་ཨཿ དམར་པོ། 

བང་གྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཨ་ཨཱ་ཨེ་ཨྱཻ་ལང་ཁུ། ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཤར་ལྷོ་

ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་མཱ་མཱ་གྲི་ནྲི་བཞྲི་དམར་སེར་སྔོ་ལང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་གྲྭ་

བཞྲིར་དྷཱུ་བཱུ་དཱྲི་ག་བཞྲི་སྔོ་སེར་དམར་ལང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་ལྷ་སམ་ལ་ཨ་

བཅུ་དྲུག་ཤར་གྲི་བཞྲི་སྔོན་པོ། ལྷོའྲི་བཞྲི་སེར་པོ། ནུབ་ཀྲི་བཞྲི་དམར་པོ། བང་གྲི་

བཞྲི་ལང་ཁུ། ཕྲི་ནང་གྲི་སྒོ་བརྒྱད་དུ་ཕོགས་ཀྲི་མདོག་ཅན་གྲི་ཨ་བརྒྱད། དེ་རྣམས་

རང་རང་གྲི་གནས་སུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ནང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་

ལ་ཤར་དུ་རོ་རེ་སྔོན་པོ། ལྷོ་རུ་རྲིན་ཆེན་སེར་པོ། ནུབ་ཏུ་པད་དམར་པོ། བང་དུ་ས་

ཚོགས་རོ་རེ། ཤར་ལྷོར་རོ་རེ་དཀར་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རྲིན་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ། ནུབ་བང་དུ་

པད་དམར་པོ། བང་ཤར་དུ་རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་ལང་ཁུ། འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པའྲི་ཤར་གྲི་
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རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་གཡས་ནས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ། ལྕགས་ཀྱུ། མདའ་གཞུ། སེ་གོལ་

གྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སྔོན་པོ། ལྷོའྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། རོ་རེ་རྲིན་ཆེན། ཉྲི་

མ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱལ་མཚན། སོའྲི་ཕེང་བ་རྣམས་སེར་པོ། ནུབ་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ་པད། རལ་གྲྲི། འཁོར་ལོ། ལགས་རྣམས་དམར་པོ། བང་གྲི་

རྩྲིབས་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ཁབ། མཆེ་བ་གཉྲིས། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་

རྣམས་ལང་ཁུ། ནང་གྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཤར་ལྷོར་རོ་རེ་གཉྲིས་དམར་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རྲིན་པོ་

ཆེའྲི་ཕེང་བ་སེར་པོ། ནུབ་བང་དུ་པྲི་ཝཾ་སྔོན་པོ། བང་ཤར་དུ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་ལང་

ཁུ། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་གྲྭ་བཞྲིར་ཤར་ལྷོར་སོས་ཕོར་སྔོན་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མེ་ཏོག་

གཞོང་པ་སེར་པོ། ནུབ་བང་དུ་མར་མེའྲི་སོང་བུ་དམར་པོ། བང་ཤར་དུ་རོ་རེའྲི་དུང་

ཆོས་ལང་ཁུ། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་ལྷ་སམ་ལ། ཤར་དུ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་བཞྲི། ལྷོར་རྲིན་

པོ་ཆེ་སེར་པོ་བཞྲི། ནུབ་ཏུ་པད་དམར་པོ་བཞྲི། བང་དུ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བཞྲི། ཤར་

སྒོ་གཉྲིས་སུ་ལྕགས་ཀྱུ་སྔོན་པོ། ལྷོ་སྒོ་གཉྲིས་སུ་ཞགས་པ་སེར་པོ། ནུབ་སྒོ་གཉྲིས་

སུ་ལྕགས་སྒོག་དམར་པོ། བང་སྒོ་གཉྲིས་སུ་དྲིལ་བུ་ལང་ཁུ་སེ་ཕག་མཚན་དེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚན་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་གནས་

སུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུར་རྫོགས་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་ནང་མའྲི་ཤར་གྲི་

རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། གཡས་ས་གནོན་གྲི་ཕག་རྒྱས་

རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསམས་ཞྲིང༌། གཡོན་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། ལྷོའྲི་

རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་ལ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་གཡས་མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱས་
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རྲིན་པོ་ཆེ་”དགུ་པ
1
་བསམས་ཤྲིང༌། གཡོན་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། 

ནུབ་ཀྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་ལ་སང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ། ཕག་གཉྲིས་མཉམ་གཞག་

གྲི་སེང་ན་རོ་རེས་མཚན་པའྲི་པད་དམར་པོ་བསམས་པ། བང་གྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་

ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལང་ཁུ་གཡས་སྐབས་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་

བསམས་ཤྲིང༌། གཡོན་མཉམ་བཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

བཞྲི་ཀའང་དབུ་རྒྱན་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེས་སྤས་ཤྲིང༌། སྐུ་ལ་རྒྱན་གཞན་མྲི་མངའ་བ། 

དར་ལའྲི་སོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་ཅན། ཞྲི་བའྲི་གཟྲིགས་སངས་མཛད་ཅྲིང་

རོ་རེ་དཀྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའོ། །ཤར་ལྷོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་ལ། སེམས་མ་རོ་

རེ་མ་དཀར་མོ་གཡས་རོ་རེ་ཐུགས་ཁར་བསམས་པ། ལྷོ་ནུབ་ཀྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་

ལ། རྲིན་པོ་ཆེ་སེམས་མ་སྔོན་པོ་གཡས་རྲིན་པོ་ཆེ་བསམས་པ། ནུབ་བང་གྲི་རྩྲིབས་

ཀྲི་གདན་ལ་ཆོས་ཀྲི་སེམས་མ་དམར་པོ་གཡས་པད་བསམས་པ། བང་ཤར་གྲི་

རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་ལ་ལས་ཀྲི་སེམས་མ་ལང་ཁུ་གཡས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསམས་པ། 

བཞྲི་ཀའང་གཡོན་པ་དཀུར་བརྟེན་པའོ། །འཁོར་ལོ་ཕྲི་མའྲི་ཤར་གྲི་རྩྲིབས་བཞྲིའྲི་

གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ། གཡས་རོ་རེ་ཐུགས་ཁར་

གཏོད་དེ་འཛིན་ཞྲིང༌། གཡོན་རོ་རེས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་དྲིལ་བུ་སེམས་པ་དང་བཅས་

པས་དཀུར་བརྟེན་པ། རོ་རེ་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་

པ། རོ་རེ་ཆགས་པ་སྔོན་པོ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་མེ་ཏོག་གྲི་མདའ་དང་བཅས་པའྲི་གཞུ་

རྣ་བ་གཡས་པའྲི་བར་དུ་བཀང་ནས་འཛིན་པ། རོ་རེ་ལེགས་པ་སྔོན་པོ་ཕག་གཉྲིས་

1 སྐུ། ཆ་དགུ་པ
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རོ་རེ་ཐུགས་ཁར་བཞག་ནས་མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་སེ་གོལ་བརབས་པས་ལེགས་སོ་

སེར་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། ལྷོའྲི་རྩྲིབས་བཞྲིའྲི་གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་རྲིན་

ཆེན་སེར་པོ་གཡས་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དཔྲལ་བར་འཇོག་ཅྲིང་གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བས་

པའྲི་དྲིལ་བུ་སེམས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཛིན་པ། རོ་རེ་ཉྲི་མ་སེར་པོ་གཡས་ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་འཛིན་ཞྲིང༌། གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྟེན་པ། རོ་རེ་ཏོག་སེར་པོ་གཡས་

ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ཞྲིང་གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྟེན་པ། རོ་རེ་བཞད་པ་

སེར་པོ་གཡས་པས་སོའྲི་ཕེང་བ་ཁ་འགྲམ་གཡས་སུ་འཛིན་ཅྲིང་གཡོན་པ་གདན་ལ་

བརྟེན་པ། ནུབ་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲིའྲི་གདན་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། རོ་རེ་ཆོས་དམར་པོ་

གཡོན་པདའྲི་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྩ་བ་དཀུར་བཟུང་ནས་གཡས་པའྲི་མཐེབ་

མཛུབ་ཀྲིས་དེའྲི་འདབ་མ་རང་གྲི་ཐུགས་ཁར་ཁ་འབེད་པ་ལ་གཟྲིགས་པར་མཛད་

པ། རོ་རེ་རྣོན་པོ་དམར་པོ་གཡས་རལ་གྲྲི་འདེབས་པར་མཛད་ཅྲིང༌། གཡོན་པོ་ཏྲི་

ཐུས་ཁར་བསམས་པ། རོ་རེ་རྒྱུ་དམར་པོ་གཡས་ཀྲིས་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་

གུང་མོ་ལ་བསོར་ཞྲིང་གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྟེན་པ། རོ་རེ་སྨྲ་བ་དམར་པོ་གཡས་རོ་

རེའྲི་ལགས་འཛིན་ཅྲིང་གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྟེན་པ། བང་གྲི་རྩྲིབས་བཞྲིའྲི་གདན་ལ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། རོ་རེ་ལས་ལང་ཁུ་གཡས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་གཏོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

ཐུགས་ཁར་བསམས་ཤྲིང༌། གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་དྲིལ་བུ་སེམས་པ་དང་

བཅས་པས་དཀུར་བརྟེན་པ། རོ་རེ་བསྲུང་བ་ལང་ཁུ་ཕག་གཉྲིས་རོ་རེའྲི་ཞགས་པ་

འཛིན་པས་གོ་བཀོན་པའྲི་ཚུལ་མཛད་པ། རོ་རེ་གནོད་སྦྲིན་ལང་ཁུ་ཕག་གཉྲིས་རོ་

རེའྲི་མཆེ་བ་ཁ་འགྲམ་གཉྲིས་སུ་འཛིན་པ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལང་ཁུ་ཕག་གཉྲིས་དམ་
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ཚིག་གྲི་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་དུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་”འཚར
1
་ཞྲིང་བཞུགས་པའོ། །དཀྲིལ་

འཁོར་ནང་མའྲི་གྲྭ་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་ཤར་ལྷོར་རོ་རེ་སྒེག་མོ་དམར་པོ་རོ་རེ་རྩེ་

ལྔ་པ་དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཟུང་ནས་སྒེག་པ་དང་བཅས་ཏེ་འགྲིང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གཡོན་

དུ་ཅུང་ཟད་འདུད་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཕེང་བ་”མ་
2
སེར་པོ་ཕག་གཉྲིས་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

ཕེང་བ་འཆྲིང་བའྲི་ཚུལ་དུ་མཛད་པ། ནུབ་བང་དུ་གླུ་མ་དམར་པོ་ཕག་གཉྲིས་རོ་རེའྲི་

པྲི་ཝཾ་བཟུང་བ། བང་ཤར་དུ་གར་མ་ལང་ཁུ་ཕག་གཉྲིས་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་གཉྲིས་

བསམས་ནས་གར་མཛད་པ། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་གྲྭ་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ། 

ཤར་ལྷོར་བདུག་པ་མ་སྔོན་མོ་ཕག་གཉྲིས་སོས་ཁང་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མེ་ཏོག་མ་

སེར་མོ་གཡོན་པ་མེ་ཏོག་གྲི་ཟ་མ་ཏོག་ཐོགས་ནས་གཡས་པས་འཐོར་བའྲི་ཚུལ་

མཛད་པ། ནུབ་བང་དུ་མར་མེ་དམར་པོ་མར་མེའྲི་སོང་བུ་འཛིན་པ། བང་ཤར་དུ་དྲི་

ཆབ་མ་ལང་ཁུ་གཡོན་ན་དྲིའྲི་དུང་ཆོས་བཟུང་ནས་གཡས་པས་དྲི་བྱུག་པའྲི་ཚུལ་དུ་

མཛད་པ། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་ལྷ་སམ་གྲི་གདན་ལ་ཤར་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བམས་

པ། འཇམ་དཔལ། སོས་ཀྲི་གླང་པོ། ཡེ་ཤེས་ཏོག་བཞྲི་སྔོན་པོ་གཡས་རོ་རེ་ཐུགས་

ཁར་འཛིན་ཅྲིང༌། གཡོན་སེམས་པ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། ལྷོར་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་བཟང་སྐོང༌། བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། བོ་གྲོས་མྲི་བཟད་པ། སོབས་པ་

བརྩེགས་པ་བཞྲི་སེར་པོ་གཡས་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དཔྲལ་བར་འཇོག་ཅྲིང༌། གཡོན་

དེས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་དྲིལ་བུ་སེམས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

མཐུ་ཆེན་ཐོབ། ངན་སོང་ཀུན་འདེན། མ་ངན་དང་མུན་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་

1 སྐུ།  འཚིར

2 མ་ཕྲི། -མ་
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འཇོམས་པ། ད་བ་ཅན་གྲི་འོད་བཞྲི་དམར་པོ། གཡོན་པད་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྩ་

བ་དཀུར་བཟུང་ནས་མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་དེའྲི་འདབ་མ་རང་གྲི་ཐུགས་ཁར་ཁ་འབེད་

པ་ལ་གཟྲིགས་པར་མཛད་པ། བང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ། འོད་དཔག་

མེད། ནམ་མཁའ་མཛོད། སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་བཞྲི་ལང་ཁུ། གཡས་ས་ཚོགས་

རོ་རེ་གཏོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཐུགས་ཁར་བསམས་ཤྲིང༌། གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བས་པའྲི་

དྲིལ་བུ་སེམས་པ་དང་བཅས་པས་དཀུར་བརྟེན་པ། ཤར་སྒོ་གཉྲིས་སུ་རོ་རེ་ལྕགས་

ཀྱུ་སྔོན་པོ་ཕག་གཉྲིས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་བསམས་པ། ལྷོ་སྒོ་གཉྲིས་སུ་རོ་རེ་ཞགས་པ་

སེར་པོ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ནུབ་སྒོ་གཉྲིས་སུ་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་

དམར་པོ་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྕགས་སྒོག་འཛིན་པ། བང་སྒོ་གཉྲིས་སུ་རོ་རེ་འབེབས་

པ་ལང་ཁུ། གཡས་དྲིལ་བུ། གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྟེན་པ། སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ནས་

འབེབས་པའྲི་བར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བརྒྱན་

པ། དར་”གྲི
1
་སོད་གཡོགས་ཅན་རང་རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་ན་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་

ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའོ། །སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་ཕོགས་མདོག་ཏུ་སོབ་དཔོན་

གྲིས་གསུངས་ཀང༌། ལྷ་གཡོན་གྲི་ཕག་མཚན་གྲི་གསལ་ཁ་མེད་པ་མང་བར་བྱུང་

བ་ལ། འདྲིའྲི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་སེམས་མ་བཞྲིའྲི་གཡོན་པ་དཀུར་བརྟེན་པ་ཡྲིན། 

གཞན་གཡོན་གྲི་ཕག་མཚན་མ་བཤད་པ་རྣམས་ཨུཏྤལ་འཛིན་པ་བའོ་ཞེས་འཆད་

པ་ནྲི། འཇམ་དཔལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པས་སོ་སམ་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

གང་ཡང་མྲི་འདུག་པས་ཡྲིད་བརྟན་པར་དཀའ་ལ། ཕྲིས་ཀྲི་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ལ་

1 མ་ཕྲི། སྐུ།  གྲིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 1010  

རོ་རེ་དབྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོར་དབྲིངས་ནས་བཤད་པ་

བཞྲིན་བའོ་ཞེས་གསུང་བ་ནྲི་མྲིང་མཚུངས་པས་དོན་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་

འབེལ་བ་མྲི་སང་ཡང་ཡོ་གའྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས་ཁ་འགེངས་པ་ལ་དགོངས་

པར་བཤད་དུ་རུང་བ་སང་ཞྲིང༌། དེ་ལ་གཞན་དུ་བེད་པ་ལ་དེ་དང་མཚུངས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཙམ་ཡང་མྲི་སང་བས་འདྲིར་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་སོགས་ལྷག་མ་རྣམས་

ཀྲི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་བས་སོ། །དེ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ནོ། །

གསུམ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ནྲི། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས་འདྲིར་

མཆོད་པ་བྲིན་གྲིས་སོབ་པར་བཤད་དོ། །རང་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཐུགས་ཁ་

ནས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ངོ་བོ་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་འཇམ་དཔལ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་

ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པས་བྱུང་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོར་གནས་

པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཡཀ་ཧཱུཾ་ཞེས་སོགས་མཆོད་པ་བསང་སྦངས་བྲིན་རླབས་སྔར་

ལྟར་བས། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས། རང་གྲི་ལྷ་ཡྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་རང་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདེན་པ་ནས་དམ་ཚིག་

པ་དང་བསེ་བའྲི་བར་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བརོད་པར་

བ་སེ། གཞན་དག་གྲིས་ནྲི་འདྲི་མན་ཆད་ལ་སོབ་དཔོན་རང་གྲི་གཞུང་ན་ཤྲིན་ཏུ་

གསལ་བ་རྣམས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་མཐུན་པ་ཤ་སག་བས་པ་མང་བར་

སང་ངོ༌། །རང་གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་བས་ནས། ༀ་བཛྲ་

ས་མཱ་ཛཿསོས་དང་བཅས་པའྲི་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། མ་ལུས་ཕོགས་ན་བཞུགས་
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པ་ཡྲི། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བགྲི་བ་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

སྤན་འདེན་པས། །དེང་འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀུན་གཤེགས་ཏེ། །དངོས་གྲུབ་འདྲིར་ནྲི་

སྩལ་དུ་གསོལ། །ༀ་ཨེ་ཧ་ཧྲི་བྷ་ག་ཝ་ན་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་

སྟྭཾ། ཅེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། བཅོམ་ལྡན་

ཐུགས་རེས་བོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སལ་བར་ལྡན། །བདག་གྲི་

མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །འདྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨརྒྷཾ་པཱུ་ཛ་

མེ་ག་ས་མུ་ཏྲ་་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ཅེས་རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ་ནས་དུང་ཆོས་འཛིན་

པའྲི་ཚུལ་དུ་བས་པ་མཆོད་ཡོན་གྲི་ཕག་རྒྱས་མཆོད་ཡོན་དབུལ། ཇྲི་ལྟར་བཅོམ་

ལྡན་འཇམ་དབངས་ཀྲི། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ། །”གཟུང
1
་འཛིན་དྲི་མ་མྲི་

མངའ་ཡང༌། །འགྲོ་བའྲི་དོན་དུ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་

རཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་ཧོཿ ཞེས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའྲི་ཕྲིར། །ཉྲིད་

ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཇྲི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྲིད་ན། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་བཛྲ་ཏྲིཥྛ་ཧཱུཾ། ཞེས་མེ་ཏོག་གྲི་གདན་དབུལ་ལོ། །གདན་

དབུལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྔགས་འདྲི་དག་ལ་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་དཔེ་མ་དག་གམ་སམ་

པ་འགའ་རེ་སང་སེ། དཔེ་དག་པ་ལ་ད་དུང་གཏུགས་ནས་དཔད་པར་བའོ། །དེ་

ནས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། མཉམ་མེད་མྲི་གཡོ་མཉམ་མེད་མཆོག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ཅན། །ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་འགྲོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་མཛད། །ཡོན་ཏན་

1 མ་ཕྲི། གཟུགས
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མཐའ་ཡས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྦྲིན་མཛད་པ། །དྲི་མེད་མྲི་གཡོ་མཉམ་མེད་

དམ་པའྲི་མཆོག་ཆོས་ཅན། །ཡོན་ཏན་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བའྲི་ཆ་ལའང་ཚད་མེད་དེ། །དཔེ་

ནྲི་ནམ་མཁའ་དང་ཡང་བསྒྲུན་དུ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དངོས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་མཉམ་མེད་

དཔེ་དང་བལ་བ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་རྣམས་ངེས་

པར་སྩོལ། །རྟག་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པ་ཐུགས་རེའྲི་ཤུགས་ལས་བྱུང༌། །སོན་ལམ་གྲུབ་པ་

འགག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཅན། །འགྲོ་བའྲི་དོན་སྒྲུབ་རབ་ཏུ་བརྩོན་པ་མཐའ་ཡས་

པ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་སང༌། །ཚད་མེད་ཚད་དང་བལ་

བ་ཤྲིན་ཏུ་རྫོགས་པ་ཡྲིན། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གོ་འཕང་དམ་པ་བརེས་གྱུར་

ཀང་། །ཁམས་གསུམ་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད་པ་ཡྲི། །ཐུགས་

རེའྲི་སྤོད་པ་མྲི་གཡོ་འགག་པར་ཡོང་མྲི་འགྱུར། །ཨེ་མའོ་ཤྲིན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་ཆོས་

ཉྲིད་མཆོག་དང་ལྡན། །མཆོག་སྦྲིན་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་

པ། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛད། །མགོན་པོ་དུས་

གསུམ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་རབ་མཁེན་པས། །དམ་ཚིག་མཆོག་གསུམ་དངོས་གྲུབ་དམ་

པ་བདག་ལ་སྩོལ། །འདྲི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཡང་དག་ཡོན་ཏན་རྒྱས་

པ་སེ། །ལན་ཅྲིག་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པས་ཀང༌། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། ཞེས་པས་བསོད། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནང་དུ་གཞུག །ༀ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་ཕྲི་འབང་གྲི་བགེགས་

བསྐྲད། བཛྲ་བནྡ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་སྒོ་བཅད། འདྲིར་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པས་སྔོན་དུ་

སྒོ་དབེ་བ་ཞྲིག་དགོས་པར་མངོན་ཡང་ཁ་ཅྲིག་མྲི་བེད་ཅྲིང༌། སྔ་མ་དག་ཡེ་ཤེས་པ་
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 1013  

སྤན་འདེན་གྲི་སྔོན་དུ་ཡང་སྲིང་པོ་ལན་ཅྲིག་བརོད་པས་སྒོ་ཕེ་བར་བསམ་ཞེས་ཟེར། 

ཡོ་ག་གཞན་གྲི་རྲིགས་འགྲོས་”སྦངས
1
་ནས། ༀ་བཛྲ་ཨུད་ག་ཊ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་

ཡ་ཧཱུཾ། གྲི་སྔགས་རྒྱས་བ་དགོས་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདེན་

པའྲི་སྔོན་དུ་བའོ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གྲི་དངོས་སན་ལ་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་

པ་དང་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་གདབ་ཆྲིག་ཆོད་དུ་བེད་པ་འད་བ་ཞྲིག་བཤད་ཀང༌། 

བ་མ་སྔ་མ་དག་སྒོ་བ་བཞྲིའྲི་སྔགས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་པ་ལ་དགུག་ཅྲིང་

མཉེས་པར་བས་པའྲི་རེས་སུ་རྒྱས་གདབ་བེད་པ་བདེ་བར་སང་བས། དཀྲིལ་ཆོག་

གྲི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་བངས་ན་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །རྒྱས་གདབ་ལ་ཡོན་

ཏན་ཀུན་འབྱུང་དུ། ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་ནས་གརྦ་ཨཱཿ ཏ་ཤྱ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཞེས་བལྟ་བར་

བའོ། །ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཏྲ་ཤྱ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་གཉྲིས་སུ་མེད་

པར་བསམ་མོ། ཞེས་པས་དམ་རྒྱ་བསན། ཡང་རྩ་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་ལ་

ༀ་བཛྲ་ཀ་ར་ཞེས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཨ་ལས་འོད་འཕོས་ནས་ཡོན་

ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་ངོ་བོར་འོད་བསྡུས་པས་ས་ཚོགས་རོ་རེར་གྱུར་པ་ལས་ཨས་

མཚན་པའོ། ཞེས་པས་ལས་རྒྱ་”རྟེན
2
། ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་ༀ་བཛྲ་དརྨཱ་ཧྲྲིཿ ༀ་བཛྲ་

ཙཀྲ་ༀ། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་པད་དང་འཁོར་ལོ་དང་རོ་རེ་དང་ལྡན་པ་མགྲྲིན་

པ་དང་སྤྲི་གཙུག་དང་ཐུགས་ཁར་མཚན་པའོ། ཞེས་པའྲི་དང་པོ་གསུང་ཆོས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ། གཉྲིས་པ་སྐུ་ཕག་ཆེན། གསུམ་པ་ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་

དགོས་སོ། །དེའྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཐུགས་ཆེ་བ། །སངས་

1 སྐུ།  སྦར

2 སྐུ། བསན
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རྒྱས་ཀུན་གྲི་གསུང་ཡང་ཡྲིན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྐུ་ཆེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གྲི་ཐུགས་ལ་གནས། །གཙོ་བོ་ཆོས་ཀྲི་སྦྲིན་བདག་སེ། །ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པོའྲི་དོན་སོན་

པ། ཞེས་པ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡང་མཚོན་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་ནྲི། ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་བཏབ་རང་གྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་

གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པ་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕྲིན་ལས་དང་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་བསྒྲུབ་

པ་ལས་མྲི་འདའ་བས་རྒྱས་བཏབ་པ་མཚོན་པར་སོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱས་

བཏབ་ལ་དེ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཆོས་རྒྱའྲི་སབས་སུ་བ་མ་སྔ་མ་དག་

གྲིས་ལྕེ་རོ་རེར་བསྐེད་པ་ལ་རང་རང་གྲི་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པ་བེད་པ་དང༌། “ཨ
1
་

མཚན་པར་བེད་པ་གཉྲིས་ནྲི་ཕྲི་མ་ཅུང་ལུགས་འདྲི་ལ་འགྲྲིག་པར་མངོན་ནོ། །དེ་

ལྟར་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ལན་གཅྲིག་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་བེད་པའང་

ལན་ཅྲིག་ལས་སྒྲུབ་དཀྲིལ་གཉྲིས་ཀ་རུ་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་བ་མ་སྔ་མ་དག་

ཐམས་ཅད་ལུས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མྲི་བེད་པ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཕག་མཚན་

དང་སྐུའྲི་ཕག་རྒྱ་རྲིགས་གཅྲིག་ཁོ་ནར་མེད་ཅྲིང༌། ཐམས་ཅད་ལ་དང་པོའྲི་སངས་

རྒྱས་ལྟ་བུ་ནང་གྲི་དམ་རྒྱ་དང་ཕག་ཆེན་ལུས་ཀྲིས་བཅས་ནས་རྒྱས་འདེབས་

པའང་མྲི་འགྲུབ་ལ། སྔགས་རོད་ཐེབས་གཅྲིག་ལ་ལྷ་སོ་སོའྲི་ཕག་རྒྱ་སོ་སོ་མྲི་འད་

བ་རྫོགས་པར་འཆའ་བའང་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་དབང་བསྐུར་བའྲི་རེས་

སུ་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱས་འདེབས་བེད་པ་ནྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱས་

འདེབས་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ་དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་བས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

1 སྐུ།  ཨས
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པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལ། དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔགས་ཀང་སོབ་དཔོན་གྲིས་དངོས་

སུ་གསུངས་པ་བཞག་ནས་གཞན་བེད་པ་མྲི་འཐད་དོ། །དེ་ལ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ སོགས་

བཞྲིས་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཡོ་ག་སྤྲི་འགྲོ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

དགུག་གཞུག་བཅྲིང༌། ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་གདབ། དབང་བསྐུར་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་

ལས་ལ་སྦོར་བར་དཀྲིལ་ཆོག་དང་འགྲེལ་པ་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། སྒྲུབ་ཐབས་

སུ། དེ་ནས་ལས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡང༌། །བསྐེད་པའྲི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་སེ། །སྒ་ལས་

འཕེལ་ཏེ་རྒྱས་བཤད་པས། །འདྲིར་ནྲི་བདག་གྲིས་མ་བཤད་དོ། ཞེས་གསུངས་པས་

བསན་ཏེ། ལས་ལ་སྦོར་བ་ནྲི་སྔར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྐེད་པའྲི་ཞར་ལ་

སྲིང་རེའྲི་སྒ་སེ་ཨ་ལས་འཕེལ་བ་སེ་སྤོས་ནས་མཛད་པ་མཛད་པར་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དེ་དང་འད་བའྲི་ལན་ལ་བསྐུལ་བ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་རྒྱས་པར་མ་བཤད་དོ། ཞེས་

པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆོ་གའྲི་དཀྱུས་ལ་འཇུག་པར་

བ་སེ། སྒོ་བཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་བསེ་བ་ནྲི་ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ༀ་བཛྲ་པཱ་ཤ་

ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། ༀ་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཨཿ ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་

པ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྔོན་དུ་གོང་ལྟར་སྔགས་ཙམ་གྲིས་མཆོད་

ཡོན་ཕུལ་ནས། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ནྲི། ༀ་བཛྲ་

སཏྭ་ཧཱུཾ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དམར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་

ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ་རེ་རེ་གནས་པར་གྱུར། ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་ནས་གརྦ་ཨཱཿ ཏྲ་ཤྱ་ས་མ་

ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བརོད་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ། ཡང་རྩ་སྔགས་

ཀྲི་མཇུག་ཏུ་ཏྲ་ཤྱ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་བརོད་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་
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ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་བསམ་སེ་དམ་རྒྱའོ། །ༀ་བཛྲ་དརྨ་ཧྲྲིཿ ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མགྲྲིན་པར་པད་དམར་པོ་”ཧྲྲིཿ ས
1
་མཚན་པ་བདེ་བར་གནས་པའྲི་ལྷ་སོ་

སོའྲི་ལགས་ལ་རོ་རེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་བར་ཆོས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་རེ་རེས་

མཚན་པར་གྱུར། ཆོས་རྒྱའོ། །

རྩ་སྔགས་བརོད་ༀ་བཛྲ་ཀ་ར། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ཨ་ལས་འོད་

འཕོས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་

ལས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྲི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་ཨ་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ལྟེ་བ་ལ་ཨས་མཚན་པ་རེ་རེ་

གནས་པར་གྱུར། ལས་རྒྱའོ། །

ༀ་བཛྲ་ཙཀྲ་ༀ། ལྷ་སོ་སོའྲི་སྤྲི་བོར་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ༀ་གྲིས་མཚན་པ་རེ་

རེ་གནས་པའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་

སུ་གསལ་བར་གྱུར། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། བ་མ་དག་ལས་རྒྱ་དང་ཕག་ཆེན་གྲི་མཇུག་

ཏུའང་རྩ་སྔགས་རེ་བརོད་པར་འདོད་དེ་མྲི་རུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ནས་དབང་བསྐུར་

བར་བ་སེ། རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ཨའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བར་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ༀ་པྲ་ཏྲི་པ་རྲི་

ཤུད་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སརྦ་དརྨ་ཡ་དུ་ཏ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཀ་ཡ་མཉྫུ་ཤྲྲི་པ་རྲི་ཤུདྲི་

ཏ་མུ་པཱ་ད་ཡེ་ཏྲི་ཨ་ཨཱ་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར་

བས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིགས་ལྔས་དབུ་རྒྱན་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

1 མ་ཕྲི། ཧྲྲིཿ
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གཤེགས་པ་ལྔ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་ཅན་དུ་

གྱུར། དེ་ནས་ལས་ལ་སྦར་བ་ནྲི། ཡྲིད་ཀྲིས་ཕག་ཆེན་བསྒོམ་ནས། རྩ་སྔགས་རེ་རེ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མགོ་བོར་སྦར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་འགོད་པའྲི་འཕྲིན་ལས་

མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་པ་ནས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པའྲི་འཕྲིན་ལས་

མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་སོགས་དགོས་མཛད་རྣམས་དང༌། མགོར་གཤེགས་པ་བཞྲི་

ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་དང༌། གཞན་རྣམས་ལ་སེམས་མ་རོ་རེ་མས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ལྷ་སོ་སོའྲི་མཚན་སྦར། མཇུག་ཏུ་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་

གསོལ་ཞེས་སྦར་ནས། ལྷག་མ་སྔར་ལྟར་བརོད་དེ་ལས་ལ་སྦར་བའོ། །དེ་ནས་སྔར་

བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཆོད་པ་དེ་དག་གྲིས་མཆོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་གར་

བསོར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་མཆོད་པ་སོ་སོའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་འབུལ་བ་ལ་ༀ་

ཞེས་བརོད་ཅྲིང་གར་ཐོག་མར་སོར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་ས་

བོན་ལས་མཆོད་པ་དེ་དང་དེའྲི་ལྷ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས། པད་སོར་གཉྲིས་པ་ལ་

རང་ཡང་ལྷ་མོ་དེ་དང་དེའྲི་ང་རྒྱལ་བེད། པུཥེ་སོགས་སོ་སོའྲི་མྲིང་སྔགས་བརོད་

པའྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་དེ་དག་གྲིས་ལྷ་སོ་སོ་ལ་མཆོད་པར་བསམ་ཞྲིང་གར་དཀུ་གཡོན་པར་

བསྡུས་ཏེ་སེ་གོལ་བས་ནས་ལྷ་མོ་སྤོས་པ་དེ་དག་སྲིང་ཁར་བསྡུ་བ་ནྲི་ཀུན་ལ་ཤེས་

པར་བའོ། །དེ་ལ་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་གེན་དུ་

བསན་དཀུ་གཉྲིས་སུ་བཞག་ལ་བསམ་པ་གཡོས་པས་མགོ་གཡོན་དུ་འདུད་པ་ནྲི་
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སྒེག་མོའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེང་བ་འཆྲིང་བའྲི་ཚུལ་དུ་བེད་པ་ནྲི་ཕེང་

བ་མའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁ་ནས་ཚིག་འབྲིན་པའྲི་ཚུལ་དུ་གེན་དུ་

འདེན་པ་ནྲི་གླུ་མའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་གར་བསོར་བ་ནྲི་གར་མའྲི་དང༌། 

རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་བདུག་པ་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་ཐུར་དུ་ལུགས་པ་ནྲི་བདུག་

པ་མའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་མེ་ཏོག་འཐོར་བའྲི་ཚུལ་དུ་བེད་པ་ནྲི་མེ་ཏོག་

མའྲི་དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲི་མཐེ་བོང་གཤྲིབས་ཏེ་བསྒེང་བ་ནྲི་མར་མེ་མའྲི་

དང༌། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་རབ་ཏུ་བརྐང་སེ་གཡས་པའྲི་ཐལ་མོས་དྲིས་བྱུག་པའྲི་

ཚུལ་དུ་བེད་པ་དྲི་ཆབ་མའྲི་སེ་དེ་ཡང་བདག་བསྐེད་ལ་མཆོད་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་སྲིང་

ཁར་བྱུག་པའྲི་ཚུལ་དང༌། མདུན་བསྐེད་ལ་མཆོད་པའྲི་ཚེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕར་བསན་ནས་

བྱུག་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །ཉེར་སྤོད་ལྔའྲི་དང་པོ་བཞྲི་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པ་ཕྲི་མ་བཞྲི་དང་

འད་ལ། ཞལ་ཟས་ལ་རོ་རེ་”བསམ
1
་པ་རལ་གྲྲི་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་དུ་བ་བ་དང༌། 

འདོད་ཡོན་ལྡའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་སྤྲི་འགྲོ་ལྟར་ཏེ། དེ་ལ་ཐོག་མར་ཆུ་གཉྲིས་དང་ཉེར་སྤོད་

ནས་བརྩམས་ཏེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འབུལ་བ་ནྲི། རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། 

ཞེས་སོགས་དང་གོང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྲིས་ཆུ་གཉྲིས་ཕུལ་ནས། ཐང་དང་ཆུ་

ལ་སྐེས་པ་ཡྲི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྲི་མེ་ཏོག་འདྲི། །ཐུབ་དབང་སས་དང་བཅས་ལ་

འབུལ། །བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའྲི་ཕྲིར། །ཅྲི་བདེ་བར་ནྲི་བཞེས་སུ་

གསོལ། །ༀ་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་པུཥེ་པཱུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ཏྲ་ས་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་

ཧཱུཾ། ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གསུམ་དང་སྔགས་ཀྲི་ཐོག་མཐའ་ཉེར་སྤོད་ལྷག་མ་ལ་ཡང་འད་

1 མ་ཕྲི། བལྟམ   སྐུ། བསམ



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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བར་སྦར་ལ། ནགས་ཚལ་བཅུད་ནྲི་ཡྲིད་འོང་བ། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྲི་བདུག་སོས་འདྲི། 

ཞེས་དང༌། བཛྲ་ངྷཱུ་པེ། སང་བའྲི་ཁད་པར་གང་ཡོད་དང༌། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྲི་སང་

གསལ་འདྲི། ཞེས་དང༌། བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ། ཨ་ཀར་ལ་སོགས་ཙན་དན་ཆུ། །ལྷ་རྫས་

དམ་པའྲི་དྲི་ཆབ་འདྲི། ཅེས་དང༌། བཛྲ་གནྡེ། རོ་མཆོག་”བརྒྱ
1
་དང་ལྡན་པ་ཡྲི། །ལྷ་

རྫས་དམ་པའྲི་ཞལ་ཟས་འདྲི། ཞེས་དང༌། བཛྲ་ནྱཻ་བྲི་ཏེ། ལྷ་རྫས་དམ་པའྲི་སྲིལ་སན་

འདྲི། ཞེས་དང༌། བཛྲ་གྲི་ཏྲི་རག་ཤ ཅེས་སྦར་རོ། སྒེག་སོགས་བརྒྱད་ནྲི། དེང་ནས་

བརྩམས་ཏེ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །སས་དང་བཅས་པ་རྣམ་རོལ་ཕྲིར། །རོ་རེ་སེམས་

མའྲི་རྣལ་འབོར་གྲིས། །དགའ་སོན་བདེ་བས་མཆོད་པར་བ། །ༀ་བཛྲ་ལཱ་སྱ་ཧཱུཾ། 

སྒེག་དང་བཅས་པས་ཕེང་བ་འཕང༌། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བ། །དེས་

ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འབལ་མྲི་འགྱུར། །ཕེང་བ་དེ་ཡྲི་རྒྱན་ཡྲིན་ནོ། །ༀ་བཛྲ་མཱ་ལྱ་ཏྲཾ། ལུས་

ཅན་ཀུན་ལ་དམ་ཆོས་ཀྲི། །གླུ་ནྲི་ཁོད་ཀྲིས་བང་བར་བ། །དེ་ཡྲིས་བདེ་གཤེགས་

དངོས་གྲུབ་ནྲི། །མྱུར་དུ་བདེ་བས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ༀ་བཛྲ་གྲི་ཏྲི་ཧྲྲིཿ དེ་ཉྲིད་ཐལ་

མོའྲི་གར་གྲིས་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བ། །སངས་རྒྱས་འདུལ་

བའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲིས། །གར་མཁན་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་བར་གྲིས། །ༀ་བཛྲ་ནྲིརྟ་ཨཿ  

རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་སོས་ཕུལ་བས། །བརྟུལ་ཤུགས་བཟང་པོས་ལེགས་བསྒོས་

པས། །ལུས་ཅན་བདེ་གཤེགས་ཆ་ལུགས་སུ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ནྲི་ཚིམ་པར་

གྲིས། །ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཧཱུཾ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། །བང་ཆུབ་ཡན་

ལག་ཡོངས་རྫོགས་པའྲི། །མཚན་དང་དཔེ་བད་ལྡན་པ་ཡྲི། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་ནྲི་

1 མ་ཕྲི། བརྒྱད    སྐུ།  བརྒྱ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཐོབ་པར་གྲིས། །ༀ་བཛྲ་པཱུཥེ་ཧཱུཾ། ཆོས་ཀྲི་མེ་ནྲི་ལེགས་སྦར་ནས། །རོ་རེ་ཆོས་དང་

འད་བ་རུ། །སེམས་ཅན་མ་རྲིག་”ལྡོངས
1
་པ་ལ། །ཡེ ་ཤེས་སྒོན་མ་སྦར་དུ་

གསོལ། །ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧཱུཾ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་དྲི་ཕུལ་བས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཏྲིང་

འཛིན་ཤེས་རབ་དང༌། །རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཡྲི། །བང་ཆུབ་ལུས་ཅན་རྣམས་

ལ་བགོས། །ༀ་བཛྲ་གནྡེ་ཨཿ དེ་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ནྲི། ཁ་དོག་དབྲིབས་ལེགས་

ཡྲིད་འོང་རྒྱན་འཕེང་ལྡན། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་གཟུགས་མཆོག་ཅྲི་མཆྲིས་

པ། །མོས་བོས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤྲིང་བ་མེད་གྲུབ་

མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་པ་པཱུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་

ཡེ་ཧཱུཾ། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་དང༌། སྔགས་ཀྲི་ཐོག་མཐའ་འད་བར་སྦར། ཕོགས་དུས་

ཀུན་ན་ཟྲིན་དང་མ་ཟྲིན་པའྲི། །ཡོན་ཏན་ཚིག་བརོད་ཡྲིད་འོང་ཅྲི་མཆྲིས་པ། ཞེས་

དང༌། ཤཔྟ། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་ཙན་དན་སྦྲུལ་སྲིང་དང༌། །ཨ་ཀར་ལ་སོགས་དབང་

པོ་ཚིམ་བེད་རྣམས། ཅེས་དང༌། གནྡེ། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་

པའྲི། །ལུས་སེམས་བརྟས་བེད་རོ་མཆོག་ཅྲི་མཆྲིས་པ། ཞེས་དང༌། ར་ས། ཕོགས་

དུས་ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁྲིལ་ཆགས་པའྲི། །རེག་བའྲི་ཁད་པར་དབང་པོ་ཚིམ་

བེད་རྣམས། ཅེས་དང༌། པརྴ་ཅེས་སྦར་རོ། མཆོད་འབུལ་གྲི་ཚིག་འདྲི་དག་ལ་ཡོན་

ཏན་ཀུན་འབྱུང་ན་འགྱུར་སྐོན་དང་དཔེ་མ་དག་པ་རྲིམ་པར་བརྒྱུད་པ་འགའ་རེ་སང་

བས་ཉེར་སྤོད་རྣམས་ལ་ཚིག་རྐང་ལྔ་ལྔ་འབྱུང་བའང་དེ་འད་ཅྲིག་ཨེ་ཡྲིན་སམ་

མོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་བསོད་པར་བ་སེ། མཆོག་སྦྲིན་རོ་རེ་མཆོག་

1 མ་ཕྲི། སོངས
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ཁོད་འདུད། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁོད་ལ་འདུད། །སོང་ཉྲིད་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་དགེས་པ་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞད་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཉྲིད་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་

འདུད། །ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་ཁོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ཁོད་ལ་འདུད། །སངས་

རྒྱས་རོལ་སོན་ཁོད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་རོལ་སོན་ཁོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་

ཉྲིད་ཁོད་ལ་འདུད། ཅེས་པས་སོ། །དེ་ནས་ཕག་བ་སེ། ཡང་སྲིང་པོ་ལན་ཅྲིག་བརོད་

ནས་བདག་དང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་སུ་དབེར་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བ་

བ་ནྲི། ཡོ་གའྲི་ཕོགས་གཞན་དུ་མཉམ་རྣམ་གསུམ་”སྒོམས་པའྲི་དད
1
་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

སྨྲ་བ་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ལ་མ་བལྟས་པར་སང་བས། ཡོན་ཏན་འབྱུང་བའྲི་

དགོངས་པ་ལྟར་བ་ཏེ། དེ་ནས་རང་ཉྲིད་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་རྣམ་པས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་མདུན་དུ་འཁོད་དོ། །ༀ་སྲིཏོ་ཧྲྀྀྀ། དྲི་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྲི་ར་ཧཾ་

བུདྡྷོ་ནཾ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ་ལ་ཕག་བས་ནས་དེའྲི་

ཐུགས་ཁར་ཞུགས། ཡང་སྔགས་དེ་ལན་ཅྲིག་བརོད། ཞེས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་

ཕག་བས་དེའྲི་ཐུགས་ཁར་ཞུགས། ཡང་སྔགས་དེ་ལན་ཅྲིག་བརོད། ཞེས་ཤེས་རབ་

1 སྐུ།  བསྒོམས་པའྲི་དོད
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ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་བས་ནས་དེའྲི་དབུས་སུ་ཞུགས། ཡང་སྔགས་དེ་ལན་ཅྲིག་

བརོད། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་བས་ཏེ་དེའྲི་ཐུགས་ཁར་ཞུགས་ནས་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་

བསམས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དན་པར་བས་ནས་སོང་

པ་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སང་བ་མེད་པའྲི་སྒོ་ལ་འཇུག་པར་བ་སེ། དེ་ནྲི་ཕག་

བཞྲི་བས་ནས་ཐུགས་ཁར་ཐྲིམ་པའྲི་རྲིམ་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

མཚན་མ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ལྷའྲི་རྣམ་

པར་ཤར་བ་ལྟ་བུའྲི་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ངང་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་

མདོག་དང་ཞལ་ཕག་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་བསབ་པ་དང༌། ལྷ་དངོས་ཀྲི་ང་

རྒྱལ་འཇོག་པ་ལ་བསབ་པ་སབས་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བས་ནས་བརྐང་ཞྲིང༌། 

དེའྲི་རེས་སུ་སྐོ་ན་བཟླས་པ་བ་བ་ནྲི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་

ཨ་དཀར་པོའྲི་མཐའ་ལ་རྩ་སྔགས་ཀྲི་ཕེང་བས་གཡས་སུ་བསོར་བའྲི་སྔགས་ཐམས་

ཅད་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། མྲི་ཤེས་པའྲི་རྲི་བོ་འཇོམས་པའྲི་འོད་དེས་རང་གྲི་ལུས་

སང་བར་བས། ཞལ་བཞྲི་ནས་བྱུང་སེ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སང་བར་

བས་ཏེ། རོ་རེ་ཆེན་པོའྲི་སྒོ་དྲུག་ནས་ཁ་དོག་དྲུག་ལྡན་གྲི་འོད་བྱུང་བས་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཁབ་པར་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བས། སངས་

རྒྱས་སས་བཅས་རྣམས་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞྲིང་སྐྲིད་ཅྲིང་སྲིན་པ་

ལ་བཀོད། སར་འདུས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལ་ལན་གསུམ་བསོར་ནམ་མཁར་བཞུགས་ཏེ་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེས་བདག་མེད་པའྲི་སྒོ་ལ་བཅུག་ནས་སྲིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་གནས་
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པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་དང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་གནས་པར་གྱུར། ཞེས་

བསམས་ནས། ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཛུབ་མོ་ལ་གནས་པའྲི་བོ་དེ་ཙི་ལ་སོགས་པའྲི་

ཕེང་བའྲི་རོག་པོ་མཐེ་བོང་གྲིས་འགུགས་པས། ཨ་ཨཱ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཅེས་པ་ནས། 

ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨཱཿ  ཅེས་པའྲི་བར་རྩ་བའྲི་སྔགས་སྒ་དག་པོ་མྲིན་པར་ཧ་ཅང་མྱུར་ཆེས་

པ་དང་བུལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་དང་བལ་བས་ཡྲིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་

བཟླས་པར་བའོ། །དེའྲི་ཚེ་བདག་དང་ལྷ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅྲིག་པར་མོས་པ་དང༌། 

རྣམ་སང་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་ཞལ་ཐམས་ཅད་

དང་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཟློས་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། །

དེ་ལ་བསེན་པའྲི་ཚད་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་དེ་ལྟར་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབོར་

གྲིས་སྔོན་དུ་བསེན་པ་བ་སེ། དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཚན་མའྲི་བསེན་པ་བའོ། །རབ་

ཏུ་གནས་པ་ལ་གྲངས་ཀྲི་བསེན་པ་བའོ། །ཤྲི་བ་ལ་ཕན་གདགས་པ་ལ་ནྲི་དུས་

ཀྲི་བསེན་པ་བའོ། །ཡང་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་ཀྲིས་མཚན་མའྲི་བསེན་པ་

བའོ། །འབྲིང་གྲིས་གྲངས་ཀྲི་བསེན་པ་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཀང་མཚན་མ་དང༌། 

གྲངས་དང༌། དུས་ཀྲི་ཚད་མ་གསུངས་ལ། མཚན་མ་ནྲི་ལྷས་གནང་བ་ཐོབ་པ་སོགས་

གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་འདའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། གྲངས་ལ་ཁ་ཅྲིག་ཡང་ན་

སོང༌། ཡང་ན་ཁྲི། ཡང་ན་འབུམ་ཞེས་ཟེར་བས་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་སང་ཞྲིང༌། འདྲིར་

གཙོ་འཁོར་གྲི་བསེན་པ་སོ་སོར་དབེ་བ་མེད་ཀང་། ཐུན་མོང་དུ་རྩ་སྔགས་འབུམ་

བཟླས་པ་བས་ན་ལེགས་ཤྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་བདག་འཇུག་དབང་བསྐུར་

རབ་གནས་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྲི་སྔགས་ཁྲི་ཕག་བཟླས་པ་
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སོགས་ཁ་བསོང་གྲི་སྦྲིན་སེག་དང་བཅས་པའང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་

པར་བས་ན་ལེགས་སོ། །

གསུམ་པ་འཇུག་གྲི་ཆོ་ག་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བ་བ་དང་བཅས་པ་ནྲི། དེ་ནས་

བཟླས་པའྲི་མཐར་ཐུན་མཚམས་བ་བར་འདོད་ན། འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསོད། ཉེར་སྤོད་

ལྔ་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་ཕུལ། རེ་བཙུན་གྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་

བརྟན་པར་བས་ཏེ། རང་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀ་ལས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་

པར་ཕེ་ནས། ཚ་ཚ་དང་གསུང་རབ་ཀོག་པ་དང་ཁ་ཏོན་དང་ཟས་ཀྲི་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བ་བ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བས་ནས། ཐུན་གཉྲིས་པ་ལ་བབ་

པ་ན་ཁྲུས་དང་ཉེ་རེག་བས་ཏེ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་པས་རང་གཙོ་བོ་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ་མཆོད་བསོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་བས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་

གསལ་བཏབ་ནས་བཟླས་པ་སྔར་ལྟར་བའོ། །ཐུན་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པ་ལ་ཡང་

དེ་ལྟར་བས་ནས། བཞྲི་པའྲི་མཐར་གཤེགས་གསོལ་བ་དགོས་ཤྲིང༌། ཐུན་དང་པོ་

ཙམ་ལས་མྲི་བེད་ནའང་དེའྲི་མཐར་གཤེགས་གསོལ་དགོས་ཏེ། དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་བཟླས་

པའྲི་མཐར་མཆོད་བསོད་བས་པའྲི་རེས་སུ། རྩ་སྔགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་བཛྲ་མུཿ  ཞེས་

བརོད་པས་དམ་རྒྱ་བཀྲོལ་བར་མོས་ཏེ། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ་མཉྫུ་ཤྲྲི་

ཏེ་ནོ་པ་ཏྲིཥྛ་ད་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨཱ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། 

སརྦ་སྲིདྡྷྲི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪེ། སརྦ་ཀརྨཿ སུ་ཙ་མེ། ཙིཏཾ་ཤྲྲི་ཡཾཿ ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་

ག་ཝཱ་ན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཉྫུ་ཤྲི་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲི་བྷ་ཝ་མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཿ ཅེས་

པ་རེ་བཙུན་གྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་བརྟན་པར་བས་ལ། དགེ་བའྲི་རྩ་བ་བསྔོས་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག

 1025  

ཏེ། བདག་གྲིས་ཆོ་ག་མ་ཚང་བ་གང་དག་བགྲིས་པ་དེ་དག་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྲིག 

ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝཱ་ར་སད་ས་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཅེས་

པས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ཏེ། ༀ་ཁེད་ཀྲིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། ཅེས་སོགས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྐུལ་ལ། སེམས་མ་རོ་རེ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་སྤྲི་བོ་ནས་གེན་དུ་

འཁོལ་ཏེ། བཛྲ་མུཿ ཅེས་བརོད་པས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་

པར་གྱུར་པར་མོས་ལ། རོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་སྔགས་རྒྱས་དམ་ཚིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྲིང་ཁར་ཐྲིམ་པར་གྱུར་པའྲི་མོས་པ་བ་

ཞྲིང༌། རང་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བ་བ་རྣམས་

བས་ཏེ་བསེན་པ་རྒྱས་པའོ། །

ཡང་ན་བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་དང་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་

ཡང་རུང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་སྒོ་ནས། རོ་རེ་ཆེན་པོ་སྒོམ་ནས་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརྩེགས་ཀྲི་བར་དང་པོའྲི་སྦོར་བ་བས་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་ལས་

རྒྱལ་མཆོག་གཞན་མེད་པར་མཆོད་པ་བྲིན་རླབས་ནས་བཟུང་སེ། གཙོ་བོ་འབའ་

ཞྲིག་གྲི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་བསེ་བ། ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱས་བཏབ་དབང་བསྐུར་ལས་ལ་སྦོར་

བ། མཆོད་བསོད་བཟླས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་གཤེགས་གསོལ་གྲི་བར་དུ་བེད་པ་

ནྲི་བསེན་པ་བསྡུས་པ་སེ། དེ་ལྟར་བསེན་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བས་སོབ་

མ་རེས་སུ་འཛིན་པ་སོགས་ལ་ལྷས་གནང་བ་ཐོབ་པའམ། བཟླས་པ་སོགས་ཀྲི་

གྲངས་རྫོགས་པས་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་བ་ཞྲིང༌། དངོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ནྲི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣལ་འབོར་ཅྲི་ཙམ་
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མཐར་དབྱུང་དགོས་པ་རྣམས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ཆེན་པོ་དག་དང་ཚད་ལྡན་

གྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་གསུངས་པ་དེ་ཙམ་གྲི་ཚད་དུ་ཕྲིན་གྲི་བར་དུ་འབད་ནས་

རེ་བཙུན་གྲིས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་དག་སྔོན་དུ་

བའོ། །སྔ་མ་མང་པོས་ལུགས་འདྲི་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་དུ་ཁས་བངས་ནས། སར་ཡང་

བསྐེད་རྲིམ་དང་རྫོགས་རྲིམ་དང༌། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རྩ་རླུང་ཐྲིག་ལེའྲི་

རྣལ་འབོར་གྲི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་བས་ནས་སོབ་བཤད་ཀྲི་མན་ངག་ཏུ་འདོད་པས་

ནྲི་རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བས་ལ། ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པའྲི་མན་

ངག་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ནྲི། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་དན་པར་ནུས་

པ་མྲིན་ཏེ། འོན་ཀང་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མང་བར་འགྱུར་བས་དེ་དག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

མ་སྨྲས་སོ། །བསེན་པའྲི་ཆོ་ག་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་བསེན་པ་ལས་སུ་རུང་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའྲི་

ཚུལ་ལ་གསུམ། སའྲི་ཆོ་ག ས་གོན་གྲི་ཆོ་ག དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ས་ཆོག་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ན་ཤྲིན་ཏུ་

མདོར་བསྡུས་ཤྲིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པས་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་གཞན་

ནས་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་ཡོད་པ་ལ་སྔ་མ་དག་མང་པོ་ཁ་ཆེན་པོ་

མ་འགེངས་པ་དང༌། འགེངས་པ་དག་ཀང་མཁས་པའྲི་གཞུང་གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་

པར་འགེངས་པའང་མང་པོ་སང་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་མེད་མྲི་རུང་འགའ་

ཞྲིག་ཀང་ཁ་འགེངས་ཞྲིང༌། གང་ཁ་མ་འགེངས་པ་རྣམས། རོར་དབྲིངས་ཇྲི་ལྟ་བ་

བེད་པར་སང་མོད་ཀྲི། འདྲི་ནྲི་ཡོ་གའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ། རོར་དབྲིངས་དཔལ་
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རྩེ་སོགས་གཞན་དང་ཡོ་གའྲི་རྲིགས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་ཞྲིང༌། མཚན་བརོད་རང་ལ་

བརྟེན་པའྲི་ཆོས་དབྲིངས་གསུང་དབང་དང་ཡང་ཡོ་གའྲི་འགྲོས་ཡེ་མྲི་འད་ལ། ནམ་

མཁའ་དྲི་མེད་ཆུང་བ་དང་ཅུང་ཟད་འད་ཤེས་ཆེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་དང་ཡང་མྲི་འད་

བ་མང་བ་ཞྲིག་སང་བས་དེ་དག་གྲི་རྲིགས་འགྲོས་ཇྲི་བཞྲིན་སྦོར་བ་དཀའ་བར་སང་

ངོ༌། །ཐོབ་ཀང་ཆོ་ག་ཐུན་མོང་བ་ཁ་བཀང་བར་འོས་པ་འདྲི་དང་མྲི་འགྲྲིག་པའྲི་སྐོན་

མེད་པ་དག་ཁ་བཀང་ཞྲིང༌། ཐུན་མོང་མྲིན་པ་དག་གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་གོང་འོག་

ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ནས་ཆོ་གའྲི་ཡན་ལག་ཆ་ཚང་བར་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལས་

ལྷ་ལས་ས་བསང་བ་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་དངོས་སུ་བཤད་ལ། གཞན་སའྲི་བདག་པོ་

མྲི་མངོན་པ་ལ་བསང་བ་སོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ཁ་བཀང་དགོས་ཤྲིང་ས་སྦང་

བ་ལ་ཡུངས་ཀར་ཆུ་ཐལ་བའྲི་སྦང་བ་སོགས་མ་བཤད་ཅྲིང་མྲི་བེད་པར་སང་ཡང་

དེ་དག་ཀང་ཁ་འགེངས་དགོས་ལ། སའྲི་དབུས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་པའྲི་སྔ་རོལ་

སོགས་སབས་གང་དུའང་རོར་དྲིལ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་འཛིན་པ་མྲི་བེད་པ་ནྲི་

མྲི་ལེགས་པས་ངེས་པར་ཁ་འགེངས་དགོས་ལ། གཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྐེད་ནས་

ལྷ་མ་བསྐེད་པའྲི་བར་སབས་དེར་སྤོ་བ་བསྐེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་

གསོལ་བ་གདབ་པ་སོགས་རོར་དབྲིངས་ལྟར་བེད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། རོར་

དབྲིངས་སོགས་ལ་རང་རྣལ་འབོར་ནམ་མཁའྲི་ཕོགས་སུ་གནས་ནས་གཞལ་ཡས་

ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་ཟྲིན་པ་ན། རང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་

འོག་ཏུ་བསྐེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་ཀྲི་གདན་ལ་གནས་པར་མོས་ཏེ་སྤོ་

བ་བསྐེད་པ་སོགས་བེད་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་གྲི། འདྲིར་ནམ་མཁར་བཞག་པ་དང༌། དེ་
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ལས་བབས་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པས་ཆོ་ག་གཏན་ནས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་པ་རང་གྲི་ཐད་དེར་བསེ་བར་མྲི་བ་སེ། འདྲི་འད་མང་བར་སང་

ངོ༌། །སྒོའྲི་སོབ་མས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་རོར་དབྲིངས་སོགས་གཞན་རྣམས་ལ་

ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་གྲིས་བེད་པ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་གཅྲིག་གྲིས་བེད་པར་སང་

མོད་ཀང༌། སོབ་དཔོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་བཞྲི་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །འོན་ཀང་དེ་ལ་བ་མེད་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཕོགས་སོ་སོས་

འདྲི་བེད་ཀྲི་ངེས་པ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཚེ་སོབ་མ་ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་ཞེས་པ་ཙམ་

ལས་ལྷ་གང་གྲི་ང་རྒྱལ་བེད་མ་གསུངས་པ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་མཇུག་ན་ཤྲི་བ་ལ་

ཕན་གདགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསུངས་པའྲི་སབས་དེར། 

དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་དང༌། །ལྡན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཕྲིར། །ཚིགས་

བཅད་འདྲི་ཡྲིས་བསོད་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་ཁ་ཅྲིག་སོབ་མ་

དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་འདོད་ནའང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་

གཙོ་བོའྲི་ང་རྒྱལ་བེད་པ་ཅུང་མྲི་ལེགས་པ་འད་ཞྲིང༌། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་

དང་ལྡན་པས་ཞེས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་འབྲི་བ་པོའྲི་ཁད་པར་དུ་སྦོར་བ་འདའོ། །ཁ་ཅྲིག་

མཚན་བརོད་ཀྲི་མགོ་བོར་རྒྱུད་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་

གྲིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ཕག་རོར་དུ་བཤད་པ་དང༌། འདྲིར་ཡང་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་ཚིག་དེ་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་ཕག་རོར་གྲི་ང་རྒྱལ་

འཛིན་པར་འདོད་དེ། སྔོན་བྱུང་དང་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བས་

ན་དེ་ལེགས་པ་འད་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཕག་རོར་ནྲི་འདྲིར་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དང་
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པོ་རོར་སེམས་ལ་བེད་དགོས་པས་རོར་དབྲིངས་ཀྲི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་འཁོར་

ལོ་བསྒྱུར་བའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་ལ་སོབ་མ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་མྲི་འདའོ། །དེ་ནས་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་

ཆུང་བའྲི་སབས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་རང་གྲི་སྲིང་ཁར་སྡུད་པ་དང་མྲི་འད་བར། འདྲིར་

ནྲི་ལེགས་པར་གཞུང་ལས་གསལ་ལ། བཀའ་བསྒོ་བ་སོགས་ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས་

ང་རྒྱལ་བ་བའྲི་ཁོ་བོའང་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དུ་གཞུང་ན་དངོས་སུ་སྤྲུལ་བས་ཧཱུཾ་མཛད་

དུ་བསྐེད་པ་ནྲི་དེ་དང་འགལ་ལོ། །ཕུར་གདབ་ཀྲི་ཕུར་བུ་ལྔ་ཧཱུཾ་ལས་སོད་ཁོ་བོ་སད་

ཕུར་དུ་བསྐེད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཁོ་བོ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་

ཁོ་བོ་འདྲི་ཡྲིན་གྲི་དམྲིགས་གསལ་མྲི་བེད་ཀང༌། དེ་ལྟར་ན་སྔོན་དུ་ཁོ་བོར་བསྐེད་

དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕུར་བུར་བསྐེད་དགོས་པ་ལ་སྔོན་དུ་ཁོ་བོ་གང་དུ་བསྐེད་

པའྲི་ལུང་བསན་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཡ་མཚན་ནོ། །རོར་དབྲིངས་སོགས་དང་ཕུར་བུ་ལྔའྲི་

གྲངས་མཐུན་ཀང་དེར་ཁོ་བོ་མཐའ་ཡས་”རྣམས
1
་པ་སོགས་ལྔར་བསྐེད་པ་བཞྲིན་

འདྲིར་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བར་སང་བས། ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་ཆུང་བ་དང་འདྲིར་ཕུར་

བུ་བཅུ་དང་ལྔའྲི་གྲངས་མྲི་མཐུན་པ་ཡོད་ཀང༌། དེ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དུ་ཐམས་ཅད་

བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འདྲིར་སྦར་ན་ལེགས་པར་སང་ཞྲིང༌། གཤྲིན་རེ་གཤེད་

ཀྲི་ས་བོན་ཧཱུཾ་དང༌། ཕུར་བུ་ལྔ་ཀ་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགྲྲིག་པར་

སང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པ་འདྲིས་ས་ཆོག་གྲི་ཡན་ལག་ལྷག་

མ་དག་ཀང་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཁ་འགེངས་ལུགས་སོགས་ཤེས་

1 སྐུ།  རྣམ
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པར་བའོ། །

ད་ནྲི་ཆོ་གའྲི་དཀྱུས་བཤད་པར་བ་སེ། འདྲི་ལ་བཞྲི། ས་བསང་བ། ས་སྦང་བ། 

ས་བཟུང་བ། བསྲུང་ཞྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་གྲོང་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བེད་ན་

ཕོགས་གཞན་བདུན་”ཡང་པའྲི
1
་དབང་ལྡན་དང༌། ནང་དུ་བེད་ན་རང་གྲི་ཡྲིད་དང་

མཐུན་པའྲི་གནས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཁྲུས་དང་ཉེ་རེག་

བས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་བེད་པའྲི་སའྲི་དབུས་སུ་རང་ཉྲིད་སན་ལ་འདུག་སེ་

སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐེད་པ་བས་ནས་དག་པ་གསུམ་གྲི་སྔགས་བརོད། 

སོང་པའྲི་ངང་ལས་པད་དང་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་”དྲིཿ 
2
ལས་རལ་གྲྲི་

”དྷཱྲིཿ
3
མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉྲིད་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སྐུ་མདོག་

དཀར་པོ་ཞལ་ལྔ་པ། ཞེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་སྦོར་བས་བཞུགས་

པའྲི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་དྷཱྲིཿ དཀར་པོ་དེ་ལས་འོད་འཕོས་

སྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

ༀ་པྲ་ཀྲྲི་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་རྲིགས་ལྔ་དང་རྲིན་

པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་གྲིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། མཆོད་པ་བསང་སྦངས་བྲིན་རླབས་

སྔར་ལྟར་བས་ནས། ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་སྔར་བཤད་པའྲི་

སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་མཆོད། གང་འདྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་པ། ཞེས་

1 སྐུ།  སང་བའྲི

2 སྐུ།  དྷཱྲིཿ 

3 སྐུ།   དྷཱྲིཿ ས
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སོགས་ཀྲིས་བསོད། དེ་ནས་མྲི་མངོན་”ས་ལ
1
་བསང་བ་ནྲི། གཏོར་མ་ཆུ་གཙང་གྲིས་

སྦངས་ཏེ་མདུན་དུ་བཤམས་པ་དེ་ཉྲིད། ༀ་ཡ་མཱན་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཤ་ཁ་རེ་རུ་

ཊ་མ་ཊ་ཧཱུཾ། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདཿ སརྦ་དརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུངོཉཧཾ། སོང་པར་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་

ལས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སོད་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་

ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའྲི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། 

ཞེས་བསང་སྦངས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། ༀ་བྷུ་མྲི་པ་ཏྲི་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ༀ་བྷུ་མྲི་པ་ཏྲི་ས་པ་རྲི་

ཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་ར་སད་སྐཱ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྦར་བའྲི་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་

མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ས་ལ་རྒྱུ་བའྲི་ལྷ་ཀུན་དང༌། །གང་

ཡང་ས་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་དགེ་དོན་དུ། །བམས་པའྲི་སེམས་

ཀྲིས་གནས་པར་མཛོད། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་བྲིན་པར་གྱུར། དེ་

ནས་སའྲི་ལྷ་མོ་ལས་བསང་བ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་

མེ་ཏོག་ཚོམ་བུའྲི་གདན་བཀོད་པའྲི་མདུན་དུ་གཡས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉྲིས་

སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་ཉེར་སྤོད་བཤམས་པ་རྣམས་སྔར་ལྟར་བསང་སྦངས་བྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་པད་དང་ཟླ་བའྲི་སེངདུ་བཾ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

བུམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་སའྲི་ལྷ་མོ་སེར་མོ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཐུགས་ཅན་ཞྲི་

བ། ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གསེར་གྲི་བུམ་པ་བསམས་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་ས་ཚོགས་

1 སྐུ།   པ་ལ
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ཀྲིས་བརྒྱན་པ། རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་དྷཱྲིཿ འྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སའྲི་འོག་ནས་ལྷ་མོ་ཡེ་

ཤེས་པ་སྤན་དངས། སོ་སོའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ནས། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཞེས་པ་

ནས་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཨཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་རོ་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་

དང་དར་དབངས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ༀ་པྲྲི་ཋྲི་ཝྲི་དྲི་ཝྲི་པྲ་ཝ་ར་ས་ད་

སྐཱ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྦར་བའྲི་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་

པས་མཆོད། སོས་དང་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། སྐོབས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི། །སྤོད་པའྲི་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་དང༌། ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་ལ། །ལྷ་མོ་ཁོད་ནྲི་

དབང་དུ་གྱུར། །སྐོབས་པ་ཤཱཀ་སེངྒེ་ཡྲིས། །ཇྲི་ལྟར་བདུད་ཀྲི་དཔུང་བཅོམ་པ། །དེ་

བཞྲིན་བདག་གྲིས་བདུད་ཀྲི་དཔུང༌། །ཕམ་པར་བས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི། ཞེས་ལན་

གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཁོད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལས་ཅྲི་བདེར་བོས་ཤྲིག 

ཅེས་གནང་བ་བྲིན་ནས་སའྲི་ལྷ་མོ་སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། 

གཉྲིས་པ་ས་སྦངས་པ་ནྲི། ༀ་ཡ་མཱན་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ལན་བདུན་བཟླས་པའྲི་

ཡུངས་ཀར་ཆུ་ཐལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབང་ལྡན་

ནས་བརྩམས་ཏེ། སྔགས་དེ་ཉྲིད་བརོད་ཅྲིང་གཡས་སོར་དུ་ས་གཞྲི་ལ་གཏོར་ནས་

བ་བྱུང་གྲིས་བྱུགས་ཏེ་དྲིའྲི་ཆུས་གཏོར་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་བཟུང་བ་ནྲི། དེ་ནས་སེང་དུ་བ་རེ་བེ་ཞྲིང་མཐའ་མར་རྒྱལ་མཚན་

དང་འཕན་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་དང༌། གོས་ཟུང་ས་ཚོགས་ཀྲིས་བརྒྱན། གྲྭ་བཞྲིར་ཨ་

ཀ་རུ་ལ་སོགས་པའྲི་སོས་སོད་བཞྲི་བཞག དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ལ་སྔར་ལྟར་

གཡས་བསོར་དུ་དྲིས་བྱུགས་ཏེ། གཤྲིན་རེ་གཤེད་བཟླས་པའྲི་སོས་ཆུས་བསངས་
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ལ། རང་ཉྲིད་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ས་གཞྲི་ལ་ས་གནོན་གྲི་ཕག་

རྒྱས་རེག་ལ། རྩ་སྔགས་ལན་གཅྲིག་བཟླས་ཏེ། ས་གཞྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། རེ་བཙུན་གྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་

བདུན་བཟླས་པས་བརྟན་པར་བས་ནས། ས་གཞྲི་འདྲི་ཉྲིད་དུ་རེ་བཙུན་གྲི་རྲིགས་

བསྡུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བར་བའོ་སམ་དུ་བོས་བཟུང་བར་བའོ། །

བཞྲི་པ་བསྲུང་ཞྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་གྲོགས་དང་

བཅས་པ་རྣམས་གཙུག་ཏོར་གོན་པ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ་སོགས་

ཀྲིས་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏེ། ས་མ་ཡ་སཾ་ཞེས་པས་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་

ཀྲི་ས་དང༌། སྒོའྲི་སོབ་དཔོན་བཞྲི་ཕྲི་སྒོ་བཞྲི་སོ་སོའྲི་ཐད་ཀྲི་ས་གཞྲིར་སན་ལ་

འདུག་སེ། གཡས་རོ་རེ་སེམས་པ་དང་བཅས་པ་བངས་ཏེ་གསོར་ཞྲིང་གཡོན་དྲིལ་

བུ་དཀུར་བརྟེན་ལ། ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿ ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་དེ། རོ་རེ་རང་གྲི་སྲིང་

ཁར་གཏོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཛིན་ཞྲིང༌། དྲིལ་བུ་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་བཞག་

ལ། ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་

རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། དོན་དན་བཞྲིན་

པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བརོད་བར་བ་སེ། ཐོག་མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི། །རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉྲིད། །རོ་རེ་སེམས་མའྲི་

བདག་པོའྲི་བདག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་བུའོ། །ཨ་ལས་

སྐེས་པའྲི་དྲིལ་བུ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་སེམས་མ་དཀར་མོ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་

པ་གཉྲིས་དཀུར་བཟུང་ནས་སེམས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་
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བུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་སྲིད་པའྲི་བདག་པོ་དམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག །དབང་ཕྱུག་

གྲི་དམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་མཆོག་གྲི་བཀའ་ཡང་དག་པར་རྩོལ་བར་མཛད་པ་ནྲི། 

སྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག །ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྲིད་བལ་བས། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་

སེམས་དཔའ་མཆོག །སྲིད་པའྲི་མཆོག་ནྲི་མཛད་པ་ཡྲིན། །དརྨཿ ཨཿ ཞེས་བརོད་

དེ་ཆོས་ཀྲི་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། རང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གསལ་

བར་བསྒོམ་ཏེ། དེའྲི་ཕག་མཚན་བཅས་ནས། སྲིད་པའྲི་བདེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མྱུར། །སྡུག་

བསྔལ་ཆེན་པོ་དག་བའྲི་ཕྲིར། །ཤྲིན་ཏུ་བདེ་བ་དམ་པའྲི་ཐབས། །དམ་ཚིག་འདྲི་

ནྲི་རྟག་ཏུ་བསྐེད། །འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ནྲི། །ཅྲི་འདོད་པར་ནྲི་བསེན་

བཞྲིན་དུ། །རང་གྲི་”ལྟ
1
་ཡྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །བདག་དང་གཞན་ལ་མཆོད་པར་བ། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བ་ན་མེད་པའྲི་མཆོག་ཏུ་གསང་བ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་ཆེན་པོ་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའྲི་སྦོར་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དམ་ཚིག །དེ་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན་འདྲི་ལྟར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྲིས་ཀང༌། འདའ་བ་རུ་ནྲི་མྲི་

མཛད་པས། །ཕག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་ཞེས་སུ་བསྒགས། །ཡྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲིས་བསན་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་བརོད་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་གཟུང་བར་བའོ། །དེ་ནས་དག་པ་

གསུམ་གྲི་སྔགས་བརོད་པ་ནས་བཟུང་སེ། བཟླས་པ་རྫོགས་པའྲི་བར་བསེན་པའྲི་

སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བ་ཏེ། སྤོ་

བ་བསྐེད་པ་ནྲི། བསེམས་པ་དང་བཅས་པས་གཡས་རོ་རེ་གསོར། གཡོན་དྲིལ་བུ་

གསྲིལ་ཞྲིང༌། དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད། །བདག་གྲིས་གསོན་པའང་འབས་

1 སྐུ།   ལྷ
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བུར་བཅས། །བདག་ནྲི་དམ་ཚིག་ལྷ་རྣམས་དང༌། །མཉམ་པར་གྱུར་པ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་སེམས་གཅྲིག་པས། །བདག་ནྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་

གྱུར། །བདག་དེང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡྲི། །རྲིགས་སུ་སྐེ་བར་གདོན་མྲི་ཟ། །དེང་

བདག་ཉྲི་མ་དམ་པ་སེ། །བདག་གྲི་མཆོད་སྦྲིན་བ་ན་མེད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

སྤན་དངས་པས། །དེང་བདག་འདུས་པ་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བརོད། ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་པཱ་ད་བནྡ་ནཾ་ཀ་རོ་མྲི། ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་

ཕག་བས་པར་མོས། སོས་དང་བཅས་པའྲི་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་

ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེར་མོས། མ་ལུས་ཕོགས་ན་བཞུགས་པ་ཡྲི། །སངས་རྒྱས་

བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བགྲི་བ་ཡྲིས། །རོ་རེ་ཅན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དེང་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་འདྲིར་

ནྲི་”རྩལ
1
་དུ་གསོལ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་ལས་རྣམས་ནྲི། །ཅྲི་ནུས་བཞྲིན་དུ་

བདག་གྲིས་བགྲིད། ཅེས་པས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང་སན་མནན་ལ། 

དེ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་གྲོགས་ཕོགས་བཞྲི་ན་གནས་པ། ལག་ན་རོ་རེའྲི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བཤམས་པའྲི་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་

བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་ལྟར་བསང་སྦངས་བསྐེད་ཅྲིང་བྲིན་གྲིས་བརླབས། སྔར་

ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆུ་གཉྲིས་དང་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་

དང་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་ཀྲིས་མཆོད། འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསོད་མཎྜལ་གཅྲིག་ཐུན་མོང་

དུ་བཤམས་པ་ཕུལ་ནས། འགྲེང་སེ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་དབངས་དང་བཅས་པའམ་

1 *མ་ཕྲི་དང་སྐུ་འབུམ་པར་མ་གཉྲིས་ཀར་རྩལ་འདུག་ཀང་སྩལ་ཡྲིན་ནམ་སམ།
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མེད་ཀང་རུང་སེ་མགྲྲིན་གཅྲིག་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེ། །སྤྲུལ་

པའྲི་འཁོར་ལོ་ས་ཚོགས་འཆང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །དཀྲིལ་

འཁོར་ཆེན་པོ་བཤད་དུ་གསོལ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཞྲི་བ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཀུན་གྲི་གནས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས་བྱུང་བའྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དམ་

པ་བཤད་དུ་གསོལ། །ཞྲི་བའྲི་ཆོས་མཆོག་ལས་བྱུང་བ། །ཡེ་ཤེས་སྤོད་པ་རྣམས་

སྦོངས་མཛད། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་གསུང་གྲི་མཆོག །དཀྲིལ་འཁོར་སྲིང་པོ་བཤད་

དུ་གསོལ། ཅེས་གསོལ། རྒྱུད་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས། །རོ་རེ་འཆང་ཆེན་གསང་

སྔགས་འཆང༌། །དཔག་མེད་རྣམས་ཀྲི་དགའ་བཞྲིན་དུ། །གླུར་བངས་གང་ལགས་

བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་

ཁུ་ཚུར་གྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་རྩེ་སྤད་པའྲི་ཁ་གེན་དུ་བསན་འོག་ནས་གེན་སོར་བཟུང་

ཞྲིང༌། ༀ་བཛྲ་ཨུཏྲིཥྛ་ཞེས་བརོད་ནས། སྒོམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ལངས་ཏེ་མཉམ་པའྲི་

སབས་ཀྲིས་རོ་རེ་ཐལ་མོ་སྤྲི་བོར་བཞག་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཕག་འཚལ་བའྲི་

སྔགས་ཀྲིས་ཕོགས་བཅུའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་བའོ། །དེ་ནས་

རང་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ལས་ཕེ་བའྲི་ཁོ་བོ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དུ་གྱུར་པའྲི་

མྲིག་གཡས་པ་མ་ལས་ཉྲི་མ། གཡོན་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ་མྲིག་འབས་གཉྲིས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་

འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཡང་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འོད་

ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ནས་ཁོ་བོའྲི་

ལྟ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་ཐམས་ཅད་དུ་བལྟས་ལ། དབང་ལྡན་གྲི་མཚམས་ནས་
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བརྩམས་ཏེ། གཡས་བརྐངས་དང་གཡོན་བརྐངས་ལ་སོགས་པའྲི་རོ་རེའྲི་འགྲོས་

ཀྲིས་གར་གྲི་ཚུལ་དུ་ས་ཀུན་ཏུ་བཅགས་ལ་རོ་རེ་གསོར་ཞྲིང་དྲིལ་བུ་བསྲིལ་སེ། ད་

ནྲི་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་ཅན། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་རང་ཉྲིད་ང༌། །ང་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པོ་

ཆེ། །སོབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ཉྲིད། །བདག་པོ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་བདག །བྲིན་

གྲིས་བརླབས་པ་མྲི་འདོར་རོ། །ཧཱུཾ། དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་ས་གཞྲི་ལ་གནས་

པའྲི། །ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་བགེགས་ཚོགས་ཀུན་ཉོན་ཅྲིག །གནས་འདྲིར་འཇམ་

དཔལ་ཕོ་བང་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི། །བགེགས་ཀྲི་རྲིགས་ཚོགས་གང་ཡྲིན་བེར་བར་

གྲིས། །དེང་སའྲི་ཕོགས་འདྲིར་ནམ་མཁའ་ལྟར་དྲི་མ་མེད་པ་འདྲིར་རྣལ་འབོར་གྲི་

དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའྲི་བང་

ཆུབ་ལ་དགོད་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར། དཔལ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྒྱལ་པོ་

འབྲི་བར་བེད་ཀྲིས། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲི་ཟ་དང་གནོད་སྦྲིན་དང་འབྱུང་པོ་དང་ཤ་ཟ་ལ་

སོགས་པ་གང་དག་འཁོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོང་ཤྲིག །རོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀའ་

ཐོས་ནས་མྱུར་བ་ཉྲིད་དུ་སོང་ཤྲིག །གང་དག་མྲི་འགྲོ་བ་དེ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་པོ་རབ་

ཏུ་ཁོས་པའྲི་བཞྲིན་འབར་བ་ཅན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་འབར་བ་ཀུན་ཏུ་འབར་བས་

མགོ་བོ་ཚལ་བ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་བཀའ་

བསྒོས་ཏེ། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་སྔགས་དང་ཧཱུཾ་བཞྲི་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་”མཚམས་

ངམ
1
་དང་བཅས་ཏེ་བགེགས་བསྐྲད་ལ། ཁོ་བོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་སྐུ་ལས་འཕོས་པའྲི་མེའྲི་

འོད་ཟེར་གྲི་ཕེང་བས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བསེགས་ཤྲིང་ཚར་བཅད་པར་གྱུར། 

1 སྐུ།   ཚམ་རྔམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ཞེས་བསམས་ལ། དེ་ནས་ཤར་དུ་གཡས་བརྐངས། ལྷོར་གཡོན་བརྐངས། ནུབ་ཏུ་

ཟླུམ་པོ། བང་དུ་ས་གའྲི་སབས་ཀྲིས་བགེགས་བསྐྲད་ཅྲིང༌། ཤེས་ཤྲིང་ནུས་ལ་སྤོ་

ན། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་རྩ་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བའྲི་གར་གྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་

བའོ། །དེ་ནས་སེང་ལྡེང་ངམ་ལྕགས་ལས་བས་པའྲི་ཕུར་བུ་སོར་བརྒྱད་པ་བསང་

སྦངས་ཏེ། ཕུར་བུ་རྣམས་སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་བོ་རོ་རེ་ཕུར་བུ་

སོད་ཁོ་བོ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་རྣམ་པ་ལ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་རྣམ་

པ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། དེ་ནས་ༀ་བཛྲ་ཀྲི་ལྲི་ཀྲི་ལ་ཡ་སརྦྦ་བྲིགྷྣན་བན་དྷཱ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ། གཡོན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་ཕུར་བུ་བཟུང་

ལ། གཡས་རོ་རེ་ཐོ་བ་བངས་ཏེ་ཧཱུཾ་ཞེས་ཟློས་ཤྲིང་དབུས་དང་ཕོགས་ཀྲིས་བསྡུས་

པའྲི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ཕུར་བུས་བཏབ་པའྲི་དམྲིགས་པ་བས་ཏེ། 

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབུས་དང་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་བཞྲིར་ཕུར་བུ་བཙུགས་ནས། 

གཡས་པས་འབར་བའྲི་ཐོ་བའམ། དངོས་སུ་ཐོ་བ་དང་ཕུར་བུ་མེད་ན་བསམ་”བསན་

གྲིས་ངོར་སྒོམས
1
་པའྲི་ཕུར་བུའྲི་མགོར་ཐོ་བ་འབར་བར་སྒོམས་པའྲི་གཡས་ཀྲིས་རོ་

རེ་རྩེ་གསུམ་པའྲི་ཕག་རྒྱས་བཟུང་བས་བརྡུང་ཞྲིང༌། ༀ་ག་ག་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦྦ་

དུ་ཥྚཾ་ཕཊ། ཀྲི་ལ་ཡཱ་ཀྲི་ལ་ཡ་སརྦྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཀྲི་ལ་ཡ་བཛྲ་ད་ར་ཨཱཛྙཱ་

པཱ་ཡ་ཏྲི་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏ་བཛྲ་ཀྲི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་རེ་རེ་ནས་བརོད་དེ་བགེགས་རྣམས་

ཀྲི་སྤྲི་བོ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་དུ་ཕུར་བུས་བཏབ་སེ་གསེར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཐུག་

གྲི་བར་དུ་བཏབ་པས་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅྲིང་སེང་འོག་དང་

1 སྐུ།   གཏན་གྲིས་དེར་བསྒོམས



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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ཐད་ཀར་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོའྲི་བར་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བགེགས་དང་བལ་བར་གྱུར། 

ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་རོ་རེའྲི་ར་བ་ད་བ་གུར་བ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་

འབར་བ་འཕོ་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཡཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་བ་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་

བསྲུང་བར་བའོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་དྲི་བཟང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་

མེ་ཏོག་གྲི་གདན་སྔར་ལྟར་བས། མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་བཤམས་པའྲི་མཐར་གཏོར་

མའང་བཤམས་ཏེ། རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སའྲི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁར་བཏེག་

པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་དབུས་སུ་ཕབ་ནས་གནས་པར་གྱུར། མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་

བསང་སྦངས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་སྔར་ལྟར་ཕུལ། གཏོར་མ་སྔར་ལྟར་མྲི་མངོན་

པ་ལ་བང་བའྲི་སབས་ལྟར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། ༀ་པྲྲི་ཐྲི་ཝྲི་དེ་ས་པ་རྲི་ཝ་ར་ན་

མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱ་སོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་ཕུལ་ཏེ་ༀ་པྲྲི་ཐྲི་ཝྲི་དེ་བ་བཛྲ་མུཿ 

སའྲི་ལྷ་མོ་དེ་ཉྲིད་དུ་ཐྲིམ་ནས་སའྲི་ངོ་བོར་གནས་པར་གྱུར། འདྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་ས་

ཆོག་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སའྲི་ཆོ་ག་བརོད་ཟྲིནཏོ། །

གཉྲིས་པ་ས་གོན་གྲི་ཆོ་ག་ལ་ལྔ༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལྷག་གནས། བུམ་པ་

ལྷག་གནས། སྦྲིན་སེག་ལྷག་གནས། གཏོར་མ་ལྷག་གནས། སོབ་མ་ལྷག་གནས་

སོ། །དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ཐྲིག་འདེབས་པ་འོག་ཏུ་གསུངས་པ་ནྲི་ལས་ཐྲིག་

འདེབས་པ་དང༌། ཡེ་ཐྲིག་འདེབས་པའྲི་ཆོ་ག་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཕོགས་གཅྲིག་

ཏུ་བསན་པའྲི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་གྲི། ལག་ལེན་འདྲིར་ལས་ཐྲིག་གདབ་དགོས་

ཏེ། འདྲིར་ལྷ་སོ་སོའྲི་གནས་སུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བེད་པ་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ལྷ་གནས་གང་

དུ་འོང་བ་དེ་དང་དེར་བ་དགོས་ལ། ཐྲིག་མ་བཏབ་ན་དེ་འདའྲི་ལྷ་གནས་ངེས་པ་མྲི་
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རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔོན་དུ་ཡེ་ཐྲིག་བཏབ་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་ལས་ཐྲིག་འདེབས་

པ་ནྲི། ཡེ་ཐྲིག་བཏབ་པའྲི་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་མ་ཤེས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། ཕོགས་

གཞན་དུ་དགག་པ་རྒྱ་ཆེར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་ཟྲིན་ཏོ། །”ས་གོན
1
་གྲི་ལྷ་ནྲི་རྩ་

སྔགས་བརོད་པས་བསྐེད་པར་འདོད་པ་སོགས་དོན་མྲིན་གྲི། ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་

ལས། སད་ཅྲིག་མས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྐེད་པ་དེ་ལ། ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་ལྟར་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་བསྐེད་ནས་རྲིམ་གྲི་ས་ལ་བཏབ་སེ། སྔར་བཏེག་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕབ་ནས་བསེ་བ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་དོན་གྲིས་འཐོབ་

བོ། །ལས་ཐྲིག་གྲི་རྒྱུ་ནྲི་དཔའ་བོའྲི་རྲིན་གྲིས་ཉོས་པའྲི་རས་བལ་ལ་སོགས་པ་སྐྲ་

ལ་སོགས་པ་མ་འདེས་པའྲི་གཙང་མ། གཞོན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པའྲི་དམ་ཚིག་ཅན་

གྲིས་བཀལ་བའྲི་སྐུད་པ་དཀར་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་”མཇུར་འདུད
2
་མེད་ཅྲིང་བཀལ་

ལེགས་པ་རང་དང་གྲོགས་ཀྲི་ལག་པའྲི་སོར་མོ་བཞྲི་ལ་སོར་བའྲི་ཆ་མ་གཏོགས་

པ་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དངོས་གཞྲིའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་སྦོམ་”དུ
3
་སྒོའྲི་ཉྲི་

ཤུ་ཆའོ། །འདྲིར་སོབ་དཔོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་ཐྲིག་གསུངས་པ་

ནྲི། སྒོ་གསུམ་སྦྲག་གྲི་ཡྲིན་པས་འདྲིར་སྒོ་ཉྲིས་སྦྲག་གྲི་ཚུལ་དང་ཐྲིག་གྲི་ཆ་བགོ་

བ་མྲི་འད་ཡང༌། དེར་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ཀ་ལ་རྟ་བབས་དང༌། དེར་ཡང་སྒོ་ཚད་

གཅྲིག་མར་མཛད་པ་ནྲི། འདྲི་ལའང་འད་དགོས་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་

ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་

1 *མ་ཕྲིར་སོན་ཞེས་བྱུང་ཡང་ས་གོན་ཡྲིན་པར་སམ་ནས་བཅོས་པའོ།།

2 སྐུ།   འཇུར་མདུད

3 མ་ཕྲིར། སུ
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བྲི་བ་ལའང་འདོད་དགོས་ཤྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱས་ས་ཚོགས་པད་མེད་པར་ས་

ཚོགས་རོ་རེ་བེད་པ་མྲི་རྲིགས་པས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བེད་ན་པདའང་བེད་དགོས་

པར་བཞེད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་སྒོམ་དོན་ལའང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་གདན་གྲི་པད་

མེད་པ་མཛད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རྲིགས་བསྡུས་དང་རྲིགས་སོ་སོ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཐྲིག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྲིའྲི་པད་མེད་པ་མཛད་པས་འདྲིར་ཡང་དེའྲི་ལུགས་

བའོ། །སོབ་དཔོན་གྲིས་སྒོ་ཉྲིས་སྦྲག་གྲི་ཐྲིག་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། སྨྲྲི་ཏྲིའྲི་ཐྲིག་རྩ་

ལ་ནྲི་ཐྲིག་སྤྲིའྲི་རྣམ་བཞག་དང་མྲི་མཐུན་པ་མང་བར་”འཇུག
1
་གོ་ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་

གསུང་བ་ལྟར། ཤ་དྷཱ་དང་ཕེང་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་དང་ཡང་མྲི་འད་བ་ཞྲིག་སང་

བས། འདྲིར་ནྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ཕྲི་ཐྲིག་དང༌། རྟ་བབས་ཀྲི་ཐྲིག་ཕལ་ཆེར་ཕེང་བའྲི་

ལུགས་སོར་བཞག་སེ། ནང་གྲི་ཁད་པར་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་

གྲི་དགོངས་པ་སྔ་མ་དག་གྲི་བཞེད་པ་སྒྲིགས་ནས་བའོ། །དེ་ལ་ལས་ཐྲིག་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དེའྲི་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བསྐེད་ནས་བསྒྲུབས་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཡྲིན་པས་དེ་སད་

ཅེས་བ་སེ་དཔེར་ན་ལས་བུམ་བཞྲིན། དེས་ན་འདྲིར་དེའྲི་སྒྲུབ་ལུགས་ནྲི། ཐྲིག་སྐུད་

དྲི་བཟང་པོའྲི་ཆུ་དང་བ་བྱུང་དང༌། ཕྲིའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔས་བྱུགས་ཏེ་གསེར་ལ་སོགས་

པའྲི་སོད་བཟང་པོར་བཞག །བསང་སྦངས་ཐྲིག་སྐུད་སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་

གཤྲིན་རེ་གཤེད་དུ་ལས་བུམ་གྲི་སབས་སུ་འཆད་པ་ལྟར་བསྐེད། རང་གྲི་ཐུགས་

ཁའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་

ཛཿལ་སོགས་”པའྲི
2
་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ལག་པ་གཡས་

1 སྐུ།   འདུག

2 སྐུ།   པས
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པས་རེག་ཅྲིང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པས་བསྲུང༌། མྲིག་གཉྲིས་མ་དང་ཊ་ལས་

ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། བཛྲ་ཏྀྀྀཥྚྲི་ཕཊ་ཅེས་བརོད་དེ། རོ་

རེའྲི་ལྟ་བས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་བལྟས་ནས་བརྟན་པར་བས། དེ་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་

བཟླས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཡུངས་ཀར་དང༌། དྲིའྲི་ཆུས་གཏོར་ལ། རོ་རེ་བསམས་

པའྲི་ཕག་རྒྱས་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་བཟུང་སེ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲཾ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ལ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བལྟའོ། །དེ་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང༌། 

རོ་རེ་རྩེ་མོ་བཟླས་པའྲི་དྲིའྲི་ཆུས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་

གཡས་སོར་དུ་བྱུགས་ལ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་མེ་ཏོག་བསྲིལ་མ་བཀྲམ་ཞྲིང༌། ནམ་མཁའ་

ལ་བཞུགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་པ་ལྟར་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསྒོམས་

ནས། རོར་དྲིལ་འཛིན་པའྲི་སོབ་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་ཤར་ནུབ་

ཏུ་འགྲེང་སེ། ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་ནམ་

མཁའ་ན་བཞུགས་པའྲི་ལྷ་ལ་མཆོད། སད་བུ་གཡོན་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་ལྟེ་བའྲི་

ཐད་དུ་བཟུང་ལ། རང་ཉྲིད་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དང་སོབ་མ་ལས་ཐམས་ཅད་པར་

གསལ་བའྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛཿཛཿལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། 

ཛྫཿ ཞེས་བརོད་དེ་ཐྲིག་སེ་གྲོགས་ཀྲི་ལག་ཏུ་གཏད། དེས་ཀང་ཛྫཿ ཛྫཿ ཛྫཿ ཞེས་

བརོད་དེ་དངས་ནས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལག་པས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ས་ལ་ཕབ་ནས་འདེབས་

པའྲི་གོ་རྲིམ་འདུག་སངས་སོར་ཕོགས་སོགས་ཡེ་ཐྲིག་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བས་

ནས་རྫོགས་པར་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ལ་ཐྲིག་ཇྲི་ལྟར་འདེབས་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་
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འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རྩ་ཐྲིག་ཇྲི་ཙམ་བེད་པ་ཡྲི། །དབུས་སུ་ཟླུམ་པོ་བསོར་བ་དེའྲི། །ཤར་

སོགས་ཕོགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སེང༌། །སད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་བཞྲིས། །ཉ་ཡྲི་

མགོ་དང་མཇུག་མའྲི་མཐར། །ཚངས་ཐྲིག་དང་ནྲི་ཟུར་ཐྲིག་གདབ། །ཟུར་དེ་སྒོ་

ཚད་བདུན་དང་ཕོགས། །དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས། །དབུས་ཀྲི་བར་གྲི་

ཕེད་ཚད་དུ། །དཀྲིལ་འཁོར་ནང་མའྲི་རྩ་ཐྲིག་གདབ། །ཁྲུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩ་ཐྲིག་

གྲི །དབུས་སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕྲིས་པ་དེ། །སྒོ་དེའྲི་བཞྲི་ཆ་ཆ་ཆུང་སེ། །དཀྲིལ་འཁོར་

ཕྲི་ནང་རང་རང་གྲི །རྩ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གཅྲིག་དང་གཉྲིས། །གཅྲིག་གཉྲིས་གཅྲིག་

དང་གཅྲིག་གྲི་མཐར། །ཐྲིག་དྲུག་ཟུར་ནས་དངོས་སུ་སེ། །ཚངས་ལས་རྲིམ་གྲིས་

རྲིང་བར་ནྲི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པོའྲི་ཐྲིག །གཉྲིས་ཐྲིག་ཆ་ཆུང་གཅྲིག་”བརྩེ
1
་

རེག །མུན་པའྲི་སམ་བུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །ཆ་ཆུང་བདུན་དུ་གསུམ་སེགས་པའྲི། །ཐྲིག་

ལས་དང་པོའྲི་ཐྲིག་གསུམ་སེ། །གསུམ་ཀའང་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་ལྔ༌། །དང་པོ་ངོས་

ཐྲིག་རྩེ་”མོ
2
་རེག །གཉྲིས་ནྲི་ཆ་ཆུང་རེ་རེའྲི་བར། །གསུམ་པའྲི་རྩེ་ནས་ངོས་སུ་

ཐྲིག །ཆ་ཆུང་བཅུ་དང་ལྡན་པའོ། །རྩ་བའྲི་རྩེ་ནས་བྱུང་བའྲི་ཐྲིག །ཆ་ཆུང་བཞྲི་པ་

ངོས་སུ་གཉྲིས། །སེང་དུ་གསུམ་རེ་ཐད་ཀར་ནྲི། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁོག་པ། 

ཅེས་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀའྲི་མདའ་ཡབ་ཀྲི་བར་ཀྲི་ཐྲིག་ཡྲིན་ལ། རྟ་བབས་

ནྲི། ཕོགས་ནྲི་དེ་མ་ཐག་པ་ཡྲི། །རྟ་བབས་སམ་བུ་དག་པོའྲི་ལས། །ནོར་ལྷ་ནོར་ལྷ་

ཉྲི་མ་དང༌། །རྒྱལ་བ་ནོར་ལྷ་རྒྱལ་བ་དང༌། །ཉྲི་མ་ནོར་ལྷ་ཉྲི་མ་དང༌། །རྒྱལ་བ་ནོར་ལྷ་

གོ་རྲིམ་བཞྲིན། །འདྲི་རྣམས་ངོས་ཀྲི་བརོད་པར་བ། །ཚངས་པའྲི་གཡས་དང་གཡོན་

1 སྐུ།   རྩེ

2 སྐུ།   མོར
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དུ་ནྲི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་ལྔ་དོར་ནས། །སམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ། །ཐྲིག་ནྲི་

ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞྲི། །གཉྲིས་པ་དང་ནྲི་གསུམ་པ་ནྲི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་ནས་ཆ་ཆུང་

གསུམ། །བཞྲི་པ་ཆ་ཆུང་བཞྲི་དོར་ནས། །ཆ་ཆུང་གསུམ་མདའ་ཆ་ཆུང་ནྲི། །ཕེད་

དང་བཞྲི་ནས་ཕེད་དང་བཞྲི། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ༌། །དེ་ནས་གསུམ་

ནྲི་བརྒྱད་གཅྲིག་ནྲི། །ཆ་ཆུང་བདུན་ཏེ་ཐ་མ་དྲུག །དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་ཁད་པར་

ནྲི། །དེའྲི་ཕྲིར་ཆ་ཆུང་རྲིགས་བེད་མཐར། །ཟླུམ་པོའྲི་དེ་ནས་ཆ་ཆུང་གཉྲིས། །དོར་

བར་ཟླུམ་པོའྲི་ཆ་ཆུང་ནྲི། །བཞྲི་དོར་ནས་ཀང་ཟླུམ་པོ་གཞན། །ནང་མ་ལ་མེད་ཕྲི་

མ་ཡྲི། །ས་ཚོགས་རོ་རེ་རྭ་ཐྲིག་ནྲི། །”ཚད
1
་དང་མདའ་ཡབ་ཕད་པ་ནས། །ཆ་ཆུང་

གཉྲིས་དོར་ཐད་ཀར་གཡས། །ཆ་ཆུང་གསུམ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་དང་

བཞྲི་གསུམ་གྲིས། །གཡས་ཀྲི་ཕྲི་རྭ་སོར་བ་སེ། །གཡོན་ནས་གཡོན་རྭའང་དེ་ལྟར་

བསོར། །མདའ་ཡབ་ཚད་ལས་ཆ་ཆུང་གཅྲིག །དོར་ནས་ཆ་ཆུང་ལྔ་པ་ཡྲི། །སྐུད་པ་

གཡས་གཡོན་ནང་རྭ་བསོར། །

འདྲི་ལ་དབུས་རྭའྲི་སྦོམ་ས་ལ་ཞེང་ཆ་ཆུང་བཞྲི་པ་དང་གཡས་གཡོན་གྲི་

རྭའྲི་སྦོམ་ས་ལ་ཆ་ཕན་གསུམ་དང༌། ཆ་ཕན་གཉྲིས་གུག་པའྲི་ཆས་རྩེར་མ་སེབ་

པ་རྣམས་དཔངས་སུ་སྒོ་ཚད་གསུམ་མའྲི་རྭ་དང་མཚུངས་ལ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་

ནྲི་ཕོགས་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་རྩ་

བའྲི་ནང་། །སྒོ་ཚད་གཅྲིག་ནྲི་ལྷ་སམ་ཡྲིན། །ནང་མའྲི་ནང་ཐྲིག་ཁད་པར་ནྲི། །རྩ་

བའྲི་ཐྲིག་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་ནང༌། །ཆ་ཆུང་གཅྲིག་དང་གཅྲིག་དང་གཅྲིག །བཞྲི་དང་

1 སྐུ།   ཚངས
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གཅྲིག་དང་གཅྲིག་དང་བཞྲི། །གཅྲིག་དོར་བར་ནྲི་ཟླུམ་པོ་བརྒྱད། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་

པ་ནང་མ་ཡྲི། །ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་ལ་རྩྲིབས་བརྒྱད་དང༌། །ཆ་ཆུང་བཞྲི་པ་

ཕྲི་མ་ཡྲི། །ཕོགས་བཞྲི་རེ་རེར་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས། །བཞྲི་བཞྲི་བཅུ་དྲུག་དབེ་བར་

བ། །དེ་ལ་སོར་ཐྲིག་ཕྲི་ནང་རྣམས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་སེང་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་

པ། འོག་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཕུར་བུ་དངོས་སུ་བཏབ་པའམ། མེད་

ན་བསམ་”བསན
1
་གྲིས་བཏབ་པར་མོས་ཏེ། དངོས་སུ་རོ་རེ་ལ་ཐྲིག་སྐུད་དཀྲྲིས་པ་

སོབ་དཔོན་གྲིས་དབུས་སུ་བཟུང་ནས། གྲོགས་ཀྲིས་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་ནས་བཟུང་

སེ་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསོར་བར་བ་ཞྲིང༌། སོར་ཟྲིན་པ་ན་འོག་ནས་འཆད་

པའྲི་ཕུར་བུ་དབྱུང་བའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དངོས་སུ་ཕྱུང་བའམ་ཕྱུང་བར་མོས་

ཏེ། བསམ་”བསན
2
་གྲིས་བཏབ་པ་ཡྲིན་ན། ཕུར་བུ་རང་གྲི་ལག་གྲི་རོ་རེ་ལ་ཐྲིམ་

པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་རང་ཉྲིད་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དུ་གྱུར་པའྲི་མྲིག་གཡས་གཡོན་

ཧཱྲིཿ ཧཱྲིཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་མྲིག་འབས་ཧཱུཾ་ལས་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེར་གྱུར་ཞེས་བསམ། 

ཁོ་བོའྲི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་ཁོ་གཉེར་བསྡུས། ཁོ་བོའྲི་ལྟ་བས་བལྟ་ཞྲིང་། རང་གྲི་

མྲིག་འབས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྲིས་ཐར་པའྲི་སྒོའྲི་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་བཅོམ་པར་གྱུར། ཞེས་བསམ་ཏེ་ཀྲོ་དྷཱ་ཏྲྲིཥྚྲི་ཧཱྲིཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་

ནང་མའྲི་ཤར་སྒོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྲིམ་བཞྲིན་སྒོ་ཕྲི་ནང་རྣམས་ཀྲི་ནང་གྲི་”ཚད
3
་

ཐྲིག་དང་ཕད་པའྲི་རྩ་ཐྲིག་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་ཕན་གཉྲིས་གཉྲིས་དྲི་བཟང་གྲི་ཆུས་

1 སྐུ།   གཏན

2 སྐུ།   གཏན

3 སྐུ།   ཚངས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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དབྲི་བར་བའོ། །དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་སོད་དུ་སྔར་ལྟར་བཀོད་

པ་ལ་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་དང་བཅས་པས་མཆོད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ནས་ཐྲིག་སྐུད་མྲི་འགོམ་པའྲི་སར་བཞག་པར་བའོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་

རོལ་དྲིའྲི་ཆུས་བྱུགས་ཤྲིང༌། ལྷའྲི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བེད་པ་ལ། 

གཙོ་བོ་ལྔའྲི་གནས་སུ་གྲུ་བཞྲི། གཞན་རྣམས་སུ་ཟླུམ་པོ་བས་པའྲི་སེང་དུ་དྲི་བཟང་

པོས་སྦགས་པའྲི་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་རྩ་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་དགོད་པར་བ་སེ། དབུས་ཀྲི་

ཚོམ་བུ་གཞན་ལས་ཅུང་ཟད་ཆེ་བའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཁོར་ཡུག་གྲི་མཐའ་སོར་དུ་ཉེར་

སྤོད་ལྔ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པའྲི་ཚོགས་བཤམས་པར་

བའོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བསངས་སྦངས་ནས་དག་པ་གསུམ་གྲི་སྔགས་བརོད་

དེ། སོང་པའྲི་ངང་ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་རྲིགས་བསྡུས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་

ནྲི། ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་བྷྲུཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་

ཞེས་པ་ནས། དེའྲི་ནང་དུ་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་དཀར་པོ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའྲི་དབུས་

སུ་སེང་གེ་ཤར་དུ་གླང་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ནས་ལྷ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་སུ་པད་

དང་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་དབུས་ཀྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ། ཞེས་པ་ནས། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་འང་ས་བོན་མེད་པར་ཡྲི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕོ་བ་གནས་པར་

གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་དང༌། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ནང་མའྲི་ཤར་གྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་གདན་ལ་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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མྲི་བསྐོད་པ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། ཞེས་པ་ནས་རང་རང་གྲི་གདན་གྲི་སེང་ན་སེམས་

དཔའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་

ཇྲི་ལྟ་བར་གསལ་གདབ། རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ནམ་མཁར་བཏེག་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ཆུ་གཉྲིས་དང་ཉེར་སྤོད་ལྔ་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་མཆོད། 

ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ སོགས་བཞྲི་སྔགས་རྒྱས་དགུག་གཞུག་ཅྲིང་དབང་དུ་བས་

ནས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བྲིན་རླབས་སྔར་ལྟར་བས་ཏེ། ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་སྒེག་སོགས་

བརྒྱད། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བཅས་པས་སྔར་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་རྒྱས་པར་མཆོད། འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསོད་དེ། སོས་དང་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་པུས་

མོ་བཙུགས་ནས། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེར་གྱུར། མ་ལུས་ཕོགས་

ན་བཞུགས་པ་ཡྲི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་མྲིང་འདྲི་

ཞེས་བ་བ་ཡྲིས། །འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་སྤན་འདེན་པས། །འདྲིར་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གཤེགས་ལ། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་

ནྲི་སྩལ་དུ་གསོལ། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྲིགས་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་

འདུད། །དཀྲིལ་འཁོར་ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །མགོན་པོ་བདག་ཉྲིད་འབྲི་བར་

འཚལ། །སོབ་མ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་དང༌། །ཁོད་ལ་མཆོད་པར་བ་བའྲི་ཕྲིར། །བཅོམ་

ལྡན་བདག་ནྲི་གུས་པ་ལ། །དེ་བས་བཀའ་དྲིན་མཛད་པར་འོས། །འགྲོ་བ་འཁོར་

བའྲི་དོན་མཛད་པ། །སངས་རྒྱས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །འབས་གནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །སྔགས་ཀྲི་ལྷ་གཞན་གང་ལགས་དང༌། །འཇྲིག་རྟེན་
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སྐོང་བའྲི་ལྷ་གཞན་དང༌། །གང་ཡང་འབྱུང་པོ་མཐུ་ཆེན་དང༌། །སངས་རྒྱས་བསན་

ལ་དགའ་བ་རྣམས། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །འགྲོ་བ་དག་ཕྲིར་བདག་

འབྲི་བས། །བདག་དང་སོབ་མར་བཅས་པ་ལ། །དཀྲིལ་འཁོར་བྲིན་རླབས་དངོས་

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

བོས་ཤྲིག །ཅེས་གནང་བ་བྲིན་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ་པ་ནྲི་ས་གོན་གྲི་

ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཅྲིང༌། སན་མནན་པའོ། །   ། །

གཉྲིས་པ་བུམ་པ་ས་གོན་ནྲི། རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པའྲི་བུམ་པ་

མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ། ཙན་དན་དཀར་པོ་དང་བསེས་པའྲི་རོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པས་

དཀར་པོར་བསྒྱུར་ཞྲིང༌། ཁ་ཚར་མ་ཉམས་པའྲི་རས་དཀར་པོ་ཟུང་ལ་སོགས་པས་

མགུལ་ཆྲིངས་”སོག
1
་གསུམ་པའྲི་ཚུལ་དུ་བཅྲིངས་པ་ལ་རོ་རེ་རྩེ་མོ་བཟླས་པའྲི་

སད་བུ་དཀར་པོ་བདུན་གྲིས་བཀྲྲི། ཡུངས་ཀར་གྲིས་བསེག གུ་གུལ་གྲིས་བདུག 

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པས་བགེགས་བསྐྲད། ནང་ཆུ་གཙང་མ་སོག་ཆགས་མེད་

པས་རན་པར་བཀང་བའྲི་ནང་དུ་སན་ལྔ་འབྲུ་ལྔ་རྲིན་ཆེན་ལྔ་དྲི་ལྔ་སྲིང་པོ་ལྔ་རྣམས་

བཅུག་ཅྲིང་འོ་མ་དང་འབས་བུ་དང་ལྡན་པའྲི་ཤྲིང་བཟང་པོའྲི་ཡལ་གས་ཁ་བརྒྱན་པ། 

ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པའམ་མེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་གཅྲིག་དང་ལས་བུམ་གཅྲིག་སེ། དེ་

ལ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ལ་ལྷ་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་ས་བོན་སྔར་བདག་བསྐེད་ཀྲི་

སབས་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་དུས་སུ་བཤད་པ་དང་མཚུངས་པ་བྲི་བའམ་གདགས། གཉྲིས་

ལས་མེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ཕོགས་བཞྲི་དང༌། ཤར་གྲི་མཚན་མའྲི་སེང་དང་ལྔར་རྲིམ་

1 སྐུ།   པྲོག
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པ་བཞྲིན་གཙོ་བོ་ལྔའྲི་མཚན་མ་དང༌། ལས་བུམ་གྲི་གདོང་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་

མཚན་མ་བྲི་བའམ་གདགས་པར་བ་སེ། དེའང་དཀྲིལ་ཆོག་ལས། ལས་ཐམས་ཅད་

པའྲི་བུམ་པར་གཤྲིན་རེ་གཤེད་བསྐེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པས་དེའྲི་གཡས་ཀྲི་ཕག་

མཚན་འགོད་རྲིགས་པར་སང་བ་ལ། དེ་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་

བྲི་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་ལྷ་དང་མཚན་མ་མྲི་མཐུན་པ་གཅྲིག་བྱུང་བས་དཔེ་མ་དག་

པ་བརྒྱུད་པའམ། ཡང་ན་གཤྲིན་རེ་གཤེད་དེ་ཡང་སབས་འདྲིར་ལས་ཀྲི་རྲིགས་

སུ་མཚོན་པར་བ་བ་ལ་དགོངས་པ་སོགས་གང་ཡྲིན་དཔད་པར་བ་བ་ཞྲིག་གོ །དེ་

ནས་བུམ་པ་རྣམས་ཀུ་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་གདན་ལ་དགོད། གདུགས་དཀར་པོས་

གཡོགས། ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པ་བཤམས་ཏེ་རྣམ་རྒྱལ་

གྲི་ཁར་མཆོད་ཡོན་གྲི་སོད་དུང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་ཆུ་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་

སོགས་དང་བཅས་པས་བཀང་བ་བཞག་པའྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ལྟེ་བ་ལ་མེ་ཏོག་

གྲི་ཕེང་བ་དཀྲྲིས་པ་ཡང་བཞག་པར་བའོ། །དེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་

ཀྲིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་བུམ་པ་རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་བཾ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་ཆེ་བ་མགྲྲིན་པ་རྲིང་བ་མཆུ་

འཕང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་ཏཔྟེ་ཏཔྟེ་

མཧཱ་ཏཔྟེ་སྭཱཧཱ། ལྷའྲི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་བུམ་པའྲི་ཆུ་དབེར་མེད་པར་གྱུར། རྣམ་རྒྱལ་

བུམ་པའྲི་ནང་དུ་དབུས་སུ་སེངྒེ། ཤར་དུ་གླང་པོ་ཆེ། ཞེས་པ་ནས་རང་གྲི་གདན་

གྲི་སེང་ན་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ལྷ་ས་གོན་ཇྲི་

ལྟ་བ་དང༌། བུམ་པའྲི་མཚན་མ་ལྔའྲི་གནས་སུ་སེངྒེ། ཤར་དུ་གླང་པོ། ལྷོར་རྟ། ནུབ་
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ཏུ་རྨ་བ། བང་དུ་མཁའ་ལྡྲིང་བསོལ་བས་བཏེག་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁྲི་ལ་པད་དང་ཉྲི་

མ་ཟླ་བ་དར་གྲི་”བོ
1
་གདན་ཏེ་དྲུག་དྲུག་བརྩེགས་པའྲི་གདན་གྲི་སེང་དུ་དབུས་སུ་

རྣམ་སང་དཀར་པོ་ཕག་གཉྲིས་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། 

ཤར་གྲི་གདན་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། ཞེས་པ་ནས་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་

བཞུགས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རྩྲིབས་ཀྲི་ཞེས་པ་རྣམས་དོར་བའྲི་ལྷག་མ་སྔར་ཇྲི་ལྟ་

བར་བས་ནས་ལྷར་བསྐེད། ལས་བུམ་གྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་གནས་སུ་ས་ཚོགས་

པད་དང་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་སད་ཅྲིག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་པོ་ཞེས་

པ་ནས། ཧཱུཾ་གྲི་སྒ་དག་པོ་སྒོགས་པ་ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ལྟར་བ་སེ། སོབ་དཔོན་གྲིས་

གཙོ་བོའྲི་བུམ་པར་སད་ཅྲིག་གྲིས་ལྷ་རྣམས་ཚང་བར་བསྐེད་པར། དགུག་གཞུག་

དང་མཆོད་སོད་བཟླས་པ་བའོ། ཞེས་སད་ཅྲིག་ཙམ་གྲིས་བསྐེད་པར་གསུངས་

སོ། །ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

ཐུགས་ཁའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བུམ་པའྲི་ནང་དང་མཚན་མའྲི་ལྷའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་

སྤན་དངས། ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པའྲི་སྔགས་རྒྱས་མཆོད། ༀ་

བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ སོགས་ཀྲིས་རང་རང་གྲི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་

པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཁའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤན་དངས་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། བུམ་པ་

དང་མཚན་མའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལྔ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཅོད་པན་ཅན་དུ་གྱུར། དེ་

ནས་མཆོད་པ་བསང་སྦངས་བྲིན་རླབས་སྔར་ལྟར་བས། ཆུ་གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགྲོ་

1 སྐུ།   གློ
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བའྲི་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་མཆོད་པ་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་པ་སྔར་

ལྟར་ཕུལ། འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསོད། རོ་རེ་ལ་བཏགས་པའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བའྲི་སེ་མོ་

ནས་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་བཟུང་སེ། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ལ། ༀ་བཛྲ་

ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་བཟླས་ནས། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་བས་

པའྲི་རོ་རེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞྲིང༌། སྔགས་འདྲི་སོང་

རྩ་བརྒྱད་བཟླ་བར་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་གསུངས་པ་ནྲི་བུམ་པའྲི་ཆུ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་

པ་ལ་གསུངས་ཀྲི། དུང་ཆོས་ཀྲི་ཆུ་ལ་གསུངས་པ་མེད་དོ། །དེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་

པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཨ་དཀར་པོ་ལ་རྩ་སྔགས་ཀྲི་ཕེང་

བས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཕོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་བཀུག་སེ་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་

དབེར་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་བསམས་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རྩ་སྔགས་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། གྲུབ་ན་ཆུ་ལ་ཨུ་ད་ཀ་སོང་རྩ་བརྒྱད་དམ། ཐ་ནའང་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བཟླས་པས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། ལས་བུམ་ལ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་སྔགས་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས། རྩ་སྔགས་དང་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བརོད་པས་བུམ་པ་རྣམས་སུ་

དུང་ཆོས་ཀྲི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པས་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་

གསུམ་གསུམ་གཞུག །བདུག་པས་བདུགས་ནས། དེ་ནས་ཁ་བརྒྱན་གྲི་ཡལ་འདབ་

ཀྲིས་ལས་བུམ་གྲི་ཆུ་བངས་ཏེ་གཡས་བསོར་དུ་གཏོར་ནས། ཇྲི་སྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་བ་བ་མ་རྫོགས་པ། དེ་སྲིད་དུ་བགེགས་”རྣམས
1
་རྣམ་པར་”ལྡོག

2
་པའྲི་འཕྲིན་

1 སྐུ།   རྣམས་མེད།

2 སྐུ།   བཟློག
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ལས་མཛོད་ཅྲིག ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ངོ་བོར་ཞུ་ནས་བུམ་པའྲི་ཆུ་དང་དབེར་མེད་པར་གྱུར། བུམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མཚན་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་ནས་ལྷ་རང་རང་གྲི་ཕག་མཚན་གྲི་རྣམ་པར་གནས་

པར་གྱུར། ས་བོན་བཀོད་ན་ས་བོན་གྲི་རྣམ་པར་གནས་པར་གྱུར། ཞེས་བསམ། 

འདྲིར་སོབ་དཔོན་གྲིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པར་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བར་བའོ། །ལས་

ཐམས་ཅད་པའྲི་བུམ་པར་ནྲི་མྲི་ཞུ་བར་བར་ཆད་བསྲུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་སེ། དེ་

ནས་བུམ་པ་རྣམས་རས་གཙང་མའྲི་སེང་དུ་བཞག་གོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་

འདྲིར་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡོ་ག་སྤྲི་འགྲོ་དང་མྲི་འད་བ་ཞྲིག་མཛད་པར་འདུག་པས་

རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་ཞུ་བར་མངོན་ལ། གང་བུམ་དང་མཇུག་སྒོའྲི་བུམ་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ཀང་མ་མཛད་པར་སང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་སྦྲིན་སེག་ས་གོན་ནྲི། སབས་འདྲིར་གྲུབ་ན་སོབ་མའྲི་བར་ཆད་ཞྲི་

བའྲི་ཕྲིར། ཞྲི་བའྲི་སྦྲིན་སེག་དང༌། དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་

སེག་བེད་ན་ཐབ་ཏུ་འདས་པའྲི་མེ་ལྷའྲི་ཚེ་ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས་ལ་

བའོ། །

བཞྲི་པ་གཏོར་མ་ལྷག་གནས་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་སེ་

གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་བས་ནས། ཉེ་རེག་བས་ལག་པ་བཀྲུས་ཏེ་ནང་དུ་འོངས་ནས། ས་

གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཚན་བརྒྱ་རྩས་བསོད། ཉེར་སྤོད་དང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲིས་

མཆོད། མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ཏེ། དེ་ནས་སོབ་མ་ལྷག་གནས་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་ནྲི། ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོལ་བ་སོགས་ཀྲིས་
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སྒྲིབས་ཏེ་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་མཐོང་བར་བས་ནས། སོབ་མ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་

བའྲི་ལམ་གྲིས་རྒྱུད་སྦངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ། ནང་བཤྲིན་

པ་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་ཞྲིང་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མན་ཆད་དུ་གནས་པ་དག་”གསང
1
་ཆུའྲི་བུམ་

པས་ཁྲུས་བས་ཏེ། ཤར་སྒོའྲི་ཕོགས་སུ་འཁོད་ནས་བ་མ་ལ་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་ཕག་

བས། པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་གནས་པ་ལ། དེང་བདག་ཁེད་རྣམས་

འབས་བུ་ཡོད། །ཁོད་ཀྲི་གསོན་པའང་འབས་བུར་བཅས། །ལྷ་དང་དམ་ཚིག་མཉམ་

པ་རུ། །འགྱུར་བར་ཁེད་ཉྲིད་སོམ་ཉྲི་མེད། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་སེམས་གཅྲིག་

པར། །མྲི་ལྡོག་པར་ནྲི་ཁོད་འགྱུར་ཏེ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་ནྲི། །དེད་

ཁོད་སྐེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེང་ཁེད་ཉྲི་མ་དམ་པ་སེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤན་

དངས་པས། །བདག་ཉྲིད་འདུས་པའྲི་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །

ཞེས་བ་མས་བཤད་ནས་སྤོ་བ་བསྐེད་པར་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་གསུངས་ལ། བ་

མ་དག་ནྲི་མྲི་མཛད་པར་སང་ངོ༌། །དེ་ནས་སོབ་མས་བ་མ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་དང་ཐ་

མྲི་དད་པར་”བདག
2
་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་སེ། དགའ་ཆེན་ཁོད་བདག་སོན་

པ་སེ། །སོབ་དཔོན་ཁོད་ནྲི་དགོངས་སུ་གསོལ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་བརྟན་

པ། མགོན་པོ་ཆེན་པོར་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉྲིད་བདག་ལ་སྩོལ། །བང་

ཆུབ་སེམས་ཀང་བདག་ལ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐབས་

གསུམ་དག་ཀང་བདག་ལ་སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའྲི་གྲོང་མཆོག་ཏུ། །མགོན་པོས་

བདག་ནྲི་འཇུག་པར་མཛོད། ཅེས་ལན་གསུམ་གྲིས་སོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་

1 སྐུ།   བསང

2 སྐུ།   བསམ
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སོབ་མ་ལ་སྔགས་ལ་དད་པ་བརྟན་པོ་འཛིན་དུ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་སད་ཅེས། བུ་

ཚུར་ཤོག་ཤྲིག་ཐེག་ཆེན་པོའྲི། །གསང་སྔགས་སྤོད་ཚུལ་ཆོ་ག་ནྲི། །ཁོད་ལ་ཡང་

དག་བཤད་པར་བ། །ཁོད་ནྲི་ཚུལ་ཆེན་སོད་ཡྲིན་གྲིས། །རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

གང་འདས་དང༌། །དེ་བཞྲིན་གང་དག་མ་བོན་དང༌། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྫོགས་སངས་

རྒྱས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་བཞུགས་པ་དང༌། །དེ་དག་ཀུན་གྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི། །ཆོ་

ག་ཟབ་མོ་འདྲི་མཁེན་ནས། །དཔའ་བོ་བང་ཆུབ་ཤྲིང་དྲུང་དུ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་མཚན་མེད་བརེས། །སྐོབ་པ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ཡྲིས། །བདུད་སེ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་

པ། །དཔུང་ཆེན་དག་ཀང་དེ་ཡྲིས་བཅོམ། །དེ་ཕྲིར་ཀུན་མཁེན་ཐོབ་བའྲི་ཕྲིར། །བུ་

ཡྲིས་བོ་གྲོས་འདྲི་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་བརོད་ནས་དོན་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ནས་སོབ་

མ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་འཛིན་འདོད་ཀྲི་བོ་དག་པོ་བསྐེད་ཅྲིང༌། ཐུན་

མོང་མྲིན་པའྲི་སྐབས་འགྲོ་དང༌། སྲིག་བཤགས་སོགས་དང༌། སོན་འཇུག་གྲི་སེམས་

ལ་སོགས་པ་དམྲིགས་ཕེད་པར་བར་སྤད་ནས་སོབ་མས་བ་མའྲི་ཆོ་ག་རེས་སུ་ལན་

གསུམ་བཟླས་པས་བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་བཟུང་བར་བ་སེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་བདག་སྐབས་མཆྲི། ཞེས་པ་ནས། འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་

ཤོག །ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་ཚིག་གྲིས་སོ། །དེ་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བ་སེ། བ་

མས་སོབ་མའྲི་སྲིང་ཁར་རོ་རེ་བཟུང་ལ། ས་མ་ཡ་ཨ། ཞེས་བརོད་པས་སོབ་མའྲི་

སྲིང་ཁར་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

བསམ། ཡང་སྲིང་ཁར་རོ་རེ་བཟུང་ནས། སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་ཧོ། བཛྲ་ས་

ཏྭ་ཡ་ཐ་སུ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་པས་སོབ་མ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞལ་དྲུག་པར་བསྐེད་
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དོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲི་ལག་པ་གཡས་ཀྲིས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་དབང་བསྐུར་གྲིས་

སོབ་མའྲི་གནས་གསུམ་དུ་དྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་བེད་ཅྲིང་མས་རྲིམ་གྲིས་རེག་པས། ཧཱུཾ་ཨཱཿ 

ༀ། ཞེས་བརོད་དེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྲིང་ཁ་མགྲྲིན་པ་དཔྲལ་བར་རོ་རེ་སྔོན་པོ་པད་

དམར་པོ་འཁོར་ལོ་དཀར་པོས་མཚན་པར་དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀས་བསམ་པར་

བའོ། །དེ་ནས་སྤྲི་བོར་མེ་ཏོག །མདུན་དུ་བདུག་སོས། སྲིང་ཁར་བྱུག་པ། མྲིག་སྔར་

མར་མེ་བྲིན་ནས་མཆོད་པར་བའོ། །དེ་ནས་སོ་ཤྲིང་སྦྲིན་པ་ནྲི། ཨུ་དུམ་ཝ་རའམ། 

ཨ་ཤྭ་ཐ་ལ་སོགས་པ་འོ་མ་ཅན་གྲི་ཤྲིང་ལས་བས་པའོ། །སོ་ཤྲིང་སོར་བཅུ་གཉྲིས་

པ་མ་གས་ཤྲིང་རྨ་མེད་པ། དྲི་ཞྲིམ་པོས་བྱུག་སེ་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་བཅྲིངས་པ། ལས་

ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ནས་སོབ་མ་ཐལ་མོ་སྦར་བའྲི་བར་དུ་བྲིན་ཏེ། དེས་ཀང་ཧ་ས་

ཧ་ཞེས་བརོད་ནས་རྩེ་མོ་ལ་སོས་ཅུང་ཟད་འཆོས་ནས། བ་བྱུང་དང་དྲི་བཟང་པོས་

བའྲི་ཀོ་བ་ཙམ་དུ་བྱུགས་པའྲི་སེང་དུ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ནས་ལྟོས་པ་མེད་པར་དོར་

བར་བའོ། །དེའྲི་ཚེ་རྩེ་མོ་རང་དང་སེང་དུ་བསན་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག །ཤར་དུ་

འབྲིང༌། མཚམས་སུ་དང་བང་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བོ། ཞེས་ལུང་བསན་

ནོ། །དེ་ནས་དྲིའྲི་ཆུ་ལ། ༀ་པྲ་ཀྲ་ཏ་པ་རྲི་ཤུདེ་སརྦ་དརྨཿ པྲ་ཀྲ་ཏེ་པ་རྲི་ཤུ་དོ྅ཧཾ། 

ཞེས་མངོན་པར་མངགས་ཏེ་ཧུབ་གསུམ་འཐུང་དུ་གཞུག་ཅྲིང༌། སྒོ་གསུམ་གྲི་དྲི་

མ་དག་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤ་རྩེ་མོ་མ་ཉམས་པ་ཚན་པ་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ལ་

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ཏེ། ཆེ་བ་སན་དང་ཆུང་བ་”རྔས
1
་ཀྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་པར་

བའོ། །བཛྲ་”ཏྲིཎྞ
2
་བཟླས་པར་འདོད་པ་ནྲི་གཞུང་དང་འགལ་ལོ། །དེ་ནས་སྐུད་པ་

1 སྐུ།   སྔས

2 སྐུ།   ཏྲིཀྵྞ
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དམར་པོ་སོབ་མའྲི་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་པ་གསུམ་བསྒྲིལ་བས་ཤྲིང་རོ་རེའྲི་མདུད་

པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཟླས་ནས་སོབ་མའྲི་དཔུང་པ་གཡོན་པར་

བཅྲིངས་ཏེ། རེ་བཙུན་གྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་བརྟན་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ཆོས་བཤད་པས་སྤོ་བ་བསྐེད་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་དུ་ནྲི་ཀུན་མཁེན་

རྣམས། །ཨུ་དུམ་བ་རའྲི་མེ་ཏོག་བཞྲིན། །”བརྒྱ
1
་ལམ་ན་ནྲི་རེས་འགའ་ཞྲིག །འབྱུང་

འགྱུར་ཡང་ནྲི་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །གསང་སྔགས་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་འབྱུང༌བ། །དེ་བས་ཀང་

ནྲི་དཀོན་པ་སེ། །གང་གྲིས་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན། །མ་ངན་མྲི་འདའ་བེད་

པར་ནུས། །སལ་བ་བེ་བ་དུ་མ་རུ། །སྔོན་དུ་སྲིག་པ་བས་པ་ཡང༌། །དཀྲིལ་འཁོར་

འདྲི་འད་མཐོང་མ་ཐག །དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་ཡྲིན་ན། །གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་

སྔགས་སྤོད་པའྲི། །ཚུལ་ལ་གནས་ན་སོས་ཅྲི་དགོས། །སྐོབ་པའྲི་གསང་སྔགས་

བཟླས་ན་ནྲི། །གོ་འཕང་བ་ན་མེད་པ་འགྲུབ། །གང་དག་སྤོད་པ་མཆོག་འདྲི་ལ། །བོ་

གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་གཡོ་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡྲིན། །ངན་འགྲོ་དེ་

ཡྲིས་གཅོད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །རེད་པ་བ་མེད་

དེ་རྲིང་རེད། །གང་ཕྲིར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་པས། །བསན་པ་འདྲི་ལ་ཁེད་རྣམས་

ཀུན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་སེ་སྐེ་བཞྲིན་པར། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁེད་གནས་ཏེ། །དེ་

ཕྲིར་ཁེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དུ། །”སང
2
་ནྲི་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེནཔོ་

ཆེར་འབྱུང་བའྲི། །ལམ་མཆོག་འདྲི་ནྲི་དཔལ་དང་ལྡན། །ཁེད་རྣམས་དེར་ནྲི་དོང་

བས་ན། །རང་བྱུང་སལ་བ་ཆེན་པོ་པ། །འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲི། །དེ་

1 *མ་ཕྲིར། རྒྱ

2 སྐུ།   སད
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བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དོན་བཤད་པར་བའོ། །འདྲིར་

དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ། དེ་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ་ཚིག་འདྲི་སད་བརོད། ཁད་པར་སོམ་པ་

འཛིན་དུ་གཞུག་གོ །ཞེས་གསུངས་ནས། མྲི་ལྡོག་འཁོར་ལོའྲི་དབང་བསྐུར་བ། ཞེས་

སོགས་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་སོམ་པའྲི་གསོལ་གདབ་གསུངས་ཤྲིང་སོམ་པ་འཛིན་

པའྲི་ཚིག་མ་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་གསོལ་གདབ་རྐང་

པ་བས་ཏེ་སོམ་པ་འཛིན་པ་མྲི་བེད་པ་ནྲི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། ཁད་པར་གྲི་

སོམ་པ་འཛིན་དུ་མྲི་གཞུག་གོ ཞེས་དངོས་སུ་གསུངས་པའང་མ་བརྟགས་པར་ཟད་

དོ། །དེས་ན་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ས་གོན་དང་དངོས་གཞྲིའྲི་སབས་གཉྲིས་

ཀར་དུ་མཛད་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་སོམ་པའང་སབས་གཉྲིས་ཀ་རུ་འཛིན་པའྲི་

དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གསོལ་གདབ། སོམ་པ་བསྒགས། སོམ་བཟུང་རྣམས་འོག་ཏུ་

འཆད་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་འདྲིར་ཡང་བའོ། །དེ་ནས་ཀེ་བཞྲིན་བཟང་རྣམས་ལོངས་ལ་ཕག་

བོས་ཤྲིག །ནང་པར་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

བསྒོ་ནས་ཀུ་ཤ་ཆེ་བ་གདན་དང་ཆུང་བ་”རྔས
1
་བས་ཏེ་སེངྒེའྲི་ཉལ་སབས་ཀྲིས་ཉོལ་

ལ་དོ་ནུབ་རྨྲི་ལམ་གང་མཐོང་བ་དེ་ནང་པར་ང་ལ་སྨྲོས་ཤྲིག །ཅེས་བརོད་དེ་སོབ་མ་

རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་བར་བའོ། །ནང་པར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་འདངས་ནུབ་རྨྲི་

ལམ་གང་མཐོང་བ་འཛེམ་པ་མེད་པར་སྨྲོས་ཤྲིག་ཅེས་དྲིས་ནས། རྨྲི་ལམ་སངས་

རྒྱས་མཐོང་ན་ནྲི། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མངོན་སུམ་བཞྲིན། །མཆོད་ཡོན་དང་ནྲི་སྐུ་

གཟུགས་མཐོང༌། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཟང་ན་སྤོ་བ་བསྐེད་ཅྲིང་རྲི་ལས་ལྷུང་

1 སྐུ།   སྔས
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བ་སོགས་ངན་ན་སྦྲིན་སེག་སོགས་ཀྲིས་བཟློག་པར་བ་སེ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་སོ། །

དེ་ནས་ནང་པར་ཉྲི་མ་མ་ཤར་བའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་རང་ཉྲིད་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་

བསྐེད་པ་སྔར་ས་ཆོག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བས་ནས་སྔར་ས་ཆོག་གྲི་སབས་

སུ་བཤད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདེགས་པའྲི་སྔགས་རྒྱས་ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ནམ་མཁའ་ལ་བཏེག་ལ་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་མྲི་འགོམ་

པའྲི་སར་བཞག་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་དངོས་གཞྲིའྲི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་ཅྲིང་ཚོན་དགེ་བ། 

དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་ཅྲིང་བུམ་པ་དགོད་པ། སྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་

བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཡེ་ཐྲིག་གདབ་པ་དང༌། ཚོན་དགེ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་རྒྱུ་དང་ཚད་ལས་ཐྲིག་དང་འད་བའྲི་ལྔ་ཚན་ལྔ་ཚན་

ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་བཟང་པོས་བསྒོས་པའྲི་ཚོན་ས་ལྔས་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར་བའྲི་སྔོན་

པོ་ལྔ་ཚན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་ཐྲིག་སྐུད་

རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཐྲིག་སྐུད་དཀར་པོ་ཨཱཿ ལས་རྣམ་

སང༌། སྔོན་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། སེར་པོ་ཨཾ་ལས་རྲིན་འབྱུང༌། དམར་པོ་ཧྲྲིཿ 

ལས་འོད་དཔག་མེད། ལང་ཁུ་ཨཿ ལས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་དུ་

བསམས་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཛུབ་མོའྲི་རྩེ་ནས་མཐེ་བོང་གྲི་

རྩ་བའྲི་བར་དུ་དཀར་སྔོ་སེར་དམར་ལང་བའྲི་རྲིམ་པས་བཀོད་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སེང་གྲི་ཐད་དུ་སོབ་མ་སོ་སོའྲི་ལག་ཏུ་སེ་མོ་བྲིན་ནས་བརྐངས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ན་
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བཞུགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཁར་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ༀ་ཧྲྲིཿ ཨཿ ལས་གྲུབ་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་སྐུད་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གནས་པར་གྱུར། རང་གྲི་

མྲིག་གཉྲིས་ཛཿ ཛཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། མྲིག་གཉྲིས་

ཀྲི་རྫྲི་མ་མྱུར་དུ་འདེགས་ཤྲིང་བརེབས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ༀ་དཱྲིཔྟ་ཏྲཥྚྲི་ཨཾ་ཀུ་

ཤ་ཛཱཿ འབར་བའྲི་ལྟ་སངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་རང་རང་

གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཁ་ནས་བཏང་བ་

ལག་པའྲི་ཐྲིག་སྐུད་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ༀ་ནྱོ་ནྱ་ཨ་ནུ་ག་ཏཿ སརྦ་དརྨྨཿ པ་ར་

ས་ར་ཨ་ནུ་པྲ་བྲིཥྚ་སརྦ་དརྨྨཱ་ཨ་ཏྱན་ཏ་ཨ་ནུ་གྲ་བྲིཥྚཿ སརྦ་དརྨཱཿ ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་ཟློས་ཤྲིང་དང་པོ་ལྔ་ཚན་རེ་རེ་སོ་སོར་བསྒྲིལ། དེ་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་

མྲིག་གཉྲིས་མ་དང་ཊ་ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། བཛྲ་ཏྲཥྚྲི་

མ་ཊ། ཞེས་བརོད་དེ་རོ་རེའྲི་ལྟ་བས་ཐྲིག་སྐུད་ལ་བལྟས་ཏེ་བརྟན་པར་བས། དེ་ནས་

དྲི་བཟང་པོས་བྱུགས་པས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སོད་དུ་བཞག་སེ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཉེར་

སྤོད་ལྔའྲི་སྔགས་རྒྱས་མཆོད་ལ་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་སེ་མོ་ནས་རོ་རེ་བསམས་པའྲི་ཕག་

རྒྱས་བཟུང་ངོ༌། །ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲཾ་མ་ཏྲི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་

ཤྲིང་རྩ་སྔགས་ཀང་བཟླས་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ལས་ཐམས་

ཅད་པ་དང་རོ་རེ་རྩེ་མོ་བཟླས་པས་དྲིའྲི་ཆུས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་ལ་གཡས་སོར་

དུ་བྱུགས། རང་དང་གྲོགས་གཉྲིས་ཀ་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་

ནུབ་ཏུ་སོབ་དཔོན་དང་ཤར་དུ་གྲོགས་འགྲེང་བས་གནས་ཏེ། ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཉེར་སྤོད་ལྔ་རོལ་མོ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་བཅས་པའྲི་སྔགས་རྒྱས་མཆོད་ལ། སད་
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བུ་འཛིན་པ་ནས་གྲོགས་ཀྲི་ལག་ཏུ་གཏད་པ་དང་དེས་དངས་པའྲི་བར་སྔར་ལས་

ཐྲིག་སབས་ལྟར་བས་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་

དུ་མོས་ཏེ། ལག་པ་གཡས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྲིས་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་

སེང་ནས་བཟུང་ཞྲིང་འོག་ཏུ་”བཅུས
1
་ཏེ་ཚངས་ཐྲིག་དང་པོའྲི་སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་གདབ་ཅྲིང༌། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲཾ་མཱ་ཏྲི་གྲ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་མཐེབ་མཛུབ་

གཉྲིས་ཀྲིས་སེ་གོལ་གྲི་སྒ་བས་ནས་དེའྲི་ཚེ་ཐྲིག་གྲིས་སྒས། སེམས་ཅན་དོན་

དུ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །དུས་ཡྲིན་དེ་ཕྲིར་འདྲིར་བོན་ཞྲིག །ཅེས་བསྐུལ་བས་ནམ་

མཁའ་ཁབ་པའྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་བོན་ཏེ་ཐྲིག་སྐུད་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་

ནས། དཔོན་སོབ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལག་པ་ས་ལ་མཉམ་དུ་ཕབ་སེ། རང་རྐང་པ་གཡོན་

སྐྲིལ་ཀྲུང་ཕེད་པ་དང༌། གཡས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་སོད། གྲོགས་ཀྲིས་དེ་ལས་ལྡོག་

སེ་སོད་ནས། སྔགས་དེ་ཉྲིད་བརོད་ཅྲིང་ཚངས་ཐྲིག་དང་པོ་ལས་ཐྲིག་གྲི་སེང་ཇྲི་ལྟ་

བར་བཏབ་སེ་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་སད་བུ་ཁ་དོག་ལྔར་སང་བའྲི་ཐྲིག་སྐུད་རེ་

ཆད་ནས་ལས་ཐྲིག་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས། དེ་ནས་ལངས་ཏེ་

བདག་དང་གྲོགས་ཀྲི་རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་ཨཱ་ཨཱ་ལས་ས་ཚོགས་རོ་རེ་འབར་བ་རེ་

རེ། ཞེས་རྐང་པ་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། གཡས་སོར་གྲིས་སོབ་མས་སོབ་དཔོན་

ལ་རྒྱབ་མྲི་སོན་པར་ཕྲིན་ནས། སོབ་དཔོན་ལྷོ་དང་སོབ་མ་བང་དུ་གནས་པས་ནམ་

མཁའ་ལ་འདེབས་པ་དང་ས་ལ་འདེབས་པ་གཉྲིས་ཀ་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བར་བས་ཏེ་ཚངས་

ཐྲིག་གཉྲིས་པ་གདབ་ཅྲིང༌། ཐྲིག་ལྷག་མ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་འདེབས་མྲི་དགོས་

1 སྐུ།   གཅུས
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སོ། །དེ་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་སོང་སེ། སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་

གནས་ནས་ཤར་གྲི་རྩ་ཐྲིག་དང༌། སོབ་དཔོན་རླུང་དང་སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་

ནས་ནུབ་ཀྲི་རྩ་ཐྲིག་དང༌། སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་ནས་

བང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་དང༌། ཡང་སོབ་དཔོན་མེ་དང་སོབ་མ་བདེན་བལ་དུ་གནས་ནས་ལྷོའྲི་

རྩ་ཐྲིག་དང༌། སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་དང་སོབ་མ་རླུང་དུ་གནས་ནས་ཟུར་ཐྲིག་དང་པོ་

དང༌། སོབ་དཔོན་བདེན་བལ་དང་སོབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་ནས་ཟུར་ཐྲིག་གཉྲིས་

པ་གདབ་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་སོར་གྲིས་ལས་ཐྲིག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེང་

དུའང་ཡེ་ཐྲིག་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཐྲིག་ལ་སྔར་ལས་ཐྲིག་གྲི་སབས་ལྟར་

མཆོད་དེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿ ཞེས་པས་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་ས་གོན་གྲི་ལྷའྲི་

ཐུགས་ཁར་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བསམ་སེ་ཐྲིག་སྐུད་

གནས་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞག་པར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ཚོན་དགེ་བ་ནྲི། རབ་རྲིན་ཆེན། འབྲིང་འབྲུ། ཐ་མ་ས་ལ་ཚོན་གྲིས་

ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་རང་གྲི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་དྲི་བཟང་དང་ཡུངས་ཀར་

ཡང་བསེས་ལ་སོད་སོ་སོར་བཀོད་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་མདོག་དང་མཐུན་

པར་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་དང་ལྔར་བཀོད་པ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ༀ་ཧྲྲིཿ ཨཿ རྣམས་བྲིས་

ཏེ། ཡེ་ཐྲིག་ལྟར་བསང་སྦངས་སོང་པའྲི་ངང་ལས་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོ་ཨཱཿ ལས་རྣམ་

སང་། སྔོན་པོ་ཧཱུཾ་ལས་མྲི་བསྐོད་པ། སེར་པོ་ༀ་ལས་རྲིན་འབྱུང་། དམར་པོ་ཧྲྲིཿ ལས་

འོད་དཔག་མེད། ལང་ཁུ་ཨཿདོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར། རང་གྲི་མྲིག་གཉྲིས་ཛཿ 

ཛཿ ལས་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་སེར་པོ་ཅན་དུ་གྱུར། མྲིག་གྲི་ལྟ་སངས་སྔར་ལྟར་བས་ནས། 
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ༀ་དཱྲིཔྟ་ཏྲཥྚྲི་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿའབར་བའྲི་ལྟ་སངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཚོན་རང་རང་གྲི་མདོག་ཅན་གྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ནམ་མཁའྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་ཚོན་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ལག་

པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་དུ་བསན་པའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་བརྐང་བའྲི་རྩེ་མོ་ཕན་

ཚུན་ལོགས་སྦར་ཏེ་རྡུལ་ཚོན་ལ་རེག་ནས་ༀ་བཛྲ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་རྡུལ་

ཚོན་རེ་རེ་ལ་ལན་བདུན་བདུན་བཟླས་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་བས་ན་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔར་འགྱུར་བར་རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས་གསུངས་ལ། ཕག་རྒྱ་

དེས་རེག་པར་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་དུམ་བུ་གཉྲིས་པ་ནས་ཀང་གསུངས་སོ། །སྔགས་

དེའྲི་མཇུག་ཏུ་བདག་པོ་ལྔའྲི་སྔགས་ཀང་གདགས་པར་བཤད་དོ། །འདྲིར་ནྲི་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ༀ་ཧྲྲིཿ ཨཿ ཞེས་འདོགས་པའོ། །དེ་ནས་ཚོན་རྣམས་ལ་ཧྲྲིཿ བཀོད་ལ། ངག་ཏུའང་

ཧྲྲིཿ ཧྲྲིཿ ཞེས་བརོད་ནས་རྡུལ་ཚོན་སྦར་བར་བ་སེ། དེའྲི་ཚེ་རོ་རེ་ཉྲི་མའྲི་ཁོ་བོའྲི་དམ་

རྒྱ་བཅས་ནས་སྦར་བར་རོ་རེ་འབྱུང་བར་བཤད་ལ། དཔལ་མཆོག་སོད་འགྲེལ་དུ་

ཁོ་བོ་ཏོནྲི་རྲིའྲི་ཕག་རྒྱས་སྦར་བར་བཤད་པ་གཉྲིས་དོན་འད་ཏེ་རོ་རེ་རྩེ་མོའྲི་ཕག་

རྒྱ་བཅྲིང་བའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཚོན་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་

དྲི་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ༀ་བཛྲ་བེ་གྲཱ་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ནས་ཡྲིད་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཐྲིག་འོག་ནས་འཛུལ་བར་མོས་ཏེ་ནང་དུ་སོང་ནས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ལག་པ་

གཡོན་པ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་རོ་རེ་འཛིན་བཞྲིན་པས་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་

”ལྡན་
1
ནས་བརྩམས་ཏེ་ཤར་ཕོགས་སུ་རྩྲིག་པ་སྒོ་ཚད་རེའྲི་སྲིད་ཙམ་དུ་བྲིས་ནས་

1 མ་ཕྲི། -ལྡན
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དེའྲི་རེས་སུ་རྲི་མོ་མཁན་ལ་སོགས་པས་ཅྲི་བདེར་དགེ་བར་བའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུན་

དུ་གཡོན་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་མ་ནུས་ན་ཐྲིག་སྐུད་འཛིན་པ་ལ་དམྲིགས་བསལ་

གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པས་དང་པོ་དེ་ལྟར་བས་ནས་དེ་ནས་ཅྲི་བདེར་བས་ཏེ་འགེད་

དུ་རུང་བར་མངོན་ནོ། ཞེས་རེ་ཉྲིད་གསུང་ངོ༌། །དེ་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་

ཀའྲི་རྩྲིག་པ་ནྲི་ཕྲི་ནས་རྲིམ་དེ་བཞྲིན་སྔོ་སེར་དམར་ལང་དཀར་བ་དབུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ལྟེ་བ་དང་འཁོར་ལོའྲི་མུ་ཁྱུད་བཞྲི་དཀར་པོ། །དེ་དག་གྲི་རེ་ཁ་སེར་པོར་བེད་

པ་ཕག་མཚན་དུ་འདོད་ལ། འཁོར་ལོ་ཕྲི་མའྲི་མུ་ཁྱུད་ཀྲི་ཕྲིའྲི་རོ་རེ་ཕེང་བ་ནྲི་གཞྲི་

ནག་པོ་ལ་རོ་རེ་སེར་པོའམ་དཀར་པོ། འཁོར་ལོ་ཕྲི་ནང་རྣམས་དེ་དག་གྲི་རྩྲིབས་

ཚོན་རྣམས་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་ལྷ་སམ་རྣམས་དང༌། ཕྲི་མའྲི་མདའ་ཡབ་

ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་ལ་ཐུག་གྲི་བར་གྲི་ས་གཞྲི་དང་བཅས་པ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕོགས་

མདོག་སེ། ཤར་སྔོ་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བང་ལང་བའོ། །རྩྲིག་པ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྲི་

བར་དང༌། རྟ་བབས་དང་ཕྲིའྲི་རོ་རྭ་མེ་རྲི་ནྲི་སྤྲི་དང་འད་བས་འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། སོབ་

དཔོན་གྲིས་ཐོག་མར་བྲིས་པའྲི་རྩྲིག་པ་དེ་”སོད
1
་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

སོད་ལ་སོགས་པ་བཀབ་ནས་འཇོག་ན་རུང་གྲི །དེ་ལྟར་བས་ནས་ཚོན་”པྲ་བརྟོག
2
་

པ་ནྲི་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་མྲི་འཐད་དོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའྲི་སོ་སོའྲི་གདན་དང་བཅས་པ་རྫོགས་པར་བྲིས་ནས། 

ཕག་རྒྱ་འགོད་པ་ནྲི་ཡོ་གའྲི་གཞུང་ཆེ་བ་དག་དང་སྤྲི་རྒྱུད་སོགས་ལས་ལུགས་མ་

ལ་སོགས་པའྲི་སྐུ་དངོས་ལྷ་གནས་སོ་སོར་འཇོག་པའམ། དེ་མེད་ན་སྐུ་ཞལ་ཕག་

1 སྐུ།   གནོད

2 མ་ཕྲིར། པྲ་བརྟོག    སྐུ།   ཕ་འཇོག
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རྫོགས་པར་བྲི་བར་བ་ཞྲིང༌། དེ་མྲི་ཤེས་ན་ཕག་མཚན་བྲི་བར་གསུངས་པ་ནྲི་ཤྲིན་

ཏུ་མང་ལ། སྤོད་རྒྱུད་ལས། མྲིང་ངམ་བརའ་འམ་ཡང་ན་ནྲི། །ཐྲིག་ལེ་རྣམས་ཀང་

བྲི་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་མྲིང་ནྲི་ས་བོན། བར་ནྲི་ཕག་མཚན། ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ལྷ་

རང་རང་གྲི་མདོག་དང་མཐུན་པའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་”ཐྲིག
1
་ཙམ་བེད་པ་སེ། དེ་དག་

གང་ཡང་རུང་བ་བྲི་ལ། སྤྲི་རྒྱུད་ལས་ལྷའྲི་རྟེན་ཙམ་བྲི་བའང་བཤད་ཅྲིང༌། གཞུང་

ཆེ་བ་དག་ནས་ཕག་མཚན་བྲི་བ་ལ་བསྔགས་སོ། །ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་ནྲི་གཙོ་

བོའྲི་གནས་སུ་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རལ་གྲྲི་ཨུཏ་པ་ལ་པོ་ཏྲིས་མཚན་པ་སེ་གསུམ་

བརྩེགས་དང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་སྔར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་ལྷ་རྣམས་ས་

བོན་དང་ཕག་མཚན་གང་དང་གང་ལས་བསྐེད་པར་བཤད་པ་དེ་དག་གོ །དེ་ཡང་

ལུགས་མ་སོགས་འགོད་ན་རྩ་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་དགོད་དོ། །དེ་ལྟར་རྫོགས་པར་

བྲི་ཟྲིན་པ་ན། ས་གོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་བོས་ཕབ་ལ་རྡུལ་ཚོན་

གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་བྲིས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་སྐུ་

དངོས་བཀོད་པ་ཡྲིན་ན། བསྐེད་ཆོག་མྲི་དགོས་ལ་ཕག་མཚན་ནམ་ས་བོན་བཀོད་

པ་ཡྲིན་ན་བྲིས་པའྲི་ཕག་མཚན་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་

པར་གྱུར་པ་ནྲི། ཞེས་པ་དང༌། བྲིས་པའྲི་ས་བོན་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་

སོ་སོའྲི་ས་བོན་ཕག་མཚན་གྲིས་མཚན་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ནྲི། ཞེས་པ་དང་ཐྲིག་ལེ་ཙམ་བཀོད་

ན་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གདན་སོ་སོའྲི་སེང་གྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་ཡོངས་

1 མ་ཕྲི།   ཐྲིག   སྐུ།  ཐྲིག་ལེ
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སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་ཕག་མཚན་ས་བོན་གྲིས་མཚན་པའྲི་རྣམ་པར་གྱུར། དེ་

རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་གདན་

གྲི་སེང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ་ཞེས་སོགས་ལྷ་རྫོགས་པ་

ས་གོན་གྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་གསལ་བཏབ་ནས། དེ་ནས་རྩ་སྔགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་ༀ་

བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཨ། ས་གོན་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་གྲི་

ལྷ་སོ་སོ་ལ་ཕབ་ནས་རང་རང་གྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་གནས་པ་རྣམས་དང་དབེར་མྲི་ཕེད་

པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམ། དེ་ནས་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལེགས་པར་

བརྟག་ཆད་ན་བསབ། ལྷག་ན་དབྲི་བ་སོགས་བས་ནས་ཚོན་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་

ནས་སྔར་ལྟར་མཆོད་ནས་ཡེ་ཐྲིག་ལྟར་གཤེགས་གསོལ་བས་ཏེ་ཚོན་གནས་ཇྲི་ལྟ་

བར་བཞག་གོ །   ། །

གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་ཅྲིང་བུམ་པ་དགོད་པ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་

མཐའྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་ཕུར་བུ་དང་མདའ་དང་རལ་གྲྲི་དང་ཆོན་སྐུད་ཀྲི་ད་བ་དང་

མེ་ལོང་ལ་སོགས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱན་ཅྲིང༌། ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་སོས་

ཕོར་བརྒྱད་བཞག །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོད་པའྲི་བེ་བག་བརྒྱ་སོང་ཕག་ནས་

མ་མཐའ་རེ་རེའང་བཅུ་བཅུའྲི་བར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་ཐོག་ཐག་ཏུ་བཤམས། དེ་

ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཁྲུས་བས་གོས་གསར་པ་བགོས། ཐོར་ཅོག་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་ཏེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ལྷ་སམ་གྲི་སེང་ནས་བསོར་བར་མོས་ལ། དངོས་སུ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལན་བདུན་བསོར་ལ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་
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ཞྲིང༌། རེ་བཙུན་གྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་བཀང་

བར་བའོ། །དེ་ནས་སྔར་”ལྷག
1
་གནས་བས་པའྲི་བུམ་པ་རྣམས་སར་ཡང་སྔར་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབས་ཤྲིང་བུམ་བཟླས་བས་ཏེ་རྩ་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གནས་སུ་དགོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དབུས་

སུ་བཞག །ལས་བུམ་གཡས་སུ་བཞག །བུམ་པ་གཞན་རྣམས་རེ་རེའྲི་མཚམས་སུ་

བཞག་པར་གསུངས་པ་ནྲི། རྡུལ་ཚོན་ལ་དངོས་སུ་དབུས་ཀྲི་བུམ་པ་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་

དུ་བཞག་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་བསྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཞྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

བསྒྲུབ་པ། དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ། དབང་བསྐུར་བ། མཇུག་གྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལས། སོབ་དཔོན་སན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་འདུག་ལ། དཀྲིལ་

འཁོར་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ། འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བར་དུ་བསྒོམས་

ལ། བཟླས་པའྲི་རྣལ་འབོར་རྫོགས་པ་དང་རས་ཟུང་དུ་སྦར་བ་ལྷ་རྣམས་ལ་ༀ་

ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་ཝསྟྲ། ཞེས་བ་བས་དབུལ་ལོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་གྲོགས་མཆོག་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་བཞག་ལ་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར་བྱུང་ལ་གཏོར་མ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་འབྱུང་པོ་ལ་

གཏོང༌། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་ཕོགས་སུ་སྦྲིན་སེག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བས་ལ། བདག་ཉྲིད་འཇུག་པའྲི་ཆོ་ག་དང་སོབ་མ་འཇུག་

པའྲི་ཆོ་ག་ཡང་ཚུལ་བཞྲིན་བའོ། །དེ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པའོ། ཞེས་

པ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་གཞན་

1 མ་ཕྲི། སྐུ།  ལྷ    ཞོལ།  ལྷག
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གང་དུ་ཡང་མ་བྱུང་ངོ༌། །དེའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་གསལ་བ་

ལ། སྔ་མ་དག་གྲིས་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཞྲིག་བས་ཤྲིང༌། ཁ་ཅྲིག་བ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་

བདག་བསྐེད་མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པ་ཆྲིག་ཆོད་བེད་པའྲི་བདག་མདུན་ཐ་མྲི་དད་དུ་

སྒྲུབ་ལུགས་ལྟར་བེད་པ་སོགས་སབས་འདྲིར་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། འཁོར་

ལོ་དང་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བར་དུ་བསྒོམས་ལ་བཟླས་པའྲི་རྣལ་འབོར་རྫོགས་པ་

དང༌། ཞེས་པས་བདག་བསྐེད་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་བསྐེད་པ་ཡན་ཆད་

ཀྲི་དང་པོ་སྦོར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བས་ནས་དེ་

ནས་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ཏེ་མཆོད་པར་གསལ་ལ། སྒྲུབ་ལུགས་མྲི་གསལ་ཡང་

ཡོ་གའྲི་སྤྲི་འགྲོ་དང་ཤས་ཆེར་”བཏུན
1
་ན་ལེགས་སོ། །དེ་བས་ན་རང་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་

གྲོགས་དང་བཅས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོ་ལ་ཕོགས་པར་འདུག་སེ། བདག་

བསྐེད་སྔར་བསེན་པ་བསྡུས་པའྲི་བ་ཚུལ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་བཟླས་པའྲི་བར་དུ་

བས་ནས་༢ དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསངས། ༀ་པྲ་ཀྲ་ཏྲི་སོགས་བརོད་ནས་བདག་མེད་པའྲི་དོན་

དན་པར་བས་ཏེ་བྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་

ནམ་མཁར་མྲིག་འཕྲུལ་གྲི་ཚུལ་དུ་དོན་དམ་བདེན་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ་ཨ་སར་མ་དང་འད་བ་ལས་བྱུང་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། ལྷ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་སུ་ཧྲྲིཿལས་པད་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་

རེ། ཞེས་པའྲི་བར་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བས་པའྲི་རེས་སུ། དབུས་ཀྲི་

1 སྐུ།  བསྟུན
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གདན་གྲི་སེང་དུ་ཞེས་པ་ནས་ཡྲིག་འབྲུ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྐེན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲི་གེ་ཨ་

དཀར་པོ་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕོ་བ་གནས་པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་རང་ཉྲིད་ཅེས་པ་

རྣམས་དོར་བའྲི་ལྷག་མའང་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་བའོ། །དེ་ནས་ནང་

གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་བརྒྱད་ཀྲི་གདན་ལ་ཤར་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཞེས་པ་ནས་རང་གྲི་

གདན་གྲི་སེང་ན་སེམས་དཔའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་བདག་

བསྐེད་ཀྲི་སབས་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་རང་ཉྲིད་རོ་རེ་བསམས་པ་ལས་གུང་མོ་གཉྲིས་

གཤྲིབས་ཏེ་བསྒེང་བ་སེམས་མ་རོ་རེ་མའྲི་ཕག་རྒྱས་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་བཟུང་ནས། 

རང་ཉྲིད་ཧཱུཾ་ལས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གྱུར་ཏེ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་འཇུག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ནང་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་བསམས་ལ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཅྲིངས་ནས་དེ་

བཀྲོལ་ཏེ་སྒོ་དབེ་བའྲི་ཕག་རྒྱས་ༀ་བཛྲ་ཨུད་ག་ཊ་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་

བརོད་དེ་ཤར་སྒོ་གཉྲིས་ནང་ནས་ཕེ་བར་བསམ། དེ་བཞྲིན་དུ་བང་དུ་གནས་ནས་

ལྷོ་སྒོ་དང༌། ཤར་ནས་ནུབ་སྒོ་དང༌། ལྷོ་ནས་བང་སྒོ་གཉྲིས་དབེ་བར་བའོ། །སྒོ་དབེ་

བའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་རོ་རེ་འབྱུང་བ་ལས། རོ་རེ་མཛུབ་མོ་ཡང་དག་སྦར། །སྦར་བ་བཀན་

ཏེ་བསམས་ནས་སུ། །རབ་ཏུ་ཁོས་ནས་དབེ་བ་ནྲི། །སྒོ་དབེ་བ་ཡྲི་མཆོག་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་རོ། །མཛུབ་མོ་ཡང་དག་སྦར། 

སྦར་ལ་བཀན་ཏེ་བསམས་ནས་སུ། ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལས་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་

རྩེ་སྦར་ཏེ་གེན་ལ་བཀན་ནས་བསམས་པ་སེ་སྔར་བཤད་པའྲི་ཚོན་བྲིན་གྲིས་རློབ་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལས་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་སོ་སོར་རྟག་ཏུ་དབེ་བ་ནྲི་སྒོ་དབེ་

བའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཀྲོལ་ལ་སྒོ་དབེ་
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ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་སྒོ་འབེད་པའྲི་སྔོན་དུ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འགྲོལ་

དགོས་པར་སོན་གྲི། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཀྲོལ་བ་དེ་སྒོ་འབེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་

པར་བསན་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཉྲིད་ཀྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་གཅྲིག་

ལ་གཅྲིག་དྲུད་དེ་སོར་རོ་འཕེན་པ་ལྟར་བེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་

ཅྲིང༌། ཧཱུཾ་མཛད་”གྲིས
1
་ཕག་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་སྒོ་དབེ་བར་བཤད་པའྲི་ཚད་ལྡན་གྲི་

གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞྲིང༌། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་སྒོ་དབེ་བར་

བཤད་པའྲི་རང་རང་གྲི་བ་མའྲི་ལུགས་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཏེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་མ་བཀྲོལ་བར་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་མཁྱུད་པ་དག་ཏུ་བཀྲོལ་བ་ཙམ་གྲིས་

སྒོ་འབེད་ལ། ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལས་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་བཀྲོལ་བ་དེ་ནྲི་

ཧཱུཾ་མཛད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྤྲི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཨ་དཀར་པོ་རེ་རེ། དེ་རྣམས་

ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའྲི་

རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་

ཏུ་མེད་པའྲི་འཁོར་དང་བཅས་པ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། སོས་དང་རོར་

དྲིལ་འཛིན་པས་པུས་མོ་གཡས་པའྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། མ་ལུས་སེམས་

ཅན་ཀུན་གྲི་མགོན་གྱུར་”ཅྲིག
2
།བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མྲི་བཟད་འཇོམས་མཛད་

ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁེན་གྱུར་པའྲི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་

1 སྐུ།   གྲི

2 སྐུ།  ཅྲིང་།
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འདྲིར་ནྲི་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཞེས་པ་ཙམ། རྒྱས་པ་ལ་སྤོ་ན། བཅོམ་ལྡན་”སལ་

བ་དངས
1
་མེད་དུ་མ་རུ། །འགྲོ་ལ་”རྩེ

2
་ཕྲིར་ཐུགས་རེས་རྣམ་སྦངས་ཤྲིང༌། །སོན་

ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདྲི་

”ལེགས
3
་ན། །དེ་ཕྲིར་ཆོས་དབྲིངས་ཕོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྲིན་རླབས་

ས་ཚོགས་སོན་མཛད་ཅྲིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བའྲི་

ཕྲིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་

གྲི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །བཙོ་མ་གསེར་གྲི་མདོག་འད་ཞྲིང༌། །ཉྲི་མ་ལས་ལྷག་གཟྲི་

བརྲིད་ཆེ། །དད་པས་སྤན་ནྲི་དངས་པར་བགྲི། །ཞྲི་ཞྲིང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུལ་

ཞྲིང་བསམ་”བསན
4
་ས་ལ་བཞུགས། །ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བལ་བ། །ཀུན་

ཏུ་མྲི་བཟད་ནུས་པར་ལྡན། །ཚུར་སྤོན་ཚུར་སྤོན་གཞྲི་བདག་ལྷ། །ཐུབ་པའྲི་སྐེས་

མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁེན། །ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་བས་གཟུགས་ཅན་ནྲི། །མཆོད་པས་

འདྲི་རུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདྲིར་ནྲི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །འགྲོ་བའྲི་དོན་

དུ་བཞུགས་ནས་ཀང༌། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་

པར་”རྩལ
5
་དུ་གསོལ། ཞེས་པས་སྤན་དངས། བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རེས་བོན་པ་

ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སལ་བར་ལྡན། །བདག་ལ་མཆོད་ཡོན་བཞེས་

ནས་ཀང༌། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤྲིང་གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་སོ་

1 སྐུ།   བསལ་པ་གྲངས

2 སྐུ།  བརྩེ

3 སྐུ།  ལགས

4 སྐུ།  གཏན

5 སྐུ།  སྩལ
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བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདྲིར་ནྲི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་ལ་

མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །འདྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ག་ག་ན་ས་མ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཞེས་སོགས་དང༌། ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་

ཏས་ཁྲུས་གསོལ། བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའྲི་ཕྲིར། །ཉྲིད་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་

ཡྲིས་ནྲི། །ཇྲི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྲིད་པ། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །ༀ་པད་ཙནྡྲ་ཨ་ས་ན་ཏྲིཥྛན་ཏུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གདན་ཕུལ། ཉེར་སྤོད་ལྔས་

མཆོད། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་དམ་ཚིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་

པར་བཅས་པ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ༀ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བསང་ཆུ་

དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སར་ཡང་སྔགས་དེ་ཉྲིད་བརོད་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཕྲིའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་རྭ་བ། སེང་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་གུར་དང་

བ་རེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བས་བསོར་བར་གྱུར། བཛྲ་བནྡ་

ཧཱུཾ། ཞེས་པས་སྒོ་བཅད། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་

པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་བདག་བསྐེད་ལྟར་བས་

ནས་ཕག་རྒྱ་བཞྲིས་རྒྱས་བཏབ། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་ཀང་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་

ལྟར་བ། དེ་ནས་ལས་ལ་སྦར་བ་ནྲི་བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་ལྟར་ལ་ཁད་པར་དབང་

བསྐུར་བའྲི་དུས་ཡྲིན་ན་རོ་རེ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉན་པ་དང་སེམས་

པ་དང༌། བསྒོམ་པའྲི་སོད་དུ་རུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་མཇུག་ཏུ་སྦར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་ནྲི། མཆོད་པ་རྣམས་བསང་སྦངས་བྲིན་
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རླབས་སྔར་ལྟར་བས་ཏེ། རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་སོགས་དང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲིཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་

ནས། ཐང་དང་ཆུ་ལ་སྐེས་པ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་

དང༌། སྒེག་སོགས་བརྒྱད་ཀྲི་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་ཕུལ། དེ་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་རྒྱབ་

སྦར་ལ་སོར་མོ་རྣམས་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་འཁྱུད་དེ་མཐེ་བོང་གཉྲིས་ལག་མཐྲིལ་དུ་

སོན་པ་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་

རྲིན་ཆེན་འདྲི་ཕུལ་བས། །སྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་ནས། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་བསོར་བར་ཤོག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙཀྲ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་

མ་ཡེ་ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྔགས་ཀྲི་ཐོག་མཐའ་འོག་མ་དྲུག་ལའང་སྦར་ཞྲིང༌། ལག་པ་

གཉྲིས་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ལ་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་བཀུག་པའྲི་རྩེ་མོ་རང་རང་གྲི་མཐེ་བོང་

གྲི་རྩེ་དང་སྦར་ནས་ཚིག་བར་བ་བཅག་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། རྒྱལ་བ་སས་

དང་བཅས་རྣམས་ལ། །ནོར་བུ་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ཕུལ་བས། །བཀྲེས་ཞྲིང་ཕོངས་པ་

རྒྱུན་བཅད་ནས། །འབོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །མ་ཎྲི་རཏྣ། རོ་རེ་བསམས་

པའྲི་གུང་མོ་གཉྲིས་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་གཉྲིས་གཤྲིབས་ནས་”བགྲེལ
1
་བའྲི་

ཕག་རྒྱ་དང༌། བོན་པོ་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ཕུལ་བས། །ཕྲི་ནང་གསང་གསུམ་ཐེག་གསུམ་

ལྡན། །བསམ་ཡས་བསན་པ་རབ་འཛིན་ཅྲིང༌། །ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

ཤོག །པུ་རུ་ཥ་རཏྣ། ལག་པ་གཡས་གླང་པོ་ཆེའྲི་ས་ལྟར་བརྐངས་ཏེ། གཡོན་

པའྲི་མཐྲིལ་གྲིས་དེའྲི་གྲུ་མོ་ནས་འཛིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། གླང་པོ་རྲིན་ཆེན་འདྲི་

1 སྐུ།  བགྲེང



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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ཕུལ་བས། །”ལྟས
1
་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་”གསལ

2
་ཏེ། །བ་མེད་ཐེག་པ་རབ་ཞོན་

ནས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་གྲོང་འགྲོ་བར་ཤོག །ག་ཛ་རཏྣ། ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་བཅྲིངས་

ལ་གཅེར་བའྲི་གུང་མོ་དང་སྲིན་ལག་གཉྲིས་བརྐང་མཐེ་བོང་གཉྲིས་རྣ་བ་ལྟར་བས་

ལ། རྟ་མཆོག་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ཕུལ་བས། །”
3
ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཏེ། །རྫུ་

འཕྲུལ་མཆོག་གྲི་ཤུགས་ཐོབ་ནས། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ཀུན་བགྲོད་པར་ཤོག །ཨ་ཤྭ་

རཏྣ། ལག་པ་གཡོན་གོ་ཆ་འཛིན་ཅྲིང་གཡས་མཆོག་སྦྲིན་པ་ལྟར་བས་ལ། དམག་

དཔོན་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ཕུལ་བས། །”
4
ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཏེ། །ཕས་ཀྲི་

རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་ནས། །སེངས་བལ་མཆོག་ནྲི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཁ་ཌ་ག་རཏྣ། ཞེས་

རྲིན་ཆེན་ས་བདུན་སྤོས་ལ་མཆོད།”
5
དེ་ནས་ཁ་དོག་དབྲིབས་ལེགས་སོགས་ཀྲིས་

འདོད་ཡོན་ལྔ་དབུལ། ས་ཚོགས་དབང་པོའྲི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཡང༌། ཞེས་སོགས་

ཀྲི་མཐར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གོས་ཟུང་དུ་སྦར་བ་དག་

དབུལ། དེ་ནས། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་”པོའྲི
6
་བྲིན་རླབས་པའྲི། །བསོད་ནམས་

རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི། །གང་ལ་ཕུལ་ན་དེ་ཡྲི་སད་ཅྲིག་ལ། །དམ་པའྲི་

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་ཤོག །རྐང་པ་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་འོག་མ་དག་ལའང་

1 སྐུ། ཞོལ། བ།  ལྟ

2 སྐུ། ཞོལ།   བསལ

3 མ་ཕྲི། +ལྟས་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་གསལ་ནས། ། ཞོལ།    +ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་བསལ་ནས། །

4 མ་ཕྲི།  +ལྟས་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་གསལ་ནས། །  ཞོལ།   +ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་བསལ་ནས། །

5 *བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་པོ། སྐུ་འབུམ། བ་བང་། ཞོལ་བཅས་ཀྲི་དཔེ་རྲིང་བཞྲི་གར་བཙུན་མོ་རྲིན་ཆེན་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཚིགས་བཅད་

སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆད།

6 སྐུ།  པོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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འད་བར་སྦར་ནས། མགོན་པོ། དྲི་མེད་ཤྲིན་ཏུ་མཛེས་པའྲི་དཔལ་བེའུ་འདྲི། །གང་

ལ། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་དང་ལྡན་པར་ཤོག །མགོན་པོ། རྲིན་ཆེན་བཅུད་ཀྲིས་

བལྟམས་པའྲི་བུམ་པ་འདྲི། །གང་ལ། བསོད་ནམས་ཚོགས་སོགས་རྒྱན་གྲིས་

བརྒྱན་པར་ཤོག །མགོན་པོ། དྲི་མེད་ཤྲིན་ཏུ་དག་པའྲི་པདའྲི་དེ། །གང་ལ། འཁོར་

བའྲི་ཉེས་པའྲི་སྐོན་གྲིས་མ་གོས་ཤོག །མགོན་པོ། དག་ཅྲིང་སྒ་ལྡན་དཀར་བའྲི་དུང་

དཀར་འདྲི། །གང་ལ། ཕས་རྒོལ་ཕམ་བེད་ཆོས་སྒ་སྒོགས་པར་ཤོག །མགོན་པོ། དྲི་

མེད་ཤྲིན་ཏུ་དག་པའྲི་གསེར་ཉ་འདྲི། །གང་ལ། འཁོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒོལ་

བར་ཤོག །མགོན་པོ། སྐབས་ཀྲི་དམ་པ་རྲིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་འདྲི། །གང་ལ། 

ཀུན་ལ་སྐབས་ཀྲི་དམ་པ་བེད་པར་ཤོག །མགོན་པོ། དམ་ཆོས་མྲི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་

དམ་པ་འདྲི། །གང་ལ། མྲི་ནུབ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པར་ཤོག །ཅེས་པས་

བཀྲ་ཤྲིས་རྟགས་བརྒྱད་དབུལ། གཞན་ཡང་ཤེས་ཤྲིང་སྤོ་ན་མཆོད་པ་ཉྲི་ཤུ་པ་དང་

ཉེར་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པའང་དབུལ་བར་བའོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་དྲིལ་སབས་དང་སན་

པའྲི་དབངས་དང་བཅས་པས་བསོད་པར་བ་སེ། རྒྱས་པར་བེད་ན་མཚན་ཡང་དག་

བརོད་པའྲི་རྒྱུད་རྫོགས་པར་སོན་ནོ། །བསྡུས་ན་མཚན་བརྒྱ་རྩས་བསོད། དེ་ནས་

སྒྲུབ་པའྲི་གྲོགས་གཅྲིག་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་སྔགས་བཟླས་པ་ལ་བརྩོན་པ་དཀྲིལ་

འཁོར་བསྲུང་བའྲི་སད་དུ་བཞག་ལ། རང་ཉྲིད་གྲོགས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་སོང་ནས་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་བ་སེ་དེའྲི་ཆོ་ག་ནྲི་གཞན་དང་འད་བས་འདྲིར་

མ་བྲིས་སོ། །

དེ་ནས་ཉེ་རེག་བས་ཏེ་ཙོག་ཙོག་པོར་འདུག་ཅྲིང་ངག་གཅད། ལག་པ་གཉྲིས་
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པུས་མོའྲི་ནང་དུ་འོང་བར་བས། གཡས་པ་གན་རྐལ་དུ་གནས་པའྲི་གུང་མོ་དང་སྲིན་

ལག་ཅུང་ཟད་བཀུག་ལ་ཁ་ལ་ཕོགས་པར་བཟུང༌། ཟེའུ་འབྲུའྲི་ཆུས་ཁ་ལ་ལན་མང་

དུ་བབ་ཅྲིང༌། ཁ་རྣ་མྲིག་ས་ཁ་ལག་སེ་མགོ་བོའྲི་རྲིམ་པས་རེག་ནས་ཆུ་ཧུབ་གསུམ་

འཐུངས་ཏེ། ཆུ་ལ་ལན་གཉྲིས་ཕྲི་བར་བའོ། །ལྷ་ཚིམ་པའྲི་རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་བེད་

ནའང་སབས་འདྲིར་བ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་”གཏང
1
་མནན་ཏེ་ལས་ཐམས་

ཅད་པ་བརོད་ཅྲིང་ནང་དུ་འོངས་ནས་གོང་གྲི་སྔགས་ཙམ་གྲིས་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་

ཕུལ། སོས་ཀྲིས་བདུག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱ་ད་བན་ད་ནཾ་ཀ་རོ་མྲི་ཞེས་ཕག་བས་

ཏེ་སན་ལ་འདུག་ནས་སོབ་མ་འཇུག་ཅྲིང་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བར་རྫོགས་

པ་ལ། སོབ་མའྲི་བ་བ་རྣམས་རང་གྲིས་བས་ཤྲིང༌། བ་མའྲི་བ་བ་རྣམས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་དང་རང་གྲི་བ་མ་ཐ་མྲི་དད་ཀྲིས་མཛད་པར་མོས་ཏེ། འོག་ནས་

སོབ་མ་ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་རང་ཉྲིད་ཅེས་དང༌། རང་གྲི་ཅེས་འབྱུང་བ་རྣམས་བ་

མ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཞེས་པར་ཕལ་ཆེར་འདོན་པ་བསྒྱུར་

ནས་བདག་ཉྲིད་འཇུག་ཅྲིང་དབང་བངས་པར་བའོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་

མཆོད་ཡོན་དང་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་སྔགས་ཙམ་གྲིས་ཕུལ། འདུད་ཉྲི་

ཤུས་བསོད། པུས་མོ་བཙུགས་ཤྲིང་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་སོབ་མ་གཞུག་པའྲི་དོན་

དུ་གནང་བ་ནོད་པར་བ་སེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེར་གྱུར། བདག་

མྲིང་འདྲི་ཞེས་བགྲི་བས་ནྲི། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དཀའ་ཐུབ་ཆེ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །སོབ་མ་རྣམས་ནྲི་འཇུག་པར་འཚལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་

1 སྐུ།  རྟྲིང
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བཏབ་པས་གནང་བ་བྲིན་པར་གྱུར་པར་བསམ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་ཆོ་ག་དང༌། ཞུགས་པ་ལ་

དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་དུ་

དབང་པོ་རབ་ཀྲིས་ནྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་རབ་ཏུ་

གནས་པ་དང༌། ཤྲི་བ་ལ་ཕན་གདགས་པར་བའོ། །གང་དག་དབང་པོ་འབྲིང་གྲིས་ནྲི་

བྲིས་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཎྜལ་དེ་ཉྲིད་དུ་བཀོད་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་

བའོ། །གང་ཟག་དབང་པོ་ཐ་མས་ནྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་དུ་བཀོད་ལ་

དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་བའོ། ཞེས་བསམ་གཏན་དང་རས་བྲིས་དང༌། རྡུལ་

ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་གསུམ་གང་ཟག་གྲི་དབེ་བས་གསུངས་

ཤྲིང༌། གང་ཟག་གྲི་སོམ་པ་འཛིན་པར་མྲི་བེད་པ་དེ་ལ་ནྲི་སོབ་དཔོན་རེས་སུ་གནང་

བ་དང་དབང་བསྐུར་བར་མྲི་བའོ་འཇུག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བེད་དུ་གཞུག་གོ །ཞེས་སྔགས་

སོམ་མྲི་འཛིན་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མྲི་བསྐུར་བ་དང༌། ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པའང་

མྲི་འཛིན་པ་ལ་དབང་གཏན་མྲི་བསྐུར་བར་སྲིག་པ་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་ཞུགས་ནས་ལྷ་ངོ་

སོན་པ་ཙམ་བེད་པ་ཆེན་པོ་གཞན་དུ་མས་བཞེད་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པས་

སོམ་པ་བསྲུང༌། སེམས་དམྲིགས་ཕུག་པ་བསྐེད་གཞུག་པ་དང༌། སོམ་པའྲི་བསྲུང་

འདོད་སོགས་ལེགས་པོ་མེད་པ་ལའང་དབང་གཏན་ནས་སྦྲིན་དུ་མྲི་རུང་བར་ཤེས་

ནས་སོབ་མའྲི་སོད་བརྟག་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་རང་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་

གྲི་དབང་སྦྲིན་པར་འོས་པའྲི་སོབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བས། མཎྜལ་ཕུལ་པུས་མོ་

བཙུགས་རོ་རེ་ཐལ་མོ་སྲིང་ཁར་སྦར་ཏེ། སོབ་དཔོན་ལ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་དང་ཐ་མྲི་
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དད་པར་བལྟས་ནས། འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་གོ་འཕང་སྔོན་དུ་བ་བའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་

འཁོར་འདྲིར་འཇུག་པར་འདོད་པའྲི་བསམ་པས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་སེ། དགའ་

ཆེན་ཁོད་བདག་སོན་པ་སེ། ཞེས་སོགས་སྔར་ས་གོན་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་

ལན་གསུམ་གྲིས་སོ། །དེ་ནས་རྩ་སྔགས་བཟླས་པའྲི་སོད་གཡོགས་དང་སད་

གཡོགས་དམར་པོ་བཅྲིངས། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའྲི་མྲིག་དར་དམར་པོ་

བཅྲིངས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་བཞྲི་ནས་བྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཕག་བཞྲི་

བདག་བསྐེད་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བ། དེ་ནས་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་དུ་བ་

མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་བས་ཏེ། སྔར་ལྟར་འདུག་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་

སྐབས་མཆྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྔར་ལྟར་ཐུན་མོང་གྲི་སོམ་པ་བཟུང༌། དེ་ནས། 

གཙོ་བོ་བདག་ལ་སོམ་པ་སྩོལ། །ཐུབ་པ་ཉྲི་མ་མ་ལུས་པའྲི། །མྲི་ལྡོག་པ་ཡྲི་དབང་

བསྐུར་བ། །སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་ལ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་ཐུན་མོང་

མྲིན་པའྲི་སོམ་པ་འཛིན་པའྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བར་བ་སེ། ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་

བ་བ་འདྲི་དང་བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ཡོངས་འཛིན་ཅྲིང༌། །དམ་ཚིག་སོམ་དང་གསང་

བ་ཡྲི། །འཁོར་ལོ་འདྲིར་ནྲི་འཇུག་པར་འཚལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་གནང་བ་བྲིན་

པར་བསམས་ཏེ། ཆེ་གེ་ཞེས་པའྲི་གནས་སུ་སོབ་མ་དུ་མ་ཡོད་ན་གཙོ་བོའྲི་མྲིང་

གཞུག་པའམ། ཡང་ན། རོ་རེ་སོབ་མ་འདྲི་དག་ནྲི། ཞེས་སྦོར་རོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་ལ། 

གསང་བ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་དག་པའྲི། །གསང་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་ནྲི། །བདག་

ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཁོད་འདོད་དམ། ཞེས་སྤོ་བ་དྲི། སོབ་མས། གསང་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་
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པར་ནྲི། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། ཞེས་ལན་གདབ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་

གྲིས་སོབ་མ་ལ་གང་བཟུང་བར་བ་བའྲི་སོམ་པ་རྣམས་བསྒག་པར་བ་སེ། སངས་

རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སོང༌། །འདྲི་ནྲི་

སངས་རྒྱས་རྲིགས་དག་པའྲི། །དམ་ཚིག་བརྟན་པར་གྱུར་པའོ། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་

རྒྱ་དག །བོ་ཆེན་ཁོད་ཀྲིས་བཟུང་བར་གྲིས། །བང་ཆུབ་སེམས་གང་དེ་རོ་རེ། །ཤེས་

རབ་དྲིལ་བུ་ཞེས་བརོད་དོ། །སོབ་དཔོན་དག་ཀང་བཟུང་བར་བ། །བ་མ་སངས་

རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་རྲིགས་དག་པའྲི། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཡྲིན་པར་

གསུངས། །རྲིན་ཆེན་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་

དུ། །ཟང་ཟྲིང་མྲི་འཇྲིགས་ཆོས་དང་བམས། །སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། །འདྲི་ནྲི་

རྲིན་ཆེན་རྲིགས་དག་པའྲི། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས། །ཕྲི་དང་གསང་

བ་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་ཆོས་ཁོད་ཀྲིས་བཟུང་བར་བ། །འདྲི་ནྲི་པདའྲི་རྲིགས་དག་

པའྲི། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས། །ལས་ཀྲི་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་

ལ། །སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནྲི། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་བཟུང་བར་གྲིས། །མཆོད་

པའྲི་ལས་ཀང་ཅྲི་ནུས་ཀྲི། །གཞན་ཡང་བཅུ་བཞྲི་འདྲི་དག་ནྲི། །ཕས་ཕམ་པར་ནྲི་

རབ་ཏུ་བཤད། །ཡང་ཞྲིང་དོར་བར་མྲི་བ་སེ། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བར་ཤེས་པར་བ། །ཉྲིན་

དང་མཚན་མོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ནྲི་ཀག་པར་བ། །གང་ཚེ་ཉེས་ན་རྣལ་

འབོར་པ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སྦོམ་པོར་འགྱུར། །ཁོད་ཀྲིས་སོག་ཆགས་བསད་མྲི་བ། །མ་

བྲིན་པར་ཡང་མྲི་བང་ངོ༌། །འདོད་པ་ལོག་པར་མྲི་སྤད་ཅྲིང༌། །རྫུན་དུ་སྨྲ་བར་མྲི་

བའོ། །ཕུང་ཁོལ་ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཡྲི། །ཆང་ནྲི་རྣམ་པར་སང་བར་བ། །སེམས་ཅན་
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གདུལ་ཕྲིར་མ་གཏོགས་པ། །བ་བ་མ་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །དམ་པ་ཉེ་བར་བསན་

བ་ཞྲིང༌། །རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་བསེན་བཀུར་བ། །ལུས་ཀྲི་ལས་ནྲི་རྣམ་གསུམ་

དང༌། །ངག་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་རྣམས་དང༌། །ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་གསུམ་དག་ནྲི། །ཅྲི་ནུས་

པར་ནྲི་རེས་སུ་སྐོངས། །ཐེག་པ་དམན་ལ་འདོད་མྲི་བ། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་རྒྱབ་མྲི་

ཕོགས། །འཁོར་བ་དག་ཀང་ཡོང་མྲི་སོང༌། །རྟག་ཏུ་མ་ངན་འདས་མྲི་ཆགས། །ལྷ་

དང་ལྷ་མྲིན་གསང་བ་པ། །ཁོད་ཀྲིས་བརས་པར་མྲི་བ་ཞྲིང༌། །ཕག་རྒྱ་བཞོན་པ་

མཚོན་ཆ་དང༌། །མཚན་མ་འགོམ་པར་མྲི་བའོ། །འདྲི་དག་དམ་ཚིག་ཡྲིན་པར་

བཤད། །ཁོད་ཀྲིས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བ། ཞེས་སོམ་པ་བསྒགས་ལ། སོབ་མས། 

སོབ་དཔོན་འདྲིར་ནྲི་བདག་ལ་གསོན། གཙོ་བོས་ཇྲི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །དེ་དག་

བདག་ནྲི་བགྲིད་པར་འཚལ། ཞེས་ཁས་བངས་ནས། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་བགྲི་

བ་ཡྲིས། །དུས་འདྲི་ནས་ནྲི་བཟུང་ནས་སུ། །ཇྲི་སྲིད་བང་ཆུབ་སྲིང་པོའྲི་བར། །ཇྲི་

ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་

དགོད། ཅེས་ལན་གསུམ་དོན་བར་འཕོད་ངེས་པ་བ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ལ་བེད་པ་

མ་ཡེངས་པའྲི་སྒོ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲི་རེས་སུ་བཟླས་པའྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་སོམ་པ་

བཟུང་བར་བའོ། །དེ་ནས་ས་མ་ཡ་ཨཿ ཞེས་པའྲི་སོབ་མའྲི་སྲིང་ཁར་གཉྲིས་སུ་མེད་

པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཟླ་བ་རོ་རེ་གནས་པར་གྱུར། ༀ་བོ་དྲི་ཙིཏ་ཨུཏྤཱ་ད་

ཡཱ་མྲི། ཞེས་པས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད། དེ་བརྟན་པའྲི་ཕྲིར་བ་མས་རོ་རེ་སྲིང་

ཁར་བཟུང་ལ། སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧོཿ བཛྲ་སྲིདྡྷྲིཿ ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་
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ནས་རྩ་སྔགས་ལན་གཅྲིག་བརོད་པས་སོབ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞལ་དྲུག་པ་ཞེས་པ་ནས། མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བའྲི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་

པར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་དུ་བསྐེད། དེའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ་དཀར་

པོ། མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཉེར་སྤོད་ལྔ་སྔར་གྲི་སྔགས་

དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་མཆོད། དེ་ནས་སོབ་མའྲི་ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་སྦྲིན། 

སོབ་མས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཡོན་ཕུལ། འདྲིར་འཇུག་སྒོའྲི་བུམ་པ་ཟུར་བ་

མེད་པའྲི་བ་མས་ཤར་སྒོའྲི་བུམ་པའམ་རྣམ་རྒྱལ་གཅྲིག་ལས་མེད་ན་དེ་ཉྲིད་བཟུང་

ནས། རྩ་སྔགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་ༀ་བཛྲ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཞེས་པས་བུམ་ཆུ་སོབ་མའྲི་སྤྲི་

བོར་བླུགས་ནས་དབང་བསྐུར། སོབ་མས་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཞེས་བརོད་དེ་སེམས་མ་རོ་རེ་

མའྲི་དམ་རྒྱ་བཅྲིངས་པའྲི་གུང་མོའྲི་རྩེ་མོས་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་བཟུང་ནས། ས་མ་ཡ་

ཧཱུཾ་ཞེས་པས་སོབ་མ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་འཇུག་པས་ཞུགས་པ་ལ་བ་མས་རང་རང་གྲི་

ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ནས། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཤར་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་

གཞུག །ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། ལྷོ་སྒོ་ནས་སྦྲིན་པ་ལ་གཞུག །ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། བཛྲ་

སྥོ་ཊཿ ནུབ་སྒོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བཅྲིངས། ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཨཿ བང་སྒོ་

ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲི་དབང་དུ་བས། ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿསར་ཡང་ཤར་

སྒོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་ལྷ་སམ་ལ་གནས་པར་གྱུར། འདྲི་དག་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་དཀྲིལ་

ཆོག་ན་མྲི་གསལ་ཞྲིང་དམ་བཞག་ཚར་བ་ན་ཧཱུཾ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཞེས་པས་ཡོལ་བའྲི་ནང་དུ་

གཞུག ཅེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལས་མ་གསུངས་ཀང་ཕྲིས་ཀྲི་བ་མའྲི་ཕག་ལེན་ལ་རོར་

དབྲིངས་དང་མཐུན་པའྲི་རྲིགས་འགྲོས་སྦར་ཏེ་མཛད་པ་ལྷུག་པ་ལྟར་བཀོད་དོ། །དེ་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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ནས་རོ་རེ་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་བཞག་ལ། དུས་འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཁོད་ཉྲིད་ནྲི། །སངས་རྒྱས་

རྲིགས་སུ་ཆུད་པས་ན། །ཚུལ་འདྲི་གཞན་ལ་མ་བརོད་ཅྲིག །གལ་ཏེ་སྨྲས་པར་གྱུར་

ན་ནྲི། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་རབ་ཁོས་ནས། །ཁོད་ཉྲིད་ཀད་པ་རབ་ཏུ་འགེམས། ཞེས་རྩ་

ལྟུང་བདུན་པ་གསང་བ་སྒོགས་པའྲི་རྩ་ལྟུང་ལ་སྒོས་སུ་དམ་བཞག་དང༌། དེ་ནས་ཙན་

དན་དང་གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆུ་ཁོར་བར་བླུགས་ཏེ་འཐུང་དུ་བཅུག་ནས། འདྲི་

ནྲི་ཁོད་ཀྲི་དམལ་བའྲི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་བསེག་པར་བེད། །གལ་ཏེ་གསང་

སྔགས་དངོས་གྲུབ་ནྲི། །རོ་རེ་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུ་འདྲིས་འགྲུབ། །ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཐ་ཐ། 

ཞེས་མནའ་ཆུ་བླུད་ནས། དམ་ཚིག་སྤྲི་ལ་དམ་བཞག་དང༌། ཡང་སྤྲི་བོར་རོ་རེ་བཞག་

ནས། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བུ་ཁོད་ཀྲི། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ང་ཡྲིན་གྲིས། །ང་ཡྲིས་ཇྲི་

ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །ཁོད་ཀྲིས་སྐོ་བ་མེད་པར་གྲིས། །གལ་ཏེ་ང་ལ་མ་དད་

པའམ། །དེ་བཞྲིན་མོས་པར་མ་བས་ན། །བདུད་ཀྲིས་བཅོམ་ནས་དམལ་བར་འགྲོ 

།དེ་བས་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཀྲིས། །འདྲི་ནྲི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རྩ་ལྟུང་

དང་པོ་སྒོས་སུ་དམ་བཞག་གོ །དེ་ནས་སོབ་མས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་བདག་ལ་བྲིན་གྲིས་རློབས་ཤྲིག །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་

བདག་ལ་དབབ་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའྲི་དོན་དུ་

གསོལ་བ་གདབ། སོབ་མའྲི་རྐང་པའྲི་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་

གཞུའྲི་དབྲིབས་ཅན་དབུས་སུ་ཡཾ་དང་མཐའ་གཉྲིས་སུ་གཡོ་བའྲི་བ་དན་གྲིས་

མཚན་པ། སྲིང་གྲི་ནང་དུ་ཡྲི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་མགྲྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྤྲི་བོར་ༀ་

དཀར་པོ་དབུས་ཀྲི་ནང་དང་བ་སྤུའྲི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཨ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕོ་བས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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གང་བར་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་བོའྲི་ༀ་ཡྲིག་ལས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕོས་པས་ཕོགས་བཅུའྲི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་ལྷ་ཚོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་

བར་སྤན་དངས་པ་རྣམས་སོབ་མའྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཞུགས་ཤྲིང་

ཐྲིམ་ནས། འོག་གྲི་རླུང་གྲིས་རབ་ཏུ་འདེགས་པ་དང༌། ཨའྲི་ཚོགས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་

ལུས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། སོབ་དཔོན་གྲི་རྐང་པ་

གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་གཡོན་པས་མནན་ཏེ་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་དག་ཏུ་བ་ཞྲིང་གུ་གུལ་གྲི་

དུ་བས་བདུག་སེ། ཨཿ བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཨཿ ཨཿ ཨཿ ཞེས་རྣམ་པ་བརྒྱ་བརོད་ལ་དབབ་

བོ། །དེའྲི་ཚེ་སྐུ་བབས་ན་གར་བེད་ཅྲིང༌། གསུང་བབས་ན་སྔགས་སྨྲ་ལ། ཐུགས་

བབས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་མ་ཕེབས་ན་སོགས་ཆོག་

ནྲི་རོ་རེ་བསམས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དལ་ཞྲིང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ། བཛྲ་

ས་ཏྭ་ཨཿཨཿཨཿཞེས་བརོད་ཅྲིང་བདག་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་པའྲི་ཐུགས་

ཁའྲི་ཡྲིག་འབྲུ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་འཕོས་ཏེ་སོབ་མའྲི་ལུ་

ལ་ཕོག །སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སྒོ་ལ་མེ་ཕོག་པ་ལྟར་བསེགས་ཏེ་སྦངས་པར་བསམས་ལ་

སྔགས་དག་ཏུ་བཟླས་པར་བའོ། །དེས་ཀང་མ་ཕེབས་ན་སྲིག་སྒྲིབ་སྦོང་བའྲི་སྦྲིན་

སེག་བའོ། ཞེས་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་བཤད་དེ། བདག་འཇུག་ལ་”སོག
1
་ཆོག་མྲི་

དགོས་སོ། །དེ་ནས་རོ་རེ་སྤྲི་བོར་བཞག་ཏེ་ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་པས་ཕབ་པ་བརྟན་པར་

བའོ། །དེ་ནས་བ་མས་རོར་དྲིལ་འཛིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྔོན་དུ་ཕོགས་པར་བ་

སེ། འདྲི་ལྟར་བདག་གྲི་སོབ་མ་འདྲི། །དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་ལེགས་བཅུག་ནས། །ལྷ་ཡྲི་

1 སྐུ།  སོགས
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རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་དང༌། །དེ་ཡྲི་བསོད་ནམས་ཅྲི་འད་བ། །དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་འགྱུར། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སོབ་མ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་སེང་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟར་བཅུག་ནས་བར་སང་གྲི་ཁ་དོག་ཇྲི་ལྟར་མཐོང་བ་དྲི་

བར་བ་སེ་དཀར་པོས་ཞྲི་བ། སེར་པོས་རྒྱས་པ། དམར་པོས་དབང༌། ནག་པོའམ་

སྔོན་པོས་མངོན་སྤོད། ཁ་བོས་ལས་ས་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་བར་”སྤད
1
། འདྲི་

བདག་འཇུག་ལ་མྲི་དགོས། དེ་ནས་ཡང་ཞྲིང་མ་རྲིང་པའྲི་མེ་ཏོག་སོབ་མས་ཐལ་མོ་

སྦར་བའྲི་གུང་མོ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩེས་བཟུང༌། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མེ་ཏོག་ཏུ་མོས་ནས། འདྲིར་

ནྲི་དངོས་གྲུབ་གང་འགྲུབ་པ། །རྲིགས་ནྲི་གང་གྲི་སོད་དུ་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མཐུ་

ནྲི་གང་ཡོད་པ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་འབབ་པར་ཤོག །ཅེས་བདེན་སོབས་བརོད་ཅྲིང་

གང་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་ལྷ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཤྲིག་སམ་པས། པྲ་ཏྲིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ 

ཞེས་ལྟོས་པ་མེད་པར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མེ་ཏོག་དོར་བས་ལྷའྲི་སྐུ་བཀོད་པའྲི་དབུ་ལ་

ཕོག་ན་མཆོག །ཞལ་ལས་སྔགས་འགྲུབ། སྐུའྲི་སོད་སད་བར་གསུམ་ལ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན། དངོས་གྲུབ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་འགྲུབ་ལ། ས་བོན་ཕག་མཚན་བཀོད་པ་

ཡྲིན་ན་གང་གྲི་མཚན་མ་ལ་ཕོག་པའྲི་ལྷ་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་ཅྲིང༌། 

རྩྲིག་པའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་ན་ལན་གསུམ་བསྐར་ནས་དོར་ཞྲིང༌། གསུམ་པའང་རྩྲིག་

པའྲི་ཕྲིར་ལྷུང་ན་དངོས་གྲུབ་མེད་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དེའྲི་ཚེ་དབང་མྲི་བསྐུར་ཞྲིང་

སྲིག་པ་སྦང་བ་སོགས་བས་ནས་ཕྲིས་གཞུག་པར་བའོ། །དེ་ནས་བ་མས་མེ་ཏོག་

བངས་ལ་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་བཅྲིང་ཞྲིང༌། ༀ་པྲ་ཏྲི་གྲ་ཧྣ་སྭ་མྲི་མཾ་སཏྭ་མཧཱ་པ་ལ། 

1 མ་ཕྲི། བསྐྲད
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ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ནས། རོ་རེ་ཆགས་པ་”དེང
1
་ཁོད་ཀྲིས། །མྲིག་འབེད་པར་ནྲི་

བརྩོན་པར་མཛད། །ཕེ་བས་ཐམས་ཅད་མཐོང་འགྱུར་ཏེ། །རོ་རེའྲི་མྲིག་ནྲི་བ་ན་

མེད། །མཉྫུ་བཛྲ་ཙཀྵུ་པཱ་ཤྱ། ཅེས་བརོད་དེ་གདོང་གཡོགས་བཀྲོལ་ནས། ཐར་པ་

ཆེན་པོའྲི་ཕོ་བང་མཆོག །ལྟོས་ཤྲིག་ལྟོས་ཤྲིག་སེམས་དཔའ་ཆེ། །མེ་ཏོག་གང་དུ་

བབས་གྱུར་པ། །དེ་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ། ཞེས་བརོད་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྟེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། གཙོ་བོ་ནས་སྒོ་བསྲུང་གྲི་བར་རེ་རེ་ནས་བསན་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བར་མོས་སུ་གཞུག་ཅྲིང༌། བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ། འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་རྟེན་དང་

བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར། ཞེས་བརོད་

ཅྲིང་སྒོམ་པ་ཙམ་བ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཉྲིས། རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་བསྐུར་

བ་དང༌། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་

ནྲི། འདྲིར་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ཆུ་དབང་སོགས་ལྔ་མྲི་བསྐོད་པ་སོགས་ལྔའྲི་དབང་

དུ་བཤད་པ་ནྲི། བ་མེད་ལྟར་སོབ་མ་རྲིགས་ལྔར་བསྐེད་པར་མྲི་གསལ་ཞྲིང༌། བ་

མ་ཁ་ཅྲིག་མེ་ཏོག་ཕོག་གྲི་ལྷར་བསྐེད་པ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་

བསྐེད་པའང་དོན་དུ་མྲི་སང་གྲི ཁ་ཅྲིག་རྣམ་སང་དུ་བསྐེད་པར་བཞེད་པ་གཞུང་གྲི་

དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་སང་ལ། རོ་རེ་འོད་དཔག་མེད་དང༌། དྲིལ་བུ་དོན་གྲུབ་

ཏུ་བསྐེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཆུ་མྲི་བསྐོད་པར་བསྐེད་དགོས་སམ་སམ་པ་སང་

ན་ཡང་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་བསྐེད་པར་མ་བཤད་ཅྲིང༌། བ་མ་རྣམས་ཀང་མྲི་མཛད་པར་

1 མ་ཕྲི། དང
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འདུག་ལ། ཅོད་པན་ཡང་རྲིན་འབྱུང་དུ་མྲི་བསྐེད་པར་རྲིགས་ལྔ་ཀའྲི་སྐེད་ཆོག་

མཛད་དོ། །དེས་ན་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ལ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཆུ་དབང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་

སད་མཛད་པ་ནྲི་དབང་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་ནུས་པ་འཇོག་པའྲི་ཆ་ནས་ཐ་སད་དེ་ལྟར་

མཛད་པར་མངོན་ནོ། །ཆུ་དབང་གྲི་སྔགས་ཀང་དཀྲིལ་ཆོག་ལས་ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་

ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་པ་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། བ་མ་དག་རྩ་སྔགས་ཀང་བརོད་

པར་མཛད་ཅྲིང༌། ཡོ་ག་ལུགས་གཞན་ལ་ལྷ་རེ་རེ་ཞྲིང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཆུ་དབང་

རྒྱས་པར་བསྐུར་ཀང་འདྲིར་དེ་འདའྲི་མཚན་སྔགས་སོགས་སོ་སོ་བ་མ་གསུངས་

པ་དང༌། འདྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་གྲི་

མཆོག །ཅེས་པའྲི་བར་སོབ་དཔོན་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་

དང་རེ་རེ་ནས་སྦར་བ་ལ་བསམས་ནས། རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་རྫོགས་པར་བརོད་པའྲི་

མཇུག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྩ་སྔགས་དང་ཆུ་དབང་གྲི་སྔགས་སྦྲེལ་ནས་

དབང་བསྐུར་བའྲི་ཕག་ལེན་མཛད་ལ། ཁ་ཅྲིག་དྲིལ་བུའྲི་དབང་གྲི་སྔགས་ལ་ཨ་ཀ་

རོ་མུ་ཁཾ་སོགས་བརོད་པ་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །དེ་

ལ་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་སོབ་དཔོན་ལ་ཕག་

དང་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་དང་ཐ་མྲི་དད་པར་བལྟས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦར་

ནས། བང་ཆུབ་རོ་རེ་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇྲི་ལྟར་རྩལ་བ་ལྟར། །བདག་

ཀང་སྐབས་པའྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར། །ནམ་མཁའྲི་རོ་རེ་དེང་བདག་རྩོལ། །

ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་ཞྲིང༌། འགྱུར་མྲི་འད་ཙམ་གྲི་

ཚིག་རྣམས་ནྲི་གྲགས་ཆེ་ཞྲིང༌། འགྱུར་བདེ་བ་གཅྲིག་བས་ན་འཇུག་པ་བདེའོ། །དེ་
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ནས་སོབ་མ་རྣམས་ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྔགས་དང་ལས་བུམ་གྲི་ཆུས་བསངས། 

སྭ་བྷཱ་ཝས་སོབ་མ་རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཤར་སྒོའྲི་ཐད་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཨ་ལས་འཁོར་ལོ་

ཨས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སོབ་མ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་

སང་མཛད་ཆེན་པོ། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་སྦོར་བས་བཞུགས་

པར་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་

འཕོས། སྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་

པར་གྱུར་པའྲི་སེང་དུ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་

ཞྲིང༌། མཐའ་རྣམས་སུ་རོལ་མོ་དང་མཆོད་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བར་

གྱུར། ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་སོབ་མ་ལ་

མཆོད། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྲི་རྲི་བོ་འད། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་

མགོན་པོ་དྲི་མ་གསུམ་སངས་པ། །སངས་རྒྱས་པད་རྒྱས་པ་འདབ་འདའྲི་སྤན་

མངའ་བ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དགེ་བའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དང་པོའོ། །དེ་ཡྲིས་ཉེ་བར་བསན་

པའྲི་མཆོག་རབ་མྲི་གཡོ་བ། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤྲིང་ལྷ་དང་མྲིས་མཆོད་

པ། །ཆོས་ཀྲི་དམ་པ་སྐེ་རྒུ་རྣམས་ལ་ཞྲི་བེད་པ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དགེ་བའྲི་བཀྲ་

ཤྲིས་གཉྲིས་པའོ། །དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་ལྡན་ཐོས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཕྱུག །ལྷ་དང་

མྲི་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་མཆོད་པའྲི་གནས། །ཚོགས་ཀྲི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་

དཔལ་གྲི་གཞྲི། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དགེ་བའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་གསུམ་པའོ། །
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ཞེས་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་དབངས་བརོད་དེ་མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་དབབ། བུམ་པ་དུ་མ་ཡོད་

ན་ལས་བུམ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཆུ་གཙོ་བོའྲི་བུམ་པར་བཅུད་བསྡུས་པ་

བཟུང་ནས། རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་པ། །མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི། །ཞེ་སང་

རྣམ་དག་མྲི་བསྐོད་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་ཆུ་ཡྲིས་དབང་བསྐུར་”དེ
1
། །འདྲི་ལྟར་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཨ་ལས་བྱུང༌། །ཨ་ནྲི་ཡྲིག་འབྲུ་

ཀུན་གྲི་མཆོག །དོན་ཆེན་ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཡྲིན། །ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད། །ཚིག་

ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་སེ། །བརོད་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲི་མཆོག །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་བེད། །མཆོད་པ་ཆེན་པོ་འདོད་ཆགས་ཆེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་

བར་བེད། །མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཞེ་སང་ཆེ། །ཉོན་མོངས་ཀུན་གྲི་དགྲ་ཆེ་བ། །མཆོད་

པ་ཆེན་པོ་གཏྲི་མུག་ཆེ། །གཏྲི་མུག་བོ་སེ་གཏྲི་མུག་སེལ། །མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་བ་

ཆེ། །ཁོ་བ་ཆེན་པོ་དགྲ་ཆེ་བ། །མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཆེ། །ཆགས་པ་ཐམས་

ཅད་”གསལ
2
་བར་བེད། །འདོད་པ་ཆེན་པོ་བདེ་བ་ཆེ། །དགའ་བ་ཆེན་པོ་མགུ་བ་

ཆེ། །གཟུགས་ཆེན་ལུས་ཀང་ཆེ་བ་སེ། །ཁ་དོག་ཆེ་ཞྲིང་ལུས་བོང་ཆེ། །མྲིང་ཡང་

ཆེ་ཞྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡངས་པ་ཡྲིན། །ཤེས་རབ་མཚོན་ཆེན་

འཆང་བ་སེ། །ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་མཆོག །གྲགས་ཆེན་སན་གྲགས་ཆེན་

པོ་སེ། །སང་བ་ཆེན་པོ་གསལ་བ་ཆེ། །མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འཆང༌། །སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆེན་པོའྲི་དོན་འགྲུབ་པ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དགའ་བས་དགའ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

ཆེན་པོའྲི་མྲིག་འཕྲུལ་ཅན། །སྦྲིན་བདག་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་སེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཆེན་པོ་

1 སྐུ།  ཏེ

2 སྐུ།  སེལ
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འཆང་བའྲི་མཆོག །བཟོད་ཆེན་འཆང་བ་བརྟན་པ་པོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་བརྟུལ་

བ་ཡྲིན། །བསམ་གཏན་ཆེན་པོའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གནས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོའྲི་ལུས་

འཆང་བ། །སོབས་པོ་ཆེ་ལ་ཐབས་ཆེ་བ། །སོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །བམས་

ཆེན་རང་བཞྲིན་དཔག་ཏུ་མེད། །སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བོ་ཡྲི་མཆོག །ཤེས་རབ་ཆེན་

པོ་བོ་ཆེན་ལྡན། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཆེ་བ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་སོབས་དང་

ལྡན། །ཤུགས་ཆེན་མགོགས་པ་ཆེན་པོ་སེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཆེར་གྲགས་

པ། །སོབས་ཆེན་ཕ་རོལ་གནོན་པ་པོ། །སྲིད་པའྲི་རྲི་བོ་ཆེན་པོ་འཇོམས། །འཁེགས་

ཤྲིང་རོ་རེ་ཆེན་པོ་འཆང༌། །དག་པོ་ཆེན་པོ་དག་ཤུལ་ཆེ། །འཇྲིགས་བེད་འཇྲིགས་

པར་བེད་པ་པོ། །མགོན་པོ་རྲིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་སེ། །བ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའྲི་

མཆོག །ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་ལ་གནས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ་གྲི་མཆོག །

ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་ནས་ཛྙཱ་ན་གརྦ་ཨཱཿ ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་

བརོད་དེ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་བུམ་པའྲི་ཆུ་བངས་པ་སོབ་

མའྲི་སྤྲི་བོར་བླུགས་ཤྲིང་འཐུང་དུའང་གཞུག་གོ དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྲི་བུམ་པའྲི་

ཆུས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་

ནས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པར་གྱུར། རྲིགས་ལྔས་མཚན་པའྲི་

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྩེ་ཕན་ཅན་གྲི་དབུ་རྒྱན་བཟུང་ནས། སྭ་བྷཱ་ཝས་དབུ་རྒྱན་སོང་པ་ཉྲིད་

དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲྲིཿ ཨཿ ལས་རྲིགས་ལྔའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་བོར་ༀ་མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ་ཐུགས་

ཁའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས། 



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག

 1089  

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཅོད་པན་དུ་

གྱུར། ཐོར་ཚུགས་ཅོད་པན་གྲིས་བརྒྱན་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་རབ་བསྔགས་

པའྲི། །དབུ་རྒྱན་རྲིན་ཆེན་དམ་པ་ཡྲིས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་སུ་དབང་བསྐུར་

རོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲྲིཿ ཨཿ རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ། ཞེས་བརོད་དེ་དབུ་རྒྱན་དང་དར་

དཔངས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བས་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ནས་མཉམ་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པར་གྱུར། སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་བཟུང་ལ། སྭ་

བྷཱ་ཝས་རོ་རེ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་འོད་དཔག་མེད་

དམར་པོ་ཕག་གཉྲིས་མཉམ་གཞག་གྲི་སེང་ན་རོ་རེས་མཚན་པའྲི་པད་བསམས་

པ། རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ་མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ། 

ཐུགས་ཁའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས་སྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་

བཾ་ཧོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེར་གྱུར། སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྲི་རོ་རེའྲི་དབང༌། །དེ་རྲིང་ཁོད་ལ་བསྐུར་བར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་རབ་

བསྒྲུབ་ཕྲིར། །རོ་རེ་འདྲི་ནྲི་ཁོད་ཀྲིས་ལོང༌། །ༀ་བཛྲ་ཨ་དྲི་པ་ཏྲི་སཾ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་མཾ་

ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡས་སུ་སྦྲིན། སོབ་མས་འོད་དཔག་

མེད་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་ནས་གཡས་པའྲི་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་སྲིང་ཁར་གཏོད་དེ་བཟུང༌། 

དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་དབང་བསྐུར་བས་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ནས་སོ་སོར་རྟོག་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པར་གྱུར། སྭ་བྷཱ་ཝས་དྲིལ་བུ་སོང་པར་གྱུར། སོང་པའྲི་

ངང་ལས་སད་ཅྲིག་གྲིས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལང་ཁུ་གཡས་སྐབས་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱས་

ས་ཚོགས་རོ་རེ་བསམས་ཤྲིང་གཡོན་མཉམ་གཞག་གྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པ་རོ་རེའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་སྤྲི་བོར་ༀ། མགྲྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ། ཐུགས་

ཁའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། སྒོམ་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ  

གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲིལ་བུ་གྱུར། འདུ་བེད་ཕུང་པོ་རྣམ་

དག་པའྲི། །བ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས། །ཕག་དོག་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡྲི། །དྲིལ་

བུ་ལས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་རོ། །ༀ་བཛྲ་གཎྜ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་

གཡོན་དུ་སྦྲིན། གཡས་རོ་རེ་སྔར་ལྟར་འཛིན་པའྲི་གཡོན་པའྲི་དྲིལ་བུ་དཀུར་བཟུང༌། 

དེ་ལྟར་དྲིལ་བུའྲི་དབང་བསྐུར་བས་འདུ་བེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ནས་བ་བ་ནན་

ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

མཉམ་པོར་བཟུང་སེ། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་དག་པའྲི། །ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས། །གཏྲི་མུག་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྲི། །དཔལ་ལྡན་མྲིང་གྲི་དབང་བསྐུར་

རོ། །ༀ་བཛྲ་ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ནམཿ ཨབྷ་ཥེ་ཀ་ཏཿ ཀེ་དཔལ་ཆེ་གེ་མོ་རོ་རེ་ཞེས་བ་བའོ། 

ཞེས་མེ་ཏོག་གང་ཕོག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མྲིང་གདགས། དེ་ལྟར་མྲིང་གྲི་དབང་བསྐུར་

བས་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ནས་ཆོས་ཀྲི་དབྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་

བས་པར་གྱུར། ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་རྣམས་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་ཇྲི་ལྟ་བ་

ཡྲིན་ལ། སོབ་དཔོན་རང་གྲི་གཞུང་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་ཆུ་དབང་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་

ཕུང་པོ། དྲིལ་བུའྲི་དབང་ལ་འདུ་བེད་ཀྲི་ཕུང་པོ། མྲིང་དབང་ལ་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་

པོའྲི་དག་པ་དངོས་སུ་སྦར་བས་ཅོད་པན་དང་རོ་རེའྲི་དབང་ལ་ཡང་ཚོར་བ་དང་འདུ་

ཤེས་ཀྲི་དག་པ་འོས་མེད་ཀྲིས་འཐོབ་ལ། སོབ་དཔོན་རང་གྲིས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་

པ་བོར་ནས། ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པ་དབང་དང་པོ་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཀུན་
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གཞྲི་ཉོན་ཡྲིད་ཡྲིད་ཤེས་དབང་ཤེས་བཞྲིའྲི་དག་པ་དང་མྲིང་དབང་ལ་མྲིང་བཞྲིའྲི་

དག་པ་སྦོར་བ་ནྲི་ཧ་ཅངཡང་མྲི་རྲིགས་པ་ཆེན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་བསྐུར་བ་ནྲི། 

དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་འདྲི་ལ་སོབ་མ་རྣམ་སང་དུ་བསྐེད་ནས་ཆུ་དབང་སྔར་ལྟར་བསྐུར་

བས་རྣམ་སང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། ཅོད་པན་རོར་དྲིལ་

མྲིང་དབང་མ་གསུངས་པས། སོབ་མ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐེད་པ་དང༌། 

རྲིགས་ལྔའྲི་དབུ་རྒྱན་བེད་པ་དང༌། སར་ཡང་རྲིག་པའྲི་དབང་ལྔ་ཀ་སྔར་ལྟར་བེད་

པ་དག་ནྲི་སོབ་དཔོན་དང་མྲི་མཐུན་ནོ། །གླེགས་བམ་དུང་དྲིལ་བུ་སྦྲིན་ཞེས་པ་ཙམ་

ཞྲིག་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་པའྲི་སྔོན་དུའང་གསུངས་ཀང༌། གསུམ་པ་སྦྲིན་ཚུལ་

དངོས་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་པའྲི་རེས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རེས་སུ་སྦྲིན་པ་ལེགས་

སོ། །མེ་ལོང་གྲི་དབང་ལན་གཉྲིས་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་གསུངས་པ་

ནྲི་སྔ་མས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་”པ་
1
གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་

པར་རྟོགས་པར་བེད་པ་དང༌། ཕྲི་མས་རང་”གྲིས
2
་སྲིང་ལ་ཞུགས་པའྲི་འཇམ་པའྲི་རོ་

རེ་མེ་ལོང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བའྲི་ཆེད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་

ཏེ་མེ་ལོང་ལན་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་ཚད་ལྡན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་མང་པོ་ཡོད་དོ། །དེ་

ཡང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་བར་འོས་པའྲི་སོབ་མས་ཕག་བས་ཏེ་མཎྜལ་

དང་ཡོན་ཕུལ་ནས། བདག་དང་གཞན་དོན་བེད་པ་ཡྲི། །མྲི་ལྡོག་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

དུ། །དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་བདག་ལ་སྩོལ། །ཐུགས་རེས་བདག་ལ་སྐབ་པར་མཛད། 

1 མ་ཕྲི། -པ

2 སྐུ།  གྲི
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ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་གྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་དབང་སེགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒོམ་པ་ལྟར་དངོས་སུ་བྲིས་པའྲི་དབུས་སུ་

སེངྒེའྲི་ཁྲི་ལ་སོབ་མ་དགོད་པའམ། ཡང་ན་བསམ་གཏན་གྲིས་བསྐེད་པ་ཙམ་གྲིས་

ཀང་རུང་སེ། སྭ་བྷཱ་ཝས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཤར་སྒོར་དབང་སེགས་ཁྲུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྲི་པ། ནུབ་ལ་ཕོགས་པའྲི་སྒོ་

གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་ནང་དུ་ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའྲི་དབུས་སུ་སེངྒེའྲི་

སེང་དུ་ཨ་ལས་འཁོར་ལོ་ཨས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སོབ་མ་རྣམས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་༢ རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནས། མཆོད་པའྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བར་གྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་ལྟར་བས་ནས། སོབ་དཔོན་

རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཞྲིང༌། མེ་ཏོག་གྲི་ཆར་འབེབས་པ་ལ་བརྩོན་པས། ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ནས། ཨ་བྷྲི་ཥྲིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་པའྲི་བར་ཡང་སྔར་གྲི་ཆུ་དབང་གྲི་

སབས་ཇྲི་ལྟ་བར་རྒྱས་པར་བས་ཏེ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྲི་བུམ་པའྲི་ཆུས་ལུས་

ཐམས་ཅད་གང༌། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཆུ་ལྷག་མ་སྤྲི་གཙུག་ན་གནས་པ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་

ཅན་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། དེ་ལ་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་བཅས་

པའྲི་སྔགས་རྒྱས་མཆོད། འཇམ་དཔལ་གྲི་སྐུ་གཟུགས་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་བཞག་

ལ། ༀ་མཉྫུ་ཤྲི་མཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་སུ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡེ་སྟྭཾ། ཁོད་ནྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

ཡྲིན། །སོབ་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་བསྡུ་བར་གྲིས། །སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་བེད་པ་

ཡྲི། །ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་རོ། ཞེས་བརོད་དོ། །
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དེ་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་པ་ནྲི། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་རེ་འདྲི་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་ཕག་ན་གནས། །ཁོད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རྟག་ཏུ་

བཟུང༌། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེའྲི་བརྟུལ་ཤུགས་བརྟན། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྲིདྡྷྲི་ས་མ་

ཡ་ཏྲིཥྛ་ཨེ་ཥ་སྟྭཾ་ད་ར་ཡ་མྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་བ་བ་འདྲིས་ལག་པ་གཡས་པར་

རོ་རེ་སྦྲིན་ལ། ཐོག་མཐའ་མེད་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་དགའ་བ་

ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་བདག །རོ་རེ་སྲིང་པོ་བདག་པོའྲི་གཙོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་དཔལ་”ཆོག
1
་དང་པོའྲི་སྐེས་བུའོ། །ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ། སོང་པ་ཉྲིད་”དང་

2
དབེར་མེད་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་

ཡྲིན་ལ། དེ་དན་པའྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རོ་རེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་”ཟུང་ཞྲིག
3
ཅེས་

བརོད་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་དུ་གཞུག །ཨ་ལས་སྐེས་པའྲི་དྲིལ་བུ། འདྲི་དེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཤེས་རབ་དབངས་ཀྲི་རེས་འགྲོར་བཤད། །ཁོད་ཀྲིས་

ཀང་ནྲི་རྟག་ཏུ་བཅང་། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་བཞེད། ཅེས་བ་བ་འདྲིས་སོབ་

མའྲི་ལག་པ་གཡོན་དུ་དྲིལ་བུ་གཏད་ལ་སྲིད་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག །ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སྲིད་བལ་བས། །རང་བཞྲིན་དག་པའྲི་སེམས་ལྡན་པས། །སྲིད་པའྲི་མཆོག་ནྲི་བེད་

པར་འགྱུར། །ༀ་བཛྲ་གཎྜ་ཨཱཿ  ཞེ་བཟླས་ནས་དཀྲོལ་དུ་གཞུག་སེ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒ་དྲིལ་བུས་སྒོགས་པར་སེམས་པའྲི་སྒོ་ནས། དྲིལ་བུ་

1 སྐུ།  མཆོག

2 མ་ཕྲི། -དང་

3 སྐུ།  ཟུངས་ཤྲིག
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འཁོལ་བ་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲིས་”ཟུང་ཞྲིག
1
  ཅེས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བརོད། སོབ་

མ་རྣམ་སང་དུ་བསྐེད་པ་དང་”བཏུན
2
་ན་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་བ་

འད་བ་ཞྲིག་འདུག་པ་ལས། དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་སྲིང་ཁར་བསོལ་ལ་ཞེས་

བཤད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་ཏུ་བཅུག་ཏེ། སྲིད་པའྲི་

བདེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་དག་བའྲི་ཕྲིར། །ཤྲིན་ཏུ་བདེ་བ་དམ་

པའྲི་ཐབས། །དེ་བས་དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་གྲིས། །འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ཐམས་

ཅད་ནྲི། །ཅྲི་འདོད་པ་ནྲི་བརྟེན་བཞྲིན་དུ། །རང་གྲི་ལྷ་ཡྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །བདག་དང་

གཞན་ལ་མཆོད་པར་གྲིས། །འདྲི་ནྲི་སྐུ་ཡྲི་དམ་ཚིག་གོ །རང་ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོར་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་བལ་བར་འདོད་པའྲི་ཡོན་

ཏན་ལ་རང་བཞྲིན་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་ལོངས་སྤོད་པའྲི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་གྲིས་

ཤྲིག །ཅེས་ཕག་རྒྱའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བརོད་དེ་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྲིན་ནོ། །དེ་ནས་

ཡང་སོབ་མ་ལ་གོང་ལྟར་མཆོད་དེ། གསེར་གྲི་ཐུར་མས་མྲིག་སན་བྱུག་སེ། མྲིག་

འབེད་པའྲི་ཚུལ་དུ་བས་ལ། ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡྲིས། །འཇྲིག་རྟེན་ལྲིང་

ཏོག་བསལ་བ་ལྟར། །བུ་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི་མྲི་ཤེས་པའྲི། །རབ་རྲིབ་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀྲིས་བསལ། །ༀ་བཛྲ་ནྱཻ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་ཕཊ་ལཾ་ཧྲྲིཿ མ་རྲིག་པའྲི་ལྲིང་ཏོག་དང་

ཕལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་ཕེ་བར་གྱུར། ཨ་ལས་སྐེས་པའྲི་མེ་ལོང་དུ་གྱུར། ཨ་

ཆོས་རྣམས་གཟུགས་ཅན་ལྟ་བུ་སེ། །གསལ་ཞྲིང་དག་ལ་རོག་པ་མེད། །བཟུང་དུ་

མེད་ཅྲིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང༌། །རང་བཞྲིན་མེད་ཅྲིང་

1 སྐུ།  ཟུངས་ཤྲིག

2 སྐུ།  བསྟུན
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བདག་མེད་པ། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཤེས་བས་ནས། །སེམས་ཅན་དོན་ནྲི་མཉམ་

མེད་བོས། །འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་སས་སུ་སྐེ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་

པ་མེ་ལོང་གྲི་གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པར་ཤེས་པར་བོས་ཤྲིག ཅེས་མེ་ལོང་

བསན། ཨཱཿ ལས་སྐེས་པའྲི་དྲིལ་བུ། ཆོས་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཏེ། །ནམ་

མཁའ་ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་མེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉྲིད་སྦོར་བས། །ཐམས་ཅད་

མཆོག་ནྲི་མཉམ་ཉྲིད་གསལ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དཀྲོལ་དུ་གཞུག །ཧོ་ལས་སྐེས་པའྲི་

མདའ་གཞུ་བྲིན་ཏེ། ཧོ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེས་སུ་བོས་ཤྲིག ཅེས་

བརོད་ནས་ཕོགས་བཞྲི་སེང་འོག་ཏུ་མདའ་འཕེན་སངས་བེད་དུ་གཞུག་གོ ཡང་མེ་

ལོང་གྲི་ནང་དུ་རོ་རེའྲི་གཟུགས་བརན་འཆར་དུ་བཅུག་ནས་བསན་ཏེ། ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི། 

འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་མེ་ལོང་ལྟར། །དག་ཅྲིང་གསལ་ལ་རོག་པ་མེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

བདག་རང་ཉྲིད་ནྲི། །བུ་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི་སྲིང་ལ་ཞུགས། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་རང་ཉྲིད་

གཙོ། །འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས། །ༀ་མཉྫུ་ཤྲྲི་ཨ། རང་གྲི་སྲིང་ལ་ཞུགས་

པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མེ་ལོང་གྲི་ནང་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཤེས་པར་གྲིས་

ཤྲིག དེ་ནས་ཆོས་བཤད་པ་སྤྲིའྲི་རེས་གནང་ནྲི། ༀ་བཛྲ་ཧེ་ཏུ་མཾ། ཞེས་”པའྲི
1
་

འཁོར་ལོ་རྐང་པའྲི་འོག་ཏུ་སྦྲིན། ༀ་བཛྲ་བྷཱ་ཥ་རཾ། ཞེས་པས་དུང་ལག་པ་གཡས་

སུ་བྲིན། ཨ་ཞེས་”པའྲི
2
་དྲིལ་བུ་ལག་པ་གཡོན་དང༌། མཚན་བརོད་ཀྲི་པུསྲི་ལག་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་བྲིན་ལ། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞྲིང༌། དེ་རྲིང་ཕན་ཆད་འཇྲིག་རྟེན་

ལ། །སྐོབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་འཁོར་ལོ་བསོར། །ཆོས་ཀྲི་དུང་ནྲི་བ་མེད་པས། །ཀུན་

1 སྐུ།  པས

2 སྐུ།  པས
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ཏུ་མ་ལུས་གང་བར་གྲིས། །སོམ་ཉྲི་ཡྲིད་གཉྲིས་མྲི་བ་ཞྲིང༌། །དོགས་པ་མེད་པའྲི་

སེམས་ཀྲིས་ནྲི། །གསང་སྔགས་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་གྲི་མཆོག །འཇྲིག་རྟེན་རྣམས་ལ་

ཀུན་ཏུ་སྒོགས། །དེ་ལྟར་བས་ན་སངས་རྒྱས་ལ། །ཕན་བཏགས་དྲིན་ཏུ་བཟོ་བར་

འགྱུར། །རོ་རེ་འཛིན་པ་དེ་ཀུན་ཡང༌། །ཁོད་ལ་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བེད། ཞེས་བརོད་

དོ། །རྲིགས་སོ་སོའྲི་ཆོས་བཤད་པའྲི་རེས་གནང་ནྲི། སོབ་མ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རྲིགས་

ལྔའྲི་ཕག་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་སུ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་འཆར་

བཅུག་ནས། སོ་སོའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྲི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་སུ་གཞུག་ཅྲིང༌། 

འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་ལྟར་ས་

ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་བའྲི། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། ཞེས་པ་དང༌། ཆོས་

ཀྲི་གནས་སུ་རོ་རེ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་པད་དང༌། ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར། 

ཞེས་སྦར་ནས་བརོད་དེ། རེས་སུ་གནང་བ་སྦྲིན་ནོ། །དེ་ནས་སོབ་དཔོན་བདག་

ཉྲིད་ལངས་ལ། སྐོབ་པ་ཤཱཀ་སེངྒེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་སམ་སྦར་གོན་

ཏེ། གཡོན་པའྲི་ཁུ་ཚུར་སྲིང་ཁར་ཆོས་གོས་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་དུ་བས་ལ། གཡས་

པས་མྲི་འཇྲིགས་པ་སྦྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བ་ཞྲིང་ལུང་བསན་བ་སེ། ༀ་ང་ཡྲིས་ཁོད་ལ་

ལུང་བསན་ཡྲིན། །འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །སྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་དག་པས་

ན། །སྲིད་པའྲི་ངན་འགྲོ་རྣམས་ལས་བཏོན། །ཀེ་རོ་རེ་ཆེ་གེ་ཞེས་བ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་བྷུ་ར་བྷུ་ཝ་སྭ། ཞེས་གཟེངས་བསོད་དོ། །དེ་ནས་གསང་བ་བསྒག་

པར་བ་སེ། འདོད་ཆགས་བལ་བ་ལྟ་བུ་ཡྲི། །ཁམས་གསུམ་ན་ནྲི་སྲིག་མེད་དེ། །དེ་

བས་འདོད་ལ་ཆགས་བལ་བ། །ཁོད་ཀྲིས་ནམ་ཡང་མྲི་བའོ། །མཧཱ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དོན་བཤད་དབུགས་དབྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་ལྷའྲི་སྔགས་སྦྲིན་

པར་བ་སེ། སོབ་དཔོན་གྲི་གཙོ་བོ་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་ནས་མེ་ཏོག་དྲི་ཞྲིམ་པོས་བསྒོས་པ་ལ་རྩ་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས་

པ་བཟླས་ཏེ། དེའྲི་རྫས་སུ་སོབ་མས་རྩ་སྔགས་ལན་གསུམ་བ་མའྲི་རེས་སུ་བཟླས་

ནས། དེ་ནས་བ་མས་མེ་ཏོག་དེ་ཉྲིད་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་སྦྲིན་པར་བའོ། །དེ་ནས་འདྲི་

ལྟར་”བསམས
1
་པར་བ་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་མྲི་མཁས་གང་དག་ལ། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་

མ་སོན་ཞྲིག །དེ་ཡྲིས་སྤོད་ན་སོམ་ཉྲི་ཟ། །གཉྲིས་ཀ་ངན་སོང་ཉྲིད་དུ་ལྷུང༌། ཞེས་

གསང་བར་གདམས་སོ། །དེ་ནས་སོབ་མའྲི་སྤྲི་བོར་གདུགས་བཟུང་ལ་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་སོར་བ་གསུམ་མམ་བདུན་བས་ཏེ། ཤར་སྒོའྲི་ཐད་ནས་སོབ་མ་ལྷ་ལ་དད་

པ་དག་པོས་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་བཏུད་ལ། བ་མས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། སྔགས་

རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ཡྲི། །སོབ་མ་འདྲི་ནྲི་ཕུལ་བ་ལགས། ཞེས་བརོད་དེ་

སོབ་མ་ལྷ་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་གདུགས་བཞག་སེ་སོབ་མའྲི་སྲིང་ལ་འབབ་པའྲི་ཚིག་

འདྲི་དག་བརོད་པར་བའོ། །དེ་རྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་སོབ་དཔོན་གྱུར། །སྔགས་དང་

རྒྱུད་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་

ཀུན་གྲིས་བཀུར་བར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྲིང་བརྩེ་བས། །དཀྲིལ་འཁོར་

ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་བྲིས། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་”བརྒྱུད
2
་ལ་སྦོར། །ཁོད་ཀྲིས་ཆོས་ལ་སེར་

ས་དང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མྲི་ཕན་པ། །བུ་ཁོད་ཀྲིས་ནྲི་མྲི་བའོ། །དེ་ནས་

སར་ཡང་བསེན་བ་སེ། །མཆོག་ཏུ་གསང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར། །བཙུད་པ་དང་

1  སྐུ།  གདམ

2 སྐུ།  རྒྱུད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ནྲི་མཐོང་བ་ཡྲིས། །དེ་རྲིང་སྲིག་པ་རྣམ་གྲོལ་ནས། །དེ་རྲིང་ཁེད་རྣམས་བདེ་བར་

གནས། །བདེ་ཆེན་ཐེག་པ་འདྲི་ལ་ནྲི། །ཕྲིན་ཆད་འཆྲི་བ་ཡོང་མེད་ཅྲིང༌། །མྲི་ཐུབ་

པ་དང་མྲི་ཚུགས་པས། །ཅྲིས་ཀང་མྲི་འཇྲིགས་དགའ་བར་གྲིས། །སྲིད་པ་ཤྲིན་ཏུ་

དག་པས་ན། །སྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདས་སོ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་སང་མྲི་

བ། །དམ་པའྲི་ཆོས་ནྲི་སད་མྲི་བ། །ནམ་ཡང་དོར་བར་མྲི་བའོ། །མྲི་ཤེས་པ་དང་

རྨོངས་པ་ལ། །དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་བསན་མྲི་བ། །རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མྲི་སང་ཞྲིང༌། །སོབ་

དཔོན་ནམ་ཡང་སད་མྲི་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཚུངས་པ་ཡྲིན། །རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡོང་”བཏབ
1
་སེ། །དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་ཀང་གདུང་མྲི་བ། །ཇྲི་ལྟར་བདེ་

བས་བདེ་བཟུང་ན། །འདྲི་ནྲི་མ་འོང་རྫོགས་སངས་རྒྱས། ཞེས་དབུགས་དབྱུང་

བར་བའོ། །སོབ་མས་ཀང་ཕག་བས་ཏེ། གཙོ་བོས་ཇྲི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་བགྲི། ཞེས་ཁས་བངས་ཞྲིང་དཀྲིལ་ཆོག་ན་སོབ་དཔོན་

གྲིས་གོ་རྲིམ་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ལ། བ་མ་དག་གསང་བར་གདམས་པ་སབས་འདྲིར་

མཛད་དེ། དེ་ལ་ཡང་མྲི་རུང་བ་མེད་དོ། །དེ་ནས་སོབ་མས་བ་མ་ལ་མཆོད་ཅྲིང་ཡོན་

དབུལ་བར་བ་སེ། དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པའོ། །བདག་འཇུག་གྲི་ཚེ་སོབ་མ་

རྣམས་ཞེས་པ་དག་རང་ཉྲིད་ཅེས་པར་འདོན་པ་བསྒྱུར་བར་བའོ། །

བཞྲི་པ་འཇུག་གྲི་ཆོ་ག་ནྲི། སབས་འདྲིར་ཆད་ལྷག་གྲི་ཉེས་པ་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་དོན་དུ། ཞྲི་བའྲི་སྦྲིན་སེག་བེད་ནའང་ཐབ་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤན་དངས་

ནས། སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བའོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་མཆོད་

1 སྐུ།  བཏང
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པ་རྣམས་བསང་སྦངས་བྲིན་རླབས་བས་ནས། ཉེར་སྤོད་ལྔ་རོལ་མོ་སྒེག་སོགས་

བརྒྱད་དང་བཅས་པས་མཆོད། མཚན་བརྒྱ་རྩས་བསོད། ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་ནས་གཏོར་

མ་ཆ་གསུམ་བ། ཉེ་རེག་བས་ཏེ་ནང་དུ་འོངས་ནས། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སབས་སུ་བས་

པའྲི་ཕག་བཞྲི་བ། སྔར་བཤད་པའྲི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་མཆོད་ཡོན་དབུལ། དགེ་

བའྲི་རྩ་བ་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བས་ནས། རྩ་སྔགས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་བཛྲ་མུཿཞེས་

བརོད་དེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དམ་རྒྱ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བཀྲོལ་བར་བསྒོམ། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཤར་སྒོའྲི་ཐད་དུ་འགྲེང་བས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྲིང་ཁར་སྦར་ཏེ། རེ་

བཙུན་གྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་བདུན་བརོད་ནས། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་ལ་རེས་སུ་བརྩེ་བས་བཀའ་

སྩལ་ཅྲིང་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་ན། སོ་

སོ་སྐེ་བོ་རྣལ་འབོར་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་སྡུད་ངེས་པའམ། ཡོ་བད་མ་ཚང་

བ་ལ་སོགས་ཉེས་པ་གང་ཅུང་ཟད་ཅྲི་མཆྲིས་པ་དེ་དག་བཟོད་པར་བཞེས་ཏེ་འཕལ་

དང་ཡུན་གྲི་སྒྲིབ་པར་མྲི་འགྱུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་སེ། 

སེམས་མ་རོ་རེ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་སྤྲི་བོར་བཅྲིངས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོར་བ་གསུམ་

མམ་བདུན་བས་ནས། ༀ་ཁེད་ཀྲིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་

མཇུག་ཏུ་བཛྲ་མུཿཞེས་བརོད་དེ། ཕག་རྒྱ་སྤྲི་བོར་བཀྲོལ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དང་

ལས་བུམ་སོགས་ཀྲི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། རོ་རེ་

བསྡུ་བའྲིཕག་རྒྱ་བཅས་ནས། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿསྤྲུལ་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་ནས་རང་དང་པོའྲི་
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ལྷའྲི་མཚན་མ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུ། དེ་ནས་གདན་

བསྡུ། དེ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་བའྲི་བར་གྲི་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་རོ་རེའྲི་

རྩེས་བསྡུས་ཤྲིང༌། ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་གྲི་སྔགས་བརོད་ཅྲིང་སྔགས་དོན་ཡྲིད་ལ་བས་

ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་བསྡུས་ལ། སོང་བ་ཡོད་ན་ཅུང་ཟད་སྦྲིན། དེའྲི་ལྷག་མ་

རྣམས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པར་བླུག་ནས་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཐལ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གླང་

པོ་ཆེའྲི་སེང་ངམ། མེ་ཏོག་ཕེང་བ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པའྲི་ཁོགས་

ཀྲི་སེང་དུ་བཞག་ནས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་བཀུར་སྲི་ཆེན་པོས་

གདན་དངས་ནས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའྲི་ཆུ་བོའྲི་འགྲམ་དུ་ཀླུ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གཏད་

པའྲི་ཆོ་ག་སབས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བས་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་སོགས་ཆུ་བོར་དོར་

ནས། བུམ་པ་ཆུས་བཀང་སེ་ཁེར་ཡོང་བས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་ལ་གཏོར་ཞྲིང་

ཆག་ཆག་གདབ། སོབ་དཔོན་གྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ལག་པས་སམ་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་བས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཀྲི་ལ་ཨུད་ཀ་ལ་ཡ་སརྦ་བྲིགྷྣན་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཡ་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་ཅྲིང་ཕུར་བུ་ཕྱུང་ནས། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏྲིཥྛ་

སྲིདྡྷ་ལོཙྪ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་ད་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པའྲི་འོ་མས་ཕུར་

བུ་བཀྲུ། བགེགས་རྣམས་ཀྲི་རྨ་བསོས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་པར་བསམ་པར་བའོ། །རྒྱ་

གཞུང་རྣམས་སུ་གོ་རྲིམ་འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་མང་ལ། བ་མ་དག་ཕུར་བུ་སྔོན་དུ་ཕྱུང་

ནས། དེའྲི་རེས་སུ་རྡུལ་ཚོན་ཆུ་བོར་དོར་བ་ཕག་ལེན་ལ་མཛད་དོ། །དེ་ནས་རང་

ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གནས་པས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་ང་རྒྱལ་འཛིན་

པ་ལ། སོབ་མ་རྣམས་འགྲེང་བས་དྲིལ་སབས་དང་བཅས་ཏེ་འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསོད་
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ནས་ཐམས་ཅད་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ། མགོན་པོ་བདག་ཅག་ཡྲི་”རང
1
་ངོ་། །ལེགས་

སོ་ལེགས་སོ་ལེགས་པར་གསུངས། །རྣམ་གྲོལ་འབས་བུ་འཚལ་བ་ཡྲི། །འགྲོ་བ་

མགོན་མེད་རྣམས་དང་ནྲི། །བདག་ཅག་ཡང་དག་རྫོགས་པ་ཡྲི། །བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྲི་

དོན་ཆེན་མཛད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་ཚུལ་བསན་པ། །འདྲི་ནྲི་རྣམ་དག་ལེགས་པའྲི་

ལམ། །ཟབ་ཅྲིང་ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་སེ། །དོན་ཆེན་འགྲོ་བའྲི་དོན་བེད་པ། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲི་ཡུལ་འདྲི་ནྲི། །རྫོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་བཤད། ཅེས་སན་པའྲི་

གདངས་ཀྲིས་མགྲྲིན་གཅྲིག་ཏུ་བརོད་དེ་ལེགས་སོ་སྦྲིན་པའྲི་ཆོ་གའོ། །སོབ་དཔོན་

གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་མཇུག་གཉྲིས་ཀ་རུ་གཤྲིན་པོ་བཟུང་བའྲི་ཆོ་ག་

རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང་འདྲིར་མ་བརོད་ཀྲི། ཆོ་ག་དེ་དང་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་

ནྲི་ལོགས་སུ་བརོད་པར་བའོ། །

འཇམ་དབངས་བ་མའྲི་རྣམ་དག་དགོངས་པ་བཀང་ཕྲིར་དང༌། །འཇམ་པའྲི་

དབངས་ཀྲིས་ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་མཛད་ཕྲིར་དང༌། །འཇམ་དབངས་ལ་གུས་

སལ་ལྡན་སོབ་མ་རེས་བཟུང་ཕྲིར། །འཇམ་དབངས་སས་པོ་སྒེག་རོར་གཞུང་བཞྲིན་

འདྲིར་སྦར་རོ། །གྲུབ་ཆེན་གཞུང་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་གཏྲིང་ཟབ་ཅྲིང༌། །བདག་བོ་བྲིས་པའྲི་

དང་ཚུལ་བརྩོན་པ་”ཞན
2
། །དེ་ཕྲིར་འདྲི་ལ་ནོངས་པ་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །བ་མ་མཆོག་

དང་འཇམ་པའྲི་དབངས་ལ་འཆགས། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་འདྲིར་འབད་པ་

ལས། །ཐོབ་པའྲི་དགེ་བ་རབ་ཏུ་དཀར་བའྲི་མཐུས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཇམ་མགོན་

བ་མ་ཡྲིས། །རེས་སུ་བཟུང་ནས་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་འཛིན་ཤོག །

1 མ་ཕྲི། རངས

2 མ་ཕྲི། ཞེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་དོན་དམ་པའྲི་མཚན་

ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་གསུངས་པ་གསང་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའྲི་རྲིགས་

བསྡུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་

གའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པ་སྲིང་པོ་བསགས་པ་ཞེས་བ་བ་འདྲི་ནྲི། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུགས་འདྲི་ལ་སྒེག་རོར་གྲི་གཞུང་རྣམས་གུང་

བསྒྲིགས་པ་ན་ལུགས་སྔ་མ་དག་ལས་སབས་གང་དུ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་གང་

འབྱུང་བ་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཟྲིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་དང༌། དཀྲིལ་

ཆོག་ལའང་ཐྲིག་ལ་སོགས་པ་ཆོ་གའྲི་འགྲོས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་ཞེས་

སོགས་གཟེར་འདེབས་ཀྲི་གསུང་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྩལ་པ་རྣམས་གཞྲིར་བཞག་ནས་

སྒེག་རོར་གྲི་ཆོས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་ལ་ཞྲིབ་པར་དཔད་ཅྲིང༌། 

གཞན་ཡང་ལུགས་འདྲི་ལ་སོད་ལུངས་ཀྲི་བེ་མ་ལུང་པ་ཆོས་ཡེས། མངའ་རྲིས་ཀྲི་

པུ་ཧྲངས་སུ་ཤཱནྲིཾ་གརྦྷའྲི་སོབ་མ་པཎྜྲི་ཏ་ཉྲི་མའྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་ཞུས་ནས་བོན་པ་

ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་གསང་ལྡན་སོད་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང༌། མདོ་ཁམས་སུ་སྨྲ་ཏྲིའྲི་

སོབ་མ་ཚོགས་ཏེ་ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཁམ་པ་ཤེས་རབ་རོ་རེས་ཞུས་ཏེ་དབུས་

གཙང་དུ་ཞུས་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་གསང་ལྡན་སད་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང༌། རྔོག་

ཆོས་རོར་གྲིས་བེ་མ་ལུང་པ་དང༌། ཁམ་པ་ཤེས་རོར་གཉྲིས་ཀ་ལ་བསབས་ནས། 

ས་སྦ་བ་ཅན་དང༌། “རྒྱའ་མཅན
1
་གཉྲིས་ཀ་ལ་གནང་བ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་གསང་ལྡན་

རྔོག་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་དང༌། ས་ལ་རྔོག་མདོ་སེས་ཞུས་ཏེ། དེ་ལ་གཙང་གྲི་རོང་

1 སྐུ།  རྒྱ་འོ་མ་ཅན



འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག
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ལྷ་སེངས་སུ་བྱུང་བའྲི་གཙང་སྨྲ་སེང་གྲིས་ཞུས། དེ་ལ་ཉང་སོད་སེའུ་ཆུང་པ་ལྕེ་བོ་

ལྡན་སེངྒེས་ཞུས་ནས། དེ་ལས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ལ་སེའུ་ཆུང་པའྲི་ལུགས་ཞེས་

ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུགས་སོ་སོའྲི་བཞེད་པ་མྲི་འད་བ་སོ་སོ་དག་ཀང་ཁོད་དུ་ཆུད་པར་

བས་ནས། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ངོ་བོ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས། མཚན་བརོད་

འགྲེལ་བ་བར་པའྲི་ལུགས་འདྲི་ལ་ཆོ་ག་དང་རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་སྔར་བོད་འདྲིར་ཤྲིན་

ཏུ་དར་བ་ལ་ད་ལྟ་ཤྲིན་ཏུ་ཉམས་པ་འདྲི་”བསོ
1
་བའྲི་ཆེད་དུ། ཆོ་ག་དང་བཤད་པ་

ཅུང་ཟད་འཛུགས་པ་ལ་འབད་དགོས་པ་ཡྲིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བའྲི་ཁུར་ཡུན་རྲིང་

དུ་ཡྲིད་ལ་ལྕྲི་བར་ཡོད་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཀང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་ཀྲི་ཆོས་

ཚུལ་འདྲི་ལ་མྲི་ཕེད་པའྲི་དད་པས་རྒྱུ་བས་ཤྲིང༌། ལུགས་འདྲི་ལ་འདུན་པ་དང་ལྡན་

པའྲི་བཤེས་གཉེན་དུ་མས་བསྐུལ་བས་རྐེན་བས་ཏེ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས་

དང་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་

ཞབས་ཀྲི་པདོ་ལ་གུས་པས་གཏུགས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་

གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་འབོག་རྲི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་

བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་ནྲི་བོ་ལྡན་སོམ་བརྩོན་དཀོན་མཆོག་དཔལ་མགོན་ནོ། །

སྭསྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །

སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

1 སྐུ།  གསོ
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཞྲི་བ་

དང་རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་ལག་ཏུ་བང་བདེ་བ་

བཞུགས་སོ། །

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་

ཆོ་ག ལག་ཏུ་བང་བའྲི་རྲིམ་པ་འབའ་ཞྲིག་མདོར་བསྡུས་པར་བརོད་པ། རེ་བཙུན་བ་

མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདེ་

སོང་མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་ཡྲིས། །འཁྲུལ་པའྲི་ཡམ་ཤྲིང་མ་ལུས་སེག་མཛད་

པ། །སྔོན་མེད་ངེས་དོན་མཆོག་གྲི་སྦྲིན་སེག་མཁན། །རེ་བཙུན་བ་མའྲི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཞྲི་བའྲི་ཆོ་ག་བརོད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་རྒྱས་

པའྲི་ཁད་པར་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྲིག་སྔར་སའྲི་ཆོ་ག་མ་བས་པའྲི་གཞྲིར་

སྔོན་དུ་ས་སྦང་བ་དགོས་པས། ཉྲི་མ་བཟང་པོ་ལ་རང་གྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པར་

བསྒོམས་ནས་ས་སྦང་བ་བ་བའམ། དེ་ཙམ་མ་གྲུབ་ན་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་ལྷན་ཐབས་སུ་

བརོད་པ་ལྟར། ཞེ་སང་རོ་རེ་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་བཛྲ་ཀྲོ་ད་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་ནས་རོ་རེ་ཁོ་བོས་བགེགས་རྣམས་བཅོམ་ཅྲིང༌། རོ་རེ་གསུམ་

གྲིས་སའྲི་ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་སྦངས་པར་བསམ་པའམ། ཡང་ན་རང་གྲི་ལྷའྲི་



དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག
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སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བརོད་པས་ཀང་རུང་སེ། དེ་འད་བའྲི་ཀུན་རྫོབ་ཀྲི་དག་པ་དང༌། 

སའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་གྱུར། བསྒོམ་པ་དོན་དམ་

པའྲི་སྦང་བ་བས་ནས། ས་གཞྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་དཀར་པའམ། ས་དཀར་པོ་སོགས་

བྱུགས་པས་དཀར་པོར་བས་པ་ལ། བརྐོས་པའྲི་ཐབ་བེད་ན། ལྟོ་འཕེ་བརྟགས་པའྲི་

”མཆན་ཁུང
1
་ནས་ཐོག་མར་བརྐོས་ཏེ། དབྲིབས་ཟླུམ་པོ། ཟབས་སུ་ཁྲུ་ཕེད། རྒྱར་

ཁྲུ་གང༌། དེའྲི་མུ་རན་ཞེང་སོར་བཞྲི་པས་བསོར་བ། དེའྲི་མཚམས་ནས་སེང་དུ་

སོར་བཞྲི། ཞེང་དུའང་སོར་བཞྲི་པའྲི་ཁ་ཁེར་བགས་ཀྲིས་ནང་དུ་གཞོལ་བ། ཐབ་ཀྲི་

རྩ་བར་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཐད་སོར་ཞེང་དུ་སོར་གཉྲིས་རེ་ཕྲིར་སོང་བའྲི་སེགས་བུ་གྲུ་

བཞྲི་པ་བ་ཞྲིང༌། འབྲི་བ་ཡྲིན་ན་ཐོག་མར་དབུས་བཙལ་ནས། ཚངས་ཟུར་གྲི་ཐྲིག་

བཏབ་སེ། དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ཁྲུ་ཕེད་པ་ཞྲིག་གྲིས་དབུས་ནས་ཟླུམ་པོར་བསོར་བར་

བའོ། །དེ་ནས་ཐྲིག་སྐུད་ཁྲུ་ཕེད་པ་དེ་ལ་སོར་བཞྲི་བསན་ནས། དབུས་ནས་ཟླུམ་

པོར་བསོར་བར་བའོ། །དེའྲི་ཡང་སེང་དུ་སོར་བཞྲི་བསན་ནས། སར་ཡང་དབུས་

ནས་ཟླུམ་པོར་བསོར་བར་བའོ། །

དེ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་གྲི་སེང་ནས་སོར་གཉྲིས་གཉྲིས་ཕྲིར་གཞལ་བའྲི་མཚམས་

སུ་བ་རེས་བཙལ་ཏེ། ཟུར་ཐྲིག་ནས་ཟུར་ཐྲིག་གྲི་བར་ལ་ཐྲིག་སྐུད་བརྐངས་ནས་

གྲུ་བཞྲིར་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་བྲིས་པ་དང༌། བརྐོས་པ་དང༌། བརྩྲིགས་པའྲི་

ཐབ་གང་ཡྲིན་ཀང༌། ཁ་ཁེར་ལ་རོ་རེའམ་འཁོར་ལོའྲི་འཕེང་བས་བསོར་བར་བ་

ཞྲིང༌། ཕྲིའྲི་གྲུ་བཞྲི་པའྲི་ཟུར་བཞྲིར་ཟླ་བ་ཕེད་པའྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པ་ཕེད་

1 མ་ཕྲིར། མཚན་ཁུབ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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པས་མཚན་པ་དང༌། ཐབ་ཀྲི་དབུས་སུ་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་སེང་ནས་བུད་ཤྲིང་སམ་པོ་སོག་ཆགས་མེད་

ཅྲིང་དྲི་མྲི་ཞྲིམ་པ་མེད་པས་ཟླུམ་པོར་བརྩྲིགས་ཏེ། ཐབ་ཁུང་དང་བུད་ཤྲིང་གྲི་རྩྲིག་

པ་ལ་ས་དཀར་པོས་བྱུག་ཅྲིང༌། ཕྲི་རོལ་དུ་བའྲི་ལྕྲི་བ་དང༌། བདུད་རྩྲི་དཀར་པོ་དང་

ལྡན་པའྲི་དྲི་དཀར་པོས་བྱུགས་ལ། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་སྲིལ་མ་དགྲམ་པར་བའོ། །དེ་

ནས་ཆུ་བཞྲི་དང༌། བཟེད་ཞལ་གསུམ་དང༌། བསང་གཏོར་གྲི་”ཀུ
1
་ཤའྲི་ཆུན་པོ་དང་

བཅས་པ་མཉྲི་ལ་སོགས་པའྲི་སེང་དུ་གཡོན་དུ་དགོད་པར་བ་ཞྲིང༌། བསང་ཆུའམ་

ལས་བུམ་ཡང་གཡོན་དུ་དགོད། གཡས་སུ་ཐོག་མར་བསེག་རྫས་འབུལ་བའྲི་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་བསྒྲིག །དེའྲི་ནང་རོལ་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷའྲི་མཆོད་རྫས་རྣམས་རྲིམ་

པ་བཞྲིན་བཀོད་པའྲི་མཐར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷའྲི་གཏོར་མ་ཡང་བཤམ། དེའྲི་ནང་

རོལ་དུ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་འབུལ་བའྲི་མཆོད་རྫས་ཆུ་བཞྲི་མ་གཏོགས་པ་

རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དགོད། མར་ཁུ་དང༌། དགང་བླུགས་དང་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་མདུན་དུ་

བཞག །ནང་མཆོད་ཀང་མདུན་དུ་བཞག་ཅྲིང༌། མེ་གསོ་བའྲི་ཆས་དང༌། ཐབ་ཀྲི་ཁ་

ཁེར་ལ་འགོད་རྒྱུའྲི་ཀུ་ཤ་ཡང་ས་གོན་བས་ལ། རྫས་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་པར་བས་

1 མ་ཕྲི། སྐུ།  སྐུ



དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག
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ལ། སྒྲུབ་མཆོད་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་གཞན་ཡང་རུང་སེ། སྔར་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་

བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་བསྒོམས་པའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་ན་དེས་ཆོག །དེ་མ་ཡྲིན་ན། སྒྲུབ་

ཐབས་རྒྱས་པའམ། དང་པོའྲི་སྦོར་བ་ཙམ་མཆོད་བསོད་བདུད་རྩྲི་མང་བ་དང་བཅས་

པ་རྫོགས་པར་བསྒོམས་ལ། འཇམ་ཞྲིང་བདེ་བའྲི་སན་ལ། པདའྲི་འདུག་སབས་

ཀྲིས་ཁ་ཤར་དུ་ཕོགས་པས་འདུག་སེ། བསང་ཆུ་དང་ནང་མཆོད་བསྒྲུབ་ཅྲིང་བྲིན་

གྲིས་བརླབས། ལས་བུམ་ཡོད་ན་བསང་ཆུ་བསྒྲུབ་མྲི་དགོས། དེ་ནས་སྨྲ་བ་གཞན་

བཅད་དེ། རོ་རེ་ནྲི་ཐབས་དང་དྲིལ་བུ་ནྲི་ཤེས་རབ་སེ་དེ་གཉྲིས་ཀའང་དོན་དམ་པའྲི་

བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །སམ་དུ་བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

སྲིདྡྷྲི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏྲིཥྛ་ཨེ་ཥ་ཏྭཾ་ད་ར་ཡཱ་མྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲི་ཧྲིཿ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

བརོད་དེ་ལག་པ་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་རོ་རེ་ཐུགས་ཀར་བཟུང༌། 

ༀ་བཛྲ་གཎྜ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མྲིང་མེད་ཀྲིས་

དྲིལ་བུ་གཡོན་གྲི་དཀུར་ཁ་གེན་ལ་བསན་ཏེ་བཟུང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་མཉེས་པར་བའོ། །སམ་དུ་བསམས་ལ། ཧཱུཾ་སེམས་ཅན་རྨོངས་དང༌བལ་

བ་ཡྲི། །རོ་རེ་གསོར་བ་མཛེས་པ་ཡྲིས། །རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྲི་བ་བ་སེ། །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་ཀྲི་དཀུར་བཟུང་ལ། ༀ་བཛྲ་དརྨཱ་ར་ཎྲི་ཏ་པྲ་ར་ཎྲི་ཏ་སྲི་པྲ་ར་ཎྲི་ཏ་

སརྦ་བུདྡྷ་ཀེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལྲི་ནྲི་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མྲི་ཏ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝེ་བཛྲ་ཧྲ་ད་ཡ་སནོ་ཥ་ནྲི་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དྲིལ་བུའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ལྕེ་བསྐོད་

པས་དཀྲོལ་བར་བའོ། །འདྲི་ནས་སྦྲིན་སེག་མ་ཚར་གྲི་བར་དུ་ལག་པ་རོར་དྲིལ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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མ་བལ་བར་བས་ལ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣན་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་དེ་ལག་པ་གཡས་པས་

ཁ་རྒྱན་ནམ་ཀུ་ཤའྲི་རྩེ་མོས་ལས་བུམ་མམ། བསང་ཆུ་ནས་ཆུ་བངས་ཏེ། ཐབ་དང་

མཆོད་རྫས་སོགས་དང༌། རང་ལའང་རང་གྲི་གཡོན་ངོས་ནས་བརྩམས་ཏེ། གཡས་

སོར་དུ་བསང་གཏོར་བ་ཞྲིང༌། ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེབ་སྲིན་གྲིས་ནང་མཆོད་

བངས་ནས་དེ་བཞྲིན་དུ་བསང་གཏོར་བའོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་མེ་ལྷའྲི་མཆོད་རྫས་

རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་གཏོར་ལ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣནྤ་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སོང་པར་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའྲི་ཐོད་

པ་ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ། ༀ་པཱཾ་པུཾ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྲི་མྲིང་ཡྲིག་

དང་པོ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆོད་རྫས་རྣམས་རང་བཞྲིན་སོང་

པ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་ཆུ་བཞྲི་དང་བཅས་པའྲི་མཆོད་

རྫས་རྣམས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྲིན་གྲིས་བརླབས། དེ་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་

ཁུ་ཚུར་ལས་གུང་མོ་གཉྲིས་རྩེ་སྤད་པའྲི་ཕག་རྒྱས་བསེག་རྫས་རྣམས་ལ་རེག་ཅྲིང༌། 

ༀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་བཀྲུས་པར་བསམས་ནས། ༀ་ཨཱཿ སྭཱཧཱས་ཡམ་ཤྲིང་དང༌། ༀ་

ཤྲི་སྭཱཧཱས་ཞུན་མར་དང༌། ༀ་ཛྲིཾ་སྭཱཧཱ་ས་འབྲུ་དང༌། ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱས་དེ་དག་

ལས་གཞན་པའྲི་རྫས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་

སྦངས་ཤྲིང་དག་ནས་བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཤྲིང་འོ་མ་

ཅན་ལས་བྱུང་བའམ། གཙུབ་ཤྲིང་ལས་བྱུང་བའམ། མེ་ཐ་མལ་པའམ། དགོན་པའྲི་

མེ་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་དེ་སོད་དུ་བཞག་ལ་ཞུན་མར་གྲི་སྒོན་མེ་སྦར་ཞྲིང༌། 



དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག
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ལས་སྔགས་བརོད་ལ། བསང་ཆུ་དང་ནང་མཆོད་ཀྲིས་མེ་དེ་ལ་གཡས་སོར་དུ་ལན་

གསུམ་གསུམ་བསང་ངོ༌། །དེ་ནས་སྒོན་མེ་དེ་གཙང་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་སམ་པའྲི་རྩྭའྲི་ཆུན་

པོ་དང་བཅས་པས་ཐབ་ཀྲི་ནང་དུ་བཅུག་ལ། ༀ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་

དེ་གཟྲི་བརྲིད་བསྐེད། ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་དེ་རླུང་ཡབ་ཀྲིས་མེ་སྦར། ལས་སྔགས་ལན་

བདུན་བརོད་ལ། མར་ཁུ་བླུགས་གཟར་བདུན་གྲིས་ཀང་མེ་གསོ། དེ་ནས་ཀུ་ཤ་

རྣམས་ལག་ཏུ་བཟུང་ལ། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ། 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་བཤྲིབས་པ་རང་གྲི་གཡོན་

ངོས་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཐབ་ཀྲི་ཁ་ཁེར་ལ། རང་གང་ལ་ཁ་བལྟས་པ་ངོས་ལ་ཤར་

དུ་བས་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས། རྩེ་མོ་ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བང་དུ་བསན་ལ་སྔ་མའྲི་

རྩེ་མོས་ཕྲི་མའྲི་རྩ་བ་ནོན་པར་དགྲམ་ཞྲིང༌། ཐབ་ཁུང་དུ་རྩེ་མོ་ཤར་དུ་བསན་པའྲི་

ཀུ་ཤ་བ་ལང་གྲི་རྣ་བ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཡང་མྲི་རྲིང་བས་གཡོག་གོ །ཀུ་ཤ་བཀོད་ཚར་

བ་དང༌། རོར་དྲིལ་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་སེ་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་ཨཱཿ བྲིགྷྣན་ཏ་
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ཀྲཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨཀོ྅ཧཾ། ཐབ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སོང་

པའྲི་ངང་ལས། ལས་བཞྲིའྲི་སྦྲིན་སེག་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱ་མཚོར་ཐབ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཞུ་བ་ལས་བསྐེད་པར་མཛད་པ་ནྲི་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་

གཞག་ཡྲིན་པས། འདྲིར་ནྲི་འོད་སེ་ལས། དེ་ནས་ལྷའྲི་བདག་ཉྲིད་རང་གྲི་ལྷའྲི་ས་

བོན་གྲིས་ཐབ་ངེས་པར་རྫོགས་པར་བས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཧཱུཾ་དཀར་པོ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐབ་ཁ་དོག་དཀར་ཞྲིང་དབྲིབས་ཟླུམ་པོ། མུ་རན་

དང་ཁ་ཁེར་དང་བཅས་པ། ཁ་ཁེར་ལ། འཁོར་ལོའམ། རོ་རེའྲི་འཕེང་བས་བསོར་

བ། གྲྭ་བཞྲིར་ཟླ་ཕེད་རོ་རེས་མཚན་པ། དྭངས་ཤྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར། ལས་

བཞྲིའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་ག་ཆེན་མོར། མེ་ལྷའྲི་ཕག་ཐ་མ་གཉྲིས་གྲྲི་གུག་དང་ཐོད་

པ་འཛིན་པ་མཛད་པའང་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་

ནྲི་འོད་སེ་ལྟར་བ་དགོས་སོ། །ཐབ་ཀྲི་ནང་དུ་རཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་མེ་གྲུ་གསུམ་གྲི་

དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པད་དང་ཉྲི་མའྲི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་བགྲང་ཕེང༌། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། མེ་ལྷ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའྲི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ། 

གཉུག་མར་གནས་པའྲི་རང་འོད་ཀྲི་རྲིག་མ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྐུ། ཕག་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་རང་གྲི་རྲིག་མ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་ལྷག་མ་གཡས་གཉྲིས་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་དང་བགྲང་འཕེང༌། གཡོན་གཉྲིས་དབྱུག་གུ་དང་རྲིལ་བ་འཛིན་པ། རྣམ་སང་

གྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སྲིན་མ་དང་རལ་བའྲི་ཚོགས་འབར་ཞྲིང་ལྟོ་བ་འཕང་བ། སྦོམ་

ཞྲིང་ཐུང་ལ་གཟྲི་བརྲིད་ཆེ་བ། གཡོན་བརྐང་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་ཐུགས་ཀར་མེ་གྲུ་

གསུམ་པ་རཾ་མམ། ཡང་ན་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པར་གྱུར། དམ་ཚིག་པའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་
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བོན་གྲི་འོད་ཟེར་ལས་སྤོས་པའྲི་ཁོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་གྲིས་ཤར་ལྷོ་ནས་བསྒོམས་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་ཕག་རྒྱས་མཐེ་བོང་གཡོབ་ཅྲིང། ༀ་ཚུར་

སྤོན་ཚུར་སྤོན་འབྱུང་པོ་ཆེ། །ལྷ་ཡྲི་དང་སོང་བམ་ཟེ་མཆོག །སེག་བླུགས་ཞལ་ཟས་

བཞེས་སད་དུ། །འདྲིར་ནྲི་ཡང་དག་བསེན་པར་མཛོད། །ༀ་ཊཀྐྲི་ཧཱུཾ་ཛཿཐབ་ཀྲི་མེ་

མཚམས་ཀྲི་ཁ་ཁེར་གྲི་ཀུ་ཤའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣན་ཏ་ཀྲཏ་

ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ཅྲིང་བསང་ཆུ་གཏོར་ནས་ཕྲི་འབང་གྲི་བགེགས་བསྐྲད། འོག་ནས་

ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆུ་བཞྲི་ཕུལ་ཏེ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་པྲོཀ་ཎཱཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་

ཀུ་ཤའྲི་ཆུན་པོས་ཞལ་བསྲིལ་གྲི་སོད་ནས་བཟེད་ཞལ་དང་པོར་ལན་གསུམ་བསང་

གཏོར་དབུལ་ལོ། །སོད་དེ་ཉྲིད་ནས་མཛུབ་མོས་མེ་ཏོག་བངས་ཏེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་འོག་ཏུ་

བསན་ནས་མཐེའུ་ཆུང་ནས་རྲིམ་གྲིས་དགྲོལ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྔར་གྲི་པྲོཀ་ཎཱཾ་གྲི་

གནས་སུ། ཨཱཉྩ་མཱ་ཎཱཾ། ཞེས་བཟེད་ཞལ་དང་པོར་ཞལ་བསྲིལ་དང༌། རོ་རེ་སྲིམ་པ་ཁ་

ཕེ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཨརྒྷཾ་ཞེས་སྦར་བས་བཟེད་ཞལ་གཉྲིས་པར་མཆོད་ཡོན་དང༌། 

ཁུ་ཚུར་བཅངས་ཏེ་ཆུ་ནང་ནས་མེ་ཏོག་བངས་ལ། ལན་གསུམ་བསོར་ཏེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་

གེན་དུ་བསན་པའྲི་མཛུབ་མོ་ནས་རྲིམ་གྲིས་དགྲོལ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། པཱ་དྱཾ་ཞེས་

སྦར་བས་བཟེད་ཞལ་གསུམ་པར་ཞབས་བསྲིལ་དབུལ་ཞྲིང༌། ༀ་ཨགྣ་ཡེ་ཨཱ་དྲི་

བྱཱ་ཨཱ་དྲི་བྱཱ་ཨཱ་བྲི་ཤེ་ཨཱ་བྲི་ཤེ་མཧཱ་ཡེ་ཧ་བ་ཀ་བ་བ་ཧཱ་ན་ཡ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་

བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ། བ་ཧཱ་ན་ཡ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨགྣ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་
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ཡ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང༌། ནང་མཆོད་དབུལ། དྲིལ་སབས་དང་

བཅས་པས། འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཚངས་དབང་མགོན་གྲི་སས། །མེ་ལྷའྲི་རྒྱལ་པོ་

ཊ་ཀྲིས་

༥ 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་བསྐབ་

པའྲི་ཕྲིར། །ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྲིས་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །རྲིག་སྔགས་གྲུབ་པའྲི་དང་སོང་

ཚུལ། །ཉོན་མོངས་སེག་པའྲི་ཤེས་རབ་འོད། །བསལ་པའྲི་མེ་བཞྲིན་གཟྲི་བརྲིད་

འབར། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་དང་ལྡན། །ཐབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་ཐེག་པ་

བཅྲིབས། །རྲིག་སྔགས་གསུང་ཞྲིང་བགྲང་འཕེང་འཛིན། །བདུད་རྩྲིའྲི་བཅུད་ལྡན་

གྷུཎྜ་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་བསོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། ཞེས་པས་བསོད། ༀ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་མཧཱ་

བྷཱ་ཏ་ཛྭ་ལ་ཡ་སརྦ་བྷསྲི་ཀུ་རུ་སརྦ་དུཥྚན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ད་ཤྱ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ས་

མ་ཡ་ཧཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་དམ་ཚིག་བསྒག་གོ །དེ་ནས། མེ་ལྷའྲི་ལགས་རོ་རེ་

རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་ལ་རཾ་ཡྲིག་དང༌། དགང་བླུགས་ཀྲི་ཁ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་དང་

བཅས་པས་མཚན་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ལག་པ་གཡོན་པ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་

པའྲི་སེང་ནས་མཐེ་བོང་བཀབ་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་མཛུབ་མོ་

བརྐང་སེ་གན་རྐལ་དུ་བཞག་པས་དགང་གཟར་མར་གྲིས་བཀང་བ་བཟུང༌། གཡས་
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པ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་དུ་བས་པའྲི་མཛུབ་མོ་བརྐངས་པ་ཐུར་དུ་

ཕུབ་པས་བླུགས་གཟར་གྲི་ཡུ་བ་བཟུང༌། གཡོན་པའྲི་མཛུབ་མོའྲི་ཐད་ཀར་གཡས་

པའྲི་ཁུ་ཚུར་བཞག་ནས་དགང་གཟར་གྲི་ཁར་བླུགས་གཟར་གྲི་མགོ་བཞག་སེ་

འཛིན་པ་བང་ཆུབ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱས། ལག་པ་གཉྲིས་པུས་མོའྲི་ནང་ནས་ཕྲིར་མྲི་

འདའ་བར་གཡས་སུ་བསོར་ཏེ། མེ་ལྷའྲི་ཞལ་ཅུང་ཟད་གདངས་པར་དགངས་བླུགས་

གསུམ་མམ་བདུན་མེ་ལྷའྲི་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་ཨགྣ་

ཡེ་ཨཱ་དྲི་བ་ཨཱ་དྲི་བ་ཨཱ་བྲི་ཤེ་ཨཱ་བྲི་ཤེ་མཧཱ་ཤྲི་ཡེ་ཧ་བ་ཀ་བ་བ་ཧཱ་ན་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་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་

འབོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། ༀ་ན་མཿ ས་མན་ཏ་བུད་དྷཱ་ན་ན་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སེལ་

ཚིག་སྦར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ༀ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལ་སེལ་ཚིག་སྦར་བའོ། །སབས་

འདྲིར་མེ་ལ་བགེགས་ཡོད་མེད་བརྟགས་ནས། ཡོད་ན་སེལ་བའྲི་ཐབས་སྦྲིན་སེག་

ཆེན་མོར་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ནས་དྲི་ཞྲིམ་ཞྲིང་ཚེར་མ་མེད་པའྲི་འོ་མ་ཅན་གྲི་

ཤྲིང་གྲི་རྩེ་མོའྲི་ཕོགས་སྲིད་དུ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་པ། སྦོམས་སུ་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་ཚད། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལོ་མ་མ་རྲིང་པ། རླན་དང་བཅས་པ། མཉམ་པར་བཅད་ཅྲིང་མ་གས་པ། རྩེ་མོ་གཉྲིས་

མར་དང་སྦྲང་རྩྲིར་”བསྙུགས
1
་པ། གཉྲིས་གཉྲིས་སྦར་བའམ་ཡང་ན། རྐང་པ་ལག་

པ་གཡས་པའྲི་མཐེབ་སྲིན་གྲིས་མཆོག་སྦྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱས་རྩེ་མོ་ལྷ་ལ་བསན་ནས་

དབུལ་ཞྲིང༌། ཡམ་ཤྲིང་རྣམས་བང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨགྣ་

ཡེ་ཨཱ་དྲི་བྱཱ་ཨཱ་དྲི་བྱཱ་ཨཱ་བྲི་ཤེ་ཨཱ་བྲི་ཤེ་མཧཱ་ཤྲི་ཡེ་ཧ་བ་ཀ་བ་བ་ཧཱ་ན་ཡ། ༀ་བོ་

དྲི་བཀྵཱ་ཡ། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་གཟྲི་བརྲིད་

སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། མར་ཁུ་ལ་ༀ་

ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། པཱ་ཧཱ་ན་ཡ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་

ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་འབོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཤཱ་ནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཏྲིལ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་སརྦ་པཱ་

པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡ། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་སྲིག་

པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་དུར་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦར་ནས་དབུལ་

ཞྲིང༌། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ། བདག་ཅག་དཔོན་

སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་ཚེ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་འབས་མ་གྲུགས་པ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། 

བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་བཛྲ་པུཥྚ་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་

དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་

ནས་ཞོ་ཟན་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་སརྦ་སཾ་པཱ་དེ་བདག་ཅག་

1 མ་ཕྲི།  སྐུ།  བསྟུགས
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དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བདེ་བ་མཆོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་ཀུ་ཤ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦར་ནས་དབུལ་ཞྲིང༌། 

ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་ཨ་པྲ་ཏྲི་ཧ་ཏ་བཛྲ་ཡ། བདག་ཅག་དཔོན་

སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བསྲུང་བ་མཆོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་

གྲྲིབ་དང་མྲི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་ཡུངས་ཀར་ལ། ༀ་

ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་སརྦ་ཨརྠ་སྲིད་དྡྷཱ་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། 

ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་

སོ་བ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་བཛྲ་བ་ཛཱི་ཡ། བདག་ཅག་དཔོན་

སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་ནོར་དང་འབྲུ་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཤཱྲིནཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་ནས་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་

ཡ་ༀ་མཧཱ་བེ་ག་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་མྱུར་

བའྲི་ཤུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་སན་མ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་མཧཱ་བ་ལཱ་ཡ། བདག་

ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་སོབས་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་

པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་གྲོ་ལ། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་

ཡ་ༀ་བཛྲ་གས་རཱྲི། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་ཤྲིས་པ་དང་ནད་

ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། གཞན་ཡང་ཞོ་འོ་མ་འབས་ཟན་འབས་ཡོས། ཙནྡན་

པྲྲི་”ཡང
1
་ཀུ། ཐང་ཆུ། དྲི་ཞྲིམ་པོའྲི་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀང་འདྲིར་མེ་ལྷའྲི་སྔགས་དང༌། 

1 མ་ཕྲི། ཡ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བཟླས་པའྲི་སབས་སུ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲིས་དབུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་

བསེག་རྫས་རྣམས་སན་པའྲི་གདངས་ཀྲིས་ཕུལ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་

རཾ་ཨཱཉྩ་མཱ་ཎཱཾ་པྲ་ཏྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཞལ་བསྲིལ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་

ཀ་རཾ་པྲོཀ་ཎཱཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་བསང་གཏོར་དབུལ་ལོ། །

དེ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ་ལ། ཐོག་མར་ལྷ་བསྐེད་པ་

ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་དང་འབེལ་བའྲི་སབས་ཡྲིན་ན། མེ་ལྷའྲི་ཐུགས་ཀར་

མེ་གྲུ་གསུམ་འབར་བའྲི་དབུས་སུ། བྷྲུཾ་དཀར་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་འོད་ཟེར་

འཕོ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཞལ་ཡང་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ། ཞེས་པ་ནས། 

བང་ཕོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྲི་གདན། ཞེས་པའྲི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་

བརོད་ཅྲིང་བསྒོམ། དེའྲི་བར་ལ་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་སོབ་མ་གཅྲིག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཤར་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ། ལག་པ་གཡོན་པ་སོས་འཛིན་ཅྲིང་གཙོ་བོ་ནས་གནོད་

མཛེས་ཀྲི་བར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་རྲིམ་བཞྲིན་བརོད་ཅྲིང་སྔགས་རེ་བརོད་པ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་ལག་པ་གཡས་པས་མེ་ཏོག་རེ་བངས་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

རྣམས་ལས་ལྷ་གཉྲིས་པ་རེ་མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཉྲིས་ཆད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་སྤན་དངས། 

བར་བསྒོམས་ཏེ་མེ་ཏོག་རྣམས་སོབ་དཔོན་གྲི་ཕག་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་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ སུཾ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་

སྔགས་རེ་རེ་བརོད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། མེ་ཏོག་རེ་ཐབ་ནང་དུ་དོར་ནས། དབུས་

ཀྲི་གདན་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ། ཤར་དུ་རྣམ་པར་སང་མཛད། ཅེས་པ་ནས། 



དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག
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འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་དཀར་

པོ་འཕོ་བར་གྱུར། དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཆུ་བཞྲི་

སྔར་ལྟར་དབུལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥཾ་པྲ་ཏྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཉེར་

སྤོད་ལྔ་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ་དབུལ། བཛྲ་དྷྲཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། སུཾ་བྷ་རཱ་ཛཱ་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ནང་མཆོད་དབུལ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། 

ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསོད། ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་གཅྲིག་པ་དམར་པོ་དང༌། དགང་བླུགས་

ཀྲི་ཁ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅྲིང་བསམས་

ནས་བསེག་རྫས་རྣམས་དབུལ། དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་དང་མ་འབེལ་ན། གདན་

དེ་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ། ཧཱུཾ་ཁཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ་ལཾ་མཱཾ་པཾ་ཏཾ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ མྱཻཾ་ཐ່་ༀ་ༀ་ༀ་ཧཱུཾ་

ༀ་སཾ། ཧཱུཾ་བཅུ། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་དང་རོ་རེ། འཁོར་ལོ། ཞེས་

པ་ནས། རོ་རེ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ལྷ་སོ་གཉྲིས་སུ་

གྱུར་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་གདན་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དབུ་རྒྱན་ཅན། 

ཞེས་པ་ནས། སྐུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་གདུག་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་

ལས་འོད་ཟེར་གྲི་ཚོགས་དཀར་པོ་འཕོ་བར་གྱུར། རང་གྲི་སྲིང་གའྲི་ཧཱུཾ་གྲི་འོད་ཟེར་

ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲིས། རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་པ་པཱུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ད་

སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཕུལ་ནས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ 
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དམ་ཚིག་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ཡེ་ཤེས་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལྷ་སོ་སོའྲི་རྲིགས་བདག་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་པ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆུ་རྒྱུན་

གྲིས་ལྷ་སོ་སོ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཆུ་བཞྲི། ཉེར་སྤོད། འདོད་ཡོན། ནང་

མཆོད་ཀྲིས་མཆོད་ནས་བསོད། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་རེས་བུ་བསེག་རྫས་རྣམས་དབུལ་ལོ། །བསེག་རྫས་རྣམས་དབུལ་བའྲི་

ཐོག་མར། ༀ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་པ་ནས། བཀྲ་མྲི་

ཤྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྲིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་དགང་བླུགས་བདུན་ཕུལ་ནས་གསོལ་

བ་བཏབ་པས་འཕྲིན་ལས་མཛད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་

བསེག་རྫས་རྣམས་འབུལ་བ་ལ་གྲུབ་ན་ལྷའྲི་སྔགས་དང་བསེག་རྫས་ཀྲི་སྔགས་དང་

སེལ་ཚིག་གསུམ་ཀ་སྦར་བ་དང༌། བསེག་རྫས་རེ་རེ་མཉམ་དུ་འབུལ། དེ་ལྟར་མ་

གྲུབ་ན། བསེག་རྫས་དང་པོ་ལ་གསུམ་ཀ་སྦར། དེ་མན་ཆད་ལ་ལྷའྲི་སྔགས་རེ་རེ་

དང་སེལ་ཚིག་རེ་རེ་ནས་སྦར་ལ་དབུལ། དམ་གྲུབ་ན་བདུན་བདུན་གྲི་མཐར་ལན་རེ་

སྦར་བ་དང༌། དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་ཐོག་མཐའ་གཉྲིས་སུ་ལྷའྲི་སྔགས། བསེག་རྫས་ཀྲི་

སྔགས། སེལ་ཚིག་གསུམ་ག་སྦར་བ་རེ། གཞན་རྣམས་ལྷའྲི་སྔགས་རེ་དང་བསེག་

རྫས་རེ་དུས་མཚུངས་སུ་བས་ནས་དབུལ། བསེག་རྫས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡམ་ཤྲིང་དང༌། 

ཞུན་མར་འབུལ་ཐེབས་རེ་དང་སྔགས་རེ་སྦར་བ་སྦྲིན་སེག་རེ་རེའྲི་གྲངས་སུ་བརྩྲི་

བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མར་ཁུ་བླུགས་གཟར་རེ་རེ་གྲངས་རེ་རེར་བགྲང་བར་བ་ཡྲི། བླུགས་

གཟར་རེ་ལ་གྲངས་ཁ་ནས་ཐོན་ཚད་བས་ནས། ལྷ་ལ་བསླུ་བའྲི་བསམ་པས་རང་ངན་
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སོང་བསྒྲུབ་པར་མྲི་བ་ལ། བསེག་རྫས་འབུལ་བའྲི་གྲངས་ནྲི། སེག་བླུགས་གཅྲིག་

གམ་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྲིག་གམ་བརྒྱ་དང་སོང་ལ་སོགས་པ་དབུལ་

བར་བའོ། ཞེས་ཤཱནྲི་པས་བཤད་པ་ལྟར་ངེས་པ་མེད་དེ། ཡམ་ཤྲིང་དང་མར་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པས་མང་བ་དང༌། གཞན་རྣམས་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང༌། སྲིག་པ་ཞྲི་བ་དགོས་པ་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་ན་ཏྲིལ་མང་བ་དབུལ་ཞྲིང༌། ཚེའྲི་བར་ཆད་ཞྲི་བ་དོན་དུ་གཉེར་ན་དུར་

བ་མང་བར་དབུལ་བ་སོགས་ཤེས་པར་བ་སེ་བོད་དག་གྲིས་གྲངས་ངེས་མང་པོ་

བེད་པ་ནྲི། སྲིང་པོ་མེད་པའྲི་རྟོག་བཟོ་འབའ་ཞྲིག་གོ །ལྷའྲི་སྔགས་དང་སྦོར་ཚུལ་ནྲི། 

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷྲཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ༀ་བོ་དྲི་བཀྵཱ་ཡ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ། ཅེས་སོགས་

སོ། །བསེག་རྫས་དབུལ་བའྲི་ཆོ ་ག་གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་ཇྲི ་ལྟ་བ་བཞྲིན་

ནོ། །འཁོར་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་ཀང༌། ༀ་ཨཱཿ སརྴ་བཛྲ་ཁཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ  

སུམ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། བསེག་རྫས་རྣམས་ལྷ་རེ་རེ་ལ་གསུམ་མམ་

བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་ཅྲི་འབོར་བ་དབུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བསེག་རྫས་

རྣམས་ཕུལ་ཚར་བ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་ཀ་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་དག་

ནས་ལུས་ཤེལ་ལྟར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་མར་དགང་བླུགས་གསུམ་མམ་བདུན་

ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོའྲི་སྔགས་ཀྲིས་དབུལ་ཞྲིང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཆོད་ཡོན་བསང་གཏོར་ཞལ་བསྲིལ་གསུམ་དབུལ། ༀ་བཛྲ་

ཝས་སྱ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་གོས་གསར་པ་མེ་ནང་དུ་དབུལ་ཞྲིང་ལྷ་ལ་ན་བཟའ་དབུལ་
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བར་བསམ། ༀ་བཛྲ་ཏམྦུ་ལ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་སོ་རྩྲི་དབུལ། དེ་ནས་ཉེར་སྤོད་དང་

འདོད་ཡོན་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་པས་རྒྱས་པར་དབུལ། བཛྲ་དྷྲཀ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ནང་མཆོད་ལྷ་རེ་རེ་ནས་དབུལ། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསོད་དེ། ཕག་བས་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་

ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དབུལ། དེ་ནས་ལྷག་ཆད་ཀྲི་ཉེས་པ་ཞྲི་བར་བ་བའྲི་

དོན་དུ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའྲི་ཐལ་མོ་སྲིང་གར་སྦར་ནས། གང་ཡང་བདག་བོ་

རྨོངས་པ་ཡྲིས། །ཉེས་བས་ཅུང་ཟད་གང་བགྲིས་པ། །གང་ཕྲིར་ལུས་ཅན་སྐབས་

ཡྲིན་ཕྲིར། །མགོན་ཁོད་དེ་ཀུན་བཟོད་མཛད་རྲིགས། །མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་

དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆྲིས་པས། །འདྲིར་ནྲི་བ་བ་གང་བགྲིས་པ། །དེ་ཀུན་

ཁེད་ཀྲིས་བཟོད་མཛད་རྲིགས། །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་མང་དུ་བརོད་ནས་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ་བར་བའོ། །དེའྲི་རེས་ལ། བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་

མཆོག་སྩལ་ལགས། །ཏྲིང་འཛིན་ཀུན་གྲི་འབས་བུ་སྩལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཅྲི་

འདོད་པར། །དངོས་གྲུབ་བ་ན་མེད་པར་”སྩལ
1
། །སར་ཡང་གཤེགས་པར་མཛད་

པའྲི་ཕྲིར། །རང་གྲི་གནས་གཤེགས་བཛྲ་མུཿ། །ལྷ་རྣམས་མེ་ལྷའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་

སར་གཤེགས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སོ་སོ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་

བརོད་ལ་སོབ་མ་ལས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་གཏད། དེས་ཀང་སོབ་དཔོན་ལ་

ཕག་ཕུལ། མེ་ཏོག་དང་སོས་འཛིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དྲུངདུ་སོང་སེ་རྡུལ་ཚོན་

ཡྲིན་ན་ལྷ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་སྤན་དངས་པར་མོས་ལ། མེ་ཏོག་དཀྲིལ་

1 སྐུ།  སྩོལ
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འཁོར་གྲི་དབུས་ཕོགས་སུ་ཕར་བ་ཙམ་བས་ལ་མདུན་དུ་བཞག །རས་བྲིས་ཡྲིན་ན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་གཏོར་རོ། །དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕག་བའོ། །དཀྲིལ་

འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་དང་མ་འབེལ་ན། ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲི་གནས་སུ་

གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྣམས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་

འཁོད་ནས། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ནྲི། 

སྤྲི་བོར་རྣམ་པར་སང་མཛད། ཅེས་པ་ནས། རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་སུ་གནོད་མཛེས་

རྒྱལ་པོ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་སོ་སོ་ཡང༌། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་སོ་སོ་ལ་ཐྲིམ་པར་

གྱུར། ༀ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷ་སརྦ་དརྨཱ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་བརོད་པར་བསམས་ལ། པད་

ཀོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བའོ། །དེ་ནས་ཐབ་ཀྲི་མེ་ལྷ་ལ། ༀ་ཨགྣ་

ཡེ་ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་པུཥཾ་པྲ་ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ཤཔྟ་པྲ་

ཏྲི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པས། ཉེར་སྤོད་ལྔ་དང་ནང་མཆོད་དབུལ། 

དེ་ནས་བསང་གཏོར་ཞལ་བསྲིལ་སོ་རྩྲི་གོས་གསར་པ་རྣམས་དབུལ། དེ་ནས་

བསེག་རྫས་ལྷག་མ་རྣམས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མེ་ལྷ་ལ་སྔར་བཞྲིན་དབུལ། དེ་ནས་དྲིལ་

སབས་དང་བཅས་པས། འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཚངས་དབང་མགོན་གྲི་སས། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་བསོད། དེ་ནས་ཡང་ཞལ་བསྲིལ་དང་བསང་གཏོར་ཕུལ་ལ། མེ་ལྷའྲི་

སྔགས་ལ། པུཥཾ། སོགས་སྦར་བས་ཀང་མཆོད། དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆང་ཆུ་ནང་

མཆོད་ཀྲིས་སྦངས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ བྲིགྷྣནྤ་ཏ་ཀྲ་ཏ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏ། ཞེས་པ་ནས། ཨཱད་

ཀོ྅་ཧཾ། སོང་པར་གྱུར། སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་གྲི་ཡཾ་སྔོ་སྐ་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞེས་པ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་བདུན་གྲི་བར་གྲིས་སྒྲུབ་ཐབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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ལྟར་བྲིན་གྲིས་བརླབས། ༀ་ཨགྣ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། བ་ཧཱ་ན་ཡ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་

དརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱཱ་ནུ་ཏྤ་ནྣཱ་ཏྭད་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་གྲིས་གཏོར་མ་དབུལ། 

མེ་ལྷའྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐར། པུཥཾ་སོགས་སྦར་བས་སྔར་ལྟར་ཉེར་སྤོད་ལྔ་དབུལ། དེ་

ནས་དྲིལ་སབས་དང་བཅས་པས། མེ་སེ་བསེག་བ་ཟ་བའྲི་ལྷ། །དང་སོང་རྒྱལ་པོ་

གདོན་གྲི་བདག ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅྲིང་བསོད་དེ་ཕག་ཀང་

འཚལ། །མཆོད་སྦྲིན་གཏོར་མ་འདྲི་སོམས་ལ། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་

བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སལ་བ་

བཟང༌། །ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་འགྲུབ་ཅྲིང༌། །ཞྲི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་

ཡྲི། །ལས་ཀྲི ་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྲིས་བདག་ལ་

སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲིས་སོང་གྲོགས་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་པ་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་ཨཱཿ ཧྲྲིཿ པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

གང་ཡང་བདག་བོ་རྨོངས་པ་ཡྲིས། ཞེས་པ་ནས། དེ་ཀུན་ཁེད་ཀྲིས་བཟོད་མཛད་

རྲིགས། །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ རང་གྲི་དོན་དང་གཞན་གྲི་དོན། །སྒྲུབ་བེད་བསེག་བ་ཟ་

བ་གཤེགས། །ཇྲི་བཞྲིན་དུས་སུ་ཚུར་སྤོན་ཞྲིང༌། །བདག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

སྒྲུབས། །ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་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་



དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག
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བསྔོ་བ་ཤྲིས་བརོད་བའོ། །དེ་ལྟར་ཞྲི་བའྲི་ཆོ་ག་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

རྒྱས་པའྲི་སྦྲིན་སེག་བེད་པར་འདོད་པས། ཐབ་ཀྲི་གཞྲི་སེར་པོ། ཐབ་ཀྲི་

དབྲིབས་གྲུ་བཞྲི། རྒྱར་ནྲི་ཁྲུ་དོ། བརྐོས་པའམ་བསང་བ་ལ་ཟབས་སུ་ཁྲུ་གང་ཡྲིན་

ལ། སེང་ནས་མུ་རན་སོར་བརྒྱད། དེ་ནས་རྒྱ་དང་དཔངས་སོར་བརྒྱད་པའྲི་ཁ་ཁེར། 

དེ་ལ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཕེང་བས་བསོར་བ། ཐབ་ཀྲི་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩྲིབས་

བརྒྱད་པའྲི་ལྟེ་བ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ། དཔངས་སོར་དྲུག་པ། རོ་རེས་མཚན་

པའམ། ཡང་ན་རྲིན་པོ་ཆེ་རྐང་པ། ཐབ་ཁུང་ལ་ས་སེར་པོས་བྱུག་ཅྲིང༌། ཕྲིའྲི་སེགས་

བུ་གྲུ་བཞྲི་པ། གྲྭ་བཞྲིར་ཟླ་ཕེད་རོ་རེས་མཚན་པ། སྔར་བཞྲིན། ཕྲི་རོལ་ཏུ་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་དགྲམ། མཆོད་རྫས་ནྲི་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པའྲི་སོད་དུ། 

ཏྲིལ་དང༌། ཞོ་དང༌། མེ་ཏོག་སེར་པོ་དང༌། དྲི་སེར་པོའྲི་ཆུ་ལ་སོགས་པའོ། །བསེག་

རྫས་ཁད་པར་བ་ནྲི་ཡམ་ཤྲིང་གྲི་རྒྱུ་ཞྲི་བ་དང་འད་བའྲི་ཤྲིང་གྲི་དབུས་ཀྲི་ཆ་ལས་

བྱུང་བ། སྲིད་དུ་ཁྲུ་གང༌། སྦོམས་སུ་”ཆད་པའྲི
1
་ཚད། བདུད་རྩྲི་དང་བཅས་པའྲི་དྲི་

སེར་པོའྲི་ཆུས་བན་ལ། ཞོ་དང་འོ་མ་དང་མར་དུ་བསྙུགས་པ་མངར་གསུམ་གྲིས་

སྦགས་པའོ། །རྒྱས་པའྲི་བསེག་རྫས་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་འབྲུ་རྣམས་སོ། །མེ་ནྲི་རྒྱལ་པོའམ། རྒྱལ་རྲིགས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནས་

1 སྐུ།  ཆང་བའྲི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽
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བྱུང་བའམ། ནགས་མེས་ཚིག་པ་དང༌། ནོར་བུ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། དགེ་འདུན་གྲི་

ཚང་མང་ལས་བྱུང་བའོ། །ཀུ་ཤ་རྣམས་རྩེ་མོ་བང་དུ་བསན་ལ་དགོད། དགང་བླུགས་

འཛིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། ལག་པ་གཉྲིས་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པའྲི་མཐེབ་མཛུབ་གཉྲིས་རྩེ་

སྤད་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །ཁ་བང་དུ་བལྟས་ལ་སན་མཐོན་པོ་ལ་གནས་ནས་

རྐང་པ་འོག་ཏུ་དང་པོར་བརྐང་བ་བཟང་པོའྲི་འདུག་སངས་བས་ཏེ། མེ་ལྷ་སེར་པོ་

དང༌། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་འོད་ཟེར་སེར་པོ་འཕོ་བར་བསྒོམས་

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་པུཥྚྲིང་ཀུ་རུ་ༀ། ཞེས་

སྦར་རོ། །ཆོ་ག་ལྷག་མ་ཕལ་ཆེར་ནྲི་སྔར་བརོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

ཆོ་ག་སོ་སོའྲི་གོ་དོན། རྒྱུ་མཚན། གཞན་དོན་དུ་བ་ཚུལ། བགེགས་བརྟག་པ་དང་

སེལ་ཚུལ། ཡམ་ཤྲིང་གྲི་སྐོན་ཡོན་དང༌། བསེག་རྫས་སོ་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་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་གའྲི་ངག་འདོན་ཙམ་

ཞྲིག་བཟུང་བདེ་བ་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་ལས་དང་པོ་པ་དག་གྲི་ངོར། ༧ཤཱཀའྲི་

དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་དཔལ་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་གྲི་དགོན་པར་

སྦར་བའོ། །འདྲིས་ཀང་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྲིག །



དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག
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སྭསྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །

སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་དམ་བཅའ་བཅུ་

བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། བ་མ་དང་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་

རེའྲི་སོབས་དང་སོན་ལམ་གྲི་མཐུ་གྲུབ་པ། ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །ལྷག་པའྲི་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཡྲིད་དམ་དུ་བགྲིད་པའྲི་དོན་མཐའ་དག་གེགས་མེད་

པར་མཐར་ཕྲིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། 

གང་ཞྲིག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་གཞན་དབང་གྲིས། །བདག་བདེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

ཡང་མྲི་གཟྲིགས་པར། །གཞན་ཕྲིར་དཔག་པར་དཀའ་བའྲི་སྤོད་ཀུན་ལ། །གྲངས་

མེད་བཟོད་དཀའྲི་ངལ་བས་མྲི་སྐོ་བར། །ཐུགས་དམ་མཐར་ཕྲིན་མཛད་པའྲི་འགྲོ་

བའྲི་གཉེན། །དགེ་ལེགས་རྩ་བ་དྲིན་ཅན་བ་མ་དང༌། །སས་བཅས་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ལ་ཕག་བཙལ་ནས། །དེ་དག་སྤན་སྔར་ཡང་དག་བངས་པའྲི་ཁྲིམས། །སོམ་པ་

གསུམ་གྲི་བཅས་པའྲི་མཚམས་རྣམས་ལས། །མ་གཏོགས་ཁས་ལེན་བགྲི་བ་ཅྲི་

ཞྲིག་མཆྲིས། །འོན་ཀང་བདག་ནྲི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་ཅྲིང༌། །”བདག
1
་མེད་སྤོད་

1 སྐུ། བག
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པའྲི་གོམས་པ་ཤུགས་ཆེས་པས། །ཕལ་ཆེར་ལོག་པའྲི་རྒྱུན་ཕོགས་གཞོལ་གྱུར་

པ། །འདྲི་ལ་དན་ཤེས་སྐེ་བར་འགྱུར་སམ་ནས། །སར་ཡང་རྒྱལ་དང་དེ་སས་སྲུང་

མའྲི་ཚོགས། །དཔང་པོར་གསོལ་ཏེ་འདུན་པ་དག་པོ་ཡྲིས། །དགེ་སོང་བདག་གྲི་

ཡྲིད་དམ་བཅུ་པོ་འདྲི། །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཇྲི་སྲིད་འཚོ་ཡྲི་བར། །སོག་ལ་བབ་

ཀང་དོར་བར་མྲི་བགྲི་ཞྲིང༌། །གལ་ཏེ་འདས་ན་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲིས། །ཕྱུགས་

ལྟར་དགོངས་ནས་སྲུང་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བག་མེད་བདག་གྲི་ཁོང་བའྲི་

སྲིང་ཕྱུངས་ཤྲིག །དེ་ལྟར་མཁེན་པར་གསོལ་ནས། དམ་བཅའ་བ་རེས་སུ་བཅུ་

བརོད་པ་ནྲི་འདྲི་དག་གོ །འདྲི་ཡང་གང་ཚེ་གཞན་གྲི་སེམས་ངེས་པར་བསྲུང་དགོས་

པ་དང༌། ཆེས་ངོ་མཚར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ལྡན་གྲི་དམྲིགས་བསལ་རེ་རེ་ཙམ་

མ་གཏོགས་པའྲི་སབས་གང་དུ་ཡང༌། དམག་དང་ཆོམ་རྐུན་རྒྱལ་པོའྲི་གཏམ་ལ་

སོགས་པ་འདུ་འཛིའྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བགྲི་བ་ནྲི་དམ་བཅའ་བ་

དང་པོའ།ོ །

ཀུན་སོང་སྐོན་ཆགས་པའམ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པའྲི་

སེམས་ཀྲིས་བསང་བ་ཡང་རུང་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཉེས་པ་སེལ་བའྲི་ཆོས་ལྡན་གྲི་ཆེད་

དུ་ཕན་པར་འདོད་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བརོད་རྲིགས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བརོད་པ་མ་

གཏོགས་པ། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་གང་ཟག་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་བའྲི་མྲིང་

གྲིས་སོས་ཏེ། དེའྲི་སྒོ་གསུམ་གྲི་སྐོན་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་མྲི་བགྲི་བ་

ནྲི། དམ་བཅའ་བ་གཉྲིས་པའོ། །

གལ་ཏེ་རང་ལ་སེམས་རྒྱུད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་འཁྲུག་པའྲི་ཉེས་པ་མྲི་འདེན་
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ཞྲིང༌། གཞན་ལ་ཐབས་དེས་ངེས་པར་ཕན་ཞྲིང་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་སབས་མ་གཏོགས་

པ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་སེམས་ཅན་དང༌། དེ་ལས་གཞན་སེམས་ཅན་མ་ཡྲིན་

པ་ཡུལ་དུ་བས་པའང་རུང་སེ། རྩུབ་མོའྲི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་སྨྲ་བར་མྲི་བགྲིད་

པ་ནྲི་དམ་བཅའ་བ་གསུམ་པའོ། །

གང་གྲི་ཚེ་ཆོས་ལྡན་གྲི་བ་བའྲི་ཆེད་དུ་དན་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སེ་ངེས་པར་

བརྟག་དགོས་པའྲི་གནས་ལ་སེམས་པ་མ་གཏོགས་པ། གཉེན་བཤེས་དང་རེད་

བཀུར་འདུ་འཛི་ཆགས་སང་སོགས་ཀྲི་གནས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་དང་

འདེས་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་བརྟག་པར་མྲི་བགྲི་བ་ནྲི། དམ་བཅའ་བ་བཞྲི་པའོ། །

གང་གྲི་ཚེ་ནད་དང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་དུབ་པའྲི་སབས་མ་གཏོགས་པར་

དགེ་བའྲི་སྦོར་བའྲི་སབས་གང་གྲི་ཚེ་ཡང༌། ཉལ་བ་དང༌། འཁེས་པ་དང༌། བེ་མོའྲི་

གཏམ་དང༌། བཟའ་བཏུང་ཧ་ཅང་བསེན་པ་སོགས་”ཀྲི།
1
ཆོས་ལྡན་གྲི་དགོས་པ་མེད་

ཅྲིང་ལེ་ལོ་སྐེ་བ་མཐོང་བཞྲིན་དུ་འཕོ་མྲི་གཅོད་ཅྲིང༌། དང་དུ་ལེན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་

བ་བ་ནྲི། དམ་བཅའ་བ་ལྔ་པའོ། །

བདག་ལ་རྫས་དེ་བདོག་ཅྲིང་དེ་གང་ཟག་དེ་ཉྲིད་ལ་བྲིན་ན་བདག་གྲི་དགེ་བའྲི་

བ་བ་ཉམས་པའྲི་རྐེན་དང༌། འཕེལ་བའྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་བའམ། ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་

པར་འགྱུར་བར་ངེས་པའམ། ཆོས་ལྡན་གཞན་དང་ཡུལ་གཞན་ལ་བསྔོས་ཟྲིན་པ་མ་

གཏོགས་གང་ཡང་རུང་བས་ཡོ་བད་བཟང་ངན་ཅྲི་འད་ཞྲིག་སོང་ཡང་སེར་སའྲི་བོས་

མྲི་སེར་བ་སངས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་”ཕྲིན
2
་ནས་རྫོགས་པའྲི་

1 སྐུ།  ཀྲིས་

2 སྐུ།  བྲིན



ཐུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཅུ།

 1129  

བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནྲི་དམ་བཅའ་དྲུག་པའོ། །

གང་གྲི་ཚེ་བདག་གམ་གཉེན་བཤེས་ལོངས་སྤོད་འཁོར་གཡོག་སོགས་གང་

ཡང་རུང་བ་ལ་སུ་ཡང་རུང་བས་ཅྲི་ཡང་རུང་བའྲི་གནོད་པ་དང༌། མྲི་སན་པ་བརོད་

པ་དང༌། མཚང་འབྲུ་བ་དང༌། སོག་གཅོད་པའྲི་བར་དུ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དང་པོ་

ཁོང་འཁྲུག་པ་དང༌། རེས་སུ་ཁོན་དུ་འཛིན་པ། ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཕ་མོ་

ཡན་ཆད་འབད་པས་འགོག་ཅྲིང༌། ཅུང་ཟད་ཀང་དང་དུ་མྲི་ལེན་པ་ལ་ཅྲི་ནས་ཀང་དེ་

ཉྲིད་ལ་ལན་དུ་དངོས་བརྒྱུད་གང་ཡང་རུང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཕན་གདགས་པའྲི་བོ་བསྐེད་

ཅྲིང་སོན་ལམ་གདབ་པ་ནྲི། དམ་བཅའ་བདུན་པའོ། །

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་ཁྲིད་ལུང་མན་ངག་བསན་པ། མདོ་རྒྱུད་སོགས་བཤད་

པ། བདུན་ཚིགས་རབ་གནས་སྦྲིན་སེག་རྣམས་ཀྲི་ཡོན་དང༌། ཆོས་ལ་དམྲིགས་

ཏེ་གཞན་གྲིས་བྲིན་པ། འཕལ་དུ་ལོངས་སྤོད་ལ་ཉེ་བའྲི་ས་གོན་བས་པ། བཙེམས་

ཤྲིང་དྲུབས་པའྲི་ཆོས་གོས་དང༌། གཡོས་སུ་བས་སམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚེ་གཡོས་སུ་

བེད་པར་ཆས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཟས་གོས་མ་གཏོགས་པ། ཡོ་བད་ཆེ་ཆུང་གང་བྱུང་ཡང༌། 

བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཅུང་ཟད་ཀང་བདག་གྲིར་མྲི་འཛིན་ཅྲིང༌། བསོད་ནམས་གསོག་པའྲི་

ཐབས་འབའ་ཞྲིག་ལ་གཏོང་བ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་སྦྲིན་པ་ཚིག་བཞྲི་པ་གཅྲིག་ཡན་ཆད་

ཀང་བང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་ཟྲིན་པར་བ་བ་ནྲི། དམ་བཅའ་བ་བརྒྱད་པའོ། །

བསན་པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་བསམས་པའྲི་བོས་གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ་འགོག་པའྲི་ཡན་ལག་མ་གཏོགས་པར། བཤེས་གཉེན་སུ་ལ་ཡང་མྲི་

བསྔགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་སྨྲ་ཞྲིང༌། ཡོན་ཏན་སྒོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང༌། གང་ཟག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཉ༽

 1130  

མཆོག་དམན་སུ་ལའང༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཆེ་ཆུང་ཅྲི་འདུག་པ་དང༌། 

ཡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཅྲི་འདུག་པ་མཐོང་ངམ་ཐོས་པ་ན་ཡྲིད་ལ་

ཟུག་རྔུ་ཅུང་ཟད་མྲི་སྐེད་ཅྲིང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྲིང་ནས་དགའ་བའྲི་བོ་སྦོང་བ་ནྲི་དམ་

བཅའ་བ་དགུ་པའོ། །

དམ་བཅའ་བ་བཅུ་པ་ནྲི། ནད་དང་ཆོམ་རྐུན་སོགས་དག་པོས་གཙེས་པས་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པའྲི་སབས་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་པར། ཇྲི་

སྲིད་འཚོའྲི་བར་དུ་ཉྲིན་ཞག་རེའྲི་ནང་དུ་དགེ་སྦོར་བཅུ་པོ་ཆག་མེད་དུ་བགྲི་བ་སེ། 

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་སེམས་བསྐེད་ཆོ་ག་ཉུང་ངུས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་ལེན་ཅྲིང༌། ཁད་པར་སྔ་

དོ་སོན་སེམས་དང༌། བང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་རང་གྲིས་བང་བའྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ། བང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གཉྲིས་སྦོང་བའྲི་དམྲིགས་རྣམ་དངོས་གཞྲི་ཐུན་བཞྲིའམ་གསུམ་དུ་

ལེན་པར་བསྒོམས་ནས་སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྩྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དན་ཤེས་རྒྱ་

ཡན་དུ་མ་ཤོར་བར་ནར་མར་བསེན་པ་ལ་འབད་པ། འཁོར་བའྲི་སང་ཤས་ཟྲིལ་གྲིས་

གནོན་པའྲི་གཉེན་པོར། སྐེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གྲི་དམྲིགས་རྣམ་གཙོ་བོ་གང་སབས་

དང་མཚམས་པར་ཐུན་གསུམ་མམ་བཞྲིར་བསྒོམས་ནས་སྔ་མ་ལྟར་དན་ཤེས་

བསེན་པ། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབོར་རྣམས་སོ། །

འདྲི་ལྟར་བདག་གྲི་ཡྲིད་དམ་རྣམ་པ་བཅུ། །མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་གཞན་གྲིས་

བཅོལ་བ་དང༌། །རྟོག་དཔོད་སངས་ཏེ་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བའམ། །ཇྲི་ཙམ་འབད་ཀང་

འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་མེད་པ། །དེ་དག་མྲིན་ཕྲིར་རང་ལ་བརྟགས་པ་ན། །བརྩོན་
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པས་འབད་ན་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་དང༌། །བསྒྲུབས་ན་དགོས་པ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་

ནྲི། །རྒྱལ་བའྲི་སས་ཀྲི་རྨད་བྱུང་སྤོད་པ་ལ། །སྲིང་ནས་གུས་པའྲི་དད་པ་སྐེས་

པ་བདག །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཐུ་ལྡན་སྲུང་མའྲི་ཚོགས། །དཔང་པོར་གསོལ་

བའྲི་དམ་བཅའ་འདྲི་ལྟར་རོ། །དེ་ཕྲིར་སོག་ལ་བབ་ཀང་དམ་བཅའྲི་ཁུར། །འདྲི་

དག་མྲི་སང་སར་ཡང་རྒྱལ་སས་ཀྲི། །འདྲི་ལས་གྲངས་མེད་རླབས་ཆེན་སྤོད་ཀུན་

ལ། །འདུན་དང་སྦོར་བ་གོང་དུ་སེལ་བར་བགྲི། །ཚུལ་འདྲིས་མཚོན་པའྲི་དུས་

གསུམ་དགེ་བ་ཀུན། །གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་པས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །རྨད་བྱུང་

བཤེས་གཉེན་མཆོག་གྲིས་རེས་བཟུང་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་གཉྲིས་ནམ་ཡང་

མྲི་གཏོང་ཞྲིང༌། །རླབས་ཆེན་རྒྱལ་སས་སྤོད་ཀུན་སྒྲུབ་པ་ལ། །མ་ཞུམ་སྲིང་སོབས་

མཆོག་གྲིས་སྲིད་མཐའྲི་བར། །རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་དང༌། །འཇམ་

པའྲི་དབངས་ཀྲིས་དངོས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག ཅེས་ཡོས་བུའྲི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའྲི་

དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཚེས་བརྒྱད་ལ། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས། ལྷས་བྲིན་གླྲིང་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡྲིད་དམ་དུ་བགྲིས་པའོ། །

དགེ་ལེགས་འཕེལ། 

སྭསྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། ། 

སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྲི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགྲོ་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་སོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའྲི་རྲིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྲི་དགེ་བསྔོའྲི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་

དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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