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ཤྲིང་མོ་གླང་ལོར་(ཕྲི་ལོ་ ༡༣༨༥)གཙང་ལ་སྟོད་ཆུ་འོག་ཏུ་སེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ཡབ་ཀུན་

དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་བུ་འདེན་རྒྱལ་མོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་

གངས་བདུན་པར་མཁན་ཆེན་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང་དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་

བཞེས་ཏེ་མཚན་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། 

རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་སོགས་ལས་དབུ་ཚད་འདུལ་བ། མངོན་པ། ཕར་ཕྲིན་སོགས་མཚན་

ཉྲིད་ཐེག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ས་ལུགས་ཀྲི་ཀྱཻ་རྡོར་བསྐེད་རོགས་ཀྲིས་མཚོན་

རྒྱུད་སེའྲི་དཀའ་གནད་ཀྲི་ཟབ་ཁྲིད་དང་། དབང་ལུང་སོགས་སྔགས་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་

ཡས་པ་གསན། བོ་དོང་པཎ་ཆེན་འཇྲིགས་མེད་གགས་པས་རྲིགས་གཏེར་དགག་པའྲི་གཞུང་

བརམས་ཏེ་དམ་བཅའ་མཛད་པར་རེ་འདྲི་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་གཙང་ངམ་རྲིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་

རོད་པ་མཛད། མཁས་གྲུབ་རེའྲི་རྣམ་དཔོད་ཀྲིས་ཡྲིད་ཕོགས་ཏེ་ཕྲིས་སུ་བོ་དོང་པཎ་ཆེན་གྲིས་

མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་བསྟོད་པ་བུང་བ་རྣམ་པར་རེན་པའྲི་རྒྱུད་མངས་ཞེས་པ་མཛད་པར་གགས། དེ་

དུས་བོ་དོང་པཎ་ཆེན་དང་བརྒལ་བརྟག་བགྲིས་པའྲི་རྲིགས་ལམ་ལ་གཞྲི་བྱས་ཏེ་ཚད་མ་སེ་བདུན་

ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་མཛད་པར་གགས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཅྲིག་པར་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་ཀྲིས་མཁན་པོ་དང་། 

ཆོས་རེ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ལས་སོབ། གཉལ་བ་བོ་གོས་མཚུངས་མེད་ཀྲིས་གསང་སྟོན་

མཛད་ནས་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་བཞེས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་སྙན་པའྲི་གགས་པ་གསན་ནས་

ཐུགས་གཡོས་པས་རྐེན་བྱས་ཤྲིང་། རེ་བཙུན་རེད་འདའ་ཆེན་པོས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་སྣེ་སྦོར་གྲི་

ཞུ་ཤོག་ཕག་རྟགས་བཅས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦར་ཏེ། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པར་དབུས་སུ་
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ཕེབས་ནས་རེ་བོ་བཟང་གགས་པ་སེ་ར་ཆོས་སྲིངས་སུ་དབྱར་གནས་མཛད་ནས་བཞུགས་པ་

དང་མཇལ་ཞྲིང་། དེ་མ་ཐག་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་དཔལ་རྡོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་

དབང་དང་། རྟོག་བདུན་དང་རྟོག་གསུམ་རྒྱ་འགེལ་བོད་འགེལ་མང་པོ་བཅས་དང་བསྐེད་རོགས་

ཀྲི་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་རྡོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་སོར་ཆ་ལག་བཅས་པ་གནང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གཟྲིགས་པ་ལྔ་ལན་དུ་གགས་པ་བྱུང་།

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

བས་མཁས་གྲུབ་ལྕང་ར་བཀའ་བཅུ་བ་ཞེས་ཀང་གགས། ཤར་རྒྱལ་མཁར་རེ་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་ལན་པ། རྒྱང་རོ་ལྷ་ཁང་པ། གང་མོ་ཆེ་བ་སོགས་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་བཙུགས་ནས་གཙང་

ཕོགས་སུ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་བསྟན་པ་ཉྲིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད། རྲི་བོ་མདངས་ཆེན་
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དུ་བྱོན་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་སོབ་མ་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་དུ་མའྲི་

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

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་ལན་གྲི་ཁྲིར་ཕེབས། དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་སྩལ་པ་དང་། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

པོད་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཙམ་བཞུགས།

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

༢༠༢༢།༠༢།༠༢ལ།
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ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདྲི་གཉེར་བཞྲིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

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

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

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

ཕད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མྲི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྲིག་བྱས་
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གདུག་པའྲི་ངག་བཞྲིན་དུ། །རང་གྲི་བྱ་བས་གནས་འཆའ་ཞྲིང༌། །སྙྲིང་བྲལ་འཁོར་གྲི་

རྣ་བ་ལ། །ཉེས་བཤད་བཅོས་མའྲི་མེ་ཏོག་དག །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་དུ་འགོད་བྱེད་

པ། །དམ་བཅའ་ཙམ་གྲིས་མཁས་པ་ཞེས། །བྱ་རོག་འདབ་བཟང་སེ་དཔོན་

དུ། །ཁེགས་ལན་གང་ཡྲིན་དེ་ཀུན་ལ། །མྲི་བཟད་རྒུད་པ་ལྟ་བུ་འདྲི། །དུས་ཀྲི་ཆར་པ་

བཞྲིན་དུ་བབ། །རྣ་བའྲི་སོ་ལ་ཐོས་པའྲི་ལམ་བྱང་ཞྲིང༌། །ཚིག་མང་ཁུར་གྲིས་ངལ་

1 མ་ཕྱི། ༢བ༢ན།   གེས    * གོས
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བའྲི་དཀའ་ཐུབ་བསྟེན། །ཤེས་བྱའྲི་ཁྱོན་ལ་ཀུན་རྟོག་ཆེར་འདྲིས་པས། །མཁས་མང་

ཁོད་ན་མངོན་རློམ་གྲིས་མཐོ་ཞྲིང༌། །གང་གྲི་ལག་རེ་བསྐོད་པའྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲིས། །ཡྲི་

གེའྲི་རྲི་མོ་འགོད་པ་ལ་བརོན་པ། །དེ་དག་གྲིས་ཀང་རང་གྲི་མཐུ་གྲུབ་པས། །ཀུན་

རྟོག་ཆུ་འཛིན་འགལ་འདུའྲི་ཆུ་རྲིས་ཅན། །འཇྲིག་རྟེན་ཉྲི་མའྲི་གསུང་འོད་སྒྲིབ་པ་

གང༌། །རྒྱ་ཆེར་སེལ་བས་བོ་གོས་མོས་བྱེད་པ། །དེ་ཀུན་སྙྲིང་ལས་ཆུང་དུར་ངལ་

སོས་ཤྲིག །

རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པའྲི་ཁུར་གྲིས་རབ་ངལ་རྲིགས་པའྲི་འཁུན་སྒས་ཕོགས་རྣམས་

རྒོད་བྱེད་རྣམ་དཔོད་ཆུ་འཛིན་ལྟོ་བ་ལས་འོངས་ལེགས་བཤད་ཆུ་རྒྱུན་པད་མོས་

སྦྲང་རྲི་སྐྱུག་པ་བཞྲིན། །དགེ་ལེགས་”དབང
1
་ཆེན་གསེར་གྲི་”གཞྲི

2
་ལས་རྲིན་ཆེན་

འབྱུང་གནས་ཆུ་གཏེར་འཁྲུལ་འཁོར་ཆེས་ཆེར་གཡོས་པའྲི་དགའ་སྟོན་དཔལ་འདྲི་

ཨེ་མ་མཚར་ཞེས་སྔོན་མེད་ཆུ་རྒྱུན་དོ་ཤལ་ལ། །བོ་གསལ་རྨ་བྱ་དགའ་བའྲི་གར་

གྲིས་མདོངས་རྣམས་རབ་བརྐངས་”མཇུག་སྒོ
3
་རྒྱས་པའྲི་རེ་དགའ་སྟོན་ཅྲིང་

མགྲིན་པའྲི་གླུ་དབྱངས་རྒྱུད་མངས་སྒ་ཡྲིས་ཕུག་དག་གང་བར་བྱེད་པ་ན། །ཆོས་

ཀུན་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་སྒོགས་པའྲི་ང་རོ་རབ་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་གཏམ་འདྲི་རབ་འཕར་

གངས་མེད་དུང་དང་ལན་པའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་འདུས་རླབས་སྒོགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་

ནམ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ཐུན་མཚམས་སྨུག་རྲིས་མཁུར་ཚོས་དམར་བའྲི་སྔོ་བསངས་

མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོའྲི་དཔལ། །རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུའྲི་ཕུང་པོ་མུ་ཏྲིག་ཆུ་

1 མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།   དདད    * དབང

2 མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།   གཞ    * གཞྱི

3 མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།   མཐུག་སྒེ    * མཇུག་སྒོ
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རྒྱུན་ཟྲིམ་བུ་གཡོ་བས་རོལ་བ་དང༌། །ཆུ་སྐར་ཕྲུ་གུ་དགའ་བས་རེ་བའྲི་ལང་ལྲིང་དང་

འགོགས་དབྱར་དུས་རྔ་སྒ་སྒོགས་པ་གང༌། །དེ་འདས་གཉྲིས་སྐེས་ཡྲིད་ལ་ཇྲི་བཞྲིན་

དགའ་བའྲི་དཔལ་བསྐེད་གཏམ་འདྲི་གགས་པའྲི་གདུང་འཚོབ་ཡྲིན། །

དེ་ཡང༌། །རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་བསལ་ཅྲིང༌། ཞེས་བྱ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། མཁས་

པའྲི་པད་མོ་རྒྱས་བྱེད་ཡྲིན། །ཅེས་བྱ་བའྲི་བར་མཐའ་དག་ནྲི་འདྲིར་གང་བཤད་པར་

བྱ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཞྲིག་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ནྲི་ཅྲི། བརོད་པར་བྱ་

བ་ནྲི་གང༌། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བརམས་ཞེ་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པས་རྲིགས་ཅན་གསུམ་

གྲི་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་གཟྲིགས་ཏེ་སྲྲིད་པ་དང་ཞྲི་

བའྲི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་ལས་ཡང་དག་པར་བསྒལ་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའྲི་གོ་འཕང་བ་ན་མེད་པ་ལ་ཉེ་བར་གཞག་པར་བཞེད་དེ། ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་དང་ལན་པའྲི་གསུང་རབ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕུང་པོ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་བཀའ་སྩལ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྲིས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་བོ་དང་བརོན་འགྲུས་ཞན་པ་དག་གྲིས་ཡང་དག་

པར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ཅྲིང༌། རྲིགས་པའྲི་སྣང་བ་དང་ནྲི་བྲལ། མྲི་ཤེས་པའྲི་རབ་རྲིབ་

ཀྲིས་ནྲི་མྲིག་ལོངས། ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྲི་གཞན་དབང་གྲིས་བོ་གོས་ཀྲི་

གོམ་འགོས་ནྲི་འཁྱོར་ཏེ། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་མ་ངམ་གྲི་ཐང་ལ་བརྡེག་འཆོས་ཤྲིང་

འཁྱམས་པའྲི་སྐེ་བོ་འདྲི་མཐའ་དག་ལ་ལྷག་པར་བརེ་བའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་

པ། གཅྲིག་ཏུ་བྱམས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཐུགས་དང་ལན་ཞྲིང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་

པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བོ་གོས་ཀྲི་པདོ་ཁ་བྱེ་བས་ཤེས་བྱའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་ལ་གཟྲིགས་པ་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་དང་ལན་པའྲི་
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བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླག་པོས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགོ་བའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་གནད་མ་ལུས་པ་ལ་

མཐའ་གཞན་དུ་སྲྲིད་པའྲི་དོགས་པ་བཅད་དེ། ཚད་མའྲི་ལམ་ནས་གསལ་བར་སྟོན་

པ་ཚད་མའྲི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོའྲི་

བོ་གོས་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པས་གཞུང་གྲི་ཚིག་རབ་ཏུ་བརླྲིང་བ་བོའྲི་མཐུ་ཆུང་བ་དག་

གྲིས་མ་རྟོགས་ཏེ། ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་མ་གྱུར་པར་གཟྲིགས་ནས། རྒྱལ་བ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ལུང་བསྟན་པ་བརེས་ཤྲིང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་བཞྲིའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་

པས་འཇྲིགས་པ་མེད་པ་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའྲི་གནས་ཐོབ་པ། རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་དཔལ་ལན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་དོན་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་འཕོས་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་གཏན་

ལ་འབེབས་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ཚིག་དོན་གྲི་ཆ་རགས་རྲིམ་ཞྲིག་རྲིགས་པའྲི་

རྣམ་གངས་ཀྲིས་ཞྲིབ་པར་འགེལ་པ་ཚད་མ་རྣམ་ངེས། དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་སྤོས་པ་རྒྱས་

པ་དོར་ཏེ་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དག་གྲི་རྣམ་གངས་དང༌། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བ་

དང༌། དཔེར་བརོད་པ་ཙམ་སྟོན་པ་རྲིགས་པའྲི་ཐྲིགས་པ་སྟེ་གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའྲི་

བསྟན་བཅོས་གསུམ་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ཀང་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་

དང༌། འབྲྲིང་དང༌། རྣོན་པོ་དག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་རྒྱས་པ་དང༌། 

འབྲྲིང་དང༌། མདོར་བསྡུས་པར་བསྟན་པའོ། །

དེའྲི་རེས་སུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གྲི་རང་དོན་ལེའུའྲི་

སབས་ལས་འཕོས་ཏེ། རྟོགས་དཀའ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བྱེ་བྲག་ཏུ་
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གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་གཏན་ཚིགས་ཐྲིགས་པ་དང༌། རང་དོན་ལེའུའྲི་

སབས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་སྟོན་པ་ཉྲིད་ལས་འཕོས་ཏེ། འབྲེས་པ་གཉྲིས་ཀ་

དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཅྲིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་བྱེད་པ་འབྲེལ་པ་བརྟག་པ་དང༌། མངོན་སུམ་ལེའུའྲི་སབས་སུ་

གཟུགས་སོགས་རྣམ་རྲིག་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ། རྒོལ་བ་རང་ཉྲིད་ལ་སྣང་བ་

རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའྲི་ཡུལ་གང་ཟག་

གཞན་གྲི་རྒྱུད་ཡོད་པར་ཇྲི་ལྟར་འཐད་ཅེས་སྨྲ་བའྲི་ཀན་ཀ་བསལ་ཏེ། སྣང་མཁན་

ཤེས་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་མེད་ཀང་རྒོལ་བ་རང་ཉྲིད་

ལས་རྒྱུད་གཞན་དུ་གྱུར་བའྲི་གང་ཟག་འཐད་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་

དང༌། གཞན་དོན་ལེའུའྲི་སབས་ལས་འཕོས་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་དང༌། སྒྲུབ་ངག་གྲི་ལམ་

སྦོང་སྟོན་པའྲི་སྔ་རྒོལ་དང་ཕྲི་རྒོལ་དང་དབང་པོ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དེ་དག་གྲི་

རོད་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་དང་རོད་པའྲི་ངོ་བོ་སུན་འབྱྲིན་དང༌། ཐལ་འགྱུར་གྲི་རྣམ་

པར་གཞག་པ་དང༌། དེའྲི་གོལ་ས་ལྟག་ཆོད་ཀྲི་རབ་དབྱེ་སོགས་དང་བཅས་པ་བྱེ་

བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་རོད་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟེ། འཕོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་

བུའྲི་བསྟན་བཅོས་བཞྲི་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་སལ་བ་དང་

ལན་པ་ངག་ལ་རྲིག་པའྲི་མྲིག་སྦྲིན་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བསྟན་བཅོས་

ཀྲི་ཐོག་མར་འབྲེལ་རྣམ་པར་གཞག་པའྲི་ཚིག་མདོར་བསྡུས་པའོ། །

བརོད་བྱ་དང་དགོས་པ་དང༌། དགོས་པའྲི་དགོས་པ་དག་ནྲི་འོག་ཏུ་རྟོགས་

པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མ་བྲྲིས་ཏེ། ཟློས་བུའྲི་ཚིག་རྣམ་པར་འགོད་པ་
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མཁས་པས་སངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་འཆད་པ་ལ་དོན་རྣམ་

པ་གསུམ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག །འཇུག་བྱ་བསྟན་

བཅོས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། རྟོགས་དཀའ་བར་བསྟན་པ་འཇུག་གྲི་བྱ་བའོ། །

༼བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་བསོད་ནམས་སེལ་བའྲི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད། བྱ་བ་མཐར་ཕྲིན་

པའྲི་ཡན་ལག་རོམ་པར་དམ་བཅའ་པའོ། །

༼བསོད་ནམས་སེལ་བའྲི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་དོན་གསུམ་ལས། དགོས་པ་ནྲི། 

དམ་པ་དག་རང་གྲི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐོག་མར་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་ཕག་བྱེད་པ་ཡྲིན་

པས་འདྲིར་ཡང༌། དམ་པའྲི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ན། དམ་པས་བྱས་པའྲི་

བསྟན་བཅོས་སུ་ཤེས་ཏེ། གཞན་དག་འཇུག་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡུལ་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་བསྟོད་ཅྲིང་ཕག་བྱས་པས་བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྲི་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ལོག་

ཅྲིང་མཐུན་རྐེན་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཏེ་རོམ་པ་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བསྡུས་པའྲི་དོན་ནྲི་རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་བསལ་ཅྲིང་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་པོ་

འདྲིས་སྐུ་གསུང་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའྲི་སོ་ནས་ཡོན་ཏན་བརོད་དེ་བཅོམ་ལན་

འདས་ལ་འདུད་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པའམ། ཡང་ན་རང་དོན་སངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས་པ་དང༌། གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཐུབ་པ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་བསྟོད་ཅྲིང་སོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཚིག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང་ངོ༌། །ཡུལ་གང་ལ་

ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ལའོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་སོ་ནས་ཕག་འཚལ་ཞེ་

ན། སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའྲི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་

ཚིག་ལྷག་མ་དག་གྲིས་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་གཉྲིས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་

རྟོག་པ་ནྲི་ལུས་ཅན་འཆྲིང་བར་བྱེད་པའྲི་ད་བ་ཞེས་བརོད་ལ། དེ་ཉྲིད་ཉན་རང་དག་

བཅོམ་སོགས་ཀྲིས་འདུན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སངས་པ་ལྟ་

བུ་མ་ཡྲིན་པར། སར་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སངས་པས་ན་རྣམ་པར་བསལ་བའྲི་སྐུ་

མངའ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་སངས་པ་དེ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའོ། །

ཟབ་པའྲི་སྐུ་མངའ་བ་ཞེས་པས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་བསྟན་ཏེ་ཉན་

རང་དང་སོ་སྐེའྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཟབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱ་ཆེའྲི་སྐུ་མངའ་བ་

ཞེས་པས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་བསྟན་ཏེ། དེ་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

པར་སྣང་ཞྲིང༌། ཉན་རང་དང་བྱང་སེམས་སོ་སྐེ་སོགས་གདུལ་བྱ་དག་མ་དག་སྣ་

ཚོགས་པའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་བྱའོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ཕྲིན་ལས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པས་

ཕྲིན་ལས་ཀྲི་ངོ་བོ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་

པར་མཐོ་བ་དང༌། ངེས་པར་ལེགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་དགེ་ལེགས་ནྲི་འཕྲིན་ལས་
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ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་པའྲི་ངོ་བོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕྲིན་ལས་ཀྲི་ངོ་བོ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་

གང་ལས་བྱུང་བ་ནྲི། འོད་ཟེར་དག་ཀུན་ནས་འཕོ་ཞེས་པ་སྟེ། བཅོམ་ལན་འདས་

ཀྲིས་དམ་པའྲི་ཆོས་སྟོན་པའྲི་གསུང་ནྲི། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་གླྲིང་དུ་འོས་པར་འབབ་

ཅྲིང༌། མྲི་ཤེས་པའྲི་མུན་པ་”སེལ
1
་བར་བྱེད་པ་དང༌། བོ་གོས་ཀྲི་པད་མོ་རྒྱས་པར་

བྱེད་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་དག་ཀུན་ནས་འཕོས་བ་དང་ཆོས་མཐུན་

པའྲི་ཕྲིར། གསུང་ཉྲིད་འོད་ཟེར་དག་ཀུན་ནས་འཕོ་བའྲི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་

གཟུགས་ཅན་གྲི་རྒྱན་ནོ། །

ཡང་ན་རྐང་པ་དང་པོས་སངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། ཟབ་པའྲི་སྐུ་

མངའ་བ། ཞེས་པས་ཉན་རང་སོགས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང། རྒྱ་ཆེའྲི་སྐུ་

མངའ་བ་ཞེས་པས་རྣམ་རྟགས་མཚན་མའྲི་སོ་ནས་མཐའ་ཡས་པ་ཤེས་བྱ་ཇྲི་སྙེད་པའྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐྲིལ་དུ་བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པའྲི་ཇྲི་

སྙེད་པ་མཁྱེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཞེས་པས་བྱ་བ་ལས་ལ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིན་ལས་དང༌། འོད་ཟེར་དག་ཀུན་ནས་འཕོ་ཞེས་པས་བྱེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའྲི་འཕྲིན་

ལས་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་རང་དོན་སངས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། གཞན་

དོན་ཕྲིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བའྲི་སོ་ནས། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གྲུབ་པའྲི་སྐེ་

བོས་ཞབས་ཀྲི་པད་མོ་ལ། ཕག་བྱས་པ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་དེ་ཉྲིད་

1 མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།   སལ    * སེལ
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ལ་གུས་པས་འདུད་ཅྲིང་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲིར་སྐུ་གསུམ་དང༌། 

ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་དང༌། ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སྙེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་

སྙེད་པ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དོན་ཆེ་ཞྲིང་དགོས་པ་ཆེ་བ་

རྟོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས་དུ་མ་ཞྲིག་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡོད་མོད་ཀྲི་འདྲིར་ཡྲི་གེ་ཧ་

ཅང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲྲིས་ཤྲིང་སབས་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱ་ལ། བོ་གོས་

གཞོན་ནུ་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་མ་ཕྲིན་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རྣམ་འགེལ་གྲི་

ལུགས་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཡང་རྟག་བརྟན་

ལྷུན་གྲུབ་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅྲིང༌། སྒ་རྟོག་

གྲི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ། བེམས་པོའྲི་ཆོས་ལས་འདས་པ་མེད་དགག་མྲིན་ཞྲིང༌། 

ཆད་སྟོང་མ་ཡྲིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གནས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཡང་ལོག་པར་རྟོག་པ་འཚང་

བར་བྱེད་པ་ལྷ་ངག་གྲིས་མཆོད་སྦྲིན་ལ་འོས་པའྲི་བོ་གོས་ཅན་ཁྱོད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་མྲི་

བཟང་པའྲི་གདོན་དང་འད་བ་འདྲི་ནྲི། ཀེ་མ་ཁོ་བོ་ཅག་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྟོན་པ་

ཐུགས་རེ་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་བསྟན་པ་ལ་སྒྱུ་ཐབས་ཀྲིས་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་མ་རུངས་པར་

བྱེད་པའྲི་མུ་སྟེགས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་ཉེས་པར་སྤད་པའྲི་ལས་ཀྲིས་དངས་པ་ཞྲིག་རྲིང་མོ་ནས་

འོངས་སོ། །

ཕོགས་འདྲི་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དང༌། དེའྲི་དགོངས་འགེལ་གྲི་ཤྲིང་རྟ་

ཆེན་པོ་དག་དང༌། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུགས་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པ་སྟེ། འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་འདྲིར་བཤད་ཀང་དཀྱུས་མ་འཆད་

པའྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་མ་བྲྲིས་ཤྲིང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་འགོག་པའྲི་བདེན་
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པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་ལ། འགོག་པའྲི་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དགག་གཞྲི་སེམས་ཀྲི་

ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ་ལ་འགོད་བྱེད་ལམ་གྲི་བདེན་པས་དགག་

བྱ་རང་གྲི་ངོ་སལ་གྲི་སང་བྱར་གྱུར་པའྲི་བོ་བུར་གྲི་དྲི་མ་སར་མྲི་སྐེ་བར་བྱས་པའྲི་

སོ་ནས་བཀག་པ་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་རྟག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། 

སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བ་མ་ཡྲིན་ལ། ཕོགས་འདྲི་ཉྲིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང༌། ཐོགས་མེད་དང་། ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོ་སོགས་མཐའ་དག་བཞེད་ཅྲིང༌། དེ་

ཉྲིད་མེད་དགག་མ་ཡྲིན་ན། འོས་གཞན་”མེད
1
་པས། སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བར་འདོད་

དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟག་དངོས་སུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང༌། འགོག་པའྲི་བདེན་པ་

དང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་སོགས་མེད་དགག་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་རང་

དབང་བའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ཁྱེད་ཀྲིས་ནྲི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྟག་

དངོས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ། 

གངས་ཅན་གྲི་ལུགས་གསལ་བར་བྱས་བཞྲིན་དུ། ཕོགས་གླང་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྲི་

དགོངས་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ངོ་ཚ་བོར་བ་ཁྱོད་ནྲི་ཕྱུགས་ཀྲིའང་ཕྱུགས་སོ། །

དེས་ན་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྟག་པ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། རྟག་དངོས་ཁས་ལེན་

པ་དག་མ་གཏོགས་པ་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུའང་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་མེ་

དགག་ཡྲིན་ན། ཆད་སྟོང་ཡྲིན་དགོས་པར་སྨྲས་པས་ནྲི། སྟོང་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་པ་

རང་དབང་བ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། དངོས་པོ་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   མད    * མེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པས་

ཁྱབ་པར་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནས་གསུངས་པ་དང་

འགལ། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་དངོས་མེད་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པའྲི་རང་ཚིག་དང་

འགལ། རྟག་དངོས་འགོག་པའྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་དང་

འགལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བར་སྣང་བ་མེད་པ་དང་འགལ། 

མེད་དགག་ཡྲིན་ན་ཆད་སྟོང་ཡྲིན་དགོས་ན། ཆད་སྟོང་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པ་དང་

འགལ། ཆད་སྟོང་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་ན། རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་གཉྲི་ག་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སྲྲིད་

དགོས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་འགལ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡྲིན་ན། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་

ཅད་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའྲི་སོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཡྲིན་པ་

འགལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྟག་པ་ཡྲིན་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་

ཡྲིན་ན། དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་རྟག་པ་སྲྲིད་པ་བཀག་པ་དང་འགལ། ཤེས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་རྟག་པ་ཡོད་ན། རྟག་དངོས་མེད་པ་འགལ། ཤེས་པ་ཡྲིན་ཀང་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་

ན། རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་མེད་པར་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་དུ་མས་བསྒྲུབས་

པ་དང་འགལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ཀང༌། སྒ་རྟོག་གྲི་དངོས་

ཡུལ་ལས་འདས་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ན། དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྤྲི་མཚན་ཐམས་ཅད་སྒ་རྟོག་གྲི་དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་

པར་མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུར་ལན་མང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། གཞུང་དེ་དག་

འཆད་པའྲི་ཚེ། ཁྱེད་རང་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ། 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དེ་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་གྲི་དངོས་ཡུལ་མྲིན་པར་

སྨྲས་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་དངོས་སུ་བསྟན་པར་སྨྲས་པ་

ཁས་བངས་འགལ། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའྲི་དོན། ཆོས་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་

སྐུ་ཡྲིན་པ་ལ་འདོད་མོད། དེ་ལྟ་ན། ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཆོས་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ངོ་

བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་ན། ལམ་བདེན་གྲིས་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བོ་བུར་གྲི་དྲི་མ་བྲལ་

བར་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་འདྲི་ཉྲིད་ཁས་བངས་པས་ནྲི། དྲི་མ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པ་དང༌། 

འགོག་བདེན་ལམ་བདེན་གྲི་བྲལ་འབྲས་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

དང༌། བདག་འཛིན་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་སྒྲིབ་

གཉྲིས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མ་རྲིག་པ་དང༌། གདོད་

མ་ནས་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གནས་པས་ཁྱབ་པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཡང་

ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་ཉྲིད་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པས་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་

ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ཀང། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཡོད་མྲི་

དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་རྨོངས་པ་ངོ་མཚར་སྐེད་བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཅན་

གྲི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གསལ་དངོས། མ་ཁྱབ་ན་དེ་གཉྲིས་རྣམ་གངས་ཡྲིན་པ་བུད། 

མེད་ན། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཆོས་

ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ནམ་མཁའ་
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ལྟར་ཁྱབ་ནས་ཡོད་བཞྲིན་དུ། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཉྲིད་མེད་པ་ཁས་བངས་

འགལ་བ་ངོ་མྲི་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །སྦྲུམ་མའྲི་ལྟོ་ན་གནས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་

ལ་ཡོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་སྦྲུམ་མ་ལ་ཡོད་མྲི་དགོས་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ལ་སྟོབས་སོགས་བྲལ་འབྲས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང༌། སེམས་ཅན་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་

དག་ཡོད་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཆགས་པའྲི་གཏམ་

ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་

ལུགས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྦྲུམ་མའྲི་ལྟོ་ན་གནས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་སྦྲུམ་མ་

དང་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་འབྲེལ་བ་དེ་སྦྲུམ་

མ་དང༌། དེའྲི་ལྟོ་ན་གནས་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་འབྲེལ་པ་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་སྐེས་བུ་

ཁྱོད་ཀྲིས་ཁས་བང་བར་མྲི་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེས་ན་སེམས་ཅན་ལ་རྟག་གཅྲིག་

རང་དབང་ཅན་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་

རྟག་པར་འཛིན་པ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། བདག་གཉྲིས་སུ་ལྟ་བ་ནྲི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའྲི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་ཞོག །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་རྟག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་ཤེས་རྲིག་གྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བར་

བྱེད་པ་པོ། ཁས་ལེན་པ་དེ་ནྲི་གངས་ཅན་པ་གང་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྲི་བདག་

ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལོངས་སྤོད་
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པར་བྱེད་པ་པོར་ཁས་ལེན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་བདག་

ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་སྦར་བ་ཙམ་ཞྲིག་ཁྱད་པར་དུ་

ཟད་དེ། འདྲི་གངས་ཅན་གྲི་བླུན་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ལོག་པའྲི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་

འཁྲིད་པའྲི་སྒྱུ་ཐབས་སོ། །

སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་འགལ་བའྲི་ཕུང་པོ་བརྒྱ་ཕག་གྲི །ཁུར་ཆེན་ཁྱེར་བ་གངས་

ཅན་རྲིང་ལུགས་འཛིན། །མགྲིན་བཟང་སྨོན་པའྲི་ཟློས་གར་བྱེད་པ་ཁྱོད། །དྲི་མེད་

རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བཟློག་པར་དཀའ། །བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

༼བྱ་བ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཡན་ལག་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།༽

གཉྲིས་པ་བྱ་བ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི ་ཡན་ལག་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་

ལ། དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་དོན། མཐའ་བཅད་པ་དང་བཞྲི། དང་པོ་ནྲི། ཇྲི་

སད་དུ།  དམ་པ་མང་པོ་ཁས་འཆེ་མྲི་བྱེད་ལ། །གལ་ཏེ་དཀའ་བས་ཁས་ནྲི་བངས་

གྱུར་ན། །རྡོ་ལ་རྲི་མོ་བྲྲིས་པ་ལྟ་བུར་ནྲི། །ཤྲི་ཡང་གཞན་དུ་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་པ་རྣམས་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་དམ་བཅས་པའྲི་ཁུར་མྲི་

འདོར་བས་བརམས་པ་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་མཆོད་བརོད་ཀྲི་

དགོས་པ་དང་ཟློས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། མཆོད་བརོད་ཀྲིས་རོམ་པ་

མཐར་ཕྲིན་པའྲི་འགལ་རྐེན་བདུད་དམ་བདུད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷས་བྱས་པའྲི་བར་དུ་

གཅོད་པ་སོགས་སེལ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། མཐུན་རྐེན་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེད་

པར་བྱེད་ལ། རོམ་པར་དམ་བཅས་འགལ་རྐེན་ཕྲི་བཤོལ་གྲི་ལེ་ལོ་སོགས་འགོག་
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པར་བྱེད་ཅྲིང་མཐུན་རྐེན་སྤོ་བ་དག་བརོན་འགྲུས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་བསྡུས་དོན་ནྲི། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ལྟ་ན། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་

ཉྲིད་ཀྲིས། བསྟན་བཅོས་རྣམ་འགེལ་འདྲི་ཉྲིད་རོམ་པའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་གཙོ་བོའྲི་

དགོས་པ་གཞན་གྲི་དོན་ཡྲིན་པར་རྟོགས་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་ཉན་པ་པོའྲི་སྐོན་སང་

བའྲི་ཕྲིར་དུ་དངོས་སུ་གཞན་དོན་དུ་མྲི་རོམ་པ་ལྟར་བཅོས་ཤྲིང༌། བདག་ཉྲིད་ལེགས་

བཤད་ལ་གོམས་པ་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ནས་ཤུགས་ལ་

ཉན་པ་པོ་རྣམས་སྣོད་ཀྲི་སྐོན་འདྲི་དང་བྲལ་བར་བྱས་ནས་མཉན་ན་ཡུན་རྲིང་དུ་ཕན་

པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གཞན་དོན་དུའང་རོམ་པར་བསྟན་ནོ་ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། 

ཤཱཀ་བོས། གཞན་གྲི་ལུགས་ཤྲིག་བཀོད་པ་ཡང་ལུགས་འདྲི་དང་ཕོགས་མཐུན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བོ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ལུགས་ལྟར་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་

པོས་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་རྣམ་འགེལ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད། 

ཤེས་རབ་ཞན་པ་དག་གྲིས་མ་རྟོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕན་པ་ཆེན་པོར་མ་གྱུར་ཅྲིང༌། 

སོབ་དཔོན་ལ་ཕག་དོག་གྲིས་སང་བ་དང༌། སོད་པ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་དོན་མ་ཡྲིན་པ་

ཆེན་པོ་བསྐེད་བར་མཐོང་བས། དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ལས་བཟློག་པར་འདོད་

པའྲི་སྙྲིང་རེ་དང༌། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་ན་གཞན་ལ་ཕན་པ་

རྒྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་བྱ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རྣམ་འགེལ་འདྲི་རོམ་པ་ལ་

དགའ་བ་སྐེས་སོ། ཞེས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །
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གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ། བསྡུས་དོན་དང་པོ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ན། རྟོག་

པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་དག་བྱ་བ་འགའ་ཡང་མ་མཐོང་བར་མཆོད་པ་བརོད་པའྲི་ཚིག་

རོམ་པར་མྲི་བྱེད་པས་བྱ་བ་གང་རོམ་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྲི་བྱ་བ་ལ་

འཇུག་གོ་ཞེས་ཁོང་ནས་དང་ངོ༌། །རྟོག་ལན་གྲི་བྱ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་

པས། རང་གཞན་གྲི་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་མཐོང་ནས་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་ལ་འཇུག་ཅེ་

ན། ཆོས་གགས་བདག་ལ་རྣམ་འགེལ་འདྲི་ནྲི་གཞན་ལ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ཕན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཞེས་བསམ་པའང་མེད་ཀྲི་འོན་ཀང་རང་གྲི་སེམས་ནྲི་སྔར་

དུས་ཡུན་རྲིང་པོར་གསུང་རབ་དང་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་སོགས་

པའྲི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ལ་གོམས་ཤྲིང་འདྲིས་པར་བྱས་པས། དེས་ཐུགས་

ཕོགས་པར་གྱུར་ཏེ། ད་དུང་ལེགས་བཤད་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང་ཆེས་ཆེར་འཛིན་པ་བསྐེད་

པའམ་འཕེལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་འགེལ་འདྲི་རོམ་པ་ལ་དགའ་བ་སྐེས་སོ། །ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་འདྲི་ཉྲིད་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་མྲི་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ལ་

ལེགས་བཤད་རྟོགས་པའྲི་འགལ་རྐེན་ཉེ་བར་གནས་ཤྲིང༌། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་

དེས་ནའོ། །

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ལེགས་བཤད་རྟོགས་པའྲི་འགལ་རྐེན་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཉེས་

བཤད་དམ་བསྟན་བཅོས་ཕལ་བ་དག་ལ་ཡང་རང་གྲི་ཡྲིན་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲིས་

ཆགས་ཤྲིང་ཞེན་པ་དང༌། ལེགས་བཤད་དག་ལ་ནྲི་གཞན་གྲི་ཡྲིན་པའྲི་འདུ་ཤེས་

ཀྲིས་དེ ་ཁོ ་ནར་མ་ཟད་ཕག་དོག་དྲི ་མ་དག་གྲིས་སང་བར་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པའོ། །ལེགས་བཤད་རྟོགས་པའྲི་མཐུན་རྐེན་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ལེགས་བཤད་ལ་འཇུག་
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པའྲི་དོན་གཉེར་དང༌། ཞུགས་ནས་དོན་རྟོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཤེས་རབ་བོ། ”།
1
དང་

པོ་དང་མྲི་ལན་པ་ནྲི། ལེགས་བཤད་རྣམས་དོན་དུ་མྲི་གཉེར་ཞེས་པ་དང༌། གཉྲིས་པ་

དང་མྲི་ལན་པ་ནྲི། ཤེས་རབ་རལ་མེད་པས་ན་ཞེས་པས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་ན་

སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་བསྟན་བཅོས་ཕལ་པ་ཉེས་བཤད་དང༌། བྱ་བ་ཕལ་པ་ཞྲིང་ལས་

སོགས་ལ་ཆགས་ཤྲིང་ལེགས་བཤད་རྣམས་”དོན
2
་དུ་མྲི་གཉེར་རོ། །

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། ཉེས་ལེགས་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རལ་མེད་པས་

ནའོ། །ཤེས་རབ་མེད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཉེས་བཤད་ལ་ཆགས་ཤྲིང་ལེགས་བཤད་

དོན་དུ་མྲི་གཉེར་བ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕག་དོག་དྲི་མ་དག་གྲིས་བསོས་པའྲི་དབང་གྲིས་

ལེགས་བཤད་སྟོན་པ་པོ་ལ་སང་བར་ཡང་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་དེས་ན་ཞེས་སྦར་

རོ། །དེ་ལྟར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས། ཇྲི་སད་དུ། བཞྲི་བརྒྱ་པར། གཟུར་

གནས་བོ་ལན་དོན་གཉེར་པ། ”།
3
ཉན་པོ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བར་བརོད་ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་བྱ་བ་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། རང་

གཞན་གྲི་ཕོགས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཕག་དོག་གྲི་དྲི་མས་ཆོས་སྨྲ་བའྲི་གང་ཟག་སོགས་

ལ་སང་བ་ཡོངས་སུ་བོར་ནས་ཐོག་མར་ཉེས་ལེགས་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་

ཡོན་ཏན་དང་སྐོན་ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ། ཉེས་བཤད་དོར་ཞྲིང་ལེགས་བཤད་དོན་

དུ་གཉེར་བའྲི་བོས་འཇུག་པར་བྱ་ལ། ཞུགས་པའྲི་འོག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ལེགས་

1 མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།   -།    * །

2 མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   དན    * དོན

3 མ་ཕྱི། ༩ན༣ན།   -།    * །



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བཤད་ཀྲི་དོན་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱའོ། ”།
1
ཞེས་གདམས་པའྲི་སོ་ནས་ཉན་པ་པོ་

སྣོད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལན་པར་གྲིས་ལ་ཉོན་ཅྲིག་དང༌། ངས་ལེགས་བཤད་འདྲི་

ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་དོན་གྲིས་འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བསྡུས་དོན་གཉྲིས་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ན། ཡོངས་གྱུར་དེས་ན་བདག་

ལ་འདྲི་ནྲི་གཞན་ལ་ཕན་པ་མྲིན་ཞེས་སེམས་པའང་ཡྲིན། ཞེས་བཏོན་ནས་བཤད་

པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་རམ། མང་དུ་ལུགས་ཕལ་པ་འཇྲིག་རྟེན་མ་

རབས་ཀྲི་ལུགས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་བའྲི་བསྟན་བཅོས་དང༌། ཕོགས་གླང་གྲི་

ལུགས་སུན་འབྱྲིན་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཉེས་བཤད་དག་ལ་ཆགས་ཤྲིང་

རེས་སུ་ཆགས་སོ། །རྒྱུ་གང་གྲིས་ཆགས་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཀྲི་རལ་མེད་པས་ཉེས་

བཤད་ལའང་ལེགས་བཤད་དུ་བཟུང་ནས་སོ། །དེས་ན་ཤེས་རབ་མེད་པའྲི་མཐུས། 

སོབ་དཔོན་གྲི་ལེགས་བཤད་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལེགས་བཤད་དུ་

མ་གོ་བའྲི་དབང་གྲིས་དོན་དུ་མྲི་གཉེར་བ་ཁོ་ནར་མ་ཟད། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་ལ་

ཕག་དོག་གྲི་དྲི་མ་དག་གྲིས་སང་བར་ཡོངས་སུ་གྱུར་ཏོ། །སོབ་དཔོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་

ན། ལེགས་བཤད་གོམས་པས་ལྷུར་ལེན་བསྐེད་པ་ལའོ། ཚིག་དེ་ནྲི་ཚིག་གཞན་

གྲིས་བར་དུ་ཆོད་ཀང༌། འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས་འདྲིར་ལན་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

དེ། ལུགས་ལས། གང་ཞྲིག་གང་དང་འབྲེལ་བ་ནྲི། །རྲིང་ན་འདུག་ཀང་དེ་དང་དེར། 

ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ལེགས་བཤད་ནྲི་བཤད་པ་བཟང་པོ་སྟེ། དེ་ལ་

གོམས་པས་ལེགས་བཤད་ལ་ལྷུར་ལེན་བསྐེད་ཅྲིང༌། དེ་ཁོ་ན་ལ་ཐུགས་ཤྲིན་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༩ན༥ན།   -།    * །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 20  

གཞོལ་བར་གྱུར་པའོ། །འདྲིས་ནྲི་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་བསགས་

པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བསྟན་ཏེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་བསགས་པ་དག་ཁོ་ན་

ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གོམས་པས་ལྷུར་ལེན་པ་སྐེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གང་གྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་མཐུ་མེད་པས་སོབ་དཔོན་གྲི་ལེགས་བཤད་དོན་

དུ་མྲི་གཉེར་ཞྲིང་ཉེས་བཤད་ལ་ཆགས་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་ལས་བཏུས་འདྲི་གཞན་ལ་

ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་མྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཆོས་གགས་བདག་ལ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་འདྲི་ནྲི། དོན་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཡང་མང་པོ་དག་ལ་ཕན་པར་མ་གྱུར་ཏེ། དེ་

བས་ན་ཇྲི་ལྟར་འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་བྱ་སྙམ་པའྲི་སེམས་པའང་

འདྲིར་རོམ་པའྲི་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། འང་གྲི་སྒས་སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལ་ཅུང་ཟད་སང་བའང་ཕུང་བའྲི་རྒྱུ་”ཡྲིན
1
་པས། བདག་གྲིས་སོབ་དཔོན་གྲི་

ལུགས་ལེགས་པར་བཤད་དེ། སོབ་དཔོན་ལ་གུས་པ་བསྐེད་ནས་ཕུང་བའྲི་རྒྱུ་ལས་

བཟློག་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྙྲིང་རེ་ཡང་བསྟན་བཅོས་འདྲི་རོམ་པའྲི་རྒྱུར་སྡུད་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

སེམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྐུལ་ནས་ཁོ་བོའྲི་སེམས་ནྲི་ཡུན་རྲིང་མོ་

ནས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་དུ་གྱུར་བའྲི་རྣམ་འགེལ་འདྲི་རོམ་པ་ལ་དགའ་

བ་སྐེས་སོ། །

བཞྲི་པ་མཐའ་བཅད་པ་ནྲི། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གཙོ་བོར་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་

1 མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   ཡན    * ཡྱིན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བརོད་པར་བྱ་བ་དང༌། དགོས་པ་དག་ཀང་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། གོང་དུ་ཇྲི་

སད་བཤད་པའྲི་སེམས་པ་དང༌། སྙྲིང་རེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རྣམ་

”བཤད
1
་དུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་འགེལ་འདྲི་རོམ་པ་ལ་དགའ་བ་སྐེས་སོ། ཞེས་བསྟན་བ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ཚིག་དང་དོན་དག་ནྲི་འདྲིའྲི་བརོད་པར་བྱ་བར་བསྟན་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ཚིག་དོན་རྣམས་གདུལ་བྱ་དག་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་སོ་ནས་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང༌། 

བདག་གཞན་ཕུང་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་སོབ་དཔོན་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་ཕག་

དོག་གྲིས་”སོད
2
་ཅྲིང་སང་བར་བྱེད་པ་སོགས་ལས་ལོག་ནས་ཆོས་སྨྲ་བའྲི་གང་

ཟག་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་བསྟན་བཅོས་འདྲིའྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་

པར་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བཅོས་འདྲིའྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྲི། ཚད་

མའྲི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དག་དང༌། དེའྲི་གཞུང་

ཚིག་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་གང་ཡྲིན་པ་རྣམས་སོ། །དགོས་པ་ནྲི་དངོས་སུ་ཚད་མའྲི་

མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྲི་སོ་ནས་ཆོས་

དང་ཆོས་སྨྲ་བའྲི་གང་ཟག་སོབ་དཔོན་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་

པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀང་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྲི་དོན་

རྲིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། 

གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྲི་དོན་ལ་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་པའྲི་ངེས་པ་གཏྲིང་

ཚུགས་ཤྲིང་ཚིག་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་རེད་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར་སྟོན་པ་དང༌། དེའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   པ་ཤད    * བཤད

2 མ་ཕྱི། ༡༠ན༤ན།   སོད    * སོད
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བསྟན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་བ་ཐོབ་ཅྲིང༌། བདུད་དང་ཕས་ཀྲི་རྒོལ་བས་སྟོན་པ་དང་

ལམ་གཞན་ལ་བཀྲྲིར་མྲི་རུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཚད་མའྲི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་

དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་འགེལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བསྟན་བཅོས་འདྲི་གཉྲི་གའྲི་དགོས་པའོ། །

དགོས་པའྲི་ཡང་དགོས་པ་ནྲི། རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་བསལ་ཅྲིང༌། ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པས་སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་

གྲི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་དེ་ཉྲིད་མངོན་དུ་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་མཐའ་དག་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་

དངས་ཏེ་མཐའ་གཞན་དུ་སྲྲིད་པའྲི་དོགས་པ་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའྲི་བསྟན་བཅོས་འདྲི་བརམ་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ་

བཅས་པ་ཡྲིན་པས། མཆོད་བརོད་ཀྲི་སབས་སུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་

ལས་དང་བཅས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་བྱེད་

པའྲི་ཐབས་མ་ལུས་པ་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་འདྲིར། རྲིགས་པའྲི་སོ་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་དེ་ཉྲིད་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རྟོགས་པ་དང་མཐུན་

པར། སོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་བངས་པས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དགོས་

པའྲི་ཡང་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བསྟན་བཅོས་དང༌། བརོད་པར་བྱ་བ་དང༌། དགོས་པ་

དང༌། དགོས་པའྲི་ཡང་དགོས་པ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཐབས་དང༌། ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ཐབས་

ལས་བྱུང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་དཔོད་པ་དང་ལན་པ་གང་དག་འདྲི་སྙམ་དུ། བསྟན་བཅོས་འདྲིར་འཁོར་

ལོ་དང་པོའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 23  

དོན་ཁས་བངས་ནས། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བའྲི་ར་བ་བཅད་དེ། ཐར་པ་ཇྲི་ལྟར་ཐོབ་

པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཞྲིག་ཀང་བསྟན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོའྲི་དགོངས་

པ་འགེལ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་བཀག་ཅྲིང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་སངས་པའྲི་

སོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཇྲི་ལྟར་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་

ཞྲིག་ཀང་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ཐེག་པ་གསུམ་”གའྲི
1
་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་བསྟན་པས། 

བསྟན་བཅོས་འདྲི་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་མདོ་སེ་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་འགེལ་ཡྲིན་

ཅྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་བསྟན་བཅོས་འདྲིའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ཡང༌། རྲིགས་ཅན་

གསུམ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལྟ་ན་ནྲི་ཉྲིང་དགོས་ཀང་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པ་གསུམ་

དུ་འབྱེད་པར་རྲིགས་ཀྲི། རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཁོ་ན་”ཉྲིང
2
་དགོས་སུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་

ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་འདྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ནྲི། བསྟན་བཅོས་འདྲིའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ལ། རྲིགས་ཅན་གསུམ་

དུ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་

བཞེད་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྲི་དོན་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས། རྲིགས་ཅན་

གསུམ་གའྲི་དོན་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་དག་གྲི་དོན་བྱེད་པ་ལ་ཡང༌། རང་རང་གྲི་

རྲིགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས། རང་རང་གྲི་སལ་བ་དང་

འཚམ་པར་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་དགོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།   གའ    * གའྱི

2 མ་ཕྱི། ༡༡ན༣ན།   ཉྱིད    * ཉྱིང
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དེ་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་དོན་བྱེད་པ་ལ་ཡང༌། ཐབས་བྱུང་དེ་

རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པ། །དེ་འཆད་པ་ནྲི་དཀའ་བ་ཡྲིན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གྲིས་

རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་ཤེས་པར་གཞན་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པར་བསྟན་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་དག་གྲིས་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གའྲི་

ལམ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེ་སྣོད་དག་ཏུ་ཡང་

རྲིགས་ཅན་གསུམ་གའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས། འདྲི་ཉྲིད་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྲི་བསྟན་བཅོས་ཡྲིན་ཀང༌། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

སྟོན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་

པ་སྟོན་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་གང་ལ་སྟོན་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་

རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

འོན་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ལམ་དག་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་

ཙམ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་ལམ་དེ་དག་གྲི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སོམ་པར་

བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེ་སྣོད་དག་ཏུ་ཉན་རང་གྲི་ལམ་གྲི་

རྲིམ་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྟན་བཅོས་དེའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱས་

ལམ་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེས་ལམ་དེ་དག་

གྲི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ཐེག་པ་དམན་

པའྲི་སེ་སྣོད་དག་ཏུ་ཉན་རང་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་གསུངས་པ་དག་ནྲི། བསྟན་བཅོས་

དེའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་དེས་ལམ་དེ་དག་གྲི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཡན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ལག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཉན་རང་གྲི་ལམ་

གྲི་རྲིམ་པ་བསྟན་ན། བསྟན་བཅོས་དེའྲི་ཉྲིང་དགོས་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་དག་ཀང་དབྱེ་དགོས་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་བསྟན་བཅོས་འདྲི་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེ་སྣོད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རེ་

ཤྲིག་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་རྲིགས་ཅན་དག་

རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཆེད་དུ་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་མདོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་ཁས་བངས་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དག་ཀང་སྟོན་པར་བྱེད་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་

མདོ་དང༌། བར་པ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་མདོ་གཉྲི་ག་དང་དོན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། ཐ་མ་

ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་དོན་བསམས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་སབས་ཉྲིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བསྟན་བཅོས་འདྲིའྲི་རང་

ལུགས་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡང་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་ཚུལ་དུ་གནས་སོ། །ཞེས་

ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ། གང་དག་རྣམ་འགེལ་རང་ལུགས་ཀྲི་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་

བའྲི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྒོགས་པ་དེ་དག་ནྲི། རང་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་

པར་སྣ་བའྲི་མྲིང་ཙམ་ལ་དགའ་བ་སྟོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌།  གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གཉྲི་གའྲི་

རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་དོན་དག་སྔོན་ཆད་རྣ་བའྲི་ལམ་ཙམ་དུ་ཡང་གག་པར་མ་གྱུར་

པ་མཚོན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྟོན་པའྲི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་སེ་དག་དང་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་དབུ་མ་པ་དེ་དག་གང་ན་ཡོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གཞོན་ནུ་ཁྱེད་ཀྲི་སྟོན་ཅྲིག །

གཞན་ཡང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་སབས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་གསུངས་ཀང༌། སར་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། 

ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྲི། སབས་གང་དུའང་མ་བཀག་ཅྲིང༌། རྲིགས་པ་བརྒྱ་

ཕག་དག་གྲིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་པར་

འགྱུར། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ན། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ར་འགེལ་གྲི་

གླེགས་བམ་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བར་ཟད་མོད། འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་བའྲི་འཇྲིགས་

པས་མ་བྲྲིས་སོ། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་འདྲི་ཉྲིད་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་བཞེད་པ་

མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཐའ་བཅད་པ་དག་ནྲི། དག་བཅོམ་སེམས་གང་ཡྲིན་

དེ་ཡང༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ། 

བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཡང་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་བརོད་

པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རྲིགས་སོ་ལས། མངོན་སུམ་དང་ནྲི་རེས་སུ་

དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་བདག་རྲིག་ཕྲིར། །སྒྲུབ་པ་དང་ནྲི་སུན་འབྱྲིན་ངག །ལྟར་

སྣང་བཅས་པ་གཞན་རྲིག་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟོན་པ་དང༌། 

དེའྲི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ཐབས་དང༌། ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་

འཛིན་པའྲི་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཇྲི་

ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མྲི་གནས་ནྲི། གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀྲི་བོ་
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ཡང་དག་ཏུ་སོང་མ་སོང་རང་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ལོག་གྱུར་ངེས་བྱེད་

ཀྲི་བོ་སྐོན་མེད་རེས་དཔག་དང༌། མངོན་གྱུར་ངེས་བྱེད་ཀྲི་བོ་སྐོན་མེད་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ཡྲིན་པས་མངོན་རེས་ཀྲི་ཚད་མ་གཉྲི་ག་གསུངས་ལ། བོ་གཞན་གྲི་རེས་སུ་

འབྲངས་ནས་གཞལ་བྱའྲི་གནས་དག་ལ་དཔད་ཀང༌། སླུ་བར་འགྱུར་བས་ལམ་གྲི་

གོལ་ས་གཅོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མངོན་རེས་ལྟར་སྣང་གཉྲིས་གསུངས་ཤྲིང༌། རང་

གྲིས་ངེས་ནས་གཞན་ལ་རྟོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ། ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་

ཕྲི་མ་བཞྲི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི་དཔལ་

གཞོམ་པའྲི་ཕྲིར་དུ། སུན་འབྱྲིན་ཡང་དག་བསྟན་ལ། མཐའ་གཉྲིས་སུ་དོགས་པའྲི་ཐེ་

ཚོམ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གསུངས་ཤྲིང༌། སུན་འབྱྲིན་དང་སྒྲུབ་

ངག་ལྟར་སྣང་གྲིས་བྱ་བ་དེ་དག་བྱེད་མྲི་ནུས་སོ་ཞེས་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་གོལ་ས་

གཅོད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལྟར་སྣང་དེ་གཉྲིས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་རྟོག་གེའྲི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་པོ་འདྲི་ཉྲིད་རོགས་པར་སྟོན་པ་ནྲི་ཚད་

མའྲི་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡྲིན་པས། ཚད་མ་མདོ་དང༌། རྣམ་

འགེལ་དང༌། རྣམ་ངེས་དང༌། རྲིགས་པའྲི་ཐྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི་བསྟན་བཅོས་ལུས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཏན་ཚིགས་ཐྲིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནྲི་

ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྟོན་པ་དང༌། དེའྲི་

བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་

མངོན་རེས་ཀྲི་ཚད་མ་གཉྲིས་དང༌། གཉྲིས་པོ་དེའྲི་གོལ་ས་མངོན་རེས་ལྟར་སྣང་

གཉྲིས་དང༌། དེ་ལྟར་རང་གྲིས་ངེས་ནས་སྟོན་པ་དང༌། དེའྲི་བསྟན་པ་ལ་ལོག་པར་
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རྟོག་པའྲི་གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་བསལ་ཏེ། ངེས་པ་སྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་སུན་

འབྱྲིན་དང༌། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉྲིས་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་གོལ་ས་གཅོད་པའྲི་ཡན་

ལག་སུན་འབྱྲིན་དང་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གཉྲིས་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པའྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཡང་

བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་སྟོན་པ་དང་དེའྲི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

འཆད་ཅེ་ན། སྟོན་པའྲི་བསྟན་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ལུང་གྲི་བསྟན་པ་དང༌། རྟོགས་པའྲི་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འབྲེལ་པ་དང་ནྲི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐེས་བུའྲི་དོན་ནྲི་རོད་

བྱེད་ངག །ཡོངས་བརྟགས་དབང་དུ་བྱས་ཡྲིན་གྲི། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་བྱས་

མྲིན། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། གོལ་བ་”དོན
1
་གཉེར་གྲི་སྐེས་བུའྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་

དོན་དང༌། དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའྲི་རེས་མཐུན་གྲི་ཐབས་དམ་པ་དང༌། དེ་ཡང་འབྲེལ་

ཆགས་སུ་སྟོན་པ་སྟེ། ངག་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་ཡང་དེའྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་དག །མངོན་རེས་ཀྲི་ཚད་མ་

གཉྲིས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོད་པར་བྱེད་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་བསྟན་བཅོས་གང་ཡྲིན་

པ། །གཟུང་བར་བྱ་ཕྲིར་སྤོད་འཇུག་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ཡང་ན་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་ནས་དེ་དང་རོམ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༣ན།   དན    * དོན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 29  

པོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བརོད་བྱའྲི་དོན་ཕལ་བ་སྟོན་པ་རྣམས་སྐོན་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཙོ་བོའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བ། ཕལ་བའྲི་དོན་ལ་སླུ་བར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་སད་དུ། གཙོ་བོའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུའྲི་ཕྲིར། །གཞན་ལའང་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཡྲིན། ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ལུང་གྲི་བསྟན་པའྲི་བརོད་བྱ་ནྲི། མངོན་མཐོ་བདེ་

འགོའྲི་གོ་འཕང་དང༌། ངེས་ལེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེད་པའྲི་གོ་འཕང་

ཐབས་དང་བཅས་པར་འདུས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་ན། དང་པོར་མངོན་མཐོ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས། ཕྲིས་ངེསལེགས་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཙོ་ཕལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་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་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། བང་དང་དོར་བྱའྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡྲིས། །གཙོ་བོའྲི་

དོན་ལ་མྲི་སླུའྲི་ཕྲིར། །གཞན་ལའང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྲིན། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

རྟོགས་པའྲི་བསྟན་པ་ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ངེས་ལེགས་ཀྲི་གོ་འཕང་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་

པས་བརོད་བྱ་རྟོགས་པའྲི་བསྟན་པ་ཚད་མས་བསྒྲུབས་པའྲི་སོ་ནས། རོད་བྱེད་ལུང་

གྲི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ན། དེའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་སྟོན་པ་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

བསྟན་པའྲི་དོན་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་དགེ་འདུན་ཡང་སྐོན་མེད་པར་གྲུབ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟའྲི་དངོས་སྟོན་བསྟོད་པ་ནྲི། །དེ་ཡྲི་བསྟན་པ་ཉྲིད་ལས་ནྲི། །ཚད་
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མའྲི་དེ་ཉྲིད་གྲུབ་དོན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའྲི་ལམ་གྲི་ངོ་

བོ་དང་གངས་ངེས་དང་གོ་རྲིམས་དག་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་ཚད་མས་ཇྲི་ལྟར་

གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན། བསྟན་བཅོས་འདྲི་དག་ཏུ་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་

རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལན་འདས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་དང༌། དེའྲི་བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཚད་

མས་གནོད་པ་མེད་པའྲི་སོ་ནས་ཐར་འདོད་ཀྲི་འཇུག་ངོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། 

གཞན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དག་ནྲི་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་སྟོན་པ་མ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དབང་ཕྱུག་དང་སེར་སྐ་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་ལམ་དེ་དག་ཀང་ཚད་

མས་གནོད་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར། ཐར་འདོད་ཀྲི་འཇུག་ངོགས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོ་ནས་སྐབས་གསུམ་གཞན་དུ་བདུད་དང་ཕས་ཀྲི་རྒོལ་བས་

བཀྲྲིར་མྲི་རུང་བའྲི་ཐབས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་དཔོད་

དང་ལན་པ་དག་གྲིས་ནྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མ་སྐབས་སུ་འགོ་བའྲི་སོ་ཙམ་ཞྲིག་ལ་ངེས་པ་

གཏྲིང་ཚུགས་པ་ཚོལ་ན་ཡང༌། རྲིགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཅྲི་ནས་ཀང་

བརྟེན་པར་བྱ་དགོས་ན། ལམ་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སྙྲིང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་

ལེན་པའྲི་བསམ་པས་ངེས་པ་གཏྲིང་ཚུགས་པ་ཞྲིག་ཚོལ་ན། རྲིགས་པའྲི་གཞུང་

ལུགས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ངེས་པ་རེད་པ་མེད་མྲི་
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རུང་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའྲི། 

གང་གྲི་ཚེ་ཕྲིའྲི་གོ་རྒྱ་ཙམ་གཅོད་པ་དང༌། ཚེ་འདྲིའྲི་སྣང་ཤས་འབའ་ཞྲིག་ལྷུར་ལེན་

པའྲི་ཐབས་སུ་གཞན་དང་ཁ་གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་རྲིགས་པའྲི་

གཞུང་ལུགས་དག་ལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་འཇུག་ཅྲིང༌། སྙྲིང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་

པའྲི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་སྐེས་པ་དེའྲི་ཚེ་རྲིགས་པའྲི་བརྟག་དཔད་དོར་ནས་བླུན་

པོ་དག་གྲི་ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་སྐབས་སུ་བཟུང་སྟེ། ཚད་མས་གནོད་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་

དོན་”མོས
1
་མནོས་ཙམ་གྲིས་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའྲི་སྙྲིད་རུས་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་གོ་འཕང་ལོའམ་ཟླ་བའམ་ཞག་གྲི་དུས་ཚིགས་ལ་མངོན་

དུ་བྱེད་པར་ཁས་འཆེ་བའྲི་རྨོངས་པ་ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པ་དག་གྲི་ཧ་ཅང་ཡང་མྲི་

འཚམ་པའྲི་ལོག་པའྲི་གཏམ་ལ་ཤེས་ལན་དག་གྲི་རྣ་བ་དགབ་པར་བྱའོ། །

ཡང་མཁས་པར་གགས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་འདྲི་

དག་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་གེའྲི་བསྟན་བཅོས་ཡྲིན་

པས་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་ལས་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མྲི་

འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་རྟོག་གེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་པའྲི་སྟོན་པ་དང་

སྲོང་གླྲིང་སྐེས་ལ་སོགས་པའྲི་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་སོ་ནས་བཞག་པའྲི་རྟོག་

གེ་དང༌། ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྟོག་གེ་བརྟན་ཅྲིང་མ་ངེས་ལ། །མ་ཁྱབ་ཀུན་རོབ་སྐོ་

བ་ཅན། །བྱྲིས་པ་ལ་ནྲི་བརྟེན་པར་འདོད། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

དོན་སྤྲི་ཙམ་གཟུང་བའྲི་སོ་ནས། རྟོགས་པས་ངེས་དགོས་ཀྲི། མངོན་དུ་མ་གྱུར་བ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༤ན༦ན།   མོན    * མོས
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རྟོག་གེར་བྱས་པའོ། །བསྟན་བཅོས་འདྲི་དག་སྔ་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་

བསྟན་བཅོས་ཡྲིན་པར་ནྲི་ཁྱེད་རང་ཡང་མྲི་འདོད་ལ། འཐད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་

སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཞག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རྟོག་གེ་ཡྲིན་པས། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་

མྲི་མཁོ་བར་འདོད་ན། སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་མཁོ་

བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཉྲིད་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡུལ་དུ་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ནང་

རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་

ཅེས་པ་ནྲི། ནང་སེམས་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་སང་བྱ་མ་རྲིག་པ་སོང་བ་དང༌། གཉེན་

པོ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལ་

བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞུང་ལུགས་འདྲི་དག་ལས་ཀང༌། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་པ་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་

དང༌། གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་དྲུངས་འབྱྲིན་པའྲི་ཐབས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པར་སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཙམ་གྲིས་ནང་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་སུ་མྲི་

འགྱུར་ན། ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་གང་ཡྲིན་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །

གཞན་ཡང་ནང་རྲིག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མྲི་མཁོ་

བར་འདོད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་མ་བྱས་པར་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་

སེའྲི་རྒྱན་ལས། རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརོན་པར་མ་བྱས་པར། །འཕགས་

མཆོག་གྲིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་
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ཚར་གཅོད་རེས་བཟུང་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྲིར་དེ་ལ་དེ་བརོན་བྱེད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་འདྲི་དག་གཏན་ཚིགས་རྲིགས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་

མ་ཡྲིན་ནམ། ཞེ་ན། དེ་ནྲི་མྲི་འགལ་ཏེ། གཏན་ཚིགས་རྲིག་པའྲི་དོན་རྒྱུ་མཚན་རྲིག་

པ་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། བསྟན་བཅོས་འདྲི་དག་ཀང་བང་དོར་གྲི་གནས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་གྲི་སོ་ནས་རྲིག་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན་ནང་རྲིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རྲིག་པ་གཉྲི་གའྲི་བསྟན་བཅོས་

ཚད་མ་སེ་བདུན་ལྟ་བུ་དང༌། ཇྲི་སད་དུ། ཤཱཀ་བོས། སོབ་དཔོན་གྲི་འདུལ་བའྲི་ཊྲིཀྐ་

ལ་སོགས་པ་ཡོད་མོད་ཀྲི། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར། ནང་རྲིག་པ་ཁོ་ནའྲི་བསྟན་བཅོས་འདུལ་བའྲི་མདོ་ལྟ་བུ་དང༌། གཏན་

ཚིགས་རྲིག་པ་ཁོ་ནའྲི་བསྟན་བཅོས། བྲམ་ཟེ་རྐང་མྲིག་གྲིས་བྱས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་

ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུ་དང༌། གཉྲི་ག་མ་ཡྲིན་པ་གསོ་དཔད་

ཀྲི་གཞུང་ལྟ་བུ་སྟེ། མུ་བཞྲིར་འགྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་ཚད་མ་རྣམ་པ་

གཉྲིས་དང༌། གཏན་ཚིགས་དང༌། སྒྲུབ་པའྲི་ངག་དང༌། སུན་འབྱྲིན་པ་སྟོན་པར་བྱེད་

པ་ཙམ་གྲིས་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་ན། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀང་

ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་གཉྲིས་དང༌། གཏན་ཚིགས་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གསུང་རབ་ལས་ཇྲི་ལྟར་

བཤད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། བསྟན་བཅོས་འདྲི་དག་གྲི་དགོས་པ་ལ་ལོག་པ་རྟོག་པ་གཞན་

འགའ་ཞྲིག་དགག་པའྲི་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་པ་ནྲི། ཁོ་བོས་གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་འདྲིར་མ་བྲྲིས་སོ། །གལ་ཏེ་འདྲི་དག་ནང་རྲིག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཡྲིན་ན། ཚད་
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མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཐུབ་པའྲི་དབང་པོའྲི་བསྟན་པ་ལས་ནྲི་ཡུན་རྲིང་ཉམས་

གྱུར་པ། །ངག་ཡྲིན་རྟོག་གེའྲི་ལམ་གྲིས་ཆོས་ཉྲིད་བགོད་པར་བྱེད་མ་ཡྲིན། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་འགྱུར་པར་

འགོ་བར་བྱེད་དམ་བརྟག་པར་གྲིས། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེའྲི་དོན་

ལོག་པར་བཟུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཐུབ་པའྲི་དབང་པོའྲི་བསྟན་

པ་ལས་ནྲི་ཡུན་རྲིང་མོ་ནས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ། མུ་སྟེགས་བྱེད་རྣམས་

ཀྲི་རྟོག་གེའྲི་ལམ་གྲིས་ཆོས་ཉྲིད་བགོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཉྲིད་རྟོགས་

པའྲི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་

པའྲི་རྟོག་གེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་ལས་གཞན་དུ་

རྣམ་པར་འགྱུར་བར་འགོ་བར་བྱེད་དམ། དེས་ན་ཕྲི་རོལ་པའྲི་རྟོག་གེ་དང༌། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་པའྲི་རྟོག་གེའྲི་ཁྱད་པར་ཤེས་ལན་དག་གྲིས་བརྟག་པར་

གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རང་འགེལ་དུ། མུ་སྟེགས་པའྲི་འདོད་པ་སྙྲིང་པོ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཞེན་པ་རྣམས་བཟློག་པའྲི་དོན་དུ་འདྲི་བརམས་པ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་

ཙམ་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའྲི་དོན་དུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེའྲི་ཆོས་ནྲི་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་

ན། བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་སྤྲིར་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། 

ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྲི་འགལ་རྐེན་བདག་གཉྲིས་སུ་འཛིན་པའྲི་སྒོ་

འདོགས་ཀུན་བཏགས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ར་བ་
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ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲི་བདག་གྲུབ་ན། 

བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་བཟུང་པ་ལྟར་གྲི་དོན་དེ་དག་ཏུ་གྲུབ་དགོས་ཏེ། 

དཔེར་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ། ང་གངས་ཅན་གྲིས་ཀུན་བཏགས་

པའྲི་བདག་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ལྟར་དུ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་མེད་

ཀང་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲི་ང་བདེན་པར་གྲུབ་ན། 

གངས་ཅན་གྲིས་བཏབས་པའྲི་བདག་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ལྟར་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན། ཕྲི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་སྒོ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། གྲུབ་

མཐའ་ངན་པས་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་འཛིན་སྟངས་གསོས་བཏབ་ནས། དེ་ཉྲིད་

སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དུ་མ་ཞྲིག་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྲིན་པས། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ལ། དེ་ཉྲིད་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་གསོས་

བཏབ་སྟེ། མཐའ་སྣ་ཚོགས་པར་ཀུན་བཏགས་པའྲི་མཐའ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཁེགས་

དགོས་ཏེ། གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་མ་ཁེགས་ན་ཡང༌། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་དེ། ཕོགས་དེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལྟར། གནས་

སམ་སྙམ་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་

ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཀུན་བཏགས་པ་ལྟར་གྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་

ཁེགས་པ་ན། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡང་ཁེགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 36  

པར་འགྱུར་བས། དང་པོར་སུན་འབྱྲིན་ཡང་དག་གྲིས་རང་གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐས་

ཀུན་བཏགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་དག་གྲི་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་དཔལ་གཞོམ་

པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་

ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་སྙམ་

དུ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དེའྲི་ཚེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པའྲི་རེས་

དཔག་བསྐེད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བུའྲི་རེས་དཔག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུན་རེ་གཅྲིག་པའྲི་གཞྲི་གནས་ལ་བརྟེན་

ཏེ། ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། བདག་གཉྲིས་དང་བྲལ་བའྲི་དངོས་པོའྲི་

རང་བཞྲིན་ལ་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསལ་སྣང་ཇེ་ཆེར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་དག་ནྲི་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་རེས་དཔག་དང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སོམ་བྱུང་

གྲིས་ཆོས་ཉྲིད་རྟོགས་ཀང་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་མཐོང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་

ཆོས་ཉྲིད་མ་རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པས་བུམ་པ་རྟོགས་

ཀང༌། བུམ་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་མཐོང་ན། མངོན་སུམ་དང་རྟོག་པའྲི་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་

བས། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་སོགས་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་གང་ཟག་

དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་གྲིས་སྟོང་བར་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་དངོས་པོ་རྣམས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 37  

བདག་མེད་པར་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་ན། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་

ཀང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། མདོར་ན། རང་གྲི་གཞལ་བྱ་རྟོགས་

པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་པས། ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅྲིག་

པུའོ། །ཞེས་སྨྲོས་ལ། རྒྱང་”ཕན
1
་གྲི་སོང་མར་ཁས་ལོང་ཞྲིག །དེས་ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་

གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་མྲི་

སྲྲིད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་

དག་མྲི་སྲྲིད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་པས། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པར་དམ་

བཅས་པའྲི་དམ་བཅའ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་མེད་པའྲི་དམ་བཅར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀྲི་རྟགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་འཇལ་བའྲི་ཚུར་མཐོང་

མངོན་སུམ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་གྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ཀང་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

གྲིས་རྟོགས་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པར་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་གྲིས་རྟོགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བས། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

མེད་པ་ཉམས་སོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན་དེ་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་

མེད་པ་འགལ་ལོ། །དེ་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་ཡོད་ན། དེ་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་

ཉམས་སོ། །ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོག་གེའྲི་ཡུན་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   པན    * ཕན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 38  

ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པ་ལ། དེ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང༌། ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་

པའྲི་ཚད་མ་སྟོན་པར་མྲི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

ཡོད་པར་ཚད་མ་གང་གྲི་སོ་ནས་ཀང་གཞག་མྲི་ནུས་པས། ཆོས་ཉྲིད་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་

དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ད་ལྟ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་བསྟན་རྒྱུ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་བཞྲིན་དུ། མ་འོངས་པ་ན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་ཤ་མོ་བརྡོལ་བ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ནྲི། གངས་ཅན་པ་དག་བོ་བདེ་

སེམས་མེད་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

བསྟན་དུ་མེད་ཀང་། མ་འོངས་པ་ན་དེ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་འབྱུང་བས། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་ལ། ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པས་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་

གྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་གགས་པའྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་

གྲུབ་ན་སྒ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁྱབ་པར་གགས་པའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་

ཉྲིད་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྟགས་མེད་ན། དམ་བཅའ་

ཙམ་དུ་ཟད་ལ།  ཡོད་ན་ཆོས་ཉྲིད་རྟགས་དེའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་སུ་སྨྲས་པ་དང་རང་ཚིག་འགལ་ལོ། །གང་དག་ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་

དངོས་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་
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མཚུངས་པར་འཇུག་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་

དག་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན”།
1
 ཆོས་ཀྲི་བདག་ཡོད་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་

འདོགས་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་དངོས་སུ་མགོ་མནོན་པའྲི་ཚད་མ་སོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ལ་

མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། གལ་ཏེ་དེ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། དེ་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། དེ་འདོད་ན། རྟོག་གེའྲི་

དངོས་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཉྲིད་དངོས་སུ་

བརོད་པའྲི་སྒ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་སྒ་ཡོད་ན། དེ་དངོས་

སུ་རྟོགས་པའྲི་རྟོག་པ་མེད་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

དངོས་སུ་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཅེས་

དངོས་སུ་སྨྲས་བཞྲིན་དུ་ཡང་དེ་ཉྲིད་སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ལས། 

རང་ཚིག་འགལ་བ་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཅེས་བརོད་པའྲི་

སྒ་དེ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དངོས་མྲིང་མ་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ཡང་

བུམ་པའྲི་དངོས་མྲིང་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་ལེགས་པར་མཚུངས་པས། དངོས་མྲིང་

ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་

བ། འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་ཟབ་མོ་ཡྲིན་པར་བྱས་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པར་སྣང་ཡང༌། 

ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པས་ཆོས་ཉྲིད་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་བཞྲིན་དུ་

སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་དག་ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་

1 མ་ཕྱི། ༡༧བ༢ན།   +་-།   * །
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གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྟགས་ཡང་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེས། ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་རྟོགས་ཀང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞྲིག་

གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་ཤར་

བའྲི་སོ་ནས་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་

བུམ་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྲི་བོ་དེས་ཀང་བུམ་པའྲི་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་རྣམ་པ་

ཤར་བའྲི་སོ་ནས་དངོས་སུ་རྟོགས་ཀྲི། བུམ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་

ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་དངོས་པོར་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་རྟོགས་པའྲི་བོ་

སྒ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་མྲི་ནུས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

པའྲི་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་སྣང་བའྲི་བོ་

སྒ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་མྲི་ནུས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་དང༌། རྟོག་གེའྲི་བོས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁྱབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཆོས་ཉྲིད་སྒས་དངོས་སུ་བརོད་དུ་མྲི་རུང་བཞྲིན། རྟོག་གེའྲི་བོས་དངོས་སུ་རྟོགས་

སུ་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་དོན་རེས་དཔག་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་

རྒྱུན་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སོམ་བྱུང་གྲིས་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་གསལ་སྣང་ཇེ་ཆེར་

གྱུར་པའྲི་མཐར་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེའྲི་སོ་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

པའྲི་དོན་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་དུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་པོར་སྐེས་
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པ་ནྲི། ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་དང་པོར་

སྐེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རང་འགེལ་གྲི་གཞུང་དེས་

ཀང་མུ་སྟེགས་པ་སོགས་ཀྲི་འདོད་པས་བཏགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་

དག་བཟློག་ནས། བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པའྲི་རེས་དཔག་

བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་འདྲི་བརམས་པ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་རྟོགས་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་

གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཆོས་ཉྲིད་དེའྲི་ཆོས་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེའྲི་སོ་ནས། རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚིག་དེའྲི་མཇུག་ཐོགས་

སུ་ལོག་པ་ལས་ནྲི་སྟོན་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཐོས་ནས་འབད་པ་མེད་པར་རྟོགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། བར་དུ་མ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་དེའྲི་དོན་ཅྲི་

ཞེ་ན། ལོག་པ་ལས་ནྲི་ཞེས་པས་སྔ་མ་ལས་ལོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་སྟོན་

པའྲི་ཚིག་གོ །གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། སྟོན་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཐོས་

ནས་བསོམ་མྲི་དགོས་པར་འབད་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཆོས་ཉྲིད་བརོད་པའྲི་སྒ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་དོན་སྤྲིས་

བར་དུ་མ་བསལ་བར། གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་བྲལ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བའྲི་བོ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའང་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཉྲིད་འགོག་པ་ཡྲིན་པར་གཞུང་འདྲིའྲི་ནུས་པ་ལས་ཤེས་
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སོ། །མདོར་ན། སྒ་རྟོག་གྲིས་ཆོས་ཉྲིད་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་དུ་

བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ཉྲིད་ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གཞན་དག་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཉྲིད་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་མ་ཡྲིན་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་བཀོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྦུན་པ་དང་འད་བར་གྱུར་བ་

ཡྲིན་པས། རྟོག་གེ་དང་ནང་རྲིག་པའྲི་སེ་སྣོད་ཀྲི་དོན་དང༌། གཞུང་ལུགས་འདྲི་དག་

གྲི་བརོད་བྱ་དང་དགོས་པ་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་འོལ་སྤྲི་ཙམ་ཡང་བོ་ཡུལ་

དུ་མ་ཤར་བར་ཆོས་སོང་བའྲི་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་

འཇྲིག་རྟེན་མཐའ་དག་གྲི་མྲིག་ཉམས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

༼འཇུག་བྱ་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་འཇུག་བྱ་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བཤད་པ་ལ། སྦྲིའྲི་དོན་དང། 

ཡན་ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཉྲིད་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པའྲི་རྣམ་འགེལ་དུ་རོམ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་ནྲི། ལེའུ་དྲུག་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན། འདྲིར་ལེའུ་བཞྲིར་བྱས་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀྲི་དཔེ་བརྟག་པ་དང༌། སེལ་བ་བརྟག་པའྲི་ལེའུ་གཉྲིས། རང་དོན་རེས་དཔག་

གྲི་ལེའུར་འདུས་པས། འདྲིར་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུའྲི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུར་

འདུས་ཀང་དེ་ཉྲིད་རོད་རྲིགས་སུ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་འདྲིར་དངོས་སུ་མ་

བསྟན་ལ། གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་དང་
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བཅས་པ་ཉྲིད་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་མཆོད་བརོད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟན་

ནས་ལེའུ་དྲུག་པོ་དག་གྲིས་དེ་ཉྲིད་རང་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་དང། 

གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་འཆད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན་

ཡང༌། འདྲིར་གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་དང་

བཅས་པ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོ་ནས། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་མཆོད་

བརོད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་པོ་དེ་ཉྲིད་འགེལ་པ་ལ་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་

ལོགས་སུ་མཛད་པས་ལེའུ་བཞྲིར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བཅོས་འདྲིའྲི་ལེའུ་བཞྲི་པོ་དག་གྲི་གངས་ངེས་པ་ནྲི་འདྲི་

ཡྲིན་ཏེ། རང་གཞན་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ལམ་དང་བཅས་པར་ངེས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་ཚུར་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་ཚད་

མས་མྲིག་གྲིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་བཞྲིན་དུ། དངོས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་

པས། དངོས་སུ་རེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། རེས་དཔག་ཚད་མ་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་མངོན་

སུམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་སོ་ནས། ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་

ཞྲིག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་རེས་དཔག་འབའ་ཞྲིག་བརྒྱུད་དགོས་ན་ཐུག་མེད་

དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་དང་བཅས་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས། 

མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉྲིས་སུ་གངས་ངེས་ཤྲིང༌། རང་གྲིས་རྟོགས་ནས་

གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ན། རང་གྲིས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པའྲི་རྒྱུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མཚན་དེ་ཉྲིད་དངོས་སུ་སྟོན་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ལོག་རྟོག་མངོན་གྱུར་

མགོ་གནོན་པའྲི་སུན་འབྱྲིན་དང༌། སྣོང་རུང་དུ་གྱུར་ནས་”ཤེས
1
་པར་འདོད་པའྲི་

དོན་གཉེར་དང་ལན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་གདམ་ངག་གྲི་ངོ་བོ་

གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་དེ་དག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའྲི་

ལེའུ་ཡང་བཞྲི་པོ་འདྲིར་གངས་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ལེའུ་བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་གྲི་གོ་རྲིམས་ངེས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། སོབ་

དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡ་མ་རྲི་ན་རེ། དང་པོར་གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་

གཙོ་བོ་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དང། ཐར་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་སྟོན་པར་བྱེད་ལ། 

མཚན་ཉྲིད་དེ་དང་ལན་པའྲི་ཚད་མ་དེའྲི་དབྱེ་བ་ཡང་དུ་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། མངོན་སུམ་

དང་ནྲི་རེས་སུ་དཔག །ཚད་མའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་

དཔག་པ་གཉྲིས་སུ་གངས་ངེས་སོ་ཞེས་བསྒྲུབས་ནས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུ་ཉྲིད་དེའྲི་རེས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། 

འོ་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ལ། རེས་དཔག་རྣམ་གཉྲིས་རང་དོན་

ནྲི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡྲིན། །གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནྲི། །རང་

གྲིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། རེས་དཔག་དེ་

ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་རང་དོན་རེས་དཔག་དང༌། དེ་

ཉྲིད་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་རང་

1 མ་ཕྱི། ༡༩བ༣ན།   ཤས    * ཤེས
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དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ་ཉྲིད་དེའྲི་རེས་སུ་གསུངས་ལ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་

ལེའུ་མཐར་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་དབྱེ་གཞྲི་དབྱེ་བའྲི་སྔར་ངེས་དགོས་ཤྲིང༌། གཏན་ལ་དབབ་བྱ་གང་

ཡྲིན་མ་ཤེས་ན། ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་པོ་དེ་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་དུ་མྲི་ཤེས་པས། 

ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་དང་པོར་གསུངས་ཤྲིང༌། མྲི་སླུ་བ་མཚན་ཉྲིད་དུ་ལན་པའྲི་

”ཚད
1
་མ་ཙམ་དབྱེ་གཞྲིར་བྱས་པ་ལས་ཕེ་བའྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་

གངས་ངེས་པ་ལས། མངོན་སུམ་ནྲི་དང་པོར་སྐེ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རེས་དཔག་ནྲི་

ཕྲིས་སྐེ་བ་ཡྲིན་པས། སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུ་དང་པོར་གསུངས་

ཤྲིང༌། རེས་དཔག་གཉྲིས་ཀྲི་ལེའུ་དེའྲི་ཕྲིས་གསུངས་ལ། རེས་དཔག་གཉྲིས་པོ་ལ་

ཡང་རང་གྲིས་མ་ངེས་པ་གཞན་ལ་སྟོན་མྲི་ནུས་པས། རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ་

སྔར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ་ཕྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང༌། རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ་དང་པོར་སྣང་བ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས་དེ་ཉྲིད་

རྟོགས་དཀའ་བར་གཟྲིགས་ནས། དང་”པོར་ཕྱུང
2
་སྟེ་འགེལ་པ་མཛད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་

གླེགས་བམ་གནས་པའྲི་གོ་རྲིམས་ཡྲིན་གྲི། གཞུང་རོམ་པའྲི་གོ་རྲིམས་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུའྲི་

ཐོག་མར་འབྱུང་བ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམས་བསལ་ཅྲིང༌། ཞེས་སོགས་

དང་། སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཞེས་སོགས་ནྲི་རང་འགེལ་གྲི་མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་

དམ་བཅའ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཞུང་ར་བའྲི་མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྲི། 

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།   ཚར    * ཚད

2 མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།   པོང་བྱུང    * པོར་ཕྱུང
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ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུའྲི་ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ། རྒྱན་མཁན་པོའྲི་འགེལ་པར་བཀོད་པའྲི། 

ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐོ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་

ཏེ། །རྟོག་གེ་ངན་འཁྲུལ་འགོ་ལ་ཆེས་བརེ་བས། །ཚད་མ་གྲུབ་བ་ཚུལ་བཞྲིན་བཤད་

པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཉྲི་མ་སྦས་པ་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་

འདྲི་ཉྲིད་གསུང་རབ་སྦྲིའྲི་རྣམ་འགེལ་ཡྲིན་གྲི། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཁོ་ནའྲི་

རྣམ་འགེལ་མ་ཡྲིན་མོད། འོན་ཀང་ལེའུའྲི་གོ་རྲིམས་ལ་ནྲི་ལྷ་དབང་བོ་འཁྲུལ་པ་མེད་

དེ། འདྲི་ལྟར། དང་པོར་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ། དེ་ནས་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ། 

དེ་ནས་མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུ། དེ་ནས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུའོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །རྒྱན་མཛད་པའྲི་བསམ་པ་ནྲི་སྔ་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། རྒྱན་ལས། རང་གྲི་

དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། གཞན་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་

དེ། གཞན་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་ནྲི། རང་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་སྔོན་དུ་

འགོ་བ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུའྲི་མགོར། 

ཚད་མ་ཡང་དག་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། ཞེས་སོགས་བཀོད་ནས། འདྲི་ལ་བསྟན་

བཅོས་ཀྲི་དང་པོར་བཅོམ་ལན་འདས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཚད་

མ་ཡང་དག་པ་ཉྲིད་དུ་བསྟོད་པར་མངོན་པར་བརོད་པ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དེའྲི་

དོན་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་

བཤད་པར་བྱའོ། །ཞེས་བཤད་པའྲི་མཇུག་ཐོགས་ཉྲིད་ནས། ཚད་མ་སླུ་བ་མེད་ཅན་

གྲི། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཅྲི་སྟེ། དེ་ཉྲིད་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 47  

བཅའ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀོད་ནས། དེའྲི་དོན་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཞེ་ན། དེ་

གཉྲིས་ནྲི་མྲི་འད་སྟེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ཐོག་མར། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་

བཞེད་པ། །སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །ཚད་མ་སྒྲུབ་ཕྲིར་རང་གྲི་

གཞུང་ཀུན་ལས། །བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདྲིར་གཅྲིག་བྱ། ཞེས་འབྱུང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱན་མཁན་པོ་ལེའུའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་ལྟར་བཞེད་ཀང༌། བསྟན་བཅོས་འདྲི་

ཉྲིད་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རྣམ་འགེལ་དུ་མྲི་བཞེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་བོས་ནྲི་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་མཐོང་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་མཚན་སུས་ཀང་དགོད་པར་མྲི་ནུས་སོ། །

གསུང་རབ་སྤྲིའྲི་རྣམ་འགེལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རྣམ་འགེལ་

མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཁྱབ་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཉྲིད་གསུང་རབ་

མཐའ་དག་གྲི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་པ་དང་འབྲེལ་བའྲི་ཆ་དག་གཙོ་བོར་གཏན་

ལ་འབེབས་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུང་རབ་སྤྲིའྲི་རྣམ་འགེལ་ཡྲིན་ཅེས་པ་ཡང༌། ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གྲི་སེ་སྣོད་ནས་བཤད་པའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སྟོན་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་

ན་འཐད་ཀྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་སེ་སྣོད་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་འགེལ་ཡྲིན་པས་བསྟན་

བཅོས་འདྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉྲི་གའྲི་གཞུང་ཐུན་མོང་བའོ་སྙམ་དུ་གཟུང་བར་མྲི་

བྱའོ། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ལེའུའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་

གྲིས་རང་འགེལ་དུ། རང་དོན་རེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་

དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ནས། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་དང༌། ཤཱཀ་བོའྲི་བཞེད་

པ་ལྟར། དང་པོར་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ་ཉྲིད་འཆད་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་

པ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། གལ་ཏེ་ཁྱོད་
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བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རྣམ་འགེལ་དུ་རོམ་ན། དེར་ནྲི་དང་པོར་མངོན་

སུམ་གྲི་ལེའུ། དེ་ནས་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུ། དེ་ནས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་

གྲི་ལེའུ། དེ་ནས་དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བརྟག་པའྲི་ལེའུ། དེ་ནས་སེལ་བ་བརྟག་པའྲི་

ལེའུ། དེ་ནས་ལྟག་ཆོད་བརྟག་པའྲི་ལེའུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་བ་ལ། འདྲིར་གོ་རྲིམས་བཟློག་

ཏེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རང་དོན་རེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་ཅེ་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལན་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར། སོབ་དཔོན་གྲིས་རང་འགེལ་དུ། དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནྲི་

རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལ། དེ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པས་དེ་རྣམ་པར་

བཞག་པའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲིའྲི་དོན་ཤཱཀ་བོས། མཐའ་བཅད་

པའྲི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་

པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་”བརྟེན
1
་པའྲི་ཕྲིར། རེས་དཔག་དང་པོར་

བཤད་པ་ཡྲིན་ན། དེ་ཡང་དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རེས་དཔག་ཁོ་ན་

ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་རམ། དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཁོ་ན་རེས་

དཔག་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར། དང་པོ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་དག་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་

མངོན་སུམ་ལ་ཡང་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་ངེས་སུ་ཕན་པ་དང་མྲི་ཕན་པ་

འཐོབ་པ་དང་སོང་པ་ནྲི། ངེས་པར་ཡང་དག་པའྲི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་

གཉྲིས་ཀ་ལ་ལྟོས་པར་བཤད་པ་དང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

ཕོགས་གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཁོ་ན་

རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་ལ་བརྟེན་མྲི་རྟེན་གྲི་ཁྱད་མེད་པས། རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་སོ་

1 མ་ཕྱི། ༢༡བ༡ན།   བརྟན    * བརྟེན
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ནས་རེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་ན། མངོན་སུམ་ཡང་དང་པོར་འཆད་རྲིགས་པར་

ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སྟེ་ངེས་བཟུང་གྲི་ཁྱད་པར་མྲི་སྦོར་བར། དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་

པར་འབྱེད་པ་ནྲི། རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོར་

བཤད་པ་ཡྲིན་ན། མངོན་སུམ་ཡང་དང་པོར་འཆད་རྲིགས་པར་ཐལ། དོན་དང་དོན་

མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནྲི་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཞེ་ན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་འདྲི་ནྲི་སྟོན་པ་དང༌། དེའྲི་བསྟན་པ་

སྐོན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་སོ་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེད་པ་ཐབས་དང་

བཅས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཀང་

ཚུལ་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དངོས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པས། རེས་དཔག་

གྲིས་དངོས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་རེས་དཔག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་དང་རྟེན་གཏན་ཚིགས་སོགས་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་དག་

བསལ་ཏེ། དེ་དག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་

གླང་པོས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་གཏུས་སུ་བཤད་པ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བར་

གཟྲིགས་ཤྲིང་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀྲི་རེས་དཔག་དང༌། གཏན་ཚིགས་སོགས་ལ་

ལོག་པར་རྟོག་པ་མ་བསལ་བར། དེ་དག་ཡང་དག་པར་རྟོགས་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། གཏན་

ལ་འབེབས་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་ཡང་དག་པར་མ་རྟོགས་པར་ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་དོན་ངེས་པར་མྲི་ནུས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ལམ་དང་བཅས་པ་རྟོགས་པ། མཐར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་

ཀང༌། དངོས་སུ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་
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མ་བསལ་བར་ཡང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་དོན་དེ་དག་ངེས་མྲི་ནུས་

པར་གཟྲིགས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲིས་ཐོག་མར་རང་གྲི་དོན་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པའྲི་

ལེའུ་ཉྲིད་འཆད་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་དོན་ལེའུ་

བཤད་པའྲི་རེས་སུ། རེས་དཔག་དེས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐབས་དང་བཅས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཚད་

མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་གསུངས་ཏེ། འདྲི་གཉྲིས་ནྲི་ཐབས་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིམ་

པའོ། །ཐབས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་དོན་དེ་དག་ངེས་པར་བྱེད་པ་

ཡང་རེས་སུ་དཔག་པ་དེའྲི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་

སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡྲིན་

པས། དེའྲི་འོག་ཏུ་མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟོན་པ་

དང་དེའྲི་བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་དེ་ཉྲིད་གདུལ་བྱ་གཞན་ལ་སྟོན་

པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲིས་མ་ངེས་པར་གཞན་ལ་སྟོན་མྲི་ནུས་པས། དེའྲི་ཕྲིར་

གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་སྟེན་པའྲི་གཞན་དོན་གྲི་ལེའུ་ཉྲིད་མཐར་གསུངས་

སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ལེའུ་དག་གྲི་གོ་རྲིམས་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་རང་དོན་རེས་

དཔག་འཆད་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བ་སོགས་མྲི་སྟོན་པར་དང་པོར་

གཏན་ཚིགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བ་སོགས་བཤད་པ་ཅྲི་བྱ་ཞེ་ན། གཞན་དག་ན་

རེ། རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་རེས་དཔག་ཤུགས་ལ་

འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁོ་བོ་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་སྨྲ་ཡྲི། དེ་བས་ན་བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་ནས་
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ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་དོན་རྣམ་པར་འགེལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་མན་ངག་

ཅུང་ཞྲིག་སྦྲིན་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར། གང་ཞྲིག་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དངོས་སུ་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྲི་རྣམ་གངས་སོགས་དེ་ཉྲིད་ལས་བཤད་པར་བྱ་

བ་གཞན་”མེད
1
་པ་དག་ནྲི། དེར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཚིག་

”ཚོགས
2
་བསྐྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ར་འགེལ་ཟློས་པའྲི་ཉེས་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར། གཞུང་

འདྲིར་དེ་དག་ཟློས་ཏེ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་དེར་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཚིག་ཟུར་དག་གྲི་རྣམ་བཅད་དང༌། ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་དགོས་པ་དང༌། དབྱེ་བ་དག་གྲི་

གངས་ངེས་དང༌། གངས་ངེས་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་སོགས་མདོ་དེར་དངོས་སུ་མ་

བཤད་ཅྲིང༌། འཆད་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཞུག་འདྲིར་འཆད་

པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནྲི། །རང་གྲིས་མཐོང་དོན་རབ་

གསལ་བྱེད། ཅེས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དངོས་སུ་བསྟན་ཟྲིན་པས་

དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ཟློས་ཏེ་མ་སྨྲས་པར་མཚན་ཉྲིད་དེའྲི་ཚིག་ཟུར་དག་གྲི་རྣམ་བཅད་དང་

ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་དགོས་པ་དང༌། དགོས་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སོགས་

མདོར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་དག་གཞུང་འདྲིར་རྒྱས་པ་བཤད་པ་དང༌། ངོ་བོ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཆོས་ལྔ་དང་ལན་པར་བསྟན་པར་བྱ་བ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བཤད་ཟྲིན་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྲིར་ཚིག་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་བཅད་དང༌། ཡོངས་གཅོད་

1 མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།   མང    * མེད

2 མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།   ཚེགས    * ཚོགས
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ཀྲི་དགོས་པ་དང་། དགོས་པ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སོགས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་

མ་གསུངས་པ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་

ཡྲི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་གསུངས་ཟྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་ཟློས་ཏེ་མ་

སྨྲས་པར་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་མ་

གསུངས་པ། འདྲིར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་

སུ། མངོན་སུམ་དང་ནྲི་རེས་སུ་དཔག །ཚད་མའོ་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་གཞལ་བྱ། །དེ་

ལ་རབ་སྦོར་ཕྲིར་ཚད་མ། །གཞན་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ར་འགེལ་གྲིས། 

ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའྲི་གངས་ངེས་དང། གངས་དེ་ལས་གངས་གཞན་དུ་རྟོག་པ་

འགོག་པའྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

ཡང་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྲི་སྦོར་བའྲི་དཔེར་བརོད་

དང༌། དེ་དག་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྲིས་སུ་

འཇུག་པ་དང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྲིས་དང༌། 

གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉྲིས་སུ་འཇུག་པ་སོགས་

ཀྲི་ཁྱད་པར་རྣམས་དངོས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པས། དེར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྲིར་དེ་དག་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་

ཕེ་བའྲི་དགོས་པ་དང༌། དགུ་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དཔེར་བརོད་དངོས་སུ་མ་

གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ཞྲིག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཤྲིང༌། བཤད་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དག་ནྲི་འདྲིར་དངོས་སུ་འགོད་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཚད་མའྲི་
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དབྱེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ནས་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས། 

འདྲིར་ཁ་བསངས་ཏེ། ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཚད་མ་མདོར། གཞན་གྲི་འདོད་པ་གསལ་བར་བཀོད་ནས། དེ་

ཉྲིད་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི། དེར་

བཀོད་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། འདྲིར་གཞན་གྲི་འདོད་པ་དེ་མྲི་འགོད་པར། 

དེའྲི་གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྲིགས་པ་ཅན་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་

དམ་བཅའ་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྲི་དཔེ་འགོག་པའྲི་

སབས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་འདོད་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་དམ་

བཅའྲི་དོན་གསལ་བར་མ་བཀོད་པར། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་

ལ་ནྲི། དང་པོར་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་གསལ་བར་བཀོད་ནས་དེ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་

གསལ་བར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པར་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་སོ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་

པ་ལ། འདྲིར། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྲི་བྱུང་པ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་བོ་ཚུལ་

གཉྲིས་ཀྲི་དོན་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་ཐོག་མར་

བཀོད་དེ། དེའྲི་རེས་སུ་དེ་དག་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་ལྟ་བུའོ། །

གང་ཞྲིག །མདོར་གཞན་གྲི་འདོད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གནོད་བྱེད་མཐའ་

གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་གསལ་བར་དངོས་སུ་གསུངས་ནས། དོགས་

པའྲི་མཐའ་རེ་རེ་ཙམ་དངོས་སུ་མ་བཀག་པར་བཞག་པ་དེ་དག་ལ་ནྲི་དེར་དངོས་སུ་

བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདྲིར་མྲི་འགོད་པར། གང་དངོས་སུ་མ་བཀག་པར་
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བཞག་པའྲི་མཐའ་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིར་ཁ་བསངས་ནས་འཆད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དཔེར་ན། ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནའང༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

སབས་ལྟ་བུའོ། །གང་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་

རྲིགས་པ་གཉྲི་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེ་དག་ནྲི་འདྲིར་འཆད་པར་མྲི་བྱེད་དེ། དཔེར་

ན་རྲིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྔ་མ་དང་ལན་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་

ཚུལ་གཞན་སྨྲ་བ་དེ་དག་གྲི་ཕོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀ་

ཚད་མ་མདོར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང༌། གངས་ཅན་པ་རྣམས་འབྲེལ་བ་རྣམ་པ་

བདུན་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས། ཇྲི་ལྟར་སྲྲིད་པའྲི་འབྲེལ་བ་གཅྲིག་གྲིས་མངོན་སུམ་ལས་

ལྷག་པ་གྲུབ་པ་ནྲི། རེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྲི་ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། 

འགོག་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀ་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པ་ཚད་མ་མདོར་བཤད་ཟྲིན་

པས། འདྲིར་དེ་དག་གྲི་ཕོགས་སྔ་མ་དང༌། དེ་འགོག་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀ་མ་

བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རང་ལུགས་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམས་ལ་ཡང༌། མདོར་རྒྱས་པར་བཤད་

ཟྲིན་པ་དག་ནྲི་འདྲིར་མྲི་འཆད་ཅྲིང༌། གང་དེར་མ་བཤད་པ་དག་ནྲི་འདྲིར་འཆད་པར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་བས་དུ་ལན་ལ་ལ་མེའྲི་ཁྱད་པར་གསལ་ཞྲིང༌། འབར་བ་

ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མེ་ཙམ་ཞྲིག་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། དོན་གྲི་ཆོས་རྣམས་དུ་མ་ནྲི། །ཐམས་ཅད་རྟགས་

ལས་རྟོགས་མ་ཡྲིན། །གང་ཞྲིག་རེས་འབྲེལ་གཞན་ལས་ནྲི། །ལོག་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་

བ་ཡྲིན། །མེའྲི་འབར་བ་དང་རྣོ་བའྲི་ཁྱད་པར་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་རྣམས་ནྲི་དུ་བ་ལས་རྟོགས་པ་
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མ་ཡྲིན་ཏེ། འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་ལས་སོགས་པ་ར་འགེལ་གྲིས་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཞྲིབ་པར་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཅྲིག །ཚད་

མ་མདོར། དཔེར་ན། བྱས་པ་ཉྲིད་ཡོད་པ་མྲི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་ར་འགེལ་གྲིས། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་དོན་ལ་མཐའ་བཅད་པ་མདོར་

བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ཀང༌། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་

དཔེར་”བརོད
1
་པ་དང༌། ལྟོས་མེད་གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་ལ་སོགས་པ་འདྲིར་ཁ་

བསངས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་ཞྲིག་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དོན་དེ་ཉྲིད་

རྒྱས་པར་བཤད་ཀང༌། འཆད་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་བརླྲིང་བས་རྟོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས་

འགའ་ཞྲིག་ལ་ནྲི། མདོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟུ་བུའོ། །

གང་ཞྲིག་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དོན་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང་། འཆད་བྱེད་

ཀྲི་ཚིག་བརླྲིང་བས་རྟོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས་འགའ་ཞྲིག་ལ་ནྲི། མདོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཀང་འགེལ་བར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན། གང་ལ་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རེས་སུ་དཔག་པ་ནྲི་མེད་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོའྲི་

ཚིག་དོན། དེ་འགོག་རེས་དཔག་ལས་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་ཞྲིག་ཚད་མ་མདོར། དོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཙམ་

ཞྲིག་གསུངས་ཀང་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་དེ་ལ་གཞན་གྲིས་ཀན་ཀ་བསལ་དགོས་པ་

ཇྲི་ལྟར་སེལ་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པ་དག་ལ་ནྲི། འདྲིར་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་འགེལ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

1 མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན།   བརེད    * བརོད
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མདོར། ཡྲིད་ཀང་དོན་དང་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ། འདྲིར་ཡྲིད་ཀྲི་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་པར་རོད་པའྲི་གཞན་གྲི་ཀན་ཀ་ལེགས་པར་སངས་ཤྲིང༌། 

དེ་ཕྲིར་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས། རྒྱུ་དང་ཡུལ་

གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་ལྟ་

བུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་འཆད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀུན་ལས་བཏུས་

པའྲི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་དང་གཞུང་འདྲིའྲི་ར་འགེལ་སྦོར་བའྲི་

མན་ངག་ཕོགས་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་པ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་འདྲི་ཉྲིད་ཀུན་ལས་བཏུས་

ཀྲི་རྣམ་འགེལ་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ཞྲིབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ། འོལ་སྤྲི་ཙམ་ལ་མ་

ལས་པར། མདོ་གཞུང་སྦར་ནས་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་མཚན་ཉྲིད་བཀོད་ཟྲིན་པ་དག་

འདྲིར་མྲི་འགོད་པར་མཚན་ཉྲིད་དེའྲི་ཚིག་ཟུར་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་

ཀྲི་དགོས་པ་སོགས་འདྲིར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་འདྲིར་དབྱེ་གཞྲི་འགའ་ཞྲིག་ལ་དབྱེ་བ་བཤད་ཅྲིང༌། འགའ་ཞྲིག་

ལ་མ་བཤད་པ་དང༌། མཚོན་བྱ་འགའ་ཞྲིག་ལ་མཚན་དངོས་སུ་བཀོད་ཅྲིང༌། འགའ་

ཞྲིག་ལ་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པ་རྣམས་ནྲི་མདོར། དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དག་

བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྲིར་མྲི་འཆད་ཅྲིང༌། དེར་མ་བཤད་པ་དག་

འདྲིར་འཆད་པ་དང༌། དེར་མཚན་ཉྲིད་དངོས་སུ་བཀོད་པ་དག་དེར་བཀོད་ཟྲིན་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྲིར་མྲི་འགོད་ཅྲིང༌། དེར་མ་བཀོད་ལ། འགོད་དགོས་པ་ཁ་ཅྲིག་

འདྲིར་འགོད་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་སོ་ནས་འགལ་བ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། 

འདྲིར་དགག་ཡུལ་མ་བཀོད་པར་འགོག་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རོད་པ་སོང་
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བའྲི་ཡུལ་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པར་རོད་སོང་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་སོགས་ཀང་དེ་

བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། མདོ་ཉྲིད་ལ་འཕོས་བཙལ་ཏེ། ལེགས་པར་བཤད་

པར་བྱའྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས་མདོ་ཉྲིད་ཀྲི་རོད་”སོང
1
་སོགས་སུ་བཀོད་པ་ལ། དེ་ལྟར་

མ་ཤེས་པར་འབྲེལ་མེད་ཀྲི་བོས་བྱས་སྣ་ཚོགས་པས་གཞུང་གྲི་དོན་འཆད་པའྲི་

གཟུ་ལུམས་མྲི་བྱའོ། །དེ་བས་ན། འདྲིར་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རང་དོན་

ནྲི། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡྲིན། ཅེས་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་

ཉྲིད། ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པ་ལ་གསལ་བར་བཤད་ཟྲིན་

པས། དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ཟློས་ཏེ་སྨྲ་བར་མྲི་བྱེད་ཀྲི། ཚད་མ་མདོར། རང་དོན་རེས་དཔག་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་དེའྲི་མཇུག་ཏུ་ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་ཞེས་གང་བསྟན་པ་

དེ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། རེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ལ་མེད་པར་

ནྲི། །ངེས་པ། ཞེས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་ནས་རྟགས་ཡང་དག་ཙམ་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པས། དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་དངོས་སུ་སྟོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཚད་མ་མདོར། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་

བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདྲིར་དེ་དག་དངོས་སུ་མྲི་འཆད་པར་ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ། དེ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སོས་པའྲི་དགོས་པ་ངོས་གཟུང་

བ་ཙམ་ཞྲིག་མཛད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ། ཚད་མ་མདོར། གཞན་དོན་རེས་དཔག་འཆད་པའྲི་སབས་སུ། 

གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་ཕེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ཀང༌། 

1 མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།   སོངས    * སོང
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རྟགས་ཡང་དག་ལ་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། དེ་དག་ཏུ་གངས་

ངེས་པའྲི་གངས་ངེས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མདོར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས་འདྲིར་དེ་ལྟ་

བུའྲི་གངས་ངེས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་

ངོ་བོ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་ཡང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་སབས་ལས་འཕོས་ནས་འབྲས་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བ་དང༌། དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྲིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་

པར་གསུངས་པས་འདྲིར་དེ་དག་རྒྱས་པར་མྲི་འཆད་ཅྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་

སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། རེས་ཁྱབ་དང་ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སོགས་རྒྱས་

པར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས་འདྲིར་དེ་དག་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། 

འབྲས་བུའྲི་རྟགས་ལ་ཡང་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་བྱེད་ཀྲི་

ཚད་མ་དངོས་སུ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པས། འདྲིར་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པའྲི་ཚེ། འབྲས་

རང་གྲི་སྦོར་བའྲི་དཔེར་བརོད་གཉྲིས་དངོས་སུ་སོས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས། རྒྱུ་ཁྱབ་

བྱེད་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟསག་གཉྲིས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། རྲིགས་པ་ཅན་

པ་འགོག་པའྲི་ཚེ། བདག་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མྲི་རུང་བ་ལ། བདག་མ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་བདག་མེད་པར་གོ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས། མྲི་སྣང་བ་

མ་དམྲིགས་པ་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཤུགས་ལ་

འཕངས་པ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་པ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་དབྱེ་བ་དང༌། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་

ངོ་བོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་
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པས། འདྲིར་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དང༌། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་སོགས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

མདོར་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་ལེའུར། དེའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དང༌། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཞན་

དག་ཚུལ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྣམས་རྒྱས་པར་བཀག་ཀང་

རྟགས་ཡང་དག་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དེའྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་གྲི་གངས་ངེས་དང། ཕེ་

བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་འབྲེལ་ཆགས་པར་མ་གསུངས་

པས་འདྲིར་ནྲི་དེ་དག་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་རྟེན་

གཏན་ཚིགས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་གཏན་

ཚིགས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བཀག་པས་ཀང༌། རང་དོན་རེས་དཔག་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ་བསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་ན། དེ་

ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་བདེ་བག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ། རང་དོན་གྲི་ལེའུར། རང་དོན་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་ཀང༌། 

དབྱེ་བ་མ་གསུངས་པ་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མཚན་ཉྲིད་འཆད་པའྲི་སབས་སུ། སེལ་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་བཞྲིར་ཕེ་བ་ཉྲིད་ལས། རྟོགས་པར་ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས། མ་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འདྲིར་ཡང་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ན། དེ་ལ་

བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་གྲི་དབྱེ་བ་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་

མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། འོ་ན་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར། འཆད་དགོས་པའྲི་དོན་

དུ་མ་ཞྲིག་མ་བཤད་པར་སྣང་བས་བསྟན་བཅོས་སྐོན་ཆག་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་རམ་
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ཞེ་ན། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ནྲི། གང་ལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་

ལ་དགའ་བ་མགོ་སོས་པས་གོ་བ་དག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་དངོས་སུ་མ་

བཤད་པ་དེ་དག་ཀང་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དག་གྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པ་དང༌། སབས་ཐོབ་

དང༌། ཚིག་ཟུར་དང༌། དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་སོ་ནས་འཕངས་པ་ཤ་སྟག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དེ་ཉྲིད་ཕྲིས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྟུལ་

པོ་ཕལ་ཆེ་བས་མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཁོང་ན་

གནས་པ་སོགས་གསལ་བར་གྱུར་ཞྲིང༌། དོན་གྲིས་ཐོབ་པ་དག་ཁ་བསངས་ནས་

གསལ་བར་འགེལ་བའྲི་བསྟན་བཅོས་འདྲི་ཉྲིད་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་དང་

བཅས་པ་རང་གྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་

པའྲི་ཐབས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དེ་ཉྲིད་དངོས་སུ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་རང་དོན་

རེས་དཔག་བཤད་པ་དང༌། ངེས་བྱ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་དང་

བཅས་པ་བཤད་པ་དང༌། རེས་དཔག་གྲིས་དེ་ཉྲིད་ངེས་པ་མཐར་གང་ལ་རག་ལས་

པའྲི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་བཤད་པའོ། 

༼མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་རང་དོན་རེས་

དཔག་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་ཚུལ་

གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ཕོགས་ཆོས་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་སྟེ། དེ་ལ་རྐག་པ་དང་

པོས་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཞེས་པས་མཚོན་བྱ་དང༌། 

དེ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་ཉྲིད་ཅེས་པས་དབྱེ་བའྲི་གངས་ངེས་དང༌། དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་

གྲིས་གངས་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རྐང་པ་ཐ་མས་དེ་དག་གྲི་བཟློག་ཕོགས་སྟོན་

པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ལྷག་མ་རང་དོན་ལེའུའྲི་གཞུང་མཐའ་དག་གྲིས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་པོ་

འདྲི་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་། འདྲི་ལྟར། རང་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་

ནྲི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡྲིན། རེས་དཔག་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཏན་ཚིག་”དེ
1
་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་གང༌། དབྱེ་བ་ནྲི་དུ་ཞྲིག་ཅེ་ན། རྟགས་རང་གྲི་

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའྲི་

ཕོགས་ཆོས་དང་ཕོགས་ཀྲི་མྲིང་ཅན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དེའྲི་ཆ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་ཀྲི་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྲི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ནྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནྲི་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པའྲི་

གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་གསུམ་ཉྲིད་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་

བདག་གཅྲིག་དང་དེ་བྱུང་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ན་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་

མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ནྲི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྲི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དེ་ཁོ་ན་

ལ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྐག་པ་ཐ་མ་འདྲི་ལ་འཆད་ཚུལ་གསུམ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་རྟགས་

ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་དེ་ལས་གཞན་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ནྲི། 

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་དེ་ལས་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༢༦བ༥ན།   ད    * དེ
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མ་ཚང་བ་རྣམས་ནྲི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་དང༌། འབྲས་རང་མ་

དམྲིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

དག་ནྲི། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ལ་བཤད་ཚུལ་དང་པོ་ཉྲིད་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། འདྲིས་ནྲི་རྟགས་ཡང་

དག་གྲི་བཟློག་ཕོགས་སུ་གྱུར་བའྲི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཐམས་ཅད་སྤྲིར་སྟོན་པ་

ཡྲིན་ལ། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པས་ནྲི། རྟགས་ལྟར་

སྣང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མྲིག་གྲི་གཟུང་བྱས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་པ་ཡང་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། གཞུང་ཚིག་སྔ་མ་དག་

གྲིས་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསྟན་པ་ན། དེས་མཚན་

ཉྲིད་དེ་དང་མ་ལན་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དག་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་གོ་མྲི་ནུས་ན། 

དེ་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། གོ་ནུས་ན་དེ་ལྟར་གོ་ནུས་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་

དེ་ཉྲིད་ཟློས་ཏེ་སྟོན་པའྲི་རྐང་པ་ཐ་མ་འདྲི་བརམས་པ་དོན་མེད་ཅྲིང་ཟློས་པའྲི་ཉེས་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བཤད་ཚུལ་གསུམ་པ་ཉྲིད་བཟང་ཞྲིང༌། སོབ་

དཔོན་ཤཱཀ་བོ་ཡང་དེ་ལྟར་འཆད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་

གཞན། ཞེས་པ་ནྲི། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་

དེ་ལས་གཞན་པ་ནྲི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །

འོ་ན། དེ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་ངེས་གཟུང་གྲི་ཚིག་གྲིས་འབྲས་རང་

མ་དམྲིགས་པས་གསུམ་པོ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་གོ་བར་བྱེད་ནུས་སམ་
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མྲི་ནུས། མྲི་ནུས་ན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ངེས་གཟུང་གྲི་ཚིག་དེ་ཉྲིད་

སོས་པ་དོན་མེད་ཅྲིང༌། ནུས་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུམ་པོ་དེ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

གཏན་ཚིགས་རྣམས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་གོ་ནུས་པས། རྐང་པ་ཐ་མ་སོས་པ་

དོན་མེད་ཅྲིང༌། ཟློས་པའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང༌། ཉྲིད་

ཅེས་པ་གངས་ངེས་སྟོན་པའྲི་ངེས་བཟུང་གྲི་ཚིག་ཏུ་སྦར་བ་ཡྲིན་ཀང༌། དེར་མ་མགོ་

བར་དངོས་པོའྲི་རྐེན་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགས་པའྲི་སོ་ནས་གངས་ངེས་རྟོགས་པའྲི་

གེགས་སུ་འགྱུར་བ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དང་ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་དཔོག་པ་སོགས་

འབྲས་རྟགས་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དང༌། རྒྱུ་མ་

ཚོགས་པ་ཁ་ཡར་བ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་པའྲི་རྟགས་འགའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲི་

རྟགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་མེད་

ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་གཞན་གྲིས་བཏགས་པ་དེ་

དག་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་

བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། སར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ལ་འདྲིར་ཕོགས་ཆོས་ཞེས་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྒ་ནྲི་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཕོགས་དངོས་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་པའྲི་ཡ་གལ་ཡྲིན་པས་ཕོགས་ཀྲི་ཕོགས་ཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། རས་ཡུག་གྲི་ཕོགས་ཅྲིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་ཅེས་བརོད་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཏགས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཆོས་ཅན་རང་མྲིང་གྲིས་བསྟན་ན། སྒ་རྟག་པའམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 64  

མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲིག་གྲི་གཟུང་བྱ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་མཐུན་དཔེ་ཆོས་

ཅན་དང་མྲི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གྲི་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དག་ཀང༌། ཆོས་ཅན་གྲི་ཆོས་

སུ་གྱུར་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་པས་ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་བམ་སྙམ་དུ་དོགས་པར་

འགྱུར་བ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་ཞེས་སོས་སོ། །དེའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཆོས་ཅན་

གྲི་ཆོས་ཞེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སྒས་མཐུན་དཔེ་བཟུང་ན་རེས་ཁྱབ་སྟོན་པའྲི་ངག་

ལས་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་ཟྲིན་པ་དང། སྒ་ཟློས་པའྲི་སྐོན་

དུ་འགྱུར་ལ། མྲི་མཐུན་”དཔེ
1
་བཟུང་ན། ལོག་ཁྱབ་སྟོན་པའྲི་ངག་གྲིས་རྟགས་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་བསྟན་ཟྲིན་པ་དང༌། ”སྒ
2
་འགལ་བའྲི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་བའྲི་ཤུགས་དང༌། རོད་གཞྲི་ལ་ཉེ་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཀང་རོད་གཞྲི་ཁོ་ན་ལ་

གོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཅན་གྲི་ཆོས་ཞེས་སོས་རྲིགས་ཀྲི། ཕོགས་ཀྲི་

ཆོས་ཞེས་སོས་པར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཕོགས་ཀྲི་སྒ་ནྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང། 

བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚོགས་པ་སྟེ། གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པས་

ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་ཞེས་སོས་པ་ན། ཚོགས་དོན་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྱུར་

པ་དག །རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་དང་པོ་ཡྲིན་པར་དོགས་པ་མྲི་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། 

ཕོགས་ཀྲི་སྒས་བརོད་ཀང་ཉེས་པ་དེ་འད་མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་དང་པོ་སྟོན་པའྲི་

ཕོགས་ཀྲི་སྒས་ཚོགས་དོན་བཟུང་ན། རྟགས་དེ་ཚོགས་དོན་སྔར་མ་གྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་བསྟན་པ་དང༌། སྒ་འགལ་བ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་བཟུང་ན་རེས་ཁྱབ་བརོད་

པའྲི་ངག་གྲིས་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དང་སྒ་ཟློས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༨ན༢ན།   དཔ    * དཔེ

2 མ་ཕྱི། ༢༨ན༢ན།   སོྒ    * སྒ
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སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རོད་གཞྲི་ཁོ་ན་བཟུང་བར་གོ་བའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་བྱེད་སབས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སྒ་ནྲི། ཆོས་ཅན་གསུམ་ག་ལ་

ཉེ་བར་ཁྱད་མེད་པས། རོད་གཞྲི་ཁོ་ན་ལ་ཉེ་བར་མྲི་འགྲུབ་ལ། ཆོས་ཅན་གྲི་ཆོས་

ཞེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སྒས་མཐུན་དཔེ་བཟུང་ན། རེས་ཁྱབ་སྟོན་པའྲི་ངག་ལས་

རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་པ་དང༌། སྒ་ཟློས་པའྲི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན། བྱས་པ་དེ་ཉྲིད་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་གྲུབ་དགོས་

པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན་རེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། ཚུལ་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

སྟོན་པ་ན། རེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དག་མེད་ལ་མེད་པར་ནྲི། །ངེས་

པ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ལོག་ཁྱབ་སྟོན་པའྲི་ཚིག་ཟློག་པའྲི་”སྐོན
1
་ཅན་དུ་ཐལ། རེས་

ཁྱབ་སྟོན་པ་ན་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པས། མྲི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྐོན་མེད་དེ། གྲུབ་ཟྲིན་ཀང། ཁྱབ་པ་གཉྲིས་

པོ་གཅྲིག་དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཤོས་ཀང་འཕེན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་རྟོགས་པའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་

ཀང༌། དེ་ཉྲིད་ཡང་བསྣན་ནས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྟན་ནམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་མྲི་

ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།   སྐྱན    * སྐྱོན
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པས། མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

ཀང༌། ཟློས་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དོ། །དེས་ན་ཆོས་ཅན་གྲིས་ཆོས་ཞེས་

སོས་པའྲི་སོ་ནས་ཤུགས་ཀྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས་ན། དོགས་པ་དེ་དག་རྲིམ་པར་

ཡང་དགོས་པས་རྟོགས་དཀའ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕོགས་ཀྲི་སྒས་སོས་ན། རོད་གཞྲི་

བདེ་བག་ཏུ་གོ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཕོགས་ཀྲི་སྒས་བསྟན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་གྲི་ཆོས་ཞེས་སོས་ན། ཉེས་པ་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའྲི་སེབ་སྦོར་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཉེས་པ་སང་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཕོགས་

ཀྲི་སྒས་བསྟན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་

བ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས། 

༼གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་མདོར་བསྟན་པ།༽

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ཉྲིད་མདོར་བསྟན་

དང༌། གཞུང་ལྷག་མ་དག་གྲིས་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ན། གང་གྲིས་གང་

རྒྱས་པར་འཆད་”ཅེ་ན
1
། རྒྱུ་ལ་རང་བཞྲིན་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་དེ་ནྲི་རྣམ་

གསུམ་ཞེས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྐེ་བར་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས། ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ངེས་གཟུང་གྲི་ཚིག་ལ་རོད་པ་སོང་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ལ། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབྲས་བུ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༧ན།   ཅན    * ཅེ་ན
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སྣང་དེ་ལས་གཞན། ཞེས་པ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། གཏན་ཚིགས་ཀྲི་

ནྲི་ཚུལ་གསུམ་ལའང༌། ཞེས་པ་མན་ཆད་ནས། མྲི་དམྲིགས་པས་ནྲི་མྲི་འགྲུབ་བོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི། མེད་ན་མྲི་འབྱུང་ངེས་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་

ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་རྐང་པ་དང་པོ་ལ་རྒྱས་བཤད་མྲི་བྱེད་པ་ཅྲི་

ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་

པས། འདྲིར་མྲི་འཆད་དོ་ཞེས་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང༌། མདོར་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སོས་པའྲི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་དགོས་པ་མདོའྲི་

འགེལ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་རྟོགས་པ་ནྲི། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་དགོས་པ་མགོ་བའྲི་ར་བ་ཅན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་

རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་མདོར་བསྟན་གྲི་གོ་རྲིམས་དང་མྲི་མཐུན་པར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་

དེ་ལས་གཞན། ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་སྔར་འཆད་ཅྲིང༌། མེད་ན་མྲི་འབྱུང་ངེས་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་ཕྲིས་འཆད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་

ཉྲིད་བཤད་པར་བྱ་བ་ཆེས་མང་ཞྲིང༌། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ནྲི་བཤད་བྱ་ཉུང་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། མདོར་བསྟན་གྲི་སབས་སུ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན། ཞེས་

སོས་པ་དེ་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི”་
1
རྟགས་རྣམས་

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་དོན་རྣམས་གསུམ་ཉྲིད་

ཅེས་པ་ལ་འབྲེལ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། དེ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༧ན།   -་+།    * ་
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རྒྱས་བཤད་དང་སྦྲེལ་ནས་རྐང་པ་ཐ་མའྲི་རྒྱས་བཤད་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

༼གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ།༽

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་རྣམ་

གསུམ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་བཤད། ཡང་དག་གསུམ་པོར་ངེས་པ་ལ་རོད་པ་སང༌། གསུམ་པོ་

ལས་གཞན་ལྟར་སྣང་ཕོགས་ཙམ་བཤད། མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །

༼འབྲས་བུའྲི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། གསུམ་ལས་འབྲས་བུའྲི་རྟགས་བཤད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་རྣམ་

གསུམ་ཞེས། འབྲས་རང་མ་”དམྲིགས
1
་པ་གསུམ་ཀ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྨྲས་ན། 

འབྲས་བུ་ལས་རྒྱུ་གོ་བར་བྱེད་པ་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་མེ་ལས་

དུ་བ་སྐ་བོ་དང་སྔོ་བ་སོགས་སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། རས་སྐ་བོ་སོགས་ཀང་མེའྲི་གོ་

བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཙནྡན་དག་སེང་ལེང་ལ་སོགས་པའྲི་མེ་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་དུ་བ་

སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་ཀང་དུ་བའྲི་གོ་བྱར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ལའྲི་སྟེང་དུ། 

དུ་བ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་ནས། མེ་དཔོག་པར་བྱེད་པ་ན། ལའྲི་སྟེང་དུ་དུ་བ་དེ་ཉྲིད། 

ལའྲི་མེ་གོ་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལའྲི་མེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་མྲི་རྲིགས་

ཏེ། དེ་ཉྲིད་ཚང་མང་གྲི་དུ་བ་སོགས་མཐུན་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

1 མ་ཕྱི། ༢༩བ༢ན།   དམགས    * དམྱིགས
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བཞྲིན་དུ་དུ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ལ་ལ་མེ་དཔོག་པར་བྱེད་པ་ན། མེ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་

གཅྲིག་པའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཡང་གོ་བར་བྱེད་པར་ཐལ། དུ་བ་དེ་མེ་ལས་སྐེས་པ་བཞྲིན་དུ་དེ་

འདའྲི་མྲི་རྟག་པ་ལས་ཀང་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་མེ་གྲུབ་དུས་ན་དུ་བ་མ་སྐེས་ཤྲིང༌། དུ་བ་སྐེས་དུས་ནྲི་”མེ
1
་

འགགས་པས། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་འབྲས་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། རྒྱུ་མེ་དེ་ལ་གསལ་བ་དང༌། འབར་བ་དང༌། 

ཙནྡན་ལས་བྱུང་བ་དང༌། སེང་ལེང་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་རས་མྲི་

འད་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་ཡོད་ཀང་རུང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་རས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལས་དུ་བ་སྐེ་སྲྲིད་

ཀང༌། དེ་དག་ཕན་བྱེད་དུ་མེད་ན། དུ་བ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ལོག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཙནྡན་

གྲི་མེ་ཕན་བྱེད་དུ་མེད་ཀང༌། ཤུག་པའྲི་མེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་མེའྲི་རས་ཁྱད་པར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་བ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། གང་ཕན་འདོགས་བྱེད་དུ་མེད་ན་དུ་བ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་མེའྲི་རས་

མེ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་ཞྲིང་བསྲེག་པ་ཙམ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ། འབྲས་བུ་དུ་བ་ལྟ་བུ་ནྲི། རང་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་བའྲི་གཞྲིར། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འཐད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་ངེས་པ་དེ་ཉྲིད་གོ་

བྱ་གོ་བྱེད་ཡྲིན་པས་ཉེས་པ་སྔ་མ་དེ་དག་མེ་ལ། ལའྲི་དུ་བ་ནྲི་རྟགས་སུ་མྲི་འདོད་དེ། 

དེ་ལྟ་ན་ལའྲི་མེ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བས་ཕོགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༢༩བ༦ན།   མ    * མེ
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ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། རེས་ཁྱབ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཉེས་པ་

སོགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མངོན་སུམ་གྲིས་ལ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དུ་བ་རྟགས་

སུ་འདོད་པ་ཡང༌། ལ་ལ་ཡོད་པའྲི་དུ་བ་རྟགས་སུ་འདོད་པ་དག་ཁྱད་པར་མེད་བས་

ཉེས་བ་སྔ་མ་སོ་ན་གནས་སོ། །གང་དག་རྟགས་འགོད་པའྲི་ཚེ་དུ་བ་ཙམ་བཀོད་ཀང་

སོང་བ་ནྲི། ལའྲི་དུ་བ་”སོང
1
་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་ཡང༌། ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྟགས་སུ་གང་སོང་བ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཉེས་བ་སྔ་

མ་ཉྲིད་སོ་ན་གནས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་རྟགས་ཡང་དག་རྣམས་ལ་རློམ་ཚོད་དང༌། སོང་

ཚོད་སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་མང་དུ་བྱེད་པ་དག་ནྲི། ཁོ་བོས་”ཚད
2
་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་

དུ་རྒྱས་”པར
3
་བཀག་ཟྲིན་ཅྲིང༌། མེའྲི་རང་དུས་དང་དུ་བའྲི་རང་དུས་གང་རུང་རེ་རེ་

ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དུས་དེ་གཉྲིས་

ག་ཆ་ཤས་སུ་ལན་པའྲི་དུས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

རྒྱུ་འབྲས་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

འོ་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སུ་སོང་བ་ནྲི། དུ་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ལའྲི་དུ་བ་མ་ཡྲིན་ན། 

ལའྲི་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མར་

འགྱུར་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། ལའྲི་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་

ཡྲིན་ནམ་མྲིན། །ཡྲིན་ན་དུ་བ་ཙམ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སུ་སོང་བ་དང༌། དེ་འདའྲི་དབང་

1 མ་ཕྱི། ༣༠ན༥ན།   སོད    * སོང

2 མ་ཕྱི། ༣༠ན༦ན།   ཆད    * ཚད

3 མ་ཕྱི། ༣༠ན༦ན།   གར    * པར
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ཤེས་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མར་སོང་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅྲིང༌། མ་ཡྲིན་ན། 

ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མ་ཡྲིན་དགོས་པས་

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པ་”མྲི
1
་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བའམ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་

ན། སྔོན་པོ་ལ་ལྟོས་བའྲི་ཀུན་མཁྱེན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མེ་ཙམ་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་དང་འད་བར་དུ་བ་ཙམ་རྟགས་སུ་སོང་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་

གཞུང་འདྲིས་རྒྱུའྲི་ཁྱད་པར་གོ་བར་མྲི་བྱེད་ཀྲི། རྒྱུ་ཙམ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

༼རང་བཞྲིན་གྲི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་འབྲས་རྟགས་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། རང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡོད་ཙམ་དང༌། རང་ཆས་སུ་འབྲེལ་བ་

ཅན་གྲི་ངོ་བོ། མྲི་རྟག་པ་སྒ་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་”ཀང
2
་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་

གསུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཙམ་གྲི་སྒས། ཕྲིས་བྱུང་གྲི་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པ་བཅད་

ནས། བྱས་པ་རང་ཉྲིད་ཡོད་ཙམ་དུ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་དེས་མྲི་རྟག་པར་ཡང་བསྐེད་

པས། མྲི་རྟག་པ་རང་ཡོད་ཙམ་ནས་རང་ཆས་སུ་འབྲེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཏོ། །གཏན་ཚིགས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེ་ཉྲིད་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་གའྲི་

མཐར་སྦར་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་འདྲི་དག་ཀང་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པའྲི་སྦོར་བ་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན།   མ    * མྱི

2 མ་ཕྱི། ༣༠བ༥ན།   ཡང    * ཀྱང
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ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། དེ་ཉྲིད་གཏན་”ཚིགས
1
་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ན། མདོར་

བསྟན་དུ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། འབྲས་རང་མ་

དམྲིགས་པ་གསུམ་པོ་དེའྲི་མཚན་གཞྲིར་བཤད་པ་ལ། རྒྱས་བཤད་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་

དག་གྲིས་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་ལ་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཚང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྟགས་ཡང་དག་

གྲི་མཚན་གཞྲིར་འཐད་དོ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མཚན་ཉྲིད་ཚང་བར་སྒྲུབ་པ་ཡང༌། 

མེད་ན་མྲི་འབྱུང་ངེས་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་”ཀྲི
2
་གཞུང་དག་གྲིས་འབྲས་

རང་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་གྲི་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར། འདྲིར་

དུ་བ་དང་བྱས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་འབྲས་རྟགས་དང་རང་བཞྲིན་གྲི་

རྟགས་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡྲིན་ན། འབྲས་བུའྲི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་

གསུང་བར་འགྱུར་གྲི། འབྲས་བུ་ནྲི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

༼མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་”ཚིགས
3
་བཤད་པ་ལ། མྲི་སྣང་བ་མ་

དམྲིགས་པ་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པ་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཤ་ཟ་རང་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༦ན།   ཚགས    * ཚིགས

2 མ་ཕྱི། ༣༡ན༢ན།   ཀྱ    * ཀྱྱི

3 མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   ཆྱིགས    * ཚིགས
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གང་ལ་བསལ་”དོན
1
་དུ་སོང་བའྲི་སྐེས་བུའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚད་མ་རྣམས་འཇལ་བྱེད་དུ་མྲི་

འཇུག་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། མདུན་གྲི་གཞྲི་འདྲི་རང་འདའྲི་གང་ཟག་གྲི་ཚད་མའྲི་ཡུལ་དུ་

མེད་པའྲི་ཤ་ཟ་ལ་གང་ཟག་དེའྲི་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་མྲི་འཇུག་པ་གོ་བར་

བྱེད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདྲིའྲི་མཐའ་བཅད་པ་གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་སྣང་རུང་མ་

དམྲིགས་པ་ལ། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། མཚན་གཞྲིའྲི་

དབྱེ་བ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་ཡོད་ངེས་འགོག་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་བམ་ཞེ་ན། གཏན་

ཚིགས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་དགག་བྱའྲི་ཆོས་དེ་ཡོད་ན་ཕྲི་རྒོལ་ལ་སྣང་དུ་རུང་

བ་ལ་ལྟོས་ནས་དགག་”བྱའྲི
2
་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སྟེང་དུ་མེད་

པར་ཤེས་ཤྲིང་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་གྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་པའམ། ཡང་ན་གཞྲི་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་རང་གྲི་དགག་བྱའྲི་ཆོས་མེད་ཤེས་འབྲས་བུ་

ཅན་ཞེས་སྦར་བར་བྱ་ཞྲིང༌། ཡན་ན་མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞྲིག་སྣང་

རུང་གྲི་བྱེད་བྲག་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གྲི་དགག་བྱའྲི་ཆོས་མེད་པ་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་

འབྲས་བུ་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྦར་རོ། །

གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། འོ་ན། ཡོད་ན་སྣང་རུང་གྲི་ཁྱད་པར་ལ་

ལྟོས་ནས། མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས་དགག་བྱའྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་མེད་པ་

གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན། དགག་བྱའྲི་ཆོས་ཇྲི་ལྟ་བུ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་ཅེ་ན། དགག་

1 མ་ཕྱི། ༣༡ན༤ན།   དེན    * དོན

2 མ་ཕྱི། ༣༡ན༧ན།   བྱའ    * བྱའྱི
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བྱའྲི་ཆོས་དེ་ཉྲིད་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་འགལ་བ་དངོས་དག་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་

བྱའྲི་ཆོས་དེ་ཉྲིད་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཅན། མེ་སྟོབས་ཆེན་པས་ཁྱབ་པར་

ནོན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཞྲི་དེར་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དགག་བྱའྲི་

ཆོས་ཀྲི་གནོད་བྱེད་དངོས་དེའྲི་འབྲས་བུ་དག་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དགག་བྱའྲི་ཆོས་

དེ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཅན། དུ་བ་སྟོབས་ཆེན་པས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་གཞྲི་དེར་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དགག་བྱའྲི་ཆོས་དེའྲི་རྒྱུ་ཡོད་ན། 

བལྟར་རུང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་དག་ནྲི་མ་གྲུབ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་དེ་མེད་པ་གོ་བར་

”བྱེད
1
་པའྲི་དོན་ཅན་མེ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་མཚན་མོའྲི་རྒྱ་མཚོ་དུ་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དགག་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡོད་ན་བལྟར་རུང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་དག་

ནྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དེ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཅན་བུམ་པ་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ལྟོ་ལྲིར་བས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་བུམ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་

ལྟར་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་གྲི་སོ་ནས་ཕེ་བའྲི་སྣང་རུང་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་རྣམ་པ་

བཞྲིའོ། །ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་ཅྲིང༌། རང་བཞྲིན་འགལ་དམྲིགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་

དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བ་མོའྲི་རེག་པ་སྟོབས་ཆེན་པ་མེད་དོ། །

མེ་སྟོབས་ཆེན་པས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཁྱབ་བྱེད་

འགལ་དམྲིགས་ཀང་བསྟན་ཏེ། མེ་སྟོབས་”ཆེན
2
་པ་ཡོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཁྱབ་བྱེད་

གང་རེག་འགོག་ནུས་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ན། གང་རེག་གྲི་ཁྱབ་བྱ་རྣམས་འགོག་

ནུས་པར་ཤུགས་ལ་གོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་

1 མ་ཕྱི། ༣༡བ༥ན།   བྱང    * བྱེད

2 མ་ཕྱི། ༣༡བ༧ན།   ཚན    * ཆེན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས། ཤ་པ་མེད་དེ་ཤྲིང་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་ཁྱབ་

བྱེད་མ་དམྲིགས་པ་ཡང་བསྟན་ཏེ། བདག་གཅྲིག་པའྲི་ཁྱབ་མཉམ་གཅྲིག་བཀག་

པས་གཅྲིག་”ཤོས་ཁེགས
1
་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ན། བདག་གཅྲིག་པའྲི་ཁྱབ་བྱེད་

བཀག་པས་ཁྱབ་བྱ་ཁེགས་པ་ཤུགས་ལ་གོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་མེའྲི་འབྲས་བུ་དུ་བ་དམྲིགས་པ་

ཙམ་གྲིས་གང་རེག་འགོག་པར་ནུས་ན། མེ་རྒྱུ་བུད་ཤྲིང་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་

གང་རེག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འགོག་པར་མྲི་ནུས་ཞེ་ན། གང་རེག་དེ་དང་འགལ་བ་མེ་ཡྲི་ནྲི་རྒྱུ་

བུད་ཤྲིང་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གང་རེག་འགོག་པའྲི་སྦོར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །མེའྲི་རྒྱུ་མཚན་བུད་ཤྲིང་དང་གང་རེག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་

དག་ནྲི་འགལ་བ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བུད་ཤྲིང་གཅྲིག་གྲིས་མེ་དང་གང་རེག་གཉྲི་

གའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ན་ཞེ་པས། རྒྱུ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

འགོག་ནུས་པ་གང་ནས་”སྤུ
2
་ལོང་ཞེས་བྱེད་པ་མེད་དེ། དུ་བ་སྟོབས་ཆེན་པ་

དམྲིགས་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འགལ་བའྲི་འབྲས་བུ་དམྲིགས་པ་དང༌། 

གང་ནས་བ་སྤུ་ལངས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེན་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་གཉྲིས་ཤུགས་ལ་

བསྟན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འོ་ན་དུ་བ་དམྲིགས་པས་ཀང་གང་རེག་འགོག་པ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་

འགྱུར་ཏེ། མེ་ཤྲི་ནས་ཡུན་རྲིང་པོ་ལོན་པའྲི་མལ་ཁང་གྲི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

1 མ་ཕྱི། ༣༢ན༢ན།   ཤས་ཁགས    * ཤོས་ཁེགས

2 མ་ཕྱི། ༣༢ན༤ན།   སྡུ    * སྤུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 76  

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། དུ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གང་རེག་འགོག་པ་ལྟ་བུ་འགལ་འབྲས་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་ཡང༌། དུ་བས་གང་རེག་”འགོག
1
་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་པ་དེ་མེ་དང༌། གང་རེག་གཞྲི་དེར་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྲི་རུང་

བའྲི་ཡུལ་དང༌། དུ་བ་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་དུས་དང་སོགས་པས་དེ་དག་ཏུ་འཕྱུར་བཞྲིན་

པའྲི་རྣམ་པའྲི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་འདོད་ཀྲིས། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་འཁྲུལ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། མྲི་གང་བའམ་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐལ་བ་ཙམ་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་གྲི་སྒ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་དག་ནྲི་འགལ་བ་ཉྲིད་མེད་ན། 

འགལ་རྒྱུ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་པར་མ་ཟད། 

འགལ་འབྲས་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་ཡང་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

མྲི་ལྟོས་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་བཤད་ཟྲིན་དན་པ་ལ་སྙེག་པ་དང༌། 

དུ་བས་མེ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་པར་མ་

ཟད། དུ་བས་གང་རེག་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་ལྟོས་དགོས་སོ་ཞེས་སྔར་མ་བཤད་པ་ཁོང་ནས་འདེན་པའྲི་དོན་ཏེ། ཤཱཀ་བོ་

དང་དེའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དག་གྲིས། མེའྲི་དོད་ཀྲིས་ཁྱབ་པའྲི་ཡུལ་དང༌། མེ་ད་ལྟར་

གྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྲི་དུས་དང་ལ་སོགས་པ་གང་རེག་འགོག་ནུས་ཀྲི་མེ་ལ་མྲི་

འཁྲུལ་བའྲི་གནས་སབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་འདོད་ཅེས་བཤད་ནས། 

ཡང་གྲི་སྒས་དུ་བ་མེ་སྒྲུབ་པའྲི་འབྲས་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་དུས་

གནས་སབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༢ན༧ན།   འགེག    * འགོག



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་དུ་བས་གང་རེག་འགོག་ནུས་

ཤྲིང༌། མེ་སྒྲུབ་ནུས་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད། དེ་ལྟ་ན། མལ་ཁང་གྲི་དུ་བ་དང༌། མེ་ཤྲི་བའྲི་

རེས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་དུ་བ་སྔོ་ལོང་པོ་སོགས་ཀྲིས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་

མ་ངེས་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ལྟོས་པའྲི་དུ་བ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་རྟགས་སུ་འགོད་དམ། རྟགས་སུ་འགོད་པའྲི་ཚེ། དུ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བཀོད་ནས། དེ་ཉྲིད་ལ་མལ་ཁང་གྲི་དུ་བ་སོགས་ཀྲིས་མ་ངེས་

སོ། །ཞེས་”བརད
1
་པ་ན་སྐོན་མེད་”དེ

2
། ངེད་ཀྲིས་ད་ལྟར་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་དུ་

བ་དེ་ནྲི། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་མ་

ངེས་པ་སོང་བའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦོར། དང་པོ་ལྟང་ན། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ན། བསྒྲུབ་

བྱ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཁྱབ་པས་”ངེས
3
་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའྲི་སྐོན་

དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དུ་བ་དེ་ཉྲིད་གང་རེག་འགོག་ནུས་ཀྲི་མེ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་དུ་

བར་ངེས་ནས་དུ་བ་དེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྲི་གཞྲིན། གང་རེག་འགོག་ནུས་ཀྲི་མེ་

ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། དེ་ངེས་ནས་གང་རེག་མེད་པར་མ་ངེས་པ་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཁྱོད་རང་ལྟ་ན། ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་”དེ
4
་ལྟ་བུ་ལ་ལྟོས་པའྲི་དུ་

བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དངོས་སུ་སྦོར་རམ་མྲི་སྦོར་ཞེ་ན། ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ཁྱད་

1 མ་ཕྱི། ༣༢བ༧ན།   བརོད    * བརད

2 མ་ཕྱི། ༣༢བ༧ན།   ད    * དེ

3 མ་ཕྱི། ༣༣ན༡ན།   ངས    * ངེས

4 མ་ཕྱི། ༣༣ན༢ན།   ང    * དེ
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པར་ཅན་ལ་ལྟོས་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཡུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་གཞྲིར་དུ་བ་གང་རེག་འགོག་

པ་དང༌། མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་ཅྲིང༌། དུས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚེ། 

དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་སུ་འགོད་དགོས་ལ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལན་པའྲི་དུ་བ་ཉྲིད་

རྟགས་སུ་འགོད་དགོས་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། ཡུལ་དུས་ནྲི། རྟགས་འགོད་པའྲི་

གཞྲི་དང་དུས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡྲིན་གྲི། དགོད་བྱའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་དུ་དེ་གཉྲིས་

སྦར་ནས་འགོད་དགོས་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པའྲི་ཁྱད་པར་དེ་ཉྲིད་དགོད་

བྱའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་དུ་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་པས། དུ་བ་དག་འཕྱུར་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འགོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །ཁྱེད་ལ་ནྲི་ཚུལ་འདྲིར་མྲི་རུང་སྟེ། ཁྱེད་ཀྲིས་བཤད་

པ་ལྟར་གྲི་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་གསུམ་པོ་གང་རྟགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་དུ་སྦར་ཡང༌། 

ཉེས་པ་སྔར་བཤད་པ་དག་སོ་ན་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པའྲི་དོན་རྟགས་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

སོགས་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་རྟགས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱ་

དགག་སྒྲུབ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་བསྒྲུབ་རྟགས་དང་དགག་རྟགས་གཉྲིས་སུ་

ངེས་ཤྲིང༌། སྒྲུབ་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དང་ཐ་མྲི་

དད་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་རྟགས་འབྲས་རང་གཉྲིས་སུ་ངེས་སོ། །

བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ། དགག་བྱའྲི་ཆོས་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་

ལ་ཡོད་ཀང༌། སྣང་དུ་མྲི་རུང་བ་དང༌། ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས། 

དེའྲི་ཕྲིར་དགག་རྟགས་ལ་མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་
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རྟགས་གཉྲིས་སུ་”ངེས
1
་སོ། །

དེ་ལ་ཡང་དགག་བྱའྲི་ཆོས་གཞྲི་དེར་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་

དང༌། མྲི་རུང་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ལས། སྣང་དུ་རུང་ནས། དེ་འགོག་པ་རྟགས་ཀྲིས་

བྱེད་དགོས་པ་ལ། རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་འཇུག་ཅྲིང༌། དགག་བྱའྲི་ཆོས་

དེ་སྤྲིར་ཕྲི་རྒོལ་ལ་སྣང་རུང་ཡྲིན་ཀང༌། སབས་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཞྲི་དེར་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྲི་རུང་བ་ལ་གཞྲི་དེར་དགག་བྱའྲི་ཆོས་

དེའྲི་འབྲེལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང༌། འགལ་ཟླ་སྣང་རུང་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། འབྲེལ་ཡུལ་

ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་གསུམ་དུ་ངེས་ཤྲིང༌། ངོ་བོ་ལ་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་མཉམ་པ་གཉྲིས་སུ་

ངེས་པས། གཞྲི་དེར་དགག་བྱའྲི་ཆོས་དེ་ཡོད་ཀང་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་སྣང་དུ་མྲི་

རུང་ཞྲིང༌། དེ་དང་ཁྱབ་མཉམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་ཚེ་དེ་འགོག་པ་ལ་

རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་འཇུག་ཅྲིང༌། དེ་དང་ཁྱབ་མཉམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཡང་

ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། དེའྲི་བདག་གཅྲིག་པའྲི་ཁྱབ་བྱེད་དམ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་

ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་ཚེ། ཁྱབ་བྱེད་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

འཇུག་ལ། གཞྲི་དེར་དེའྲི་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་ཚེ། འབྲས་བུ་གང་ཡང་

རུང་བ་བཀག་བ་ཙམ་གྲིས་དེ་ཉྲིད་འགོག་མྲི་ནུས་པས་དེའྲི་དངོས་འབྲས་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་བཞྲིར་ངེས་

ཤྲིང༌། གཞྲི་དེར་དགག་བྱའྲི་ཆོས་དེ་ཉྲིད་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མྲི་

རུང་ཞྲིང༌། དེའྲི་འགལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་”ཚེ
2
། དེའྲི་འགལ་ཟླ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ཉྲིད་

1 མ་ཕྱི། ༣༣བ༡ན།   ངོས    * ངེས

2 མ་ཕྱི། ༣༣བ༧ན།   ཆོ    * ཚེ
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འགོག་པ་ལ་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་འབྲེལ་ཡུལ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་

འབྲས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་བཞྲིན་དུ་འགལ་ཟླ་ཡང་འགོག་ནུས་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་འགལ་

ཟླ་གསུམ་དུ་ངེས་ལ། ངོ་བོ་ལ་རང་དང་”ཁྱབ
1
་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་དང༌། ཁྱབ་ཆེ་བའྲི་

འགལ་ཟླ་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཤྲིང༌། དང་པོ་ལ་རང་གྲི་འགལ་ཟླ་དངོས་དང༌། འགལ་ཟླའྲི་

འབྲས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་རང་བཞྲིན་འགལ་དམྲིགས་དང་། 

འགལ་འབྲས་དམྲིགས་པ་གཉྲིས་དང༌། རང་ལས་ཁྱབ་ཆེ་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་འགལ་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམྲིགས་སོ། །

རྒྱུའྲི་འགལ་ཟླ་ལ་ཡང༌། དགག་བྱ་འགོག་ནུས་རྒྱུའྲི་འགལ་ཟླ་དངོས་དང༌། 

འགལ་ཟླའྲི་འབྲས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་རྒྱུ་འགལ་དམྲིགས་

དང༌། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྲི་འབྲས་བུ་དམྲིགས་པ་གཉྲིས་དང་། དགག་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་

འབྲས་བུའྲི་འགལ་ཟླ་ལ་འབྲས་བུ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་འགལ་ཟླས་འགོག་མྲི་ནུས་

ཤྲིང༌། དངོས་འབྲས་ཀྲི་འགལ་ཟླ་དགོས་པས་འབྲས་བུ་འགལ་དམྲིགས་གཅྲིག་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ན་འགལ་དམྲིགས་དྲུག་དང༌། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པ་བཞྲིར་ངེས་པས། 

དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ལྟར་ན་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་འདྲི་ནྲི་སྦོར་བའྲི་བྱེ་བྲག་གྲིས་

རྣམ་པ་བཅུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིར། འགལ་དང་འབྲས་བུ་དག་གྲུབ་དང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་དབྱེ་བ་བཞྲི་བསྟན་པ་ནྲི། འགལ་ཟླ་བསྒྲུབས་ནས་

འགོག་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་འགལ་བ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་གནོད་བྱེད་ཀྲི་

འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་སོ་ནས་དགག་བྱ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ལ་གཉྲིས་སུ་ངེས་

1 མ་ཕྱི། ༣༣བ༧ན།   ཁྱད    * ཁྱབ
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པ་དང༌། འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་ནས་དགག་བྱ་འགོག་པ་ལ་རས་ཐ་དད་པའྲི་འབྲེལ་ཡུལ་

དང༌། བདག་གཅྲིག་པའྲི་འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་པའྲི་སོ་ནས་འགག་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་

ངེས་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་གཙོ་བོའྲི་སྦོར་བ་བཞྲི་དེ་དག་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་

དཔེར་སོས་པ་ཙམ་མོ། །ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་འགལ་བ་ལ་དངོས་འགལ་དང༌། རྒྱུད་

འགལ་གཉྲིས་ལས། དངོས་འགལ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཅྲིག་ཤོས་འགོག་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་དེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་མྲིན་ཏེ། མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །རྒྱུད་འགལ་གྲི་འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་དགག་བྱ་འགོག་པའྲི་ཕན་

ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ནྲི། འདྲིར་དངོས་སུ་མ་

བསྟན་ཅྲིང༌། གཞན་དོན་ལེའུའྲི་འཇུག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དགོས་པ་ཡང་ལྟོས་

མེད་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་མཇུག་བསྡུས་པའྲི་སོ་ནས་བསྟན་བཅོས་འདྲིར། ལྟ་བ་བཀར་

བཏགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་ཀང་འདུས་བྱས་མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་

རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །འོ་ན། འདྲིར་འབྲས་རྟགས་དང་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་གཉྲིས་ལ། ནང་

གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་སྤྲིར་བསྟན་ཅྲིང༌། མ་དམྲིགགས་པའྲི་རྟགས་

ལ། མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པ་གཉྲིས་དང༌།  སྣང་རུང་

མ་དམྲིགས་པ་ལའང་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

ཀྲི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་འཆད་པའྲི་ཞེ་ན། སབས་འདྲིར་ནྲི་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་
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པའྲི་རྟགས་གསུམ་པོ་དག་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་མཚན་གཞྲི་སྐོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། དེ་ཡང་འབྲས་བུའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་

ནས་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་ཁྱད་པར་མེད་ལ། རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་ཁྱད་པར་མེད་

པས་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་ནྲི། རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པར་སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་མ་ཕེ་

ཡང་སྤྲིར་སྒྲུབ་པར་ནུས་ཤྲིང༌། མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་

པ་གཉྲིས་ནྲི། གཅྲིག་ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སྙད་འགོག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཅྲིག་ཤོས་མེད་

ངེས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་དགག་བྱ་འགོག་ཚུལ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་

རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པ། 

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པ་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་པ་ལ་དོགས་པ་མྲི་ཆོད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། འགལ་

ཟླ་དམྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀང་གཅྲིག་འབྲེལ་ཡུལ་དངོས་སུ་བཀག་པས་འབྲེལ་པོ་

འགོག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཅྲིག་འགལ་ཟླ་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་དགག་བྱ་འགོག་པ་

ཡྲིན་པས་དགག་བྱའྲི་དགོག་བྱེད་རྟགས་སུ་སྦོར་ཚུལ་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་

པར་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར། གཅྲིག་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་ཙམ་གྲིས་ཅྲིག་ཤོས་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྲིན་པ་ལ་དོགས་པ་མྲི་ཆོད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་མ་དམྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི་སོ་སོར་ཕེ་

ནས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་ལ། འབྲས་རང་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཚད་མ་

རྣམས་ནྲི་མྲི་འཇུག་པ། ཞེས་པ་མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཉྲིད་

སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན།  རང་འགེལ་ལས། དེ་ལ་དང་པོ་
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ནྲི། ཡོད་པའྲི་ཐ་སྙད་འགོག་པའྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མར་བཤད་ཀྲི། ལོག་པ་མཐོང་

བ་ལ་ཉེ་བར་སྦོར་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལས་

ཤེས་སོ། །

༼ཡང་དག་གསུམ་པོར་ངེས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ།༽

གཉྲིས་པ་ཡང་དག་གསུམ་པོར་ངེས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་

རྣམ་གསུམ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ངེས་བཟུང་གྲི་ཚིག་གྲིས་རྟགས་ཡང་དག་འབྲས་རང་མ་

དམྲིགས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་བཤད་པ་མྲི་འཐད་དོ། ”།
1
རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་

པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། རྟགས་དེ་ཡང་ནས་དང་ཆུ་

ལུད་སོགས་ཀྲི་ཚོགས་པ་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་རུང་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་དམ། སྐེ་ངེས་

དཔོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་པ་གང་ཡང་མ་

ཡྲིན་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་རྒྱུ་ནས་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྲི་ཚོགས་པ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལས་རང་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་གཞྲིར། འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་སྐེ་རུང་

བར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་པར་

བརོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་ལ་རང་འབྲས་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་

ནྲི་སར་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་དོན་གཞན་ལ་ནྲི་མྲི་ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་དེ་སྐེ་རུང་གྲི་

རས་སུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར”།
2
 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་རང་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༥ན༥ན།   -།    * །

2 མ་ཕྱི། ༣༥བ༡ན།   +་-།     * །
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གཞྲིར། འབྲས་བུ་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེས་ངེས་དཔོག་པ་ལ་ནྲི། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ལས་འབྲས་བུ་དེ་སྐེ་བ་ཁྱོད་ཀྲི་ཚོགས་པ་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མའྲི་

ནུས་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་ཞྲིང་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་ཏེ་

ཁྱོད་ཀང་ཡྲིན། དེ་ལྟར་ནུས་པ་འགྱུར་པའྲི་རྒྱུ་གཞན་གྲི་སབས་སུ། འགལ་རྐེན་གྲི་

གེགས་བྱེད་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་དག་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་དག་འདྲིར་རྒྱུ་

ཚོགས་གངས་ཚང་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་

ཚང་ཆོས་ཅན་དུ་ངེས་ནས་དེ་ལས་འབྲས་བུ་དེ་སྐེར་རུང་མྲི་རུང་ཐེ་ཚོམ་ཟབ་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། ཆོས་ཅན་འཛིན་ལུགས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་སྙམ་ན། ནས་

ཀྲི་ས་བོན་ཆུ་ལུང་དོང་གཤེར་དུས་དང་འཚམ་པར་ཚོགས་པའྲི་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་ཞྲིང་

འདྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་རང་འབྲས་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེར་རུང་སྟེ། ནས་དང་ཆུ་ལུད་

”དོད
1
་གཤེར་སོགས་དུས་དང་འཚམ་པར་ཚོགས་པའྲི་ཞྲིང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

དགོད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་ཚོགས་པ་དེ་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་ངེས་ཡྲིན་ཀང་། དེ་

ཡྲིན་པ་ལ། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་ངེས་ཡྲིན་པས་མ་ཁྱབ་བོ། །

དེས་ན་”མེ
2
་དང་ནས་ཀྲི་ས་བོན་སོགས་ནྲི། དུ་བ་དང་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སོགས་

སྐེད་ངེས་ཡྲིན་ལ། གལ་ཏེ་དེ་དག་སྐེད་ངེས་མ་ཡྲིན་ན། དུ་བ་དང་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་

སོགས་སྐེད་ངེས་སུ་མྲི་འགྲུབ་བོ། །དེར་མ་ཟད་མེ་སོགས་ནྲི། དུ་བ་སོགས་ཀྲི་

དངོས་རྒྱུའང་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་བའྲི་དངོས་རྒྱུར་ཐལ། དུ་བ་

དེ་ཁྱོད་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་བའྲི་ཕྲིར། 

1 མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།   དེད    * དོད

2 མ་ཕྱི། ༣༥བ༥ན།   མ    * མེ
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འོ་ན། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་སོགས་དུས་དང་འཚམ་པར་ཚོགས་པ་

དེས་མྱུ་གུ་སྐེད་པ་ལ་འགལ་རྐེན་གྲིས་གེགས་བྱེད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། དེས་དེ་

སྐེད་ངེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སྐེད་པ་ལ་འགལ་རྐེན་

གྲིས་གེགས་བྱེད་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། དེས་དེ་སྐེད་ངེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དག་ས་ལ་

གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། 

དེས་དེ་འཐོབ་ངེས་ཡྲིན་ཕྲིར། འོ་ན་དེ་འདའྲི་ཚོགས་པའང་ཡྲིན། མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་

པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་སྲྲིད་དམ་མྲི་སྲྲིད་མ་སྲྲིད་ན་སྐེས་ངེས་ཀྲིས་ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་པ་འགལ། སྲྲིད་ན། དེ་འདའྲི་གཞྲི་མཐུན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་

རུང་དུ་ཐལ། ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་སོགས་དུས་དང་འཚམ་པར་

ཚོགས་པའྲི་ཞྲིང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་རྟགས་དངོས། འདོད་ན། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་མྲི་

སྐེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་འགལ་ཏེ། མྲི་སྐེད་པར་ངེས་ན་དེ་ལས་མྱུ་གུ་དེ་སྐེ་མྲི་

རུང་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། མདུན་གྲི་གཞྲིར་ཤ་ཟ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་

ཚེ་ཤ་ཟ་མདུན་གྲི་གཞྲིར་ཡོད་ཀང་སྲྲིད། མེད་པ་ཡང་སྲྲིད་ཀང༌། ཤ་ཟ་ཡོད་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། ཤ་ཟ་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་པའྲི་ཚེ། ཆོས་

ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟར། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་སོགས་དུས་དང་འཚམ་པར་

ཚོགས་པའྲི་ཞྲིང་ཡང་ཡྲིན། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡོད་

ཀང་སྲྲིད་མེད་ཀང་སྲྲིད་པས་དེ་འདའྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། མྱུ་གུ་སྐེད་”པས
1
་ཁྱབ་

པ་མ་ངེས་ཀང་དེ་འདའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡོད་པ་ཚད་མས་གྲུབ་མྲི་དགོས་པས། དེ་འདའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༦ན༥ན།   པོས    * པས
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གཞྲི་མཐུན་ཆོས་ཅན། ཞེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ། །ཚུལ་

འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྐོན་ནྲི་ངེད་དུ་མ་ཟད། ཁྱེད་རང་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་ཆོས་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་ལ་དེ་བས་ཀང་སང་དགོས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་

ཚང་ཡང་ཡྲིན། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་སྲྲིད་དམ་མྲི་སྲྲིད། 

མྲི་སྲྲིད་ན་དེ་ལ་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་ངེས་ཀྲིས་མ་ཁྱབ་པ་འགལ། སྲྲིད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། 

ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་རུང་དུ་ཐལ། དེའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་”གངས
1
་ཚང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་

རྟགས་དངོས། འདོད་ན། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་འགལ་ལོ། 

ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་

ཀང་བརོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། རང་འབྲས་སྐེད་པའང་ཡྲིན་རང་འབྲས་མ་སྐེད་པའང་

ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་”གངས
2
་

ཚང་ཡང་ཡྲིན། དེ་མྲི་སྐེད་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །མ་ཁྱབ་ན། རང་འབྲས་སྐེད་པ་རྒྱུའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་

ཡང་དེའྲི་རྒྱུ་ཡང་ཡྲིན། དེ་མྲི་སྐེད་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པས་མ་ཁྱབ་

ན། དེའྲི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡྲིན། དེ་ལས་མ་སྐེས་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་

པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡང་ཡྲིན། ནས་

ཀྲི་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་དུའང་སྨྲ་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དོད་གཤེར་སོགས་དུས་དང་འཚམ་པར་ཚོགས་པ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༣༦ན༧ན།   གྲང    * གྲངས

2 མ་ཕྱི། ༣༦བ༡ན།   གྲང    * གྲངས
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ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་བམ་མ་ཁྱབ་ཅེ་ན། དེའྲི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྲི་

ཕྲིར། དེས་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་བུ་རམ་གྲི་རོ་”མཐོང
1
་བ་ལས་བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་ཡོད་པར་རྟོགས་

པའྲི་ཚད་མ་སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་དེའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡོད་དགོས་ཤྲིང༌། རྟགས་དེ་ཡང་བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཁ་

ནང་བུ་རམ་ལ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་དུ་མྲི་འཐད་པས། དེ་

ཉྲིད་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་བུ་རམ་གྲི་རོ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་

གཉྲིས་པོ་དེ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྲིན་པས། འབྲས་རྟགས་སུ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། རས་ཐ་དད་

པས་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ལ། དགག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀང་མ་ཡྲིན་པས། རྟགས་ཡང་དག་འབྲས་རང་མ་དམྲིགས་

པ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ཉམས་སོ། །ཞེ་ན་རྒྱུ་རྐེན་གྲི་ཚོགས་པ་གཅྲིག་ལ་རག་

ལུས་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རོས་རྟོགས་པའྲི། ཚད་མ་དེ་ལྟ་བུ་སྐེས་པ་ནྲི། རོ་ད་

ལྟར་བ་གཟུགས་ད་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་

ཡྲིན་གྲི། རོ་ད་ལྟར་བས་རང་དང་ཚོགས་པའྲི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དེའྲི་རྒྱུའྲི་ཆོས་

གཟུགས་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་རེས་སུ་དཔག་པའྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

དུ་བ་དུ་ལན་ལའྲི་སྟེང་དུ་”མེས
2
་བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་དངོས་སུ་

བསྒྲུབས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས། དུ་བ་མཐོང་བ་ན། བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བའང་ཡོད་པར་

རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་སྐེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་ནྲི། མེས་བུད་ཤྲིང་

1 མ་ཕྱི། ༣༦བ༤ན།   མཐོར    * མཐོང

2 མ་ཕྱི། ༣༧ན༢ན།   མས    * མེས
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འགྱུར་བར་བྱས་པའྲི་ཐལ་བ་དང་སོལ་བ་སོགས་སོ། །

དཔེའྲི་སྦོར་བ་ནྲི། དུ་ལན་གྲི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེས་བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་

སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་ཁ་ནང་

བུར་མ་གོང་བུའྲི་”སྟེང
1
་དུ་བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བས་རྒྱུའྲི་ཆོས་གཟུགས་སྔ་མའྲི་

ནུས་པ་དཔོག་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེ་ན། བུ་རམ་གྲི་རོ་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་

འཇུག་པ་མེད་པར་ནྲི། བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བ་སྐེ་བ་མེད་ལ། རོ་སྔ་མ་དེ་ཉྲིད་གཞན་

བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་ད་ལྟར་བའྲི་འང་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། བུ་རམ་གྲི་རོ་སྔ་མ་བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་

ལྟར་བའྲི་ཉེར་ལེན་དང་གཟུགས་ད་ལྟར་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ནས་གཟུགས་སྔ་མའང་གཟུགས་ད་ལྟ་བའྲི་ཉེར་ལེན་དང་། རོ་ད་ལྟར་བའྲི་

ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ཡྲིན་པས་དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལ་རག་ལུས་པ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བུ་རམ་གྲི་རོ་ལྟར་བ་ཡོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུ་ལ་

བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས། དེ་ལྟར་འདས་པ་

གཟུགས་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་དང༌། དུས་གཅྲིག་པ་གཟུགས་ད་ལྟར་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་

གཉྲིས་ཀ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་རོ་ད་ལྟར་བ་མཐོང་བ་ན། གཟུགས་ད་ལྟར་བ་

ཡང་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་སྐེས་པ་དེ་ནྲི། རོ་ད་ལྟ་བས་གཟུགས་སྔ་མའྲི་ནུས་

པ་དཔོག་པ་རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔོག་གྲི་འབྲས་བུའྲི་རྟགས་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་གྲི། རོ་ད་

ལྟར་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༣ན།   སོང    * སེང
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དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔོག་གྲི་འབྲས་རྟགས་ནྲི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། 

འདྲིའྲི་དོན་གཞན་དུའང་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་བུ་

རམ་གོང་བུའྲི་སྟེང་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བར་དམྲིགས་པ་ལས་གོང་བུའྲི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ད་

ལྟར་བ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་སྐེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། རོ་ད་ལྟར་བ་དེ། དེ་

འདའྲི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་མྲི་དགོས་

པར་ཐལ། དེའྲི་ཚེ་དེ་འདའྲི་ཚད་མ་སྐེས་པ་ནྲི་བུ་རམ་གྲི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཁ་ནང་བུ་རམ་

གོང་བུའྲི་”སྟེང
1
་དུ་བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་དཔོག་པ་ལ་རྒྱུ་ཆོས་རེས་

དཔོག་གྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་ཕལ་ཆེ་བས་གཞུང་འདྲིའྲི་དོན་ལོག་པར་བཤད་དོ། །

འདྲིར་ཤཱཀ་བོས། བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་ནྲི་ཚ་བའོ། །དེའྲི་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་

ནྲི་ཤྲིང་ངོ༌། །དེའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ནྲི་མེ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་དུ་བ་སྐེད་པ་དང་འད་ཞྲིང་

དེ་དང་མཚུངས་སོ། ཞེས་བཤད་པ་ནྲི། པཎྲིཏ་ཆེན་པོའྲི་གསུང་ཡྲིན་ཀང༌། རང་གྲི་དེ་

ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚ་བ་ཆོས་ཅན། མེའྲི་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། མེའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མེ་དུ་བའྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་པར་སྨྲ་བ་དག་ཀང༌། མེར་ཤེས་ཡན་

ལག་གཞན་ལས་ནྲི། ཞེས་སོགས་ལ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པར་ཟད་དོ། །ཤཱཀ་བོའྲི་

འགེལ་ཚིག་ནྲི། རང་འགེལ་ལས། མེ་བུད་ཤྲིང་འགྱུར་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཉེ་བར་ལེན་

པའྲི་རྒྱུའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དུ་བ་སྐེད་པ་དང་འདའོ། །ཞེས་པའྲི་

འགེལ་བཤད་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འགེལ་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི། བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བའྲི་ཁྱད་པར་

1 མ་ཕྱི། ༣༧བ༣ན།   སང    * སེང
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ཤྲིང་མེ་དང་ཕད་པས་ཤྲིང་གྲི་གནས་སབས་ལས་སོལ་བའྲི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་

བ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་ནྲི་ཤྲིང་སྔ་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་མེ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

བཞྲིན་དུ། དུ་བའྲི་ཉེར་ལེན་མེ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མེ་དེ་དང་དུས་མཉམ་པ་བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་

བའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤྲིང་དེ་ཉྲིད་དུ་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ཡྲིན་པས། དུ་བ་

དང་བུད་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་ཚོགས་པ་གཅྲིག་ལ་རག་ལུས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི་མེ་དུ་

བའྲི་ཉེར་ལེན་མ་ཡྲིན་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་པས། རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

༼ལྟར་སྣང་ཕོགས་ཙམ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་གསུམ་པོ་ལས་གཞན་ལྟར་སྣང་ཕོགས་ཙམ་བཤད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན། ཞེས་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་འབྲས་རང་མ་

དམྲིགས་པ་གསུམ་པོ་ལས་གཞན་པ། གཞན་གྲིས་བཏགས་པའྲི་རྟགས་དག་ནྲི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་གྲི་ལྟར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲས་ན། དེ་དག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇྲི་སད་

བཤད་པ་ལྟར། ནས་དང་ས་ཆུ་ལུད་ཀྲི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་ལས། རང་འབྲས་ནས་ཀྲི་མྱུ་

གུ་སྐེ་རུང་བར་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འཐད་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུ་མ་ཚོགས་

པས་འབྲས་བུ་ནྲི་རེས་སུ་དཔོག་པར་གཞན་གྲིས་བཏགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་

རྟགས་ཡང་དག་མྲིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། འོ་ན། དེ་དག་གཏན་ཚིགས་ཡག་དག་མ་ཡྲིན་ན། གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ལྷག་ལན་གྲི་

རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་ལྷག་ལན་ཡྲིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱའོ། །ཁ་ཅྲིག་ལྷག་ལན་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་ལས་འབྲས་བུ་
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སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བས་ནྲི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཕྲིར་བཀོད་པའྲི་རྟགས་ལྷག་ལན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རང་

འགེལ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཁོ་བོས་

བཤད་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གཞན་གྲིས་བཏགས་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་

དཔོག་པའྲི་ལྷག་ལན་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་”ཞེ་ན།
1
 དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་”གཞྲི

2
་དཔེར་བརོད་

པ་ནྲི། སྤོད་པ་པ་སོགས་གང་དག །ལུས་རྒྱས། དབང་པོ་”དྭངས
3
། བོ་གསལ་བ་ཙམ་

ལས། འབྲས་བུ་འདོད་ཆགས་རེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་གཞན་དག་

གྲིས་བཏགས་པའྲི་འབྲས་བུའྲི་རྟགས་དག་ཀང་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། འབྲས་

བུའྲི་སྤྲི་ཆོས་ཅན་ལ་མཐོང་ཞྲིང༌། རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

བ་ཙམ་གྲིས་གཏན་ཚིགས་དེ་རྒྱུའྲི་ཁྱད་པར་དཔོག་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་

གཞན་གྲིས་ཤེས་ཤྲིང་འདོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཚད་མའམ་གཏན་ཚིགས་

ལྟར་སྣང་ཡྲིན་ཏེ། ལྷག་ལན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤོད་པ་པ་གང་དག་ཚིག་སྨྲ་བ་ལས། སྨྲ་བ་པོའྲི་སྐེས་

བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་ཅན་དང་ཞེ་སང་ཅན་ལ་སོགས་པར་དཔོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

བུའྲི་རྟགས་དེ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བར་མ་ཟད། རྟགས་དེ་ཉྲིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུམ་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ལོག་ཁྱབ་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའང་མྲི་འཐད་དེ། 

ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོག་ཙམ་གྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།   ཞེམ    * ཞེ་ན།

2 མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།   བཞྱི    * གཞྱི

3 མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།   དངས    * དྭངས
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ལོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་མྲིན་པར་ཐལ༌། ཁྱོད་དེ་ལ་མ་མཐོང་ཡང་དེ་ལ་འཇུག་

པའྲི་འཁྲུལ་བ་སྲྲིད་པ་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། ཕྲུ་བའྲི་འབྲས་ལྷག་མ་ཚོས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚོས་པའྲི་འབྲས་འབྲུ་གཅྲིག་པོ་དེ་དང་ཕྲུ་བ་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པར་

ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཁྱོད་ཀྲི། ལྷམ་མ་དང་ལན་ནུས་

མེད་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲས་ན། ལྷག་ལན་གྲི་རྟགས་ཀྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་ན། རྲིགས་པ་ཅན་པ་གང་

དག་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་པ་སྔ་མ་དང་ལན་པ་དང༌། འབྲས་བུ་ལས་རྒྱུ་དཔོག་པ་

ལྷག་མ་དང་ལན་པའོ། ཞེས་ལྷག་ལན་གྲི་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་ནས་རང་

ལུགས་ཀྲི་ལྷག་ལན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་པ་ནྲི། གཞན་དག་གྲིས་རྟགས་གང་ཞྲིག་

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ལོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའོ། ཞེས་རབ་ཏུ་སྟོན་

པར་བྱེད་པའྲི་རྟགས་དག་”སྨྲ
1
་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལྷག་མ་དང་ལན་

པའྲི་རྟགས་ཞེས་བརོད་རྲིགས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང་མྲི་མཐུན་ཕོས་ལས་ལོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

༼མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

བཞྲི་པ་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཞུང་གྲི་

བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

1 མ་ཕྱི། ༣༨བ༧ན།   ས    * སྨྲ
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རྟགས་ཡང་དག་གྲི་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་

པ་ངེས་མྲི་དགོས་ཀྲི། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་གོ་

ཞེས་སྨྲ་བ་འགོག་པ་དང༌། རྟགས་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་རྟགས་

ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པ་

དང༌། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་ངེས་

བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་ལའང༌། ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཕྲིར་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྲི། ཞེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི། 

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྲི་དངོས་པོའམ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ནས། མྲི་དམྲིགས་པས་ནྲི་མྲི་

འགྲུབ་བོ། ཞེས་པའྲི་རབ་རོ། །དེ་ཡང༌། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྲི་དངོས་པོའམ། ཞེས་པ་

ནས། འབྲས་བུ་ན་ཡང་ག་ལ་ངེས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ཡང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་བྱེད་དམ། 

རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་སོ་ནས་འགྲུབ་

དགོས་སོ་ཞེས་བསྟན་ནས། འོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་

ཞེས་པ་ལ། མེ་ཡྲི་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འབྲས་རྟགས་ཀྲི་མེད་ན་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་སྟོན་ལ། རྟགས་ཆོས་རང་བཞྲིན་དང་རང་

བཞྲིན་ཅན་དུ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང་གང་ཞེས་པ་ལ། རང་བཞྲིན་ལ་ཡང་མེད་

མྲི་འབྱུང༌། ཞེས་པ་ནས། གཞན་ལའང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་འཆད་ཅྲིང༌། དེས་ན་དངོས་པོའྲི་
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ཡུལ་ཅན་གྲི། ཞེས་པ་ཤོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་འབྲས་རང་གཉྲིས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་མཇུག་བསྡུ་བར་བྱེད་དོ། །འཇུག་པ་བོ་སྔོན་ཅན་ཉྲིད་

ཕྲིར། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་ནྲི། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་

བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་འཕོས་དང་བཅས་པའོ། །

༼གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ།༽

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་

རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པ་

དགག་པ་དང༌། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་མེད་ན་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་

མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །

༼རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལྟོས་མྲིན་

བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་

པ་སོབ་དཔོན་གྲི་བཞེད་པར་འདོད་པའྲི་རང་སེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་འགལ་བསྟན་

པ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་རང་སེ་དང་གཞན་སེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་པ་བསྟན་པ། དེ་ལྟར་འདོད་པའྲི་གཞན་སེ་ལ་ཁས་

བངས་ནང་འགལ་གྲི་གནོད་པ་བསྟན་པའོ། །
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དང་པོ་ལ། དེ་ཉྲིད་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་མྲི་བཞེད་པར་བསྟན་པ་

དང་། བཞེད་ན་སོབ་དཔོན་རག་གྲི་ལུང་དང་འགལ་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཏན་

ཚིགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་སེ་ལ་སོགས་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་སོབ་མ་

ཁ་ཅྲིག །རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་

པར་འདོད་ཅྲིང༌། བྱེ་བྲག་པ་དང༌། གངས་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་རོལ་པ་དག་ཀང་དེ་

ལྟར་འདོད་དོ། །དེའྲི་བསམ་པ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་

ལ་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་དགོས་ན། དགག་གཞྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

མཐའ་དག་ལ་རྟགས་དེ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་ཡྲིན་པ་ལ་ཡོད་པར་མ་དམྲིགས་པའྲི་སོ་ནས། 

མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་རྟགས་དེ་མེད་པར་ངེས་དགོས་པས། རྟགས་ཀྲི་ལོག་

གཞྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་ངེས་དགོས་ནའང༌། དེ་

མཐའ་དག་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་སྣང་རུང་ཡྲིན་པས་མ་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་

ཁྱབ་ངེས་ཚུལ་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པའྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་

བ་ཡྲིན་ནོ། །རང་ལུགས་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའྲི་དོན་

ཡང་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། བྱས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འབྲེལ་པའྲི་དོན་ལོག་ནྲི། བྱས་མྲི་རྟག་ཐ་

དད་མྲི་རྟག་པ་བཀག་ན་བྱས་པ་ཁེགས་པ་ཡྲིན་ལ། བྱས་མྲི་རྟག་ཐ་དད་དུ་བྱས་མྲི་རྟག་

གྲི་དོན་སྤྲི་སོ་སོར་ཤར་བའྲི་རྟོག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་

ཤུགས་ལ་འགྲུབ་ཅྲིང༌། མྲི་རྟག་པ་བཀག་ན་བྱས་པ་ཁེགས་པ་ནྲི། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། 
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བྱས་པས་སྟོང་”སྟེ
1
། རྲིམ་དང་ཅྲིག་ཅར་གྲི་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་

གནོད་པ་ཅན་གྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱེད་དོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚད་མ་དང༌། གཞྲི་བྱས་པ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དང༌། རྟག་མྲི་རྟག་

དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་གསུམ་གྲིས་བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རེས་ཁྱབ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་ངེས་པའྲི་གནོད་པ་ཅན་

གྲི་ཚད་མ་དེས་མྲི་རྟག་པ་བཀག་ན་བྱས་པ་ཁེགས་པར་ངེས་པའྲི་སོ་ནས་བྱས་པ་

རྟག་པ་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལོག་

ཁྱབ་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི་བྱས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ངེས་པ་ལ་བྱས་པ་མྲི་

རྟག་པ་བཀག་ན་ཁེགས་པ་ངེས་དགོས་ཤྲིང༌། བྱས་མྲི་རྟག་ཐ་དད་མྲི་རྟག་པ་བཀག་

ན་བྱས་པ་ཁེགས་པ་བྱས་མྲི་རྟག་གྲི་འབྲེལ་བའྲི་དོན་ལོག་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རེས་

སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་བྱའྲི། འབྲེལ་པ་དང་

ཁྱབ་པ་དོན་གཅྲིག་མྲིན་པས། རྟག་པ་ལ་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལོག་ཁྱབ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་མྲི་བཟུང་ལ། ཚུལ་གསུམ་པོའྲི་རྣམ་པར་

གཞག་པ་གཞན་དག་ནྲི་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་ཁོ་བོས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་ཚིག་གྲི་དོན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་ཆོས་ཅན། ལོག་

ཁྱབ་ངེས་པ་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་བཞེད་རྲིགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲིས་

གཏན་ཚིགས་ཀྲི་ནྲི་ཚུལ་གསུམ་པོ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་བརོད་

1 མ་ཕྱི། ༤༠ན༤ན།   ས    * སེ
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པར་མཛད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡྲིས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་

ངེས་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། ལོག་དོན་འགལ་བ་ཕོགས་མཐུན་དང་བཅས་པ་དང༌། འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་

ངེས་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པ་གཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་དེ་དག་གྲི་གཉེན་པོར་ནྲི་ངེས་པ་དེ་དག་

སོས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་རྣམས་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྲིན་པ་གཅད་པའྲི་ཕྲིར་སོས་ཞེས་འཆད་མོད་ཀྲི་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། བྱས་པ་

མཚན་གཞྲི། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལོག་ཁྱབ་ཡྲིན་པར་མཚོན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཀོད་པ་ན། ངེས་

པའྲི་ཚིག་དེས། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་མ་ངེས་པ་གཅོད་

དམ། མཉན་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་གཅོད་རྣམ་པར་མ་

བརྟགས་པར་ཟད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལྟར་བཞེད་ན་སོབ་དཔོན་རང་གྲི་ལུང་དང་འགལ་བ་བསྟན་པ་

ལ། ལུང་འགལ་བསྟན་པ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཅན། 

མ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་གཉེན་པོར་ནྲི། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཆོས་བརོད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་སོས་

དགོས་པར་རྲིགས་སོ་ལས་བཤད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྟགས་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྲིས་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་”ཏེ
1
་རྟགས་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་དེ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྲིན་པས་དོན་

མེད་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༤༠བ༧ན།   ཏོ    * ཏེ
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སྒྲུབ་ངག་དེ་མ་སོས་ཀང༌། རྟགས་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་མེད་པ་ཙམ་

གྲིས་མ་མཐོང་བ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མཐོང་བ་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་བརོད་པའྲི་སོ་ནས། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་མེད་

ཅེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་ཀང་དེ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེས་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པ་གང་ཡང་མ་བརོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལྟར་ན། ཇྲི་ལྟར་ཆོས་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་ལས་

རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་

རྟག་པ་དེ་མ་བྱས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་བཞྲིན། སྒ་ནྲི་

བྱས་ཞེས་པའྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་ངག་དེ་ཉྲིད་བརོད་པ་དེའྲི་ཚེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་

ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བར་རྟོགས་པར་བྱེད་ནུས་ཏེ། བྱས་པ་

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནའྲི་རྲིགས་པ་བྱས་མྲི་རྟག་མེད་ན་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་བརོད་པས་ནའོ། །

ལུང་འགལ་གཉྲིས་པ་བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

བས་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། ཞེས་སར་ཡང་ཕོགས་སྔ་”ཕྲིར
1
་དངས་ནས། 

ཤྲིང་ཕུང་འདྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤྲིང་ཏོག་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རོ་མངར་དང་

ལན་ཏེ། ཟོས་པའྲི་ཤྲིང་ཏོག་རོ་མངར་ཅན་འདྲི་དང་ཤྲིང་ཕུང་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་འདྲི་ཅྲི་སྟེ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༤༡ན༦ན།   བྱར    * ཕྱིར
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མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དེ་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་གྲིས་

ལྷག་ལན་དུ་བཤད་པ་དང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་བཤད་ན། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ། རྲིགས་པ་ཅན་གྲི་ལྷག་ལན་འགོག་པའྲི་སབས་སུ། གཟུགས་ལ་སོགས་

པས་མཚུངས་པས་རོ་ལ་སོགས་པ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པས་སོ། །

ལུང་འགལ་གསུམ་པ་ནྲི། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པ་

ཙམ་གྲིས། གཞན་དག་ལོག་པ་ཅན་དུ་འདོད་པའམ། ལོག་ཁྱབ་འབའ་ཞྲིག་པ་ཅན་གྲི་

རྟགས་སུ་འདོད་པས་ལོག་པ་ཅན། ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་སྲོག་སོགས་ཡང་ཆོས་

ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྲིག །མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སོབ་དཔོན་གྲིས་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྲི་རབ་དབྱེ་འཆད་པའྲི་

སབས་སུ་ལོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་བར་བཤད་པ་དང་ནང་འགལ། 

ལུང་འགལ་བཞྲི་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས། 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་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཅྲི་རྲིགས་པར་བརོད་པར་

བྱའོ། ཞེས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་ལོག་ཁྱབ་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་ནས་ལོག་པ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ། ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་སྐོན་དུ་བཤད་པའང་བརོད་བྱ་མྲིན་པའམ་མྲི་རྲིགས་པར་

ཐལ། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་དེ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་

ལོག་ཁྱབ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲི་རྲིགས་པ་ཞེས་སོས་པའྲི་དོན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཕོགས་
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ཆོས་ཀྲི་སྐོན་ཡྲིན་ཀང༌། ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་སྐོན་མ་ཡྲིན་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་

ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲི་གང་ཞྲིག །གཉྲིས་ཀ་ལ་ངེས་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་དང་མ་གྲུབ་

པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་དེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའམ་སུན་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་གྲི། གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བརོད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པ་ལ་ལྟོས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །འོ་ན་ཅྲི་རྲིགས་

པའྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་ན། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲི་ག་ལ་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། ཆོས་ཅན་མེད་པའྲི་བཞྲི་

ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་སྐོན་ཡྲིན་པ་དང༌། ལོག་ཁྱབ་སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ལ་མ་གྲུབ། 

གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ། མྲི་མཐུན་དཔེ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་བཞྲི་ཅྲི་

རྲིགས་པར་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་ཏེ། སྔ་མ་གསུམ་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་ཞྲིང་ཕྲི་མ་ནྲི་མྲི་

སྦར། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ལ་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་

པ་ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་སྐོན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མྲི་མཐུན་དཔེ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་ལོག་ཁྱབ་གྲུབ་

པ་ལ་མྲི་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ལུང་འགལ་ལྔ་པ་ནྲི། ཁྱད་པར་མཉན་བྱ་དེ་སྒ་ལ་རྟག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་

དང༌། མྲི་རྟག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

སོབ་དཔོན་གྲིས་མཉན་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་ནྲི་ཅྲི་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་གཅོད་པའྲི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ནང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མཉན་བྱ་

སྒ་ལ་རྟག་པ་སྒྲུབ་བ་དང༌། མྲི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་
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མཐོང་ཙམ་ཡྲིན་ཀང་། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་རྟག་མྲི་རྟག་

དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་གཞན་གྲིས་གནོད་པས་སོ། ཞེས་ན། ད་ནྲི་ར་བའྲི་

གྲུབ་མཐའ་དོར་ནས། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་མེད་

པའྲི་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཐལ། མཉན་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ཀང༌། ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པས་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་རྟགས་གཞན་ལ་ཡང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

བས་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྲིས་གནོད་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མཚན་

ཉྲིད་དང་ལན་པ་གཅྲིག་ལ་གནོད་ན། དེའྲི་རྲིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྲིད་བརྟན་དུ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ལུང་འགལ་དྲུག་བ་བསྟན་པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་དག་རླུང་གྲི་རས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

དུ་ར་དང་ཤྲིང་མེད་པའྲི་མ་ངམ་གྲི་ཐང་ཆོས་ཅན། རླུང་གྲི་རས་ཡོད་དེ། གང་མྲིན་དོ་

མྲིན་གྲི་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང། དེ་

འདའྲི་རེག་བྱ་དེ་ཡོད་ཏན་ཡྲིན་པས་རས་འགའ་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་དགོས་ཤྲིང༌། རས་

གཞན་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་བས་བསྒྲུབས་ནས་རླུང་གྲི་

རས་ལ་བརྟེན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། རས་གཞན་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། ས་ཆུ་

མེ་གསུམ་གྲི་རས་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་རྲིགས་པ་གང་གྲིས་སྒྲུབ་ན། བྱེ་བྲག་པའྲི་

ལུགས་ཀྲིས། ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པས་ས་ཆུ་མེ་

གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐོང་བའྲི་རས་ཞེས་ཟེར་ལ། དེས་ན་མཐོང་བའྲི་རས་ལ་
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ཆོས་ཅན། གང་མྲིན་”དོ
1
་མྲིན་གྲི་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་མེད་དེ། མ་མཐོང་བའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ད་ལྟ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་

མཐོང་བའྲི་རས་ལ་མྲི་ལན་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ། རྟགས་

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སོབ་དཔོན་གྲིས་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ལོག་པ་དག་ལ་འགོག་པར་བྱེད་ན་དེ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་དང་རྣམ་ངེས་སུ་དངས་པའྲི་མེ་མཐོང་བ་ཙམ་

གྲིས་མྲི་སྣང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་བྱེད་ན། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་མེད་དེ། འདྲི་ལྟར་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་རས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ཐམས་ཅད་

ལ་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་འགོག་པ་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཐོང་བའྲི་རས་ས་ཆུ་མེ་

གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡོད་ཀང་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་སྣང་

དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡོད་ཀང་སྣང་མྲི་རུང་དག་ལ་མ་མཐོང་བས་མེད་པ་གོ་བར་

བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །”དེས
2
་ན་མཐོང་བ་དག་

ལ་འགོག་པར་བྱེད་ན། ཞེས་པའྲི་མཐོང་པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པས་མཐོང་བའྲི་རས་སུ་ཁས་

བངས་པའྲི་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི། སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་”གྲིས
3
་

མཐོང་བ་དག་ལ་ཞེས་པ་མྲིན་ལ། མྲི་སྣང་བ་དག་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༤༢བ༣ན།   དེ    * དོ

2 མ་ཕྱི། ༤༣ན༡ན།   ངས    * དེས

3 མ་ཕྱི། ༤༣ན༡ན།   བྱས    * གྱིས
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སྣང་མྲི་རུང་དག་ལ། ཞེས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་འདའྲི་དོན་མ་གོ་བར། ལུང་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

དོན་ཐ་དད་དུ་བཟུང་ནས་སབས་འདྲིར། མྲི་སྣང་བ་དག་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ལུང་འདེན་

པ་རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀྲི་ཁྱད་པར་མ་གོ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བས་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ལུང་གཉྲིས་ཀའྲི་དོན་ཅྲི་ཡྲིན་གཏོལ་མ་བྱུང་བ་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། ཕལ་ཆེ་

བས་ཕོགས་སྔ་མའྲི་དོན་འདྲི་ཙམ་གོ་བའང་མྲི་སྣང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་རང་སེ་དང་གཞན་སེ་གཉྲིས་

ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་པ་བསྟན་པ་ནྲི། སྐྱུ་རུ་ར་དེ་ལ་གཅྲིག་སྲིན་

པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་ན། དེ་དང་སྐྱུ་རུ་ར་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་སྐྱུ་རུ་ར་གཞན་འགའ་ཞྲིག་ལའང་སྲིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་

ཡོད་པར་དཔོག་རྲིགས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང༌། རྟགས་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་པ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཡུལ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་བས་རས་སྐྱུ་རུ་ར་ལ། རོ་དང་ནུས་པ་ཐ་དད་མྲི་འད་

བ་དུ་མ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དང༌། ཅྲི་སྟེ་ལྷག་ལན་འཁྲུལ་ཅན་ཡྲིན། 

ཅེས་པ་ལ་རྲིགས་པ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དེར་ནྲི་ཤྲིང་ཕུང་དེ་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཤྲིང་ཏོག་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན་བཟུང་བས། རོད་གཞྲི་མ་ཡྲིན་

པའྲི་མ་ངེས་པ་གང་ཡང་བསྟན་པ་མེད་ཅྲིང༌། རོད་གཞྲི་མ་ངེས་པར་འཕངས་ན་

རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ལས་འདས་ལ་འདྲིར་ནྲི་རོད་གཞྲི་དང་སྐྱུ་རུ་ར་ཡྲིན་པར་མཚུངས་

”ན
1
། རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པས་ཁྱབ་པ་ལ། དེ་དང་སྐྱུ་རུ་ར་

1 མ་ཕྱི། ༤༣ན༧ན།   ར    * ན
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ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཀང༌། སྲིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་བསལ་བ་བསྟན་པ་ཡོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལྟར་འདོད་པའྲི་གཞན་སེ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲི་གནོད་པ་

བསྟན་པ་ནྲི་གཏན་ཚིགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་དམྲིགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཁོ་ན་

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་སྟེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གསོན་

ལུས་ལ། བདག་དང་ས་ལ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་དང་སོགས་པས་རྒྱུ་འོ་མ་ལ་ཞོ་མ་

དམྲིགས་ཀང་དེ་དག་མེད་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་པ་གསོན་

ལུས་ལ་བདག་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་ཅྲིང། སྲོག་ལན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང༌། རྒྱང་

པན། འབྱུང་བ་བཞྲི་ལ་ཤེས་པ་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་ཅྲིང༌། ཚིག་སྨྲ་བས། 

སྐེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བས་དེ་ལ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང༌། གངས་ཅན་འོ་མ་ལ་ཞོ་མ་མཐོང་

ཡང་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང༌། འདུས་བསགས་མྲིག་སོགས་བདག་དོན་བྱེད་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བས་དེ་ལ་མེད་བ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་

ནང་འགལ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །
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༼ལོག་ཁྱབ་ངེས་པར་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་ལྟོས་པ།༽

གཉྲིས་པ་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་རྟགས་

ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། སྒྲུབ་རྟགས་

གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་སྒྲུབ། ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་

རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་

རོད་པ་སང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་དགག་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་བའང་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྲིས་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་མྲི་འ་

ཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དེ་ཡོད་པ་ཙམ་དང་རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྲི་ཆོས་

ཀྲི་ངོ་བོ་ལོག་པའྲི་སྟོབས་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

རང་བཞྲིན་རང་བཞྲིན་ཅན་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འམ་ཞེས་པ་འོག་མ་བསྡུ་

བའྲི་ཚིག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་ལོག་པ་ཡྲིས་ནྲི་འབྲས་བུ་ལོག་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་

བུ་རྒྱུ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་འཁྲུལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། མདོར་ན། འབྲས་རང་གྲི་ལོག་

འབྲེལ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་དང་རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་ཅན་དག་རེས་སུ་འགོ་ལོག་

མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་འབྲེལ་པ་”ངེས
1
་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་འབྲས་རང་

གྲི་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་བསྟན་ནས། དེ་འདའྲི་འབྲེལ་

པ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པའང་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

སྒྲུབ་པ་ནྲི། འབྲས་རང་གྲི་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་དེ་ལྟ་

1 མ་ཕྱི། ༤༤ན༢ན།   ངས    * ངེས
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མྲིན་ན་འབྲེལ་མེད་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས། ཅྲིག་ཆོས་ལོག་པས་ཇྲི་ལྟར་གཞན་ནྲི་

རྟགས་ལོག་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་དེ་ལ་རྟ་མྲི་བདོག་ཅེས་ཏེ། དེ་

ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་ཕྱུགས་ཀང་བདོག་པ་མྲིན་ནམ་ཅྲི་སྟེ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྟགས་གཅྲིག་གཅྲིག་ཉེ་བའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་ལྟར་གཞན་ཆོས་ནྲི་ཉེ་བར་

འགྱུར་ཏེ། རྟགས་ལ་ཆོས་ཀྲིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་མེད་

ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། མྲི་དེ་ལ་ཕྱུགས་ནྲི་བདོག་ཅེས་ཏེ། དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་

བཞྲིན་རྟ་ཡང་བདོག་གམ་ཅྲི་སྟེ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་

པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་རོད་པ་སང་བ་ལ། རོད་པ་དང༌། ལན་ནྲི། དང་པོ་

ནྲི། གལ་ཏེ་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་

དག་ལ་མེད་པར་ངེས་དགོས་ན། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་

ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་

ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་

གྲིས་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་སབས་ཀྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་རྟགས་དེ་ཉྲིད་གང་ལས་

ལོག་པའྲི་གཞྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ངེས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། 

གཉྲིས་པ་ལན་ལ། དངོས་དང༌། དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རྟགས་

ཆོས་འབྲེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། འབྲས་རང་གཉྲིས་པོ་འདྲི་ལ་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཆོས་མྲི་མཐུན་དཔེ་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་དགོས་ཀང༌། ངེས་པར་རྟགས་ཀྲི་
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ལོག་གཞྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་མྲི་འདོད་དེ། མྲི་

མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་མ་ངེས་ཀང༌། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དེ་དག་མེད་ནའང་རྟགས་

དེ་མེད་ཅེས་པའྲི་འབྲེལ་པ་དཔེ་ལ་བསྟན་ཅྲིང༌། སྒྲུབ་ངག་གྲིས་བརོད་པ་ལས་ཀང་

རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ངེས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་

དག་ལ་མེད་ངེས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། གང་དག་གཞུང་འདྲི་འབྲས་རང་

གྲི་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲི་མཐུན་དཔེ་རས་གྲུབ་མྲི་དགོས་པར་འདོད་

ཅེས་པའམ། དེ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་མྲི་འདོད་ཅེས་སྦོར་བ་ནྲི། 

གཞུང་གྲི་མཚམས་སྦོར་བའྲི་འབྲེལ་གྲིས་ཕོངས་པར་ཟད་དེ། རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་

ངེས་པ་ལ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་དགོས་ན། མྲི་མཐུན་

དཔེ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཁྱབ་བམ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་འབྲེལ་གང་ཡང་

མེད་དོ། །སྒྲུབ་རྟགས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་དཔེ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཅེས་ཁ་ཅྲིག་འཆད་

པ་ལ་ནྲི། དུ་བས་དུ་ལན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཆུ་རླུང་མྲི་མཐུན་དཔེར་བཀོད་

པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ལ་ཞེས་པས་སྒྲུབ་རྟགས་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་ནས། རང་

བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་དཔེ་རས་སུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་

ལ། འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཤཱཀ་བོས་ཀང་བཤད་པར་འདོད་པ་ནྲི། བོ་གོས་ཀྲིས་ཤཱཀ་བོའྲི་

འགེལ་བའྲི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་ཅྲིང༌། བདག་དམྲིགས་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྲི་བོང་གྲི་མགོའྲི་རྭ་མྲི་མཐུན་དཔེར་

མྲི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག །གཞུང་འདྲིའྲི་འབྲེལ་ནྲི། མ་གྲུབ་སྦར་བ་བརོད་བྱ་
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མྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཅྲི་རྲིགས་པ་ཞེས་གསུངས་པས། ལོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལོག་

ཁྱབ་ཀྲི་སྐོན་མ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བའྲི་ལན་དུ། ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་

རྟགས་གཉྲིས་ལ་ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་སྐོན་ཡྲིན་པ་ལྟར། མྲི་

མཐུན་དཔེ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་ལ་ལོག་ཁྱབ་ཀྲི་སྐོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཞྲི་མ་གྲུབ་ཀང༌། དེ་

དག་མེད་ནའང་དེ་མེད་ཅེས། བརོད་པ་ལས་ཀང་ལོག་ཁྱབ་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་སྟོན་པ་ལ་འཆད་པའང་གཞུང་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན། གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་

དེའྲི་འགལ་སོང་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ། མ་གྲུབ་སྦར་བ་བརོད་བྱ་མྲིན་ཞེས་པའྲི་སབས་སུ་

འགལ་སོང་དེ་ཉྲིད་རང་འགེལ་དུ་གསུངས་པ་དོན་མེད་པ་དང་ཟློས་པའྲི་ཉེས་པ་

གཉྲིས་ཀ་རུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ ་ལས་འཕོས་པའྲི ་དོན་ནྲི། དེ ་དག་མེད་ནའང་དེ ་མེད་

ཅེས། །བརོད་པ་ལས་ཀང་དེ་རྟོགས་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲས་ན་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད། སྒྲུབ་ངག་གྲིས་དཔེ་ལ་སྟོན་པ་དེ་རྒོལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་

དགོས་པ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སྟོན་ཅེ་ན་འབྲེལ་པ་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་སྟོན་པའྲི་དུས་

ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྟོན་པ་དང། 

འབྲེལ་པ་ཤེས་ཟྲིན་ཀང་ཁྱབ་པ་དན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྟོན་པའོ། །དང་པོ་སྟོན་པ་ནྲི། 

སབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དེ་རྟགས་དེའྲི་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུའྲི་དངོས་པོར་མྲི་ཤེས་པའྲི་

རྒོལ་བ་ལ་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་གཅྲིག་དང་དེ་བྱུང་གྲི་འབྲེལ་པ་དེ་དག་

ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འབྲེལ་པ་དེ་དག་དཔེ་ལ་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་ལྟ་ནའང༌། རྟགས་ཆོས་དེ་དག་གྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ཤེས་ཟྲིན་ཀང༌། ཕོགས་ཆོས་
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ཙམ་མ་ཤེས་པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་དུ་དཔེ་ལ་བསྟན་མྲི་དགོས་ཀྲི། ཕོགས་ཆོས་མྲི་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། 

གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྲིག་བརོད་པར་ཟད་ཅྲིང༌། བརོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་གོ །

གཉྲིས་པ་སྟོན་པ་ནྲི། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་མ་ཤེས་པ་

ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་དག་གྲི་འབྲེལ་པ་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྲེལ་བ་ཤེས་ན། འབྲེལ་པ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་

སྒྲུབ་དག་གྲིས་བསྟན་མྲི་དགོས་ཀང༌། ཁྱབ་པ་མ་དན་པ་དན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཁྱབ་

འབྲེལ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་དཔེ་ལ་བསྟན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་ལོག་

གཉྲིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་དངོས་སུ་སྨྲས་པས་ཀང༌། ཅྲིག་

ཤོས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པ་ལ་དན་པ་ཡང་དག་སྐེ་བར་འགྱུར། གཅྲིག་དངོས་སུ་དན་

པ་དེའྲི་དོན་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཤོས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་གོ་ཞྲིང་དན་པར་

ནུས་པས་སོ། །ཡང་ན་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ངག་གྲིས་སྟོན་དགོས་ཞེས་པ་གཞུང་སྔ་མའྲི་དོན་དང༌། རེས་

སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟྲིན་ཀང་དན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་

ངག་གྲིས་སྟོན་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་དང་མྲི་མཐུན་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་ངག་

གང་རུང་གཅྲིག་སོས་པས་ཆོག་ཅེས་པ་གཞུང་ཕྲི་མས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དགག་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་པའང་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། རྒྱུ་

དང་ཁྱབ་བྱེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དག་མེད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་འབྲས་བུ་དང༌། ཁྱབ་
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བྱ་འགའ་ཞྲིག་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲི་ཡང་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་

འབྲེལ་པའྲི་དབང་གྲིས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྲི་སོ་ནས། གཏན་

ཚིགས་སུ་འགྱུར་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འབྲས་རང་གྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་འབྲེལ་པའྲི་

དབང་གྲིས་གྲུབ་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེར་མ་ཟད་བུམ་པ་ཡོད་ན་དམྲིགས་པར་ནྲི་རྲིགས་པ་

དང་ལན་པ་ལས། དེ་མྲི་དམྲིགས་པ་ཡང་རང་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་གཞྲིར། 

བུམ་པ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ལ་

རག་ལས་ཏེ། འབྲས་རང་གྲི་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་

དགོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི། འབྲས་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པ་འབྲེལ་

པ་ལ་རག་ལས་པར་བསྟན་པས་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཁྱབ་པའང་འབྲེལ་པའྲི་དབང་

གྲིས་གྲུབ་དགོས་པར་གྲུབ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་

པའྲི་དབང་གྲིས་ལོག་ཁྱབ་གྲུབ་དགོས་པར་གྲུབ་པ་ན། ཁྱབ་བྱེད་མ་དམྲིགས་པ་དང་

རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའང་འབྲེལ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་དགོས་པར་

གྲུབ། ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་འདྲི་རྣམ་པ་གསུམ་

དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་ཀང་གསུམ་པོ་དེ་དང་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་རང་བཞྲིན་དེ་དང་འགལ་བ་

དམྲིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གསུམ་དང༌། ལ་སོགས་པ་འགལ་འབྲས་དམྲིགས་པ་

དང༌། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྲི་འབྲས་བུ་དམྲིགས་པ་སོགས་འབྲེལ་ཟླ་མ་རྟོགས་པ་སྟེ་མ་

དམྲིགས་པ་དང༌། འགལ་ཟླ་རྟོགས་པ་དེ་དམྲིགས་པའྲི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་གྲི་སོ་ནས་

དུ་མར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། འབྲས་རང་གྲི་
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རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་པར་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་འབྲེལ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱབ་པ་མྲི་

འཁྲུལ་བར་གྲུབ་པ་ན། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱབ་

པ་མྲི་འཁྲུལ་བར་གྲུབ་སྟེ། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པ་དང་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་

དུ་མར་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་གྲི་སོ་ནས་ཕེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཐམས་ཅད་ཀང་གསུམ་པ་དེར་འདུས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲིར་ནྲི་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་

པའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱབ་པ་མྲི་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། སྔར་ནྲི། དགག་རྟགས་ཀྲི་དབྱེ་

བ་ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་ཚུལ་བཤད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་སྔར་བཤད་པ་དང་མྲི་ཟློས་སོ། །

༼རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་

བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་

བཤད་པ་ལ། རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་རྟགས་ཆོས་རྒྱུ་འབྲས་སམ། རང་

བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་པར་སྤྲིར་བསྟན། ཚད་མ་

དེ་དག་སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྟགས་ཆོས་རྒྱུ་དང་འབྲས་

བུའྲི་དངོས་པོའམ། རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚད་མ་

ལས་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་སྟེ་རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལས་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་
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མཐོང་ཙམ་ལས་ཀང་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་མྲིན་ནོ། །

དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ནྲི། འབྲས་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྲི་དངོས་

པོར་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚད་མས་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་ངེས་པ་ལས་གཞན་

དུ་ན་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་མེད་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་ནྲི་

གཞན་དག་དང་གཅྲིག་ཡོད་ན། ཅྲིག་ཤོས་ངེས་པར་ཡོད་པའྲི་ངེས་པ་གང་སྟེ་ངེས་

པ་དེ་འད་མྲི་འཐད་པས་འབྲས་བུ་ཡོད་པས་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་མྲི་འཐད་པར་

འགྱུར་རོ། །རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་རང་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་ངེས་

པར་བྱེད་པ་ལས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར། མྲི་རྟག་པ་དེ་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་

ལས་དོན་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན། བྱས་པ་གྲུབ་ཙམ་ནས་མྲི་རྟག་

པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། གོས་དཀར་པོ་དམར་པོར་འགྱུར་བ་ཕྲིས་འབྱུང་

གྲི་ཚོན་ལ་ལྟོས་དགོས་པས། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་དམར་པོ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་མྲི་རྟག་པ་དེ་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་རྐེན་གྲི་ཆོས་དོན་གཞན་གྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་ཡྲིན་པར་གྱུར་ན། ཞེས་གནོད་བྱེད་གཞན་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕོགས་སྔ་

སར་ཡང་བྱང་དངས་ནས། བྱས་པ་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་མྲི་རྟག་པ་དེ་དང་རས་གཞན་ཉྲིད་

ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རྒྱུ་རྐེན་གྲི་ཚོགས་པ་སྔ་ཕྲི་སོ་སོ་བ་ལས་སོ་སོ་བར་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། བྱས་པ་དེ། མྲི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་མེད་ཡྲིན་ན། མྲི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པས་འབྲེལ་པ་ཡོད་དགོས་ལ། འབྲེལ་པ་ཡོད་ཅྲིང་

རས་གཞན་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཡྲིན་པ་ལས་འོས་མེད་པས། མྲི་རྟག་པ་དེ་བྱས་པའྲི་
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རྒྱུའམ་འབྲས་བུ་གང་ཡྲིན། རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། མྲི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་

ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །རྟགས་

ཁས་བངས། འབྲས་བུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་ཁྱབ་པ་ག་ལ་ངེས་ཏེ་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་ཡྲིན་ན། ཁྱོད་ཀྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ཅྲིང་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་

དོན་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རང་འགེལ་དུ་རྲིལ་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཉེ་བར་སྦོར་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཅེས་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་བའམ་མྲིང་ཐ་དད་པར་ཟད་དེ། 

དོན་ཁས་བངས་ནས་དེ་སད་དུ་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན། 

མཁས་རློམ་ཁ་ཅྲིག །དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་དང་ཀ་བའང་

རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་”ན་
1
ཀ་བུམ་སོགས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐེ་འགག་

ཅྲིག་ཅར་བྱེད་པ་སོགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་འགེལ་པ་

འགེལ་བཤད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ལའང་མ་བརྟགས་པར་རང་འདོད་ཀྲིས་ག་ཚོམ་བྱས་པར་

ཟད་དེ། འདྲི་ལྟར་རྒྱུ་ཚོགས་སྔ་ཕྲི་ཐ་དད་ལས་སྐེས་པས་ཐ་དད་དུ་མྲི་འགྲུབ་ན། རྲིལ་

རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ། གངས་ཅན་གྲིས་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་ང་གཞྲིན་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཆ་མེད་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གཅྲིག་ན། དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པས་སྐེ་འགག་ཅྲིག་ཅར་བྱེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཐལ་

1 མ་ཕྱི། ༤༧ན༦ན།   -ན་    * ན་
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འགྱུར་འཕངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཤཱཀ་བོས་ཀང༌། དེའྲི་འགེལ་བཤད་དུ། ཡོན་ཏན་

གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་གངས་ཅན་ནྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་རྟག་དངོས་ཆ་

མེད་གཅྲིག་པུ་དེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་པས། བུམ་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཀ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། བུམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཀ་བའྲི་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་ཁས་བངས་ན་སྤྲི་

གཙོ་བོ་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །

འདྲིར་རང་ལུགས་ལ། དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། བུམ་

པའྲི་རས་སུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཀ་བའྲི་རས་སུ་གྱུར་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་

སོགས་སུ་ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་ཏེ། དངོས་པོ་ཆ་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡང་མྲི་ཕེད་པ་ནྲི། དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་

དངོས་པོའྲི་རས་དང་བུམ་པའྲི་རས་ཀང་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་སྙམ་དུ་བཟུང་བས་

ནོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཕོགས་འདྲི་དག་གྲི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་

གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྲི་དངོས་པོའམ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་

འདྲི་དག་སྔར་བཤད་པའྲི་གཞུང་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་སྦར་ན་གཞུང་གྲི་

ཚིག་དོན་ལ་མྲི་འགྲིག་པ་ཆེར་མེད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་

འགེལ་དུ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྲི་དངོས་པོའམ། ཞེས་པ་ནས། གོས་ལ་ཚོན་བཞྲིན་ནོ། 

ཞེས་པ་བར་བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་

ན་བསྡུ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ཞེས་གསུང་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གཉྲིས་པ་ཚད་མ་དེ་དག་སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འབྲས་

རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད། རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་

རྟགས་ཆོ་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་བསྡུ། མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཀྲི་རྟག་ཆོས་”འབྲེལ
1
་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འོ་ན། 

འབྲས་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་དག །རྒྱུ་འབྲས་སུ་

ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ངེས་དགོས་ན། ཚད་མ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། 

མེའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ཏེ། མེའྲི་འབྲས་བུའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་ཅྲིང༌། ཆོས་ཉྲིད་

ནྲི་ཁྱོད་ལ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའོ། །སབས་འདྲིར། འབྲས་བུའྲི་ཆོས་ཞེས་པ་འབྲས་

བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ཟེར་རོ། །དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་མེ་དེ་ཕན་

བྱེད་དུ་མེད་པར་ནྲི་དུ་བ་དེ་སྐེ་བ་ཡོད་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུ་དང་ལན་པ་ལས་

འདས་པར་འགྱུར་པར་ཐལ། དུ་བ་གང་ཞྲིག་མེ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དུ་

བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡུལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཡོད་པའམ་ནམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས་ཏེ། རྒྱུ་མེད་དུ་ཁས་བངས་

པས་སོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་རེས་འགའ་ཞྲིག་འབྱུང་བ། རྒྱུ་རྐེན་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འདྲིར་དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ། རྟག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་

འགྱུར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ནྲི། རྟག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་དུ་ཡོད་པའྲི་

དུ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ན། ལན་གཅྲིག་ཀང་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༤༨ན༢ན།   འབྲལ    * འབྲེལ
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དུ་ཡོད་པའྲི་དུ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གང་རུང་གཅྲིག་ཁོ་ན་འཕེན་

གྲི། དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཡོད་ན། རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ལན་གཅྲིག་ཀང་མེད་པ་གཉྲིས་

ཀར་དུ་ཐལ་བ་འཕེན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན། དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཡོད་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་

པས་ཀང་ཁྱབ། ནམ་ཡང་མེད་པས་ཀང་ཁྱབ་ན། དངོས་འགལ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཁྱབ་པ་དེ་གཉྲིས་གང་རུང་གཅྲིག་

སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་དེ་གཞན་ལས་གནོད་བྱེད་དུ་སྟོན་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདྲིར་ཐལ་འགྱུར་དེ་གསུངས་པ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གང་རུང་གཅྲིག་གནོད་

བྱེད་དུ་འཕེན་འདོད་ཅྲིང༌། གང་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་མེད་མ་ངེས་པར་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བཞྲིན་དུ། གདམ་ང་ཅན་དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་ན། དེ་བས་ཀང་སོབ་དཔོན་སྐོན་

ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན། འདྲིར་ནྲི། དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཡོད་ན། རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་

དང་ནམ་ཡང་མེད་པ་གཉྲིས་ཀས་ཁྱབ་པས། དེ་གཉྲིས་ཀ་རུ་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། འམ་ཞེས་སོས་པ་ནྲི། ཡང་ན་ཐལ་འགྱུར་དེ་འཕེན་ལ། ཡང་ན་འདྲི་

འཕེན་ཞེས་པའྲི་གདམ་”ང
1
་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཡོད་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས། རྟག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པའམ། དེར་མ་ཟད། ནམ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་

བའང་འཕེན་པས་ཞེས་པའྲི་གཉྲི་ག་སྡུད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་འགལ་ཁས་བངས་པའྲི་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ཚུལ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་མེད་པར་ནྲི་དེ་ཡོད་ན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༤ན།   བ    * ང
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པའྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲི་སྤྲི་བོ་དེ་དུ་བ་སྔར་མེད་གསར་དུ་བསྐེད་པའྲི་ཉེར་

ལེན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ན་དེ་ཉྲིད་མེར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འོན་ཏེ་མེའྲི་རང་བཞྲིན་མྲིན་ན་

ཇྲི་ལྟར་དེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་སྟེ། དུ་བའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ”།
1
 དུ་

བའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡྲི་ནུས་པ་དང་ལན་པས་མེ་མེ་མ་

ཡྲིན་པ་ལས་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་དང་ལན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བརྒྱ་བྱྲིན་གྲི་སྤྲི་བོ་

ནྲི། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས། དབང་པོའྲི་མཆོད་སོང་གྲི་རེ་མོ་ལ་བཤད་ལ། གཞན་དག་ནྲི། 

རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་གྲི་གོག་མཁར་ལ་གགས་སོ། །གལ་ཏེ་བརྒྱ་བྱྲིན་སྤྲི་བོ་མེའྲི། །རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་ན་ཞེས་པའྲི་མེ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འགྱུར་རམ། ”སེབ
2
་སྦོར་ཀྲི་དབང་ཡྲིན་

གྲི། དེའྲི་དོན་དུ་བའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་མ་གཏོགས། ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོས་

བརྒྱ་བྱྲིན་གྲི་སྦྲི་བོ་མེའྲི་རང་བཞྲིན་མྲིན་པར་ཁས་བངས་ཀྲི། ཡྲིན་པར་ཁས་མ་

བངས་པས་དེ་ཉྲིད་མེ་ཡྲིན་པ་འགོག་པའང་འོང་དོན་མེད་དོ། །དེའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། 

དེས་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དུ་བ་དུ་བའྲི་རྒྱུ་མྲིན་ལས་འབྱུང་ན་དེ་ནྲི་རྒྱུ་

མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའམ། དེས་ན་དུ་བ་དུ་བའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པ་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲི་སྤྲི་བོ་

སོགས་ལས་འབྱུང་བར་མྲི་འཐད་པས། དུ་བ་མེ་ལས་མ་སྐེས་པར་ཡང་འགྱུར་ན་རྒྱུ་

མེད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

སྔར་”མེའྲི
3
་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། གང་ཞྲིག་རང་ལས་དོན་གཞན་སྔ་མ་དེ་ཕན་བྱེད་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༦ན།   -།    * །

2 མ་ཕྱི། ༤༩ན༡ན།   སྡབ    * སྡེབ

3 མ་ཕྱི། ༤༩ན༣ན།   མའྱི    * མེའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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དུ་ཡོད་ན། སྐེ་བའྲི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང༌། མེད་ན་མྲི་སྐེ་བའྲི་ལོག་པ་ལས་དོན་གཞན་

ཕྲི་མ་གང་ཞྲིག་དོན་གཞན་སྔ་མ་གང་གྲི་རེས་འགོར་མཐོང་བ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་རྒྱུ་

ཅན་འབྲས་བུའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ལ། དུ་བ་ཡང་དེ་འདའྲི་སོ་ནས་མེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མྲི་

འཁྲུལ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་མཐུན་པ་མེ་མ་ཡྲིན་ཉེར་ལེན་དུ་བྱས་པ་ལས་དུ་བ་མྲི་འབྱུང་

བས་དུ་བ་ནྲི་མེའྲི་འབྲས་བུར་ངེས་དགོས་སོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ། མཐོང་ཞེས་པའྲི་

ཚིག་གྲིས་མེ་དུའྲི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་དོན། མེ་ཡོད་སྟོབས་ཀྲིས་དུ་བ་སྐེ་བ་དང༌། མེ་ཕན་

བྱེད་དུ་ལོག་པས་དུ་བ་ལོག་པའྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པར་

བསྟན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་དོན་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང། མེའྲི་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་སུ་དུ་བ་”མེའྲི
1
་འབྲས་

བུར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་གསུངས་པ་ནྲི་མེ་དུ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྲི་ཐ་སྙད་

འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཅྲི་ལྟར་མཐོང་དང་མ་མཐོང་

ལས”། །
2
རྒྱུ་དང་འབྲས་ཉྲིད་སྒྲུབ་བཞྲིན་ཏེ། །དེ་གཉྲིས་ལ་ནྲི་འབྲས་སོགས་སྒ། །ཐ་

སྙད་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་འབྲས་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པའྲི་

དོན་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་བསྟན་ཅྲིང་། ཐ་སྙད་ངེས་བྱེད་ཀྲི་

ཚད་མ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཀང་ཡོད་པར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་མངོན་སུམ་སོགས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་

ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་བཤད་

1 མ་ཕྱི། ༤༩ན༧ན།   མའྱི    * མེའྱི

2 མ་ཕྱི། ༤༩ན༧ན།   -། །    * ། །
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ཟྲིན་ཏོ། །བསྡུ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རང་འགེལ་གྲི་ཚིག་ར་བར་

ཤོར་བ་ཡྲིན་གྲི་ར་བའྲི་ཚིག་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་

བཤད་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་

བ་བཤད་པ་དང༌། རྟོགས་དཀའ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་གཉྲིས། དང་པོ་

ནྲི། རང་བཞྲིན་ལ་ཡང་མེད་མྲི་འབྱུང༌། ཞེས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་གྲིས། 

རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་གང་ཡོད་པའྲི་འབྲེལ་པ་བདག་ཅྲིག་

འབྲེལ་གྲི་རང་ལོག་དང་དོན་ལོག་ངོས་གཟུང་བའྲི་སོ་ནས། ཚད་མས་ངེས་པར་བྱ་

རྒྱུའྲི་འབྲེལ་པ་ངོས་གཟུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བདག་ཅྲིག་

འབྲེལ་གྲི་རང་ལོག་དང། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེའྲི་དོན་ལོག་བཤད་དོ། །དེས་ན་

སྔར་རང་བཞྲིན་ཡོད་ཙམ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀང་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྲིན། ཅེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་ལ། འདྲིས་ནྲི། རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་

ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་གང་ཚད་མས་ངེས་དགོས་པའྲི་ངེས་བྱ་བདག་ཅྲིག་འབྲེལ་གྲི་རང་

ལོག་དང་དོན་ལོག་ངོས་བཟུང་བ་ཡྲིན་པས་དོན་གྲི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་

ཕྲིར་གཞན་དག །ལོག་རྟོག་བརྒྱུད་མར་སེལ་ཅྲིང་སྔར་བཤད་བཟླས། ཞེས་པའྲི་

བསྡུས་དོན་བྱས་ནས་གཞུང་འདྲི་སྔར་བཤད་བཟླས་ནས་འཆད་པ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། 

ཕོངས་པ་གོ་བར་བྱེད་པའོ། །གང་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་གཅོད་བརོད་པར་བྱེད་

པར་གྲུབ། ཅེས་པའྲི་བར་མཐའ་དག་ནྲི། རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ངོ་བོ་ཐ་

དད་མེད་པར་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་རོད་པ་སང་བ་འཕོས་དང་བཅས་པའོ། །
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བདག་ཅྲིག་འབྲེལ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལན་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བ་གཏན་

ལ་དབབ་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་ལས། ཞེས་སོགས་སོ། །རྟགས་སྦོར་དེ་

ལྟར་བཀོད་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་

ཚད་མ་གང་གྲིས་ངེས་སྙམ་པ་ལ། དེ་འདའྲི་རྟགས་སྦོར་གྲི་རྟགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་

དེ་འད་ཡོད་པར་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་འཆད་པ་ནྲི། རྒྱུ་མེད་ཕྲིར་ན་འཇྲིག་པ་ནྲི། །རང་

གྲི་ངོ་བོས་རེས་འབྲེལ་ཉྲིད། ཅེས་སོགས་སོ། །དེས་ན་གང་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་འབྲེལ་

པ་དང༌། འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་གཞྲི་གང་ལ་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་རྟགས་སྦོར་ངོས་གཟུང་ནས་

དེའྲི་རེས་སུ་དེ་ཉྲིད་གཞྲི་དེ་ལ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རང་

བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པར་བཤད་པ་ལ། གང་ཕྲིར་ཞེས་

སོགས་ཇྲི་ལྟར་འཕོས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བྱས་མྲི་རྟག་རས་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དང༌། 

བྱས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ་འགལ་བར་སེམས་

པའྲི་དོགས་པ་འདྲི་ལྟར་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱས་མྲི་རྟག་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། 

བྱས་པའྲི་རས་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་རས་སུ་

གྲུབ་པའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་བས་བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

དམ་བཅའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བྱས་

མྲི་རྟག་གྲི་ཐ་དད་དངོས་པོ་ལ་མེད་ཀང༌། རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་བྱས་པ་རྟགས་སུ་

འགོད་པས་སྐོན་མེད་ན། རྟོག་ངོའྲི་བྱས་པ་དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་འད་”ཡྲིན
1
་ན། མྲི་

རྟག་པ་ཡྲིན་པར་འགལ་བས་བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འགལ་བར་

1 མ་ཕྱི། ༥༠ན༧ན།   ཡན    * ཡྱིན
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འགྱུར་རོ། །

དེར་མ་ཟད་རེས་དཔག་གྲིས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་རང་མཚན་མཇལ་བ་མྲི་

སྲྲིད་པས་རེས་དཔག་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཕ་

བའྲི་མྲི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བྱས་མྲི་རྟག་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། བྱས་པའྲི་རས་

དང་མྲི་རྟག་པའྲི་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་སྙམ་པ་འདྲི་ནྲི། གངས་ཅན་དང་བྱེ་བྲག་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་ར་བར་གྱུར་པའྲི་དོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གངས་

ཅན་ཡང༌། སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅྲིག་པར་ཁས་བངས་

པ་ན། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སྤྲི་གཙོ་བོ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཀང་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ནང་

ཕན་ཚུན་གྲི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་ཤེས་པར། དཀར་ཟལ་གྲི་རང་བཞྲིན་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ནག་སྒུར་གྲི་ཡང་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་རྣམ་

འགྱུར་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། བྱེ་བྲག་པ་

ཡང་སྤྲི་གསལ་རྣམས་རས་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་ན། བུམ་སྣམ་དང་ཡོད་པ་རས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་པའྲི་ཡོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སྣམ་བུའྲི་ཡང་ཡོད་པར་

འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་བུམ་པའྲི་ཡོད་པ་དང་སྣམ་བུའྲི་ཡོད་པ་ཁྱད་མེད་དུ་

གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་བུམ་སྣམ་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དེ་བས་ན་སྤྲི་གསལ་

རས་ཐ་དད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱས་མྲི་རྟག་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ནའང༌། 

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རས་སོ་སོར་མེད་པར་འགྱུར་པས། གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་སྙམ་པའོ། །

དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་འཛིན་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་འདྲིའྲི་ར་བ་ཅན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 122  

ཡྲིན་ཏེ། ”འདྲི
1
་ཉྲིད་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་གྲུབ་མཐས་གསོས་བཏབ་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

དོགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ལན་སྟོན་པ་ལ། གང་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་གྲིས་

ལན་དངོས་སྟོན་པར་”བྱེད
2
་ཅྲིང༌། དེ་མན་ཆད་ནྲི་དེ་ལས་འཕོས་པའམ། ལན་དེ་ཉྲིད་

བསྒྲུབས་པའྲི་སོ་ནས་དོགས་པའྲི་ར་བ་དྲུངས་འབྱྲིན་པའྲི་”ཕྲིར
3
་དུ། གཞན་སེལ་གྲི་

རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་གང་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་

གསུམ་གྲིས། རོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ལན་དངོས་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བྱས་མྲི་རྟག་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་”ཕྲིར
4
། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རྟགས་ཆོས་ཐ་དད་མེད་པའྲི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀང་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་གཞྲི་

དང་། འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་ལོག་

པ་རྣམས་ལ་སྒ་རྟོག་སོ་སོར་འཇུག་ཚུལ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་

ལྟར་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན། དེ་ཉྲིད་དང་བྱས་མྲི་

རྟག་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགལ་མེད་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆོག་པ་ལ། བྱས་མྲི་རྟག་

ལོག་པ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པར་གྲུབ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་བྱས་

མྲི་རྟག་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་དེ་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚོད་དུ་སོང་བས་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་ཡང་འགྱུར་བས། 

1 མ་ཕྱི། ༥༠བ༦ན།   འད    * འདྱི

2 མ་ཕྱི། ༥༠བ༧ན།   བྱད    * བྱེད

3 མ་ཕྱི། ༥༡ན༡ན།   ཕར    * ཕྱིར

4 མ་ཕྱི། ༥༡ན༢ན།   ཕར    * ཕྱིར



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བྱས་”མྲི
1
་རྟག་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཀང་ཡྲིན་ལ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འགལ་འདུ་

ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་མྲི་རྟག་ལོག་པ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་སྒོ་

བཏགས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ། དེ་གཉྲིས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འགྲུབ་དགོས་ཏེ། དེའྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། རྟོག་པ་དེ་

ཉྲིད་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་འགྱུར་བས། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་རས་

གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

རས་སུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ལ་ཡང་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ཁེགས་ཤྲིང༌། སེལ་པས་

འཇུག་པར་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྟོག་པ་དེ་དག་གྲི་སྣང་ཡུལ་

རས་སུ་གྲུབ་པར་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་ཤེས་པ་གང་གྲི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་

པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་ཡྲིན་ན། རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒའྲི་

དོན་ཡང་རང་མཚན་དུ་འགྱུར་བས་སྒ་ཡང་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་ལོག་པ་ཐ་དད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་འཐད་པར་འགྲུབ་པ། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ཁེགས་ཤྲིང༌། སེལ་

བས་འཇུག་པ་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ལ། 

གཞན་ཡང་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཇྲི་སྙེད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥༡ན༥ན།   མ    * མྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། གཞན་སེལ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའྲི་ར་བ་ཅན་ཡྲིན་པས་

དེའྲི་ཕྲིར། རོད་ལན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་གཞན་སེལ་བའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང༌། དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག །ཅེས་པ་ནས། རྐེན་ཡོད་

དེ་ནྲི་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ལ་གནོད་

བྱེད་ཡོད་ཅྲིང་། སེལ་པས་འཇུག་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་

འཆད་པར་བྱེད་ལ། སྤྲི་རས་གཞན་ཁས་བངས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། 

རང་དབང་མེད་ཕྲིར་དེ་ལན་མྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་དེ་སེལ་པ་

སྨྲ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་སོང་བ་ནྲི། དེ་ལའང་གཞན་

ལས་ལོག་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བྱ་བ་འདྲི་ལ་རྒྱུ་ཅྲི་ཡོད། ཅེས་པའྲི་བར་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

སྒ་རྟོགས་གཞན་སེལ་པས་འཇུག་ན། གཞན་”སེལ
1
་བ་དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་སྙམ་པ་ལ། 

ཐ་”དད
2
་དངོས་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས། ཞེས་པ་ནས་བཟུངས་ཏེ། སྤྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་འཇུག་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་འཆད་པར་བྱེད་ལ། 

དེ་ལྟར་སྤྲི་འཛིན་ནྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་དེ་ཉྲིད་རྟོག་

པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་སྒ་དོན་

དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞན་སེལ་བའྲི་སྒ་དོན་ལ་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཇྲི་ལྟར་”བརྡ
3
་

སྦོར་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ན། སྒ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བརྡ་བཏགས་

སྟོན། ཞེས་པ་ནས། དེ་བྱེད་བརྟེན་པའྲི་ངོ་བོའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར། སྒ་

1 མ་ཕྱི། ༥༡བ༦ན།   སལ    * སེལ

2 མ་ཕྱི། ༥༡བ༦ན།   དང    * དད

3 མ་ཕྱི། ༥༢ན༡ན།   བརེ    * བར



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དོན་དང་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་རས་སུ་གྲུབ་པ་བཀག་ནས། སྒ་རྟོག་སེལ་བས་འཇུག་

པར་བཤད་པ་ལ། ”རོད
1
་པ་སོང་བ་ནྲི། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་”ལས་

2
ལོག་པ་ཡྲིས། ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་དང༌། བོ་དོན་

འགལ་ལས་རྣམ་བཟློག་ནས། ཞེས་སོགས་དང༌། གང་ཞྲིག་གང་ལས་ཐ་དད་པ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རོད་སོང་རྲིམ་པ་གསུམ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །རྣམ་གཅོད་གཅྲིག་

གཅྲིག་ཅེས་པ་ནས། བརྡ་ལས་བྱུང་བའང་བསྙད་པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། དེ་

ལྟར་སེལ་བ་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་སོགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་འཐད་ཅྲིང༌། ཕོགས་

གཞན་ལ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་རང་བཞྲིན་གྲི་གྲུབ་མཐའྲི་སྐོན་ཡོན་གྲི་ཁྱད་པར་བཤད་

པའྲི་སོ་ནས་ཕོགས་གླང་གྲི་ལུགས་འདྲི་ལ་བརྟེན་རྲིགས་པར་བསྟན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གཅྲིག་གནས་པའྲི་ཡྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས། ཕྲི་རོལ་པ་གང་དག་

རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང། སྒ་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་

དག་འགོག་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་གཅྲིག་གནས་པ་ཡྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ནས། བ་ལང་ཉྲིད་སོགས་དེ་ལན་འཐོབ། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། རྒོལ་བ་སོ་

སོའྲི་འདོད་པ་དམྲིགས་མ་ཕེ་བར། དེ་འདའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་དགག་

པ་སྦྲིར་སྟོན་ཅྲིང༌། གང་དག་རྲིགས་ནྲི་གསལ་བ་ལས། ཞེས་པ་ནས། གཞན་ཉྲིད་ན་

ཡང་རྟེན་མྲིན་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། བྱེ་བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་པའྲི་འདོད་པ་

སོ་སོར་ཕེ་ནས་དགག་པ་མདོར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་མན་ཆད་ཀྲིས། དེ་དག་གྲི་

འདོད་པ་སོ་སོ་ལ་དགག་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་། མྲི་འགོ་དེ་ན་ཡོད་

1 མ་ཕྱི། ༥༢ན༢ན།   རེད    * རོད

2 མ་ཕྱི། ༥༢ན༢ན།   -ལས་    * ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པའང་མྲིན། ཞེས་པ་ནས། སྒ་དང་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བྱེ་བྲག་

པའྲི་འདོད་པ་འགོག་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། གལ་ཏེ་ལོག་པ་སང་བ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། འཇུག་

པ་ལ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གངས་ཅན་གྲི་འདོད་པ་འགོག་

པར་བྱེད་ལ། གངས་ཅན་གྲི་འདོད་བཀག་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། གཅེར་བུ་པ་ཡང་ཁེགས་

པར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་དེ་ཉྲིད་འགོག་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་འཛེམ་མེད་པ། ཞེས་

སོགས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་སྒ་རྟོག་སེལ་

བའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ནས་དགག་པའྲི་སྒ་རྟོག་སེལ་བའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་

འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། དངོས་མེད་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའོ། །གཞུང་དེ་དག་ནྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་འབྲེལ་རྣམ་པར་གཞག་པའྲི་

བསྡུ་བ་དག་ནྲི། རང་རང་གྲི་”ཚིག
1
་དོན་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་རྟོགས་དཀའ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། དེ་ཡང་བུམ་

པ་ཉྲིད་ལ་མཚོན་ན། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་

བཀག་པ་ན། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་བུམ་པ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ཡང་

ཁེགས་ནས་འཇོག་མྲི་ཤེས་ཤྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་”རྟོག
2
་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བའྲི་རང་

མཚན་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པ་ན། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པ་མྲི་ཁེགས་ཤྲིང༌། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་མྲི་ཤེས་པར་

འགྱུར་ལ། སྤྲི་མཚན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་བཀག་ན། དངོས་པོ་ཉྲིད་ཀང་ཁེགས་ནས་

དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་མྲི་རེད་ཅྲིང༌། རང་དབང་དུ་དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི་ཞྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༣ན།   ཆག    * ཚིག

2 མ་ཕྱི། ༥༢བ༥ན།   རྟག    * རྟོག



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཁས་བངས་ན། སྤྲི་མཚན་ཡང་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་སོ་ནས་ཀུན་རོབ་

ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྲི་ཆོས་གཉྲིས་གཅྲིག་”ཚད
1
་མར་བཟུང་

ནས། ཅྲིག་”ཤོས
2
་སུན་འབྱྲིན་པའྲི་འགལ་འདུ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་འདྲི། རྲིགས་

པའྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མ་རྟོགས་

པས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕོགས་སུ་མ་ཕྲིན་པར་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་

པའྲི་དགག་བྱའྲི་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་དམ་པར་

བཟུང་བས། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཕྲི་རབས་ཀྲི་རྟོག་གེ་སྨྲ་བ་དག་གྲིས། ཁ་ཅྲིག་

གྲིས་ནྲི་སྒ་རྟོག་གྲི་དངོས་ཡུལ་དང༌། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཆོས་

དོན་གསུམ་སོགས་ཀང་དངོས་པོར་ཁས་བངས་ནས། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའྲི་

ཆོས་རྣམ་པར་འཇྲིག་པར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་གྲིས་ནྲི། སྤྲི་མཚན་དངོས་པོ་”ཡྲིན
3
་

པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་སོགས་ལའང་

མཚུངས་པ་མཐོང་ནས། དངོས་པོའྲི་མཚན་གཞྲི། རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་རང་དབང་དུ་

ཁས་བངས་མེད་པར། དགེ་སྲིག་སོགས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

སྐུར་པ་འདེབས་པར་བྱེད་པའྲི་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བཟུང་སྟེ། ཁ་བ་ཅན་

གྲི་ལོངས་མཐའ་དག་མུན་སྤྲུལ་གང་ཅྲི་ཡང་རུང་བས་ཁྱབ་པར་བྱེད་དོ། །

དེ་ནས་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང༌། སྒ་དོན་མཐའ་དག་རང་མཚན་ཡྲིན་པ་མ་

ཁེགས་ན། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ཁེགས་པའྲི་ཐབས་མེད་པས་རྟོག་པའྲི་སྣང་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༧ན།   ཆད    * ཚད

2 མ་ཕྱི། ༥༢བ༧ན།   ཤེས    * ཤོས

3 མ་ཕྱི། ༥༣ན༢ན།   ཡྱིར    * ཡྱིན
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ཡུལ་དང་། སྒ་དོན་ཡྲིན་པའྲི་རང་མཚན་ཡོད་པ་ལེགས་པར་ཁེགས་དགོས་ཤྲིང༌། 

དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དང་། བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ལོག་པར་སྣང་བ་

སོགས་ཀང་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཁེགས་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་

སྣང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པའྲི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་

དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་དང༌། སྒས་དངོས་སུ་བརོད་པ་ཡྲིན་

པར་མྲི་འགལ་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རེས་དཔག་ཚད་མས་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་དངོས་སུ་

རྟོགས་པ་དང་། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་བུམ་པ་དངོས་སུ་གོ་བ་སོགས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་བུམ་པ་རྟོག་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་ཞྲིང༌། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་

བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་

མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བུམ་པ་སྒས་

དངོས་སུ་བརོད་ཀང༌། སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་”ཞྲིང་།
1
 བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་དོན་རས་

སུ་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང༌། དེས་དངོས་སུ་

བརོད་པ་ཡྲིན་ན། རས་སུ་མ་གྲུབ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། སེ་བདུན་གྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། སྒ་དོན་དང༌། སྤྲི་མཚན་དང༌། 

རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང༌། གཞན་སེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་”རྣམས
2
་ནྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གཞན་སེལ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། ༥༣བ༡ན།   ཞྱིག་    * ཞྱིང་།

2 མ་ཕྱི། ༥༣བ༢ན།   རྣམ    * རྣམས



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 129  

པས་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་ཚུལ་དུ་གཞན་གསལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་

མ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་བསལ་བའམ། དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་ཡུལ་

དུ་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་སེལ་པ་ཞེས་བྱའོ། །

ཕྲི་རོལ་པ་དག་གྲིས་ཀང་རང་མཚན་རྟོག་པའྲི་དངོས་ཡུལ་དུ་ཁས་བངས་པ་

ན། སྣང་ཡུལ་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་སོང་ནས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པར་

ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྒ་དང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་སེལ་འཇུག་ཏུ་ཁས་བངས་ན། 

དེ་དག་རང་མཚན་ལ་གཏན་ནས་མ་རེག་པར་རྟོག་པས་རློམས་པ་ཙམ་འབའ་ཞྲིག་

གོ །སྙམ་ནས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་ལ། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའྲི་རྣམ་

གཞག་”སྐོན
1
་མེད་འཇོག་མྲི་ཤེས་པར། རྟགས་དང་རེས་དཔག་སོགས་སེལ་བས་

འཇུག་ན། དེ་དག་གྲིས་དོན་རང་མཚན་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང༌། རང་མཚན་ལ་

མྲི་སླུ་བར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྒ་ལས་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཀན་ཀ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྟོག་བས་བཏགས་པ་

ཙམ་གྲི་”ཆོས
2
་ལ་ཚད་མ་དང༌། གཞལ་བྱའྲི་རྣམ་གཞག་སྐོན་མེད་འཇོག་མྲི་ཤེས་

ན། མདོ་སེམས་དང་དབུ་མ་པ་གང་གྲི་ཡང་ལུགས་ཆ་ཙམ་ཡང་འཇོག་མྲི་ཤེས་

ཤྲིང༌། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་སྒོ་འདོགས་བའྲི་སོ་ནས་

ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་རྒྱང་པན་གྲི་རྲིང་

ལུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། རྟོགས་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་དང༌། དོན་བྱེད་

ནུས་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཁས་བངས་ན། གཞུང་ལུགས་འདྲི་པ་དག་གྲི་ཐུན་མོང་མ་

1 མ་ཕྱི། ༥༣བ༥ན།   སྐྱན    * སྐྱོན

2 མ་ཕྱི། ༥༣བ༧ན།   ཆེས    * ཆོས
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ཡྲིན་པའྲི་དོན་དམ་གྲི་ཚུལ་ལུགས་བཤྲིག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པས་དེ་

ཉྲིད་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་འཇུག་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར། སྒ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སེལ་བས་འཇུག་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། སེ་བདུན་གྲི་ལུགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པ་ནྲི། གཞན་སེལ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིས་པས། འདྲི་ཉྲིད་ནན་ཏན་གྲིས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་གང་དག་གཞུང་ལུགས་འདྲིའྲི་དགོངས་པ་དབུ་མར་གནས་སོ་

ཞེས་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ནྲི། རང་ལ་གཞུང་ལུགས་གང་གྲི་ཡང་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་

གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབུ་མ་པའྲི་ལུགས་ལ་རྟོགས་པ་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་

ཆོས་དང་། དངོས་པོའྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པར་ཁས་བངས་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་

བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་ན།རང་

ལུགས་ཀྲི་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ལ་སེལ་པའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་དག་

ཐམས་ཅད་ཁེགས་དགོས་པས། འབད་པ་བརྒྱ་ཕག་གྲིས་བསྒྲུབས་པའྲི་སེལ་པའྲི་

རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་འདྲི་ཐམས་ཅད་རང་ལུགས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དགག་བྱར་འགྱུར་བས་འདྲི་དག་སེ་བདུན་རང་ལུགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་གང་གྲིས་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འགོག་དབུ་མ་ལ་དགའ་བ་ཁྱེད་ཀྲིས་སྨྲོས་ཤྲིག །གཞན་ཡང་རང་

མཚན་གྲི་དོན་ལོག་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་དོན་ལ་སོགས་
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པ་སེལ་པའྲི་སབས་ཀྲི་གཞུང་”འདྲི
1
་དག་གྲི་དོན་འཆད་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་

བའྲི་དཀའ་བའྲི་གནད་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་མོད་ཀྲི་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་མ་བྲྲིས་ཏེ་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་

འཇྲིགས་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། གང་ངེས་པར་བྱ་བ་བདག་གཅྲིག་འབྲེལ་གྲི་

རང་ལོག་དང་དོན་ལོག་བཤད། གཞྲི་གང་ལ་ངེས་པར་བྱ་བ་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་

བའྲི་དབྱེ་བ་བསྟན། གཞྲི་དེ་དག་ལ་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། འབྲས་རྟགས་སུ་མ་

ཟད་རང་བཞྲིན་གྲི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་

ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། འབྲེལ་པ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྟགས་རང་ཉྲིད་ཡོད་པ་ཙམ་དང༌། 

བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དེ་རང་ཆས་སུ་འབྲེལ་བའྲི་བདག་གཅྲིག་འབྲེལ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བདག་གཅྲིག་འབྲེལ་གྲི་རང་ལོག་བསྟན་ནས། དེའྲི་དོན་ལོག་སྟོན་པ་ནྲི། ཡོད་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྲི་རྟག་པ་དང་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབྲེལ་ཏེ། མྲི་རྟག་

པ་དེ་མེད་ན་ནྲི་དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཁྱོད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཁྱོད་དེ་དང་ངོ་བོ་ཐ་

དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གཅྲིག་བཀག་ན་ཁེགས་ཤྲིང༌། ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཡྲིན་པ་བདག་གཅྲིག་”འབྲེལ
2
་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཐ་

དད་དངོས་སུ་མ་སོས་པ་ནྲི་འབྲེལ་པ་ཙམ་ལ་ཐ་དད་ཀྲིས་ཁྱབ་པ་གོ་ས་བའྲི་དབང་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༥༤བ༡ན།   འད    * འདྱི

2 མ་ཕྱི། ༥༤བ༥ན།   འབྲལ    * འབྲེལ
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བྱས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་པ་ལ། རོད་པ་དངོས་དང༌། དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བྱས་མྲི་རྟག་

རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། བྱས་པའྲི་རས་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ཆོས་རྟགས་ཐ་དད་མེད་པའྲི་མ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བྱས་མྲི་རྟག་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་བྱས་པའྲི་རས་དང་མྲི་རྟག་

པའྲི་རས་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་དངོས་

པོ་ཀུན་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར། རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་དང་མ་

འདེས་པར་རང་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར། རྲིགས་མཐུན་གྲི་དངོས་པོ་དང༌། 

གཞན་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲི་དངོས་པོ་དག་ལས་ལོག་པ་ལ་ནྲི་བརྟེན་པ་ཅན་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲིར་ནྲི་དངོས་པོ་སྒ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཀང་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་

པའྲི་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དང༌། བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་རྲིགས་མཐུན་བུམ་པ་སོགས་དང༌། 

མ་འདེས་པའྲི་ངོ་བོར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་

སོགས་སྒ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

བསྡུས་ནས་བསྟན་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པར་ཐལ། སྒ་དེ་རང་རྒྱུ་ལས་སྒ་མ་ཡྲིན་དང༌། མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ལས་ལོག་

པར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་སྟོན་པའྲི་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་

གསུམ་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་གཞྲི་དང་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། 

སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་གཞྲི་ནྲི་སྒ་ཡྲི་ལ། དེའྲི་སྟེང་གྲི་བྱས་མྲི་
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རྟག་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། སྒ་དེ་ཉྲིད་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་

ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། དེ་ཉྲིད་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར། སྒ་དེ་ཉྲིད་སྒ་མ་ཡྲིན་དང་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ལས་ལོག་

པར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དོན་སྒ་དེ་ཉྲིད་སྒ་མ་ཡྲིན་དང་མ་བྱས་རྟག་པ་

སོགས་ཐ་དད་པའྲི་ལོག་ས་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་སྒ་

བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་པའྲི་རྲིགས་དུ་མ་དབྱེ་བ་བྱེད་དོ། །

འདྲིར་རྲིགས་དབྱེ་ཞེས་རྲིགས་ཀྲི་སྒ་སོས་པ་ནྲི། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་

ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་དེ་ལོག་པའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིན་གྲི། རས་ཀྲི་དབྱེ་བ་མ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །དེས་ན་གཞུང་སྔ་ཕྲི་འདྲི་དག་གྲིས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྒ་དེ་ཉྲིད་སྒ་མ་ཡྲིན་དང༌། མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ལས་ལོག་

པར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་ལོག་ས་ཐ་དད་དེ་དག་ལས་

ལོག་པར་གནས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་དབྱེར་

རུང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་བསྟན་པས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་

སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་དང་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་མྲི་

འགལ་བར་མ་ཟད་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་

པར་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་གོང་དུ་བཤད་

པའྲི་རྟགས་དེས་འགྲུབ་ཅྲིང༌། རྟགས་དེས་དེ་གསུམ་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་དབྱེར་རུང་
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བར་ཡང་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལོག་ས་སྒ་མ་ཡྲིན་དང༌། མ་བྱས་རྟག་པ་གསུམ་ཐ་དད་

པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར། ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་

དང༌། དེ་དག་བདེན་མེད་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་བར་མ་ཟད། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་དེ་དག་བདེན་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཡྲིན་

པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྐེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཁས་བངས་ན། དབུ་མ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་གཅྲིག་པོ་དེ་བཀག་

པར་འགྱུར་བ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་

དགོས་སོ་ཞེས་ཁས་བངས་ན། སེ་བདུན་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་འདྲི་

ཉྲིད་བཀག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བྱས་མྲི་རྟག་སྒ་དང་གསུམ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་

བངས་ན། གཅྲིག་ཏུ་སོང་ནས་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཐམས་ཅད་

ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་ཁས་བངས་ན་སྒ་རྟག་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

བྱས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། སྒ་བྱས་མྲི་

རྟག་པ་གསུམ་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་

གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཕྲིན་ཆད་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ཀང་རྟགས་དང་རེས་

དཔག་གྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། བདག་གཅྲིག་འབྲེལ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་

བང་དུ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་ཤྲིང༌། ཚད་

མའྲི་གནོད་པ་དང་འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྲིག་གྲི་ཁུར་ཁྱེར་ཏེ། རྒྱང་

པན་གྲི་ནང་དུ་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །

དཀྱུས་མ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་ལོག་པ་ཐ་
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དད་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཡྲི་ལོག་པའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྲི་སོ་

ནས། བྱས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་

ཡྲིན་པས། བྱས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་དང༌། སྒ་བྱས་

མྲི་རྟག་པ་གསུམ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ཡང་གཞུང་འདྲི་དག་

གྲིས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་གསུམ། ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྒ་དེ་ཉྲིད་སྒ་

མ་ཡྲིན་དང༌། མ་བྱས་རྟག་པ་ལས་ལོག་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བསྟན་

པས། དེ་དག་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་སུ་

གྲུབ་པར་བསྟན་ལ། སྒ་དེ་རང་རྒྱུ་ལས་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་དང་མ་འདེས་པའྲི་ངོ་

བོར་སྐེས་པར་བསྟན་པས་བྱས་མྲི་རྟག་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པར་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་

བསྟན་པས། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་དེ་དངོས་པོའྲི་གནས་

ཚུལ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་

གསུམ་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བའྲི་སོ་ནས། རྟགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པར་བསྟན་པས་

རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་ཤྲིང༌། 

དོན་རང་མཚན་ལ་མྲི་སླུ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྒ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལ་ཡང་སྒ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱ་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་

སྙེད་ཀྲི་གངས་དང་མཉམ་པའྲི་དེ་དག་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། ལོག་པ་དེ་

དག་ཀང་གཅྲིག་བརོད་པའྲི་སྒས་ལོག་པ་གཞན་དག་གོ་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ལོག་

པ་དེ་སྙེད་ཀྲིས་གངས་དང་མཉམ་པའྲི་སྒ་རྟོག་འཇུག་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྟོན་པ་
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ནྲི། སྒ་དེ་ཉྲིད་སྒ་མ་ཡྲིན་དང་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་རྲིགས་མཐུན་མྲི་མཐུན་ཐམས་

ཅད་ལས་ལོག་པར་གནས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་སྒ་ལ་ལོག་པ་དེ་དག་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པའྲི་

གངས་དང་མཉམ་པའྲི་ལོག་པ་དུ་མ་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་པའྲི་

ཁྱད་པར་གང་ཞྲིག་བྱས་པ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའྲི་”མྲིང
1
་གྲིས་ཆོས་གང་གྲིས། ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་འགྱུར་བ་དེ། མྲི་རྟག་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མྲིང་གྲི་ཆོས་གཞན་

གྲིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལོག་པའྲི་

ཆོས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་དེས་ན། སྒའྲི་སྟེང་གྲི་ལོག་པའྲི་ཆོས་དེ་དག་

རོད་པར་བྱེད་པའྲི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་རྟོག་པ་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཀང་སྣང་ཡུལ་ཐ་

དད་པར་གནས་པ་ཡྲིན་པས་སྒ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ལ་ཡང་སྒ་རྟོག་དུ་མ་འཇུག་

པ་དོན་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས། སྒ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སེལ་པའྲི་ཡུལ་

ཅན་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་རང་འགེལ་གྲི་དགོངས་པ་རྨ་མེད་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། གང་དག་གཞུང་འདྲིས་བྱས་མྲི་རྟག་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཁོ་ན་བསྟན་

ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་ནྲི། རྒྱ་མཚོ་ལས་སྐྲའྲི་རེ་མོས་ཆུ་ཐྲིགས་ཤྲིག་བངས་ཏེ། 

འདྲི་ཉྲིད་ཁོ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ོསྙམ་དུ་སེམས་པ་དང་འད་ཞྲིང༌། ཆོས་ཞེས་པ་ལ། 

རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་བོའྲི་ཆོས་ཞེས་པར་བཤད་ནས། དེས་ན་ཚད་མའྲི་ཡུལ་ན་བྱས་མྲི་

རྟག་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་གནས་ཞེས་པའྲི་བཤད་པ་ཡང༌། གཞུང་གྲི་གཏྲིང་རོགས་

པར་སེབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༦བ༣ན།   མང    * མྱིང
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དེ་ལྟར་ཡང་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་འདྲི་དག་ནྲི། རྲིགས་

མཐུན་པར་འདོད་པ་དང༌། གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་ངོ་བོས་ངོ་བོ་གཅྲིག་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་དང་གང་ལས་ཐ་དད་པ་དེའྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ཐ་

སྙད་དུ་བྱས་པའྲི་སྒ་དག་”དེ
1
་དང་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་རྒྱུར་བྱས་ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཐ་མྲི་

དད་ཀང་ཆོས་དུ་མ་ཤེས་པར་བྱེད་དོ། །སྒ་དེ་དག་ཀང་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་

འཕེན་ཡང་ཐ་དད་པ་གཅྲིག་བརོད་པས་དེའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་ཁོ་

ནར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཅྲིག་ལས་ཀང་དེ་ཐ་དད་པ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན། དངོས་

པོ་གཅྲིག་ལ་གཞན་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ལོག་པ་དེ་སྙེད་ཡོད་དེ། དེ་ལ་

མེད་པའྲི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཅན་ནྲི་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལོག་པ་ཇྲི་སྙེད་པ་

དེའྲི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་ཡོངས་སུ་སང་པར་ཐ་སྙད་ཀྲི་དོན་ཅན་གྲི་སྒ་

དག་ཀང་དེ་སྙེད་དེ། དཔེར་ན། སྒ་ནྲི་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཅན་དང་ཉན་པ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་བྱ་བ་དེའྲི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་ཡོངས་སུ་སང་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་

ལྟ་བུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཐ་མྲི་དད་ཀྲིས་ཀང་ཁྱད་པར་གྲི་བྱེ་བྲག་གང་ཞྲིག་མྲིང་

གྲི་ཆོས་གང་གྲིས་གོ་བར་འགྱུར་བ་ད་ནྲི་གཞན་གྲིས་གོ་བར་མྲི་ནུས་པས། སྒ་

ཐམས་ཅད་ནྲི་དོན་གཅྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྲིས་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་ལོག་པའྲི་ཆོས་ཇྲི་སྙེད་པ་བརོད་

པའྲི་སྒ་དེ་སྙེད་རྣམས་ལས་བྱས་པའྲི་ལོག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་བརོད་པའྲི་སྒ་སྦོར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་མྲི་རྟག་པའྲི་ལོག་པ་གོ་བར་བྱ་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༥༧ན༡ན།   ད    * དེ
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ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་བརོད་པའྲི་སྒ་སྦོར་དགོས་ཞེས་སོགས་སུ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས། སྒ་དེ་

དག་ཡུལ་ཐ་དད་པར་མ་ཟད་དགོས་པ་ཐ་དད་པར་ཡང་བསྟན་པ་ཡྲིན་པ། དེའྲི་ཕྲིར་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས། རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲིས་རྟགས་ཆོས་ཐ་

དད་མེད་པའྲི་རོད་པ་སངས་པའྲི་སོ་ནས། གཞན་སེལ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

མདོར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཚིག་སུ་བཅད་པ་དང་པོས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

གཞན་དང་མ་འདེས་པར་གནས་པར་བཤད་ནས། དེའྲི་ཕྲིར་གང་དང་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་པ་དུ་མའྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་

པར་བསྟན་ཅྲིང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐ་མས་དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་ལོག་པ་རྣམས་ལ་སྒ་སོ་

སོར་སྦོར་བར་བསྟན་པ་ན། དོན་འདྲིར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་དེ་ཉྲིད་རྟག་པ་དང་མ་འདེས་

པར་གནས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སྒ་ལ་མྲི་རྟག་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦོར་ཞྲིང༌། སྒ་དེ་

ཉྲིད་མ་བྱས་པ་ལས་ལོག་པར་གནས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སྒ་ལ་བྱས་པ་ཞེས་

བརོད་པའྲི་སྒ་སྦོར་བས་བྱས་མྲི་རྟག་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པ། སྒ་ལ་

རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས། མྲི་རྟག་པའྲི་སྒ་སྦར་བས་མྲི་རྟག་པའྲི་ལོག་པ་

དངོས་སུ་གོ་བར་བྱེད་ཀྲི། བྱས་པའྲི་ལོག་པ་དངོས་སུ་གོ་མྲི་ནུས་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་

ལ་མ་བྱས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས། བྱས་པའྲི་སྒ་སྦར་བས་བྱས་པའྲི་ལོག་པ་

དངོས་སུ་གོ་ནུས་ཀྲི། མྲི་རྟག་པའྲི་ལོག་པ་དངོས་སུ་གོ་མྲི་ནུས་པས། སྒ་རྟོག་ཐམས་

ཅད་སེལ་པས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ཉྲིད་བརོད་བྱ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་དང་ལན་པའྲི་སོ་ནས། དོན་ཆེན་པོ་ཅན་ཡྲིན་པས་སྒྱུ་ཐབས་
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ཀྲིས་བཤད་པ་མྲི་བྱ་བར། བོ་གོས་དང་ལན་པ་དག་གྲིས་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྒྲུབ་པའྲི་སྒ་རྟོག་

སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དགག་པའྲི་སྒ་རྟོག་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་

ཡུལ་ཅན་དུ་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །

༼སྒྲུབ་པའྲི་སྒ་རྟོག་སེལ་བའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པ།༽

དང་པོ་ལ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྲི་གནོད་བྱེད་དང༌། སེལ་པས་འཇུག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་སྤྲི་རས་གཞན་ལ་

བཀོད་པའྲི་ཉེས་པ་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་མཚུངས་པ་སང༌། སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པའྲི་འཇུག་

ཚུལ་དང་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་རྒྱས་པར་བཤད། སྒ་དོན་དངོས་པོར་

གྲུབ་པ་བཀག་ནས་གཞན་སེལ་པའྲི་སྒ་དོན་ལ་བརྡ་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། སྒ་

རྟོག་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་རོད་པ་རྒྱས་པར་

སང༌། དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་བཤད་པའྲི་སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཐ་སྙད་

ཐམས་ཅད་འཐད་ཅྲིང་སྤྲི་རྟག་དངོས་ལ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

དང་སྒ་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པ་རྒྱས་པར་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་རྟགས་དང་རེས་དཔག་དོན་མེད་དུ་ཐལ་

བ་དང༌། ཆོས་ཅན་གཅྲིག་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒ་རྟོག་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བ་

དང༌། དེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞུང་འདྲི་དག་ཇྲི་ལྟར་འབྲེལ་བའྲི་ཚུལ་

ལ། ཁ་ཅྲིག །དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག །ཅེས་སོགས་ཀྲིས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་
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པ་ལ་སྐོན་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་དང༌། སེལ་པས་འཇུག་པ་ལ་སྐོན་དེ་དག་མྲི་འབྱུང་

བའྲི་ཚུལ་བསྟན་ནས། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྲི་སྙེད་པ། ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེའྲི་དོན་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། རང་འགེལ་དུ། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པོ་དེ། བར་སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་བསྡུ་བའྲི་ཚིགས་བཅད་དུ་གསུང་བར་རྲིགས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་བྱས་མྲི་རྟག་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་ན། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་ཆོས་རྟགས་ཐ་དད་མེད་པའྲི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་རོད་པ། གང་ཕྲིར་

དངོས་ཀུན་རང་བཞྲིན་གྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སངས་ཤྲིང། དེའྲི་སབས་སུ་སྒ་རྟོག་

སེལ་པས་འཇུག་པར་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། དོན་གྲི་རང་གྲི་

ངོ་བོ་གཅྲིག །ཅེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། བྱས་མྲི་རྟག་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་ན། སྒ་བྱས་མྲི་

རྟག་པ་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་ངེས་པའྲི་བོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་

གཅྲིག་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་པའྲི་རོད་པ། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྲི་སྙེད་པ། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །བཤད་ཚུལ་དེ་ལ་ཡང་མྲི་འགྲིག་

པ་ཆེར་མེད་མོད། འོན་ཀང་རང་འགེལ་གྲི་དགོངས་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

རོད་པ་དང་པོ་རང་འགེལ་རང་དུ་གསལ་བར་བཀོད་ནས། གང་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་

དེའྲི་རོད་སང་དུ་གསལ་བར་སྦར་བ་ལྟར། བྱས་མྲི་རྟག་ཐ་དད་མེད་ན། དེ་དག་གྲི་སྒ་

བོ་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་རོད་པ་བཀོད་ནས། ཆ་ཤས་ཞེས་སོགས་དེའྲི་

རོད་”སང
1
་དུ་གསུང་པར་རྲིགས་པ་ལམ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འགེལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༨བ༢ན།   སྤྲང    * སང



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བཤད་དག་གྲིས་ཀང༌། དེ་ལྟར་མ་བཤད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག །རང་འགེལ་ལས། དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག །ཅེས་པའྲི་

མཚམས་སྦར་དུ། ཡང་སྒ་དང་རྟགས་དག་གྲིས་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་

ཀྲི། སྒྲུབ་པས་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་ཞེ་

ན། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་དེས། རོད་

བྱེད་ཀྲི་སྒ་དང་རྟགས་དག་ནྲི། གཞན་སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་འཇལ་

བའྲི་ཚད་མ་དེ་ལས་ཚད་མ་གཞན་དང༌། དེ་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་དགོད་པ་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་རང་འགེལ་དུ་བཀོད་པའྲི་

རྟགས་དེའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག །ཅེས་སོགས་དང༌། 

ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཞེས་སོགས་”ཤླཽ
1
་ཀ་གཉྲིས་ཀྲིས་

སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པར་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་དོན་གྲི་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། ཆོས་ཅན་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ལས་ཚད་མ་གཞན་དང༌། དེ་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་

སྒ་གཞན་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་དགོས་ནའང༌། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་ལ་དགོས་པ་

མེད་ཅྲིང༌། གཞུང་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་སོ། །དགོས་པ་ཇྲི་ལྟར་མེད་ན། སྒ་

རྟོགས་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པར་འདོད་པའྲི་བྱེ་བྲག་པ་དང༌། གངས་ཅན་སོགས་སུའང་

སྒ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་དང༌། དེ་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་སྒའྲི་ཆོས་བྱས་པ་ལྟ་

བུ་འཇལ་བའྲི་བོ་དང་བརོད་པའྲི་སྒ་འཇུག་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ། ཞེས་མངོན་སུམ་ལ་བསྙོན་

པར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། ཐ་ན་རྒྱང་པན་པས་ཀང༌། ཁྱད་གཞྲི་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་ཐ་དད་

1 མ་ཕྱི། ༥༨བ༥ན།   ཤོ    * ཤླཽ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པའྲི་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ། ཞེས་མྲི་སྨྲ་ན་གཞན་དག་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེ་བས་ན་

སྒ་རྟོག་གཞན་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི་གྲུབ་ཟྲིན་སྒྲུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་གྲི་ཡྲི་

གེའྲི་དོན་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་”སོ། །
1
གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི། སྒ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་ན། དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་རྟག་ཀང་མཐོང་བས། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་རྟགས་

དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་བསྟན་གྲི། ཚད་མ་

གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅྲི་ཡང་མ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒ་དང་རྟགས་

སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲི་སྟེང་དུ་ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པ་ཉྲིད་དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་དོན་བསྡུས་པར་

སྨྲས་པ་དང༌། གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་རང་འགེལ་གྲིས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་དེའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་ཏུ་

སྨྲས་པ་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྒ་ཆོས་ཅན། མྲི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ནྲི། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཞེས་སོགས་ཀང་རྟགས་དེའྲི་ཁྱབ་སྒྲུབ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་རྟགས་དང་”རེས
2
་དཔག་སེལ་བའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་འཇལ་བའྲི་ཚད་

མ་ལས་གཞན་པའྲི་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟགས་སོགས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་དང༌། དེ་བརོད་

པའྲི་སྒ་ལས་གཞན་པའྲི་དེའྲི་བྱས་སོགས་བརོད་པའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བའྲི་

ཁྱབ་སྒྲུབ་ཏུ། རྟགས་དང་རེས་དཔག་སེལ་བའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་ལ་མ་བྱས་རྟག་

པ་སོགས་ཆ་ཤས་གཞན་སྒོ་འདོགས་པ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒ་བྱས་སོགས་སུ་

1 མ་ཕྱི། ༥༩ན༡ན།   ཏོ།    * སོ། །

2 མ་ཕྱི། ༥༩ན༥ན།   རས    * རེས
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བརོད་པའྲི་སྒ་དང་ངེས་པའྲི་བོ་ཡང་དེ་སྙེད་འཇུག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་འབྲེལ་

མེད་དོ། །གཞན་དུ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མྲི་རྟག་སྟེ། རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པ་ཡང༌། བྱས་པས་སྒ་”མྲི
1
་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཏུ་ཐལ་ལོ། །དེས་

ན་ར་བའྲི་རྟགས་དང༌། དེའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་དང༌། ཁྱབ་སྒྲུབ་གསུམ་ཀ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་

ཁྱད་པར་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཞེས་སོགས་རྣམས་

ཀྲིས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་ངེས་པའྲི་བོ་ལས་ཐ་

དད་པའྲི་རྟགས་དང་རེས་དཔག་གཞན་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་དངོས་སུ་འཕེན་ཅྲིང༌། 

ཐལ་བ་དེ་དག་སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་མྲི་མཚུངས་པར་སྟོན་ལ། ཤུགས་ལ་ཐལ་བ་དེ་དག་

གྲིས་འཕངས་པའྲི་རང་རྒྱུད་སྟོན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་གཞུང་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀྲི་དོན་དྲིལ་ན། 

དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ལས་

གཞན་པའྲི་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་”འཇལ
2
་བའྲི་རེས་དཔག་

དོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་

འཕངས་པའྲི་རང་རྒྱུད་ནྲི། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་སེལ་པས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཏེ་ཆོས་ཅན་

འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ལས་ཚད་མ་གཞན་དང༌། དེ་བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་སྒ་གཞན་འཇུག་

པ་དོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཚད་མ་གཞན་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་རྟགས་

དང༌། འཇལ་བྱེད་ཚད་མ་རེས་དཔག་གོ །དེས་ན་གཞུང་གྲི་ཐལ་འགྱུར་དངོས་སུ་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རང་འགེལ་གྲིས་ཐལ་འགྱུར་དེས་འཕངས་པའྲི་རང་རྒྱུད་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༥༩ན༧ན།   མ    * མྱི

2 མ་ཕྱི། ༥༩བ༣ན།   འང་ལ    * འཇལ
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སུ་སོས་པའྲི་སོ་ནས། འོག་ནས་འཆད་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་དོན་འདྲི་སྟོན་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སྔ་འགེལ་གྲི་ཚུལ་གྲིས་མཚམས་སྦར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ར་བའྲི་གཞུང་གྲི་

དོན་དངོས་བསྟན་གྲི་ཐལ་འགྱུར་དྲིལ་ན། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་གཞུང་དུ་ནྲི་སོ་སོར་ཕལ་

ནས་བསྟན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རང་འགེལ་ལས་འཕོས་ནས། འབྲེལ་བསྟན་ན། གལ་ཏེ་

རྟགས་དང་རེས་དཔག་དག་གྲིས་རྣམ་པ་བཅད་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་ཀྲི་སྒྲུབ་པས་

དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་མ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་ལན་

དུ། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་རྟགས་རེས་

དཔག་གཞན་མྲི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་

ན། སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ཡང་རྟགས་དང་

རེས་དཔག་གཞན་འཇུག་པ་དོན་མེད་ལ། དེ་དག་མ་ངེས་པ་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

ཡང༌། རྟགས་དང་རེས་དཔག་གཞན་འཇུག་པ་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོ་སོར་

ཕལ་ནས། མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྟགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་

མེད་དེ། སྒ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དེ་དག་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཐལ་

འགྱུར་འཕངས་ནས་ཉེས་པ་དེ་རང་ལ་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ། དོན་གྲི་ཞེས་

སོགས་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་མ་ངེས་པ་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་རྟགས་དང་རེས་

དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་སྒའྲི་ཆོས་

གཅྲིག་ངེས་པའྲི་བོས་སྒའྲི་ཆོས་ཀུན་ངེས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་

འཕངས་ནས། དེ་ཉྲིད་རང་ལ་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཚུལ་རོད་སང་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་

ནྲི། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། ཞེས་སོགས་སོ། །
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དེ་ལྟར་སོ་སོར་ཕེ་ནས་ཐལ་བ་འཕེན་པ་རང་འགེལ་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེའྲི་ཕྲིར་རང་འགེལ་ལས། སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟ་

བས་ན་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བ་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། ཞེས་པའྲི་ཀང་གྲི་སྒ་

མངོན་སུམ་གྲིས་ཟྲིན་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རྟགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་མྲི་

དགོས་པར་མ་ཟད། མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་རེས་དཔག་གཞན་

དག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རང་འགེལ་

ལས། གང་ཞྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་ལས། ཚད་མ་གཞན་མྲི་འཇུག་པ་འབའ་

ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་དེ། གང་གྲི་ཚེ་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་སྒྲུབ་པས་དངོས་པོ་རྟོགས་

པར་བྱེད་ཀྲི། རྣམ་པར་གཅོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ། ཆོས་གཅྲིག་ངེས་ན་དེ་དང་ཐ་མྲི་

དད་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པས་ཚད་མ་གཞན་མྲི་འཇུག་སྟེ། དེ་ངེས་ན་

དེའྲི་བདག་ཉྲིད་མ་ངེས་པའྲི་ནྲི་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་

གཞུང་སྔ་ཕྲི་དེ་དག་གྲིས། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་རྟགས་དང་རེས་དཔག་གཞན་

འཇུག་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་འཕངས་ནས། དེ་ལྟར་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། སྒ་

བྱས་མྲི་རྟག་པ་སོགས་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་ངེས་པའྲི་བོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་པར་

ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་གཅྲིག་ལ་འཇུག་ཅྲིང་དགོས་པ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་སྒ་བོ་ཐ་དད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་སྐོན་གྲི་རྣམ་གངས་གཞན་སྟོན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རང་ལ་མྲི་

འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། ཆ་ཤས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་སོ། །དེ་

དག་གྲི་རོད་པ་སང་བ་དགག་པ་ནྲི། གང་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང༌། གང་གྲི་ལྟར་
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ན། ཞེས་སོགས་བྱེ་བྲག་པའྲི་རོད་སོང་དངོས་དགག་པ་ཡྲིན་ལ། གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པ་

བཟློག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ནྲི། རང་གྲི་དོགས་པ་བསུ་བའྲི་རོད་སོང་དགག་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་སྒྲུ་རྟོག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པས་མྲི་

འཇུག་ཅྲིང༌། སེལ་པས་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་

རྟགས་དང་རེས་དཔག་གཞན་འཇུག་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྒ་

རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན། སྒ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ལས་གཞན་

པའྲི་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་རེས་དཔག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་

དེ། དེ་དག་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འཇུག་གམ། འོན་ཏེ་མ་ངེས་པ་ངེས་

པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འཇུག །དང་པོ་ལྟར་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་ལ་སྒ་འཛིན་མངོན་

སུམ་གྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་ཆ་གཞན་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་

བརྟག་ཅྲིང་གཞལ་བའྲི་སོ་ནས་མཐོང་བར་བྱ་བ་གང་ཅྲིག་ཞྲིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་

ཐལ། སྒའྲི་དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་པོ་དེ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་ན། དེ་དག་

རས་ཆ་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་སོ་ནས་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རས་ཀུན་

མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའམ། ཡང་ན་སྒ་བདག་

ཉྲིད་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

སྒ་དང་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་རྣམས་རས་ཆ་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་གྲུབ་བདེ་

དང་གཅྲིག་པའྲི་སོ་ནས་དོན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གྲུབ་བདེ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཤཱཀ་བོས། གྲུབ་པ་ནྲི་ཆོས་མ་ཐོབ་པ་ལས་འབྲེལ་བའོ། །བདེ་བ་ནྲི་ཐོབ་པ་རེས་
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སུ་འཇུག་པའོ། ཞེས་བཤད་ལ་དེའྲི་དོན་ཡང་སྐེ་བ་དང་གཞན་པ་དང་གཅྲིག་

པའོ། །དེས་ནྲི་འགག་པ་དང་གཅྲིག་པ་ཡང་ཤུགས་ལ་འཕེན་པས་གྲུབ་བདེ་གཅྲིག་

ན་སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་གཅྲིག་པ་ཞྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག །སྒ་མངོན་སུམ་དུ་བཟུང་ན། སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་

བཟུང་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒ་དང་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་ཁྱབ་མཉམ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ།  ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་

ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྲི་དྲི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་ཨུཏྤལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་གང་ཞྲིག །དེ་གཉྲིས་ཁྱབ་མཉམ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་མཉམ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད། ཕན་ཚུན་གཅྲིག་བཀག་ན་གཅྲིག་ཁེགས་

པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཁ་ཅྲིག་བུམ་པའྲི་མཆུ་འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་དེས། བུམ་པའྲི་

ཞབས་བཟུང་བར་ཐལ། དེས་བུམ་པ་བཟུང་བ་གང་ཞྲིག །བུམ་པ་དང་བུམ་པའྲི་ཞབས་

ཁྱབ་མཉམ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེས་བུམ་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་རྡུལ་ཕན་

ཀུན་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། །རྟགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པའྲི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་མ་མཐོང་

བར་བུམ་པ་མྲི་མཐོང་པར་ཐལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་བའྲི་དགག་པ་”བརོད
1
་པའང་མྲི་འཐད་

དེ། བུམ་པ་མཆུ་འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལྟོ་”ལྲིར
2
་ཞབས་ཞུམ་པའྲི་

རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་ཞབས་མ་བཟུང་བ་བུད། རྟགས་དངོས། དེས་ན་

བུམ་པ་མཐོང་བ་ལ། ལྟོ་ལྲིར་ཞབས་ཞུམ་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་ཀང༌། བུམ་པའྲི་ཕྲི་

1 མ་ཕྱི། ༦༡ན༦ན།   བརེད    * བརོད

2 མ་ཕྱི། ༦༡ན༦ན།   ཝྱིར    * ལྱིར
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ནང་གྲི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་མྲི་དགོས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ། སྒ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་གང་ཞྲིག །དེ་གཉྲིས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་

འཐད་དེ། སྣང་བའྲི་ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བའྲི་མུན་པའྲི་ནང་དུ། བུམ་པ་ལ་ལག་པ་རེག་

པའྲི་སོ་ནས། བུམ་པའྲི་རེག་བྱ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ལུས་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀྲིས་བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ། བུམ་པའྲི་རེག་བྱ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བ་གང་ཞྲིག །དེ་གཉྲིས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བུམ་

གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་

ཡྲིན་ན། མྲི་ཤེས་ཡྲིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་གཉྲིས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡྲིན་ན། འབྱུང་བའྲི་རྡུལ་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ལ་ནྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་ཆོས་ཅན། 

སྔོན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

གང་ཞྲིག །དེ་གཉྲིས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན་ལྷན་

ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཉམས་སོ། །འདོད་ན། གཞན་རྲིག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨུཏྤ་

ལའྲི་དྲི་དང་ཨུཏྤལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །

ཁ་ཅྲིག །སྒ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་”མངོན
1
་སུམ་དུ་མཐོང་

བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ན། སྒ་དང་ཡྲིན་ཁྱབ་མཉམ་པའྲི་རས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། སྒ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་

1 མ་ཕྱི། ༦༡བ༥ན།   མངན    * མངོན
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སྒའྲི་མཚན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། 

སྒ་དང་ཡྲིན་ཁྱབ་མཉམ་པའྲི་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒའྲི་

མཚན་ཉྲིད་རྟོགས་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག །སྒ་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་ན། སྒ་དང་ཡྲིན་ཁྱབ་མཉམ་པའྲི་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཁྱབ། 

ཅེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། 

བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་དང་། བུམ་མེད་ཀྲི་ཚོགས་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཡྲིན་ཁྱབ་མཉམ་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་རང་འགེལ་དུ། ཆ་ཤས་མེད་པ་ལ་ཕོགས་གཅྲིག་མཐོང་བ་མྲི་རུང་

བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རས་ཆ་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་

ཀུན། སྒ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་མཐོང་བས་ཁྱབ་ཅེས་པའྲི་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཁྱད་པར་ཆ་

ཤས་རྣམ་སངས་པ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་དེ་ཡྲིན་ནོ། །རས་ཆ་སོ་སོར་

དབྱེར་མེད་པའྲི་དོན་ཡང་སྒའྲི་རས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སྒའྲི་མྲི་རྟག་པའྲི་རས་ཡྲིན་

ལ། སྒའྲི་མྲི་རྟག་པའྲི་རས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སྒའྲི་རས་ཀང་ཡྲིན་གྲི། སྒ་དང་སྒའྲི་མྲི་

རྟག་པའྲི་རས་གཉྲིས་མངོན་སུམ་ལ་སོ་སོར་སྣང་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། མངོན་སུམ་སོ་སོ་

ལ་རེ་རེར་སྣང་མྲི་སྲྲིད་པའོ། །དེ་ནྲི་སྔར་བཤད་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཤེར་པར་སའོ། །སྤོས་པས་ཆོག་གོ །དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྒ་འཛིན་མངོན་

སུམ་གྲིས་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་ཀུན་མཐོང་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་དང་རེས་དཔག་སོགས་འཇུག་པ་དོན་མེད་པའྲི་ཉེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཁྱོད་རང་ལ་

ཡང་མྲི་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་གཟུགས་ཀྲི་ཆོས་དཀར་བ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པར་མཐོང་བ་ལས་ཉ་ཕྲིས་ལ་དངུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྒོ་འདོགས་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་འད་

བ་གཞན་འབྱུང་སོགས་འཁྲུལ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྒ་ལ་རྟག་པ་སོགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

གཞན་སྦོར་ཞྲིང༌། སྒོ་འདོགས་པར་མྲི་བྱེད་ན། སྒ་མྲི་རྟག་པར་འཇལ་བའྲི་རེས་

དཔག་སོགས་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ངེད་ལའང་དོན་མེད་ནའང༌། དེ་ལྟར་སྒོ་

འདོགས་པ་མཐོང་བས་དེ་འདའྲི་སྒོ་འདོགས་བཟློག་ཕྲིར་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་

ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྒ་དང་རས་ཆ་

སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྒའྲི་རས་སུ་གྱུར་བའྲི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། སྒའྲི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཡྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང༌། སྒ་མྲི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་རེས་དཔག་རབ་ཏུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་ནང་

གྲི་འཁྲུལ་པའྲི་རྒྱུས་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་པར་མྲི་བྱེད་པར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་

པ་མཐོང་བས་སོ། །གལ་ཏེ་གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་ཟྲིན་པས་མ་

མཐོང་བ་མཐོང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྟགས་དང་རེས་དཔག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་མྲི་དགོས་

ཀང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་”སྒོ
1
་འདོགས་པ་བསལ་བའྲི་སོ་ནས་མ་ངེས་པའྲི་ངེས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྟགས་དང་རེས་དཔག་རྣམས་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། མངོན་

སུམ་གྲིས་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་མཐོང་ཟྲིན་པས་དེ་དག་མཐོང་ཕྲིར་དུ། རྟགས་

དང་རེས་དཔག་དོན་མེད་པར་མ་ཟད་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་སེལ་པ་མྲི་གོ་བར་

དངོས་པོ་ཁོ་ན་འཛིན་ན། མ་ངེས་པ་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་རེས་དཔག་ཕྲི་མ་

1 མ་ཕྱི། ༦༢བ༢ན།   སོ    * སྒོ
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རྣམས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྒ་བྱས་པར་ངེས་པའྲི་རེས་དཔག་ཆོས་

ཅན། སྒའྲི་ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཅྲིང་ངེས་པ་ཐལ། སྒའྲི་ཆོས་གཅྲིག་བྱས་པས་ཁྱད་པར་

དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་སྒ་སྒྲུབ་པས་ངེས་པར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱེད་ལ་ཉེས་པ་དེ་མེད་

དམ་ཞེ་ན། སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་འདྲིར་ནྲི་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་སོ་སོས་

སྒོ་འདོགས་སོ་སོར་གཅོད་ཀྲི་གཅྲིག་གྲིས་ཀུན་གཅོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་

གཞུ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀྲིས་སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་པའྲི་

སོ་ནས་རྟགས་དང་རེས་དཔག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། རྟགས་དང་རེས་དཔག་གཞན་

དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་སྟོན་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་རྟགས་དང་རེས་དཔག་སེལ་པའྲི་

ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པར་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཀྲི་སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པ་ལས་གཞན་དུ་

སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་ཆོས་ཅན་སྒ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ན། ཚད་མ་དེ་ལས་མ་

གྲུབ་པའྲི་སྒའྲི་རས་ཆོས་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ་ཅྲི་ཡང་མེད་པས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་

སོགས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་འགའ་

ལའང་མཐོང་བ་ལྟར་ལས་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་པར་འདྲི་སྔོན་པོ་སྙམ་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་སེལ་པ་ལ་འཇུག་པ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། བསལ་བྱ་སྒོ་འདོགས་སྔར་ཡོད་བསལ་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་འདོད་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། སྤྲི་ཡྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པས་རྣམ་རྟོག་ཡྲིན་ལ། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་

འཇུག་ཏུ་ཁས་བངས་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་ངེས་ཤེས་ཆོས་ཅན། སེལ་པའྲི་སྤོད་
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ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་མ་ཉམས་ཀྲི་བར་ལ། གཞན་”གྲི
1
་ཆ་

སྒོ་མ་བཏགས་པར་སྒོ་འདོགས་ཀྲིས་དབེན་པའྲི་རང་གྲི་ཞེན་ཡུལ་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་

བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་གྲི་ཞེན་ཡུལ་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་

བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ངེས་པ་དེ་ཙམ་གྲིས་སེལ་འཇུག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་སྒྲུབ་

པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོའ་ོསྙམ་པའྲི་ངེས་ཤེས་འདྲི་ནྲི་རང་གྲི་ལོག་ཕོགས་

ཀྲི་སྒོ་འདོགས་དེའྲི་ཞེན་ཡུལ་གྲིས་དབེན་པའམ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་གཞན་སེལ་

ལ་འཇུག་ཅེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ངེས་པ་དེར་ནྲི་དེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་

སུ་གྱུར་བའྲི་ཡྲིད་གཉྲིས་ཞེན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་

ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དག་གྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དངས་ནས་སྐེས་པའྲི་

སྔོན་པོ་ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དེ། སྔོ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པར་

སྣང་བས་སེལ་འཇུག་ཡྲིན་ཅེས་བསྟན་ཏོ། །

དཔང་ལོས། གཞན་སྒོ་མ་བཏགས་ཆ་”ཤས
2
་ལ། ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །དེ་ཡང་

གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཚད་མ་དེའྲི་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའྲི་བར་

ལ། དངོས་ཀྲི་གནོད་བྱ་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་སྐེ་བའྲི་གོ་སབས་མེད་པར་བྱས་པ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་གྲིས། རང་གྲི་བྱེད་པ་མ་ཉམས་ཀྲི་

བར་དུ་སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་སྐེ་བའྲི་གོ་སབས་

མེད་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཞེན་སྟངས་དང་ཞེན་སྟངས་

དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ངེས་ཀང༌། སྒ་རྟག་འཛིན་

1 མ་ཕྱི། ༦༣ན༢ན།   ག   * གྱི

2 མ་ཕྱི། ༦༣ན༦ན།   ཤེས    * ཤས
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གྲི་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་སྐེ་བ་ཡང་འཇོམས་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། དེ་ལ། སྒ་

རྟག་མྲི་རྟག་དཔད་བ་ཞུགས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྒ་རྟག་སྙམ་པ་དང༌། སྒ་རྟག་པ་འཐད་

སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ལ། ལྷན་སྐེས་ནྲི་དེ་འདའྲི་དཔད་པ་ཞུགས་པ་

ལ་མྲི་ལྟོས་པར་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་འཛིན་གྲི་བོ་”ངང
1
་གྲིས་སྐེ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཐོང་

ལམ་དུ་ཡང་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཞེན་པ་ལྟར་གྲི་བདག་དང་བྲལ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཀང༌། ཀུན་བཏགས་ཀྲི་ས་བོན་སོང་གྲི་ལྷན་སྐེས་མངོན་

གྱུར་སྐེ་བ་ཡང་མྲི་ལོག་གོ །

གཉྲིས་པ་ཆོས་ཅན་གཅྲིག་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒ་རྟོག་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་

པར་ཐལ་བ་ནྲི། ངེད་སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ལོག་

ཕོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ངེས་པ་དང་སྒ་ཡང་

དེ་སྙེད་ཁོ་ན་འཇུག་པ་ངེས་ན། སྒའྲི་སྟེང་གྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་

ངེས་པའྲི་བོ་དེ་དག་སྤོད་ཡུལ་དང་དགོས་པ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་ངེད་ལ་སྒ་བོ་དེ་

དག་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་ཀྲི། དེ་ལས་གཞན་དུ་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་

འཇུག་པའྲི་སོ་ནས་སྒའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་པུའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཆ་ཤས་མཐའ་དག་ལ། 

ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལས་གང་རུང་གཅྲིག་བརོད་པའྲི་སྒའམ་ངེས་པའྲི་བོ་གཅྲིག་གྲིས་

ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཁྱབ་ན། བྱས་པ་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་”བརོད
2
་པའྲི་སྒ་

གཉྲིས་ཆོས་ཅན། རྣམ་གངས་པ་ནྲི་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་

བརོད་བྱ་དང་དགོས་པ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་རོད་བྱེད་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཁ་ཅྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༦༣བ༢ན།   དང    * ངང

2 མ་ཕྱི། ༦༣བ༦ན།   བརོད    * བརོད
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སྒ་རྣམ་གངས་པ་ནྲི། ཤེས་རབ་སྙྲིང་པོའྲི་མདོ་ལས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་ལན་

གཉྲིས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དགོས་པའྲི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་”ཡོད
1
་

པའྲི་ཕྲིར་ཚུལ་དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དོ། །དགོས་པའྲི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་བཞྲིན་དུ། 

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་ནྲི། སྒ་ཟློས་པའྲི་སྐོན་ཅན་ཡྲིན་གྲི། སྒ་

རྣམ་གངས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། སྒ་ཟློས་པ་དང༌། སྒ་རྣམ་གངས་པ་ཙམ་གྲི་ཁྱད་པར་ཡང་

མ་ཕེད་ན་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པ་གོ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་བས་ན། སྒ་རྣམ་གངས་པ་ནྲི་མྲིང་

རྣམ་གངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཟླ་བ་དང༌། རེ་བོང་ཅན་དང༌། བསྲིལ་ཟེར་ཅན་ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒ་རྣམས་ནྲི་སྒ་རྣམ་གངས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྒ་དེ་དག་གང་ལས་ཀང་

ཟླ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་ནུས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་མྲིང་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། མདོར་ན། སྒ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། སྒ་རྣམ་གངས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཟླ་བའྲི་

དངོས་མྲིང་རྣམ་གངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ལྷ་དབང་བོས་ཀང༌། 

ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་འགེལ་པར། དབང་པོ་དང༌། བརྒྱ་བྱྲིན་ཞེས་པ་སྒ་རྣམ་གངས་པར་

བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་པ་ལ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ཀང་ཆོས་

གཅྲིག་བཟུང་བས་ཀུན་བཟུང་མྲི་དགོས་པའྲི་ལན་དགག་པ་དང༌། ཆོས་གཅྲིག་མཐོང་

བས་ཀུན་མཐོང་ཡང་སྒོ་འདོགས་བཟློག་ཕྲིར་སྒ་རྟོག་གཞན་འཇུག་དགོས་པའྲི་ལན་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་གང་”གྲི
2
་ལུགས་ལྟར་ན། བྱས་མྲི་རྟག་ལ་སོགས་

1 མ་ཕྱི། ༦༣བ༧ན།   ཡེད    * ཡོད

2 མ་ཕྱི། ༦༤ན༤ན།   ག    * གྱི
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པའྲི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གྲི་དོན་སྒ་དང༌། དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་”རས
1
་ཐ་དད་

ལ། ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ཀང་ནང་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་དེ། དཔེར་ན་ཏྲིལ་གྲི་འབྲུ་དུ་མ་

མར་གྲི་གོང་བུ་གཅྲིག་ལ་འབྱར་བ་ན། ཏྲིལ་དང་མར་ཡང་རས་ཐ་དད་ལ། ཏྲིལ་ནང་

ཕན་ཚུན་རྣམས་ཀང་རས་ཐ་དད་པ་བཞྲིནནོ། ”།
2
དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་

གཅྲིག་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་བོ་རྟོག་པས་སྒ་རང་མཚན་སྒྲུབ་པས་འཛིན་

ཀང༌། སྒའྲི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་རྣམས་བཟུང་མྲི་དགོས་པས། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་

སྒ་རྟོག་གཞན་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། སྒ་བོ་དེ་དག་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་དང་དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་རས་ཐ་དད་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཁས་

ལེན་ན། རས་ཐ་དད་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འབྲེལ་བ་ལ་དེ་བྱུང་འབྲེལ་ལས་འོས་གཞན་

མེད་པས། སྒ་དེ་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྒས་རང་གྲི་ཁྱད་

ཆོས་རྣམས་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་དེ་དག་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྒའྲི་རས་

ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ་དེ་དག་སྒ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟ་ན། སྒ་བྱས་པར་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་སྒའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒས་རང་གྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་ཀུན་

བཟུང་ཞྲིང་ངེས་པར་ཐལ། རང་གྲི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ལས། རས་ཆ་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྒའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་

སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་བཟུང་ཞྲིང་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒས་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་ཀུན་

ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་ངེས་ན། སྒ་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་དུ་ངེས་

1 མ་ཕྱི། ༦༤ན༤ན།   རེས    * རྫས

2 མ་ཕྱི། ༦༤ན༤ན།   -།    * །
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དགོས་ལ། དེ་ངེས་ན། སྒ་བྱས་པར་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་སྒའྲི་ཕན་

བྱའྲི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་ཆོས་གང་མ་ངེས་ཏེ་ཀུན་ངེས་པར་ཐལ། སྒ་དེ་ཁྱད་ཆོས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བྱེད་དུ་བཟུང་ཞྲིང་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཅྲིག་སྒ་རང་གྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕན་བྱེད་ཡྲིན་པར་

ཤེས་ཤྲིང་ངེས་ན་ནྲི། སྒ་དང་དེའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་རྣམས་གཉྲིས་ཀ་བཟུང་ཞྲིང་

ངེས་དགོས་པར་ཐལ། སྒའྲི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་སྒའྲི་ཕན་བྱར་ངེས་པ་སྒ་བདག་ཉྲིད་དེ་

དག་ལ་ཕན་བྱེད་ཡྲིན་པར་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང་འབྲེལ་ལ། སྒ་དེ་དག་ལ་ཕན་

བྱེད་དུ་ངེས་པ་ཡང་སྒའྲི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་སྒ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕན་བྱར་ངེས་པ་ལ་

འབྲེལ་ཞྲིང་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་ན་སྒ་བོ་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བ་དང༌། སྒ་རྟོག་ཕྲི་མ་

དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཉེས་པ་སོ་ན་གནས་སོ། །ཡང་ན་ཕན་བྱའྲི་བྱེ་བྲག་གང་མ་ངེས་

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས། སྒ་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀྲིས་ཕན་བྱེད་དུ་ངེས་ན་ཁྱད་ཆོས་

རྣམས་སྒའྲི་ཕན་བྱར་ངེས་དགོས་པས་སྒས་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕན་

འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་ངེས་ན། ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀང་བཟུང་ཞྲིང་

ངེས་དགོས་ཞེས་པའྲི་གནོད་བྱེད་བསྟན་ཟྲིན་ནས། རྐང་པ་ཐ་མ་འདྲི་གཉྲིས་ནྲི། སྐོན་

གྲི་རྣམ་གངས་གཞན་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཅྲིག་སྒ་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་ཤེས་

ན་ནྲི། སྒ་དང་སྒའྲི་ཁྱད་ཆོས་གཉྲིས་ཀ་བཟུང་དགོས་པར་ཐལ། སྒའྲི་ཁྱད་ཆོས་དེ་

དག་སྒའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་གཅྲིག་གྲིས་སྦྲེལ་བའྲི་སོ་ནས་

འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཁས་བངས། ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། རྟག་རས་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པས་སོ། །བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་དེ་དག་འདུ་བ་འབྲེལ་
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ཞྲིང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་གྲིས་

གཞུང་འདྲི་དག་ལ་ཆ་ཙམ་ཡང་དོན་འཆད་ནུས་པ་མང་པོ་མ་བྱུང་སྣང་ངོ༌། །

ཁོ་ན་རེ། རས་གཅྲིག་ན་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་ཡང༌། ཁྱད་ཆོས་ལ་ཕན་པའྲི་

ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་སྒ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པས་སྒ་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་

བཟུང་ཡང་དེ་དག་བཟུང་མྲི་དགོས་སོ་ཞེ༌ན། འོ་ན་སྒ་དེས་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཕན་

འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲིན་ན། དེ་དག་སྒ་དེའྲི་ཅྲི་ཡྲིན། 

སྒ་དང་འབྲེལ་མེད་དུ་ཐལ། གལ་ཏེ་སྒ་དེ་ཡྲིས་དེ་དག་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ཅྲིང༌། 

དོ་དག་གྲིས་ཀང་སྒ་ལ་མྲི་ཕན། རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་འབྲེལ་མེད་མ་

ཡྲིན་པར། སྒས་རང་གྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཕན་

འདོགས་ནུས་པ་དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་ཡང༌། ནུས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་དགོས་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ན་སྐོན་

ཅྲིང་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྒ་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་

ཅན་དུ་ནམ་ཡང་མྲི་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་རང་གྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་དེ་དག་ལ་ཕན་

པའྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་ངེས་པ་ལ། སྒས་ནུས་པ་དེ་དག་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་ངེས་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ངེས་པ་ལ་ཡང་ནུས་པ་དེ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་ངེས་དགོས་

པས་ཕྲི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་དེ་རང་གྲི་ཕན་བྱར་

གྱུར་བའྲི་ཁྱད་ཆོས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་”སྒྲུབ
1
་

1 མ་ཕྱི། ༦༥བ༡ན།   སྒུབ    * སྒྲུབ
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པས་བཟུང་ན་ནྲི། སྒའྲི་ཁྱད་ཆོས་མྲི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཟུང་དགོས་

པར་ཐལ། སྒ་དེ་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལ་ཕན་བྱེད་དུ་བཟུང་ན་ནྲི་

བྱས་པ་དེ་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་མཐོང་བ་ན། དེ་དང་མ་མཐོང་བར་འདོད་པའྲི་སྒས་

རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་མྲི་རྟག་པ་སོགས་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་རྣམས་སྒ་ལས་གཞན་མ་

ཡྲིན་པར་སྒའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒའྲི་རས་ཡྲིན་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 

མདོར་ན། སྒས་རང་གྲི་ཁྱད་ཆོས་གཅྲིག་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པས་བཟུང་ན་

ཁྱད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་བཟུང་དགོས་ཏེ། ནུས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་སྒའྲི་རས་ཡྲིན་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་སྒ་དེ་ཁྱད་ཆོས་གཅྲིག་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པས་བཟུང་ན་ཁྱད་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བཟུང་དགོས་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཆོས་གཅྲིག་མཐོང་བས་ཀུན་མཐོང་ཡང་སྒོ་འདོགས་བཟློག་ཕྲིར་

སྒ་རྟོག་གཞན་འཇུག་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་ལན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྒ་བྱས་པར་

ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་དེ། སྒ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེས་མ་བཟུང་པའྲི་

སྒའྲི་ཡོན་ཏན་མྲི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་ཀང༌། འཁྲུལ་པའྲི་རྒྱུས་བཟུང་བ་ལྟར་

ངེས་མ་ནུས་པར་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པར་བྱེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ན། སྒ་རྟག་པ་

སོགས་སུ་འཁྲུལ་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ངེས་ཤེས་སྔ་མས་བཟུང་ཟྲིན་པ་ལ་ཡང་

ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ངེས་ཤེས་སྔ་མ་སེལ་པའྲི་ཡུལ་

ཅན་དུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ངེས་ཤེས་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀང་སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་

གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ངེས་ཤེས་སྔ་མ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྣམ་གཅོད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་
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གྲུབ་པར་ཐལ། ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཁོ་ནའྲི་ལོག་ཕོགས་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་སེལ་ཞྲིང་ཆ་ཤས་

གཞན་རྣམས་མ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལས་གཞན་པ་ངེས་ཤེས་ཕྲི་

མའང་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་དེ་དང་འད་བར་སེལ་བའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ། རང་རང་གྲིས་

གང་ངེས་པའྲི་ཆ་ཤས་དེ་ཁོ་ནའྲི་ལོག་ཕོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་ཅྲིང༌། དེས་

དབེན་པའྲི་ཡུལ་ལ་ནྲི་ངེས་པའྲི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ངེས་ཤེས་རྣམས་

ཀྲིས་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཆ་ཤས་སོགས་རེ་རེ་ཁོ་ན་ངེས་པར་འདོད་པ་དང༌། སྒ་རྟོག་

སྒྲུབ་པས་འཇུག་ཅྲིང་སེལ་པ་ལ་མྲི་འཇུག་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་ལོ། །

དེར་མ་ཟད། སྒ་བྱས་པར་ངེས་པའྲི་བོ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་པ་དང༌། དེས་སྒའྲི་མྲི་

རྟག་པ་སོགས་བཟུང་ཡང་མ་ངེས་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། 

ཉེས་པ་གཞན་ཡང་སྒ་ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་ངོ་བོ་གང་ཁྱོད་

ཀྲིས་མ་ངེས་པ་དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྲིས་གཟུང་ཡུལ་”ཡྲིན
1
་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ནྲི། དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་རང་གྲི་གཟུང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རང་གྲི་གཟུང་ཡུལ་དེ་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་

དུ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་རྣམ་པ་གཏད་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་དུ་

བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་སྒ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ན། དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་སྣང་

མྲི་སྣང་གྲི་ཆ་གཉྲིས་འགལ་བ་ལྟར། སྒ་བྱས་པར་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་

ན། ཁོའྲི་ངེས་ཡུལ་དུ་གང་སོང་བ་དེ་སྣང་ཡུལ་དུ་འགོ་དགོས་ཤྲིང༌། སྒ་བྱས་པ་སྣང་

1 མ་ཕྱི། ༦༦ན༣ན།   ཡན    * ཡྱིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་ངེས་ན། དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་མྲི་

ལྟོས་པར་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་རྣམ་པ་གཏད་པའྲི་སོ་ནས་”ངེས
1
་དགོས་ཤྲིང། 

དེ་ལྟ་ན་སྒའྲི་བྱས་པ་ངེས་ནས་མྲི་རྟག་པ་ངེས་པའྲི་ཆ་གཉྲིས་འགལ་ཏེ། སྒ་དང་དེའྲི་

བྱས་མྲི་རྟག་དངོས་པོ་ལ་ཆ་ཤས་སོ་སོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །

དེ་ཡང་རང་ལུགས་ལ། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལྟ་བུའྲི་སྒྲུབ་འཇུག་རྣམས་

ལ་ནྲི་གང་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱར་སོང་བའྲི་ཡུལ་དང༌། སྣང་ཡུལ་ལ་ཁྱད་མེད་ཅྲིང༌། 

དངོས་ཡུལ་ལ་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་མྲིན་ཆ་གཉྲིས་མེད་ལ། སེལ་འཇུག་རྣམས་ལ་ནྲི་དེ་ལྟ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ལྟ་”བུ
2
་གཅྲིག་ལའང༌། རང་ཉྲིད་གང་ལའང་

ངེས་ཤེས་སུ་སོང་བའྲི་བུམ་པ་དེ་དངོས་སུ་བཟུང་ཡང༌། སྣང་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ལ། བུམ་

པའྲི་སྒ་དོན་ལྟ་བུ་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་ལ་ངེས་ཤེས་སུ་མ་སོང་བས་སོ། །འདྲི་

བཞྲིན་དུ་ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཀང་བུམ་པ་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་དེ་བུམ་པ་ལ་

སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་ངེས་དགོས་ཀྲི། བུམ་

པའྲི་སྒ་དོན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བུམ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་མེད་དེ། དེ་ལྟ་

ན། སེལ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བས་སོ། །བུམ་པ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ངེས་ན། བུམ་པ་

དང་བུམ་པའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལ་ངེས་མ་ངེས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་འགལ་བས་ཀུན་

ངེས་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་ངེས་པའྲི་ཤེས་པས་བུམ་པའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་

སྒྲུབ་པས་བཟུང་བ་དང༌། མ་ངེས་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་ཞེས་པ་ཉྲིད་གཞུང་འདྲིའྲི་

དོན་ཡྲིན་ལ། ཊྲིཀ་བྱེད་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ནྲི་ཆོལ་སྒོགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༦༦ན༦ན།   ངས    * ངེས

2 མ་ཕྱི། ༦༦བ༡ན།   དུ    * བུ
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གང་དག་རང་ལུགས་ལའང་རྟོག་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་དང་ངེས་ཡུལ་ཁྱད་མེད་དུ་

བསམས་ནས། སྒ་མྲི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཇྲི་ལྟར་སྒ་ངེས་པའྲི་རྣམ་རྟོག་དེའྲི་ཡུལ་

ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ངེས་ཤེས་གང་ཞྲིག །དེས་ཁྱོད་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་

འགོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན། བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་

ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ངེས་ཤེས་གང་ཞྲིག །དེས་ཁྱོད་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ལན་ཅྲི་

ཡོད་སོམས་ཤྲིག །ཕྲི་མ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ལ་ངེས་

ཤེས་སུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་དེ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་ངེས་

ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁྱབ་ན། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྒ་མྲི་རྟག་

པ་ལ་འཁྲུལ་”ཤེས
1
་སུ་ཁས་བངས་ན་ཉེས་པ་ཅྲི་ཡོད་སྨྲོས་ཤྲིག །འདྲི་ལྟར་ད་དུང་

རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་གྲི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡང་མྲི་ཕེད་ཀང༌། རང་ཉྲིད་

རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ལྟར་རློམ་པའྲི་མཁས་པ་ཁྱོད་ནྲི་སྤེའུ་ཟློས་གར་གྲིས་ཁེངས་

པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གྲིས་སྒ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་སྒ་བྱས་མྲི་

རྟ་པ་སོགས་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གཉྲིས་འགལ་བ་ལྟར། རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀང་ཆ་གཉྲིས་

འགལ་བས། མངོན་སུམ་གྲིས་སྒ་རྟོགས་པ་ན་སྒའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ཀང་རྟོགས་

པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དང་རེས་དཔག་

སོགས་དོན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྒའྲི་ཁྱད་པར་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་སྒ་

དང་རས་ཀྲི་ཆ་ཤས་རྣམ་པར་སངས་པའྲི་སྒའྲི་རས་རྣམས་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༦༦བ༦ན།   ཤས    * ཤེས
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ནྲི་བཟུང་བ་ལ་ཡང༌། ཁྱད་པར་གང་ལ་མཐོང་པ་ལྟར་ངེས་པ་འདེན་པའྲི་སོ་ནས་རྟོགས་

པ་ཡྲི་རྐེན་གོམས་པ་གསལ་བ་སོགས་ཚང་བར་ཡོད་ཅྲིང། འགལ་རྐེན་འད་བ་གཞན་

འབྱུང་སོགས་མེད་པ་ནྲི་རྟོགས་པར་འགྱུར་གྲི། མཐོང་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་པའྲི་

མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་ཞྲིང་འགལ་རྐེན་ཉེ་བར་གནས་པའྲི་ཚེ། རྟོགས་པར་ནུས་པ་མ་

ཡྲིན་པས་མཐོང་མ་མཐོང་ཆ་གཉྲིས་འགལ་ཡང་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཆ་གཉྲིས་འགལ་མྲི་

དགོས་སོ། །དཔེར་ན། ལྷས་བྱྲིན་རྒྱང་རྲིང་པོ་ནས་མཐོང་བའྲི་ཚེ། དེ་གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་དང་། མྲི་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལྷས་བྱྲིན་མ་ཡྲིན་སྙམ་པའྲི་

དོགས་པ་རྲིམ་ཅན་དུ་གཅད་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་སྤྲི་རས་གཞན་ལ་བཀོད་པའྲི་ཉེས་པ་

སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་མཚུངས་པ་སང་པ་ནྲི། གཞུང་འདྲི་དག་འཕོས་ས་གང་ལ། ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་འཕོས་པ་ཡྲིན་སྙམ་ན། དེ་ཕྲིར་གང་དང་གང་ལས་དོན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་

སུ། སྒ་དེ་ཉྲིད་སྒ་མ་ཡྲིན་དང་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པར་གནས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའྲི་ཆོས་དུ་”མར
1
་འབྱེད་

ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་སྒའྲི་ལོག་པ་ཆོས་ཅན་དང་བྱས་པའྲི་ལོག་པ་ཆོས་ཅན་དང་

དཔེ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བྱེད་པའྲི་རྟགས་དང། མྲི་རྟག་པའྲི་ལོག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་སུ་བྱས་ནས། བྱས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་པ་དག་

རབ་ཏུ་བྱེད་ཅེས་བཤད་པ་དེས། བྱས་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང་སྒ་མ་ཡྲིན་གཉྲིས་ཀ་ལས་

ལོག་པའྲི་ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་དེ་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་གཞྲི་དང༌། མ་བྱས་པ་ལས་

1 མ་ཕྱི། ༦༧ན༧ན།   མང    * མར
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ལོག་པའྲི་ལོག་པ་གཅྲིག་རྐང་དེ་སྒ་བུམ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བྱེད་པའྲི་

སྤྲི་དང་ཁྱད་ཆོས་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང། དེ་འདའྲི་ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་དེ་ལ་ནྲི་

ལོག་པ་ཞེས་བྱ་ལ། ལོག་པ་གཅྲིག་རྐང་དེ་ལ་ལོག་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། ལོག་ལོག་ཅེས་

པའྲི་དོན་ནྲི། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ད་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལ། སྤོད་པ་བའྲི་སྟོན་པ་

”གཞོན
1
་ནུ་མ་ལེན་ལ་སོགས་པའྲི་བསམ་པ་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་པ་དང་ལོག་པ་

གཉྲིས་པོ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་གོ་ནས། གལ་ཏེ་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྟ་

ཡྲིན་པ་གཉྲི་ག་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་”པ
2
་ཁྱད་གཞྲི་འམ། ཆོས་ཅན་ནམ། བྱེ་བྲག་

ཅེས་བརོད་པར་བྱ་བ་དེ་དང༌། རྟ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་ཁྱད་ཆོས་སམ། སྤྲི་

ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བ་དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད་རས་ཐ་དད་ན། སོབ་དཔོན་

ཕོགས་གླང་གྲིས་ངེད་སྤྲི་གསལ་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དག་ལ། རང་དབང་མེད་

ཕྲིར་དེ་ལན་མྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྐོན་བརོད་པ་དེ། ཁྱེད་རང་སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་

མཚུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་རས་གཅྲིག་ན་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། རྟ་ཡྲིན་པ་ལས་

ལོག་པའྲི་ལོག་པ་ཁྱད་ཆོས་སམ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་ལ་སྒ་རྟོག་ཐ་

དད་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་འབྱུང་བ་ལ་རོད་པ་དེ་ཉྲིད་སངས་

པའྲི་སོ་ནས་ཉེས་པ་དེ་དག་རང་ལ་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང༌། གཞན་ལ་འབྱུང་བར་སྟོན་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང༌། དེ་ལའང་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས། ལོག་ལོག་གཉྲིས་རས་གཞན་མ་

ཡྲིན་ཀང༌། སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་མྲི་འགལ་ཞེས་བྱས་པས། བ་ལང་དང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༦༧བ༢ན།   གཞན    * གཞོན

2 མ་ཕྱི། ༦༧བ༣ན།   ཕ    * པ
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ལ་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྒ་ཁྱད་པར་བ་དེ་གཉྲིས་ཆོས་ཆོས་ཅན་དུ་གོ་

བར་བྱེད་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྦོར་བར་

བྱེད་ལ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་ནྲི། ལྷས་བྱྲིན་དང་རྲིལ་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་

པ་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། བརྡ་སྤོད་པའྲི་ལུགས་ལས། ཐ་དད་པ་ནྲི་དྲུག་

པའོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལ། ཆོས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་སྦོར་

ཚུལ་དང༌། ཁྱད་པར་སོགས་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་དེའྲི་ལན་འདེབས་པ་ནྲི། གཉྲི་གས་

ཞེས་སོགས་སོ། །དེས་ན་ངེད་སེལ་བར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། ལོག་ལོག་རས་གཞན་མ་

ཡྲིན་པས། རང་དབང་མེད་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་གྲི །ཁྱེད་སྤྲི་གསལ་

རས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ལ་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་གཞན་སེལ་ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི། དེར་མ་ཟད། ངེད་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། སྒ་ཐམས་ཅད་འདོད་

པ་ཙམ་གྲིས་འཇུག་པར་ཁས་ལེན་པས། དྲུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་རུང་བར་ཐལ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྐོན་ཡང་ངེད་ལ་མྲི་འབྱུང་གྲི །ཁྱེད་སྒ་དངོས་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་

འདོད་པ་དག་ལ་སྐོན་དེ་རྣམས་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གང་དག་ཅེས་པ་ནས། 

བྱ་བ་འདྲི་ལ་རྒྱུ་ཅྲི་ཡོད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །ད་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་

ཡང༌། རོད་པ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྲིན་ཤེས་པར་བྱ་ལ། 

དེའྲི་ལན་ནྲི། སེལ་པ་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་དེ་ལའང་ལོག་ལོག་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་

ཀང༌། སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། གཞན་ལས་ལོག་པ་དང༌། གཞན་ལས་

ལོག་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི། སྒ་དང་ངེས་པ་ཉྲིད་དག་ནྲི། དངོས་པོ་ལ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རས་ཐ་

དད་དུ་ཡོད་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བརྡ་ཐ་དད་པ་ཡྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་
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པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བ་ལང་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ནྲི་སྤྲིར་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད། བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་ཆོས་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བ་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་ཀང་རས་ཐ་

དད་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་དག་ལ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་སྦོར་མྲི་རྲིགས་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ལ། ཐོག་མར་གནད་ཀྲི་མན་ངག་དམ་པ་འདྲི་

ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཁོས་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་ན། རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་སྦོར་

མྲི་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་རོད་པ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་ལ། བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་

ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་དེ་ཡང་ཆོ་བརོད་ཀྲི་སྒ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་

ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་ན། ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་སོ་སོར་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་རོད་

པ་འགོད་པ་ལ་ནྲི། འབྲེལ་གང་ཡང་མེད་དོ། །

དེ་ལ་རོད་པ་དེའྲི་ལན་ཇྲི་ལྟར་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྤྲིར་ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། ཉན་པ་པོས་བ་ལང་དཔད་པའྲི་གཞྲིར་

བྱས་ནས་དེའྲི་སྟེང་ན་རྟ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མེད་ཤེས་པར་འདོད་དེ་དྲིས་པ་

ན། འཆད་པ་པོས་བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་ཞེས་བརོད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་

ཁྱད་ཆོས་དང་བ་ལང་གྲི་ལོག་པ་ཁྱད་གཞྲིར་འཕངས་པའྲི་སོ་ནས་བ་ལང་ཆོས་ཅན་

དུ་བསྟན་པས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་ཐོས་པ་ན། 

ཉན་པ་པོས་དེ་ཉྲིད་དཔད་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་ཏེ། བ་ལང་དང༌། མ་ཧེ་སོགས་གང་གྲི་རྟ་

མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་ཤེས་པར་འདོད་ནས། སུའྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། འཆད་པ་
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པོས་གཞན་མ་ཧེ་སོགས་ཀྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། བ་ལང་གྲི་

རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་སྦོར་བར་བྱེད་ལ། དེའྲི་ཚེ། སྒ་དེས་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁྱད་གཞྲི་དང༌། 

བ་ལ་དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་བ་ལང་དེ་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་མ་

ཧེའྲི་སྟེང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འབྱེད་པའྲི་བྱེད་ཆོས་ལྟ་བུར་

བརོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་འདྲིས་བ་ལང་དེ་ཉྲིད་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པས་ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒ་ཞེས་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་རོད་པ་དེའྲི་ལན་འདེབས་ལུགས་འདྲི་ལྟར་ཤེས་

པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒ་དེས་བ་ལང་དང་

རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་དྲུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་སྦར་བའྲི་སོ་ནས། བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་དང་རྟ་མ་

ཡྲིན་པ་ཁྱད་གཞྲིར་སོ་སོར་ཕེ་ནས་བརོད་པ་དེ། བ་ལང་དང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་འདའྲི་

ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་སུ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྲི་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་ནས་བརོད་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་དང༌། རྟ་མ་

ཡྲིན་པ་ཁྱད་གཞྲིར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་ཆོས་ཅན་བརོད་

པའྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་ཚེ། བ་ལང་ཁྱད་གཞྲི་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁྱད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁྱད་གཞྲིར་དངོས་ལ་གནས་

པའྲི་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པས་དྲུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ན། བ་ལང་རྟ་མ་

ཡྲིན་པ་ཞེས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒས་ཁྱད་གཞྲིར་བསྟན་པའྲི་དོན་དང༌། བ་ལང་གྲི་

རྟ་མ་ཡྲིན་བ་ཞེས་པས་ཁྱད་ཆོས་སུ་བསྟན་པའྲི་དོན་གཉྲིས་དོན་མྲི་གཅྲིག་པར་
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འགྱུར་ཏེ། བ་ལང་ནྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཁོ་ནར་དངོས་པོ་ལ་གནས་ཀྲི། ཁྱད་

གཞྲིར་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དེ་

གཉྲི་གས་བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་གཅྲིག་གཅྲིག་ཁྱད་ཆོས་དང་

ཁྱད་གཞྲིར་བརོད་པ་ཡྲིན་པས། ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དེས་བ་ལང་གྲི་ལོག་པ་དེ་

ཉྲིད་ཁྱད་གཞྲིར་བརོད་ལ། ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒས་ཀང་ལོག་པ་དེ་”གཉྲིས
1
་ཀ་རྟ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བ་ལང་དང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་རྲིམ་བཞྲིན་ཁྱད་

ཆོས་དང་ཁྱད་གཞྲིར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྲི་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པས། བ་ལང་གྲི་རྟ་

མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་སྦར་བ་མ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ནའང། བ་ལང་

གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་ཞེས་བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁྱད་གཞྲིར་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་

པ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་ཡྲིས། བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁྱད་གཞྲིར་

དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྲི་དོན་ཐ་དད་བཞྲིན་དུ་བོ་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་ཅྲིང་གོ་བར་བྱེད་པ་ནྲི། 

ལྷ་སྦྲིན་དང་རྲིལ་བ་ལྟ་བུ་བརོད་བྱ་ཆོས་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པ་དག་ལ་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་

རྲིལ་བ་ཞེས་སོགས་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པའྲི་སྒ་ལན་མང་དུ་སྦོར་བ་ཡང་ཡང་མཐོང་བ་

གོམས་པས་ཤན་རྒྱབ་པའྲི་ཤུགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །

རང་འགེལ་དུ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་མཐོང་བ་ལ་གོམས་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུངས་

པ་ལ་དཔགས་ན། བརོད་བྱའྲི་ཤན་གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས། ཞེས་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་མངོན་

ལ། ཡང་ན་བརོད་བྱ་བ་ལང་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་རྟ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གོ་བར་

བྱེད་པ་དང༌། ཁྱད་གཞྲིར་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་བརོད་འདོད་ཀྲི་ཤན་གྲིས་བརྡ་སྦོར་ཚུལ་

1 མ་ཕྱི། ༦༩ན༤ན།   ཉྱིད    * གཉྱིས
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གཉྲིས་སུ་འབྱུང་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །རང་འགེལ་

ལས། དོན་གཅྲིག་བརོད་མོད་ཀྲི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྲིག་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། བརྡས་

ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ན་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་འདྲི་ལའང་དགོངས་པར་མ་སེབ་

པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །མཁས་རློམ་ཁ་ཅྲིག་ཤན་ནྲི་ཕ་མོའམ་ཅུང་ཟད་ལ་ཟེར་རོ། ཞེས་

འཆད་པ་ནྲི། གསུང་རབ་ཀྲི་བརྡ་ཙམ་ལའང་མ་བྱང་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བ་ལ་ངོ་

ཚ་བ་མེད་པ་ཁྱོད་ནྲི་སྨོན་པའྲི་གར་མཁན་ནོ། །ཤན་ཅེས་པ་རང་གྲི་གནས་ཚོད་ཀྲི་

དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་པར་གཞན་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རང་ལའང་ཆོས་དེ་ཉྲིད་འོངས་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན་ཆོམ་རྐུན་དང་འགོགས་པའྲི་དགེ་སོང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་བྱྲིན་པར་མ་བངས་

ཀང༌། གོགས་ཀྲི་ཤན་གྲིས་དགེ་སོང་ལའང་ཆོམ་རྐུན་གྲི་ཐ་སྙད་བྱུང་བ་ལྟ་

བུའོ། །དེས་ན་འདྲི་ཡང་དངོས་པོ་ལ་དེ་གཉྲིས་ཆོས་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་མྲི་གནས་

ཀང༌། ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་གོ་བ་ནྲི། བརོད་འདོད་ཀྲིས་བརྡ་སྦོར་ཚུལ་གྲི་ཤན་ཕོག་པ་

ཡྲིན་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །འདུལ་བ་སོགས་ན་ཤན་གྲི་ཐ་སྙད་དང་རྣམ་གཞག་ཤྲིན་

ཏུ་མང་བ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་ཙམ་ཡང་རྣ་ལམ་དུ་མ་སོན་པའྲི་མང་དུ་ཐོས་པ་ཁྱོད། ཤན་

ཅེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་ཙམ་གྲིས་མགོ་རྨོངས་པར་བྱས་པ་ངོ་མཚར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་བརོད་བྱའྲི་ཤན་ཅེས་པའྲི་སབས་ན། ལོ་ཤ་ཞེས་པའྲི་སད་དོད་ཡོད་

ལ། དེ་ཉྲིད་ཆ་ཞེས་པ་ལའང་འཇུག་པས། བརོད་བྱའྲི་ཆའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས། ཞེས་

བསྒྱུར་ནས་འཆད་མོད། ཤན་ལ་བོ་རེ་གཏད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་

ལ། རང་འགེལ་དང༌། འགེལ་བཤད་གཉྲིས་པོ་དང་གསུམ་ཀ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་བཤད་པའོ། །དེས་ན་ཆོས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་བརོད། 
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ཅེས་པ་ཡང༌། བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་ཆོས་བརོད་པའྲི་སྒས་ཁྱད་གཞྲིར་བརོད་

པ་དང༌། བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པས་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པ་གཉྲི་གའྲི་དོན། བ་

ལང་གྲི་ལོག་པ་གཅྲིག་པུ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། བ་ལང་གྲི་ལོག་པ་དེ་

ཉྲིད་གཉྲི་གས་བརོད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས་པ་ཙམ་གྲིས་དོན་གྲི་གཏྲིང་ཅྲི་ཡང་མྲི་

དཔོགས་སོ། །

གལ་ཏེ། བ་ལང་དང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དངོས་པོ་ལ་ཆོས་ཆོས་ཅན་དུ་སོ་སོར་

གནས་པ་མེད་བཞྲིན་དུ། བ་ལང་ཁྱད་གཞྲིར་སྟོན་པ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་། 

དེ་གཉྲིས་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྟོན་པ་ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒ་གཉྲིས་སྦར་བ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་

ཅེ་ན། སྒ་གཉྲིས་ཀྲི་དགོས་པའྲི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ནྲི། བ་ལང་གྲི་ལོག་པ་དེ་ཉྲིད་ཁྱད་

པར་གཞན་གྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ཆོས་ཅན་ནམ། ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་བུར་བོ་ཡུལ་དུ་མྲི་སྟོན་

པའྲི་ནྲི་སོང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བོ་ཡུལ་དུ་གོ་བར་མྲི་བྱེད་པར་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་མ་ཧེའྲི་

སྟེང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་བྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་བོ་

ཡུལ་དུ་སྟོན་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གྲི་རྟེན་བྱེད་བའྲི་ཆོས་ཅན་ནམ། ཁྱད་

གཞྲི་ལྟ་བུར་བོ་ཡུལ་དུ་མྲི་”སོང
1
་ཞྲིང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་གང་ལ་ལན་པའྲི་ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་

བུར་བོ་ཡུལ་དུ་སྟོན་པ་དག་བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒ་དང་། 

བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བརྡའྲི་བྱེ་བྲག་

ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བརྡའྲི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་སྦར་བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། བ་ལང་ལ་རྟ་ཡོད་

མེད་རྟོགས་པར་འདོད་པ་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་པར་

1 མ་ཕྱི། ༧༠ན༤ན།   སོད    * སོང
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ཤེས་ཤྲིང་རྟོགས་པར་འདོད་པ་པོའྲི་ཤེས་པར་འདོད་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པའྲི་བ་ལང་

ལ་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཁྱད་ཆོས་སུ་ལན་པ་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་བ་ལང་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་པའྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་བྱེད་བྲག་ཏུ་གོ་བར་བྱེད་འདོད་པའྲི་འཆད་པ་པོའྲི་རོད་འདོད་

ཀྲིས་སྦར་བའྲི་བརྡ་ཐ་དད་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་བ་ལང་གྲི་ལོག་པ་དེ་ནྲི་དེ་ལྟ་

བུའྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་སྦར་བའྲི་བརྡ་ཐ་དད་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཆོས་ཅན་རོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་སྦར་བ། 

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བ་ལང་ལ་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ལན་མྲི་ལན་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ་བ་

ལང་ལ་དེ་ལན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། བ་ལང་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་

བརོད་པའྲི་སྒ་སྦོར་ཞྲིང༌། བ་ལང་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་བྱེད་བྲག་

ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། བ་ལང་གྲི་རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒ་སྦོར་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཆོས་ཆོས་ཅན་གཉྲིས་སུ་མ་ཟད་བ་ལང་དང་བ་ལང་ཉྲིད་ལྟ་

བུ་སྤྲི་དང་སྤྲི་ལན་དང༌། དཀར་སོགས་དང་བ་ལང་ལྟ་བུ་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་

དང༌། འགོ་བ་དང་གཡོ་འགུལ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་ལན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ཀུན་

ལ་ཡང་རས་ཏེ་ཆོས་ཅན་རོད་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཏེ་ཆོས་རོད་པའྲི་སྒ་དེ་གཉྲིས་སྦར་

བའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི། ལོག་པ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་བུར་རོད་པ་དང་། ཁྱད་ཆོས་ལྟ་

བུར་བརོད་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར། གཞྲི་དེ་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བའྲི་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རོད་པའྲི་སྒ་དེ་དག་ལ་རང་གྲི་བརོད་བྱ་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་གོ་

བར་བྱེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིས་ནྲི་བ་ལང་དང༌། རྟ་མ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུ་ལོག་ལོག་གཉྲིས་ལ་སྦར་བའྲི་
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ཆོས་ཆོས་ཅན་རོད་པའྲི་སྒ་ལ་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། ཡོན་ཏན་དང་

ཡོན་ཏན་ཅན་སོགས་ལ་སྦར་བའྲི་སྒ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡང་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། 

བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་པས་བ་ལང་ཁྱད་གཞྲིར་གོ་བར་བྱེད་ལ། བ་ལང་གྲི་དཀར་པོ་

ཞེས་པས་བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་དང་དཀར་པོ་ཁྱད་གཞྲིར་གོ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་

དུ། རྣ་བ་གཡོ་འགུལ་ཞེས་པ་དང་། རྣ་བའྲི་གཡོ་འགུལ་ཞེས་སོགས་ལའང་ཤེས་

པར་བྱ་སྟེ། མདོར་ན་སྒ་དེ་གཉྲིས་བརོད་བྱ་གང་ལ་སྦར་ཀང་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་

ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །སྒ་དེ་གཉྲིས་བརོད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུས་སྦར་ཀང་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་

དུ་ཟད་དོ། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། སྒ་དེ་གཉྲིས་བརོད་བྱ་དེ་དག་གང་ལ་སྦར་ཀང་ཁྱད་པར་

དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། དོན་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱེད་འདོད་པས་ཆོས་ཆོས་

ཅན་རོད་པའྲི་སྒ་དེ་གཉྲིས། དེ་ལ་ཕན་པའམ་”བྱེད
1
་ལན་ནམ་གལ་ཏེ་ཡྲིད་བྱེད་ལ་

སོགས་པ་རྐེན་གཞན་གྲི་མཐའ་ཅན་གྲིས་བརོད་ཀང་རུང༌། ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་བུར་གོ་

བར་བྱེད་པ་དང༌། ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་ལས་བརོད་བྱ་གོ་བར་བྱེད་

ཚུལ་གྲི་ཁྱད་པར་གཞན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར། ལོག་ལོག་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

ལྟ་ནའང་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་དང༌། དྲུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་སྐོན་

མེད་པར་བསྟན་ནས། ལོག་ལོག་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པས། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླག་

གྲིས་སྤྲི་རས་གཞན་ལ་བརོད་པའྲི་སྐོན་དེ་དག་ངེད་ལ་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང༌། ཁྱད་ལ་

འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ངེད་གཞན་སེལ་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་དུ་འདོད་པའྲི་

ཕོགས་ལ་ནྲི། སྤྲི་དང་སྤྲི་དེ་དང་ལན་པའྲི་གསལ་བ་རས་གཞན་དུ་འདོད་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༧༡ན༡ན།   བྱད    * བྱེད
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ཕོགས་ལ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་བརོད་པའྲི་སྐོན་དེ་དག་འབྱུང་བ་བསལ་བ་

ཡྲིན་ཏེ། ལུགས་དེའྲི་ཕོགས་ལྟར་ན། ལོག་ལོག་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་

ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཉེས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། 

རྲིགས་དང་དེ་དང་ལན་པ་དག་རས་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ན། སོབ་དཔོན་

གྲིས་བརོད་པའྲི་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པ། ཁྱེད་རང་སྤྲི་གསལ་རས་ཐ་དད་དུ་

འདོད་པ་ལ་སྐོན་དེ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འོན་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། སྤྲི་རས་གཞན་འགོག་པ་ལ། རང་དབང་མེད་ཕྲིར་

དེ་ལན་མྲིན། །བཏགས་པའྲི་ཕྲིར་དང་མྲི་སྲྲིད་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་གང་ཞེ་

ན། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་རས་གཞན་དེ་ལན་པའྲི་སོ་ནས་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་སྒ་

འཇུག་པ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། ཤྲིང་སྒ་དེ་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་རང་

དབང་དུ་འཇུག་པ་མེད་པར་ཤྲིང་སྤྲི་རས་གཞན་དེ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའྲི་དབང་

གྲིས་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལའང་ཞུགས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཤྲིང་གསལ་

རྣམས་རང་ཉྲིད་ཤྲིང་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ཤྲིང་སྒ་འཇུག་བ་མ་ཡྲིན་

པར་ཤྲིང་སྒ་དེ་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

དེའང་འདོད་ན། ཤྲིང་དང་ཤྲིང་གསལ་གྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

དེ་ལྟར་སྤྲི་རས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས་བརོད་པའྲི་སྐོན་དེ་

དག་ཁྱེད་ལ་འབྱུང་གྲི །ངེད་ལ་མྲི་འབྱུང་བར་མ་ཟད། ངེད་ལ་ཁྱེད་ཀྲིས་དྲུག་པའྲི་
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རྣམ་དབྱེ་མྲི་རུང་བར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་དེ་ཡང༌། ཁྱེད་རང་

སྒ་དངོས་དབང་གྲི་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་འབྱུང་གྲི །ངེད་སྒ་”བརོད
1
་འདོད་ཀྲིས་

འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། བརྡ་སྤོད་པ་དང་སྤོད་པ་བ་ལ་

སོགས་པ་གང་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཚིག་རྣམས་དངོས་པོའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་

འདོད་པ་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང༌། རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་བརོད་འདོད་ཀྲིས་འཇུག་པའྲི་ཕོགས་ལ་མྲི་

བརྟན་པ་དེ་དག་ལ་ནྲི། དྲུག་པའྲི་སྒ་དང་གཅྲིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་གྲི་དབྱེ་བ་ལ་

སོགས་མྲི་འཐད་པའྲི་ཀན་ཀ་འབྱུང་བར་རྲིགས་ཀྲི། ཁོ་བོ་ཅག་སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་ལོག་

ལོག་རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་ན། སྒ་ཐ་དད་”འཇུག
2
་པའྲི་མང་ཚིག་མྲི་རུང་བ་དང༌། དྲུག་

པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འཐད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཀན་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

བརོད་བྱ་ཕྲི་རོལ་དོན་གྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཚིག་གང་སྨྲ་བ་པོས་

བརྡ་ཇྲི་ལྟ་བུར་སྦར་བའྲི་སོ་ནས། རོད་བྱེད་ཉྲིད་དུ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དེ་དེ་བཞྲིན་དུ་

རོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན། སྒ་དངོས་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་འདོད་པ་དག་ལ་ཀན་ཀ་དེ་དག་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། བུད་མེད་གཅྲིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞེས་པའྲི་

ཐ་དད་པར་བཞག་པ་མང་ཚིག་སྦོར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དེ་ལྟར་སྒ་སྦོར་བ་

འདྲི་ལ་དེའྲི་རྒྱུ་ཁྱོད་བཙུན་མོ་དུ་མར་ཅྲི་ཡོད་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གོང་དྲུག་ཆོས་ཅན། 

ཁྱེད་ལ་ཁང་བཟངས་ཀྲི་ཕེང་བ་གཅྲིག་ཅེས་ཐ་དད་མྲིན་པར་བཞག་པའྲི་གཅྲིག་ཚིག་

སྦོར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་སྒ་སྦོར་བ་འདྲི་ལ་དེའྲི་རྒྱུ་ཁྱོད་གཅྲིག་ཏུ་ཇྲི་

1 མ་ཕྱི། ༧༡བ༢ན།   བརོད    * བརོད

2 མ་ཕྱི། ༧༡བ༤ན།   འདུག    * འཇུག
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ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ལ་སོགས་པ་བྱེ་མ་ཉག་མ་གཅྲིག་ལ། བྱེ་མ་རྣམས་ཞེས་

པའྲི་མང་ཚིག་སྦོར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་སོགས་སྡུད་དོ། །ནམ་མཁའྲི་རང་བཞྲིན་

ཞེས་པའྲི་དྲུག་སྒ་སྦོར་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། ནམ་མཁའྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དྲུག་

སྒ་འདྲི་ལ། དེ་ལྟར་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་ནམ་མཁའ་དང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་རས་ཐ་དད་དུ་ཅྲི་

ཡོད་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དྲུག་སྒ་རས་ཐ་དད་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བར་ཁས་བངས་པས་

སོ། །ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་ནྲི་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་དེ་ཕན་གྲི་རྐེན་སྦར་དུ་མྲི་རུང་

བར་ཐལ། ནམ་མཁའྲི་ངོ་བོ་ནྲི་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ལ། དེ་ལྟར་སྒ་སྦོར་

བའྲི་རྒྱུ་ནམ་མཁའ་དང་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་རས་ཐ་དད་དུ་ཅྲི་ཡོད་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པའྲི་འཇུག་ཚུལ་དང༌། དེའྲི་སྣང་ཡུལ་གཞན་སེལ་

བའྲི་སྤྲི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཡུལ་སྤྲིའྲི་གནས་ཚུལ་བཤད། དེ་ལ་རོད་པ་སངས་

ནས་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པའྲི་འཇུག་ཚུལ་བཤད། 

༼སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པའྲི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྒ་བཤད་གཞྲི་བོ་ཀུན་

རོབ་པ་ངོས་གཟུང༌། དེའྲི་སྣང་ཡུལ་བསམ་ངོའྲི་བདེན་པ་ཙམ་དུ་བསྟན། དེ་ཉྲིད་དོན་

དམ་དུ་བདེན་པ་དགག །དེས་ན་དེ་འཛིན་གྲི་བོ་འཁྲུལ་པར་བསྟན། འཁྲུལ་པ་གཞྲི་

མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔར། གང་ཕྲིར་དངོས་ཀུན། ཞེས་པའྲི་སབས་སུ་རང་མཚན་

རྣམས་རང་རང་གྲི་ངོ་བོ་མ་འདེས་པར་གནས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཕྲིར་གཞན་སེལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 175  

ཡུལ་ལ་ནྲི། ཞེས་པར་གསལ་པ་ལས་རས་གཞན་པའྲི་སྤྲི་མེད་པར་སྨྲས་པ་ལ། གལ་

ཏེ་ལོག་པའྲི་མྲིང་ཅན་གསལ་བ་རྣམས་ནྲི། རང་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཕན་ཚུན་རེས་འགོ་མྲི་

བྱེད་པར་མ་འདེས་པར་གནས་ཤྲིང༌། དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་ཅྲི་ཡང་མེད་ན། ཇྲི་

ལྟར་ན་སྤྲིའྲི་ཐ་སྙད་འཐད་དེ་སྤྲི་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་ལན་བཏབ་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྤྲིའྲི་འཇོག་ལུགས། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤྲིའྲི་འཇོག་ཚུལ་དང༌། དེ་དོན་དམ་དུ་

མ་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་འདྲི་དག་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞུང་འདྲིའྲི་འཕོས་ཚུལ་

ནྲི་འདྲི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས་འདྲིའྲི་མཚམས་སྦོར་དུ། ད་ནྲི། འོ་ན་ཇྲི་

ལྟར་གཅྲིག་ཏུ་ལོག་པའྲི་ངོ་བོ་ཅན་རྣམས་ལ་སྤྲི་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་དག་དང་མ་འབྲེལ་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེའྲི་

མཇུག་ཏུ་རང་འགེལ་ལས། སྤྲི་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

མ་འདེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཅྲིག་ཤོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་ནྲི། དེ་ལས་ལོག་པ་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་འད་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། གསལ་བ་

རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གཅྲིག་ལ་རེས་སུ་མྲི་འགོ་ཞྲིང༌། སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ཀང༌། 

”དེ
1
་དག་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཇྲི་ལྟར་བུ་”ཡྲིན

2
་པ་ནྲི་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སྔར་

གང་དུ་ཇྲི་ལྟར་བཤད་ན། སྒ་མ་ཡྲིན་དང༌། མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་རྲིགས་མཐུན་མྲི་

མཐུན་ཀུན་དང་མ་འདེས་པའྲི་སྒ་རྣམས་ཀྲི་ཅྲིག་ཤོག་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དང་མ་

འབྲེལ་བའྲི་ཆ་མ་བྱས་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ནྲི། མ་བྱས་དེ་ལས་ལོག་པ་ཅན་སྒ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་འད་བའམ་སྤྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས། གང་སྤྲིར་དངོས་ཀུན། ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༧༢བ༢ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༧༢བ༣ན།   ཡན    * ཡྱིན
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སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ནའང༌། སྔར་དེ་འདའྲི་སྤྲི་དེ་བོ་ཀུན་

རོབ་པའྲི་བསམ་ངོ་ཙམ་གྲི་སྤྲིར་འཇོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་མ་བཤད་པས་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་

འཆད་ཅེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས། དེ་བོའྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་སྤྲི་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྔར་རྒྱས་པར་མ་བཤད་པས་འདྲིར་འཆད་པར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཚིག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་། རྨའྲི་འགྱུར་ལས། ཀུན་རོབ་ངེས་

པ་དག་ཐ་དད་ཀང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །

ཤྲིང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཤྲིང་གསལ་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤྲིང་གསལ་གྲི་དོན་རྣམས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་ནྲི་སྣང་བའྲི་བོ་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་

ཆོས་ཅན། བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་གང་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་

པར་སྣང་བའྲི་སྒ་དོན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དེ་ཡྲིས་གཞན་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ཀྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངོ་བོ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པའྲི་བོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་བདག་ཉྲིད་ཐ་དད་ཀང་བོ་ཀུན་རོབ་

པ་དེ་ལ་ཤྲིང་གསལ་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་ངོ་བོ་འགའ་

ཞྲིག་གྲིས་རྲིགས་ཐ་དད་མྲིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཤྲིང་གསལ་

རྣམས་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་མྲིན་པ་ལྟ་བུར་ཏེ་རང་བཞྲིན་འདེས་པ་ལྟར་བུར་སྣང་ཞེས་

པའོ། །དེས་ན་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་ཀང་བོ་དེ་ལ་འདེས་པར་སྣང་བས་ལྟ་

བུ་ཞེས་སོས་སོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྲི་སྒ་དོན་

དེ་ཉྲིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་

བསྒྲིབས་པ་ཡྲིས་སོ། །
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དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཅེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ངོས་བཟུང་ནས། དེས་

བདག་ཐ་དད་ཀང༌། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་བོ་ཀུན་རོབ་པ་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བའྲི་

སྣང་ཡུལ་གྲི་སྤྲི་ངོས་གཟུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་

ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་སྒ་དོན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཤྲིང་གྲི་གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲིའང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བོ་ཀུན་རོབ་

པ་དེ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བར་སྣང་ལ། དེ་ཡང་ཤྲིང་ཤ་པའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤྲིང་སྤྲི་དེ། ཤྲིང་དེ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་

ལས་ལོག་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། ཙནྡན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་

གང་ཡྲིན་པས་དེ་སེང་”ལེང
1
་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་

དེ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

བུའྲི་སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོ་དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཅེས་པའྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲི་ལ་བོ་ཀུན་རོབ་པ་

དེའྲི་ངོར་བདེན་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དཔེར་ན། དབུ་མ་པའྲི་

གཞུག་ལུགས་དག་ལས། གཏྲི་མུག་རང་བཞྲིན་སྒྲིབ་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་སྟེ། ཞེས་པ་

དང༌། གང་ཞྲིག་གྲིས་བསམ་གང་ཞྲིག་ལ། །ཡང་དག་སྒྲིབ་བྱེད་དེ་ཀུན་རོབ། ཅེས་

བཤད་པ་དང་འདའོ། །རྟོག་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་

མཚན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲི་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་བསམ་ངོའྲི་བདེན་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ནྲི། བོ་དེ་ལ་

སྣང་བའྲི་སྤྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་པས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། བསམ་པའྲི་དབང་

1 མ་ཕྱི། ༧༣ན༦ན།   ལང    * ལེང
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གྲིས་ནྲི་བདེན་པར་ཡོད་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཏེ། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་བོའྲི་

སྣང་བ་ཙམ་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་དེ་ཉྲིད་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་

ནྲི། ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོ་དེ་ཡྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཀུན་བཏགས་པ་ཤྲིང་མ་”ཡྲིན
1
་ལས་

ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ནྲི། དམ་པའྲི་དོན་དུ་མེད་དེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་ན། དེ་འཛིན་གྲི་

སྤྲི་བོ་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། ”དེ
2
་ལྟ་ན་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་བོ་དེ་ལ་ཤྲིང་

གསལ་རྣམས་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་སྣང་བས་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རང་བཞྲིན་

འདེས་དགོས་ནའང༌། ཤྲིང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ནྲི་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་རེས་

སུ་མྲི་འགོ་ཞྲིང༌། རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བ་དེ་རྣམས་ལ་

རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་རས་གཞན་ནྲི་མེད་དེ། དེ་འད་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། 

ཡང་ན་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཐལ། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་དང་

རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རས་གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

དེ་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་ན། དེ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་

ལ་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་པ་

གང་ཞྲིག །ཤྲིང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ནྲི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་མྲི་འགོ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཤྲིང་

གསལ་རྣམས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའྲི་ཕྲིར་རས་གཞན་ནྲི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཤད་

པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ཤྲིང་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། 

1 མ་ཕྱི། ༧༣བ༢ན།   ཡན    * ཡྱིན

2 མ་ཕྱི། ༧༣བ༣ན།   ད    * དེ
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ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་

དགོས་ཞེས་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་གོ་ན། དངོས་པོ་ཤེས་

བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བས་ན་རྲིགས་པའྲི་གནད་གཏུགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་

ལ་དེ་ཡང་གཞུང་ལུགས་འདྲི་པ་དག་རྟོག་ངོའྲི་ཆོས་དག་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་འགོག་

པ་ན། དེའྲི་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ་འཕངས་ནས། དེ་

ལྟ་ན་དེ་ཉྲིད་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་པས་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་འཆོལ་

བར་ཐལ་བ་ཉྲིད་ལ་རྲིགས་པའྲི་རལ་དུ་འདོན་པ་ཡྲིན་པས་གོང་འོག་མང་པོ་ཞྲིག་ཏུ་

རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དངོས་པོ་ཀ་བུམ་སོགས་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། ཀ་བུམ་རས་

གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་མྲི་དགོས་ལ། རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་དེ་ཀ་བུམ་དང་རས་

གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཀ་བུམ་ཡང་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དངོས་པོ་དང་རྟོག་

པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་གཉྲིས་ཀའང་ཀ་བུམ་གྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པར་ཁྱད་པར་མེད་ལ། ཀ་

བུམ་དེ་རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བའང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་དེ་

བསམ་ངོའྲི་བདེན་པ་དང༌། གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་དང༌། སྒོ་བཏགས་དང༌། དངོས་པོར་

མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ཀང༌། རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་ཡྲིན་ན། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

དང༌། སྒོ་བཏགས་དང་གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་འོ་ན། གང་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས། ཞེས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་
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སྣང་བ་དེ་སྤྲི་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་པས་སྤྲི་དེ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟར་དོན་གཞན་

ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་སྤྲིར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་”ཡྲིན
1
་ན་ཤྲིང་ལ་

མེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་

དེ་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་”ཤེས
2
་པ་དང་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

ཀང༌། དེའྲི་རས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཤྲིང་སྤྲི་ཁས་བང་དགོས་པའྲི་

སྐོན་མེད་དོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་ཕལ་ཆེ་བ་དག་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པའྲི་གཟུང་རྣམ་སྤྲི་ཡྲིན་པ་

འགོག་པ་ལ་སྦོར་ཡང༌། བཤད་ཚུལ་སྔ་མ་ཉྲིད་རང་འགེལ་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་དེས་ན་དེ་འཛིན་གྲི་བོ་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དོན་ཤྲིང་གསལ་

རྣམས་ལ་ཤྲིང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་རྲིགས་གཅྲིག་པར་འཛིན་པའྲི་རྣམ་རྟོག་འདྲི་

ཆོས་ཅན། ལོག་པའམ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདེ་བ་མེད་

པ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་སྣང་བ་དེས་ནའོ། ཞེས་པའམ། ཡང་ན་རང་གྲི་

སྣང་ཡུལ་ཤྲིང་སྤྲི་དེ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེས་ནའོ།  །ལྔ་པ་འཁྲུལ་པ་གཞྲི་མེད་དུ་

ཐལ་བའྲི་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཤྲིང་

སྤྲི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད་ན། ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ནྲི། ཤྲིང་སྤྲི་

རས་གཞན་ཞྲིག་དེ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤྲིང་

གསལ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བོ་འདྲིའྲི་ས་བོན་ནྲི་ཤྲིང་གྲི་མྲིང་གང་དང་ལན་

1 མ་ཕྱི། ༧༤ན༦ན།   མྱིན    * ཡྱིན

2 མ་ཕྱི། ༧༤ན༧ན།   ཤས    * ཤེས
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ཞྲིང་མྲིང་དེའྲི་དོན་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་སོགས་གང་དང་ལན་པ་ཕན་ཚུན་དུ་ཐ་དད་ཅྲིང་

མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་ཤྲིང་གསལ་དག་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་

བས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་རྲིགས་

གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ནྲི་བག་ཆགས་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ་བག་ཆགས་དེ་ཉྲིད་གང་

མཐོང་བའྲི་སོ་ནས་འཇོག་པའྲི་ས་བོན་ནམ་འཁྲུལ་གཞྲི་ནྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་དང་མ་འདེས་

པར་གནས་པའྲི་ཤྲིང་རང་མཚན་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་སྟོན་པར་བཞེད་ནས་

རང་འགེལ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འདྲི་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་འཛིན་པ་ན། རང་གྲི་བག་”ཆགས
1
་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ལས་དེ་ལྟར་སྣང་ངོ༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ཤྲིང་

སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཤྲིང་གསལ་དུ་མས་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་གཅྲིག་བསྐེད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། གཞན་དུ་ན་ཇྲི་ལྟར་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ཀྲིས་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་སྐེད་པར་

བྱེད་པ་ལྟར་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཤྲིང་སྤྲི་དོན་གཞན་དང་བྲལ་བའྲི་དུ་མར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། 

ཤྲིང་གསལ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་དོན་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

པ་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་གཅྲིག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་

ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སམ་རང་རྒྱུ་ལས་དེར་ངེས་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་བྱེ་བྲག་པ་

ཁྱོད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་དབང་པོ་དང་ལ་སོགས་པ་བདག་དང༌། ཡྲིད་དང༌། དེ་གཉྲིས་

ཕད་པའྲི་འབྲེལ་པ་རྣམས་ལ་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ཀང་དབང་ཤེས་གཅྲིག་བསྐེད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༧༤བ༦ན།   ཆ་ཤས    * ཆགས
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བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ན། ཤྲིང་གསལ་བཞྲིན་དུ་བ་ལང་གྲི་གསལ་

བ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་སྐེད་མྲི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། སན་སེ་ཏེས་དང་

བར་པ་ཏ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྲིག་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་ཀང་དེ་དག་ལྷན་

ཅྲིག་སྦར་བའམ། སོ་སོར་སྦར་བ་ཡྲིས་རྲིམས་ལ་སོགས་བཞྲི་པའྲི་འབྲས་བུ་གཅྲིག་

བྱེད་པར་མཐོང་གྲི །དེ་དང་སན་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། ཞོ་དང་

ག་གོན་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྲིས་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །ག་གོན་ནྲི། ཤྲིང་

ཏོག་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་སྲིན་པ་རོ་སྐྱུར་ཞྲིང༌། ནང་ན་ཁུ་བ་མང་པ། འདུ་བའྲི་ནད་ཕལ་

ཆེ་བ་ལ་གནོད་པའོ། །དེ་ཡང་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་དུ་མས་

འབྲས་བུ་གཅྲིག་སྐེད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་པ་ལ་ཁས་བངས་ཀྲི་བསལ་བ་དང༌། 

མངོན་སུམ་གྲི་བསལ་བ་གཉྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དང་པོ་ནྲི། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་

བཞྲིན། ཞེས་པ་དང༌། ཕྲི་མ་ནྲི་དཔེར་སན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སོ། །གལ་ཏེ་སན་དེ་

དག་ལ་སན་སྤྲི་དོན་གཞན་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེས་ནད་ཞྲི་བའྲི་འབྲས་བུ་དེ་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེ་ན། སན་སྤྲི་དོན་གཞན་དེས་ནད་ཞྲི་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ༌། དེ་ཡྲིན་ན། 

དེ་ནྲི་སན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་ཁྱད་པར་མེད་པས། སན་གཅྲིག་གྲིས་མཁྲིས་ནད་

སེལ་བ་ལྟར། སན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མཁྲིས་ནད་སེལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་

ལྟ་ན། སན་དེ་དག་སྐེ་སའྲི་ཞྲིང་སོགས་ཐ་དད་ཀང་ནུས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེར་མ་ཟད་སྤྲི་དེ་ནྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ལ། བརྟེན་པས་ཕན་འདོགས་

པ་མེད་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་ནད་ཞྲི་བའྲི་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དོ། །



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 183  

༼ཡུལ་ཅན་རྟོག་པའྲི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་རོད་པ་སངས་ནས་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པའྲི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཚུལ་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང༌། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཚུལ་གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་སྤྲི་

གཞྲི་མཐུན་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་

ལ་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ནྲི། །སྤྲི་ཡོད་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒགས། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དེ་ཤྲིང་སྤྲི་ཡྲིན་ན། དེ་

ཉྲིད་ཤྲིང་གསལ་རང་མཚན་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཤྲིང་སྤྲི་ཡྲིན་ནམ། རྟོག་ངོའྲི་

སྣང་བ་ཁོ་ན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཤྲིང་གསལ་རང་མཚན་

རྣམས་རྟོག་པ་ལ། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཡྲིན་དགོས་པས། རང་

མཚན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པ་དང་འགལ་ལ། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པར་

མཚུངས་ཤྲིང༌། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་

པར་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་སྤྲིར་འཇོག་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྟོག་ངོའྲི་

སྣང་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་དང༌། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ལ། རང་བཞྲིན་དེ་འཛིན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྤྲི་

འཛིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཚུལ་སྤྲིར་སྟོན་ཅྲིང༌། ཤེས་ལ་ཡོད་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས། སྣང་

ཚུལ་དེའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་སོ་ནས་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་རྒྱས་

པར་བཤད་ནས། རོད་པ་དེའྲི་ལན་དངོས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་

ལ་ཤྲིང་གསལ་རང་མཚན་རྣམས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་ཞྲིང༌། དེའྲི་རྒྱུ་
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མཚན་གྲིས། རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་གསལ་རང་

མཚན་རྣམས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ལ། རྟོག་པ་ལ་ཤ་པ་དེ་ཉྲིད་སྤྲིར་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་

ལས་ལོག་ཅྲིང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ཀང་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་གཉྲིས་

ཚོགས་སུ་སྣང་ལ། དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཤ་བ་དང་ཤྲིང་གྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་

ཐ་སྙད་བྱེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་རང་མཚན་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ཀང༌། 

རྟོག་པ་ལ་སྤྲི་དང་གཞྲི་མཐུན་དུ་སྣང་བ་དེ་དག་ནྲི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་བཏུགས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པས་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་ཁས་

ལེན་དགོས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་

རེས་འགོ་མྲི་བྱེད་པར་ཐལ་བ་གཉྲི་གའྲི་སྐོན་ལས་གོལ། ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ཡྲིན་

ཏེ། མདོར་ན་ཤྲིང་རང་མཚན་རྣམས་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལ་ལོག་པར་སྣང་བའྲི་

སོ་ནས་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་རང་མཚན་རྣམས་

ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ཀང༌། རྟོག་པ་ལ་ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་དང་། གཅྲིག་

རྐང་དུ་སྣང་བ་དེ་དག་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྒོ་བཏགས་དངོས་པོར་མེད་

པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཤྲིང་གྲི་རང་བཞྲིན་དེ་འཛིན་པའྲི་མངོན་

སུམ་གྲི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བོ་ནྲི། 

ཤྲིང་རང་མཚན་རང་གྲི་གཟུང་དོན་དུ་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་དེ་

རང་གྲི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་དང་འད་བར་སྣང་ཞྲིང༌། ཤྲིང་དེའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་

མྲིན་པའྲི་དོན་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཤྲིང་རང་མཚན་གྲི་མཐར་ཐུག་ཅྲིང་བརྒྱུད་ནས་སྐེ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 185  

བ་སྟེ། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟོག་བོ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་རང་ལ་སྣང་བ་ཤྲིང་གྲི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཤྲིང་དང་གཅྲིག་

ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཆོས་

ཅན། ཤྲིང་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིང་དོན་གཉེར་གྲིས་བརྟག་པ་ཡྲི་ཡན་ལག །ཤྲིང་གྲི་

དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་སུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་གཏུགས་ས་

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་ཤྲིང་དུ་སྣང་བ་དེ་དངོས་པོར་གྲུབ་ན་དེར་

སྣང་གྲི་རྟོག་པ་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་

དུ་ཐལ། དེ་ལ་ཤྲིང་དུ་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་

དེས་ཤྲིང་གྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་ནུས་དགོས་པས་ཤྲིང་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་གང་ཡོད་དུ་ཤྲིང་

གྲིས་ཕོངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རྟོག་པ་དེ་ལ་དེ་

འདའྲི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་ཀང༌། སྣང་བ་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པས་རྟོག་པ་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་

ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཚུལ་གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་སོགས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུ་

བའོ། དང་པོ་ནྲི། འདྲི་ལྟར་ཤྲིང་གསལ་རང་མཚན་རྣམས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་

པའྲི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྲིན་པ་དེས་ན་དེ་དག་རྟོག་པ་ལ་ཐ་དད་མྲིན་པའམ་རྲིགས་གཅྲིག་པ་

ལྟ་བུར་སྣང་སྟེ། དེ་ལྟར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའམ་སྣང་བའྲི་དོན་དེ་རྣམས་ལ་

སྤྲིའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྲི་ཤེས་པ་དང་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིས་ཤྲིང་གྲི་སྤྲིའྲི་ཐ་སྙད་རྒྱས་

པར་བྱེད་ལ། འདྲི་ལྟར་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་ངོ་བོ་ཅན་གྲི་པ་ལ་ཤ་དེ་ཉྲིད་
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གཞན་པ་ལ་ཤ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་སྟེ། དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་

ཅྲིང་སྣང་བའྲི་དོན་དེ་རྣམས་ལ་གཞྲི་མཐུན་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྲི་ཤེས་པ་དང་ནྲི་

བརོད་པ་ཡྲིས་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་རྒྱས་པར་བྱེད་དོ། །ཐ་སྙད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ནོར་

པའམ་འཁྲུལ་པའྲི་དོན་ཅན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ནོར་དོན་ཅན། ཞེས་པ་ལ། རོད་པ་སང་པ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ནོར་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་ན། སྒ་མྲི་རྟག་

རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་དང༌། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་པ་ལ་འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་མྲི་

སླུའྲི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། གཉྲི་ག་ནོར་པའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཐ་སྙད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་དེ་ཀུན་ཡང་ཕན་ཚུན་

འདེ་བ་མེད་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྟེན་པ་སྟེ། དེས་ན་གཞན་སེལ་

སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་རྟོག་པ་གང་ལ་རང་གྲི་ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་

དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྲི་དངོས་པོ་རང་མཚན་རེད་པའམ་ཐོབ་པའྲི་

རྟེན་ཅན་ཡྲིན་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རེས་དཔག་རྣམས་ཀང༌། རང་བཞྲིན་”དེ
1
་འཛིན་རྣམ་རྟོག་

བོ། ཞེས་སོགས་སུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་བཞྲིན་སྒོ་འདོགས་དང་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པར་

འད་ཡང་གཞན་སྒོ་འདོགས་ལས་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པར་ནུས་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། རེས་དཔག་

ལས་ཐོབ་པའྲི་ཁྱད་པར་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན། ནོར་བུའྲི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་

པ་ལས་ནོར་བུ་ཐོབ་པ་དང༌། མར་མེའྲི་འོད་ལས་ནོར་བུར་འཛིན་པ་ལས་ནོར་བུ་མྲི་

འཐོབ་པའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཤཱཀ་བོ་ལྟར་ན། གང་ལ་དངོས་དང་འབྲེལ་

1 མ་ཕྱི། ༧༧ན༡ན།   ད    * དེ
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ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་པོ་རེད་པའྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྲི་

མཚན་གཞྲི་དཔེར་བརོད་པ་ནྲི། སྔར་སེལ་པས་འཇུག་པར་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རེས་

དཔག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་ལ། སྔོན་ཆད་ཤཱཀ་བོའྲི་འགེལ་བའྲི་དོན་འཆད་

ཤེས་པའང་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་རེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་མྲི་

སླུ་བར་སྔར་ཇྲི་སད་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གང་དུ་བཤད་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་རང་འགེལ་དུ། 

རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྲི་ཤེས་པ་འདྲི་གཉྲིས་ནྲི་དངོས་པོ་ལས་མེ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་དེ་

སྣང་བ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཡང༌། དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དག་ཡྲིན་ཏེ། 

དེས་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེར་བཤད་དོ། ཞེས་ཟེར་

བ་མྲི་འཐད་དེ། རང་འགེལ་མ་བརམས་པའྲི་གོང་དུ་གང་བཤད་ཁུངས་སྙེགས་མེད་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ར་བ་དང་རང་འགེལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་འཇུག་པ་གཅྲིག་གྲིས་

བརམས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད། ཅེས་པའང་ལན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་ལ་ཡོད་པའྲི་དོན་དེ་རྣམས། །འདྲི་ལྟར་ལོག་པའྲི་ངོ་བོ་ཅན། །དེས་

ན་ཐ་དད་མྲིན་ལྟ་བུར༌། །སྣང་སྟེ་དེ་ལ། སྤྲི་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྲི །ཤེས་པ་དང་ནྲི་

བརོད་པ་ཡྲིས། །ཐ་སྙད་རྒྱས་བྱེད་ཅེས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། དེ་འདའྲི་རྟོག་པའྲི་

སྣང་ཡུལ་དེ་ལ། སྤྲིའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ལ་འབྲས་”བུ
1
་རྲིགས་

གཅྲིག་པ་ཅན་གྲི་ཤྲིང་གསལ་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། བརོད་པ་དང་ཤེས་པས་ཁྱོད་ཀྲི་སྤྲི་

གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

1 མ་ཕྱི། ༧༧བ༡ན།   དུ    * བུ
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ཡོད་དེ། ཁྱོད་རྣམས་ཤྲིང་དེའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་མྲིན་པ་ལས་གཞན་ཡྲིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅྲིང་

ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ”ཤེས
1
་ལ་ཡོད་པའྲི་དོན་

དེ་རྣམས། །འདྲི་ལྟར་ལོག་པའྲི་ངོ་བོ་ཅན། །དེ་ཉྲིད་གཞན་ལས་ལོག་པར་ཡང༌། །སྣང་སྟེ་

དེ་ལ”།
2
 གཞྲི་མཐུན་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དག་གྲི །ཤེས་པ་དང་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིས། །ཐ་སྙད་

རྒྱས་བྱེད། ཅེས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྲི་རྟོག་

པའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ལ་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤ་

པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཀང༌། འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་བྱེད་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་འབྲས་བུ་

དུ་མ་བྱེད་པ་དེའྲི་དངོས་པོར་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་འབྲས་བུ་དུ་མ་བྱེད་པ་ཅན་

དེ་མྲིན་པའྲི་དོན་གཞན་ལས་ནྲི་ཐ་དད་པས་ལོག་པའྲི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

དུ་ཤེས་ཤྲིང་བརོད་པ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཐ་སྙད་ནོར་དོན་ཅན་ཞེས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། འོ་ན་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་

ཐ་སྙད་དེ་དག་ནོར་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་འདྲི་ནྲི་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་གྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །སྒ་དོན་སྤྲི་

འདྲི་དང་གཞྲི་མཐུན་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མྲིན་ཡང་རྟོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བུར་

གགས་པ་བཞྲིན་དུ་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་དེ་དག་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་

ལ་མ་གྲུབ་ན། དེ་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཀུན་

རོབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པའྲི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནྲི། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་སོགས། ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་དང་ཐ་དད་ཅྲི་འད་བ་གཞྲི་མཐུན་དང༌། ཐ་

1 མ་ཕྱི། ༧༧བ༢ན།   ཤས    * ཤེས

2 མ་ཕྱི། ༧༧བ༣ན།   +་-།    * །
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དད་མྲིན་པ་ཅྲི་འད་བ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་སམ་

དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་ནྲི་མ་བཏགས་པར་འཇྲིག་རྟེན་རྟོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་

གགས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དེ་བཞྲིན་ཁོ་ནར་

བརྟེན་ནས་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་ཡང་དགོས་པ་དང་བཅས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་དམ་པའྲི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ཡང་དཔེར་ན། སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པ་གསུམ་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དུ་

བདེན་པར་གྲུབ་ན། ཐ་དད་དུ་བདེན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་བས་དེ་གསུམ་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ལྟར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། 

དེ་འདའྲི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་མ་བྱས་ན། བྱས་པའྲི་རྟགས་ལས་

སྒ་མྲི་རྟག་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་སྐེ་བའྲི་ཐབས་མེད་ཅྲིང་། དེ་མ་སྐེས་ན་སྒ་རྟག་

འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་བཟློག་པའྲི་ཐབས་མེད་པས་སྒའྲི་གནས་ལུགས་ལ་གྲུབ་པའྲི་

མྲི་རྟག་པ་དེ་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་སུ་སྒའྲི་གནས་ལུགས་ལ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཆོས་

དོན་གསུམ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པར་བརྟེན་དགོས་པ་

ལྟར། ཚུལ་མཐོང་གྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་

ཕལ་ཆེ་བ་གཅོད་པར་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། དེ་དག་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྲི་རེས་དཔག་

སྐེ་བ་ཡང༌། སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་ཆོས་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་སོགས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ལ་རག་ལས་པས། སྡུག་བསྔལ་ཡྲིད་འབྱུང་བའྲི་གནས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། 

ཀུན་འབྱུང་དེའྲི་རྒྱུ་དང་སང་བྱར་ཤེས་པ་དང༌། འགོག་བདེན་ཐོབ་བྱར་ངེས་ཤྲིང༌། 
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ལམ་དེའྲི་ཐབས་སུ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་དང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་

ཞྲིག་གྲི་རྒྱུར་ལམ་ཅྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་བསྟེན་དགོས་པ་སོགས་འཁོར་བ་འཇུག་ལོག་གྲི་

ཚུལ་རྣམས་དང༌། མྲི་རྟག་བདག་མེད་སོགས་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་རྣམས་ལ་

སྒོ་འདོགས་ཀྲི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྲི་ངེས་པ་

སྐེ་བ་ན་རྟགས་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་

སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དམ་པའྲི་གནས་

ཚུལ་ཁོང་དུ་”ཆུད
1
་པ་ནྲི། ཀུན་རོབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པས་དོན་

ཆེན་པོ་དང་ལན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཚུལ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོབ་དཔོན་མཐའ་དག་དགོངས་པ་

གཅྲིག་དང་དབྱངས་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔལ་ལན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། །ཐ་

སྙད་ལ་ནྲི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའྲི་དོན་ནྲི་རྟོགས་མྲི་འགྱུར། །དམ་པའྲི་དོན་ནྲི་མ་

རྟོགས་པར། །མ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་

ལན་འབྱེད་ཀྲིས། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་རྣམས་ཀྲི་སས། །མེད་པར་ཡང་དག་ཁང་པ་

ཡྲི། །སྟེང་དུ་འཛེག་པར་བྱ་བ་ནྲི། །མཁས་ལ་རུང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། དཔལ་

ལན་ཟླ་བ་གགས་པས། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། །དོན་དམ་བདེན་པ་

ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །དེ་གཉྲིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གྲིས་མྲི་ཤེས་པ་དང་། །དེ་དག་རྣམ་

རྟོག་ལོག་པས་ལམ་ངན་ཞུགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོན་ཀང་ཐ་སྙད་དང་

དོན་དམ་པའྲི་རང་ལོག་དང་དོན་ལོག་དང༌། གཞྲི་ལོག་སོགས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་ཆོས་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༧༨བ༡ན།   ཚུད    * ཆུད
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མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་ཆོས་ཅན་སོགས་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཚད་མས་གནོད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་རང་ལོག་བོས་

བཏགས་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་དག་གྲིས་གཞྲི་ལོག་ཡྲིན་ན། བོས་བཏགས་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

མྲི་དགོས་པའྲི་ཚུལ་ཁོ་བོས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

འོ་ན་སྒ་དོན་འདྲི་དང་གཞྲི་མཐུན་ཉྲིད། །ཡོད་པ་མྲིན་ཡང༌། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་

ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི། དེ་ལ་ཤྲིང་

གསལ་རྣམས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའམ། རང་བཞྲིན་འདེས་པར་སྣང་བའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་དེ་བོ་ཡྲིས་བསད་པའམ། བཏགས་པའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། 

དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། དམ་པའྲི་དོན་གྲི་དོན་ཤྲིང་རང་མཚན་པ་རྣམས་ནྲི། རང་

རང་གྲི་ངོ་བོ་འདེ་བ་མེད་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར། ཤྲིང་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་བྱས་མྲི་རྟག་

སོགས་དང་ཤྲིང་གྲི་ལོག་པ་སོགས་དུ་མའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་སྣང་བའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་

ཡུལ་དེ་བོ་ཡྲིས་བསད་པ་ཡྲིན་གྲི་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། དམ་པའྲི་དོན་གྲི་དོན་ཤྲིང་

དང་དེའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་རྣམས་ནྲི་རས་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་གཞྲི་

མཐུན་བདེན་པར་གྲུབ་ན། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དེ། ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོའྲི་ལོག་པ་གཉྲིས་

ཚོགས་སུ་བདེན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་བདེན་

དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། སྒའྲི་རས་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་ལ་གཞན་སྒ་

མ་ཡྲིན་དང༌། མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་དུ་མ་རབ་ཏུ་

བརྟག་པའྲི་སོ་ནས་དེ་ལ་སྤྲི་བྱས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་སྒ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒ་
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བྱས་མྲི་རྟག་པ་ཐ་དད་པའྲི་བྱེ་བྲག་སོ་སོར་ཕེ་བ་འདྲི་ནྲི། བོ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་

ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་རྟོག་པ་ལ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོ་

མཐོང་བ་ཉམས་ཤྲིང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། 

གཞན་སེལ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཁྱད་པར་འཛིན་ཏེ། ཞེས་རེས་དཔག་གྲིས་

ཁྱད་པར་རང་མཚན་སྤྲི་དང་འདེས་པ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། རེས་

དཔག་གྲིས་ཁྱད་པར་རང་མཚན་སྤྲི་དང་འདེས་པར་འཛིན་པར་བཤད་པ་འདྲིར་ཡང་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རེས་དཔག་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་བསྟན་ནོ་སྙམ་དུ་གཟུང་བྱ་མྲིན་ཏེ། སྒ་

རང་མཚན་དེ་ནྲི་སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་གྲི་རྣམ་པ་དང༌། ཆོས་ཆོས་ཅན་སོགས་ཅྲིར་ཡང་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོས་ནས་སོ་སོར་གྲུབ་པ་གཟུང་བྱ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་ལོག་ཆོས་ཀྲི་བྱེད་བྲག་སོ་སོ་ཐ་དད་པའྲི་ཁྱད་པར་མང་པོ་

རྣམས་རང་མཚན་གཅྲིག་པོ་དེ་ལ་ནྲི་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ངོས་

ནས་གྲུབ་པར་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དག་ནྲི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་

བྱེད་ཁ་ཅྲིག་སོབ་དཔོན་གྲིས་རང་མཚན་སྤྲི་དང་འདེས་པ་རེས་དཔག་གྲི་སྣང་ཡུལ་

དུ་བཤད་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བཀག་པའྲི་མཇུག་བསྡུས་པའྲི་སོ་

ནས། བརྡ་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་བཞེད་དེ། གཞུང་འོག་མའྲི་རོད་པའྲི་སབས་

དབྱེ་བ་ནྲི། དེས་ན་སྒ་རང་མཚན་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་རང་མ་ཡྲིན་ཀུན་ལས་ལོག་པར་གནས་

པ་དེ་སྒ་དེའྲི་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་བཞྲིན་དུ་སྒ་དོན་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་

པའྲི་སྒ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་རྟོག་པ་

ཡང༌། ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་སྤྲིའྲི་ཚུལ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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༼སྒ་དོན་ལ་བརྡ་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

བཞྲི་པ་སྒ་དོན་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་གཞན་སེལ་པའྲི་སྒ་དོན་ལ་

བརྡ་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། གངས་ཅན་དང་བྱེ་བྲག་པ་སོགས། སྒ་དོན་དངོས་པོར་འདོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

གངས་ཅན་པ་གསལ་བ་རྣམས་གནས་སབས་ཐ་དད་ཀང༌། སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་

བཞྲིན་འདེས་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ལ་བརྡ་སྦར་བས་གསལ་བ་རྣམས་ལ་

གོ་བར་འདོད་ལ། བྱེ་བྲག་པ་ཡང༌། གསལ་བ་རྣམས་དང་སྤྲི་ར་གཞན་དུ་འདོད་

ཀང༌། །གསལ་བ་གཅྲིག་ལ་ཁྱབ་པའྲི་སྤྲི་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་ལའང་ཁྱབ་

པར་འདོད་པ་ལ་གངས་ཅན་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་འདོད་ལ། 

གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦར་བས་ནག་སྒུར་

སོགས་བ་ལང་དུ་གོ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་བའྲི་ཡུལ་བ་ལང་གྲི་

སྤྲི་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དཀར་ཟལ་ལ་ཡོད་པའྲི་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་དེ་ཉྲིད་ནག་སྒུར་ལ་ཡོད་ཅྲིང༌། 

དེ་ལ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་དེ་གཉྲིས་ལ་ཆ་འདྲི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་གཉྲི་ག་ལ་ཡོད་དོ། ཞེས་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་གཅྲིག་མེད་ན། དཀར་ཟལ་

གྲི་ཆ་འདྲི་ནག་སྒུར་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། རྟ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མེད་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦར་བས་ཕྲིས་ནག་སྒུར་མཐོང་

བ་ན་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ལྟར། རྟ་མཐོང་བ་ན་ཡང་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་བོ་སྐེ་

བར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་རྟག་དགོས་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་
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བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྤྲི་རྟག་དངོས་དེ་ཡང་དཀར་ཟལ་ནག་སྒུར་གཉྲིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་

ཡོད་ཅྲིང༌། རྟ་ལ་མེད་པས། དཀར་ཟལ་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་ན། ཕྲིས་ནག་སྒུར་མཐོང་ནའང་

བ་ལང་གྲི་བོ་སྐེ་ཞྲིང༌། རྟ་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེས་བས་ན་འོག་

ཏུ་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་བརྡའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ཐམས་ཅད་དེ་དག་འགོག་པར་ཤེས་

པར་བྱས་ལ། བ་ལང་ལའང་བརྡ་སྦོར་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕོགས་སུ་མ་སོན་པར་བྱའོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་ནྲི། བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་བའྲི་གཞྲི་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་བ་ན། ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་དཀར་

ཟལ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་། ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་ཙམ་

ལས་ཀང་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས་ཀྲི་ཚོགས་པ་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། 

དཀར་ཟལ་དེ་ཉྲིད་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་

ལ་སྒ་བརྡ་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་བའྲི་གཞྲི་དཀར་ཟལ་ལ་བྱས་ཀང༌། 

ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་ཡྲིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་བརྡ་སྦར་བས། ཕྲིས་

ནག་སྒུར་སོགས་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུའྲི་གསལ་བ་གང་མཐོང་ཡང་གཞྲི་

དེའྲི་སྟེང་དུ་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོ་བུ་དང༌། བ་ལང་གྲི་སྒའྲི་མྲིང་དོན་གྲི་འབྲེལ་

པ་དན་ནས་བ་ལང་དུ་གོ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་

གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་སྒ་སྦོར་བ་ནྲི༌། བ་ལང་གྲི་བརྡ་གཞན་སེལ་

བའྲི་སོ་ནས་སྦོར་བའྲི་དོན་ནོ། ཞེས་པ་མདོར་བསྡུས་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། གང་

དག་རང་མཚན་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་གཏན་ནས་མྲི་རུང་བར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་
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ནྲི་གཞན་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། དངོས་པོ་ཁོ་ན་བརྡའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་

དང༌། གཞན་སེལ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །

༼དངོས་པོ་ཁོ་ན་བརྡའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་དགག་པ།༽

དང་པོ་ལ། དེ་མྲིན་བཅད་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་གསལ་བ་རྐང་བ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་

མྲི་རུང༌། དེ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་རྐང་བ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་རུང༌། དེ་ལ་མྲི་

ལྟོས་པའྲི་སྤྲི་དང་བཅས་པའྲི་གསལ་བ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་རུང་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་”ཏེ
1
། དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཀུན་ལས་ལོག །དེ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་བྱེད་

པའྲི། །སྒ་ཡོད་མ་ཡྲིན་ཅེས་སྨྲས་ནས། །དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཤད་པའྲི་གཞན་སེལ་ལ་

མ་ལྟོས་པར་རང་མཚན་སྒ་དོན་དུ་བྱས་ནས་སྒ་སྦོར་བ་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་

ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མེད་པར་གསལ་བ་རང་མཚན་ཁོ་

ན་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦར་

བའྲི་ཚེ། ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་བརྡ་མ་

བྱས་པར་དཀར་ཟལ་གྲི་རས་གཅྲིག་པུ་དེ་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་བྱས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

དེ་ལྟར་བརྡ་དུས་ཀྲི་དཀར་ཟལ་གཅྲིག་པུ་དེ་ཉྲིད། ཕྲིས་བ་ལང་གྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་དུས་

སུའང་འོང་དགོས་པ་ལ། ཐ་སྙད་ཀྲི་དུས་དེའྲི་ཚེ་སྔར་བརྡ་བྱེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་དཀར་

ཟལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་འགགས་ནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། སྒ་

1 མ་ཕྱི། ༨༠བ༢ན།   ཉེ    * ཏེ
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རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རང་གང་ལ་བརྡ་བཏགས་པའྲི་དོན་དེ་སྟོན་ལ། བརྡ་དེ་ནྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་

དུས་སུ་དོན་གོ་བའྲི་ཆེད་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་དཀར་ཟལ་རང་མཚན་ལ་བ་

ལང་གྲི་བརྡ་དངོས་སུ་སྦོར་མྲི་ནུས་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ནྲི། དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་

གྲི་བརྡ་སྦར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀར་ཟལ་བ་ལང་དུ་དངོས་སུ་གོ་མྲི་ནུས་པར་ཁས་

བངས་པ་ཡྲིན་པས། རང་ཉྲིད་བརྡ་གང་ལས་དོན་གང་ཡང་གོ་མྲི་ནུས་པའྲི་ལྐུགས་

པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་རྐང་པ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་རུང་

བར་བསྟན་པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་ན་རེ། གཞན་སེལ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མེད་ཅྲིང༌། བརྡ་དུས་

ཀྲི་རང་མཚན་ཐ་སྙད་ཀྲི་དུས་སུ་རེས་འགོ་མྲི་བྱེད་ཀང༌། བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྲི་དུས་

གཉྲི་གའྲི་ཚེ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྦྲི་རས་གཞན་ལ་བརྡ་སྦོར་བས་

ཐ་སྙད་ཀྲི་དུས་སུ་དོན་གོ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཅྲི་ནས་ཀང་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྲི་

དོན་བྱེད་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་ལ་

དོན་དེ་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཤེས་ནས། དོན་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ནོག་སོགས་

འདུས་པའྲི་གོང་བུ་རྣམས་ལ་བརྡ་འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་

བསམས་ནས་དཀར་ཟལ་ལ་སོགས་པ་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུའྲི་དོན་

རྣམས་ལ་བ་ལང་ཞེས་རོད་པར་བྱེད་པའྲི་སྒ་བརྡ་སྦོར་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བ་ལང་གྲི་

བརྡ་སོགས་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་དང༌། དགོས་པ་སྤྲིར་བསྟན་ནས་དགོས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྲི་སྤྲི་

དོན་གཞན་དེ་ལ་བརྡ་སྦར་ཀང་མྲི་འགྲུབ་པས་དེ་ཁོ་ན་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་རྲིགས་སོ་

ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དགོས་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ་བ་ལང་གྲི་རྲིགས་དོན་གཞན་དེ་ཆོས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 197  

ཅན། བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་ཁྱོད་ལ་དངོས་མྲིང་དུ་བརྡ་སྦོར་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་”བཞོ
1
་བཀལ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་པར་རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྤྲི་དོན་གཞན་དང་བཅས་པའྲི་གསལ་

བ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་རུང་བར་བསྟན་པ་ནྲི། རྲིགས་རྐང་པས་དོན་དེ་དག་བྱེདམྲི་ནུས་

ཀང༌། དེ་དང་ལན་པའྲི་གསལ་བས་དོན་བྱེད་ནུས་པས་དེ་དག་ལ་བརྡ་སྦོར་རོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་བརྡ་དེ་ཡང་ནྲི་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན་སྤྲིའྲི་སོ་ནས་གསལ་བ་ལ་སྦོར་གྲི། གསལ་བ་ཉྲིད་

ལ་དངོས་སུ་སྦོར་བར་མྲི་བྱེད། གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་སྦོར་མྲི་ནུས་

ཏེ། གསལ་བ་རྣམས་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སྤྲི་ལན་གསལ་བ་ལ་ཡང་བརྡ་

སྦོར་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལའང་མཐའ་ཡས་པ་འདྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྤྲིས་

གསལ་བ་ཉུང་ངུར་མ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་བཞོ་བཀལ་སོགས་ཀྲི་དོན་དེ་

བྱེད་པའྲི་དཀར་ཟལ་བཞོ་བཀལ་གྲི་དོན་དེ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་

མཚུངས་པའྲི་གཞན་སེལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་ན་བ་ལང་གྲི་བརྡ་མ་བྱས། གང་གྲིས་ན་

བ་ལང་གྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་བརྡའྲི་ཡུལདུ་རྟོག་པར་བྱེད་ཅེས་དྲིས་པས། བ་ལང་གྲི་སྤྲི་

དོན་གཞན་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་ཁས་བ་པ་ལ། རང་དབང་མེད་ཕྲིར་དེ་ལན་མྲིན། ཞེས་

སོགས་བཀོད་པའྲི་ཉེས་པ་དེ་གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་ཁས་ལེན་པ་ལའང་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་ཉེས་པ་འབྱུང་མྲི་འབྱུང་མཚུངས་པ་ལ་གཅྲིག་བཏང་ནས་ཅྲིག་ཤོག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ལེན་ཞེ་ན། དེའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་མྲི་འབྱུང་མཚུངས་པས། གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་ཁས་མྲི་

ལེན་པ་ཡྲིན་ན། དེ་ནྲི་ས་སྟེ། གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་ཁས་བངས་ཀང༌། གཞན་སེལ་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༨༡ན༤ན།   ཞོ    * བཞོ
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རྲིགས་དེ་ཉྲིད་གསལ་བ་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་པས་

སོ། །མདོར་ན་དེའྲི་སྐོན་མྲི་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པར་ས་སྟེ། གཞན་སེལ་ཁས་བངས་

ཀང་རྲིགས་དོན་གཞན་ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

༼གཞན་སེལ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ།༽

གཉྲིས་པ་གཞན་སེལ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་བ་ན། 

བཞོ་བཀལ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེས་ཀང་བསམས་ནས། བཞོ་བཀལ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་ནུས་

པའྲི་གོང་བུ་དེ་ལ་བ་ལང་གྲི་སྒ་བརོད་ཅྲིང་བརྡ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་བ་ལང་གྲི་སྒ་

སྦོར་བའྲི་དགོས་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་བ་ལང་མ་

ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་མྲི་གཅོད། གལ་ཏེ་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དེ་ཡྲིས་བ་ལང་

མ་ཡྲིན་པ་དེ་དག་རྣམས་ལས་བ་ལང་འདྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་ཡོངས་སུ་མྲི་གཅོད་

ན་ནྲི། བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དེ་བརྡ་སྦར་བ་ལ་དགོས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་སྒ་འདྲི་ལ་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་ཅྲིང་བ་ལང་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པར་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་ན། བ་ལང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒ་རྣམས་སྦར་

བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་འདོད་པས་དམྲིགས་པའྲི་དོན་རྣམས་མྲི་

འདོད་པའྲི་དོན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མྲིན་

ནམ། ཁྱེད་ལ་བརྡ་སྦོར་བའྲི་སབས་དེར་སྤྲི་རས་གཞན་གྲིས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཞེས་ཏེ། 

འདྲིའྲི་དོན་ཡང༌། བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དེས་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་
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ནས་བ་ལང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་བྱེད་ན། སྤྲི་རས་གཞན་བརོད་པའྲི་སོ་

ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་དགོས་པས། སྤྲི་རས་གཞན་བརྡའྲི་

ཡུལ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅྲིང༌། གཞན་སེལ་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཅེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །

”འཇུག
1
་འགྱུར་ཞེས་ཀང༌། ཞེས་པའྲི་ཀང་གྲི་སྒས། ཅྲི་ནས་སྐེས་བུ་དོན་

བྱེད་པར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་དགོས་པ་སྡུད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དགོས་པའྲི་དེའྲི་

ཕྲིར་བརྡ་སྦོར་བར་མ་ཟད་དགོས་པ་འདྲིའྲི་ཕྲིར་ཡང་བརྡ་སྦོར་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་སྔ་

མ་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་དགོས་པ་དང༌། འདྲི་རྣམ་བཅད་ཀྲི་དགོས་པའོ། །དེ་བས་ན་

གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་འབྲེལ། ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གསལ་བ་རང་མཚན་

ཁོ་ན་བརྡའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་དང༌། སྤྲི་ལན་གསལ་བ་བརྡའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་སོགས་ནྲི། 

གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལ་ཡང་བརྡ་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

མཐའ་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། བྱེ་བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་པའྲི་འདོད་པ་དངོས་

ནྲི། སྤྲི་རྟག་དངོས་ཁོ་ན་བརྡའྲི་དངོས་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་སྤྲི་ར་

གཞན་བརྡའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་བཀག་པས་རས་གཅྲིག་པའྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་སྒ་སྦོར་བའྲི་

དངོས་ཡུལ་དུ་འདོད་པའང་དགག་ས་བར་དགོངས་ནས་འདྲི་ལ་དགག་པ་རྒྱས་པར་

སྟོན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཅྲི་ནས་སྐེས་བུ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ། སྤྲི་རས་གཞན་ཁོ་ན་

བརྡའྲི་དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་ན། བརྡ་སྦར་བའྲི་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་དགོས་པ་མྲི་འཐད་པར་

བསྟན་ནས། འདྲིར་དེ་ལས་གཞན་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྤྲི་རས་གཞན་དེ་ཁོ་ན་སྒའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༨༢ན༢ན།   འདུག    * འཇུག
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དངོས་ཡུལ་ཡྲིན་ན་བརྡ་སྦར་བའྲི་རྣམ་བཅད་ཀྲི་དགོས་པའང་མྲི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཞེས་པའྲི་གནོད་བྱེད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་

ངོ་ཤེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། གསལ་བ་སྔ་ཕྲི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་མྲི་འགོ་ཞྲིང༌། སྤྲི་

དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཁ་སང་མཐོང་བའྲི་བུམ་པ་དང། དེ་རྲིང་མཐོང་

བའྲི་བུམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦར་བས་ཕྲིས་

ནག་སྒུར་མཐོང་བ་ན་ཡང་བ་ལང་དུ་ངོ་ཤེས་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ནྲི། དེ་དག་ལ་སྤྲི་རས་

གཞན་དེ་ཐུན་མོང་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རེས་སུ་འགོ་བས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་

དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་ལ། སྤྲི་རས་གཞན་མེད་ཀང་ངོ་ཤེས་འཐད་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་

དང༌། སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྤྲི་རས་གཞན་ཁོ་ན་ལས་སྐེ་བ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྤྲི་རས་གཞན་མེད་ཀང་ངོ་ཤེས་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་པའྲི་

གསལ་བ་རྣམས་ནྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་མེད་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་ཀང་ཆུ་སྐོར་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་བྱ་བ་དེ་དང་དེ་བྱེད་པའྲི་དོན་བུམ་གསལ་སྔ་མ་རྣམས་མཐོང་ནས་ཕྲིས་གཞན་

བུམ་གསལ་ཕྲི་མ་རྣམས་མཐོང་བ་ན་ཡང༌། ཆུ་སྐོར་བ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་པ་དེ་

ལས་གཞན་དང་བྲལ་བ་ཡྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ནྲི་ནང་གྲི་སྒ་རྟོག་རྣམས་ཀྲིས་བུམ་གསལ་

སྔ་ཕྲི་དེ་དག་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྦར་ནས་འདྲིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ། སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྤྲི་རས་གཞན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་

ལས་སྐེ་བ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲིས་དགག་པ་དང་། དེ་དེ་ལས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། དངོས་དང༌། དེའྲི་སྐོན་རྲིམ་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་
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ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་གཞན་གྲི་ལྟ་ནའང་སྤྲི་རས་གཞན་ཁོ་ན་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པའྲི་གཟུང་

དོན་དུ་ཁས་བངས་ན། བོ་དེ་དེ་ཁོ་ན་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེ་བར་འདོད་

དགོས་ནའང༌། སྤྲི་བོ་དེ་ནྲི་སྤྲི་ནྲི་འབའ་ཞྲིག་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེ་བ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་སྤྲི་དེ་ཙམ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་ན་གསལ་བའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་

ནས་མྲི་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐལ་བ་འདོད་ན། སྤྲི་བོ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་དུས་ནམ་ཡང་ནྲི། སྤྲི་དེ་དག་སྤྲི་ལན་གསལ་བའྲི་འབྲེལ་པ་མ་

བཟུང་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གསལ་བ་དེ་རྣམས་སྤྲི་དེ་དང་ལན་

པའོ་ཞེས་ངེས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གསལ་བ་དེ་

དག་ལ་ཇྲི་ལྟར་ཐ་སྙད་འདོགས་ཏེ་མྲི་འདོགས་པར་ཐལ་ཏེ། བྱེ་བྲག་པས་གསལ་བ་

རྣམས་ལ་སྤྲི་དོན་གཞན་མཐོང་བའྲི་སོ་ནས་ཐ་སྙད་འདོགས་པར་ཁས་བངས་པས་

སོ། །ཐལ་བ་སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁྱབ་པའང་ཁས་བངས་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་སྐོན་སོང་རྲིམ་པར་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྤྲི་དོན་གཞན་དངོས་

པོ་གཅྲིག་གྲིས་གོགས་”བྱེད
1
་པའྲི་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀང་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པའྲི་

གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་སྤྲི་འབའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་ན་གསལ་བ་མྲི་ཤེས་པར་

ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔར་དུ་མས་འབྲས་བུ་

གཅྲིག་མྲི་སྐེད་པར་ཁས་བངས་པ་དང་ནང་འགལ་སྟོན་པ་ནྲི། འོ་ན། སྤྲི་དངོས་པོ་བ་

གཅྲིག་པུ་དེས་གསལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆ་སེལ་ཏམ་ཅྲི་སྟེ་སེལ་བར་

ཐལ། སྔར་ནྲི་ཁྱོད་ཐ་དད་མྲིན་པའྲི་ཕྲི་ཡང་གསལ་བ་དེ་རྣམས་ལ་སྤྲི་གཅྲིག་གྲི་རྣམ་

1 མ་ཕྱི། ༨༣ན༢ན།   བྱད    * བྱེད
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པར་ཤེས་པའྲི་རྒྱུར་མྲི་འདོད་ཅྲིང༌། རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་འཐད་པ་འདོད་པ་གང་ཞྲིག །སྤྲི་

དངོས་པོ་བ་གཅྲིག་གྲིས་གོགས་བྱས་ནས་དེ་རྣམས་ཀང་བོ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་དེ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། སྔར་ནྲི་སྤྲི་རས་གཞན་མེད་པའྲི་གསལ་བ་

རྣམས་ཀྲིས་འབྲས་བུ་སྤྲི་བོ་གཅྲིག་མྲི་སྐེད་པར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། གསལ་བ་དུ་

མའང་སྤྲི་རས་གཞན་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་མྲིན་པའྲི་སྤྲི་བོ་གཅྲིག་སྐེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། གསལ་བ་རྣམས་མེད་ཀང༌། སྤྲི་རྟག་དངོས་ཁོ་ནས་ཀང་སྤྲི་བོ་

སྐེད་པར་ཁས་བངས་པ་དང༌། སྤྲི་རས་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྲི་གསལ་བ་དུ་མ་རྣམས་སྤྲི་

བོའྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པ་ནང་འགལ་བར་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྤྲི་བོ་ཡྲིས་

གསལ་བ་རྣམས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྤྲི་བོ་ལ་

གསལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། 

གསལ་བ་སོ་སོ་དེ་དག་མེད་པར་ཡང༌། སྤྲི་དེ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་བསྐེད་པར་བྱ་བའྲི་སྤྲི་

བོར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཁྱེད་རང་ལའང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མྲིག་ཤེས་སྔོན་པོ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་མེད་ཀང་

སེར་པོ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་ཀང་མྲིག་ཤེས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་པར་ཐལ། སྔོ་སེར་སོགས་ཀྲིས་རང་འཛིན་མྲིག་གྲི་རྣམ་

ཤེས་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་སྔོ་སེར་སོགས་སོ་སོར་གནས་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་

ན། དེ་དག་ཚོགས་པ་ལའང་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། 

གསལ་བ་ལ་སྤྲི་རྟག་དངོས་མེད་པའྲི་ཚེ་ན་སོ་སོ་བ་དང་ཚོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡང་ནྲི་རང་

འཛིན་གྲི་སྤྲི་བོ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཕྲི་མ་མཁས་
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བངས། གལ་ཏེ་སྤྲི་རས་གཞན་མེད་ན་གསལ་བས་སྤྲི་བོ་སྐེད་མྲི་སྲྲིད་ཀང༌། སྤྲི་རས་

གཞན་གྲིས་ཀང་གསལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྤྲི་བོ་མྲི་སྐེད་དེ། དཔེར་ན་ཐགས་བཟང་

མེད་པར་རས་ཡུག་མྲི་འཐག་ལ། ཐགས་བཟང་ཀུན་མེད་ཀང་གཅྲིག་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་སྐེས་བུས་རས་ཡུག་འཐག་པ་ལྟར་གསལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའྲི་སྤྲི་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་

སྤྲི་བོ་མྲི་སྐེད་ཅྲིང༌། གསལ་བ་ཀུན་མེད་ཀང་བསལ་བ་དེ་དག་གང་རུང་གཅྲིག་

གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དེས་སྤྲི་བོ་དེ་སྐེད་ནུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་དག་སོ་སོ་མེད་པར་ཡང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟར་ན་སྔར་གསལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉྲིད་རྐང་པས་སྤྲི་བོ་སྐེད་མྲི་ནུས་པ་དེ་

གསལ་བས་གོགས་བྱས་ནས་སྤྲི་བོ་སྐེད་ནུས་སུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བ་རྣམས་

སྤྲི་དེ་སྤྲི་བོ་སྐེད་ནུས་སུ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྤྲི་རྟག་དངོས་ལ་མ་

ལྟོས་པར་གསལ་བ་དེ་དག་སྤྲི་རྟག་དངོས་དེ་གཅྲིག་པུ་ལ་ཕན་ན་ཇྲི་ལྟར་དེ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་སྤྲི་བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་ཕན་པ་མྲིན་ཞེས་ཏེ། སྔར་གསལ་བ་དུ་མས་སྤྲི་རྟག་

དངོས་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབྲས་བུ་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་སྐེད་མྲི་ནུས་

པས། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྤྲི་ལ་མ་ལྟོས་པའྲི་གསལ་བ་དུ་མས་སྤྲི་བོ་གཅྲིག་སྐེད་

མྲི་ནུས་པར་ཁས་བངས་པ་དང༌། འདྲིར་སྤྲི་རྟག་དངོས་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་

བར་གསལ་བ་དུ་མས་སྤྲི་རྟག་དངོས་གཅྲིག་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཁས་བངས་པ་

ནང་འགལ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་སྤྲི་འདྲི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲི་འབྲས་བུར་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་གང་ཞྲིག །ཕན་འདོགས་གང་ཡྲིན་སྐེད་
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”བྱེད
1
་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་སྤྲི་རས་གཞན་ཁོ་ན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྤྲི་

འཛིན་ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཐ་དད་མྲིན་པའྲི་སྤྲི་གཅྲིག་གྲི་

རྣམ་པ་སྣང་བའྲི་བོ་”དེ་ལ
2
་དུ་མའྲི་རྣམ་པ་ཤར་ན། སྤྲི་འཛིན་དུ་མྲི་འཐད་པས་སྤྲི་

འཛིན་ཤེས་པ་སྤྲི་ཁོ་ན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐེ་བར་འདོད་ཀྲི་གསལ་བ་ཐ་

དད་རྣམས་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ལས་སྐེ་བར་མྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྤྲི་བོ་ཆོས་

ཅན། སྣང་བ་ཐ་དད་པའྲི་རྣམ་པ་ཤར་ཏེ། གསལ་བ་དེ་དག་མཚུངས་སོ་ཞེས་འཛིན་

པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྲི་དེ་ཁྱབ་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་

གསལ་བ་དེ་དག་མཚུངས་པར་འཛིན་པའྲི་བོའྲི་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་

སྤྲི་དངོས་པོ་བ་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྲི་བོས་གཟུང་བྱ་ཡྲིན། འདྲི་

ལྟར་གསལ་བ་རྣམས་རང་རང་ནང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ལ་སྤྲི་རྟག་དངོས་

གཅྲིག་ཀང་ཡོད་ན་མཚུངས་སོ་ཞེས་འཛིན་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་རྟག་དངོས་

གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་མྲི་འགོ་བའྲི་བ་ལང་དང་རྟ་ལྟ་བུ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་དང་རང་

རང་ཡང་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་བ་ལང་དང་བ་ལང་ལྟ་བུ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་མྲི་དད་པ་དག་མཚུངས་

པར་འཛིན་པ་མྲི་རྲིགས་སོ། །

དེས་ན་གསལ་བ་རྣམས་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་སྤོ་བོའྲི་གཟུང་དོན་དུ་

གྲུབ་པས་གསལ་བ་མྲིན་པར་གྲུབ་སྟེ། ཐ་དད་ཐ་དད་མྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་འགལ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༨༤ན༢ན།   བྱད    * བྱེད

2 མ་ཕྱི། ༨༤ན༣ན།   དལ    * དེ་ལ
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ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྤྲི་རས་གཞན་གཅྲིག་གྲི་སོ་ནས་

མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ༌། དེ་མེད་ཀང་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པའྲི་སོ་

ནས་འད་བར་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་གྲི་འབྲས་བུ་ཆུ་

སྐོར་བ་སོགས་ཀང་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་ཅྲིང༌། དེ་དག་གྲི་འབྲས་བུ་དེ་དག་འཛིན་

པའྲི་དབང་བོ་རྣམས་ཀང་རས་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། བུམ་འཛིན་དབང་པོའྲི་བོ་རྣམས་ནྲི་

ཆོས་ཅན། རྲིགས་ཐ་དད་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ”།
1
 བུམ་གསལ་རྣམས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་

རྟོགས་པའྲི་སྤྲི་བོའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པའྲི་ངོ་བོར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་གསལ་རྣམས་

ཀང་ཆོས་ཅན། རྲིགས་ཐ་མྲི་དད་པ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་བོ་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུའྲི་དངོས་པོར་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བུམ་གསལ་རྣམས་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པར་

མཚུངས་པའྲི་ཆ་དེ་ཉྲིད་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་རས་གཞན་ཡྲིན་

ནོ་ཞེ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པར་མཚུངས་པའྲི་ཆ་

དེའང་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་རྣམས་ལས་རས་གཞན་པའྲི་སྤྲི་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་

རྣམས་ཆུ་སྐོར་བ་སོགས་དེའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་མྲིན་པར་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གྲི་ཆ་ལ་

བཞག་པའྲི་གཞན་སེལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བུམ་གསལ་དེ་རྣམས་ལས་རས་

གཞན་པའྲི་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པར་མཚུངས་པའྲི་ཆ་བུམ་གསལ་རྣམས་

ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་དགོས་བ་ལ་དེ་འད་མ་

མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བུམ་གསལ་རྣམས་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པར་

མཚུངས་པའྲི་ཆ་ལ་སོགས་པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་རྣམས་རས་སུ་གྲུབ་པ་སྔར་

1 མ་ཕྱི། ༨༤བ༢ན།   +་-།    * །
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བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཡང་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲི་དག་རྲིགས་པ་རྣམ་གངས་པར་སྟོན་པའྲི་ཚིག་

གོ །གཞན་དག་གསལ་བ་རྣམས་ལས་རས་གཞན་པའྲི་སྤྲི་ཡོད་པ་སྔར་རེས་འགོ་

གཞན་ནྲི་སྣང་བ་མེད། ཅེས་པར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

འཐད་དེ། རེས་འགོ་གཞན་ནྲི་སྣང་བ་མེད། ཅེས་པས་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་དང༌། དེ་

ལས་གཞན་པ་རེས་འགོ་བའྲི། །དངོས་མ་མཐོང་ཕྲིར་ཞེས་པས་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པ་

ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་དངོས་སུ་བཟླས་ཟྲིན་པའྲི་མཇུག་

ཏུ། ཡང་དེར་བཤད་ཟྲིན་ཅེས་པའྲི་ཁ་འཕངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅྲིང༌། ཡང་ཞེས་

པའྲི་ཚིག་གྲིས་དེ་གཉྲིས་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་པའང་མྲི་འཐད་པར་

འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་རྲིགས་པ་སྔ་མ་དང་འདྲི་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཟློས་སྐོན་མྲི་འབྱུང་ངམ་ཞེ་

ན། དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཀག་པ་རྣམས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་

དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་མ་བྱས་

པར་གསལ་བ་རང་མཚན་དང༌། སྤྲི་དངོས་པོ་བ་དང༌། སྤྲི་ལན་གསལ་བ་སོགས་

གང་ཡང་བརྡའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། བརྡ་རྣམས་ནྲི་གཞན་སེལ་བ་དེ་རྲིག་

ཅྲིང་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བུམ་པའྲི་བརྡ་སྦར་བའྲི་སྒ་དོན་བུམ་

པའྲི་གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེས་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་ཀང༌། བུམ་པའྲི་བརྡ་

ལས་དོན་བུམ་པ་ལ་མྲི་སླུ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། བུམ་སྒ་དེ་རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲི་

གཟུང་དོན་མེད་པ་ཅན་གྲི་བུམ་པའྲི་རྟོག་བོ་སྐེད་པར་བྱེད་པའང་ཡྲིན་ལ། ཆུ་སྐོར་བ་
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དེའྲི་དོན་མྲི་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཆུ་སྐོར་བའྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་བུམ་པ་ལ་

འཇུག་པའྲི་རྒྱུའྲི་ཡན་ལག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྲི་བུམ་པའྲི་སྒའྲི་ཐ་སྙད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། བུམ་སྒས་བདག་རྐེན་བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ཆུ་

སྐོར་བའྲི་དོན་དེ་བྱེད་པ་མྲིན་པ་ལ་དོན་དེ་བྱེད་པ་དང་འད་བའྲི་ངོ་བོར་སྣང་ཞྲིང༌། ཆུ་

སྐོར་བའྲི་འབྲས་བུ་མྲི་བྱེད་པའྲི་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་བུམ་པའྲི་དངོས་པོ་ཙམ་

གྲི་ས་བོན་ཅན་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཡང་ན་བུམ་སྒ་དེ་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དེ་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཁྱད་

པར་དེ་བྱེད་མྲིན་ལ་དེ་བྱེད་དང་འད་བའྲི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྒྱུའྲི་ཁྱད་

པར་དངོས་པོ་ཐ་དད་དངོས་ཙམ་གྲི་ས་བོན་ཅན་ཡྲིན་ལ་སྣང་ཡུལ་གྲི་ཁྱད་པར་ཕྲི་

རོལ་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པ་མེད་པ་ཅན་གྲི་རྟོག་བོ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་སྐེད་པར་

བྱེད་པའང་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་ཆུ་སྐོར་བ་དེ་མྲི་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་

འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བུམ་པའྲི་སྒའྲི་ཐ་སྙད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། དེའྲི་སོ་ནས་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཐོབ་པའྲི་རྟེན་བྱེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །དེས་ན་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་

པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འདའྲི་རྟོག་བོ་དངོས་སུ་སྐེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆུ་སྐོར་བ་

སོགས་ཀྲི་དོན་དེ་བྱེད་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྟེན་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཐ་སྙད་དོན་

མཐུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ལྔ་པ་སྒ་རྟོག་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་རོད་

པ་རྒྱས་པར་སང་པ་ལ། རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའྲི་རོད་པ་སང༌། གཅད་བྱ་མེད་
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ལ་རྣམ་གཅོད་མྲི་འཐད་པ་སང༌། རྣམ་གཅོད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སྤོད་

པ་པའྲི་སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། བརྡ་སྦོར་རྟོག་པས་སྒ་དོན་རང་

དབང་བ་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་དུ་མྲི་བྱེད་པར་”དེ་མྲིན
1
རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་

ནས་འཛིན་དགོས་ན། ཤྲིང་དང་ཤྲིང་མྲིན་གཉྲིས་པོ་དག་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་

པར་ཐལ། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་ཤྲིང་གྲི་དོན་འཛིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཤྲིང་འཛིན་རྟོག་པས་ཤྲིང་གོ་བ་ལ་དེའྲི་སྔོན་དུ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་རྣམ་

པར་བཅད་པ་ཤེས་དགོས། གཅད་བྱ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་མ་ཤེས་པར་དེ་བཅད་པ་མྲི་ཤེས་

པས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ཤེས་དགོས། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ཤེས་པ་ཡང་ཤྲིང་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་

སོ་ནས་ཤེས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་གཅད་བྱ་ཤྲིང་ཤེས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

ཤྲིང་དང་ཤྲིང་མྲིན་གཉྲིས་གང་རུང་གཅྲིག་སྔར་འཛིན་པ་མེད་ན་གཉྲི་ག་མྲི་འཛིན་

པར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྲིར་ན། གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་འདོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་སྤྲི་དངོས་

པོ་བ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བརྡ་འདོགས་པ་འཐད་དོ་

ཞེས་ཁ་ཅྲིག་སྨྲའོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་ལ། མགོ་མཚུངས་ཀྲི་སྐོན་བསྟན་པ་དང༌། ཉེས་

པ་དེ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྤོད་པ་པ་དེ་དག་གྲི་

ནྲི་ལུགས་ལ། ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་ལ་ཤྲིང་གྲི་བརྡར་འདོགས་པ་ལ། ཤྲིང་

མྲིན་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་གཅོད་པ་མྲིན་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་གཅོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

1 མ་ཕྱི། ༨༥བ༣ན།   དོ་མེན    * དེ་མྱིན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 209  

ཤྲིང་མ་ཡྲིན་མ་བཟུང་བར་ཤྲིང་གཟུང་མྲི་ནུས་ལ། ཤྲིང་གྲི་དོན་འཛིན་པ་མེད་ན་

ཡང། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་ཏེ་མྲི་ཤེས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤྲིང་དང་ཤྲིང་

མྲིན་གཉྲིས་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤྲིང་གྲི་བརྡ་འདོགས་

པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གའྲི་འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

ཤྲིང་གྲི་བརྡ་ལས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་དེ་དག་མྲི་སེལ་ན། ཤྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་འདོགས་

པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་དེ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཤྲིང་ལ་འཇུག་པར་ནྲི་མྲི་

འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དཔེར་ན་ཤྲིང་ཞེས་པའྲི་སྒ་ལས་སེང་ལེང་སོགས་སངས་ནས་

ཤྲིང་གྲི་ཁྱད་པར་པ་ལ་ཤ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

གཞན་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་བཀག་ནས་ཤྲིང་མྲི་སྒྲུབ་པར་མདུན་ན་གནས་པའྲི་ཤྲིང་སྤྲི་

གཅྲིག་གཅྲིག་རབ་ཏུ་བསྟན་ནས་འདྲི་ཤྲིང་ཡྲིན་ཞེས་བརྡ་བྱེད་ལ། ཕྲིས་ཐ་སྙད་

འདོགས་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་དེ་མྲིན་བཅད་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཤྲིང་དེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མགོ་མཚུངས་ཀྲི་ཉེས་པ་འདྲི་མེད་སྙམ་ན། བརྡ་སྦོར་ཚུལ་རྲིགས་

གཉྲིས་ལས་མེད་པས་འདྲི་ཡང་ཤྲིང་ཡྲིན་ཞེས་བརྡ་སྦོར་རམ། འདྲི་ཁོ་ན་ཤྲིང་ཡྲིན་

ཞེས་བརྡ་སྦོར། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་རྣམས་ཀང་ཤྲིང་ཡྲིན་པ་མ་བཅད་པས། 

དེ་ཡོངས་སངས་ནས་འཇུག་པར་ནྲི། མྲི་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐལ་པ་བཟློག་པ་མེད་

ལ། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཤྲིང་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ཤྲིང་བརྡ་སྦར་བར་

སོང་ནས། ཤྲིང་གྲི་དོན་འཛིན་པ་མེད་ན་ཇྲི་ལྟར་ཤེས། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐལ་བ་བཟློག་པ་

མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཉེས་པ་དེ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་བཤད་པ་ནྲི། ཡལ་ག་ལོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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འདབ་དང་ལན་པ་རྣམས་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་གཅྲིག་ལ་

སེམས་རྒྱུད་གནས་པའྲི་རྟོགས་པ་པོས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་རྣམས་མེ་

འབར་བ་སོགས་དེའྲི་རྒྱུའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་དང༌། ཡལ་ག་ལོ་འདབ་སོགས་དང་མྲི་ལན་

པ་རྣམས་མེ་འབར་བ་སོགས་དེའྲི་རྒྱུའྲི་དོན་མྲིན་པའྲི་རྲིགས་རྣམས་བརྡའྲི་སྔ་རོལ་

ནས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་སོ་སོར་རྟོགས་པའྲི་སོ་ནས་དེ་དག་རྲིགས་

སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱེད་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་ལ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་

མྲི་ལན་རྲིགས་སོ་སོར་སྣང་བ་དེའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་བོ་རྟོག་པ་དེ་ལ་ནྲི་ཡོད་པའམ་

སྣང་བའྲི་དངོས་པོ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་མྲི་ལན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དེ་

ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་མཐོང་བའྲི་བོ་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡལ་ག་ལོ་

འདབ་དང་ལན་པ་ཉྲིད་དུ་སྣང་བ་དང༌། དེའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་མྲི་ལན་

པ་དག་གྲི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་

ལན་པ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་”འདེས
1
་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡལ་ག་ལོ་

འདབ་དང་ལན་མྲི་ལན་རྲིགས་སོ་སོར་ཐ་དད་པར་ནྲི་ཤེ་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་

སྣང་བའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་སྒ་དོན་དུ་བྱས་ནས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་མྲི་ལན་པ་

ལས་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་ལ་ཤྲིང་ཞེས་པའྲི་སད་སྦོར་ཏེ། དེ་འདའྲི་རྟོག་པ་ལ་རང་ལ་

སྣང་བའྲི་དོན་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཤྲིང་སྒ་སྦར་བ་

དེ་ལས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་དེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་བོ་རྟོག་པ་རང་ལ་

སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་མ་ཡྲིན་ཀང་སྣང་བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༨༦བ༣ན།   འདས    * འདེས
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འཁྲུལ་བས་རང་ལ་སྣང་བ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ལྟར་རྟོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་ཏེ། དེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོས་ཤྲིང་བརྡ་མ་བྱས་པའྲི་སྔ་རོལ་ནས་ཤྲིང་བརྡ་སྦོར་

བ་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་མྲི་ལན་རྲིགས་སོ་སོར་རྣམ་པར་

འབྱེད་ནུས་ཞེས་བསྟན་ལ། དེ་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས། མངོན་སུམ་དེའྲི་རེས་སུ་

འབྲང་བའྲི་རྟོག་པས་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་ལྟར། ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་མྲི་

ལན་རྲིགས་སོ་སོར་འབྱེད་ནུས་ཤྲིང༌། རྲིགས་སོ་སོར་སྣང་ལ། དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་

རྟོག་པ་དེ་ལ་རང་གྲི་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་དང༌། གཅྲིག་ལྟ་

བུ་དང༌། དེ་མྲིན་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞེས་བསྟན་ཏེ། ཤོ་ལོ་ཀ་སྔ་མས་བརྡ་སྦོར་

རྟོག་པའྲི་ས་བོན་ནམ་རྒྱུ་བསྟན་ལ། ཤོ་ལོ་ཀ་ཕྲི་མས་བརྡ་སྦོར་རྟོག་པའྲི་ངོ་བོ་དང་

འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྲིག་གྲིས། བརྡ་སྦོར་རྟོག་

པ་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་མྲི་ལན་པ་ལས་རྲིགས་ཐ་དད་པར་སྣང་བའྲི་

གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་སྦོར་ཞེས་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ནས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་བརྡ་

སྦར་བའྲི་སྒ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ཤྲིང་ངོ་སྙམ་

པའྲི་རྟོག་པ་སྐེས་པའྲི་རྟོག་པ་ལ་རང་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཤྲིང་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་སོ་

ནས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཤྲིང་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་སྣང་བ་ནྲི། སྣང་བཏགས་གཅྲིག་

ཏུ་འཁྲུལ་བས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་ནོ། །

དེ་ལྟར་གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་ལ་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའྲི་སྐོན་

མེད་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་ངག་དོན་དུ་དྲིལ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་ལ་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའྲི་སྐོན་དེ་མེད་པར་
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ཐལ། བརྡ་སྦོར་བའྲི་སྔ་རོལ་ནས་མངོན་སུམ་གྲིས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་མྲི་

ལན་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་རྟོག་པས་རང་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་

ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་པའྲི་ངོ་བོར་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་མྲི་

ལན་པའྲི་ཆོས་ལས་རྲིགས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལན་མྲི་

ལན་རྲིགས་སོ་སོར་ཕེ་ནས་རང་ལ་སྣང་བ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་མྲི་ལན་པ་ལས་ཐ་

དད་པར་སྣང་བའྲི་གཞན་སེལ་དེ་སྒ་དོན་དུ་བྱས་ནས་ཤྲིང་བརྡ་སྦོར་ཞྲིང༌། བརྡ་དེའྲི་

རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་རྟོག་པས་རང་ལ་སྣང་བ་ཕྲིར་རོལ་གྲི་ཤྲིང་དང་སྣང་བཏགས་

གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་སོ་ནས་ཞུགས་པས་ཤྲིང་རང་མཚན་ཐོབ་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་གཅད་བྱ་མེད་ལ་རྣམ་གཅོད་མྲི་འཐད་པར་སང་པ་ནྲི། བུམ་པ་

སོགས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལ་གཅད་བྱ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་སེལ་པས་འཇུག་པར་རྲིགས་སུ་

ཆུག་ཀང༌། ཤེས་བྱ་གཞལ་བྱ་སོགས་བརོད་པའྲི་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་གཅད་བྱ་ཤེས་

བྱ་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། སེལ་འཇུག་ཏུ་མྲི་འཐད་པས་བརོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་

ཀུན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་འཇུག་བ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཉན་པ་པོའྲི་བོ་མྲི་

འདོད་པའྲི་དོན་འགའ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་འདོད་པའྲི་དོན་འགའ་ཞྲིག་ལ་

འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦོར་བར་བྱེད་དེ། གནས་

སབས་ལྔ་བྲལ་གྲི་ངག་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་ངེས་པར་གཟུང་བའྲི་ཚུལ་

གྲིས་སྟོན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ངེས་བཟུང་གྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་དུ་སྦོར་བ་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན། འདྲི་ལྟར་བུམ་པར་ཆུ་འོན་ཅྲིག་ཅེས་བརོད་པའྲི་

ཚིག་དེ་ལ། བུམ་པ་ལས་གཞན་སྙྲིམ་པ་ལ་སོགས་པར་ཆུ་ཁྱེར་བ་འོང་བ་དང༌། ཆུ་
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ལས་གཞན་ཕག་དར་ལ་སོགས་པ་ཁྱེར་འོང་བ་དང༌། ཅྲི་ཡང་ཁྱེར་མྲི་འོང་བ་བཅད་

པའྲི་སོ་ནས་བུམ་པ་ཁོ་ནར་ཆུ་ཁོ་ན་ཁྱེར་འོང་དགོས་པ་ཁོ་ན་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ངེས་

བཟུང་གྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྙྲིམ་པ་སོགས་སུ་ཆུ་ཁྱེར་འོང་

བ་གཅད་པར་མྲི་འདོད་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སྦར་བ་དོན་མེད་ཅྲིང། ཕག་དར་

སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཁྱེར་འོང་བ་བཅད་པར་མྲི་འདོད་ན། ཆུ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སྦར་

བ་དོན་མེད་ཅྲིང༌། ཅྲིའང་ཁྱེར་མྲི་འོང་བ་གཅོད་པར་མྲི་འདོད་ན་འོན་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་

ཚིག་སྦར་བ་དོན་མེད་པས་སོ། །

སྤྲིར་གནས་སབས་ལྔ་བྲལ་གྲི་ཚིག་ཐམས་ཅད་མྲི་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་ཉན་པ་

པོའྲི་བོ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྲིན་པ་དེས་ན། ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་ཉན་

པ་པོས་དོན་གོ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྦར་བའྲི་ཐ་སྙད་དུ་ནྲི་འཇོག་པ་རྣམས་ལའང༌། ཉན་པ་པོའྲི་

བོ་མྲི་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་པས་ཤེས་བྱ་མ་

ཡྲིན་པ་སོགས་མེད་ཀང༌། ཤེས་བྱ་སོགས་བརོད་པའྲི་ཚིག་རྣམ་པར་གཅོད་པའྲི་ཡུལ་

ཅན་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གནས་སབས་ལྔ་བྲལ་གྲི་ངག་ཅེས་པའྲི་

གནས་སབས་ལྔ་ནྲི། སྨོ་གཉྲིད་གོམས་དང་རེས་བཟློས་ནོར་བའྲི་ངག་གོ །

གསུམ་པ་རྣམ་གཅད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་རོད་པ་སང་པ་ལ། རོད་པ་དགོད་

པ་ནྲི། མུ་སྟེགས་འོད་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གལ་ཏེ། གཞན་སེལ་དེ་

ཉྲིད་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནམ་མྲིན། མྲིན་ན། སྒས་གཞན་སེལ་བའྲི་དོན་སྒ་དོན་དུ་བྱེད་པར་

ཁྱེད་རང་གྲིས་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་གཞན་སེལ་སྒ་དོན་ཡྲིན་ན། དེ་ཉྲིད་

བརོད་པའྲི་སྒ་གཞན་སེལ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་སྦོར་རམ་མྲི་སྦོར། 
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མྲི་སྦོར་ན་སྒ་ཐམས་ཅད་དེ་མྲིན་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་སྦོར་བ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་

སྦོར་ན་གཞན་སེལ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་སྒ་སྦོར་བ་ལའང་དེ་མྲིན་བཅད་

པ་ལ་སྒ་སྦོར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་སྒ་སྦོར་བ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ལ། ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོས་གཞན་སེལ་ལ་སྒ་སྦོར་

བས་གཞན་སེལ་སྒའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐོན་མེད་ཅེས་སྟོན་ལ། དེ་ནས་རྐང་པ་

གསུམ་གྲིས་དེ་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པར་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་ལས་བཏུས་

ཀྲི་ལུང་དང་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁོས་རོད་པ་འདྲི་ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ། སྒ་ཐམས་ཅད་སེལ་པས་འཇུག་པའམ། དེ་མྲིན་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་

བརྡ་སྦོར་བར་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་འདེབས་པ་ནའང༌། ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ་སྒ་ཐམས་ཅད་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་བརྡ་སྦོར་བར་

བཤད་པ་ལ་སྐོན་དེ་མེད་དེ། སོབ་དཔོན་འདྲི་ལྟར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་ལ་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མེད། ཅེས་པས་གཞན་སེལ་དེ་ཡང་དངོས་པོར་མེད་

པས་དེ་ལ་སྒ་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་སྦོར་ན། སྒ་ཐམས་ཅད་སེལ་འཇུག་ཏུ་སྨྲས་པ་དང་

འགལ་ཞེས་པའྲི་སྐོན་དེ་མེད་ཅེས་པའོ། །དེ་ལྟར་གཞན་སེལ་ལ་སྒ་སྦོར་བ་ནའང༌། 

དེ་མྲིན་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་སྒ་སྦོར་གྲི། གཞན་སེལ་ལས་རས་གཞན་པའྲི་སྤྲི་ལ་སྒྲུབ་

པའྲི་སོ་ནས་སྒ་མྲི་སྦོར་ཅེས་པ་ནྲི། སྒ་རྣམས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའོ། །གཞན་

སེལ་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་ན། དེ་མྲིན་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་བརྡ་སྦོར་ཡང་ཐུག་མེད་དུ་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་ན་བརྡ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་གཞན་སེལ་མ་
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ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་སྒ་གཅྲིག་སྦོར་དགོས་ཏེ། དེ་སྦོར་བ་ལའང༌། དེ་ལས་

ཐ་དད་པའྲི་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་སྒ་གཅྲིག་ཟུར་དུ་སྦར་དགོས་ན། ཐུག་མེད་

དུ་འགྱུར་ནའང༌། དེ་ལྟར་སྒ་སོ་སོར་སྦར་མྲི་དགོས་ཀྲི། གཞན་སེལ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་

པར་གཅོད་པའྲི་སྒས་གཞན་སེལ་གོ་བར་བྱེད་ནུས་ཤྲིང༌། གཞན་སེལ་བརོད་པའྲི་

སྒ་དེ་ཀས་དེ་མ་ཡྲིན་བཅད་པ་ཡང་གོ་བར་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ལན་

དངོས་སྟོན་པ་ནྲི། སྒ་གཉྲིས་ཞེས་པ་རྐང་པ་ཕེད་དང་གཉྲིས་སོ། །འདྲི་ལའང་ངོ་བོ་

”ཅུང
1
་ཟད་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ནྲི། འདྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ལྟར་གོ་བ་ན་ཚིག་གྲི་དོན་ནྲི་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་ནུས་མོད། འོན་ཀང་

མ་ཚང་བ་མེད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཡལ་ག་ལོ་འདབ་སོགས་དང་

ལན་པ་གང་ཞྲིག་མེ་དང་ཁྱྲིམ་དང་ཤྲིང་རྟ་སོགས་ཀྲི་དོན་མྲི་བྱེད་པ་གང་ལས་ཐ་དད་

པ་དེ་འདའྲི་དོན་མྲི་བྱེད་པ་དེ་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་དེ་འདའྲི་དོན་མྲི་བྱེད་པ་དེ་དག་

ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཤྲིང་གྲི་ཁྱད་པར་རྣམས་དོན་དེ་དག་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚུངས་པའྲི་རྣམ་

པ་སྣང་བ་ཅན་གྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་དགོད་པ་དེ་

ཉྲིད། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་སྒ་རྣམས་ནྲི། གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྲི་དངོས་པོ་དེ་ཡྲི་ཆ་

འགའ་ཞྲིག་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུང་པ་དེས་རབ་ཏུ་བཤད་པ་

ཡྲིན་པས་གཞན་སེལ་སྒ་དོན་དུ་བཞེད་ལ། འོན་ཀང་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་

ལོག་པར་སྣང་བ་འདྲི་ལའང༌། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དེ་ཉྲིད་བརོད་

པའྲི་སྒ་སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཤྲིང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༨༨བ༣ན།   བཅུང    * ཅུང
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ལས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྲི་གཞན་སེལ་དེ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་ཤྲིང་རང་མཚན་དག་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལ་སྒ་སྦོར་བ་ནའང་དེ་མྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་

སོ་ནས་སྒ་སྦོར་གྲི་དེ་འདའྲི་སྒ་དོན་དེ་ལ་ནྲི། སྤྲི་དོན་གཞན་འགའ་ཡྲིས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་པའྲི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །

ཡང་ན། གལ་ཏེ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་སྒ་དོན་ཡྲིན་ན་ཤྲིང་མ་

ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་དེ་ཡང་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་

ན། ཤྲིང་ཞེས་པའྲི་སྒ་རྣམས་ལས་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་བོའྲི་གཞན་

སེལ་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་བའམ་ཤྲིང་མ་

ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་དེ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

པས་དེ་དེའྲི་དངོས་ཀྲི་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ལ། སྒ་དེ་ལས་ནྲི་ཤྲིང་གྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་ནྲི་

འགའ་ཡྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དངོས་ཤུགས་གང་གྲི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་འགྱུར་

བའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་འགའ་ཡང་མེད་པས་དེ་འད་སྒ་དོན་དུ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་བཤད་

པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལ་ལོག་པར་སྣང་བ་སོགས་ཀྲི་གཞན་སེལ་ལ་སྒ་སྦོར་

བ་ན། དེ་མྲིན་བཅད་པ་ལ་སྒ་སྦོར་ཡང་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་

སེལ་དེ་གོ་བར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་མྲིན་བཅད་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་ཐ་དད་གཉྲིས་

གཉྲིས་སྦོར་དགོས་པའང་མ་ཡྲིན་གྲི་གཞན་སེལ་དེ་དང་དེ་མྲིན་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་

གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་སོ་ནས་དངོས་སུ་
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འགལ་བས་གཅྲིག་དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་སྒ་དེས་ཅྲིག་ཤོས་བཅད་པའང་གོ་བར་བྱེད་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན། གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་འདྲིར་འབྲེལ་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས། 

འདྲི་ལའང་ཞེས་སོགས་ཕོགས་གླང་གྲི་དགོངས་པ་མྲི་ཤེས་པའྲི་འགེལ་བྱེད་སྔ་མ་

དག་གྲི་འདོད་པ་འགོག་པར་བཤད་པ་ལྟར། འདྲི་དག་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་

བྱེད་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་གྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་གཞན་སེལ་ལ་བརྡ་སྦོར་ཚུལ་འདྲི་དག་

སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ་ལོག་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དེ་སོབ་

དཔོན་གྲི་དགོངས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རང་འགེལ་དུ། གཞན་ལས་ལོག་པ་

ཡྲི། ཞེས་པའྲི་འཇུག་ཏུ། སྒས་ནྲི་དོན་གཞན་ལས་ལོག་པས། ཞེས་པའྲི་ལུང་ཡང་

དངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་མཇུག་ཏུའང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ནོ། ཞེས་ལུང་

ཁུངས་གཞན་འདེན་པའྲི་སོགས་སྒ་ཡང་སོས་ལ། སོགས་ཚིག་དེས་བསྟན་པའྲི་ལུང་

ནྲི། འགེལ་བཤད་དག་གྲིས། སྒས་ནྲི་སྒ་དང་དོན་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཞེས་

སོགས་ལ་བཤད་པས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །གང་ཞྲིག་གང་ལ་ཐ་དད་པ། །དེ་

རྣམས་ལོག་ནས་དེ་དག་ལས། །ཐ་དད་ཁྱད་པར་མཚུངས་པ་ཡྲི། ”།
1
རྣམ་པར་སྣང་བ་

ཅན་ལ་བརྡ་འགོད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་དེ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་གང་གྲིས་བསྟན་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གཞན་

ལས་ལོག་པ་ཡྲི་དངོས་པོ་དེའྲི་ཆ་འགའ་ཞྲིག་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་དང་

སྒས་ནྲི་དོན་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཁྱད་པར་དག་གོ་བར་

བྱེད་དོ། ཞེས་པ་དང་སྒས་ནྲི་སྒ་དང་དོན་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། རང་གྲི་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༨༩བ༢ན།   -།    * །
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རོད་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་ལུང་དང་

པོ་དེས། གཞན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དངོས་པོར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལའང་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མེད་དགག་གྲི་

གཞན་སེལ་ཡང་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། སྒ་རྣམས་ལས་དེ་རྟོགས་ཉྲིད་ཀྲི་གཞན་

ལོག་རྟོགས་འགྱུར་ཞེས་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་ལུང་བར་པ་དེས་ལོག་པ་

དོན་གཞན་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཁྱད་པར་སྒ་དོན་དུ་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་

ན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིང་གྲི་ཁྱད་པར་དེ་ལ་ནྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་དོན་

གཞན་འགའ་ཡྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་སྒ་ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ལོག་པ་དོན་

གཞན་འགའ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

ལུང་གསུམ་པའྲི་དོན་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ལུང་གསུམ་པ་དེས་ཤྲིང་

ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦོར་བ་ན། ཤྲིང་ལས་དོན་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་དང༌། ཤྲིང་གོ་

བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་དགོས་པར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་

འདའྲི་སྒ་གཉྲིས་བྱེད་དགོས་པར་བསྟན་པའང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིང་དང་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ཕན་

ཚུན་ཡོད་པ་མྲིན་པའྲི་དངོས་འགལ་ཡྲིན་པས་གཅྲིག་ཡོངས་གཅོད་དུ་གོ་ན་ཅྲིག་

ཤོས་རྣམ་པར་བཅད་པའང་གོ་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་པར་བྱ་ལ། འདྲི་

ཞེས་སོགས་བཤད་ཚུལ་སྔ་ཕྲི་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང༌། འདྲི་ལའང་ཞེས་པའྲི་

རྒྱས་བཤད་དུ་འཆད་པར་ཁྱད་པར་མེད་པས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་

ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་འདྲི་ལའང་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་

ཞེ་ན། རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་འདྲི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མྲིན་
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ཏེ། འདྲི་ཤྲིང་གྲི་དངོས་པོར་མེད་ཀང༌། ཤྲིང་གྲི་དངོས་པོ་དང་ལན་པ་ཉྲིད་དུ་མཐོང་

བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་བོ་རྟོག་པ་ཡྲིས་བསད་ཅྲིང་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤྲིང་མ་

ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་ན། དེ་ཤྲིང་གྲི་

དངོས་པོར་འགྱུར་དགོས་ནའང་རྟོག་པ་ལ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་གྲི་དངོས་པོ་ལས་ལོག་པར་

སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཤྲིང་གྲི་དངོས་པོར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྲིང་གྲི་འབྲས་བུ་མེ་དང་

ཁྱྲིམ་དང་ཤྲིང་རྟ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ལས་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་དེ་དག་གྲི་

དོན་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤྲིང་གྲི་དངོས་པོ་འདྲི་ཡྲིན་ན། དེ་

འདའྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་འདྲི་ལས་ཐ་དད་ཅྲིང་ནུས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རྟོག་པའྲི་སྣང་བ་དེས་དེ་འདའྲི་དོན་བྱེད་ནུས་ན་འགའ་ཡང་དགོས་པ་དེ་དག་

སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཤྲིང་ཚོལ་བའྲི་རོལ་བ་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཞུང་འདྲི་དག་འཆད་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པའྲི་”ཊྲིཀ
1
་བྱེད་སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་མ་བྱུང་

བར་སྣང་ངོ༌། །བརོད་ཅེས་པ་ནྲི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དོན་འདྲི་བརོད་ཅེས་

པའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །འདེས་པའྲི་དོན་གཅྲིག་ཅེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་འདྲིའྲི་འབྲེལ་ཇྲི་ལྟར་

གནས་པའྲི་ཚུལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་ན་རེ། 

སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ན། རག་མཚན་སྒའྲི་བརོད་བྱར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེ་ལ་ཆ་ཤས་

མེད་པས་སྒ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་ཆ་ཀུན་བརོད་པས་སྒ་དང་ཚད་མ་ཕྲི་མ་གཞན་དོན་

མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་བཀོད་ནས། གཞུང་འདྲི་དག་དེའྲི་ལན་དུ་

འཆད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་རོད་པ་གཅྲིག་བསལ་པའྲི་བར་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༨༩བ༢ན།   ཊྱིཀ    * ཊྱིཀ
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བརྒྱུད་ནས་སང་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟ་སྔར་རང་མཚན་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་པར། 

སྒ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། སྒ་དོན་རང་མཚན་

ཡོད་ན། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་དགོས་པས་སྒ་རྟོག་གཞན་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་

སྐོན་འབྱུང་བར་ཡང་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྔར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསལ་

བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དང་མེད་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་རྒྱས་པར་བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་འད་སྒ་དོན་ཡྲིན་པའང་རྒྱས་པར་བཀག་

ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ཅྲིང༌། རང་མཚན་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ཀང༌། གཞན་

སེལ་བའྲི་སྤྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པར་ཡང་རྒྱ་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་ཟྲིན་མ་ཐག་གྲི་མཇུག་ཏུ་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ན། རང་མཚན་སྒ་

དོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་རོད་པ་འབྱུང་ན། རོད་པ་དེ་ལ་གཞན་སེལ་སྒ་དོན་དུ་བྱེད་

པའྲི་སྐོན་མེད། ཅེས་པའྲི་ལན་བཏབ་ཟྲིན་མ་ཁད། ཡང་དེ་འདའྲི་རོད་པ་དེ་སར་ཡང་

སང་དགོས་པའྲི་ཕྲི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་། མདོར་ན་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ཅྲིང་

རང་མཚན་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ཀང་། གཞན་སེལ་སྒ་དོན་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དང་

བཅས་པ་བཤད་ཟྲིན་མ་ཁད་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་ན། རང་མཚན་སྒ་དོན་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པའྲི་རོད་པ་འབྱུང་ན། རོད་པ་དེ་ལན་གང་གྲིས་ཀང་སོང་ནུས་པའྲི་ཐབས་མེད་

དོ། །གལ་ཏེ་སྔར་དེ་ལྟར་རྒོལ་བ་གང་ལ་བཤད་པའྲི་རྒོལ་བ་དང་། འདྲིར་རོད་པ་སྨྲ་བ་

པོའྲི་རྒོལ་བ་ཐ་དད་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྔར་གྲི་དོན་གཞན་སྒའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་

བ་དང་། དེ་བཀག་པ་ན་སྤྲི་གཞན་མེད་ན་རང་མཚན་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ནས། འོ་ན་གང་ཞེ་ན། གཞན་སེལ་པ་ཉྲིད་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རྒྱུ་
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མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མར་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་དང་སྤོད་པ་

བ་སོགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འོངས་ན་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་སྒ་དོན་དུ་

སྨྲ་བ་སུ་ཞྲིག་འདྲིའྲི་ཕོགས་སྔ་མར་འོངས་པ་སྨྲ་དགོས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་དང་རོད་པ་ལ་སྔར་བཤད་དག་དང་ཁྱད་པར་མེད་

ཅྲིང་དེའྲི་ལན་སྔར་ཡང་བཤད་ཟྲིན་ཀང༌། རོད་པ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་པའྲི་རྲིགས་

པའྲི་རྣམ་གངས་གཞན་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རོད་པ་དེ་ཉྲིད་

སོང་བ་ན་སྒ་དང་རྟགས་སེལ་པས་འཇུག་གྲི་དངོས་དབང་གྲིས་འཇུག་པ་མྲིན་པས་

སྐོན་མེད་ཅེས་པའྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་ནྲི། སྔར་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ལ། དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་བསྟན་བརོད་

པར་གྲིས་ཤྲིག །དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་འདྲིའྲི་མཚམས་

སྦར་དུ། རང་འགེལ་ལས། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་སྒས་བརོད་པ་ན་

དེ་ཉྲིད་གཞན་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་ཆ་མེད་པའྲི་ཐ་དད་པ་གཅྲིག་བརོད་པ་ན། ཐ་དད་

པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པས་དེ་ལ་སྒ་དང་ཚད་མ་གཞན་དོན་མེད་པར་ཇྲི་ལྟར་མྲི་

འགྱུར་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིར་འདེས་པའྲི་དོན་གཅྲིག་གཅོད་པ་

ན། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེའྲི་དོན་ཡང༌། ཐ་དད་ཁྱད་པར་མཚུངས་པ་ཡྲི། །རྣམ་པར་སྣང་བ་ཅན་ལ་

འགོད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལ་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་གྲི་

གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་

ཤྲིང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་རོད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། རོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་
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ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་གསལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་

རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ན། པ་ལ་ཤའྲི་སྟེང་དུ་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་

དང༌། ཙནྡན་གྲི་སྟེང་གྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ལ་ཁྱད་མེད་དགོས་སྙམ་

པ་སྟེ། ཤྲིང་གསལ་སོ་སོའྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཐ་

དད་མེད་དགོས་སྙམ་པའོ། །

ཇྲི་ལྟར་རོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དེ་ལྟ་ན་ཆ་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་གཅྲིག་བརོད་པ་དང༌། 

གཅྲིག་མ་བརོད་པའྲི་ཆ་གཉྲིས་འགལ་བས། པ་ལ་ཤའྲི་སྟེང་གྲི་ཤྲིང་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་

པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་བརོད་པ་ན། ཙནྡན་གྲི་ཡང་བརོད་དགོས་པས་པ་ལ་ཤ་ཤྲིང་སྒས་

བརོད་ཕྲིན་ཆད། ཙནྡན་སོགས་ཤྲིང་གསལ་གཞན་རྣམས་ཤྲིང་དུ་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་

ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་དང་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་མྲི་རྟག་པའྲི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལའང་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་

པར་སྣང་བ་དེ་ནྲི་ཁྱད་མེད་དུ་རེས་སུ་འགོ་ན། དེ་དག་གྲི་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་

ལོག་པར་སྣང་བ་རྣམས་ཆ་ཐ་དད་མེད་དགོས་པས་སྒ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲི་རྟག་པར་

བསྒྲུབས་པ་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གསལ་བ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་སྟེང་དུའང་མྲི་རྟག་

པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་བས་གསལ་བ་གཞན་

མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་རོད་པ་ཡྲིན་ལ། 

དོན་འདྲི། ཉྲིད་རང་འགེལ་དུ། མཚམས་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་

པ་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ལན་ནྲི། སྒ་དང་འདེས་པར་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་རྟག་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་སྒ་
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ལ་གཅོད་པ་ན། ཆོས་ཅན་སྒ་དེ་ལ་རྟག་པ་བཅད་པ་ཡྲིས། མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་པོའྲི་

ཆོས་མ་ལུས་བརོད་བྱར་བྱས་པའྲི་ཉེས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པར་ཐལ། སྒ་མྲི་རྟག་པར་

བརོད་པའྲི་སྒའམ། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ནྲི་སྒ་མྲི་རྟག་པ་གོ་བ་གཅྲིག་པུ་ཡྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྲི། 

དེ་དག་གྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་མྲི་རྟག་པར་གོ་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། སྒ་གང་གྲི་སྟེང་གྲི་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་

བ་དེ་ཉྲིད་རོད་པར་བྱེད་པ་ལས་མྲི་རྟག་པའྲི་གསལ་བ་མ་ལུས་པའྲི་སྟེང་གྲི་མྲི་རྟག་པ་

མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྲི། སྒའྲི་སྟེང་གྲི་མྲི་རྟག་

པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དང་བུམ་པའྲི་སྟེང་གྲི་དེ་ལྟར་སྣང་བ་སོགས་ཆ་ཐ་

དད་མེད་པའྲི་སོ་ནས་མྲི་རྟག་པའྲི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་

གནས་པའྲི་དངོས་པོའྲི་ནུས་པ་ལས་ཡྲིན་དགོས་པ་དེས་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་གོ་བར་

བྱེད་པ་དང་བུམ་པ་མྲི་རྟག་པར་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་དུ་མ་ཅན་གྲི་

སྒ་དང་རྟགས་ཐམས་ཅད་རྟེན་གཅྲིག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་དགོས་ནའང་དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་

དེ། སྒ་བུམ་སོགས་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་པའྲི་སོ་ནས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་སྒ་བུམ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པ་

ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཁྱད་མེད་དུ་རེས་སུ་འགོ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུ་སྒ་དོན་ཡྲིན་

ཀང༌། དེ་ཉྲིད་རྟོག་པའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་སྤྲི་དེའྲི་ངང་

དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་གནས་པའྲི་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་

པས་སྒའྲི་སྟེང་གྲི་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་བརོད་པ་ན་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་སྟེང་གྲི་ཡང་བརོད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་སོ་ནས་སྒ་དང་
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རྟགས་གཞན་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་པ་སྟེ། གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་

འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་པར་ཡང་རང་འགེལ་ལས། སྒ་འབྲས་བུ་དུ་མ་ཅན་རྟེན་གཅྲིག་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་སད་དུ་བརོད་པའྲི་བོའྲི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་པ་ཉེས་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་སོབ་དཔོན་གྲི་

དགོངས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་

ཕོགས་ཙམ་དུའང་མ་ཕྲིན་ཅྲིང༌། འབྲས་བུ་དུ་མ་རྟེན་གཅྲིག་འགྱུར། ཞེས་པ་ལ་

འབྲས་བུ་དུ་མ་དང་རྟེན་གཅྲིག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན༌། ཅེས་རང་ལུགས་ཀྲི་

ཚད་གྲུབ་ལ་སྦར་ནས་འཆད་མོད། གོང་དུ་དངས་པའྲི་རང་འགེལ་གྲི་ཚིག་དེ་མྲིག་

གྲིས་ཀང་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །གྲུབ་པ་དེས་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་

བཤད་པའྲི་སེལ་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་འཐད་ཅྲིང༌། སྤྲི་རྟག་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་

མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། མེ་ཏོག་འདྲི་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའ་ོཞེས་བརོད་པ་ན། སྔོན་པོའྲི་

སྒས་ཡོན་རས་གཞན་དང༌། ཨུཏྤ་ལའྲི་སྒས་རས་དོན་གཞན་བརོད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཨུཏྤལ་དང་དེའྲི་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་གཉྲིས་རས་ཀྲི་ཆ་སོ་སོར་མེད་ན། ཨུཏྤལ་བརོད་

པའྲི་རེས་སུ་སྔོན་པོ་བརོད་པའྲི་སྒ་དོན་མེད་པའམ། 

ཡང༌ན། ཨུཏྤལ་བརོད་པ་དང་སྔོན་པོ་བརོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་རྣམ་གངས་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་གྲི་ཚེ་སྔོན་པོའྲི་སྒས་སྔོན་པོ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་ཙམ་

གཅྲིག་གཅྲིག་སྟོན་པ་ན། ཨུཏྤལ་མྲི་སོང་ཞྲིང་མྲི་སྒྲུབ། ཨུཏྤ་ལའྲི་སྒས་ཀང་ཨུཏྤལ་མ་

ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གཅྲིག་གཅྲིག་སྟོན་པ་ན། གང་གྲི་ཚེ་གཞན་སྔོན་པོ་མྲི་

སོང་ཞྲིང་མྲི་སྒྲུབ་པར་གནས་ལ། གང་གྲི་ཚེ་མེ་ཏོག་འདྲི་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའ ་ོཞེས་
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བརོད་ལ་དེའྲི་ཚེ་རྟོག་བོའྲི་ངོར་བྱས་ནས་མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་

གཞྲི་མཐུན་པ་ནྲི་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བརོད་པ་ན། ཨུཏྤལ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་

པ་དང༌། སྔོན་པོ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་གཉྲིས་པོ་དེས་ནྲི་མེ་ཏོག་དེ་ལ་

ཁྱབ་པའྲི་སོ་ནས་མེ་ཏོག་གཅྲིག་པུའང་ལོག་པ་གཉྲིས་དང་ལན་པ་ལྟ་བུར་རྟོག་པ་ལ་

སྣང་ཞྲིང༌། ”དེ
1
་ལྟ་བུའྲི་སྒ་ནྲི་མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་

གཅོད་པར་བྱེད་པ་ན། སྒ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བརོད་ཅྲིང༌། རྟོག་པ་དེ་ལ་མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་

དང་སྔོན་པོར་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་ཡང་ཡྲིན། སྔོན་པོ་ཡང་ཡྲིན་

པའྲི་དངོས་པོའྲི་ཆོས་ལ་རེག་པར་འགྱུར་བའྲི་སོ་ནས་ལོག་པ་གཉྲིས་པོ་དེ་ནྲི་མེ་

ཏོག་དེ་ལ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་གཞྲི་མཐུན་དུ་

འཇོག་པ་ལ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྲི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་གཞྲིར་བྱས་ནས་

དེ་ཨུཏྤལ་དང་”སྔོན
2
་པོའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་འཇོག་པ་ན་རྟོག་པ་ལ་མེ་ཏོག་ཁྱད་གཞྲི་

དང༌། དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་གཉྲིས་ཐ་དད་པར་

སྣང་བའྲི་སོ་ནས་མེ་ཏོག་དེ་ལོག་པ་གཉྲིས་པོ་དེ་དང་ལན་པར་སྣང་བ་གཅྲིག་དགོས་

ཤྲིང༌། དེར་མ་ཟད་རྟོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མེ་ཏོག་དེ་རང་ཡང་ཨུཏྤལ་ཡང་

ཡྲིན། སྔོན་པོ་ཡང་ཡྲིན་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྲི་སོ་ནས་ལོག་པ་གཉྲིས་པོ་དེ་

ལན་པ་གཅྲིག་དགོས་སོ། །

དེ་དག་གྲིས་མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་གཞག་ནུས་ཀྲི། 

ཕྲི་མ་དངོས་པོ་ལ་དེ་ལྟར་གནས་པ་མ་ཚང་ན། རྟོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་ལོག་པ་གཉྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༩༣བ༣ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༩༣བ༥ན།   སྔན    * སྔོན
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ཆོགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་གྲིས་གཞྲི་མཐུན་དུ་གཞག་མྲི་ནུས་ཏེ། སྒ་དེ་མཉན་བྱ་མ་

ཡྲིན་པ་དང༌། མྲི་རྟག་པ་ལས་ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་སུ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ཡྲིན་ཀང་

སྒ་དེ་མཉན་བྱ་དང་རྟག་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དངོས་པོ་ལ་དེ་ལྟར་

གནས་པ་ཚང་ཡང་རྟོག་པ་ལ་ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཚང་ན་ཡང་གཞྲི་

མཐུན་འཇོག་མྲི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་བྱས་པ་དང་བྱས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་གཞྲི་

མཐུན་དུ་འཇོག་པའྲི་ཆོས་རྟོག་པ་ལ་ལོག་པ་གཉྲིས་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་

དགོས་པར། དེས་ནྲི་དེ་ཁྱབ་གཅྲིག་པུའང་སྣང༌། ཞེས་པས་བསྟན་ཅྲིང༌། སྣང་བ་ལྟར་

དངོས་པོ་ལའང༌། གཞྲི་དེ་ཆོས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་དགོས་པར། སྒ་ནྲི་ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་གསུམ་གྲིས་བསྟན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་གཞྲི་མཐུན་དུ་འཇོག་པའང་རྟོག་ངོ་

ཙམ་གྲི་ཆོས་ཡྲིན་གྲི། གཞྲི་མཐུན་དུ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བསྟན་པའྲི་སོ་

ནས་གཞྲི་མཐུན་དུ་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་བོ་རྟོག་པ་ཡྲིན་པར་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ཚེ་ཞེས་པ་རྐང་

པ་གཉྲིས་སོ། །

དེ་ལྟར་གཞག་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པར་

བཞེད་ནས། རྣམ་གཅོད་གཅྲིག་གཅྲིག་སྟོན་པ་ན། །གང་ཚེ་གཞན་མྲི་སོང་བར་

གནས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། བུམ་པ་ལྟོ་ལྲིར་བ་ཡྲིན་པར་དངོས་པོ་

ལ་གནས་པས་བརྡ་ལ་བྱང་བ་དག་ལ། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པ་ན། ལྟོ་ལྲིར་བའྲི་དོན་

སྤྲི་འབད་མེད་དུ་འཆར་བས་ཁྱབ་པ་ལྟར། མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་དང་སྔོན་པོའྲི་གཞྲི་

མཐུན་ཡྲིན་པ་དངོས་པོ་ལ་གནས་ན་མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལའོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། དེ་སྔོན་

པོ་ཡྲིན་པར་ཡང་སྣང་དགོས་ལ། དེ་སྔོན་པོའ་ོཞེས་བརོད་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་ཨུཏྤལ་
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ཡྲིན་པར་ཡང་སྣང་དགོས་པས། རྣམ་གཅོད་གཅྲིག་གཅྲིག་སྟོན་པ་ན་གང་ཚེ་གཞན་

མྲི་སོང་བར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་ནྲི་ཕོགས་

སུ་མ་ཕྲིན་ལ། སྒ་ནྲི་ཞེས་སོགས་རྟོག་ངོར་འཇོག་ཀང་རང་མཚན་ལ་མྲི་སླུ། ཞེས་

པའྲི་དོན་དུ་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །རང་འགེལ་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་དག་བར་

ཚིགས་སུ་མཛད་ནས་འགེལ་པ་མ་མཛད་ལ། དེ་མྲི་མཛད་པ་ཡང་གོང་དུ། རྟོག་ངོར་

གཞྲི་མཐུན་འཇོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དག་ལ་དཔགས་ནས་འདྲི་ཉྲིད་ཤེས་ས་

བ་ལ་དགོངས་པའོ། །དེ་ལྟར་རང་ལུགས་ལ་གཞྲི་མཐུན་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་

ནས། གཞན་སེལ་བ་ཁས་མྲི་ལེན་པར་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་དངོས་དབང་གྲིས་

འཇུག་པར་འདོད་པ་དག་གྲི་གཞྲི་མཐུན་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་འགོག་པ་ནྲི། ཨུཏྤལ་སྔོན་

པོ་ཞེས་བརོད་པ་དེའྲི་ཚེ། སྔོན་པོའྲི་སྒས་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་གྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་

ནྲི་རོད་པར་བྱེད་པ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤལ་གཉྲིས་སོ་སོར་བོ་

མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་དགོས་པ་ལ་སྣང་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཡོད་ན་སྣང་རུང་གྲི་

དངོས་པོ་མ་དམྲིགས་པ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་

གཞྲི་མཐུན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཅྲིག་ཀང་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་

མཐུན་རས་སུ་གྲུབ་ན། མེ་ཏོག་དེ་ཨུཏྤལ་དང༌། སྔོན་པོའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་བདེན་པའྲི་

ཕྲིར་ཐ་དད་དུ་བདེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཕྲི་རོལ་བ་དག་གྲི་གཞྲི་མཐུན་ཁས་ལེན་

ཚུལ་ལྟར་ཨུཏྤལ་དེ་དང་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་རས་གཞན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ། དེ་

དག་སོ་སོར་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་མྲི་སྣང་བས་རས་གཞན་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞྲི་

མཐུན་དུ་མྲི་བདེན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །
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དེས་ན་གཞན་ལུགས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང༌། རང་ལུགས་ལ་གཞྲི་

མཐུན་བདེན་མེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་

དག །སྤྲི་དངོས་པོ་བ་དོན་གཞན་གཅྲིག་ནྲི་སྒས་བརོད་པར་བྱེད་པ་མྲིན། ཞེས་

འཆད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། སྔར་ཕོགས་སྔའྲི་སབས་

སུ་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་བརོད་པའྲི་སོ་ནས་གཞྲི་མཐུན་དུ་གྱུར་བའྲི་ཕོགས་སྔ་

བཀོད་ནས། ལན་གྲི་སབས་སུ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གནོད་བྱེད་འདྲི་བསྟན་གང་ཡང་མྲི་སྦོར་

བ་དང༌། རང་ལ་གཞྲི་མཐུན་རུང་ཞྲིང་སྤྲི་བརོད་ན་མྲི་རུང་བར་བསྟན། ཞེས་པའྲི་

བསྡུས་དོན་བཀོད་ནས་ཚིག་དོན་གྲི་སབས་སུ་གཞན་ལུགས་ལ་གཞྲི་མཐུན་མྲི་

རུང་བའྲི་ཚུལ་གང་གྲིས་བསྟན་སྦར་རྒྱུས་ཕོངས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ངོ་མཚར་རོ། །

དེ་ལྟར་སེལ་བ་སྨྲ་བ་རང་ལུགས་ལ་གཞྲི་མཐུན་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་

དང༌། གཞན་ལུགས་ཀྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ལན་པའྲི་སོ་ནས་འཇོག་

པར་འདོད་པ་བཀག་ནས། དེས་ན་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་སྐོན་མེད་དུ་

སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་བསྟན་པ་ལྟར་གྲི་གཞན་སེལ་པ་ཁས་ལེན་པ་དག་ལ་

འཐད་ཀྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཁས་ལེན་པ་དག་ལ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གཞྲི་མཐུན་

གྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་སྒ་བོར་མ་ཟད་སྤྲི་ཡྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་སྒ་རྣམས་དང་ནྲི་བོ་ཉྲིད་ཀང་སོབ་

དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་གཞན་སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་འཐད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

དག་གཞན་སེལ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་བངས་ན་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ཚད་མས་གནོད་མེད་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆོག་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེ་འདའྲི་སྒ་

བོ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་འདའྲི་སྤྲི་
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རྟག་དངོས་སྒ་དོན་དང་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་དེ་དག་

མྲི་སྲྲིད་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་བསྟན་པའྲི་དགོས་པ་ཡང་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་བཟང་ངན་ནྲི། ལུགས་དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་དང་བསྟན་བཅོས་ལ་གགས་པའྲི་ཐ་

སྙད་ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་དུ་གཞག་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་རེས་སུ་བྱེད་ལ། ཐ་སྙད་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལུགས་འདྲི་ལ་འཐད་ཅྲིང༌། གཞན་ལ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པའྲི་

སོ་ནས་གཞན་དག་ལུགས་འདྲི་ལ་གཞུག་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་དངོས་ལ་དེ་དག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། གཞན་ལུགས་ལ་སྤྲི་

གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ལ། གངས་ཅན་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཆ་

མེད་གཅྲིག་དང༌། གསལ་བ་ཐམས་ཅད་རས་གཅྲིག་པར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་སྤྲི་

གཞྲི་མཐུན་མྲི་རུང་བར་སྟོན་པ་ནྲི། བ་ལང་གྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཆ་མེད་དེ་དང་བ་ལང་

གྲི་གསལ་བ་དག་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་ཏེ། སྤྲི་དེའྲི་རས་ལ་ཆ་

ཤས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་གསལ་གཉྲིས་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་ཐ་དད་

པའྲི་བོའྲི་ཡུལ་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བའྲི་ངོ་བོ་

དང༌། བ་ལང་གྲི་གསལ་བའྲི་ངོ་བོ་དག་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྤྲི་

གསལ་ལ་སྒ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་བས་གཞྲི་མཐུན་གྲི་སྒ་བོའྲི་ཐ་སྙད་

ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་ཉྲིད་དང་ཉྲིད་གཞྲི་མཐུན་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཕན་ཚུན་”བྱེད
1
་པར་མེད་ཐལ་ཕྲིར། །བསྡུས་

པ་གཅྲིག་ནྲི་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ལ། 

1 མ་ཕྱི། ༩༤བ༢ན།   བྱད    * བྱེད
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ཡང༌། བསྡུས་པ་དུ་མ་ཉྲིད་འགྱུར་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྲི་ཡང་མྲི་

འཐད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དེར་མ་ཟད་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཆ་མེད་དེ་དང་བ་ལང་

དཀར་ཟལ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པས། དེ་ཉྲིད་བ་ལང་ནག་སྒུར་

སོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲིར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སྤྲིའྲི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་

ཀང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་ནག་

སྒུར་སོགས་ཀྲི་སྤྲིར་འགྱུར་ན། བ་ལང་གྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བ་ལང་ནག་

སྒུར་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་དང༌། དེ་ལས་ལོག་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བ་ལང་

ནག་སྒུར་གྲི་སྤྲིའང་ཡྲིན། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་གཅྲིག་ཀང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་

མྲི་ནུས་ཏེ། དོན་གཅྲིག་ནྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གཉྲིས་ཀའྲི་དོན་གཅྲིག་

སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་རུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་ནྲི་རང་

འགེལ་གྲི་དགོངས་པ་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་ཡྲིན་ལ། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག །སྔོ་སེར་གཅྲིག་

ཏུ་ཐལ། སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད༌ན། སྔོན་པོ་དེ་

སེར་པོ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཞེས་འཆད་མོད། སྔོ་སེར་

གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པ་དང༌། སྔོན་པོ་སེར་པོ་ལ་རེས་སུ་མྲི་འགོ་བས་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་

མྲི་འཐད་པར་འཕེན་ནུས་མྲི་ནུས་སོམས་ཤྲིག །

བྱེ་བྲག་པ་སྤྲི་གསལ་རས་གཞན་ཁས་ལེན་པ་ལ་དེ་དག་མྲི་འཐད་པར་སྟོན་པ་

ནྲི། ཤ་པ་དང་ཤྲིང་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཐ་སྙད་དག་ཀང་རྒྱུ་མེད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། སྤྲི་གསལ་རྣམས་རས་ཐ་དད་གྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །ཀང་ཞེས་པས་

གསལ་བ་དང་སྤྲི་རས་གཞན་ཡྲིན་ན་སྤྲིའྲི་ཐ་སྙད་མྲི་འཐད་བར་མ་ཟད། ཅེས་པ་སྡུད་
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བའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྤྲི་གསལ་ཐ་དད་ན་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་

དེ་དག་ལ་རེས་སུ་འགོ་བར་མྲི་འཐད་སྙམ་དུ་དགོངས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྤྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་ཉེས་པ་ཕོགས་གཞན་ལ་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་བསྟན་ནས། ཉེས་པ་དེ་དག་རང་ལ་

མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ལ། ཐོག་མར་མདོར་བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང་

གཞན་སེལ་པའྲི་སྤྲི་དེ་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་བརྟགས་ན་ཉེས་པ་དེ་

དག་མྲི་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དེ། རྟོག་ངོའྲི་

ལོག་པ་དེ་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུའང་བརྟག་པ་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་

བརྟག་པ་བྱར་མེད་ཀང༌། སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད་ན། 

གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤྲི་སྒ་གཅྲིག་འཇུག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བུམ་གསལ་ཐ་

དད་པ་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པ་དག་ལ། རྒན་པོ་བརྡ་ཤེས་པས་བུམ་པ་ཞེས་

པའྲི་སྒ་གཅྲིག་བརྡར་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆུ་སྐོར་བ་དེའྲི་འབྲས་བུ་

ཡོངས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་དེ་འདའྲི་སྤྲི་སྒ་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆུ་སྐོར་

བ་དེ་ཡྲི་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཅན་ལས་ལོག་པར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ལོག་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་འཆད་པའྲི་གཞུང་དུ་སྦར་ནས། གལ་

ཏེ་རྟོག་ངོའྲི་ལོག་པ་དེ་ཉྲིད་གསལ་བ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་སྤྲི་མ་ཡྲིན་ན། སྤྲི་རྟག་དངོས་ཡོད་པའང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་

རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཁེགས་པས་གསལ་བདག་ལ་སྤྲི་སྒ་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་སྦོར་
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བ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་གསལ་བ་སོ་སོ་དག་ལ་བརྡ་སྦོར་དགོས་

ནའང་དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་མྲིན་བཅད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གསལ་

བའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་མྲིན་བཅད་པའྲི་ལོག་པ་བརྡ་

སྦོར་ཤེས་པ་ལ་མྲི་སྣང་བར་གསལ་བ་རང་མཚན་ཐ་དད་པ་དག་བརྡ་སྦོར་ཤེས་

པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་ནྲི་དཀའ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་མྲིན་མ་བཅད་ན་མྲི་འདོད་

པའྲི་དོན་ལ་མ་འདེས་པར་བསྟན་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐ་སྙད་ཀྲི་ཚེ་དོན་གོ་བའྲི་

འབྲས་བུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཟུར་སྔ་མ་དེར་ཐལ། བརྡ་སྦོར་ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་

འདེས་འཛིན་གྲི་བོ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །དངོས་པོ་ཀུན་རང་རང་ངོ་བོ་ལ་མ་འདེས་པར་

གནས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བ་ལང་ཁ་བོ་ཡྲི་ནྲི་ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སེར་སྐ་ལ་

ཡོད་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། སེར་སྐའྲི་ངོ་བོའང་ཁ་བོ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་མྲིན་བཅད་

པས་མ་ལྟོས་པར་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་སྔར་ཡང་བཀག་ཟྲིན་པ་མ་ཡྲིན་

ནམ་ཞེ་ན། རྲིགས་པ་གཞན་ཡྲིན་པས་ཟློས་སྐོན་མེད་དོ། །

དེ་དག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ད་ལྟར་བ་ལང་ཁ་བོའྲི་ངོ་བོ་བ་ལང་

སེར་སྐ་ལ་མེད་ཅྲིང་སེར་སྐའྲི་ངོ་བོ་བ་ལང་ཁ་བོ་ལ་མེད་ཀང༌། བཞོ་བཀལ་སོགས་

དེའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་མྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་ནྲི་ཁ་བོ་དང་སེར་སྐ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་

ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དོན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་འདའྲི་སྤྲི་གཅྲིག་ཐ་དད་མེད་པའམ་

མཚུངས་པར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་སྒ་ཡྲི་བྱེད་བྲག་ཐ་དད་ཁོ་ན་སྦོར་བ་མྲི་རྲིགས་པས་བ་

ལང་ཞེས་པའྲི་སྤྲི་སྒ་གཅྲིག་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་རྟག་དངོས་གཅྲིག་རེས་སུ་འགོ་

བས་སྦར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར། དེ་འབྲས་ཅན་མྲིན་ལས་ལོག་པ། ཞེས་སོགས་
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ཀྲིས་བ་ལང་གྲི་ལོག་པ་དེ་ཁ་བོ་དང་ཁུ་ཡུ་གཉྲི་ག་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་བསྟན་ཅྲིང༌། ཁ་

བོ་ཡྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཁ་བོ་དང་ཁུ་ཡུ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པས། གཞན་དག་

ཀ་བུམ་དངོས་པོ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཀ་བུམ་ཡང་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་

དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་བསལ་བ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་

རྣམས་ཀྲིས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་དེ་དག་བྱེད་པར་མཚུངས་པར་

འདོད་ན་ཡང༌། བཞོ་བཀལ་སོགས་དེའྲི་འབྲས་བུ་མེད་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཕྲིར་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཐབས་མེད་པས་གཞན་སེལ་

པའྲི་སྤྲི་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་བོ། ཞེས་པའོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་འབྲས་བུ་རྲིགས་

གཅྲིག་བྱེད་པར་མཚུངས་པ་དེ་ཉྲིད་གསལ་བ་རྣམས་ལས་རས་གཞན་པའྲི་སྤྲིར་

འདོད་ནའང༌། དེ་ནྲི་འབྲས་བུ་མེད་པ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་གཞན་སེལ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་རས་

གཞན་མྲིན་ཅེས་འཆད་མོད། དེའང་དེ་འབྲས་ཅན་མྲིན་བྲལ། ཅེས་པ་ལས་དགག་བྱ་

དང་འགོག་བྱེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་གལ་ཏེ། བ་ལང་གྲི་འབྲས་བུ་བཞོ་རྨོ་སོགས་མྲི་བྱེད་པ་ལས་

ལོག་པ་དེ་ཉྲིད་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་སྤྲིའོ་ཞེས་འདོད་

ནའང་དེ་འདའྲི་ལོག་པ་དེ་བཞོ་རྐོ་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་མྲི་བྱེད་པ་ལས་རས་ཐ་དད་དམ་

མྲི་དད། མྲི་དད་ན། བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་བཞོ་རྨོ་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་དག་ལས་

རས་ཐ་དད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་ལོག་པ་དག་དང་རས་གཅྲིག་པ་དེ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་འགལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། བཞོ་རྨོ་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ལས་རས་

གཞན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་འདའྲི་འབྲས་བུ་མེད་པ་དག་ལས་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་
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ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་འདའྲི་འབྲས་བུ་བྱེད་མྲི་བྱེད་ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་དངོས་འགལ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཤད་ན། རང་འགེལ་གྲི་དགོངས་པར་བརྟག་ཏུ་རུང་ཙམ་ཡྲིན་མོད་

ནའང། སྔ་མ་ཉྲིད་ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །

དེ་ལྟར་སྤྲི་གཞན་རྟག་དངོས་མེད་ཀང་སྤྲི་སྒ་གཅྲིག་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

བསྟན་ནས། དེ་འདའྲི་དཔེ་སྟོན་པ་ནྲི། སྤྲི་གཞན་མེད་པའྲི་དུ་མ་ལ་སྤྲི་སྒ་གཅྲིག་འཇུག་

པ། དཔེར་ན། མྲིག་དང་གཟུགས་དང་ཡྲིད་བྱེད་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་

རྣམ་ཤེས་གཅྲིག་གྲི་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་སྐེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་ན་རྒྱུ་

མཚན་དེས། རྐེན་གསུམ་དེའྲི་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་འབྲས་བུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་དེ་སྒ་

གཅྲིག་གྲིས་སྟོན་པ་དག་ནྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ལ། དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟར་སྟོན་ན། 

དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀུན་ཅྲིག་ཆར་མྲིང་གཅྲིག་གྲིས་

རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྐེན་གསུམ་པོ་དེའྲི་ངོ་བོ་ལས་ནྲི་རས་ཐ་དད་པའྲི་སྤྲི་མེད་

དུ་ཟྲིན་ན་ཡང་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཞེས་པའྲི་བརྡ་ལས་བྱུང་བ་གཅྲིག་གྲིས་བསྙད་པར་བྱ་

བ་བཞྲིན་ནོ། །

༼སྣང་ཡུལ་དང་སྒ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པ་

དགག་པ།༽

བདུན་པ་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང་སྒ་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པ་

རྒྱས་པར་དགག་པ་ལ། སྤྲིར་དགག་པ་དང༌། སོ་སོར་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྲི་རྟག་དངོས་གཅྲིག་གནས་པའྲི་ཕྲིར་གསལ་བ་མང་པོ་
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དག་ལའང་ཉན་པ་གཅྲིག་འཇུག་པ་ཡྲིན་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྲི་རྟག་དངོས་

གཅྲིག་གནས་པ་དེ་གསལ་བ་ལ་དོན་གཞན་གྲི་ཚུལ་གྲིས་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ནམ། འོན་

ཏེ་སྒོན་མེས་གཟུགས་ལྟར་གསལ་བས་སྤྲི་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་དེ་ལ་

གཉྲི་ག་མྲི་རྲིགས་སོ། །གཉྲི་ག་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དང་པོ་མྲི་རྲིགས་

པའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། སྤྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གསལ་བ་ལ་དོན་གཞན་གྲི་སོ་ནས་བརྟེན་

པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟག་པ་གང་ཞྲིག །རྟག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། དོན་གཞན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲིས་མ་ངེས་ཏེ། འཁར་གཞོང་ལ་

རྒྱ་ཤུག་བརྟེན་པར་མཐོང་ངོ༌། ཞེ་ན། འཁར་གཞོང་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྲི་རྒྱ་ཤུག་

ལ་ཕན་མྲི་འདོགས་བཞྲིན་དུ། དེའྲི་རྟེན་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གེགས་མེད་ན་

འཐུར་དུ་ལྟུང་བའྲི་དང་ཚུལ་ཅན་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་ཀྲིས་དེའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་རྣམས་

རྲིགས་འད་སྔ་མ་རྣམས་དང་ཡུལ་གོ་ས་མཚུངས་པར་སྐེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། སོགས་

པས་འཁར་གཞོང་ལས་གཞན་པའྲི་རྟེན་དང༌། རྒྱ་ཤུག་ལས་གཞན་པའྲི་བརྟེན་པ་ཆུ་

ལ་སོགས་པ་དག་སྡུད་དོ། །དེ་ལྟར་དཔེ་བཀག་ནས། དཔེ་དོན་ཆོས་མྲི་མཚུངས་

པར་བསྟན་པ་ནྲི། ཚུལ་དེ་ཡང་སྤྲི་དེ་ལ་མྲི་སྲྲིད་དེ། རྟག་པ་ཕྲིར་རོ། །སྔར་མེད་

གསར་དུ་བསྐེད་པའྲི་རྟེན་མ་ཡྲིན་ཀང་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པས་གསལ་

བས་མྲི་ཕན་ཀང༌། དེ་ལ་བརྟེན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་

པ་སྤྲིར་དགག་པ་ནྲི། སྤྲི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དེ་ཁྱོད་གྲུབ་ཟྲིན་མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་

པའྲི་རྟེན་དུ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་པའྲི་རྟེན་དུ་

མེད་ན་ཡང༌། མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སོ་སོར་བརྟགས་
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ནས་དགག་པ་ནྲི། སྤྲི་ཆོས་ཅན། གསལ་བས་ཁྱོད་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པར་བྱེད་པ་དེ་

ཡང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། གསལ་བ་ཁྱོད་ཀྲི་གནས་པ་ཁྱོད་ལས་རས་ཐ་དད་བྱེད་དམ། ཐ་

དད་མྲིན་པ་བྱེད་ཅེས་རྣམ་པར་དཔོད་པས་བཅད་ན་དེ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་རས་ཐ་དད་ན་སྤྲི་གནས་པ་མྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །རས་གཅྲིག་

ན་སྤྲི་རྟག་དངོས་ནྲི། ཆ་མེད་ཡྲིན་པས་དེ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བས་གནས་པ་སྤྲི་དང་རས་གཅྲིག་པ་བསྐེད་ན་སྤྲི་ཡང་

སྐེད་དགོས་པས་སྤྲི་རྟག་པ་ཉམས་སོ། །དཔང་ལོས། གནས་མྲིན་དེ་ཡང་ཐ་དད་

མྲིན། །ཐ་དད་དཔད་ན་མྲི་རྲིགས་ཉྲིད། ཅེས་བསྒྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་རྟེན་ནམ་ཞེས་པའྲི་བརྟག་དང་པོ་བཀག་ནས། གསལ་བ་ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་

དོགས་པ་འགོག་པ་ནྲི། བདག་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྤྲི་གསལ་བ་ལ་གནས་པའྲི་དོན་

གསལ་པས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་བདག་ལ་ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

སྤྲི་གསལ་བ་ལ་གནས་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་གསལ་བས་སྤྲི་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྤྲི་དང་ལན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་

རྲིགས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། ཞེས་སོགས། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། བདག་ལ་དམྲིགས་པའྲི་མྲིག་གྲི་

རྣམ་ཤེས་སྐེད་རུང་བའྲི་དོན་གཞན་སྒོན་འོད་ཀྲི་ངོར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་མུན་ཁུང་

གྲི་བུམ་གཟུགས་ལྟ་བུ་ནྲི་སྒོན་འོད་ཀྲིས་གསལ་བྱ་ཡྲིན་ལ། དེ་སྔར་རང་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་སྐེད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་དག་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྐེད་རུང་

ཉྲིད་དུ་བྱེད་པ་པོ་ནྲི་སྒོན་འོད་ཡྲིན་པས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚུ་ལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར། དོན་གཞན་གནས་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་ཡྲིན་དགོས་པར་མ་ཟད། གསལ་
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བྱེད་ཡྲིན་ན་ཡང་གསལ་བྱ་དེའྲི་རྒྱུ་རུ་འདོད་དོ། །

སྤྲིར་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ་སྤྲི་འདྲི་ནྲི་སྔར༌། ནས་

རང་འཛིན་སྤྲི་བོ་སྐེད་རུང་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ན་དེར་འགྱུར་བ་གསལ་བས་གསལ་

བར་བྱས་པ་དེ་ལ་ལྟོས་པར་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། སྔར་ནས་དེར་མེད་ན། དེར་འགྱུར་བ་

གསལ་བ་དེ་ལ་ལྟོས་པར་མྲི་རུང་ཏེ། འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དེས་ན་སྤྲི་དེ་ནྲི་སྤྲི་དེ་

དང་ལན་པའྲི་གསལ་བས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལས་རང་འཛིན་སྤྲི་བོ་སྐེད་པ་གང་

ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གསལ་བས་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་སོ་

ནས་སྤྲི་བོའྲི་ཡུལ་དུ་སྤྲི་གསལ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་འཛིན་དབང་པོ་གསལ་བས་

གསལ་བར་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་སྤྲི་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐེད་བྱེད་དུ་འདུ་བྱས་ཏེ། སྤྲི་བོ་

ལ་སྤྲི་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གསལ་བ་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ལས་སྤྲི་འཛིན་

དབང་པོ་སྤྲི་འཛིན་དབང་བོ་སྐེད་བྱེད་དུ་འདུ་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་སྤྲི་དེ་སྤྲི་བོའྲི་གཟུང་

དོན་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྤྲི་བོ་དེ་ནྲི་ཁྱོད་དབང་པོ་ལ་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་

མེད་ཀྲི་དུས་དག་ལས་སྤྲི་རྟོགས་པ་གསལ་མྲི་གསལ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འང་

སྒས། གསལ་བ་དེ་སྤྲིའྲི་གསལ་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་པར་མ་ཟད། དབང་པོའྲི་གསལ་

བྱེད་དུའང་མྲི་འཐད་ཅེས་པའོ། །ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མྲི་མཐུན་དཔེ་དངོས་སུ་

སོས་པ་ནྲི། མྲིག་སན་ལ་སོགས་པས་མྲིག་དབང་གསལ་བར་སྐེད་པས་དེས་མྲིག་

དབང་གྲི་སྐོན་བསལ་བའྲི་སོ་ནས་མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་གསལ་མ་གསལ་གྲི་ཁྱད་

པར་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ནྲི་མཐའ་བཅད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། བྱེ་བྲག་པ་

དང་གངས་ཅན་པ་གཉྲི་གའང་འདྲི་ལྟར་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །
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དེ་ལྟར་གསལ་བས་སྤྲི་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཀག་ནས་སྤྲིའྲི་གསལ་”བྱེད
1
་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་གསལ་བ་ལ་སྤྲི་གནས་པ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྲིགས་

རྣམས་ཀྲི་ནྲི་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་རྲིགས་དང་ལན་པར་འདོད་ན། སྒོན་

མེ་ལ་སོགས་པའྲི་འོད་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་སྤྲི་དེ་ལན་པ་འཐོབ་

པར་ཐལ། དེའྲི་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། འོད་དེ་དག་བ་ལང་ངོ་སྙམ་

པའྲི་བོ་སྐེ་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་ན། བ་ལང་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་

ཀྲིས་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བ་ཉམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ། བྱེ་བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་གྲི་འདོད་པ་སོ་

སོར་དགག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་ཕེ་ནས་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་པ་གང་དག་རྲིགས་ནྲི་གསལ་བ་ལས་

རས་གཞན་ནམ་གཞན་མྲིན་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་གཉྲི་གའྲི་ལུགས་ལ་སྔོན་

མེད་གསར་དུ་བྱུང་བའྲི་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ནྲི། འདྲི་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་

སྤྲི་ཡྲི་བོ་གོས་སྐེ་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཉྲི་

གའྲི་ལུགས་ལའང་གཅྲིག་གསལ་བ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བའྲི་སྤྲི་ནྲི་གཞན་གྲིས་

བྱུང་གྲི་གསལ་བ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྤྲི་ལ་ཆ་ཤས་མེད་

པས་སོ། །གཞན་ཡང་གངས་ཅན་འདོད་པ་ལྟར་སྤྲི་དེ་གཞན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་

རས་གཞན་ཉྲིད་མྲིན་པར་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་སྤྲི་དེ་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པས་སྤྲི་གསལ་

གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་སྤྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་བཞྲིན་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༩༧བ༦ན།   བྱད    * བྱེད
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གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ནང་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་རེས་སུ་འགོ་དགོས་པ་ལ། དེ་

ལྟར་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བྱེ་བྲག་པ་འདོད་པ་ལྟར། སྤྲི་གསལ་རས་

གཞན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་ཡང་སྤྲི་གསལ་བ་ལ་བརྟེན་པའམ་རེས་སུ་འགོ་བ་མྲིན་པར་

འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཕོགས་དེ་གཉྲིས་ཀ་མྲི་

འཐད་དོ། ཞེས་ཏེ། རྐང་པ་ཐ་མ་འདྲི་གཉྲིས་ནྲི། ལུགས་གཉྲིས་ལ་གནོད་བྱེད་སོ་

སོར་བསྟན་པ་དང༌། སྔ་མ་ནྲི་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བྱེ་བྲག་པའྲི་

ལུགས་དགག་པ་དང༌། གངས་ཅན་གྲི་ལུགས་དགག་པ་གཉྲིས། 

༼བྱེ་བྲག་པའྲི་ལུགས་དགག་པ།༽

དང་པོ་ལ་སྤྲི་རས་གཞན་ཡོད་པ་དགག །དེ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག །དེ་

མེད་པའྲི་གནོད་བྱེད་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་བྱེ་བྲག་པའྲི་སྟོན་པ་དང་སྲོང་གཟེགས་

ཟན་གྲིས་སྤྲི་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། མཁན་པོ་འདས་ནས། དེའྲི་

དངོས་”སོབ
1
་པེ་ཐར་དང༌། པེ་ལུཀ་གཉྲིས་དེའྲི་དོན་ལ་མྲི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། པེ་

ཐར་ན་རེ། སྤྲི་ནྲི་རང་གྲི་རྟེན་གསལ་བ་ཙམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་

ལ། པེ་ལུཀ་ནྲི་གསལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཡུལ་ཀུན་ན་ཁྱབ་པར་འདོད་ལ། གཉྲིས་ཀའང་

སྤྲི་རྟག་དངོས་ཆ་མེད་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་གཞན་དུ་འདོད་པ་སོགས་ལ་ཁྱད་

པར་མེད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༩༨ན༧ན།   སོང    * སོབ
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དེ་ལ་ལུགས་དང་པོ་དགག་པ་ནྲི། གསར་བྱུང་གྲི་བ་ལང་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་

སྤྲི་མེད་པར་ཐལ། སྔར་ནས་ཡུལ་གཞན་ན་ཡོད་པའྲི་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་ནྲི་དེ་ལ་རེས་སུ་

མྲི་འགོ་བ་ལང་གསར་བྱུང་སྐེས་པའྲི་གཞྲི་དེ་ན། དེའྲི་སྤྲི་སྔར་ནས་ཡོད་པའང་མྲིན། 

གསལ་བ་དེ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིས་དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡོད་པའང་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྤྲིའྲི་ཆ་གཅྲིག་སྔ་མ་ལ་གནས་ནས་ཆ་གཅྲིག་ཕྲི་མ་ལ་འཕོ་བའང་མྲིན་པར་ཐལ། སྤྲི་

ཆ་དང་ལན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བ་སྔ་མ་སངས་ནས་སྤྲི་རྲིལ་པོ་གསལ་བ་

ཕྲི་མ་ལ་འཕོ་བའང་མྲིན་པར་ཐལ། རྟེན་སྔ་མ་གསལ་བ་སྔར་ཡོད་ན་སྤྲིས་ཡོངས་སུ་

མྲི་འདོར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདོར་ན་སྔ་མ་སྤྲི་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རེས་སུ་བརེ་

བའམ། ངོ་མཚར་བས་ན། ཀེ་མ་ཞེས་བོས་ནས། སྤྲི་གསལ་བ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པར་

ཁས་བངས་ན། ཕྲི་མ་སྤྲི་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཕྲི་མ་ལ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ན་སྔ་མ་

སྤྲི་མེད་དུ་འགྱུར་བ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྤྲིའྲི་འཇོག་ཚུལ་ནྲི། སྤྲིས་ཕོངས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སད་པའོ། །མྲི་འགོ་ཞེས་པ་འཆད་པ་ནྲི། གསལ་བ་སྔ་མ་གཞན་ལ་གནས་པར་

གྱུར་པའྲི་སྤྲི་ནྲི་རང་གྲི་གནས་ལས་མྲི་གཡོ་ཞྲིང་དེ་ལས་གནས་གཞན་སྐེ་བའྲི་

གསལ་བ་ལ་ཁྱབ་ནས་གནས་ན་ཤྲིན་ཏུ་རྲིགས་པར་ལན་ཏེ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། སྤྲི་

ལ་ཆ་ཤས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ན་ཡོད་པའང་མྲིན་ཞེས་པ་འཆད་པ་ནྲི། བ་ལང་གྲི་སྤྲི་

ཆོས་ཅན། ཕྲིས་ཀྲི་བ་ལང་དེ་དག་གསར་དུ་སྐེས་པའྲི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་

གསལ་བ་ལ་ཁྱབ་ཅན་གནས་པ་”ཞྲིག
1
་དེ་ནྲི་ངོ་མཚར་ཆེ་སྟེ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། 

གང་ན་གསར་བྱུང་གྲི་དངོས་པོ་ཕྲིས་ཀྲི་བ་ལང་དེ་གནས་པར་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་དེར་

1 མ་ཕྱི། ༩༨བ༧ན།   ཅྱིག    * ཞྱིག
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ནྲི་སྔར་ནས་ཁྱོད་འབྲེལ་ཞྲིང་ཡོད་པའང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། སྤྲི་

རང་གྲི་གསལ་བ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་ཀྲི། གསལ་བ་མེད་པའྲི་ཡུལ་ན་མྲི་སྲྲིད་པར་དམ་

བཅས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་སོ། །མ་ཁྱབ་ན་གཡོ་བ་མེད་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་

ཉམས་སོ། །

ལུགས་གཉྲིས་པ་དགག་པ་ནྲི། པེ་ལུཀ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། 

གསལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཡུལ་ཀུན་ན་རྲིགས་གཅྲིག་དུས་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཕོད་འདུ་

འབྲེལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡོད་པས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གྲི་

སྤྲི་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡུལ་གཅྲིག་ཏུ་གསལ་བས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བ་ཉྲིད་

དུ་ཐལ། ཁྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་ཁྱབ་ཅྲིང་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཡུལ་

གཅྲིག་ཏུ་མཐོང་བས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཅྲིག་ཅར་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ཡུལ་

གཅྲིག་ཏུ་བ་ལང་ཁ་བོ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲིས་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་

བ་ལང་གྲི་སྤྲི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའྲི་

བ་ལང་གྲི་སྤྲི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་ཡང་

རྟག་དངོས་ཡྲིན་པས་ཆ་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞྲི་གང་ལ་སྤྲི་དེ་འཕོད་པ་འདུས་པའྲི་

འབྲེལ་པ་གཅྲིག་མཐོང་བ་ན་ཀུན་མཐོང་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་འབྲེལ་བ་ཅན་ཀུན་

ཡང་མཐོང་དགོས་པས། བ་ལང་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ན་ཤེས་བྱ་ཐམས་

ཅད་ཅྲིག་ཅར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་སྤྲི་མཐོང་བ་ནྲི་གསལ་

བས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པས་གསལ་བ་མེད་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སྤྲི་མཐོང་བ་

དང༌། གསལ་བ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲི་མཐོང་བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 
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སྤྲི་རྟོགས་པ་དེ་ཡང་གསལ་བས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་

ཡྲིན་ན་གསལ་བ་མ་རྟོགས་པར་སྤྲི་མྲི་རྟོགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གསལ་བྱེད་སྔར་

རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་གསལ་བྱ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་

བ་མ་རྟོགས་པར་སྤྲི་མྲི་རྟོགས་པ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། སྤྲི་དང་དེ་དང་ལན་པའྲི་

གསལ་བ་དག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན། རྟོགས་ཚུལ་གོ་ལོག་པར་འདོད་དེ། སྔར་སྨྲས་པའྲི་

རྟོགས་ཚུལ་ར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལས་འདྲི་གོ་ལོག་པས་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྤྲི་མཐོང་བའྲི་སོ་ནས་གསལ་བ་ལ་སྒ་བོ་འཇུག་

དགོས་པར་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་སྤྲི་རས་གཞན་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྤྲི་དོན་

གཞན་ཡོད་དེ། དུ་མ་ལ་སྤྲི་བོ་དང་སྤྲི་སྒ་སྐེ་བ་འཐད་བའྲི་ཕྲིར། དེ་མེད་ན་དུ་མ་ལ་དུ་

མ་ཁོ་ནའྲི་བོ་སྐེའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ཀྲི་བོ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྤྲི་སྒ་དང་སྤྲི་བོ་སྐེ་བ་ལ་སྤྲི་དོན་གཞན་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐ་

དད་མེད་པའྲི་དོན་སྤྲི་རས་གཞན་མེད་པར་ཡང་འབྲས་འཚེད་པའྲི་སྐེས་བུ་དུ་མ་ལ་

འཚེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རོད་པ་དང་སྤྲི་བོ་འཇུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྐེས་

བུ་དུ་མས་ཐབ་འཛུགས་པ་སོགས་བྱེད་པའྲི་ལས་དེ་ཉྲིད་དེ་འདའྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། 

སྐེས་བུ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའྲི་ལས་ཆོས་ཅན། དེ་འདའྲི་སྒ་རྟོག་གྲི་རྒྱུ་མྲིན་པར་ཐལ། 

རས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་སོ་སོ་ལ་འབྲེལ་པའྲི་ལས་སོ་སོ་

རྣམས་དེའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འབྲེལ་བའྲི་ལས་ཀྲི་སྤྲི་དེ་དེ་

འདའྲི་སྒ་རྟོག་གྲི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་པ་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལྟར་ན། སྐེས་བུ་ནྲི་
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རས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ལས་དག་རས་དག་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ལ། སྐེས་བུ་

སོགས་རས་ཀྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། རས་དེ་དག་ལ་དངོས་སུ་འཕོད་འདུ་འབྲེལ་

དགོས་ཤྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་དང༌། ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ནའང་དེ་དག་ལ་དངོས་སུ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་དགོས་ལ། རས་ཀྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ན། ལས་ཀྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་འགལ་བ་སོགས་སུ་འདོད་དོ། །

དེས་ན་དེ་འདའྲི་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་བསྟན་ནས་འགོག་པ་ནྲི། ལས་

འདྲི་ཡྲི་རྲིགས་ཆོས་ཅན། འཚེད་པ་པོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མྲིན་

པར་ཐལ། ལས་ལ་དངོས་སུ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་གྲི། སྐེས་བུ་ལ་དངོས་སུ་འཕོད་

འདུས་མ་འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འཚེད་པ་པོ་ཞེས་སོགས་རས་སྐེས་བུའྲི་མཉན་པ་

ལས་གཞན་ལས་ཀྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིན། གཞན་ཡང་ཐབ་འཛུགས་པ་

སོགས་ཀྲི་ལས་བྱས་ཟྲིན་ནས་ཡུན་རྲིང་དུ་ལོན་པའྲི་སྐེས་བུ་ལ་འཚེད་པ་པོའྲི་སྒ་མྲི་

འཇུག་པར་ཐལ། དེ་ལ་དེ་འདའྲི་ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཀང་

ཞེས་པས་ལས་ཀྲི་སྤྲིའང་མྲི་གནས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འབྲས་འཚེད་པའྲི་ལས་

བྱས་ཟྲིན་ནས་ཡུན་རྲིང་དུ་ལོན་པའྲི་སྐེས་བུ་དེ་ལ་འཚེད་པ་པོའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་

ལས་ཀྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པ་མྲི་རྲིགས་པ་མྲིན་པ་མྲིན་ནས་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། དེ་འདའྲི་སྤྲི་

དེ་སྐེས་བུ་དེ་ལ་འབྲེལ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལས་མེད་ན་ལས་ཀྲི་སྤྲིའང་མེད་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁྱབ་སྟེ། འབྲེལ་པ་མེད་ཀང་སྒ་རྟོག་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར། གལ་ཏེ། སྔར་གྲི་འབྲས་འཚེད་པའྲི་ལས་དེ་དེ་འདའྲི་སྐེས་བུ་ལ་འཚེད་པ་པོའྲི་

སྒ་བོ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་སྐེས་བུ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྒ་བོ་དེ་དག་སྐེ་
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བ་ལ་མངོན་སུ་ཕོགས་པའྲི་ཚེ་སྔར་གྲི་ལས་དེ་དག་མེད་ལ། དེ་ལྟ་ནའང༌། ཤྲིས་རོད་

དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ན་སྒ་བོ་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མྲིན་པ་སྟེ་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་

ཐལ་བ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་དོ། །དེས་ན་འབྲས་འཚེད་པའྲི་ལས་དང་ལས་ཀྲི་སྤྲི་

གང་ཡང་སྐེས་བུ་དུ་མ་ལ་འབྲས་འཚེད་པ་པོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་བོ་གཅྲིག་འཇུག་པའྲི་

རྒྱུར་མྲི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏེ་འབྲས་འཚེད་པའྲི་སྐེས་བུ་དུ་མ་ལ་འབྲས་འཚེད་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་

ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་དེ་འདའྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། སྐེས་བུ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའྲི་ནུས་པ་

དེ་འདའྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་རེས་འགོ་མེད་པའྲི་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འང་ཞེས་པས། ལས་དང་ལས་ཀྲི་སྤྲི་དེ་འདའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པར་མ་ཟད། ཅེས་

སྟོན་པའྲི་སོ་ནས་སྔར་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་འདྲི་ལའང་མཚུངས་པར་སྟོན་

པ་ཡྲིན་ལ། དེའང༌། ཐ་དད་ཕྲིར་ན་ལས་རྒྱུ་མྲིན། ཞེས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཚུལ། རེས་

འགོ་མེད་ཕྲིར་ཞེས་པས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ལྷག་མའང་རྲིགས་”འགེ
1
་བར་འང་

ཞེས་པས་ཤུགས་ལ་འཕེན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་སྐེས་བུ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའྲི་ནུས་པ་

ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ནུས་པའྲི་སྤྲི་དེ་འདའྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། འདྲི་ཡྲི་རྲིགས་མྲིན་

ལས་འབྲེལ་ཕྲིར། །མཉན་པ་གཞན་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ཕྲིར། །ནུས་པའང་གནས་པ་ཡོད་མ་

ཡྲིན། ཞེས་སོགས་བཤད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འཚེད་པའྲི་སྐེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་པོ་

ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་དང་པོ་སྐེས་ཙམ་ནས་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བ་ཡྲིན་

པས་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྒ་བོ་དེ་དག་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༧ན།   འདེ    * འགྲེ
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ལ་ཡོད་པ་ཉྲིད། ཅེས་བྱ་བའྲི་ཁྱབ་པའྲི་སྤྲི་དང་པོ་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་

བས་དེ་དག་ལ་ཡོད་པའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་ལ། བ་ལང་ཐམས་ཅད་ལ་སྐེས་ཙམ་ནས་བ་ལང་

ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བའྲི་སྤྲི་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བས་བ་ལང་གྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དོན་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སྤྲི་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་དག་ནྲི་འདྲི་

སྐེ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་འཕོད་པ་འདུ་བ་དག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེ་ན། སྔར་གྲི་ངག་ནྲི་མཐའ་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་

བྱེ་བྲག་པའྲི་ར་བའྲི་འདོད་པའོ། །འོ་ན་སྐེས་བུ་དེ་དག་དང་པོ་ཉྲིད་དུ་སྐེས་ཙམ་ནས་

འཚེད་པ་པོ་སྙམ་དུ་བོ་ཡུལ་དུ་གསལ་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པར་འགྱུར་པར་

ཐལ། དེ་འཇུག་པའྲི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་སྤྲི་དེ་སྐེས་ཙམ་ནས་ཡོད་པས་

སོ། །དཔེར་ན་ཡོད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲི་སྐེས་ཙམ་ནས་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བས་དེ་དག་ལ་

དང་པོ་ནས་ཡོད་པའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པ་སོགས་བཞྲིན་དུའོ། །འོན་ཏེ་དང་པོ་ནས་དེ་

འདའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པ་མྲིན་ན་ནྲི། ཕྲིས་ཀང་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་འཇུག་

པའྲི་དངོས་རྒྱུ་ཐོགས་མེད་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་སྤྲི་དེ་ཡོད་པ་ལ་སྔར་དང་ཕྲིས་ཁྱད་

པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ”ཊྲིཀ
1
་བྱེད་གཞན་དག་ནྲི། སྤྲི་དེ་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུས་

འབྲེལ་མ་འབྲེལ་བ་རྟགས་ནས། འབྲེལ་ན་དང་པོ་ཉྲིད་དུ་ཞེས་སོགས་དང༌། འབྲེལ་པ་

མྲིན་ན་ནྲི། ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲིས་ཀང་འབྲེལ་པར་མྲི་

འགྱུར་ཞེས་འཆད་དོ། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་དེ་དག་ལ་དང་པོ་ནས་སྤྲི་དེ་”ཡོད
2
་ཀང་

ཕྲིས་ཐབ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་སྐེས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༦ན།   ཊཀ    * ཊྱིཀ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༧ན།   ཡེད    * ཡོད
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བུས་སྤྲི་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་འཚེད་པ་པོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་བོ་དེ་འཇུག་

དགོས་པ་ཡྲིན་པས། དང་པོ་སྐེས་ཙམ་ནས་དེ་འདའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་པའྲི་ལུགས་ལའང་སྐེས་བུ་དང་བདག་ནྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྟག་པའྲི་རས་སུ་འདོད་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་འགལ་བ་བསྟན་ནས་

འགོག་པ་ནྲི། སྐེས་བུ་དེ་ཐབ་འཛུགས་པ་སོགས་ཀྲི་རྐེན་དབང་གྲིས་འགྱུར་རམ་མྲི་

འགྱུར། མྲི་འགྱུར་ན་བྱ་བའྲི་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རྐེན་གྲི་དབང་གྲིས་

འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ནྲི་བྱ་བས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཁྱད་པར་བྱ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་

ན་ཡང༌། འབྲས་འཚེད་པའྲི་སྐེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འབྲས་འཚེད་པའྲི་བྱ་བ་གང་

ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཁྱད་པར་བྱར་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་སད་ཅྲིག་མར་

འགྱུར་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་སྔ་མར་ཐལ། འབྲས་

འཚེད་པའྲི་ལས་དེ་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་ཕལ་ཆེ་བ་དག་འབྲས་

འཚེད་པའྲི་སྐེས་བུ་སྐེས་མ་ཐག་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཕྲིས་འབྲས་འཚེད་པའྲི་བྱ་བས་ཁྱད་པར་བསྐེད་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན་ཁྱོད་ཕྲིས་ཀྲི་འབྲས་འཚེད་པའྲི་བྱ་བ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲིའྲི་གསལ་བྱེད་

དུས་འགྱུར་བ་མྲིན་པར་ཐལ། ཕྲིས་ཀྲི་བྱ་བའྲི་དུས་ན་ཁྱོད་ཞྲིག་ནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འབྲས་འཚེད་པའྲི་སྐེས་བུས་འབྲས་འཚེད་པའྲི་བྱ་བ་

བྱེད་པས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲི་གསལ་བར་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་ནས། འབྲས་

འཚེད་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་སྐེས་བུ་སྤྲིའྲི་གསལ་བྱེད་དུ་སྨྲས་ཀྲི་འབྲས་འཚེད་པའྲི་བྱ་

བ་མྲི་བྱེད་པའྲི་སྐེས་བུ་སྐེས་མ་ཐག་པ་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲིའྲི་གསལ་བྱེད་དུ་མ་
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སྨྲས་པས་ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་འགེལ་ལས། སད་ཅྲིག་ཉྲིད་ཕྲིར་ཞེས་

པ་ལས་ལ་སྦར་གྲི། སྐེས་བུ་ལ་མ་སྦར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་ཤྲིང་རྟས་བྱས་པ་ཡྲིན་ཟེར་པའྲི་འགེལ་པ་དང་ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་

ཅྲིག །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སད་ཅྲིག་མ།  །མྲི་གནས་བྱ་བ་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་པ་དང་

སྦར་ནས་འཆད་པ་ནྲི་དེ་བས་ཀང་ཆེས་ནོར་བའོ། །དེས་ན་ཁོ་བོས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་

ཉྲིད་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས། རང་བཞྲིན་བརྟན་པ་འདྲི་ནྲི་ཕུལ་དུ་དབྱུང་

དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་

ཡོད་ནའང༌། ལས་ནྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སད་ཅྲིག་མ་རེ་རེ་ལ་ཕུལ་དུ་

དབྱུང་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་སད་

ཅྲིག་མར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་རང་གྲི་སྐེ་བའྲི་གནས་འཇྲིག་པ་ཅན་གྲི་བྱ་བ་གང་

ལས་གང་ལ་ལྟོས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་དེ་མེད་པའྲི་གནོད་བྱེད་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་

ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་རས་གཞན་གཅྲིག་མེད་ན། ཇྲི་ལྟར་བ་ལང་དཀར་

ཟལ་དང༌། ནག་སྒུར་སོགས་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ། བ་

ལང་དཀར་ཟལ་དང༌། ཙནྡན་སོགས་ལའང་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བོ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

མྲི་སྐེ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བོ་སྐེ་མྲི་སྐེའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་

བ་ལང་དང་ཤྲིང་ལ་སོགས་པའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་ཡོད་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། ཤྲིང་གྲི་

གསལ་བ་རྣམས་དང༌། བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་མེད་

པའྲི་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་དུ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ན་ཡང༌། ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་
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བུ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པའྲི་རྲིགས་དེ་ཉྲིད་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཉེ་བ་གང་

གྲིས་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་འགའ་ཞྲིག་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བོ་དང་བརོད་

པའྲི་སྒ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང༌། རྲིགས་དེ་ཉྲིད་རེས་སུ་མྲི་འགོ་བས་གཞན་ཙནྡན་དང་ཁ་

བོ་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་

དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སྤྲི་སྒ་དང་སྤྲིའྲི་ཤེས་པ་འཇུག་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་དོན་གཞན་ཁས་བངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །

༼གངས་ཅན་པའྲི་ལུགས་དགག་པ།༽

གཉྲིས་པ་གངས་ཅན་པའྲི་ལུགས་དགག་པ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་ལ་རྲིགས་

པ་དེས་གཅེར་བུ་པའང་ཁེགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། 

དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གངས་ཅན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། 

གཞུང་གྲི་དོན་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གཞུང་གྲི་སབས་གོང་འོག་མང་པོ་ཞྲིག་

ཏུ་གངས་ཅན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དགག་པ་ལན་མང་དུ་འབྱུང་བས། དེས་ན་ཕོགས་

སྔ་མའྲི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་འདྲིར་གངས་ཅན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་

སྤྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་སེར་སྐས་བསྟན་པའྲི་རེས་

སུ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་སེར་སྐ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔའྲི་གངས་ཀྲི་འཇུག་པའམ་

གངས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལས་”གོལ
1
་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་གངས་

ཅན་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང། སྤྲིར་མུ་སྟེགས་པའྲི་ལྟ་བ་ངན་པ་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༣ན།   གྲེལ    * གྲོལ
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གསུམ། དེ་ཡང་བསྡུས་ན་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲི། དེ་ཡང་བསྡུས་ན་ལུང་མ་བསྟན་གྲི་

ལྟ་བཅུ་བཞྲི། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མདོར་བསྡུས་ན་རྟག་ཆད་ཀྲི་ལྟ་བ་གཉྲིས་སུ་འདུས་

ཤྲིང༌། རྟག་པར་ལྟ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ནྲི་ཐར་པ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཆད་པར་ལྟ་བ་

དག་ནྲི་ཐར་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཤྲི་ནས་བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་

འདོད་མྲི་འདོད་ཀྲི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས། གཉྲི་གའང་བདག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཤ་

སྟག་གོ །དེ་ཡང་གངས་ཅན་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་པ་དང༌། སྤོད་པ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྟག་

པར་ལྟ་བ་ཡྲིན་ལ། རྒྱང་པན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང༌། 

གངས་ཅན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངེས་པར་འདོད་ལ། དེ་

ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་པོ་དེའྲི་འཇུག་པ་ཤེས་པས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་འདོད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། ཇྲི་སད་དུ་ཁོ་རང་གྲི་གཞུང་ལས། དེ་ཉྲིད་ཉྲིད་ཤུ་ལྔར་ཤེས་ན། །རལ་པའམ་མགོ་

ཟླུམ་ཅོད་པན་ཅན། །གནས་ནྲི་གང་དག་གར་གནས་ཀང༌། །གོལ་འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་

ཚོམ་མེད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་པོ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། བདག་དང༌། གཙོ་བོ་དང༌། 

ཆེན་པོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་བཅུ་གཅྲིག་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་

བོ་དག་ལ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྐེས་བུ་དང༌། བདག་དང༌། ཤེས་

རྲིག་ཅེས་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ལ། སྤྲི་དང༌། གཙོ་བོ་དང༌། རང་བཞྲིན་

ཅེས་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བོ་དང༌། ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་གངས་

ཡྲིན་ལ། ང་རྒྱལ་དང་། སྙམ་སེམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྣམ་གངས་སོ། །དེ་ཙམ་ལྔ་ནྲི། 

སྒ་དང༌། རེག་བྱ་དང༌། རོ་དང༌། གཟུགས་དང་། དྲིའོ། །
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དབང་པོ་བཅུ་གཅྲིག་ནྲི། བོའྲི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ལས་ཀྲི་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། 

ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོའ།ོ །དེ་ལ་བོའྲི་དབང་པོ་ལྔ་ནྲི། རྣ་བ་དང༌། པགས་པ་དང༌། མྲིག་

དང༌། ལྕེ་དང་། སྣའྲི་དབང་པོ་རྣམས་སོ། །ལས་ཀྲི་དབང་པོ་ལྔ་ནྲི། ངག་དང༌། ལག་པ་

དང༌། རྐང་པ་དང༌། རྐུབ་དང༌། འདོམས་སོ། །འབྱུང་བ་ལྔ་ནྲི། ནམ་མཁའ། རླུང༌། མེ། 

ཆུ། སའོ། །དེ་ལ་གཙོ་བོ་ནྲི། རང་བཞྲིན་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་འགྱུར་མྲིན་ལ། བོ། ང་རྒྱལ། 

དེ་ཙམ་ལྔ་སྟེ། བདུན་ནྲི། རང་བཞྲིན་དང༌། རྣམ་འགྱུར་གཉྲི་ག་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་བཅུ་

དྲུག་ནྲི། རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་འགྱུར་ཁོ་ནའོ། །སྐེས་བུ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཡང་མ་

ཡྲིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། དབང་ཕྱུག་ནག་

པོས། ར་བའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པར་འགྱུར་མྲིན་ལ། །ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་རང་བཞྲིན་

རྣམ་འགྱུར་ཞྲིང༌། །བཅུ་དྲུག་པོ་ནྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །སྐེས་བུ་རང་བཞྲིན་མ་

ཡྲིན་རྣམ་འགྱུར་མྲིན། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། འབྲས་བུ་ནུས་

པའྲི་ངོ་བོར་རང་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པས་རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱ་ལ། རང་ཉྲིད་རྒྱུའྲི་

ངོ་བོ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གསལ་བར་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ་སྐེས་པས་ན་རྣམ་

འགྱུར་ཞེས་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཙོ་བོ་ནྲི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ནྲི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་

བཅུ་དྲུག་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྐེས་བུ་ནྲི་རྒྱུ་འབྲས་གཉྲི་ག་མ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལ་དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་

མ་ཤེས་པས་འཁོར་བའྲི་ཚུལ་དང༌། ཤེས་ནས་ཇྲི་ལྟར་གོལ་བའྲི་ཚུལ་དང༌། བདག་

དང་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ནྲི། 
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རྡུལ་མུན་པ་སྙྲིང་སྟོབས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་གནས་སབས་མྲི་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་

གནས་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ནྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མྲི་མཉམ་པའྲི་གནས་

སབས་སུ་གྱུར་པ་གསལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ལ། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་

སྟོབས་གསུམ་ནྲི་བདེ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་སྡུལ་བསྔལ་གསུམ་མོ། །

གཞན་ཡང་གསལ་བ་དང་མྲི་གསལ་བ་གཉྲི་ག་ཡང་ཡུལ་ཡྲིན་ཏེ། ལོངས་

སྤད་པར་བྱ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྤྲིའང་ཡྲིན་ཏེ། སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་ཐུན་མོང་དུ་ལོངས་སྤད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གད་དང༌། འབངས་མོ་

བཞྲིན་ནོ། །སེམས་མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་ཏེ། བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང། 

རྨོགས་པ་ལམ་དུ་བྱ་བ་རྲིག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡང་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གཙོ་བོས་ནྲི་བོ་སྐེད་པར་བྱེད་དོ། །བོས་ཀང་ང་རྒྱལ་དང། ང་རྒྱལ་

ལས་ཀང་དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་བཅུ་གཅྲིག་གོ །དེ་ཙམ་གྲིས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྐེས་བུ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་དང༌། ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལས་ལོག་པའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། 

ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་དབྱེ་བ་མེད་ཡུལ་དང༌། །སྤྲི་དང་སེམས་མེད་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་

ནྲི། །གསལ་བ་དང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཙོ་བོ་སྟེ། །དེ་བཞྲིན་དེ་ལས་ལོག་པའྲི་སྐེ་བུའོ། 

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་ཕྱུག་ནག་པོས། རྒྱུ་ལན་མྲི་རྟག་མ་ཁྱབ་

པ། །བྱེད་བཅས་དུ་མ་རྟེན་པ་རྟགས། །ཆ་ཤས་དང་བཅས་གཞན་དབང་

གསལ། །ལོག་པ་དག་ནྲི་མྲི་གསལ་བའོ། ཞེས་བཤད་ཅྲིང་དེ་ལ་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

གསལ་བ་ཉྲིད་ནྲི་རྒྱུ་དང་ལན་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཙོ་བོས་རྒྱུ་དང་ལན་པ་ནྲི་བོའ་ོཞེས་བྱ་བ་
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ནས། དེ་ཙམ་གྲིས་རྒྱུ་དང་ལན་པ་ནྲི་འབྱུང་བའོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་རོ། །མྲི་གསལ་བ་

ནྲི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་གང་ལས་ཀང་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བ་ནྲི་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་མྲི་གསལ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་སྐེ་བ་དང་མྲི་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་

གཙོ་བོ་དང༌། སྐེས་བུ་དེ་དག་ནྲི་ལྷ་ཡུལ་དང༌། ས་སྟེང་དང་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཇུག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བ་ནྲི་མྲི་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི་མ་ཁྱབ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་འཁོར་བའྲི་ཚེ། བོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། དབང་”པོའྲི
1
་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

བྱེད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་དང་ལན་པ། ཕ་བའྲི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་གསལ་བ་འཁོར་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ། མྲི་གསལ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་ཁྱབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་

ཉྲིད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བོ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེ་”བྲག
2
་གྲི་གསལ་བ་

རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་དམྲིགས་ལ། མྲི་གསལ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཅྲིག་

ཏུ་ཡོད་པ་ན་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསལ་བ་ནྲི་དེ་ལ་བརྟེན་པ་

ཡང་ཡྲིན་ཏེ། གང་ཞྲིག་གང་ལས་སྐེ་བ་དེ་ནྲི་དེ་ལ་བརྟན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲི་

གསལ་བ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་པས་གང་ལའང་མྲི་བརྟེན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གསལ་བ་རྣམས་ནྲི་འགོ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་པའྲི་ཚེ་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་ཐྲིམ་

པར་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་འཇྲིག་པའྲི་ཚེ། འབྱུང་བ་རྣམས་ནྲི་དེ་ཙམ་ལ་ཐྲིམ་

མོ། །དེ་ཙམ་ནྲི་དབང་པོ་ལ་ཐྲིམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཐྲིམ་

ནས་མཐར་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས། རྣ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༣བ༢ན།   པའྱི    * པོའྱི

2 མ་ཕྱི། ༡༠༣བ༢ན།   བག    * བྲག
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འགྱུར་དག་འཇུག་པ་དང་ལོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། གཙོ་བོ་ནྲི་གང་ལ་ཡང་

ཐྲིམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསལ་བ་ནྲི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། སྒ་དང༌།  རེག་དང༌། རོ་དང༌། གཟུགས་དང༌། དྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཆ་ཤས་

རྣམས་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཙོ་བོ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟག་པ་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དཔེར་ན་ཕ་”གསོན
1
་པ་ན། བུ་ལ་རང་དབང་ཡོང་པ་མ་ཡྲིན་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ། གསལ་བ་ནྲི་རྒྱུའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་གཞན་

དབང་ཡྲིན་ནོ། མྲི་གསལ་བ་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་རྟག་ཏུ་རྒྱུ་ལ་རག་མ་ལས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་གང་ཞྲིག་གང་གྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནྲི་མ་སྐེས་པའྲི་སྔ་

རོལ་ནས་རྒྱུ་ལ་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཏྲིལ་ལ་ཏྲིལ་མར་

ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ན། བྱེ་མ་དག་འཁྲུལ་འཁོར་གྲིས་བཙིར་བ་ལས་

ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཏྲིལ་མར་མྲི་འབྱུང༌། དེ་བས་ན་རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་འབྲས་བུ་སྔར་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ། ནམ་མཁའྲི་པད་མ་བཞྲིན་དུ། དེ་སུས་ཀང་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་སྐེས་པའྲི་སྔ་རོལ་དུ་གསལ་བའྲི་ངོ་བོ་བས་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོ་ནས་རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་

ནུས་པའྲི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་རྐེན་གྲིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱས་

པ་ལ་འབྲས་བུ་སྐེས་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དྲིང་སང་གངས་རྲིའྲི་

ཁོད་ཀྲི་མཁས་རློམ་གང་དག་རྒྱུའྲི་དུས་ན་འབྲས་བུ་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠༣བ༦ན།   སོན    * གསོན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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རྒྱུས་སྐེད་”མྲི
1
་ནུས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལྕགས་བཞྲིན་དུ་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་

དག་ཀང་གསེར་འགྱུར་གྲི་རྲི་དང་ཕད་པ་ན། གསེར་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྒྱུའྲི་དུས་ན་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་ཡོད་པའང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་དོན་མེད་པར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཀང་གངས་ཅན་གྲི་རྲིང་ལུགས་འདྲི་ཉྲིད་གསལ་བར་

འོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སེར་སྐ་པ་དག་གྲིས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་

ལན་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ། སྒྲུབ་པ་ལ་ལན་པའྲི་སྦོར་བ་ལྔ་སྨྲས་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། 

ཁྱད་པར་ཚད་ཕྲིར་རེས་འགོའྲི་ཕྲིར། །ནུས་པའྲི་སོ་ནས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། །རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་དབྱེར་ཡོད་ཕྲིར། །རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་དབྱེར་མེད་ཕྲིར། །མྲི་གསལ་བ་

ཡྲི་རྒྱུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དོན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ནྲི་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཚད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་གང་ལ་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཚད་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། 

དཔེར་ན་ར་མཁན་དག་འཇྲིམ་གོང་ལས་བྲེའུ་ཆུང་བཅུ་ཤོང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚད་

དང་ལན་པའྲི་བུམ་པ་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་གསལ་བ་འདྲི་དག་

ཀང་བོ་གཅྲིག་དང་ང་རྒྱལ་གཅྲིག་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་བཅུ་གཅྲིག་དང༌། 

འབྱུང་བ་ལྔ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚད་དང་ལན་པར་མཐོང་ངོ༌། །དེའྲི་ཕྲིར་གང་ལས་ཚད་དང་

ལན་པའྲི་གསལ་བ་སྐེ་བར་བྱེད་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་བསྒྲུབ་

པར་བྱའོ། །རྲིགས་པ་འདྲི་ལས་ཀང་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་རྣམས་རེས་སུ་འགོ་

བ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་རྲིགས་དང་ལན་པར་དམྲིགས་པ་ཡང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠༤ན༤ན།   མ    * མྱི
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དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་ཁམ་ཕོར་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་འཇྲིམ་པའྲི་རྲིགས་དང་ལན་པ་དེ་དག་ནྲི་འཇྲིམ་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གསལ་བའྲི་ཁྱད་པར་འདྲི་ཡང་བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང༌། རྨོངས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིགས་དང་ལན་པའྲི་དམྲིགས་སོ། །གང་ལས་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་དང་བ་དང༌། 

གདུང་བ་དང༌། ཞུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་

སྙྲིང་སྟོབས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ནྲི། རབ་ཏུ་དང་བ་དང༌། ཡང་བ་དང༌། ཞེན་པ་དང༌། འཕེལ་

བ་དང༌། དགའ་བ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །རྡུལ་གྲི་འབྲས་བུ་ནྲི། གདུང་བ་དང༌། སེམས་པ་

དང༌། ཐ་དད་པ་དང་། རེངས་པ་དང་། སྐོ་བ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །མུན་པའྲི་འབྲས་བུ་ནྲི། 

ཞུམ་པ་དང༌། སྒྲི་པ་དང༌། སོམ་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང་། ལྕྲི་བ་རྣམས་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འབྲས་བུ་ནྲི། རབ་ཏུ་དང་བ་

དང༌། ཡང་བ་ལ་སོགས་པ་དམྲིགས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན། འདྲི་ནྲི། བདེ་བ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་དང༌། རྨོངས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་ངེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་འདྲི་དག་ནྲི་རབ་ཏུ་དང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་

ལས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་པ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེའྲི་རེས་སུ་འགོ་བ་ལས་

ཀང་བདེ་སོགས་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་བོ། །དེ་གྲུབ་

པ་ན་ཡང་ཤུགས་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བར་

གྲུབ་བོ། །

གཞན་ཡང་ནུས་པའྲི་སོ་ནས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ལས་ཀང་
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གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ཉྲིད་ན། གང་ཞྲིག་དོན་གང་ལ་འཇུག་པ་དེ་

ནྲི། དེ་ལ་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐག་པ་སྣམ་བུ་བྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གང་གྲིས་གསལ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། 

ཞེས་བསྒྲུབ་བར་བྱའོ། །ནུས་པ་དེ་ཡང་རྟེན་མེད་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་གང་ལ་

ནུས་པ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡོད་དོ། །འདྲི་ལས་ཀང་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དབྱེར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟེན་འདྲི་ནྲི་རྒྱུ་དང་འབྲས་

བུ་དག་གྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མཐོང་སྟེ། འདྲི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། འཇྲིམ་པའྲི་གོང་བུ་ནྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ལ། བུམ་པ་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་འཇྲིག་པའྲི་གོང་བུ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བུམ་

པས་ནྲི་སྦྲང་རྲི་དང༌། ཆུ་དང་འོ་མ་འཛིན་པར་ནུས་ཀྲི་འཇྲིམ་པའྲི་གོང་བུས་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་འདྲི་དག་མཐོང་ནས། གང་ལས་

ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྒྲུབ་

བོ། །རྲིགས་པ་འདྲི་ལས་ཀང་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་དབྱེར་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ལ་བརོད་དེ། འདྲི་

དག་ནྲི་འཇྲིག་པའྲི་དུས་ན་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་འབྱུང་

བ་ལྔ་ནྲི། དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཙམ་དང་དབང་པོ་དག་ནྲི་ང་

རྒྱལ་ལ། ང་རྒྱལ་ནྲི་བོ་ལ། བོ་ནྲི་གཙོ་བོ་ལ་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་

ལྟར་ན། འཇྲིག་པའྲི་དུས་སུ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གང་དུ་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ཐྲིམ་པར་འགྱུར་བའྲི་གནས་ཞྲིག་མེད་ན་ནྲི། འདྲི་དག་འཇྲིགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་
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འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་བུའྲི་གནས་ཞྲིག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ལས་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། གཙོ་བོ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

སྐེས་བུ་ནྲི་བདག་དང་ཤེས་པ་དང༌། སེམས་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དག་དང༌། 

རྣམ་གངས་སུ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་འབྲས་བུ་གཙོ་

བོས་དངས་པའྲི་བྱེད་པོ་ཡྲིན་གྲི། ལས་རྣམས་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཙོ་བོ་

ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ཅྲིང། སྐེས་

བུ་དེ་ནྲི། རྟག་པ་དང༌། གཅྲིག་བུ་དང༌། ཁྱབ་པ་དང༌། ཡུལ་རྣམས་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་

པོ་ཡང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྐེས་བུ་ཡུལ་ལ་ལྟ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྐེས་བུ་ཉྲིད་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་

འཆར་བ་ཡང་མྲིན་ལ། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་པ་ཐ་དད་པ་དག་གྲིས་རང་རང་གྲི་

དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཡུལ་ལ་སོ་སོར་ལོངས་སྤོད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྟར་རྒྱལ་

པོ་ཕོ་བྲང་གྲི་ལན་ཀན་ཐ་དད་པ་དག་ནས་སྐེད་མོས་ཚལ་ཐ་དད་པ་དག་གྲི་དཔལ་ལ་

ལྟ་བར་བྱེད་པ་བཞྲིན་དུ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་ཉྲིད་མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་སོ་ནས་གཟུགས་

ལ་ལྟ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། རྣ་བའྲི་སོ་ནས་སྒ་ཉན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡུལ་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བོའྲི་མེ་ལོང་ཆེན་པོ་ལ་

ཡུལ་གྲི་གཟུགས་བརན་འཕོས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྐེས་བུ་ལ་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་སྐེས་བུ་

ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་

མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཡུལ་མཐོང་བ་པོ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྲིགས་པ་
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ནྲི་འདྲི་ལྟར། མྲིག་ལ་སོགས་པ་ནྲི་གཞན་གྲི་དོན་བྱེད་དེ། འདུས་ཤྲིང་བསགས་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན། མལ་ཆ་དང་སྟན་བཞྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་པ་འདྲིས་མྲིག་

ལ་སོགས་པ་དག  །བདག་གྲི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྲི་བདག་གྲི་བར་གྲུབ་པ་ན། དེ་

དག་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོའྲི་བདག་ཡོད་པར་འབད་ལ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་སྙམ་དུ་

བསམས་པའོ། །སྦོར་བ་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ཀང་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་ནྲི། སེམས་པ་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བོ་ནྲི་

བེམས་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། བོ་དང་སེམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཅྲིས་

འགྲུབ་ཅེ་ན། བོ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་སེམས་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྐེ་འཇྲིག་དང་

ལན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ། འདྲི་ནྲི་རྒྱས་པར་གཞན་དོན་ལེའུའྲི་སབས་སུ་རྣམ་པར་གཅོད་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་གངས་ཅན་པ་དག་རང་བཞྲིན་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ནྲི་ལྔ་བཅུའོ་ཞེས་སྨྲ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་མགུ་བ་ནྲི་དགུའོ། །གྲུབ་པ་ནྲི་བརྒྱད་དོ། །ནུས་

པ་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དོ། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པ་ནྲི་ལྔ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ལྔ་བཅུའོ། །དེ་ལ་ཆུ་

དང༌། ཆུ་རྒྱུན་དང༌། ཆུ་བོ་དང༌། ཆར་འབབ་པ་དང༌། ལེགས་པ་བརྒལ་བ་དང༌། 

གཞན་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། མྲིག་བཟང་བ་དང༌། འོད་ཅན་དང༌། ལུས་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་

ནྲི། མགུ་བ་དགུ་ཡྲིན་ཏེ། ཡོངས་སུ་མཉེས་པ་ཞེས་བྱ་བའམ། ཚིམ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

ཐ་ཚིག་གོ །དེ་ཡང་རང་བཞྲིན་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་གྲི། སྐེས་བུས་བྱས་པ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དེ་ལྟར་གང་གྲིས་མཐོང་བ་དེ་ནྲི། ཡོངས་སུ་དགའ་བ་ཐར་བ་ལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སོགས་པའྲི་ཡུལ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ནྲི་ཆུ་ཞེས་བྱའོ། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་

འབྲས་བུ་འཐོབ་ཀྲི། སྐེས་བུས་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་ནས་ཐར་པ་ལ་

སོགས་པའྲི ་ཡུལ་ལ་ཡོངས་སུ་དགའ་བ་སྐེ ་བར་འགྱུར་བ་ནྲི ་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་

བྱའོ། །དུས་ཀྲིས་འབྲས་བུ་འཐོབ་ཀྲི་སྐེས་བུས་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པ་

སོགས་ནྲི་ཆུ་བོའ།ོ །སལ་བས་འབྲས་བུ་འཐོབ་ཀྲི་སྐེས་བུས་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཤེས་པ་སོགས་ནྲི་ཆར་འབབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་

སྐོན་མཐོང་ནས་གང་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་དགའ་བ་དེ་ནྲི་ལེགས་པར་

བརྒལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །

ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བའྲི་སྐོན་མཐོང་ནས་ཐར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་དགའ་

བ་དེ་ནྲི། གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཐར་བ་སོགས་ལ་ཡོངས་སུ་དགའ་

བས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསྐེད་དེ་ཐར་བ་མཐོང་བ་ནྲི་མྲིག་བཟང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དབང་པོ་

ལས་འདས་པ་མཐོང་བ་ནྲི་འོད་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །རྣམ་པར་འཚེ་བའམ་སྐོན་མཐོང་

ནས་ཐར་པ་སོགས་ལ་ཡོངས་སུ་དགའ་བ་དེ་ནྲི། ལུས་མཆོག་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ནྲི་

མགུ་བ་རྣམ་པ་དགུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ལས་སྐེ་བའྲི་གྲུབ་པ་ནྲི་བརྒྱད་དེ། 

འདྲི་ལྟ་སྟེ་སྒོལ་བ་པོ་དང༌། ལེགས་པར་སྒོལ་བ་པོ་དང༌། སྒོལ་པའྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་

དང༌། དགའ་བ་དང༌། རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། མགུ་བར་གྱུར་པ་དང༌། ཉམས་དགའ་བ་

དང༌། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ན། གྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ཤེས་པ་གང་དཔད་

བ་བྱས་ནས་སྐེ་བ་ན། སྒོལ་བ་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་ཤེས་པ་
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ནྲི། ལེགས་པར་སྒོལ་བ་པོ་ཞེས་བྱའོ། །བརོད་བྱ་དང༌། རོད་བྱེད་སྔོན་དུ་སོང་བའྲི་བ་

མས་བསྟན་པ་ལས་སྐེས་པའྲི ་ཤེས་པ་དེ ་ནྲི ་སྒོལ་བའྲི ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཞེས་

བྱའོ། །གང་བ་དང་ཚ་བ་ལོག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་པ་ནྲི་དགའ་བ་ཞེས་བྱའོ། །ནང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རླུང་དང་མཁྲིས་པ་དང་བད་ཀན་ལ་སོགས་པའྲི་ནད་གང་བདག་ཉྲིད་

དམ་བ་མ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལོག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་པ་གྲུབ་པ་དེ་ནྲི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གང་དང་པོ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་བའྲི་མྲི་དང༌། བྱོལ་སོང་

དང༌། རྲི་དྭགས་དང༌། སྦྲུལ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་ཞྲིང༌། སྐེས་པས་

འཇྲིགས་པ་དང༌། འཐབ་རོད་དང༌། རྡེག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བཅོས་

པའྲི་ཐབས་ཤེས་པ་གྲུབ་པ་དེ་ནྲི་མགུ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སལ་བ་དང་ལན་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་གྲི་བདེ་བ་ལ་དམྲིགས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་ཉམས་དགའ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་གང་ལང་བ་དང༌། ཕག་འཚལ་བ་དང༌། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་པ་ལ་སོགས་པ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི། རྟག་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདྲི་དག་ནྲི་གྲུབ་པ་

བརྒྱད་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་འོན་པ་དང༌། མཛེ་ནད་དང༌། དམུས་ལོང་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། བེམས་

པོ་ཉྲིད་དང༌། དྲི་མྲི་ཞྲིམ་པ་ཉྲིད་དང༌། གྲུམ་པོ་ཉྲིད་དང༌། རྟག་སམ་ཅན་དང༌། མ་ནྲིང་

དང། ལག་པ་ཉམས་པ་དང༌། ལྐུགས་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཉམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་དག་

གྲིས་གངས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ། ལྤགས་པ་དང༌། མྲིག་དང༌། ལྕེ་དང༌། སྣ་ལ་སོགས་པ་

དང༌། ངག་དང༌། ལག་པ་དང༌། རྐང་པ་དང༌། བཤང་ལམ་དང༌། འདོམས་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དབང་པོ་ལ་གནོད་པ་འདྲི་དག་ནྲི་ནུས་པ་བཅུ་གཅྲིག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུ་མ་ཡྲིན་པ་
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དང༌། ཆུ་རྒྱུན་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཆུ་བོ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཆར་འབབ་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། 

ལེགས་པར་བརྒལ་བ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། གཞན་མ་ཡྲིན་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། བཟང་པོ་

མ་ཡྲིན་པ་དང༌། འོད་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལུས་མཆོག་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་རང་བཞྲིན་རྟག་ཏུ་ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་དེ་མ་ཤེས་པས་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

དགའ་བ་མྲི་སྐེ་བ་ནྲི། ཆུ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས། རྣམ་པར་འཚེ་བ་

མཐོང་ཡང་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགའ་བ་མྲི་སྐེ་བ་ནྲི། ལུས་མཆོག་མ་ཡྲིན་པ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་དུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྒོལ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལེགས་པར་སྒོལ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ལ་གནོད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤེས་པ་གང་དཔད་པ་

བྱས་ནས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྒོལ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཇྲི་སྲྲིད་གཡོ་

སྒྱུ་དང་”སེར
1
་སྣ་སོགས་ལ་རྲིགས་པའྲི་དོན་མྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་རྟག་ཏུ་དགའ་བ་མ་

ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་དུ་སྟེ་དེ་ལྟར་ན་འདྲི་དག་ནྲི་ནུས་པ་ཉྲི་ཤུ་ར་

བརྒྱད་ཅེས་བྱའོ། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་རྣམ་པ་ལྔ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སྟེ། མུན་པ་དང་། རྨོངས་པ་

དང་། རྨོངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་མུན་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་སག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་དོན་སྟོན་པར་བྱེད་པ་འདྲི་ལྟ་

སྟེ། གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ལ་གཞན་གྲི་བོ་དང༌། ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ལེགས་པར་ཡང་

དག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། བདེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་བདེ་བར་མངོན་པར་ང་རྒྱལ་བ་དང༌། མྲི་

ནུས་པ་ལ་ནུས་པར་མངོན་པར་ང་རྒྱལ་བ་དང༌། མྲི་བཟོད་པ་ལ་བཟོད་པར་ཡྲིད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༧ན༣ན།   སར    * སེར
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ཆེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྲིན་པར་གངས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་

གཞུང་མཚན་ཉྲིད་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བསྟན་པ་བཤད་དོ། །

དེ་ཡང་སྐེས་བུ་བཅྲིང་པ་གསུམ་གྲིས་གཅྲིངས་པ་ལས་འཁོར་བར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ལས་གོལ་བས་ཐར་པ་རྣམ་པ་གསུམ་འབྱུང་བ་ནྲི་ཐར་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་

ལ་འཆྲིང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲི་འཆྲིང་བ་དང༌། འགྱུར་བའྲི་འཆྲིང་བ་

དང༌། ནོར་གྲི་འཆྲིང་བའོ། །དེ་ཡང་རེ་ཤྲིག་ནོར་གྲི་འཆྲིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཁྱྲིམ་

པའམ། ཚངས་པར་སྤོད་པའམ། ནགས་ནས་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་ནོར་

རེད་པས་འཆྲིང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ཙམ་རེད་པ་དེ་ཙམ་དུ་སྲེད་པ་འཕེལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སོ། །འགྱུར་བའྲི་འཆྲིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དེ་དང་དེ་ལ་ལྟ་བ་

སོགས་སུ་འདོད་པས་སྒ་དང་རེག་བྱ་དང་རོ་དང་གཟུགས་དང་དྲི་རྣམས་ཀྲི་དབང་པོ་

འགྱུར་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། དབང་པོ་ཡུལ་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ནང་དུ་

ཡང་དག་པར་གནས་པར་མྲི་འགྱུར་པས་འཆྲིང་བ་ཞེས་བྱའོ། །རང་བཞྲིན་གྲི་འཆྲིང་

བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་དང་མྲི་དང་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ལུས་གང་དག །གཞན་དང་གཞན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བ་སྟེ། བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང༌། རྨོངས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། བདག་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་ངར་འཛིན་པ་དང༌། དེ་ཙམ་དང༌། དབང་པོའྲི་ཁྱད་

པར་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྣ་ཚོགས་པ་འགྱུར་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ཡང་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ན། ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེས་བུ་དང། རང་

བཞྲིན་ལ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་རྨོངས་པ་ཡོད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡུལ་ཐམས་
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ཅད་ལ་རེས་སུ་འབྲེལ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པ་འདྲི་སྤྲུལ་པར་མ་

ཤེས་པར་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ལས་བྱས་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་

དང༌། བདག་ཉྲིད་དེ་དག་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་སུ་བཟུང་བས། བདག་ཉྲིད་ཡུལ་

རྣམས་ལ་སྲེད་པའྲི་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡྲིན་ལ། གང་གྲི་

ཚེ་བ་མས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཐོས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་

འབྲས་བུ་དག་སྤྲུལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྐེས་བུ་ནྲི་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་སོགས་སུ་ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་ལྷག་པ་སྐེས་པར་གྱུར་པ་ན། འབྲས་བུ་དག་འབྱྲིན་

པར་བྱེད་པ་དང༌། ཡུལ་སྣ་ཚོགས་པ་འདྲི་དག་སྤྲུལ་བར་བྱེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡང་

གཞན་ལ་བདག་ཀང་གཞན་ནོ་ཞེས་རྟོགས་ནས། བདག་ཉྲིད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡོངས་སུ་ངོམས་པར་གྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ལྷའྲི་མྲིག་

བསྐེད་དེ། རང་བཞྲིན་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ན། བདག་དང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་

བའྲི་དྲི་མ་བྲལ་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པ་འདྲི་དག་གྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་བའྲི་

དོན་དམ་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་རང་བཞྲིན་ཡང་

སར་སྐེངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་བཞྲིན་ལས་བོ་དང༌། དེ་ལས་ང་རྒྱལ་དང༌། དེ་ལས་

དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་བཅུ་གཅྲིག་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་ཉེ་བར་སྤྲུལ་

བར་བྱེད་པའྲི་འཇུག་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་ཏེ། རང་བཞྲིན་ཡན་གར་བར་གནས་ཤྲིང༌། 

དེའྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བོ་ངོར་ཀུན་རོབ་རྣམ་འགྱུར་གྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྣང་

བ་ལོག་སྟེ། ས་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བ་དང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེད་པ་རྣམས་ལོག་

པར་འགྱུར་བས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་འཆྲིང་བ་གསུམ་ལས་གོལ་ཏེ། སྐེས་བུ་ཡུལ་ལ་
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ལོངས་སྤོད་པ་མེད་ཅྲིང༌། བྱེད་པ་མེད་པར་གནས་པ་དེའྲི་ཚེ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། གངས་ཅན་པ་དག་གྲིས་བཅྲིངས་པ་དང༌། ཐར་བའྲི་ཚུལ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན། སྤྲི་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། གནས་

ལུགས་དང་དོན་དམ་པར་གྱུར་བའྲི་བདེན་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བ་ཆ་ཤས་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པས་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གང་ཞྲིག་མ་ཤེས་པའྲི་དབང་གྲིས་

འཁོར་བར་འཁོར་ཞྲིང་རྣལ་འབྱོར་པས་དེ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ན། ཀུན་རོབ་

རྣམ་འགྱུར་གྲི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནུབ་སྟེ། ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་གངས་

ཅན་གྲི་གྲུབ་མཐའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དྲིང་སང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

སྨྲ་བ་གང་དག་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་དང༌། གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་བའྲི་དོན་དམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། མྲི་

འགྱུར་བའྲི་རྟག་པ་འདུས་མ་བྱས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པ་ཆ་ཤས་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པས་བརྟན་པ་དང་གཡོ་བ་སེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

དོན་དམ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་གང་ཞྲིག་མ་ཤེས་པའྲི་

དབང་གྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ལུས་བྱེད་པ་བཅྲིངས་པ་སོགས་ཀྲི་མན་

ངག་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ངོ་འཕོད་པས་ཐར་པ་ཐོབ་

པར་འདོད་པ་དག་དང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་དང༌། སྤྲི་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་མྲིང་ཙམ་ཞྲིག་ཐ་དད་པར་ཟད་ཀྲི། དོན་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་
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མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གངས་ཅན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོ་

ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་གྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་

གཞན་སེལ་སངས་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་གཞན་མེད་ན་

གཅྲིག་ས་བོན་གྲི་འབྲས་བུ་དེ་ས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྲི་འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་མྲིན་

པར་ཐལ། ས་བོན་གྲིས་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ས་སོགས་ལ་མེད་ས་

སོགས་ཀྲིས་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ས་བོན་ལ་མེད་པས་རང་བཞྲིན་ཤྲིན་ཏུ་

ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ནུས་པ་རྣམས་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་ན། ནུས་པ་དེ་དག་གང་

ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་རྣམས་ཀང་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་དགོས་པས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་རྒྱུ་དུ་

མས་ནུས་པ་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནྲི་

སྤྲི་རྟག་དངོས་བཀག་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལྟར་ན། རྒྱུ་དུ་མས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་བསྐེད་པ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ལྟར་ན་ས་ཆུ་ལུད་ས་བོན་སོགས་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་

ངང་དུ་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་ཡྲིས་ས་བོན་གྲིས་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་གང་ཡྲིན་

པ་དེ་ཉྲིད་སས་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡང་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་རྒྱུ་དུ་

མ་གནས་སབས་ཐ་དད་ཀང་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་རྒྱུ་དུ་མའང་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་

ཐ་དད་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་བྱེད་པར་འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་དང་པོར་

དགག་པ་ནྲི། མྱུ་གུ་སྐེད་པ་ལ་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པ་དོན་མེད་དུ་
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འགྱུར་པར་ཐལ། ས་བོན་གྲི་བདག་གཅྲིག་པོ་ལའང༌། མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན་སྤྲི་གཙོ་བོ་ཆ་མེད་གཅྲིག་པུ་དེས་

མྱུ་གུ་སྐེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ས་བོན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་

དེ། ཐ་དད་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་ས་བོན་ལ་རེས་སུ་མྲི་འགོ་བ་དང་བྲལ་ཞྲིང་ཁྱད་

པར་ཆུ་ལུད་སོགས་རྣམས་ས་བོན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང་བྲལ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་

སྟེ། དོན་ནྲི། སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ནུས་པ་ཁོ་ན་མྱུ་གུ་བསྐེད་ན། ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དོན་

མེད་དུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གཙོ་བོ་དེ་ས་བོན་ལ་རོགས་པར་ཡོད་ཅྲིང༌། ཆུ་

ལུད་སོགས་རྣམས་ས་བོན་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ཤཱཀ་བོ་སོགས་བྱ་མྲིན་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་བྲལ། ཅེས་འཆད་པ་ལྟར་ན། 

རྐང་པ་འདྲི་གཉྲིས་སྔ་མའྲི་ཁྱབ་སྒྲུབ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་གཙོ་བོས་མྱུ་གུ་སྐེད་ན། དེ་ལྟར་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པ་དེས་ན། ཆ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་སྤྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྲིས་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྲིན་ཏེ། ཁྱོད་རྐེན་གྲི་ཁྱད་པར་རྣམས་

གོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་བྲལ་བའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །མྱུ་གུ་སྐེད་པ་

ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་ཅྲིས་གྲུབ་ཅེ་ན། མྱུ་གུ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅྲིག་

བྱེད་རྐེན་གྲི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ། རང་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ས་

ཆུ་སོགས་གང་རུང་གཅྲིག་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་དང་བྲལ་ནའང་འབྲས་བུ་ཁྱེད་སྐེ་བ་

མེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གངས་ཅན་གྲི་སྤྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་དང༌། 

ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་དག་དོན་དམ་པར་བདེན་པར་འདོད་པ་ལ་གཙོ་བོ་
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འབྲས་བུ་ཡྲིན་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་དེས་གཙོ་བོ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཡང་

ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། སྤྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། གནས་

ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྲིན་གྲི། དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་ན། དོན་དམ་པར་

ཡོད་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་

གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་དངོས་པོ་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཡང་ཕན་

ཚུན་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་ཅྲིང༌། གང་ཞྲིག་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་

གཙོ་བོ་དེ་ལས་འབྲས་བུ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྤྲི་གཙོ་བོ་ལས་འབྲས་བུ་

འབྱུང་ན། ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་འབྲས་བུ་མྲི་འབྱུང་ན་དེ་དོན་

”དམ་
1
པར་གྲུབ་པ་དང༌། ས་ཆུ་སོགས་དེར་རང་ཞྲིན་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་གྲུབ། 

ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ཕྲིས་ཀྲི་མཁས་རློམ་ཁ་ཅྲིག །གཞུང་འདྲི་དང༌། འདྲིའྲི་རང་འགེལ་དུ། དེ་

བས་ན་ཁྱད་པར་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི་སྤྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཁོ་ན་

དངོས་པོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྤྲི་ཡྲིན་ན་འབྲས་བུ་མྲི་

སྐེད་པས་ཁྱད་པར་བསྟན་ནོ། །ཟེར་བ་ནྲི་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པའྲི་བབ་ཆོལ་ཡྲིན་

ཏེ། གཞུག་འདྲི་དག་གྲིས་གངས་ཅན་གྲི་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། སྤྲི་

གཙོ་བོ་ལས་འབྲས་བུ་མྲི་འབྱུང༌། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་གྲི། སྤྲི་ཡྲིན་ན་འབྲས་བུ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༢ན།   -དམ་    * དམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 268  

མྲི་འབྱུང་བས་ཁྱབ་ཅེས་སྟོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེའྲི་ཕྲིར་ཤཱཀ་བོས་འདྲིའྲི་འགེལ་

བཤད་དུ། དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་གཞན་དག་གྲིས་བཏགས་པའྲི་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྲི་

ངོ་བོ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་སྤྲི་ཡྲིན་ན་འབྲས་བུ་མྲི་སྐེ་པར་ཁས་ལེན་པ་དག་ལ་ནྲི། 

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཤེས་པ་དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་

དང༌། རྡུལ་ཉག་མ་གཅྲིག་ལས་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་མྲི་དགོས་ཤེས་པ་རྣལ་དུ་

ཞོག་ལ་སོམས་ཤྲིག །ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་པར་ཁས་

བངས་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་རོད་པ་སང་བ་ནྲི་ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང་

ས་ལུའྲི་ས་བོན་གཉྲིས་ཀ་དང་། རང་བཞྲིན་ཐ་དད་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་ནས་ཀྲི་

ས་བོན་དང་ཚོགས་པའྲི་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྲིས་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་ཀྲི། ས་ལུའྲི་མྱུ་གུ་

མྲི་སྐེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སྤྲི་གཙོ་བོ་ལས་འབྲས་བུ་མྲི་འབྱུང་བ་དེས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ཉྲིད་ཐ་དད་

ཀང་ནས་ཀྲི་ས་བོན་འགའ་ཞྲིག་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། ས་ལུའྲི་ས་

བོན་སོགས་གཞན་པ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་པ་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། ནས་ཀྲི་ས་བོན་

ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་གྲི། ས་ལུའྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན། ས་ལུའྲི་ས་བོན་

ས་ལུའྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་གྲི། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་པས་དངོས་པོ་

རྣམས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་པ་འདྲི་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་

དངོས་པོ་རྣམས་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྒྱུ་དུ་

མས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་སྐེད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ཞར་བྱུང་རོད་སང་དང་བཅས་པ་
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བཤད་ནས། ད་ནྲི་རྒྱུ་དུ་མས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་པོ་སྤྲི་གཙོ་

བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་མེད་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་དགག་པར་བྱའོ། །ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། ནས་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་གཅྲིག་ཆར་སྐེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ནས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་ཁས་བངས་ཏེ། ནས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཆུ་

ལུང་སོགས་ཀྲིའང་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་དེ་དག་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་

འདེས་པར་སྨྲས་པས་སོ། །

དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ཚུལ་དེ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྲིགས་པ་འདྲི་རང་ལུགས་ལ། 

ཀ་བུམ་སོགས་དངོས་པོ་དང་རས་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ནྲི་མཚུངས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། དངོས་པོའྲི་རས་དང་བུམ་

པའྲི་རས་ཀང་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་གངས་ཅན་གྲིས་ནས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཙོ་བོ་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པར་ཁས་

བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ནས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་

ཡྲིན་ན། ནས་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀང་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པས་སྐེ་འགག་དང་གཅྲིག་

པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ས་བོན་གྲི་རྣམ་

འགྱུར་ཐ་དད་པས་ཉེས་པ་དེར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གསལ་བ་

སྣ་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པར་དེ་དག་དང་རས་ཐ་དད་

ཡྲིན་པར་ཐལ། གཅྲིག་གསལ་བ་དེ་རྣམས་འཇྲིག་པའྲི་ཚེ་ནའང། བདག་ཉྲིད་མྲི་
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འཇྲིག་པར་གནས་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་གཉྲིས་ལ་སྤྲི་དང་ཁྱད་

པར་གྲི་བོར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཙོ་བོ་དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་མྲིན་པ་དེས་

ནའོ། །འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

དེ་ལྟར་གསལ་བ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་ཐ་དད་མེད་པ་

དགག་པ་བཤད་ནས། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ན། གལ་ཏེ་གསལ་བ་འཇྲིག་པའྲི་

ཚེ་སྤྲི་འཇྲིག་གམ་མྲི་འཇྲིག་མྲི་འཇྲིག་ན་སྤྲི་གསལ་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ། འཇྲིག་

ན་གསལ་བ་རྣམས་སྐེ་འགག་ཅྲིག་ཅར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཉེས་པ་ཁྱེད་

རང་སེལ་པ་སྨྲ་པ་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། སེལ་པ་གསུམ་ལས། གསུམ་པོ་གང་

ལའང་ཉེས་པ་དེ་མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། 

གངས་ཅན་གྲིས་སྤྲི་གཙོ་བོ་དངོས་པོར་ཁས་བངས་པ་ལ་གསལ་བ་འཇྲིག་པའྲི་ཚེ་

གནས་སམ་མྲི་གནས། ཞེས་རྟོག་པའྲི་སོ་ནས་སྐོན་བརོད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྲིས་མེད་

དགག་གྲི་སེལ་བའྲི་སྤྲི་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོ་

ལོག་པ་མེད་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྲི་རྒོལ་བ་ཡང་དག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་གཞན་སེལ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་

དེ་མཚུངས་པ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་བསད་པའམ་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་

པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་ཁས་ལེན་པའྲི་རྒོལ་བ་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དོན་གྲི་སེལ་པ་ཁས་བངས་པ་ལའང་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་

གསལ་བ་རང་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། གཙོ་བོ་ལ་བརོད་པའྲི་

སྐོན་དེ་གཞན་སེལ་ལ་མཚུངས་པར་བརོད་པའྲི་སོ་ནས་སུན་དབྱུང་ནུས་པ་ཡང་
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མེད་དེ། སེལ་པ་གསུམ་པོ་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་མྲི་མཚུངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 

འདྲིར་དོན་གྲི་སེལ་པ་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པ་ནྲི། དེ་ནྲི་གསལ་བ་རང་མཚན་ཉྲིད་

ཡྲིན་པས་གསལ་བ་འཇྲིག་པའྲི་ཚེ། འཇྲིག་མྲི་འཇྲིག་བརྟགས་ན་སྤྲི་དང་མཚུངས་

པར་འགྱུར་རོ། །སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་ཞྲིག་མྲི་མཚུངས་པ་ཤེས་ས་བས་དེའྲི་

ཕྲིར་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་དག་ལོག་པ་མེད་དགག་ཆོས་ཅན། 

གསལ་བ་འཇྲིག་པའྲི་ཚེ་འཇྲིག་མྲི་འཇྲིག་བརྟགས་ནས་སུན་དབྱུང་དུ་མེད་དེ། ངོ་བོ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ནྲི། སྤྲི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་འཇྲིག་པའྲི་ཚེ་

འཇྲིག་མྲི་འཇྲིག་བརྟགས་ནས་སུན་དབྱུང་དུ་མེད་པར་ཐལ། ངོ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་ག་ལན་མེད་པའྲི་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པ་གཞན་སེལ་པའྲི་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བའྲི་རྣམ་གཞག་

ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་གཞན་སེལ་པ་ཞེས་པ་ནྲི། དགག་བྱ་གཞན་བསལ་

བའྲི་སོ་ནས་རྟོགས་དགོས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་གཞན་སེལ་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེས་ན་གཞན་

སེལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་མྲིན་བསལ་བའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་དངོས་

སུ་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་ཆོས། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དཔལ་ལན་ཞྲི་བ་འཚོས། འདྲིར་

ནྲི་སེལ་པ་རྣམ་གཉྲིས་ཏེ། །མ་ཡྲིན་དགག་དང་མེད་པའོ། །མ་ཡྲིན་དགག་པའང་རྣམ་

གཉྲིས་ཏེ། ”།
1
བོ་དང་དོན་གྲི་དབྱེ་བས་སོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། མ་ཡྲིན་དགག་གྲི་

གཞན་སེལ་དང༌། མེད་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན། བོའྲི་སེལ་པ་

དང་། དོན་གྲི་སེལ་པ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་བོའྲི་སེལ་པ་ནྲི། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་གང་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༡ན༥ན།   -།    * །
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ཡྲིན་པ་དེ་དག་ལ་བརོད་དེ། 

དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དོན་གྲི་སེལ་པ་

ནྲི་དོན་རང་མཚན་ཡང་ཡྲིན་ལ། སེལ་པ་ཡང་ཡྲིན་པ་དག་ལ་བརོད་དེ། དཔེར་ན། 

བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་ཡང་ཡྲིན། བུམ་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་ཚོགས་པ་ལྟ་

བུའོ། །”མེད
1
་དགག་གྲི་སེལ་པ་ནྲི། རང་གྲི་དགག་བྱ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་ཆ་

དག་ལ་བརོད་དེ། དཔེར་ན་བུམ་མེད་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་གང་དག །སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་

འཚོའྲི་ལུགས་འདྲི་ཉྲིད་རང་ལུགས་ལའང་འཐད་ལན་དུ་ཁས་འཆེ་བཞྲིན་དུ། དོན་གྲི་

སེལ་པ་དོན་རང་མཚན་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་པ་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་མའྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྡུས་པ་ར་འགེལ་གཉྲི་ག་ལས། དོན་གྲི་སེལ་པ་ཡྲིན་ན་མ་ཡྲིན་དགག་

ཡྲིན་པར་ཆེས་གསལ་བ་ཉྲིད་དུ་ལན་མང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་མཚན་ཡྲིན་

ན་མ་ཡྲིན་དགག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ནྲི། ཤེས་རྲིག་ལན་པ་སུའང་སྨྲ་བར་མྲི་བྱེད་

དོ། །དོན་གྲི་སེལ་པ་ཡྲིན་ན། སེལ་པ་བཏགས་པ་དེ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་

སོབ་དཔོན་དེ་དག་གྲི་དགོངས་པར་སྨྲ་བའང་སོབ་དཔོན་དེ་དག་གྲི་གཞུང་ལུགས་མ་

མཐོང་བར་གསལ་ཏེ། བོ་དང་དོན་གྲི་དབྱེ་བས་སོ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར་བདག་

ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས། འདྲིས་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གཞན་སེལ་པར་བསྟན་

པ་ནྲི། དངོས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དོན་གྲི་སེལ་པ་ཉྲིད་

སེལ་པ་དངོས་ཡྲིན་པར་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བུམ་པ་དང་བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་ཚོགས་པ་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༡ན༧ན།   མད    * མེད



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 273  

གཞན་སེལ་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ན། དེ་ཉྲིད་དགག་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པར་

ཡང་སྨྲ་བ་ཅྲིས་འགོག །ཅྲི་སྟེ། དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་རྟོགས་

པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དགག་པ་དངོས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ན་དགག་བྱ་

གཞན་བསལ་བའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། གཞན་སེལ་ཡྲིན་པར་ཡང་མཚུངས་སོ། །ཅྲི་སྟེ། དེ་འདའྲི་ཚོགས་པ་དགག་པ་

མ་ཡྲིན་པ་འདོད་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མྲི་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་

ན་ནྲི་དགག་བྱ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་

བྱེད་དགོས་ཀང་དགག་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཅྲི་ཞྲིག་གྲིས་ནོངས། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་ཆོས་བུམ་

པ་དངོས་སུ་འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྒྲུབ་ཆོས་གོ་བར་བྱེད་ན་དགག་པ་

མ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་མ་ཡྲིན་དགག་གྲིས་དགག་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་

པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མ་ཡྲིན་དགག་གྲིས་དགག་པའྲི་གོ་ཆོད་པར་འདོད་ན་ནྲི། 

དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་

དགོས་པ་གང་ཞྲིག །སྒྲུབ་ཆོས་འཕེན་པ་མ་ཡྲིན་དགག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། 

བུམ་པ་དང་བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་ཚོགས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་དགག་ཏུ་མྲི་

འདོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་དེ་རེས་སུ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚུལ་དེས་ཚོགས་པ་དེ་ཉྲིད་བཞན་སེལ་པ་ཡྲིན་པར་ཡང་འབད་མེད་

དུ་གྲུབ་པས་དེའྲི་ཕྲིར། དོན་གྲི་སེལ་པ་སེལ་པ་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་

ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སྟེ་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་མ་ཡྲིན་དགག་གྲིས་དགག་

པའྲི་གོ་ཆོད་པ་མགྲིན་པ་བརྐངས་ཏེ་སྨྲ་བར་བྱེད་ན། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མྲི་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པའྲི་སྣང་

ཡུལ་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་མ་ཡྲིན་དགག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། བོའྲི་སེལ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྲིན་དགག་ཏུ་སྨྲས་པའྲི་ཁས་

བངས་དང་འགལ་ལོ། ”།
1
འདོད་ན་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ་ཞྲིང༌། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ཡྲིན་ན་

སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། རས་སུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་སོགས་

སུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞྲིང༌། སྒྲུབ་ཆོས་འཕེན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱད་པར་ཐལ། མ་ཡྲིན་

དགག་ཡྲིན་ན་དགག་པ་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྟོག་པ་ལ་གསེར་

བུམ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རས་ཡྲིན་པར་ཐལ། རས་ཆོས་འཕེན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

མ་གྲུབ་ན་བུམ་པས་དག་པའྲི་ས་ཕོགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཆོས་འཕེན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་

བ་ཅྲིས་འགོག་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །རྲིགས་པའྲི་རྒྱལ་པོས་ཀང་དེ་ཉྲིད་དབྱེ་

བར་མྲི་ནུས་སོ། །

གལ་ཏེ་སེལ་བ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ནའང། སེལ་འཇུག་ཏུ་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་མངོན་

སུམ་སེལ་འཇུག་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ༌ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་སྒྲུབ་

པ་ཡྲིན་ན། རྟོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྨྲས་ཀྲི་རྟོག་པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྒྲུབ་པ་ཡོད་ན། རྟོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་མ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་

གྲི་སྣང་ཡུལ་སེལ་པ་ཡྲིན་པའྲི་མངོན་སུམ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༢ན༥ན།   -།    * །
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སེལ་པ་རང་མཚན་དེ་ཉྲིད་སེལ་པ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རང་མཚན་ཡང་ཡྲིན་ན་

རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་སེལ་པ་ཡྲིན་པའྲི་མངོན་སུམ་མེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྒ་ཡང་ཡྲིན། 

མྲི་རྟག་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་ཚོགས་པ་དེ་ལོག་གྱུར་ཡང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རང་མཚན་ཡང་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་སུམ་མེད་པ་འགལ་ལོ་

ཞེས་ཁྱབ་པ་ལ་བརོད་ན། ལན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེ་བས་ན་བུམ་པ་ཡང་ཡྲིན། བུམ་པ་མ་

ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་ཚོགས་པ་དེ་རང་མཚན་ཡྲིན་ཀང་ཚུར་

མཐོང་མངོན་སུམ་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྲི་དགོས་ཏེ། སྔོན་པོ་ཡང་ཡྲིན། ཕྲི་རོལ་

གྲི་རས་སུ་མེད་པ་ཡང་ཡྲིན་པ་རང་མཚན་ཡྲིན་ཀང་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་གྲི་སྣང་

ཡུལ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་གྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་

ན། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཚུར་མཐོང་ཡོད་

པ་གང་གྲིས་འགོག་སོམས་ཤྲིག །

ཁ་ཅྲིག །གཞྲི་གྲུབ་ན་སེལ་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་

སེལ་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལྟ་ན་གཞྲི་གྲུབ་ན་དགག་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་བཀག་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ཁ་ཅྲིག་མེད་དགག་གྲི་

གཞན་སེལ་སེལ་བ་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་གག་སྟེ། མེད་དགག་

ཡྲིན་ན་དགག་པ་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། སྔོན་མེད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་

སོ། །ཁ་ཅྲིག་སྒྲུབ་པ་དང་སྣང་བ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

བརོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་སྒ་རྟོག་དོན་མཐུན་ཁོ་ན་གཞན་སེལ་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ནང་

འགལ་བ་ངོ་མྲི་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །
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དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་དང་སེལ་པ་གཉྲིས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གངས་ངེས་པ་ཡྲིན་

ལ། སེལ་པ་དང་དགག་པ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་

ཡྲིན་ན་སེལ་བ་དང་དགག་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ལ། དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ལ་མ་ཡྲིན་

དགག་ཏུ་གྱུར་བའྲི་དངོས་པོ་དག་ནྲི། དགག་པ་དང་སེལ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དངོས་པོ་དག་ནྲི་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། མེད་དགག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་ནྲི་

མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མ་ཡྲིན་དགག་གྲི་དངོས་པོ་དང༌། དོན་གྲི་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། 

དོན་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བྱ་སྟེ། ཅྲི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བའྲི་

བོའྲི་སེལ་བ་དང་བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་གྲི་སེལ་བ་དེ་དག་

སྤྲིར་སེལ་པ་དངོས་ཡྲིན་མོད། བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ནམ་མ་

ཡྲིན་ཞེ་ན། སྔོན་ཆད་གནས་འདྲི་ལ་གཞན་དག་ཐེ་ཚོམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་

མོད། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དེ་གཞན་སེལ་མཚན་ཉྲིད་

པ་ཡྲིན་ཀང་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་དངོས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲི་ལ་

རྲིགས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་མཚན་ཉྲིད་པ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་མ་གྲུབ་

ན། བུམ་པར་ཐལ་ལོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་

གྲི་གཞན་སེལ་ལའང་མཚུངས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་དེ་དག་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་དངོས་ཡྲིན་པ་ལ་རྲིགས་པའྲི་ཅྲི་

ཞྲིག་ཡོད་བརོད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་མཚན་

ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་དངོས་སུ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་རྟོག་པས་
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དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། བུམ་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྲི་

གཞན་སེལ་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པར་རྟོག་པས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་ལ་སྒ་རྟག་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་

པའྲི་གཞན་སེལ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པ་དངོས་སུ་བཅད་པའྲི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་རྟོག་པས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒ་རྟག་པ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་གཞན་སེལ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་

ན་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་ནྲི། བུམ་པའྲི་དོན་གྲི་སེལ་པ་ཁོ་ན་ལ་བརོད་དོ། །འོ་ན་བུམ་

པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་དེ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་

བཅད་པའྲི་སེལ་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

སེལ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའྲི་སེལ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་བུམ་མ་ཡྲིན་བསལ་བའྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤར་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པར་བྱ་དགོས་པས། གཞན་སེལ་དུ་འགྲུབ་ཀང་། བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་དུ་མྲི་

འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དེ་བུམ་པའྲི་

བོའྲི་གཞན་སེལ་ནྲི་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞན་སེལ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བོའྲི་གཞན་སེལ་ཡྲིན་པ་ལ་གཞན་སེལ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

ཀང༌། བུམ་པའྲི་བོའྲི་གཞན་སེལ་ཡྲིན་པ་ལ་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་ཡྲིན་པས་མ་ཁྱབ་

བོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ཚུལ་འདྲི་མེད་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་ལའང་མཚུངས་

པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཞན་ཡང༌། བུམ་མ་ཡྲིན་བསམ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་
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དུ་འགྲུབ་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་པའྲི་ལོག་

པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་

བུམ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་སེལ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་བུམ་པ་འཛིན་པའྲི་

རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་བོའྲི་སེལ་བ་དེ་ཉྲིད་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

དང་། དངོས་ཡུལ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ལ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་གྲི་ཤུགས་ཡུལ་ཡྲིན་ནོ། །བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་

མེད་དགག་གྲི་སེལ་པ་དེ་ཉྲིད་བུམ་འཛིན་རྟོག་པས་བོའྲི་སེལ་བ་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་

པའྲི་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། 

འོན་ཀང་བུམ་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་མེད་པའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པས་དངོས་

སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་གཞན་སེལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྨྲས་པ་དང་

འགལ་བ་མེད་དོ། །བུམ་པ་དང་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པའྲི་ཚོགས་དོན་ལྟ་བུ་དོན་

གྲི་སེལ་བ་དེ་ནྲི། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་དངོས་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྣང་

ཡུལ་མ་ཡྲིན་ལ་ཚུལ་འདྲིས་གཞན་དག་ལ་ཡང་རྲིགས་སྒེ་བར་བྱ་ཞྲིང༌། བོའྲི་སེལ་

བ་ཡྲིན་ན་སྒ་དོན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ལ། དོན་གྲི་སེལ་པ་ལ་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

ཅྲིང༌། བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ལྟ་བུ་ལ་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་

ཀྲིས་ཁྱབ་ཅྲིང༌། སྤྲིར་མེད་དགག་གྲི་གཞན་སེལ་ལ་སྒ་དོན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། སྤྲི་

མཚན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་སྒྲུབ་པ་

ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་འཇུག་དང་། རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་སེལ་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་

པའྲི་ཕྲིར། སེལ་འཇུག་ཅེས་བྱ་ཞྲིང༌། ཆོས་དེ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ན་ཆོས་དེའྲི་
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རས་ཆ་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཁྱབ་ན་

ཡུལ་དེ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྲིན་དགོས་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་འཇུག་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པ་ལ་སེལ་འཇུག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་

སེལ་འཇུག་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲི་དག་ལ་རྲིགས་པས་གཏན་

ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲྲིས་སོ། །གཞན་

སེལ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མཐའ་བཅད་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར”།
1
 གལ་ཏེ་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་ཡྲིས། །དུ་མ་འབྲས་བུ་གཅྲིག་བྱེད་

ན། ཞེས་གངས་ཅན་རང་གྲི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་དགག་པ་

མདོར་བསྟན་པ་མཚུངས་པ་སང་བ་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟྲིན་ནས། ད་ནྲི”།
2
 གཅྲིག་

གྲི་འབྲས་བུ་གཞན་གྲིར་མྲིན། །ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཞེས་སེལ་པ་སྨྲ་བའྲི་

ཕོགས་ལ་བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀང་མྲི་འབྱུང་བར་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་བོན་

ཆུ་ལུད་སོགས་རྣམས་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་ན། མྱུ་གུ་དེ་

ཡྲི་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་པའྲི་ས་བོན་དེ་ལས་རང་བཞྲིན་གཞན་པ་ཆུ་ལུད་ལ་

སོགས་པས་མྱུ་གུ་ཇྲི་ལྟར་སྐེད་ཅྲིང་མྲི་སྐེད་པའྲི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་རང་

བཞྲིན་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ན། ཁྱད་པར་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཀང༌། མྱུ་གུ་སྐེད་པ་

འཐད་ཀྲི། གཙོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་འབྲས་བུ་སྐེད་ན། ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དོན་མེད་

དུ་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཐ་དད་མྲིན་པའྲི་གཙོ་བོའང་རང་

བཞྲིན་འདེས་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟགས་དེ་ཉྲིད་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༤ན༧ན།   -།    * །

2 མ་ཕྱི། ༡༡༤བ༡ན།   -།    * །
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གོང་དུ་བསྒྲུབ་ཟྲིན་ཏོ། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་དེས་འབྲས་བུ་དེ་བསྐེད་པ་མྲིན་པར་

ཐལ། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། 

གཙོ་བོས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྟག་པ་དང༌། གཅྲིག་

པུ་དང༌། ཁྱབ་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་མྲིན་པའྲི་ཁྱད་པར་ལྔ་

དང་ལན་པའྲི་གཙོ་བོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་

པར་ལྔ་ལན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རང་བཞྲིན་འདེས་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་རྣམས་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་

ནའང༌། གཞན་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་རང་བཞྲིན་རྣམས་ཐ་

དད་པ་ཁོ་ནར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་རས་སོ་སོར་དམྲིགས་པ་

དེ་རས་ཐ་དད་པའྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ལྟར་བཀག་པ་རྣམས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟ་

བས་ན་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་དང། ཁྱད་པར་རང་མཚན་རྣམས་

ཀྲི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་དེ་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་ལ། བུམ་པ་སོགས་ཁྱད་པར་རང་མཚན་དེ་ནྲི་བུམ་མ་ཡྲིན་སོགས་གཞན་

ལས་ལོག་པར་གནས་པར་ཡྲིན་གྲི་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྤྲི་དེ་བུམ་མ་ཡྲིན་སོགས་”ལས
1
་ལོག་པར་སྣང་བ་ནྲི་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཁྱད་

པར་རང་མཚན་དེ་ནྲི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཤད་ཀྲི། སྤྲི་དེ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་མྲི་འཐད་

ལ། ཁྱད་པར་དེ་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་རྲིགས་ཀྲི་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༥ན༡ན།   པས    * ལས
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པའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཁྱད་པར་རང་

མཚན་དེ་ནྲི་བང་དོར་གྲི་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

འབྲས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་ནས་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་ཡང་གསལ་བ་རང་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

རྲིགས་ཀྲི་སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའང་གངས་ཅན་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་པ་གཉྲིས་ཀའང་སྤྲི་དེ་སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་

མེད་ལ། འོན་ཀང་རང་ལུགས་ལ་སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་

ལ། གངས་ཅན་སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ཁྱད་པར་ལྔ་ལན་གྲི་སྤྲི་གཙོ་བོར་འདོད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་དོན་ཅེས་པ་ནྲི། དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པ་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྲིན། ཅེས་པ་ནྲི། 

ལོག་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་དང༌། དེ་ནྲི་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུར་བཤད། ཅེས་པ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ལའང་དེ་ཡོད་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་

དང་། དེ་ཡང་རེས་འགོ་མེད་གང་ཞྲིག །ཅེས་སོགས་དང༌། ཐ་དད་ཁྱད་པར་ཉྲིད་སྐེད་

བྱེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འདོད། 

ཅེས་པ་ཐ་དད་པ་མེད་ན། ཞེས་སོགས་དང༌། སྣང་བའང་ཞེས་སོགས་གསལ་བ་

རྣམས་རང་བཞྲིན་”འདེས
1
་པ་བཀག་པ་དག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་བང་

དོར་འབྲས་ཅན་པས། །སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡྲིན། ཅེས་པ་གཞུང་སྔ་མ་དག་

གྲིས་དོན་གྲི་བསྟན་ཡང་དངོས་སུ་དེ་ཉྲིད་པར་མ་བཤད་པས་དེའྲི་ཕྲིར། གང་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༥ན༧ན།   འདེས    * འདེས
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བདག་ཉྲིད་མདུན་བྱས་ནས། ཞེས་པ་ནས། འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་ཕྲིར། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སར་དེ་ཉྲིད་འཆད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནྲི་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་འགེལ་པར་ཤཱཀ་བོས། སྤྲིའྲི་ཆོས་

གཞན་དག་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་དེ་དག་ཉྲིད་ཀྲི་ལོག་པ་ཡྲིན་པར་བཏགས་

པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ནྲི། ཁོ་བོས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་ཉྲིད་དོ། །དེས་ན་

བདག་ཉྲིད་ཐ་དད་ཀང༌། །འགའ་ཞྲིག་རྒྱུ་ཡྲིན་གཞན་པ་མྲིན། །རང་བཞྲིན་འདྲི་ཡྲིན་

ཅེས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་གངས་ཅན་ཁྱོད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་

སྣ་ཚོགས་པ་འདྲི་ཐམས་ཅད་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་

པར་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཡང༌། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ཀུན་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་མྲིན་པར་

འདོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ནའང་ས་བོན་ཆུ་ལུད་སོགས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་ཐ་དད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ནའང༌། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

འབྲས་བུ་ཀུན་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། ཞེས་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་

གཉྲི་ག་དེ་ལྟར་འདོད་ཀང༌། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ཀུན་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་

མྲིན་པར་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོར་ངེས་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་མ་

འདེས་པར་གནས་པ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་རུང་གྲི །རང་བཞྲིན་འདེས་པར་འདོད་པ་

ཁྱོད་ཀྲི་ཕོགས་ལ་རུང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། རང་ལུགས་ལ་རུང་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འཆད་པ་ནྲི། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་རྣམས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་ཀང༌། རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐེད་བྱེད་དུ་འགྱུར་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་
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རང་མཚན་རྣམས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྲིན་ནའང་དངོས་

པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་སོ་སོར་ངེས་པ་ལྟར་ནུས་པ་ཡང་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱུ་འགའ་ཞྲིག་འབྲས་བུ་འགའ་ཞྲིག་ཁོ་ནའྲི་བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་བའྲི་

ཚུལ་འཐད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་ནུས་པ་ཡང་མ་འདེས་དགོས་པས་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོར་ངེས་པ་འཐད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

རྒྱུ་འབྲས་འཆོལ་བའྲི་ཉེས་པ་དེ་ངེད་ལ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

ཉེས་པ་དེ་རང་བཞྲིན་འདེས་པའྲི་ཕོགས་ལ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་

ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་ལུའྲི་ས་བོན་དེས་ས་ལུའྲི་མྱུ་གུ་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་ཀྲི་ཉེར་

ལེན་བྱེད་པ་དང༌། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་མྲི་བྱེད་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་རྒྱུ་འབྲས་འཆོལ་

པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཡྲིན་ཡང་གནས་སབས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་

དེའྲི་ཕྲིར་ས་ལུའྲི་ས་བོན་གྲིས་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་པས་འཆོལ་

བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ཆུ་ལུད་སོགས་

ཀྲིས་ཀང་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་མྲི་བྱེད་པར་ཐལ། ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང་གནས་སབས་ཐ་དད་

པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཏེ་སྤྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་རྲིམ་བཞྲིན་ནས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་

ནས། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་ལ། ས་ལུའྲི་ས་བོན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས། ས་

ལུའྲི་མྱུ་གུའྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་པས་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཁོ་ན་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཉེར་ལེན་

བྱེད་པ་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་བྱེད་དང་མྲི་བྱེད་འགལ་བར་འགྱུར། 

ཞེས་པ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྲི། ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང། ས་ལུའྲི་ས་བོན་ལ་སོགས་
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པ་ཉེར་ལེན་གྲི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་ཅྲི། སྤྲི་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡྲིན་

པར་འདོད་པའམ། དེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་མྲི་གསལ་བ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་མེད་པ་དང༌། 

གཅྲིག་པུར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འོན་ཏེ་ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང༌། ས་ལུའྲི་ས་

བོན་སོགས་རང་བཞྲིན་འདེས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་འཆོལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཙོ་བོ་དེ་

ཉྲིད་རྲིམ་བཞྲིན་གར་མཁན་ཆ་བྱད་སྔ་མ་བཏང་ནས་ཕྲི་མ་ལེན་པ་ལྟར། ནས་ཀྲི་ས་

བོན་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་བྱེད་པ་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ས་ལུའྲི་མྱུ་

གུ་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། ཡང་ནས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་བཀོད་པ་བཏང་ནས་ས་ལུའྲི་ས་བོན་གྲི་

རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་ལུའྲི་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ནས་ཀྲི་

མྲི་བྱེད་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་ནས་དང་ས་ལུའྲི་བཀོད་པ་སྔ་མ་བཏང་ནས་ཕྲི་མ་

ལེན་པའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་སྤྲི་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡྲིན་པར་འདོད་པའམ། དེ་

ལྟར་ན་གཙོ་བོ་རྟག་པ་འགལ་ཏེ། བཀོད་པ་སྔ་མ་བཏང་ནས་ཕྲི་མ་ལེན་པའྲི་གོ་

རྲིམས་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་འམ་ཞེས་པའྲི་སྒ་ནྲི། སྔར་ནྲི་ཁྱོད་

གཙོ་བོ་རྣམ་དབྱེ་མེད་པའྲི་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་ཞྲིག་ན། ད་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་

རྲིམས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་དེ་གཙོ་བོའྲི་ཡྲིན་པར་འདོད་པའམ་ཅྲི། ཞེས་ཁས་བངས་སྔ་ཕྲི་

འགལ་བ་སྟོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་གྲི། དེ་ཅྲི་དངོས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི། ཞེས་པས་དངོས་སུ་

རྲིགས་པ་གཞན་བསྟན་ཅྲིང༌། འང་ཞེས་པ་ཁོང་ནས་དངས་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་

སྡུད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གང་དག་འམ་ཞེས་པས་བསྡུས་པ། རང་བཞྲིན་གཞན་བཏང་

ནས་རང་བཞྲིན་གཞན་འཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པ་
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ཉམས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཉྲིད་བསྟན་པར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་

ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གངས་ཅན་ནྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཉྲིད་རྣམ་པ་གཞན་དང་

གཞན་དུ་གྱུར་པར་ཁས་བངས་ཀྲི། གཙོ་བོ་རང་བཞྲིན་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་

པར་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་འདེས་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་

འཆོལ་བར་ཐལ་བའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་བསྟན་ནས་དེའྲི་ཞར་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་

པ་ལ་སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་གྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་ཡང་

སྟོན་པ་ནྲི། སྤྲི་དེ་དང་ལན་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་ནྲི་ཐ་དད་མེད་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཙོ་བོ་ཆ་མེད་དེའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་པའྲི་ཕྲིར། གཙོ་

བོ་དེ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་དུ་ཐལ། རྣམ་འགྱུར་རེ་རེ་ནས་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འདེས་པའྲི་ཕྲིར། འམ་ཞེས་པས་ཐལ་བ་ཕན་ཚུན་སྡུད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་གཙོ་

བོ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གསལ་བ་རྣམས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་ན། སྤྲི་ཞེས་པའྲི་རྣམ་གངས་འད་བ་ཐུན་མོང་བའྲི་གཙོ་བོ་

དང༌། ཁྱད་པར་ཞེས་པའྲི་རྣམ་གངས་མྲི་འད་བ་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་

གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གཙོ་བོ་དེ་ཆ་མེད་གཅྲིག་

ཡྲིན། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སོ་སོ་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་འགྱུར་གསར་དག་ལས། 

རྣམ་གངས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དེ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་

དགོས་ཀང༌། འདྲིའྲི་ཐ་དད་ཀྲི་སད་དོད། ཏ་ཡོཿ ཞེས་པ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ནྲི་དེ་དག་ཅེས་

པ་ཡྲིན་པས་རྣམ་གངས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའོ། །ཞེས་
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དཔང་ལོཙྪ་བ་འཆད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན། དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་འགྱུར་ཞེས་བཏོན་ནས་འད་བའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གཙོ་བོ་དང་མྲི་འད་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལན་དངོས་པོ་ཞེས་སོགས་ལ། 

གཙོ་བོ་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་དང་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་མྲི་དད་པ་གཉྲི་ག་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་ནྲི་རང་འགེལ་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་

ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་འདོད་དེ། སྤྲི་ནྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་གནས་སབས་

ནུས་པའྲི་ངོ་བོ་མྲི་གསལ་བར་གནས་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ནྲི། དེ་གསུམ་

ཆ་མྲི་མཉམ་པའྲི་གནས་སབས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡྲིན་པས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྤྲི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ཁྱད་པར་རས་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་

དག་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པ་ཙམ་གྲིས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པར་གལ་ཏེ་

དེ་དག་གཅྲིག་ནུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དང་། གཅྲིག་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཡྲིན་པ་གང་གྲིས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པས་ནའོ། །འདོད་པ་དེ་ལྟ་ནའང་ཇྲི་ལྟར་བུམ་སྣམ་

སོག་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་གྲི་བོ་མྲི་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ། སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་

པའྲི་གཙོ་བོ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་ལའང་སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་གྲི་བོ་སྐེ་བ་ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་

བར་ཐལ་ལོ། ”།
1
འང་ཞེས་པ་ནྲི་ཐལ་བ་སྔ་མ་སྡུད་པའོ། །

ཡང་ན། ཇྲི་ལྟར་ཅེས་སོགས། དེས་ན་བདག་ཉྲིད་ཐ་དད་ཀང༌། ཞེས་སོགས་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། ཐ་དད་མེད་ནའང་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི། ཞེས་སོགས་ནྲི། ཐ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༧བ༡ན།   -།    * །
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དད་པ། མེད་ན་ཅྲིག་ཆར་སྐེ་འཇྲིག་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་འཆད་

པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། གསལ་བ་རྣམས་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་མེད་ན་སྐེ་

འཇྲིག་ཅྲིག་ཅར་བྱེད་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཐ་དད་མེད་ནའང་རྒྱུ་

འབྲས་འཆོལ་བར་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ཞྲིང༌། སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་གྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་

འཐད་པའྲི་སྐོན་ཡང་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ད་ནྲི། དེ་ནྲི་བང་དོར་འབྲས་ཅན་

པས། །སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡྲིན། ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་ལ་རང་མཚན་སྐེས་བུའྲི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་འཇུག་ཡུལ་དུ་འཐད་པར་བསྟན་

པ་དང༌། སྤྲི་གཙོ་བོ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བ་ལས། དང་པོ་ནྲི་བ་

ལང་གང་གྲི་བདག་ཉྲིད་མདུན་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱའམ་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་བཞོ་

བཀལ་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་འབྲས་བུ་འདོད་པ་ཅན་གྲི་སྐེ་བུ་འདྲི་ནྲི་འཇུག་པར་འགྱུར་

པ་དེའྲི་རྟེན་ཡང་ཁ་བོ་དང་ནག་སྒུར་སོགས་ནང་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་ཅྲིང༌། བཞོ་

བཀལ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་མྲི་བྱེད་པ་ལས་ལོག་པར་རྲིགས་ཐ་དད་མེད་པ་

དག་ཡྲིན་པར་དཔད་པར་བྱ་བའམ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་སྟེ། བ་ལང་རྣམས་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཅྲིག་མ་འདེས་པར་གནས་པའང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བཞོ་བཀལ་

སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་མྲི་བྱེད་པ་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པ་ཉྲིད་དག་ནྲི་དེ་དག་ལ་

ཡོད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་ནྲི་”དེའྲི
1
་རྟེན་ཡང་ཐ་དད་པའྲི་ཁྱད་

པར་དང༌། ཐ་དད་མེད་པའྲི་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་དཔད་པར་བྱ་ཞེས་འཆད་མོད། ཚུལ་

འདྲིར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༡༧བ༧ན།   དའྱི    * དེའྱི
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གཉྲིས་པ་གཙོ་བོ་འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་སྐེས་བུའྲི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་

བསྟན་པ་ནྲི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པར་གྱུར་

བའྲི་སོ་ནས་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་སྐེས་བུའྲི་འཇུག་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཆ་མེད་དེའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་

པས་མེ་དོན་གཉེར་ཡང་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེས་ཞར་ལ་གཅེར་བུ་པ་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ལ། གཅེར་བུ་པའྲི་

གྲུབ་པའྲི་མཐའ་མེད་ཙམ་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། དང་སྲོང་རྒྱལ་བ་དམ་པ་སྟོན་པར་འཛིན་པས་རྒྱལ་བ་པ་ཞེས་བྱ་

བ་དང་། གཅེར་བུ་པ་དང༌། ཟད་བྱེད་པ་དང༌། ཐལ་བ་པ་དང༌། ནམ་མཁའྲི་གོས་ཅན་

དང༌། ཕོགས་ཀྲི་གོས་ཅན་དང༌། འཛེམ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དག་ནྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་

ལ། སྟོན་པ་ནྲི་རྒྱལ་བ་དམ་པ་དང༌། ཁྱུ་མཆོག་དང༌། སོང་རྲིས་དང་། སྣོད་ཀྲི་སེ་དང༌། 

འཕེལ་བྱེད་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གྲི་

དོན་དགུར་སྨྲ་སྟེ། འདྲི་ལྟར། སྲོག་དང༌། ཟག་པ་དང། སོམ་པ་དང་། ངེས་པར་རྒ་བ་

དང༌། འཆྲིང་བ་དང༌། ལས་དང་། སྲིག་པ་དང༌། བསོད་ནམས་དང༌། ཐར་པ་ཞེས་བྱ་

བ་དག་གོ །དེ་ལ་སྲོད་ནྲི། བདག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང༌། སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་ཚད་

ཇྲི་ལྟར་བཞྲིན་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ། ངོ་བོ་རྟག་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་

འགོ་བའམ་འཇུག་པ་ཅན་དང༌། རྣམ་གངས་མྲི་རྟག་པས་གནས་སབས་ལོག་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་བསྟོད་པ་
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ལས། གཅེར་བུ་ལུས་ཀྲི་ཚད་བཞྲིན་དུ། །སྲོག་ནྲི་ཞུམ་དང་རྒྱས་པར་སྨྲ། ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སྲོག་ཅན་གྲི་ལྔ་ཚན་དགུ་སྟེ། ས་དང༌། ཆུ་དང༌། ཤྲིང་དང༌། མེ་

དང༌། རླུང་དང༌། སྲྲིན་བུ་དང༌། གོག་མ་དང༌། བུང་བ་དང༌། མྲི་ཞེས་བྱ་བ་དག་གོ །དེ་

དག་ལས་ས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ནྲི། དབང་པོ་གཅྲིག་པ་སྟེ། རེག་པའྲི་དབང་པོ་དང་ལན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྲྲིད་བུ་དང༌། དུང་དང༌། ན་ཕྲིས་དང༌། སྲྲིན་བུ་པད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་

དབང་པོ་གཉྲིས་པ་སྟེ། རེག་པ་དང༌། རོའྲི་དབང་པོ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོག་མ་

དང་སྲྲིན་གྲི་མེད་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དབང་པོ་གསུམ་པ་སྟེ། རེག་པ་དང༌། རོ་དང༌། སྣའྲི་

དབང་པོ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བུང་བ་དང༌། སྦྲང་བུ་དང༌། སྦྲང་བུ་མཆུ་རྲིངས་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་དབང་པོ་བཞྲི་པ་སྟེ། རེག་པ་དང༌། རོ་དང༌། སྣ་དང༌། མྲིག་གྲི་དབང་པོ་

དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲི་དང་རྐང་བཞྲི་པ་དང་བྱ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དབང་པོ་ལྔ་པ་སྟེ། 

རེག་པ་དང། རོ་དང༌། སྣ་དང་། མྲིག་དང༌། རྣ་བའྲི་དབང་པོ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་དེ་དག་ནྲི་སྲོག་ཅན་གྲི་སེ་ཚན་རྣམ་པ་དགུའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཟག་པ་

ནྲི། དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་རྣམས་ཏེ། འདྲིས་ཟག་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ལས་

དགེ་མྲི་དགེ་གང་གྲིས་ཀང་འཁོར་བར་བྱེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ཀའང་ཟག་

པའོ། །སོམ་པ་ནྲི། ཟག་པ་འགོག་པ་ཉྲིད་དེ། ལས་གསར་པ་གང་ཡང་མྲི་སོག་

པའོ། །ངེས་པར་རྒ་བ་ནྲི། སོམ་པ་དེ་ཉྲིད་དང༌། ཟས་མྲི་ཟ་བ་དང༌། སོམ་མྲི་བཏུང་བ་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། སྦོར་བ་དང༌། ལུས་གདུང་བ་དང༌། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་དཀའ་ཐུབ་དང་བཅས་པས་སྔོན་ཉེ་བར་བསགས་པའྲི་ལས་རྒས་པར་བྱེད་པ་

སྟེ། ཟད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཆྲིང་བ་ནྲི་ངེས་པར་སྨྲ་བ་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་
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ཅུ་ར་གསུམ་པོ་དག་གྲིས་བཏགས་པའྲི་ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །ལས་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་སྟེ། 

ཕྲིས་མོང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། མྲིང་དང༌། རུས་དང༌། ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་དག་གོ །སྲིག་པ་

ནྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་དག་གོ །བསོད་ནམས་ནྲི་ཆོས་སོ། །

ཐར་པ་ནྲི། དཀའ་ཐུབ་ལ་སོགས་པས་སྔར་བྱས་ཀྲི་ལས་ཐམས་ཅད་ཟད་

པར་བྱས་ཤྲིང༌། ལས་གསར་པ་མ་བསགས་པས། འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྟེན་ན་

འདུག་པའྲི་གནས་འཇྲིག་རྟེན་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཞོའམ་ཀུ་མུད་ལྟར་དཀར་བ། 

སྲོག་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འཁོར་བ་ལས་གོལ་བས་དངོས་པོ་མེད་པའང་

ཡྲིན་པ། གདུགས་དཀར་པོ་གེན་ལ་བསངས་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེར་འགོའ།ོ 

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇྲི་སད་དུ་རྒྱལ་བ་དམ་པས། ཁ་བ་རྒྱ་སོས་མེ་ཏོག་དང༌། །བ་ཞོ་བ་མོ་

མུ་ཏྲིག་མདོག །གདུགས་དཀར་བཟུང་བའྲི་དབྱྲིབས་འད་བ། །ཐར་བ་ཡྲིན་པར་རྒྱལ་

བས་བཤད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །ཐུབ་པ་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། 

དངོས་པོ་རྣམས་གསེར་དང་གསེར་གྲི་རྣ་རྒྱན་ལྟར། རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཅྲིང་གནས་

སབས་ཐ་དད་པས་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །གཅེར་བུ་པའྲི་འདོད་པ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །བརྟུལ་

”ཞུགས
1
་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་སོགས་པ་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡོད་ཀང་མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྲྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ། རྲིགས་པ་སྔར་མས་ཁེགས་པར་

བསྟན་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

1 མ་ཕྱི། ༡༡༩ན༣ན།   ཤུགས    * ཞུགས
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དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་

འཛེམ་མེད་པ་དག་དངོས་པོ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་རྔ་མོ་ཞོར་

འགྱུར་ཞྲིང་གནས་སབས་ཐ་དད་པས་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་མུན་སྤྲུལ་གང་ཅྲིའང་རུང་

བ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཀང་ནྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྔ་མོ་དང་ཞོ་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་པར་

གནས་པའྲི་སོ་ནས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རས་ཐ་དད་པ་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་བསྟན་པ་ལ། དོན་ལ་འཇུག་པ་

འཆོལ་བར་ཐལ་བ་དང། སྒ་བོ་ཐ་དད་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཞོ་དོན་

གཉེར་ཞོ་འཐུང་ཞེས་བསྐུལ་བ་ན། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྔ་མོ་འཐུང་བ་ལ་མྲི་རྒྱུག་སྟེ། རྒྱུག་

རྲིགས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་དང་རང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲི་གའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པས་ཞོ་དང་རྔ་མོ་དེའྲི་ཐ་དད་པའྲི་ཁྱད་པར་བསལ་ཞྲིང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཏེ། 

ཞོ་ལ་རྔ་མོ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཁྱད་པར་འོ་མའྲི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན་ཞོ་དོན་གཉེར་དག །འོ་མའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

པའྲི་ཞོ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་གྲི་རྔ་མོ་འཐུང་བ་ལ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་ན་ནྲི། འོ་མའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་ཁྱད་པར་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཞོ་ཡྲིན་དགོས་

པས་འོ་མའྲི་རྣམ་འགྱུར་དེ་གཞན་རྔ་མོ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྔ་མོ་ནྲི་ཞོ་རྔ་གཉྲིས་མྲིན་

གྲི་ཞོ་ལས་གཞན་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བོ་སྒ་ཐ་དད་

འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་དང་རང་མ་ཡྲིན་ཀུན་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་གྲིས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་དང༌། ཀུན་ཞེས་པ་

གཉྲིས་ཀ་སོས་པའྲི་དོན་མ་གོ་བར་སྣང་ངོ༌། །འདོད་ན་གནས་སབས་ཐ་དད་རང་
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བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པར་སྨྲ་བའྲི་གཅེར་བུ་པ་ལ་ཐ་དད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མྲི་

སྲྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་བོ་ཐ་དད་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །

༼དགག་པའྲི་སྒ་རྟོག་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ།༽

གཉྲིས་པ་དགག་པའྲི་སྒ་རྟོག་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་འབད་པ་མེད་པར་

གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དངོས་པོར་མེད་པ་བུམ་མེད་ཅེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྲིས་རང་གྲི་སྒ་དོན་ངོ་བོའམ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བ་ཞྲིག་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

དཔད་པར་བྱའམ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་ངོ་བོ་མེད་བའམ་

རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ་སྒ་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་བུམ་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ཞྲིག་དངོས་སུ་གོ་བའྲི་བོ་སྐེ་བར་མོང་

བས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་པ་གང་དག་བུམ་པ་མེད་ཅེས་པའྲི་སྒ་དེས། བུམ་

པའྲི་ངོ་བོའམ་རས་བརོད་ཅེས་དོན་མཐུན་དུ་དཔད་པར་བྱ་བ་མྲིན་ཏེ། ཞེས་འགོད་

པས་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཆེས་བླུན་པ་གོ་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པར་

འདོད་པ་དག་ཀང༌། བུམ་པ་མེད་ཅེས་པས་བུམ་པ་བརོད་དམ་སྙམ་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་

ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡོད། ཡང༌། ཁ་ཅྲིག་བུམ་པ་མེད་ཅེས་པའྲི་སྒས་སེལ་པ་བརོད་དམ། 

སྒྲུབ་པ་བརོད་སྙམ་དུ་དཔད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་མེད་སོགས་དངོས་མེད་

རྣམས་ལ་རས་ཀྲི་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཆད་པའང་ཆེས་མྲི་འཐད་དོ། ”།
1
སྒ་

རྟག་མྲི་རྟག་གང་ཡྲིན་སྙམ་དུ་དཔད་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྒ་སད་ཅྲིག་མ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༩བ༧ན།   -།    * །
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ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་འཆད་པར་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ། དཔད་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་བྱར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ལ་རྟག་མྲི་རྟག །བདག་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་

པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ཏུ་ཁ་ཚོན་མཆོད་པའྲི་ཆོས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་

ན་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དག་གྲིས། ཡོད་པའྲི་སྒ་རྟོག་དང༌། དགག་པའྲི་སྒ་རྟོག་

ཐམས་ཅད་སེལ་པས་འཇུག་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་

སྒ་ནྲི་དེ་དག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་རྣམ་གཅོད་རོད་པར་བྱེད་པ་གྲུབ་བོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། 

སེལ་བའྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྤྲིའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་སེལ་པའྲི་རྣམ་

པར་གཞག་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་མཐའ་དག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་གཞྲི་གང་ལ་

ངེས་པར་བྱ་བ་རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ལ། དབྱེ་བ་དངོས་

དང༌། རོད་པ་སང་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོད་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་

ཡང་དག་ཆོས་ཅན། སྦོར་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་

རང་བརོད་པའྲི་སྒས་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་འཕགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང༌། དེ་

ལྟར་འཕངས་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་འབའ་ཞྲིག་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དང་པོ་ནྲི་

དཔེར་ན་སྒ་འཇྲིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འབྲས་བུའམ་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དམ་དངོས་པོ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲིར་

ཡོད་པ་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་ནྲི། ཡོད་པ་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྷར་ན་རྟེན་འབྲེལ་ཅེས་པའྲི་སྒ་ཡངས་འཇུག་གྲི་ཚེ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། དོག་འཇུག་གྲི་ཚེ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་
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དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལྟར། ཡོད་པའྲི་སྒ་ཡངས་འཇུག་གྲི་ཚེ་ཚད་

མས་དམྲིགས་པ་ཙམ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ལ། དོག་འཇུག་གྲི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་

བའམ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་ཡོད་པ་ལ་གཙོ་བོར་འཇུག་པས་དེའྲི་ཕྲིར། 

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པའྲི་སྒ་སྤྲིས་བྱེ་བྲག་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པ་

ཡྲིན་པས། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་པོ་རྟགས་སུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དྲིའྲི་

ཡོད་པ་ཞེས་པ་དངོས་པོར་ཡོད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཀང་རྟགས་སུ་འགོད་

པའྲི་ཚེ་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དགོད་པར་བྱའྲི། དངོས་པོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་དགོད་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་”བྱེད
1
་པར་ལྟོས་པ་བའྲི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཞན་དུ་ན། སྐེ་ལན་རྟགས་སུ་བཀོད་པའང་ལོག་པ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གང་

དག་ཡོད་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཁས་འཆེ་བ་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། རྲི་བོང་གྲི་

རྭ་བཞྲིན་དུ། ཤེས་བྱ་དང་བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚད་མས་མ་

དམྲིགས་པའམ། ཡང་ན་དེ་དག་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་བཞྲིན་དུ་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་མོ་

གཤམ་གྲི་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ཚད་མས་དམྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མེད་ངེས་ཡྲིན་

པར་མཚུངས་པ་ལ་ཚད་མས་དམྲིགས་མ་དམྲིགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེར་མ་ཟད། ཡོད་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་མྲི་རྟག་པར་ཐལ། ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་ཁས་བངས། འདོད་ན། འབྲེལ་པའང་མྲི་རྟག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཁྱེད་

རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང༌། རྲིགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཉྲིད་ཀང་དོར་བར་འགྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༠བ༢ན།   བྱད    * བྱེད
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རོ། །སེལ་ངོར་ཡོད་ན་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་གྲི། སྤྲིར་ཡོད་ན་མྲི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། ཡོད་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་

ཅན། མྲི་རྟག་པར་ཐལ། སེལ་ངོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁྱབ་དངོས། འདོད་ན་ཉམས་

སོ། །སྒ་རྟག་པའང་ཆོས་ཅན། མྲི་རྟག་པར་ཐལ། སེལ་ངོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་

བངས་སོ། །སེལ་ངོར་ཡོད་ན་སེལ་ངོར་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྲི། 

སེལ་ངོར་ཡོད་ན་སྤྲིར་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་

པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན། སེལ་ངོར་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་སེལ་

ངོར་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་འདོད་དེ། ཤེས་བྱ་མྲི་རྟག་པར་སྒོ་འདོགས་པའྲི་བོ་

ངོར། ཤེས་བྱའང་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། སེལ་ངོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་

པའང་ཡྲིན། མེད་པའང་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྒོ་འདོགས་པའྲི་རྟོག་ངོར་དེ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་ཚུལ་འདྲིས་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པར་རློམ་པ་ནྲི། 

གཅེར་བུ་ལས་ཀང་གཅེར་བུ་པ། །འཛེམ་མེད་ལས་ཀང་འཛེམ་མེད་དེ། །བྱྲིས་ལས་

བྱྲིས་པ་ཕྱུགས་ལས་ཕྱུགས། །བླུན་པོ་ཡྲི་ནྲི་དཔོད་ལ་ལྟོས། །

གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་པ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡོད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ནམ་དངོས་པོ་གཏན་ཚིགས་སུ་རྲིགས་ན། ཡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་

སུ་རྲིགས་པ་མྲིན། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྲིས་ཡོད་ཙམ་གྲུབ་ཟྲིན་ལ། ཡོད་པའྲི་ཁྱད་པར་

བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་བཟུང་ན་རེས་འགོ་མེད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དག་ལས་ཉམས་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་སྐོན་ནྲི་གཏན་ཚིགས་ལའང་མཚུངས་པས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་

མྲི་རུང་ན། གཏན་ཚིགས་སུ་ཡང་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་
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ཕོགས་སྔ་མ་འདྲིའྲི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། གངས་ཅན་གྲིས་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྲིགས་པ་ལྔ་སྨྲ་སྟེ། ཁང་པར་ཚད་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

དག་ལས་རྲིགས་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། རེས་འགོའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། ནུས་པའྲི་སོ་ནས་

འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཁྱད་པར་ཚད་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི། 

དོན་བསྡུས་ན་འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་མཐུན་སེ་ཚན་

སེ་ཚན་ལ། རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མྲི་

གསལ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ནྲི་སྔར་སྤྲི་གཙོ་བོ་མེད་ཀང་སེལ་པའྲི་སྤྲི་

རྲིགས་གཅྲིག་པའྲི་སྒ་བོའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་གྲིས་བཀག་པ་

ཡྲིན་ལ། ནུས་པའྲི་སོ་ནས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་

ཡྲིས། །དུ་མའང་འབྲས་བུ་གཅྲིག་བྱེད་ན། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་

པ་དོན་མེད་འགྱུར། ཞེས་སོགས་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དབྱེར་ཡོད་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ཆུ་ལུད་སོགས་གཙོ་བོའྲི་

ངང་དུ་རང་བཞྲིན་འདེས་པ་མ་ཡྲིན་ན། རྒྱུ་”ཚོགས
1
་འགའ་ཞྲིག་ལས་འབྲས་བུ་ནས་

ཀྲི་མྱུ་གུ་འབྱུང་ལ། འགའ་ཞྲིག་ལས་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འཐད་པས་མྲི་

གསལ་བའྲི་གཙོ་བོ་རྒྱུར་ཡོད་དགོས་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌། དེས་ན་བདག་ཉྲིད་ཐ་དད་

ཀང། ཞེས་པ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་ཐ་དད་མེད་ཁྱད་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བཀག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་དབྱེར་མེད་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ཐ་དད་མེད་ནའང་གཅྲིག་

ཉྲིད་ཀྲི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁེགས་ཟྲིན་ཅྲིང༌། རེས་འགོའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༡བ༡ན།   ཚེགས    * ཚོགས
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རྲིགས་པ་འདྲི་འགོག་པ་ལ། ཚད་མ་མདོར། ཚད་མའྲི་ཡུལ་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར། །གཙོ་

བོ་རེས་འགོ་དང་ལན་མྲིན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཡོད་པ་ཙམ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་

སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟྲིན་པས་དགོས་ནུས་མེད་ཅྲིང༌། མྲི་གསལ་བའྲི་གཙོ་བོ་ནུས་པའྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་ན། རེས་འགོ་མེད་པའྲི་སྐོན་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་དངོས་པོ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་

ལའང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་དགོས་ནུས་མེད། 

དངོས་པོ་ཁྱད་པར་བརྟགས་སུ་བཀོད་ན། རེས་འགོ་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། ཞེས་

པའྲི་མཚུངས་པ་ཉྲིད་ཕོགས་སྔ་མ་འདྲིའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཚུངས་པ་སོང་བ་

ནྲི། ཡོད་པའྲི་ཁྱད་པར་ཙམ་དུ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང། ཁོ་ལ་ཉེས་པ་དེ་

འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཡོད་པའྲི། ཞེས་པ་ནས། ཁྱད་པར་དག་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱར་

འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

རང་ལ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དེ་ཡྲི་ཁྱད་པར་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་

ཀའོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རྲིགས་པ་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་བཤད་པ་དེ་རང་ལ་མྲི་

མཚུངས་པར་བསྟན་ནས། སར་ཡང་དཔལ་ལན་གགས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས། རེས་

འགོའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་བཤད་པ་ནྲི། མ་གྲུབ་

པ་ལ་ཡོད་ཆོས་མེད། ཅེས་སོགས། དེ་ཡང་གངས་ཅན་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་

དག་གྲིས་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཚད་ཕྲིར་རེས་འགོའྲི་

ཕྲིར། །ནུས་པའྲི་སོ་ནས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དབྱེར་ཡོད་ཕྲིར། །རང་

བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་དབྱེར་མེད་ཕྲིར། །མྲི་གསལ་བ་ཡྲི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཞེས་པ་ལ་ཁྱད་
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པར་ཞེས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་དོན་ནོ། །མྲི་གསལ་བའྲི་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ནྲི་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་སོ། །ཚད་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ནྲི་རྟགས་ལྔའོ། །དེ་བས་ན་རེས་འགོའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཡང༌། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། ཁྱབ་པར་རྣམས་ལ་

རེས་འགོ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ་བཟུང་ནས། འདྲིར་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་མྲིན། ཞེས་འགོག་པའང་སྦོར་བ་འདྲི་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། ཆ་མེད་པའྲི་བཟོ་ལུམས་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ས་དང་ཆུ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བའྲི་ཁྱད་པར་

རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་གཙོ་བོ་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་

ཡོད་དོ། །ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་རྲིགས་ཆ་མྲི་མཉམ་པ་རེས་སུ་འགོ་བར་མངོན་སུམ་

གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཉྲིད་གངས་ཅན་གྲི་སྦོར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ནྲི་གངས་ཅན་གྲི་རེས་འགོའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་དེ་ལ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་

ཕོགས་དེ་ལ་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། ཡོད་པའྲི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་སྟེ་འདྲིའྲི་དོན་ལ་ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་སྤྲིའྲི་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་གཙོ་བོ་ལ་འཆད་པ་

དང༌། ཁ་ཅྲིག་གཙོ་བོའྲི་སྒ་དོན་ལ་འཆད་པ་དང༌། གཞན་དག་སྤྲིའྲི་ཆོས་ཅན། ཆོས་

ཅན་ངེས་གཟུང་མེད་པའྲི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་འཆད་པ་དག་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཀང་

གངས་ཅན་གྲི་སྦོར་བ་དེའྲི་ཆོས་ཅན་གང་ཡྲིན་ངོ་མ་ཤེས་པའྲི་ཅལ་ཅོལ་དུ་ཟད་ལ། 

ཡོད་ཙམ་སྒྲུབ་པའམ། ཡོད་པའྲི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཅེས་བརྟགས་ནས་

འགོག་ཅྲིང༌། ཡོད་ལ་ཤེས་པ་སྤྲིར་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་ཙམ་ལ་འཛིན་པ་ཡང༌། བརྟག་

པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་མྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་
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དང༌། རང་གྲིས་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཡོད་པ་ཡང་དེ་གཉྲིས་གང་རུང་དུ་ཁས་ལེན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྤྲིའྲི་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ཙམ་ལྔ་

ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་གསལ་བ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་གཙོ་བོའྲི་རྟེན་

ནམ། གང་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྤྲིའྲི་ཆོས་ཅན་ཞེས་

བྱའོ། །གངས་ཅན་ཁྱོད་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲིའྲི་ཆོས་ཅན། དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་སྟེང་དུ་

དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནམ། དངོས་པོའྲི་ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་གསུམ་

ཆ་མཐུན་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་གང་ཡྲིན་ཞེས་བརྟགས་ནས་འགོག་པ་

ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཡོད་པའྲི་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་གོང་”འོག་
1
ཐམས་ཅད་དངོས་པོའྲི་

ཁྱད་པར་ཞེས་པ་ལ་གོ་བར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་ན། འཇྲིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ཉྲིད་

བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་ཡོད་པའང་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འགྱུར་

གསར་འདྲི་ལས་འདྲི་ལྟ་བུ་འབྱུང་ཡང༌། རྨའྲི་འགྱུར་ལས། དངོས་པོའྲི་ཁྱད་པར་ཙམ་

ཞྲིག་ནྲི། །སྤྲི་ཡྲི་ཆོས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་ན། །དོ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་འགྲུབ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་

བསྒྱུར་བ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །ཚིག་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྤྲིའྲི་ཆོས་ཅན་དེ་ཙམ་ལྔ་

ལ་སོགས་པ་ལ། དངོས་པོའྲི་ཁྱད་པར་ཡྲིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཁྱད་པར་ཆ་མྲི་མཉམ་པའྲི་

ཡོན་ཏན་གསུམ་རེས་སུ་འགོ་བར་མཐོང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ན་

ནྲི་གངས་ཅན་རང་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་འགའ་ཞྲིག་ཀང་འགྲུབ་པར་མྲི་

འགྱུར་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་པའྲི་ངོར་བསྒྲུབས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༣ན།   འོང་།    * འོག་
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གངས་ཅན་གྲིས་ཀང་དེ་དག་ལ་དངོས་པོའྲི་ཁྱད་པར་ཡྲིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྒྲུབ་འདོད་

ནས་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་པས་ཀང་གཟུགས་སོགས་རྣམས་དངོས་

པོ་ཡྲིན་པ་དེ་འད་བ་ཡང་བཀག་པ་མེད་པར་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱད་པར་

ཞེས་པ་བཞྲི་ལ་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཐོག་མར་བངས་ཏེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦར་པའྲི་

སོ་ནས་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ན་དགོས་ནུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གངས་ཅན་གྲིས་ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་རྲིགས་ཆ་མྲི་མཉམ་པ་རེས་སུ་འགོ་

བར་མཐོང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཆོས་ཅན་དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་

ཡྲིན་ན་ཞེ་འདོད་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་གཙོ་བོ་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་

ཡོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཡོད་པ་དེ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་སོགས་

པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་

པོ་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ན་འཐུན་དཔེ་འདྲིར་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཡོད་

པའམ་དངོས་པོ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ་ལ་

ཉེས་པ་དེ་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་དངོས་པོ་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ནྲི། དངོས་པོ་དེའྲི་ཁྱད་པར་སྒའྲི་དངོས་པོ་དང་བུམ་པའྲི་དངོས་

པོ་སོགས་རྟགས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པར་སྒ་བུམ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་

རེས་འགོ་བའྲི་དངོས་པོ་ཙམ་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ན་དངོས་པོ་དེ་ཙམ་འཐུན་

དཔེའྲི་སྟེང་དུ་རང་གྲི་ཁྱབ་བྱེད་དུ་གྱུར་བའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་མྲི་རྟག་པའྲི་རེས་སུ་
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འགོ་བའྲི་ཁྱབ་པ་ཉམས་པ་མེད་ཅྲིང་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞུང་དུ་ཕོགས་ཆོས་དངོས་སུ་མ་སོས་པ་ནྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ལ་རོད་

པ་མེད་པས་དེའྲི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པ་ཚང་བར་བསྒྲུབས་པ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྲུབ་

སྙམ་དུ་དགོངས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གངས་ཅན་གྲི་སྦོར་བ་དེ་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་ལ་བརྟགས་ནས་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲིས་ཡོད་

པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་མཚུངས་པ་སངས་པའྲི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་ནས་སོབ་

དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་གངས་ཅན་གྲི་སྦོར་བ་དེ་རྟགས་ཀྲི་ངོས་ནས་བརྟགས་ཏེ་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་གསུངས་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སྟེང་དུ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་

གྱུར་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་རྟགས་ལྟར་སྣང་གསུམ་ལས་མ་

འདས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། འདྲི་ལྟར། རྟགས་དེ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཡོད་

ཆོས་ཞྲིག་རྟགས་སུ་འགོད་དམ། རྟགས་དེ་དོན་བྱེད་ནུས་མྲི་ནུས་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བའྲི་གཉྲིས་ཆོས་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་རྟགས་སུ་འགོད་དམ། རྟགས་དེ་ཡྲིན་ན་དོན་

བྱེད་ནུས་སྟོང་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་མེད་ཆེས་འགོད། དང་པོ་མྲི་རྲིགས་སྟེ། ཡོན་ཏན་

གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་གཙོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་ལ་དེའྲི་ཡོད་ཆོས་དོན་བྱེད་ནུས་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲི་ག་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཆོས་ཤེས་བྱ་ལྟ་བུ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མེད་པའྲི་ཆོས་ཀང་མ་
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ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཁྱབ་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་སུ་མྲི་འཐད་པར་གངས་ཅན་རང་གྲིས་ཀང་

ངེས་ཟྲིན་པས་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ལོག་པ་གང་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་རྟགས་ཡང་དག་མ་

ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་གསུམ་ག་ལ་ཆོས་ཞེས་སོས་ལ། རྟགས་དེ་དངོས་

པོར་མེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་ཙམ་མེད་ཆོས་སུ་བྱས་ན། ཤེས་བྱའང་མེད་ཆོས་སུ་

འགྱུར་བས་གཉྲིས་ཆོས་རེད་ལ། ཡོད་ཆོས་དང་གཉྲིས་ཆོས་གཉྲིས་ལའང་རྟགས་དེ་

ཡྲིན་ན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྟགས་དེ་ཡྲིན་ན་གཉྲི་ག་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་

ཞེས་སྦར་ན། ཤེས་བྱའང་གཉྲིས་ཆོས་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོད་ཆོས་དང་མེད་

ཆོས་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་མྲི་ནུས་པའྲི་ལོག་པ་རང་ལ་བྱས་ན་ཆོས་འཁྲུལ་ཏེ། ལ་

ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་དོན་བྱེད་

ནུས་པ་དང་མྲི་ནུས་པ་དང་ཤེས་བྱ་གསུམ་གང་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་རྟགས་ལྟར་

སྣང་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་མཚོན་ནས་རྟགས་ཡང་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ཉམས་

པར་འགྱུར་རོ། ”།
1
དེས་ན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཞྲིག་འགོད་དམ། གཉྲི་ག་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བ་ཞྲིག་འགོད་དམ། རྟགས་དེ་ཡྲིན་ན་དོན་བྱེད་ནུས་མྲི་ནུས་པ་ཞྲིག་ཡོད། དོན་

བྱེད་ནུས་པ་དང་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཆོས་སོགས་ཡྲིན་པ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་

བཀོད་ཀང། རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །

རང་བཞྲིན་གྲུབ་པ་”ཞེས
2
་སོགས་ལ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་རྲིག་པར་

བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར། འཇྲིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ཉྲིད་བཞྲིན། ཞེས་དཔེར་བརོད་པའྲི་རང་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༧ན།   -།    * །

2 མ་ཕྱི། ༡༢༤ན༡ན།   ཞྱིས    * ཞེས
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བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་སྦོར་བ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་དོན་བསྟན་པ་དང༌། རྟགས་སྦོར་དེ་དག་

བརོད་པའྲི་ངག་དཔེར་བརོད་པ་ནྲི། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་ཁྱབ་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་

པ་བྱས་པ་དང༌། དངོས་པོ་ལྟ་བུ་ནྲི་གོ་བྱེད་ཡྲིན་ལ་རྟགས་དེ་དག་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་

ངེས་པ་ཡྲི་སོ་ནས་རྟགས་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ངེས་པ་མྲི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་རྟགས་དེ་ཉྲིད་

གང་ལ་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུའྲི་སྟེང་དུ་གོ་བྱ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་འདྲི་ལོག་པ་ན་རྟགས་དེ་ལོག་པར་བྱེད་པ་ནྲི། 

རང་བཞྲིན་རྟགས་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ལ། འབྲེལ་པ་དེ་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་

སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་སྒྲུབ་ངག་ནྲི། དཔེར་ན་གང་བྱས་པ་དེ་མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་

ཁྱབ། བུམ་པ་བཞྲིན་སྒ་ཡང་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་དང༌། གང་མྲི་

འཇྲིག་པ་དེ་མ་བྱས་པས་ཁྱབ། ནམ་མཁའ་བཞྲིན་སྒ་ནྲི་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མྲི་

མཐུན་སྦོར་དུ་བཀོད་པའྲི་ངག་བཞྲིན་ནོ། །འགྱུར་རྲིང་དུ། དཔེར་ན་བྱས་ཉྲིད་མྲི་རྟག་

པའམ།  འཇྲིག་མེད་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་སོ། །ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་

འབྲེལ་ཏེ། གངས་ཅན་ལ། མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོད་ཆོས་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་བརོད་

པའྲི་སྐོན་དེ་རང་གྲི་རྟགས་སྦོར་དཔེར་བརོད་པ་དེ་དག་ལ་མྲི་མཚུངས་པར་བསྟན་

པ་ནྲི། བྱས་པ་དང་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་གྲུབ་པ་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་གོ་བྱེད་ཡྲིན་པས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་ལ། དེ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ངེས་པ་ཡྲི། རང་

བཞྲིན་ངེས་པ་གོ་བྱ་ཡྲིན་པས་མ་ངེས་པའྲི་སྐོན་མེད་ཅྲིང༌། འདྲི་ལོག་པ་ན་དེ་ལོག་

བྱེད་པས་འགལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་པས་རང་གྲི་རྟགས་སྦོར་ལ་ཉེས་པ་དེ་དག་

མྲི་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་ཚེ། དེ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཅེས་སོགས་དང༌། འདྲི་
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ལོག་པ་ན་དེ་ལོག་བྱེད། ཅེས་པས་བྱས་”སོགས
1
་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རེས་སུ་འགོ་ལོག་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ་དེའྲི་ཞར་ལ། རེས་སུ་འགོ་ལོག་དེ་གཉྲིས་

སྟོན་པའྲི་ངག་གྲི་དབྱེ་བ་ཡང་ཐ་དད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། ཞེས་

སོགས་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་གཞྲི་དེ་ལ་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། འབྲེལ་

པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དགོད། རྟགས་དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ། དཔེའྲི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་འབྲེལ་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྲིག་པ་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་

བོས་རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་ཏེ། རང་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ལས་རང་གྲི་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུ་

རྲིགས་གཞན་མེད་པར་རང་རྒྱུ་ལས་འཇྲིག་པར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །

གཉྲིས་པ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ། བཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་

བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར། དངོས་པོ་རྣམས་འཇྲིག་པ་ཕྲིས་ཀྲི་རྒྱུ་

གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇྲིག་ངེས་མྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

འཇྲིག་པ་རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་རྒྱུ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ་སྣམ་བུའྲི་

དངོས་པོ་སེར་པོར་འགྱུར་བ་རང་གྲུབ་དུས་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་ཚོན་ལ་ལྟོས་པ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ནྲི་ངེས་པར་སེར་པོར་འགྱུར་བའྲི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

ཡང་ན། ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཅན་ནྲི་མཐོང་ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་བཏོན་ནས། བུམ་

སོགས་དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཅན། ངེས་པར་འགྱུར་བ་མྲིན་པར་མཐོང་བའྲི་རྟག་

པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཇྲིག་པ་ཕྲིས་འབྱུང་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སོ་ནས་རང་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༤བ༡ན།   སེགས    * སོགས
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གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་སོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱབ་བ་མེད་དེ། འཇྲིག་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པས་གཅྲིག་དང་མ་ཕད་ཀང༌། 

གཞན་དང་ངེས་པར་ཕད་པས་ཕྲིས་ཀྲི་འཇྲིག་”རྒྱུ་ལ
1
་ལྟོས་ཀང་འཇྲིག་ངེས་མ་ཡྲིན་

པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བྱས་པ་དེ་ལ་འཇྲིག་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ནའང་བྱས་པ་འགའ་

ཞྲིག་ལ་ནྲི་འཇྲིག་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕྲིས་ཀྲི་འཇྲིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་པ་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཕྲིས་ཀྲི་འཇྲིག་རྒྱུ་ལ་བུམ་སོགས་ཀྲི་འཇྲིག་པ་གནས་པའྲི་

ངེས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འཇྲིག་པ་ཕྲིས་ཀྲི་རྒྱུ་དང་ལན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་འཇྲིག་

པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དག །འབྲས་བུ་འཇྲིག་པར་ངེས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་རྲིགས་པ་དེས་ཁེགས་པའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །སར་ཡང་རྲིགས་པ་

གཞན་བཤད་པ་ནྲི། ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་ཐོ་བ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པའྲི་

རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་དངོས་པོ་བ་དང་དངོས་མེད་གང་ཡང་བསྐེད་པའྲི་

ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་ནྲི། བུམ་པ་རང་གྲི་རས་མ་ཡྲིན་གྲི། བུམ་

པ་ཞྲིག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཐོ་བ་སོགས་ཀྲིས་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཐོ་བ་སོགས་ཀྲིས་བུམ་

པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་བསྐེད་པར་ཐལ། བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་པར་

མྲི་རྲིགས་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་སྐེད་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་སྲྲིད་པས་སོ། །ཇྲི་སད་དུ། 

རྲིགས་པའྲི་གཏེར་ལས། མོད་པ་ལ། བལྟ་དང་བལྟ་རྒྱུ་མེད་པ་བཞྲིན། ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར་རོ། །ཡང་ཞེས་པའྲི་སྒ་ནྲི། འཇྲིག་པ་བུམ་པའྲི་དངོས་མེད་བྱེད་ན། བུམ་པའྲི་

འཇྲིག་པ་བྱེད་པར་འགལ་ཞེས་པའམ། འཇྲིག་པ་དངོས་མེད་བྱེད་པ་འགོག་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༤བ༧ན།   རྒྱལ    * རྒྱུ་ལ
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རྲིགས་པ་གཞན་འཕེན་པའོ། ཞེས་འཆད་མོད། འཇྲིག་པ་ཕྲིས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ། སྔར་

བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་མྲི་འཐད་པར་མ་ཟད། རྲིགས་པ་འདྲིས་ཀང་མྲི་འཐད་ཅེས་

བཤད་ཟྲིན་ལ་སྦར་ནའང་ཆེས་འགྲིག་གོ །

གསུམ་པ་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་འབྲེལ་བསྟན་པ་ནྲི། འདྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་

དང་པོར་དཔེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གློག་ལ་སོགས་པ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཇྲིག་

པར་འགྱུར་ཏེ། འཇྲིག་རྒྱུ་ཕྲིས་བྱུང་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇྲིག་པར་མངོན་སུམ་གྲིས་

མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དཔེ་དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ནས་ཁྱབ་འབྲེལ་བསྟན་པ་ནྲི། གང་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཀྲིས་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གློག་ལ་སོགས་པ་དེ་

ལས་གཞན་རྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལའང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཇྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲིས་

རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་གློག་བཞྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་འབྲས་

རང་གཉྲིས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པའྲི་དོན་བསྡུ་པ་ནྲི། འབྲེལ་པ་

ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་

རེས་སུ་དཔག་པའྲི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་འབྲས་རང་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཏེ། 

སྒྲུབ་རྟགས་ལ་འབྲས་བུ་དང༌། ཁྱབ་བྱའྲི་ངོ་བོ་དེ་དག་ལས་རང་གྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་རྒྱུ་

དང་ཁྱབ་བྱེད་ལ་འབྲེལ་པ་ངེས་ཤྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་

ལ། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། 

སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤ་

ཟ་གང་ལ་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་གང་གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་
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པ་ནྲི། གང་ཟག་དེས་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་བར་རྲིགས་པ་འགོག་པ་ལ་ཚད་མར་

བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་ན་དེ་ཡོད་དེས་ཀྲི་

ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་འཇུག་པར་མྲི་བྱེད་པས་ཁྱབ་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཁྱབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཡོད་ངེས་ཀྲི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་ནྲི། དེ་དམྲིགས་

པའྲི་བོ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བསལ་དོན་མ་དམྲིགས་

པས་མེད་པར་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ་བསལ་དོན་ཡོད་ན་ཚད་མ་གསུམ་གང་རུང་གྲིས་

དམྲིགས་པས་ཁྱབ་པས་སོ་ཞེ་ན། བསལ་དོན་ཡོད་ན་ལུང་ཚད་མའྲི་བརོད་བྱར་བྱེད་

པས་ཁྱབ་བ་མེད་དེ། བསལ་དོན་འགའ་ཞྲིག་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་བརོད་བྱར་བྱས་ན་

རོམ་པའྲི་སབས་དང་འབྲེལ་མེད་བརོད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཤར་ཕོགས་རྒྱ་

མཚོའྲི་ནང་གྲི་ཉའྲི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་བརོད་བྱར་བྱས་ཀང་ཉེར་མཁོ་མེད་

ཅྲིང༌། སྐེས་བུའྲི་རྣམ་རྟོག་གྲི་གངས་སོགས་འགའ་ཞྲིག་བརོད་བྱར་བསྟན་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཕྲིར་བསལ་དོན་ཡོད་ན་གང་ཟག་དེའྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་

པས་ཀང་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བསལ་དོན་རྣམས་ཡོད་ཀང་དེའྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་

གྲིས་ཡུལ་ལས་འདས་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། བསལ་དོན་གཞྲི་དེར་ཡོད་ན་གང་ཟག་དེའྲི་

སྒྲུབ་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཚད་མས་དམྲིགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ཀང་

བསལ་དོན་དུ་སོང་བའྲི་གང་ཟག་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པ་ཅན་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་གྲིས་བསལ་བའྲི་དོན་དེ་རྣམས་ནྲི་གང་

ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚད་མས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཇྲི་ལྟར་མེད་པར་འགྲུབ་སྟེ་མྲི་

འགྲུབ་བོ། །དེས་ན་མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དེ་བསལ་དོན་ཡོད་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 308  

སྒྲུབ་པ་དང༌། མེད་པ་སྒྲུབ་པ་གང་ལ་ཡང་ཚད་མ་སྟེ་རྟགས་ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་མྲི་

འགྱུར་ཏེ་བསལ་དོན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གང་ཡང་ངེས་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་

ནྲི། རྟགས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་མ་

དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་ལ་རང་གྲི་དགག་བྱའྲི་ཆོས་མེད་དེས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་དག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔར་མ་དམྲིགས་པས་མེད་ངེས་གོ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་

པར་བཤད་པ་དང་མྲི་འགལ་ཏེ། རང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡོད་ཀང་གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་

གྲིས་ཤེས་བྱེད་གང་གྲིས་ཀང་མྲི་ཤེས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གང་ཟག་དེའྲི་ངོར་མ་

དམྲིགས་པས་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འོ་ན་ཡོད་ན་སྣང་རུང་གྲི་ཁྱད་པར་དང་ལན་པའྲི་མ་དམྲིགས་པས་རྟགས་ཀྲིས་

མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་ལའང་འབྲེལ་ཟླ་

མ་དམྲིགས་པའྲི་སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས། ”མེ
1
་མ་དམྲིགས་པས་དུ་བ་མེད་པ་

གོ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་དག་ནྲི་ཁྱབ་པ་འཁྲུབ་བ་མེད་དེ། རྒྱུ་མྲི་ཤེས་ན་འབྲས་བུ་ནྲི་

མེད་པ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ་རྒྱུ་བཀག་ན་འབྲས་བུ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པས་རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་རྟགས་ལོག་

དང༌། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ལོག་གྲི་རྒྱུ་འབྲས་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༢༦ན༦ན།   མ    * མེ
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དེ་བཞྲིན་དུ་ཤྲིང་མ་དམྲིགས་པས་ཤ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟར་བུ་དག་ཀང་

ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་མེད་དོ། །གཞྲི་འགར་ཁྱབ་བྱའྲི་དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་བཀག་བརྟགས་

ཅན་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མྲི་དམྲིགས་པ་ཡང་གོ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཁྱབ་

”བྱེད
1
་བཀག་ན་ཁྱབ་བྱ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པས་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་རྟགས་ལོག་དེ་དང༌། ཆོས་ལོག་དེའྲི་ཁྱབ་

བྱ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྲི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བསྟན་ནོ། །དེ་བས་ན་དེ་

དག་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའྲི། རྒྱུ་མ་དམྲིགས་པ་ཡང་འབྲས་བུ་མེད་པ་གོ་

བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཁྱབ་བྱེད་མ་དམྲིགས་པ་ཡང་ཁྱབ་བྱ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི། སྔར། དེ་ཕྲིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞྲིན་དག །ཅེས་སོགས་

སུའང་བཤད་ཟྲིན་པས། ཟློས་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་རྣམ་བཤད་མ་འགོད་ཅྲིག །མེ་དང་

ཤྲིང་སོགས་མ་དམྲིགས་པར་ཚད་མ་གང་གྲིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒོལ་བ་

འགའ་ཞྲིག་གྲིས་མངོན་སུམ་གྲིས་ངེས་པ་སྲྲིད་ལ། འོན་ཀང༌། མེད་དང་ཤྲིང་སོགས་

མ་དམྲིགས་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་ཀང༌། དེ་ལ་མེད་པའྲི་ཐ་སྙད་མ་ཤེས་པ་འགའ་

ཞྲིག་ལ་ནྲི། གལ་ཏེ། གཞྲི་དེར་མེ་དང་ཤྲིང་སོགས་མ་དམྲིགས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དེ་མེད་པར་ནྲི་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་ཆོས་དེ་མ་དམྲིགས་པས་ཆོས་དེ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཁྱབ་པ་ཇྲི་

ལྟར་མྲི་འཁྲུལ་ཞེ་ན། ཡོད་ན་སྣང་རུང་གྲི་བུམ་སོགས་ཡོད་ཀང་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་

རྒྱུ་སྒྲིབ་བྱེད་སོགས་མྲི་སྲྲིད་པར་ནྲི་གྱུར་བ་དེ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་གྲི་བུམ་པའྲི་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༢ན།   བྱད    * བྱེད
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པོ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལས་གཞྲི་འགར་བུམ་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་རྟོགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པའྲི་འཇོག་བྱེད་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་ལས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཁྱབ་འབྲེལ་”ངེས
1
་བྱེད་བཤད་ནས། འགལ་

ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། གཞྲི་འགར་གང་རེག་དེ་དང་

འགལ་བ་མེ་སྟོབས་ཆེན་དམྲིགས་པ་ནྲི། གང་རེག་གཞྲི་དེར་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པར་

བྱེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མྲི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་རེག་དང་འགལ་བའྲི་དངོས་པོ་མེ་

སྟོབས་ཆེན་ཡོད་ན་ཡང་གཞྲི་དེར་གང་རེག་དེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་

བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པས་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་མེ་སྟོབས་ཆེན་དང་གང་རེག་གནོད་

བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་པར་བྱེད་པར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་གཉྲིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚད་མ་ནྲི་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་དོན་མེ་ཉེ་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

གང་རེག་ལོག་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་ཀང༌། དེ་གཉྲིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡྲིན་

པའྲི་ཐ་སྙད་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པའང་སྲྲིད་དོ། །ཡང་ཞེས་པ་ནྲི་འབྲེལ་ཟླ་མ་

དམྲིགས་པ་ཁྱབ་འབྲེལ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་པ་ལ། དགག་རྟགས་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་ངེས་ལ་རོད་པ་

སང༌། མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

རོད་པ་དགོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་མ་དམྲིགས་

པའྲི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་དང༌། མེད་ངེས་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་སུ་གངས་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༧ན།   ངས    * ངེས
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ངེས་པར་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱེད་རང་གྲིས་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། 

གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་པའྲི་

རྟགས་འདྲི་དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མ་འདུས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལྟར་གཙོ་བོ་ཞེས་པའྲི་སྒའྲི་

བརོད་བྱ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་

མྲིན་ཏེ་ཞེས་པའྲི་དམ་བཅའ་བའྲི་ཚིག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་མེད་ནའང་གཙོ་

བོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦོར་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། བརོད་བྱ་མེད་ན་རོད་བྱེད་མྲི་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་མེད་དོ་ཞེས་པ་འབའ་ཞྲིག་ཙམ་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེའང་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། དགག་བྱ་གང་ཡང་བཅད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའྲི་དགག་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་སོ། 

ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་

རྟགས་དེའྲི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང༌། ཆོས་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཁྱད་པར་གཉྲིས་

ལན་དུ་སྒྲུབ། དེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ཆོས་ཅན་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་བག་ཆགས་ལས་

བྱུང་བའྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཤྲིང་སྒོ་བཏགས་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་

བ་དེ་ཉྲིད་སྒ་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་དོན་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། དངོས་པོར་

ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་མེད་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་དོན་ཆོས་ཞེས་ཆོས་སོས་པ་ནྲི། དངོས་པོ་འཛིན་པའྲི་

རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཡང་དངོས་པོའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་གྲི། སྒ་དོན་གྲི་

ཆོས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྟོག་བའྲི་སྣང་བ་ཐམས་

ཅད་སྒ་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྤྲིར་བསྟན་པས་གཙོ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་
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བའམ་སྒ་དོན་དུ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་གཙོ་བོའྲི་སྒ་དོན་གྲི་གཞྲི་ལོག་རྟོག་པ་ལ་”གཙོ
1
་

བོར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་རྟགས་སྦོར་དེའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེས་ན་གཙོ་བོ་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་

རྟགས་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ནྲི། གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། གཙོ་བོའྲི་

སྒ་དོན་གྲི་རང་ལོག་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་

ཉྲིད་གངས་ཅན་པ་དག་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་ལྔ་ལན་དུ་འདོད་ལ། རང་ལུགས་ལ་སྒ་དོན་

དུ་འདོད་པས་ཁྱད་པར་ལྔ་ལན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་མྲིན་རོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲིས་

རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཆོས་གཉྲིས་དང་ལན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་

པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་པས་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྟོག་པས་སྒོ་བཏགས་

པ་ཡྲིན་པས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའོ། །དེ་ཡང་དོན་ལ་ཆོས་གཉྲིས་པོ་དེ་དང་

ལན་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ཆོས་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

ནས་འཛིན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་རྟགས་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་

སྣང་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་པ་ཅན་དུ་

གྲུབ་པ་ལ་དེར་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་

པས་ཁྱོད་ཀྲིས་བརོད་པའྲི་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དེ། འདྲི་ལྟར་རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་

བ་དེ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་པས། གཙོ་བོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦོར་བ་དང་མྲི་འགལ་ལ། དངོས་

པོར་ཡོད་པ་མྲིན་པས་རྣམ་འགྱུར་གྲི་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དམ་བཅའ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༧བ༤ན།   གཙེ    * གཙོ
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མྲི་འགལ་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཆོས་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཁྱད་པར་གཉྲིས་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་མེད་པ་

ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་མདོར་བསྟན། སྒ་སྦོར་ཡུལ་དངོས་པོར་ཡོད་པས་ཁྱབ་པས་

གཙོར་སྣང་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་དགག །གཙོར་སྣང་འགོག་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་

པར་སྨྲ་བའྲི་འགེལ་བྱེད་ཁྱད་པར་དུ་དགག །སྒ་དོན་དངོས་པོ་མྲིན་པས་འཇུག་ཡུལ་

དུ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་གཏན་ནས་

མེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་ནྲི་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ཞེས་

པའྲི་སྒ་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་གཙོར་སྣང་མེད་ན། དེའྲི་སྒ་སྦོར་བ་འགལ་བ་

ཡྲིན་ཏེ། སྒ་དོན་མེད་པའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཙོ་བོ་མེད་ན་གཙོ་

བོ་ཞེས་སྒ་སྦོར་བ་འགལ་དགོས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཞེན་ཡུལ་མེད་པའྲི་སྒ་

རྟོག་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གང་དག་གཙོ་བོ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་སྒ་

སྦོར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཆད་པས་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོའྲི་སོབ་མར་ཁས་

བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག །གཙོ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་

སྦོར་བས་ནྲི། ཤེས་”རྣམ
1
་དོན་དུ་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས་སྒ་དོན་རང་མཚན་ཁས་

བངས་པའྲི་ཕྲིར། ”སྒ
2
་དངོས་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་སྨྲ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་ཁས་

བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཟུང་རྣམ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་མ་ཁྱབ་ན། 

གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་དང༌། རང་རྲིག་འབྲས་བུར་ཇྲི་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༨ན༦ན།   རྣམས    * རྣམ

2 མ་ཕྱི། ༡༢༨ན༦ན།   སྨྲ    * སྒ
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འགྱུར་ཞྲིང༌། གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་འགྱུར་ལ། ཁྱབ་ན་རྟོག་

པའྲི་གཟུང་རྣམ་སྒ་དོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། རྣམ་དཔོད་ཅན་ཁྱོད་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་ལྷའྲི་

མཆོད་སྦྲིན་གྲི་རས་སུ་གསལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

གཉྲིས་པ་ནྲི་གཙོ་བོར་སྣང་བ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་རོད་

བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་དངོས་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་འཇུག་

པ་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པས་གཙོ་བོའྲི་སྒ་དོན་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་ཡང་དངོས་

པོར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཐོང་བའྲི་ཚུལ་ཐ་དད་

པའྲི་བྱེ་བྲག་གྲིས་ཆོས་ཅན་གྲི་དོན་རེ་རེ་བ་རྣམས་ལ་ནྲི། རྟག་མྲི་རྟག་བདག་ཡོད་

མེད་ལ་སོགས་པའྲི་སྒ་མྲི་འད་བ་རྣམས་ནྲི་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་

འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་སྒ་དེ་རྟག་མྲི་རྟག་གཉྲི་གའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་མེད་པ་ཅན་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་འདས་དང་མ་སྐེས་པ་ལ་ཡང༌། སྒ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་

ཞྲིང༌། ཚིག་འགའ་ཞྲིག་ཀང་བརྫུན་པ་ཡྲི་དོན་ཅན་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་

དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དོ། །དེ་བས་ན་གཙོ་བོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བོ་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་སྒ་དོན་གྲི་དངོས་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྒ་དོན་བསྙོན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲི། །ཆོས་ཀྲི་རྟེན་ནྲི་བསལ་བའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་འགྱུར་ལེགས་པས་དེ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །གཙོ་བོའྲི་སྒ་

དོན་རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་བ་མོང་བས་གྲུབ་ཟྲིན་ཀང༌། དེ་ལ་བསྙོན་ནས་སོབ་

དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་རྟགས་དེས་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་

དུ་སོབ་དཔོན་གྲི་རེས་འཇུག་ཏུ་རློམ་པ་ཁ་ཅྲིག་དོགས་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟགས་
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དེའྲི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྲི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྲི་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་

འདའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྟེན། གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་བསལ་བའམ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དེས་

ན་རྟགས་དེའྲི་ཆོས་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། མྲི་རྲིགས་

ཏེ། ཆོས་ཡན་གར་བ་ནྲི། དཔེའྲི་སྟེང་དུ་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོར་སྣང་བ་མེད་ན་གཙོ་བོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཞེས་པ་དང༌། གཙོ་

བོ་ཆོས་ཅན། ཞེས་པ་གང་ཡང་ཟེར་དུ་མྲི་རུང་སྟེ། སྒ་དོན་མེད་པའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་རྟགས་དེ་ལ་ཆོས་ཅན་གང་ཡང་གཟུང་དུ་མེད་པས་དངོས་པོའྲི་ཉེར་

ལེན་དུ་མེད་དེ། ཞེས་པ་འབའ་ཞྲིག་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ་དེའྲི་ཕྲིར། ཆོས་

ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །སྤྲིར་ཆོས་ཅན་མེད་པ་

ཙམ་གྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བདག་རྟག་པ་ཆོས་

ཅན། དངོས་པོར་མེད་དེ། དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། 

བདག་རྟག་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་བདག་རྟག་པ་ཡང་ཡྲིན། དངོས་པོར་མེད་པ་ཡང་

ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཚོགས་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འདའྲི་ཚོགས་པ་

བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྲིན་ཀང་བདག་རྟག་པ་དངོས་པོར་མེད་པ་གཞྲི་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་དེའྲི་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲིན་ལ། བདག་རྟག་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། བདག་རྟག་པ་

དངོས་པོར་མེད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཕན་པས་སོ། །འོ་ན་དེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། བདག་རྟག་པའང་ཡྲིན་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་

མཐུན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང༌། བདག་རྟག་པ་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་བར་ཚད་མས་གྲུབ་
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པའྲི་ཕྲིར། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་ལ། འོན་ཀང་བདག་རྟག་པ་གཞྲི་མ་

གྲུབ་པ་ཉྲིད་བདག་རྟག་པ་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཆོས་ཅན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་པ་ཆེས་ས་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །འདྲི་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་བཀོད་པའྲི་རྟགས་འདྲི་ཡང་དག་

ཏུ་ཁས་ལེན་པའྲི་རེས་འཇུག་འགའ་ཞྲིག །གཙོ་བོར་སྣང་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་

ནམ་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་གཅོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་རོལ་བ་ལ་འདྲི་ལྟར་འཕངས་ཀང་ཁོའྲི་

འདོད་པ་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་གྲི། མྲི་འདོད་པ་འཕངས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྒ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བསྙོན་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། གཙོ་

བསྲེག་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་གྲི་སྐེས་བུ་དག་གྲིས་”ཚང
1
་མང་སོགས་ན་

མེའྲི་དངོས་པོ་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་གྲིས་དཔད་པར་བྱ་བའྲི་

སོ་ནས་མེ་རང་མཚན་དེའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའྲི། བཙོ་བསྲེག་

སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་གྲིས་དེའྲི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་ལ་མེར་

སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཡོད་མེད་དཔད་བྱ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མེ་འདྲི་ལས་བཙོ་བསྲེག་སོགས་ཀྲི་

འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་རག་ལས་ཤྲིང༌། རྟོག་པ་ལ་མེར་སྣང་བ་ལ་དེ་འདའྲི་འབྲས་བུ་

འབྱུང་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དུ་ན་སུའང་མེས་ཕོངས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཁྱབ་

ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་འབྲས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ཡོད་མེད་དུ་

བརྟགས་པས་དགོས་པའྲི་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་མ་ནྲིང་

གཟུགས་བཟང་མྲི་བཟང་ཞེས་འཁྲིག་པ་དོན་གཉེར་གྲི་འདོད་ལན་རྣམས་ཀྲིས་དེའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༩བ༡ན།   ཆང    * ཚང
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ཆེད་དུ་བརྟགས་པས་ཅྲི་ཞྲིག་ཀང་མྲི་ཕན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་འགལ་སང་བ་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་སྒ་དོན་མེད་དོ་

ཞེས་བསྙོན་པར་མྲི་བྱེད་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་བཏགས་པའྲི་ཆོས་མ་

དམྲིགས་པ་ཞེས་སྒ་དོན་གཏན་མེད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། བཏགས་པའྲི་

ཆོས་ཞེས་པ་དེས་རྟོག་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གཙོ་བོའྲི་སྒ་དོན་

ནྲི་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རྟེན་དུ་མ་

གྲུབ་པ་མ་དམྲིགས་པ་ཞེས་པའྲི་རྟགས་འདྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་དང༌། ཚད་

མས་མ་དམྲིགས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པའྲི་མ་དམྲིགས་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེས་

བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཕོགས་གླང་གྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་འགལ་བ་

མེད་དོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག །དེ་དངོས་ཉེར་ལེན་མེད་པ་ཅན། ཞེས་པ་ལའང་གཙོ་

བོའྲི་སྒ་དོན་དེ་དངོས་པོའྲི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཞེས་པ་དང༌། འདྲིར་

ཡང༌། དངོས་པོའྲི་རྟེན་ཅན་དུ་མེད་པ་ཞེས་པའྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་དག་ནྲི། ཕོགས་སྔ་

མའྲི་དོན་གཏོལ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གངས་ཅན་པ་གཙོ་བོ་རྣམ་འགྱུར་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་ཀྲི། གཙོ་བོ་ལ་དངོས་པོ་བའྲི་ཉེར་ལེན་ཡོད་པར་མྲི་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། གཙོ་བོ་ལ་རྒྱུ་མེད་པས་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་རོད་པ་སང་བ་ལ། 

རོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། ཚད་མ་གསུམ་ལོག་པས་མེད་པར་མྲི་འགྲུབ། ཅེས་བཤད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། ལུང་སྟོན་བྱེད་དུ་ལོག་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལུང་ཤེས་བྱ་བ་མ་

ལུས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ལུང་དེ་རང་གྲི་བརོད་བྱ་གོ་བྱེད་ཀྲིའང་
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རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བཤད་པ་ལ། ཚིག་རང་གྲི་

ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པ་སོ་སོར་དགག་པ་དང༌། སྤྲིར་དགག་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་ཚིག་རང་གྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་

དང༌། སྐེས་བུ་ཁྱད་པར་བའྲི་ཚིག་རང་གྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པས་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། དགག་པ་དངོས་དང༌། ལུང་འགལ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་རང་གྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་གྲུབ་

པ་མྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་དངོས་པོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་མེད་

ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཀང་ཚིག་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་

ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་གཞྲིར་རང་སྨྲ་བ་པོའྲི་རོད་འདོད་ཀྲི་བསམ་པ་ཡོད་པ་

སྟོན་པར་བྱེད་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་དཔོག་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལུང་འགལ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ལུང་རང་གྲི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚད་

མ་མ་ཡྲིན་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས། ཡྲིད་ཆེས་ཚིག་ནྲི་མྲི་སླུ་བའྲི། ”།
1
སྤྲི་

ལས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉྲིད། ཅེས་བཤད་པ་ནྲི་ཅྲི་ཞེ་ན། ལུང་དེའྲི་དོན་བཤད་པའྲི་སོ་

ནས་འགལ་བ་མེད་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཡྲིད་ཆེས་ཚིག་ནྲི་ཞེས་པ་མྲི་སླུ་

བར་སྒྲུབ་རྒྱུའྲི་ལུང་ངོས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། མྲི་སླུ་ཞེས་པས་དེ་འདའྲི་ཚིག་རང་གྲི་

བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བ་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྤྲི་ལས་ཞེས་པས་དེའྲི་དཔེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༠ན༦ན།   -།    * །
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སྟོན་ལ། མྲི་སླུ་བའྲི་རྟགས་ཁོང་ནས་འདེན་ཅྲིང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་ཉྲིད་ཅེས་པས་དེ་

འདའྲི་ཡྲིད་ཆེས་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་བོ་རེས་དཔག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་མདོ་ཚིག་དེ་འཆད་པ་ལ། ཡྲིད་ཆེས་ཚིག་ནྲི་ཞེས་པའྲི་དོན་འཆད་

པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་གྲིས་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ཚིག་ཏུ་བཤད་

པ་དེ་ཡང༌། བང་བྱ་ཐར་པ་དང༌། དེའྲི་ཐབས་ལམ་བདེན་དང༌། དོར་བྱ་སྡུག་བདེན་

དང༌། དེའྲི་ཐབས་ཀུན་འབྱུང་སོགས་འཁོར་བ་འཇུག་ལོག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་བང་

དོར་བཏང་སྙོམས་སུ་གཞག་བྱའྲི་དོན་རྣམས་འབྲེལ་ཆགས་སུ་སྡུད་པ་ལ། ཕན་

འདོད་པའྲི་འབྲེལ་པ་དང་ནྲི་སྐེས་བུའྲི་འདོད་དོན་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་པ་

དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཐབས་དང། ཐབས་དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་སྐེས་བུའྲི་

མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་རོད་པར་བྱེད་པའྲི་ངག་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་

མྲི་སླུ་བར་ཁས་”ལེན
1
་པ་དེ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་མ་དག་ཡོངས་སུ་བརྟགས་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་དེ་དང་ལན་པ་ལས་གཞན་པའྲི་

ལུང་གང་ཡང་རུང་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མྲི་སླུ་བར་ཁས་ལེན་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། ཁྱད་

པར་གསུམ་ལན་གྲི་ལུང་ཡྲིན་ཀང༌། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་མ་དག་བརྟགས་པ་

དེ་ལས་གཞན་པ་མ་བརྟགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མྲི་སླུ་བར་ཁས་ལེན་པར་

བསྟན་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །དེས་ན། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་བྱས་མྲིན། ཞེས་པ་འདྲི་གཉྲི་

ག་ལ་སྦོར་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་མཐར་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང༌། འབྲེལ་པ་དང་ནྲི་ཞེས་

པས། དོན་གཅྲིག་ལ་བསྡུར་མྲི་རུང་བའྲི་སེའུ་བཅུ་པའྲི་ཚིག་ལྟ་བུ་དག་སེལ་ལ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༤ན།   ལན    * ལེན
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རས་མཐུན་ཐབས། ཞེས་པས་ནང་གྲི་རྒྱ་མཚོ་བར་པ་ལོངས་སྤོད་ལན་ན་ཡོད་པའྲི་

ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་འཇོག་པོའྲི་གཙུག་རྒྱན་གྲི་ནོར་བུ་བངས་ནས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རྒྱན་དུ་

བྱས་ན་དུག་ཞྲི་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པའྲི་མན་ངག་ཏུ་ཐབས་དེ་སྐེས་བུས་སྒྲུབ་མྲི་

ནུས་པ་དང༌། སྐེས་བུས་ཐབས་དེ་སྒྲུབ་ནུས་ཀང༌། ཐབས་དེས་འབྲས་བུ་དེ་སྒྲུབ་མྲི་

ནུས་པ་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་དོན་དུ་ཕྱུགས་ཀྲི་མཆོད་སྦྲིན་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་དག་སེལ་ཅྲིང༌། 

སྐེས་བུའྲི་དོན་མྲི་རོད་བྱེད་དག །ཅེས་པས་སྐེས་བུའྲི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་མ་ཡྲིན་པ་བྱ་

རོག་གྲི་སོ་བརྟག་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུ་དག་སེལ་ལོ། །

སེའུ་བཅུ་པའྲི་ངག་ནྲི། རོད་རྲིགས་ཀྲི་འགེལ་པར། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་

”འཚོས
1
། སེའུ་བཅུ་ཁུར་བ་དྲུག་སྣོད་དང༌། །རྲི་”དྭགས

2
་ལྤགས་པ་རའྲི་གོང་

བུ། །དེ་ནས་རྡུན་མའྲི་བུ་མོ་འདྲི། །ས་ཡ་ཀྲ་ཏའྲི་བ་ཤྲིའོ། ཞེས་པ་ལ་བཤད་དོ། །འོ་ན་

ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་ལུང་ཞྲིག་གཞྲིར་བྱས་ནས། དེ་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་

བར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ན། རྟགས་གང་གྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་

སྟོན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་མངོན་གྱུར་དུ་བསྟན་

པ་ལ། མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་པ་མེད་ཅྲིང་གྲུབ་པ་དང༌། གཞན་དག་མངོན་གྱུར་དུ་

འདོད་པའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་སོགས་མངོན་གྱུར་མྲིན་པར་བསྟན་པ་ལ་མངོན་སུམ་

གྲིས་གནོད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་གྲི་དོན་སྟོན་པ་ལ་དངོས་པོ་

སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཉྲིད་ཀྲིས་གནོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན་འཕགས་པའྲི་

བདེན་པ་བཞྲི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གྲིས་གནོད་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༡ན༢ན།   འཆོས    * འཚོས

2 མ་ཕྱི། ༡༣༡ན༢ན།   ངགས    * དྭགས
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པ་མེད་ཅྲིང་གྲུབ་ལ། གཞན་དག་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པའྲི་བདག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་

བཀག་པ་ལ་རེས་དཔག་གྲིས་གནོད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། མ་མཐོང་བའྲི་དངོས་པོ་

ཤྲིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་དེ་དག་ལུང་དེ་ལས་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་ཁས་བངས་

པ་ལ་ལུང་ལ་རྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་གྲིས་ཀང་གནོད་པ་མེད་ཅྲིང༌། རང་ཚིག་སྔ་ཕྲི་

དང་འགལ་བ་དང་དངོས་ཤུགས་འགལ་བས་ཀང་གནོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན་

ཆགས་སོགས་སྲིག་པའྲི་ར་བ་ཡང་ཡྲིན། ཁྲུས་དང་མར་མེར་ལྡུགས་པ་སོགས་ཀྲིས་

སྲིག་པ་དག་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་བཀག་པ་དང༌། སྦྲིན་པ་དང་མྲི་འཚེ་བ་

སོགས་ཆོས་སུ་བཤད་པ་ལ་ནང་འགལ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་

དག་པ་དེ། ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་ལུང་འདྲི་ཡྲི་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ། །

སྤྲི་ལས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་

ཚིག་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཡུལ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་ཡྲིན་ནའང་སྦྲིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་དང༌། འཚེ་བ་སོགས་ལ་ཕན་ཡོན་ཉེས་

དམྲིགས་ཆེན་པོ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་བང་དོར་མ་བྱས་ན་དོན་ཆེན་པོ་ལས་

ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་དག་ལའང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་དང་གགས་པའྲི་

ཚད་མ་འཇུག་པའྲི་གོ་སབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། དོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་ལ་བང་དོར་

བྱེད་པར་འདོད་པའྲི་གདུལ་བྱ་དག་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར། ལུང་དེ་དང་གཞལ་

བྱའྲི་གནས་གཞན་གཉྲིས་སྟོན་པའྲི་ལུང་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་སོ་ནས་རང་

གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བར་མཚུངས་པའྲི་སྤྲིའྲི་རྟགས་ལས། རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་
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བོ་ནྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་འདྲིས་ཡྲིད་ཆེས་རེས་

དཔག་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་འཆད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

པའྲི་བོ་རེས་དཔག་མ་ཡྲིན་ཀང་རེས་དཔག་ཏུ་འདོགས་པའྲི་དགོས་པ་འཆད་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་གཞལ་བྱའྲི་གནས་གཞན་གཉྲིས་སྟོན་པའྲི་ལུང་དང་མཚུངས་པའྲི་སྤྲི་

ལས་ཤྲིན་ལོག་སྟོན་པའྲི་ལུང་མྲི་སླུ་བར་དཔོག་ཚུལ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བང་བྱའྲི་དེ་

ཉྲིད་འགོག་བདེན་དང་། དོར་བྱའྲི་དེ་ཉྲིད་སྡུག་བདེན་དང༌། འགོག་བདེན་བང་བའྲི་

ཐབས་ལམ་བསྟེན་པ་དང་སྡུག་བདེན་དོར་བའྲི་ཐབས་ཀུན་འབྱུང་སོང་བ་དང་བཅས་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་

ཡྲིས། ངོ་བོའྲི་དོན་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་དེས་ཇྲི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལྟར་མྲི་སླུ་བར་དངོས་སྟོབས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ན། དེ་ཉྲིད་མཚུངས་

ཆོས་སུ་བྱས་ནས་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཞན་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་ལའང། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་དེ་ཉྲིད་མྲི་སླུ་བར་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲིས་བདེན་བཞྲིན་སྟོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ལོག་སྟོན་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང༌། རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བར་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་དཔེར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཤྲིན་ལོག་སྟོན་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་བདེན་བཞྲི་སྟོན་པའྲི་གསུང་

བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྟན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཕོགས་ཆོས་

མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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གལ་ཏེ་ཤྲིན་”ལོག
1
་སྟོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་

སྟེ། བདེན་བཞྲི་བང་དོར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་གསུང་དང་སྨྲ་བ་པོ་གཅྲིག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། སྤྲིར་སྨྲ་བ་པོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ཙམ་བཀོད་

ཕྲིན་ཆད། ཁྱོད་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་སྟེ། རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ངག་དེ་

དང་སྨྲ་བ་པོ་གཅྲིག་གྲི་ངག་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པར་སོང་བས་བརྫུན་

ཚིག་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ་བརྫུན་ཚིག་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་

མྲི་སླུ་བའྲི་བདེན་ཚིག་ཅུང་ཟད་རེ་སྨྲ་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ། དེ་དང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་ཐལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ཡྲིན་པར་ངེས་

ན་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བར་ངེས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན་

ཁྱོད་ཀྲི་ཤྲིན་ལོག་སྟོན་པའྲི་གསུང་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་སྟེ། ཞེས་འགོད་པ་ལའང་

ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལའང་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ། ཟས་གཙང་མའྲི་སྲས་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་མངོན་

མཐོ་ལྷ་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐབས་དང་བཅས་པ་ད་ལྟ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཤད་པ་དེ་

དག་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྲིས་བདེན་བཞྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་

བཤད་པ་དེ་དག་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། གཙོ་བོའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་

བ་ཕལ་པའྲི་དོན་ལ་སླུ་བར་མྲི་འཐད་པས་སོ་ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་དེས་གཙོ་བོའྲི་དོན་དེ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་ངེས་ན། ཕལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༢ན༢ན།   ལོག    * ལོག
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བའྲི་དོན་གང་ལའང་ཐེ་ཚོམ་དང་སྒོ་འདོགས་མྲི་སྲྲིད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་

དེའྲི་གཙོ་བོའྲི་དོན་དེ་སྟོན་པའྲི་ཚིག་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་ན། གང་ཟག་དེའྲི་ཕལ་

པའྲི་དོན་སྟོན་པའྲི་ཚིག་ཀང་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་བྱ། ཀུན་འབྱུང་སང་བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། ལམ་བསྟེན་

བྱར་ངེས་པའྲི་རེས་དཔག་རྒྱུད་ལ་ལན་པའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

རྣམ་རྟོག་གྲི་གངས་དང་སྐྲའྲི་ཉག་མ་ཇྲི་ཙམ་དང༌། ལུས་ཀྲི་སྲྲིན་བུའྲི་གངས་སོགས་ཇྲི་

སྙེད་གཅྲིག་ཡོད་པ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅྲིག་ཤྲིན་ལོག་སྟོན་པའྲི་གསུང་རབ་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་

སྟེ། ཉེས་ཟད་ཀྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པའང་བབ་ཅོལ་ཏེ།  སྨྲ་བ་པོ་དེ་ཉེས་

ཟད་དུ་ངེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུང་དེ་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འདོད་པ་ནྲི། སྐེས་བུ་ཕུལ་བྱུང་ལ་ལྟོས་པས། །ཇྲི་བཞྲིན་དོན་དུ་གཞན་གྲིས་ཤེས། 

ཞེས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་སོར་བཞག་རང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕོས་ཆོས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་

བྱ་གྲུབ་པར་ཡང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཁོ་བོས་བཤད་པ་ལྟར། སྦྲིན་པས་

ལོངས་སྤོད་ཁྲིམས་ཀྲིས་བདེ། ཞེས་པའྲི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་བསྟན་བྱའྲི་དོན་ལ་མྲི་

སླུ་སྟེ། དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་བདེན་བཞྲི་སྟོན་

པའྲི་གསུང་རབ་བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་སྦོར་བ་འདྲི་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་ཡབ་

སྲས་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། རྟགས་འདྲིའྲི་ཚུལ་

གསུམ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རྟགས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་

གཞན་དག་ནྲི་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །
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དེ་ཡང་སབས་ཀྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་མདོར་བསྡུས་ནས་བསྟན་ནས། སྔར་ལུང་

རང་གྲི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་མྲི་འགྱུར་ན། ཡྲིད་ཆེས་ཚིག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

མདོ་ཚིག་དང་འགལ། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་དེ་ལ། གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ལན་ཇྲི་ལྟར་

བཏབ་པ་ཡྲིན་སྙམ་ན། ལུང་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡྲིད་ཆེས་ཚད་མ་མྲི་སྲྲིད་ཀང༌། ཤྲིན་ཏུ་

ལོག་གྱུར་ལ་དཔད་པ་བྱེད་པའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལུང་ལ་བརྟེན་པའྲི་བོ་ཚད་

མར་བཏགས་ནས་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྙམ་དུ་གཟུང་བར་མྲི་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཤྲིན་ཏུ་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་བང་དོར་གྲི་གནས་དེ་དག་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་

པས། ཤྲིན་ཏུ་དོན་ཆེ་བའྲི་གནས་དག་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་བཞྲིན་འདོད་པ་ལས་ལོག་པའྲི་

ལམ་གསལ་བར་བྱ་བ་ཁྱོད་ལ་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེ་བས་ན་རོད་པ་དེ་ལ། གཞུང་

འདྲི་དག་གྲིས་ལན་འདྲི་ལྟར་བཏབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་གྲི་མདོ་ཚིག་དེས་ལུང་རང་

གྲི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་

པའྲི་ལུང་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་ཞྲིག་གཞྲིར་བྱས་ནས་དེ་ཉྲིད་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་

དག་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་

པ་དང༌། རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུང་དེ་རང་གྲི་བསྟན་བྱའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བར་རྟོགས་

པའྲི་བོ་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས། ཁོ་བོས་ལུང་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པར་སྨྲས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་དེ་མྲི་འགལ་

ལོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་སྐེས་བུ་ཁྱད་པར་བའྲི་ཚིག་རང་གྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་

ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་ལ་ཉེས་ཟད་སྐེས་བུ་སྲྲིད་པར་སྒྲུབ་
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པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་པ་ཅན་པ་སོགས་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་གོལ་པ་ཐོབ་པའྲི་

སྐེས་བུ་ལྟ་བུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་ཡོད་ཏན་ཀུན་ལན་གྲིས་སྨྲས་པ་ལ་

ལྟོས་པའྲི་ཚིག་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གྲི་དོན་ཅན་དུ་གཞན་གྲིས་ཤེས་པས་དེ་ཉྲིད་ཚད་

མར་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་དེའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་གཏན་ལ་མ་ཕབ་

པར་སྐེས་བུ་དེ་ཉྲིད་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལན་གྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་པ་དེ་

ཚད་མས་ཤེས་པར་ནུས་ན་དེས་གང་སྨྲས་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་དོན་འདྲི་

ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་རྲིགས་ནའང། སྐེས་བུ་དེའྲི་གསུང་རབ་གཏན་ལ་བབ་པ་ལ་མ་

ལྟོས་པས། སྐེས་བུ་འདྲི་ནྲི་སྐོན་ཡོན་གྲི་རྣམ་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་དང་ལན་པའམ་ལན་པ་

མྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གང་ཟག་གཞན་ལ་སྐོན་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་སེམས་རྒྱུད་ལ་

ལན་པའམ། སྐོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའང་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཚུར་མཐོང་

གྲི་ཚད་མ་རྣམས་ནྲི་རེད་དཀའ་ཞྲིང་མྲི་རེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། སྐེས་བུ་དེའྲི་གསུང་རབ་

གཏན་ལ་ཕབ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐེས་བུ་དེ་ཉྲིད་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལན་

ཡྲིན་པར་ཚུར་མཐོང་གྲི་ཚད་མས་རྟོགས་དཀའ་ཞྲིང་མྲི་རྟོགས་སོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་

ལ་སོགས་པ་གཞན་གྲིས་ཤེས་སོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུ་དེ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་

ལན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེས་བྱས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་

དགོས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་དེའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་ལ་ཚད་མས་མ་

རྟགས་པར། སྐེས་བུ་དེ་དེ་འདའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་པས་ཚུར་མཐོང་གྲི་ཚད་མས་དེས་མྲི་

སྲྲིད་ཅྲིང༌། སྐེས་བུ་དེའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་ལ་བརྟགས་ནས་དཔད་གསུམ་གྲིས་
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དག་པར་རྟོགས་ན། བྱེད་པ་པོ་དེ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་དུ་ངེས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལུང་དེ་

ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ཚིག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་

འདའྲི་ལུང་ཁས་ལེན་ཚུལ་མྲི་འཐད། ཅེས་སྟོན་པ་མྲིན་གྲི། ཉེས་ཟད་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཡོད་

པ་ལ་ཚད་མ་མེད་པ་སྟོན་པ་མྲིན་ནོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག །གཞུང་འདྲིས་ཉེས་ཟད་ཀྲི་

སྐེས་བུ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མྲི་རྟོགས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞུང་འོག་མས་ཉེས་

ཟད་སྲྲིད་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་རྨོངས་པའྲི་གདོལ་གཏམ་ཡྲིན་

ཏེ། འདྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པར་ཐལ། ཉེས་ཟད་ཀྲི་

སྐེས་བུ་ཡོད་པ་ཚད་མས་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་མེད་ངེས་སུ་

ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཀང་མེད་ངེས་སུ་ཐལ་ཞྲིང༌། སངས་ཀྲི་

བཀའ་ཚིག་འབྲུ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ཨེ་མ་དཀོན་གསུམ་

དང་བསྟན་པ་སོང་བ་ལ་ཞེ་བས་ཆས་པ་ཁྱོད་ནྲི་འགོ་བ་ཇྲི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞྲིག་གུ 

།གཞན་ཡང༌། ཉེས་ཟད་སྐེས་བུ་མེད་ངེས་སུ་ཐལ། དེ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་མེད་པར་

ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ཡོད་སྲྲིད་པ་བུད། ཡོད་ཀང་སྲྲིད། མེད་ཀང་སྲྲིད་དོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མའང་ཡོད་ཀང་སྲྲིད། མེད་ཀང་སྲྲིད་དོ་ཞེས་པའྲི་སོ་ནས། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདེ་ཤ་ཟ་འད་བར་སོས་ཤྲིག །གཞན་དུ་ན། དེ་ཡོད་ཀང་སྲྲིད། 

མེད་ཀང་སྲྲིད་ན། དེ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་ཡོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་འགལ་ལོ། །

ཁ་ཅྲིག་གཞུང་གོང་མས་སྐེས་བུ་གཅྲིག་བཀར་ནས། འདྲི་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། 

ཡོན་ཏན་ཀུན་ལན་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སྒྲུབ་པའམ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་མེད་པར་སྟོན་པ་

ཡྲིན་ལ། གཞུང་འོག་མས་སྤྲིར་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ་
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ཞེས་ཟེར་བའང་མྲི་འཐད་དེ། འོ་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པས། བདག་ཉྲིད་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་

ཟད་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་

རྒྱས་པའོ་ཞེས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་གསུང་དེ། དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་རང་གྲི་བསྟན་བྱའྲི་དོན་ལ་མྲི་སླུ་བར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་

གཅྲིག་དམྲིགས་ཀྲི་བཀར་ནས་དེ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་དུ་ཚད་མས་ངེས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ཕྲིར། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཟས་གཙང་སྲས་པོས་གསུངས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་སེ་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། གང་ཟག་

གཅྲིག་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚད་མ་མྲི་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་པ་

འདེབས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་དེ་སེམས་ལ་འབྲལ་མྲི་རུང་གྲི་དྲི་མར་ཐལ་ལོ། །གཞན་

ཡང༌། ཉེས་ཟད་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་ལེགས་པར་འགྲུབ་

ཅྲིང༌། དེ་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཡང་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །སྨྲས་པ། བདག་ནྲི་རྨད་བྱུང་བཤེས་”གཉེན
1
་གྲི། །མགོན་དང་བཅས་ཤྲིང་

རྣམ་དཔོད་ལན། །སལ་བར་ལན་པས་རྒྱལ་བ་དང༌། །དེ་ཡྲི་བསྟན་ལ་ཡྲིད་ཆེས་

རེད། །ལོག་པའྲི་ཚིག་གྲི་གཞུང་བཟུང་ནས། །སྟོན་དང་བསྟན་པ་སོང་བྱེད་པ། །མགོ་

སྐེས་བྲེགས་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས། །ཤཱཀའྲི་སྲས་རློམ་འདྲི་དག་མཚར། །བར་

སབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཞར་ལ་ཉེས་ཟད་སྐེས་བུ་སྲྲིད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཉེས་ཟད་སྐེས་བུ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༡ན།   གཉན    * གཉེན
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སྲྲིད་པའྲི་རྟགས་དགོད། ཐར་པ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་རུང་བའྲི་རོད་པ་སང་། ཉེས་པའྲི་ར་

བ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི སྐེས་བུ་ལ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། 

སྐེས་བུ་ལ་ལ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་གོམས་པ་ལས་བོ་དེའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་ངང་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན། 

བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་འཕེལ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་འགྲིབ་པ་དང༌། དེ་འགྲིབ་

པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཕུལ་བྱུང་བརྟེན་པའྲི་སོ་ནས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཤེས་རབ་དེའྲི་གནོད་

བྱེད་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ། ལན་གཅྲིག་ཉེས་པ་ཟད་ཀང༌། ཉེས་པའྲི་ཡུལ་དང་ཕད་

པ་ན། སར་ཡང་ཉེས་པ་སྐེ་བས་ཉེས་པ་གཏན་དུ་ཟད་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་

ཆགས་སོགས་ཀྲི་ས་བོན་སངས་པའྲི་སངས་པ་དེ་ཉྲིད་སར་ལོག་པ་ཡྲིན་ན། སངས་

པ་དེ་ཉྲིད་རང་རྒྱུད་ལན་གྲི་གང་ཟག་གྲིས་སར་ལོག་པའྲི་ཆེད་དུ་འབད་པ་བྱེད་པས་

ལོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལྟར་འབད་པ་མྲི་བྱེད་ཀང་རང་གྲི་ངང་གྲིས་ལོག་

པར་འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སངས་བ་དེ་ནྲི་འཁོར་བའྲི་ཉེ་བར་

འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཡྲིན་པས་ནམ་ཡང་ཡྲིད་གདུང་བ་སོགས་སུ་མྲི་བྱེད་པས་

དེ་དང་འབྲལ་འདོད་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། དེ་ལོག་པའྲི་ཆེད་དུ་འབད་པ་བྱེད་ན་དེ་

རྒྱུད་ལན་སྐེས་བུའྲི་བོ་ཉེས་པ་དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་གྲི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་དགོས་

པ་ལ། སྐེས་བུ་དེའྲི་བོ་ནྲི་བདག་མེད་པ་དེའྲི་ཕོགས་འཛིན་ཅྲིང༌། དེ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་ངང་དུ་གྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཕོགས་གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། འབད་པ་མ་བྱས་ཀང༌། ངག་གྲིས་ལོག་པར་འགྱུར་
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བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེས་ཡང་དག་པའྲི་དོན་མཐར་

ཐུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤྲིང་སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལ་འབྲལ་མྲི་རུང་དུ་ཞུགས་

པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་བོ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲིས་དེ་ལོག་པའྲི་ཆེད་དུ་འབད་པ་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། 

འབད་དུ་ཟྲིན་ཀང་མྲི་ལོག་སྟེ། དེ་ལྟར་ལོག་པའྲི་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ངག་དོན་ནྲི། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཉེས་པའྲི་ས་བོན་སངས་པའྲི་སངས་པ་ཡྲིན་ན་སར་ཉམས་པ་མྲི་

སྲྲིད་པར་ཐལ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་

རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་སར་སྐེ་མྲི་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོ་མྲི་སྲྲིད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ། འགྲིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བརྟེན་པ་ཀུན། ཅེས་ཉེས་པ་

ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀྲི་གནོད་བྱེད། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པས་

སྨྲས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། བདག་འཛིན་ཉྲིད་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་

ཤེས་རབ་འཕེལ་འགྲིབ་ལས། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་འགྲིབ་པ་དང་འཕེལ་བར་

འགྱུར་བ་འཐད་དེ། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་རང་རྒྱུ་འཇྲིག་

ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལས་གཙོ་བོར་སྐེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་མདོ་སེ་འགའ་ཞྲིག་

ལས། མ་རྲིག་པ་”ཉེས
1
་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བར་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇྲིག་ལྟ་

”ཉེས
2
་པའྲི་ར་བར་བཤད་པ་དང༌། མ་རྲིག་པ་ཉེས་པའྲི་ར་བར་བཤད་པ་མྲི་འགལ་

ཏེ། འཇྲིག་ལྟ་དེ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་བདག་དེར་ཆགས་པ་སྐེ། དེ་ལས་བདག་གྲི་བར་ཆགས་པ་སྐེ། དེ་ལས་ཞེ་སང་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༥ན༥ན།   ཉས    * ཉེས

2 མ་ཕྱི། ༡༣༥ན༦ན།   ཉས    * ཉེས
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ལ་སོགས་འབྱུང་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཉེས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་ནྲི་གཏྲི་མུག་ཡྲིན་པར་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང། དེའྲི་ཕྲིར་མདོག་གཞན་ལས་འཇྲིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་འཁོར་

བའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་ལྟ་སངས་པ་ན་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་

ཐམས་ཅད་སོང་བའྲི་སོ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། 

སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། འདྲི་ཡན་ཆད་ཀྲི་ལེའུ་དང་པོའྲི་

གཞུང་དག་ནྲི། གཙོ་བོར་སྤོད་པ་བ་ཉྲིད་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྤོད་པ་པ་ན་རེ། 

རྲིག་བྱེད་ལ་གང་སྣང་བ་ནྲི་རང་བྱུང་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

བཏགས་ནས། ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་ལམ་བཟང་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། 

ཤེས་པ་དང༌། གྲུབ་པའྲི་མཐའ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འགལ་བས་སྐུར་པ་འདེབས་

པར་བྱེད་ཅྲིང༌། མཆོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བྱང་གོལ་ཐོབ་བར་

འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། མཐོ་རྲིས་དང་ཐར་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཁས་ལེན་གྲི། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནྲི་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པར་བྱེད་ལ། བྱས་པའྲི་

ཤུགས་བཞྲི་བཅུ་ར་བརྒྱད་ཀྲིས་བྲམ་ཟེར་བྱེད་པ་མྲིན་ནོ། ཞེས་རྒྱས་པར་རོད་པར་

བྱེད་ཅྲིང༌། རྲིག་བྱེད་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་སྟེ། འདྲི་ལྟར། སྙན་ཚིག་གྲི་རྲིག་བྱེད་དང༌། སྲྲིད་

བསྲུང་གྲི་རྲིག་བྱེད་དང༌། ངེས་བརོད་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་དང༌། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་རྲིག་བྱེད་

དོ། །རྲིག་བྱེད་ནྲི་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་ངེས་པ་ཅན་གྲི་འདོད་པའྲི་དབང་གྲིས་དོན་

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་འཇུག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཨགྣ་ཧོ་ཏྲཱཾ་ཛུ་ཧོ། ཞེས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་

ཚིག་དེ་ཉྲིད་མེ་ལ་སྔགས་ཀྲིས་སྦངས་པའྲི་མེར་ལྡུགས་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གྲི །ཁྱྲི་ཤ་
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ཟ་བ་སོགས་གཞན་ལ་འདོད་པའྲི་དབང་གྲིས་མྲི་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྣམས་ནྲི། དོན་བདེན་པ་ཁོ་ན་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་

ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྣམས་ནྲི་རྟག་པའང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

དེར་མ་ཟད་རྲིག་བྱེད་སྒ་དང་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་འབྲེལ་པ་ཡང་རྟག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །

སྤོད་པ་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་འདྲི་དག་རྒྱས་པར་བཤད་ན། ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་

མངས་པས་མ་བྲྲིས་སོ། །དེ་ལ་རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ཁེགས་ན། དེ་ལས་བཤད་

པའྲི་བྱས་པའྲི་ཤུགས་བཞྲི་བཅུ་ར་བརྒྱད་ཀྲིས་བྲམ་ཟེར་བྱེད་པ་སོགས་མཐོ་རྲིས་

དང་ཐར་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་སོགས་འབད་མེ་དུ་ཁེགས་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར། 

འདྲིར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ལུང་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ནན་ཏན་གྲིས་འགོག་པར་མཛད་པ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་བསྡུ་བ་ནྲི། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཚིག་རྣམས་ལོག་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ། ཞེས་པ་ནས། གླང་ཆེན་ཁྲུས་འདར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། སྐེས་

བུས་མ་བྱས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ན་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

དགག་པ་ཡྲིན་ལ། འབྲེལ་པ་ཅན་རྣམས་མྲི་རྟག་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། གང་ཕྲིར་དེས་

དེ་གསལ་འདོད་པ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་

ཡྲིན་པ་འགོག་ཅྲིང༌། འབྲེལ་པར་དངོས་པོ་ཉྲིད་གྱུར་མོད། ཅེས་པ་ཅན། ཇྲི་ལྟར་བུར་

ནྲི་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འབྲེལ་པ་དེ་རས་སུ་གྲུབ་འགོག་པར་

བྱེད་དོ། །བྱེད་པ་པོ་རྣམས་མྲི་དན་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། མཐོང་ཕྲིར་ཐེ་ཚོམ་དག་ཀང་

ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། རྲིག་བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འགོག་ལ། 
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ཡྲིག་རྣམས་གཞན་དང་ཁྱད་མེད་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། ཇྲི་ལྟར་སྐེས་མྲིན་རྟེན་ཅན་

མྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྲིག་བྱེད་མ་བྱས་པ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་འགོག་པར་བྱེད་

དོ། །འཇྲིག་པ་ཡོད་ཙམ་འབྲེལ་པ་ཅན་ཞེས་པ་ནས། འབྲེལ་པའྲི་སྐོན་གྲིས་བསལ་

བ་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགོག་པར་

བྱེད་ལ། སྐེས་བུས་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་

རེས་འགོ་ཅན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་ན་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་

པས་ཁྱབ་པ་ཉྲིད་འགོག་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། འགའ་ཡྲིས་བརྡ་བྱས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནའང༌། ཞེས་

པ་ནས། འདོད་པ་ཁོ་ན་གསལ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་

སྐེས་བུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགོག་པར་བྱེད་དོ། །

གང་ཕྲིར་རྲིག་བྱེད་ཕོགས་གཅྲིག་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། བདེན་པའྲི་དོན་ཅྲིག་

མེད་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཕོགས་གཅྲིག་བདེན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྲིག་བྱེད་

བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། བརོད་པ་པོ་ལ་འབྲས་གནས་པས། 

ཞེས་པ་མན་ཆད་ནྲི། སྔར་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྲི་

སོ་ནས་བཀག་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང། རྲིག་བྱེད་

ཚད་མ་དང་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྲི་རང་འགེལ་གྲི་ཚིག་ཡྲིན་གྲི་

ར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྤོད་པ་པས། རྲིག་བྱེད་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། སྐེས་

བུས་མ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀོད་པ་དང་མཐོ་རྲིས་འདོད་པས་མེ་ལ་སྦྲིན་བསྲེག་

བྱའོ། །ཞེས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཆོས་ཅན། བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ལོ་ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་
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རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་བཀོད་པའྲི་རྲིག་བྱེད་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་གྲུབ་

པའྲི་རྟགས་གཉྲིས་སྨྲས་པ་ལ། རྟགས་ཕྲི་མ་ལ་ནྲི། མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་པའང་

བསྟན་པར་ནུས་ཤྲིང༌། རྲིགས་པའྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་པས་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་ལ། སྔ་མ་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེ་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་རྟགས་དེའྲི་ཁྱབ་པ་དགག་པ་དང༌། 

ཕོགས་ཆོས་དགག་པ་གཉྲིས་ལས། ཁྱབ་པ་དགག་པ་ལའང༌། ཁྱབ་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་དེ་ཉྲིད་གྲུབ་པ་དགག་པ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། 

ཚིག་རྣམས་ལོག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཆད་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐེས་

བུས་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་ཉྲིད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་འཆད་པ་ཡྲིན་པས་གཞུང་སྔ་ཕྲི་དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཕོགས་ཆོས་དགག་

པའང༌། དེ་བཞྲིན་དུ། རྲིག་བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་

དང༌། རྲིག་བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། བྱེད་

པ་པོ་རྣམས་མྲི་དན་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡྲིག་རྣམས་

གཞན་དང་ཁྱད་མེད་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་པས། གཞུང་དེ་དག་ལའང་

ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཀང༌། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་སྔགས་ནྲི། གོ་དཀའ། བརོད་དཀའ། དུག་ཞྲི་བར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྲི་ནུས་པ་

ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་པས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་གྲི་གཞྲི་

ཆེ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པའྲི་རྲིགས་པ་

དག་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །
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༼རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་དགག་པ།༽

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྲིག་

བྱེད་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་དགག །ཕོགས་གཅྲིག་བདེན་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པར་དགག །སྔར་བཤད་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲི་

དོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་འཇུག་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ལ། སྐེས་བུས་མ་བྱས་ན་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་དགག །རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་རྟག་པ་དངོས་ཡྲིན་པ་དགག །རྲིག་

བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དགག །རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྟག་པ་

ཡྲིན་པ་དགག །སྐེས་བུས་མ་བྱས་ན་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱད་པ་ཉྲིད་

དགག །རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཚིག་རྣམས་དོན་ལོག་

སྟོན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་མྲི་ཤེས་པ་དང། ”བརེ
1
་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་པ་རྣམས་

སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་བུ་མ་བྱས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ན། བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་

ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ནྲི་སྤོད་པ་པ་ལ་ལ་བརོད་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། མགོ་མཚུངས་ཀྲི་དགག་པ་དང༌། རྲིགས་པ་གཞན་

བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ན་ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་

ཅྲིས་མྲིན་ཏེ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཚིག་རྣམས་དོན་བདེན་པ་སྟོན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ཤེས་རབ་

དང་བརེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ནྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༧ན༥ན།   བར    * བརེ
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སངས་རྒྱས་པ་གཞན་དག་བརོད་དོ། །གཉྲིས་པ་བརོད་བྱེད་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

དང༌། བརོད་བྱ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐེས་བུས་བྱས་པ་མྲིན་ཡང་དོན་ལོག་པ་སྟོན་པ་ཉྲིད་དུ་སྲྲིད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལས་དོན་ཤེས་ཤྲིང་གོ་བར་བྱེད་པ་དག་གྲི་རྒྱུ་ངག་གྲི་བརྡ་དེ་ནྲི་སྐེས་བུ་

ལ་བརྟེན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་འདྲི་དོན་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་སྒ་དོན་གྲི་

འབྲེལ་པ་སྐེས་བུའྲི་བརྡ་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་དགོས་པས་སོ། །རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་

འབྲེལ་པ་སྐེས་བུས་བྱས་པ་མྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འདྲིའྲི་དོན་འདྲིའོ་

ཞེས་བརྡ་སྦར་བ་རྲིག་པ་མེད་པར་ཡང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཐོས་པ་ཙམ་གྲིས་དེའྲི་དོན་

རོགས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་རྟོགས་པ་

སྐེས་བུས་བརྡ་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྲི་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

འཆད་པ་པོའྲི་ངག་གྲི་བརྡ་ལས་འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་དེ་ནྲི་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་

པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། སྒ་ལས་དོན་གོ་བ་སྐེས་བུ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒ་དོན་གྲིས་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བ་གཞན་དག་བརྟགས་པ་དགོས་ནུས་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་ཡོད་ཀང་དེ་གོ་བ་སྐེས་བུའྲི་བརྡ་ལ་རག་

ལས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་བརོད་བྱ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ལ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་

དབང་གྲིས་དོན་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་དོན་གཅྲིག་ཁོ་ན་

ལ་རོད་བྱེད་དུ་ངེས་སམ། དོན་དུ་མ་དང་འབྲེལ། དང་པོ་ལྟར་ན། འཆད་པ་པོས་དོན་
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གཞན་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ཀང༌། དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པར་རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་

བར་ཐལ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་རྟགས་འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དོན་རེ་རེ་

ཁོ་ན་ལ་རོད་བྱེད་དུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་གཅྲིག་འཆད་པ་པོ་

མྲི་མཐུན་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཤད་ན། གང་རུང་གཅྲིག་གྲིས་ཇྲི་ཙམ་བཤད་ཀང༌། ཉན་

པ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་དོན་གང་ཡང་གོ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །བརྡའྲི་དབང་གྲིས་དོན་དུ་

མ་དང༌། བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་དུ་མངོན་པར་འབྲེལ་ལོ་ཞེ་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཆོས་

ཅན། ཡང་དག་པའྲི་དོན་དང༌། འགལ་བ་ལོག་པའྲི་དོན་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། བརྡ་ལས་དོན་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྲིག་བྱེད་ཚད་མར་

སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀང་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འབྲེལ་པ་སྐེས་བུས་བྱས་མྲིན་ན། ཞེས་རྲིག་བྱེད་སྒ་

དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་དངོས་པོར་ཁས་བངས་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། 

རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། 

དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བརོད་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དེ་བྱུང་འབྲེལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་

དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་བས་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་སྐེས་བུས་ལེགས་པ་མ་བྱས་པར་ཁས་

ལེན་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརོད་བྱའྲི་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་ཉེས་པ་དེ་

སང་བར་འདོད་ནས། སྐེས་བུའྲི་རོད་འདོད་ཀྲིས་ལེགས་པར་བྱས་སོ་ཞེས་ཁས་

ལེན་ན་ཁྱོད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་འདྲི་ནྲི་དངོས་སུ་གླང་ཆེན་གྲི་ཁྲུས་དང་འད་བར་འགྱུར་

ཏེ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་དེ། དོན་ལོག་པར་སྟོན་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར་དུ། སྐེས་བུས་མ་
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བྱས་པར་ཁས་ལེན། དོན་མྲི་སྟོན་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྐེས་བུས་བྱས་པར་ཁས་

ལེན་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། 

འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང། འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་རས་སུ་གྲུབ་པ་

དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། རྟགས་དགོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་དགག་པ་གཉྲིས། དང་

པོ། རྲིག་བྱེདཀྲི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་འབྲེལ་པ་རྟག་པའྲི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། འབྲེལ་པ་ཅན་ཁྱེད་རྣམས་མྲི་རྟག་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་ན་དོན་དང་སྒ་ཡྲི་འབྲེལ་

པ་དེ་སྐེས་བུའྲི་བོ་རྟོག་པ་ཡྲིས་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བརྡ་ཙམ་

གྲིས་བཞག་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་དེ་རྟག་དངོས་ཡྲིན་ན། 

སྒ་དོན་ཡང་རྟག་དངོས་ཡྲིན་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་དོན་ཞྲིག་པའྲི་རེས་སུ་ཡང་དེའྲི་

འབྲེལ་པ་དང་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན། སྒ་དེ་ཞྲིག་

ནས་ཀང་དོན་སྟོན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྤྲིར་སྒ་དོན་མྲི་རྟག་པས་དེའྲི་འབྲེལ་བ་

རྟག་པ་མྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པ་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་དགག་པ་ལ། དོན་ཕྲི་མ་དང་འབྲེལ་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་

དགག །རྟེན་ཞྲིག་ཀང་བརྟེན་པ་མྲི་འཇྲིག་པའྲི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྟེན་

ཞྲིག་ན་བརྟེན་པ་འཇྲིག་པས། སྒ་དོན་སྔ་མ་ཞྲིག་པ་ན། འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བ་དེ་ཡང་

ཞྲིག་པས་སྒ་དོན་ཕྲི་མ་དོན་མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གསར་བྱུང་གྲི་དོན་དང་ལྷན་ཅྲིག་

འབྲེལ་པ་སྐེས་སོ་ཞེ་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔར་མེད་གསར་

བྱུང་གྲི་དོན་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམ་པར་བཟློག་ནས། ཕྲིས་དེ་
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དང་འབྲེལ་པར་འགྱུར་བ་མྲི་རྲིགས་སོ། །ཁྱོད་རྟགས་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འབྲེལ་

པ་ཅན་འཇྲིག་པ་ན་འབྲེལ་པ་འཇྲིག་མྲི་འཇྲིག་བརྟགས་པའྲི་ཉེས་པ་ཁྱོད་ལ་བརོད་པ་

འདྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་དེ་རྟོག་

པས་རྣམ་པར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྟེན་

འབྲེལ་པ་ཅན་དག་ནྲི་འཇྲིག་པ་ན་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་པ་དག་འཇྲིག་པས་ཁྱབ་མྲིན་ཏེ། 

འབྲེལ་པ་རྟག་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། རྟེན་གསལ་བ་ཞྲིག་ཀང་བརྟེན་པ་རྲིགས་རྟག་

དངོས་མྲི་འཇྲིག་པ་དང་འདའོ། །

དེས་ན་སྔར་གྲི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་སོ། །ཞེ་ན། དཔེ་དགག་པ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་གང་

གྲིས་གསལ་བ་དེ་རྲིགས་རས་གཞན་གྲི་རྟེན་དུ་འདོད་པ་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་པར་

ཐལ། རྟག་པ་རྣམས་ལ་རྟེན་གྲིས་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྣམས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ནྲི། དཔེ་དོན་གཉྲིས་ཀ་སྡུད་པའྲི་མང་ཚིག་ཡྲིན་པས་དོན་

དགག་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་འབྲེལ་པ་ཅན་མྲི་རྟག་པ་དེ་དག་རྒྱུ་

མཚན་གང་གྲིས་འབྲེལ་པ་རྟག་དངོས་དེའྲི་རྟེན་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ་འདོད་མྲི་རྲིགས་

པར་ཐལ། རྟག་པ་རྣམས་ལ་རྟེན་གྲིས་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ཀང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པས་དོན་གཞན་གྲི་

རྟེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་གཞན་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ན། 

རྒྱུ་འབྲས་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་བོ་ཞེས་པ་ནྲི། བུམ་གཟུགས་ཀྲི་རང་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེད་

པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་དབང་པོ་དང་ཡྲིད་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚོགས་པ་ན་

སྒོན་མས་བུམ་གཟུགས་དེ་གསལ་བར་བྱས་སྟོབས་ཀྲིས་བུམ་གཟུགས་ཀང་རང་
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འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་སྐེས་བར་མྲི་རུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། རྲིགས་པ་ཤེས་

པས་བུམ་སོགས་ཀང་སྒོན་འོད་ལས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐེད་རུང་གྲི་ངོ་བོར་སྐེ་

བ་ལ་ནྲི། བུམ་གཟུགས་སྒོན་འོད་ཀྲིས་གསལ་བར་བྱས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་

སྦྲིར་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། སྒ་དོན་དང་དེའྲི་འབྲེལ་པ་ལ་

ནྲི་ཚུལ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྒ་དོན་དེས་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་དེ་གསལ་

བར་འདོད་པ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་གསལ་བྱེད་དུ་འདོད་པའྲི་སྒ་དང་

དོན་རང་གྲིས་འབྲེལ་པ་དེ་ལ་ཕན་པའྲི་དོན་ཅྲིའང་བྱས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ་

འགྱུར་བ་མེད་པ་རྣམས་ལ་རྐེན་གྲིས་ཁྱད་པར་བྱར་མེད་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འབྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་རས་སུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་

འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་དུ་ཆུག་”མོད
1
། འབྲེལ་པ་དེ་སྒ་དང་དོན་གཉྲིས་པོ་

དང་རས་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད། རས་ཐ་དད་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དང་དེའྲི་དོན་དང་དེ་

གཉྲིས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་སོ་སོར་དངོས་སུ་སྣང་བར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་རུང་གྲི་རས་ཐ་དད་པ་

གསུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར༌། འདོད་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དང་དོན་ལས་སོགས་སུ་དེའྲི་

འབྲེལ་པ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་མེད་པ་པས་བསལ་ལོ། །རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དོན་དེ་ཉྲིད་

དུ་ཐལ། དེ་ལས་རས་ཐ་དད་མེད་པར་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་ལ་ཆ་

ཤས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཊྲིཀ་བྱེད་གང་དག་གཞུང་གོང་མ་རས་ཐ་དད་ལ་མ་སྦར་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༩ན༦ན།   མེད    * མོད
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ན། ཐ་དད་ཡྲིན་ན་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་དགོས་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བདེ་ཞྲིང༌། གཞུང་འོག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ལ་མ་སྦར་ན། དེར་

ཐལ། དེ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཁྱབ་པར་རང་རྒྱུད་དུ་ཁས་ལེན་

དགོས་”པས་མ
1
་བདེ་བར། རས་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ནམ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅེས་བརྟགས་ནས་

གཞུང་གོང་མ་རས་ཐ་དད་འགོག་པ་དང༌། འོག་མ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་

ལ་སྦོར་བ་ནྲི། དེ་བས་ཀང༌། ཉེས་པའྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལས་གཞན་དངོས་ཡོད་

མ་ཡྲིན། ཞེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཉྲིས་པོ་འདྲིར་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་སུ་དངོས་པོ་

རྣམས་འཐའ་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོའྲི་བྱེ་

བྲག་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་མཐའ་མ་ཆོད་པའྲི་བརྟག་པས་གཞན་གྲི་

འདོད་པ་ཅྲིའང་སུན་འབྱྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་བས་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་དེ་ཆ་མེད་པའྲི་

རས་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ལ་ཆོས་དེ་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

པ་མ་གོ་བས་ཅྲི་བྱ་གཏོལ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ཞྲིང༌། གཞུང་གྲི་དོན་ཡང་མ་བརྟགས་

པར་ཟད་དེ། འདྲི་ལྟར། དེ་ལས་ཐ་དད་མྲིན་དེ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི། སྒ་

དོན་དང་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། རང་འགེལ་འགེལ་བཤད་

དག་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། །ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར། གཅྲིག་ཡྲིན་ནམ། རས་ཐ་དད་ཡྲིན་

ཅེས་དཔད་ནས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ན། རྟགས་སུའང་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༩བན༢ན།   བསམ    * པས་མ
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ཕྲིར། ཞེས་འགོད་དགོས་པས། གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཐལ། གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པར་འགྱུར་བས་སོ། །རྲིགས་མཛོད་དང་དེའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དག །གཅྲིག་ཐ་དད་

གང་ཡྲིན། ཅེས་བརྟགས་ནས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན། གསུམ་པོ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་

སྣང་བར་ཐལ། དེ་གསུམ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་རུང་གང་ཞྲིག །ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་འཆད་པའང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཨུཏྤལ་དང༌། དེའྲི་ཁ་དོག་དང༌། དེའྲི་དྲི་

གསུམ་ཐ་དད་དུ་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བར་ཐལ། དེ་གསུམ་དབང་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་རུང་གང་ཞྲིག །དེ་གསུམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་

གསུམ་གྲི་ཐ་དད་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན་གསུམ་པོ་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ། །བླུན་པོ་གང་དག་དེ་ཉྲིད་དང་གཅྲིག་

ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པ་ནྲི་རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་ན། གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པས་གངས་ཅན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་པོ་ཉྲིད་ནས་

འོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །ཞར་ལ་འོངས་པས་ཆོག་གོ །

དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་འབྲེལ་པ་དེ་སྒ་དང་དོན་དག་དང༌། རས་

གཅྲིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་དེ་དག་

དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་ཏེ། རས་གཅྲིག་ཐ་དད་འདྲི་

ལས་གཞན་པའྲི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་

རྟོག་པས་བྱས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་རས་

ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་དེ་གཞན་སྒ་དོན་གཉྲིས་ལ་རག་

ལུས་པའྲི་གཞན་དབང་གྲི་འབྲེལ་པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་
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ལྟོས་མེད་དུ་ཡོད་པའྲི་རས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན་རྟག་རས་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཞན་སྒ་དང་དོན་གཉྲིས་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་འབྲེལ་པར་ཇྲི་ལྟར་

འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་པར་ཐལ། དེ་དང་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྲིགས་པ་འདྲི་དག་

འདྲིར་ནྲི། མདོར་བསྡུས་ནས་བསྟན་ལ། འབྲེལ་བརྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་

ལྟར་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་བརྟགས་པའྲི་སོ་ནས་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བ་བཀག་ནས་རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་མྲིང་ཚིག་སོགས་གང་ལ་ཡོད་བརྟགས་པའྲི་སོ་ནས་འབྲེལ་པ་

རས་གྲུབ་འགོག་པ་ནྲི། བརོད་བྱའྲི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བ་དེ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་ལ་ཡོད་དམ། དེས་བསགས་པའྲི་ངག་ཚིག་ལ་ཡོད།དང་པོ་ལྟར་ན། མྲིང་ཚིགས་

སོགས་གང་དུའང་མ་ལོངས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་དང་བརོད་བྱའྲི་དོན་གྲི་འབྲེལ་བ་རས་གྲུབ་མེད་པར་ཐལ།  །ཁྱོད་རང་གྲི་བརོད་

བྱའྲི་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མྲིང་ཚིག་

སོགས་སུ་མ་ལོངས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བས་དོན་སྟོན་མྲི་སྲྲིད་པས་སོ། །ཞྲིང་ཞེས་པ་

འོག་མ་སྡུད་པའོ། །འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཚིག་སོགས་སུ་མ་ལོངས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བས་དོན་

སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ན། དོན་མྲི་སྟོན་པས་ཁྱབ་

པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་ཡྲི་གེ་ཇྲི་ཙམ་བསགས་ཀང་དོན་སྟོན་པ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་

པ་མྲིང་ཚིག་དང་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དོན་མྲི་སྟོན་པར་འགྱུར་བས། དོན་སྟོན་པ་

ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ལྟའྲི་རྟོག་གེ་པ་རྟོག་དཔོད་ཡོངས་སུ་སངས་

པ་དག །ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ན་དོན་མྲི་སྟོན་པས་ཁྱབ་ཅྲིང༌། མྲིང་ཚིག་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་མ་

ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ནྲི། དོན་སྟོན་པ་ཤེས་བྱ་ལ་མེད་པར་
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ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས་རང་ཚིག་འགལ་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲིས་དེ་

ལྟར་སྨྲས་པའྲི་ཚིག་དེས་དོན་དེ་སྟོན་པར་བྱེད་འདོད་ནས་ཚིག་དེ་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ལ། 

ཡང་ཚིག་གང་གྲིས་ཀང་དོན་སྟོན་མྲི་ནུས་པར་ཁས་བངས་པས་སོ། །

གཞན་དུ་ན། ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུས་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའང་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར། ཚིག་གང་ལའང་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་

པར་ཁས་བངས་པ་དང། མང་ཚིག་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར། ཚིག་སོགས་

ཀུན་བརྟགས་དངོས་མེད་ལ། ཞེས་པའྲི་གཞུང་ཚིག་གྲིས་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནྲི། དེ་

བས་ནང་འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད། ཅྲི་སྟེ་མྲིང་ཚིག་སོགས་དངོས་མེད་ཡྲིན་

ཀང༌། དོན་སྟོན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་བདེན་པའྲི་

དོན་ཅན་གྲི་ཚིག་རྟག་པའང་ཁས་ལེན་དགོས་པས་རྲིག་བྱེད་འགོག་པའྲི་གཞུང་

ཚོགས་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་སོབ་དཔོན་གྲིས་རྲིག་བྱེད་ལ་སང་སྨྲས་བྱས་པ་ཙམ་དུ་

འགྱུར་མྲི་འགྱུར་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཚིག་སོགས་ཆོསཅན། ཁྱོད་ལ་རང་གྲི་

བརོད་བྱའྲི་དོན་དང་དངོས་པོ་ཡྲི་ནྲི་འབྲེལ་པ་འདྲི་ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ་

མྲི་འགྱུར་པར་ཐལ། ཁྱེད་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་རོད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཚེ་དེ་རྟོག་པས་

ཀུན་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་འདྲིའྲི་རང་འགེལ་

དུ། རོད་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ཚིག་གྲི་ཡན་ལག་གྲིས་དེ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ན་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་དག་གྲིས་མྲིང་ཚིག་སོགས་རོད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དངོས་མེད་ཡྲིན་པར་

གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། མྲིང་ཚིག་དངོས་མེད་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། མྲིང་ཚིག་རྣམས་
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དངོས་མེད་ཡྲིན་ན་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་པ་དག་དང༌། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་

ཡྲིན་ན་རྒྱུ་མེད་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུང་ཡྲིན་ན་

གདུལ་བྱས་རྟག་ཏུ་ཐོས་པས་ཁྱབ་པའམ། ཡང་ན་ལན་ཅྲིག་ཀང་ཐོས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་

པ་དང་། ཚིག་རྣམས་རང་སྨྲ་བ་པོའྲི་ཀུན་སོང་ཡོད་པ་དཔོག་པའྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཁས་བངས་མངོན་སུམ་གགས་པ་དང་རེས་སུ་དཔག་

པས་ཅྲིག་ཅར་གནོད་པ་འབབ་པར་འགྱུར་ལ། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚིག་ལྟོ་ལྲིར་

བའྲི་རོད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དང་ལྟོ་ལྲིར་བ་དེའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་སྒོ་བཏགས་

ཡྲིན་པས་མྲིང་ཚིག་རང་གྲི་དོན་གྲི་རོད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དངོས་མེད་ཡྲིན་པར། 

ཚིགས་སོགས་ཀུན་བཏགས་དངོས་མེད་ལ། ཞེས་པས་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་དག་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་

པ་ལ་ཤེས་བྱེད་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལྟོ་ལྲིར་བའྲི་རོད་བྱེད་ཡྲིན་

པའྲི་ཆ་དང༌། ལྟོ་ལྲིར་བ་དེའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་

ཞེས་པའྲི་སྒའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་”ཆ་དེ
1
་ལྟོ་ལྲིར་བའྲི་དོན་གྲི་གནས་ཚོད་དུ་གྱུར་པའྲི་

རས་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ལྟོ་ལྲིར་བ་ལ་དེའྲི་བོ་སྐེ་བ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་འགྱུར་

བས། བརྡ་མྲི་ཤེས་པས་ལྟོ་ལྲིར་བ་མཐོང་ཙམ་ནས། དེ་ལ་བུམ་པའྲི་སྒ་སྦོར་ཤེས་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། བུམ་སྒ་དེའྲི་རོད་དབྱེ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་ན་ལྟོ་ལྲིར་བའྲི་

རོད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་བུམ་སྒའྲི་དོན་གྲི་གནས་ཚོད་དུ་གྱུར་བའྲི་རས་ཡྲིན་དགོས་

པས་བུམ་སྒ་ལས་ལྟོ་ལྲིར་བ་གོ་བ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་བརྡ་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༡ན༧ན།   ཆད    * ཆ་དེ
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ཤེས་པ་དག་གྲིས་ཀང་བུམ་པའྲི་སྒ་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ལྟོ་ལྲིར་བའྲི་བོ་ངང་གྲིས་སྐེས་

བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེས་ན་བུམ་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་སྒའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་

ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྲིན་པ་སོགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་རྨོངས་པས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་དམ་པར་

ཡོད་པར་ཁས་བངས་ཕྲིན་ཆད། དེས་དོན་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་འབྲེལ་པ་ཡང་དོན་དམ་དུ་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ལོག་རྟོག་རྣམས་བྱང་བ་ཡྲིན་པས་སྒ་དོན་གྲི་འབྲེལ་

པ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་བཀག་པ་ན། སྒ་ཡང་དངོས་པོ་ཡྲིན་འགོག་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

གསུམ་པ་རྲིག་བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་སྒ་བྱེད་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་

ལ། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང༌། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་དགག་

པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་བྱེད་པ་པོ་མྲི་དན་པའྲི་རྟགས་དགག་པ་དང༌། འདོན་པ་པོ་ཡྲིན་

པའྲི་རྟགས་དགག་པའོ། །དང་པོ༌ནྲི། རྲིག་བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་ཏེ། བྱེད་པ་པོ་

རྣམས་མྲི་དན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་རྲིག་བྱེད་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། 

སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཡང་འདོད་དོ་ལོ་དམ་བཅའ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་འདྲི་ལྟ་

བུ་ལའང་རེས་སུ་བརོད་ཅྲིང་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡོད་པ་དེས་ན་སྦོད་པ་པ་འདྲིས་ནྲི་

ལོག་རྟོག་ངན་པའྲི་མུན་པས་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཞྲིག་གོ །འདྲི་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་མྲི་དན་

པའྲི་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་པས་ནྲི་རྲིག་བྱེདཀྲི་སྔགས་རྣམས་དང་སྲོང་

བརྒྱད་པ་དང༌། མྲིའུ་ཐུང་དང༌། མྲིའུ་ལྷ་དང༌། སྣ་ཚོགས་བཤེས་གཉེན་སོགས་ཀྲིས་

བྱས་པར་དན་ལ། གཟེགས་ཟན་པ་དག་གྲིས་དབྱྲིག་གྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་སོགས་པས་བྱས་

པར་དན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་དུ་སུས་ཀང་རྟོགས་ས་བས་དགག་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 347  

རྒྱས་པར་མ་བསྟན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་འདོན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། 

དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ད་ལྟ་རྲིག་བྱེད་འདོན་པའྲི་སྐེས་བུ་འདྲི་སོབ་

དཔོན་གཞན་ལ་མ་ཐོས་པར་ནྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དང་ཚིག་དང་ཚིག་གྲི་བཀོད་པ་

ངག་དག་ནྲི་བརོད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ལ། ད་ལྟར་སོབ་དཔོན་གཞན་དེ་ལའང༌། གཞན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ནུས་པ་མེད་པས་ད་ལྟ་རྲིག་བྱེད་འདོན་པ་པོ་ཆོས་ཅན། འདོན་པ་པོ་

གཞན་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། འདོན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལས་རྲིག་བྱེད་

འདོན་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་ཐོག་མ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་རྟགས་ལས་སྐེས་

བུས་མ་བྱས་པར་འགྲུབ་ཅྲིང༌། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ལས་

བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སྤོད་པ་པ་འགའ་ཞྲིག་སྨྲའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། རྟགས་དེས་ཐོག་མེད་དུ་མྲི་འགྲུབ། གྲུབ་ཀང་མ་

བྱས་པར་མྲི་འགྲུབ་མ་བྱས་པར་གྲུབ་ཀང་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་མྲི་འགྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ནག་མོ་འབངས་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེས་བུས་སེལ་ཞྲིང་བརམས་པར་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲི་ནྲི་གཞུང་གཞན་གཞོན་ནུས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡང་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན་རྲིག་བྱེད་བཞྲི་པོ་དེ་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པར་ཅྲིས་མྲི་

དཔོག་སྟེ་དཔོག་རྲིགས་པར་ཐལ། སོབ་དཔོན་སྔ་མའྲི་མན་ངག་ཡོད་པ་ལས་གཞན་

པའྲི་སྐེས་བུ་གཞན་དག་གྲིས་འདོན་པ་ལྟ་གང་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

དེ་ཉྲིད་ཀང་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞོན་ནུས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་དེ་དག་ད་ལྟ་འདོན་པ་པོ་རྣམས་
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ལ་འདོན་པ་པོ་གཞན་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཀང་སྐེས་བུས་བྱས་པ་ཡྲིན་པ་དེས་ན། 

འདོན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་མ་ངེས་པར་མ་ཟད། གཞུང་དེ་དག་དང་རང་བཞྲིན་

མཚུངས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་སྐེས་བུས་བྱས་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་

པ་ནྲི། རོམ་པ་པོ་སྐེས་བུ་རྒྱུར་ཡོད་པ་དངོས་སུ་ད་ལྟ་མ་མཐོང་པ་ཅན་གྲི་རྲིག་བྱེད་

ཀྲི་ངག་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་སྐེས་བུ་དེ་ལས་འགྱུར་བའམ་སྐེས་པར་ཡང་

དག་པར་ཤེས་ཏེ། སྐེས་བུས་བྱས་པར་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་གཞོན་ནུ་འབྱུང་བའྲི་

གཞུང་གྲི་ངག་ཚིག་དག་དང་། ངག་ཚིག་རང་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་པ་

ཡོད་དེ། མེ་དང་བུད་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་འབྲས་བུའྲི་རྲིགས་གང་རྒྱུའྲི་རྲིགས་གང་ལས་

གྲུབ་པའྲི་འབྲས་བུ་དེ་དང་རང་བཞྲིན་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། རྒྱུའྲི་

རྲིགས་དེ་འད་ལས་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། རྟགས་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པའྲི་ཁྱད་པར་དག་ནྲི་བསྟན་པར་ད་ལྟ་རྲིག་བྱེད་བྱེད་པ་

པོར་གགས་པའྲི་དབྱྲིག་གྲི་སྙྲིང་པོ་སོགས་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། རྲིག་བྱེད་འདོན་པ་པོ་

གཞན་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། འདོན་པ་པོ་སྔ་མའྲི་འབྲུས་བུར་འགྱུར་བའྲི་ད་ལྟ་རྲིག་བྱེད་

འདོན་པ་པོ་རྣམས་དང༌། འདོན་པ་པོ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པའྲི་གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སྤོས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྟགས་འཁྲུལ་བ་

ཅན་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ལ་སྐེས་བུའྲི་འབྲས་བུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

ཡྲི་གེ་དག་དང་རང་བཞྲིན་མཚུངས་པ་དེ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན། སྐེས་བུས་བྱས་མ་

བྱས་ཀྲི་ཁྱད་པར་དག་ནྲི་བསྟན་པར་མྲི་ནུས་པ་དེ་དག་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སྤོས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྟགས་འཁྲུལ་པ་
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ཅན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྲིག་བྱེད་པ་དག་ཡྲི་གེ་རྟག་པར་འདོད་པའྲི་རྒྱུ་དག་ནྲི། ཡྲི་

གེའྲི་སད་དོད་ཨཀྵར་ཞེས་པ་འགྱུར་མེད་ལ་འཇུག་པས། དེའྲི་དོན་ངོ་བོ་མྲི་འགྱུར་པ་

ལ་བསམས་ནས་ཡྲི་གེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྟག་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། རང་ལུགས་ལ་ཡྲི་

གེའྲི་གདངས་ཀྲི་རྣམ་པ་རྲིགས་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། མེའྲི་རང་བཞྲིན་ཚ་བ་

ལས་མྲི་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྲིས་པ་ཐོག་མེད་དུ་གྲུབ་ཀང་མ་བྱས་པར་མྲི་འགྲུབ་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་ཐོག་མ་མེད་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་

སྐེས་བུ་མྲིན་པ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་མྲིན་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ཙམ་གྲིས་

སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་འགྲུབ་ཅྲིང༌། བྱེད་པ་པོ་མྲི་དན་པ་ཙམ་གྲིས་ཐོག་མེད་དུ་

འགྲུབ་ན་དེའྲི་ཕྲིར་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཐ་སྙད་གཞན་

ཡང་མྲི་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཀ་ཀོ་སོག་པོས། མ་བག་མར་ལེན་པའྲི་

བསྟན་བཅོས་དང༌། ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བའྲི་རྒྱང་ཕན་ལ་

སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀང་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་ཐ་སྙད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །རྟགས་ཀང་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། 

སྔོན་མ་སྔོན་མས་འདུས་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་ལས་འཇུག་པ་ཡུན་ཆེས་རྲིང་དུ་ལོན་པ་ཡྲིན་

པས་དང་པོར་བྱེད་པ་པོ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མྲི་དན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་མ་བྱས་པར་གྲུབ་ཀང་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་མྲི་འགྲུབ་པ་ནྲི། གལ་

ཏེ་ཀ་ཀོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་འད་ཡང་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ན་ནྲི། 

སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་
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འགྲུབ་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཅྲིའང་མེད་པར་ཐལ། ལོག་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་སྐེས་བུས་མ་

བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བརོད་བྱའྲི་

དོན་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དག་ཀང་སྐེད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། འཆད་པ་པོ་

མྲི་མཐུན་པ་དུ་མའྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་དོན་གྲི་ཁྱད་པར་མྲི་འད་བ་དུ་མ་

ལ་སྦོར་བ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ཁྱེད་རང་རྲིག་བྱེད་འཆད་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་ཚིག་རེ་རེ་ཡང་དོན་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ལ་སྦོར་བར་མཐོང་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་དོན་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རྲིག་བྱེད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་དགག་པ་ལ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

མ་བྱས་པ་དགག་པ་དང། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་མ་བྱས་པ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་དེའྲི་འབྲས་བུ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྲུབ་པར་ཅྲི་ལྟར་

འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

དང་སྐེས་བུས་བྱས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་མ་བྱས་པ་དགག་པ་ལ། ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་

པའྲི་མ་བྱས་པའྲི་ངག་དགག་པ་དང༌། ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་བྱས་པའྲི་

ངག་ཡྲིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྟགས་དགོད། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡོད་ན་དེ་ལྟར་ཚད་མས་དམྲིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་དམྲིགས་ན། འདྲི་
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ལྟར། དེ་ལྟ་བུའྲི་ངག་དེ་ཆ་དང་བཅས་པའམ། འོན་ཏེ་ཆ་མེད་པ་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། 

དེའྲི་ཆ་རེ་རེ་ལ་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་འདྲི་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བརོད་བྱ་ལ་རྟོགས་པ་སྐེད་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་ཅན་མྲིན་པ་ལ། དེ་

ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡན་ལག་དུ་མའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཐ་དད་པ་དེ་རྣམས་ལ་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་

ཉྲིད་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །ཆ་རེ་རེ་བ་རྣམས་ལ་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ན་དེ་རྣམས་

ཚོགས་པ་ལའང་མེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་བྲམ་ཟེའྲི་ཁྱེའུ་ལ་སེང་གེ་ཉྲིད་

བཏགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཆ་རེ་རེ་བ་རྣམས་ལ་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ན། ཐམས་

ཅད་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མེད་དགོས་ཏེ། མར་མེའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རེ་རེ་བ་རྣམས་ལ་

སོང་བུ་སྲེག་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ན། ཐམས་ཅད་ཚོགས་པས་བསྲེག་མྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་

ནོ། །འདྲི་ནྲི་ཆ་རེ་རེ་བ་རྣམས་ལ་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་འགོག་པ་

ཡྲིན་ལ། གཞུང་འོག་མ་ཆ་རེ་རེས་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པ་འགག་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་

ཏེ། ངག་གྲི་ཆ་རེ་རེ་བ་རྣམས་ལ་དོན་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དེའྲི་ཆ་

ཤས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་དོན་སྟོན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྟག་དངོས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་དུ་དོན་སྟོན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཆ་ཤས་རེ་

རེས་ཀང་དོན་རོགས་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཆ་ཤས་རེ་རེས་ཀང་དོན་

རོགས་པར་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ནའང༌། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལས་རང་གྲི་བརོད་བྱ་གོ་བའྲི་ཆེད་དུ། ཁྱོད་ཆ་དུ་མ་ཅན་ཉྲིད་དུ་བཏགས་པ་

ལོག་ཅྲིང་དོན་མེད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲི་ཡན་ལག་གཅྲིག་ནྲི་རྟོགས་པས་ཀང་
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ཁྱོད་ཀྲི་ངག་གྲི་དོན་དག་རོགས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་

ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན་ཡང༌། རྲིག་བྱེད་འཆད་པ་

ཞག་དང་ལོ་དག་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། 

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་གྲི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཐམས་ཅད་ཆ་མེད་ཡྲིན་ནོ། །ཞེ་ན། ངག་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་

ན་ཡང་དུས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་སོ་ན་གནས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆ་ཐ་

དད་མེད་པ་ལ་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་གྲིས་རྟོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཆ་མེད་དེ་རྟག་པའམ་མྲི་རྟག་པ་གང་ཡྲིན། མྲི་

རྟག་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་དགོས་པས། དེ་འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། རོད་འདོད་ཀྲི་

རོལ་བ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ། རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་ངག་དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་སྐེས་བུས་བྱས་པ་མྲིན་པར་འགྲུབ་སྟེ། མྲི་

འགྲུབ་པར་ཐལ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ངག་དེ་རྟག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ་ཞེ་ན་ཡང༌། ངག་དེ་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་རྟག་པར་ནྲི་དམྲིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་

ཉན་ཤེས་ཀྲིས་དམྲིགས་རུང་གྲི་རྟག་པ་གང་ཞྲིག །རྟགས་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྲི་

འགལ་རྐེན་སྒྲིབ་གཡོགས་སོགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྲིག་སྒ་རྟག་པ་ཡྲིན་

ཀང་གནས་སབས་འགར་མ་ཐོས་པ་དེ་འགལ་རྐེན་གྲིས་ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པ་

མ་ཡྲིན་གྲི། ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ཀུན་སོང་གྲི་རོལ་བ་སབས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཚང་

བས་རྟག་ཏུ་ཐོས་པ་མྲིན་ཅེ་ན། རྲིག་བྱེ་ཀྲི་སྒ་ཐོས་པ་ཅྲི་ནས་ཀང་རྐེན་གཞན་ལ་

ལྟོས་པ་ཡྲིན་པས་ས་སྟེ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ངེས་པ་
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དག་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། ས་སྟེ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་

ལྟར་ཡྲིན་དུ་ཆུག་མོད། ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ངག་དེ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་མེད་དོ་ཞེས་མྲི་

སྨྲས་ལ། འོན་ཀང་ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་རྟག་མྲི་རྟག་བརྟགས་ནས་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་བཀག་

ནས། ངག་དེ་ཆ་མེད་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ནྲི། རྲིག་

བྱེད་དེ་དག་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བྱེད་ཡྲིན་ནམ་མྲིན། གལ་ཏེ་དེ་དག་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བྱེད་མྲིན་ནོ་ཞེ༌ན། དེ་དག་རྲིག་བྱེད་འཆད་པ་པོའྲི་ཁའྲི་དྲུང་རང་

མ་གཏོགས་པའྲི་ཡུལ་ཐསམ་ཅད་དུ་ནྲི་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་དེ་

ཁོ་ནར་གནས་པའྲི་ཆ་མེད་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །རྣ་བའྲི་དབང་པོས་སྒ་ཕད་ནས་

འཛིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་སྔ་མ་རྣམས་ནྲི་གོང་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་ལ། ཕྲི་མ་

སྤོད་པ་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་བངས་སོ། །

གལ་ཏེ་ངག་དེ་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཐམས་ཅད་རྣ་བའྲི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པའྲི་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་

”ཅྲིག
1
་ཅར་ཐོས་ཤྲིང་དམྲིགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉན་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་

གང་ཞྲིག །རྟག་ཏུ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་འཆད་པ་

པོའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་ཐོས་རུང་དུ་འདུས་བྱས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་

དམྲིགས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་དམྲིགས་པ་མྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཆོས་ཅན། རྐེན་གང་གྲིས་ཀང་འདུ་བྱེད་པར་འགྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༤བ༥ན།   གཅྱིག    * ཅྱིག
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བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། འགྱུར་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རྣ་བའྲི་དབང་པོ་རྲིག་བྱེད་

ཀྲི་ངག་ཐོས་རུང་དུ་རྐེན་གྲིས་ལེགས་པར་འདུས་བྱས་པ་དེས་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་གྲི། གཞན་གྲིས་ཐོས་པ་ཡྲིན་པས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐོས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། རྣ་བའྲི་དབང་པོ་དེ་ལྟར་རྐེན་གྲིས་འདུས་བྱས་པ་ཡྲིན་ན། དེས་ཀང་

རྲིག་བྱེད་མ་ལུས་པ་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེས་ཐོས་རུང་

གང་ཞྲིག་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རྣ་བའྲི་དབང་

པོ་རྣམས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཐོས་པར་རྐེན་གྲིས་ལེགས་པར་འདུ་བྱས་

པའྲི་ཁྱད་པར་ལས་ངག་ཐོས་པའྲི་ནུས་པ་སོ་སོ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། དུས་གཅྲིག་ལ་

དོན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་གཅྲིག་ཁོ་ན་ཐོས་པར་ངེས་པ་ཡྲིན་གྲི། འདུ་བྱས་པའྲི་རྣ་བའྲི་

དབང་པོས་ཀང་ཐམས་ཅད་”ཅྲིག
1
་ཅར་ཐོས་པ་མྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་

སྟེ། དེ་ཡང་དུས་གཅྲིག་ལ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ཐོས་པར་རྣ་བའྲི་དབང་པོ་

རྐེན་གྲིས་འདུ་བྱེད་པས་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་ལྟ་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཡྲི་ཚོགས་པ་དུ་མའྲི་ཅ་ཅོས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་

ཡང་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། རྣ་བའྲི་དབང་པོས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཐོས་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་རྲིག་བྱེད་འདོན་པ་པོ་བདུན་

ཚར་དུ་དངར་བའྲི་གན་དུ་ཡྲིད་གཏད་ནས་འདུག་ཀང་དྲུག་གྲི་སྒ་གཏན་ནས་ཚོར་མྲི་

སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་བརོད་བྱ་མྲི་སྟོན་པའྲི་སྒ་ཙམ་ཡན་གར་བ་དུ་མ་

དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། རོད་བྱེད་དུ་མ་ཐོས་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

1 མ་ཕྱི། ༡༤༥ན༣ན།   གཅྱིག    * ཅྱིག
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དེའྲི་ཚེ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་རོད་བྱེད་ཡོད་ཅེས་

བྱ་བ་འདྲི་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེས་ཁྱོད་རང་དད་པར་བྱ་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། རྲིགས་པས་གྲུབ་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡོད་ན་དམྲིགས་སུ་རུང་བ་ལས་སྒ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་རོད་

བྱེད་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། སྒ་གཞན་དག་ནྲི་མྲི་འདོན་

པར་གནས་ནས། རྲིག་བྱེད་གཅྲིག་གཅྲིག་འདོན་པ་ན་ཡང་དེའྲི་སྒ་ལས་ཐ་དད་པར་

དེའྲི་རོད་བྱེད་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་ཐོས་དགོས་པ་ལ། དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་རོད་བྱེད་ཇྲི་

ལྟར་ཐོས་པ་ཡྲིན་ཏེ་མྲི་ཐོས་པ་མོང་བས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ན་ཇྲི་ལྟར་སྒ་ཙམ་རས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཅྲིག་

ཅར་རྟོགས་པ་མྲིའཐད་པར་ཐལ། རྣ་བའྲི་དབང་པོས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་སྒ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཐོས་

པར་ནུས་པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྒ་ཙམ་དང་རོད་བྱེད་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་བངས་

ཀང༌། ཅ་ཅོ་ཇྲི་ལྟར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་སྐོན་ལས་གོལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་སྒ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་རོད་བྱེད་ཡོད་དེ། སྒ་ཙམ་གྲི་ཆ་རེ་

རེས་དོན་སྟོན་མྲི་ནུས། སྔ་ཕྲི་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པས་སོ། །དེས་ན་སྒ་

ཙམ་གྲིས་དོན་སྟོན་མྲི་ནུས་པས་སྔ་ཕྲིའྲི་གོ་རྲིམས་མེད་པའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲིས་དོན་སྟོན་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རོད་བྱེད་དེ། གོ་རྲིམས་ཅན་གྲི་སྒ་ཙམ་གྲིས་གསལ་བར་བྱ་བ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། རོད་བྱེད་ཀྲིས་ཀང་དོན་སྟོན་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ཉེས་པ་གང་དང་གང་

གྲིས་ཀང་སྒ་ཙམ་རོད་བྱེད་དུ་མྲི་འདོད་པའྲི་ཉེས་བ་དེ་ཇྲི་ལྟར་རོད་བྱེད་ལ་དེ་མེད་དེ་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལྟར་བརོད་བྱེད་ཀྲིས་ཀང་དོན་མྲི་སྟོན་པར་ཐལ། ཆ་རེ་རེས་དོན་

མྲི་སྟོན། ཆ་སྔ་ཕྲི་ལྷན་ཅྲིག་ཚོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རོད་བྱེད་ལ་སྔ་ཕྲི་ཆ་མེད་དོ་ཞེ་
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ན། རོད་བྱེད་ཆོས་ཅན། སྔ་ཕྲིའྲི་ཆ་ཡོད་པར་ཐལ། སྔ་ཕྲིའྲི་ཆ་དང་བཅས་པའྲི་སྒ་ཙམ་

དག་གྲིས་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟགས་གསལ་ཁས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་

ལ། ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཡྲི་གེ་ལས་རས་གཅྲིག་པ་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་

དང༌། ཡྲི་གེས་གསལ་བའྲི་གོ་རྲིམས་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང་། ཡྲི་གེའྲི་

གོ་རྲིམས་ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང་། གོ་

རྲིམས་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པར་བསྟན་པས་དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡྲི་གེའྲི་

རྲིམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་

རྟག་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་རྟག་པ་ཆ་མེད་དེ་རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་

ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་བྱས་པའྲི་ངག་མྲིན་པར་ཐལ། ཡྲི་གེ་

རྣམས་ལས་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་སྐེས་བུས་མ་

བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་དགོས་པ་

ལ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་དག་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའང་

མེད་དེ། དེ་ལྟ་ན་འཆད་པ་པོ་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པས་གོ་རྲིམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་

བསྒྱུར་ནུས་པ་ནྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། གཞན་ཡང་ཁས་བངས་འགལ་བའྲི་ཉེས་པར་

ཡང་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། 

དུས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའྲི་ཆ་མེད་རྟག་པར་བརོད་ཅྲིང་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་

ཡྲིན་ན་ཡྲི་གེ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ཀྲི་གོ་རྲིམས་མེད་དགོས་ལ། སར་ཡང་ཡྲི་གེའྲི་གོ་

རྲིམས་ངག་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པས་སོ། །ཉེས་པ་དེ་སང་བར་འདོད་ནས་ཡྲི་གེ་མྲི་
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རྟག་པ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ན། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཁས་བངས་

ནས། མྲི་རྟག་པ་དང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་སྐོན་ཡང་

སྔར་མྲི་རྟག་ན་ནྲི། ཞེས་སོགས་སུ་བརོད་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲི་གེ་གསལ་བའྲི་གོ་རྲིམས་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་ཡྲི་གེ་གྲུབ་ཟྲིན་རྐེན་གྲིས་གསལ་བའྲི་རྲིམ་པ་མ་བྱས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཞེས་པ་སྟེ། འདྲི་ནྲི་སྔར་ཡྲི་གེ་རང་གྲི་གོ་རྲིམས་དག་ཡྲིན་པ་བཀག་པའྲི་སྐོན་སོང་

ཡྲིན་ནོ། །ཡྲི་གེ་ལྕེ་རྐན་ལ་སོགས་པས་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་རྲིམ་པའང་མ་བྱས་

པའྲི་ངག་མྲིན་ཏེ། རྟག་པ་ལ་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྔར་ཚད་མས་བསལ་

ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་རྟག་པ་ཡྲིན་ན། དེ་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་

གོ་རྲིམས་ངག་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་ནས། རོལ་བ་སོགས་ཀྲིས་གསལ་བར་

བྱས་པའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་དག་ཡྲིན་ན་ངག་མ་བྱས་པའང་འགལ་བར་བསྟན་པ་ནྲི། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཐལ། བྱེད་པ་ལྕེ་རྐན་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཉྲིད་ལས་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ལྕེ་

རྐན་ལ་སོགས་པས་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་སྔར་མེད་གསར་དུ་བསྐེད་པ་མྲིན་གྲི། སྔར་

ཡོད་ཀྲི་གོ་རྲིམས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་འབྲས་བུར་འགྱུར་མྲི་དགོས་སོ་ཞེ་

ན། སྤྲིར་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

གསལ་བྱ་དེའྲི་རྲིགས་འད་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་དོན་ལ་གསལ་བྱེད་རང་ཉྲིད་ཀང་

རང་འཛིན་ཤེས་པས་མཐོང་པར་གྱུར་བའྲི་སོ་ནས། གཞན་གསལ་བྱ་དེ་རྲིགས་འད་

ཕྲི་མ་རྣམས་རང་འཛིན་དབང་བོའྲི་གཟུང་དོན་གྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་སྐེད་པར་བྱེད་པ་
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ནྲི་གསལ་བྱེད་དུ་འདོད་དེ། དཔེར་ན་མུན་ཁུང་ན་རྲིགས་འད་སྔ་མ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་

ཡོད་པའྲི་བུམ་གཟུགས་ཕྲི་མ་སྒོན་མས་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་རུང་དུ་སྐེད་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལས་གཞན་དུ་རྲིགས་འད་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་

པ་ཡྲིན་ནའང༌། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་གསར་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་པོའྲི་ཉེར་ལེན་

གྲི་རྒྱུ་ལས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་འདྲི་ཁྱད་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེས་པ་འདྲིས་གསལ་བྱེད་

ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། གསལ་བྱེད་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མའྲི་ཉེར་ལེན་

དང༌། ཁོས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་

ལ་སྣང་རུང་དུ་བསྐེད་པ་ཞྲིག་དགོས་ལ། རྲིགས་འད་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེད་པར་

བྱེད་ན་སྐེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཉེར་ལེན་ཐམས་ཅད་གསལ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུར་ཐལ་བར་འགྱུར། ཞེས་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གང་དག་གཞུང་འདྲིས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་དུས་

མཉམ་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འདོད་པ་དེ་དག་གྲིས། དོན་གཞན་ཕན་མྲི་འདོགས་

པའྲི་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ལན་མང་དུ་བཀག་པ་དང༌། བྱེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱུ་རུ་འདོད། 

ཅེས་སོགས་ཡྲིད་ལ་མ་བཞག་པར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བྲྲིས་པར་ཟད་དོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྲིས་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་ན། རྲིགས་འད་སྔ་མ་སྔར་ནས་གྲུབ་

ཟྲིན་པའྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་ཞྲིག །ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དང་གསལ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བས་

ཁྱབ་ཅེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྤྲིར་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་དང་ལྕེ་རྐན་

སོགས་ལ་ཚུལ་དེ་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལྕེ་

རྐན་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་གསལ་བྱ་ཙམ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲི་རྲིགས་འད་
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སྔ་མ་བྱེད་པ་ལྕེ་རྐན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚོགས་པ་ཡྲི་བྱ་བ་ལས་ནྲི་ངེས་པར་

ཡང་སྔར་མེད་གསར་དུ་བྱུང་བར་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་ཏེ་གསལ་བྱེད་ལ་

གསལ་བྱ་དེའྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེད་པ་དེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྲི་ལུགས་ལ། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་མྲི་འདོད་པར་ལྕེ་རྐན་

སོགས་ཀྲིས་སྒ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཐོས་པའྲི་སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་བར་བྱས་པ་ཙམ་གསལ་

བར་བྱས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྲིག་སྒ་ཐོས་པའྲི་སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་ཙམ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་ལྕེ་རྐན་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེད་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ནུས་པ་དེ་འཇུག་རུང་དུ་

འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན་ཁྱོད་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་

ཡང་ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་ར་བུམ་སོགས་ཀྲི་གསལ་བྱེད་ཙམ་

ཡྲིན་གྲི། སྐེད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྕེ་རྐན་སོགས་ཀྲིས་སྒ་

སྐེད་པ་དང་། དེ་དག་སྐེད་ཚུལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་མྲི་འདོད་ཅྲིང་

ཁས་ལེན་ན་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་ནྲི་དོན་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

སྤོད་པ་པ་ན་རེ། བྱ་བ་ལས་ནྲི་ངེས་པར་ཡང༌། དམྲིགས་ཕྲིར་འབྲས་བུ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་དང་སྒ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གང་སྨྲ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་

ནྲི་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ནྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་རྟག་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དག་ནྲི་འདྲི་ལྟར། སྔོན་མྲིང་དང་འབྲེལ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པ་དེ་ཡང་ཕད་ཅྲིང་མཐོང་བར་གྱུར་བ་ན། ལྷ་སྦྲིན་དེ་ཉྲིད་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ངོ་ཤེས་

པ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྒ་སྔར་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་ཞྲིག་དོན་ལ་བརྡ་སྦོར་བ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་སྟེ། སྟེའུ་གྲུབ་ཟྲིན་ཤྲིང་གཅོད་པའྲི་བྱ་བ་ལ་སྦོར་བ་བཞྲིན། ཞེས་བྱ་བ་དང་
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སོགས་པ་ནོག་ལོག་ཤལ་དང་ལན་པའྲི་རྲིལ་པོ་ལ། ལན་”གཅྲིག
1
་བ་ལང་ཞེས་

བརོད་པ་ན། ཡྲིད་ཆེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་རོད་

དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གང་གྲི་ཕྲིར། རྲིག་བྱེད་ཡང་དང་ཡང་

དུ་གོམས་པར་བྱས་ཤྲིང༌། འདྲིས་པར་བྱས་པ་ལས་བརེད་པ་མེད་པ་འབྱོར་པས་

དོན་དང་བཅས་པ་རྟག་ཏུ་སེམས་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྟག་ཏུ་རྣ་བའྲི་དབང་

པོས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། དབང་པོ་གཞན་གྲིས་གཟུང་བྱ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཕྲིས་ཡྲི་གེ་ཨ་རྟོགས་པ་དང༌། སྔར་ཨ་རྟོགས་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་ཡུལ་ཨ་

གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྨྲ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། 

ལན་”གཅྲིག
2
་འཇུག་ཕྲིར་གོམས་པའྲི་ཕྲིར། །ཕྲིས་ཀང་ཤེས་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་

དུ། །མཉན་བྱ་ཡྲིན་ཕྲིར་སྒ་ཉྲིད་བཞྲིན། །སྒ་ནྲི་རྟག་པར་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་སོགས་

འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་ན་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་

རྟག་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད། ངོ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་གང་”སྨྲས
3
་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་མེད་ཡྲིན་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་

པའྲི་མྲི་འཐད་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་

འདྲིས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ངན་པ་གཞན་ཡང་སུན་

དབྱུང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་ལ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མྲི་རེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༧ན།   ཅྱིག    * གཅྱིག

2 མ་ཕྱི། ༡༤༧བ༢ན།   ཅྱིག    * གཅྱིག

3 མ་ཕྱི། ༡༤༧བ༣ན།   སས    * སྨྲས
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འདྲི་ལྟར་རྲིག་སྒ་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་ན་

དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་རེས་སུ་འགོ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྟག་པའང་ཡྲིན། དངོས་

པོ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་མཐུན་དཔེ་ཞྲིག་བཙལ་དགོས་ན་ཡང༌། དངོས་མེད་རྣམས་ནྲི་

དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་སད་ཅྲིག་གྲིས་འཇྲིག་པས་རྟག་དངོས་ཡྲིན་

པའྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ལན་གྲི་མཐུན་

དཔེ་མྲི་སྲྲིད་ཅེས་འཆད་པ་ནྲི། རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མ་བྱས་པ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་པའྲི་ཚེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་

མཁའ་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པའྲི་ཚེ་ནའང་དེ་ཉྲིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ལན་

གྲི་མཐུན་དཔེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་ན། 

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པ་བུད། ཅེས་སྨྲས་ན་མ་ངེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བརོད་དུ་ཡོད་སྨྲོས་

ཤྲིག །གལ་ཏེ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསལ་བའྲི་དོན་ཡྲི་གེ་དང་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་གང་

ཡང་ལྕེ་རྐན་སོགས་ཀྲིས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་མྲི་འདོད་ཀྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ལྕེ་རྐན་སོགས་ཀྲིས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

གསལ་བར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། ཡྲི་གེ་གསལ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་མ་བྱས་པའྲི་ངག་

ཡྲིན་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲི་གོ་རྲིམས་མ་

བྱས་པའྲི་ངག་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཉན་ཤེས་དེ་དག་ཀང་མ་བྱས་

རྟག་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་བོ་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུ་
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ལ་མྲི་བརྟེན་པའྲི་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་བོ་རྣམས་ནྲི་སྐེས་བུའྲི་རྟེན་ཅན་མྲིན་

པའྲི་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། ཁས་བངས་མངོན་སུམ་གགས་པ་དང་། རེས་སུ་

དཔག་པས་ཅྲིག་ཅར་གནོད་པ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་འབབ་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན། སྤོད་པ་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས། བོ་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པར་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་ལས་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་སྐེ་ལན་ཀུན་གྲི་རྒྱུ། ཞེས་པ་དང༌། སྲྲིད་པ་

ཐམས་ཅད་དེ་ལས་སྐེ། ཞེས་པས་བོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐེས་བུ་ཉྲི་མའྲི་མདོག་ཅན་

གྲིས་བྱས་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་བོ་སྐེས་བུ་ལ་མྲི་བརྟན་པར་དམ་

བཅས་པ་ནྲི། ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ན་སྔར་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པར། ཉེས་

རྣམས་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་པ་དེ་དང་ཁས་བངས་འགལ་

བས་གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །བོ་ཉན་ཤེས་མ་བྱས་པར་ཁས་བངས་པའྲི་དོན་ལ། 

མངོན་སུམ་གྲིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དབང་ཡྲིད་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པའྲི་

སབས་ལ་ལར་ཉན་ཤེས་སྐེ་ལ། དེ་དག་མེད་པའྲི་སབས་ལ་ལར་མྲི་སྐེ་བ་རང་རང་གྲི་

མོང་བས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཉན་ཤེས་མ་བྱས་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཐ་སྙད་ལ། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུས་བྱས་ཏེ། དབང་ཡྲིད་དང་ལྕེ་རྐན་

གྲི་རོལ་བ་སོགས་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་རེས་སུ་དཔག་པས་

གནོད་པ་ཡྲིན་ལ། རྲིག་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་རྟག་པའྲི་ངག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ། ངག་

ཐམས་ཅད་འདོད་པའྲི་དབང་གྲིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་
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གགས་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གྲིས་གནོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་ཊྲིཀ་བྱེད་མཐའ་དག་མངོན་རེས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་རྣམས་གགས་

པས་ཀང་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པས་གགས་པས་གནོད། ཅེས་འཆད་མོད། གགས་པ་ཞེས་

པ་དེ་གགས་པའྲི་ཚད་མ་ལ་འདོད་པ་ཞྲིག་གམ། འོན་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་པ་དག་ལ་དེ་ལྟར་

གགས་པ་ལ་འདོད་གང༌། དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཞུགས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་ན། འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མངོན་རེས་

ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ན། གགས་པའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མ་བཞྲི་པོ་གནོད་ཡུལ་སོ་སོ་ངེས་པར་ལེའུ་བཞྲི་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་དང་

ཡང་ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགལ། འོན་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་པ་དག་ལ་གགས་པ་ལ་དེ་ལྟར་བརོད་དོ་ཞེ་

ན། འཇྲིག་རྟེན་ན་ཇྲི་ལྟར་གགས་པ་ཚད་མར་མྲི་བྱེད་ན་གཞན་ལའང་དེའྲི་གནོད་པ་

སྟོན་པར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། ཚད་མར་བྱེད་ན། ཁ་སང་གྲི་བུམ་པ་དེ་”དེ
1
་རྲིང་ཡོད་པ་

སོགས་སུའང་ཁས་”ལོངས་ཤྲིག
2
 །མངོན་རེས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་འཇྲིག་རྟེན་པ་

ལའང་གགས་པས་ཁྱབ་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་མ་ཕོགས་ཁྱད་མེད་པར་ཇྲི་

ལྟར་མྲི་འགྱུར། འདྲིར་ཁས་བངས་ཀྲི་གནོད་པ་ནྲི། ཁས་བངས་སྔ་ཕྲི་འགལ་བའྲི་

གནོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁས་བངས་པའྲི་ལུང་གྲིས་གནོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་སྐེས་བུ་ལ་མྲི་

བརྟེན་པ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ན། བོ་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་གནོད་ཡུལ་སོ་སོར་བཤད་པ་ཡང་གནས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཁས་བངས་འགལ་བའྲི་གནོད་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གྲི་གནོད་པ་ནྲི་གཞྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༦ན།   དྱི    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༦ན།   ལོང་ཞྱིག    * ལོངས་ཤྱིག
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གཅྲིག་གྲི་སྟེང་དུ་འཇུག་པ་ཡང་མྲི་འགལ་ཏེ། ”སྔར
1
་སྒ་མཉན་བྱར་ཁས་བངས་

ནས། ཁས་བངས་དེ་ཉྲིད་མ་དོར་བཞྲིན་དུ་སྒ་མཉན་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ལོགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་མ་བྱས་པའྲི་ངག་

ཡྲིན་པ་དགག་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་རྲིམ་པའང་མ་

བྱས་པའྲི་ངག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ངག་ཡོད་པ། ངག་ནྲི་

ཡྲི་གེ་ལས་ཐ་དད། ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ་མ་དམྲིགས་ཕྲིར། ཞེས་པ་གསལ་བར་དཔད་ཅྲིང་

བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་གོ་རྲིམས་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པར་བསྟན་པ་དོན་བསྡུ་བ་

ནྲི། དེ་ལྟར་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་ནྲི། རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲི་

ལེགས་པར་ཁེགས་པས་ན། ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་ནྲི་ཡྲི་གེ་ལས་ཐ་དད་པར་རྟོག་

པས་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་ཡྲི་གེ་ལས་རས་ཐ་

དད་པ་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་མྲིན་པའྲི་ངག་རྟག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཇྲི་ལྟར་ངམ་

བཅའ་བར་རྲིགས། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག །ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཇྲི་

ལྟར་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་མྲིན་ཏེ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྟོག་པས་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འཆད་མོད། རྟོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགོད་

པའྲི་རྲིགས་པ་ཤེས་པ་ཆེས་ངོ་མཚར་རོ། །

བཞྲི་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་མྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ། ཚུལ་དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ར་བ་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༡ན།   སར    * སྔར
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དང་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་དགོད། དེ་ལ་གནོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་

ཆོས་ཅན། མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་

ལྟོས་མེད་ཀྲི་རྟགས་བཤད་པ་ནྲི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་ཙམ་ནས་འཇྲིག་པ་

རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་འཇྲིག་པ་ཕྲིས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པར་རང་རྒྱུ་ལས་འཇྲིག་པའྲི་རས་སུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། སྔར། དངོས་པོ་ལྟོས་དང་

བཅས་རྣམསནྲི། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་ཡང་ལྟོས་མེད་ཀྲི་རྟགས་འདྲི་བཤད་པ་མ་

ཡྲིན་ནམ་ཞེན། བཤད་མོད། འོན་ཀང་འདྲིར། ཞྲིག་འཇྲིག་གཅྲིག་ཏུ་”འདོད
1
་པ་དག་གྲི་

ལོག་རྟོག་དགག་པའྲི་གཞྲི་འདྲིངས་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་ཟློས་པའྲི་

སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་ཡང༌། སྔར། མྲི་རྟག་ན་ནྲི་རོལ་

བྱུང་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་སོ་སུ་བཀག་ཟྲིན་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་རྲིག་བྱེད་སྐེས་

བུས་མ་བྱས་པའྲི་འགོག་བྱེད་འཆད་བ་ན། ཡྲི་གེའམ་ངག་མ་བྱས། ངག་ཆ་བཅས་ཆ་

མེད་གང་མ་བྱས། ཞེས་བརྟགས་ནས། ངག་ཆ་མེད་མ་བྱས་ན། དེ་རྟག་མྲི་རྟག་གང་མ་

བྱས་ཞེས་བརྟགས་ནས་འགོག་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རྲིམ་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་

རྟག་པ་ཡྲིན་པར་དམ་བཅས་པའྲི་ར་བའྲི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར་བཀོད་

པ་མ་ཡྲིན་ལ་འདྲིར་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་ར་བའྲི་དམ་བཅལ་ལ་གནོད་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་

པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་གནོད་པ་སང་བ་ལ། དངོས་པོའྲི་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་

དགག །འཇྲིག་པ་དངོས་པོའྲི་རས་སུ་སྒྲུབ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཀན་ཀ་སང༌། ར་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༩བ༢ན།   འདེད    * འདོད
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རྟགས་ལ་མ་ངེས་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མེ་ལས་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་ཤྲིང་ལས་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་ཕྲིས་སྐེས་པས་འཇྲིག་པ་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་རྒྱུལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྲི་

རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མེས་བསྲེགས་རེས་སུ་ཡང་ཤྲིང་ནྲི་མཐོང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། དེའྲི་སྔར་མཐོང་བ་གང་ཞྲིག །མེས་བྱས་པའྲི་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་དེ་ཤྲིང་

ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་གྲི། ཤྲིང་འཇྲིག་པའྲི་རས་སུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། མེས་བྱས་པའྲི་

འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་འདྲིའྲི་འཇྲིག་པ་ཡྲིན་པས། མེས་བསྲེགས་རེས་སུ་

ཤྲིང་མྲི་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། མེས་བྱས་པའྲི་འཇྲིག་པ་གཞན་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཇྲི་ལྟར་གཞན་

ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལས་ཕྲིས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཡང་

ན་མེས་བྱས་པའྲི་འཇྲིག་པ་དེ་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

གཉྲིས་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་ཤྲིང་འཇྲིག་པ་ཡྲིན་ཀང་ས་སྟེ། 

ཡྲིད་དུ་ཆུག་མོད། མེས་བསྲེགས་རེས་སུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཤྲིང་མྲི་སྣང་སྟེ་སྣང་རྲིགས་པར་

ཐལ། མ་བསྲེགས་པའྲི་གོང་དུ་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །བསྲེགས་ནས་མྲི་སྣང་བའྲི་རྒྱུ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་དེས་བཟུང་ཞྲིང་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པའྲི་ཕྲིར་ན་སྣང་

བ་མྲིན་ནོ་ཞེན། དེ་ཡང་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་དེ་ལྟར་ན། འཇྲིག་པ་དོན་

གཞན་ངེས་ཤྲིང་གྲི་རས་ཉམས་པར་མ་བྱས་ཤྲིང་བསྒྲིབས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་གང་

ཞྲིག །འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་དེ་ཡྲིས་ཤྲིང་མྲི་སྒྲིབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དེས་དེ་སྒྲིབ་

པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ན། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་དེ་ཆོས་ཅན། འཇྲིག་པ་ཅན་

དུ་ཐལ། རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། མེ་ལས་སྐེ་བ་ཉམས་སོ། །འདོད་ན་

ཁྱོད་རང་གྲི་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་དེར་ཁྱོད་ཞྲིག་པར་ཐལ་ལོ། །
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དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དུས་དེར་ཤྲིང་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དུས་དེར་ཤྲིང་མཐོང་བའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་བའྲི་སྒྲིབ་བྱེད་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་དེ་མེད་

པར་གྱུར་པ་གང་ཞྲིག །ཤྲིང་གྲི་སྔར་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་

གོས་ཀྲིས་བསྒྲིབས་པར་གྱུར་པ་ལ། ཕྲིས་གོས་གསལ་བ་ན་བུམ་པ་མཐོང་བར་གྱུར་

པ་ལྟ་བུའོ། །གང་དག་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས། རང་ལུགས་ཀང་རེ་ཤྲིག་ཞྲིག་འཇྲིག་

གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་སྨྲས་བ་ན། གཞུག་

དོན་འདྲི་ལྟར་འཆད་མ་ཤེས་པས་བདག་ཉྲིད་ཕོགས་སྔ་མའྲི་སབས་སུ་འཇུག་པར་

བྱེད་པའོ། །ཁྱབ་པ་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ནག་པ་སྔར་བསད་ཅྲིང་ཕྲིས་ནག་པའྲི་གསོད་བྱེད་

བསད་པ་ན་བསད་ཟྲིན་གྲི་ནག་པ་སར་ནག་པར་འབྱུང་བ་མྲིན་པ་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་དུ་

འདྲི་ལའང་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་དེ་ཞྲིག་ཀང་ཤྲིང་སར་ཤྲིང་དུ་མྲི་འབྱུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

འདོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྲིར་ཊྲིཀ་བྱེད་དག །གསོད་བྱེད་སྲྲིད་སྒྲུབ། བསད་བྱ་

ནག་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ནག་པ་དང་སྲྲིད་སྒྲུབ་ཅེས་ཡོངས་སུ་གགས་པའྲི་སྒ་ཙམ་ལ་

བརྟེན་པར་ཟད་ལ། འདྲིར་ར་འགེལ་གཉྲིས་སུ་ནག་པ་བསད་པ་དཔེར་སོས་པ་ནྲི། སྔོན་

ལྷ་མྲིན་ནག་ཁ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཁྱབ་འཇུག་སྐྲག་ནས་བྲོས་ཏེ། ལྷ་མ་ཡྲིན་ཀུན་གཏོང་

ཞེས་བྱའྲི་ཁྲིའྲི་འོག་ཏུ་གབ་པ་ལས་ནག་ཁ་བོས་མཚོན་ཐོགས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་སུ་

བསྙེགས་པ། ཀུན་གཏོང་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ་ཀན་ཀ་ཚོལ་བར་ཤེས་ཏེ། མཚོན་བངས་

ནས་ནག་ཁ་བོ་ལ་བསྣུན་ནས་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་བསད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་

སྙན་ངག་གྲི་བསྟན་བཅོས་དག་ལས་འབྱུང་བ་དཔེར་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་
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གཉྲིས་དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་”ཏེ།
1
 ནག་པའྲི་གསོད་བྱེད་ནྲི་ནག་པའྲི་བསད་

པའམ་སྲོག་འགགས་པའྲི་ཆ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ལ། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་ནྲི་ཤྲིང་ཞྲིག་པའྲི་ཆ་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་ཕྲི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཞྲིག་འཇྲིག་དོན་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པའྲི་ར་

བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་སོ། །ཡང་ན། དེ་གཉྲིས་དཔེ་དོན་མྲི་མཚུངས་པར་ཐལ། ནག་

པར་ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་སྐེས་བུ་བསད་པ་དེ་ནྲི་ནག་པའྲི་གསོད་བྱེད་བསད་པ་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ནག་པའྲི་གསོད་བྱེད་ཡྲིན་ན། ནག་པའྲི་བསད་པ་སྐེས་བྱེད་ཡྲིན་

དགོས་པས་ནག་པ་ཤྲི་བའྲི་སྔར་འགག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་དེ་གཉྲིས་དཔེ་དོན་

མྲི་མཚུངས་པར་ཐལ། གསོད་བྱེད་ཀྲི་བསད་པའྲི་དོན་ནྲི་སྲོག་ཉམས་པར་བྱས་པ་

ཡྲིན་གྲི། སྲོག་བསྒྲིབས་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ལ། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པས་ཤྲིང་གྲི་རས་ཉམས་

པར་མ་བྱས་པར་ཤྲིང་བསྒྲིབས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་ཕྲི་མ་ཁས་བངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འཇྲིག་པ་དངོས་པོའྲི་རས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེས་ན་ཤྲིང་ཉྲིད་ཤྲིང་གྲི་

འཇྲིག་པའྲི་རས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་ཤྲིང་ལས་རས་གཞན་

ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་དེ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤྲིང་ལས་ཕྲིས་བྱུང་

གྲི་མེ་ལ་སོགས་པ་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་

མེད་པར་ཡང་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་ཤྲིང་

ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་ཀང༌། དེའྲི་རས་སུ་ཡོད་ཡྲི་དགོས་ཞེ་ན། ཤྲིང་དང་ཤྲིང་གྲི་

འཇྲིག་པ་ཆོས་ཅན། རས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རྣམ་པར་ཡང་མེད་

པར་ཐལ། རས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་གཞུང་འདྲི་དག་འདྲི་ལྟར་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༠བ༣ན།   ཏ་    * ཏེ།



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  རང་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 369  

ཏེ། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་དེ་མེ་ལ་སོགས་པ་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་རྒྱུས་སྐེད་དགོས་ན། ཕྲིས་རྒྱུ་

དེ་དག་གྲིས། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་ཤྲིང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སྐེད་དམ། ཤྲིང་གྲི་

རས་སུ་གྱུར་བ་ཉྲིད་སྐེད་ཅེས་བརྟགས་ནས་དང་པོ་ལྟར་ན། ཤྲིང་མྲི་འཇྲིག་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ནྲི། མེ་ལས་དོན་གཞན་གྱུར་བ་དག །སྐེ་ན་འཇྲིག་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཤྲིང་གྲི་འཇྲིག་པ་ཤྲིང་གྲི་

རང་རྒྱུ་ཉྲིད་ལས་སྐེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཕྲིས་རྒྱུ་ནྲི་ཤྲིང་གྲི་རས་སྐེད་བྱེད་དུ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། འཇྲིག་པ་དེའྲི་རྒྱུ་མྲིན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་འཇྲིག་པ་གཞན་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་ན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་ནྲི་འདའོ། །

གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཀན་ཀ་སྡུད་པ་ནྲི། འཇྲིག་པ་རྒྱུ་མེད་ཅན་ཡྲིན་

ནའང། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། འདྲི་ལ་ཡང་ཀན་ཀ་དགོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རོད་པ་སྨྲ་བ་པོ་ནྲི། གནས་མའྲི་བུའྲི་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཞྲིག་འཇྲིག་དོན་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་དག་ཡྲིན་ལ། རོད་པ་འདྲིའྲི་སྨྲ་བ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི། 

བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་ཞེས་པ་བུམ་པ་ཐོ་བ་སོགས་ཀྲིས་བཅོམ་ནས་བུམ་པའྲི་དངོས་

པོར་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་ཞྲིག་པ་ཉྲིད་ལ་འདོད་ཅྲིང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞྲིག་པ་དེ་ཡང་རྟག་

པའྲི་རས་སུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ཉྲིད་ཞེ་བས་ཡྲིད་ལ་བཟུང་ནས། རོད་པར་བྱེད་

པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་དེ་ཕྲིས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྲི་

བུམ་པའྲི་རས་ཡྲིན་ན། དེ་ལྟ་ནའང་བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་བུམ་པའྲི་དངོས་པོར་མེད་

པར་གྱུར་པའྲི་རྟག་རས་དེ་ཉྲིད་བུམ་པ་སྐེས་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་

པའྲི་དངོས་པོ་དང་བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པའམ་བུམ་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཆ་དེ་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 370  

ལྷན་ཅྲིག་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་བུམ་པ་ཡོད་པའྲི་ཚེ་ནའང་”བུམ
1
་པ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་ལ། ཞྲིག་རྟག་རས་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང་། 

འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་མེད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང༌། ཞྲིག་པ་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བའྲི་རོད་པ་

སང་བ་དང༌། ཚུལ་དེས་ཀན་ཀ་གཞན་ཡང་གསལ་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ར་བུམ་གྲི་ཞྲིག་པ་ཆོས་ཅན། རྟག་པའྲི་རས་ཉྲིད་ག་ལས་ཡྲིན་ཏེ། 

ཡྲིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་འདྲི་ནྲི་གནས་མ་བུ་པའྲི་སེ་པས་

ཞྲིག་པ་རྟག་རས་སུ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་པོར་མེད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྟོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། འདྲིར་གཞན་དག །དངོས་པོར་

མེད་ན་རྟག་པ་མྲིན་པར་གཞུང་འདྲི་དང་འདྲིའྲི་རང་འགེལ་གྲིས་བསྟན་པར་འདོད་པ་

དག་ནྲི། ལོག་པའྲི་ལམ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། རྟག་པ་ཡྲིན་ན་བྱས་པས་མྲི་སྟོང་

དགོས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། བྱས་པས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འཁྲུལ་བར་

ཐལ་བ་དང་། རྟག་མྲི་རྟག་ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་དངོས་འགལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བ་

སོགས་གནོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྟག་ན་དངོས་པོ་

ཡྲིན་དགོས་ན། རྟགས་པ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་བྱ་བ་ལ་རྟག་

དངོས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྟག་པ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར། ཁས་ལེན་པ་

ལས་ཐ་ཆད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ལེན་པར་འགྱུར། རང་འགེལ་ལས་ནྲི། 

རྟག་མྲི་རྟག་གྲི་རས་ཡྲིན་ན། དངོས་པོའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། རྟག་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༡ན༧ན།   དུ་ན    * བུམ
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རྟག་དངོས་པོའྲི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་པ་དང་གནས་མའྲི་བུ་

པ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲིས་ནྲི། རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་མྲི་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་

མེད་དགག་ལ་འཇོག་མྲི་ཤེས་པར། རྟག་རྒྱུའྲི་རས་རང་དབང་བ་ཞྲིག་ཁས་བངས་

ནས་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་རྟག་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གོང་མ་

མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་དག་ནྲི་མྲི་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་བཞེད་པ་ཡྲིན་

གྲི། རྟག་པར་རང་དབང་བ་མྲི་བཞེད་ལ། གང་ཞག་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའྲི་སོ་ནས་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྲི་ཚུལ་ལ་རྟག་པ་འཇོག་མྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི། ཐུབ་

པའྲི་དབང་པོའྲི་གསུང་གྲི་དགའ་སྟོན་རྒྱང་རྲིང་དུ་སངས་ཤྲིང༌། ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་

གཞུང་ལས་ལོག་པའྲི་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་གཞོལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང། ཇྲི་སྲྲིད་འདྲིའྲི་མངོན་

ཞེན་གྲི་དྲི་མ་འཐུག་པོ་དང་ལན་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་

སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཞྲིབ་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་མེད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་བུམ་

པའྲི་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་མེད་ན། བུམ་པ་མྲི་འཇྲིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། 

འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་འཇྲིག་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མྲི་རུང་

སྟེ་གང་གྲི་ཕྲིར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་དང་ལན་པ་ཡྲིས་འཇྲིག་པ་

དག་ནྲི་མྲི་འདོད་ཀྲི་རང་ཉྲིད་རང་རྒྱུ་ལས་འཇྲིག་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པར་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དང་དེའྲི་འཇྲིག་པ་དོན་གཞན་མ་ཡྲིན་ན། དངོས་པོའྲི་

འཇྲིག་པ་ཞེས་དྲུག་སྒ་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོའྲི་འཇྲིག་པ་རང་

རྒྱུ་ལས་སྐེས་ན། རྒྱུ་མེད་ཕྲིར་ན་འཇྲིག་པ་ནྲི། ཞེས་ཁྱེད་རང་གྲིས་འཇྲིག་པ་རྒྱུ་མེད་
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དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོང་བའྲི་གནས་

སབས་དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་ཕྲིར་ན་འཇྲིག་པ་ནྲི། ཞེས་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

དེ། གཏན་ནས་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་པོའྲི་

འཇྲིག་པ་དངོས་པོའྲི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་དེ་ཤེས་

པའྲི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་དང༌། འཇྲིག་པ་རས་ཐ་དད་དུ་མེད་

ཀང་དྲུག་སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྟོག་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་དངོས་པོ་དེའྲི་

འཇྲིག་པ་དངོས་པོ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་དངོས་པོའྲི་འཇྲིག་པ་ཞེས་པའྲི་དྲུག་

སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ཞྲིག་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བའྲི་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། བུམ་པ་ཞྲིག་ནས་མེད་པ་

བུམ་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྲིན་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་བུམ་པ་

རང་གྲི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་བུམ་པ་དང་རས་

གཅྲིག་ཐ་དད་བརྟགས་ན་བུམ་པ་ཞྲིག་རེས་སུ་བུམ་པ་མཐོར་བར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་རྣམ་རྟོག་འདྲི་ནྲི་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རོད་པ་འདྲི་ནྲི་ཞྲིག་འཇྲིག་གཅྲིག་

ཏུ་འཁྲུལ་བས་ནོངས་པ་ཡྲིན་པས་ཞྲིག་རས་སུ་མེད་ཅྲིང༌། རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ལ་འཇྲིག་

པ་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཕེ་བའྲི་སོ་ནས་ལན་

འདེབས་པར་”བྱེད
1
་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་ཞྲིག་པ་ལ་ཚུལ་དེ་མྲི་མཚུངས་པར་

བསྟན་པ་ནྲི། བུམ་པ་ཞྲིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་པ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་དུ་

བརྟགས་པ་དེའྲི་སོ་ནས་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་དེ། ཁྱོད་བུམ་པ་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༢བ༣ན།   བྱད    * བྱེད
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པར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་དངོས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་རས་ཡོད་དུ་

འདོད་པ་ལ། རས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ནས་སྔར་བཤད་པའྲི་སྐོན་གྲི་རྣམ་རྟོག་

འདྲིར། འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོའྲི་ཞྲིག་པ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རས་ཡྲིན་ན། 

ངེས་པར་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་རུང་གྲི་སོ་ནས་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང༌། བུམ་པ་ཞྲིག་ནས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བུམ་པའྲི་

ཞྲིག་པ་འབྱུང་འགྱུར་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་སད་ཅྲིག་མར་སྨྲ་

བས་ཕྲིས་བུམ་པ་ཞྲིག་ནས་མེད་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་ཆོས་

ཅན། བུམ་པ་ཞྲིག་པ་རས་གྲུབ་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བར་བརོད་པ་མྲིན་ཏེ། བུམ་པ་ཞྲིག་

ནས་བུམ་པའྲི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་མེད་དགག་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཞྲིག་པ་དངོས་མེད་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་བསྟན་ནས། 

འཇྲིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བུམ་པ་ལས་ཕྲིས་བྱུང་བའྲི་ཐོ་

བ་ལ་སོགས་པས་བུམ་པ་ལ་ཕན་པའྲི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཞྲིག་ཡོད་ན། བུམ་པའྲི་འཇྲིག་

པ་ཡང་ཐོ་བ་སོགས་དོན་གཞན་དེ་དག་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་བ་རྲིགས་ཀྲི། དངོས་པོ་

གང་བུམ་པ་ལ་ཕན་པའྲི་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བྱེད་པ་ལ་ཅྲི་སྟེ་བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་

རྣམ་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ལྟོས་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན། བུམ་པའྲི་འཇྲིག་པ་ནྲི་བུམ་

པའྲི་རས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་རྲིགས་སོ། །

བཞྲི་པ་ཚུལ་”དེས
1
་ཀན་ཀ་གཞན་ཡང་བསལ་བར་བསྟན་པ་ནྲི། དངོས་པོའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༣ན༢ན།   དས    * དེས
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འཇྲིག་པ་དངོས་པོ་རང་གྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བར་བསྟན་པ་དེས་ནྲི། དངོས་པོའྲི་འཇྲིག་པ་

རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ནའང་། དངོས་པོ་མ་སྐེས་པ་ལས་སྔར་འཇྲིག་པར་ཐལ་བ་དང། 

སྔར་ཡོད་པ་ཉྲིད་དང་འཇྲིག་པ་ཡྲིན་པའྲི་སྐོན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དངོས་པོའྲི་འཇྲིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་བར་ཚད་མས་བསྒྲུབས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་

འཇྲིག་པ་རྒྱུ་མེད་ཡྲིན་ན། རྟག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པས་མ་སྐེས་པའྲི་སྔར་འཇྲིག་པ་ཡོད་

པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་འདོད་ན། འཇྲིག་པའྲི་སྔར་སྐེ་བ་འགོ་དགོས་པས། དངོས་པོའྲི་

ཡོད་ལོག་གྲུབ་པའྲི་སྐེ་བ་དང༌། དངོས་”པོའྲི
1
་འཇྲིག་པ་གཉྲིས་ཀ་དངོས་པོ་མ་སྐེས་

པའྲི་སྔར་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་སྟེ། དངོས་པོའྲི་འཇྲིག་པ་དངོས་པོ་རང་

ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་ར་བའྲི་རྟགས་མ་ངེས་སང་བ་ན། ཇྲི་ལྟར་སྐེ་ལན་གྲི་བུམ་སོགས་

འགའ་ཞྲིག་ཉྲིད་ཐོགས་བཅས་ཉྲིད་དུ་འདོད་ཀང་བོ་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་ལན་གྲི་ཡོད་པ་བུམ་སོགས་རྣམས་འཇྲིག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཡང༌། 

སྐེ་ལན་མྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འཇྲིག་པའྲི་རང་བཞྲིན་

མྲིན་པས་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་འཇྲིགས་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེས་ན། དཔེ་དོན་མྲི་

མཚུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། འབྲས་བུ་བོ་དང་བུམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཐོགས་བཅས་ཐོགས་

མེད་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ནུས་པ་སོ་

སོར་ངེས་པ་ལས་སོ། །དངོས་པོ་ལ་རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་

མེད་དེ་དེ་ལྟར་ཐ་དད་དུ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་རྣམས་མེད་ཅྲིང༌། དངོས་པོ་འཇྲིག་པར་སྐེས་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༣ན༣ན།   པའྱི    * པོའྱི
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པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ཚུལ་དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་

པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྒ་དང་དོན་དེ་རྣམས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ཡང་

རྟག་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ནྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་འཇྲིག་པས་

ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དེའྲི་ཕྲིར། སྤོད་པ་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་བརྡ་མ་སྦར་ཡང་དོན་སྟོན་པའྲི་

ནུས་པ་ཡོད་པར་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ནུས་པ་རྟག་པའྲི་དངོས་པོར་འདོད་པའང༌། 

འབྲེལ་པ་ཅན་རྣམས་མྲི་རྟག་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་སུ་སྔར་བཤད་པའྲི་འབྲེལ་པ་རྟག་

དངོས་འདོད་པ་ལ་བཀོད་པའྲི་སྐོན་གྲིས་བསལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་འགོག་

པའྲི་རྲིགས་པ་ལོགས་པ་མ་བཤད་དོ། །

ལྔ་པ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་ན་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་དགག་

པ་ནྲི། སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཉྲིད་དེ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གྲི་

དོན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ནའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མྲིན་པར་ཐལ། སྐེས་བུའྲི་ཉེས་པ་

ཆགས་སོགས་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་སྐོན་མེད་པའྲི་མེ་དང་ཟླ་བའྲི་འོད་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང༌། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་དེ་ནྲི་མ་བྱས་པར་འདོད་ན་ཡང་དག་ཤེས་པའྲི་ཉྲིད་

ཀྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ཉྲིད་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟག་པ་དག་ལ་རེས་སུ་འགོ་

ལོག་གྲི་དངོས་པོའྲི་ནུས་པས་འབྲས་བུ་འགའ་ཡང་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འོ་ན་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བོ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། རྟག་པས་རང་

འཛིན་ཤེས་པ་ཙམ་ཡང་བསྐེད་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བའྲི་སྒོ་བཏགས་སྤོད་ཡུལ་ཅན་བོ་དག་འགའ་ཞྲིག་ནམ་མཁའྲི་སྒ་དོན་ལ་
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དམྲིགས་ནས་བག་ཆགས་དེ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་གྲི་གཟུང་དོན་གྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་

མ་ཡྲིན་པས་ནམ་མཁའ་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་

ཚིག་ཡྲིན་ན། བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྟགས་ལོག་པ་སྐེས་བུས་བྱས་

པ་དེས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དང་འགལ་བ་ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེར་ཐལ། སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་ངག་ཁོ་ན་ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་ཉྲིད་དུ་མཐོང་བའྲི་

ཕྲིར་ནའོ། །

དེས་ན་ལོག་ཁྱབ་དང་ཕོགས་ཆོས་ཡོད་པས་ལོག་པ་གཅྲིག་བུ་ཅན་གྲི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡྲིན་

ཀང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ལོག་པ་ལ་གནོད་བ་ཅན་

གྲི་གཏན་ཚིགས་མ་བསྟན་པས་རྟགས་དེ་ནྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་དོགས་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ལོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་མྲི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་ལོག་པ་ལ་གནོད་

བྱེད་མེད་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྐེས་བུས་མ་

བྱས་པ་མེད་དེ། སྐེས་བུས་བྱས་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། ཆོས་དེ་སྐེས་བུས་བྱས་པ་

ལ་མཐོང་བས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་ཡོད་པ་དགག་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་

འགལ་བ་དག་ལའང་ཆོས་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ངག་ལ་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་མེད་དེ། མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་པ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མའོ་ཞེ་ན། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀུན་ལ་མེད་པ་ཕྲི་

རྒོལ་གྲིས་མྲི་དམྲིགས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་ཅེས་ནྲི་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེས་ན་ལོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དེ་མྲི་
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མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཉྲིད་ནྲི་མ་གྲུབ་པས་ན། རྟགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་

པ་ཉྲིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གལ་ཏེ་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བ་དང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་ཉྲིད་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་

པ་ཉྲིད་དེ་རྣམས་ངེས་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་གྲི་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཡྲིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་

སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྟགས་གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལས་ལོག་པ་ཉྲིད་དུ་བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་རྟགས་འདྲིའྲི་ཆོས་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་རེས་འགོ་ཅན་

ཡྲིན་གྲི། ལོག་པ་གཅྲིག་པུ་ཅན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་དོ། །ངག་དོན་ནྲི། ལོག་

ཁྱབ་གཅྲིག་པུ་ཅན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་དེ། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ན་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ཁྱབ་པའྲི་

ཕྲིར། དྲུག་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ། 

སྔགས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པ་དགག །སྔགས་སྐེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ། སྐེས་བུས་

མ་བྱས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྔགས་ཀྲིས་ཞྲི་སོགས་

འབྲས་བུ་སྐེད་པ་བརྡ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན། དེ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་དངོས་པོའྲི་ནུས་པས་

ཡྲིན་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དུག་ཞྲི་བ་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་

པའྲི་སྔགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡྲི་གེ་ཕལ་པ་ལ་མེད་པའྲི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔགས་རོམ་པའྲི་མཐུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྲུབ་པའྲི་

སྐེས་བུ་འགའ་ཡྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང༌། བརྡ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་དབང་

ལས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ནའང་ཞེས་པའྲི་འང་སྒས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་ན་དེ་
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ལྟར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐལ་བ་ཁོང་ནས་འདེན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཐལ་བར་དགོས་པ་དང༌། བཀག་པ་ལ་གནོད་པ་སྦང་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཡྲི་གེའྲི་དངོས་པོའྲི་ནུས་པ་ཉྲིད་ལས་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་

འབྲས་བུ་སྟེར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདོན་པ་དང་ཆོ་ག་སོགས་ལོག་པར་སྦར་བ་གཞན་

ལའང་འབྲས་བུ་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཡྲི་གེའྲི་

ངོ་བོ་དེ་དག་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། གོ་རྲིམས་ལོག་པར་སྦར་བ་ལས་

འབྲས་བུ་མྲི་འབྱུང་སྟེ། སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་གོ་རྲིམས་ཁྱད་པར་

ཅན་ཉྲིད་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་སྔགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། ཡྲི་གེ་

ལས་དོན་གཞན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲི་ཡྲི་གེའྲི་བཀོད་པ་ཡང་སྔར་ནྲི་བསལ་ཟྲིན་པ་

ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་སྔགས་མ་བཟླས་ཀང་དུག་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་དོན་རྟག་ཏུ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏེ། སྔགས་དེ་དག་དངོས་པོའྲི་ནུས་པའྲི་དབང་གྲིས་

འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པ་

བཟླས་པ་དང་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྲིན་ན་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་དབང་ཁོ་

ན་ལས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་བརྡ་ལ་

མྲི་ལྟོས་པར་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་དངོས་པོའྲི་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པ་དེ་

འད་ཡྲིན་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། འདོན་པ་པོ་གདོལ་པ་སོགས་ཀུན་

གྲི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་པར་ཐལ། བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཡྲི་གེའྲི་དངོས་པོའྲི་

ནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བྲམ་ཟེ་ཁོ་ན་ལ་དེ་

ལྟར་འགྱུར་གྲི། གཞན་ལ་མྲི་འགྱུར་བ་འགལ་ལོ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་འདོན་པ་པོ་བྲམ་
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ཟེ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་བཟང་ངན་དང༌། ཆོ་ག་སོགས་ལས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་

ནུས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། འདོན་པར་

བྱེད་པ་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་ལྟོས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྐེན་གྲིས་

ལེགས་པར་བྱས་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། སྔགས་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་ཉམས་

སོ། །རྟག་པ་ཡྲིན་ནའང་རྐེན་ལ་འབྲས་བུ་བསྐེད་ཚུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་

ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྔགས་རྟག་པ་བྲམ་ཟེ་དང་དམངས་རྲིགས་སོགས་འདོན་པར་བྱེད་པ་

པོའྲི་ཁྱད་པར་ལས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་ནུས་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་འདུས་བྱས་པ་ཡྲི་ཡང་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པ་རྲིགས་བཟང་ངན་ཙམ་གྲིས་

བསྒྱུར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་དངོས་པོའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་རྲིགས་ཐ་དད་པའྲི་དབང་གྲིས་

འབྲས་བུ་རྲིགས་ཐ་དད་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རྲིགས་བཟང་ངན་ཡང་བརྡ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་ཐ་སྙད་ཀང་

བརྡའྲི་དབང་ལས་སོ་སོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

ཡང་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་ཀང་བརྡའྲི་དབང་ལས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་

འདོན་པ་པོ་རྲིགས་བཟང་ངན་སོགས་ལས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་མྲི་འབྱྲིན་སོ་སོར་ངེས་

པར་འགྱུར་སྲྲིད་དོ། །སྔགས་བྱེད་པ་པོའྲི་སྐེས་བུ་མཐུ་ལན་གྲིས། སྔགས་དེ་འདོན་པ་

པོ་འདྲི་ལྟ་བུས་འདོན་པ་ལ་འབྲས་བུ་འདྲི་ལྟར་འབྱྲིན་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཤྲིང་བརྡ་བྱས་པའྲི་དབང་ལས་དེ་ལྟར་འགྱུར་སྲྲིད་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་

ཡྲིན་པར་སྔགས་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ན་བྲམ་ཟེ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ཀྲིས་བྱ་བ་

ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་ནས་ཀང༌། ཁྱོད་ཁོ་ན་སྔགས་འདོན་པའྲི་བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་
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པར་ཐལ། སྔགས་རྐེན་གྲིས་ཁྱད་པར་བྱར་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་ནའོ། །

གལ་ཏེ་བྲམ་ཟེས་སྔགས་གསར་དུ་བསྐེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྔགས་གྲུབ་ཟྲིན་

མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་བྲམ་ཟེས་སྔགས་སྦོར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

སྔགས་རྟག་པ་རྐེན་གྲིས་གསལ་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྟག་པ་རྐེན་གྲིས་གསལ་

བར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་གོང་དུ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་བསལ་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་སྔགས་བཟླས་པའྲི་རྐེན་གང་ལས་སྔགས་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་བོ་སྐེས་པ་དེ་

སྔགས་སྒ་གསལ་བ་ཡྲིན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྔགས་སྒ་གསལ་བ་དེ་ནྲི་དུག་ཞྲི་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། སྔགས་མྲི་བཟླས་པར་

གཞན་གྲིས་བཟླས་པ་ཉན་པ་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྔགས་སྒ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་ཤེས་

པའང་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྨྲ་བ་པོའྲི་སྔགས་སྒ་

གསལ་བའྲི་ཉན་ཤེས་འབྲས་བུ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །རྲིགས་པ་མཚུངས་པས་

སོ། །མངོན་པར་གསལ་མྲིན་སྒ་དག་གྲི་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲི་སྦོར་བ་སྔགས་ཤུབ་བུས་

བཟླས་པ་འམ། ཡྲིད་ཀྲིས་བཟླས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔགས་ཀྲི་འབྲས་

བུ་འབྱྲིན་པ་སྔགས་སྒ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་བོ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། ཤུབ་བུའམ་ཡྲིད་

བཟླས་ཀྲི་ཚེ་སྔགས་སྒ་གསལ་བར་སྣང་བ་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཡོད་ན་སྒ་ནྲི་རྣ་བའྲི་

སྤོད་ཡུལ་ཏེ། མཉན་བྱ་ཡྲིན་པས་ཉན་ཤེས་ལ་དེའྲི་ཚེ་གསལ་བར་སྣང་དགོས་པ་ལ་

མྲི་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། བརྒྱུད་པས་སྔགས་སྒ་དེ་ལས་སྔགས་སྒ་འཛིན་པའྲི་ཡྲིད་བོ་སྐེས་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་བཟླས་དུས་ཀྲི་ཡྲིད་བོ་དེའང་སྔགས་སྒ་གསལ་བར་སྣང་བ་

ཡྲིན་ཅེ་ན། ཡྲིད་བོ་རྟོག་པ་དེ་སྔགས་སྒ་ལས་སྐེས་པའྲི་སོ་ནས་སྔགས་སྒ་གསལ་
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བར་སྣང་བ་ཡྲིན་ན་སྔགས་སྒ་དེ་དེའྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་དགོས་པ་ལ་དེ་ཡང་མྲི་འཐད་

དེ། གལ་ཏེ་དེ་འདའྲི་ཡྲིད་བོ་རྟོགས་པ་ཆོས་ཅན། སྔགས་སྒའྲི་གཟུང་དོན་ཅན་ཡྲིན་

པར་མྲི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རྟོག་པས་བཏས་པས་གཟུང་ཡུལ་གྲི་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང་ཡྲིད་བཟླས་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྔགས་སྒ་རང་

མཚན་པས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། ཡྲིད་བཟླས་དང༌། 

སད་གསང་མཐོན་པོའྲི་བཟླས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྲི་

འགལ་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་བརྡ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྔགས་སྒ་རང་མཚན་པ་དང༌། ཡྲིད་ལ་

ཤར་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འབྲས་

བུ་འབྱྲིན་པའྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་བའྲི་བརོད་འདོད་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་དེ་

འདའྲི་སྣང་བ་དེ་ལ་བརྡ་བྱས་ཤྲིང༌། ཕྲིས་བཟླས་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་

སྣང་བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་སོ་ནས་བརོད་པའྲི་ཕྲིར། སྔགས་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་

ནུས་པས་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་པར་འདོད་པ་ལ་ཚུལ་དེ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕོགས་དེ་

ལ་བརྡ་ལ་ལྟོས་པ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་བཀག་པ་ལ་གནོད་པ་སང་པ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡྲི་གེ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་གོ་རྲིམས་མེ་ན་ར་སཿ 

ཞེས་ཐོས་པ་ལས་རོ་དང༌། ས་རཿ ཞེས་པ་ལས་མཚོ་གོ་པའྲི་འབྲས་བུ་ཐ་དད་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཡྲི་གེ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་གོ་རྲིམས་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་འབྲས་བུ་རོ་

མཚོ་སོ་སོར་མྲི་གོ་པའྲི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལ་གོ་རྲིམས་དེ་ནྲི་སྐེས་
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བུའྲི་རྟེན་ཅན་ཡོད་པས་དོན་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གོ་རྲིམས་ཉྲིད་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་སྐེས་

བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་སྐེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་བཤད་

པའོ། དང་པོ་ནྲི། ཡྲི་གེ་ས་རཿ ར་སཿ སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཀུན་སོང་གྲི་ཤེས་པ་རྣམས་

ལས་ཕྲི་མ་ཀུན་སོང་གྲི་ཤེས་”པ་
1
སྐེ་ལ་ཤེས་པ་རྲིམ་ཅན་དེ་དག་ལས་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་

གེའྲི་སྒ་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སྐེ་ཚུལ་དེ་ནྲི། ཡྲི་གེའྲི་རྒྱུ་རྣམས་དང་ཡྲི་གེ་

རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི་གོ་རྲིམས་དག་ནྲི་ཡྲིན་ཞེས་བརོད་དོ། །ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལ་དངོས་

འབྲས་ཀྲི་གོ་རྲིམས་ཀང་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཀུན་སོང་གྲི་ཤེས་པ་ལས་རྲིམ་ཅན་དུ་

སྐེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྲི་སྒ་དེ་ནྲི་རྣ་བས་རྲིམ་ཅན་དུ་ཐོས་པའྲི་

སོ་ནས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བརྒྱུད་འབྲས་ཀྲི་གོ་རྲིམས་

ཀང་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཉན་ཤེས་སྔ་མ་སྔ་མ་དེ་དག་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་

དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་དག་ཐོས་པ་མྱུར་མྲིན་དལ་བུས་ཐོས་པ་ན་ཡྲི་གེ་སྔ་མ་སྔ་

མ་དེ་དག་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྲིས་ནྲི་ཡྲི་གེ་ཕྲི་མའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དན་

པ་སྐེད་པར་བྱེད་པས་སོ། །དེ་བས་ན་ཚུལ་དེ་ནྲི་ཡྲི་གེ་འཛིན་པའྲི་སེམས་ཀྲི་གོ་

རྲིམས་དང་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དངོས་པོ་དང་བརྒྱུད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་རྲིམས་དག་

ནྲི་ཡྲིན་ཅེས་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་ཡྲི་གེ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ནྲི། ཡྲི་གེའྲི་དངོས་འབྲས་

ཡྲིན་ལ། ཉན་ཤེས་དེས་བསྐེད་པའྲི་ཡྲི་གེ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི། ཡྲི་གེའྲི་བརྒྱུད་འབྲས་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་རྲིམས་དེ་དག་ཀང་སྐེས་བུས་བྱས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༦བ༢ན།   -པ་    * པ་
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གེའྲི་གོ་རྲིམས་དག་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་པར་གྲུབ་བོ། །ས་རཿ དང་ར་སཿ ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་

གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ས་རཿ ཞེས་པའྲི་

ཚིག་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ངོ་བོ་ས་དེ་དང༌། ར་སཿ ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ངོ་བོ་ས་དེ་ལ་རས་

གཞན་ཉྲིད་དེ་གནས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། འདོན་པར་བྱེད་པ་པོའྲི་ཀུན་སོང་

གྲི་འདུ་བྱེད་ལས་སྔ་ཕྲི་ཐ་དད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལ་གོ་རྲིམས་དོན་

གཞན་ཡོད་པས་རོ་མཚོ་སོ་སོར་གོ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ས་རཿ ཞེས་ལྷན་ཅྲིག་སྦར་བ་དང༌། 

ར་སཿ ཞེས་ལྷན་ཅྲིག་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་དེ་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་སྦོར་ཚུལ་གྲི་བརྡའྲི་ཁྱད་

པར་ལས་འབྲས་བུ་རོ་མཚོ་སོ་སོར་གོ་བའྲི་ཁྱད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་གོ་རྲིམས་སྐེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་བཤད་

པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་གོ་རྲིམས་དེའང་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྐེས་

བུའྲི་འདོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ལས་འཇུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁྱབ་སྟེ། སྐེས་བུའྲི་འདོད་པ་དང་མྲི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཅན་གྲི་གོ་རྲིམས་རྟག་པར་

གནས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྲིམ་པ་ཀུན་སྐེས་

བུ་ལས་སྐེ་བར་གྲུབ་སྟེ། སྐེས་བུ་དང་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་རྒྱུ་འབྲས་ཉྲིད་

དུ་གྲུབ་པ་གང་ཞྲིག །རྲིག་བྱེད་དང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲི་ག་ཡང་ངག་ལ་བརྟེན་

པའྲི་སྒར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་མེ་གཅྲིག་བུད་ཤྲིང་ལས་སྐེ་བར་གྲུབ་པ་ན། 

དེ་དང་མེར་མཚུངས་པའྲི་རྲིགས་པ་མེ་གཞན་ཡང་བུད་ཤྲིང་གྲི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་
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སྔགས་དེ་དག་སྤྲིར་སྐེས་བུས་བྱས་པར་མ་ཟད་སྐེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྲིས་བྱས་

པར་ཡང་གྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་དུག་ཞྲི་བ་དང༌། མྲི་རེངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་

བྱེད་པའྲི་སྔགས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་གསར་དུ་རོམ་པར་བྱེད་

པའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྲི་སྐེས་བུ་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུ་ཐ་མལ་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མྲིན་པ་

ཉྲིད་དུ་གྲུབ་སྟེ། དུག་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་བྱེད་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་གོ་རྲིམས་དང་

ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་རོམ་ཤེས་ཤྲིང་རང་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་གྲི་འབྲས་བུ་

འབྱྲིན་ནུས་སུ་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པའྲི་མཐུ་དང་ལན་པའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར༌། ཁྱབ་

སྟེ། ཐ་མལ་པའྲི་སྐེས་བུ་གཞན་ལ་ཤེས་མཐུ་དེ་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་

འཐད་དེ། ཤེས་མཐུ་དེ་དག་དང་མྲི་ལན་པའྲི་ལམ་པོ་ཆེའྲི་སྐེས་བུས་སྔགས་བཟླས་

པ་ལས་ཀང་དུག་ཞྲི་བ་སོགས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་

ནུས་པ་ལས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གང་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྲིང་གྲི་རྒྱུད་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་

འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དེའྲི་གསང་སྔགས་འགའ་ཞྲིག་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་དུ་གཞྲི་བ་

སོགས་མཐོང་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤེས་མཐུ་ཅན་དེ་འད་མྲིན་ཡང་ཁྱོད་ཀྲིས་

སྔགས་བཟླས་པ་སོགས་ཀྲིས་དུག་ཞྲི་བ་སོགས་སུ་འགྱུར་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དོ། །གཙོ་བོ་རྒྱུ་རོམ་པ་པོ་དེའྲི་མཐུ་ལས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

དེས་བཤད་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་བཀག་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ནྲི། སྔགས་ལས་ཞྲི་སོགས་

ཀྲི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་འདོད་ཅྲིང་ཁས་ལེན་པས་སྔགས་རྣམས་ནྲི་སྤྲིར་རྒྱུ་ཡྲིས་

བྱས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐེས་བུས་བྱས་པར་བརོད་པར་བྱ་རྲིགས་ཏེ། སྐེས་བུས་མ་
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བྱས་པའྲི་སྔགས་ལས་འབྲས་བུ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་སྔགས་སྐེས་

བུས་མ་བྱས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་ལ། དངོས་པོ་དང༌། བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་

པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་ངེས་འདོད་པ་བརྫུན་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། སྐེས་བུ་ཁྱད་པར་

ཅན་མེད་ན་དོན་ངེས་འདོད་པ་འགལ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྐེས་བུ་ལ་དབང་

པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་སྔགས་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི། སྔགས་སྐེས་བུ་ཤེས་མཐུ་ཅན་གྲིས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྲིགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིས་སྐེས་བུ་ཐ་མལ་པ་ལས་མཐུ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་སྐེས་བུ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་དབང་པོ་ལས་འདས་

པའྲི་དོན་མཐོང་བའྲི་སྐེས་བུ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་སྨྲས་པ་དེ་དག་ཀང་ལྟར་སྣང་བ་

ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། བོ་དང་དབང་པོ་དང་ལན་པ་དང༌། ངག་སྨྲ་བ་དང་སྐེས་བུ་

ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་པོ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བའྲི་ནུས་

པ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གང་བརོད་པ་དེ་དག་ལས་ཇྲི་བཞྲིན་དོན་རྟོགས་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ཚད་མའམ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ལྷག་

ལན་གྲི་རྟགས་ཡྲིན་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་ངེས་འདོད་པ་བརྫུན་ཡྲིན་པར་

བསྟན་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་དོན་སྟོན་པ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་

སྔགས་འདྲི་དོན་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གྲི །གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་གོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚུལ་

འདྲི་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཐོག་མར་ཤེས་ཞེས་དྲིས་པས། ཐོག་མར་

རྒྱལ་དཔོག་པས་རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་རྲིག །དེས་སྤོད་པ་པ་ལ་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་
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རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ནྲི་ཁོ་བོས་དོན་འདྲི་རོད་པར་

བྱེད་པ་དང༌། འདྲི་དོན་མྲིན་ཞེས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་རོད་པར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། རྒྱལ་

དཔོག་པ་ལ་དོན་ངེས་འཆད་པ་པོ་གཞན་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་བུ་རྒྱལ་དཔོག་

པའྲི་དོན་འདྲི་བརྟགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལས་གདོན་མྲི་ཟའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་དཔོག་པ་དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་སོགས་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། 

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ལོག་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉེས་རྣམས་སྐེས་བུ་ལ་བརྟེན་

ཕྲིར། །སྐེས་བུས་མ་བྱས་ལོག་པའྲི་དོན། ཅེས་པ་ཁྱེད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་དཔོག་པ་དེ་གཅྲིག་པུས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་དེ་ཉྲིད་

རྲིག་གྲི་གཞན་གྲིས་མྲིན་པའྲི་ཁྱད་པར་ཡང་ནྲི་སུ་ཡྲིས་བྱས། དེ་བས་ན་རྒྱལ་དཔོག་

པ་དེ་བཞྲིན་དུ། སྐེས་བུ་ཉྲིད་གཞན་གྲི་རྣམ་པ་”འགས
1
་ཀང་། རྲིགས་བྱེད་ཀྲི་དོན་

ངེས་ཤེས་པ་དང་ལན་པ་འགའ་ཞྲིག་སྤོད་པ་པ་ཁྱེད་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འདོད། གལ་ཏེ་རྲིག་

བྱེད་འཆད་པ་པོ་མང་ཡང་རྲིགས་བྱེད་གང་གྲི་ཚིག་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་

མྲིང་དོན་གྲི་འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྐེས་བུ་དེས་དོན་ངེས་རྲིག་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། འདྲིས་ནྲི་

རྒྱལ་དཔོག་པས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་མཐོང་ཙམ་ན་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་

བའྲི་འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བས་ཁྱབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་

རྒྱལ་དཔོག་པས་ལྷའྲི་གནས་དང་ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའྲི་རྲིག་

བྱེད་དག་ཀང༌། རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་དགོས་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༨ན༦ན།   ལགས    * འགས
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ལ། དེ་ལྟ་ན་ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་སོགས་ཀང་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་དགོས་ན་ཡང༌། 

ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་འཇལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྲི་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་རྒྱལ་དཔོག་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་སྲྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དག་ཤྲིན་

ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་རྲིག་བྱེད་གང་གྲི་ཚིག་ནྲི། རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་

མྲི་སླུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྐེས་བུ་དེ་ཡྲིས་བྱས་པའྲི་ཚིག་

དེ་ལུང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཐོབ་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ན། ལུང་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྐེས་བུས་བྱས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཚིག་བཏགས་པ་དོན་མེད་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་འགལ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དོན་ལུང་མེད་པར་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་ཤེས་པ་སྲྲིད་ན་

དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་འགའ་ཡོད་དོ་ཞེས་ནྲི་མངོན་པར་

འདོད་རྲིགས་པར་འགྱུར་བས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་རྲིག་པའྲི་སྐེས་བུ་མེད་

པར་ཁས་བངས་པའྲི་ར་བའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་ཡང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་སྐེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་ན་དོན་ངེས་འདོད་པ་འགལ་བར་བསྟན་

པ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་

སྤོད་པ་པ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་པར་ཐལ། དེ་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་བུ་གཞན་ལས་ཀང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་དེས་རྲིག་

པ་མྲིན་པར་ཐལ། གཞན་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། འམ་

ཞེས་པ་རྟགས་སྔ་མ་ཕྲི་མ་ལའང་དགོད་པར་སྟོན་པའྲི་ཚིག་གོ །རྲིག་བྱེད་རང་ཉྲིད་

ལས་ཀང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་བརྡ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རྲིག་པར་བྱེད་པ་མྲིན་པར་ཐལ། 

དེ་ཡྲིན་ན་རྲིག་བྱེད་ཐོས་པ་ཙམ་གྲིས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་
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ཕྲིར། དེ་ལྟ་ནའང་རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་ནྲི་ཚད་མ་གང་ལས་རྟོགས་ཏེ་རྟོགས་མྲི་ནུས་

པར་ཐལ། དེ་རྟོགས་པའྲི་ཐབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་མཐོ་རྲིས་འདོད་པས་མེ་ལ་

སྦྲིན་བསྲེག་སྦྲིན་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་རྲིག་བྱེད་པ་དག་གྲི་ངག་ལས་ཐོས་པའྲི་

ཨག་ནྲི་ཧོ་ཏྲཱཾ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་ལ་ཁྱྲི་ཤ་ཟ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དུས་ནམ་ཡང་དོན་མྲིན་

ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་གང་ཡང་མེད་པར་ཐལ། རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་

རྟོགས་པའྲི་ཐབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐབས་གཞན་ལས་རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་མྲི་

རྟོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྲིག་བྱེད་རང་ཉྲིད་ལས་རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་མྲི་རྟོགས་པར་

སྒྲུབ་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པ་ལས་མྲི་རྟོགས་པར་བསྟན་པ་

དང༌། ལུང་ལས་མྲི་རྟོགས་པར་བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཚིག་

ལས་ཨག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་”སྒ་དེ
1
་དོན་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་རབ་ཏུ་གགས་

པས་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པ་གང་གྲིས་

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་འདྲི་དོན་འདྲི་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་ལ། གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་གོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

རྣམ་པར་དབྱེ་བ་འགྲུབ་པ་མྲིན་པར་ཐལ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པ་རང་ཉྲིད་འགལ་བ་

སྣ་ཚོགས་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དབང་པོ་ལས་འདས་

པའྲི་དོན་མཐོང་བ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་

ངེས་དེ་གགས་པ་ལ་ཚད་མར་བྱས་ནས་བརོད་པ་མྲིན་པར་ཐལ། རྲིག་བྱེད་ལས་

མཐོ་རྲིས་དང་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒ་འཇྲིག་རྟེན་གགས་པ་མྲིན་པ་དེ་ལས་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༤ན།   སྒད    * སྒ་དེ
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ལོག་པ་ལ་འཇུག་པར་བརོད་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་མཐོ་རྲིས་ནྲི་འཁྲིག་པ་དང༌། 

ལྷ་མོ་ནྲི་གཙུབ་སྟན་ལ་བརོད་པས་སོ། །ཨག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒ་ནྲི་མར་མེ་ནང་དུ་

ལྡུགས་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགེལ་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལས་

འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ར་བ་དེ་འདའྲི་སྒ་གཞན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་འགེལ་པ་དག་ལ་ནྲི་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ར་བའྲི་དོན་ངེས་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲི་བརོད་

བྱའྲི་དོན་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པར་འདོད་པ་ཡང་ར་བ་དེ་འདའྲི་རྣམ་རྟོག་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་ཁས་བངས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྤོད་བ་པ་ཆོས་ཅན། 

སར་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པ་དེ་ལས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་རྟོགསཔར་འདོད་

པ་འདྲི་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་གྲི་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། འཇྲིག་རྟེན་གགས་པ་དག་ཀང་མྲི་

རྣམས་ཀྲི་རྟོག་པ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྡུས་ལ། ཚིག་དེ་

ཡང་ཚད་མར་མྲི་འདོད་པར་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པ་ལ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྐེས་བུས་

བྱས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ན། ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་བངས་པས་

སོ། །གལ་ཏེ་ཨག་ནྲི་ཞེས་སོགས་མྲི་ལ་སྦྲིན་བསྲེག་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་

འཇྲིག་རྟེན་ན་གགས་པ་ལས་བརྒལ་ཏེ། ཁྱྲི་ཤ་ཟ་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་རྟོག་པ་ལ་རྒྱུ་

ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན་མེ་ལ་སྤྲིན་སྲེག་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཨག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒའྲི་དོན་དེར་

རྟོག་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། གགས་པ་མྲིན་པར་རྒྱུ་

མཚན་མེད། འཇྲིག་རྟེན་ན་རབ་ཏུ་གགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ཉྲིད་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་གགས་པས་མྲི་འགྲུབ་པར་མ་ཟད། རྲིག་བྱེད་སྒ་དོན་གྲི་མཐའ་
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གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དོགས་པ་བསྐེད་པའམ་མ་

ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པ་དེ་ལ་སྒ་རྣམས་འདོད་པའྲི་

དབང་གྲིས་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ཉྲིད་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གོའུ་ཞེས་

པའྲི་སྒ་གཅྲིག་ཀང༌། འཇྲིག་རྟེན་ན་དོན་དགུ་ལ་སྦོར་བར་མཐོང་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལུང་ལས་མྲི་རྟོགས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ལུང་གྲི་སྒ་རང་

ཉྲིད་ལས་ཀང་བརོད་བྱའྲི་དོན་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པར་འདོད་པ་ལ་དོགས་པ་སྐེ་

བར་འགྱུར་གྲི། གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། དོན་གཅྲིག་ཁོ་ན་

ལ་འཇུག་པའྲི་ངེས་བྱེད་ཡང་དག་མ་མཐོང་བ་དག་གྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དོན་གཞན་

དུ་འཇུག་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། ལུང་དེ་

དོན་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ནུས་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རྲིག་བྱེད་རང་ཉྲིད་ལས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་མྲི་འགྲུབ་བར་

བསྟན་པ་ལ། རྲིག་བྱེད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དོན་ངེས་བསྟན་པ་བརྫུན་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་

དང་། དོན་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་རོད་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང༌། བརྡ་ལ་བརྟེན་

ནས་དོན་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཀྲིས་རང་གྲི་བརོད་

བྱའྲི་དོན་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་བཤད། རྒྱལ་དཔོག་པ་དེས་ངེད་

སྤོད་པ་པ་ལ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། སྐེས་བུ་གཡོ་ཅན་འགའ་ཞྲིག་གོང་ཁྱེར་བཊ་

ལྲི་པུཊ་དེར་འགོ་བའྲི་ལམ་ནྲི་གཡས་ཕོགས་མ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོང་དུམ་

འདྲི་ནྲི་སྨྲ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། སྐེས་བུ་གཞན་གྲིས་གང་ལ་

ཡང་མ་བསྙད་པར་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ལམ་གཡས་མ་འདྲི་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་གཉྲིས་སྐེས་
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བུ་རང་གྲི་འདོད་པས་སྨྲས་མ་སྨྲས་ཀྲི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་གང་ཞྲིག །ལམ་སྔོན་པའྲི་ནུས་པ་སོང་དུམ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེ་དེ་

ལྟར་རྒྱལ་དཔོག་པས་རྲིག་བྱེད་ལ་སྙད་བཏགས་ནས་རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་སྨྲས་པ་

དང༌། མུ་སྟེགས་གཞན་གྲིས་གང་ལ་ཡང་མ་བསྙད་པར་རྲིག་བྱེད་དོན་ངེས་སྨྲས་པ་

དེ་དག་ཆོས་ཅན། འདོད་པ་ཙམ་གྲིས་སྨྲས་མ་སྨྲས་ཀྲིས་བྱེ་བྲག་བརྟག་པར་གྲིས་ཏེ། 

བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཐལ། མུ་སྟེགས་གཉྲི་གས་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་གང་ཞྲིག །བརྡ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་རྲིག་བྱེད་རང་ཉྲིད་ལ་ཁོ་བོའྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་ངེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བའྲི་ནུས་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་དེས་ན། དོན་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་རོད་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་པར་

བསྟན་པ་ནྲི། རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཆོསཅན། དོན་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་གསལ་བྱེད་དུ་ངེས་པ་

གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བརྡ་སྦར་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རོད་འདོད་ཀྲིས་བཞག་པའོ་དོན་གྲི་ངེས་པ་མ་གཏོགས་པར་ངག་

གྲིས་ཀང་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་ཤྲིང་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་ངེས་ཤེས་པ་མྲི་འཐད་

པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་བརྡ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ནྲི། བརོད་

འདོད་དེ་བརོད་བྱའྲི་དོན་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། རོད་འདོད་རྟོག་པའྲི་སྣང་བ་

ཁོ་ན་སྒ་དོན་དུ་འགྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། བརྡ་ནྲི་རོད་འདོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་དོན་སོ་

སོར་ངེས་པ་དེའྲི་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་ཏེ་ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་རྲིག་གྲི་སོ་ནས་རོད་པར་

འདོད་པའྲི་དོན་གཞན་གྲི་བོ་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་བུས་

མ་བྱས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་དེ་དོན་གཅྲིག་ཁོ་ན་ཅན་དུ་ངེས་པ་གང་ལས་ཀང་མྲི་འཐད་
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པར་ཐལ། དོན་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་དེ་ནྲི་སྐེས་བུས་བྱས་པ་མྲིན་པ་ལ་མེད་པས་

ནའོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་དོན་སོ་སོར་ངེས་པ་

ཡྲིན་ན། འཆད་པ་པོ་གཞན་གྲིས་དོན་གཞན་ལ་བཤད་པ་དེས་ཀང་གོ་བ་ཅུང་ཟད་

ཀང་སྐེད་པར་མྲི་རུང་ངོ་། །དེར་མ་ཟད་འདྲིའྲི་དོན་འདྲིའོ་ཞེས་འཆད་པ་པོས་བརྡ་

བྱས་པ་ཡང༌། དོན་མེད་པ་ཅན་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྲིག་བྱེད་འཆད་པ་

དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །སྐོན་མེད་དེ། བརྡ་ལས་རོད་བྱེད་རྣམས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་དོན་ལ་འབྲེལ་བའྲི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་དོན་མེད་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྲིག་ཁོ་ན་གསལ་བའྲི་ངེས་པའང་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། དོན་གོ་བ་བརྡ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞྲིག །བརྡ་གང་ལ་ཡང་སྦར་དུ་རུང་

བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ལྟར་བཀག་པས་གྲུབ་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དོན་གང་ལ་འདོད་པ་

རང་རྒྱུད་པའམ་འདོད་པས་རང་དགར་སྦོར་བའྲི་རོད་བྱེད་དེ་ལ་བརོད་བྱའྲི་དོན་

མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཞྲིག་ཡོད། དེས་ན། བརྡ་ནྲི་འདོད་པའྲི་དབང་

གྲིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཨག་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

སྒས་སྤོད་པ་པའྲི་མངོན་པར་འདོད་པ་མེ་ལ་སྦྲིན་བསྲེག་སྦྲིན་པ་ཁོ་ན་གསལ་བར་

བྱེད་པ་སོགས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དངོས་དབང་གྲིས་དོན་

གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྲི་དོན་ངེས་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་

རོད་འདོད་ཀྲིས་ཐོག་མར་སྦར་བའྲི་དབང་གྲིས་ལྟོ་ལྲིར་བ་ཁོ་ནའྲི་དངོས་མྲིང་དུ་

ངེས་ཀྲི་གཞན་གྲི་དངོས་མྲིང་དུ་འགྱུར་སྲྲིད་པ་ལྟ་བུའྲི་རོད་འདོད་ཀྲིས་དོན་ངེས་པ་
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རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་ལ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་བུམ་པའྲི་སྒ་ལྟོ་ལྲིར་བ་ལས་

གཞན་ལ་སྦར་དུ་མྲི་རུང་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ངེས་ནྲི་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཕོགས་གཅྲིག་བདེན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རྲིག་བྱེད་བདེན་པའྲི་དོན་

ཅན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

གང་གྲི་ཕྲིར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་མེ་གང་བ་བཟློག་

བྱེད་ཡྲིན་པ་དང༌། ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ལོ་ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་བདེན་པའྲི་

དོན་ཅན་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ངག་གཞན་ཡང་དེ་དང་འད་བར་བདེན་པའྲི་

དོན་ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དེ་སད་དུ་སྤོད་པ་པ་གཞན་དག་ཟེར་རོ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་

ཚད་མས་གནོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་འད་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ལྷག་ལན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ཤྲིང་ཏོག་

ལྷག་མ་འདྲི་རྣམས་ཆོས་ཅན། རོ་མངར་བར་འད་སྟེ་གཟུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་སྨུག་པོར་

མཚུངས་པའྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། ཕྲུ་ནང་གྲི་འབྲས་འདྲི་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

ཚོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་ཟོས་པའྲི་འབྲས་དང་སྣོད་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་

པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། འདྲི་འད་བའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་པ་རྲིགས་པ་ཤེས་པ་ཕོགས་གླང་ལ་སོགས་པས་བཀག་གོ །

གཉྲིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། རྲིག་བྱེད་ཆོས་

ཅན། ཁྱོ་དོན་བདེན་པ་ཁོ་ན་སྟོན་པ་མྲིན་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་རྟག་པ་ལས་བྱེད་པ་པོ་

དང༌། རྣམ་སྲིན་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཉྲིད་དུ་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་རྟག་
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པ་དང༌། སྤྲི་དོན་གཞན་སོགས་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་རྣམས་དབང་པོའྲི་གཟུང་

བྱར་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྒྱུ་མྲི་མཉམ་པ་རྟག་པ་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང༌། གནས་པ་མྲི་

མཉམ་པ་རྟག་པ་རྐེན་གྲིས་གནས་པར་བྱེད་པ་དང༌། འཇྲིག་པ་མྲི་མཉམ་པ་ཕྲིས་རྒྱུ་

དོན་གཞན་གྲིས་འཇྲིག་པར་བྱེད་དགོས་པར་སྟོན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང་མངོན་

རེས་ཀྲི་ཚད་མ་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣམ་པ་བསལ་བའྲི་སྤོད་ཡུལ་ལམ་ལུང་ལ་ལྟོས་

པའྲི་རེས་དཔག་དང་འགལ་བ་དག་ནྲི་བརོད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ནྲི་

མངོན་རེས་ཀྲི་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་ཀུན་”ཏུ
1
་བསལ་ཞྲིང༌། འབྲེལ་བ་དང་ནྲི་”རེས

2
་

མཐུན་ཐབས། ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་བསྟན་

བཅོས་ཀྲི་དོན་ཡང་མ་བསྟན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕོགས་གཅྲིག་བདེན་པ་ཙམ་གྲིས་

རྲིག་བྱེད་བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གཡེམ་མ་མུ་ཅོར་གྲི་བདག་པོ་ལས་

རྒྱལ་བ་དང་འདའོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཕོགས་གཅྲིག་ལ་མྲི་སླུ་བ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་རྲིག་

བྱེད་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་གྲུབ་ན་འོ་ན་ངག་སྨྲ་བའྲི་སྐེས་བུ་འདྲི་དག་ལ་ཚད་མ་མྲིན་

པའྲི་ཚིག་ཅྲི་ཡང་མེད་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་ལ་བདེན་པའྲི་དོན་གཅྲིག་

མེད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་སྔར་བཤད་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་

བསྟན་པ་ནྲི། རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་འདྲི་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་དངོས་པོ་

ལ་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་འབྲས་བུ་གང་ཡང་མྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བརོད་པ་པོའྲི་རོད་འདོད་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཅྲིང་གནས་པས་འབྱུང་

1 མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༢ན།   དུ    * ཏུ

2 མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༢ན།   རྫས    * རེས
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བའྲི་ཕྲིར། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདྲི་གཉྲིས་ལས་རྣམས་པར་བཟློས་པས་

ཀང་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྲི་འབྲལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། འབྲེལ་བ་བདག་གཅྲིག་

དེ་བྱུང་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རོད་བྱེད་རྣམས་ཀྲི་འཇོག་པ་ནྲི་བརོད་བྱ་

ཚད་མས་མཐོང་བས་བྱེད་པས་དོན་ལ་བརྒྱུད་ལ་འབྲེལ་པས་ཁྱབ་བོ་ཞེ་ན། སྒ་ལ་

རྟག་མྲི་རྟག་ཏུ་བརོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་ཀ་འཇུག་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། རྟག་མྲི་རྟག་ཕན་

ཚུན་དག་ནྲི་འགལ་བའྲི་དོན་དེ་ནྲི། སྒ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལ་གཞྲི་མཐུན་དུ་འདུ་བར་ཇྲི་

ལྟར་ཡང་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ལུང་དེ་ལས་རྟོགས་པ་པོའྲི་ཞེན་དོན་

གྲི་རྣམ་པ་འགའ་ཡང་ངེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ལུང་དང་ཞེན་པའྲི་བརོད་

བྱའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་མྲི་འགྲུབ་པས་ནའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

ལུང་དེ་ནྲི་དོན་དེའྲི་རོད་བྱེད་དུ་ལོག་ན་ཡང་དོན་དེའྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་གྲུབ་པར་

མྲི་འགྱུར་བ་དེས་ན་བསལ་དོན་མེད་ངེས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ཅན་དུ་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ཚད་མ་

གསུམ་གྲིས་མྲི་དམྲིགས་པས་ནྲི་མྲི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྲིག་བྱེད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་བླུན་པོའྲི་རྟགས་ཡྲིན་

པར་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། རང་འགེལ་ལས། རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་དང་ནྲི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མ་བྱས་པ་དང༌། ཕོགས་གཅྲིག་བདེན་པ་སོགས་ཀྲི་རྟགས་

ཀྲིས། རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་དང་ནྲི་བདག་ལ་སོགས་པའྲི་རྟག་པ་འགས་འབྲས་བུ་

བྱེད་པར་སྨྲ་བ་དང་འབབ་སྟེགས་ཀྲི་ཁྲུས་ལས་སྲིག་པ་འདག་པའྲི་ཆོས་འདོད་པ་དང་

ནྲི། ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་མེད་ཀང༌། ཁོ་བོ་ཅག་བྲམ་ཟེ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རྲིགས་སྨྲ་བས་

དེགས་པ་དང༌། སེམས་ཀྲི་སྲིག་པ་གཞོམ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མེར་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་
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གདུང་བ་དུ་མ་རོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་རྣམས་ནྲི་སྤོད་པ་པ་བླུན་པོ་ཤེས་རབ་འཆལ་

བའྲི་རྟགས་ལྔ་ཡྲིན་ནོ། །རགས་པ་ཙམ་བསྟན་པའྲི་དོན་དུ་ལྔ་ནྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་སོས་པ་

ཡྲིན་གྲི་ཞྲིབ་ཏུ་ཕེ་ན་མུ་སྟེགས་དེ་དག་གྲི་བླུན་པའྲི་རྟགས་ནྲི་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །ལེའུ་

དང་པོ་འདྲིའྲི་གཞུག་ཚད་ནྲི་རྒྱ་དཔེ་ལས་ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞྲི་བཅུ་ར་གཅྲིག་

ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །གང་གྲི་བོ་གོས་མགྲིན་པའྲི་ཕུག་ཟབ་ན། །ལེགས་བཤད་མ་ལུས་ངལ་

སོ་བྱས་གྱུར་པ། །དེ་ཡྲི་ཚིག་ན་ཕོགས་ཀྲི་སྐེས་ཚལ་དག །གསར་སྐེས་པདོས་

འགེངས་པའྲི་བསེར་བུ་བཞྲིན། །རྒྱས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྲི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས། རང་དོན་ལེའུའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟེ་དང་

པའོ། །    ། །

སྭསྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་མཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མངྒལཾ། །    ། ། 
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༄༅། །ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རྲིགས་པའྲི་ 

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ཨོཾ་སྭསྟྲི། གང་ཞྲིག་མ་ལུས་འགོ་བའྲི་སྙྲིང་ལ་བརེ་བའྲི་གྲིབ་བསྲིལ་འཕོ་

བ་ཅན། །སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེན་ཡལ་གའྲི་ཁྱོན་ཡངས་ཚོགས་གཉྲིས་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་

དག །རབ་རྒྱས་དྲི་བཞོན་ཕོགས་ཀྲི་མཐར་འགོ་འབྲས་བུ་མྲི་དམན་ཀུན་དགའྲི་

ཤྲིང༌། །ས་གསུམ་འགོ་བའྲི་བ་མ་མཉམ་མེད་དཔག་བསམ་ལོན་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །

༼ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་ལམ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ།༽

དེ་ལྟར་གང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་རང་གྲི་དོན་གྲི་རེས་

སུ་དཔག་པ་བཤད་ཟྲིན་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ། གཉྲིས་པ་ངེས་བྱ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ལམ་དང་བཅས་པ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་བཤད་པར་

བྱའོ། །དེ་ལ་ཡང༌། བཤད་བྱའྲི་མདོ་དགོད་པ་དང། དེ་ཉྲིད་འཆད་བྱེད་གཏན་ལ་

”དབབ
1
་པ་གཉྲིས། 

༼བཤད་བྱའྲི་མདོ་དགོད་པ།༽

དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། །ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡ན༤ན།   དབག    * དབབ
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བདེ་གཤེགས་སྐོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །ཚད་མ་བསྒྲུབ་ཕྲིར་རང་གྲི་གཞུང་ཀུན་

ལས། །བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདྲིར་གཅྲིག་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་སྔ་མས་ཚད་མ་མདོའྲི་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ཐོག་མར་མཆོད་

པར་བརོད་པ་བསྟན་ཅྲིང༌། ཕེད་ཕྲི་མས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཉྲིད་རོམ་པར་

དམ་བཅའ་བ་དང༌། བརོད་པར་བྱ་བ་དང༌། དགོས་པ་དང༌། དགོས་པའྲི་ཡང་དགོས་

པ་རྣམས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལས། མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་པོ་

དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུས་འཆད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

༼དེ་ཉྲིད་འཆད་བྱེད་གཏན་ལ་དབབ་པ།༽

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་འཆད་བྱེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་

ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། མདོའྲི་མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང་། དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་དོན་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ལེའུ་འདྲིའྲི་གཞུང་གྲི་འབྲེལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཕག་འཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཤད་པའྲི་བཞྲིའོ། །གང་ལ་ན་ཚད་མ་

ལའོ། །ཚད་མ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མེད་རང་བྱུང་གྲི་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལས་ཚད་མར་འཁྲུངས་པར་གྱུར་པ་ཞྲིག་ལའོ། །རྒྱུ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལས། 

ཚད་ཇྲི་ལྟ་བུའྲི་ངོ་བོར་འཁྲུངས་པ་ལ་ཞེ་ན། རྒྱུ་བསམ་སྦོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལས། འབྲས་བུ་དོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ཚད་མར་འཁྲུགས་པ་ལའོ། །དེ་

ཡང་རྒྱུ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། ཞེས་པ་བསྟན་ཏེ། 

འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་བཞེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ།ོ །རྒྱུ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། སྟོན་པ། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་འཁོར་དང་བཅས་པའོ། །འབྲས་བུ་རང་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ནྲི། བདེ་གཤེགས། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང༌། རྒྱུ་སངས་ཡོན་ཏན་

གསུམ་བདེ་གཤེགས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་ལྟར། ལེགས་པར་སངས་པ་

དང༌། སར་མྲི་ལོག་པར་སངས་པ་དང་། མ་ལུས་པར་སངས་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་གསུམ་

ལན་གྲི་སངས་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང༌། གཤེགས་པ་རྟོགས་པའྲི་དོན་ཕྲིར་ཏེ། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཁྱེན་པ་དང༌། མཁྱེན་པ་བརྟན་པ་

དང༌། མ་ལུས་པར་མཁྱེན་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་རྟོགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །འབྲས་བུ་གཞན་དོན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། སྐོབ། ཅེས་པས་བསྟེན་ཏེ། རང་གྲིས་གཟྲིགས་པའྲི་མངོན་པར་

མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའྲི་ལམ་མཐའ་དག །རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟྲིགས་

པ་ལྟར་གཞན་ལ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས། འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའྲི་ཕྲིར་སྐོབ་

པ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ལེའུ་འདྲིའྲི་གཞུང་གྲི་

འགེལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་པོ་

དེ་ཉྲིད་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཆད། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

ཕེད་པོ་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ལ། ལེའུ་འདྲི་ཉྲིད་བརམས་པའྲི་དགོས་པ་ཡང་

གང་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེ་ན། བཤད་པ་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་མདོའྲི་མཆོད་རོད་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། 

བཅོམ་ལན་འདས་ཉྲིད་ལམ་གང་ལ་བྱོན་ནས། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པ་ཐེག་པ་ཐུན་

མོང་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་གཉྲི་ག་ཚང་བར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་ནྲི། གོལ་བ་དོན་

གཉེན་རྣམས་ཀྲིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། བསོམ་པར་བྱ་བའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་

པས་དེའྲི་ཕྲིར། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་

ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་ནས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་དོན་དུ། མདོའྲི་མཆོད་

རོད་རྣམ་པར་འགེལ་བའྲི་ལེའུ་འདྲི་ཉྲིད་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་

ཀྲི་མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་པ་ནྲི། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་

ཤེས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། གང་ཕྲིར་དེས་ན་ཚད་མ་ཉྲིད། ཅེས་བྱ་བའྲི་བར་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ཚད་མར་འཁྲུངས་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་

བསྟོད་པ་མཛད་པའྲི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ལྟའྲི་དངོས་སྟོན་བསྟོད་པ་ནྲི། ཞེས་བྱ་

བ་མན་ཆད་དོ། །

དེས་བས་ན། གཞུང་དེ་དག་ནྲི། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་མཆོད་རོད་དེ་

ལྟར་མཛད་པའྲི་དགོས་པ་འཆད་པ་ཡྲིན་གྲི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་མཆོད་བརོད་

གཞུང་འདྲིས་བཀྲལ་བའྲི་དགོས་པ་འཆད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

ཡང་ཊྲིཀ་བྱེད་པ་དག་གྲིས་ལེའུ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་གྲི་ཐོག་མར་ལུགས་འབྱུང་དང༌། 

ལུགས་ལོག་གྲི་བསྡུས་དོན་གཉྲིས་རྣམ་པར་འགོད་པ་ནྲི། གཞུང་གྲི་མཚམས་འབྱེད་

པའྲི་རྟོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པར་ཟད་དེ། ལུགས་འབྱུང་ནྲི། སྒྲུབ་

བྱེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། ཞེས་པ་ནས་མགོ་རོམ་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ཡན་ཆད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལོག་གཉྲི་གའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། འདྲི་ལྟར་

ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཚད་མར་གྱུར་པ། ཞེས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལན་འདས་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལས། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་

ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་འཆད་པར་བྱེད་པ་

ལ། བཅོམ་ལན་འདས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུ་

བའྲི་ཚད་མར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་འཁྲུངས་པ་ཡྲིན་

གྲི་རྟག་པ་རང་བྱུང་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་

པོ་ནྲི། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཚད་མ་ཙམ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་ལྟར་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་

གྲི་ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། 

བཅོལ་ལན་འདས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང༌། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་

དོན་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དེ་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་ལ་ཚད་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་

པའྲིདོན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡང་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་འཁྲུངས་པར་

རྲིགས་ཀྲི། རྟག་པ་རང་བྱུང་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་དོ། །ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། མ་

སྐེས་པ་ནྲི་བཟློག་དོན་དུ། ཞེས་པ་ནས། མ་ཡྲིན་ཁྱད་པར་མེད་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་

བར་ཡྲིན་ལ། 

འོ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་གང་ལས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཁྲུངས་ཞེ་ན། 

དེ་ལ་ཡང༌། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངོས་གཟུང་
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བ་དང༌། དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་གང་ལས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཁྲུངས་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་ལོག་གྱུར་དོན་ཤེས་ཡྲིན། ཞེས་པ་ནས། ཚུར་ཤོག་བྱ་རྒོད་བསྟན་

པར་གྲིས། ཞེས་པའྲི་བར་སྟེ། འདྲིས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་བང་དོར་གྲི་

གནས་མ་ལུས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མངོན་སུམ་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་

མཛད་པ་ཉྲིད། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ཉྲིད། རྒྱུ་གང་ལས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་

འཁྲུངས་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐོབ། 

ཅེས་པའྲི་མདོ་ཚིག་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་འགེལ་བའྲི་སོ་ནས། རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། 

ལུགས་འབྱུང་གྲི་བཤད་པ་དང༌། ལུགས་ལོག་གྲི་བཤད་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། 

སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། ཞེས་སོགས་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡང་ན་སྐོབ། ཅེས་པ་ནས། གང་ཕྲིར་དེས་ན་ཚད་མ་ཉྲིད། 

ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡང༌། ལུགས་འབྱུང་དང༌། ལུགས་ལོག་ཅེས་པའྲི་དོན་

ནྲི། མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བར་བཤད་པ་དང༌། གོ་རྲིམ་དེ་ཉྲིད་ལས་

ལོག་སྟེ་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

བཤད་ན། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལས་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་

བསམ་སྦོར་དེ་གཉྲིས་ལས། རང་དོན་སངས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་འབྱུང་ལ། སངས་པ་མཐར་ཕྲིན་དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་

ལས་སྒོལ་བའྲི་སྐོབ་པ་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་རྒྱུ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས། འབྲས་བུ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་

འབྱུང་བའྲི་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་
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ལས་ལོག་སྟེ་བཤད་པས་ནྲི། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལན་གྲི་བདེ་གཤེགས་མངའ་སྟེ། གཞན་ལ་བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་

བཅས་པ་མཐའ་དག་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་སྟོན་པའྲི་སྐོབ་པར་

མཛད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དོན་དུ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུལ་རྲིང་དུ་

གོམས་པར་མཛད་པའྲི་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལན་བརེས་པའྲི་ཕྲིར། འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། གཞན་དོན་དུ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུན་རྲིང་དུ་

གོམས་པ་མཐར་ཕྲིན་པར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འབྲས་བུ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས། རྒྱུ་སྔ་མ་སྔ་མ་སྒྲུབ་པའྲི་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་སྟོན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རྟགས་དེ་དག་གྲི་ཚུལ་གསུམ་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། ཁྱབ་འབྲེལ་ཚད་

མས་གྲུབ་སྟེ། རང་གྲིས་མ་རྟོགས་པར་གཞན་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསྟན་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འབྲས་བུ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལ་མ་འབད་པར་འབྲས་བུ་

མངོན་དུ་འགྱུར་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ལ་སྙྲིང་བརེ་བ་ཆེན་པོ་མེད་ན། 

གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་འབད་པ་དག་པོ་དང་དུ་ལེན་པར་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་རང་གྲི་བུ་གཅྲིག་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་ལ་འབད་པ་

བྱེད་པའྲི་ཆ་ཙམ་སྐེ་བོ་བར་མ་དག་ལ་ཡང་མྲི་བྱེད་ན། དག་བོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་

དག་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན། དེ་ལྟར་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་

རྟོགས་པར་ས་བ་ཡྲིན་པས། གཞུང་དུ་རྒྱས་པར་མ་བཀོད་ལ། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་
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པའྲི་ཚུལ་ལ་སྐོབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བདེ་གཤེགས་གྲུབ་པ་ན། རྟགས་གཞན་རྣམས་

ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་རྣས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚད་མ་ལོགས་སུ་བཤད་མྲི་དགོས་ལ། སྐོབ་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི་བཅོལ་ལན་འདས་ཀྲིས་གསུང་རབ་ལས། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ། བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་བསྟན་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་

ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ། གཞན་ཡྲིན་ཞེས་རྣམ་

པར་དཔད་པ་ན། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་སྡུག་བསྔལ་གྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་འཁོར་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དེའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པའྲི་སང་བྱ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་

འགགས་པའྲི་ཐར་པ་ཐོབ་བྱ་དང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཀུན་

འབྱུང་སངས་ནས་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའྲི་ཐར་པ་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་དངོས་

པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་པ་ན། བཅོམ་

ལན་འདས་ཀྲིས་གདུལ་བྱ་ལ་བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དོར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཉྲིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར། སྐོབ་པ་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་

བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཤུགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་དག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་དང༌། ལུགས་ལོག་གྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་

དགོས་པ་ཅེ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་སྙམ་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་

གང་ཞྲིག་གོམས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཀུན་མཁྱེན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་

པར་རྟོག་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅྲིག །དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུ་རྟག་པ་རང་འབྱུང་གྲི་སྐེས་བུ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་

དེ། སྔར་ཐམས་ཅད་མྲི་ཤེས་པ་ཕྲིས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་སྙམ་དུ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱུ་

གང་ལས་ཇྲི་ལྟར་འཁྲུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་གཙོ་

བོར་འཆད་པ་ལུགས་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱུ་གང་ལས་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ན། ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཁྲུངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་སྙམ་དུ་

དོགས་པ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་དེ་དག་ལས་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཁྲུངས་པའྲི་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་

རྟགས་ཡང་དག་གྲི་རྲིམ་པ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ལུག་ལོག་གྲི་

རྣམ་པར་བཞག་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

གཞན་ཡང་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་ནྲི། གཙོ་བོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་

སྟོན་པར་བྱེད་ལ། ལུགས་ལོག་གྲིས་གཙོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཐེག་པ་ཐུན་

མོང་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ལུགས་འབྱུང་གྲི་

སབས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྲིད། དང་པོར་ཐུགས་བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་མཐར་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་བར་གྲི་རྲིམ་པ་དག་ལས་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་”འབེབས
1
་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཙོ་བོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥ན༦ན།   འབབས    * འབེབས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་

བརོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུགས་ལོག་གྲི་སབས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེས་འགོ་བ་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྐོབ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བདེན་པ་བཞྲིའྲི་བང་དོར་བསྟན་པའྲི་སོ་

ནས་འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་ནས།  འོ་ན་

བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲི་གསུང་རབ་ལས་བཤད་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་བུ། 

དེ་དག་ལ་བང་དོར་ཇྲི་ལྟར་བྱས་པ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་སྙམ་པ་ལ། བདེན་

བཞྲི་ལ་བང་དོར་བྱས་པས་ཐར་པ་ཇྲི་ལྟར་འཐོབ་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་སྐོབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བདེ་གཤེགས་དཔོག་པ་སོགས་

ཀྲི་རྟགས་སྦོར་གྲི་རྲིམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་མ་གཏོགས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་གྲི་རྲིམ་པ་རྒྱས་པར་མ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན། ལུགས་འབྱུང་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་

གྲི་རྲིམ་པ་གཙོ་བོར་འཆད་ལ། ལུགས་ལོག་གྲིས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་

རྲིམ་པ་གཙོ་བོར་འཆད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། ལུགས་

འབྱུང་གྲིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། སངས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ནྲི། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡྲིན་ལ། འགོ་བ་མཐའ་དག་བསྒལ་པར་

འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། བདག་མང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དག་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྙྲིང་རེས་
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ཆེན་པོ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་བསྐེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་

གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་

ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལུགས་ལོག་གྲིས་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་འབྲེལ་བའྲི་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ། བདེན་

བཞྲིའྲི་བང་དོར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནྲི། ཐེག་དམན་

གྲི་རྲིགས་ཅན་དག་གྲི་ཡང་སྐབས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་སྡུག་

བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་པ་འགགས་པའྲི་འགོག་པ་ཙམ་ཞྲིག་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་

འཕགས་པ་དག་ནྲི་ཐེག་དམན་གྲི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡྲིན་ལ། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་

སོགས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་པར་རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྡུག་ཀུན་འགོག་པའྲི་ཐབས་ཙམ་དུ་གྱུར་པའྲི་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སངས་པ་དང་བཅས་པ་

དག་ནྲི་ཐེག་དམན་གྲི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་རྟོགས་པའྲི་བསྟན་པ་དང་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་། 

དེ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པའྲི་དགེ་འདུན་རྣམས་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ན། དེ་དག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་བདེ་བར་

བཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལུང་གྲི་བསྟན་པ་ཉྲིད་ཀང་གོལ་བ་དོན་

གཉེར་གྲི་འཇུག་ངོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བར་ཚད་མའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་པ་རེད་དེ། ཐེ་

ཚོམ་དང་ཡྲིད་དཔོད་དང༌། གཞན་གྲི་ངོ་དང༌། གགས་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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དང༌། རེད་པ་དང་བཀུར་སྟྲི་དོན་དུ་གཉེར་བ་སོགས་ཀྲིས་མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་ནས་

དད་པ་ཐོབ་པའྲི་སོ་ནས། སྟོན་པ་དང་། དེའྲི་བསྟན་ལས་བདུད་དང་ཕས་ཀྲི་རྒོལ་

བས་མྲི་ཕེད་པའྲི་སལ་བ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་བརྟས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལྟར་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ། ཚད་མས་དངས་པའྲི་ངེས་པ་རེད་པ་དེ་ཉྲིད་ནས་བཟུང་སྟེ། 

སྐབས་སུ་འགོ་བ་ལན་ཅྲིག་ཙམ་བསོམས་པ་ཡན་ཆད་ཀང༌། སྲྲིད་པའྲི་རྲི་བོ་ཕྲིར་

”བརྲིལ
1
་བ་ལ་མཐུ་དང་ལན་པར་འགྱུར་གྲི་གཞན་དུ་ན། ཇྲི་སྲྲིད་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྲི་ཡོན་ཏན་ལ་གཞན་གྲི་ཚིག་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དད་པ་བསོམ་

པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རེད་པ་ལྟ་

ཞོག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་སྦྲིར་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡང་མ་མཐོང་བཞྲིན་དུ། ནན་གྲིས་སྐབས་སུ་འགོ་བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

དབྱངས་ཀྲི་ང་རོ་དག་པོས་དུས་ཚིགས་མང་པོའྲི་བར་དུ་བསྒགས་ཤྲིང་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡང་བཤད་དུ་མེད་པའྲི་མྲིག་གྲི་ཆུ་རྒྱུན་ནམ་མཁའྲི་ཆར་ལྟར་ཕབ་ཀང༌། མཚན་

བརོད་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་བར་ཟད་ཀྲི་སྐབས་འགོའྲི་དོན་གང་ཡང་ཚང་

བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ལུགས་འབྱུང་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཚུལ་ཇྲི་

ལྟར་འཆད་”ཅེ་ན
2
། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། འོག་ནས་ལུགས་ལོག་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་

བཞྲིན་དུ། རང་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཉམ་ཐག་པའྲི་ཚུལ་ཡུན་རྲིང་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།   བརྙལ    * བརྙྱིལ

2 མ་ཕྱི། ༦བ༡ན།   ཅན    * ཅེ་ན
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བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡྲིད་འབྱུང་བ་ཤུགས་དག་པོ་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཞྲིག་ཐོག་མར་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོར་འཇུག་པ་དག་

ལ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བ་མཚན་

ཉྲིད་དང་ལན་པ་ཞྲིག་གྲི་མོང་བ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་བདེ་སྲྲིད་དུ། །རང་རྒྱུད་ཀྲི་འཁོར་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ཐར་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཐོབ་འདོད་ཀྲི་བོ་མཚན་ཉྲིད་པ་

མྲི་སྐེ་ན། རང་གཞན་མཐའ་དག་གྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་

ཐོབ་འདོད་སྐེ་བ་ལྟ་སོད་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། 

གཞན་ཡང༌། ཇྲི་ཙམ་དུ་རང་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་འབྱུང་བ་

ཤུགས་དག་པ་དེ་ཙམ་དུ། དེ་ལ་དཔགས་ནས། གཞན་དག་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་

ཉམས་སུ་མོང་བ་ལ་ཡང་མྲི་བཟོད་པའྲི་བོ་ཤུགས་དག་སྐེ་ལ། བོ་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ཙམ་

ཤུགས་དག་པ་”དེ
1
་ཙམ་དུ། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཤུགས་དག་ཅྲིང༌། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་

ཤུགས་དག་པ་དེ་ཙམ་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་བསྐེད་ཤུགས་དག་ལ། དེའྲི་

སྟོབས་ཀྲིས་ལམ་སོམ་པ་ཤུགས་དག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུ་

”དང
2
་འབྲས་བུའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱུར་བ་ཉྲིད་དུ་ལག་ཏུ་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

”དེ་བས
3
་ན། རང་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་འབྱུང་བ་ཇྲི་ཙམ་

ཤས་ཆུང་བ་དེ་ཙམ་དུ། སྙྲིང་རེས་དང༌། སེམས་སྐེད་དང་། ལམ་སོམ་པ་སོགས་

མཐའ་དག་ཤྲིན་ཏུ་མཐུ་ཆུང་བ་ཡྲིན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར། གང་དག་རང་

1 མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།   དད    * དང

3 མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།   དབས    * དེ་བས
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ཉྲིད་འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་མ་ཟད། ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་ཙམ་ཞྲིག་ལ་ཡང་

མངོན་པར་སྲེད་པའྲི་བསམ་སྦོར་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རྲིང་བ་བསྙོན་མྲི་ནུས་པར་

སྨོང་བས་གྲུབ་ཅྲིང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་བཞྲིན་དུ་ཡང༌། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཅྲི་དགའ་བར་ལོངས་སྤོད་བ་ཉྲིད་དུ་དབང་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་རྨད་དུ་བྱུང་

བར་རང་ཉྲིད་ཁས་འཆེ་བ་དག་ནྲི་རྨོངས་པ་ཆེན་པོས་ཡྲིད་མོས་པར་བྱས་པའམ། 

བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཆེན་པོས་བདག་དང་འཇྲིག་རྟེན་ཕུང་བར་བྱེད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞྲིག་ཡྲིན་པ་གོར་མ་ཆག་གོ །དེ་ལྟ་མེད་ཀྲི་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་

ནྲི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གང་གྲི་ལམ་དུ་འཇུག་ཀང༌། ཐོག་མར་མེད་དུ་

མྲི་རུང་བའྲི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལུགས་ལོག་གྲི་སབས་སུ་ཐེག་པ་ཐུན་

མོང་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སྟོན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐོག་མར་གསུངས་ཀྲི། ལུགས་འབྱུང་དུ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སྟོན་པའྲི་ཐོག་མར་མ་གསུངས་ལ། 

གང་ཞྲིག་འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་བར་འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་

དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒས་བསྙད་པར་

བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་གོང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་ཤྲིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་གསུང་

རབ་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་བྱེད་དུ་ཟྲིན་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ལུགས་འབྱུང་གྲི་སབས་སུ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་བསོམ་པ་ལ། འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིད་
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ལ་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་མ་བསྟན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། ལུང་དང་རྲིག་

པས་རྣམ་དཔོད་པ། །སྡུག་བསྔལ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁྱད་པར་གྲིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་མྲི་

རྟག །ལ་སོགས་རང་བཞྲིན་རྟོག་པར་མཛད། ཅེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་རང་ཉྲིད་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་ན། སྡུག་

བསྔལ་དེ་ཉྲིད་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྲི་ཚུལ་ལེགས་

པར་ཡྲིད་ལ་བྱས་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་འགོ་བ་མཐའ་དག་རེ་རེ་ཞྲིང་བགང་བ་ལས་

འདས་པར་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕ་དང་མར་གྱུར་ཏེ། ཕན་ཚད་མེད་པ་བཏགས་པའྲི་དྲིན་

ཆེན་པོ་དང་ལན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡྲིད་ལ་བྱས་ཤྲིང་གོམས་པ་ལས་འགོ་བ་

མཐའ་དག་བུ་གཅྲིག་པའྲི་མ་བཞྲིན་དུ། ཤྲིན་ཏུ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་རྣམ་པར་མཐོང་བར་

འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འགོ་བ་མཐའ་དག་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཉམས་ཐག་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྲི་

བཟོད་པའྲི་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བྲལ་ན་དགའ་བའྲི་བོ་སྐེ་བར་

འགྱུར་ལ་བོ་དེ་ལ་སྙྲིང་རེ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། འོན་ཀང་འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྲི་བཟོད་

པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་གྲི་སྙྲིང་རེ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་

སངས་རྒྱས་དག་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཙམ་གྲིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བའྲི་སྙྲིང་རེ་

མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་པས། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་ནྲི་མྲི་བྱའོ། །དེ་

ལྟ་བུའྲི་སྙྲིང་རེ་དེ་ཉྲིད་གསོས་བཏབ་ཅྲིང་སྐེ་བ་དུ་མར་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་བག་

ཆགས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལས། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་

བསྒལ་བར་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བོ་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་སྙྲིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱུད་
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ལ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། བོ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའམ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ཙམ་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། བོ་འདྲི་ནྲི་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མ་

ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། ཞེས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་བཅས་ནས་སྨྲ་བའྲི་འདོགས་

ཀུན་བརྟགས་མངོན་གྱུར་རྒྱང་ཕན་སོགས་ཕྲི་རོལ་པ་ཁ་ཅྲིག་མྲིན་པ་ལ་མེད་ཀང༌། 

སྒོ་འདོགས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ས་བོན་སོ་སོ་སྐེས་བོ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཡོད་དེ། སྔོན་སྐེ་བ་གཞན་

དག་ཏུ་རྒྱང་ཕན་སོགས་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་གཞུང་ལུགས་ཐོས་པའྲི་སྟོབས་

ཀྲིས་བག་ཆགས་བཞག་པར་གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་

བའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་མཐས་ཀུན་བརྟགས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་གཞན་

དག་གྲི་ས་བོན་ཡང་ཡོད་པར་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ན། གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་

བའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་སང་གཏན་ནས་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་”སྐེ
1
་བ་སྔ་ཕྲི་

འཇལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། ཇྲི་སྲྲིད་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་མཐོང་བ་དེ་སྲྲིད་དུ་རེས་དཔག་ཀང་མྲི་སྲྲིད་ལ། དེ་ཉྲིད་འཇལ་

བའྲི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པར། དེ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ངེས་

ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༨ན༡ན།   སྐྱྱི    * སྐྱེ
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ཡང་སྐེ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར། སྐེ་བ་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་ཡོད་པའྲི་

ངེས་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པ་དེ་སྲྲིད་དུ། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་བ་དུ་མར་སྙྲིང་རེ་ལ་

སོགས་པའྲི་ལམ་བསོམས་པ་ལ་ངེས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། དེ་དག་སྐེ་བ་དུ་

མར་བསོམས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་མྲི་ནུས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་སྲྲིད་སྐེ་

བ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་མ་རེད་པ་དེ་སྲྲིད་

དུ་བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་

པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀང་རྣལ་མ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། དེར་མ་ཟད། ཚེ་ཕྲི་མ་ངན་སོང་དུ་

ལྟུང་གྲིས་དོགས་པ་དང༌། ལྷ་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། དགེ་སྲིག་ལ་

བང་དོར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཡང༌། ངེས་པ་རྣལ་མ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པས། ཇྲི་སྲྲིད་སྐེ་བ་སྔ་

ཕྲི་ཡོད་པར་རྲིགས་སྟོབས་ཀྲིས་མ་ངེས་པ་དེ་སྲྲིད་དུ། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་

པ་ལེགས་པའྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོ་འགགས་ཏེ་འདུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། འདྲི་

ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་དང༌། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ནྲི། ལམ་སོམ་

པ་ལ་ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ་ཆེས་ཆེར་གལ་ཆེ་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད། སྙྲིང་རེ་སོགས་གོམས་

པར་བྱས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་སྲྲིད་ཀང༌། མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་མྲི་

སྲྲིད་དེ། མཆོངས་པ་དང་ཆུའྲི་དོད་བཞྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་

ཡང༌། ལམ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་གེགས་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན། སྔ་མ་ནྲི། ལམ་སོམ་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ཕྲི་མ་ནྲི། ལམ་ཡུལ་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་གེགས་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གེགས་འདྲི་གཉྲིས་སེལ་བ་ལམ་གྲི་ཐོག་མར་གཅེས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བའྲི་ཕྲིར། གཞུང་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་ཐོག་མ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྟོན་པའྲི་

དོགས་གཅོད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦར་ནས་སྒ་འདོགས་དེ་གཉྲིས་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

དག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྔ་མ་ན། བོ་ནྲི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ནས། དེ་འདའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྷག་ལན་འདོད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཆད་པར་

བྱེད་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི། གོམས་ལས་ཁྱད་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས། ཆགས་བྲལ་

ཆགས་དང་ཡྲིད་ལོག་བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར། 

འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐེས་པ་ན། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐབས་ལ་རྟོག་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སན་པ་དག །རང་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་

པའྲི་སྐེས་བུའྲི་ནད་གསོ་བར་འདོད་པ་ན། དེའྲི་ཐབས་ལ་རྟོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བརྟགས་པ་ན་ཡང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་ལྟ་འགོ་བ་གཅྲིག་ཙམ་གྲི་ཡང་སྡུག་བསྔལ་

སེལ་མྲི་ནུས་པར་མཐོང་ཞྲིང༌། གཞན་ལ་བཅོལ་བ་སོགས་ཀྲིས་ཀང་མྲི་ནུས་པར་

མཐོང་ནས། བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གྱུར་ན་དགོས་པ་དེ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་

མཐོང་ནས། ཐོག་མར་བདག་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ཞྲིང་གནས་ངན་

ལེན་མ་ལུས་པར་”སངས
1
་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མངོན་དུ་བྱས་ནས། གདོད་

འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་དམ་འཆའ་བའྲི་བོ་དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སོན་པ་སེམས་བསྐེད་ཅེས་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་གོ་འཕང་དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་དུ་

མྲི་འབྱུང་བར་མཐོང་ནས། དེའྲི་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པའྲི་བོ་སྐེ་བར་

1 མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།   སངས    * སངས



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འགྱུར་ཞྲིང༌། བོ་དེ་ལ་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ཅེས་བྱའོ། །སྙྲིང་

རེ་ཆེན་པོ་ལས་སེམས་བསྐེད་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་དེ་

ཡང༌། བརེ་ལན་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པའྲི་ཕྲིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནྲི་མངོན་སྦོར་

མཛད། །ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་བ། །དེ་འཆད་པ་ནྲི་དཀའ་བ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་

འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བསམ་པས་གོ་

དགོས་པ་དག་ནྲི། ཐབས་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཡོངས་སུ་

དཔོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་མ་དཔད་ན། ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་ཀང་བང་བར་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན། དང་པོར་སོབ་དཔོན་གཞན་གྲི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་དཔོད་པར་བྱེད་ལ་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་ཐོས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

དོན་ལ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིག་པས་ཡོངས་སུ་དཔོད་པ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་”ཤེས
1
་

རབ་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ཞྲི་བར་

བྱེད་པའྲི་ཐབས་མ་ལུས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། 

ཡང་ན། མངོན་མཐོ་ལྷ་དང་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་དག་ནྲི། 

དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡྲིད་ཆེས་ཚད་མས་རྣམ་པར་

དཔོད་པར་བྱེད་ལ། ངེས་ལེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་

པའྲི་ཐབས་དག་ནྲི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྲི་རྲིག་ཤེས་ཚད་མས་རྣམ་པར་

1 མ་ཕྱི། ༩ན༤ན།   ཤྱིས    * ཤེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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དཔོད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་

པའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡང་མངོན་མཐོའྲི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ན་ནུས་

ཀྲི། དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་ངན་སོང་གྲི་འགོ་བ་དང༌། ལྐུགས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་

ཁོམས་པའྲི་རྟེན་དག་ལ་ནུས་པ་དེ་མེད་པར་མཐོང་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའྲི་གོ་འཕང་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དག་ཀང༌། མངོན་མཐོའྲི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཐོབ་པའྲི་ཐབས་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་ཅྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ཆུ་དོན་དུ་

གཉེར་བ་དག་སྣོད་ལ་གུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན། ཚེ་ཕྲི་མར་ལྷ་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྐེས་བུ་ཆུང་

ངུ་དང་འབྲེལ་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ཞྲི་བའྲི་

ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྐེས་བུ་འབྲྲིང་དང་འབྲེལ་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དག་ཀང་

ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་སོ་ནས། གཞན་དོན་

དུ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའྲི་ལམ་གྲི་

རྲིམ་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དོན་དེ་དག་ཀང༌། ལུང་དང་

རྲིགས་པས་རྣམ་དཔོད་པ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། བདག་མེད་མཐོང་བ་འགལ་

བ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཆད་པར་བྱེད་ལ། འོན་ཀང་འདྲིར།  དངོས་སྟོབས་ཀྲི་

རྲིག་ཤེས་ཚད་མས་ངེས་ལེགས་ཀྲི་ལམ་ལ་དཔོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ནས། 

དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས། མངོན་མཐོའྲི་ཐབས་ལ་རྟོག་ཚུལ་

རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པ་ནྲི། སྔར་ལེའུ་དང་པོར། མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ཡྲི། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དེ་ལྟར། ཐོས་བསམ་གྲིས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་ལམ་དེ་ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལམ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཐོས་བསམ་གྲི་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉྲིད་སྲྲིད་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བར་མཐོང་ཞྲིང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཉྲིད་བདག་འཛིན་དེའྲི་གནོད་བྱེད་དུ་ངེས་ནས།  སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་

བཅས་ར་བ་ནས་དྲུངས་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ལ། ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་

ཆེན་པོ་དང༌། ”
1
ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་སོ་མཐའ་

ཡས་པ་དང་འབྲེལ་པར་བྱ་སྟེ། བསལ་པ་གངས་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བར་དུ་

གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྲིད་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་

རྟོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་པར་བྱས་ནས། བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། 

གོམས་ཡུལ་བདག་མེད་པའྲི་དོན་ལ་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསལ་སྣང་སྐེས་པ་ནྲི། 

སྦོར་ལམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་ཏེ། བདག་

མེད་པའྲི་དོན་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་བོ། དང་པོར་སྐེས་པ་ནྲི་

མཐོང་ལམ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་སོམ་ལམ་ཡྲིན་

ཞྲིང། དེ་ལྟར་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་མཐར། བང་དོར་གྲི་གནས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐུགས་གསལ་པ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་ནས། གནས་ངན་

1 མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   +།
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ལེན་གྲི་དྲི་མ་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་སངས་པ་དང་རྟོགས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན། འདྲིས་ནྲི། ཡེ་ཤེས་དང༌། རྟོགས་པ་དང༌། སྤོད་པ་

མ་འདེས་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་ཉེ་བར་བཟུང་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་དག་ཀང༌། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོ། ཞེས་པ་ནས། གཉྲིས་

པོ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུ་རུ་བཤད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས། དེ་

ཤེས་པའང་གྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསམ་སྦོར་ཕུན་ཚོགས་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

འབྲས་བུ་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་འཆད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། སྐོབ་པ་

ཉྲིད་གཟྲིགས་ལམ་གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་

འགོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའྲི་སྐོབ་པ་ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཚད་

ཡྲིན། ཞེས་པ་ནྲི། ཚུལ་དེའྲི་ཕྲིར། བཅོམ་ལན་འདས་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་

གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མར་འཁྲུངས་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་”དོན་ནོ། །
1
དེ་ཡང་ལུགས་འབྱུང་གྲི་སབས་སུ། བདེ་

གཤེགས་སངས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་ངོས་ནས་བཤད་པ་ནྲི། དང་པོར། རང་

ཉྲིད་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྲི་གོལ་བ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ། 

གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའྲི་སྐོབ་པ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་མ་གོལ་བར། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༡ན།   ཏེ། །    * དོན་ནོ། །
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གཞན་གོལ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ལ། ལུགས་

ལོག་གྲི་སབས་སུ། བདེ་གཤེགས་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་གྲི་ངོས་ནས་

བཤད་པ་ནྲི། གདུལ་བྱ་ལ་བདེན་བཞྲིའྲི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་སྐོབ་པ་དེ་ཡང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བང་དོར་གྲི་གནས་མ་

ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ལ་རག་ལས་ཀྲི་རང་

གྲིས་མ་རྟོགས་པར་གཞན་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན། དེས་ན་ཐུགས་ཀང་གསལ་བའྲི་ཕྲིར། །རྒྱུ་ཡྲི་བག་ཆགས་སངས་པ་

ཡྲིན། ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། དེའྲི་གེགས་

སུ་གྱུར་བའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་བག་ཆགས་ཀང་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་ལ། 

སབས་འདྲིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དག་ཀང་མ་

ཚང་བ་མེད་པ་འཆད་པ་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་

པའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སོང་བར་བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བ་

སོམ་པའྲི་ཚུལ་དག་མ་བཤད་ཅེ་ན། བདེན་”མོད
1
་ཀྲི། འོན་ཀང༌། བཅོམ་ལན་འདས་

ཀྲིས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་སེ་སྣོད་དག་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་མདོ་

སེ་དག་ལས། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་བགོད་ཚུལ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་གསུངས་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་སེ་སྣོད་དག་ལས། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསུམ་ཀས་ཀང༌། ལྟ་བ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༥ན།   མེད    * མོད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 420  

ཙམ་ཞྲིག་སོམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། ”སྤོད་པ
1
་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རྣམས་དང༌། 

སེམས་བསྐེད་དང༌། ཚོགས་གསོག་པའྲི་ཁྱད་པར་དང༌། ཚོགས་གསོག་པའྲི་དུས་

ཀྲི་ཁྱད་པར་སོགས་ལས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་འཐོབ་པའྲི་ཁྱད་པར་འབྱུང་བར་གསུངས་

ལ། དེ་ཡང་རེ་ཤྲིག་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་

གདུལ་བྱ་དག་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་སེ་སྣོད་དག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀྲིས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་

མ་བྱས་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་མེད་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་བས་ན་འདྲིར་ཡང༌། བཅོམ་ལན་འདས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་དོན་དུ་

གཉེར་བ་དག་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་གཙོ་

བོར་བསྒྲུབས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་སེ་སྣོད་ནས། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་གསུངས་པ་དེ་དག་གྲི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོ་ནས་རེ་

ཞྲིག་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བ་དག་རེས་སུ་གཟུང་

བའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་གཉྲིས་པ་འདྲིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་སྟོན་པ་ན་ཡང་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་བཤད་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སེ་སྣོད་ཀྲི་

དགོངས་པ་གཏན་ལ་བབ་པའྲི་སོ་ནས། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སྟོན་པའྲི་སྣོད་དུ་རུང་བ་

དག་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར། ལེའུ་གསུམ་པར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་གཞན་དག་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༧ན།   སོྦར་བ    * སྤོད་པ
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ནྲི་ལེའུ་འདྲིར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེར་མྲི་འཆད་དོ། །

ད་ནྲི་ལུགས་ལོག་གྲི་སབས་སུ་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་

ལྟར་བཤད་པ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ཡང་ན་སྐོབ། བདེན་པ་བཞྲི་ནྲི་

སྟོན་མཛད་པའོ། ཞེས་པས་བཅོམ་ལན་འདས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ། བདེན་བཞྲིའྲི་

གནས་ལུགས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པར་མཛད་པའྲི་སོ་ནས། གོལ་བ་དོན་གཉེར་

གྲི་སྐོབ་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་ནས། འོ་ན། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་བདེན་པ་

བཞྲིའྲི་བང་དོར་གྲི་ཚུལ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་སྙམ་པ་ལ། དེ་ཉྲིད་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཐར་

ལམ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ནྲི། བདེ་བ་ལས་ཀང་འདོད་མྲི་འགྱུར། ཞེས་བྱ་

བའྲི་བར་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འཁོར་བར་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་ཤེས་

ན། འཁོར་བ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བའྲི་བོ་མྲི་སྐེ་ལ། འཁོར་བ་ལོག་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་མ་ཤེས་ན། ཐར་པ་ཐོབ་ནུས་སུ་མྲི་རྟོགས་པས། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་

མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་བོ་

མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞྲིག་སྐེ་བ་ལ། འཁོར་བར་འཇུག་ལོག་གྲི་རྲིམ་པ་

དག་ལ་ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་ངེས་བརེད་པ་”ཞྲིག
1
་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་

ཡན་ལག་ཡྲིན་པས། སྡུག་བསྔལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བའྲི་”བདེན
2
་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུག་

དག་གྲིས་འཁོར་པར་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་བར་བྱེད་

ཅྲིང༌། འཁོར་བའྲི་ར་བ་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་འཁོར་བའྲི་ར་བ་གཅོད་བྱེད་ཀྲི་གཉེན་པོར་ཤེས་ནས། འཁོར་བ་ལོག་

1 མ་ཕྱི། ༡༡བ༣ན།   ཞྱིས    * ཞྱིག

2 མ་ཕྱི། ༡༡བ༣ན།   བདན    * བདེན
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པའྲི་རྲིམ་པ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ལ། འོན་ཀང༌། འཁོར་བ་ལོག་པའྲི་རྲིམ་པ་

རྒྱས་པར་རྟོགས་པ་ནྲི་ཐར་པའྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་རྟོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་

པས། ལམ་བདེན་གྲི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ། འཁོར་བའྲི་འཇུག་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡང༌། དང་པོར་འཁོར་བའྲི་

མཚན་གཞྲི་ངེས་པར་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཇྲི་ལྟར་འཁོར་བའྲི་

ཚུལ་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་པས། སྡུག་བདེན་སྟོན་པའྲི་གཞུག་དག་གྲིས་

འཁོར་བའྲི་མཚན་གཞྲི་ངོས་བཟུང་ནས། དེ་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལན་

པར་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་དག་གྲིས། རྒྱུ་གང་ལ་

བརྟེན་ནས་ཇྲི་ལྟར་འཁོར་བའྲི་ཚུལ་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ཡང་འདྲི་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ། ཞེས་པས་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་

གྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འཁོར་བ་ཅན་ཡྲིན་ལ། སྐེས་བུས་ཕུང་པོ་

དེ་དག་ཉེ་བར་བངས་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཁོར་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གྲི་མཚན་གཞྲི་བཟུང་ཞྲིང༌། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་མེད་དེ། སྐེ་

བ་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་འཇུག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་ལ། འཁོར་བའྲི་

ཐོག་མ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ། སྐེ་བ་སྔ་མ་སྒྲུབ་པར་བཞེད་དེ། གོམས་ལས་

འདོད་ཆགས་སོགས་གསལ་བ། ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཚེ་སྐེ་བར་འགྱུར། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་འདྲིར་ནྲི། འཁོར་བའྲི་ཐོག་མ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། སྐེ་བ་སྔ་མ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་ལ། ལུགས་འབྱུང་གྲི་སབས་སུ་ལམ་སྐེ་བ་དུ་མར་
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གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བའྲི་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ། སྐེ་བ་

ཕྲི་མ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཙོ་བོར་གསུངས་ཤྲིང༌། འོན་ཀང་འཆྲི་ཁའྲི་རྲིག་པ་ཐ་

མས། རྲིག་པ་ཕྲི་མ་གཞན་མཚམས་སྦོར་བ་སྲྲིད་པ་འགྲུབ་པ་ལ། སྐེས་མ་ཐག་གྲི་

རྲིག་པ་དང་པོའྲི་སྔོན་དུ། རྲིག་པ་གཞན་སོང་བར་འགྲུབ་དགོས་པས། སྐེ་བ་སྔ་མ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་ཀང་གསུངས་མོད་ཀྲི། ལུགས་ལོག་ཏུ་བཤད་པའྲི་སྐེ་བ་སྔ་

མ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་དང༌། རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་མྲི་འདའོ། །དེ་ལྟར་སྐེས་བུས་

ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་དག་ཉེ་བར་བངས་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བར་གྲུབ་

པའྲི་འོག་ཏུ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་དག་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཞྲི་

དང་ལན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ནྲི་རེས་འགའ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། དེ་

ནྲི་རྟག་རྣམས་ལ་ཡོད་མྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཤེས་ནས་འབྲལ་བར་

འདོད་པའྲི་ཡྲིད་འབྱུང་སྐེས་པ་ན། འདྲི་དང་འབྲལ་བར་བྱེད་ནུས་སམ་མྲི་ནུས། འདྲི་

ལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། རྒྱུ་དེ་ཡང་རྟག་གམ་མྲི་རྟག་སྙམ་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། སྡུག་

བསྔལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་”ཚེར
1
་མ་འདོན་པ་བཞྲིན་དུ་སོང་མྲི་ནུས་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འོག་ཏུ་རྒྱུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བར་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་

གཏན་ལ་”འབེབས
2
་པར་བྱེད་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གསུངས་

སོ། །དེ་ཡང༌། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཞྲི་དང་སྦར་ཏེ། གཞུང་གྲི་རྲིམ་པ་

བཞྲིར་བཅད་ནས་འཆད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གཞུང་དོན་འཆད་པ་ཉྲིད་ལས་རྟོགས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།   ཚར    * ཚེར

2 མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།   འབབས    * འབེབས
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འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་མ་བྲྲིས་ལ། བདེན་པ་བཞྲི་པོ་དག་གྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སོ་སོའྲི་

ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དག་ནྲི། ཁོ་བོས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་དེ་དག་ཀང་འདྲིར་མ་བྲྲིས་སོ། །

འོན་ཀང༌། རེས་འགའ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན། ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ཡོད་

ན་ཡོད་མེད་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་

འདྲི་དག་གྲིས་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དེ་ཉྲིད་གཞུང་

གོང་འོག་གཞན་ནས་ཀང་ཁ་བསངས་ཏེ། ལེའུ་གཉྲིས་པ་འདྲིར་འཁོར་བར་འཇུག་

པའྲི་རྲིམ་པ་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་

དོ། །འདྲི་ལྟར། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་བྱེ་བྲག་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་མདོ་ལས། འདྲི་

ཡོད་པས་འདྲི་འབྱུང༌། འདྲི་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་སྐེས་ཏེ་འདྲི་ལྟ་སྟེ། མ་རྲིག་པའྲི་རྐེན་

གྲིས་འདུ་བྱེད། འདུ་བྱེད་ཀྲིས་རྐེན་གྲིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་

རྐེན་གྲིས་མྲིང་དང་གཟུགས། མྲིང་དང་གཟུགས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་སྐེ་མཆེད་དྲུག །སྐེ་

མཆེད་དྲུག་གྲི་རྐེན་གྲིས་རེག་པ། རེག་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ཚོར་བ། ཚོར་བའྲི་རྐེན་གྲིས་

སྲེད་པ། སྲེད་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ལེན་པ། ལེན་པའྲི་རྐེན་གྲིས་སྲྲིད་པ། སྲྲིད་པའྲི་རྐེན་

གྲིས་སྐེ་བ། སྐེ་བའྲི་རྐེན་གྲིས་རྒ་ཤྲི་དང༌། མ་ངན་དང༌། སེ་སྔགས་འདོན་པ་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཡྲིད་མྲི་བདེ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་དང༌། འདྲི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་

ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་བཞྲིན་

དུ། ཐེགཔ་ཆེ་ཆུང་གྲི་མདོ་སེ་གཞན་དག་ལས་ཀང་འདྲི་ཉྲིད་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་

ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་ཏེ། འཁོར་བར་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་མཐའ་དག་ཡན་ལག་
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བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་པའྲི་རྟེན་ཅྲིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

ལས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་དག་ནྲི་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་དག་ནྲི་རང་བྱུང་གྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ། ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཅན་དག་ནྲི་རྟེན་ཅྲིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་ཆུད་

ནས་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་མ་རྲིག་པ་ནྲི་གང་གྲི་དབང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བའྲི་ཉེས་

དམྲིགས་ལ་རྨོངས་པར་བྱེད་པ་རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་

ཡང་སེམས་བྱུང་མྲི་གསལ་བའྲི་ངོ་བོ་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། ཞེས་ཆོས་མངོན་

པ་བ་གཞན་དག་འདོད་ལ། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ནྲི་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཉྲིད་ལ་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། ཉེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག །འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་

སྐེས་པ་ཡྲིན། །དེ་མ་རྲིག་དེར་དེ་ལས་ཆགས། །དེ་ལས་ཞེ་སང་ལ་སོགས་འབྱུང༌། །དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཉེས་རྣམས་ཀྲི། །རྒྱུ་ནྲི་གཏྲི་མུག་ཡྲིན་པར་གསུངས། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདུ་བྱེད་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་བསགས་པའྲི་

ལས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་ལས་དེའྲི་བག་ཆགས་གང་ལ་བསོས་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའོ། །མྲིང་དང་གཟུགས་ནྲི་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཅན་གྲི་རྣམ་”ཤེས
1
་དེ་ཉྲིད་སྐེ་

གནས་སུ་དང་པོར་ཞུགས་པའྲི་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཕུང་

པོའ།ོ །སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི་མྲིང་གཟུགས་དེ་ཉྲིད་འཕེལ་ཏེ། རྣམ་ཤེས་སྐེ་བའྲི་སོར་གྱུར་

པའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་དྲུག་ཐོབ་པར་གྱུར་པའོ། །རེག་པ་ནྲི་ཡུལ་དབང་

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༥ན།   ཤས    * ཤེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཕད་པར་གྱུར་པའོ། །ཚོར་བ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཕད་ནས་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་

ཡུལ་དྲུག་ལ་ལོངས་སྤད་པ་ན། དབང་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་དག་གྲི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་

སྲིམ་པ་དང་གདུང་བ་དང་བཏང་སྙོམས་དག་སྐེས་པར་གྱུར་པའོ། །སྲེད་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་

ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་རྣམས་ལ་བང་དོར་དུ་འདོད་ཆགས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་འདོད་པའྲི་སྲེད་

པ་དང༌། འཇྲིག་པའྲི་སྲེད་པ་དང༌། སྲེད་པའྲི་སྲེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། འདོད་

ཁམས་ཀྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའྲི་སྲེད་པ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཁམས་གོང་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའྲི་སྲེད་པ་དང༌། 

གསུམ་པ་ནྲི། ཁམས་གསུམ་གྲི་ཕུང་པོ་རྒྱུད་ཆད་པ་ལ་ཆགས་པའྲི་སྲེད་པའོ། ཞེས་

ཆོས་མངོན་པ་པ་གཞན་དག་འདོད་ཀང༌། འདྲིར་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ནྲི། བདེ་བ་

ཐོག་བར་འདོད་པ་ནྲི་འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་འདོར་བར་འདོད་པ་ནྲི་

འཇྲིག་པའྲི་སྲེད་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སྲེད་པ་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་

སྲེད་པའོ། ཞེས་བཞེད་དེ། དེ་ནྲི་སྲྲིད་འདོད་གང་ཕྲིར་ཡང། །སྲོག་ཆགས་བདེ་སྡུག་

ཐོབ་པ་དང༌། །འདོར་འདོད་འཇུག་པ་དེ་དག་ནྲི། །འདོད་དང་འཇྲིག་སྲེད་ཡྲིན་པར་

འདོད། ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ལེན་པ་ནྲི། གཙོ་བོར་འཆྲི་བའྲི་གནས་སབས་སུ་

འབྱུང་བ། མ་འོངས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཐོབ་པར་འདུན་པ་དང་། ད་ལྟར་བའྲི་ཕུང་པོ་ལ་

མྲི་འབྲལ་བར་འདོད་པའྲི་ཆགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་སྟེ། ཇྲི་སད་དུ། བདག་ལ་ཆགས་པ་

དང་ལན་པས། །སེམས་ཅན་གཞན་གྲིས་བཀྲྲི་མྲིན་པར། །བདེ་སྡུག་དོར་ཐོབ་འདོད་

པས་ན། །དམན་པའྲི་གནས་ནྲི་ཡོངས་སུ་ལེན། ཞེས་གསུངས་པ་”ལྟར་རོ། །
1
དེས་ན་

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༤ན།   ལྟརོ།    * ལྟར་རོ། །
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སྔ་མ་སྲེད་པ་ནྲི་སྤྲིར་ཕུང་པོ་ཙམ་ལ་སྲེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ལེན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྲེད་

ཚུལ་ཁྱད་པར་བའོ། །སྲེད་པ་ནྲི་སྔར་གྲི་ལས་ཀྲིས་བསོས་པའྲི་བག་ཆགས་དེ་ཉྲིད་

ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་གྱུར་བའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཅན་གྲི་རྣམ་ཤེས་སོ། །

ཇྲི་སད་དུ། བདག་ཏུ་ཆགས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ལས། །བདེ་མྲིན་བདེ་བར་འདུ་

ཤེས་པས། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་འགྱུར་པ། །དེ་ཕྲིར་སྲེད་པ་སྲྲིད་རྟེན་ཡྲིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྐེ་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་ཤེས་མའྲི་མངལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་མྲིག་ལ་

སོགས་པ་རྲིམ་གྲིས་དོད་པར་གྱུར་པའྲི་གནས་སབས་གང་ཡྲིན་པའོ། །རྒ་བ་དང་

འཆྲི་བ་ནྲི། དེ་ནས་ན་ཚོད་འགྱུར་བའྲི་གནས་སབས་གང་ཡྲིན་པའོ། །རྒ་ཤྲི་ཡན་

ལག་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྲི་མ་རྒས་པར་ཚེའྲི་འཕེན་པ་རོགས་ནས་འཆྲི་བ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། མ་རྲིག་པ་དང། འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ནྲི། ཚེ་

སྔ་མའྲི་གནས་སབས་ཡྲིན་ལ། སྐེ་བ་དང་རྒ་ཤྲི་ཚེ་ཕྲི་མའྲི་གནས་སབས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

གཞན་ཡན་ལག་ལྷག་མ་བརྒྱད་ནྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་གནས་སབས་ཡྲིན་པས། རྟེན་འབྲེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཚར་གཅྲིག་ནྲི་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་ཚེ་སུམ་ལ་རོགས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་འཁོར་བར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིམ་པས་ཇྲི་

ལྟར་འཁོར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ལས། མ་

རྲིག་པ་ནྲི་མ་འོངས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུའྲི་ར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང། 

སྲེད་ལེན་གཉྲིས་ནྲི། འཕེན་བྱེད་དང་མངོན་པར་འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་

བོ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་དེ་དག་ངོས་ཟྲིན་ན། 
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འཁོར་བའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། དེའྲི་གཉེན་པོར་ལམ་གོམས་པར་བྱེད་

པའྲི་ཚུལ་”ལ་མ་རྨོངས
1
་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་འདྲིར། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་

སྲྲིད་སྲེད་གཉྲིས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོར་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། མྲི་ཤེས་སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཡང༌། །མ་བརོད་”སྲེད
2
་པ་ཉྲིད་བཤད་

པ། །རྒྱུན་ནྲི་འཕེན་པར་བྱེད་ཕྲིར་དང༌། །དེ་མ་ཐག་ཕྲིར་ལས་ཀང་མྲིན། །དེ་ཡོད་ན་

ཡོད་མེད་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་སྡུག་བསྔལ་

གྲི་རྒྱུའྲི་ཐོག་མའྲི་ར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ངོས་ཟྲིན་ན། ར་བ་དྲུངས་ཕྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྲིར། སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ར་བ་ནྲི་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་བལྟ་བའྲི་མ་རྲིག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར། ཉེས་ཀུན་དེ་

ཡྲི་ར་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་དེ། མདོར་ན། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཀང༌། སྡུག་བསྔལ་གྲི་

ཕུང་པོ་འདྲི་དག་གྲི་དངོས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་སྲེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། སྲེད་པ་ཡོད་ན་

ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་”གསོས
3
་བཏབ་ནས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་བག་

ཆགས་ཅན་གྲི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བྱེད་ལ། 

ལས་སར་པ་དག་ཀང་གསོག་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཕུང་པོ་ལ་སྲེད་པ་མེད་ན། ལས་ཡོད་

ཀང་འབྲས་བུ་རྣམ་སྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་ཏེ། སྲེད་པ་མེད་ན་

1 མ་ཕྱི། ༡༤ན༣ན།   ལམ་རྣོངས    * ལ་མ་རོངས

2 མ་ཕྱི། ༡༤ན༤ན།   སེད    * སེད

3 མ་ཕྱི། ༡༤ན༧ན།   གསེས    * གསོས
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ལོངས་སྤོད་བྱར་ལས་ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་རྒྱལ་སྲྲིད་དག་ཀང་ར་ལྟར་འདོར་བར་

བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་སྲེད་པ་དེ་ཡང༌། བདག་ཏུ་ལྟ་བའྲི་མ་རྲིག་པ་ཡོད་ན་ཡོད་ཅྲིང༌། མེད་

ན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལས་བདག་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བདག་ལ་

ཆགས་པ་ལས་བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་རྣམས་ལ་

”སྲེད
1
་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་རྲིགས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་དུ་

ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། བདག་ཡོད་ན་ནྲི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་

གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང༌། །འདྲི་དག་དང་ནྲི་ཡོངས་འབྲེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་

ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། གང་ཞྲིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནྲི། །ང་ཞེས་རྟག་ཏུ་

ཞེན་པར་འགྱུར། །ཞེན་པས་བདེ་ལ་སྲེད་འགྱུར་ཏེ། །སྲེད་པས་རྐེན་རྣམས་སྒྲིབ་པར་

བྱེད། ཅེས་དང༌། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་འཛིན་ནྲི། །བདག་ལ་ཆགས་པ་བརྟེན་པར་

བྱེད། །དེ་ནྲི་བདག་གྲིར་ཞེན་པ་ཡྲི། །ས་བོན་གནས་སབས་དེ་ཉྲིད་གནས། ཞེས་དང༌། 

ལེགས་གོམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་ཡྲིས། །སྲེད་པ་རེས་འབྲང་བཅས་འཇོམས་བྱེད། །ལས་

དང་ལུས་ངག་གནས་ན་ཡང༌། །གཅྲིག་མེད་ཕྲིར་ན་རྒྱུ་གསུམ་ཅན། །སྐེ་བ་སྲྲིད་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། །ས་བོན་མེད་པར་མྱུ་གུ་བཞྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། 

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་འཁོར་བར་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་རྒྱས་པར་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས། མ་རྲིག་པ་དང༌། སྲེད་པ་གཉྲིས་འཁོར་བའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོར་ངེས་ཤྲིང་ཟག་

1 མ་ཕྱི། ༡༤བ༢ན།   སད    * སེད
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བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ངེས་པ་ན། འཁོར་བ་ལ་བྲལ་

བྱར་ཤེས་པ་དང༌། དེའྲི་རྒྱུ་དེ་དག་སངས་པའྲི་སྟོབ་ཀྲིས་འབྲལ་ནུས་སུ་ངེས་ནས། 

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་འགགས་པའྲི་ཐར་པ་ཐོབ་ནུས་སུ་རྟོགས་ནས་ཐར་པ་དོན་

གཉེར་གྲི་བོ་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྲིར། ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་དག་བསྟན་ཟྲིན་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ནྲི་གཏན་དུ་བ་མྲིན་ཏེ། 

ཞེས་པ་ནས་སོངས་ལ་དེ་ནྲི་རྟག་པར་སྨྲོས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འགོག་པའྲི་བདེན་

པའྲི་རྣམ་པ་དག་འཆད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། སྡུག་ཀུན་མ་ལུས་པ་འགགས་པའྲི་འགོག་

པའྲི་བདེན་པ་དང༌། ཐར་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི། མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ལ། 

འགོག་བདེན་སྟོན་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་འདྲི་དག་གྲིས་ཀང༌། གཙོ་བོར་སྡུག་ཀུན་

མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཐར་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་

རྲིགས་པ་དག་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་

གཞུང་གྲི་ཆ་གོང་འོག་དག་ལས་གསུངས་པ་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

གང་རང་གྲི་རྒྱུའྲི་རྲིགས་ལ་གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལན་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་

རྒྱུན་གཉེར་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཟད་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན། གང་རེག་ལ་

གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལན་མཐོང་པར་གང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུན་ཟད་པ་མཐོང་བ་

བཞྲིན། ཟག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འདྲིའྲི་རྒྱུའྲི་རྲིགས་ལ་ཡང་གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལན་

མཐོང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་

རྟགས་ཡང་དག་གོ །འདྲིའྲི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 431  

པ་ནྲི། གང་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལ། དེའྲི་རྲིགས་ལ་

གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལན་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་དུ་བ་དང་ལན་པའྲི་ལ་ལ་མེ་མེད་

པར་འཇོག་པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཞྲིན། གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འདྲི་ཡང་དངོས་

པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །

གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལ་གནོད་བྱེད་མཐོང་བས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ལ་

གནོད་པར་གང་གྲིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚད་མ་

ལས་འགྲུབ་སྟེ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས། བདག་

དང་མྲི་འབྲལ་པར་འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་རང་སྟོབས་ཀྲིས་འདེན་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་

འགྲུབ་ལ། དེ་ལས་བདག་བདེ་བ་ལ་སྲེད་པ་དང༌། དེ་ལས་བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་

དེ་ལྟར་གྲི་དབང་སོགས་དང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཟས་གོས་ལ་སྲེད་པ་དང་། དེ་ལས་བདག་

གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་སོ་གསུམ་གྲི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ལས་

འདོད་པའྲི་དོན་མ་ཐོབ་པ་དང། མྲི་འདོད་པའྲི་དོན་ཐོབ་པའྲི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྐེ་

བ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཚེ་འདྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་བདག་འཛིན་རྒྱུ་

འབྲས་སུ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། འཆྲི་ཁའྲི་སྲེད་པ་ལས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་

མཚམས་སྦོར་བ་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གྲིས་གྲུབ་པ་ན། མཚམས་སྦར་བའྲི་

རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ཕྲི་མའྲི་

སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གྲིས་ངེས་སོ། །རྲིགས་འད་

ཕྲི་མ་དེ་དོན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན་ཡང༌། ཚེ་འདྲིའྲི་ལས་ཉོན་དང་དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབྲས་

བུ་ངེས་པ་ཙམ་གྲིས། དེའྲི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ལོག་པ་དངོས་སྟོབ་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ངེས་ནུས་ཞེ་ན། ལས་ངན་གྲིས་འདུས་བྱས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་དོན་ལོག་ཏུ་དགོས་

སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་ངེས་ནུས་ལ། དེ་ངེས་ཟྲིན་མ་བརེད་པ་དང༌། འཆྲི་ཁའྲི་ལས་

སྲེད་ལས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་རེས་དཔག་གྲིས་གྲུབ་པ་ན། རྲིགས་

འད་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་གཞན་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉྲི་ག་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་ལོག་པར་

ཞུགས་པ་ཡྲིན་པར་གང་གྲིས་སྒྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་ངེས་པ་

ལས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་ངེས་པར་བྱ་སྙམ་ན། འདྲི་ནྲི་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུན་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་

ཅྲིང༌། སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུན་མ་ལུས་པར་ཟད་པའྲི་འགོག་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཐར་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ཐར་པ་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀྲིས་ལེགས་

པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚུལ་དེ་ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡང་ཤེས་

པར་བྱ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་གང་རྲིགས་ལ་གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལན་ཡོད་པ་དེ་ལ་རང་གྲི་

རྲིགས་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རྒྱུན་ཟད་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་སྟོབས་

ཆེན་ཉེ་བས་གང་རེག་རྒྱུན་ཆད་པ་མཐོང་བ་བཞྲིན། ཆོས་ཀྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་

རྲིགས་ལ་ཡང་གནོད་བྱེད་སྟོབས་ལན་ཡོད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིའྲི་ཕོགས་ཆོས་སོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་སྔ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མ་ཉྲིད་ལས་དཔགས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ”དེ
1
་ལྟ་བུའྲི་རྟགས་ལས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་

པ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ན་ཀུན་མཁྱེན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་

ཀྲིས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང༌། ལེའུ་འདྲིར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྒྱས་

པར་མྲི་སྟོན་པས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་

ཤྲིང་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་དཔགས་ཏེ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལེའུ་འདྲིར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པའྲི་ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལོག་གཉྲིས་

ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚུལ་སྔར་བཤད་ཅྲིང་གཞུང་དོན་ཉྲིད་དུ་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར། སྡུག་ཀུན་དོར་བྱ་དང་འདོར་ནུས་སུ་ངེས་ཤྲིང༌། སྡུག་ཀུན་སངས་པའྲི་ཐར་པ་

ཡོད་ངེས་དང་ཐོབ་ནུས་སུ་ངེས་པ་ན། ཨེ་མ་བདག་གྲིས་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐར་པ་དེ་མངོན་དུ་བྱ་བར་ནུས་སྙམ་དུ་ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་ལ་ཡོངས་སུ་

ཆོལ་བའྲི་བོ་སྐེ་”བར
2
་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར། འགོག་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་དང་ཐར་པ་

ཡོད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བཤད་ཟྲིན་པ་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། བཤད་ཟྲིན་ལམ་དེ་གོམས་

པ་ལས་ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། བདེ་བ་ལས་ཀང་འདོད་མྲི་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་

གྲིས་ལམ་གྲི་བདེན་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞུང་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་ཡང་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་དང་

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་བདག་འཛིན་སྲྲིད་པའྲི་ར་བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་བདག་འཛིན་

1 མ་ཕྱི། ༡༦ན༢ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༡༦ན༦ན།   བོར    * བར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མ་སངས་པར་ཐབས་གཞན་གང་གྲིས་ཀང་གོལ་བར་མྲི་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་དང་

གསུམ་པོ་འདྲིར་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་པ་གང་དག་བདག་ཡོད་དེ། བདག་

མེད་ན་འཁོར་བ་པོ་དང་གོལ་བ་པོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

དེ་བས་ན་འཁོར་བ་པོ་དང་གོལ་བ་པོའྲི་བདག་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཅྲིངས་

གོལ་གྲི་བདག་ཁས་བངས་ནས། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་སྡུག་བསྔལ་

དུ་སོམ་པ་ཉྲིད་ཐར་མར་ཡྲིན་པར་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་དབང་བསྐུར་དང་

སྦྲིན་སྲེག་སོགས་ཀྲིས་གོལ་བར་སྨྲ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་སྐྲ་འབལ་བ་དང་ལུས་གདུང་བ་

སོགས་ཀྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་གོལ་བར་སྨྲ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལུགས་གསུམ་པོ་དེ་དག་

གཞུང་འདྲིར་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་དངོས་སུ་བཀག་ཅྲིང༌། དེས་མཚོན་ནས་བདག་

འཛིན་ལ་མྲི་གནོད་པའྲི་ལམ་གང་ཡང་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་འཐད་པར་རྲིགས་པ་དེ་དག་

གྲིས་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འོན་ཀང་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་ལ་ནྲི་བདག་འཛིན་

དང་དངོས་སུ་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་མེད་ཀང་རུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལམ་ལ་སྲིན་

བྱེད་དང༌། གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་གཉྲིས་ལས། ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་

ལམ་ནྲི། ཟག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་མྲི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་སོགས་སུ་ཡྲིད་

ལ་བྱེད་པའྲི་ལམ་དག་སྟེ། དེ་ཡང་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་སོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཐོག་མར་

ཕུང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་སྐེ་བ་དང་ན་བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆྲི་བ་ལ་སོགས་པས་ཡོངས་སུ་

འགྱུར་བའྲི་རྲིགས་པའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིད་ལ་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཡྲིད་ལ་བྱས་ཏེ་སྐོ་བར་

འགྱུར་བའྲི་མོང་བ་སྐེས་པ་ན། སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་ཆུའྲི་རྦ་རླབས་ལྟར་གཡོ་བའྲི་ཕ་

བའྲི་མྲི་རྟག་པ་དང་དེ་ཡང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་གཞན་དབང་ཅན་གྲི་ངང་ཚུལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 435  

ལས་མ་འདས་པ་སྟེ། ཆོས་གཉྲིས་པོ་འདྲིར་ཡྲིད་ལ་བྱས་པས་ནམ་གྲི་ཚེ་གོམས་པ་

ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ན། ཆོས་གཉྲིས་པོ་འདྲི་གང་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་

ཡྲིད་བརྟེན་དུ་རུང་བའྲི་བདེ་བར་འཛིན་པའྲི་བོ་བོར་ནས། ཡྲིད་བརྟན་མྲི་རུང་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོར་ངེས་ཏེ་འབྲལ་བར་འདོད་པའྲི་བོ་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་སྐེ་

བར་འགྱུར་བས། ཆོས་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དང་ལན་པའྲི་ཁམས་གོང་མའྲི་ལྷའྲི་བསམ་

གཏན་གྲི་བདེ་བ་དག་ཀང་མེའྲི་འོབས་དང་འད་བར་རྟོགས་ནས་འཁོར་བ་ལ་དགའ་

བའྲི་བོ་མྲིང་གྲི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བ་སྤྲི་ལ་འབྲལ་འདོད་ཀྲི་བོ་བཅོས་མ་མྲིན་པ་སྐེ་བ་ལ་ནྲི། 

ཕ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པ་ངེས་པར་དགོས་ཀྲི། སྡུག་

བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ངན་འགོའྲི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ལ་

ཡྲིད་འབྱུང་བ་ཙམ་སྐེད་པར་ནུས་པས་ཕྲི་མ་ལྷ་མྲིའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་དགེ་སྲིག་

ལ་བང་དོར་བྱེད་པ་ཙམ་འབྱུང་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་གྱུར་ཉེ་

བར་ཞྲི་བའྲི་ལྷའྲི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར། འདུ་བྱེད་

སྡུག་བསྔལ་ལ་དགོངས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞེས་

གསུགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་མྲི་རྟག་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་བར་རྟོགས་པ་ན། གང་ཟག་

གྲི་བདག་དང་ཕུང་པོ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་ཕུང་པོ་

འདྲི་བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པ་ལོག་ནས་རྲིམ་གྲིས་བདག་

མེད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་རྟག་ལས་སྡུག་

བསྔལ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ནྲི་བདག་མེད་གསུངས། ཞེས་མདོ་དང་སྦར་ནས། སྟོང་
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ཉྲིད་ལྟ་བས་གོལ་འགྱུར་གྲི། །སོམ་པ་ལྷག་མ་དེ་དོན་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་ལམ་བདེན་སྟོན་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཕུང་པོ་མྲི་རྟག་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་བ་སོགས་སུ་སོམ་པ་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སོམ་པར་བྱེད་པ་གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་དུ་རྲིགས་པས་ལེགས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཐར་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་”རྟོག
1
་པའྲི་

དོགས་པ་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་ངེས་

པར་བྱས་ནས་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགག་བྱ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ངོས་

གཟུང་བ་དང༌། དེ་འགོག་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་དང༌། རྲིགས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་བདག་མེད་པར་ངེས་པ་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་ཕྲིར་དང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལྟར། བོ་ལྷན་སྐེས་འདྲི་ལ་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་པ་དང་ཡ་གལ་དང་རྒྱུན་གང་ལའང་

བཏགས་པ་ཙམ་མྲིན་པའྲི་རང་དབང་བའྲི་གང་ཟག་ཏུ་ཞེན་པ་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་མ་སངས་པའྲི་ཐ་མལ་བ་དག་ལ་ད་ལྟར་གྲི་ལུས་འདྲི་དང༌། ལྷའྲི་

ལུས་ལྟ་བུའྲི་ཕུང་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་བརེ་བའྲི་ནུས་པ་བྱུང་ནས་ངེས་པར་སྔ་མ་འདོར་

ཞྲིང་ཕྲི་མ་ལེན་པར་འདོད་པའྲི་མངོན་ཞེན་འདུག་པའྲི་ཕྲིར། བོ་ངེས་ཡྲིད་ཀྲི”་
2
ཤེས་

པ་ཙམ་ལ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པའང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་བོ་མྲི་གསལ་བ་འདྲི་དང་

ལྷའྲི་དབང་པོའྲི་བོ་ལྟ་བུ་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་རྲིག་པའྲི་གནས་ལ་བྱང་བ་དག་འདོར་

ལེན་བྱེད་ཐབས་རེད་ན། ཚོང་པ་ཚོང་གྲི་ཁེ་མཐོང་པ་ལྟར་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བརེ་ཕོད་

1 མ་ཕྱི། ༡༧ན༧ན།   རྟེག    * རྟོག

2 མ་ཕྱི། ༡༧བ༣ན།   -་+།    * ་
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པའྲི་བརེ་བ་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ང་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་རྒྱུན་

ཙམ་ལ་བཏགས་པར་ཤེས་ན། ངས་ཕུང་པོ་འདྲི་དང་འདྲི་དང་བརེ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་

མངོན་པར་ཞེན་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེས་ན་གང་ཟག་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་རྒྱུན་དང་ཡ་

གལ་གང་ལའང་བཏགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་དབང་བར་ཞེན་པ་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་

ཞེན་པའྲི་ཡུལ་དུ་རློམ་པ་གང་ཟག་རང་དབང་བ་དེ་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཅེས་ཐ་

སྙད་དུ་བྱ་བ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་དགག་བྱར་གྱུར་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕུང་པོ་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་མྲིན་པའྲི་རང་དབང་བར་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡོད་ན་དམྲིགས་སུ་རུང་

བ་ལས་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་དང༌། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་དབང་

བའྲི་རས་སུ་བདེན་པར་མེད་དེ། ཁྱོད་ཕུང་པོ་དང་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་བདེན་པའྲི་

ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཅྲིང༌། རྟགས་

དེའྲི་ཁྱབ་པ་ངེས་ས་ལ། གང་ཟག་རང་དབང་བ་དང་ཕུང་པོ་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་མྲིན་

ཏེ། ཕུང་པོ་ནྲི་མྲི་རྟག་ཅྲིང་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་

མེད་དེ། ཡོད་ན་ཕུང་པོ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་གང་ཟག་རང་དབང་བ་དམྲིགས་

དགོས་པ་ལ་དེ་འད་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་

བྱེད་ཅྲིང༌། གང་ཟག་གྲི་དག་ཆོས་ཅན། མེད་དེ། མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་ནྲི་མྲི་སྲྲིད་དེ། དེ་འདའྲི་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡག་དག་ཡོད་ན་

རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་
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འགྱུར་ཏེ། མ་དམྲིགས་པ་དང་མེད་པ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

རྟགས་རྣམས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོ་འདོགས་

ཀུན་བརྟགས་ཀྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲི་བདག་མེད་པར་ངེས་ནུས་ཤྲིང་ར་བའྲི་རྲིགས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་པར་ངེས་ནུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དེ་ལྟར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟགས་ཡང་དག་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རེ་གཅྲིག་པའྲི་ཞྲི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས། རྟོག་

པའྲི་རླུང་གྲིས་གཡོ་བ་མེད་པར་མཉམ་གཞག་ཏུ་རྒྱུན་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། དེ་ལས་ལངས་པ་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་ཟག་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡྲིད་ལ་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཀུན་བརྟགས་

དང་ལྷན་སྐེས་རྲིམ་གྲིས་སངས་ནས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་དེ་དེའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

བདག་ལ་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞྲིང༌། བདག་གྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་སེལ་བའྲི་ཐབས་ལ་བང་དོར་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང༌། 

གཞན་ལ་སང་བའྲི་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་ཆགས་བྲལ་ཞེས་བྱ་བ་དང་”དག་

བཅོམ
1
་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་སད་དུ། བང་

དང་དོར་བ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། །ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་མཉམ་སྙོམས་ཅན། །ཙནྡ་སྟེའུ་

མཚུངས་པ་ལ། །ཆགས་བྲལ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༨ན༦ན།   དགྲོ་བཅོཾ    * དགྲ་བཅོམ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 439  

དེས་ན་ལུགས་ལོག་གྲི་བདེན་བཞྲི་སྟོན་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་འཁོར་བར་

འཇུག་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོ་ནས། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དང་དེའྲི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཡྲིན་པ་དང་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་

ཀང་ཉོན་མོངས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལས་གསོག་པ་ཡྲིན་པས། ཉོན་མོངས་གཙོ་ཆེ་བ་དང་

ཉོན་མོངས་པའྲི་ནང་ནས་ཀང་མ་རྲིག་པ་དང་སྲེད་པ་གཙོ་ཆེ་བ་དང༌། སྲེད་པ་ཡང་མ་

རྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས་འཁོར་བའྲི་ར་བ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་

པའྲི་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ལ་མ་རྲིག་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ལེགས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཐར་པ་རྲིགས་

པས་བསྒྲུབས་ཤྲིང༌། འཁོར་བའྲི་ར་བ་དེ་ཉྲིད་དྲུངས་”ཕྱུང
1
་བའྲི་སོ་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་

པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་སྲིན་བྱེད་དང༌། གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་གོལ་ས་དོགས་

པའྲི་མཐའ་མ་ལུས་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བཤད་པ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྲིགས་

པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་གྲུབ་

བོ། །སྐོབ་པའྲི་རྟགས་ལས་བདེ་གཤེགས་དཔོགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟགས་”དག་

འཆད
2
་པ་ནྲི། སྐོ་ལས་དེ་ཉྲིད་དང་བརྟན་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། འབྲེལ་ཤེས་

པར་སའོ། །སྤྲིའྲི་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༨ན༣ན།   བྱུང    * ཕྱུང

2 མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   དགའ་ཆད    * དག་འཆད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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༼ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚམ་མར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་ཡང་ལག་གྲི་དོན་ལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚད་མར་གྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་བཤད་པ་དང། དེ་ལ་ཚད་མར་འཁྲུངས་པའྲི་སོ་ནས་བསྟོད་པའྲི་དགོས་པ་

བཤད་པའོ། །

༼ཚད་མར་གྱུར་པའྲི་དོན་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་

ངོས་གཟུང་བ།༽

དང་པོ་ལ། ཚད་མར་གྱུར་བའྲི་དོན་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུའྲི་

མཚན་གཞྲི་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། ཚིག་ལྷག་མ་བཞྲིའྲི་དོན་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཚད་

མའྲི་སྐེས་བུ་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་ལས་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཚད་མ་སྤྲིའྲི་

མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་དང༌། ཐུབ་པའང་མཚན་ཉྲིད་དང་ལན་པར་བསྟན་པའོ། །

༼ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་”དགོད་པ
1
་དང༌། འབྲལ་བུ་དོན་གཉེར་སྐེད་བུའྲི་

འཇུག་ཡུལ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་ལ་སྐོན་གསུམ་སང་

བ་དང༌། མཚན་གཞྲི་ལ་མཚན་ཉྲིད་ངེས་བྱེད་བཤད་པ་དང་། ཚད་མ་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་ཐབས་དང་བཅས་

1 མ་ཕྱི། ༡༨བ༧ན།   དགོང་བ    * དགོད་པ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པའྲི་གཞལ་བྱ་རྟོགསཔ་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་མ་ལུས་པ་ལ་

ཡང་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྲི་ཚད་མ་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །མཚན་ཉྲིད་

གང་དང་ལན་པས་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། 

རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་ལྟར་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་རང་དབང་དུ་སླུ་བ་མེད་པ་ཅན་

གྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། མྲི་བསླུ་བའྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་

ན། དངོས་པོ་དེ་ཉྲིད་བཙོ་སྲེག་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་བྱེད་ནུས་པར་རང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་

གཞལ་བ་ལྟར་དོན་དེ་དག་བྱེད་ནུས་སུ་གནས་པ་ནྲི། ཚད་མ་འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་

གྲི་སྐེས་བུའྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲིའཇུག་ཡུལ་སྟོན་པ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་

ནོ། །གསུམ་པ་ལ། མ་ཁྱབ་པ་སང་པ་དང༌། ཁྱབ་ཆེས་བ་སང་པ་དང༌། མྲི་སྲྲིད་པ་སང་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་དེ་སྒ་བྱུང་གྲི་ཚད་མ་ལ་མ་ཁྱབ་པའྲི་སྐོན་ཅན་ནོ་ཞེ་ན། 

སྒ་བྱུང་གྲི་ཚད་མ་ཞེས་པ་གང་ལ་ཟེར། ངག་ལས། དེའྲི་རྒྱུ་བརོད་འདོད་དཔོག་པ་ལ་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། སྒ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང་རང་གྲི་འཇུག་

ཡུལ་དུ་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་སོ་ནས་རང་དབང་

དུ་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་ལྟར་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་སླུ་བ་མེད་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འཇུག་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ནྲི་གང་ཡྲིན། ཚུལ་

ཇྲི་ལྟར་དེ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ཞེ་ན། རང་སྨྲ་བ་པོ་ཡྲི་

བརོད་འདོད་ཀྲི་བྱེད་པ། དངོས་སུ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དོན་གང་བོ་རྟོག་པ་

དེ་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་སྣང་བ་དེ་ནྲི། ཚད་མ་དེའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེ་ལྟ་བུའྲི་
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སྣང་བ་དེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོད་འདོད་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྲི་ངག་གྲི་སྒ་

ནྲི། སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་ཀང་

འཇུག་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ནོ། །

སྒ་བྱུང་ཚད་མ་ཞེས་པ་སྒའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་དེའྲི་དཔོག་པ་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནྲི་

ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་དེ་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འབྲེལ་པ་དང་དེའྲི་རྒྱུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་གྲུབ་པ་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ལྷ་དབང་བོའྲི་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན་

བསྟན་བཅོས་ཉྲིད་ལས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པས་ཅྲི་བྱ་ཞེ་ན། ངག་དེ་སྨྲ་བ་པོ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་མ་ཡྲིན་ན་བསྟན་བཅོས་དེ་འཆད་པ་པོའྲི་བརོད་འདོད་ཀྲི་བྱེད་པ་འཇུག་

པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དོན་གང་བོ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་སྣང་བ་བསྟན་བཅོས་

རོམ་པ་པོའྲི་བརོད་འདོད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་སྒ་དོན་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དེ་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་

ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། བསྟན་བཅོས་འཆད་པ་པོ་དེས་གང་སྨྲས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཀྲི་ཚིག་

ཐམས་ཅད་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་མྲི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་པ་ཅན་གྲིས་ཁྱབ་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དེ། དེ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ཁོ་

ན་ལས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་ན་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་པོ་

དེས་གང་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་བསླུ་བར་འགྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། 
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དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གྲུབ་དགོས་པས་བསྟན་

བཅོས་ལས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་བསྒྲུབས་པ་དོན་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཏོ། །རྒྱན་དུ་རྲིག་བྱེད་དོན་དེས་དགག་པ་སོགས་ལ་སྦར་བའྲི་བཤད་པའྲི་རྣམ་

གངས་གཞན་ཡང་གསུངས་མོད་ཀྲི་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲྲིད་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཁྱབ་ཆེས་པ་སང་བ་ནྲི། བཅད་ཤེས་ཀང་ཚད་མར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་

བསླུ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེན་བོ་ཀུན་རོབ་པ་དན་པ་བཅད་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཅན། 

མཚན་ཉྲིད་དེ་ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་”ཆེས
1
་པའྲི་སྐོན་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་འདོད་དེ། ཁྱོད་རང་

དབང་དུ་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ཡོངས་སུ་དཔོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་རང་འདེན་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་

སྔ་མས་བཟུང་ཞྲིང་རྟོགས་ཟྲིན་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་དན་པའྲི་

སོ་ནས་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་

མྲི་འདོད་ཅེས་འཆད་པ་མྲི་འཐད་དེ། ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོས་དེ་ཉྲིད་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་

པར་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་དེ་ལ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཞུགས་པས་མཚན་ཉྲིད་ཁྱབ་ཆེས་པའྲི་

སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒོལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་སང་བ་ནྲི། དོན་ཡོངས་སུ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་ནྲི་མྲིག་

ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་ཤེས་པ་

སྨྲོས་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་སབས་འདྲིར་ཆོས་

ཅན། དབང་སོགས་དང་སྔར་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ལན་གྲི་བོ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།   ཆས    * ཆེས
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ནས་བོ་དེ་ནྲི་”ཚད
1
་མར་འཐད་དེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་བོ་དེ་ཁོ་ན་བྱེད་པ་གཞན་

གྲིས་བར་ཆོད་པ་དང་མཆོད་པའྲི་ཚད་མའྲི་འབྲས་བུ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་གཙོ་བོར་

གྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚད་མའྲི་ཆོད་པའྲི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། བང་

བྱ་དང་དོར་བྱའྲི་དངོས་པོ་ཡྲི་ཡུལ་འདོར་ལེན་ལ་སྐེས་བུ་འཇུག་པ་ལ་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་

བོ་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བོ་དེ་ཉྲིད་ཚད་མའྲི་མཆོད་པའྲི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་”བྱེད
2
་ཡྲིན་ཏེ། 

བོ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་མྲི་བསླུ་བ་དེ་འཇོག་བྱེད་དུ་ཡོད་ན། ཚད་

མས་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའྲི་ཆ་འདྲི་འཇོག་ནུས་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

སྒོ་འདོགས་རང་དབང་དུ་གཅོད་ནུས་ཀྲི་བོ་ལ་ཤར་བའྲི་ཡུལ་གྲི་ཐ་དད་པས་བོ་ཡྲི་

གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ཐ་དད་པ་དག་འཇོག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་མཚན་གཞྲི་ལ་མཚན་ཉྲིད་ངེས་བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། ཅྲི་ཚད་མའྲི་

མཚན་ཉྲིད་རང་དབང་དུ་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། ཚད་མ་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བ་དེ་ཉྲིད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ངེས་

སམ་ཚད་མ་ཕྲི་མ་གཞན་ལ་ལྟོས། དང་པོ་ལྟར་ན་འགལ་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་

གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མྲི་རྨོངས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དེ་ཡང་ཚད་མ་ཕྲི་མ་གཞན་ལས་མྲི་བསླུ་

བར་ངེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

འདྲིར་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ནྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། སྔོ་འཛིན་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།   ཆད    * ཚད

2 མ་ཕྱི། ༢༠ན༧ན།   བྱད    * བྱེད
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མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་ཡང་རང་རྲིང་མངོན་སུམ་ལས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དེ་

ཉྲིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་གྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་མྲི་རྟོགས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་དབང་དུ་

རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚད་མར་སྒྲུབ་

པའྲི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལས་ནྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཐ་སྙད་

ལས་ཚད་མ་རྟོགས་ན་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་དོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་སླུ་བ་མེད་

པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ལས་ཚད་མར་རྟོགས་ནུས་ཀང་རང་གྲི་

གཞལ་བྱ་ལ་སླུ་མྲི་སླུ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་རྨོངས་པ་བཟློག་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ། ཚད་

མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་ཡྲིན་པས་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཉེས་

པ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོས། དེ་ཉྲིད་ཀང་བཤད་པའྲི་རྣམ་གངས་སུ་བྱས་ཤྲིང་

གཞན་ཡང་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་འདྲི་ཉྲིད་གང་ལས་

འགྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་དབྱེ་མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་ངོར་མེད་དེ། 

མཐུར་ཐུག་དཔོད་པའྲི་རྲིག་ཤེས་ཚད་མའྲི་ངོར་རང་ལས་རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བའྲི་མོང་

བ་གཉྲིས་མེད་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀྲིས་སྟོང་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྲི་

ཕྲིར། དེའྲི་ངོར་མེད་ཀང་རྣམ་དབྱེ་དེ་མྲི་འཐད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

ལ་མ་བརྟགས་པར་འཇུག་པའྲི་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་ལས་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་

རྣམ་དབྱེ་ཉྲིད་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མ་ལས་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་རྣམ་

དབྱེ་སོ་སོར་ངེས་ན་བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་
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ཡང་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་དོན་མེད་པ་མྲིན་ཏེ། རྲིག་བྱེད་

སོགས་ཚང་མར་ཁས་བངས་ནས་ཐར་ལམ་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་རྨོངས་པ་ཟློག་ཅྲིང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་བཀའ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉྲིད་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་

མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྟན་གཅོས་

འདྲི་ལྟ་བུ་དག་རོམ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ཚད་མ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་

སླུ་བ་ནྲི་རང་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལས་རྟོགས་ལ། རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་

དཔད་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པ་ནྲི། ཚད་མ་

དང་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་སྙད་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་བྱས་

པ་ལས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་ཐ་སྙད་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡང༌། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རང་སྟོབས་ཀྲིས་

ངེས་པར་ནུས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ནྲི་སུ་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་རྣམ་

དབྱེ་ལ་རྨོངས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་ཐ་སྙད་

གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་རྨོངས་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཚད་མའྲི་མཚན་

ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་བསྟན་བཅོས་རོམ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ཚད་མ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་

ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་ནྲི། གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ལ་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ནྲི་འདྲི་

ལྟར་འཆད་དེ། སྔར་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཞེས་པར་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཚད་མའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བྱེད་ཀང་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཞེས་གཞུང་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་རོགས་རེ་རེ་སྟོན་པར་

འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པ་ལས། དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་ཚད་མའྲི་མཚན་

ཉྲིད་མྲི་བསླུ་བ་གཅྲིག་བཤད་དོ། །མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བྱེད་ཀང་གཞན་མཚན་

ཉྲིད་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །འོན་ཀང་ཚུལ་དེ་ནྲི་འཐད་པར་མྲི་

སེམས་མོད། ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་རང་ལས་ངེས་དང་གཞན་ལས་ངེས་ལ་

སོགས་པ་དག་གྲི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མྲིན་སེལ་དུ་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མ་བྲྲིས་སོ། །སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོ་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། 

ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཞེས་པས་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་པར་

མ་ཟད། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བར་འདྲིས་བའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ཚད་མ་གང་གྲིས་

ཀང་མ་ཤེས་པའྲི་དོན་དམ་པ་མོང་བ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་

ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀང་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་སྔར་ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཞེས་པས་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་

གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཙམ་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཤད་པར་

སོབ་དཔོན་འདྲི་མྲི་བཞེད་ཀྲི། ཐ་སྙད་ཙམ་གྲི་ཆོས་ལ་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་

ལྟར་བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསྟན་པ་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་མྲི་བསླུ་བའྲི་དོན་ཡང༌། ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མ་དེས་མེ་རྒྱུ་

དང་བཙོ་སྲེག་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་གཏན་ལ་བབས་ནས། གཉྲིས་ཆོས་སོ
1
་

སོར་ཕེ་བའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཞུགས་པ་ན་མེས་བཙོ་སྲེག་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་

1 མ་ཕྱི། ༢༡བ༦ན།   ས    * སོ
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པ་ལ་མྲི་བསླུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་འདྲིས། རང་གྲིས་

ཡོངས་སུ་དཔད་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཙམ་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དུ་གཞུང་སྔ་མས་བསྟན་པར་ཁས་བངས་སྙམ་དུ་ཡྲིད་ལ་བཞག་ནས་

དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་ཡང་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་སོགས་ནྲི། གནས་

མེད་ཅྲིང་གོ་སབས་མེད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱན་མཁན་པོས། དེ་ལྟར་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་

དགོས་པ་ཡང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲི་ཇྲི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་

མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལན་པའྲི་སོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཇྲི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལན་པའྲི་སོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བའང་སྐོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཙམ་ལ་མྲི་བསླུ་བ་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་

མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པའྲི་དོན་དམ་པ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་

ཤེས་པ་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མའྲི་”མཚན་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་ན
1
། རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་

དཔད་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཙམ་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་དོན་

གྲིས་གོ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་དག་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྟན་པར་

འདོད་པ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དགོས་པ་ན། བཅོམ་ལན་འདས་ཚད་མར་

སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་གཞན་མེད་ཅྲིང་། དགོས་པ་དེ་ནྲི་ཕོགས་འདྲི་

ལ་ལྷག་དང་བཅས་པར་འགྲུབ་པའྲིཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཁོ་བོས་ནྲི་ཕོགས་འདྲི་ལ་གཟུ་

1 མ་ཕྱི། ༢༧བ༥ན།   མཚན་དུ་ངེས་ཅན    * མཚན་ཉྱིད་དུ་ངེས་པ་ན
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བོའྲི་བོས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་གནོད་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་ངོ༌། །

དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་ལུགས་

གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པས་བཅད་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་སྤྲིའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གསལ་བར་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་པ་

ལ། །ཤེས་གང་རྲིག་མེད་ཕྲིར་བསམ་པས། །རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འཇུག་ཕྲིར་རོ་ཞེས་

བཏོན་ནས་འཆད་དེ། ཤེས་པ་གང་གྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གནས་ཚུལ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མོང་བ་མ་

གཏོགས་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ལུགས་གཞན་ཚད་མས་རྲིག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

མངོན་སུམ་གྲིས་ཤེས་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་”མེད
1
་རྟོགས་པའྲི་འོག་ཏུ་དན་པས་

ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་

དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །

འོ་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་མོང་བ་ཁོ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། བཅོམ་ལན་

འདས་ཀྲིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་སྤོས་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྲི་

དག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གསུངས་ཞེ་ན། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་

མཐུན་པར་ཐ་སྙད་ཀྲིས་སྤོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བསྟན་པས། ཤེས་པའྲི་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་དོན་ལ། 

གདུལ་བྱ་རྣམས་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ཡང་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་

འཆད་དེ། ཚད་མ་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚུལ། དོན་བྱེད་ནུས་པར་གནས་

1 མ་ཕྱི། ༢༢བ༡ན།   མད    * མེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པ་ནྲི། མྲི་བསླུ་ཞེས་པར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད་མ་

ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བྱེད་ཀང་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་

བྱ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་ཚད་མའྲི་འཇུག་ཡུལ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། རང་

རྒྱུད་ལན་གྲི་སྐེས་བུས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་

ཚད་མས་བསྟན་དགོས་པའྲི་ཡུལ་དང༌། དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་བསྟན་དགོས་པ་

མ་ཡྲིན་ཀང་ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྲི་ཡུལ་ལོ། །

འཇུག་ཡུལ་དང་པོ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། དོན་བྱེད་ནུས་པར་

གནས་པ་ནྲི་མྲི་སླུ་ཞེས་པས་བསྟན་ལ་འཇུག་ཡུལ་ཕྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚུལ་

གཞུང་འདྲིས་སྟོན་”པ
1
་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚད་མས་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཉྲིད་

བཙོ་སྲེག་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་གཞལ་བ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་འཇུག་

ཡུལ་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། ཚད་མ་དེས་མ་ཤེས་པའྲི་དོན་གྲི་གནས་

ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་རང་སྟོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་

ཉྲིད་ཀང་འཇུག་ཡུལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་

སྔོན་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྟོགས་པའྲི་འོག་ཏུ་དེས་དངས་པའྲི་བཅད་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་

པོའྲི་སྤྲི་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་ཐལ། སྔོན་

པོའྲི་སྤྲི་སྔར་མ་ཤེས་གསར་དུ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་

ནས་སྔོན་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་

སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རྲིགས་པ་མཁྱེན་པས་དགོངས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༢བ༦ན།   ང    * པ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 451  

ཕྲིར། དེར་ཐལ། མ་ཤེས་དོན་གྲི་གསལ་བྱེད་ཀང་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི་འཇུག་ཡུལ་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། བཅད་ཤེས་དེའྲི་འཇུག་ཡུལ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་སྤྲི་མ་ཡྲིན་གྲི་

སྔོན་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྔོན་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་རང་གྲི་ཚད་མ་

སྔ་མས་དཔད་ཟྲིན་པའྲི་དོན་དན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

༼ཐུབ་པའང་མཚན་ཉྲིད་དེ་དང་ལན་པར་བསྟན་པ།༽

གཉྲིས་པ་ཐུབ་པའམ་མཚན་ཉྲིད་དེ་དང་ལན་པར་བསྟན་པ་ལ། ཚད་མར་

བཤད་པ་དང༌། གྱུར་པའྲི་དོན་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བཅོམ་ལན་འདསད་ཀྲི་

མཁྱེན་པ་ཆོས་ཅན། ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སྙེད་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ཐམས་ཅད་ལ་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་ལྟར་མྲི་བསླུ་བ་དེ་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལྷ་དབང་བོ་ལ་སོགས་པ༌། དེ་བཞྲིན་བཅོམ་ལན་ཚད་མ་ཉྲིད་ཅེས་

བཏོན་ནས་འཆད་དེ། དེ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་

པའྲི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་སོགས་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་

དཔད་པ་ལྟར་གྲི་སྔོན་པོ་སོགས་ལ་མྲི་བསླུ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཁྱོད་ཀང་གོལ་བ་དོན་

གཉེར་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ལ་རང་དབང་དུ་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་

ལྟར་བསླུ་བ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་གྱུར་པའྲི་དོན་

བཤད་པ་ལ། གྱུར་པ་སོས་པའྲི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང། དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་

དོགས་གཅོད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མདོའྲི་མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་དུ་གྱུར་

པ་སོས་པ་ལ་རྣམ་དཔད་ཀྲི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་དེ་རང་གྲི་རྒྱུ་ལས་མ་
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སྐེས་པ་བཟློག་པའྲི་དོན་དུ་དེར་གྱུར་པ་ཉྲིད་གསུངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡོངས་

གཅོད་ཀྲི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཀུན་མཁྱེད་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་གོམས་པ་རབ་

ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་ཡྲིན་པ་གོ་བའྲི་ཆེད་དུ་གྱུར་པ་

སོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་ན་ཀུན་མཁྱེན་དེ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུན་ཚོགས་ལ་ལྟོས་ནས་

ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་ཡྲིན་པར་རྲིགས་ཏེ། རང་གྲི་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་རྟག་པ་རང་

བྱུང་གྲི་ཀུན་མཁྱེན་མྲི་སྲྲིད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་དོགས་

གཅོད་བཤད་པ་ལ། ཐམས་ཅད་བྱེད་ཤེས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ཤེས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་

སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ལ། དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་རང་བྱུང་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྲིན་པ་

དགག་པ་དང༌།དེ་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་རང་གྲི་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་

པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ཉྲིད་རྟག་པ་རང་བྱུང་གྲི་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མ་རྟག་པ་ཉྲིད་

དུ་ཡོད་པ་མྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡྲིན་ན་ཡུལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་

ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཡུལ་ཤེས་བྱ་དེ་དག་མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེའྲི་

ཡུལ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་དེ་ནྲི་མྲི་བརྟན་པ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་ཚད་མ་དེ་རྟག་པ་ཡྲིན་ན་ཁོས་ཡུལ་དེ་ཡང་ན་ལན་ཅྲིག་ཀང་མྲི་”འཇལ
1
་བའམ། 

ཡང་ན་རྟག་ཏུ་འཇལ་དགོས་ཏེ། རེས་འགའ་འཇལ་རེས་འགའ་མྲི་འཇལ་ན། ཁོས་

1 མ་ཕྱི། ༢༣བ༥ན།   འངལ    * འཇལ
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ཡུལ་དེ་འཇལ་བ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་བར་སོང་ལ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་འཇལ་ན་

རྟག་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །”ཁོས
1
་ཡུལ་དེ་རྟག་ཏུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན། ཡུལ་

དེ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་ཉམས་ལ། ལན་ཅྲིག་ཀང་མྲི་འཇལ་ན་ཁོ་ཀུན་”མཁྱེན
2
་ཚད་མ་

ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །

དེ་བས་ན་ཡུལ་མྲི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པ་

ཡྲིན་དགོས་ཀང་ཡུལ་རྟག་པ་དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་རྟག་པ་ཡྲིན་མྲི་

དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེང་སང་གངས་ཅན་གྲི་བླུན་པོ་ཁ་

ཅྲིག །འདྲིས་ཐ་སྙད་བའྲི་ཚད་མ་རྟག་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་རྟག་པ་

བཀག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་ལ། ཤེས་པ་ལ་རྟག་མྲི་རྟག་གཉྲིས་ལས་མྲི་རྟག་

པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། རྟག་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་

ན་དོན་དམ་པའྲི་ཚད་མ་བདེ་གཤེགས་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་བངས་ནས། 

དབང་ཕྱུག་རྟག་པའྲི་ཤེས་པ་ཀུན་མཁྱེན་འགོག་པ་ཐ་སྙད་པའྲི་ཚད་མ་རྟག་པ་འགོག་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ལས་ནོག་དང་ལན་པ་སུ་ཞྲིག་བསལ་བར་བྱ། གལ་ཏེ་ཤེས་

བྱ་མྲི་རྟག་པས་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཤེས་པ་མྲི་བརྟན་པ་ཡྲིན་ཡང༌། ཤེས་པར་བྱེད་པ་པོ་

དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དབང་ཕྱུག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བྱེད་པ་པོར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀང་དབང་ཕྱུག་ལས་སྐེ་

བར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། ཤེས་པ་དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ལས་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཤེས་པ་དེ་རྣམས་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་བཞྲིན་སྐེ་བ་ཅན་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

1 མ་ཕྱི། ༢༣བ༦ན།   ཁེས    * ཁོས

2 མ་ཕྱི། ༢༣བ༦ན།   མཁྱན    * མཁྱེན
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རྟག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་རྲིམ་བཞྲིན་བྱེད་ཅེ་ན། མྲི་འཐད་དེ། རྟག་པ་རྒྱུ་

རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རྟག་པ་རྐེན་གྲི་རྣམ་པ་འགས་ཀང་ཕན་

གདགས་པར་བྱ་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉེས་པ་དེ་མ་བཟོད་ནས་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉྲིད་མྲི་རྟག་

པ་ཡྲིན་མོད་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། སྔར་འཁོར་བའྲི་གནས་སབས་སུ་སྡུག་བསྔལ་མོང་སྟེ་དེའྲི་

གཉེན་པོར་ལམ་བསོམ་ནས་གསར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གྱུར་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས་རང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་མྲི་རྟག་ཡྲིན་པ་བདེན་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁྱེན་

ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁྱེན་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུ་བྱེད་དགག་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་

ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉྲིས་དང་པོ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་རྣམས་ཆོས་ཅན། བྱེད་པ་པོའྲི་བོ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། སོད་ཅྲིང་

ལས་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་སྟེའུ་བཞྲིན། དབྱྲིབས་ཀྲི་ཁྱད་པར་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་བུམ་

སོགས་བཞྲིན། དོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དག་སྟ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་

ལས། དངོས་པོ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པར་གྲུབ་

ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་དག་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཤེས་པ་ལ་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

འཇྲིག་རྟེན་པ་དག་ལག་བཟོའྲི་རྲིགས་མང་དུ་བྱང་ཞྲིང་བྱེད་ཤེས་པ་དག་ལ་ཀུན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མཁྱེན་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་”ཕྲིར
1
་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་དག་ཐམས་

ཅད་དབང་ཕྱུག་གྲིས་བྱས་སོ་ཞེས་སྨྲ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཁྱབ་འཇུག་གྲིས་སྤྲུལ་པར་སྨྲ། ཁ་

ཅྲིག་ནྲི་ཚངས་པས་བྱས་པར་སྨྲ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཉྲི་མའྲི་མདོག་ཅན་

ཞེས་བྱ་བས་བྱས་པར་སྨྲ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཅྲིག་བཀག་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཁེགས་པར་འགྱུར་བར་དགོངས་ནས་འདྲིར་དབང་ཕྱུག་

ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་པོའྲི་ཀུན་མཁྱེན་ཡྲིན་པ་འགོག་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་

འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་གྲིས་བྱས་ན་ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་པོ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་མྲིང་བཏགས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། 

འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་དག་ནྲི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་གཞན་དབང་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ཤྲིང༌། 

ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཡྲིན་པ་བཀག་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གནས་པ་མཁྱེན་པའྲི་ཐུགས་གསལ་པ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་ཉྲིད་

ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག །སྒྲུབ་བྱེད་ལ་

བརྟགས་ལ་དགག །དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པའོ། དང་པོ་ནྲི། 

ཅྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་རྣམས་སྤྲིར་བོ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཙམ་དུ་

སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནམ། བོ་རྟག་པ་ཞྲིག་གྲིས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནམ། བྱེད་པ་པོ་

གཞན་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་གང༌། དང་པོ་ལྟར་ན་རྟགས་འདྲི་དག་

1 མ་ཕྱི། ༢༤བ༣ན།   བྱྱིར    * ཕྱིར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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སངས་རྒྱས་པའྲི་འདོད་པ་སྔར་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མྲིན་པར་ཐལ། འདྲི་

དག་རང་རྒྱུ་སེམས་པའྲི་ལས་ལས་སྐེས་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འམ་ཞེས་པ་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་སྡུད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་དེ་

དག་གྲི་རྟགས་ཆོས་གཉྲིས་ལན་གྲི་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བོ་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲྲིད་

པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་གསུམ་པ་ལྟར་ཁས་”ལེན
1
་ན་དབང་ཕྱུག་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་ངེས་ནས་

ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ན་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། བྱེད་པ་པོ་གཞན་

སྔོན་དུ་སོང་པར་ཐལ། སོད་ཅྲིང་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་

སོ། །འདོད་ན་རྟག་པ་ཉམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ནྲི གལ་ཏེ་དབྱྲིབས་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས། སྐེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་དེ། རང་བྱེད་པ་པོའྲི་སྐེས་བུའྲི་རོལ་བ་

ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་ར་བུམ་སོགས་དང་མཚུངས་པའྲི་དབྱྲིངས་

ཁྱད་པར་བ་རྟགས་སུ་འགོད་པ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་ར་

བུམ་སོགས་དང་མཚུངས་པའྲི་དབྱྲིབས་ཁྱད་པར་བརྟགས་སུ་འགོད་པ་ཡྲིན་ནམ། 

དེ་ལྟ་མྲིན་པར་སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་ར་བུམ་སོགས་དང་དབྱྲིབས་ཡྲིན་པར་འད་བའྲི་

དབྱྲིབས་ཙམ་རྟགས་སུ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཕོགས་ཆོས་མྲི་འགྲུབ་པོ་ཞེས་སྟོན་

པ་ནྲི། རང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པ་པོའྲི་སྐེས་བུའྲི་རོལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

ཅན་ར་བུམ་གྲི་དབྱྲིབས་སོགས་ཅྲི་འད་བ་དེ་འདར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ན་རྟགས་དེ་

ལས་སྐེས་བུའྲི་རོལ་བས་བྱས་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྲིགས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།   ལན    * ལེན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་མཐའ་དག་ར་

བུམ་བཞྲིན་དུ་སྐེས་བུའྲི་རོལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་བ་མྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རྟགས་དེ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ར་བུམ་དང་རྲི་ལ་

སོགས་རྒྱུ་རྲིགས་ཐ་དད་པའྲི་དངོས་པོ་ལས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དག་ལ་ཡང༌། དབྱྲིབས་

ཞེས་པའྲི་སྒ་དེ་ཉྲིད་འཇུག་པར་མཚུངས་པས་དབྱྲིབས་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

ར་བུམ་བཞྲིན་དུ་རྲི་བོ་ཡང་སྐེས་བུའྲི་རོལ་བས་བྱས་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྐ་བོའྲི་རས་ལས་མྲི་དཔོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་མྲིན་ན་ར་མཁན་གྲིས་བུམ་པ་ལ་སོགས་འཇྲིམ་པ་ཡྲི་རྣམ་འགྱུར་

འགའ་ཞྲིག་བྱེད་པ་དག་དང་འཇྲིམ་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་དུ་རྲིགས་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་གོག་མཁར་ཡང་ར་མཁན་དེས་བྱས་པར་གྲུབ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

སྒྲུབ་བྱེད་ལ་བཏགས་ནས་དབྱྲིབས་ཁྱད་པར་བ་འགོད་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ། 

དབྱྲིབས་ཙམ་འགོད་ན་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེས་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་

རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་ལ་བརྟགས་ནས་སྐོན་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་འབྲས་

མཚུངས་ཀྲི་ལྟག་ཆོད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འབྲས་མཚུངས་ཀྲི་ལྟག་ཆོད་ངོས་གཟུང་བའྲི་

སོ་ནས་དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། རྲིགས་པ་ཅན་གྲིས། སྒ་ནྲི་མྲི་རྟག་སྟེ། 

འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བཀོད་པ་ལ། དཔོད་པ་པ་ན་རེ། སྒའྲི་བྱས་པ་རྟགས་

སུ་འགོད་ན་དཔེ་རྟགས་ཀྲིས་སྟོང་པར་འགྱུར་ཞྲིང་བུམ་པའྲི་བྱས་པ་རྟགས་སུ་

འགོད་ན་རྟགས་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྐོན་བརོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི། 

འབྲས་མཚུངས་ཀྲི་ལྟག་ཆོད་ཡྲིན་པར་འདོད་དེ། སྒའྲི་བྱས་པ་དང་བུམ་པའྲི་བྱས་པ་
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གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་འབྲས་བུ་བྱས་པ་སྤྲི་ཙམ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་

ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀང་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་ལ་འབྲེལ་

པ་ཅན་སྒ་བུམ་ཉྲིད་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བྱས་པ་ཡང་ཐ་དད་དུ་བརྟགས་ནས་

སྐོན་བརོད་པའྲི་ལྟག་ཆོད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བྱས་པ་ཙམ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འབྲས་བུ་མཚུངས་པའྲི་ལྟག་ཆོད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། ཕ་རོལ་པོ་ལ་དེ་

ལྟར་སྐོན་བརོད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཉེས་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲིས་གང་བཀོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་འབྲས་མཚུངས་པའྲི་ལྟག་ཆོད་ཅེས་

བྱའོ། །དེ་ཡང་ཚད་མ་མདོར། འབྲས་ཉྲིད་གཞན་གྲི་ཆ་ཡྲིས་ནྲི། །བསྒྲུབ་བྱ་མྲི་འགྲུབ་

པར་སྟོན་གང༌། །དེ་ནྲི་འབྲས་མཚུངས་སྨྲ་བ་པོའྲི།  །བསམ་པས་དེ་ཡང་རྣམ་གསུམ་

མོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་འབྲས་མཚུངས་ཀྲི་ལྟ་ཆོད་ཉྲིད་

ངོས་གཟུང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེའྲི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་

བུམ་པའྲི་བྱས་པ་སྒ་ལ་མེད་ཅེས་རོད་ན་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་དང་སྒའྲི་བྱས་པ་

བུམ་པ་ལ་མེད་ཅེས་རོད་ན་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། དེ་དག་རྟག་པ་ལ་ཡང་མེད་

ཅེས་རོད་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་རོད་པ་སྟེ་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་འབྲས་མཚུངས་ཀྲི་ལྟག་ཆོད་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྲི་སྤྲི་རྟགས་སུ་

བཀོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཐ་དད་ལ་བརྟགས་ནས་སྐོན་བརོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་འདྲིར་ནྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དབྱྲིབས་ཀྲི་སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་གང་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། 

དབྱྲིབས་ཀྲི་སྤྲི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཁྱད་པར་ལ་བརྟགས་ནས་སྐོན་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་

གྲི་སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་གང་རྟགས་སུ་བཀོད་ཅེས་བརྟགས་ནས་སྐོན་བརོད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབྱྲིབས་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཡང༌། 

སྐེས་བུའྲི་རོལ་བས་བྱས་པའྲི་ར་བུམ་སོགས་དང་དབྱྲིབས་ལན་ཙམ་དུ་མཚུངས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་རྟགས་སུ་འགོད་ན་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ཚུལ། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་ར་མཁན་

གྲིས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་ལ། དེ་དག་དང་དབྱྲིབས་ཙམ་གྲི་སྒ་འཇུག་པར་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་རྟགས་སུ་འགོད་ན་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། 

དབྱྲིབས་དང་ལན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་བུམ་པ་སོགས་ལ་དབྱྲིབས་ལན་གྲི་སྒ་

འཇུག་པར་གྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པར་དབྱྲིབས་ཀྲི་སྒའྲི་སྤྲི་སྦོར་བར་མཐོང་བ་ལས་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གནས་ལུགས་སོགས་ཀང་སྐེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་

མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྲི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ངག་ལ་

སོགས་པ་ལ་གོའུ་ཞེས་པའྲི་སྒ་མཐོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ན་རྭ་ཅན་ཡྲིན་པར་དཔོག་མྲི་

ནུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། དབྱྲིབས་ལན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐེས་བུས་བྱས་པའྲི་དབྱྲིབས་ལན་

གྲི་སྒ་སྦོར་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་སྐེས་བུས་བྱས་པར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་འགྲུབ་ན་ཧ་

ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལྟར་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་

དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་དེ་ཡོད་པས་ནྲི་སྒ་དེའྲི་

དོན་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །ཁྱབ་སྟེ། རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རྣམས་ཡུལ་དུས་གང་
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ནའང་མེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བརོད་པར་འདོད་པའྲི་གཞན་དབང་ཙམ་

གྲིས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ལ། དངོས་དང་། 

དེའྲི་ཞར་བྱུང་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དབང་ཕྱུག་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུན་འབྱྲིན་

པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་ནྲི། སེར་སྐ་པ་ལ་སོགས་པ་གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་

ལྟར་སྣང་གཞན་དག་དཔད་པ་བྱས་ནས་འགོག་ནུས་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་

གྲིས་བཀོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བོ་བ་དེ་ནྲི་མྲི་རྟག་པ་རང་ལ་སོགས་

པའྲི་སྐེ་ལན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་སེམས་མེད་པ་དང་སོགས་པས་བེམ་པོ་ཡྲིན་པ་

སྒྲུབ་པ་དང༌། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆྲི་བའྲི་ཕྲིར་ཤྲིང་སེམས་ལན་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའོ། །དེ་དག་འགོག་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དབྱྲིབས་ལན་ཙམ་གྲིས་སྐེས་བུས་

བྱས་པའྲི་དབྱྲིབས་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་འད་བར་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་རྟག་

པའྲི་ཁྱད་པར་བེམ་པོ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞར་བྱུང་བཤད་པ་ལ། དེས་ན་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

གཉྲིས་ལས་ངོ་བོ་གཙོ་ཆེ་ཞྲིང་མྲིང་དང་དོན་གཉྲིས་ལས་དོན་གཙོ་ཆེ་བ་རྲིམ་བཞྲིན་

དཔེའྲི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ནྲི། གཏན་ཚིགས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉྲིས་ལས་ངོ་བོ་

གཙོ་”བོ
1
་ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སྟེང་དུ་

འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ན། མ་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་”འཐད
2
་ཀྲི་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   བ    * བོ

2 མ་ཕྱི། ༢༦བ༧ན།   མཐད    * འཐད
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”གྲུབ
1
་ན་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་བྱས་པའྲི་ངོ་བོ་སྒའྲི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

གྲུབ་ན། ཁྱད་པར་”ནམ
2
་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་དང་དོན་གཅྲིག་ལ་འདུ་བའྲི་བྱས་པ་སྒའྲི་

སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་གནོད་བྱེད་མྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མྲིང་དོན་གཉྲིས་ལས་

ཀང་དོན་གཙོ་”བོ
3
་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དེའྲི་སྟེང་དུ་རྟགས་དེའྲི་

སྒ་མ་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོའམ་དོན་ནྲི་གྲུབ་ན་དོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འུག་པ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་འབྱུང་བ་ཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕན་མྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་ཅན་ཡྲིན་པ་དང་སོགས་པས་ཐོགས་བཅས་ཀྲི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ལུས་ཅན་

གྲི་སྒ་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་འཇུག་པ་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་བྱེ་བྲག་པ་ནྲི་

ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རས་ཀྲི་ཚད་ཁོ་ན་ལ་ལུས་ཅན་གྲི་སྒ་འཇུག་པར་

འདོད་ལ། སངས་རྒྱས་པ་རེག་བྱ་ཅན་ལ་ལུས་ཅན་གྲི་སྒ་འཇུག་པར་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རས་ནྲི། འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་ཡྲིད་

རྣམས་ཡྲིན་ཞྲིང་དེའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་བའྲི་ཚད་ནྲི་དེ་དག་ལ་ཡོད་པ་ཆེན་པོ་དང་

ཆུང་དུ་དང་རྲིང་པོ་དང་ཐུང་དུ་རྣམས་སོ། །འདྲི་དག་ཀང་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ལུས་ཅན་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༢༦བ༧ན།   གྲུང    * གྲུབ

2 མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།   ན    * ནམ

3 མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།   བ    * བོ
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ཀང༌། དོན་རེག་བྱ་ཅན་དེ་ཉྲིད་འབྱུང་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕན་ལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་

པས་རེག་བྱ་ཅན་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྲི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་བྱེ་བྲག་པས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕན་ཐོགས་མེད་དུ་འདོད་པས་

ཐོགས་བཅས་ཤེས་པའྲི་སྒ་གཞྲི་གང་ལ་འཇུག་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་མཐུན་སྣང་དུ་མ་

གྲུབ་ཀང། ཐོགས་བཅས་ཀྲི་དོན་རང་གྲི་”གོ
1
་སར་གཟུགས་ཅན་གཞན་འབྱུང་བའྲི་གོ་

འགགས་པ་དེ་ཉྲིད་འབྱུང་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕན་སོགས་ལ་ཡང་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་

པས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ངག་དོན་ནྲི། རེག་

བྱ་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་མྲིང་ལུས་ཅན་ཞེས་པ་དེ་བྱེ་བྲག་པའྲི་ངོར་འབྱུང་བཞྲིའྲི་

རྡུལ་ཕན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་དེའྲི་ངོར། ཁྱོད་ཀྲིས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕན་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་ཕོགས་”ཆོས
2
་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། དེ་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་ཁྱོད་དེའྲི་ངོར་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་

ཚད་མས་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་འགོད་པར་བྱའོ། །

སྒ་ཙམ་ལས་དོན་མྲི་འགྲུབ་ཀང་སྒ་མ་འཁྲུལ་བ་ལས་དོན་འགྲུབ་བོ་སྙམ་ན་དེ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་དེ་ཉྲིད་འཁྲུལ་བ་དང་འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་

ན་སྒ་ནྲི་འཁྲུལ་པ་མེད་ན་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་སྐོན་ལན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་དང་

ཁྱབ་བྱའྲི་དངོས་པོ་ལས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་ཀྲི་དངོས་པོ་གྲུབ་ཀྲི་སྒ་ཙམ་ལས་དོན་མྲི་

འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་བ་ལང་”ཁ
3
་བོ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། འགོ་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༧ན༦ན།   གོས    * གོ

2 མ་ཕྱི། ༢༧བ༡ན།   ཆེས    * ཆོས

3 མ་ཕྱི། ༢༧བ༣ན།   ཕྲ    * ཁྲ
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ཕྲིར་དང་། གླང་པོ་ཆེའྲི་ཕྲུག་གུ་ཆོས་ཅན། གླང་པོ་ཆེ་ཡྲིན་ཏེ། ལག་ལན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ན་རྭ་ཅན་དང་གླང་པོ་འདྲིའྲི་མྲིང་འགོ་བ་ཞེས་པ་དང་

ལག་ལན་ཞེས་པའྲི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ཀྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་དེ་གཉྲིས་རྭ་ཅན་

དང་གླང་པོ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཁྱོད་རྭ་ཅན་དང་གླང་པོའྲི་མྲིང་དུ་སྦར་

བ་མྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་འགོ་བ་དང་ལག་ལན་གཉྲིས། རྭ་ཅན་

དང་གླང་པོ་ཆེ་ལ་འཁྲུལ་ཡང༌། གགས་པའྲི་དབང་ཙམ་ལས་ཁྱོད་གཉྲིས་དེ་དག་གྲི་

མྲིང་དུ་སྦར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱོད་ཀྲི་ཞེན་པའྲི་བརོད་བྱར་འདོད་པའྲི་དོན་འགོ་བ་

དང་ལག་ལན་གཉྲིས་རྭ་ཅན་དང་གླང་པོ་ཆེ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བ་མྲིན་ཏེ། མྲི་ལ་སོགས་པ་

ཡང་འགོ་ཞྲིང་ལག་པ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལག་ལན་ཞེས་པའྲི་སྒ་དེ་གླང་

པོ་ཆེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཀང་དོན་ལག་པ་དང་ལན་པ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་འཁྲུལ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་གླང་པོ་ཆེ་ཡྲིན་ཏེ། ལག་པ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་

ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། དབང་ཕྱུག་

རྟག་པ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དབང་

ཕྱུག་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལན་པ། །དེ་ནྲི་རྟག་པ་གཅྲིག་པུ་ཡྲིས། །སྣ་ཚོགས་འདྲི་དག་

འབྱྲིན་པར་བྱེད་ཅེས་སྨྲ་བ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་དབང་

ཕྱུག་དེ་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུར་འདོད་ལ་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་མྲི་འདོད་དེ་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྲིན་

གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཇྲི་ལྟར་ཕྱུག་གྲི་དངོས་པོ་དེ་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

རང་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་རྟག་པར་གནས་པའྲི་དུས་གང་གྲི་ཚེ་ལ་ལར་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པར་
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 464  

གནས་བའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

ལས་མ་འགྱུར་བར་ཡང༌། འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་མྱུ་གུའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བར་རྟོག་ན་ནྲི་

མཚོན་དང་སན་སོགས་དང་འབྲལ་པ་ལས་ནག་པའྲི་ལུས་ཀྲི་རྨ་སྐེད་པ་དང་

འདྲུབས་ཤྲིང་སོས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ན་ཡང༌། དེར་མ་ཟད་དེ་དག་དང་

འབྲེལ་པ་མེད་པའྲི་སོང་དུམ་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྨ་སོས་པ་དང་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་

རྟོག་པར་མྲི་བྱེད་དེ་རྟོག་རྲིགས་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། འབྲས་

བུ་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པོར་ཡང་མྲི་རུང་ངོ༌། །འབྲས་བུ་མྲི་སྐེད་པའྲི་གནས་སབས་དང་

རང་བཞྲིན་ཁྱད་པར་མེད་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྲིས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་

འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་ནུས་པ་ཉྲིད་ཀང་རྟོགས་པར་དཀའ་སྟེ། ཁྱོད་ཕན་བྱེད་དུ་

ལོགས་པས་འབྲས་བུ་སྐེ་བ་ལོག་པའྲི་གཞྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁྱབ་པའྲི་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རྒྱུ་གང་དག་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་གང་

སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། མེད་ན་མྲི་སྐེ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲུབ་པ་དེ་དག་ལས་

གཞན་ཡང་འབྲས་བུ་དེ་ཡྲི་རྒྱུ་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་རྣམས་

ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན་

ཁྱེད་རང་ལའང་མྱུ་གུ་བསྐེད་པ་དང་མྲི་སྐེད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ས་སོགས་ལ་རང་

བཞྲིན་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ས་སོགས་ཀྲིས་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཁྱད་པར་མེད་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་མྱུ་གུ་སྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་དེ་མྲི་

སྐེད་པའྲི་གནས་སབས་ལས་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་ན་ནྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་མ་གྱུར་
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ན་མྲིན་ཏེ། ཞྲིང་དེ་ལྷག་པར་རྨོ་བ་སོགས་སོ་ནམ་ལེགས་པར་བྱས་པ་ན་འབྲས་བུ་

དེ་ཡྲི་ཁྱད་པར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་ཡུལ་དང་དབང་

པོ་རྣམས་ཚོགས་པ་དང་མ་ཚོགས་པ་རེ་རེ་བ་རང་བཞྲིན་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། 

ཚོགས་པ་ཁོ་ན་དབང་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་འདྲི་ཡང་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དབང་སོགས་རང་བཞྲིན་མྲི་འགྱུར་བ་མྲིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་དེ་ལའང་གསལ་

མྲི་གསལ་སོགས་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན་དབང་སོགས་ཚོགས་

ཀང་དབང་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་པར་ཐལ། སོ་སོ་སོ་སོར་དེའྲི་

ནུས་པ་མེད་པ་རྣམས་དང་རང་བཞྲིན་ཁྱད་པར་མེད་པས་ནའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དབང་

སོགས་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་རང་བཞྲིན་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་སོ་

སོ་སོ་སོར་འབྲས་བུ་གང་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ཅྲིང་ཚོགས་ན་འབྲས་བུ་དེ་ལ་ཕན་

འདོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་འབྲས་བུ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་འཐད་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ནྲི་འབྲས་བུའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ནམ་ཡང་རང་བཞྲིན་ཁྱད་

པར་མེད་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་བཞྲིན་ཤེས་པ་

མཐར་ཕྲིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། རོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། ཚུ་རོལ་

མཛེས་པ་དང༌། དཔོད་པ་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་

མཁྱེན་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་དེ་ལྟར་ཁྱེར་རང་གྲིས་ཀུན་མཁྱེན་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཤེས་པ་ཀུན་

མཁྱེན་དུ་མྲི་འདོད་ཀྲི། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་གང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཡྲིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགྱུར་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་”སྨྲའོ
1
། །དེ་ཡང་

མྲི་འཐད་དེ། གང་བསོམས་པས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་

སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་མེད་ཅྲིང་དེར་མ་ཟད། དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ནྲི་རབ་ཏུ་

བརོད་དོ། །ཡང་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཚད་མ་མེད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་ཚད་མ་ནྲི་ཡོད་ན་སྲྲིན་

བུའྲི་གངས་དང་དཔག་ཚད་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱང་རྲིང་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

དོན་ཤེས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ནན་ཏན་བྱེད་

པ་ཡོད་མ་ཡྲིན་ཞེས་ནྲི་ཁ་ཅྲིག་རབ་ཏུ་བརོད་ཅེས་སྦར་ནས། སྔར་ནྲི་ཐམས་ཅད་

བྱེད་ཤེས་པ་ཀུན་མཁྱེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་བཀག་ཅྲིང། འདྲིས་སྲྲིན་བུའྲི་

གངས་དང་རྒྱང་རྲིང་པོ་སོགས་མཐོང་བ་ཀུན་མཁྱེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་

བཀག་སྟེ། བང་དོར་གྲི་གནས་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་གོལ་བ་དོན་

གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཀུན་མཁྱེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ཀུན་མཁྱེན་ཚོལ་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན། ཀུན་མཁྱེན་ཚོལ་བའྲི་ཚུལ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཀུན་

མཁྱེན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་མྲི་ཤེས་བཞྲིན་དུ་

སྟོན་པར་བྱེད་པའྲི་གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་ལ་སྟོན་པ་ཡང་དག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་དོགས་པ་

ཅན་གྲི་གོལ་བ་དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་ལེན་པར་ཤེས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༢༨བ༧ན།   སའོ    * སྨྲའོ
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དང་ལན་པ་འགའ་ཞྲིག་ཚོལ་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་འདའྲི་གང་ཟག་

དེས་བཤད་པའྲི་དོན་ལ་ནན་ཏན་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཚོལ་བའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། སྟོན་

པ་འདྲི་ཡྲིས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་དེའྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱར་གྱུར་པའྲི། 

འཁོར་བའྲི་འཇུག་ལོག་མཁྱེན་ནམ་མྲི་མཁྱེན་སྙམ་དུ་དེ་མཁྱེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་

མེད་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱའྲི། སྲྲིན་བུའྲི་གངས་མ་ལུས་པར་མཁྱེན་པ་ཡྲིན་མྲིན་

ཐོག་མར་དཔད་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་”ངེད
1
་ལ་སྲྲིན་བུའྲི་གངས་མ་

ལུས་པར་མཁྱེན་པ་རེ་ཤྲིག་འགར་ཡང་ཉེར་མཁོ་མེད་ཀྲི། གོལ་བ་གཙོ་བོར་དོན་དུ་

གཉེར་བ་དེའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་དེ་ལྟར་དཔད་པའྲི་ཚེ་སྟོན་པར་འཛིན་པའྲི་སྔོན་དུ་དེ་ལ་

བྱང་གོལ་གྲི་ལམ་མཁྱེན་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་ཤེས་སམ་མྲི་ཤེས། ཤེས་ན་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་ཤེས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ཚོལ་བའྲི་དོན་མེད་ལ། 

མྲི་ཤེས་ན་བསྟེན་པར་བྱ་བ་དང་བསྟེན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་བྱེད་པར་

ཐོག་མར་གང་ཕད་པ་དེ་བསྟེན་པར་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། འདྲི་ནྲི་རྟོག་ལན་

དག་བཤེས་གཉེན་ཚོལ་བའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྟོག་པ་དང་ལན་པ་དག་ཀང་དེའྲི་གོལ་

བའྲི་ཐབས་སུ་སྨྲས་པ་དག་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་འབབ་མྲི་འབབ་རྟོག་པར་བྱེད་ལ། 

དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ན་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པར་ཤེས་ནས་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པར་བསྟེན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཐུབ་པ་བཅོལ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་

གྲིས་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་འདོད་རྲིགས་ཏེ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྲི་དེ་ཉྲིད་འཁོར་བ་འཇུག་

ལོག་ཐབས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྲིག་པ་མཐར་ཕྲིན་པར་མཛད་ཡྲིན་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༦ན།   དེད    * ངེད
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ཕྲིར། སྲྲིན་བུའྲི་གངས་ཐམས་ཅད་རྲིག་པར་མཛད་པ་ཙམ་གྲིས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་

གྲི་འདོད་པ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཐག་རྲིང་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་གོལ་བ་

དོན་གཉེར་གྲི་འདོད་པ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཐག་རྲིང་པོ་མཐོང་ངམ་མྲིན་ཡང་རུང༌། 

འདོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོལ་བ་དོན་

གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཀུན་མཁྱེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་རྲིགས་སོ། །དེ་ལྟ་

མྲིན་པར་གལ་ཏེ་ཐག་རྲིང་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲིས་བསྟེན་

པར་བྱ་བའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་ན་གོལ་པ་དོན་གཉེར་དག །ཚུར་ཤོག་བྱ་རྒོད་

སྟོན་པར་བསྟེན་པར་གྲིས་ཤྲིག །འདྲིས་ནྲི་སྲྲིན་བུའྲི་གངས་དང་རྒྱང་རྲིང་པོ་སོགས་

མཐོང་བ་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་ཀུན་མཁྱེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འདོད་

པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། ཀུན་མཁྱེན་གྲིས་དེ་དག་མཁྱེན་པ་དང་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའྲི་

ཀུན་མཁྱེན་ཡོད་པ་འགོག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

༼ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་ཚིག་ལྷག་མ་བཞྲིའྲི་དོན་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་རྒྱུ་

ཕུན་ཚོགས་ལས་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། ལུགས་འབྱུང་གྲི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ལམ་གང་ནས་བྱོན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ལུགས་ལོག་གྲི་སོ་ནས་དེ་

ལྟར་བྱོན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་བཤད་པའོ། །
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༼ལུགས་འབྱུང་གྲི་སོ་ནས་ངེས་ལེགས་ལམ་གང་ནས་བྱོན་ཚུལ་

བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། ཐབས་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལས་དོན་གཉྲིས་ཕུན་ཚོགས་སུ་

འཁྲུངས་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལས་ཚད་མར་འགྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་ལས་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སྐེ་ཚུལ་

དང༌། དེ་ལས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བདེ་གཤེགས་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་

དོན་ཕུན་ཚོགས་སྐོབ་པ་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཐོག་

མའྲི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་མ་སྒྲུབ་པའྲི་དོགས་པ་སང་བའོ། དང་པོ་ནྲི། མཐའ་དག་

སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་དང་པོར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏེ། མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་

སྒོལ་བར་འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་མེད་ན་དེའྲི་ཐབས་ལ་སོབ་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་

འབྱུང་བ་མྲིན་ཏེ། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྲི་བཟོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་

སྙྲིང་རེ་སྐེ་བ་དུ་མར་གོམས་པར་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ལས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀང་སྐེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་

མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན་ཡང་

འགོ་བ་མཐའ་དག་སྐོབ་པ་ལ་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མྲི་མངའ་བའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

མཐར་ཕྲིན་པ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་མ་གྲུབ་པའྲི་དོགས་པ་སང་བ་ལ། སྐེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་མྲི་
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སྲྲིད་པ་དགག་པ་དང༌། གོམས་པ་སྲྲིད་ཀང་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་མྲི་འཐད་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

རྒྱང་ཕན་པ་ན་རེ། སྙྲིང་རེ་སྐེ་བ་དུ་མར་གོམས་པས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པ་མེད་

དེ། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ནྲི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་

བརྟེན་པས་ལུས་ཞྲིག་པ་ན་དེ་ཡང་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རྒྱང་

པན་པ་དག་བོ་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་པ་ལ་བརྟེན་ཚུལ་གསུམ་བཤད་དེ། རྒྱན་

ལས་བོ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། །ལུས་འབྲས་ལུས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང༌། །”དེ
1
་

ལྟར་ལུགས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས། །གོམས་པ་གྲུབ་པ་མེད་པར་འདོད་”ཅེས
2
་འབྱུང་

བ་ལྟར། ཆང་དང་མོས་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་དུ་བོ་ལུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་བའྲི་སོ་ནས་ལུས་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། སྒོན་མེ་དང་དེའྲི་འོད་བཞྲིན་དུ་བོ་ལུས་ཀྲི་

འབྲས་བུར་གྱུར་པ་དང་། རྲིག་པ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྲི་མོ་བཞྲིན་དུ་བོ་ལུས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་ལུས་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བརྟེན་ཚུལ་གསུམ་གྲི་སོ་

ནས་བོ་ནྲི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང་། གཞུང་དོན་

བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དེ་ཡང་འདྲིར། རྒྱང་པན་ཡྲིད་བོ་

འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ལུས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་མ་གྲུབ་ན། ལུས་ཞྲིག་ན་བོ་རྒྱུན་འཆད་པས་ཁྱབ་པ་མྲི་འགྲུབ་

པར་དོགས་པས་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ལུས་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་མྲིན་ཞེས་འབའ་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༡ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༣༠བ༡ན།   ཅས    * ཅེས



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཞྲིག་གྲི་སྒ་སོས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ཡང༌། ལུས་

སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི་ཡྲིད་”ཤེས
1
་ལུས་ལས་སྐེ་བ་ཙམ་ནྲི་

འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྒྱུ་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པ་ལས་ཞེས་སོགས་དང་། རེག་པ་གཟུགས་

རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཙམ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན། རྒྱུ་མཚན་ཁས་བངས་ཕྲིར་ན་འདོད། །ཉེར་ལེན་ཉྲིད་ནྲི་བསལ་བ་

ཡྲིན་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་རང་གྲི་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་ཡོད་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་དང༌། 

སྐེ་བ་ཕྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་དགག་པ་དང༌། ཡྲིད་ཤེས་ལུས་ཁོ་ན་ལ་

བརྟེན་པ་དགག་པ་སྟེ་གཞུང་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་འགྱུར་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ། མ་ཡྲིན་

རྟེན་ནྲི་བཀག་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པ་ནྲི་མདོར་བསྟན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལྷག་མ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང༌། སྐེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན་ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་ཚེ་མ་

མཐོང་བ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་ལ། དེ་ཉྲིད་

ལའང༌། དང་པོར་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་རྲིག་པ་ལ་རྲིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཀྲི་

འབྱུང་བ་ཙམ་ལས་སྐེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པས་སྐེ་བ་སྔ་

མ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ནས། ཚེ་འདྲིའྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྲིག་པ་སྔ་མ་དང་

ཚེ་འདྲིའྲི་རྲིག་པ་ཐ་མ་འཆྲི་ཁ་མས་རྲིག་པ་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་རྒྱུ་ཚང་མ་

ཚང་གྲི་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་སོ་ནས་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས། ཐ་

མའྲི་སེམས་ནྲི་སེམས་གཞན་དང་ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་ལོག་པ་

མྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། སྐེ་བ་ཕྲི་མ་མེད་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་རྲིག་པ་ཕྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༡ན།   ཤས    * ཤེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མ་མཚམས་མྲི་སྦོར་ཏེ། འཆྲི་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དག་བཅོམ་པའྲི་འཆྲི་སེམས་

བཞྲིན་ཞེས་པ་དེ་འགོག་པར་བྱེད་དོ། །ལུས་ནྲི་གནས་པ་ཉྲིད་ན་སེམས་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་འབྲེལ་ཚུལ་ལ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ནྲི། ལུས་ན་གནས་པ་ཉྲིད་ན་སེམས་ཞེས་

སོགས་དང༌། ཡོད་མེད་དག་ལ་བརྟེན་མེད་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་དང༌། ལུས་ཀྲི་ཕུལ་

བྱུང་འགྲིབ་མེད་པར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་འགོག་

པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་རེ་རེ་བསྟན་པས་གསུམ་ཀའང་དགག་བྱ་གཅྲིག་པོ་ཉྲིད་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམ་གངས་པར་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་འདྲིར་ནྲི། སོབ་དཔོན་

རྒྱན་མཁན་པོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་ཁོ་བོ་ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་ཁས་བངས་པ་ལྟར། སོ་སོར་

འགོག་པ་ལ། བོ་ལུས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ནྲི། ལུས་ནྲི་གནས་པ་ཉྲིད་ན་

སེམས་ཞེས་པ་ནས། མེ་དང་ཟངས་མའྲི་ཞུ་ཉྲིད་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བོ་ལུས་

ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འདོད་པ་འགོག་

པ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྣོད་ལ་ཆུ་བརྟེན་པ་ལྟར་ལུས་གཞྲི་དང༌། བོ་དེ་ལ་གནས་པ་པོ་

ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འདོད་པ། ཡོད་མེད་དག་ལ་

རྟེན་མེད་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། མྲིན་ན་དེ་གནས་བྱེད་གཞན་གང་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །ལུས་སེམས་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། མར་མེ་ཞྲིག་པ་ན་དེ་

དང་དུས་མཉམ་པའྲི་མར་མེའྲི་འོད་ཡུལ་གཞན་ན་འདུག་པའང་འཇྲིག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། 

ལུས་ཞྲིག་ན་ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་གནས་པ་ཡང་འཇྲིག་

པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་སེམས་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ནོ་
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སྙམ་པ་འགོག་པ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་མེད་པར་ཞེས་པ་ནས། དེའྲི་ཕྲིར་

སེམས་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བོ་ལུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་

ལུས་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་སེམས་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས་ཞེས་

སོགས་ཤླཽཀ་གཅྲིག་གོ །

སྔར། དེ་འདའྲི་འཕེན་བྱེད་ཡོད་གྱུར་ན། །ཕྲིས་ཀང་དེ་འདར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

ཞེས་ཚེ་འདྲིའྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་དེ་ཉྲིད་ཉེར་ལེན་རྲིག་པ་སྔ་མས་སྐེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྒྱུ་

ཚོགས་དེ་དང་འད་བའྲི་འཕེན་བྱེད་ཡོད་ན། འཆྲི་ཁའྲི་རྲིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྲིག་

པ་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། འོ་ན་འཆྲི་སེམས་ཀྲིས་རྲིགས་

འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་དག་དགོས་སྙམ་ན། སྐེ་བ་ཕྲི་མར་

མཚམས་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་འཆད་པ་ནྲི། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལན་པས་ཞེས་

པ་ནས། མ་མཐོང་ཕྲིར་ན་མེད་པ་མྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་སྔར་ནྲི་བོ་ལུས་ལ་

བརྟེན་ཚུལ་གསུམ་པོ་སོ་སོར་བཀག་ནས། བོ་གང་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལུས་རྟག་པ་དེ་

ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་བརྟེན་ས་ལུས་ཀྲི་རྣམ་པ་ལ་བརྟགས་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ལུས་ལ་

བརྟེན་པའྲི་སྤྲིར་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། ལག་སོགས་གཡོན་ཐམས་ཅད་

དག་ཅེས་པ་ནས། ཅྲི་ཡྲི་ཕྲིར་ན་ལོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་དག་གྲི་ནང་སེལ་

གྲི་བསྡུ་བ་ནྲི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་མེད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་

བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཀག་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་

མཚམས་སྦོར་བ་ལ་གནོད་བྱེད་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ལུས་ནྲི་ལོག་པ་ན་ཞེས་པ་ནས། 

འདྲི་ཉྲིད་ལས་ནྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གྲུབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་

གོ །གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་

པར་བཤད། །དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡྲིད་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལུས་ཁོ་ན་ལ་

བརྟེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ལུས་ཞྲིག་ན་ཁྱོད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལུས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ནྲི་ཚད་མས་བཀག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ལ། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགོད་པ་དང༌། འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་

རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་མྲི་སྦོར་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང་། ཡྲིད་ཤེས་ལུས་ལ་

བརྟེན་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་དགག་པ་དང༌། ཐ་མལ་པ་སྐེ་བ་ཕྲི་མར་མཚམས་སྦོར་

བའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་བཤད་པ་དང༌། རྟེན་ལུས་ལ་དཔད་པའྲི་སོ་ནས་ཡྲིད་ཤེས་ལུས་ཁོ་ན་

ལ་བརྟེན་པ་སྤྲིར་དགག་པ་དང༌། འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲིར་མ་མཚམས་

སྦོར་བ་ལ་གནོད་བྱེད་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་པ་དང༌། ཡྲིད་བོ་

ལུས་ལས་སྐེ་ན་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐ་མལ་པ་སྐེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན། སྐེས་མ་ཐག་གྲི་དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་པོ་དང་ཡྲིད་བོ་དག་ནྲི། རང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ཉེར་

ལེན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ཉྲིད་

འབའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་བ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

ཐ་མལ་པ་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་རྲིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་

སོང་སྟེ། རྲིག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ད་ལྟའྲི་རྲིག་པ་འདྲི་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་
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རྟགས་ལས། ཐ་མལ་པ་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་ལ། རང་རྒྱུ་རྲིག་པ་སྔ་མ་

སྔོན་དུ་སོང་བ་འགྲུབ་པས་སྐེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན་སྐེ་བ་

སྔ་མ་ནས་འདྲི་ཉྲིད་དུ་མཚམས་སྦོར་བའྲི། ནུས་པ་དང་ལན་པ་མཐོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ལ་རྒྱུ་ལྷག་པོ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་པར་གྱུར་ཅྲིང་རྒྱུ་གང་ཞྲིག་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་

གྲིས་ཐ་མལ་པའྲི་འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་ཕྲི་ནས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་

མེད་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་རྒྱུ་ཚོགས་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཐ་མལ་པའྲི་

འཚི་སེམས་ཐ་མས་ཀང། རང་འབྲས་རྲིག་པ་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

སྔར། ཧ་ཅང་ཐལ་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲས་ན། ཡྲིད་ཤེས་འབྱུང་པ་ཁོ་ན་ལ་སྐེ་ན་ཧ་

ཅང་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ནྲི། ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་

ལྟོས་མྲི་དགོས་པར་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ན། གང་དུ་དོད་གཤེར་

ལ་སོགས་པ་སྐེ་བོ་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ས་སོགས་ཆ་དེ་འགའ་ཡང་མེད་པར་

འབྱུང་བ་ཡོད་ཙམ་གྲིས་ཤེས་པ་སྐེ་དགོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ས་སོགས་ཐམས་ཅད་

སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ས་བོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་ཉེར་

ལེན་ལ་ལྟོས་མྲི་དགོས་པར་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་སེམས་ཅན་སྐེ་བ་ཡྲིན་ན། སེམས་

ཅན་རྣམས་ཁ་དོག་དང་བོངས་ཚོད་སོགས་རྲིགས་མཐུན་ཁོ་ནར་འགྱུར་དགོས་ན་

ཡང༌། གང་དུ་དོད་གཤེར་སྐེས་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་བོ་སྣ་ཚོགས་སྐེ་བར་རྲིམ་འགྱུར་

བའྲི་ས་སོགས་ཀྲི་ཆ་དེ་འགའ་ཡང་མེད་པར། ས་སོགས་ལས་སྐེས་པའྲི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀང་སྐེས་གནས་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེ་བྲག་གྲིས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་
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ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་པར་མཐོང་བ་དེའྲི་ཕྲིར། 

སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གྲི་ལས་ཀྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་རྒྱན་མཛད་པ་འཆད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དབང་པོ་དང་བོ་”ལ
1
་

སོགས་པ་རྣམས་རང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ནྲི་ས་ལ་སོགས་

པ་དག་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ན། ཇྲི་ལྟར་ས་སོགས་ཀྲི་ཆ་གཅྲིག་ནྲི་འབུ་མཆུ་རྣོན་

དུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་བཞྲིན་དུ། ས་སོགས་ཀུན་འབུ་མཆུ་རྣོན་དེ་ཉྲིད་དུ་ཡོངས་

འགྱུར་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་ཁྱེད་རང་ཡང་དབང་བོས་དབང་ཤེས་དངོས་སུ་བསྐེད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་

ཡྲིད་བོ་སྐེ་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་ཤེས་ལུས་ཀྲི་འབྲས་བུར་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་

ཞེ་ན། དབང་པོའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ཙམ་གྲི་ཡྲིད་ཤེས་ཡོད་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲིད་

ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ངེས་པར་ལུས་ཉེར་ལེན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེ་དགོས་པ་འགོག་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཡྲིད་ཤེས་དབང་པོ་རྣམས་ཉེར་ལེན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེ་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་ཡྲིད་བོ་རྟོག་པ་འདྲི་ཆོས་ཅན། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་ཁྱོད་ཀྲི་

ཉེར་”ལེན
2
་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་རབ་རྲིབ་སོགས་ཀྲིས་གནོད་པ་ཡོད་ན་ཡང་

ཁྱོད་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་མ་ཟད་དབང་པོ་འདྲི་དག་

ཡྲིད་བོ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིད་མ་ངན་སོགས་ཀྲིས་འགྱུར་ན་དེ་དག་ཀང་འགྱུར་བ་

དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ནྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་ཡྲིད་

བོ་ལ་བརྟེན་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་ལ། དེར་མ་ཟད་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་བདག་རྐེན་

1 མ་ཕྱི། ༣༢བ༥ན།   ལས    * ལ

2 མ་ཕྱི། ༣༣ན༢ན།   ལན    * ལེན
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ཡྲིད་བོ་ལ་སྐེ་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུན་ལོག་ན། དབང་སོགས་ལོག་པར་

འགྱུར་གྲི་ལུས་ལོག་པས་སེམས་ལོག་པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ད་ལྟ་རྣམ་

སྲིན་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཡྲིད་བོ་འདྲི་རྒྱུན་གནས་པའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའྲི་རྲིགས་མཐུན་གྲི་

བོ་སྔ་མ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་བརྟེན་པ་སྔོན་གྲི་སེམས་པའྲི་ལས་འགའ་ཞྲིག་ད་ལྟའྲི་མྲིག་སོགས་

དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་བོ་ལས་མྲིག་

སོགས་དབང་པོ་རྣམས་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་སབས་འདྲི་ཡྲིད་བོ་

འབྱུང་བ་དང་ལུས་ལ་བརྟེན་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི། སྐེ་བ་སྔ་མ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་

ཕྲིས་ཐ་མལ་པ་འཆྲི་ཁའྲི་དབང་སོགས་ཀང་དེ་དང་འད་བར་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་

མཚམས་སྦོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་འདའྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལུས་ལ་སྲེད་པ་

དང་བཅས་པའྲི་སེམས་པ་གོགས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན།  གང་གྲིས་ཕྲི་ནས་མཚམས་སྦོར་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་ཐ་

མལ་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་དེ་ཉྲིད་སྲེད་པ་གོགས་སུ་ཡོད་པའྲི་རྲིག་པ་

སྔ་མ་ལས་སྐེས་པར་བསྒྲུབས་ནས། དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་སྲེད་པ་དང་བཅས་

པའྲི་འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་ཀང་རྲིག་པ་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བར་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་བཤད་

པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ལུས་ལ་སྲེད་པ་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་པ་གོགས་སུ་དབང་པོ་སྔ་

མ་ལས་ཚེ་འདྲིའྲི་དབང་སོགས་འབྱུང་བར་བསྒྲུབས་ནས། དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་

པས་ཐ་མལ་པ་འཆྲི་ཁའྲི་དབང་པོ་ཐ་མ་ལུས་ལ་སྲེད་པ་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་པ་

གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཀང་དབང་པོ་ཕྲི་མ་གཞན་མཚམས་སྦོར་བར་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་
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བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྟགས་སྦོར་མདོར་བསྡུས་ན། ཐ་མལ་པ་འཆྲི་ཁའྲི་

བོ་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། རྲིག་པ་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་ཏེ། སྲེད་པ་དང་བཅས་བའྲི་རྲིག་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐ་མལ་པ་འཆྲི་ཁའྲི་དབང་པོ་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ཕྲི་མ་

གཞན་མཚམས་སྦོར་ཏེ། ལུས་ལ་སྲེད་པ་དང་བཅས་པའྲི་དབང་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་འགེལ་བར། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས། གང་འདོད་

ཆགས་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། རང་གྲིས་ཉེ་བར་བང་བར་བྱ་བའྲི་

སེམས་གཞན་སྐེད་པར་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྔར་གྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་སེམས་བཞྲིན། ཐ་མལ་པ་འཆྲི་བའྲི་སེམས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ། ལུང་འགལ་སང་བ་ནྲི། མདོ་ལས། ལུས་དང་

སེམས་ཉྲིད་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་ཡྲིད་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ལུང་ལས་ཡྲིད་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་པ་དེ་ཡང་

ལུས་དེའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རང་གྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྲི་དན་ཤེས་ལ་ཕན་འདོགས་

པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་དབང་པོ་མེད་པར་ཡྲིད་བོ་

འབྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལུས་ལ་བརྟེན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་དེ་ཡང་ཡྲིད་བོ་ལ་བརྟེན་

པར་ཐལ། དེ་མེད་པར་དབང་པོ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་པ་དེ་ལྟ་ནའང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་

ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྲིར་གཉྲི་གའང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་ཡྲིན་པར་ཐལ་

ལོ། །གསུམ་པ་ལུས་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་བསྟན་པ་
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ནྲི། ལུས་ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་ལུས་རྲིམ་ཅན་མྲིན་པའྲི་རྟག་པ་ལས་ཡྲིད་བོ་རྲིམ་ཅན་

སྐེ་བ་འཐད་པ་མྲིན་ཞྲིང༌། རྟག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེད་པའང་མེད་དེ། 

རྟག་པ་རྐེན་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་ཡོད་པ་ཅན་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡྲིད་བོ་སྔ་མ་རྲིམ་

ཅན་དང་ཚོགས་པའྲི་ལུས་ལས་རྲིམ་གྲིས་ཡྲིད་བོ་ཕྲི་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྲི་ལུས་

གཅྲིག་པུ་ལ་སྐེ་བ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ལུས་དེའྲི་ཡང་སྔ་ཕྲིའྲི་རྲིམ་པ་ཡོད་པ་གསལ་བར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཡྲིད་བོ་སྔ་མ་རྲིམ་ཅན་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ལུས་

ཀྲིས་ཡྲིད་བོ་ཕྲི་མ་རྲིམ་ཅན་བསྐེད་པར་བྱེད་བའྲི་ཕྲིར། དེ་འདོད་ན། ཡྲིད་བོའྲི་ལྷན་

ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ལུས་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ནྲི་སེམས་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རེ་རེ་སྔོན་མེད་

གསར་དུ་སྐེད་པ་དེ་ཡྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། སྐེས་མ་ཐག་པ་དང་འཆྲི་ཁའྲི་དུས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཚེ་ན་ལུས་སེམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུར་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་རྟག་པས་ཡྲིད་བོ་སྐེད་ན་ཡང་བོ་ཐམས་

ཅད་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ལུས་ཀྲིས་ཡྲིད་བོ་སྔ་མ་རྲིམ་ཅན་གོགས་སུ་ཡོད་

པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྲིད་བོ་ཕྲི་མ་རྲིམ་ཅན་སྐེད་ན་ལུས་ལ་ཡང་ཡྲིད་བོ་དེ་དང་འད་བའྲི་

སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲིའྲི་རྲིམ་པ་ཡོད་དགོས་ཤྲིང་དེ་ཡོད་ན། ལུས་སྔ་མ་ཡྲིད་བོ་སྔ་མ་ཉེར་

ལེན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྲིད་བོ་ཕྲི་མའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། 

ལུས་སྔ་མ་ཉེར་ལེན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྲིད་བོ་སྔ་མས་ཡྲིད་བོ་ཕྲི་མའྲི་ལྷན་ཅྲིག་

བྱེད་རྐེན་བྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་ལུས་

ཀྲིས་སྐེད་པ་ལའང་ཡྲིད་བོ་སྔ་མ་ཉེར་ལེན་དུ་ཡོད་དགོས་པས། སྐེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་

དགོས་ལ། ཚུལ་དེ་འཆྲི་ཁའྲི་གནས་སབས་ལའང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་སྐེ་བ་ཕྲི་མའང་
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ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ལུས་ཀྲིས་ཡྲིད་བོའྲི་རྟེན་བྱེད་པར་ཁས་ལེན་ན། སྐེ་བ་

སྔ་ཕྲི་གདོན་མྲི་ཟ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་མྲི་སྦོར་བའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་དགག་པ་ལ། རྟགས་མ་ངེས་པར་བསྟན་པ་དང༌། དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། 

འབྲས་བུ་ལོག་པའྲི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གང་འཆྲི་སེམས་

ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་མྲི་སྦོར་བས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན། ཆགས་བྲལ་

འཆྲི་ཁའྲི་རྲིག་པ་བཞྲིན། ཐ་མལ་པ་འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་ཀང་འཆྲི་སེམས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

པའྲི་རྟགས་ལས། འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་

གྲུབ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་དང་སྔ་མ་དག་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །རྟགས་དེ་ནྲི་མ་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐ་མལ་ལྷ་སྦྲིན་འཆྲི་ཁའྲི་ཐ་མ་ཡྲི་ནྲི་སེམས་དེ་

སེམས་གཞན་དང་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཉྲིས་པ་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དག་བཅོམ་འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་མེད་པར་འདོད། གང་

གྲིས་ན་དེ་ཉྲིད་རྟགས་དེའྲི་མཐུན་དཔེར་རྟོག་པར་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ནས། དེ་ལ་ལུང་གྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་དགག་པ་ནྲི། ཉེས་བྲལ་འཆྲི་ཁའྲི་རྲིག་པ་ཁྱེད་ཀྲི་ལུང་ལས་བཤད་

པས་དེ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རེས་སུ་འབྲང་ངམ་ཅྲི་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་མྲིང་རུང་བར་ཐལ། གྲུབ་མཐའ་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་པའྲི་ལུང་དོན་རྲིགས་པས་འགོག་པར་འདོད་པས་སོ། །

ཡང་ན། གཞུང་སྔ་མ་དྲི་བ་ལ་མ་སྦར་བར་དཔེ་འགོག་པའྲི་ཐལ་པ་ལ་སྦར་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ནས། དག་བཅོམ་འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་”དཔེར
1
་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། 

དག་བཅོམ་པའྲི་སེམས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀོད་ནས། ཕྲི་མ་དག་དེའྲི་

ལན་འགོག་པ་ལ་སྦར་ཀང་རུང་ངོ༌། །འོ་ན་རང་ལུགས་ལ་དག་བཅོམ་པ་འཆྲི་ཁའྲི་

སེམས་ཁས་ལེན་ནམ་མྲི་ལེན་ཞེ་ན། ཁས་ལེན་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་

མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིག་པ་ཕྲི་མ་

མཚམས་སྦོར་བར་མྲི་འདོད་དེ། སྐེ་བ་གཞན་དུ་ཉྲིད་མཚམས་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་སྲེད་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་འདུས་བྱས་ཀྲི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་མང་འདས་

མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོས་ཀང༌། ངེད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ནྲི་དག་

བཅོམ་ཐ་མའྲི་སེམས་འབའ་ཞྲིག་མཚམས་སྦོར་བ་དང་འགལ་བར་སྟོན་གྲི་འཆྲི་

སེམས་ཐམས་ཅད་མྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདྲི་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པར་

མངོན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་དངོས་མེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞག་པ་

ལ། དག་བཅོམ་ཐ་མའྲི་སེམས་ཀྲིས་མ་ངེས་པ་བརོད་པ་ན། སེམས་ཅན་དུ་བགང་

བའྲི་སད་ཅྲིག་གཞན་གྲི་ཉེར་ལེན་མྲི་བྱེད་པས་ཐ་མ་ཞེས་བྱའྲི། འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མྲི་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་ལན་གདབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་

པ་གསུམ་དུ་བཞེད་པར་གསལ་ལོ། །འོ་ན་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ན་རྲིག་པ་རྒྱུན་ཆད་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་རྟེན་བརྟེན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༤བ༦ན།   དབར    * དཔེར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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འགལ་ལམ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཇྲི་ལྟར་ཆུ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡོན་ཏན་”དོད
1
་དེ་ཉྲིད་

འཕེལ་བར་གྱུར་བ་ཙམ་གྲིས་རྟེན་ཆུ་བསམས་ཏེ་མཐར་བརྟེན་པ་དོད་དེ་ཉྲིད་ལྷག་

པར་འཕེལ་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རྟེན་ཆུ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། བརྟེན་པ་

སྙྲིང་རེ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་འཕེལ་བ་ཙམ་གྲིས་རྟེན་སེམས་འགྲིབ་པར་གྱུར་ནས་

སེམས་རྒྱུན་ཆད་པ་མྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཉྲིད་རྟེན་བརྟེན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་

ཉྲི་མ་སྦས་པ། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་ན་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་རྒྱུན་

ཆད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་སེམས་ཡོད་དོ། །མར་མེ་ཤྲི་བ་བཞྲིན་དུ་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཚུལ་ལ་ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་པར་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་

འཆད་ལ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་བ་ཅན་ནྲི། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཀང་སྐོན་ཅན་མྲིན་

པའྲི་སེམས་ནྲི་རྣམ་པ་ཆད་པར་འོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཅོད་བྱེད་གཅད་པར་བྱ་བ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་ནྲི་ཁམས་བཞྲི་ཡྲིན་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་ལྷག་མ་མེད་པའྲི་དབྱྲིངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ཀང༌། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕད་ནས་སྙྲིང་རེ་ལ་སོགས་པ་གོམས་ཤྲིང་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་རེས་སུ་གནོན་པར་བྱེད་ལ། མར་མེ་ཤྲི་བ་ལྟ་བུར་ནྲི། །དེ་ཡྲི་

སེམས་ནྲི་རྣམ་པར་གོལ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་དང་འགལ་བའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ནྲི། 

རྟག་པའྲི་སྤྲུལ་བྱེད་བཞྲིན་དུ་རེས་སུ་འབྲང་བར་འོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དེ། 

འདྲི་དག་ནྲི་སབས་འདྲིར་ཡང་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་ཅྲིག་ཏུ་བཞེད་པར་འདོད་པའྲི་

ལུགས་སོ། །རྲིགས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དག་བཅོམ་འཆྲི་ཁའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༥ན༥ན།   དོད    * དོད



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སེམས་ཆོས་ཅན། རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་མྲི་སྦོར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་ལུས་དང་བྲལ་

བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་ཐ་མལ་པའྲི་འཆྲི་སེམས་མཚམས་སྦོར་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་

འདྲིར་ནྲི། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཅྲིས་མ་བརོད་དེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡང་བརོད་རྲིགས་

པར་ཁྱད་པར་”མེད
1
་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྟོན་ལ་ནྲི། དེ་བོ་བཞྲིན་དུ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་འཆད་དོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་

རྒྱན་མཁན་པོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཡང་འཆད་དེ། གལ་ཏེ་ཐ་མལ་པའྲི་འཆྲི་སེམས་རྲིགས་

འད་ཕྲི་མ་མཚམས་མྲི་སྦོར་ཏེ། སེམས་དེའྲི་ལོག་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ལུས་དང་བྲལ་བའྲི་

”ཕྲིར་རོ
2
་ཞེ་ན། སྔར་འཆྲི་སེམས་ཡྲིན་པ་”རྟགས་སུ

3
་བཀོད་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་

ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའྲི་སྐོན་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ནྲི་ཅྲིས་མྲི་བརོད་དེ་འདྲི་ལ་ཡང་བརོད་

པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྔ་མ་ནྲི་མ་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་མ་

གྲུབ་པ་ཡྲིན་པར་ཕྲིར་རོ། །

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། ལུས་དེ་ཉྲིད་སེམས་ཀྲི་ལོག་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཡྲིན་ན། ཉེར་ལེན་ནམ་བདག་རྐེན་གང་ཡྲིན། ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་འོག་ཏུ་འགོག་

པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བདག་རྐེན་ཡྲིན་ན་དབང་པོ་དང་བཅས་པའམ་འོན་ཏེ་དབང་པོ་

མེད་པའྲི་ལུས་གང་བདག་རྐེན་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དབང་སོགས་རེ་རེ་བའམ་

ཚོགས་པ་གང་བདག་རྐེན་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༥བ༤ན།   མད    * མེད

2 མ་ཕྱི། ༣༥ན༥ན།   ཕྱིརོ    * ཕྱིར་རོ

3 མ་ཕྱི། ༣༥བ༥ན།   རྟགསུ    * རྟགས་སུ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ལུས་ཀྲིས་བདག་རྐེན་ལས་ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་པ་སྐེ་བ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་

གཟུགས་དེ་འཛིན་པའྲི་མྲིག་བོ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་དེ་ཉྲིད་དབང་པོ་ཀུན་ཚོགས་པའྲི་བདག་རྐེན་ལས་ཀང་

ངེས་པར་སྐེ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་སོ་སོ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་

བསྐེད་པའྲི་བདག་རྐེན་གྲི་ནུས་པ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། ཀང་གྲི་སྒ་ནྲི། རེ་རེ་བ་བདག་

རྐེན་མྲིན་པར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །ཁ་ཅྲིག་དབང་པོ་གཅྲིག་མ་ཚང་ན་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རྟགས་གཞན་སྡུད་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དབང་པོ་མེད་པའྲི་

ལུས་བདག་རྐེན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་མེད་པའྲི་ལུས་གཞན་གྲི་བདག་རྐེན་ལས་ཀང་

ཡྲིད་བོ་སྐེ་བ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་སེམས་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་

ལུས་ལོག་པས་སེམས་ལོག་པ་མ་ཡྲིན་ན། ལུས་སེམས་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་གནས་

པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྔོན་གྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་གཅྲིག་གྲིས་ལན་ཅྲིག་ཏུ་གནས་པར་

འཕངས་པའྲི་ཕྲིར་ན་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ”དཔེར
1
་ན་དབང་པོ་ལྔ་བཞྲིན་དང་

བུ་རམ་གྲི་གཟུགས་དང་རོ་བཞྲིན་ནོ། ལུས་ཀྲིས་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་བྱེད་པ་

མྲི་སྲྲིད་ན། དུག་ལ་སོགས་པས་ལུས་ཉམས་པར་བྱས་པ་ན། ཡྲིད་བོང་བོང་པོར་

འགྱུར་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ལུས་བདག་རྐེན་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

དོན་དམ་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སོ་ནས་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ལོག་པའྲི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། ཡྲིད་ཤེས་

ཆོས་ཅན། རང་གྲི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའྲི་སེམས་སྔ་མ་དེ་ཁྱོད་ཀྲི་ལོག་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཁྱད་

1 མ་ཕྱི། ༣༦ན༤ན།   དཔང    * དཔེར



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པར་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གང་ཞྲིག་ཁྱོད་ཀྲི་སྔ་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཁྱོད་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ཁྱོད་ཀྲི་སྔ་ལོགས་ན་མེད་ན་ཁྱོད་སྐེ་བ་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་

རྟག་ཏུ་དེ་ཡྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་མདོ་ལས། འདྲི་ཡོད་ན་འདྲི་

འབྱུང་ཞེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲི་བདུན་པ་དང༌། འདྲི་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་སྐེ་ཞེས་ལྔ་པ་

འབྱུང་ཁུངས་ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལོག་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་དེ་འད་ཞྲིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་ཆགས་ཅན་གྲི་རྲིག་པ་ཐ་མ་ཡྲིན་ན། རང་འབྲས་རྲིག་པ་ཕྲི་མའྲི་དངོས་རྒྱུ་

ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐ་མལ་པའྲི་འཆྲི་སེམས་ལས་རང་

འབྲས་རྲིག་པ་ཕྲི་མ་འབྱུང་ངེས་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་ནུས་པས་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་ཡོད་ངེས་སུ་

འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་རྒྱ་མཁན་པོས། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་

དཔོག་གྲི །འབྱུང་ངེས་དཔོག་མྲི་ནུས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འཆྲི་སེམས་ཐ་མ་ཚེ་ཕྲི་མའྲི་རྲིག་

པའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པས། རྟགས་འདྲི་ནྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྔ་བ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཆྲི་ལྟས་འཆྲི་བས་བྱས་ཤྲིང་

གོག་མ་ཚང་འཕོ་བ་ཆར་འབབ་འགྱུར་གྲིས་བྱས་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ཡང་

གཞུང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མ་

བྲྲིས་སོ། །གལ་ཏེ་ལུས་ཀྲིས་ཀང་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་

ན། ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་བྱེད་པའྲི་དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ན་ལུས་ཀྲིས་སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་

ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའང་ས་སྟེ་དེ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་རྣམ་པར་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་

ལོག་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་སེམས་ལོག་པའྲི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་མྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ར་བུམ་གྲི་
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དམར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ལ་ནྲི་མེ་ལ་སོགས་པས་ཕན་འདོགས་ཀང༌། 

མེ་ལོག་པས་ར་བུམ་གྲི་དམར་བ་མྲི་ལོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཡྲིད་ཤེས་ལུས་ལ་རྟེན་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ། ལུས་

ཁོ་ན་བོའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་པ་དགག །བོ་

ལུས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་ལུས་སེམས་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་

པར་འདོད་པ་དགག །བོ་ལུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་

འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། དེའྲི་ལན་དགག །ཉེར་ལེན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལུས་ཁོ་ན་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་ལུས་ཡོད་པ་

ཙམ་གྲིས་སེམས་ཀྲི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མ་ཚང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ལུས་ནྲི་

གནས་པ་ཉྲིད་ན་སེམས་ལོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ཤྲི་བའྲི་ལུས་ལའང་

སེམས་གནས་པ་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི ་ལན་དེ ་དགག་པ་ལ། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བའྲི་ལན་

དགག །འགལ་རྐེན་གྲིས་བཅོམ་པའྲི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཉེར་ལེན་ལུས་

ཡོད་ཀང་རྐེན་དབུགས་མེད་པས་ལོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། བརྒྱལ་བ་བཞྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡྲིད་

བོ་རྟོག་པ་དེ་ལས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་འབྱུང་གྲི་དེ་བོའྲི་རྒྱུར་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཡྲིད་བོ་རྟོག་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དབུགས་”དེ
1
་ཡོད་པ་དང་

དབུགས་དེ་དག་ཞེན་དུ་རྒྱུ་བ་ཡྲིད་ཀྲི་རོལ་བའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། རླུང་འབྱྲིན་པར་དང་འདེན་པ་ནྲི་འབད་རོལ་མེད་པར་རྒྱུ་གང་ལས་འབྱུང་བ་

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༣ན།   ད    * དེ
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ཡྲིན་ཏེ་འབྱུང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། དབུགས་དེ་དག་ཕུལ་བྱུང་

འགྲིབ་པ་ལས་ཡྲིད་བོ་ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་པར་ཐལ། དེ་དག་ཡྲིད་

བོའྲི་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། དབུགས་དེའྲི་རྒྱུ་གང་

ཡྲིན། ལུས་ཁོ་ན་དབུགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན་ནྲི། དབུགས་དེ་དག་ལ་ཡང་སྔར་གྲི་ཐལ་བ་

དེ་མཚུངས་ཤྲིང༌། ཤྲི་བའྲི་ལུས་ལའང་དབུགས་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་ཁྱེད་རང་

ལའང་སེམས་ལས་སེམས་བར་མ་ཆད་དུ་རྐེན་ཤྲི་བའྲི་ལུས་ལའང་སེམས་མྲི་ལོག་

པའྲི་ཉེར་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སེམས་སྔ་མ་སེམས་ཕྲི་མའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ན་ཤྲི་བའྲི་ལུས་ལ་སེམས་མྲི་ལོག་པའྲི་ཐལ་བ་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཐལ། 

གང་གྲི་ཕྲིར་ན་ལུས་སེམས་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པའྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་ལས་གཞན་དག་

ཀང་དེ་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་

འགལ་རྐེན་གྲིས་བཅོམ་པའྲི་ལན་དགག་པ་ལ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། གལ་ཏེ་སྔགས་ཀྲིས་བཏབ་པའྲི་སོང་བུ་སོགས་ལ་མེ་མྲི་

འབར་བ་བཞྲིན་དུ་ཉེས་པ་རླུང་མཁྲིས་ལ་སོགས་པས་སེམས་གནས་པ་དང་མྲི་

མཐུན་པར་བྱས་པའྲི་ཤྲི་བའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པས་ཐལ་བ་དེ་དག་མྲི་

འཇུག་སྟེ། འགལ་རྐེན་གྲིས་བཅོམ་པས་འབྲས་བུ་མྲི་སྐེད་པ་ཁྱེད་རང་ཡང་འདོད་

པས་སོ་ཞེ་ན། ཤྲི་བའྲི་ཚེ་ལུས་ལ་སར་ཡང་སེམས་འཚོ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རྒྱུ་ཚང་བར་གནས་ཤྲིང་འགལ་རྐེན་རླུང་མཁྲིས་ཉེས་པ་རྣམས་ཉམས་པར་གྱུར་

པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་ཡང་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་མེ་ནྲི་ལོག་ན་ཡང་དེས་བསྐེད་
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པའྲི་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་མྲི་ལོག་པ་བཞྲིན་དུ། ནད་ཀྲི་འགྱུར་བ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་རླུང་

མཁྲིས་སོགས་ལོག་ཀང༌། ནད་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་འགྱུར་བ་ཤྲི་བ་དེ་ནྲི་སར་ལོག་པ་

མེད་དོ་ཞེ་ན། ནད་ཀྲི་འགྱུར་བ་ལོག་མྲི་རུང་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ནད་གསོ་བའྲི་སྦོར་

བ་དོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མེས་བྱས་པའྲི་ཤྲིང་གྲི་འགྱུར་བ་དག་ནད་ཀྲི་འགྱུར་བ་

དཔེ་དོན་མྲི་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སར་མྲི་འགྱུར་བར་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་ལ་ལར་

འགྱུར་བ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡོད་དེ་དཔེར་ན་ཤྲིང་ལ་མེ་བཞྲིན་ནོ། །འགའ་ཞྲིག་ལོག་

ཏུ་རུང་བའྲི་འགྱུར་བ་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་གསེར་ལ་མེ་བཞྲིན་

ནོ། །དང་པོས་བྱས་པའྲི་འགྱུར་བ་ཆུང་ཡང་ལོག་པ་མྲིན་ཏེ། སོལ་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་

ཤྲིང་དུ་མྲི་ལོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །སར་ལོག་རུང་བར་འགྱུར་བྱས་གང་དེ་ནྲི་སར་ཡང་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གསེར་གྲི་སྲ་བ་ཆུ་བཞྲིན་དུ་བྱས་ཀང་སར་སྲ་བར་འགྱུར་བ་

ཉྲིད་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཕེད་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། ནད་ཀྲིས་བྱས་པ་ནྲི་འགྱུར་

བ་ལོག་ཏུ་རུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དཔེ་དོན་ག་ལ་མཚུངས། འོ་ན་ནད་ཀྲི་འགྱུར་བ་

ཆེན་པོ་དག་”ལོག
1
་ན་གསོར་མྲི་རུང་གྲི་ནད་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཅུང་ཟད་

གསོ་བྱ་མྲིན་པར་བརོད་པ་ནྲི་འཆོས་བྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་རེད་པར་དཀའ་བའྲི་ཕྲིར་

རམ་ནད་པ་དེའྲི་ཚེ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཉེས་པ་

ནད་འབའ་ཞྲིག་འཆྲི་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། གསོ་བྱ་མྲིན་པའྲི་ནད་པ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ། 

འཆྲི་བའྲི་རྒྱུ་གཞན་མེད། མཐུན་རྐེན་ཚང་ན་ནད་གསོར་རུང་བས་ཁྱབ་བའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང༌། དུག་གྲིས་ཤྲི་བ་དེའྲི་ལུས་ལ་སེམས་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་སར་ཡང་འཚོ་

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༧ན།   ལེག    * ལོག



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བར་མྲི་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལུས་གནས་ཤྲིང༌། འགལ་

རྐེན་ཤྲི་བའྲི་ལུས་ལ་ཡོད་པའྲི་དུག་སོགས་སྔགས་ལ་སོགས་པས་ལོག་པའྲི་ཕྲིར་

རམ། དུག་སྦྲུལ་དེ་ཡྲིས་སོས་ཟྲིན་པའྲི་རྨ་ཁར་དུག་འདུས་པ་བཅད་པ་ལས་ཀང་ནད་

ཀྲི་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བས་ནའོ། །

གསུམ་པ་ཉེར་ལེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་ནྲི། ཉེར་ལེན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་མེད་པར་ནྲི་ཉེར་ལེན་ཅན་དག་འགྱུར་བར་ནྲི་བྱེད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། དཔེར་

ན་འཇྲིམ་པ་འགྱུར་བ་མེད་པར་རས་བུམ་སོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ལོག་པའྲི་སོ་

ནས་སྟོན་པ་ནྲི་དངོས་གང་འགྱུར་བ་མེད་པར་ནྲི་དངོས་པོ་གང་ཞྲིག་རྣམ་འགྱུར་བ་

དེ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ་བ་ལང་བ་མེན་ལ་སོགས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉེར་

ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་ལ་ནྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ཚུལ་དེ་གྲུབ་དགོས་ཀང་ལུས་དང་

སེམས་ཀང་འཇྲིམ་པའྲི་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དེའྲི་

འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་རས་བུམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། 

ལུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་བར་ཡང་སེམས་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་

བ་བ་ལང་དང་བ་”མེན
1
་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པར་མྲི་

འཐད་དེ། །འོ་ན་བ་ལང་དང་བ་”མེན
2
་བཞྲིན་དུ་ལུས་སེམས་ཚོགས་པ་ཞྲིག་ཏུ་ཡང་

མྲི་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལུས་སེམས་ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

སོ་ནས་ཚོགས་པ་ཅྲིག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ད་ལྟའྲི་སེམས་ཕྲི་མ་དག་སེམས་སྔ་

མ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་དང༌། ལུས་སྔ་མའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། ད་

1 མ་ཕྱི། ༣༨ན༥ན།   མྱིན    * མེན

2 མ་ཕྱི། ༣༨ན༦ན།   མྱིན    * མེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ལྟའྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་ཡང་ལུས་སྔ་མ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་དང་སེམས་སྔ་མའྲི་

ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པ་ལས་སྐེ་བའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་

ཅྲིག་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་མེ་དང་ཟངས་

མའྲི་ཞུ་བ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བོ་ལུས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་ལུས་སེམས་དུས་མཉམ་

པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། གནས་དང་གནས་པ་པོའྲི་དུས་

མཉམ་བརྟན་པ་དགག་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་མཉམ་བརྟེན་ཚུལ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དོན་གཞན་དུ་མཉམ་པའྲི་རྟེན་དགག །དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་

ཁེགས་པར་བསྟན། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། དེའྲི་ལན་

དགག །མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡྲིད་བོ་ཆོས་ཅན། ལུས་དེ་

ཁྱོད་ཀྲི་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དག་གང་

ལའང་དུས་མཉམ་པའྲི་དོན་གཞན་རྟེན་དགོས་ནུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་དགག་པ་ནྲི། མ་ཡྲིན་ཏེ། གྲུབ་ཟྲིན་མྲི་འཇྲིག་པར་ཡོད་

པའྲི་གནས་རྒྱུ་ནྲི་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡྲིད་བོ་ཆོས་ཅན། ལུས་འདྲི་

ཁྱོད་ཀྲི་གནས་པའྲི་རྟེན་དུ་མེད་དེ། ཁྱོད་ཀྲི་གནས་པ་པོ་ཁྱོད་རང་ལས་གཞན་མ་

ཡྲིན་པར་རང་རྒྱུ་ལས་གནས་པ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་

སྟེ། རས་གཞན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་ལུས་དེའྲི་ནྲི་ཁྱོད་ཀྲི་དབང་པོ་གནས་པའྲི་བྱ་བ་ཅྲི་

ཞྲིག་ཀང་བྱས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་ཁྱོད་ཀྲི་གནས་པ་

དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་སྟེ་འདྲི་ནྲི་ལུས་ཀྲིས་ཡྲིད་བོའྲི་གནས་པ་ཡྲིད་བོའྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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རས་སུ་གྱུར་པ་བྱེད་དམ། དེ་ལས་རས་གཞན་བྱེད་ཅེས་བརྟགས་ནས།  དང་པོ་ལྟར་

ན་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དུས་མཉམ་པའྲི་ལུས་ཀྲིས་བྱེད་མྲི་དགོས་ལ། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཡྲིད་བོ་གནས་པར་བྱས་པར་མ་སོང་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །ད་ནྲི་

ཡྲིད་བོ་མྲི་འཇྲིག་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། ཡྲིད་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇྲིག་

པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་ཟྲིན་ལུས་ཀྲིས་མྲི་འཇྲིག་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་དེ་འཇྲིག་རྒྱུ་ལས་འཇྲིག་པར་འདོད་པས་རྟག་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡྲིད་བོ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཕྲིས་ཀྲི་འཇྲིག་རྒྱུས་འཇྲིག་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལའང་ཕྲིས་ཀྲི་

འཇྲིག་རྒྱུ་དེས་ཁྱོད་ཀྲི་འཇྲིག་པ་ཁྱོད་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་བྱེད་ཅེས་

བརྟགས་ན་ཐལ་བ་སྔ་མ་ཉྲིད་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། གནས་པའྲི་རྒྱུས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་

སྟེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། འཇྲིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་ན་གྲུབ་ཟྲིན་མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་པས་

གནས་རྒྱུ་གཞན་མྲི་དགོས། ཕད་ན་གནས་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་གནས་རྒྱུ་མེད་ན་སྔར་ནས་འཇྲིག་པ་ལ་འཇྲིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་”བར
1
་དུ་

གནས་རྒྱུ་དེས་གནས་པར་བྱས་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན། འཇྲིག་པ་དངོས་པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་འདྲི་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་པར་

ཐལ། འཇྲིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་བར་ཡང་འཇྲིག་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གནས་པའྲི་

རྒྱུས་ནྲི་ཅྲི་”ཞྲིག
2
་བྱ་ཞྲིང་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། འཇྲིགས་པ་དངོས་

པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྲི། གལ་

ཏེ་དཔེར་ན་སྣོད་ཆུ་སོགས་ཀྲི་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༣༩ན༢ན།   པར    * བར

2 མ་ཕྱི། ༣༩ན༣ན།   ཞག    * ཞྱིག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བཞྲིན་དུ་ལུས་སེམས་ཡང་ཡྲིན་ཞྲིང། དུས་མཉམ་པའྲི་དོན་གཞན་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

མེད་ན་མངོན་སུམ་གྲིས་བསལ་ལོ་ཞེ་ན། དཔེ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལའང་དོན་ལ་

བཀོད་པའྲི་ཉེས་པ་དེ་དག་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་སྣོད་ཆུའྲི་རྟེན་དུ་ཇྲི་ལྟར་བརོད་

ཅེ་ན། འཁར་གཞོང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་ནང་གྲི་ཆུའྲི་རྟེན་ཡྲིན་ཏེ། རང་ནང་གྲི་ཆུའྲི་

དང་པོ་རྣམས་སད་ཅྲིག་རེ་རེར་ནྲི་འཇྲིག་པ་ན་དེའྲི་རྒྱུན་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་སད་

ཅྲིག་སྔ་མ་དེ་ལྟ་བུར་ཡུལ་གོ་ས་མཚུངས་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་

ཕན་འདོགས་པ་དེ་ལྟ་མྲིན་ན་སྣོད་ཀང་ཆུའྲི་རྟེན་དུ་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཞན་

ཡང་། སྣོད་ནྲི་རང་ནང་གྲི་ཆུ་སོགས་འཐུར་དུ་འབོ་བ་ཡྲིན་ནྲི་གེགས་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་

རང་གྲི་ཆུ་སོགས་ཀྲི་ནྲི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་

པར་སོད་པའྲི་རྟག་པ་ལ་”བརྟེན
1
་པ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཡོན་ཏན་དང་སྤྲི་

དང་ལས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་གཞན་གྲི་རྟེན་ཅྲི་དགོས་ཏེ་མྲི་དགོས་པར་

ཐལ། སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་གང་དུའང་འགོ་བ་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་རྒྱན་དང་

ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པར་ཙམ་ལས་མྲི་འབྱུང་ཡང༌། རྒྱལ་བ་ཅན་གྲིས། གལ་ཏེ་

དཔེར་ན་ཆུ་སོགས་ཀྲི་ཞེས་པའྲི་སོགས་ཁོང་ནས། རས་དང་གསལ་བ་སོགས་ཡོན་

ཏན་དང་སྤྲི་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེ་ན་ཞེས་པའྲི་

དཔེ་གཉྲིས་པ་དངས་ནས། དཔེ་དང་པོ་དགག་པ། འདྲི་ལའང་མཚུངས་ཞེས་སོགས་

དང༌། དཔེ་གཉྲིས་པ་དགག་པ། འགོ་བ་མེད་ཅན་ཞེས་སོགས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་ཉྲིད་

ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༩ན༧ན།   བརྟན    * བརྟེན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གཉྲིས་པ་དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་

པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་ནྲི། ཡོན་ཏན་རས་ལ་འཕོས་པ་འདུ་བ་དང་རས་ཡོན་ཏན་གྲི་

འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྲི་རྒྱུ་དང༌། གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྲིགས་”ལ
1
་

སོགས་པ་གྲུབ་ཟྲིན་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་འདྲི་དག་

གྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་དོན་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཕྲིས་རྒྱུ་གཞན་ལས་དངོས་པོ་དེ་འཇྲིག་ན་

དེའྲི་མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་པའྲི་རྒྱུས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཞྲིང༌། ཕྲིས་རྒྱུ་དོན་གཞན་དེ་མེད་པར་

འཇྲིག་ན་ཡང་གནས་པའྲི་རྒྱུ་རྣམས་ནུས་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲི་ག་ལའང་གནས་

རྒྱུས་གནས་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པས་འཇྲིག་ན་གནས་

རྒྱུས་གནས་པར་བྱེད་པ་བཀག་ནས། གནས་ན་མྲི་འཇྲིག་པར་ཐལ་བ་ནྲི། དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ནྲི་དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ནའང་འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐེ་བ་ཅན་

ཀུན་མཐར་ལུས་དང་བདག་ལ་སོགས་པ་རྟག་དངོས་ཀྲི་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་

ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟག་དངོས་ཀྲི་རྟེན་བཅས་ཐམས་ཅད་མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་པ་དང་ལན་

པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན།  གལ་ཏེ་རང་འཇྲིག་དང་ཚུལ་དག་ཡྲིན་ན་དེ་མྲི་འཇྲིག་

པར་གནས་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་དོན་གཞན་གང་སྟེ་ངེས་མྲི་འཇྲིག་བྱེད་མྲི་ནུས་ལ། གལ་

ཏེ་རང་འཇྲིག་དང་ཚུལ་དག་མྲིན་ན་དེ་གནས་བྱེད་གཞན་གང་སྟེ་བྱེད་མྲི་ནུས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཡྲིད་བོ་གྲུབ་ཟྲིན་མྲི་འཇྲིག་པར་གནས་པའྲི་རྟེན་དུ་དགོས་ནུས་

མེད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༣༩བ༣ན།   ལས    * ལ
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གཉྲིས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་མཉམ་རྟེན་ཚུལ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ལུས་

སེམས་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། མར་མེ་ཞྲིག་པ་དེ་དང་དུས་མཉམ་

པའྲི་མར་མེའྲི་འོད་ཡུལ་གཞན་ན་འདུག་པ་དག་ཀང་འཇྲིག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ལུས་ཞྲིག་

པ་ན་ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་གནས་པ་ཡང་འཇྲིག་པར་འགྱུར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་སེམས་གཉྲིས་སྣོད་ལ་ཆུ་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་རྟེན་མ་ཡྲིན་ཡང་

ཚུལ་”འདྲིས
1
་དུས་མཉམ་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡྲིད་བོ་ལུས་ལ་བརྟེན་

པ་དང༌། མར་མེའྲི་འོད་མར་མེ་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས་བརྟེན་ཚུལ་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ལུས་ཀྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྲིབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བོ་སྔ་མ་ཡྲི་གོམས་པ་ལ་

སོགས་འདུ་བྱེད་པའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྲིབ་

པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་མར་མེའྲི་འོད་ལ་སོགས་བརྟེན་པ་རྣམས་ལ་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མར་མེའྲི་འོད་ནྲི་མར་མེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་འགྲིབ་པའྲི་

རེས་སུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་རྒྱན་མཁན་པོའྲི་དགོངས་པས། འདྲི་དག་ལུས་སེམས་ཀྲི་བདག་རྐེན་

ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ལ་སྦོར་བར་འདོད་པ་ནྲི་རང་འདོད་འབའ་ཞྲིག་གོ །བཅུད་ལེན་

སོགས་ཀྲིས་ལུས་རྒྱས་པར་བྱས་པ་ལས་ཤེས་རབ་སོགས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལས་ཀང་ཤེས་རབ་སོགས་འདྲི་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་

འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཡང་ལུས་དེས་ལུས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཕན་

བཏགས་དེས་ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲིན་གྲི། 

1 མ་ཕྱི། ༤༠ན༥ན།   འདས    * འདྱིས
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ལུས་དེས་དངོས་སུ་ལུས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པར་ཡྲིད་

ཤེས་འཁོར་གྲི་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་

ལྟ་བུ་སྲྲིད་པར་གྲུབ་པས་ཡྲིད་བོ་ལུས་ལ་དངོས་སུ་བརྟེན་པར་མྲི་འགྲུབ་བོ། །

གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་ལུས་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྲི་རེས་སུ་བྱེད་དེ། ལུས་རྒྱས་པ་

ལས་འདོད་ཆགས་དང༌། རྒུད་པ་ལས་ཞེ་སང་འཕེལ་བར་མཐོང་བས་སོ་ཞེ་ན། སོ་

སོར་རྟོག་པའྲི་ཤེས་རབ་སོགས་དང་བྲལ་བའྲི་དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ལུས་རྒྱས་པ་

སོགས་ཀྲི་ཆགས་སོགས་འཕེལ་བ་ཆོས་ཅན། དུས་མཉམ་པའྲི་ལུས་དངོས་ཀྲི་རྟེན་

དུ་ཡོད་པའྲི་དབང་གྲིས་མྲིན་ཏེ། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དར་རྒུད་ཀྲི་ལུས་དུས་མཉམ་དངོས་ཀྲི་

རྟེན་དུ་ཡོད་པའྲི་དབང་གྲིས་མྲིན་ཏེ། ཁམས་”སྙོམས
1
་པ་དང་མ་སྙོམས་པ་ལ་

སོགས་པས་བྱས་པའྲི་ནང་གྲི་རེག་བྱའྲི་ཁྱད་པར་གཟུང་དོན་དུ་ཉེ་བ་ལས་སྐེས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་འདྲིས་ནྲི་འདུས་པའྲི་རྲིམས་ལ་སོགས་པ་ལས་དན་པ་ཉམས་

པ་སོགས་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ཡང་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ནང་གྲི་རེག་བྱའྲི་དོན་

གཟུང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྲི་ཁྱད་པར་ལས་སྐེས་པའྲི་དབང་བོས་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་

ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་རྒྱུད་སྔ་མའྲི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྲིག་ལ་སྟག་གྲི་སད་དང་

ནྲི་ཁག་ལ་སོགས་ཐོས་པ་དང་ནྲི་མཐོང་བ་ལས་དན་པ་རྨོངས་པ་ལ་སོགས་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་སྔ་མའྲི་མཚན་གཞྲི་དཔེར་བརོད་པའོ། །དེ་དག་

གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི་དེའྲི་ཕྲིར་ངེས་པར་སེམས་རྲིགས་མཐུན་སྔ་མ་གང་

1 མ་ཕྱི། ༤༠བ༢ན།   སེམས    * སོམས
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ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གོམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ནྲི་རེས་སུ་འཇུག་པའྲི་

སེམས་ཕྲི་མ་ནྲི་སེམས་སྔ་མ་དེ་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་

པ་ཡྲིན་གྲི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་དངོས་སུ་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་གྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་བོ་ལུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་

པ་དགག་པ་ནྲི། དེ་ཡང་རྒྱང་པན་ནྲི་ལུས་རྟག་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ་དེ་དང་བོ་རས་

གཅྲིག་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་རྟག་དངོས་

ལ་ཆ་ཤས་དབྱེར་མྲི་རུང་བས་ལུས་དེ་དང་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཆ་མེད་རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་དགོས་ལ། ཆ་མེད་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པས་ལུས་སེམས་

གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་སྐེས་བུ་དེའྲི་བོ་ལ་ཡོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

སྐེས་བུ་དེའྲི་ལུས་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ལྷ་སྦྲིན་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་སེམས་སྔ་མ་སྔ་མ་

ལ་བརྟེན་པར་བྱས་ནས་སེམས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་རྒྱུན་ལན་དུ་གོམས་པའྲི་ཐོས་པ་དང་

བསམ་པ་དང་བཟོ་ལ་སོགས་པའྲི་འདུ་བྱེད་ལ་འདྲིས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དག་སེམས་ལ་ནྲི་

དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་གསལ་བར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་དེ་ལྟར་ལུས་ལའང་ཡོད་ཏན་དེ་

དག་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་ལུས་དང་ཡྲིད་བོ་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། མ་

གྲུབ་ན་ཆ་མེད་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །ཡང་ན་འདྲི་ནྲི་རྒྱང་པན་གྲིས་ལུས་

སེམས་ཆ་མེད་རས་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དང༌། ཕ་མའྲི་ལུས་བུའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་ཉེར་ལེན་

ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་ལ་འགལ་བ་སྟོན་པ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་རང་གྲི་ལུས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྟེན་

ཡྲིན་པ་དུས་མཉམ་པ་དང་སྔ་ཕྲིའྲི་ཕོགས་གཉྲི་ག་བཀག་ཟྲིན་ནས་གཞན་གྲི་ལུས་རྟེན་
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ཡྲིན་པ་འགོག་པར་བཞེད་དེ། གལ་ཏེ་ཕ་མའྲི་ལུས་དེ་ཉྲིད་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་བུའྲི་ཡྲིད་

ཤེས་དང་པོ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ལུས་སེམས་ཆ་མེད་རས་གཅྲིག་ཏུ་

ཁས་བངས་པའྲི་ཕོགས་ལ་སྐོན་འདྲིར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕ་མའྲི་

སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གང་ཡྲིན་ལུས་ཀྲིའང་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཕ་མའྲི་ལུས་སེམས་ཐ་དད་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཕ་མ་ལ་ཤེས་རབ་དང་བརེ་བ་དང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་བུ་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་རྲིག་པ་ལ་ཡང་

འབྱུང་བར་ཐལ། ཕ་མའྲི་སེམས་ལ་ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལུས་ཀྲིའང་ཡྲིན་

པ་གང་ཞྲིག །ཕ་མའྲི་ལུས་ཁོ་ན་བུའྲི་རྲིག་པ་དང་པོ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་རྲིག་པ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྲིག་པ་ཕྲི་མ་ལའང་འབྱུང་བར་མོང་པས་

གྲུབ་པ་བཞྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཐ་མལ་པ་སྐེ་བ་ཕྲི་མར་མཚམས་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་བཤད་པ་ལ། 

མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བ་དངོས་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། གལ་ཏེ། གང་གྲིས་ཕྲི་ནས་མཚམས་སྦོར་མེད་ཅེས་པ་དང༌། དེ་འདའྲི་འཕེན་

བྱེད་ཡོད་གྱུར་ན། །ཕྲིས་ཀང་དེ་འདར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཅེས་སྨྲས་པའྲི་སྐེ་བ་ཕྲི་མར་

ཉྲིད་མཚམས་སྦོར་བའྲི་རྒྱུ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ཐ་མལ་སོ་སྐེ་ཆོས་ཅན། བདེ་བ་ཐོབ་

པར་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འདོར་བར་འདོད་པའྲི་སྲེད་པས་མངལ་ལ་སོགས་

པའྲི་དམན་པའྲི་གནས་ཡོངས་སུ་ལེན་ཏེ།  དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་

གཞན་གྲིས་དབང་མེད་དུ་བཀྲྲི་བ་མྲིན་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལན་པས་དེ་

དག་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཡྲིན་ན་སྡུག་བསྔལ་གྲི་གནས་རང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 498  

དགར་ལེན་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དེ་མྲི་འགལ་ཏེ། སྐེས་བུ་ཀུན་ནས་འཆྲིང་བའྲི་རྒྱུ་

སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་བོ་དང་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་ཀྲི་

སྲེད་པ་འཁོར་བར་སྐེས་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྐེ་གནས་སྡུག་བསྔལ་ལ་

བདེ་བར་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་དང་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་ཀྲི་སྲེད་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་

བསྐུལ་ནས་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེར་ཐལ། གང་ལ་ལོག་སྲེད་དེ་མེད་པའྲི་

དག་བཅོམ་པ་དེ་ནྲི་དེ་ཟད་པར་སངས་པའྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་ནྲི་ལུགས་ལོག་གྲི་སབས་འཆད་པས་

འདྲིར་མ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྐེ་བ་གཞན་ནས་འགོ་འོང་བྱེད་པ་

ལ་སེམས་”ཡན
1
་གར་བས་བྱེད་མྲི་ནུས་པས་ལུས་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། 

ལུས་ཅན་གྲི་སྐེས་བུ་སྐེ་བ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་འགོ་འོང་བྱེད་པ་མེད་དེ། མ་མཐོང་

བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། རྒྱང་པན་ནྲི་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་ལ་

དབང་པོ་མྲི་གསལ་བའྲི་ཕྲིར།  བར་དོའྲི་སྐེས་བུ་མ་མཐོང་བ་ཡྲིན་གྲི་མེད་ནས་མ་

མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་མྲིག་མྲི་གསལ་བ་ཡྲིས་དུ་བ་ཆུང་ངུ་ཡོད་ཀང་མྲི་

མཐོང་བ་བཞྲིན་ནོ། །མྲིག་གྲིས་མ་མཐོང་ཡང་ལུས་ཅན་ཡྲིན་ན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ལུས་

ལ་ཐོགས་པ་སྲྲིད་པ་ལ། དེ་མ་དམྲིགས་པས་མེད་དོ་ཞེ་ན། ལུས་ཅན་ཡྲིན་ཡང་ཕ་

ཞྲིང་དྭངས་པའྲི་ཕྲིར་འགའ་ཞྲིག་ལ་ལར་ཐོགས་པ་མེད་དེ། ར་སོ་མ་ལ་ཆུ་བཞྲིན་

དང་གསེར་ལ་དངུལ་ཆུ་བཞྲིན་ནོ། །བར་དོ་ཡང་ཕ་ཞྲིང་དྭངས་པའྲི་ལུས་ཅན་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༤༡བ༥ན།   ཡྱིན    * ཡན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ནོ། །ལ་ལར་ཞེས་པ་ནྲི། བར་དོ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་མེད་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྐེ་

གནས་སོགས་ལ་ཐོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེས་ན་བར་དོ་རྒྱང་པན་གྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན་མེད་པར་འགྲུབ་པ་མྲིན་

ཏེ། ཡོད་ཀང་རྒྱང་པན་གྲིས་མ་མཐོང་བ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་རྒྱང་པན་

ཀུན་མཁྱེན་དུ་ཐལ་ལོ། །རྒྱན་མཁན་པོས་གཞུག་སྔ་མ་དག་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཤད་

ནས། མ་མཐོང་ཕྲིར་ན་མེད་པའང་ཡྲིན་ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་དེ། དེ་ལ་གཞན་དག་

ནྲི་རྒྱན་གྲི་ལུགས་ཀྲིས་བར་དོ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན་མེད་པའང་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་བར་དོ་འགོག་པའྲི་གཞུང་དུ་སྦོར་བ་རྒྱན་གྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གགས་

སོ། །ཁོ་བོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་རྒྱན་མཁན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བའྲི་ཚུལ་ལས་ཆེས་ཆེར་

ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་སེ་ཆེས་མང་པོ་དག་ལས་སྲྲིད་པ་བར་

དོའྲི་འགོ་བ་ལན་མང་དུ་གསུངས་པ་དག་ལའང་བསྙོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་

མ་ཟད་བར་མ་དོར་འདའ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞུགས་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཆེས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཅན་ཡྲིན་ཡང་ཕ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་འགེལ་བ་བྱེད་པ་ན་བར་དོ་

དངོས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་སྔ་མ་དག་ནྲི། བར་དོ་ཡོད་ཀང་

རྒྱང་པན་གྲིས་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་མྲི་འགྲུབ་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞུང་ཐ་མ་

འདྲི་ཚད་མས་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱན་མཛད་པའྲི་

འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་ཅན་ཡྲིན་ཡང་ཕ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར་སྲྲིད་པ་

བར་མ་དོའྲི་ལུས་ནྲི་ལས་ཀྲི་ནུས་པ་ལས་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཉྲིད་དུ་སྐེས་པས་རྣལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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འབྱོར་པ་ཙམ་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་བཞྲིན་དུ་དམྲིགས་

པ་མ། ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་མེད་པ་མྲིན་ཞེས་པ་བཤད་པས་སོ། །དེ་བས་ན་རྒྱན་

མཛད་པའྲི་བསམ་པ་ནྲི། མ་ཡྲིན་མ་མཐོང་ཕྲིར་མེད་པའང་ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་

པའྲི་དོན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལུས་དང་

བཅས་པའྲི་བར་དོ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན་མེད་པའང་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་སུ་སྣང་

བ་འདྲི་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཤེས་པ་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིའྲི་འགེལ་པར་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་

པའྲི་སྣང་བ་མ་གཏོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལུས་འགོག་པའྲི་རྒལ་ལན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང། དེས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགེལ་པ་ལས། རང་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག་པ་ལས་མ་གཏོགས་

པ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིག་པ་རྣམ་པ་གཞན་ནྲི་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ལོགས་ཤྲིག་ན་གནས་པའམ་གཞན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྣམ་

པར་དབྱེ་བ་འདྲི་ག་ལ་ཡོད་དེ་ལུས་ཀྲི་རྟེན་ལ་ལྟོས་ནས་འདྲི་ནྲི་ལོགས་ཤྲིག་པའམ་

གཞན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཐ་སྙད་པའྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་བཤད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་བར་དོ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

འབྲས་བུའྲི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྲིར། །སྲྲིད་པ་ཆད་ལས་འབྱུང་བ་མྲིན་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་

ཀང་འགོ་བ་འདྲིའྲི་བར་དོ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱྲིབས་དང་ཁ་དོག་འདྲི་ལྟ་བུའོ། །ཚེའྲི་ཚད་

ནྲི་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་ཏེ། དཔད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་ལུང་འབའ་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

ལྔ་པ་རྟེན་ལུས་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་སོ་ནས་ཡྲིད་ཤེས་ལུས་ཁོ་ན་ལས་སྐེ་

བ་སྤྲིར་དགག་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཡང་

ལག་ཅན་ཆ་མེད་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གསུངས་པ་འདྲི་དག་ཀང༌། རྒྱང་པན་གྲི་ར་

བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། བྱེ་བྲག་པ་

ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང་འདྲིར་དོགས་པའྲི་

མཐའ་ཆོད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། རྒྱང་པན་ཁྱོད་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་ན་

ལུས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད། བྱེ་བྲག་པ་འདོད་པ་ལྟ་བུའྲི་ལུས་

རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་གཅྲིག་ཁས་བངས་ནས་དེ་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་

འདོད་དམ། འོན་ཏེ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ལུས་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་ཅེས་བརྟགས་ནས་འགོག་

པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཁས་ལེན་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་དང་མཚུངས་ཀང་ཕོགས་སྔ་མ་རུ་

རྒྱང་པན་འོང་བ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་

པའྲི་རྲིགས་པ་ལ་མྲི་འཐད་པའྲི་རོད་ལན་གྲི་རྲིམ་པ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་དག་ཀང་འདྲིར་

བྱེད་བྲག་པ་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་བཀག་པ་ལས་འཕོས་པའྲི་

ཞར་བྱུང་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲིར་གངས་ཅན་གྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དང་འཆད་པ་པོ་གལ་

ཆེ་བ་དག །འདྲི་ཉྲིད་བྱེ་བྲག་པའྲི་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ་ཁ་འཆམ་བྱས་ནས་འགོག་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི། ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་དང་ཡན་ལག་རྣམས་རས་ཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཡན་ལག་ཅྲིག་
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གཡོ་བ་ན་ཡན་ལག་ཅན་”ཡང་གཡོ
1
་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་

ཀང་གཡོ་བར་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་གཅྲིག་གཡོ་ན་ཀུན་གཡོབ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

གཅྲིག་བསྒྲིབས་ནས་ཀུན་བསྒྲིབས་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བ་འཕེལ་པ་ཉྲིད། ལག་

སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག་ཅེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་དོན་དུ་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །

གང་ལ་ཡང་ཡྲིད་བརྟེན་མེད་པ་ཁྱེད་ཀྲིས་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རས་

གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པའྲི་བྱེ་བྲག་པ་སྔོན་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གང་ནས་ཁྲིད་དེ་འོངས། 

བྱེ་བྲག་པ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་རས་གཞན་ཡྲིན་པར་ར་བའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་ལེན་

ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་གྲུབ་ཡན་ལག་གྱུར་པ་ཡྲི་ཞེས་སོགས་འཆད་པའྲི་སབས་

སུ་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་འདོད་པའྲི་བྱེ་བྲག་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱས་པར་བཀག་པ་

མྲི་དན་ནམ། ཁྱེད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་སབས་དེར་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར་ཁས་

བངས་སྔ་ཕྲི་དངོས་སུ་འགལ་བའང་ཇྲི་ལྟར་མ་ཡྲིན། ཁྱེད་རང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་

ཁས་བངས་ལ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་བརྟེན་པར་རག་མོད། སོབ་དཔོན་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་

ཁས་བངས་སྔ་ཕྲི་འགལ་བའྲི་དྲི་མས་མ་རུངས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །ཡང་ཁ་ཅྲིག་བྱེ་

བྲག་པ་དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་པར་གོ་ནས། གཞུང་འདྲི་རྒྱང་

པན་ཡང་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་འཆད་

པའང་སྣང་མོད། འདྲིར་དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགོག་པའམ་ཡན་ལག་རྣམས་

དང་རས་གཅྲིག་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་ན། འདྲིས་ནྲི་སྒྲིབ་

བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་ན་

1 མ་ཕྱི། ༤༣ན༥ན།   གྔཡོ    * ཡང་གཡོ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 503  

སྒྲིབ་ཐོགས་མྲི་རུང་བར་འདོད་པའང་གསལ་བར་བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་དོན་

གཞན་མེད་ན་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་དུ་མྲི་རུང་ན་རས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲི་ཚོགས་པ་

ཇྲི་ལྟར་སྣང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་སྟོན་པའྲི་གནོད་

པར་ཕར་བརོད་པ་རྣམས་དང་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་ན་ཆོས་རོད་ཀྲི་སྒ་མྲི་

འཐད་པར་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་གནོད་པ་ཚུལ་བརོད་པའྲི་རྒལ་ལན་འདྲི་རྣམས་

གང་ལས་འཕོས། འབྲེལ་མེད་སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བ་ཁྱོད་ཀྲིས་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་མ་

བཅབས་པ་ལེགས་སོ། །དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམས་པར་འབྱེད་པར་ཁས་འཆེ་བའྲི་

འགེལ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་སབས་འདྲིར་གང་ཡང་ལུང་མྲི་སྟོན་པའྲི་སྒྱུ་ཐབས་ཀྲི་བཤད་

པས་གཏོལ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་དོ། །

དེ་བས་ན་བོ་གོས་དང་ལན་པ་དག་གྲིས་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱང་པན་

གྲིས་ལུས་རྟག་པ་ཁོ་ན་ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་

པ་ལ་ཅྲི་ཁྱོད་ལུས་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་དེའྲི་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ནམ། འོན་ཏེ་ལུས་

རྡུལ་ཕན་གྲི་རང་བཞྲིན་དེར་ཁས་ལེན་ཞེས་བརྟགས་ནས་དང་པོ་འགོག་པ། ལག་

སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག་ཅེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་འགོག་པ་མ་ལུས་

རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ཡང་ཁྱོད་བྱེ་བྲག་པ་འདོད་པ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་དོན་

གཞན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་ཁས་བངས་ནས། དེ་ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུར་

རྟོག་ན། ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུར་གྱུར་བའྲི་ལུས་ནྲི་རྟགས་པས་ཁྱབ་པ་ཁྱོད་རང་གྲི་ར་བའྲི་

གྲུབ་མཐའ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཡང་རྟག་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་
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ན་རྟག་དངོས་ལ་ཆ་ཤས་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་ཆ་

མེད་ཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་ན། མགོ་བོའྲི་ཡན་ལག་ཅན་དང་ལག་པའྲི་ཡན་

ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་དག་སོ་སོར་མེད་པར་ཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོར་

ཡོད་ན་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་

གཅྲིག་པ་འདོད་ན། མགོ་བོའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གཡོ་ན་ལག་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཡོ་བར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ལག་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གཡོན་ཡན་

ལག་ཐམས་ཅད་ཀང་གཡོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཁས་ལེན་པ་

དག་ཀང་ཡན་ལག་ཅན་གཡོ་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཡན་ལག་གཡོ་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་རྨ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། བླུན་པོ་དག་གྲིས་ད་

དུང་གོ་བར་མྲི་འགྱུར་ན་ཇྲི་ལྟར་བྱ། ཕྱུགས་ནྲི་དབྱུག་པས་མ་གཏོགས་པ། །བཤད་

པས་ལམ་ལ་གཞུག་ནུས་སམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ལུས་རགས་པ་

ཆ་མེད་ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་དང༌། ལུས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་

འགོག་པའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་གསུངས་ནས་ལུས་རགས་པ་ཆ་བཅས་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་

འགོག་པའྲི་ཕོགས་མ་གསུངས་པ་ཡང་འདྲིར་ལུས་རྟགས་དངོས་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་

འགོག་པའྲི་སབས་ཡྲིན་ལ། རྟག་དངོས་ལ་ཆ་བཅས་ཀྲི་དོགས་པ་གཅད་མྲི་དགོས་

པས་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟག་དངོས་ཆ་བཅས་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་རྒོལ་བ་

སུའང་མེད་དོ། །གཞན་དུ་ན་མཐའ་མ་ལུས་པར་མ་ཁེགས་པའྲི་དོགས་གཅོད་དུ་

འགྱུར་རོ། །སྤྲིའྲི་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་
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ལེན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། ལུས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ལ། ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་ཆ་མེད་ཅྲིག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་

དང༌། བཀག་པ་ལ་གནོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྒྱང་པན་ཁྱོད་ལུས་རྟག་པ་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་

ན། ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པའམ། ལུས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་གང་དེའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་

འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཁྱོད་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་རྟག་དངོས་ཁས་ལེན་ན། རྟག་

དངོས་ལ་ཆ་བཅས་མྲི་འཐད་པས་ཆ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་བྱེ་

བྲག་པ་འདོད་པ་ལྟར་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུའང་

ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། ཡན་ལག་དག་ནྲི་ཆ་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ལུས་

ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཡན་ལག་རྣས་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་རགས་པ་ཆ་མེད་ཅྲིག་

ཏུ་འགྱུར་ན་ཡང༌། དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ལག་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་

གཡོ་ན་རྐང་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཡོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལུས་

ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཆ་ཤེས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་

གཡོ་ན་ཡན་ལག་ཀང་གཡོ་དགོས་པས་ལག་སོགས་གཅྲིག་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་

དག་གཡོ་བས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ”གཡོ
1
་མྲི་གཡོ་

འགལ་བ་ཅན་གྲི་ལས་ནྲི་ཆ་མེད་ཅྲིག་ལ་གཞྲི་མཐུན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། གཞན་དུ་

ན་གཡོ་བའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་དང་མྲི་གཡོ་བའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་ཐ་དད་དུ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་”གཅྲིག
2
་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་

1 མ་ཕྱི། ༤༤བ༥ན།   གཡེ    * གཡོ

2 མ་ཕྱི། ༤༤བ༦ན།   ཅྱིག    * གཅྱིག
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བྱ་བ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་འདུའོ། །མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་འདུ་ནྲི། ལག་པའྲི་

ཡན་ལག་ཅན་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གོས་ཀྲིས་བསྒྲིབས་པ་ན་རྐང་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་སོགས་

ཐམས་ཅད་དག་བསྒྲིབས་པར་འགྱུར་བའམ་འོན་ཏེ་མ་བསྒྲིབས་ན་རྐང་པའྲི་ཡན་

ལག་ཅན་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་དོན་གཞན་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་གྲིས་

མཐོང་རུང་གང་ཞྲིག །དེའྲི་ཚེ་མ་བསྒྲིབས་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལག་

པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གོས་ཀྲིས་བསྒྲིབས་པའྲི་ཚེ་རྐང་པ་སོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་

ཡང་བསྒྲིབས་ན། ལག་པ་མྲི་མཐོང་བའྲི་ཚེ་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་མྲི་

མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་མ་མཐོང་ན་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཁས་ལེན་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་བསྒྲིབས་ཀང་གཞན་མ་བསྒྲིབས་ན་དེའྲི་ཚེ་

བསྒྲིབས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་དེ་མྲི་མཐོང་ཞྲིང་མ་བསྒྲིབས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་

མཐོང་དགོས་པས། ཡན་ལག་ཅན་ལ་མཐོང་མྲི་མཐོང་གྲི་ཆ་གཉྲིས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགལ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན། ཡོན་ཏན་

ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་འདུ་ནྲི། གདོང་གྲི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་མཚོན་གྲིས་ཁ་བསྒྱུར་

བ་ན་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་ཁ་བསྒྱུར་དགོས་པས་གདོང་སྔོན་པོར་མཐོང་

བ་ན་ལུས་ཐམས་ཅད་སྔོན་པོར་མཐོང་དགོས་པའམ། ཡན་ལག་ཅན་གཞན་མ་

བསྒྱུར་ན་བསྒྱུར་བ་དེ་དང་ཁ་དོག་མྲི་འད་བར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། སྔོན་པོར་

སྣང་བ་དང་དེ་མྲིན་པར་སྣང་བའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་གཉྲིས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཡན་ལག་

ཅན་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ་ཞེས་པ་སྟེ། ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་ཡན་ལག་ལ་ཆ་
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གཉྲིས་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་སྦོར་བའང་སྣང་མོད། ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་འགོག་པ་

ན་ཡན་ལག་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ་བ་འཕེན་པའྲི་འབྲེལ་རྲིགས་པ་ཤེས་པ་ཁྱོད་ཀྲིས་སྟོན་

ཞྲིག །དེ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཏུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་བསྟན་ཟྲིན་ནས་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། 

སྐེས་བུའྲི་ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། རགས་པ་ཆ་མེད་གཅྲིག་

ཏུ་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། གཡོ་མྲི་གཡོ་སོགས་འགལ་བར་གནས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་དུ་མ་

རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འདུས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་བཀག་པ་ལ་གནོད་པ་སང་བ་ལ། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་ན་

ཕྲི་དོན་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མྲི་རྟོགས་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་

ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་

དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡོན་ཏན་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་མེད་ན། རྡུལ་ཕན་ལས་རས་ཐ་དད་

པའྲི་རགས་པ་མེད་དགོས་པས་ཕྲི་དོན་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཡྲིན་གནས་

སབས་ཉྲིད་ལས་མ་འཕོས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ནའང་སྔ་མ་རྡུལ་”ཕན
1
་ཁྱད་པར་ཅན་

དུ་མ་གྱུར་བའྲི་དུས་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་དོན་དབང་ཤེས་ཀྲིས་རྟོགས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། སྔ་

མའྲི་གནས་སབས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་

ན། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་པ་ནྲི། དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

གཟུགས་དེ་དམྲིགས་རྐེན་མྲི་བྱེད་པའྲི་གནས་སབས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་མ་

1 མ་ཕྱི། ༤༥བ༢ན།   ཕན    * ཕྲན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གྲུབ་སྟེ། རྡུལ་ཕན་ཁོ་ནའྲི་གནས་སབས་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་བའྲི་གཟུགས་

རྣམས་ནྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་དགོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གཉྲིས་པ་

མ་གྲུབ་པ་ནྲི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རྡུལ་ཕན་མྲིན་པར་ཐལ། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་

ཚད་མས་རང་སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་ཤེས་འདེན་ནུས་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིའྲི་

འགེལ་པར་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས། དེའྲི་ཚེ་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་ཐ་སྙད་ཀྲི་ཡུལ་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་བཤད་པ་ནྲི། དབང་ཤེས་ཀྲིས་རང་ལ་སྣང་བའྲི་བུམ་པའྲི་རྡུལ་ཕན་

ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྲིས་མྲི་འདེན་གྲི་བུམ་པ་ཙམ་གྲི་ཐ་སྙད་ལ་རང་སྟོབས་ཀྲིས་

ངེས་པ་འདེན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། དེའྲི་རྡུལ་ཕན་ཡྲིན་ཡང་རྡུལ་ཕན་དུ་ཐ་

སྙད་མྲི་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་འཆད་པ་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་

རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། ལུས་དེ་རགས་པ་ཆ་མེད་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་གྲི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་

ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་ལུས་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་རྡུལ་ཕན་སོ་སོར་གནས་པའྲི་གནས་

སབས་བཞྲིན་དུ་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་སྲིལ་བུར་མཐོང་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྡུལ་ཕན་

དུ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཁྱོད་རགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བའྲི་གནས་

སབས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟོགས་པ་མྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །གང་དག་རགས་པ་ཡྲིན་

ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་བཞྲིན་དུ་རྡུལ་ཕན་ཡྲིན་ན་དབང་ཤེས་ཀྲི་

མཐོང་དུ་མྲི་རུང་བས་ཁྱབ་པར་གཞུང་འདྲིས་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནྲི། དབང་ཤེས་

ལ་གཟུང་ཡུལ་མྲི་སྲྲིད་བར་འདོད་པ་སྟེ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་མྲི་སྲྲིད་པ་སྨྲ་བར་

བྱེད་པའོ། །
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གཉྲིས་པ་དེས་རྲིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། རྡུལ་ཕན་

བསགས་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་བསྒྲུབས་པ་འདྲིས་ནྲི་ཆོས་ཅན། རགས་པ་

ཆ་མེད་དོན་གཞན་མྲི་སྲྲིད་ན་ཕྲི་དོན་གང་ལའང་སྒྲིབ་བྱེད་སོགས་བྱེད་བའྲི་ནུས་པ་

མེད་པ་དག་ཀང་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་མེད་ཀང་རྡུལ་ཕན་བསགས་པས་བྱ་བ་དེ་

དག་བྱེད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་

ཡོན་ཏན་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ། དབང་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་དོན་

གཞན་དགོས་པ་དགག །སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པས་གངས་སོགས་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་

འགྲུབ་པ་དགག །དེ་མ་སྒྲུབ་ན་སྒ་ཐ་དད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ན། བྱེ་

བྲག་པ་དག་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཡོད་བའྲི་དབང་གྲིས་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་

ཡྲིན་གྲི་དེ་མེད་ན་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་ཉྲིད་ཡན་

ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རྟོག་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་

དངུལ་ཆུ་གསེར་སོགས་དང་འདེས་པའམ་རྡོ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡང་དབང་

ཤེས་ལ་སྣང་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

རྡུལ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲིས་རས་མྲི་རོམ་པ་ཁྱེད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དབང་སོགས་རྐེན་གསུམ་སོ་སོར་དབང་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་

མེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཚོགས་པ་ནའང་གཟུགས་སོགས་རྟོགས་པའྲི་དབང་ཤེས་དག་

ནྲི་ཇྲི་ལྟར་སྐེད་པ་ཡྲིན་ཏེ་མྲི་སྐེད་པར་ཐལ། ཚོགས་པའྲི་ཚེ་ཡང་དེ་དག་ལ་ཡན་
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ལག་ཅན་རས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྐེན་གསུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་

མེད་ཀང་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཕད་པ་ལས་ལན་པ་རོམ་པ་ཡྲིན་པས་རྐེན་གསུམ་ཕད་

པའྲི་ལན་པ་ལས་དབང་ཤེས་སྐེའོ་ཞེ་ན། རྐེན་གསུམ་གྲིས་ལན་པ་སྐེད་པ་མྲི་འཐད་

པར་ཐལ། ལན་པ་སྐེད་པ་འདྲིར་ཡང་ཐལ་བ་དེ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་ལྟར་མཚུངས་

ན། རྐེན་གསུམ་མ་ཚོགས་པའྲི་ཚེ་ལན་པ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་དག་གྲིས་

ཚོགས་ཀང་སྐེད་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ཚོགས་ཀང་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། མ་ཁྱབ་ན། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་རྒྱུ་དུ་མས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་

བྱེད་མྲི་སྲྲིད་པར་ཁས་བངས་པ་ཉམས་སོ། །

ཡང་ན་རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། རྐེན་གསུམ་ཕད་པའྲི་ལན་པ་འདྲིར་ཡང་

དབང་ཤེས་མྲི་སྐེད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་

ཐལ་བ་མཚུངས་སོ་ཞེས་འཆད་དེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །གལ་ཏེ་གསེར་དང་དངུལ་

ཆུ་འདེས་པ་འདྲིར་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་མེད་ཀང་རྡུལ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་

ཕད་པའྲི་ལན་པ་དབང་ཤེས་ལ། སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བརྟེན་པ་རྡུལ་ཕན་ཕད་པ་གང་

ལས་ཀང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། རྟེན་རྡུལ་ཕན་

མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ས་གཤེར་དང་བུ་རམ་ལ་སོགས་པ་རས་

རྲིགས་མྲི་མཐུན་སྣ་ཚོགས་སྦར་བའྲི་བཏུང་བ་ཆོས་ཅན། སྔར་མ་སྦར་བ་སོ་སོའྲི་

དུས་ན་མེད་པའྲི་རོ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལན་པར་འགལ་བར་ཐལ། དེ་དག་

གང་ལ་ལན་པའྲི་གཞྲི་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་

ཅན་དོན་གཞན་མེད་ཀང་ཡན་ལག་གྲི་རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་
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བཏུང་བ་རོ་ཞྲིམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། བཏུང་བ་དེ་ལ་

རང་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རོ་གཟུགས་སོགས་མ་འདེས་པར་སྣང་བའྲི་བོ་ཐ་

དད་པར་སྐེ་བར་འགྱུར་གྲི་ཐུན་མོང་དུ་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོ་གཟུགས་ཀྲི་བོ་སྐེ་

མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་སོ་སོའྲི་རོ་གཟུགས་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རོ་གཟུགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རང་ལུགས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རོ་

གཟུགས་དང་དེ་གང་ལ་ལན་པའྲི་གཞྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་ཅན་དེ་

ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྷ་དབང་བོ་ནྲི། བོའྲི་ཐ་དད་ཡོད་བོ་ཡྲི། ཞེས་བཏོན་ནས། འོ་མ་ལ་སོགས་པ་

སོ་སོར་འཐུངས་པའྲི་རོ་མོང་བའྲི་བོ་ལས་ཐ་དད་པར་རས་སྣང་ཚོགས་སྦར་བའྲི་

བཏུང་བ་ལ་རོ་མོང་བ་གཞན་མེད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་གྲི་རོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་བྱ་བརྒྱ་ཚར་དུ་དངར་བའྲི་ཕེང་བ་ལ་ཕེང་བ་རྲིང་པོ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་བོར་མྲི་འགྱུར་པར་ཐལ། ཕེང་བ་ནྲི་ཡོན་ཏན་མྲིན་ཞྲིང༌། ཡོན་ཏན་ལ་

ཡོན་ཏན་གཉྲིས་པ་མྲི་བརྟེན་པས་དེ་ལ་རྲིང་པོའྲི་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པར་མྲི་འཐད། རྡུལ་

རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཕད་པ་ཡྲིན་པས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་གངས་སོགས་དེ་དང་ལན་པའྲི་བུམ་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་དང་བུམ་པ་ཞེས་

བརོད་པའྲི་སྒ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོ་ལས་རས་ཐ་དད་པར་བུམ་པའྲི་གངས་དང་ལན་པ་

དང་ལས་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡོད་ན་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་དགོས་

པ་ལ་མྲི་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པས་གངས་སོགས་ཡོན་ཏན་
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རས་གཞན་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནྲི། བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་བུམ་པའྲི་གངས་

སོགས་ཡོད་དེ། བུམ་པ་གཅྲིག་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་འཇུག་པ་མཐོང་བའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན། སྒ་དང་རྟོག་པའྲི་ཐ་དད་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་དོན་རས་ཐ་དད་ཡོད་མྲི་

དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་བུམ་པའྲི་གཅྲིག་མེད་ཀང་བུམ་པ་

གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་གཞན་སེལ་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་

རྣམ་རྟོག་གྲིས་བཏགས་པའྲི་དོན་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པ་ལ་གངས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་མེད་ཀང་སྔོན་པོ་གཅྲིག་ཅེས་པ་ལ་

སོགས་པའམ་བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དག་དངོས་པོར་མེད་པས་དེ་ལ་ཡོན་

ཏན་རས་གཞན་མེད་ཀང༌། གཅྲིག་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་མཐོང་བ་བཞྲིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་འདས་མ་འོངས་ལ་གངས་ཀྲི་ཐ་སྙད་སྦོར་བ་འདྲི་ནྲི་བཏགས་མྲིང་དུ་

འདོད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་དེ་དག་ལ་དེ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་དེ་ནྲི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་དག་གྲི་རྒྱུས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཅྲིས་མྲི་འདོད་དེ། འདས་

མ་འོངས་པ་གངས་ཀྲི་ཐ་སྙད་སོགས་བཏགས་མྲིང་དང༌། གཞན་ལ་དངོས་མྲིང་དུ་

འཇུག་པའྲི་ཁྱད་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ཀུན་ལ་ཉེར་བརྟགས་མྲིན་ཏེ། དངོས་མྲིང་

མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་མྲིང་དེའྲི་དོན་རས་ཐ་དད་ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་ཡོད་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་

པ་སྟེ་དངོས་མྲིང་དང༌། དེ་མེད་པ་ལ་མྲིང་དང་དེ་འཇུག་པ་བཏགས་མྲིང་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་

ན། ཁྱད་ཆོས་དོན་གཞན་ལས་མྲིང་འཇུག་པ་དངོས་མྲིང་དང། དེ་མེད་པའྲི་མྲིང་

བཏགས་མྲིང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་གྲུབ། བརོད་བྱའྲི་དོན་རས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལ་སྒ་ཐ་དད་སྦར་བ་དོན་མེད་དེ། སྦར་ཡང་རྣམ་གངས་པ་ཙམ་དུ་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མེད་པའྲི་སྒ་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་རྣམ་གངས་

པར་འགྱུར་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་གངས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཅན་མྲིན་ཡང། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་གངས་སོགས་ཀྲི་སྒ་དང་གངས་དེ་དང་ལན་

པའྲི་དཀར་སོགས་བརོད་པའྲི་སྒ་ནྲི་སྒ་རྣམ་གངས་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་

ཡང་དཀར་པོ་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་རས་གཞན་པའྲི་གངས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མེད་

ཀང༌། དཀར་པོ་གཅྲིག་གཉྲིས་སོགས་ཀྲི་གངས་རོད་པའྲི་སྒ་དང་དཀར་པོ་རོད་པའྲི་

སྒ་རྣམ་གངས་པ་མ་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་ཡོད་པའྲི་གངས་རས་གཞན་མེད་ན། ཆོས་དེའྲི་

གངས་རོད་པ་དང་ཆོས་དེ་རོད་པ་རྣམ་གགས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་དེ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་དཀར་པོ་དེ་ལའང་གངས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ཡོད་པ་ན་

ཡོན་ཏན་དང་རས་ནྲི་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡོན་ཏན་ལའང་ཡོན་ཏན་

རས་གཞན་གཉྲིས་པ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྒ་རྟོག་ཐ་དད་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་རས་

གཞན་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་རྟོག་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མྲིན་

ཡང༌། ལོག་པའྲི་དབྱེ་བས་སྒ་རྟོག་ཐ་དད་འཇུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་ལས་

ལ་རས་མྲིན་པ་དང་རས་ལ་ལས་མྲིན་པའྲི་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་མེད་ཀང༌། ལས་

འདྲི་རས་མྲིན་རས་འདྲི་ལས་མྲིན་ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་མ་གྲུབ་ན་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ལ། ཆོས་

ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། རྲིགས་རོད་དང་ཚོགས་

རོད་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་བུམ་པ་དང་བུམ་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གངས་རས་ཐ་དད་མེད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་རས་ཐ་དད་དུ་མེད་

ན། བུམ་པའྲི་གངས་ཞེས་པའྲི་དྲུག་སྒ་དང་སོར་མོའྲི་ལན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་དྲུག་སྒ་མྲི་

འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐ་དད་པ་ལ་ནྲི་དྲུག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་དྲུག་སྒ་ནྲི་ཆོས་

ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྦོར་བ་ཡྲིན་པས་སོ་ཞེ་ན། ཆོས་ཆོས་ཅན་རོད་པའྲི་

སྒ་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པའྲི་གངས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་པོའམ་ཆོས་

རོད་པའྲི་སྒ་རྣམས་ཀྲིས་གངས་སོགས་དེ་དང་ལན་པའྲི་བུམ་སོགས་ཐ་དད་པ་བཞྲིན་

དུ་བསྟན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་བུམ་པའྲི་གངས་དེ་ཉྲིད་ཀ་བའྲི་ཆོས་སུ་གྱུར་བའྲི་

གངས་ལྟ་བུ་གངས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་སོར་

”མོའྲི
1
་གཤྲིབས་པ་དེ་ཙམ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ་སོར་མོའྲི་ཆོས་གཞན་ཀུན་བོ་ཡུལ་

དུ་འཕངས་པ་མེད་པར་ནྲི་སབས་ལ་ལར་སོར་མོའྲི་ལན་པ་ཞེས་གཤྲིབས་པ་དང་སོར་

མོ་ཐ་དད་པའྲི་སོ་ནས་སོར་མོ་དེ་གཤྲིབས་པའྲི་ཆོས་བཞྲིན་དུ་རོད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་

བཞྲིན་དུ་དོན་སོར་མོ་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་བརོད་ཀང་སོར་མོའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་

ཉན་པ་པོའྲི་བོ་ཡུལ་དུ་འཕེན་པའམ་མྲི་སོང་བར་སོར་མོ་ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་བུར་གོ་བར་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར་ན་སོར་མོ་ལན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ཆོས་ཅན་བརོད་པར་གགས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དོན་གཅྲིག་ཉྲིད་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་གོ་བར་”བྱེད
2
་པ་དང༌། ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་

བུར་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་སྦོར་ཚུལ་གྲི་བྱེ་བྲག་གྲིས་ཆོས་རོད་དང་ཆོས་ཅན་རོད་པའྲི་

སྒ་བརྡར་ནྲི་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆོས་ཅན་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཆོས་ཡོད་པའྲི་དབང་

གྲིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཆོས་ཅན་རས་

1 མ་ཕྱི། ༤༨ན༧ན།   ནོའྱི    * མོའྱི

2 མ་ཕྱི། ༤༨བ༢ན།   བྱད    * བྱེད



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཐ་དད་མེད་ཀང་དྲུག་སྒ་སྦོར་བ་འཐད་དེ། དོན་གཅྲིག་ཉྲིད་ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་བུར་གོ་བར་

བྱེད་འདོད་པ་དང༌། ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་གོ་བར་བྱེད་འདོད་པའྲི་བརྡ་སྦོར་ཚུལ་གྲི་བྱེ་

བྲག་གྲིས་ཆོས་ཆོས་ཅན་རོད་པའྲི་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རྲིགས་རོད་དང་”ཚོགས
1
་རོད་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སང་པ་ནྲི། གལ་

ཏེ་རྲིགས་དོན་གཞན་དང་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་མེད་ན་རྲིགས་རོད་ཀྲི་སྒ་དང་

ཚོགས་རོད་ཀྲི་སྒའྲི་དབྱེ་བ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་

རོད་ཀྲི་སྒ་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པའྲི་རྡུལ་རས་

བརྒྱད་པོ་དེ་ཡྲི་མཚུངས་པའྲི་འབྲས་བུ་ཆུ་སྐོང་པའྲི་རྒྱུན་མྲིན་པ་ནྲི་རྣམ་པར་གཅོད་

པའྲི་ཚོགས་པ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར། བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་དེ་བུམ་པ་དང་བུམ་པའྲི་གཟུགས་

གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་པ་ཅན་ཏེ་གཞྲི་མཐུན་བརོད་པའྲི་སྒ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་

པའྲི་སྒ་དེས་བུམ་པའྲི་གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་

བསྐེད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ནུས་པའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི་བརོད་བྱར་སོང་བའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་བུམ་པའྲི་སྒ་དེ་བུམ་པའྲི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་རྲིགས་རོད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་

པས་རྲིགས་ཅན་དེ་དག་བརོད་བྱར་མྲི་སོང་ལ། བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ལྟོས་ནས་

ཚོགས་རོད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་པས་ཚོགས་པ་ཅན་དེ་དག་བརོད་བྱར་སོང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་བུམ་པའྲི་བྱེ་བྲག་ཡྲིན་ན་བུམ་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱད་པས་དེ་དག་ལ་བུམ་པ་

ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་མཐུན་འཇུག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་བུམ་པ་མ་

1 མ་ཕྱི། ༤༨བ༤ན།   ཆོགས    * ཚོགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པས་དེ་དག་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་དོན་མཐུན་མྲི་འཇུག་པས་ཁྱབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་སྒ་དེས་རྲིགས་ཅན་དང་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བྱར་སོང་མྲི་སོང་གྲི་ཁྱད་

པར་བུམ་པ་ཡྲིན་པ་དང་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར། དེ་མཚུངས་འབྲས་བུ་ཡྲི། །རྒྱུ་མྲིན་པར་ནྲི་རྣམ་གཅོད་ལ། །བུམ་པའྲི་སྒ་ནྲི་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེས་པས། ཆུ་སྐོར་གྲི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡྲིན་ན་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་

མཐུན་འཇུག་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་ལ། གཟུགས་སོགས་ནུས་པའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི་ཞེས་

པས་རང་འབྲས་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་བྱེད་ནུས་པ་སོགས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་

སྒ་འཇུག་པ་ཡྲིན་གྲི་བུམ་པའྲི་སྒ་འཇུག་པ་མྲིན་ཞེས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། རྲིགས་དོན་གཞན་བརོད་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་བརོད་པའྲི་

སོ་ནས་རྲིགས་རོད་དང་ཚོགས་རོད་དུ་ངེས་པར་བཞག་དགོས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། 

རྲིགས་ཅན་བརོད་བྱར་མྲི་སོང་བ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བྱར་སོང་བའྲི་སྒ་འདྲི་ནྲི་

རྲིགས་དང་ནྲི་ཚོགས་པ་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་སོ་སོར་འབྱེད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཁྱད་པར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་དུ་མེད་ཀང་བུམ་པ་

ཡྲི་ནྲི་གཟུགས་ཞེས་པའྲི་དྲུག་སྒ་སྦར་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བུམ་པའྲི་

གཟུགས་ཁྱད་གཞྲི་དང་ཚོགས་སྤྲི་བུམ་པ་དེ་ཁྱད་ཆོས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་ཏེ་བསྟན་

པས་བུམ་པའྲི་གཟུགས་དེས་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པའྲི་ཁྱད་པར་དེ་

ཐུན་མོང་མྲིན་པར་བོ་ཡུལ་དུ་བསྟན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཕོགས་

འདྲིས།  ཙན་དན་གྲི་དྲི་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ལའང་དེ་ཁོ་ན་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པར་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལུས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ། 

ལུས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་རགས་པ་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་ཡོད་པ་ནྲི་ཁྱོད་ཀང་ཇྲི་

སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དག་གྲི་དཔུང་མྲི་བཟོད་པས་ཁས་མྲི་ལེན་

གྲི། འོན་ཀང་ལུས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཕོགས་ལ་ད་

དུང་ཁོ་བོ་ཅག་བརྟེན་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ལུས་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཚོགས་པ་ཡྲིད་

བོའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་དགོས་སམ་འོན་ཏེ་རེ་རེས་ཀང་སྐེད་པར་ནུས། གལ་ཏེ་ལུས་ཀྲི་

རྡུལ་ཕན་མ་ལུས་པ་ཚོགས་པ་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི། རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་དགོས་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་

ལུས་ལ་ཡོད་པའྲི་རྡུལ་གྲི་ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཅྲིག་དང་བྲལ་ནའང་ཡྲིད་

བོ་སྐེ་བ་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་རྡུལ་རེ་རེས་ཀང་སྐེད་པར་ནུས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་

གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཅྲིག་ཅར་ཡྲིད་བོ་རྟོག་པ་མང་པོ་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་ཉེར་ལེན་ལུས་ཀྲི་རྡུལ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་ཉེ་ཡང་རྐེན་ཁྱད་པར་ཅན་

དབུགས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མེད་པས་ཡྲིད་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དབུགས་འབྱུང་རྡུབ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཆ་དུ་མ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་

ཡྲིད་བོ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐེ་བར་ངེས་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་ལུས་གཉྲིས་རྡུལ་

གྲི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཅན་ཉྲིད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དབུགས་རྟག་

པ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཡྲིད་བོ་མང་པོ་ཅྲིག་ཅར་དུ་

གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའྲི་ཉེར་ལེན་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་དང་རྐེན་དབུགས་རྟག་

པ་རྟག་ཏུ་ཉེ་བར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དབུགས་རྟགས་ཀང་དུས་གཅྲིག་ཏུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཡྲིད་བོ་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུར་ངེས་ཀྲི་དུ་མའྲི་རྒྱུ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྲིམ་གྲིས་ཀང་དུ་མའྲི་

རྒྱུ་མྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཅྲིག་ཅར་མྲིན་པ་གང་ཞྲིག །ནུས་པའྲི་ཁྱད་པར་འགྱུར་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། དབུགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟག་པ་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་ཁྱོད་ལས་ཡྲིད་བོ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐེ་བར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་ཡུན་ལ་ཡང་དོན་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་འཛིན་པའྲི་བོ་དུ་མ་སྐེ་

བའྲི་ཕྲིར། སྔ་ཕྲི་དུ་མ་བོ་གཅྲིག་གྲིས་ཤེས་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་དག་བོ་དུ་མ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་ཡྲིད་བོ་དེས་དོན་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་དེ་དག་རྣམ་ལན་དུ་ཤེས་སམ་རྣམ་མེད་དུ་

ཤེས། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྲིད་བོ་དུ་མ་སྐེ་བར་གྲུབ་སྟེ། དོན་སྔ་ཕྲི་དུ་མའྲི་རྣམ་པ་རྲིམ་

གྲིས་འཆར་བ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣམ་མེད་དུ་ཤེས་ན་ཡྲིད་བོ་དེས་དོན་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་

དེ་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་མྲི་དགོས་པར་

དངོས་སུ་ཤེས་ན། དེས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་ལའང་འགལ་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ན་རྲིམ་གྲིས་ཀང་ཤེས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཉྲི་གའྲི་ཚེའང་རྣམ་པ་མ་

ཤར་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལུས་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་དགོས་ཀྲི་རང་

གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་འབྱུང་བ་མྲིན་པར་དུས་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བ་ཅན་གྲི་

དབུགས་ཀྲི་སད་ཅྲིག་མང་པོ་དག་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བ་དེ་འདའྲི་ཡྲིད་སེམས་

ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་ནྲི་རྟོག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིད་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། 

དབུགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། སྔ་ཕྲི་རྲིམ་ལན་དུ་ཇྲི་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འཐད་པར་ཐལ། གོ་རྲིམ་དང་ལན་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལུས་རྟག་པ་

ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཉེས་པ་དེ་མ་བཟོད་པས་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ཡང་རྒྱུ་

ཉྲིད་དུ་ཁས་ལེན་ན་དང་པོ་མངལ་དུ་སྐེས་མ་ཐག་པ་ལ་དབུགས་འབྱུང་བར་མྲི་

འགྱུར་བར་ཐལ་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་རྲིགས་འད་སྔ་མ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

ཡོད་ན་སྐེ་བ་སྔ་མ་མེད་པ་ཉམས་སོ། །དེར་མ་ཟད་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་རྲིམ་གྲིས་

སྐེ་བའྲི་གོ་རྲིམ་ཡོད་ཀང་འབྱུང་”རྔུབ
1
་རེ་རེ་ཡང་ཆ་དུ་མ་ཅན་ཉྲིད་དུ་ངེས་ཏེ་གོས་

ཐ་དད་དུ་མའྲི་ཡུལ་ན་ཁྱབ་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་བོ་ནྲི་དུ་མ་

ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དབུགས་ཀྲི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་ཡོད་མོད། 

དབུགས་དུ་མའང་དུས་གཅྲིག་པ་ཅན་གྲི་སེམས་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་དུ་མའྲི་རྒྱུ་

མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དབུགས་རྒྱུ་བ་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་སུ། 

དབུགས་རྒྱུ་བ་དག་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་མ་ཚད་ནའང་ཡྲིད་བོ་མྲི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དབུགས་ཀྲི་ཆ་དུ་མ་ཀུན་ཚོགས་པ་ཡྲིད་བོའྲི་རྒྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲི་སྟེ་དག་ཞན་

སོགས་ཡྲིད་བོའྲི་ཆ་མང་ཉུང་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པས་ཡྲིད་བོ་སྐེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

དངོས་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ་འབྲས་བུ་ལའང་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དབུགས་ལ་དག་ཞན་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་གསལ་མྲི་

གསལ་སོགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར། ཁྱབ་སྟེ། འབྲས་བུ་གང་ཞྲིག་གང་གྲི་

འཕེལ་འགྲིབ་ཐ་དད་ལས་”འཕེལ
2
་འགྲིབ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་པ་དེ་དེའྲི་དངོས་

འབྲས་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་བསྡུ་བ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དབུགས་

1 མ་ཕྱི། ༥༠ན༧ན།   རྔུལ    * རྔུབ

2 མ་ཕྱི། ༥༠བ༣ན།   འཕལ    * འཕེལ
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ཡྲིད་བོའྲི་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། དབུགས་རྟག་པའམ་མྲི་རྟག་པ་གང་ཡྲིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། རྲིམ་གྲིས་ཀང་མྲིན་ཁྱད་མེད་ཕྲིར་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་རྐང་པ་

དྲུག་གྲིས་འགོག་གོ །དེ་ནས་དྲུག་གྲིས་དབུགས་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགོག་

པའམ། དུ་མ་ཉྲིད་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །མྲི་རྟག་པ་དངོས་

རྒྱུ་ཡྲིན་ན་དབུགས་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་ནམ། དབུགས་

ཀྲི་ཆ་དུ་མ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་ཚོགས་པ་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་ནམ། དབུགས་ཀྲི་ཆ་མང་

ཉུང་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་ཞེས་བརྟགས་ནས། དང་པོ་འགོག་པ། རང་

རྲིགས་ཞེས་སོགས། གཉྲིས་པ་འགོག་པ། གལ་ཏེ་དུ་མའང་ཞེས་སོགས་དང་། 

གསུམ་པ་འགོག་པ། ཅྲི་སྟེ་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ལྟར་བཀག་པའྲི་ཉེས་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྲི། ཡྲིད་བོ་རང་གྲི་

རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པ་ཁྱེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཡང༌། དུ་མ་ཅྲིག་ཆར་སྐེ་

བར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་གཅྲིག་ནྲི་རྲིགས་འད་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་

དངོས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་འད་རེ་རེ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ངེས་པའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་དོན་གཞན་གཟུགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་

ཡྲིས། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གྲི་ནུས་པ་མེད་པར་བྱས་ནས་དེའྲི་ཚེ་དོན་གཞན་སྒ་མྲི་འཛིན་

པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ལུས་རྟག་པ་ཡྲིད་བོའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་ན་ཡྲིད་བོ་དུ་མ་རྒྱུད་

གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ་མཐུན་རྐེན་དབུགས་ལ་རག་ལས་

པས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལན་བཀག་ཟྲིན་ནས་ལན་གཞན་

འགོག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དང་པོ་མངལ་དུ་སྐེས་མ་ཐག་ལུས་ལས་ཅྲིག་ཅར་ཡང་བོ་དུ་མ་
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སྐེ་ཞྲིང༌། ཕྲིས་ནྲི་རང་གྲི་རྲིགས་འད་ལས་ཡྲིད་བོ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐེ་བར་ངེས་པས་ཕྲིས་

དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡང་ན། དང་པོ་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་འགལ་སོང་དུ་སྦར་རོ། །ལུས་ཀྲི་ནུས་པ་ནྲི་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན་ལོག་པ་ཡྲིན་ཏེ་

རྟག་པའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་ཕྲིས་ཀང་ལུས་ལས་ཡྲིད་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་

སྐེ་བར་ཐལ་ལོ། །

དྲུག་པ་འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་གནོད་པ་

སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་འཆྲི་སེམས་ཐ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་ཞྲིང༌། ལུས་ནྲི་

ལོག་པའམ་རྒྱུན་འཆད་པས་སེམས་འབའ་ཞྲིག་ཤྲི་བའྲི་འོག་ཏུ་ཡན་གར་བར་གནས་

པར་འགྱུར་ཏེ། རྟེན་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་ཐ་མ་དེ་འཆྲི་

ཁའྲི་ལུས་ཐ་མ་དེས་ཤེས་བའྲི་འོག་དེ་མ་ཐག་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་

འཇུག་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སེམས་ཀྲི་རྒྱུན་ཤྲི་བའྲི་འོག་ཏུ་གང་ལ་གནས་པའྲི་

ལུས་དེའྲི་རྒྱུར་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་རེ་ཤྲིག་ཤྲི་

བའྲི་འོག་ཏུ་སེམས་ཡན་གར་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འདོད་ཁམས་ནས་

གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ཚེ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའོ། །ན། ཞེས་པའྲི་དགར་ཚིག་གྲི་ནུས་

པས། ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ནྲི། འཆྲི་ཁའྲི་ལུས་ཐ་མ་དེ་ཤྲི་བའྲི་འོག་རོལ་དེ་མ་ཐག་གྲི་

ལུས་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་དང༌། འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་ཐ་མ་དེའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་

དུ་འགྱུར་ན་རྟེན་མེད་དུ་མྲི་གནས་ཀྲི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཏེ། དཔེར་ན་འདོད་

ཁམས་ནས་ཤྲི་འཕོས་ནས་འདོད་ཁམས་སུ་སྐེ་བའྲི་བར་སྲྲིད་གྲུབ་མ་ཐག་པ་ལྟ་བུའོ། །

འོ་ན་འདོད་ཁམས་ནས་ཤྲི་འཕོས་ནས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐེ་བའྲི་ཚེ་སེམས་
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ཡན་གར་བར་གནས་ནས། གཟུགས་མེད་ནས་ཤྲི་འཕོས་ནས་འདོད་ཁམས་སུ་སྐེ་

བའྲི་བར་དོའྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་ཉེར་ལེན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཟུགས་

མེད་དུ་འཕོ་ཁའྲི་འདོད་ཁམས་ཀྲི་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་ཐ་མ་ལྔ་གཟུགས་

མེད་ནས་འཕོས་པའྲི་འདོད་ཁམས་ཀྲི་བར་དོའྲི་ལུས་གཞན་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་སྐེད་

པའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེས་བག་ཆགས་བསོས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ས་བོན་

གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་འཕོ་ཁའྲི་ཤེས་པ་ཐ་མའྲི་སྟེང་ན། ཡོད་པ་དེ་ཡོངས་སུ་

སྲིན་པ་དགོས་ཀྲི་ཉེ་ལན་དུ་ཡོད་པ་ལས་གཟུགས་མེད་ནས་འཕོས་པའྲི་འདོད་པའྲི་

བར་དོའྲི་ལུས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་སྐེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་རྒལ་ལན་གྲིས་

གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་དག་རྒྱས་པར་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་ཁོ་བོས་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་འཆྲི་ཁའྲི་ལུས་ཐ་མ་ཕྲི་མའྲི་ལུས་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་

དང༌། འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་ཐ་མ་དེའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ཡྲིན་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་འཆྲི་

ཁའྲི་ལུས་ཐ་མ་ཕྲི་མའྲི་སེམས་དང་པོ་དེའྲི་ཡན་ལག་གྲི་དངོས་པོ་དང་། སེམས་ཐ་

མ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ལ་རྒྱང་པན་གྲིས་དེ་ལྟར་མ་དམྲིགས་

པ་ཙམ་མེད་པར་ངེས་བྱེད་མྲིན་པར་སྔར་རབ་ཏུ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་བུས་

དགག་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དབང་པོ་ཡྲིན་པ་སོགས་ཀང་ནྲི་དེ་འགོག་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ལྷག་མ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཚུལ་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་པར་མ་ཟད་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་ཚེ་འདྲིའྲི་དབང་པོ་སྔ་མ་སྔ་མས་རང་གྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་ལ་ཕན་འདོགས་

པའྲི་ནུས་པ་དག་ནྲི་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོ་སྔ་མ་དང་བ་དང་རོག་པ་
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སོགས་ལས་ཕྲི་མ་དང་བ་དང་རོག་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་

ལྟར་དཔེ་བསྒྲུབས་ནས་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། ཕྲི་མའྲི་དབང་པོ་གཞན་དང་གཞན་

རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་བ་དག་ཀང་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ད་

ལྟའྲི་དབང་པོ་བཞྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དཔེ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཚེ་འདྲིའྲི་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་

རྣམས་ནྲི་ལུས་རྟག་པ་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་བ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སྔ་མ་དབུགས་ལུས་ལས་སྐེ་བ་དང་སེམས་ལུས་ལས་སྐེ་བ་ལ་

བརོད་པའྲི་ཉེས་པ་བཞྲིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཚེ་འདྲིའྲི་དབང་པོ་སེམས་

ལས་སྐེའོ་ཞེ་ན། ཕྲི་མའྲིལུས་གཞན་ཡང་སེམས་འདྲི་ཉྲིད་ལས་ནྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཚེ་འདྲིའྲི་དབང་པོ་སེམས་ལས་སྐེ་བ་གང་ཞྲིག །སྔ་ཕྲིའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་

ཉེར་ལེན་ལས་སྐེ་མྲི་སྐེ་རྲིགས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། སྐེ་བ་ཕྲི་མ་སྒྲུབ་

པར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་ལུས་དང་དབུགས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིད་བོའྲི་

ཉེར་ལེན་མྲིན་པར་གྲུབ་པས། རྒྱུ་ལུས་དང་བྲལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཐ་མ་ནྲི་འཆྲི་ཁའྲི་སེམས་རྣམས་ཀུན་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་མེད་པར་

འགྲུབ་བ་མྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་”ཕོགས
1
་ཆོས་ཅན་སོང་བའྲི་གང་ཟག་གྲི་ངོར་

ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཞྲིག་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་འདའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་དག་

ལྷག་ལན་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གོམས་པ་སྲྲིད་ཀང་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་མྲི་འཐད་པ་དགག་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥༢ན༥ན།   བོྱགས    * ཕོགས
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ལ། རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བརེ་བ་དང་ཤེས་

རབ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ན་ཡང་ཚད་

ཅན་གྲི་རང་བཞྲིན་ལས་འདས་ནས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་མྲིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་མཆོངས་པ་གོམས་པས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཡང་མཐའ་མེད་དུ་ནྲི་

འཕེལ་བ་དང༌། ཆུའྲི་དོད་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཡང་མཐར་དམར་འབར་བར་

འགྱུར་བ་མྲིན་པ་བཞྲིན་དུའོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་ལ། དེ་གཉྲིས་མྲི་

མཚུངས་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་མཆོངས་པ་དང་ཆུའྲི་དོད་ལ་རྟགས་ཀྲི་

ཁྱད་པར་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་འབད་རོལ་སྐར་མ་འབའ་ཞྲིག་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་གོམས་

པས་རྲིགས་འད་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཉྲིས་མ་ཚང་

བས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་མྲིན་ལ། བརེ་བ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་སོམ་པ་ལ་དེ་

ཚང་བས་མྲི་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་མཆོངས་པ་དང་ཆུའྲི་དོད་ལ་དེ་

གཉྲིས་མ་ཚང་བས་མཐའ་མེད་དུ་མྲི་འཕེལ་བར་བསྟན་པ་ནྲི། བྱས་ཏེ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་སྦར་ན། བྱས་ཏེ་གལ་ཏེ་སར་ཡང་

ནྲི། །འབད་རོལ་ལ་ནྲི་ལྟོས་འགྱུར་ཏེ། །ཁྱད་པར་ཕྲི་མ་དག་ལ་ནྲི། །སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་

མེད་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པ་མཆོངས་པ་ལན་གཅྲིག་གོམས་པར་བྱས་པ་དེ་སར་ཡང་

མཆོངས་ན་འབད་རོལ་སྔ་མ་དང་འད་བ་སྦར་མ་དགོས་ཀྲི། མཆོངས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་

ལས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ངང་གྲིས་མྲི་སྐེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །རྟེན་མྲི་བརྟན་པ་ཉྲིད་འགྱུར་

ཏེ། །རྟག་ཏུ་རྟེན་གནས་མ་ཡྲིན་ཕྲིར་ཞེས་པ་ཆུའྲི་དོད་འཕེལ་དགས་ན་ཆུ་སམ་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའོ། །
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དེས་ན། རང་བཞྲིན་དེ་འདའང་མ་ཡྲིན་ཏེ། །ཁྱད་པར་འཕེལ་ཡང་རང་བཞྲིན་

ཉྲིད། །མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་དེ་དག་ནྲི། །ཁྱད་པར་དག་ནྲི་མྲི་འཕེལ་ལོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །རང་བཞྲིན་མྲིན་ཞེས་པ་རྣམས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་མྲིན་

ཞེས་པའོ། ”།
1
བརེ་བ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་ནྲི་ཁྱད་ཆོས་གཉྲིས་པོ་དེ་ཚང་བས་

མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་འཐད་པར་སྟོན་པ་དེ་ལ། གོམས་པ་ན་འབད་རོལ་སྐར་མ་ལ་

མྲི་ལྟོས་པར་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གང་གྲི་ཚེ་གོམས་པ་བྱས་པར་

གྱུར་པ་ཡང་རོལ་བ་ཕྲི་མ་ལ་ལྟོས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་

རྲིམ་གྲིས་སྐེ་ན། རོལ་བ་སྔ་མས་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་གཞན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་

བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྤྲི་ཁྱབ་བསྟན་ནས། བརེ་སོགས་སོམ་པ་ལའང་

འབད་རོལ་སྐར་མ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་མྲི་དགོས་པ་དེ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་ངང་གྲིས་

འཇུག་གོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། བརེ་བ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གོམས་

པར་བྱས་ན་སེམས་ལ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་གོམས་པར་

བྱས་པ་ན། བོའྲི་རྲིགས་འད་རེ་རེ་སྐེད་པ་ལ་སྔར་དང་འད་བའྲི་འབད་རོལ་རེ་རེ་མྲི་

དགོས་པར་འབད་རོལ་གཅྲིག་ལས་ཀང་རྲིགས་འད་དུ་མ་རྒྱུན་ལན་དུ་སྐེ་བའྲི་

སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། མེ་ལ་སོགས་པས་ཤྲིང་དག་ལ་ཐལ་

བར་སོང་གྲི་བར་དུ་ངང་གྲིས་འཇུག་པ་དང་དངུལ་ཆུ་དང་གསེར་ལ་སོགས་པར་

འདུལ་སྦོང་ལེགས་པར་བྱས་ཟྲིན་པ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་གཡའ་དང་བྲལ་བའྲི་རྲིགས་

འད་ཕྲི་མ་སྐེད་པར་ནུས་ཀྲི་ཡང་དྲི་མ་དག་པར་བྱེད་པའྲི་རའྲི་ཁ་སྦར་གཉྲིས་པ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༦ན།   -།    * །
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ལྟོས་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །གང་དག །སེམས་ལ་བརེ་སོགས་གོམས་སྐེ་བ་ཞེས་

སོགས་རྟེན་བརྟེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི་དཔེ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བཏགས་པར་ཟད་དེ། 

མེས་ཤྲིང་བསྲེགས་པ་རྟེན་བརྟེན་པའྲི་དཔེར་ག་ལ་རུང༌། གཞན་དུ་ན་ཆུའྲི་དོད་ཀང་

རྟེན་བརྟེན་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་འབད་རོལ་མྲི་ལྟོས་པས་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཕེལ་བ་བསྒྲུབས་ནས་

རྟེན་བརྟེན་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གོམས་པ་དེ་དག་ལས་སྐེས་པའྲི་བརེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་

ཆོས་ཅན། རྟེན་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ངོ་བོར་སྐེས་ཞེས་པ་ནྲི། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སེམས་

ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འཛིན་སྟངས་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པ་

ལ་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། སེམས་ཀྲི་རས་སུ་སྐེས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཏོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་གཉྲིས་པ་ཚང་བར་བསྒྲུབས་ནས་དེའྲི་ཕྲིར་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི། དེས་ན་རོལ་བ་ཕྲི་མ་དང་ཕྲི་མར་ཁྱད་པར་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་

མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་དག་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན་མཆོངས་པ་ཡང་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བར་

ཐལ། གོམས་པར་བྱས་པས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་མྲི་མཚུངས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། བརེ་བ་ལ་སོགས་བོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། སྦོར་བ་གཉྲིས་ལན་གྲིས་

གོམས་པར་གྱུར་ན་ཚད་ཅན་དུ་གང་ན་གནས་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་རང་གྲི་རྲིགས་

མཐུན་སྔ་མའྲི་ས་བོན་ལས་ནྲི་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ཅན་གྲི། སེམས་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བརེ་སོགས་གོམས་པར་བྱས་པ་དེ་ལྟར་མཆོངས་པ་རྲིགས་འད་
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སྔ་མ་ཉྲིད་ལས་ཕྲི་མ་འབྱུང་བ་མྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་སེར་ལྷག་ལུས་ཀྲི་སྟོབས་དང་

འབད་རོལ་ཇྲི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ལས་རྲིགས་འད་རེ་རེ་ཞྲིང་འབྱུང་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་མཆོངས་པ་ཚད་ངེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་ལུས་

སྟོབས་དང་འབད་རོལ་དག་མཆོངས་པ་ཚད་ཅན་དུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ངེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར། འོ་ན་ལུས་སྟོབས་ནར་སོན་པས་མཆོངས་པ་ཇྲི་ཙམ་སྦངས་ཀང་གོང་དུ་

འཕེལ་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མཆོངས་

པ་སྦོང་བ་དེ་ནྲི་དང་པོ་ཉྲིད་ནས་ཕྲིས་བཞྲིན་དུ་མཆོངས་པ་མྲིན་ཏེ་བད་ཀན་སོགས་

ཀྲིས་ལུས་ཡང་བ་དང་མྲི་མཐུན་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ལུས་སྟོབས་ཇྲི་ལྟར་

ཡོད་པ་བཞྲིན་དུའང་མྲི་མཆོངས་པ་ཡྲིན་ལ། རོལ་བས་རྲིམ་གྲིས་མྲི་མཐུན་པ་

བསལ་ནས་རང་སྟོབས་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ་མཆོངས་པའྲི་ཚད་གནས་པ་ཡྲིན་

གྲི་དེ་ལས་འཕེལ་ནས་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གགས་སུ་མཆོངས་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རྐེན་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་འཕེལ་བ་ལ་རོད་པ་སངས་ནས་ཉེར་

ལེན་རང་གྲི་རྲིགས་འད་ལས་འཕེལ་བ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྐེ་བར་ཐལ། བརེ་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་ཅྲིང་དེ་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་

མ་སྔ་མས་འཕེལ་ནས་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། བརེ་བ་

རང་གྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཀང༌། གལ་ཏེ་རང་གྲི་ས་བོན་གྲི་རྒྱུ་ཅན་བརེ་བ་དེ་

འཕེལ་བ་ལ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཞེ་སང་སོགས་ཀྲིས་གནོད་པ་མེད་པ་ན་སེམས་ལ་དེ་

བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞེ་སང་གྲིས་བཅོམ་ནས་མྲི་འཕེལ་བའྲི་ཕྲིར་
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རོ། །དེས་ན་བརེ་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ནས་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ལ་ནྲི། 

འགལ་རྐེན་ཞེ་སང་མེད་པར་མ་ཟད་མཐུན་རྐེན་གོམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དགོས་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་གོམས་པ་སྔ་མ་དང་སྔ་མ་རྣམས་སེམས་ཀྲི་ཆོས་བརེ་བ་དང་ཆགས་བྲལ་

བོ་སོགས་གཞན་དག་གྲི་གསལ་བ་ཡྲི་ནྲི་ར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་འགལ་རྐེན་གྲིས་མ་

བཅོམ་པར་ལེགས་པར་གོམས་པར་བྱས་ན་སེམས་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ལ་ཆགས་བྲལ་དང༌། འདོད་པ་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང༌། མྲི་

སྡུག་པ་སོམ་པ་ལ་ཡྲིད་ལོག་གྲི་བོ་ངང་གྲིས་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལས་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སྐེ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་

ཅན་སྦོར་བ་ཉམས་ལེན་ལ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ། ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་

གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཚུལ། གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དོན་སོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་

བངས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྲི་ཚུལ། འབྲས་བུ་དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་གཞན་གྲི་འབྲས་བུ་

ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པའྲི་བརེ་བ་དང་ལན་པ་རྣམས་ནྲི་རང་ཉྲིད་གོལ་བར་

གཞན་སྒོལ་མྲི་ནུས་པར་མཐོང་སྟེ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་

བྱས་ཏེ་གདོད་འགོ་བ་རྣམས་བསྒལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་སྐེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཐོག་མར་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་རྣམས་ལ་ནྲི་མངོན་པར་

སྦོར་བར་མཛད་དེ། སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པར་བཞེད་པའྲི་

སོ་སྐེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཐབས་ལས་བྱུང་བའྲི་འབྲས་བུ་དང་དེའྲི་

རྒྱུ་དག་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ན་གཞན་ལ་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་ལ་
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ཉལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་དེ་དག་འཆད་པ་ནྲི་དཀའ་ཞྲིང་འཆད་མྲི་ནུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་ཚོལ་བ་དེས་ཀང་སོབ་

དཔོན་གཞན་གྲི་ལུང་ལ་བརྟེན་པ་ཐོས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་

ཀྲི་རྲིགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་བསམ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་སྡུག་བསྔལ་

རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རྟོག་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་བརྟགས་པས་འབྲལ་བར་འདོད་པ་ན། 

དེའྲི་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དང་རྒྱུ་དེ་རྟག་མྲི་རྟག་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་རྟོག་པར་མཛད་དེ། 

གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མེད་དམ་རྒྱུ་རྟག་པར་གནས་ན་འབྲས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་བཟློག་ཏུ་མེད་པར་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་འགའ་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་རྒྱུ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ཡང་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་སོང་བ་ལ་རྒྱུ་སང་དགོས་པར་

མཐོང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་དེའྲི་རྒྱུ་གཞོམ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱུ་དེ་ཡྲི་ནྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

རྟོག་པར་མཛད་ལ། བརྟགས་པ་ན་རྒྱུའྲི་ངོ་བོ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཀང་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གང་ཞྲིག་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དང་གང་ཞྲིག་དེའྲི་གཉེན་པོ་

ཡྲིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།  བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པས་བྱས་པ་

འདུས་བྱས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཆགས་པའམ་སྲེད་པ་ནྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། བདག་འཛིན་དེའྲི་གནོད་བྱེད་ནྲི་བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྲི་སོ་ནས་དེ་ར་

བ་ནས་སུན་དབྱུང་ནུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་སྲེད་
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པ་དེའྲི་གནོད་བྱེད་ནྲི་བདག་མེད་མཐོང་བའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ར་བ་བདག་

འཛིན་དང་འགལ་བའྲི་གཉེན་”པོ
1
་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བདག་མེད་པའྲི་

དོན་དེ་ཉྲིད་ལན་གངས་ཀྲི་རྣམ་པ་དུ་མར་སྙྲིང་རེ་དང་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་

མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡུན་རྲིང་

པོའྲི་དུས་སུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་གོམས་པར་བྱེད་པ་པོ་དེ་ལ་སྐོན་དང་ཡོན་

ཏན་དག་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཁྱེན་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ན་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོས་འཁོར་བར་སྐེ་བའྲི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་དུ་མར་བངས་

ནས་དེ་དག་ཏུ་ཐབས་ཀྲི་ཁྱད་པར་མང་པོ་དག་ཡུན་རྲིང་དུས་སུ་གོམས་པ་ལས་

ཞེས་འཆད་དོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུའྲི་བག་ཆགས་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་

གནས་ངན་ལེན་དང་བཅས་པ་ཟད་པར་སངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་

ཐུགས་ཀང་གསལ་བ་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀང་ཞེས་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་

སངས་པའྲི་ཕྲིར་ཉོན་མོངས་སངས་པར་ཟད་ཅེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེས་ན་གཞན་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཅན་གྲི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། 

བསེ་རུ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་ཁྱད་པར་ནྲི་ཤེས་བྱ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་གནས་ངན་ལེན་གྲི་

བག་ཆགས་སངས་མ་སངས་འདྲི་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་བརེ་བ་ཆེན་པོ་

ལས་བདག་མེད་ཐབས་བཅས་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྦོར་བ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ན། 

1 མ་ཕྱི། ༥༤བ༧ན།   ངོ    * པོ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 531  

”ཕན
1
་བཞེད་པའྲི་མཇུག་ཏུ་དེ་ཉྲིད་”འཆད་པར

2
་རྲིགས་པ་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་

མཆོད་རོད་དུ་ཕན་བཞེད་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྟོན་པ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་མཆོད་

རོད་དེར། བདག་མེད་ཐབས་བཅས་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་དེ་

ཉྲིད་ལ་སྟོན་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། །

འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན།སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་དེ་སྟོན་པ་དངོས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་

དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །བཏགས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཐབས་གཞན་གོལ་བའྲི་རྒྱུར་

རྟོག་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་སྟོན་པ་

དངོས་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསམ་སྦོར་

ཕུན་ཚོགས་བཤད་པ་གཉྲི་གའྲི་ཐུན་མོང་དུ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་བསམ་སྦོར་

གཉྲིས་པོ་འདྲི་ནྲི་དོན་གཉྲིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་རྒྱུ་རུ་བཤད་དེ། གཉྲིས་པོ་འདྲི་སྔོན་དུ་

གྲུབ་པ་ལས་དོན་གཉྲིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་དང་པོ་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བདེ་གཤེགས་

འབྱུང་ཞྲིང་དེ་ལས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་སྐོབ་པ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་བསམ་

སྦོར་གཉྲིས་པོ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་སུ་བཤད་པ་འཐད་དེ། འདྲི་གཉྲིས་སྔོན་དུ་གྲུབ་

པ་ལས་མཆོད་རོད་དུ་བདེ་གཤེགས་སྐོབ་ཅེས་སྐོབ་པའྲི་དང་པོར་བཤད་པའྲི་བདེ་

གཤེགས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་དེ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བདེ་གཤེགས་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ། སངས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་བདེ་གཤེགས་སུ་བཤད་པ་དང༌། ཉེས་པ་ཟད་

1 མ་ཕྱི། ༥༥ན༤ན།   པན    * ཕན

2 མ་ཕྱི། ༥༥ན༥ན།   འཆང་བར    * འཆད་པར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པར་སངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་དོགས་པ་གཅད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་གཉྲིས་པོ་དེ་ལས་

གྲུབ་པའྲི་བདེ་གཤེགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་རྒྱུ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་ཆོས་ཅན། བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཡོན་

ཏན་གསུམ་ལན་གྲི་སངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར”།
1
 ཁྱད་པར་གསུམ༌ནྲི། 

ལེགས་པར་སངས་པ་དང༌། སར་མྲི་ལོག་པར་སངས་པ་དང༌། མ་ལུས་པར་སངས་

པའོ། །ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྲིམ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་ནྲི། །སངས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལེགས་པར་སངས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་སངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་

གྲི་རྟེན་མྲིན་པའྲི་སངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་སེ་རྣམས་ལ་སངས་པ་

ཙམ་ཡོད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡོན་ཏན་འདྲིས་ཕྲི་

རོལ་པ་དག་གྲི་སངས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སངས་པ་དེ་

ཡང་ཐབས་ལེགས་པར་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་བདག་མེད་པ་མངོན་

སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བའམ་མཐོང་ཟྲིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྦོར་བ་ལས་མཐོང་

སང་དང་སོམ་སང་སོ་སོར་སངས་པ་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་སར་ལོག་པའྲི་

སངས་པ་གང་ཡྲིན། གང་སངས་པས་སར་མྲི་ལོག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་

སྲྲིད་པ་ལན་བདུན་པ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་འཁོར་བར་ལོག་ཅེས་བཤད་པ་འཐད་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཉྲིད་མཚམས་སྦོར་བའྲི་སྐེ་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་སྐོན་ཆགས་སོགས་ནྲི་སྲྲིད་

པ་བདུན་གྲི་བར་དུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྔར་གྲི་སངས་པ་དེ་ཆོས་

ཅན། སར་འཁོར་བར་མྲི་གཤེགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བདག་

1 མ་ཕྱི། ༥༥བ༤ན།   +་-།    * །
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ལྟའྲི་ས་བོན་ཟད་པར་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉེན་པོ་གང་གྲིས་བདག་ལྟའྲི་ས་བོན་ཟད་པར་སངས་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། བདག་

མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་བདག་ལྟ་ཟད་པར་

བྱེད་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉྲིས་འཛིན་སྟངས་ཐ་དད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་སུ་

འགལ་བ་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་བདེན་པའྲི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའྲི་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲིས་སོབ་ལམ་གྲི་སངས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་སར་ལོག་ལོག་མྲི་ལོག་གྲི་དོན་ནྲི། སངས་པ་དེ་རྒྱུད་ལན་གྲི་སྐེས་

བུ་ད་དུང་འཁོར་བར་ལོག་དགོས་མྲི་དགོས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སངས་པ་ཉམས་མ་

ཉམས་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པའྲི་སངས་བ་སར་ཉམས་པ་སྲྲིད་ན་ཐར་པ་ལ་

ཡྲིད་བརྟན་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

འབད་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་འདྲིར་སར་ལོག་

པར་བཤད་པ་འཕགས་པ་སོབ་པ་དག་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ལས་ཉམས་པ་

སྲྲིད་པ་ལ་དགོངས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའང་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། དེ་ནྲི་བསམ་

གཏན་ལས་ཉམས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་སར་མྲི་ལོག་པའྲི་སངས་པ་ཁྱད་པར་དུ་

སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཆགས་བྲལ་གཞན་ལ་སང་བྱ་གང་

ལུས་པ་ཡྲིན། གང་ཞྲིག་སངས་པས་མ་ལུས་པར་སངས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཉན་རང་

དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་ལུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོ་

གསུམ་གྲི་གནས་ངན་ལེན་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སར་འཁོར་བར་ལོག་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་ཉོན་མོངས་མེད་ཅྲིང་དེའྲི་འབྲས་བུ་ནད་དམ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 534  

ཕྲིར། རྲིགས་ཅན་གསུམ་ཀའྲི་ལམ་བཤད་པ་ལ་བོ་མྲི་གསལ་བ་ཉྲིད་ཀང་ལུས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་མ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔར་གྲིས་

སངས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མ་ལུས་པར་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སངས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ཏེ། གོམས་པ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པས་ཐོབ་པའྲི་སངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཉེས་པ་ཟད་པར་སངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་དོགས་པ་གཅད་པ་ནྲི། རྒྱལ་

དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྐོན་ཟད་པ་མྲིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་

བའྲི་ཕྲིར་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། ལམ་པོ་ཆེའྲི་སྐེས་བུ་བཞྲིན་

ཞེས་ཟེར་རོ། །རྟགས་འདྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲི་ལོག་པ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ཞྲིག་འདེན་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། གང་དག །གཟུགས་སྐུ་

སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནྲི་རྒྱལ་དཔོག་པའྲི་རྲིང་ལུགས་མ་ཉམས་པར་

འོངས་པ་སྟེ། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ངག་སྨྲ་བས་སངས་རྒྱས་མྲིན་པར་སྒྲུབ་ནུས་སོ་

ཞེས་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུས་

ངག་སྨྲ་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་ལ་མཐའ་བཅད་ནས་འགོག་པ་

ནྲི། ཉེས་པ་ཟད་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྐོན་ཆགས་སོགས་རྣམས་རྟག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་རམ་མྲི་རྟག་ཀང་དེ་སོང་བའྲི་ཐབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རམ་ཡང་ན་ཐབས་ནྲི་ཡོད་

ཀང་སུས་ཀང་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་རམ་བསབས་ན་ཤེས་པར་ནུས་པ་ཡྲིན་ཀང་དོན་དུ་

གཉེར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡོད་ཀང་སྟོན་པར་བྱེད་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ཕྲིར། སྐོན་རྣམས་མྲི་ཟད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་རྟོག་གང་ན་དེ་དག་རྟག་པ་མ་
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ཡྲིན་ཏེ།  རྒྱུ་ཡོད་པའྲི་”ཕྲིར
1
་དང༌། སོང་བའྲི་ཐབས་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་ཡྲི་ནྲི་

གཉེན་པོ་གོམས་པས་མ་ལུས་པ་འཛད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐབས་ཡོད་ཀང་མྲི་ཤེས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པ་ཡྲིས་དེའྲི་གཉེན་པོ་དེ་ཤེས་པའང་གྲུབ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བརེ་ལན་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐབས་སྟོན་པ་མེད་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། སྐོབ་པ་ཉྲིད་གཟྲིགས་ལམ་གསུང་བ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བརྟགས་པ་ཕྲི་མ་འདྲི་གཉྲིས་དོན་ལ་ཐོབ་ཀང་བསྒྲུབས་ཟྲིན་མ་

ཐག་པ་དང་། སྒྲུབ་པར་འགྱུར་མ་ཐག་པ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་”སྐོབ
2
་པ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྲི། ཐུབ་པ་

བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་”སྐོབ
3
་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཐར་ལམ་གཟྲིགས་པ་མཐར་ཕྲིར་ཞྲིང༌། གཟྲིགས་པའྲི་ལམ་དེ་ཉྲིད་ལན་དང་

གགས་པ་སོགས་ལ་མྲི་ལྟ་བར་གཞན་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་གསུང་བར་མཛད་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟྲིགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དྲི་མ་ཟད་པར་

སངས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བདེ་གཤེགས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་བརེས་པས་

སོ། །འདྲིས་”སྐོབ
4
་པ་བདེ་གཤེགས་ལས་འགྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རྟགས་གཉྲིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐར་ལམ་རང་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་

1 མ་ཕྱི། ༥༦བ༧ན།   ཕོར    * ཕྱིར

2 མ་ཕྱི། ༥༧ན༢ན།   སོྐྱབས    * སྐྱོབ

3 མ་ཕྱི། ༥༧ན༣ན།   སོྐྱབས    * སྐྱོབ

4 མ་ཕྱི། ༥༧ན༤ན།   སོྐྱབས    * སྐྱོབ
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གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་ལ། ནུས་པ་ཡོད་ཀང་

ལོག་པར་སྟོན་ན་བདག་ལ་ཆགས་ནས། བདག་གྲི་རེ་བ་འགའ་ཞྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

དུ་ལོག་པར་སྟོན་པའམ། གཞན་ལ་བརེ་བ་མེད་པས་ཐར་ལམ་ཡང་དག་མྲི་སྟོན་པ་

གང་ཡྲིན། དེ་གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའོ། །འོན་ཀང་བཅོམ་ལན་འདས་ནྲི། བདག་གྲི་རེ་བ་

འགའ་ཞྲིག་ལ་ཆགས་ཅན་བརྫུན་མྲི་གསུང་ཏེ། བདག་གྲི་བདེ་བའྲི་འབྲས་བུ་ལ་རེ་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར་གཞན་ལ་བརེ་

བ་མེད་པའྲི་ཐར་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་མྲི་གསུང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐུགས་བརེ་བ་

ཆེན་པོ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་ན་སྔོན་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་རོམ་པ་ཀུན་ཡང་གཞན་

གྲི་དོན་དུ་སྦོར་བར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ནྲི་གཞན་

སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་ནུས་པ་དང༌། ནུས་པ་ལྟར་སྐབས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་བྱེད་པ་

སྟེ་ཆོས་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དང་ལན་པར་ཚང་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་

གྲི་སྐབས་སུ་འོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལས་ཚད་མར་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་ཏེ། བསམ་སྦོར་

ཕུན་ཚོགས་ལས་དོན་གཉྲིས་ཕུན་ཚོགས་སུ་འཁྲུངས་པའྲི་སོ་ནས་གཞན་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྒོལ་བའྲི་ནུས་པ་དང་མཛད་པ་གཉྲིས་དང་ལན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ལུགས་

འབྱུང་གྲི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ལས་གང་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བྱོན་པའྲི་ཚུལ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །    ། །
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༼ལུགས་ལོག་གྲི་སོ་ནས་དེ་ལྟར་བྱོན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་བཤད་པ།༽

༈ གཉྲིས་པ་ལུགས་ལོག་གྲི་སོ་ནས་དེ་ལྟར་བྱོན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་བཤད་པ་ལ། 

སྐོབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལས་བདེ་གཤེགས་དང༌། དེ་ལས་སྟོན་པ་དང༌། 

དེ་ལས་བརེ་བ་འགྲུབ་པ་དང༌། ”དེ
1
་དག་ཀུན་ལས་ཚད་མར་གྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ། བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་རང་དབང་དུ་སྟོན་པའྲི་སྐོབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། 

བསྟན་པ་གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་བདེན་གཞྲི་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་མཆོད་རོད་ཀྲི་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བཤད་

པའྲི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་གང་ནས་བྱོན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ལས། ཡང་

ན་ཚིག་གྲི་གོ་རྲིམ་བཟློག་སྟེ་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་དེ་ལྟར་བྱོན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་འཆད་

དོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གྲི་སྐོབ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྟོན་

པའྲི་མཛད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་བསྟན་པ་གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་བདེན་གཞྲི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྲི། 

བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་གསུང་རབ་ལས་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱ་ཆེར་

བསྟན་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་མོད། དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་

གནས་པའྲི་ཕྲིར་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཡྲིན་པར་ཅྲིས་ཤེས་ཞེ་ན། དེ་ཡང༌། དེ་དག་གྲིས་

བསྟན་པ་ལྟར་གྲི་བདེ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལས་

ཤེས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་བང་དོར་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཚད་མའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༥༧བ༤ན།   ད    * དེ
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ལམ་ནས་དངས་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལའང་བཞྲི་ལས། དང་པོ་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་སྒྲུབ་པ་དང༌། མཚན་

ཉྲིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འཁོར་བ་ངོས་གཟུང་ཞྲིང་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པ་དང༌། ཐོག་མ་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ལས་ཉོན་གྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

ལས་ཉོན་གྲི་དབང་གྲིས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་”ལེན
1
་པའྲི་རྒྱུན་ལ་

འཁོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་བ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་འད་ལས་སྐེ་བར་སྒྲུབ། རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བ་དགག །མྲི་

མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་

སོགས་པ། ཆོས་ཅན། རྲིགས་འད་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རང་ཉྲིས་གོམས་པ་ལས་གོང་

ནས་གོང་དུ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་ཆེས་གསལ་བར་སྐེ་བ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། 

དེ་ཆོས་ཅན། སུ་ལའང་མ་ལྟོས་པར་འདོད་རྒྱལ་དུ་འབྱུང་བ་ཉྲིད་མྲིན་ཏེ། རེས་འགའ་

སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུ་མེད་ན་རེས་འགའ་སྐེ་བ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་རླུང་མཁྲིས་སོགས་འབའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་བ་དགག །འབྱུང་བ་

འབའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་བ་དགག །དང་པོ་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་གྲུབ་པ་མདོར་

བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང་། དེའྲི་ལན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། བད་ཀན་ལས་

1 མ་ཕྱི། ༥༨ན༤ན།   ལན    * ལེན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འདོད་ཆགས་དང་མཁྲིས་པ་ལས་ཞེ་སང་དང༌། རླུང་ལས་གཏྲི་མུག་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཆགས་སོགས་རྣམས་རླུང་སོགས་ཀྲི་དངོས་འབྲས་ཀྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་

རྣམས་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བད་ཀན་ཅན་འདོད་ཆགས་

ཆུང་ལ་ཞེ་སང་ཆེ་བ་སོགས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་བད་ཀན་ལ་ཞེ་སང་གྲི་རྒྱུ་

མཁྲིས་པའྲི་རང་བཞྲིན་འདེས་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་

མཁྲིས་པ་དེའྲི་དངོས་འབྲས་ཀྲི་ཆོས་ཤ་སེར་བ་དང་རྡུལ་མང་བ་སོགས་ཞེ་སང་དེ་

ལས་གཞན་ཡང་ཅྲིས་མ་མཐོང་སྟེ་མཐོང་རྲིགས་པར་ཐལ། དེ་དག་གྲི་དངོས་རྒྱུ་

མཁྲིས་པ་ཚང་བར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། མཁྲིས་པས་དུག་གསུམ་ཀ་སྐེད་ལ་དེ་བཞྲིན་དུ་

གཞན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་སྐེས་བུ་

ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དུག་

གསུམ་པོ་རྣམས་ནྲི་རླུང་མཁྲིས་སོགས་ཀུན་གྲི་དངོས་འབྲས་ཀྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་

ནོ། །རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཙམ་ལས་སྐེས་པར་མཚུངས་ཀང་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་

སོགས་མྲི་མཚུངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་ཡྲིན་པས་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་

མཚུངས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལའང་ཁྱད་པར་ཅན་སྔོན་གྲི་

ལས་རྣམས་བདག་པོའྲི་རྐེན་མ་ཡྲིན་ན། སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་”དེར
1
་ཡང་ཆོས་ཅན། 

ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཁོ་ནས་སྐེད་པར་འད་

བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རོད་པ་འཇུག་པར་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༨བ༦ན།   དར    * དེར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གཉྲིས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་གྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འཕེལ་

འགྲིབ་མྲི་མཚུངས་པས་རྒྱུ་འབྲས་མྲིན། ཡྲིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། རང་ལ་མཚུངས་པ་

སངས་པའོ། དང་པོ་ལ། རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། ”ཉེས
1
་པ་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། 

རླུང་མཁྲིས་སོགས་ཀྲི་དངོས་འབྲས་མ་ཡྲིན་ཏེ། རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་རྐེན་རྣམས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕེལ་བ་ཡོད་ནའང་ཁྱེད་རྣམས་ཁྱད་པར་དུ་འཕེལ་བའྲི་ངེས་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བད་ཀན་འཕེལ་བས་ལུས་རྒུད་དེ་ཆགས་པ་འགྲིབ་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

དེའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་བ་ནྲི། མ་གྲུབ་སྟེ། མཁྲིས་པ་འཕེལ་ནས་ལུས་གདུངས་པས་ཞེ་སང་

སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་ནད་གསུམ་དང་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཚང་བའྲི་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་ནད་

ཐམས་ཅད་ལྷག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིས་ཞེ་སང་སྐེ་བར་མཐོང་བས་དེ་དག་ཀུན་གྲི་

འབྲས་བུར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཞེ་སང་དེ་ནད་ཀུན་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའང་ཁྱོད་འདོད་པ་མྲིན་ཏེ། 

མཁྲིས་པ་ཁོ་ནའྲི་དངོས་འབྲས་སུ་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་ཞེ་སང་དེ་ནད་གསུམ་པོ་

ཀུན་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའང་མྲིན་ཏེ། ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་སྐེས་བུ་ཐམས་

ཅད་ཞེ་སང་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབས་

ནས་ར་རྟགས་ཀྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། སྔར་གྲི་ར་བའྲི་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དངོས་རྒྱུ་ནྲི་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་ན་དེའྲི་དངོས་འབྲས་འགྲིབ་པ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

དཔེར་ན་མཁྲིས་པ་འཕེལ་བ་ན་ཚ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ནད་འཕེལ་བ་བཞྲིན་ནོ། འོ་ན་

1 མ་ཕྱི། ༥༨བ༧ན།   ཉས    * ཉེས



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲི་ཞེ་ན། ཆགས་སོགས་ཀྲི་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། མཁྲིས་སོགས་

ཙམ་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལས་དངོས་སུ་

སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བད་ཀན་འཕེལ་བའྲི་སབས་ལ་ལར་འདོད་ཆགས་མྲི་འཕེལ་

བ་མཐོང་བས་དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ནད་གསུམ་ཆ་མྲི་

མཉམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གེགས་བྱས་ནས་འདོད་ཆགས་མྲི་སྐེད་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འདོད་ཆགས་ཅྲིས་བསྐེད་སྨྲོས་ཤྲིག་ཅེས་བྲྲིས་པས། ནད་

གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ལས་ཁུ་བ་འཕེལ། དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདོད་

ཆགས་ནྲི་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ཁོ་ནའྲི་འབྲས་བུ་མྲིན་པར་ཐལ། འགའ་ཞྲིག་དེ་

གསུམ་ཆ་མྲི་མཉམ་པ་ལའང་ཆགས་ཅན་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཉེན་པོ་དང་

ལན་པ་གཞན་”ནྲི
1
་གསུམ་ཆ་མཉམ་ནའང་ཆགས་ཅན་མྲིན་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ལྟར་ནད་གསུམ་མཉམ་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་འཁྲུལ་བར་བསྟན་ནས། 

ཁུ་བ་འཕེལ་བ་ལའང་འཁྲུལ་བར་སྟོན་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁུ་བ་

འཕེལ་བ་ལས་ངེས་པར་སྐེ་དགོས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། ཆགས་ཅན་གཞན་ནྲི་ཁུ་བ་ཟད་

ནས་ཁག་འཛག་ཀང་ཁྱོད་སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང། ཆགས་ཅན་དེ་ཆོས་

ཅན། བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་ནས་ལྷག་པར་ཆགས་པ་དག་པོ་

ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུད་མེད་གཅྲིག་པོ་དེ་ལ་དམྲིགས་ནས་ལྷག་པར་ཁུ་བ་

འཕེལ་བའྲི་ངེས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་མཛེས་པ་སོགས་ཀང་ཆགས་

པ་སྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་ཆགས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥༩བ༢ན།   ན    * ནྱི
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ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ཀང་ཆགས་པའྲི་རེས་སུ་འགོ་

ལོག་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ཀུན་བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་པ་

སོགས་ལས་སྐེ་བར་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ངེས་ན་བུད་མེད་དེ་གཟུགས་མཛེས་པའྲི་

ངེས་པ་མེད་པར་དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བའང་སྲྲིད་པ་མྲིན་པར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་མ་ཟད། བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་ཀང་དེ་དེའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་

མྲི་འཛིན་པ་མྲི་སྡུག་པ་གོམས་པ་སོགས་ལའང་བུད་མེད་ཉེ་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་

ཆགས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་དེ་ཡང་ཡན་ལག་ཏུ་

དགོས་པ་ཡྲིན་ན། འོ་ན་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྲི་དགོས། ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་དངོས་པོ་

ལ་གནས་པ་ཙམ་མོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་དེ་མཐོང་པའྲི་སྐེས་བུ་མྲི་

སྡུག་པ་གོམས་པར་བྱས་མ་བྱས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དེ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་

ཅན་དུ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྲི། གནས་སབས་གང་ལ་བད་ཀན་ལྟག་པར་

འཕེལ་བཞྲིན་པའྲི་གང་ཟག་དེ་འད་ཆོས་ཅན། དེའྲི་ཚེ་ཞེ་སང་ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེའྲི་རྒྱུ་མེད་ཅྲིང་ཆགས་པ་དག་པོ་ཅན་ཁོ་ནར་འདོད་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཆགས་སང་དེ་གཉྲིས་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ངོ་བོ་མྲི་མཚུངས་པར་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར། འདོད་མྲི་ནུས་ཏེ། འདྲི་ལ་ཞེ་སང་མྲི་འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པར་མཐོང་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རེས་འགའ་ཞེ་སང་སྐེ་བར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྲི། སྐེས་བུ་གང་གྲི་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ལ་རག་ལས་པས་ནྲི་འཇུག་
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པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དམྲིགས་རྐེན་དང་ཉེས་པ་རླུང་མཁྲིས་སོགས་ལ་

གཙོ་བོར་ལྟོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་པར་འདོད་པའྲི་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་དེ་ལ་བད་ཀན་ཅན་

ཞེ་སང་ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་འདྲིར་ཐལ་བ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་འབྱུང་བ་འབའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་བ་དགག་པ་ལ། བཤད་ཟྲིན་དན་པ་ལ་

སྦར་བ་དང༌། ཆགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་ནྲི་ཆགས་སོགས་

འབྱུང་བའྲི་དངོས་འབྲས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའང་བཀག་སྟེ། ནད་གསུམ་ལ་རེས་སུ་

འགོ་ལོག་འཁྲུལ་པའྲི་ཚུལ་དེས་འབྱུང་བ་ཙམ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་འཁྲུལ་བའང་

འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འབྱུང་བཞྲི་ཆགས་སོགས་གྲུབ་ཟྲིན་གནས་པའྲི་རྟེན་ཡང་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་ཡང༌། ཡོད་མེད་དག་ལ་རྟེན་མེད་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་བཀག་ཟྲིན་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཆགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་

བསྟན་པ་ནྲི། ཁྱེད་ཀྲིས་འབྱུང་བ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་དུས་མཉམ་བརྟེན་པར་ཁས་བངས་

པ་བཞྲིན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀང་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཁྱེད་རང་ལའང་ཁས་བངས་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྱུང་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ས་སོགས་ལ་གྲུབ་ཟྲིན་བརྟེན་པ་ཉྲིད་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དཀར་པོ་ས་སོགས་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་པའྲི་སྒའྲི་དོན་ཡང་རང་

གྲི་སྔ་ལོགས་ཀྲི་ས་སོགས་རྒྱུར་བྱས་པའྲི་དོན་ནམ། ཡང་ན་རང་”གྲི
1
་རྟེན་དུ་ཐ་སྙད་

1 མ་ཕྱི། ༦༠བ༢ན།   ག    * གྱི
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བྱས་པའྲི་ས་སོགས་དེ་དག་དང་ཚོགས་པ་དབྱེར་མེད་པར་ནྲི་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རྟེན་

དང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལས་གཞན་དུ་དུས་མཉམ་ཕན་མྲི་འདོགས་པའྲི་དོན་གཞན་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་པ་གཅྲིག་པ་ལ་དབྱེར་མེད་

པས་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། ཆང་དང་དེའྲི་མོས་པར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་ཆང་ཚ་བར་འགྱུར་ཅྲིང་སྐྱུར་པོར་གྱུར་པ་ན་ཆང་མ་ཉམས་ཀང་མོས་པར་

བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་གཉྲིས་ཚོགས་པ་གཅྲིག་ཀང་དོན་གཞན་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་

པ་བཞྲིན་དུ། འབྱུང་སེམས་ཀང་དུས་མཉམ་དབྱེར་ཡོད་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་དགག་པ་ནྲི། ཆང་གྲི་དངོས་པོ་ལས་ཆང་གྲི་ནུས་པ་དོན་

གཞན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ནུས་པ་དག་ནུས་པ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཆང་གྲི་

མོས་པའྲི་ནུས་པ་ནྲི་ཆང་གྲི་རས་ཡྲིན་པས། དེ་ཞྲིག་ན་ཆང་གྲི་དངོས་པོ་ཡང་འཇྲིག་

པར་འགྱུར་ལ། རྟེན་ཆང་གྲི་དངོས་པོ་མྲི་འཇྲིག་པར་ཚང་བར་གནས་ན་བརྟེན་པ་མོས་

པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡང་འཇྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། །གྲུབ་བདེ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གལ་ཏེ་ཆང་དང་མོས་པའྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་ལུས་སེམས་དེའང་གྲུབ་བདེ་རས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པར་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། འབྱུང་སེམས་རས་ཐ་

དད་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་གྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་སོ་

སོར་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འབྱུང་བ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རྐེན་

ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ལ། སེམས་ནྲི་ཚུར་མཐོང་གྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཁོ་ནའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་གྲི། སེམས་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་གཞན་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་
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ཕྲིར། དཔེར་ན་རང་གྲི་མཁལ་མའྲི་ཟུག་གཟེར་དང་ཟློས་གར་མཁན་གྲི་ཆ་བྱད་བཞྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་དཔེ་རྲིམ་པར་བཀོད་པ་དེ་དག་དཔེ་དོན་མྲི་མཚུངས་པར་བསྟན་ནས། ད་

ནྲི་སེམས་ཡུལ་”གྲི
1
་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་དགག་པར་

བྱའོ། །ཇྲི་སྲྲིད་ལུས་ནྲི་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་གྲི་བར་དུ་ཡྲིད་བོའྲི་ངོ་

བོའང་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་མྲི་འགྱུར་བར་མཚུངས་པར་ཐལ། ཡྲིད་བོ་ལུས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་

པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། གཟུགས་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་འབྱུང་བའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་བཞྲིན་

དུའོ། །གལ་ཏེ་ལུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཡང་དམྲིགས་རྐེན་གྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིད་

བོ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྲི་

གཟུང་དོན་གྲི་གཞན་དབང་ཅན་ཉྲིད་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་གང་གྲི་ཚེ་ལུས་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་

ལས་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་འགའ་ཞྲིག་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་

ཤེས་པ་ཕྲི་མ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བག་ཆགས་སད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་དེས་ནའོ་ཞེས་པ་

བཀག་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉྲིས་པ་འཁོར་བའྲི་ཐོག་མ་ཡོད་པ་དགག་པ་

ལ། རྟགས་དགོད། ར་བའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དགག །ར་རྟགས་མ་

གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་རྟགས་གཞན་གྲིས་ཡང་འཁོར་བའྲི་ཐོག་མ་མེད་པར་

གྲུབ་སྟེ། སེམས་ཅན་མྲིན་པ་སེམས་ཅན་དུ་གསར་དུ་སྐེས་པའྲི་རྲིགས་པ་”མེད་

པའྲི
2
་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རས་མྲིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་རུང་བ་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

1 མ་ཕྱི། ༦༡ན༢ན།   ཀྱྱི    * གྱི

2 མ་ཕྱི། ༦༡ན༧ན།   མེདའྱི    * མེད་པའྱི
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གཉྲིས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྲི་རང་ཉྲིད་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་

གནས་པའྲི་སོ་ནས་རྣམ་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་ཤེས་མྲིན་པ་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་པས་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གསར་

སྐེ་མེད་པས་མ་ཁྱབ་བོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ནྲི། ར་

སོགས་རེ་ན་གླང་ཆེན་བརྒྱ་སྔོན་ཚེ་མ་མཐོང་”ཡོད
1
་དོ་ཞེས་དེ་སད་གངས་ཅན་

ཕྱུགས་ལས་གཞན་ངོ་ཚར་བཅས་པ་སུ་བརོད་རོལ། དེས་ན་དེ་ནྲི་གངས་ཅན་

ཕྱུགས་དང་འད་བའྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱང་ཕན་ཁྱོད་ནྲི་རྟོག་གེ་བ་ཆེན་པོར་ཁས་

མཆེ་བའྲི་ཕྲིར་ལུགས་དེ་ལེན་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་”ཡང
2
་འབྲས་བུ་

རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་པར་སོང་བས་དེའྲི་ཆ་ནས་གངས་ཅན་གྲི་འདོད་པ་

བངས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། འབྱུང་བ་སོགས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གངས་

ཅན་འདོད་པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། གངས་ཅན་བདག་སྐེས་བུ་ཁོ་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ། ཤེས་བྱ་

གཞན་ཐམས་ཅད་བེམ་པོ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་སྨྲ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་མང་པོ་ཞྲིག་

གྲིས་འདྲི་ཙམ་ལའང་ལྐུགས་པའྲི་འཛུམ་བག་བསྟེན་པར་སྣང་ངོ༌། །གཞན་ཡང༌། རྒྱུ་

ནྲི་ལན་བརྒྱར་རྣམ་ཕེ་ཡང་ངོ་བོ་གང་ཞྲིག་ཡོད་ན་སྣང་བར་འགྱུར་བའྲི་འབྲས་བུའྲི་

ངོ་”བོ་དེ
3
་ནྲི་སྔར་རྒྱུའྲི་དུས་ན་མྲི་སྣང་ན་ཇྲི་ལྟར་འབྲས་བུ་དེ་ནྲི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པར་

འགྱུར། དེས་ན་སྣང་རུང་མ་དམྲིགས་པས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་དུས་ན་འབྲས་བུ་

རྒྱུའྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༦༡བ༢ན།   མོད    * ཡོད

2 མ་ཕྱི། ༦༡བ༣ན།   པང    * ཡང

3 མ་ཕྱི། ༦༡བ༥ན།   བོང    * བོ་དེ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གསུམ་པ་ར་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ། རང་རྒྱུད་འཕེན་པའྲི་ཐལ་བ་བརོད་

པ་དང༌། དེའྲི་ལན་དགག་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསར་དུ་སྐེས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། དེ་འགོག་པ། སྔ་ན་མེད་པར་

འབྱུང་བ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། །ཡང་ན་བསྡུས་དོན་འདྲི་ལྟར་མ་བཅད། རྣམ་ཤེས་མྲིན་པ་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སེམས་ཅན་གསར་སྐེ་མེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྔར་སེམས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་གསར་དུ་སེམས་ཅན་དུ་སྐེས་

པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་འགོག་པ་ལ་སྦར་ན་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ལ། དེ་ཡང་

རྒྱང་པན་ལ་འབྱུང་བ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། འབྱུང་བ་

རྒྱུར་སྨྲ་བ་ལའང༌། འབྱུང་བ་ཁྱད་པར་བ་རླུང་མཁྲིས་སོགས་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང༌། འབྱུང་བ་

ཙམ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་འགོག་པ་འཁྲུལ་ཕྲིར་རླུང་སོགས་ཆོས་མ་ཡྲིན་

ཅེས་སོགས་དང༌། གཉྲིས་པ་འགོག་པ། འདྲིས་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་བཀག་ཅེས་

སོགས་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ནྲི། རྒྱུ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལས་ཤ་

མོ་རྡོལ་བ་ལྟར་གསར་སྐེད་སུ་ཁས་ལེན་པ་སྟེ། དེ་ནྲི་འདྲི་དག་གྲིས་འགོག་པར་བྱེད་

དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བོ་གོས་དང་ལན་པ་དག་གྲི་རྣ་བར་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཐ་མལ་བའྲི་

སེམས་ཅན་སྐེས་མ་ཐག་ཆགས་ཅན་སོགས་སུ་འབྱུང་བའྲི་ངེས་པ་མེད་པར་འགའ་

ཞྲིག་ཆགས་བྲལ་དུ་སྐེ་སྲྲིད་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྔ་

ན་མེད་པ་གསར་དུ་འབྱུང་བའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་འཕངས་པའྲི་

རང་རྒྱུད་ནྲི། སྔར་སེམས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་སེམས་ཅན་དུ་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱེད་

ཐམས་ཅད་སྐེས་ཙམ་ནས་ཆགས་ཅན་དུ་རྲིགས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཐ་མལ་པའྲི་སྐེས་བུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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རྣམས་ནྲི་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀའྲི་རོད་གཞྲི་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་འགལ་ཁྱབ་དམྲིགས་པའྲི་

རྟགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་ཀུན་རྒྱུ་འབྱུང་བའྲི་བདག་

ཉྲིད་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར་ཆགས་སོགས་དང་ལན་པས་ཁྱབ་བོ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་

འདོད་ཆགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་

ལེན་འབྱུང་བ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁྱད་པར་ཆགས་

སོགས་ཆེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་

ཆེས་སྲོག་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཐལ། དེའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་

འབྱུང་བ་ལ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མདོར་ན་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་

ཆུང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོག་ཤས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཐལ་ཏེ། 

སྲོག་གྲི་དངོས་རྒྱུའང་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདོད་

ན་མངོན་སུམ་གྲིས་བསལ་ལོ། །

དེས་ན། ཉེར་ལེན་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་

ལ་ཆེས་སྲོག་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང༌། ཆགས་

སོགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁྱད་པར་འདྲིའྲི་རྟེན་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་

ཁྱོད་ལྟར་ན་འབྱུང་བ་དེ་ནྲི་ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་པ་བཞྲིན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀང་འཕེལ་

འགྲིབ་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། ཆགས་སོགས་དེ་སྔར་ཡོད་པ་ལས་

ཕྲིས་དེ་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྲྲིད་པར་ཐལ། འབྱུང་བ་འཕེལ་འགྲིབ་ལས་ཆགས་

སོགས་འཕེལ་འགྲིབ་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སེམས་ཅན་ཆགས་བྲལ་མྲི་སྲྲིད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་ཉམས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་ཐ་དད་ཀང་ཡེ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་སྲྲིད་པ་མྲིན་

ཏེ། རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་འཕེལ་འགྲིབ་ཐ་དད་ཀང་གཏན་ནས་མྲི་

ལོག་པ་སྟེ་འབྱུང་བ་ཡེ་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སྐེས་བུ་

ཀུན་ལ་འདོད་ཆགས་ཆེ་ཆུང་སོགས་འད་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབྱུང་བའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཁོ་ན་འད་བར་རྒྱུར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་རྒྱུ་མཚུངས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་

བྱུང་བ་ཡྲིན་ཀང་བ་ལང་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ལ་བ་ལང་དང་ཆེས་བ་ལང་སོགས་

ཀྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་བ་མེད་པའང་ཞེས་པ་བྱེ་བྲག་པ་སོགས་ལ་གགས་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་

ལ། རྒྱན་པན་རང་ལ་གགས་པའྲི་དཔེ་”ནྲི
1
། ཡང་ན་རྒྱང་པན་ཁྱོད་རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་

འདྲིར་ཡང་ས་སོགས་ལ་སྲོག་ཆགས་ཉྲིད་དང་ཆེས་སྲོག་ཆགས་ཉྲིད་ལ་སོགས་

པའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་ལར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་ཉེར་ལེན་འབྱུང་བར་

མཚུངས་པ་ལ་ཆགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁྱད་པར་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནྲི་ཕུལ་

བྱུང་འགྲིབ་པ་བཞྲིན། དེ་ཡོད་པ་ལས་དེ་མེད་འགྱུར་ཞེས་པ་མ་ངེས་ཏེ། དོ་བ་ལ་ཆེ་

ཆུང་གྲི་རྲིམ་པའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡང་དོ་མེད་མེ་འགའ་ཡོད་པ་མྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་

འདྲིར་ཡང་ཆགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་ཆགས་པ་ཡེ་མེད་མྲི་སྲྲིད་

དོ་ཞེ་ན། དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་མྲིན་པར་ཐལ་དོ་བ་ལས་མེ་གཞན་ཡྲིན་པ་བཀག་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གང་ཞྲིག་ལུས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཆགས་སོགས་ནྲི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༦༢བ༦ན།   ན    * ནྱི
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ཅན། འབྱུང་བའྲི་སབས་ལ་ལར་ཁྱོད་ཆད་པར་འགྱུར་བ་སྲྲིད་པར་ཐལ། འབྱུང་བ་

འཕེལ་འགྲིབ་ཀྲི་ཁྱད་པར་གྲི་རྲིམ་པ་དང་ལན་པ་ལས་ཁྱོད་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྲི་ཁྱད་པར་

དུ་འགྱུར་ཁྱོད་དེ་དང་འབྲེལ་རུང་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྣམ་བུའྲི་ཆོས་དཀར་པོ་

ལ་སོགས་པ་འབྲས་རུང་ཡྲིན་པ་བཞྲིན། དེས་ན་འབྲལ་རུང་དང་འབྲལ་མྲི་རུང་དེ་

གཉྲིས་དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་

གཞན་དུའང་འབྱུང་བ་ལ་གནས་པར་ངེས་པ་མྲིན་ཏེ། ས་སོགས་ཀྲི་གཟུགས་དྲི་

སོགས་དེ་དག་འབྱུང་བ་དང་ཚོགས་པ་གཅྲིག་པའྲི་སོ་ནས་དབྱེར་མེད་འབྲལ་མྲི་རུང་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་དང་འབྱུང་བ་དེའང་ཚོགས་པ་གཅྲིག་པའྲི་སོ་

ནས་དབྱེར་མེད་ཡྲིན་པ་དེ་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ས་

སོགས་ལ་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་དྲི་སོགས་ཚོགས་པ་གཅྲིག་པ་རྣམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེ་བས་

ཁྱབ་པ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བ་ལའང་ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེ་

བས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དམྲིགས་རྐེན་གྲི་དབང་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་མྲི་སྐེའོ་ཞེ་

ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡང་ཁྱོད་རེས་

འགའ་སྐེ་བར་ངེས་བྱེད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་རྣམས་པར་བརྟགས་པ་ཙམ་གཟུང་ཡུལ་དུ་

ཡོད་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་

ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའྲི་ངེས་པ་མེད་པར་དེ་ཡེ་མེད་དུ་ཐལ། ཆགས་སོགས་ཀྲི་སལ་

མཉམ་གྲི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའྲི་ཕྲིར། སལ་མཉམ་གྲི་རྒྱུ་ནྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་ལ་ཟེར་ཏེ། 

སལ་མཉམ་རྒྱུ་ནྲི་འདའོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཉེར་”ལེན
1
་ཡྲིན་ན། འདོད་

1 མ་ཕྱི། ༦༣བ༡ན།   ལན    * ལེན
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ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་བོ་རྣམས་ཀུན་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་གྲི་ཚེ་སྐེ་བར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ནྲི་རྟག་ཏུ་ཉེ་བར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འམ་ཞེས་པ་

ཡང་ན་ཡེ་མྲི་སྐེ་བའམ་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་རྣམ་གངས་སྡུད་པའྲི་

ཚིག་གོ །

གཉྲིས་པ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་མྲི་རྟག་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་ནྲི། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། མྲི་རྟག་སྟེ། རེས་

འགའ་སྐེ་བར་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། དེ་ཆོས་

ཅན། སྡུག་བསྔལ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཉེས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྔོན་

གྲི་རྒྱུ་ལས་ཉོན་གྲི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ངོ༌། གསུམ་པ་བདག་མེད་

པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་བོ་བདག་རང་དབང་བ་མྲིན་ཏེ། མྲི་རྟག་པ་དང་གཞན་

དབང་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་སྟོང་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་གྲི་

བདག་གྲིས་སྟོང་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པའང་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཆོས་ཅན། བདག་རང་དབང་ཅན་དེས་ཁྱོད་བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ཀྲི་རྒྱུ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རྟག་པའྲི་ཇྲི་ལྟར་

འབྲས་བུའྲི་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རྟག་ན་རྒྱུ་མྲིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟག་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ན་བདག་རང་དབང་བ་གཅྲིག་ལས་ཕུང་པོ་དུ་མ་ནྲི་

དུས་སྔ་ཕྲི་ཐ་དད་པར་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་རྒྱུ་གཞན་

དག་ནྲི་ཚོགས་ན་ཡང་འབྲས་བུ་དག་ནྲི་རེས་འགའ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན་འབྲས་བུ་

དག་ལ་རྒྱུ་གཞན་རེས་སུ་དཔོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ན། རྒྱུ་འབྲས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་
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གྲི་ཚུལ་དེ་ནྲི་རྟག་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟག་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྐེ་བ་

མྲི་འཐད་དོ། །

དེ་ཡང་གཞུང་གཞན་དག་ལས་སྟོང་པའྲི་རྣམ་པ་དང་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་

ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། འདྲིར་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་དང༌། སྟོང་པའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་གོ་རྲིམ་

དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་བོ་བདག་མྲིན་པར་རྟོགས་ན་དོན་གཞན་གྲི་བདག་

གྲིས་སྟོང་པ་རྟོགས་ས་བར་དགོངས་པ་དང༌། མྲི་རྟག་ཅྲིང་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པ་

དེ། རང་གྲི་ངོ་བོ་བདག་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་བསྟན་

པའྲི། དེ་མ་ཐག་ཏུ་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་གསུངས་ནས་དེ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་མ་

བཀོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལ་བཞྲི་ལས། རྒྱུའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་གྲི་

ཕུང་པོ་འདྲི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་སྟེ ། རེས་འགའ་སྐེ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་གཞན་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་རྟག་ཏུ་

ཡོད་པའམ་ཡང་ན་རྟག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་དགོས་པས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་ཚེར་མ་ལ་སོགས་

ཀྲི་རྣོ་བ་ཉྲིད་སོགས་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་འདྲི་དག་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཞེས་ནྲི་རྒྱང་པན་ཁ་ཅྲིག་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། གང་ཡོད་ཉྲིད་ན་གང་

སྐེ་བའམ་གང་འགྱུར་ན་ཡང་རྣམ་འགྱུར་བ་དེ་ནྲི་དེ་རྒྱུར་རབ་”ཏུ
1
་བརོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱས་དེ་ནྲི་ཚེར་མའྲི་རྣོ་བ་སོགས་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། འོ་ན་ཨུཏྤ་ལའྲི་རེག་བྱ་ཨུཏྤ་ལའྲི་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༦༤ན༥ན།   དུ    * ཏུ
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པར་ཐལ། རེས་འགོ་ལོག་”དེ
1
་འད་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་མེད་ན་ཨུཏྤ་ལའྲི་གཟུགས་

ཀང་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ་ཞེས་ན། ཨུཏྤ་ལའྲི་རེག་པ་སྔ་མ་དེ་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་

དོན་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཨུཏྤ་ལའྲི་གཟུགས་ཕྲི་མ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་དེ་མཐོང་

བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་ནྲི་རྒྱུད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཨུཏྤ་ལའྲི་གཟུགས་སྔ་མས་དེའྲི་

གཟུགས་ཕྲི་མའྲི་ཉེར་ལེན་དང་རེག་པ་ཕྲི་མའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་བྱེད་ལ། དེ་བཞྲིན་

དུ་རེག་པ་སྔ་མས་རེག་པ་ཕྲི་མའྲི་ཉེར་ལེན་དང་གཟུགས་ཕྲི་མའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་

བྱེད་དོ། །དུས་མཉམ་པའྲི་རེག་གཟུགས་གཅྲིག་མེད་ན་གཅྲིག་མེད་དགོས་ཀང༌། 

གཅྲིག་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཤོས་སྐེ་བ་མྲིན་ལ། འདྲིར་སྨྲས་པའྲི་རྒྱུ་

འབྲས་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་ལ་ཚུལ་དེ་དགོས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ་

གཞན་དག་གྲིས་ས་མོ་འདྲི་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པར་སྣང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། འོ་ན་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་རྒྱུ་དང་བཅས་

པ་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པ་ལས་སྐེ་བ་སྲྲིད་པ་མྲིན་ཏེ། རྟག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང་། རྟག་པ་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་རབ་སྐེའྲི་

རྣམ་པ་ལ། རབ་སྐེའྲི་ངོ་བོ་དང༌། ལུང་འགལ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་རྒྱུ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ཡང་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་རྒྱུ་ཡྲིན་

ཞེ་ན། རྒྱུ་མེད་དང༌། རྟག་པ་ལས་སྐེ་བ་མྲི་སྲྲིད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། སྲྲིད་པ་མངོན་པར་

འདོད་པའྲི་”སྲྲིད
2
་སྲེད་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་མྲི་རྣམས་སྐེ་

1 མ་ཕྱི། ༦༤ན༦ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༦༤བ༤ན།   སེད    * སྱིད
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བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་གྲི་ཁྱད་པར་ནྲི་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅྲིང་ལེན་པ་དེ་ཐོབ་

པར་འདོད་པའྲི་བསམ་པས་བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཡོངས་སུ་འཛིན། ཞེས་པ་

ནྲི་ལེན་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་པས་སྲེད་པའྲི་རྐེན་གྲིས་ལེན་པ་ཞེས་མངོན་པར་འགྲུབ་

བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལུང་འགལ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན། མདོ་ལས། 

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། སྲེད་པ་ཡག་འབྱུང་བ་ཅན་

དགའ་བའྲི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྲི་ངང་ཚུལ་

ཅན་འདྲི་ལྟ་སྟེ་འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་དང་འཇྲིག་པའྲི་སྲེད་པ་དང་སྲྲིད་པའྲི་སྲེད་པའོ་

ཞེས་སྲེད་པ་གསུམ་ཀ་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྲེད་པ་གསུམ་རྒྱུར་

གསུངས་པ་དང་། གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་སོགས་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྲེད་པ་རྒྱུར་

བཤད་པ་མྲི་འགལ་བར་ཐལ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་སྐེ་གནས་ཀྲི་ཡུལ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་

སྲེད་པ་དེ་ནྲི་སྲྲིད་པ་འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཡང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་བདེ་བ་

ཐོབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འདོར་བར་འདོད་པའྲི་བསམ་པས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དེ་དག་

ནྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་འདོད་”སྲེད
1
་དང་འཇྲིག་སྲེད་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། འགེལ་

པ་དག་གྲིས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང༌། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད་ན་ལེགས་པར་སེམས་ཏེ། 

ཡོངས་འཛིན་དེ་ཐོབ་བསམ་པས་བྱས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། དེ་ནྲི་

སྲྲིད་པ་འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད་གང་གྲི་ཕྲིར་ཡང་སྲོག་ཆགས་

བདེ་སྡུག་ཐོབ་པ་དང་འདོར་འདོད་འཇུག་པ་དེ་དག་ནྲི་འདོད་དང་འཇྲིག་སྲེད་ཡྲིན་

པར་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྲེད་པ་གསུམ་ཀ་ཡང༌། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༦༥ན༢ན།   སད    * སེད
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ནོ་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་ཀྲི། འགལ་སོང་དགོས་པ་ལ་འབྲེལ་ཅྲི་ཡང་མ་རེད་ལ། 

འདྲིར་སྲྲིད་སྲེད་ཁོ་ན་རྒྱུར་བཤད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཡང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཀང་སྲྲིད་སྲེད་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་མ་ཟད་གཉྲིས་པོ་

ཡང་རྒྱུ་ཡྲིན་ཞེས་གསུམ་ཀ་སྡུད་པའྲི་ཚིག་གོ །བཞྲི་པ་རྐེན་གྲི་རྣམ་པ་ལ། སྲྲིད་པ་

རྐེན་དུ་བསྟན། དེ་ལ་ཤེས་བྱེད་དགོད། མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། བདག་ཏུ་

ཆགས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ལས་བདེ་བ་མྲིན་པ་བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པའྲི་སོ་ནས་སྐེ་གནས་

དམན་པ་ཀུན་ལེན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སྲེད་པ་ཉྲིད་སྲྲིད་པ་

འཁོར་བར་སྐེ་བའྲི་རྟེན་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་ཤེས་བྱེད་དགོད་པ་ནྲི། སྲེད་པ་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཆགས་བྲལ་འཁོར་བར་སྐེ་བ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ནྲི་སྔོན་གྲི་སོབ་

དཔོན་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྲེད་དང་བྲལ་ལ་ཡང་སྲྲིད་མེད་ཅེས་

སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲི་ཡང་གསུངས་པ་ཙམ་འགོད་འདོད་པ་མྲིན་གྲི། 

ཆགས་པ་དང་བྲལ་ན་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྲྲིད་པ་དང་འཁོར་བའྲི་སྐེ་བ་ལོག་པ་གྲུབ་

པ་འགོད་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན་ལུས་མེད་ཆགས་

པ་མ་མཐོང་ཕྲིར་ལུས་ལས་ཀང་ནྲི་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་

ཆགས་བྲལ་སྐེ་བ་མ་མཐོང་བས་ཆགས་པ་སྲྲིད་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་བཞྲིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མྲི་འདོད་པ་འཕེན་པའྲི་གནོད་བྱེད་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་

ཆགས་པའྲི་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་ན་འདོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ལན་དོན་མཐུན་”ཐེབས
1
་པས་སོ། །འོ་ན་སྔར་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་དང་མྲི་འགལ་ལམ་

ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། སྔར་ནྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ནྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་གྲི་

ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་སྔར་ཡང་དེའྲི་ཡན་ལག་དངོས་པོ་དང་ཞེས་

སོགས་སུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ལུས་སེམས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་

རྐེན་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ཁྱོད་ཀང་རེས་སུ་འདོད་ན་ནྲི། རྒྱང་པན་རང་ཉྲིད་

རང་གྲི་འདོད་པ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་

ཅྲིག །ཆགས་བྲལ་སྐེ་བ་མ་མཐོང་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ལུས་ལ་སྦོར་བའྲི་སོ་

ནས་ལུས་ཆགས་པའྲི་རྒྱུར་འདོད་ན་ནྲི་ཞེས་འཆད་མོད། ཁོས་ཆགས་བྲལ་སྐེ་བ་མེད་

པས་ཆགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་འགྲུབ་ན། ལུས་མེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་བས་ལུས་

ཆགས་པའྲི་རྒྱུར་འགྲུབ་དགོས་ཞེས་མཚུངས་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆགས་བྲལ་སྐེ་

བ་མ་མཐོང་བ་ལུས་ལས་ཆགས་པ་འབྱུང་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ག་ལ་

ཡྲིན། །མཚུངས་པ་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲི་གེར་འགོད་པ་ལ་དེ་ཙམ་གྲི་ངལ་བ་མ་

བྱེད་ཅྲིག །

ཡང་ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག །ཆགས་བྲལ་སྐེད་བ་མ་མཐོང་བས་ཆགས་པ་འཁོར་

བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་རྲིགས་པ་འདྲི་ལུས་མེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་

ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བའྲི་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པའྲི་སོ་ནས། རེས་

སུ་འདོད་ན་ནྲི། རྒྱང་པན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱས་པར་

འགྱུར་ཞེས་འཆད་མོད། འོ་ན། དཔེར་ན་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའམ། །ཞྲིག་དང་མ་

1 མ་ཕྱི། ༦༥བ༢ན།   ཐོབས    * ཐེབས
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སྐེས་དག་ལ་བཞྲིན། ཞེས། ཡོན་ཏན་ལ་གངས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་པ་མྲི་བརྟེན་ཀང་

གངས་ཀྲི་སྒ་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཆོས་གགས་རང་ཉྲིད་རང་འདོད་ལ་གནོད་འགྱུར་ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་ཞྲིག་སྨྲ། དེ་ནྲི་བྱེ་

བྲག་པའྲི་ཁས་བངས་ལ་འགལ་བ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་གནོད་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་

གྲི་རང་ལུགས་ཀྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྲིར་ཡང་

ཚུར་ལ་མཚུངས་པ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི་ལུས་ཆགས་པའྲི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའྲི་

མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ག་ལ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་ལུས་སྐེས་པ་ལ་ཆགས་པ་

མཐོང་གྲི་གཞན་ལ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ལུས་སྐེ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་འདོད་ཆགས་

འབྱུང་གྲི་དེའྲི་སྔར་མ་ཡྲིན་པས་ལུས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་

ན་འདོད་ཆགས་ཀང་ལུས་ཀྲི་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལུས་དང་ལྷན་ཅྲིག་

འབྱུང་གྲི་དེའྲི་སྔར་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་འདོད་ན། སྐེས་མ་ཐག་གྲི་འདོད་ཆགས་དེ་

འོས་གཞན་མེད་པས་རྲིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྐེ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྐེས་མ་ཐག་གྲི་

འདོད་ཆགས་དེའྲི་སྔར་འདོད་ཆགས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པ་ཐལ། དེ་སལ་མཉམ་གྲི་རྒྱུ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྐེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

མ་རྲིག་པ་དང་ལས་ཀང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སྲེད་པ་གཅྲིག་པུ་འདྲིར་

རྒྱུར་བསྟན་ཅེ་ན། མྲི་ཤེས་པའམ་མ་རྲིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མར་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཡང༌། སབས་འདྲིར་རྒྱུ་རུ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

དེའྲི་དེ་མ་ཐག་པའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པས་མ་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྲེད་པ་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་སབས་འདྲིར་དངོས་སུ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་རང་འབྲས་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མའྲི་རྒྱུན་ནྲི་བསྐུལ་ཞྲིང་འཕེན་པར་

བྱེད་པའྲི་འཕེན་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་མ་ཐག་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་

འགྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུའང་མྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ལས་ཀང་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མའྲི་

རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་མྲིན་ཏེ། སྲེད་པ་དེ་ཡོད་ན་ལས་ངང་གྲིས་ཡོད། སྲེད་པ་དེ་མེད་ན་ལས་

ཡོད་ཀང་སྲྲིད་པར་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། སྲེད་པ་ལའང་མྲི་མཚུངས་ཏེ། སྲེད་པ་

ལའང་ལས་ཡོད་ཅྲིང༌། ལས་ཟད་པ་ལ་སྲེད་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་ལ། འགོག་པ་དང༌། ཞྲི་བ་དང༌། ག་ནོམ་དང་

གསུམ་མོ། །ངེས་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་ནྲི་ལམ་བདེན་གྲིས་ངེས་འབྱྲིན་གྲི་རྣམ་པ་དང་

འཇུག་པ་གཅྲིག་གྲིས་འཆད་པས་སབས་འདྲིར་ཟུར་དུ་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ལྷ་

དབང་བོ་འགོག་ལམ་ལ་རྣམ་པ་སོ་སོར་གཞུང་མཚམས་མ་བཅད་པར་འཆད་ཀང་། 

རྒྱན་མཁན་པོས་འདྲི་ལྟར་མཚམས་ཕེ་ནས་འཆད་པ་ཉྲིད་གཞུང་ལ་འགྲིག་པར་

མངོན་ནོ། །

དང་པོ་ལ། འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དགོད་པ་དང་། རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་འགག་ཏུ་མྲི་རུང་བའྲི་

གཏན་དུ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་རྒྱུ་ལ་འགལ་རྐེན་གྲི་གེགས་སྟོབས་ལན་དང༌། 

མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་སོགས་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་

ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་མྲི་རྟག་པ་དང༌། དེ་ཡང་སྲེད་པ་སོགས་ཡྲིན་པར་གྲུབ་པ་ན། དེ་

དག་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འགགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འགག་པའྲི་

འགོག་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ། ཐར་པ་
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མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། ཐར་པ་དོན་གཉེར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང༌། 

ཐར་པ་ཐོབ་ཟྲིན་སྲྲིད་པར་སད་ཅྲིག་ཀང་གནས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རོད་པ་འདྲི་”གཞྲི
1
་གང་ལ་རོད་ན། ཕྲི་རོལ་བ་དག་འཁོར་བའྲི་ཚེ་

ནའང་བདག་རྟག་”པ
2
་ཉྲིད་འཁོར་བ་ཡྲིན་ལ། ཐར་པའྲི་ཚེའང་དེ་ཉྲིད་ཐར་པ་ཡྲིན་

པས་འཁོར་བའྲི་བདག་དང་གོལ་བའྲི་བདག་རྟག་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

འཁོར་བ་པོའྲི་བདག་མེད་ན་སུ་ཞྲིག་འཁོར་ཏེ་སུའང་འཁོར་བར་མྲི་འགྱུར་བས་

འཁོར་བ་ཡོད་པ་མྲི་འཐད་དོ། །འཁོར་བ་མེད་ན་ཐར་པའང་ག་ལ་རུང༌། སྙམ་ནས་

འདྲི་ཉྲིད་ཞེ་བས་དམ་འཆའ་བར་བྱེད་ལ། དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། སྔར་

སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ་ཞེས་བདག་རྟག་པ་འཁོར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཉེར་ལེན་

གྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཙམ་ཞྲིག་འཁོར་བར་བཤད་པ་དེ་དང་འདྲིར་ཐར་པ་ཡོད་པར་

བསྒྲུབས་པ་འགལ་བར་རོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་འཁོར་བ་པོའྲི་བདག་མེད་

ཀྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཙམ་ཞྲིག་འཁོར་བ་ཡྲིན་ན། དེ་ཉྲིད་འགགས་པ་ཐར་

པར་ཁས་ལེན་པ་འགལ་ཏེ། ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་ཐར་པ་པོའྲི་བདག་ནྲི་མེད་ཅྲིང༌། 

ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ནྲི་འགགས་ཟྲིན་པས། ཐར་པ་ཐོབ་པ་ན་ཅྲིའང་མེད་པར་འགྱུར་ལ། 

ཅྲིའང་མེད་ན་ཐར་པའང་ཡོད་པར་འགལ་ལོ་སྙམ་པའོ། །དེས་ན་ཚིག་གྲི་དོན་འདྲི་

ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་པོའྲི་བདག་མེད་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོའྲི་

རྒྱུན་ཙམ་ཞྲིག་འཁོར་བ་ཡྲིན་གྲི་འཁོར་བ་པོའྲི་བདག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཐར་

པའྲི་གནས་སབས་ན་ཐར་པའང་མེད་པར་ཐལ། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཆད་ཅྲིང་

1 མ་ཕྱི། ༦༦བ༦ན།   ཞྱིག    * གཞྱི

2 མ་ཕྱི། ༦༦བ༦ན།   ང    * པ
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དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཐར་པ་པོའྲི་བདག་ཀང་མེད་པས་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་བུའྲི་”སྐོན
1
་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐལ་བ་སྔ་མ་ལ་འདོད་དང་ཕྲི་མ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་

ཀྲི་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐར་བའྲི་སབས་ན་ཐར་པ་པོའྲི་བདག་དང་

ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་མེད་ཀང༌། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པར་འགགས་པའྲི་མེད་དགག་

སོ་སོར་བརྟགས་པའྲི་འགོག་པ་ཡོད་པས་ཐར་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་གང་གྲིས་མངོན་དུ་

བྱས་པའྲི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་པོའྲི་གང་ཟག་ཀང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོན་ཀང་གང་ཟག་དེ་ནྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་རྒྱུན་ལ་བཏགས་པ་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་སྐེ་བར་མེད་པས་བདག་

ཡོད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་གཞུང་འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་དགོས་པ་ཆེ་ཞྲིང་དོན་ཆེ་བ་

ཡྲིན་ཀང་ཚིག་བརླྲིང་ཞྲིང༌། འདུས་པས་སྔོན་ཆད་འཆད་ཤེས་པ་མ་བྱུང་བར་སྣང་

ངོ༌། དེ་ཡང་ཐར་པ་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་སྡུག་བསྔལ་སོགས་འགགས་པའྲི་མེད་

”དགག
2
་ཙམ་དང༌། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་པོ་གང་ཟག་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་ཤེས་

པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པའྲི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་

འཇོག་མྲི་ཤེས་པར་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྟག་པ་དང༌། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་

པོ་རྟག་དངོས་ཁས་བངས་ནས་གོལ་བའྲི་བདག་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་པ་ཐར་པ་སྨྲ་

བ་དག་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ད་ལྟ་གང་དག་བླུན་པོ་

ཁ་ཅྲིག །ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་མཐར་ཐུག་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་

རྟག་པ་དང༌། དེ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་བདེན་

1 མ་ཕྱི། ༦༧ན༥ན།   སྐྱེན    * སྐྱོན

2 མ་ཕྱི། ༦༧བ༡ན།   དག    * དགག
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གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། མུ་སྟེགས་ཀྲི་ཐར་བ་དང་གོལ་བའྲི་བདག་གྲི་འདོད་པ་གྲྭ་ཟུར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཉམས་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་ཐན་སྐེལ་བའྲི་ཆེད་

དུ་བསོད་ནམས་དམན་པ་དག་གྲི་སྙྲིང་ལ་འོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་”སང
1
་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྔར་

འཁོར་བར་བཅྲིངས་པ་དེ་ཉྲིད་ཕྲིས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་བདག་མེད་ན། ཐར་

པའྲི་བདེ་བ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅྲིང༌། 

སུའང་དེའྲི་ཕྲིར་དུ་འབད་པ་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གོལ་བ་པོའྲི་བདག་ནྲི་མེད་

ན་ཡང་ཐར་ལམ་ལ་འབད་པ་དོན་ཡོད་དེ། བདག་ཏུ་ལོག་པར་སྒོ་བཏགས་པ་གཞོམ་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་བརེ་ན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཇྲི་སྲྲིད་བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་

བཅོམ་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་པོའྲི་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་ནས་དེ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བས་སེམས་རྒྱུད་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ནྲི་

གནས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ཐར་པ་ཐོབ་ཟྲིན་སྲྲིད་པར་སད་ཅྲིག་ཀང་གནས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་

ཐལ་བ་སང་པ་ནྲི། བདག་མེད་ན་དག་བཅོམ་པ་འཁོར་བར་སད་ཅྲིག་ཀང་མྲི་གནས་

པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་བདག་གྲི་བ་ལ་རེ་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྲི་དག་བཅོམ་པ་སྲྲིད་

པར་ཅུང་ཟད་གནས་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་ལ་བརེ་བའམ་ཡང་ན་སྔོན་གྲིས་ལས་ཀྲིས་

འཕངས་པའྲི་སྐུ་ཚེའྲི་ལྷག་མ་མ་རོགས་པས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་སྔོན་གྲི་ལས་ཀྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༦༧བ༤ན།   སྔང    * སང
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འཕངས་པའྲི་སྐུ་ཚེའྲི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། བདག་བདེ་

བར་སྲེད་པ་མེད་ཀང་བསྟན་པ་གནས་པ་སོགས་ཀྲི་དགོས་པ་མཐོང་བའམ་དེས་

སེམས་ལ་གདུང་བ་མྲི་སྐེད་པས་ལོག་པར་འདོད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དག་

བཅོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལས་དེས་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མ་འཕེན་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སྲྲིད་

པའྲི་སྲེད་ལས་རྣམ་པར་བརྒལ་བའྲི་དག་བཅོམ་པའྲི་ལས་དེས་སྲྲིད་པ་གཞན་འཕེན་

ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན་སྲེད་པ་ཟད་པར་བཅོམ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའྲི་ཐར་པ་བསྒྲུབས་པའྲི་སོ་ནས་འགོག་པའྲི་རྣམ་

པ་བཤད་ནས། ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་སངས་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའྲི་སོ་

ནས་གཉྲིས་པ་ཞྲི་བའྲི་རྣམ་པ་བཤད་པ་ལ། ཆགས་བྲལ་ཉེས་པ་མ་ཟད་པར་ཐལ་བ་

སང༌། ཆགས་བྲལ་སྲྲིད་པ་ལས་མ་གོལ་བར་ཐལ་བ་སང༌། བདག་འཛིན་སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ལ། བདག་ལྟ་མ་སངས་པ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྲི། དག་བཅོམ་པས་བདག་

ལྟ་མ་སངས་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་མེད་ན་སེམས་ཅན་ལ་

བརེ་བ་ཡོད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། བདག་ལྟ་སངས་པ་དང་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

བར་ཤེས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ནྲི། ལས་

ཉོན་གྲི་འདུ་བྱེད་སྔ་མའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་དངོས་པོའྲི་ཆོས་ཙམ་

ལ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་དེ་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་

འདོད་པའྲི་བརེ་བ་སྐེ་བ་དེ། སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་རེས་སུ་

འབྲེལ་བ་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་
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ནོ། །དེ་ཡང་འདུ་བྱེད་སྔ་མའྲི་རེས་འཇུག་ཅེས་སོས་པས། འཕགས་པ་རྣམས་ནྲི་འདུ་

བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གདུངས་པར་མཐོང་ནས་ལྷག་པར་བརེ་བ་སྐེ་བར་ཤེས་

པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་

བའྲི་སོ་ནས་དེ་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ནྲི་སེམས་ཅན་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་སྙྲིང་རེའོ། །ཕུང་སོགས་ཆོས་ཙམ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པའྲི་

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའྲི་བརེ་བ་ནྲི་ཆོས་ལ་དམྲིགས་པའོ། །

གདགས་གཞྲི་ཕུང་སོགས་ཆོས་ཙམ་ཀང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་བདེན་

པར་མེད་པ་ལ་”སེམས
1
་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་དེ་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་དང་

བྲལ་བར་འདོད་པའྲི་བརེ་བ་ནྲི་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྙྲིང་རེའོ། །དང་པོ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་

དང༌། གཉྲིས་པ་ཉན་རང་འཕགས་པ་དང་། གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་དག་གྲི་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་གཙོ་ཆེ་བར་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅྲིག །དམྲིགས་མེད་ཀྲི་སྙྲིང་རེ་རྣམ་པར་མྲི་

རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོད་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་པའྲི་བབ་ཆོལ་ཏེ། བྱམས་སོགས་རྨོངས་

དང་འགལ་མེད་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་པས་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་རྲིག་པའྲི་

དངོས་གཉེན་དུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་

སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པར་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་རང་

དབང་བ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲིན་པའྲི་ཕུང་སོགས་ཆོས་ཙམ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་

པ་ལ་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་ཤེས་པར་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་བདག་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༦༨བ༣ན།   སོམས    * སེམས
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ལས་ཆགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དག་བཅོམ་པ་དག་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་

པོའྲི་རྒྱུན་ལ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རྲིག་པ་ལས་ནྲི་བརེ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་

བ་ཡྲིན་ནོ། །ཆགས་བྲལ་ཞེ་སང་ཅན་དུ་ཐལ་བ་སང་བ་ནྲི། དག་བཅོམ་ཞེ་སང་ཅན་དུ་

འགྱུར་ཏེ། བརེ་བའྲི་ཡུལ་ལ་གཞན་གྲིས་གནོད་པ་བྱས་ན་ཞེ་སང་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། 

གཏྲི་མུག་ཉེས་པའྲི་ར་བ་སྟེ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ནམ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་

ཟེར་བ་ཡྲིན་ལ་དེ་མེད་ན་ཉེས་པའྲི་རྒྱུ་ལས་”ཁོ
1
་བ་སྐེ་བ་མྲིན་ཞྲིང༌། དེས་ན་དག་

བཅོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརེ་བ་”ཉེས
2
་པ་ཞེ་སང་སོགས་འདེན་པ་མེད་པར་འདོད་དེ། དག་

བཅོམ་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་བལྟ་བ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དག་བཅོམ་སྲྲིད་པ་ལས་མ་གོལ་བར་ཐལ་བ་སང་བ་ནྲི། ཡང་ན་

ལས་ཀྲིས་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་དག་བཅོམ་པ་ལ་ལས་ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་ལུས་ཡོད་

པ་དེ་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡྲིན་པས། སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་གོལ་བར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་དག་བཅོམ་འཁོར་བ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ་

ཞེས་སྨྲས་པས་སོ་ཞེ་ན། དག་བཅོམ་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་པ་ལས་གོལ་བ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། སྔོན་གྲི་འདུ་བྱེད་དམ་ལས་ཀྲི་འབྲས་བུ་འདྲི་ཟད་ནས་སྲྲིད་པ་གཞན་ཉྲིང་

མཚམས་མྲི་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར། སྔོན་གྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་ལྷག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་

མ་ཟད་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གྲིས་གང་དེ་སྲྲིད་པ་ལས་མ་གོལ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ད་ལྟ་ཕུང་

པོའྲི་རྒྱུན་གནས་པ་ནའང་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་སངས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གནས་པ་ནྲི་བརེ་བའམ་ཞེས་པ་ལ་རོད་པ་ནྲི། ཆགས་བྲལ་བརེ་

1 མ་ཕྱི། ༦༩ན༢ན།   ཁོྲལ    * ཁྲོ

2 མ་ཕྱི། ༦༩ན༢ན།   ཉས    * ཉེས
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བས་གནས་ན་རྟག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཆགས་བྲལ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་

བྱེ་བྲག་གྲིས་རྲིགས་གཉྲིས་ལས། ཉན་རང་དག་བཅོམ་བརེ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཅུང་

ཟད་གནས་ཀང༌། སྙྲིང་རེ་དམན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཡང་གནས་པའྲི་འབད་རོལ་ཆེན་པོ་

མེད་དོ། །གང་དག་བརེ་བ་ཆེན་པོ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་ས་

ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་ནྲི་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་གྲིས་བསལ་

པ་ལ་སོགས་པའམ་དེ་བས་ཀང་ཆེས་ཆེར་ཡུན་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོར་འཀོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་

མ་སྟོངས་ཀྲི་བར་དུ་གཞན་གྲི་ངོར་ནྲི་བཞུགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བདག་འཛིན་སྲྲིད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་འཁོར་བའྲི་ར་བ་ཡྲིན་པར་གཏྲི་མུག་ཉེས་པའྲི་ར་བ་

སྟེ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྲིས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་བྲལ་

བའྲི་ཕྲིར། འཕགས་པའྲི་ལམ་དང་པོར་ནྲི་སྲྲིད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་

ཐོབ་ན་ཀུན་སྦོར་གསུམ་སངས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀྲིས་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་མ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་སངས་ནའང་

ཡང་སྲྲིད་པ་ག་ལ་ཡོད་དེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ཀུན་སྦོར་གསུམ་སངས་པ་བཤད་པ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་ངོས་བཟུང་བ་ནྲི། བདག་

བདེ ་བར་གྱུར་བའམ་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་འདོད་པ་ན་གྲུབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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”མཐའ
1
་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར། རང་དབང་བའྲི་རྣམ་པར་འཛིན་པའྲི་སོ་ནས་

ངའོ་སྙམ་པའྲི་བོ་གང་དེ་སེམས་ཅན་ལ་”འཇྲིག་
2
ལྟ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཡྲིན་ན། དེས་

ན་རང་དབང་བར་འཛིན་པ་དགོས་པས། གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པ་

ཙམ་མྲིན་པའྲི་རང་དབང་བར་འཛིན་པ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་ཀང་འཇྲིག་

ལྟ་མྲིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་འདའྲི་འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་དེ་ཉེས་པའྲི་ར་བ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ། ང་

ཞེས་མཐོང་བ་མེད་པར་ནྲི་འགའ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདག་ལ་

སྲེད་པ་མེད་པར་ཡང་བདག་བདེ་བ་འདོད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དུ་ལས་གསོག་པ་ལ་

མངོན་པར་རྒྱུག་པ་མྲིན་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ག་ནོམ་པའྲི་རྣམ་པ་བཤད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདག་ཡོད་ན་སྔར་

བཅྲིངས་པ་ལས་གོལ་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ན་བདག་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པའྲི་ག་ནོམ་

འཐད་པ་ཡྲིན་གྲི། བདག་མེད་པ་ལ་དེ་མྲི་འཐད་པས་བཅྲིངས་གོལ་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་

པའྲི་བདག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ལྷ་དབང་བོ་ལྟ་ན། བཅྲིངས་གོལ་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་བའྲི་

བདག་མེད་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ལ་སྦོར་རོ། །གང་ལྟར་ཀང་དོན་ཁྱད་མེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་པར་འཆྲིང་བྱེད་ཡྲིན་ཏེ། རང་འབྲས་ཡང་སྲྲིད་ཀྲི་

སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདག་ལ་དེ་མྲི་རུང་སྟེ་རྟག་པའྲི་ཕྲིར། 

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་པ་ལས་ཐར་བྱེད་

ཡྲིན་ཏེ། ཡང་སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་མྲི་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཐབས་དམ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༦༩བ༤ན།   མཐོའ    * མཐའ

2 མ་ཕྱི། ༦༩བ༥ན།   -འཇྱིག་    * འཇྱིག་
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ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདག་ལ་དེ་གང་ལས་རུང་སྟེ། རྟག་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟག་པ་ཉོན་

མོངས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་དང༌། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སོགས་ཀྲི་མཐུ་

ལས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུན་ཆད་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གནས་མའྲི་བུ་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། གང་ཟག་དེ་རྟག་མྲི་

རྟག་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པས་སོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་འབྲས་བུ་

འགའ་ཡྲིའང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་དུ་བརོད་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱོད་

ལའང་བཅྲིངས་པ་དང་ཐར་པ་དག་ཀང་ཇྲི་ལྟར་བུར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་རྟག་མྲི་རྟག་གང་དུའང་བརོད་བྱ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་

ན་འཇྲིག་པ་མེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་གང་གྲི་རང་བཞྲིན་

འཇྲིག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་རྟག་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་

འཇྲིག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་རྟག་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་པས། རྟག་པ་

ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྟག་པ་

ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་ན། རྟག་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟག་ན་དངོས་

པོ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་མྲི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རྟག་ན་

འཇྲིག་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཞུང་འདྲི་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། 

མེད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ཅྲིས་འགོག་སོམས་ཤྲིག །དེས་ན་གནས་མ་བུ་པ་

ཁྱོད་དངོས་འགལ་ལ་ཕུང་གསུམ་ཁས་ལེན་པ་ངོ་ཚའྲི་ལྟ་བ་འདྲི་སོངས་ལ་གང་ཟག་

དེ་ནྲི་རྟག་པར་སྨྲོས་ཤྲིག་སྟེ། རྟག་པར་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟག་པའྲི་

དོན་ཁས་ལེན་རྲིགས་ནས་རྟག་པར་བརོད་དུ་མེད་ཅེས་སྨྲ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་
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རོ། །དེ་རྟག་པར་ཁས་བངས་ན་ཡང་སྔར་བཤད་པའྲི་བཅྲིངས་ཐར་མྲི་རུང་བའྲི་ཉེས་

པ་སོ་ན་གནས་སོ། །

བཞྲི་པ་ལམ་གྲི་བདེན་པ་ལ། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སྲྲིད་པ་ལས་

གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་དུ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་གོལ་ལམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོགས་པ་སང་པ་

དང༌། གོལ་ལམ་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔར་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ལམ་དེ་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་པ་ལས་གོལ་

བར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་འཛིན་གྲི་དངོས་གཉེན་དུ་ཁྱོད་གོམས་པ་ལས་

ཉེས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་ཏེ་གནས་གྱུར་མཐར་ཕྲིན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་གོལ་ལམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོགས་པ་སང་པ་ལ། དོགས་པ་དགོད་པ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་རེ་ཤྲིག་ཉེས་པ་གཏན་མེད་དུ་གནས་གྱུར་ཀང་སྔར་ལམ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་

ལམ་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ་སྔར་ཉེས་པ་མེད་པའྲི་རྒྱུད་ལའང་ཉེས་བ་སྐེ་བའྲི་གཏན་ནས་

གོལ་བ་མྲི་སྲྲིད་དོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བསྟན་པ་ལ། སངས་པ་སར་མྲི་ལོག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྟན། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད། བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཉེས་པ་ཀུན་གྲི་གཉེན་པོར་འགྱུར་ཚུལ་བཤད། སངས་པ་སར་ལོག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དགག །དེ་དག་རྣམས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། གནས་གྱུར་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་སེམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཉེས་བ་སར་འགྱུར་བ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་སར་འབྱུང་བའྲི་

ནུས་པ་མེད་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདག་མེད་རྟོགས་
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པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བདག་འཛིན་སོགས་ཉེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ངང་དུ་གྱུར་བའྲི་སེམས་

རྒྱུད་ལ་ཡང་དེ་དག་མེད་པར་བྱེད་ནུས་ལ། ཉེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ངང་དུ་གྱུར་བའྲི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སར་དེ་མེད་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེའྲི་

རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་དཔེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། རྣམ་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་ཆོས་ཇྲི་

ལྟར་ཡོད་དེ་འཛིན་པ་ནྲི་ཡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་འདྲི་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ལ་

ཁོས་མཐོང་བ་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྲི་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཡུལ་དེ་རྣམ་ཤེས་འདྲི་ཡྲི་སྐེད་པར་བྱེད་

པའང་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཐག་པ་ཁ་བོ་ལ་ཐག་ཁ་དེར་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་བཞྲིན་

ནོ། །ཡུལ་འདྲི་ལས་དེ་འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་རྐེན་གཞན་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གོལ་བར་

འགྱུར་ཞྲིང་འཁྲུལ་པ་དེ་ལོག་པ་ལ་ནྲི་གཉེན་པོའྲི་རྐེན་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ནྲི་ཡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དང་མཐུན་པར་མ་ཞུགས་པས་མྲི་བརྟན་ཞྲིང་འབྲལ་དུ་

རུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གྲི་བོ་བཞྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཐག་ཁ་ཐག་ཁར་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་མ་མཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྲིས་ཐག་ཁ་སྦྲུལ་སྣང་གྲི་འཛིན་སྟངས་འགོག་ནུས་ཀང་དེས་ཁྱོད་ཀྲི་འཛིན་

སྟངས་འགོག་མྲི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཐག་ཁའྲི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་ཤྲིང༌། དེ་ཐག་ཁའྲི་

གནས་ལུགས་ལས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་སོ་ནས་ཁྱེད་གཉྲི་ག་ཐ་ཁ་ལ་དངོས་སུ་

དམྲིགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་དཔེ་བསྒྲུབས་ནས་དོན་ལ་སྦར་བ་ནྲི། དཔེ་དེ་

བཞྲིན་དུ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཉེས་པ་སྔར་ཡོད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཕྲིས་

མེད་པར་བྱེད་ཀང་ཉེས་པས་ཤེས་རབ་དེ་མེད་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། སེམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ནྲི་འོད་གསལ་བ་སྟེ་བདག་འཛིན་གྲི་མུན་པ་དེའྲི་འཛིན་སྟངས་ལྟར་མ་གྲུབ་
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ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པས་ཤེས་

རབ་དེ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འབྲལ་མྲི་རུང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དྲི་

མ་ཆགས་སོགས་དང་དེའྲི་ར་བ་བདག་འཛིན་རྣམས་ནྲི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བོ་བུར་བ་སྟེ་

གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འབྲལ་རུང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

དང་བོ་བུར་བ་ཞེས་པ་ནྲི་སེམས་རྒྱུད་ལ་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འབྲལ་དུ་མྲི་རུང་བ་

དང་རུང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཁྱད་པར་དེ་ཡང་འཛིན་སྟངས་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་ལ་

ཞུགས་པ་དང་ཁོའམ་ཁོའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོའྲི་འཛིན་སྟངས་སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་ལས་

ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་ཡྲིན་ནོ། །རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་ཞེས་པའང༌། དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་པ་མ་རྲིག་པ་དེའྲི་འཛིན་སྟངས་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་མ་

ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར། རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་སྤྲིར་བསྒྲུབས་ནས་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངང་དུ་གྱུར་

པའྲི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བདག་འཛིན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་འཆད་པ་ནྲི། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཕྲིས་སེམས་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མངོན་དུ་

གྱུར་བའྲི་འཕགས་པ་སོབ་པ་དག་གྲི་མཉམ་གཞག་གྲི་གནས་སབས་སུ་དྲི་མ་རྣམས་

ཀྲིས་ཉེས་པ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་དེ། སྔར་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་

གནས་སབས་སུ་ཡང༌། བདག་མེད་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀང་

འཇོམས་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འཕགས་པ་སོབ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

རེས་ཐོབ་ཀྲི་གནས་སབས་སུ་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་སྐེ་བའྲི་ནུས་པ་ཡོད་ན་

ཡང་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བདག་འཛིན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་

ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་སྙྲིང་པོ་ཅན་གྲི་དངོས་པོར་གྱུར་བའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན་ས་རློན་པ་ལ་མེ་ཡུན་དུ་མྲི་གནས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སོབ་ལམ་དུ་

བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉེས་པས་འཇོམས་མྲི་ནུས་པར་བསྟན་ནས། དག་

བཅོམ་ཐོབ་པའྲི་སེམས་རྒྱུད་ཉེས་པས་འཇོམས་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི། 

འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན་ཞེས་པ་བཞྲི་སྟེ། དེའྲི་ཚིག་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉེས་པ་ཀུན་གྲི་གཉེན་པོར་འགྱུར་

ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་

སྟངས་འགལ་བ་ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་གནོད་པ་ཡྲིན་ན། དེས་ཀང་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་

ཤེས་རབ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། བདག་མེད་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཐམས་ཅད་དྲུངས་འབྱྲིན་པའྲི་གཉེན་པོར་

འགྱུར་བ་ནྲི་ཆོས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་བདག་

འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་དང༌། རང་གྲི་འཛིན་སྟངས་ཡུལ་གྲི་རང་

བཞྲིན་ལ་ཞུགས་པའྲི་སོ་ནས་གོམས་པར་བྱས་ན་སེམས་རྒྱུད་ལ་འབྲལ་མྲི་ཤེས་སུ་

འགྱུར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་གཉྲིས་པོ་དེ་དང་ལན་པས་ནྲི། གོམས་པར་བྱས་ན་བདག་

འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་སོ་ནས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་གཅོད་པར་ནུས་

སོ། །གཉྲིས་པོ་”དེ་གང
1
་རུང་དང་མྲི་ལན་ཡང་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་དྲུངས་འབྱྲིན་

པར་མྲི་ནུས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཕྲི་མ་དེ་མེད་ན། འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་ཙམ་གྲིས་ཀང་ཉེས་

1 མ་ཕྱི། ༧༢ན༥ན།   དགང    * དེ་གང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པ་དྲུངས་འབྱྲིན་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡུལ་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་པ་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་

ཕན་ཚུན་དུ་འཛིན་སྟངས་ཐ་དད་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་པའྲི་གཉེན་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གནོད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་བདག་

འཛིན་རྒྱུར་ཡོད་པར་གཅྲིག་པ་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང། དེ་གཉྲིས་དངོས་ཀྲི་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུའྲི་དངོས་པོར་འགྱུར་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་གང་དག་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ། 

ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྲི་སང་བྱར་འདོད་པའང་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་མེད་ན་”གོམས
1
་པས་སེམས་རྒྱུད་

ལ་འབྲལ་མྲི་རུང་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཆགས་སོགས་འགའ་ཞྲིག་དང་དངོས་སུ་འཛིན་

སྟངས་མྲི་མཐུན་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་ཉེས་པ་དྲུངས་འབྱྲིན་མྲི་ནུས་ཏེ། བྱམས་སོགས་

ཚད་མེད་བཞྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གོམས་པས་སེམས་རྒྱུད་ལ་འབྲལ་མྲི་རུང་དུ་འགྱུར་

བ་དང་ཞེ་སང་སོགས་དང་འཛིན་སྟངས་མྲི་མཐུན་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་ཉེས་པ་ཞེ་སང་

སོགས་ཚར་གཅོད་ནུས་པ་མྲིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་རྨོངས་པ་མ་རྲིག་པ་དང་

འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཆགས་སོགས་ཉོན་

མོངས་པ་ཀུན་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་དེའྲི་ར་བ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འཇྲིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་བདག་འཛིན་དྲུངས་འབྱྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་

ཡང་ཕན་ཚུན་སང་བྱ་དང་གཉེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་

ལྟར། འདྲི་གཉྲིས་ཀང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རོད་སོང༌། བདག་

1 མ་ཕྱི། ༧༢ན༧ན།   གེམས    * གོམས
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འཛིན་ཞེས་སོགས་དང༌། བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་སོགས་ཀང་ཉེས་པའྲི་དངོས་གཉེན་

ཡྲིན་ཏེ། ཞེ་སང་གྲི་གཉེན་པོར་བྱམས་པ་བསོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས་སོ་ཞེ་ན། བྱམས་སོགས་ཞེ་སང་སོགས་མགོ་གནོན་པའྲི་གཉན་པོ་ཡྲིན་ཀང་

དྲུངས་འབྱྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་བྱམས་སོགས་རྨོངས་དང་ཞེས་

སོགས་སོ། །འདྲིས་ཞེ་སང་གྲི་གཉེན་པོར་བྱམས་པ་སོམ་པ་སོགས་ཀང་སྲིན་བྱེད་

ཀྲི་ལམ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་གོལ་ལམ་མ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དེ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིག་པ་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་

འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་སོ་ནས་དེའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་འཛིན་སྟངས་ལོག་པར་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་མ་རྲིགས་པ་

ཡྲིན་པ་མདོ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་རྲིག་པ་མེད་པ་ཙམ་དང༌། 

རྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ཙམ་དང༌། རྲིག་པ་ཙམ་དང་འགལ་བ་དག་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་དོན་དུ་

རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མ་རྲིག་པ་ནྲི་སེམས་བྱུང་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་ལ་དམྲིགས་

པའྲི་རྲིག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་སད་དུ་ཡང་ཟླ་བ་སྒོན་མེའྲི་མདོ་ལས། དེ་ལ་མ་རྲིག་པ་

དང་བྲལ་བ་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་སྒོ་

འདོགས་པ་དང་བྲལ་བ་གང་ཡྲིན་པའོ་ཞེས་དང༌། ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། འཇྲིག་

རྟེན་དུ་ཉེས་པར་སྤོད་པ་སྐེ་བ་ཇྲི་སྙེད་པ་གང་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་བདག་ཏུ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བྲལ་ན་མྲི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཡང་ན་གཞན་ནྲི་རྲིགས་མ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལ་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེས་འཇྲིག་ལྟ་མ་རྲིག་པར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་གྲི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་ལྟར། མདོ་དེས་མ་རྲིག་པ་ལས་དོན་

གཞན་པའྲི་འཇྲིག་ལྟ་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་དེ་དང་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་མ་རྲིག་པའྲི་ཡན་ལག་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་”མདོ
1
་དེས་འཇྲིག་ལྟ་མ་རྲིག་པར་མྲི་འགྲུབ་པོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་འཐད་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་པོ་སྟོན་

པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་དེར་མ་རྲིག་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡན་ལག་ཏུ་

སྟོན་པ་བོར་ནས། དེ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་འཇྲིག་ལྟ་ནྲི་ཡན་ལག་ཏུ་སྟོན་པ་རྲིགས་

པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་བཅོམ་ལན་འདས་སྨྲ་བ་པོ་མྲི་མཁས་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་རྒྱན་མཁན་པོ་འཆད་དོ། །འགལ་བ་གང་ཡྲིན་འདྲིར་བཤད་བྱ་ཞེས་པ་ལ། 

འགེལ་པ་དག་གྲི་འཆད་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་ལྟ་ཉྲིད་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ན། 

བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲི་མདོ་ལས་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཞེས། མ་

རྲིག་པ་དང་འཇྲིག་ལྟ་མཚུངས་ལན་དུ་བཤད་པ་འགལ་ཏེ། རང་ཉྲིད་རང་དང་

མཚུངས་པར་ལན་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། མ་རྲིག་པ་ལ་ཉོན་

མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། འཇྲིག་ལྟ་ནྲི་

ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེས་ན་འཇྲིག་ལྟ་མ་རྲིག་པའྲི་ཕོགས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པས། ཕོགས་གཅྲིག་ཕོགས་གཅྲིག་པ་ཅན་གྲི་ཚོགས་པ་ལ་ལན་པ་སྐོན་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་པ་ལ་ཤ་ཕོགས་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༧༣ན༤ན།   མེད    * མདོ
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ནགས་ཕོགས་གཅྲིག་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་པ་ལ་ཤ་དང་ལན་པའྲི་ནགས་ཞེས་བྱ་བ་

བཞྲིན་ནོ། །ལན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་མྲི་འདའོ་ཞེ་ན། ཉེ་བར་བསྒྱུར་བ་ནྲི་

གསལ་བྱེད་དུ་དགོངས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེས་ན་ཁམས་ཉྲིད་ལ་ཉེ་བར་བསྒྱུར་བའྲི་དོན་

ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ་འདྲིར་ལན་པ་ཉྲིད་ལ་མཚུངས་པར་ལན་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་འཇྲིག་ལྟ་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྲི་

མ་རྲིག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་

འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའྲི་

མ་རྲིག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མ་རྲིག་པ་དེ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་

མོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཙམ་ལ་

དགོངས་པས་ཁྱབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་འགྲུབ་དཀའ་ཞྲིང༌། དེ་མ་གྲུབ་ན་མ་རྲིག་པའྲི་ཕོགས་

གཅྲིག་ཏུ་མྲི་འགྲུབ་པས་འཆད་དཀར་བར་སེམས་སོ། །དེ་བས་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་

འཆད་དེ། །བྱམས་སོགས་རྨོངས་དང་འགལ་མེད་ཕྲིར་ཞེས་པས་བྱམས་སོགས་མ་

རྲིག་པ་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་མྲིན་པར་བསྟན། དེ་ཡང་འཇྲིག་

ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཞེས་པས་རྨོངས་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའོ་

ཞེས་བསྟན། དེ་ཉྲིད་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། རྲིག་པའྲི་ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་རྒྱུ་མཚན་བསྟན། འོ་ན་བྱམས་སོགས་རྨོངས་པ་དེ་དང་འགལ་བ་མེད་

ན། དེ་དང་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་

འགལ་བ་གང་ཡྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་དེ་འདྲིར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྟོང་ཉྲིད་ལྟ་དང་དེ་

འགལ་ཕྲིར་ན། སྟོང་ཉྲིད་ལྟ་བའྲི་ཤེས་རབ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཉེས་པ་ཀུན་དང་འགལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བའྲི་གཉེན་པོར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་མཚུངས་ལན་དུ་

བཤད་པའྲི་ལུང་ལ་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་སོང་ཞེ་ན། དེའྲི་དོགས་པ་གཅོད་ས་བས་འགོད་

མྲི་དགོས་ཏེ། ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པས་འཇྲིག་ལྟ་དང་མཚུངས་པར་ལན་མྲི་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་དོགས་པ་གཅད་པར་བྱ་བའྲི་གནས་འགའ་ཞྲིག་

སབས་འདྲིར་ཡོད་མོད་རེ་ཞྲིག་བཞག་གོ །བཞྲི་པ་སངས་པ་སར་ལོག་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་དགག་པ་ནྲི། ཉེས་པ་གཏན་ནས་ཟད་པ་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། སྲོག་ཆགས་

ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་

སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མྲིན་ཏེ། རྟགས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། གཉེན་པོའྲི་ཕོགས་

དང་འབྲེལ་བ་ན་ལོག་པ་དག་ཀང་ཚད་མས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ལྔ་པ་དེ་དག་རྣམས་

ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་ཉེས་པ་རྣམ་པར་འགགས་པ་ནྲི་གསེར་གྲི་སྲ་བ་

བཞྲིན་སར་ཡང་སྐེ་བ་མེད་དེ། །བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་སེམས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་ལ་ཞུགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འབྲལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། རང་གྲི་ངང་གྲིས་རང་གྲུབ་པའྲི་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་འཇྲིག་ཀང༌། གནོད་བྱེད་

ལོག་པས་གནོད་བྱ་ལོག་པ་ལ་མེ་ཤྲི་བའྲི་ཐལ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་གོལ་ལམ་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ། བདག་

འཛིན་ཉེས་པ་ཀུན་གྲི་ར་བས་བསྟན་པ་དང་། དེས་ན་བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་

ཐབས་གཞན་བསོམས་ཀང་སྲྲིད་པ་ལ་གོལ་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

འཆད་མ་ཐག་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་འདྲི་ལྟར་ཡང་འབྲེལ་ལ། ཡང་ན་གཞུང་སྔ་མ་དག་

གྲི་རྒྱས་བཤད་དུའང་འབྲེལ་པས་གཉྲི་ག་ལ་བཤད་དུ་རུང་ངོ༌། །དེས་ན་འཕོས་པ་ནྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འདྲི་ལྟ་ཡྲིན་ཏེ། ཉེས་ཀུན་དེ་ཡྲི་ར་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཞེས་

སྨྲས་ན། ”འཇྲིག
1
་ལྟ་ཉེས་པ་ཀུན་གྲི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་ཞྲིག་

བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནྲི་ང་ཞེས་རྟག་ཏུ་ཞེན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཞེན་པས་བདག་གྲི་བདེ་

བ་ལ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྲེད་པས་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྲི་

སྐོན་རྣམས་སྒྲིབ་པར་བྱེད་ཅྲིང་མེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཐོང་བས་ཡོངས་སུ་སྲེད་

པར་འགྱུར་ལ། དེས་ན་ང་ཡྲི་ཞེས་བདག་དེའྲི་བདེ་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དབང་སོགས་

བདག་གྲི་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེན་པར་འགྱུར་བ་དེས་ན་ཇྲི་སྲྲིད་བདག་ལ་མངོན་

པར་ཆགས་པ་དེ་སྲྲིད་དེ་ནྲི་འཁོར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྲི་ར་

བར་བསྟན་ནས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀུན་གྲི་ར་བ་སྟོན་པ་དེ། བདག་ཡོད་ན་ནྲི་

གཞན་དུ་ཤེས་ཤྲིང་བདག་གཞན་ཆ་ལས་རང་ཕོགས་ལ་འཛིན་ཅྲིང་ཆགས་པ་དང་

གཞན་ཕོགས་ལ་སང་བར་འགྱུར་ལ། འདྲི་དག་དང་ནྲི་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་བདག་གྲི་

རང་ཕོགས་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་དང་གཞན་ཕོགས་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྲོག་གཅོད་

པ་དང་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེས་ན་བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་ཐབས་གཞན་བསོམས་ཀང་

སྲྲིད་པ་ལས་གོལ་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པ་ལ། བདག་ཁས་བངས་ནས་བདག་གྲི་བ་

ལ་ཞེན་པ་སོང་བ་ཙམ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་རུང༌། དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་ལུང་ཙམ་གོལ་

ལམ་དུ་མྲི་རུང༌། ལས་ལུས་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་གདུང་བ་རོམ་པ་ཙམ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་

རུང་བའོ། །དང་པོ་ལ། བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་བདག་གྲི་བ་ལ་ཆགས་བྲལ་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༧༤ན༧ན།   འདྱིག    * འཇྱིག
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སྲྲིད། སྲྲིད་ན་གོལ་བའྲི་བདག་ཁས་བངས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་པ། དེས་ན་འཇྲིག་

ལྟ་སོང་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྟགས་དགོད་པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་

བ༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ངེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་ནྲི་དེ་སྲྲིད་བདག་གྲི་བ་

ལ་ཆགས་མྲི་འབྲལ་ཞྲིང་བདག་ཉེས་མེད་དུ་མཐོང་གྲི་བར་དུ། བདག་ལ་ཆགས་པ་

དང་བྲལ་བའྲི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ། བདག་ཉེས་མེད་ཡྲིན་ཀང་བདག་ལ་

”ཞེན
1
་པ་སོང་བ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་འཐད། སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པ་གོལ་

ལམ་དུ་མྲི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ། བདག་དང་བདག་གྲི་བ་སྐོན་མེད་ཡྲིན་

ཀང་དེ་ལ་ཞེན་ན་འཁོར་བར་འཆྲིང་བས་བདག་ལ་ཆགས་པ་སྐོན་བཅས་སུ་བསམ་

པར་བྱའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བསམས་པ་དེ་ལས་ཅྲིར་འགྱུར། ཞེན་ཅྲིང་ཆགས་པ་དེ་སྐོན་

བཅས་སུ་མཐོང་ནས་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཆགས་པ་འདྲི་ཡྲི་ཡུལ་བདག་དེ་

སྐོན་མེད་ཡྲིན་པ་རྲིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བ་མེད་པར་ནྲི་ཆགས་པ་དེ་སོང་བར་ནྲི་

ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་སྐོན་དང་རེས་འབྲེལ་བའྲི་འདོད་དང་སང་སོགས་སོང་

བ་ནྲི་སྐོན་ཡོན་དེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐོང་བས་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་རོལ་ཚེར་མ་འདོང་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཚུལ་གང་གྲིས་ཀང་སོང་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་སྐོན་ཅན་དུ་བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་ཁྱོད་སོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཆགས་པ་ཁྱོད་རང་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ཙམ་གྲིས་ཁྱོད་འབྱུང་བ་མྲིན་གྲི་ཁྱོད་

ཁྱོད་རང་གྲི་ཞེན་དོན་གྲི་བདག་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐོང་བས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

1 མ་ཕྱི། ༧༥ན༡ན།   ཞན    * ཞེན
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དེས་ན་བདག་ཁས་ལེན་རྲིགས་པ་དེ་ལ་ནྲི་འབྲས་བུ་བདག་ཆགས་ཐབས་གང་གྲིས་

ཀང་ཟློག་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། དེའྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བདག་

ལྟ་དེ་ལ་སྐོན་མེད་དུ་འཛིན་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལ་

སྐོན་ཡང་གང་ཞྲིག་མཐོང༌། གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེས་སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲི་རྟེན་བྱེད་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་བདག་འདྲི་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་མྲིན་པར་

ཐལ། བདག་གྲིར་མཐོང་བ་སང་བྱ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་གོལ་བའྲི་བདག་བཞྲིན་

ནོ། །ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བཤད་ཀྲི་གཞན་དག་”གྲིས
1
་འདྲི་ལོག་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་

བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་ཞེན་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དེ་མེད་པའྲི་བདག་ཡན་གར་བ་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་མྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། བདག་དེ་དང་འད་བར་སྐོན་མེད་དུ་ཐལ། བཅྲིངས་གོལ་གྲི་གཞྲི་བདག་དེ་མེད་

པའྲི་ཁྱོད་ཡན་གར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། བདག་

མེད་པའྲི་བདག་ཆགས་ཡན་གར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། བདག་ཁོ་ན་

བཅྲིངས་གོལ་གྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་བུད། འདོད་ན། བདག་དང་དེ་ལ་ཆགས་པ་གཉྲིས་ཀ་

སྐོན་མེད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བྱ་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་འཐད་པར་

བསྟན་པ་ལ། བྱེ་བྲག་པའྲི་ལུགས་དགག་པ། གངས་ཅན་གྲི་ལུགས་དགག་པ། སྡུག་

བསྔལ་སོམ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དབང་པོ་ལ། འདོད་པ་བརོད་

པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། དྲུག་སྦྲུལ་གྲི་སོས་བཟུང་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༧༥ན༧ན།   ཤྱིས    * གྱིས
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ཡན་ལག་སོར་མོ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་དང༌། བདག་ལ་

ཆགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུར་བསོམས་པས་སོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་ཡུལ་མ་

བཀག་ན་དེ་ལ་ཞེན་པ་སོང་མྲི་ནུས་པའྲི་རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་ཚོར་བ་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་སོམ་པ་ཙམ་གོལ་ལམ་དུ་འདོད་པའྲི་ལུགས་

སོ། །གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། དཔེ་དགག་པ་དང༌། དོན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དུག་སྦྲུལ་གྲི་སོས་བཟུང་བའྲི་སོར་མོ་སོགས་ལ་བདག་གྲི་བའྲི་

བོ་བཅོམ་པས་འདྲི་འདོར་ཞྲིང་གཅོད་ནུས་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལ་བདག་གྲི་བའྲི་བོ་དོར་བ་

ལས་བཟློག་པ་མ་དོར་བཞྲིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བར་མཐོང་ཙམ་གྲིས་གཅོད་ནུས་པ་

མྲིན་ཏེ ་ནད་དག་པོས་བཏབ་པའྲི་མགོ་བོ ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་དཔེ་མྲི་འཐད་

དོ། །གཉྲིས་པ་དོན་དགག་པ་ལ་མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནྲི། དོན་ཡང་

མྲི་འཐད་དེ། ཇྲི་སྲྲིད་དབང་པོ་ལ་སོགས་བདག་ལ་ཉེར་བར་མཁོ་བའྲི་བོ་མ་དོར་བ་

དེ་སྲྲིད་དུ་བདག་གྲི་ལོགས་སྤོད་ཀྲི་རྟེན་ཉྲིད་དུ་ནྲི་བཟུང་བ་ལ་རང་གྲི་བའྲི་བོ་གང་

གྲིས་བཟློག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལ་ཆགས་པ་བྲལ་བ་དེ་གང་ལས་ཀང་མྲི་

འཐད་དོ། །དེས་ན་བདག་གྲི་ཉེ་མཁོར་བཟུང་བ་བདག་གྲི་བར་ཆགས་པའྲི་རྒྱུར་

འགྱུར་གྲི་དེ་མེད་ན་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ལས་བོག་པའྲི་སྐྲ་སོགས་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བོ་

ནྲི་སྐེ་འགྱུར་ཞྲིང་གཞན་མ་བོག་པ་ལ་ཞེན་བཅས་སྐེ་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནྲི་

མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་རང་ལུགས་ཀྲི་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པ་

སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་བཤད་ནས། གཞན་ལུགས་ཀྲི་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དགག་པ་

ནྲི། བདག་གྲི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མཐོང་དུ་ཟྲིན་ཀང་ཞེན་པ་སོང་བར་མྲི་འགྱུར་པར་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཐལ། བདག་དེ་ལ་འདུ་བ་དང་ལན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ལས། དབང་

སོགས་ལ་རང་གྲི་བའྲི་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཞྲིག །འབྲེལ་བ་དེ་སྔར་སྡུག་བསྔལ་

མ་བསོམས་པའྲི་གནས་སབས་”དེ
1
་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རྟག་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར། མ་

གྲུབ་ན། འབྲེལ་བ་ཡྲིན་ན་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །

དེས་ན་དབང་སོགས་བདག་ལ་འདུ་འབྲེལ་གྲུབ་པ་འབའ་ཞྲིག་དབང་སོགས་

ལ་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པར་ཐལ། བདག་ལ་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་བ་ལ་

སོགས་མེད་ན་ཡང་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་ཉྲིད་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཟས་སོགས་ཀུན་ལ་ཡོད་

པས་དེ་དག་ལའང་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཕན་པར་

མཐོང་བ་ཙམ་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་བདག་

ལ་ཕན་པར་མཐོང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར། དུག་སྦྲུལ་གྲི་སོས་བཟུང་བའྲི་

སོར་མོ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་ན་རང་གྲི་བའྲི་བོ་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དབང་སོགས་

དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། གཅྲིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པར་ཐལ། རེས་འགའ་བདེ་

བའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། དུག་བཅས་ཀྲི་ཟས་བཞྲིན་དུ་ཕལ་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་

བྱེད་པས་ཞེན་པ་འདོར་རོ་ཞེ་ན། ཕལ་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཡང་ཞེན་པ་མྲི་

སྐེ་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་ཅན་བདེ་ལ་ཆགས་པས་དེ་འགལ་བ་ལ་ཆགས་

བྲལ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཁྱད་པར་ཅན་བདེ་ལ་སྲེད་པས་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོངས་སུ་སོང་

ཡང་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་རེད་ན་བསམ་མེད་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡྲིས་ཇྲི་ལྟར་

རེད་བཞྲིན་ལ་འཇུག་པའྲི་”ཕྲིར
2
་ཏེ། བུད་མེད་དག་ནྲི་མ་རེད་པར་དུད་འགོ་ལ་འདོད་

1 མ་ཕྱི། ༧༦ན༣ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༧༦བ༡ན།   ཕེར    * ཕྱིར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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སྤོད་མཐོང་བཞྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྟག་པའྲི་སྐེས་བུས་སྡུག་

བསྔལ་སོམ་པ་མྲི་སྲྲིད། སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པ་ཙམ་གྲིས་གོལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་

བ། དབང་སོགས་སྐོན་ཅན་དུ་མཐོང་ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་ལ་མངོན་སུམ་

གྲི་བསལ་བ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ལ། བདག་མྲི་རྟག་པར་ཐལ་བ་དང༌། བདག་ཡོད་ན་ཞེན་པའྲི་གཉེན་

པོ་བསྟེན་པ་འབྲས་བུ་མེད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་ཁྱོད་བདག་ཏུ་ནྲི་

འདོད་པའྲི་སྐེས་བུ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དབང་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པས་གོལ་

བར་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། ཇྲི་ལྟར་སྐེས་བུ་དེ་ནྲི་འཇྲིག་པར་འདོད་དེ་རྟག་པའྲི་

ཕྲིར། མོང་བ་དང་ནྲི་ཐ་སྙད་དང༌། ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་རྟེན་བྱེད་པ་ལོག་པའྲི་སྐེས་བུ་

གོལ་བའྲི་བདག་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་ཁྱོད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཞེན་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་དེ་ཞེན་

པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་འད་མྲིན་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་རྟག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྟག་ན་སྔར་རྟེན་

བྱེད་པ་ཕྲིས་མྲི་བྱེད་པར་འགལ་བས་སོ། །གཉྲིས་པ་བདག་ཡོད་ན་ཞེན་པའྲི་གཉེན་

པོ་བསྟན་པ་འབྲས་བུ་མེད་པར་ཐལ་བ་ནྲི། གོལ་བའྲི་བདག་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། བདག་

གྲི་བར་ཞེན་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ཉྲིད་དུ་གནས་བར་ཐལ། རྣམ་པར་ཀུན་ཏུ་བདག་

ཏུ་འཛིན་པ་ལས་མ་འཕོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། བདག་འཛིན་དེ་ཉྲིད་ནྲི་བདག་ལ་

ཆགས་པ་བསྟན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། བདག་ཆགས་དེ་བདག་གྲིར་ཞེན་པའྲི་ས་བོན་

ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐར་འདོད་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་ལྟ་མ་

སངས་ན་བདག་གྲི་བུ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པ་ལ་བརོན་ཡང་ཆགས་པ་གཏན་ཟད་དུ་

མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདག་ལྟ་དེའྲི་དབང་གྲིས་བདག་གྲི་བ་ལ་ཆགས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བྲལ་དུ་འགྱུར་བའྲི་གེགས་བྱེད་ཅྲིང་དེའྲི་སྐོན་ཡང་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

དེའྲི་དབང་གྲིས་བདག་གྲི་བའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཆ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལ་ཆགས་

པ་མངོན་དུ་འཇུག་ཅྲིང་སྐེ་བ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཐར་བའྲི་གནས་སབས་ན་

བདག་གྲི་བ་བཞྲིན་དུ་བདག་ལའང་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ལོ་ཞེ་ན། ད་ནྲི་ཐར་བའྲི་

གནས་སབས་ན་ཆགས་བྲལ་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཡྲིན་པ་”དེ
1
་ཡང་མེད་པར་

ཐལ། དེ་ལ་ཞེན་པ་དོར་ཞྲིང་དེར་ཤེས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གོལ་བའྲི་བདག་

ཐོབ་ཕྲིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཐར་འདོད་དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་

བདག་གྲི་བ་བཞྲིན་དུ་ཐར་པ་ཐོབ་ན་བདག་ཀང་འདོར་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པ་ཙམ་གྲིས་གོལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ། ཧ་

ཅང་ཐལ་བ་དངོས་དང༌། གཞན་ལ་ཆགས་བྲལ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་

ཉྲིད་དུ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱེད་ཀང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གྲིས་གཏན་ཆགས་བྲལ་

དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པ་དེ་ནྲི་མ་བསོམས་པའྲི་སྔར་ཡང་ནད་

ལ་སོགས་པའྲི་ཟྲིན་པའྲི་ཚེ་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་མོང་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྔར་བདེ་བ་

སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ལ་ཡང་དེའྲི་ཉེས་པ་མཐོང་ན་ཆགས་པ་ལོག་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་སྡུག་

བསྔལ་སོམ་པ་ཆགས་བྲལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་ཉེས་པ་མཐོང་བ་

ཡྲིས་སད་ཅྲིག་དེ་ཡྲི་ཚེ་དེ་ལ་ཆགས་པའྲི་བོ་ལོག་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་གཏན་

ཆགས་བྲལ་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། འདོད་ལན་བུད་མེད་གཞན་ལ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུལ་

1 མ་ཕྱི། ༧༧ན༢ན།   ད    * དེ
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གཅྲིག་ལ་བང་དང་དོར་བྱར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་དེ་ཉྲིད་

རྐེན་གྲི་རྣམ་གངས་ཀྲིས་བསྐེད་ཚེ་ཆགས་པ་ཀུན་གྲི་ས་བོན་ཡྲིན་ཏེ། བུད་མེད་

གཅྲིག་ལ་ཆགས་པ་རྐེན་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ན་གཞན་ལའང་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་

བཞྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་གཞན་ལ་ཆགས་བྲལ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དེས་ན་གོལ་

པ་དོན་གཉེར་གྲིས་བདག་དང་བདག་གྲི་བ་གང་ལའང་ཆགས་པ་བྲལ་བྱ་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་བ་དེ་སྐོན་མེད་ཡུལ་ཅན་ཆགས་པ་དང་བདག་གྲི་བདེ་

བ་སྒྲུབ་བྱེད་དབང་སོགས་ཀང་ནྲི་བདག་སྐོན་མེད་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། བདག་སྐོན་མེད་ཡྲིན་ན་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་སྐོན་མེད་ཡྲིན་དགོས་པས་སོ། །

དེས་ན། ད་ནྲི་གང་ལའང་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་

དང་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་དང་བདག་གྲི་བ་གསུམ་ཀ་སྐོན་མེད་ཡྲིན་ལ་འགོ་བ་འཁོར་བར་

འཆྲིང་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུའང་དེ་ཙམ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་བའྲི་གནས་

དེར་བདག་གྲི་བ་དེ་སྐོན་བཅས་ཀང་ཡྲིན་ཏེ། དེས་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། 

བདག་ཀང་སྐོན་བཅས་སུ་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པ་དེ་ནྲི་བདག་ལའང་མཚུངས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ད་ནྲི་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་དེ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་མྲི་འགྱུར་

བར་ཐལ། འཁོར་བའྲི་གནས་དེར་བདག་དེའྲི་སྐོན་མཐོང་ཡང་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་

བྲལ་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་དབང་སོགས་སྐོན་ཅན་དུ་མཐོང་བ་

ཙམ་གྲིས་དེ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྲི་བསལ་བ་བསྟན་པ་ལ། སྐོན་མཐོང་

བ་ཙམ་ཞེན་པ་ལོག་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། དབང་སོགས་ལ་ཇྲི་ལྟར་

ཡོད་པའྲི་སྐོན་མཐོང་བ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པར་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ཆང་སོགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཞེན་པ་ཉེས་པ་

མཐོང་བས་འཇྲིག་པ་དེ་ལྟར་དབང་སོགས་ལ་”དེ
1
་མྲིན་ཏེ། སྐོན་ཡོན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་

མྲི་ཤེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་སོགས་ལའང་དབང་སོགས་ལ་ཞེན་པ་དེ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང། 

རང་གྲི་དབང་པོ་སྐོན་ལན་ལའང་ཞེན་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་གྲི་དབང་པོ་

དག་ལ་ཡོན་ཏན་ལན་ཡང་བདག་གྲི་”བར་ཞེན་པ་དེ
2
་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡོན་ཏན་

ཅན་ཡྲིན་ཡང་སྔར་རང་གྲི་བདག་གྲི་བར་བཟུང་བའྲི་འདས་པའྲི་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་

ད་ལྟ་བདག་གྲི་བར་ཞེན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་ཕྲིར་ན་བདག་གྲི་བའྲི་བོ་

རྒྱུའང་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་བྱས་པ་མྲིན་ལ་དེའྲི་ཕྲིར་ཡོན་ཏན་མྲིན་པ་མཐོང་

བས་དེ་ཡང་སོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དབང་སོགས་ལ་སྐོན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་

བཞྲིན་དུ་མྲི་”མཐོང
3
་བར་བསྟན་པ་ནྲི། གཞན་ཡང་དབང་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་

བསོམས་པས་སྐོན་ཅན་དུ་མཐོང་བའྲི་ངེས་པ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་

པའྲི་ཡོན་ཏན་སྒོ་འདོགས་པའྲི་ཆགས་པས་སྐོན་ཡང་ཡོན་ཏན་དེར་མཐོང་བ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་དབང་སོགས་བདག་གྲི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པ་ཙམ་གོལ་

ལམ་དུ་འདོད་པའྲི་ལུགས་དེ་ཉྲིད་བཀག་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་བདག་གྲི་བར་

ཞེན་”པ་དེའྲི
4
་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་ཅན་གྲི་ཐབས་བསྒྲུབས་པས་དེ་

ལ་ཇྲི་ལྟར་གནོད་དེ་དྲུངས་འབྱྲིན་པར་མྲི་ནུས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༧༧བ༥ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༧༧བ༦ན།   བ་བཞེན་པ་ད    * བར་ཞེན་པ་དེ

3 མ་ཕྱི། ༧༨ན༡ན།   མཐོབ    * མཐོང

4 མ་ཕྱི། ༧༨ན༣ན།   བདེའྱི    * པ་དེའྱི
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༼གངས་ཅན་གྲི་ལུགས་དགག་པ།༽

གཉྲིས་པ་གངས་ཅན་གྲི་ལུགས་དགག་པ་ལ། རང་བཞྲིན་དང་སྐེས་བུ་ཐ་དད་

དུ་ཤེས་པ་ཙམ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་འཐད། སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་

གདུངས་པ་ཆགས་བྲལ་གྲི་རྒྱུར་མྲི་འཐད། ཆགས་བྲལ་གྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གངས་ཅན་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་སྐེས་བུ་དང་བདེ་སོགས་དོན་

གཞན་དུ་མ་ཤེས་པས་དེ་ལ་སྐེས་བུ་ཆགས་ཏེ་འཁོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་

གཉྲིས་སོ་སོར་ཤེས་པའྲི་ཚེ་”སྐེས
1
་བུ་བདེ་སོགས་ལ་ཆགས་བྲལ་དུ་འགྱུར་བས་

དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་ཤེས་པ་ཐར་ལམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བདེ་སོགས་

དང་སྐེས་བུ་ཐ་དད་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་ཤེས་པ་ཙམ་གྲིས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་

མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལམ་ལ་མ་སྦངས་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་འདྲི་ཡྲིས་རང་གྲི་དབང་

པོ་དང་བདེ་སོགས་ལས་གང་ཟག་བདག་ནྲི་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། སྐེས་བུ་བདག་ཉྲིད་དོན་དུ་གཉེར་བ་པོར་ཞེན་ནས་ད་ལྟར་གྲི་དབང་པོ་དང་

བདེ་བ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་ཉྲིད་སྔ་ཕྲི་

གཅྲིག་ཏུ་བཟུང་ནས་རང་གྲི་བདེ་སོགས་སྔ་ཕྲིར་འཕོས་པའྲི་སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པར་

རྟོགས་པའྲི་བོ་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། དེ་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་མཐོང་བས་ཀང་

སྲྲིད་པར་ཆགས་པ་མྲིན་ནོ། །དེས་ན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་

འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲི་རང་སྟོབས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་

ལ་དམྲིགས་པའྲི་ནང་གྲི་ཡན་ལག་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་རེས་སུ་

1 མ་ཕྱི། ༧༨ན༥ན།   སྐྱས    * སྐྱེས
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ཆགས་པ་འདེན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་གདུངས་པ་ཆགས་བྲལ་གྲི་

རྒྱུར་མྲི་འཐད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་བསོམས་པས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏེ།  སྡུག་བསྔལ་

གྲིས་གདུངས་པའྲི་ཚེ་ཡྲིད་འབྱུང་ཞྲིང་སྐོ་ནས་ཆགས་བྲལ་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན། གང་ཞྲིག་ད་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བས་ཡྲིད་འབྱུང་དེ་འད་ཞེ་སང་དང་མཚུངས་

ལན་ནམ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་ཆགས་བྲལ་མྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚེའང་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བདེ་བའྲི་སབས་གཞན་ཆོལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཞེ་སང་དང་

མཚུངས་ལན་གྲི་ཡྲིད་འབྱུང་དེ་ནྲི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་དེའྲི་རྒྱུ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ན་དེ་སྲྲིད་ཙམ་དུ་གནས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་དེ་ལོག་ན་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྔར་གྲི་

རང་བཞྲིན་ཡྲིད་འབྱུང་མེད་པ་ཉྲིད་ལ་སར་ཡང་བརྟེན་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ཆགས་བྲལ་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། འོ་ན་ཁྱེད་ལྟར་ན་ཆགས་བྲལ་གང་

ཡྲིན་ཞེ་ན། དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཆགས་བྲལ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་ལ་

ཙན་དན་གྲིས་བྱུགས་པ་དང་སྟེའུས་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་ཆགས་སང་སངས་

ནས་མཉམ་སྙོམས་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྲི་ཆགས་

སང་ཟད་པར་སངས་པའྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པར་

གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་

པར་གསུངས་པས་ཁྱེད་རང་གྲི་སྟོན་པའྲི་ལུང་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཚོར་བ་སྡུག་

བསྔལ་ཙམ་ཞྲིག་བསོམ་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་འདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་ལ་དགོངས་

ནས་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། ངེད་ཀྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་དེ་
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ཡང་ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར་བདག་རྟག་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པའྲི་རྐེན་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཀང་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་བསོམ་པའྲི་

བོ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་པ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པས་བསོམ་བྱར་

གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བ་བསྐེད་པའྲི་རྟེན་ནམ་ཐབས་དམ་

པ་ཡྲིན་པས་བསོམ་བྱར་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་སྲྲིད་པ་ལས་དངོས་སུ་

གོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་དང་དེའྲི་ཐབས་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་གྲི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། སྟོང་ཉྲིད་

ལྟ་བས་གོལ་འགྱུར་གྲི་སོམ་པ་ལྷག་མ་འདུས་བྱས་མྲི་རྟག་པར་བསོམས་པ་དང༌། ཟག་

བཅས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམ་པ་སོགས་ནྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་སྐེད་

པའྲི་དོན་དུ་ངེས་པར་བསོམ་དགོས་པའྲི་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་འདུས་བྱས་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་ལས་

ཟག་བཅས་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་པ་དང་དེ་སྡུག་བསྔལ་དུ་རྟོགས་པ་ལས་ནྲི་ཕུང་པོ་

བདག་མེད་དུ་རྟོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ་མདོ་ལས། དགེ་

སོང་དག་གཟུགས་རྟག་པ་ཡྲིན་ནམ་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན། བཙུན་པ་མྲི་རྟག་པ་ལགས་

སོ། །གང་མྲི་རྟག་པ་དེ་བདེ་བ་ཡྲིན་ནམ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡྲིན། བཙུན་པ་སྡུག་བསྔལ་

བ་ལགས་ཏེ། གང་མྲི་རྟག་པ་དེ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམ་པར་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་

ལགས་སོ། །དེ་ལ་འདྲི་ནྲི་ངའོ་འདྲི་ནྲི་ངའྲི་བདག་གོ་ཞེས་ལྟར་རུང་ངམ། བཙུན་པ་མ་

ལགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། 

དེ་བས་ན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་མྲིན་པ་དང་བདག་གྲི་བ་ལ་སྲེད་པ་དང་

ལན་པ་དང་བདག་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བང་དོར་གྲི་རོམ་པ་ཀུན་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ཉོན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  ཚད་མ་གྲུབ་པའཱི་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མོངས་པ་དང་ལས་ལས་གོལ་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་འདའྲི་སྐེས་བུ་དེ་ལ་འཁོར་བ་པ་

ཞེས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་བདག་ལྟ་མ་སངས་པར་བདག་གྲི་བ་ལ་ཆགས་བྲལ་སྲྲིད་ན་གོལ་

བའྲི་བདག་ཁས་བངས་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་ནྲི། གོལ་བ་ཐོབ་ན་བདག་གྲི་བ་ཉྲིད་ནྲི་

མྲི་འདོད་ན་དེའྲི་ཟ་བ་པོ་བདག་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་ལས་

གསོག་པའྲི་བྱ་བ་ཅན་དང་འབྲས་བུ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན་གོལ་བ་ཐོབ་པ་དེའྲི་ཚེ་གོལ་བ་དེའྲི་བདག་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་བས་གོལ་

བའྲི་བདག་ཁས་ལེན་པ་ཉམས་སོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་འཇྲིག་ལྟ་སོང་དགོས་པར་

བསྟན་པ་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གོལ་བ་འདོད་པ་དག་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་རྲིགས་མཐུན་

ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དག་ར་བ་ཉྲིད་ནས་དབྱུང་བར་གྲིས་

ཤྲིག །གཉྲིས་པ་དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་ལུང་ཙམ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་རུང་བར་བསྟན་པ་

ལ། དབང་ཕྱུག་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག །དེ་

ཉྲིད་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བཤད། དེ་ཉྲིད་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་

གཞན་དགག །དེས་ན་བདག་རྟག་པ་ལ་བཅྲིངས་ཐར་མྲི་རུང་ཞྲིང་བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དབང་ཕྱུག་གྲི་ལུང་ལས་བཤད་

པའྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག་ཙམ་གྲིས་གོལ་བར་ཡང་སྨྲ་བ་རྟོགས་ལན་ཡོངས་སུ་

མགུ་བྱེད་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་འདའྲི་ལུང་ནྲི་རང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བ་དེ་

ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། རྣམས་ནྲི་ལུང་གཞན་ཡང་

མཚོན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། ལུང་དེ་ལས་བཤད་པའྲི་སྔགས་ས་བོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ལ་བཏབ་པས་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེ་བ་ལྟར་བརོད་བྱ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་ལོ་ཞེ་ན། ས་བོན་སོགས་

ཀྲིས་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི་མཐོང་བས་དབང་ཕྱུག་གྲི་དབང་བསྐུར་

གྲིས་སྐེས་བུ་ཡང་སྲྲིད་མྲི་སྐེད་པར་བྱེད་ནུས་པ་མཚུངས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་

ན་ལུས་ལ་ཏྲིལ་མར་བསྐུས་དང་མེས་བསྲེགས་པ་སོགས་ལས་ཀང་གོལ་བར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་འདའྲི་ས་བོན་གྲི་མྱུ་གུ་མྲི་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུང་དེ་ལས་བཤད་

པའྲི་སྦྲིན་སྲེག་གྲིས་སྲིག་པ་བཅོམ་པར་བྱས་པའང་མྲི་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྦྲིན་སྲེག་

མ་བྱས་གོང་སྐེས་བུ་སྲང་ཁར་ལྕྲི་བ་ཕྲིས་ཡང་བར་སོང་བས་སོ་ཞེ་ན། ལུས་སྲང་

ཁར་སྔར་ལྕྲི་བ་དག་ཕྲིས་ཡང་ཕྲིར་སྲིག་པ་བཅོམ་པར་བྱས་པ་མྲིན་ཏེ། མེས་

གདུངས་ཆེས་པས་ལུས་ཀྲི་འདྲི་ཡྲི་ལྕྲིད་ཉྲིད་སྔར་ལྟར་མེད་པར་འགྱུར་གྲི་ལུས་ཅན་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྲིག་པ་སྲང་ཁར་ལྕྲི་བ་མྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ཉྲིད་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་ལ་

བདེ་བར་འཛིན་པའྲི་ལོག་ཤེས་དང་ནྲི་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཆགས་པའྲི་སྲེད་པ་

དང་མཚུངས་ལན་གྲི་སེམས་པའྲི་དབང་དག་གྲིས་དམན་པའྲི་གནས་སུ་འགོ་བ་སྐེ་བ་

ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་གཉེན་པོས་བཅད་པ་སྐེ་གནས་སུ་འགོ་བར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །སྲྲིད་པར་སྐེ་བ་ལ་དེ་དག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕན་འདོགས་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྲྲིད་པར་སྐེ་བ་

རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ཙམ་ལས་ནྲི་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ལུས་ཀང་རྒྱུར་མྲི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། བཤད་

མ་ཐག་པའྲི་སེམས་པ་དེ་དག་རང་ཉྲིད་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ། །དེས་ན་

དབང་ཕྱུག་གྲི་དབང་གྲི་ཆོ་ག་ཙམ་སྲྲིད་ལས་གོལ་བའྲི་ལམ་མྲིན་ཏེ། དབང་དེ་ཐབ་

ཙམ་གྲིས་སྲྲིད་པར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དེ་དག་གང་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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གསུམ་པ་དེ་ཉྲིད་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་

སྐེ་གནས་གཞན་དུ་འགོ་བ་དང་ཡུལ་རྟོགས་པའྲི་རྟེན་ནྲི་བྱེད་པ་དབང་སོགས་ཡྲིན་

ལ། དབང་སོགས་དེ་ནྲི་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་པའྲི་ལས་ལས་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། མ་མཐོང་བའྲི་ལས་དེ་དབང་བསྐུར་གྲིས་ཤྲིག་བའྲི་ཕྲིར། དབང་བསྐུར་

ཐོབ་པ་སྐེ་གནས་སུ་འགོ་བ་མེད་དོ། །དེས་ན་ལས་ཀང་བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱེད་

ཡྲིན་གྲི་སེམས་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཕན་འདོགས་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྲི་རེས་

སུ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་བྱེད་པ་དབང་སོགས་སྐེད་པ་ལ་ལོག་སྲེད་དང་མཚུངས་པར་

ལན་པའྲི་སེམས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བོ་ཡྲི་ནྲི་ནུས་པ་མཐོང་གྲི་གཞན་བདག་གྲི་ཡོན་

ཏན་འདུ་བྱེད་ཀྲིས་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ན། ལོག་སྲེད་དང་མཚུངས་

ལན་གྲི་སེམས་པ་མ་ཉམས་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་སྐེས་བུ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་དེ་དག་རྒྱུ་

ཅྲིས་མངལ་དུ་མྲི་འགོ་ཞྲིང༌། གདོན་མྲི་ཟ་བར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ལོག་

སྲེད་དེ་དག་དབང་གྲིས་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་

དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཡང་སྲྲིད་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྲི་སྐེས་བུ་དེ་

དག་ཆོས་ཅན། དབང་བསྐུར་སོགས་བྱས་མ་ཐག་རང་རྒྱུད་ཀྲི་སེམས་པའྲི་དབང་

གྲིས་མྲིག་སོགས་ཡུལ་འཛིན་པ་དང༌། འདོད་པའྲི་ཡུལ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། 

ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་གཡེང་བ་དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྐེན་གྲིས་གཡེང་བ་

དེ་འགོག་པའྲི་བྱ་བ་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་བྱེད་པའྲི་སེམས་པའྲི་

ནུས་པ་དབང་བསྐུར་གྲིས་བཅོམ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དབང་བསྐུར་ཐོབ་མ་ཐག་

ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། སེམས་པའྲི་ནུས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་གྲིས་བསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །ཅྲི་སྟེ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཀང་མ་ཤྲི་བའྲི་རྲིང་ལ་བོ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་

ཀང་འབྱུང་ལ། ཤྲི་བ་དེའྲི་ཚེ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་ཀང་རྒྱུན་ཆད་པས་འཁོར་

བའྲི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་འཆྲི་ཁ་མའྲི་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་བོ་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་

མཚམས་སྦོར་ཏེ། དེའྲི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་རྣམས་

རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་མཚམས་སྦོར་བའྲི་ནུས་པ་དབང་བསྐུར་གྲིས་”བཅོམ
1
་པས་མེད་

དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གསོན་པ་ཉྲིད་ནའང་དེའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་བསྐུར་

གྲིས་བཅོམ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་གྲི་རྲིགས་འདའྲི་ས་བོན་ཅན་ཉེས་པ་ཆགས་

སོགས་ཀྲི་རྒྱུན་ཆོས་ཅན། དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་ལས་ལོག་པ་མེད་དེ། །གཉེན་པོ་

བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་འཕེལ་ན་ཁྱོད་འགྲིབ་པ་དང་རང་གྲི་ཕོགས་ཚུལ་

མྲིན་ཡྲིད་བྱེད་སོགས་འཕེལ་ན་ཁྱོད་འཕེལ་བའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་དེས་ན་བདག་རྟག་པ་ལ་བཅྲིངས་ཐར་མྲི་རུང་ཞྲིང་བདག་མེ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་དུ་བསྟན་པ་ནྲི། འོ་ན་ཁྱེད་བདག་མེད་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཐར་པ་

ཇྲི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འཐད་ཀྲི། བདག་རྟག་པར་སྨྲ་བ་ལ་མྲི་རུང་སྟེ། འདྲི་

ལྟར་བདག་རྟག་པ་ལ་བཅྲིངས་ཐར་གྲི་གནས་སབས་རྲིམ་གྲིས་སྐེད་པ་འགལ་བར་

ཐལ། རྟག་པ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འབྲས་བུ་”སྐེད
2
་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡང་

འགལ་བར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྲིན་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་དང་མྲི་བྱེད་པ་དག་ནྲི་གནས་

1 མ་ཕྱི། ༨༠བ༦ན།   བཅམ    * བཅོམ

2 མ་ཕྱི། ༨༡ན༣ན།   སྐྱད    * སྐྱེད
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སབས་ཐམས་ཅད་དུ་འད་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་དགོས་ཀྲི་རེས་འགའ་བྱེད་རེས་

འགའ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཁྱད་པར་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའང་གཅྲིག་པར་

འགྱུར་པར་ཐལ། བདག་རྟག་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་རྣམ་སྲིན་མོང་བ་པོ་

གཉྲི་ག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལས་དང་འབྲས་བུ་དེ་དག་བདག་རྟག་པ་དེ་ལས་རས་ཐ་དད་

དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བདག་རྟག་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་རྣམ་སྲིན་ཟ་བ་པོ་ཡྲིན་པ་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །རྟག་པས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་ཡང་ནྲི་གྲུབ་

པ་མྲིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གྲི་ནུས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། བདག་

རྟག་པ་མེད་ན་གཞན་གྲིས་མོང་བ་གཞན་གྲིས་དན་པ་དང་གཞན་གྲིས་ལས་

བསགས་པའྲི་འབྲས་བུ་གཞན་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་གཞན་གྲིས་དན་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་སུ་ཐལ་བ་གནོད་བྱེད་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྟག་པའྲི་སྐེས་བུ་འགའྲི་ཡང་དན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་དན་ཞེ་ན། དེས་ན་

མོང་བ་ལས་དན་པ་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་གྲི། རྟག་པའྲི་སྐེས་བུས་མོང་ཞྲིང་དན་

པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་རྒྱན་དང་ལྷ་དབང་བོ་སོགས་ཀྲིས་འཆད་དོ། །མོང་བ་པོ་དང་དན་པ་

པོ་སོགས་དོན་གཞན་ཡྲིན་ན་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་ཤྲིང་མ་བྱས་པ་དང་ཕད་པར་

འགྱུར་བའྲི་རོད་པ་ལ། མོང་བ་ལས་དན་པ་འབྱུང་གྲི་བདག་རྟག་པས་མོང་ཞྲིང་དན་

པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་གང་དུའང་ཕྲིན་པར་མ་མཐོང་ངོ༌། །

དེས་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ཁོ་བོ་ཅག་སྐེས་བུ་མྲི་རྟག་པར་འདོད་

ཀང་གཞན་གྲིས་དན་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཐལ་བ་གནོད་བྱེད་མྲིན་ཏེ། ང་མྲིན་པ་

འགའྲི་ཡང་མོང་ཞྲིང་དན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལས་གསོག་པའྲི་དུས་ཀྲི་ང་
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དེ་རྣམ་སྲིན་མོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ང་མྲིན་ཀང་སྤྲིར་ང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྣམ་སྲིན་མོང་བའྲི་

དུས་ཀྲི་ང་དེ་ལས་གསོག་པའྲི་དུས་ཀྲི་ང་མྲིན་ཀང་སྤྲིར་ང་ཡྲིན་པས། ངས་ལས་

བསགས་ཤྲིང་ངས་རྣམ་སྲིན་མོང་བར་འཐད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་མོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ང་དེ་

དན་པའྲི་དུས་ཀྲི་ང་མྲིན་ཀང་སྤྲི་རང་ཡྲིན་ལ། དན་པའྲི་དུས་ཀྲི་ང་དེ་མོང་བའྲི་དུས་

ཀྲི་ང་མྲིན་ཀང་སྤྲིར་ང་ཡྲིན་པས་ངས་མོང་བ་ལས་ངས་དན་པ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ང་རྟག་པ་མྲིན་ཀང་གཞན་གྲིས་མོང་བ་གཞན་གྲིས་དན་པ་སོགས་སུ་མྲི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ཚུལ་འདྲི་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་ན་ལས་འབྲས་ཀྲི་འཇོག་ཚུལ་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ་འོན་ཀང་རགས་རྒྱུན་གྲི་འཇོག་ཚུལ་ལ་ལོག་པར་

ཞུགས་པའྲི་རྨོངས་པ་བོ་གོས་བ་ལང་རྒན་པོའྲི་སྤོད་བྱེད་དང་མཚུངས་པ་དག་གྲི་

ཡུལ་མྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཐར་པའྲི་གོལ་ལམ་ཡྲིན་པར་བཟུང་བར་

རྲིགས་ཏེ། བདེན་པ་བཞྲི་ལ་བརྟེན་པ་དང་བདེ་དང་ང་དང་ངའྲི་ཞེས་སོགས་ཡང་དག་

མྲིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྒོ་བཏགས་ནས་ནྲི་ཡོངས་སུ་སྲེད་ཅྲིང་སྲེད་པའྲི་དབང་གྲི་

འཁོར་བར་ཉྲིད་མཚམས་སྦོར་ལ། བདེན་བཞྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་སྒོ་འདོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་

དེ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་དོན། བདེན་བཞྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རེས་སུ་

རྟོགས་པ་ཅན་ལེགས་བསོམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་ཡྲིས་སྲེད་པ་རེས་འབྲས་དང་བཅས་

པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། སྲེད་པ་མེད་ཀང་ལས་དང་ལུས་ཡོད་ན་འཁོར་པ་

ལས་མ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལས་དང་ལུས་དག་གནས་ནས་ཡང་གཅྲིག་སྲེད་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། རྒྱུ་གསུམ་ཀ་ལས་འབྱུང་བ་ཅན་གྲི་སྐེ་བ་དེ་འབྱུང་བ་སྲྲིད་པ་
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མྲིན་ཏེ། ས་བོན་མེད་པར་མྱུ་གུ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལས་ལུས་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་གདུང་བ་རོམ་པ་ཙམ་གོལ་ལམ་དུ་མྲི་

རུང་བ་ལ། དགག་པ་དངོས་དང༌། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཅེར་བུ་པ་ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ། ལས་དང་ལུས་ཟད་པས་གོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྲྲིད་པ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ལས་ཀང་

སྐེ་དགོས་པར་ཁྱོད་རང་གྲིས་ཀང་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལས་ལུས་

འབའ་ཞྲིག་གྲི་གཉེན་པོ་བརྟེན་པའང་གོལ་ལམ་དུ་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། སྲེད་པ་མ་སངས་

པར་ལས་དང་ལུས་དག་སོང་ནུས་པ་མྲིན་ཏེ། སྲེད་པ་ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་

པར་ལས་ལུས་རྐང་པ་སོང་བའྲི་གཉེན་པོ་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྲེད་པ་མ་སངས་

པར་དེ་གཉྲིས་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། སྲྲིད་པ་ཡོད་

ན་སར་ཡང་ལས་དང༌། དེ་ལས་ལུས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་བ་

ལ། ལས་སྲེད་གཉྲིས་ཀྲི་གཉེན་པོ་ཆ་མཉམ་དུ་བསྟེན་དགོས་པ་དགག་པ་དང༌། ལས་

སྲེད་སང་དགོས་མྲི་དགོས་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་གཉྲི་ག་སོ་

སོར་ཟད་པའྲི་དོན་དུ་འབད་པར་རྲིགས་ཏེ། གཉྲི་ག་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་

ན། ལས་ཟད་པའྲི་གཉེན་པོར་གདུང་བ་རོམ་པའྲི་ལམ་ལོགས་སུ་སོམ་པ་ནྲི་དུབ་པ་

ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྲེད་པ་མ་སངས་པར་སོང་མྲི་ནུས། སྲེད་པ་

སངས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལས་སྲྲིད་པ་འབྱྲིན་མྲི་རུང་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་

ཡང་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ར་བ་གཅྲིག་སངས་པས་གཞན་ཐམས་ཅད་སོང་ནུས་ལ། ལས་

ལ་ཚུལ་དེ་མེད་དེ། སྐེས་བུ་རྣམས་ལ་ལས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་སྣ་

ཚོགས་པ་ཅན་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན་ལས་རྣམས་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་རེས་སུ་དཔོག་
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ནུས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ལས་རེ་རེའྲི་གཉེན་པོ་རེ་རེ་ལོགས་སུ་སོམ་དགོས་ནའང། དེ་

འདའྲི་གཉེན་པོ་མྲི་རེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྲི། གཉེན་པོ་དག་ནྲི་མེད་ཕྲིར་

དང་ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་ན་ཤྲིན་ཏུ་འགྲིག་གོ །དེས་ན་”སྐྲ
1
་འབལ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་ལུས་ཉོན་མོངས་པར་བྱས་པའྲི་དངོས་པོ་ཅྲིག་གྲིས་

ལས་ཐམས་ཅད་མྲི་འཛིན་པར་ཐལ། ལས་གཅྲིག་སངས་ན་ཀུན་སོངས་པར་འགྱུར་

བའྲི་ལས་ནྲི་མེད་དེ། །ལས་ཀྲི་གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་

མཐའ་ཡས་པའྲི་ཕྲིར། འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་འདྲིས་རྣམ་སྲིན་

ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་སྣ་ཚོགས་ལས་རྒྱུ་ལས་སྣ་ཚོགས་སྔོན་དུ་སོང་བ་དཔོག་ནུས་

པར་གསུངས་པས། ལས་དགེ་བ་ལས་རྣམ་སྲིན་ཡྲིད་འོང་འབྱུང་བ་དང༌། ལས་མྲི་

དགེ་བ་ལས་རྣམ་སྲིན་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བ་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞྲིག་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་

ཀྲིས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ལུས་གདུང་བའྲི་དཀའ་ཐུབ་དེས་ལས་ཀྲི་རྣམ་པ་

འགས་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པའྲི་འབྲས་བུ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཆུང་བར་

འགྱུར་བ་སྲྲིད་ཀྲི་ལས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་ཅན་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་

བྱེད་པ་མྲིན་ནོ། །

དེའྲི་སྐོན་སོང་བ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་དཀའ་ཐུབ་ཀྲི་ནུས་པ་ཡྲིས་ལས་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

ནུས་པ་འདེས་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་ནུས་པ་འདེས་པའྲི་འབྲས་བུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་

དཀའ་ཐུབ་ཀྲི་གདུང་བ་གཅྲིག་མོང་བས་ཟད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལས་ཀྲི་

ནུས་པ་འདེས་པར་བྱེད་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་དེ་ལུས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་ལས་

1 མ་ཕྱི། ༨༢ན༧ན།   སྒ    * སྐྲ
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གཞན་སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་ལ་འདོད་དམ། ལུས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་

ཉྲིད་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་དགེ་བས་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནུས་

པ་འདེས་པར་བྱས་པའྲི་འབྲས་བུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་ལུས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའྲི་

གདུང་བའྲི་ཆ་འགས་སོང་བ་སྟེ་གདུང་བ་གཅྲིག་གྲིས་འཇོམས་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་བ་སྤུ་འཐོག་པའྲི་གདུང་བ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་འཇོམས་པས་སྐྲ་འབལ་

བ་དང་མེ་ལྔ་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གདུང་བ་མྲི་བཟད་པ་དུ་མ་རོམ་པ་འགལ་

ལོ། །འམ་ཞེས་པ་སྐོན་གྲི་རྣམ་གངས་སྟོན་པ་སྟེ། ཡང་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་

དེས་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བཅོམ་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་ནུས་པ་

བཞྲིན་དུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ཡང་འཇོམས་པར་བྱེད་ནུས་དགོས་ཏེ། མཐའ་ཡས་པའྲི་ནུས་

པ་འཇོམས་ནུས་ནས་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་བའྲི་ནུས་པ་གཅྲིག་འཇོམས་མྲི་ནུས་པ་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་ཀྲི་དཀའ་ཐུབ་དེས་ལུས་གདུངས་པའྲི་ཉོན་

མོངས་མེད་པར་ཡང་ལས་ཀྲི་ནུས་པ་ཀུན་སོང་བར་འགྱུར་བས་གདུང་བ་རོམ་པ་

གང་ཡང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སྟེ། གཞུང་འདྲི་ཅུང་ཟད་འཆད་དཀའ་བས་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འབད་པ་ཅྲི་ཡོད་ཀྲིས་བཤད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ཡྲི་གེའྲི་བྱེད་པ་མང་པོས་

ལུས་གདུངས་པར་བྱས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་གཅེར་བུ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དཀའ་ཐུབ་ལྟར་

གྱུར་ལ། ཁོ་བོས་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར། ལས་སྣ་

ཚོགས་པའྲི་ནུས་པ་འདེས་པར་བྱེད་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་དེ་ནྲི་སྐྲ་འབལ་བ་སོགས་ཀྲིས་

ལུས་ཉོན་མོངས་པར་བྱས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ནྲི་ལས་ངན་གྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིས་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་ནུས་པ་འདེས་

པར་བྱེད་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཁྱོད་རང་ལ་ལས་ཀྲི་འབྲས་བུ་འབྱྲིན་

པའྲི་ནུས་པ་བཅོམ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་ཀྲི་གཉེན་པོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་

ན་སྲྲིད་པ་ལས་གོལ་བ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་ཡང་སྐོན་ཆགས་

སོགས་རྣམས་འགོག་པར་བྱེད་པ་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

དེ་ཉེས་པ་དེས་སྐེད་པའྲི་ལས་ཀྲིས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྲིན་འབྱྲིན་པའྲི་ནུས་པ་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་རང་རྒྱུད་ལན་ལ་གཉེན་པོ་མ་སྐེས་ན་སྐེ་རུང་

དུ་འདོད་པའྲི་ཉེས་པ་རྒྱུན་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་བཅོམ་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་ལས་ཀྲིས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྲིན་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ནྲི་ཉོན་མོངས་

བཅོམ་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཉེན་པོས་འཇོམས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྟར་ལས་ཀྲིས་བྱས་

ཟྲིན་པའྲི་འབྲས་བུ་དམུས་”ལོང
1
་དང་འཕེ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་དེ་ཉྲིད་གཉེན་

པོས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ་བདག་མེད་བསོམས་པས་དམུས་ལོང་མྲིག་དང་ལན་པར་

འགྱུར་བ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །

ཡང་ན་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་ལས་ཀྲིས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྲིན་འབྱྲིན་

པའྲི་ནུས་པ་གཉེན་པོས་འཇོམས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་

རྒྱུད་ལ་འབྱུང་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བསྟན་ལ། རྐང་པ་ཐ་མས་བྱས་ཟྲིན་

པའྲི་ལས་དེ་ཉྲིད་གཉེན་པོས་ཉམས་པར་བྱེད་པ་མྲིན་ཞེས་བསྟན་ནོ། །ཡང་ན་རྐང་པ་

དང་པོ་གསུམ་གྲིས་གཉེན་པོས་ཉོན་མོངས་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་འོངས་

1 མ་ཕྱི། ༨༣ན༧ན།   ལེང    * ལོང
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པ་ན་ཉོན་མོངས་སར་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་

བ་ཡྲིན་གྲི། ཉོན་མོངས་སྐེས་ཟྲིན་གཉེན་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འཇྲིག་པར་བྱེད་དགོས་པ་

ནྲི་མྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དེས་མ་འོངས་པ་ན་ལས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་

གཉེན་པོས་བཅོམ་པའྲི་སོ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་ཉོན་མོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལས་

གསོག་མྲི་རུང་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་གྲི་ཞེས་བསྟན་ནས་ཐ་མས་ཇྲི་ལྟར་ལས་བྱས་པ་

གཉེན་པོས་ཉམས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེས་སྦར་རོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྲིག་

གྲིས་འདྲིར་ཡང་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །དེ་ཡང་མ་འོངས་པ་ན་ཉོན་མོངས་

པ་སྐེ་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པ་དེ་ཉོན་མོངས་སངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་མ་འོངས་པའྲི་ཉོན་

མོངས་སངས་པའྲི་དོན་མྲིན་ལ། གཞུང་འདྲི་དང་མངོན་པ་སོགས་ནས་བཤད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། མ་འོངས་པའྲི་ཉོན་མོངས་སངས་བྱར་

འགྱུར་བ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་མ་འོངས་པའྲི་ཉོན་མོངས་དེ་དངོས་པོ་ཡྲིན་

ནམ་མྲིན། མྲིན་ན་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་པ་འགལ། ཡྲིན་ན་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་བས་ད་ལྟར་བ་

སང་བྱར་མྲི་འདོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཐམས་ཅད་དང་འགལ། གཞན་ཡང་ཉེས་པ་མང་དུ་

ཡོད་མོད། འདྲི་དག་གྲི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་འདོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལས་སྲེད་སང་དགོས་མྲི་དགོས་མཚུངས་པ་སང་བ་ནྲི། སྲེད་པ་

ཡོད་ན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལས་ཡོད་ན་ཡང་སྲེད་པ་འབྱུང་བས་གཉྲི་ག་མཚུངས་པ་

སང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། སྲེད་པ་མེད་པའྲི་ལས་ལས་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་སྐེ་བ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། སྲེད་པའྲི་སྐོན་དང་ལན་པ་ལས་གསོག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་གྲི། བཟློག་པ་

སྲེད་པ་མེད་པ་དག་ལས་གསོག་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དགེ་བའྲི་ལས་ལས་བདེ་བ་
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འབྱུང་ཞྲིང་དེ་ལས་སར་ཡང་དོན་གཉེར་གྲི་སྲེད་པ་འབྱུང་བ་ལས་གསོག་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། ལོག་པའྲི་རྣམ་རྟོག་མེད་པར་ནྲི་བདེ་བ་ལས་ཀང་དེ་ལ་འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་སྐེ་

བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་དེ་ལས་བདེ་”གཤེགས
1
་འགྲུབ་ཚུལ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་

སྐོབ་པ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་ལས་བཅོམ་ལན་འདས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཁྱེན་པར་གྲུབ་སྟེ། 

བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་བ་བཞྲིན་མངོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པར་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། མཁྱེན་པ་བརྟན་པར་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་དོན་དེ་དག་ལ་ཚད་མས་

གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ན་རྟོགས་པ་དེ་དག་སར་

ལོག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། མ་ལུས་པའྲི་ཁྱད་པར་མཁྱེན་པར་གྲུབ་སྟེ། མངོན་མཐོ་ངེས་

ལེགས་ཀྲི་ཐབས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པར་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ལུགས་ལོག་གྲི་སབས་འདྲིར་གཤེགས་པའྲི་སྒ་རྟོགས་པའྲི་

དོན་ཅན་དུ་འཆད་པ་འྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བདེན་བཞྲི་དེ་ལྟར་སྟོན་པའྲི་སྐོབ་པ་ལས་

མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་དཔག་འདོད་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་མཁྱེན་

པའྲི་ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་དེས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་པ་དང༌། འཕགས་པ་སོབ་པ་

དང༌། མྲི་སོབ་ཉན་རང་དག་བཅོམ་དག་གྲི་རྟོགས་པ་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷག་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལས་སྟོན་པ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྲི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་

གང་ལས་ཡྲིན་ཞེ་ན། གཞན་གྲི་དོན་དུ་མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པ་ལ་སྦོར་ཞྲིང་གོམས་

པར་བྱེད་པའྲི་སྟོན་པ་དེ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་མངའ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༨༤ན༢ན།   གཤགས    * གཤེགས
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དེའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་དེ་ལས་བརེ་བ་འགྲུབ་ཚུལ་ནྲི། གཞན་དོན་དུ་དེ་ལྟར་ལམ་གོམས་

པར་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་གཞན་དོན་དུ་ལམ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་

མཛད་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་བཞེད་པའྲི་བརེ་

བ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་

མཁྱེན་པ་ཙམ་གྲིས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་གྲུབ་པ་མྲིན་ནམ། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་

པས་ཅྲི་བྱ་ཞེ་ན། ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་འགྲུབ་པ་ལ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་སོང་བ་

ངེས་པར་དགོས་ཏེ། སྙྲིག་རེ་གོམས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་རང་དོན་གྲུབ་

ཀང༌། གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ངོར་ཆོས་སྟོན་པའྲི་མཛད་པ་མྲི་འདོར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྙྲིང་རེ་

མེད་པ་ནྲི་མཁྱེན་པ་ཡོད་ཀང་གཞན་ལ་དུས་སུ་མྲི་འདོམས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིས་ནྲི་

སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་པོར་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ནས། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

འདོད་པའྲི་ཐུགས་སྐེད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་དུ་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་གོམས་པར་མ་བྱས་ན། 

གཞན་དོན་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་དག་ཏུ་ཚོགས་གསོག་པའྲི་སྐོ་བ་དང་བྲལ་བར་

ཉམས་ལེན་སྦོར་བ་གཉྲིས་ལན་མྲི་འབྱུང༌། མཐར་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྲི་གནས་སབས་

ན་ཡང་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྲིན་པ་མེད་ན་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྲི་བར་དུ་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་མཛད་པ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་མྲི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ར་བར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་དེ་དག་ཀུན་ལས་ཚད་མར་གྲུབ་ཚུལ་ནྲི། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། 

གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། བརེ་བ་ཆེན་
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པོ་མཐར་ཕྲིན་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ལེགས་པ་འབའ་ཞྲིག་གསུང་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་

པར་གསུམ་ལན་ལས་བདེན་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་འབའ་ཞྲིག་གསུང་བར་མཛད་ལ། 

དེ་དག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་དེ་

གསུང་བའྲི་ཆེད་དུ་མངོན་པར་སྦོར་བ་དང་ལན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་མཐར་ཕྲིན་པར་

མཛད་པ་དེས་ནའོ། །ལུགས་ལས་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་གང་

ནས་དེ་ལྟར་བྱོན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་བསྟན་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་ཚད་མར་འཁྲུངས་པའྲི་སོ་ནས་བསྟོད་པའྲི་དགོས་པ་བཤད་

པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། ཚད་མར་གྱུར་བ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོར་སྟོན་པའྲི་སོ་

ནས་བསྟོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྟོན་པ་དེ་ཡྲི་བསྟན་པ་གསུང་རབ་ཉྲིད་ལས་ནྲི་

ཚད་མ་ཡྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྟན་པར་གྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་དེའྲི་སོ་ནས་

བསྟོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་ནྲི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་

ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བ་དང༌། འཇུག་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་

གནས་ལ་འབེབས་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་གསུང་རབ་ཉྲིད་

ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། འོ་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲི་”ཚད
1
་

མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོགས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། རྟོག་པ་དང་ལན་པ་དག་ཚད་མ་རྣམ་

པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཁོ་ནའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བར་རྲིགས་ཀྲི་དེ་ལས་

གཞན་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་བཅོམ་ལན་འདས་ཉྲིད་ཀྲི་དགོངས་པའྲི་སྐེལ་རྨད་

1 མ་ཕྱི། ༨༥ན༢ན།   མཚན    * ཚད
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དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སད་དུ། དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྲིས། བསྲེག་བཅད་

བརྡར་བའྲི་གསེར་བཞྲིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡྲི་བཀའ། །བང་བར་བྱ་ཡྲི་

གུས་”ཕྲིར
1
་མྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་མངོན་

སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞྲིང་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལན་པས་སྔོན་པོ་ཤེས་

ཀྲི་སྔོན་པོའ་ོསྙམ་དུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྔོན་པོ་ཤེས་ཞེས་བྱ་

བ་འདྲིས་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར། མ་འཁྲུལ་བར་བརོད་

ལ། སྔོན་པོའ་ོསྙམ་དུ་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲིས་ནྲི་མྲིང་དང་འབྲེལ་བའྲི་སྒ་དོན་

འཛིན་པ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཉྲིད་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །རེས་སུ་

དཔག་པ་ཡང་ཚད་མར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཚད་མར་སྟོན་མྲི་བཞེད་ན་འགོག་པར་

རྲིགས་པ་ལས། རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་མ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གང་

ཅུང་ཟད་སྐེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་འགགས་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མར་ནྲི་རེས་དཔག་འདྲི་ཡྲི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་གྲི་སྦོར་བའྲི་

དབྱེ་བའང་ཆེས་མང་དུ་གསུངས་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བསྟན་པས་དོན་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རེས་སུ་དཔག་པ་བཞེད་

པ་ཡང་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་ནྲི་རེས་དཔག་གྲི་རྟེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་

འབྲེལ་པ་དེ་ཡང་མདོ་དེས་གསལ་བར་བཤད་དེ། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་འགག་པའྲི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༨༥ན༤ན།   བྱ    * ཕྱིར
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ཅན་གྲིས་གཏན་ཚིགས་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པར་གསལ་བར་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྟགས་ཡང་དག་དེ་ཡང་གསུམ་ལས། ཅུང་ཟད་སྐེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཞེས་བྱ་

བ་ལ་སོགས་པ་དངས་མ་ཐག་པ་དེས་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྟགས་བསྟན་ལ། དུ་བ་ལས་

ནྲི་མེར་ཤེས་ཏེ། ”།
1
ཆུ་སྐར་ལས་ནྲི་ཆུ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོ་ལན་

གྲི། །”རྲིགས
2
་ནྲི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་འབྲས་བུའྲི་

རྟགས་བཤད་ལ། མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཀང་བཤད་པ་ཉྲིད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། དགེ་

སོང་དག་གང་ཟག་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་ཚོད་མ་འཛིན་ཅྲིག །དེ་ལྟ་ན་ཉམས་པར་འགྱུར་

ཏེ་ཞེས་གསུངས་པས། བསལ་བའྲི་དོན་ལ་མ་དམྲིགས་པ་ཙམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་

སངས་ཏེ། མྲི་སྣང་བ་མ་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ངའམ་ང་དང་འད་བས་གང་ཟག་གྲི་ཚོད་གཟུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་འདྲིས་

ནྲི། ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་ཁྱབ་པར་དང་ལན་པའྲི་མ་དམྲིགས་པས་མེད་པ་གོ་བར་

བྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་མཚོན་པའྲི་དཔེ་ཙམ་ཞྲིག་བསྙད་པ་

ཡྲིན་གྲི། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲི་གསུང་རབ་ལས་ནྲི་ཀུན་རོབ་དང༌། དོན་དམ་པའྲི་

བདེན་པ་མཐའ་དག་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གྲི་སོ་ནས་གསུངས་པ་ཤས་ཆེར་མཐོང་སྟེ། 

དེ་བས་ན་རྟགས་ཡང་དག་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ཉྲིད་གཟུང་ལ། ཆོས་ཉྲིད་རྟོག་གེའྲི་

ཡུལ་མྲིན་ཞྲིང༌། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྲིགས་པས་དོན་གང་ཡང་རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་

ཞེས། སྐེ་བ་དུ་མར་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་བརྟས་པར་བྱས་

པས་ཚིག་ཙམ་ལ་འཆེལ་བའྲི་གཏམ་ལ་དགའ་བར་མྲི་བྱ་སྟེ། གང་ཡང་རྲི་བོའྲི་ཕུག་

1 མ་ཕྱི། ༨༥བ༣ན།   -།    * །

2 མ་ཕྱི། ༨༥བ༣ན།   རེགས    * རྱིགས
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གྲི་བྲག་ཆའྲི་སྒ་ཙམ་གྲིས་ཕོགས་ཀྲི་མགོན་པོ་ལ་དགའ་བའྲི་མཆོད་ཡོན་སྟེར་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །བོ་གོས་སོ་ལན་སབས་གསུམ་གླང་པོའྲི་ཁ། །ལེགས་བཤད་ལྲི་ཤྲིའྲི་ཡལ་

འདབ་ལ་ཟོས་པའྲི། །སྒེགས་པའྲི་དྲི་བཟང་ཕོགས་ཀྲི་བུ་མོ་ལ། །བསྲིལ་བ་སྟེར་བ་མ་

ལ་ཡང་རླུང་བཞྲིན། །རྒྱས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་

པ་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་ལེའུའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟེ་གཉྲིས་

པའོ། །    ། །

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །    ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །རྒྱས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྲི་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པ་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས་མངོན་སུམ་ 

ལེའུའྲི་རྣམ་བཤད་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །རབ་རྒྱས་པད་མོ་གསར་པའྲི་ངོས་ལ་སྟོང་ཕག་ཉྲི་མའྲི་ཐྲིགས་པ་ལྷུང་

བས་རྒྱ་ཆེར་བཞད་པའྲི་དཔལ་འབར་བ། །གང་གྲི་དྲིན་ལས་སལ་བཟང་བུང་བ་

ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྲིའྲི་དོག་པ་རྒྱ་ཆེན་རྣམ་པར་འགོད་པས་རོལ་པའྲི་གར། །བདུད་

རྲིས་དེགས་པའྲི་བོ་གོས་ལུས་ཅན་རྲིགས་པའྲི་གླུ་དབྱངས་ས་གསུམ་སྐེ་བོའྲི་རྣ་

བའྲི་བཅུད་ལེན་སྤོ་བ་གང༌། །སར་ཡང་དེ་ཡྲིས་དེ་ཉྲིད་མཆོད་ཕྲིར་ཚངས་དབྱངས་

ལས་རྒྱལ་དགེ་ལེགས་དེ་ཡྲིས་འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་དག་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །

༼རེས་དཔག་དེ་ཉྲིད་ངེས་པ་མཐའ་གང་ལ་རག་ལས་པའྲི་ཚད་

མ་མངོན་སུམ་བཤད་པ།༽

དེ་ལྟར་ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བཤད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལན་པའྲི་ཚད་མ་དེའྲི་གངས་དང༌། སྤོད་ཡུལ་དང༌། ངོ་བོ་

དང༌། འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་ཏེ། དེ་དག་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། རང་དོན་ལེའུར་བསྟན་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། ལེའུ་

གཉྲིས་པར་སྟོན་པ་དང༌། བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་

དག་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའང་མཐར་མངོན་སུམ་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་པས། 
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མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་ཕྲིར། མངོན་

སུམ་གྲི་ལེའུ་གསུངས་ཏེ། 

༼མངོན་སུམ་ལེའུའྲི་གཞུང་གྲི་སྤྲིའྲི་དོན་བཤད་པ།༽

དེ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བུ། ལོག་པར་རྟོག་པ་གང་

བསལ་བའྲི་ཕྲིར་གཞུང་གང་བསྟན་པར་མཛད་ཅེ་ན། གངས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ནྲི། 

གངས་ཅན་པ་ན་རེ། མངོན་རེས་དང༌། སྒ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚད་མ་གསུམ་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

སྒ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི། སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྲི་དོན་འཛིན་པའྲི་ཤེས་

པ་སྟེ། དབྱེ་ན་སྐེས་བུས་མ་བྱས་པའྲི་སྒས་བསྐེད་པ་དང༌། ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་

ཚིག་གྲིས་བསྐེད་པའོ། །འདྲི་དག་ཀོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པས་མངོན་སུམ་

མ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པས་རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །འདོད་པ་དེ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོས། གཞན་གྲི་སྒ་ལས་བྱུང་བ་

ཡྲི། །ཤེས་པས་དོན་རྟོགས་སྒ་ལས་བྱུང༌། །ཡང་ན་ཡྲིད་ཆེས་ཚིག་ཡྲིན་ཟེར། །འདྲི་

ནྲི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡྲི། །ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཕྲིར་མངོན་སུམ་མྲིན། །རེས་དཔག་ཏུ་ཡང་མྲི་

འཐད་དེ། །དེ་ཡྲི་མཚན་ཉྲིད་བྲལ་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་

སོ། །རྲིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། གསུམ་པ་དེ་དང། ཉེ་བར་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་དང་བཞྲི་

ཁོ་ནའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཉེར་འཇལ་ནྲི། དཔེར་ན། བ་མེན་མཐོང་བ་ལས་སྲོག་ཆགས་

འདྲི་དང་འད་བ་ནྲི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་བ་ལང་ལ་འད་བར་འཛིན་པ་ལྟ་
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བུ་སྟེ། ཞྲི་བ་འཚོས། གང་གྲི་བ་མེན་ཅྲི་འད་ཞེས། །གོང་བ་དག་གྲིས་དྲིས་པ་ན། །བ་

ལང་ཅྲི་འད་དེ་འད་ཞེས། །འབྲོག་པས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཉེ་བར་འཇལ་བར་གགས་

ལན་པ། །དེ་ལ་སར་ཡང་རྲི་ཁོད་པས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་པར་གསུངས་

སོ། །རྒྱལ་དཔོག་པ་ནྲི། དེ་བཞྲི་དང༌། དོན་གྲིས་གོ་བ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཚད་

མ་དང་དྲུག་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལ་དོན་གྲིས་གོ་བ་ནྲི། ལྟ་སྦྲིན་གསོན་པོ་ཁྱྲིམ་ན་མེད་པས་

ཕྲི་རོལ་ན་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་

དོན་གྲིས་གོ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྟེ། ཚད་མ་དྲུག་ཡོད་པའྲི་དབྱེ་བས་སོ། །དེ་ཡང་

ཞྲི་བ་འཚོས། ཚད་མ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་བྱ་སྟེ། །གང་དུ་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་མྲིན། །མ་

མཐོང་བ་ལ་རྟོག་པ་གཞན། །དེ་ནྲི་དོན་གྲི་གོ་བར་བརོད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་

གསུངས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཚད་མ་ནྲི། ཚད་མ་གཞན་ལྔ་པོ་གང་ཡང་འཇལ་

བྱེད་དུ་མ་སྐེས་པའྲི་ཡུལ་རྟོགས་པ་ལ་འདོད་ལ། ཡུལ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྔ་ནས་མེད་པ། 

ཞྲིག་ནས་མེད་པ། ཕན་ཚུན་མེད་པ། ཤྲིན་ཏུ་མེད་པ་བཞྲིར་འདོད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཞྲི་བ་འཚོས། དངོས་པོ་གང་ཞྲིག་ངོ་བོ་ལ། །ཚད་མ་ལྔ་པོ་མ་

སྐེས་པའྲི། །དངོས་ཡོད་རྟོགས་ཕྲིར་དེ་ལ་ནྲི། །དངོས་པོ་མེད་པ་ཚད་མ་ཉྲིད། །མངོན་

སུམ་ལ་སོགས་མྲི་སྐེད་པའང། །དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཚད་མར་འདོད། །བདག་ཉྲིད་

ཡོངས་སུ་མ་གྱུར་པའམ། །དངོས་གཞན་རྣམ་པར་རྲིག་པའམ། །ཚད་མ་མེད་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམས། །དངོས་པོ་མེད་པར་རྟོགས་པར་བྱེད། །སྔ་ན་མེད་པ་ལ་སོགས་

པས། །འདྲི་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་དབྱེ། །ཞོ་སོགས་འོ་མ་ལ་མེད་གང༌། །དེ་ནྲི་སྔ་ན་མེད་

པར་བརོད། །ཞོ་ལ་འོ་མ་མེད་པ་ཉྲིད། །ཞྲིག་ནས་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བརོད། །རྟ་
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སོགས་བ་ལང་ལ་མེད་གང༌། །གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་མེད་པར་བརོད་དེ། །དེ་ལ་གཞན་

དངོས་མེད་ཅྲིང་དེའྲི། །བདག་ཉྲིད་གཞན་ལ་མེད་པས་སོ། །མགོའྲི་”རྭ
1
་ནྲི་དམའ་མོ་

ལ། །འཕེལ་དང་”ཕ
2
་སོགས་ངོ་བོ་ཡྲི། །རྲི་བོང་རྭ་དག་མེད་གྱུར་པ། །འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

མེད་པར་འདོད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྒོལ་བ་འདྲི། ཞོ་ལ་འོ་མ་མེད་

པའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་ཡང་དངོས་པོར་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གྲིས་ནྲི་དངོས་པོ་

མེད་པ་གསུམ་དུ་བརོད་དེ་བདག་ཡོངས་སུ་མ་གྱུར་བ་དང༌། དང་པོའྲི་ཁྱད་པར་

གཞན་ཤེས་པ་དང༌། ཚད་མ་ལོག་པ་ཙམ་མོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཙ་ར་ཀ་པའམ། སན་

དཔད་པ་ན་རེ། རྲིགས་པ་དང༌། མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། ཞེས་གགས་པ་དང། སྲྲིད་པ་

དང༌། སྙམ་སེམས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚད་མ་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་དོ། ཞེས་འདོད་

དོ། །དེ་ཡང་དེ་ཡོད་ན་ཡོད་པས་དེའྲི་འབྲས་བུ་རྟོགས་པ་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་སྟེ། 

འདྲི་རྟོག་བཅས་ཡྲིན་པས་མངོན་སུམ་མྲིན་ལ། དེའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྟགས་ལ་དཔེ་

མེད་པས་རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ནང་ཚན་མ་ཡྲིན་པའྲི་དཔེ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་ལ། ནང་ཚན་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་དཔེར་

བསྟན་ན། དེ་ལའང་དེའྲི་ནང་ཚན་གཞན་ཞྲིག་དཔེར་བསྟན་དགོས་པས་ཐུག་པ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་དམྲིགས་པ་མེད་པས་དེ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ནྲི། 

མ་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ དེ་ཡང་རེས་དཔག་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྔ་མ་

ལྟར་སྨྲའོ། །

སྨྲ་བ་པོ་སྔ་མ་དག་གྲིས་བསྟན་པའྲི་གགས་པ་བརྒྱུད་པ་ནྲི་ཞེས་གགས་ཀྲི་ཚད་

1 མ་ཕྱི། ༢བ༧ན།   ཆ    * རྭ

2 མ་ཕྱི། ༢བ༧ན།   བྲ    * ཕྲ
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མ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤྲིང་ལོན་པ་འདྲི་ལ་གནོད་སྦྲིན་གནས་སོ་ཞེས་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་

ཟེར་རོ། །ཚོགས་པ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ན། ཚོགས་པ་ཅན་ཡོད་པར་རྟོག་པ་ནྲི་སྲྲིད་

པའྲི་ཚད་མ་སྟེ། སྟོང་ཡོད་པར་ཤེས་པ་ན་བརྒྱ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་འདྲི་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ལས་དེ་ལྟར་

བྱུང་བ་ནྲི་སྙམ་སེམས་པའྲི་ཚད་མ་སྟེ། དཔེར་ན་གཞོན་ནུ་མ་དག་དྲི་རྲིང་བདག་གྲི་

མྲིང་པོ་འོང་ངམ་སྙམ་པ་ན་འོངས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ཚད་ཆེན་

འགེལ་བར་བྲྲིས་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་བྲྲིས་པའོ། །རྒྱང་པན་པ་ན་རེ། མཚོན་སུམ་གཅྲིག་

པུ་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི། རེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མའྲི་གངས་

ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་

བ་འདེབས་པའྲི་ལྟ་བ་མྲི་བཟད་པར་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་མངོན་སུམ་

གཅྲིག་པུ་ཚད་མར་སྨྲས་པས་ནྲི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པས་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་སོགས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་

ལྟ་བའྲི་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་སྐེད་པར་བྱེད་ལ། མངོན་རེས་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་ཚད་མ་ཁས་

ལེན་པ་དག་གྲིས་ནྲི་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཚད་མར་བཟུང་སྟེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་

བྱ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང༌། བང་དོར་ལ་ཞུགས་པ་ན། བསླུས་ནུས་ཤེས་བྱའྲི་གནས་

ལུགས་དང༌། བང་དོར་གྲི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྲི་ཅྲི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་རྟག་ཆད་ཀྲི་

མཐར་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

མདོར་ན། ཕྲི་ནང་གྲི་རྒོལ་བ་རྟོག་ལན་དུ་ཁས་འཆེ་བ་ཐ་ན་གཅེར་བུ་པ་ཡན་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་དོན་གང་ཡང་ཁས་ལེན་པར་མྲི་འདོད་པ་ཤ་
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སྟག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཚད་མ་ནྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བས་ཚད་མ་ཡང་དག་པ་ཅྲིག་རེད་ན། 

དེ་ལ་ཡྲིད་བརྟན་བཅས་ནས་ཤེས་བྱའྲི་ཆོས་གང་ལ་དཔད་ཀང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་

མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པ་ཚད་མར་བཟུང་ན། དེ་ནྲི་ཕལ་ཆེར་རང་གྲི་

གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བ་མ་ཡྲིན་པས། མ་རྟོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རྟོགས་པ་དང༌། ཐེ་

ཚོམ་གྲི་ར་བ་ཅན་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་གཡང་སར་ལྷུངས་ནས་

གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་དོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་ཚད་མའྲི་གངས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་འགོག་པ་ནྲི་དོན་

ཆེན་པོ་དང་ལན་པ་ཡྲིན་པས། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོས་ཀང༌། མངོན་སུམ་

དང་ནྲི་རེས་སུ་དཔག །ཚད་མའོ་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་གཞལ་བྱ། །དེ་ལ་རབ་སྦོར་ཕྲིར་

ཚད་མ། །གཞན་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང། དེའྲི་དོན་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

པ་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དན་མྲིན་མ་ཡྲིན་

འཁྲུལ་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་གསུངས་སོ། །དེའང་མདོ་ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་

གསུམ་གྲིས་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་

ལ། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། གསུམ་

གཅྲིག་གངས་ནྲི་བསལ་བ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་གྲིས་གསུངས་ལ། མདོ་ཚིག་

རྐང་པ་ཐ་མས་ཚད་མའྲི་གངས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་གཞན་ལུགས་འགོག་པའྲི་

དམ་བཅའ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་པ་དེའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། མེད་པ་གཞལ་

བྱ་མ་ཡྲིན་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། དན་མྲིན་མ་ཡྲིན་འཁྲུལ་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

གསུངས་སོ། །
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ཚད་མའྲི་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ནྲི། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་དག་

ཀང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཆད་པར་ལྟ་བའྲི་མཐའ་དང་། 

ཀུན་རོབ་ཙམ་གྲི་ཆོས་དག་ཀང་། དོན་དམ་པའྲི་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་པ་སྒོ་འདོགས་

པའྲི་མཐའ་གཉྲིས་ལས་འདྲི་དག་འགོག་པ་ནྲི། རང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་མའྲི་གངས་དེས་

སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་ལས་འཕོས་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། ཞེས་

བྱ་བ་ནས་བརམས་ནས་གསུངས་ལ། སྒོ་འདོགས་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་ནྲི། སྐྲ་ཤད་

སོགས་ནྲི་སྤྲི་མྲིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་བརམས་ཏེ་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ཚད་མའྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་ངོ་བོ་

ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཇྲི་སྙེད་པ་ནྲི་རྟགས་ཀྲི་ཚུལ་དང་། རྟོག་པའྲི་འཇུག་ཚུལ་ཁོང་དུ་

མ་”ཆུད
1
་པའྲི་ར་བ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཀང་རྒྱས་པར་རང་དོན་ལེའུར་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར་ལེའུ་འདྲིར་མྲི་འཆད་དོ། །མངོན་སུམ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ། 

རྲིགས་པ་ཅན་པ་དག་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ངེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་འདོད་པ་དང་། རྒྱལ་དཔོག་པ་ནྲི་དང་

པོར་དོན་ལ་གཏོད་པར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་མ་ཁོ་ན་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ལ། 

མངོན་སུམ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། སྒའྲི་

ཚངས་པ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་དག །སྒའྲི་རེས་འཇུག་མ་གཏགས་པའྲི། །ཤེས་དེ་འཇྲིག་

རྟེན་ན་ཡོད་མྲིན། །ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྒ་དང་ནྲི། །ལན་པ་ཉྲིད་དུ་མཐོང་བ་ཡྲིན། 

1 མ་ཕྱི། ༤ན༦ན།   ཚུད    * ཆུད
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ཞེས་ཤེས་པའྲི་རྲིགས་ཐམས་ཅད་སྒའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པས་མངོན་སུམ་ཡང་སྒ་དོན་

འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་མངོན་སུམ་རྟོག་བཅས་སུ་སྨྲ་བ་ཤ་སྟག་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྒོལ་བ་འདྲི་དག་ཡྲིད་མངོན་དང་རང་རྲིག་གཉྲིས་ཁས་མྲི་ལེན་

པས། དབང་མངོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་དག་ནྲི་དབང་མངོན་གྲི་ངོ་བོ་

རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་

རྟོག་དང་བྲལ་བར་ནྲི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །འདྲི་འདའྲི་ལོག་

རྟོག་དག་ནྲི། དབང་མངོན་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཀུན་བཏགས་

ཀུན་རོབ་ལ་ལོག་ཞུགས་ཡྲིན་ལ། དབང་མངོན་ལ་རང་ཡུལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་

དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནྲི། དབང་མངོན་གྲི་འཛིན་སྟངས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་

པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་

མ་རྲིག་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་ཞེས་བརོད་པ་དེའྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་ཁེགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རེ་

གཅྲིག་པའྲི་ཞྲི་གནས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བསོམས་པས་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བའྲི་བག་ཆགས་

དེ་ཉྲིད་རྲིམ་གྲིས་ལོག་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་འགོག་པ་ནྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ད་

ལའང་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་ཀུན་བཏགས་གཉྲིས་ལས། གཉྲིས་ཀས་ཀང་

དབང་ཤེས་ལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་འཛིན་པར་ཁྱད་པར་

མེད་ལ་འོན་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཐོག་མ་ནས་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་

དབང་ཙམ་ལས་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཏེ་འཁོར་བ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་
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མེད་དུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའོ། །

གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་སོགས་ཀྲི་དབང་ལས་རྒྱུ་མཚན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་བརྟེན་ཏེ་

སར་ཡང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་གསོས་བཏབ་ནས་འཛིན་པ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར། དབང་མངོན་གྲི་འཛིན་སྟངས་ལ་

ལོག་པར་རྟོག་པ་བཀག་སྟེ། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲི་ངེས་དོན་གྲི་མདོའྲི་

དགོངས་པ་འགེལ་པའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ནྲི། སྣ་ཚོགས་སྣང་ཅན་དོན་རྣམས་ལ། 

ཞེས་པ་ནས་བརམས་ཏེ་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལས་འཕོས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཀུན་

བཏགས་ཀྲི་སོ་ནས་དབང་མངོན་གྲི་འཛིན་སྟངས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་འགོག་པ་ནྲི། 

”ཚད
1
་འབྲས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་འགོག་པའྲི ་སབས་སུ་རྒྱས་པར་འཆད་

དོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས། དགེ་སོང་དག་གཟུགས་ཤེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། མྲིག་

དང་ཡྲིད་ལ་བརྟེན་པའོ། ཞེས་ཡྲིད་ལ་བརྟེན་པའྲི་མངོན་སུམ་གསུངས་པ་ལ། རྣ་བ་

མ་ཕུག་པ་ལ་སོགས་པ་དག །དེ་འདའྲི་མངོན་སུམ་མེད་དོ་ཞེས་རྒོལ་བ་ནྲི། ཡྲིད་ཀྲི་

མངོན་སུམ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་འགོག་པའྲི་སོ་ནས། མདོར། ཡྲིད་ཀང་དོན་

དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། སྔར་མོང་བ་ནྲི་འཛིན་པ་ན། 

ཞེས་སོགས་སོ། །

རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་ནྲི། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལའང་མུ་སྟེགས་བྱེ་བྲག་པ་དང༌། གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥ན༣ན།   ཆད    * ཚད
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བདེ་སོགས་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་དང༌། 

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཀང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་བོ་ལ་འཆར་བ་མེད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་གཉྲིས་ལས། ཕྲི་མ་འགོག་པ་དང་

ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་པ་གཅྲིག་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་ཚད་འབྲས་ཀྲི་སབས་སུ་བཤད་ལ། སྔ་མ་འགོག་པ་ནྲི། མདོར། ཆགས་ལ་

སོགས། རང་རྲིག་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ། ཞེས་གསུངས་པ་རྒྱས་པ་འཆད་པའྲི་སོ་ནས། 

བདེ་སོགས་བདག་ཉྲིད་གཞན་མྲི་བརྟེན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཆད་པར་”བྱེད
1
་

དོ། །སྤོད་པ་པ་ལ་སོགས་པ་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་

པས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་རྟོག་བཀག་པའྲི་སོ་

ནས། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྲི་བ་མས་བསྟན། །མ་འདེས་པ་ཡྲི་དོན་ཙམ་མཐོང༌། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་ཤེས་པ་སྔར་བཤད་པ། 

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མངོན་སུམ་གྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་ལ་མ་ཡྲིན་པར་རྟོག་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཡྲིན་ལ། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་ལ་སོགས་པ་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པའང་

མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་ནྲི་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་

བུའྲི་ལོག་རྟོག་བསལ་ནས། སོབ་དཔོན་གྲིས། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོས་ཤེས་པ་དང༌། 

ཤེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་མདོ་ཚིག་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།   བྱད    * བྱེད
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སྣང་གྲི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ནྲི། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་བཞྲི། ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའོ། །

ཚད་མའྲི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ། འདྲིར་འབྲས་བུ་ནྲི་གཞལ་བྱ་

རྟོགས་པ་དང༌། ཚད་མ་ནྲི་གང་གྲི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པར་འཇོག་པའྲི་འཇོག་

བྱེད་ཉྲིད་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། རང་གཞན་གྲི་སེ་པ་དག་གྲི་བྱ་བྱེད་རས་ཐ་དད་དུ་

འདོད་པ་དག་བོ་རྣམ་མེད་ཚད་མར་འདོད་པ་དང༌། ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲི་

དོན་རྟོགས་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཁས་ལེན་པ་སོགས་ལོག་པར་རྟོག་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་

བསལ་ནས། ཚད་མ་མདོར་འབྲས་བུའྲི་རྟོག་པ་གསུངས་པ་དག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

འཕོས་དང་བཅས་པ་ནྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། གསལ་ན་འགོ་

འདྲི་གསལ་བར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། འདྲི་དག་གྲི་ནང་

གསེར་ཀྲི་བསྡུ་བ་ནྲི་ཞྲིབ་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

ད་ནྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་དེ་དག་གོ་རྲིམས་དེ་ལྟར་སྟོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་

པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའྲི་ཚུལ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བའྲི་སོ་

ནས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ན། ཚད་མ་དེས་གཞལ་བྱ་དེ་རྟོགས་པར་གང་གྲི་སོ་ནས་འཇོག་

པའྲི་ཚུལ་མྲི་ཤེས་ཏེ། དང་པོར་”སྟ་རེ
1
་དང་ཤྲིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་སྟ་རེས་ཤྲིང་

གཅོད་པའྲི་ཚུལ་མྲི་རྟོགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལ་ལོག་

རྟོག་སེལ་བའྲི་ཚུལ་སྔར་བསྟན་ནས་དེ་དག་གྲི་མཇུག་ཏུ་ཚད་འབྲས་ལ་ལོག་རྟོག་

སེལ་བ་གསུངས་སོ། །ཚད་མ་ལའང་དབྱེ་གཞྲིའྲི་ངོ་བོ་མ་ཤེས་པར་དབྱེ་བ་ཡང་

1 མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།   སར    * ས་རེ
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དག་པར་མྲི་ཤེས་པས། དབྱེ་གཞྲི་ཚད་མའྲི་ངོ་བོ་སྔར་ཤེས་དགོས་པ་ལ། དེ་ནྲི་

ལེའུ་གཉྲིས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དབྱེ་བ་ལའང་དང་པོར་དབྱེ་བའྲི་གངས་དེས་ཁོང་

དུ་མ་ཆུད་པར། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་མྲི་ཤེས་པས་གངས་ལ་ལོག་རྟོག་སེལ་བ་སྔར་

བསྟན་ལ། ཚད་མའྲི་གངས་ནྲི་གཞལ་བྱའྲི་གངས་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་པས་ཡུལ་ལ་

ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སབས་སུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་དོན་

ལ་ཡང་མངོན་རེས་གཉྲིས་ལས། རེས་དཔག་ནྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལེའུ་དང་

པོར་བཤད་ཟྲིན་ལ། མངོན་སུམ་ལ། དངོས་བཏགས་གཉྲིས་ལས། བཤད་པར་བྱ་བ་

མང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཆོག་དམན་གྲི་རྲིམ་པར་ཡང་དག་སྔར་བསྟན་ཅྲིང༌། ལྟར་སྣང་

ཕྲིས་བསྟན་ནོ། །ཡང་དག་ལ་སྐེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་བ་དང༌། འཕགས་

པ་ཁོ་ནའྲི་མངོན་སུམ་གཉྲིས་ལས། བཤད་པར་བྱ་བ་མང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཚད་མ་སྐེ་བའྲི་སྔོན་དུ། ཐུན་མོང་གྲི་ཚད་མ་སྐེ་བ་འགོ་དགོས་པས། ཐུན་མོང་

གྲི་མངོན་སུམ་སྔར་བསྟན་ལ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཕྲིས་བསྟན་ནོ། །ཐུན་མོང་བ་

གསུམ་ལའང། རྲིག་བྱ་གཟུང་རྣམ་མ་ཤེས་པར་དེ་རྲིག་པའྲི་འཛིན་རྣམ་མྲི་ཤེས་

པས་གཟུང་རྣམ་གྲི་ངོ་བོ་དབང་ཡྲིད་གཉྲིས་སྔར་བསྟན་ལ། འཛིན་རྣམ་གྲི་ངོ་བོ་རང་

རྲིག་མངོན་སུམ་ཕྲིས་བསྟན་ནོ། །དབང་ཡྲིད་གཉྲིས་པོ་ནྲི་དབང་མངོན་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དུ་བྱས་པ་ལས་ཡྲིད་མངོན་སྐེ་དགོས་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བསྟན་

པའོ། །དེ་དག་གྲི་གངས་ངེས་པ་ནྲི། སྤྲིར་སྒོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་ཐམས་

ཅད། རྟོགས་བྱ་གཞལ་བྱ། རྟོགས་བྱེད་ཚད་མ། དེས་དེ་རྟོགས་ཚུལ་གསུམ་དུ་

གངས་ངེས་པས། ཚད་མ་དང༌། ཡུལ་དང༌། ཚད་འབྲས་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 618  

གསུམ་དུ་གངས་ངེས་ལ། ཚད་མ་ལའང་དབྱེ་གཞྲི་དང་དབྱེ་བ་གཉྲིས་སུ་གངས་ངེས་

ཤྲིང༌། དབྱེ་བ་ལའང་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་གངས་ངེས་ལ། མངོན་སུམ་ལ་ཡང་དག་

པ་དང༌། དེའྲི་ལོག་ཕོགས་གཉྲིས་ལས། ཡང་དག་ལ་སྐེ་འཕངས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚད་

མ་དང༌། འཕགས་པ་ཁོ་ནའྲི་ཚང་མ་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཤྲིང༌། དང་པོ་ལ། རང་རྲིག་

གཞན་རྲིག་གཉྲིས་དང༌། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་དབང་ཡྲིད་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་

དེ་དག་ལ་ལོག་རྟོག་སེལ་བའྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་འདྲི་དག་ལའང་གངས་མངས་པ་

དང་ཉུངས་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་ལེའུའྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་དག་

གྲི་སྤྲིའྲི་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

༼མངོན་སུམ་སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཚད་མའྲི་གངས་དང་ཡུལ་ལ་ལོག་

རྟོག་བསལ། མངོན་སུམ་ངོ་བོའྲི་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ། མངོན་སུམ་འབྲས་བུའྲི་

དོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བའོ། །

༼ཚད་མའྲི་གངས་དང་ཡུལ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

དང་པོ་ལ། ཡུལ་གྲི་དབྱེ་བས་ཚད་མའྲི་གངས་ངེས་སྒྲུབ། གནོད་བྱེད་བསྟན་

པས་གངས་གཞན་འདོད་པ་དགག་པའོ། །
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༼ཡུལ་གྲི་དབྱེ་བས་ཚད་མའྲི་གངས་ངེས་སྒྲུབ་པ།༽

དང་པོ་ལ། སྣང་ཡུལ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པར་སྒྲུབ། འཇུག་ཡུལ་མངོན་ལོག་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་

སྒྲུབ། དང་པོ་ལ་རྟགས་དགོད། ཚུལ་སྒྲུབ། དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །

༼སྣང་ཡུལ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་

སྒྲུབ་པ།༽

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་དབྱེ་གཞྲིར་བྱས་ནས་ཕེ་བའྲི་ཚད་མ་

ཐམས་ཅད་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་རྲིགས་ངེས་ཏེ། ཚད་མའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་

གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་ཚད་མ་ལ་

གཉྲིས་ཡོད་དེ། ཞེས་འགོད་མོད། འདྲིར་མངོན་རེས་གཉྲིས་ཁོ་ནར་ངེས་པར་

བསྒྲུབས་ནས་གངས་ལ་ལོག་རྟོག་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། མངོན་རེས་གཉྲིས་ཡོད་པ་

ཙམ་ནྲི་ཚད་མ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་དག་ཀང་ཁས་ལེན་པའྲི་གངས་ངེས་སྒྲུབ་

པའྲི་ནུས་པ་དངོས་གཞྲི་བོར་བའྲི་ཕྲིར་རང་མཚན་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་

ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ར་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེའྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་

གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེར་ཐལ། ཚད་མའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་

བའྲི་གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་མྲི་ནུས་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། 

འོ་ན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའྲི་སྐྲ་ཤད་སོགས་རང་སྤྲི་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། སྐྲ་

ཤད་ལ་སོགས་དོན་ནམ་ཡུལ་མྲིན་ཏེ། དོན་ནམ། ཡུལ་དུ་ཚད་མས་མོས་ཤྲིང་
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དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞལ་བྱ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་

གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། དེར་ཐལ། ཚད་མའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་

འད་བ་སྟེ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཐུན་མོང་བར་སྣང་བ་དང༌། མྲི་འད་

བར་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཐུན་མོང་མྲིན་པར་སྣང་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། སྒ་ཡྲི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མྲིན་པ་སྟེ་སྒ་དོན་ཡྲིན་མྲིན་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་

དང་། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྲི་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ན་རང་འཛིན་གྲི་བོ་ནྲི་སྐེད་བྱེད་དུ་ཡོད་

པ་དང་མེད་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་གྲིས་འད་མྲི་འད་ཐུན་མོང་

ཡྲིན་མྲིན་ལ་བྱས་པས། རང་མཚན་ཡྲིན་ན་ཐུན་མོང་པར་འགལ་སྙམ་ནས། སྤྲི་ཡྲིན་

པའྲི་དངོས་པོ་མྲི་སྲྲིད་པ་དང༌། སྒའྲི་ཡུལ་ཞེས་སྒ་དོན་ལ་མ་གོ་བས་རང་མཚན་ཡྲིན་

ན་སྒས་བརོད་མྲི་ནུས་པ་སོགས་ཀྲི་འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོ་དག་བྱུང་མོད་ཀྲི་དེ་དག་ནྲི་

རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཀག་ཟྲིན་ལ། ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་གཞུང་འདྲི་དག་ནོར་བར་

བཤད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་གཞུང་ཕལ་ཆེར་ནོར་བ་བཤད་དོ། །

རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་རྟགས་གང་རུང་ཅྲིག་གྲིས་འགྲུབ་བཞྲིན་དུ། 

རྟགས་བཞྲི་བཀོད་པས་ཅྲི་བྱ་ཞེ་ན། ངོ་བོའྲི་ཁྱད་པར་དོན་བྱེད་ནུས་བ་དང༌། སྣང་

ཚུལ་གྲི་ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་སྣང་བ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གྲི་ཁྱད་པར་སྒ་རྟོག་

གྲི་སྣང་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང༌། བྱེད་ལས་ཀྲི་ཁྱད་པར་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐེད་

པ་སྟེ་བཞྲི་ནྲི་རང་མཚན་གྲི་ཆོས་དང༌། དེ་ལས་ལོག་པ་བཞྲི་སྤྲི་མཚན་གྲི་ཆོས་སུ་

ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ནྲི་རང་ཡྲིན་དུ་མ་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བས་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ཀང༌། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་གཞན་ལ་
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རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆ་སྣང་བ་མྲི་སྲྲིད་ཀྲི་ཡུལ་དུས་རང་བཞྲིན་མ་འདེས་

པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ཁོ་ན་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཞལ་བྱ་དོན་བྱེད་ནུས་མྲི་ནུས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་དང་འད་མྲི་འད་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པ་སོགས་ཚད་མ་གང་གྲིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་

སྟེ། ཚད་མ་ཐམས་ཅད་རང་ཡུལ་ཐུན་མོང་བའྲི་རྣམ་ལན་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

རྣམ་ལན་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་ཚད་མ་དེ་དག་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་

གྲུབ་པས་སོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་གཞལ་

བྱ་འཇལ་བ་དང༌། སྤྲི་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་གཉྲིས་ངེས་

པའྲི་དོན་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་ཀང་ཐ་སྙད་ལ་རྨོངས་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར། 

དོན་བྱེད་ནུས་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྟགས་བཀོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བྱེད་

ནུས་མྲི་ནུས་སོགས་ལ་རང་སྤྲིའྲི་ཐ་སྙད་མ་ཐོགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དོན་བྱེད་ནུས་མྲི་ནུས་སོགས་སུ་ངེས་པས་

རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་རང་སྤྲིའྲི་ཐ་

སྙད་བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དོན་དམ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང༌། 

ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱ་དཔེ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་དོན་དམ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་མེད་དོ་ཞེས་

དཔང་ལོ་གསུང་ལ། རྣམ་ངེས་སོགས་ནའང་དོན་དམ་གྲི་ཚིག་མེད་པས། འདྲིར་ནྲི། 

དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པ། ཞེས་གདོན་པར་བྱའོ། །ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་བྱེད་

ནུས་མྲི་ནུས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ལ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཁྱབ་སྟེ། དོན་བྱེད་

ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་རང་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མཚན་ཉྲིད་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། གཞན་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་

ཡྲིན་པ། ཞེས་པ་ནྲི་མཚོན་པ་སྟེ། ཐུན་མོང་མྲིན་པར་སྣང་བ་གང༌། །དེ་འདྲིར་དོན་

དམ་ཡོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་དང༌། སྒ་དོན་མྲིན་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་འདྲིར་དོན་དམ་ཡོད་

པ་ཡྲིན། ཞེས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྲི་ཡོད་པ་ན། །རང་བོ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་

གང༌། །དེ་འདྲིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་ཀང་སྦར་རོ། །འདྲིར་ཞེས་པ་ནྲི་ལུགས་

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞུང་འདྲི་རང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་བྱེད་

དུ་འཆད་པ་ནྲི། ཕོགས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་

དོན་དམ་དུ་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང༌། དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་ཀུན་རོབ་ཏུ་

བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང༌། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད། དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན། སྤྲི་མཚན་དངོས་པོར་

མེད་ཀང་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤྲི་མཚན་གྲི་དབྱེ་བ་རུང་བར་བསྟན། དོན་ལ་

གནས་ཚུལ་གྲི་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྲིག་པུར་བསྟན། བོ་ལ་སྣང་ཚུལ་གྲི་གཞལ་

བྱ་རང་”སྤྲི
1
་གཉྲིས་སུ་བསྟན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་དག་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་

ཚད་མ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ། 

དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་འདྲིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་མྲི་འཐད་དེ། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་འབྲས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

1 མ་ཕྱི། ༨ན༥ན།   སྤ    * སྤྱི
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ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ས་བོན་སོགས་

མྱུག་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པར་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཅྲི་སྟེ་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་གྲིས་དངོས་སུ་

དམྲིགས་པ་དེ་ལྟར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། ཡུལ་བརྫུན་པ་སྣང་བའྲི་

མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་འགའ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདོར་ན་མ་འཁྲུལ་བའྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། ཡུལ་བདེན་པ་སྣང་བས་ཁྱབ་སྙམ་དུ་དགོངས་པའོ། །

གཞུང་འདྲིའྲི་བོད་ཀྲི་འགེལ་པ་དག་གྲི་བཤད་པ་ལ་སྙྲིང་པོ་མ་མཐོང་

ངོ་། །གལ་ཏེ་སྤྲི་མཚན་གྲིས་ཀང་རང་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་བྱེད་པས་

རང་སྤྲི་ཀུན་ལ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། རང་

འཛིན་ཤེས་པ་བསྐེད་པ་མྲིན་ཏེ། རང་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་ཅན་གྲི་

རང་འཛིན་གྲི་བོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་དཔེ་

དངོས་སུ་སོས་པའྲི་སོ་ནས་ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ནྲི།  སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྤྲི་ལས་སྐེ་ན། 

སྤྲི་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མྲི་འཁྲུལ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་བོ་མྲིག་

དང་གཟུགས་སོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །རྲིགས་པ་དེས་ནྲི་བྱེ་

བྲག་པ་སོགས་བུམ་པའོ་སྙམ་པའྲི་བོ་ནྲི་བུམ་པའྲི་གཟུགས་དྲི་སོགས་ཡན་ལག་

རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་རྒྱུར་ཡོད་པ་ལས་སྐེ་བ་དང༌། འདེགས་

འཇོག་སོགས་བྱ་བ་ལ་རྟོག་པ་ནྲི། བུམ་པ་སོགས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་བྱ་བ་དོན་

གཞན་ལས་སྐེས་པ་དང༌། བ་ལང་དཀར་ཟལ་སོགས་ལ་དམྲིགས་ནས་བ་ལང་ངོ་
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སྙམ་དུ་རྟོག་པའྲི་སྤྲི་བོ་ནྲི་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་བ་ལང་

གྲི་སྤྲི་ལས་སྐེས་པ་དང༌། ཕེང་བ་སོགས་ལ་བརྒྱད་སྟོང་སོགས་སུ་རྟོག་པའྲི་བོ་ནྲི། 

ཕེང་བ་སོགས་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་གངས་སོགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ལས་སྐེས་པར་

འདོད་པ་དག་མྲི་འཐད་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་དེ་དག་བ་ལང་གྲི་བརྡ་བྱས་པ་

སོགས་དང༌། ཀུན་སོང་གྲི་རོལ་བ་སོགས་ནང་གྲི་ཡན་ལག་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འཇུག་

གྲི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་སོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་མ་མཐོང་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་སྤྲི་མཚན་དུ་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང་

བ་ནྲི། གལ་ཏེ་གཞན་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཡོད་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་

གང་ཡྲིན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་དག་ལ་སྤྲི་མཚན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྐྲ་ཤད་

སོགས་ཀང་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་མཚན་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། གཞལ་བྱ་གཞྲིར་

བྱས་ལ་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་མཚན་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། སྐྲ་ཤད་

སོགས་ནྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་ཀང་གཞལ་བྱ་མྲིན་པས་སྤྲི་མཚན་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་

སྟོན་པ་ནྲི། སྐྲ་བཤད་སོགས་ནྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་ཀང་སྤྲི་མཚན་མྲིན་ཏེ། ཐ་སྙད་

པའྲི་ཚད་མས་དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་ཞེན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་མེད་ལའང་མྲི་

མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་མེད་པ་ལ། དེ་འདའྲི་ཉེས་པ་

དག་ཏུ་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དགག་བྱ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་ཤེས་བྱར་

འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་སྐྲ་

སོགས་སུ་མྲི་བདེན་ནོ་ཞེའམ། བདེན་པའྲི་སྐྲ་སོགས་དང་འདའོ་སྙམ་པའྲི་བོའྲི་ཤེས་
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བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྐྲ་སོགས་ཀང་གཞལ་བྱ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྲ་སོགས་སྣང་བའྲི་

དབང་ཤེས་དེ་དག་གྲི་སྣང་བ་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མྲི་བདེན་ནོ་ཞེའམ། བདེན་པའྲི་སྐྲ་

སོགས་དེ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་དང་འདའོ་སྙམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ལ་སྐྲ་སོགས་སུ་སྣང་བ་

ཆོས་ཅན། སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་མེད་དེ། རྟོག་པ་དེ་དག་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་

བའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དབང་ཤེས་ཤར་བའྲི་སྐྲ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི་དབང་

ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་པའྲི་ངོ་བོའྲི་དོན་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་མཚན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བདེན་པའྲི་སྐྲ་སོགས་དང་འདའོ་ཞེས་བྱ་བར་

རྟོགས་པའྲི་བོ་དག་ནྲི་སྤྲིའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ལ། སྐྲ་སྣང་དབང་ཤེས་གཟུང་དོན་

མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །

མདོར་ན། དེ་དག་གྲི་ཡང་དེ་ལྟའྲི་དངོས། །བཀག་མེད་ཅེས་པས་རྟོག་པ་ལ་

སྐྲ་སོགས་སུ་སྣང་བ་སྤྲི་མཚན་དུ་བསྟན། གསལ་བར་སྣང་བ་ཉྲིད། ཤེས་པའྲི་ངོ་བོའྲི་

དོན་ཉྲིད་ཕྲིར། ཞེས་པས་སྐྲར་སྣང་དབང་ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་རང་མཚན་གྲི་

ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན། སྐྲ་སོགས་ཞེས་བྱའྲི་བོ་དག་ནྲི། །སྤྲིའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ལ། 

ཞེས་པས་སྐྲ་སོགས་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་སྤྲིའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན། སྐྲར་སྣང་དོན་མེད་

ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པས་སྐྲར་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་གཟུང་དོན་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །གལ་ཏེ། ཤེས་པའྲི་ངོ་བོའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་རང་མཚན་ཡྲིན་ན་བུམ་པའྲི་སྤྲི་

འཛིན་གྲི་བོ་ལ་སྣང་བ་ཡང་ཤེས་པའྲི་ངོ་བོའྲི་དོན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན་རང་མཚན་དུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ན། བུམ་པའྲི་སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོ་ལ་སྣང་བ་ཞེས་པ་བུམ་སྤྲིའྲི་

རྣམ་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་རང་མཚན་དེ་ལྟར་དུ་འདོད་པའྲི་
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ཕྲིར་སྐོན་ཡོད་པ་མྲིན་ལ། བུམ་པའྲི་སྤྲི་འཛིན་གྲི་བོ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ལ་ཟེར་ན། 

དེ་ནྲི་བུམ་གསལ་གྲི་དོན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པས་ཤེས་པའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་སྣང་བ་དེ་བུམ་གསལ་ཀུན་ལ་ངོ་བོ་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འགོ་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སབས་

འདྲིར་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་བུམ་པའྲི་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྲི་རྣམ་པ་ཤེས་པའྲི་ངོ་བོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས་རང་མཚན་དང༌། རྟོག་པས་ཕྲི་རོལ་བུམ་པར་བཏགས་པའྲི་ཆ་ནས་

སྤྲིར་བཞག་ཅེས་རང་སྤྲི་འདེས་པའྲི་གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང༌། 

མཁས་རློམ་ཁ་ཅྲིག་སྤྲི་དངོས་པོ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཡང༌། རྣམ་པ་དེ་

རང་མཚན་དུ་ཐལ་བ་ལ་འདོད་ལན་དང༌། རྟོག་པས་བུམ་པར་བཏགས་པའྲི་ཆ་ནས་

སེལ་བའྲི་སྤྲིར་ཁས་ལེན་པ་གཉྲིས་ཀ་འདོད་དགོས་པ་བྱུང་སྟེ། དཔྲིས་ཕྲིན་པར་

བཤད་པ་ནྲི་ཁོ་བོ་ཙམ་མོ། །བརྟེན་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའང༌། སྤྲི་གསལ་ཆོས་ཆོས་ཅན་

གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྲི་སྐེད་པའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། གལ་

ཏེ་སྤྲི་མཚན་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐེད་པ་ཙམ་གྲི་དོན་བྱེད་

པས་ཀང་སྟོང་པའྲི་དངོས་མེད་དུ་སྨྲས་ན། དེ་ལ་རྲིགས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེའྲི་

ལན་ལ། རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་

ལ་རྲིགས་པ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་སྒ་དོན་ཡྲིན་པས་དངོས་པོ་མྲི་སྒྲུབ་པ་ལ། དངོས་

དང༌། སྐོན་སོང་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སྤྲི་མཚན་དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མྲིན་

ཏེ། སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་སྟེ་སྒ་དོན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་སྒ་དོན་ཡྲིན་ན་དེ་དག་

བརོད་པའྲི་སྒ་ལས་བྱུང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་སུ་”རྟོག་པའྲི
1
་སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་

དགོས་ལ། དེས་ན་རྟོག་པ་དེ་ལའང་མྲིག་ཤེས་དང་འད་བར་གཟུགས་སྣང་དགོས་

པས་མྲིག་དབང་སོགས་མ་ཚང་བ་ལའང་མྲིག་ཤེས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྲི་གཟུགས་ཀྲི་

སྣང་བ་འབྱུང་དགོས་པ་ལ་གཟུགས་སོགས་སྣང་ཡུལ་དུ་”བྱེད
2
་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེད་

བྱེད་དུ་མྲིག་དབང་སོགས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དེ་མྲིག་དབང་སོགས་མེད་

པར་སྒ་ཙམ་ལས་དེ་འདའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞུང་འདྲི་ཤོད་པའྲི་

ཊྲིཀ་བྱེད་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་སྐོན་སོང་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐོན་སོང་དང་པོ་དགག་པ་ནྲི། 

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སོགས་ན་རེ། སྒ་མྲིང་ལ་འཇུག །དེ་མཚན་མ་ལ་འཇུག །དེ་ལས་དོན་

རྟོགས་པས་མྲིང་སོགས་ལན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདུ་བྱེད་ཉྲིད་སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱར་

གྱུར་བའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་རས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོར་གྱུར་བའྲི་སྒ་དོན་ཡོད་

ཀང་དབང་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ནྲི། འཆད་

པོ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲིར་རོད་པའྲི་གཞྲི་ནྲི། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་

བུས་བུམ་པ་བརོད་བྱར་བྱས་ཤྲིང་སྒ་དེས་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་

ནྲི་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །འོན་ཀང་སྒ་དེའྲི་སྒ་དོན་རང་ལུགས་ལ་

རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཉྲིད་ལ་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ནྲི་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པ་གཞན་སེལ་

པའྲི་སྤྲི་ཤེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། གཞན་དག་ནྲི་དེ་མྲི་འདོད་པར་མྲིང་སོགས་ལན་མྲིན་འདུ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   རོྟག་པའྱི་རྟོག་པའྱི    * རྟོག་པའྱི

2 མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   བྱད    * བྱེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བྱེད་དང༌། སྤྲི་རྟག་པ་སོགས་དངོས་པོ་བ་སྒ་དོན་དུ་འདོད་པས་དེ་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེས་ན་སྒ་དོན་གང་ཡྲིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུའང་འགྱུར་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལ་

སོགས་པའྲི་གཞུང་དག་གྲིས་སྒ་དོན་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། སྒས་

བརོད་བྱར་བྱས་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་མྲིན་པས་རོད་གཞྲི་ངོ་ཤེས་པར་བྱོས་

ཤྲིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་སྤྲིའྲི་དོན་ནོ། །ད་ནྲི་གཞུང་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཅྲི་བུམ་པའྲི་

སྒས་བུམ་པའྲི་མྲིང་སོགས་བརོད་ན་འཆད་པ་པོའྲི་བོ་དང་རས་གཅྲིག་པ་བརོད་དམ། 

ཉན་པ་པོའྲི་བོ་དང་རས་གཅྲིག་པ་བརོད་དམ། བརོད་བྱ་བུམ་སོགས་དང་རེས་སུ་

འབྲེལ་བ་སྟེ་རས་གཅྲིག་པ་ཅན་བརོད་དམ། དེ་གསུམ་གང་དང་ཡང་རས་ཐ་དད་པས་

འབྲེལ་པ་མེད་པ་ཅན་བརོད། དང་པོ་གཉྲིས་ལྟར་ན། བུམ་སྒ་ལས་ཉན་པ་པོ་བུམ་

སོགས་ཀྲི་དོན་ལ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འཆད་ཉན་བྱེད་པའྲི་བོ་

དང་རས་གཅྲིག་པའྲི་མྲིང་སོགས་ནྲི་བུམ་པ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་

ཁོ་ན་སྒ་དེའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བུམ་པའྲི་མྲིང་སོགས་དང་ཚུལ་འད་བ་ལས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་

ཉན་པ་པོ་དོན་བུམ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འད་བས་འཁྲུལ་ན་རེས་

འགའ་འཁྲུལ་སྲྲིད་ཀང་དུས་ཀུན་དང་ཡུལ་ཀུན་ལ་འཁྲུལ་བར་རྲིགས་པ་མྲིན་ལ། 

འད་བས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ན། རེས་འགའ་མྲིང་སོགས་ལའང་

འཇུག་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱེད་རྟོག་པའྲི་སྣང་བ་སྒ་དོན་དུ་འདོད་པ་ལའང་དོན་ལ་མྲི་

འཇུག་པའྲི་སྐོན་མེད་དམ་ཞེ་ན། རྟོག་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་སྒ་དོན་དུ་འདོད་པ་ལ་

སྐོན་དེ་མཚུངས་པ་མྲིན་ཏེ། བུམ་སྒ་ལས་བུམ་པའོ་སྙམ་དུ་རྟོག་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ན། 
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རང་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུམ་པའྲི་རྣམ་པ་དེ་འདར་སྣང་བའྲི་བོ་སྐེ་བས་ཁྱབ་པའྲི་

ཕྲིར། གཞན་མྲིང་སོགས་སྒ་དོན་དུ་འདོད་པ་དག་ལ་ཚུལ་དེ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་འདོད་

པ་དག་རྟོག་པ་རང་ལ་སྣང་བའྲི་མྲིང་སོགས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བ་ཡྲི་བོ་ནྲི་ཁས་

ལེན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སྟེ་སྐོན་དེ་སོང་འདོད་ནས། བུམ་སྒ་ལས་བུམ་པའོ་

སྙམ་པའྲི་རྟོག་པ་སྐེ་བ་ན། རྟོག་པ་རང་ལ་སྣང་བའྲི་མྲིང་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུམ་པ་

ལྟ་བུར་སྣང་བར་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། སྤྲིར་བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་རང་ཉྲིད་ལས་ཐ་དད་

པའྲི་མྲིང་སོགས་རས་གྲུབ་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན། དེ་སྒས་”བརོད
1
་ཀང་དོན་

ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་སྐོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོང་དུ་ཆུག་ན་”ཡང་།
2
 རྣམ་ཤེས་རྟོག་པ་ལས་ཐ་

དད་པའྲི་མྲིང་སོགས་རས་གྲུབ་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ཡོད་

པ་ཅན་མྲིན་ཏེ། རྟོག་པ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་མྲིང་སོགས་རས་གྲུབ་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་

ཡོད་ན་རྟོག་པ་དེ་དེ་ལས་སྐེ་དགོས་པ་ལ། མྲིང་སོགས་དེ་ཕན་བྱེད་དུ་ལོག་སྟོབས་

ཀྲིས་རྟོག་པ་དེ་ལོག་པ་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་དེ། ཤེས་པ་

ཀུན་གཟུང་དོན་དང་ལན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་དེ་དག་ལའང་གཟུང་དོན་ཡོད་

”དགོས
3
་ལ། དེ་ཡང་མྲིང་སོགས་ལས་གཞན་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་

ཀུན་གཟུང་དོན་དང་ལན་པ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་སོགས་གཟུང་

དོན་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཚེའང་མྲིང་

སོགས་ལན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདུ་བྱེད་གཟུང་དོན་ནོ་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའྲི་རྨྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༠བ༧ན།   བརོད    * བརོད

2 མ་ཕྱི། ༡༡ན༡ན།   ཡབ    * ཡང་།

3 མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།   དགེས    * དགོས
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ལམ་གྲི་ཤེས་པ་ནྲི་མྲིང་སོགས་ལན་མྲིན་འདུ་བྱེད་གཟུང་དོན་བྱས་པ་ལས་ཀང་སྐེ་

བ་མྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་སྣང་གྲི་མྲིང་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་མྲི་

སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་སྔོ་སོགས་གཟུང་དོན་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་དེའྲི་

གཟུང་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོ་སོགས་ནྲི་ཐོགས་བཅས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་སྔོ་སོགས་སུ་

སྣང་བ་ནྲི་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རྨྲི་ལམ་ལ་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་

གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། རུང་ཡུལ་དེ་ན་གང་ཟག་

གཞན་གནས་ཀང་དེས་མྲི་ཤེས་པས”་
1
ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གསལ་

བར་མོང་བའྲི་སོ་ནས་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྔོ་

སོགས་ཡྲིན་ན་རུང་ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའྲི་གང་ཟག་མྲིག་བྱེད་པ་དང་ལན་པ་གཞན་

གྲིས་ཀང་མཐོང་བ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་སྲྲིད། རྨྲི་ལམ་གྲི་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་

ན། རུང་ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའྲི་གང་ཟག་གཞན་གྲི་ཀང་མཐོང་དགོས་པ་བསྟན་པ་

དེས་ནྲི་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་མྲིང་སོགས་རས་གྲུབ་སྒ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་ན་རུང་ཡུལ་དེ་ན་གནས་པ་གཞན་གྲིས་ཀང་མཐོང་སྲྲིད་

པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡང་བརོད་ཅྲིང་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་ཤེས་པར་བརོད་པ་ཡྲིན་ཞེས་ཟེར་མོད། མྲིང་སོགས་

ཤེས་པར་བརོད་ཅེས་ཟེར་ན་རོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ངོ་མཚར་རོ། །མྲིང་

སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བརོད་ཅེས་ཟེར་ན་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་མྲིང་སོགས་ཀྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༡ན༦ན།   -་+།    * ་
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རྣམ་པ་ཁས་མ་བངས་པས་དེ་བས་ཀང་ངོ་མཚར་རོ། །རྟོག་པའྲི་མྲིང་སོགས་སུ་སྣང་

བ་ཤེས་པར་བརོད་ཅེས་ཟེར་ན་སྣང་བ་དེ་ནྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་ཀང་ཆེས་ངོ་

མཚར་རོ། །ཤེས་པ་ཀུན་གཟུང་དོན་དང་ལན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་

གཞན་ཡང་བསྟན་པ་ནྲི། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་བོ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་

གཟུང་དོན་དང་ལན་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་འདོད། གལ་ཏེ་གཟུང་དོན་གྲིས་ཕན་

པའྲི་ནུས་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ལས་གཞན་པ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་དག་

གཟུང་དོན་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་རང་གྲི་གཟུང་དོན་གྲིས་

ཕན་པའྲི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་ཁས་བངས་ནས་

འཆད་ཉན་དོན་གསུམ་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་པ་མེད་པའྲི་མྲིང་སོགས་སྒ་དོན་དུ་

འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ་བའྲི་སྔར་

གྲི་སྐོན་དེ་ཉྲིད་སོ་ན་གནས་སོ། །

གལ་ཏེ་དོན་བུམ་སོགས་དང་འབྲེལ་པ་ལན་པ་སྟེ་རས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

མྲིང་སོགས་བརོད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྲི་ཆོས་

རྣམས་སྒས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དག་བརོད་ན་དེ་དག་དང་རས་

གཅྲིག་པའྲི་མྲིང་སོགས་སྒ་དོན་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་དོན་དེ་དང་དེ་ནྲི། དངོས་པོ་ཟད་

པ་དང་མ་སྐེད་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་དེ་དག་དང་རས་གཅྲིག་པའྲི་མྲིང་སོགས་མྲི་སྲྲིད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དྲི་བ་གཞན་གསུམ་ནྲི་མཐའ་བཅད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྲི་

རང་ལུགས་ཀྲི་འདོད་པ་མྲིན་ལ། དྲི་བ་ཕྲི་མ་འདྲི་ཉྲིད་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་

ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་འདས་པའྲི་དོན་དང་དེའྲི་མྲིང་སོགས་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཟད་ཅྲིང་
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འགགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀོད་ནས་འདྲི་ཁོས་ཁས་བངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དོན་དང་

མྲིང་སོགས་གཅྲིག་ཏུ་བངས་པས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་བ་བཅོལ་ཏེ། གཟུགས་

སོགས་གཟུགས་ཕུང་དང༌། མྲིང་སོགས་ལན་མྲིན་དུ་འདོད་བཞྲིན་དུ་དེ་དག་གཅྲིག་

ཡྲིན་པར་སྨྲ་བའྲི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དེ་གང་ན་བཞུགས་ཁྱོད་ཀྲིས་སྟོན་ཅྲིག །སབས་

འདྲིར་གཞན་ཡང་ནོར་བའྲི་ཕེང་བ་འབའ་ཞྲིག་ཡོད་མོད་དགག་པ་མ་བྲྲིས་སོ། །

སྐོན་སོང་གཉྲིས་པ་དགག་པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་སོགས་ན་རེ། གལ་ཏེ་གཟུགས་

སོགས་དང་མྲིང་སོགས་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ཀང་སྒ་ཡྲིས་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྲི་སྤྲི་

རྟག་དངོས་ཡན་གར་བ་ནྲི་བརོད་པས་དེ་ཉྲིད་སྒ་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོར་

གྱུར་པའྲི་སྒ་དོན་ཡོད་ཀང་དབང་པོ་དོན་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་དུ་ཐལ་བར་མྲི་

འདོད་དོ། །ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྲི་སྤྲི་ནྲི་ཡང་གར་

བ་སྒས་བརོད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་བརོད་པར་འདོད་ན་ཡང་སྐོན་ཡོད་དེ། 

སྤྲི་དེ་གསལ་བ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཆོས་མྲིན་པར་ཐལ། གསལ་

བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱེད་རང་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྤྲི་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་

ལས་སྐེ་བར་འདོད་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། སྤྲི་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་

པ་བསྐེད་པ་གསལ་བ་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གསལ་བ་

ལ་ལྟོས་མེད་ཀྲི་རྟག་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེས་སྤྲི་དེ་སྤྲི་འཛིན་

ཤེས་པས་རྟག་ཏུ་དམྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྤྲི་དེ་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་འཛིན་

ཤེས་པ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྒས་བརོད་པ་གསལ་བ་ལ་མྲི་ལྟོས་ན་ཡང་གསལ་བ་གོགས་སུ་
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ཡོད་པ་ལས་སྤྲི་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཏན་

ནས”་
1
གསལ་བ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲི་བོ་

སྐེད་ན་གསལ་བ་གོགས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཚེ་སྐེད་ཅྲིང༌། མེད་པའྲི་ཚེ་མྲི་སྐེད་དགོས་པ་

ལ་རྟག་པས་བདག་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་པ་བསྐེད་པ་ལ་ལན་”གཅྲིག
2
་ནུས་པ་

ཡོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། གལ་ཏེ་

དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ནུས་པ་མེད་ན་དེ་ནྲི་དུས་ཀུན་གྲི་ཚེའང་ནུས་མེད་དུ་འགྱུར་

དགོས་ཏེ། དེའྲི་ནུས་པའམ་ནུས་པ་མེད་པ་ནྲི། རྒྱུས་མ་བསྐེད་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གང་གནས་པའྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྐེན་གྲིས་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་མྲིན་པས་ན། 

སྔར་ཡོད་ཀྲི་ནུས་པ་དེ་ཟད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་འགལ་རྐེན་གྲི་ནུས་པ་དང༌། སྔར་

མེད་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་མཐུན་རྐེན་གྲི་ནུས་པ་གང་འཇུག་སྟེ་འཇུག་པར་མྲི་འཐད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྤྲི་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པའྲི་གཟུང་

དོན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྤྲི་དེ་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པའྲི་

གཟུང་དོན་ཡྲིན་ན། སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། སྤྲི་དེས་རང་འདའྲི་

རྣམ་པ་གཏད་པ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ནའང༌། སྤྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དང་

རེས་སུ་འབྲེལ་བའྲི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཆ་ནྲི་རྣམ་པར་ངེས་ཤྲིང་མོང་

བར་གྲུབ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་ལ་སྤྲི་གང་གྲིས་སྤྲུལ་ཞྲིང་རང་

འདའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྤྲི་དེ་རྟག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྟག་པ་ལ་སྔོ་

སོགས་ཀྲི་ཆོས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

1 མ་ཕྱི། ༡༢ན༦ན།   -་+།    * ་

2 མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།   ཅྱིག    * གཅྱིག
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སྐོན་སོང་གསུམ་པ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་སྒ་དོན་ཡྲིན་ཀང་

དབང་པོ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་མྲིན་ཏེ། དབང་སོགས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་

ཤེས་པའྲི་དོན་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་སོགས་ལས་སྐེས་

པའྲི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དང༌། དབང་སོགས་ལས་སྐེས་པའྲི་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་

གཉྲིས་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་པའྲི་བོ་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཀ་བུམ་

པའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་པ་དེ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་

བངས་ཏེ། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ན། སྒ་དོན་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་དབང་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སོ་ན་གནས་སོ། །སྐོན་སོང་དང་པོ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་

དང༌། གཉྲིས་པ་བྱེ་བྲག་པ་འདོད་ལ། གསུམ་པ་འདྲི་མཐའ་བཅད་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གསལ་བ་དང་རས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ནས་འགོག་པ་ནྲི། 

རྲིགས་ལན་རྲིགས་མྲིན་གང་གྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་སྔ་མ་དང་

འདྲིའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི། སྔ་མས་རང་ལུགས་ཀྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་མྲིན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་སྤྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་དེ་དངོས་

པོར་ཁས་བངས་ན། ཕྲི་རོལ་པ་འདོད་པ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཡོད་དགོས་ནའང་དེ་

ནྲི་གསལ་བ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་བརྟགས་ན་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་འགོག་པ་ཡྲིན་

པས་དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེའོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་དག་ལ་ནྲི་ཡྲིད་བརྟན་མྲི་སྣང་ངོ༌། །དེ་ལ་

དང་པོ་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་དུ་མེད་པའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རས་སུ་

གྲུབ་པ་དགག་པའྲི་རྟགས་དགོད་པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང༌། དེ་དག་ལ་

འཕོས་ནས་རང་ལུགས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཕྲི་སྤྲི་རྟག་
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དངོས་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའྲི་སྤྲི་རྟག་པ་རས་སུ་གྲུབ་ན། སྤྲི་དེ་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་གམ་ཐ་

དད། དང་པོ་ལྟར་ན། རྲིགས་ལན་གསལ་བ་རྣམས་དང་རྲིགས་རྟག་པ་རས་གཅྲིག་

མྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་རྟག་རས་ཡྲིན་ན་ཆ་མེད་ཀྲི་རས་ཡྲིན་དགོས་པས་གསལ་

བ་རྣམས་དང་ཆ་མེད་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་གསལ་བ་རྣམས་

ཀང་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས་གསལ་བའྲི་ངོ་བོ་རྣམས་གཞན་རྟེན་མེད་པ་སྟེ་ཕན་

ཚུན་མ་”འབྲེལ
1
་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྤྲི་གསལ་བ་ལ་མྲི་ལྟོས་ན་སྤྲི་

གསལ་དུ་འགལ་བས་ལྟོས་དགོས་ལ། གསལ་བ་དང་རས་ཐ་དད་ཅྲིང་ལྟོས་པའྲི་

ཕྲིར། གསལ་བའྲི་འབྲས་བུ་ཉྲིད་དུ་བརོད་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང་རས་ཐ་དད་ན་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ལ་འབྲེལ་

བའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ཡང་འབྲེལ་པ་བདེན་པ་བ་ཡོད་པ་ལ་རག་ལས་པ་མེད་པར་རང་

གྲི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འབྲས་བུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

རྟོག་པ་ཡྲིས་ནྲི་འབྲེལ་བར་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་ལ་གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་ཅྲིང་

འབྲས་”བུ
2
་མྲིན་པའྲི་སྤྲི་ནྲི་གསལ་བ་དང་ཇྲི་ལྟར་ཡང་ཅྲི་ཞྲིག་སྟེ་དོན་དམ་པར་

”འབྲེལ
3
་པ་ལྟ་ཞོག །རྟོག་པས་འབྲེལ་པར་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མ་ཚང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༣ན༦ན།   འབྲེས    * འབྲེལ

2 མ་ཕྱི། ༡༣བ༡ན།   དུ    * བུ

3 མ་ཕྱི། ༡༣བ༡ན།   འདེལ    * འབྲེལ
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གཉྲིས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོར་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། རས་

གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གསལ་བ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད། གཞན་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་དེ་

དག་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་

སྤྲི་དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། རང་བཞྲིན་མེད་

པར་མཚུངས་པ་ལ་སྤྲི་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁྱད་པར་མྲི་འཐད་པས་རྲི་”བོང
1
་རྭ་སོགས་

ཀང་སྤྲིར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རང་བཞྲིན་མེད་ཀང་མེད་པའྲི་རྲིགས་སུ་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་

ཏེ། དེ་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་སྟེ་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་དེ་དག་ལ་འཕོས་ནས་རང་ལུགས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་ནྲི། 

བསྡུས་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་རང་ལུགས་ཀྲི་སྤྲི་ངོས་བཟུང༌། དེ་ནས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྤྲི་དེ་སྒ་དོན་དུ་

བསྟན། དེ་ནས་རྐང་པ་བཞྲིས་སྤྲི་དེ་རྟོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་

སྣང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན། དེ་ནས་རྐང་པ་བདུན་གྲིས་སྤྲི་དེ་བདེན་པར་མེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་རྒྱས་པར་བཤད། དེ་ནས་རྐང་པ་གསུམ་གྲིས་དེའྲི་དོན་བསྡུས། དེ་ནས་རྐང་

པ་དྲུག་གྲིས་སྤྲི་དེ་དངོས་”པོར
2
་མེད་པའྲི་ཕྲིར་གསལ་བ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་

གང་དུའང་མྲི་རྲིགས་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་ཚིག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འོ་ན་གསལ་བ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་

དུ་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་དེ་དག་མྲི་འབྱུང་བའྲི་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ཁྱོད་རང་ཇྲི་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༣ན།   བང    * བོང

2 མ་ཕྱི། ༡༣བ༦ན།   པར    * པོར
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འདོད་ཅེ་ན། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལྟར་”ཤེས
1
་པར་བྱ་སྟེ་གསལ་བར་རྣམས་ཀྲིས་ངོ་བོ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྣང་ཞྲིང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་རྲིགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ངོ་བོ་ལྟ་བུར་

རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་སྣང་བ་དེ་ལ་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་ཞེས་བྱ་ལ། ཕྲི་རོལ་གྲི་

ཁྱད་པར་དེ་ལ་འཇུག་པའྲི་དོན་དུ་བརྡ་སྦར་བ་ཅན་གྲི་སྒ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རབ་ཏུ་

བསྟན་པའྲི་སྒ་དོན་ཡང་དེ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྟོག་པས་རང་ལ་སྣང་བ་དེ་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ངོ་

བོར་སྣང་བའམ་ཕྲི་རོལ་བུམ་སོགས་ཀྲི་དོན་ལ་རང་ལ་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྣང་བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི། ཐོག་

མ་མེད་པའྲི་དུས་ཅན་དོན་བུམ་སོགས་མཐོང་བ་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་སྤྲུལ་

ཞྲིང་བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲི་དེ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་དོན་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་སྤྲི་གང་ཡྲིན་པ་བུམ་མ་ཡྲིན་སོགས་གཞན་ལས་ལོག་པར་སྣང་

བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒ་འདྲི་དག་གྲིས་གང་བརོད་པ་དེ་

ལ་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། ངོ་བོ་འདེ་བ་མེད་པ་ཅན་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་

སྤྲི་བོ་ལ་སྤྲི་སྟེ་འདེ་བ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་མཐོང་ཞྲིང་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

དོན་བུམ་སོགས་ལ་རང་ལ་སྣང་བ་དེར་འཁྲུལ་པའམ་དེར་མེད་པའྲི་རང་གྲི་སྣང་བ་ལ་

དོན་བུམ་སོགས་དེར་འཁྲུལ་བའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ནའམ་ཞེས་

པ་དང་ནྲི་ཞེས་ཚིག་ནྲི་དོན་ལ་དོན་དུ་ཡོད་པའྲི་སྣང་བ་དེར་འཁྲུལ་བའྲི་དོན་དུ་མེད་པ་

ནྲི་དོན་དེར་འཁྲུལ་ཞེས་པའྲི་ནུས་པ་འབྱྲིན་པའྲི་ཚིག་གོ །

1 མ་ཕྱི། ༡༣བ༧ན།   ཤས    * ཤེས
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དེའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། སྤྲིར་འདོད་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་བ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་འཁྲུལ་སྣང་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དོན་དུ་སྣང་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ན་དོན་དངོས་སུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་སྤྲི་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་

གང་དུའང་བརོད་པར་བྱ་བ་མྲིན་ཏེ། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བརོད་

བྱའམ་སྒ་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དེ་འགའ་ཞྲིག་ལས་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་

ན་དངོས་པོར་འདོད་དགོས་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་ཡང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་

རུང་དུ་བརོད་བྱ་མྲིན་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་འོ་ན་བུམ་པའྲི་སྤྲི་དང་སྣམ་

བུའྲི་སྤྲི་ཡང་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་གཉྲིས་རས་གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱ་

བ་མྲིན་ཏེ། རྟོག་པས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འོ་

ན་རས་གཞན་དུ་སྣང་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཉེར་ལེན་བུམ་པ་མཐོང་བ་གོམས་པ་དང༌། སྣམ་བུ་

མཐོང་བ་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་རས་ཐ་དད་བའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་རས་

གཞན་དུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱན་སོགས་ཉེར་ལེན་གསལ་བ་ལ་འཆད་ཅྲིང་ཤཱཀ་བོ་

ཉེར་ལེན་ཞེས་མྲི་འདོན་པར་རྟེན་ཞེས་འདོན་ཏེ། མདོར་ན་གསལ་བ་བུམ་སྣམ་རས་

ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་གྲི་སྤྲི་རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཞེས་པ་འགེལ་བྱེད་དག་གྲི་འདོད་

པའོ། །

ལྔ་པ་ཕྲི་རོལ་པའྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་

སྤྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་མེད་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྒ་ཐུན་མོང་བ་ཅྲིག་འཇུག་པར་

མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་འདས་པ་བུམ་པ་འགགས་པ་དང་ནྲི་མ་འོངས་པ་བུམ་
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པ་མ་སྐེས་པའྲི་དོན་ལའང་བུམ་སྤྲི་དངོས་པོ་བའྲི་རྒྱུ་ཅན་གྲི་བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་མཉན་

པ་དག་ནྲི་འཇུག་པར་འགྱུར་དགོས་ན། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། བུམ་སྤྲི་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོར་མེད་པ་བུམ་པ་འགགས་པ་སོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཆོས་སུ་ཇྲི་ལྟར་

འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་བུམ་

སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་བཏགས་མྲིང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། 

བུམ་སྤྲི་རེས་སུ་མྲི་འགོ་བར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། གང་ཞྲིག་སྣམ་བུ་སོགས་ལ་

མེད་ལ། ད་ལྟར་བའྲི་བུམ་པ་ཡྲི་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་བུམ་པ་འགགས་པ་སོགས་

དང་ནྲི་ཉེ་བ་སྟེ་དེ་དག་ལ་ཡོད་པའྲི་བུམ་སྒ་བཏགས་མྲིང་དུ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

གང་ཡྲིན། གལ་ཏེ་བརོད་བྱ་དངོས་པོར་མེད་པ་ནྲི་སྒ་དེ་དེ་ལ་བཏགས་མྲིང་དུ་འཇུག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་ལོག་པ་ནྲི་དངོས་མྲིང་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་བཏགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་དེ་

ཐོས་པའྲི་དུས་རྟག་ཏུ་མྲིང་དོན་འབྲེལ་པ་ཤེས་པའྲི་བོ་ནྲི་དོན་གཞན་ལ་འཁྲུལ་པ་

མེད་པར་དོན་དེ་ལ་འཇུག་པ་རྲི་”དྭགས
1
་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་སེངྒེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་

མྲིང་དང། དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པའྲི་དོན་དེ་ལས་དོན་གཞན་ལ་ཕྲིས་སྒ་འདོགས་

པའྲི་སོ་ནས་མྲིང་དེ་ཉྲིད་སྦར་བ་བྲམ་ཟེའྲི་ཁྱེའུ་ལ་སེངྒེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བཏགས་མྲིང་

ངོ་ཞེས་དངོས་བཏགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟར་བརོད་པའང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སྙད་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་པ་འབབ་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་

ཡང་བརོད་བྱའྲི་དོན་དངོས་པོ་མེད་ན་ཡང་འགོ་བ་བརྡ་སྦོར་ཤེས་པ་ཡྲིས་དོན་གང་

1 མ་ཕྱི། ༡༥ན༡ན།   དགས    * དྭགས
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ལ་བརོད་འདོད་གགས་པས་ཐོག་མར་སྒ་བཀོད་པ་ན་དོན་དེ་ལ་སྒ་དེ་དངོས་མྲིང་དུ་

འཇུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞྲིང༌། དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པའྲི་དོན་དེ་དང་ཆོས་

འགའ་ཞྲིག་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཙམ་རྒྱུ་མཚནདུ་བྱས་ནས་དོན་གཞལ་ལ་བརྡ་

སྦར་བ་ན་ཕྲིས་བརྡ་སྦར་བའྲི་དོན་དེ་ཡང་སྔར་བརྡ་སྦར་བའྲི་དོན་དེ་ཡང་སྔར་བརྡ་

སྦར་བའྲི་དོན་དེར་འཁྲུལ་བའྲི་རྟོག་པ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཅན་ནྲི་མྲིང་གཞན་ཕལ་པ་

བཏགས་མྲིང་ཡྲིན་ལ་དེ་ནྲི་བརོད་བྱ་དངོས་པོར་”ཡོད
1
་པ་ལའང་འཇུག་པར་མཐོང་

བའྲི་ཕྲིར། ཁྱོད་ཀྲི་དངོས་བཏགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དེ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཇྲི་

ལྟར་བུ་གླེན་གྲི་དངོས་པོ་དག་འདུལ་བ་སོགས་ཀྲི་ནུས་པ་མེད་པ་ལ། བུ་མེད་པའྲི་

སྒ་བཏགས་ནས་འཇུག་པའམ། བུ་མེད་པ་དངོས་པོར་མེད་ཀང་དེ་ལ་བུ་མེད་པའྲི་སྒ་

དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པ་བཞྲིན་ནོ། །

རྟོག་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཞེས་སོགས་ནྲི་གངས་ཅན་རང་ལ་གགས་པའྲི་དཔེ་སྟོན་

པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲི་སྐོན་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། གངས་ཅན་ཁྱོད་

རང་རྟོག་ཅྲིང་འདོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས་ནའང་དངོས་པོ་ལ་བཏགས་

མྲིང་འཇུག་པ་ཡོད་དགོས་ཏེ། གཙོ་བོ་དང་བདག་པོའྲི་སྒ་ནྲི་སྤྲི་རྟག་པ་དང་ཤེས་

རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ལ་དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་ཀང་ཡུལ་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པའྲི་མྲི་ལའང་

གཙོ་བོའྲི་སྒ་དང་ལ་སོགས་པས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལ་བདག་པོ་ཞེས་པའྲི་མཉན་པ་སྐེ་

བོས་སྒོ་བཏགས་ནས་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་བཏགས་མྲིང་དུ་འཇུག་གོ །ཞེས་སྨྲ་བ་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༥ན༤ན།   ཡད    * ཡོད
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གསུམ་པ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཞྲིག་ལ་སྒ་ལས་

བོ་ཅྲི་འད་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་རྟོག་པ་དག་གྲི་སྣང་

ཚུལ་དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བུམ་སོགས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་

རྟོག་པ་དག་གྲི་སྣང་ཚུལ་ཡང་དངོས་པོར་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། 

མ་ཞྲིག་པ་ད་ལྟར་གྲི་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པའྲི་བོའང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་

པོར་མེད་དེ། ཁྱོད་བུམ་སྒ་ལས་ཞྲིག་ཟྲིན་པའྲི་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་ལ་ཇྲི་འད་སྣང་

བ་དེ་འདར་སྣང་ཞྲིང་དེ་དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུང་དོན་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཅན་དག་ལ་སྣང་ཡུལ་དངོས་

པོར་མེད་པའྲི་བོ་དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དེ་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཞྲིག་ཟྲིན་

པའྲི་བུམ་པ་དང་ད་ལྟར་གྲི་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པ་གཉྲིས་ཀས་ཀང་དངོས་པོར་གྱུར་བའྲི་

བུམ་སྤྲི་ཙམ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་སེམས་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་སྣང་ཚུལ་

མཚུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་

ན། གསལ་བ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྲི་སྤྲི་དེ་འབའ་ཞྲིག་ནྲི་འཛིན་པར་བྱེད་པ། དེ་

མཚུངས་མྲིན་དང་གསལ་བ་མྲིན་ཞེས་སོགས་སུ་སྔར་ནྲི་རྣམ་པར་བཟློག་ཟྲིན་

ཏོ། །གངས་ཅན་ན་རེ། སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་གསལ་བ་རྣམས་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་བ་

ཡྲིན་པས་ཞྲིག་ཟྲིན་པ་དང་ད་ལྟར་གྲི་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པ་གཉྲིས་ཀ་ལའང་བུམ་གསལ་

རྣམས་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡང་དངོས་

པོར་ཡོད་པས་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་

མ་ཡྲིན་ན་ཞེ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་མེད་ངོ་བོར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་
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མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་གྲི་སོ་ནས་མ་འདེས་པར་གནས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་བོ་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་བ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་པས་སྣང་ཡུལ་དངོས་

མེད་དུ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་སྤྲི་གཙོ་བོའྲི་ངང་དུ་རང་བཞྲིན་ཁྱད་

པར་མེད་པ་དང༌། གནས་སད་ཁྱད་པར་ཅན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པས་

སྐོན་དེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ཡང༌། བུམ་གསལ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་མེད་ཀྲི་དངོས་པོ་

གཅྲིག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། གནས་སབས་ཁྱད་པར་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་བའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་

འགལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་བུམ་གསལ་དེ་དག་མཚུངས་པ་སྟེ་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་བ་ཡྲི་རྟོག་པའྲི་

སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་བུམ་གསལ་དེ་དག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་ཉྲིད་

ཡྲིན་པས་བུམ་གསལ་རྣམས་གནས་སབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྲིན་པ་དང༌། སྣང་ཡུལ་དེ་

དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བུམ་པའྲི་སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དང་བུམ་

གསལ་རྣམས་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རས་ཐ་དད་ཅྲིང་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྤྲི་བོའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་གསལ་བ་དེ་དག་གྲི་སྤྲིའོ་ཞེས་འདོད་མྲི་

རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །སྐོན་དེ་རང་ལ་མྲི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། བུམ་འཛིན་རྟོག་

པ་ལ་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་བུམ་སྤྲིར་འདོད་པ་ལ་ནྲི་བུམ་གསལ་དང་

རས་ཐ་དད་ན་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སུན་དབྱུང་དུ་མེད་དེ། དེ་

བུམ་གསལ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གྲིས་

གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཞྲིག་ཟྲིན་པའྲི་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པ་དང༌། ད་ལྟར་གྲི་བུམ་པ་
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ལ་རྟོག་པ་སོགས་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

གསལ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་ཤྲིང་རེས་སུ་འགོ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲི་འདྲི་ནྲི་དངོས་པོ་མེད་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་དག་ཕན་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ནྲི། ཞེས་པ་མན་ཆད་སྤྲི་ཡྲིན་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་མྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་སྟོན་པར་

འཆད་མོད། སྤྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་མྲིན་རོད་པའྲི་སབས་སུ་སྤྲི་ཡྲིན་པ་དངོས་པོ་མྲིན་

པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ག་ལ་རུང་གཞུང་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་དོན་ལའང་མ་ཞུགས་སོ། །གལ་ཏེ་སྤྲི་

གསལ་བ་དང་རས་ཐ་དད་ཀང་འབྲེལ་མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གསལ་བ་མེད་པའྲི་སྔ་

རོལ་ནས་སྤྲི་ཡོད་པར་མྲི་འཐད་པས་གསལ་བ་བུམ་སོགས་འཕེལ་བ་ན། དེའྲི་

སྤྲིའང་འཕེལ་བའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་དེ་ནྲི་གསལ་བའྲི་འབྲས་བུའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གསལ་བ་བཞྲིན་

དུ་སྤྲིའང་དུ་མ་དང་འཇྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྤྲི་ནྲི་རྟག་པ་

གཅྲིག་པུར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྤྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། རྟག་པ་ཉྲིད་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་དང་འཇྲིག་པ་ནྲི་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་རེས་སུ་

འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། དེའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། རྲིགས་རྣམས་འབྲས་བུ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

གསལ་བ་དང་རས་ཐ་དད་ནམ་འབྲེལ་བར་ཐལ་བ་དང༌། འབྲས་བུ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དངོས་མེད་དུའང་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་རྟག་ན་དངོས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

སྦར་རོ། །གཞན་དག་དེ་འབྲས་ཞེ་ན་ཞེས་པ་མན་ཆད་འབྲས་བུ་མྲིན་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་དགོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམས་གངས་”གཅྲིག
1
་སྟོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༤ན།   ཅྱིག    * གཅྱིག
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པར་འཆད་ལ་དེ་ལྟར་སྦོར་ཚུལ་ཤེས་སའོ། །

བཞྲི་པ་སྤྲི་བོས་ཡུལ་འཛིན་པ་བརྡ་ལ་ལྟོས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། 

བུམ་པའྲི་སྤྲིའྲི་”
1
བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་དེ། བརྡ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ཁྱོད་ལ་བུམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བ་མེད་པའྲི་བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། གཟུང་དོན་གྲི་”སྟོབས
2
་ལས་སྐེས་བའྲི་ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡུལ་

འཛིན་པ་བརྡ་དག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྤྲི་བོ་ནྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་

ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་གྲི་བརྡ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བརྡ་མྲི་ཤེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ལའང་ཁ་བོ་

དང་ཁུ་ཡུ་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་སྤྲི་བོ་མཐོང་བས་སོ་ཞེ་ན། ཁ་བོ་དང་ཁུ་ཡུ་ལྟ་

བུའྲི་དངོས་པོ་གཉྲིས་མཐོང་བ་ལ་སྔར་བ་ལང་གྲི་བརྡ་ཤེས་པ་མེད་ན་ཡང་རྲིགས་ཐ་

དད་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་བོ་འགའ་ཞྲིག་རེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དེ་

གཉྲིས་ལ་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི། དེ་གཉྲིས་ཀ་

ལ་བཞོ་རྨོ་སོགས་ཀྲི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཉེ་བ་འབྲེལ་པ་ལས་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ཏེ་

དཔེར་ན། རྲིགས་རྟགས་དངོས་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་ཀང་མྲིག་གྲི་ཤེས་པའྲི་འབྲས་

བུ་ཅན་གྲི་མྲིག་དང་སྣང་བ་ཡྲིད་བྱེད་སོགས་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་མྲིག་ཤེས་དེ་”སྐེ
3
་

བར་འདོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཁྱོད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་བུམ་གསལ་རས་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ལ་བུམ་སྤྲི་གཅྲིག་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བར་གང་གྲིས་སྒྲུབ་ཅེ་ན། བུམ་

གསལ་རྣམས་རས་ཐ་དད་ཀང་བུམ་པའྲི་རྲིགས་ཀང་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   +ནྱི་    *

2 མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   སེབས    * སོབས

3 མ་ཕྱི། ༡༧ན༢ན།   སྐྱ    * སྐྱེ
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ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་རས་ཐ་དད་ཀང་ཆུ་སྐོར་བའྲི་དོན་བྱེད་པར་མཚུངས་པ་གང་གྲིས་

བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡྲིས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་”མེད
1
་ཤེས་པ་ཡྲི། །འབྲས་ཅན་མྲིག་སོགས་ཉེ་འདོད་

བཞྲིན། ཞེས་བྱ་བའྲི་དཔེ་མ་གྲུབ་སྟེ། མྲིག་”དབང
2
་སོགས་ལའང་དེ་དག་གྲི་རྲིགས་

རྟག་དངོས་རེས་སུ་འགོའ་ོཞེ་ན། དེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འད་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་

གྲིས་དམྲིགས་དགོས་པ་ལ། མྲིག་དབང་སོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་རྲིགས་རྟག་པ་

དེ་འདའྲི་དངོས་པོ་རྣམ་པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་ལ་སྣང་བ་མེད་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་སྐོན་

སོང་ནྲི། མྲིག་དབང་སོགས་ཀང་མེད་པར་ཐལ། མྲི་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེ་ན། དབང་པོ་

རྣམས་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་ལ་མྲི་སྣང་བ་ནྲི། ལྟ་བ་པོ་ནུས་པ་ཅན་མེད་པས་ཡྲིན་གྲི། 

གལ་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་ན་དེ་དག་གྲི་ལུས་སྣང་བར་

འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གྲི་རྲིགས་རྣམས་ནྲི་ལྟ་བ་པོ་

ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གསལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བའྲི་

ཡན་གར་བར་ནམ་ཡང་མཐོང་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གསལ་བ་རྣམས་མངོན་སུམ་

གྲིས་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་གསལ་བ་དེ་དག་གྲི་སྒ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་དང༌། ངོ་བོ་ཁ་དོག་

དབྱྲིབས་སོགས་གཟུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཁོ་ན་སྣང་གྲི་དེ་

དག་ལས་གཞན་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆ་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་སྒ་ཞེས་

པ་མྲིང་ལ་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་

1 མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན།   མང    * མེད

2 མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན།   དབར    * དབང
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པ་མཐའ་དག་གྲིས་སྤྲི་མཚན་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། སྤྲི་མཚན་དེ་

ནྲི་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐེད་པ་ཙམ་གྲི་དོན་བྱེད་པར་ཡང་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་སྔར་

བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་བྱེད་པར་མྲི་རུང་བ་དེའྲི་ཕྲིར། 

སྤྲི་མཚན་ནྲི་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཡང་ཡྲིན་ཏེ། དོན་བྱེད་པར་མྲི་རུང་བ་དེ་

ནྲི་དངོས་མེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དངོས་མེད་ཡྲིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་མཚན་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཙམ་གྲི་ཆོས་སུ་སྔར་བཤད་པ་དེ་

ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་སྤྲིའྲི་དོན་ནྲི། །གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཚད་མ་

གཉྲིས་ཞེས་པས། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་སྣང་ཡུལ་གྲི་གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་སྤྲི་

མཚན་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་རང་

མཚན་དུ་བཤད་ནས་དེ་འདའྲི་སྤྲི་མཚན་ཐམས་ཅད་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པར། དོན་

བྱེད་ནུས་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་ལ་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན། བརོད་བྱ་ཉྲིད་ཕྲིར་དེ་དངོས་མྲིན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་

གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་བསྟན་པའྲི་སྤྲི་མཚན་དངོས་པོར་ཡོད་པ་འགོག་པའྲི་ར་བའྲི་

རྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི། རེས་དཔག་དང་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་མཚན་

དངོས་པོར་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། ཕྲིར་རོལ་པས་ཁས་བངས་པའྲི་སྤྲི་མཚན་ཁོ་

ན་འགོག་པ་དང༌། སྤྲི་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ལ་འཆད་པ་

དག་ནྲི་ཕོགས་སུ་མ་ཕྲིན་པའྲི་གཏམ་མོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། 
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ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་རྲིགས་པ་རྣམ་དག་

གྲིས་གྲུབ་པ་གང་ཞྲིག །སྤྲི་མཚན་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལས་བཟློག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ནྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་རྲིགས་པ་ཤེས་པ་དག་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ལྔ་པ་སྤྲི་མཚན་དངོས་པོར་མེད་ཀང་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤྲི་མཚན་གྲི་

དབྱེ་བ་རུང་བར་བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྤྲི་མཚན་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ན་

དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་མེད་པས་ངོ་བོ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་སྤྲི་

མཚན་ལ་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་ཚུལ་མྲི་འད་བས་བྱས་

པའྲི་དབྱེ་བ་མེད་ཀང༌། རྟེན་གྲི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་

དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དེའང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེར་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དང༌། 

དངོས་མེད་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤྲི་རྣམས་སུ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར་ཡོད་ན་དེ་འཛིན་པའྲི་བོ་ནྲི་སྤྲི་དེའྲི་

རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་དངོས་

པོ་དེ་ལ་འབྲེལ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་རང་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་སྤྲི་

འཛིན་ཤེས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དངོས་སྟོབས་ཀྲིས་རང་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་

སྤྲི་བོ་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལ་སྔར་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ལན་བཏབ་ཅྲིང་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤྲི་འཛིན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན་

སྤྲི་དེའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་དགོས་པས་

ཀང་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པ་སོགས་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་
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པའྲི་སྤྲི་འཛིན་ཀང་སྤྲི་དེའྲི་རྟེན་གྲི་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་

ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་སྤྲི་དེ་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཉམས་སོ། ཞེ་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་གྲི་

སྣང་ཡུལ་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་མ་

ཡྲིན་ཀང༌། ཁྱོད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྤྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉེས་པ་འདྲི་

མེད་དེ། ”ཁྱོད
1
་དངོས་པོ་བུམ་པ་འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྲི་སོ་

ནས་དེས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སྟོབས་ལས་བུམ་པ་དེ་ཤེས་པའྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། 

དྲུག་པ་དོན་ལ་གནས་ཚུལ་གྲི་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྲིག་པུར་བསྟན་པ་

ནྲི། དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་དོན་དམ་དུ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་རང་མཚན་ཡྲིན་པ། 

སྔར་བཤད་ཀྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དེས་ན་དེ་ན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་

གཞལ་བྱའོ། །བོས་མ་བཏགས་པའྲི་གཞལ་བྱ་ནྲི་རང་མཚན་གཅྲིག་པུའོ་ཞེས་སྟོན་

པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་དོན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་

གཞལ་བྱ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་

ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཉྲིད་དུ་དཔོད་པ་རྣམས་ཀྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་བྱ་བའྲི་ནུས་

པ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རང་མཚན་དེ་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་བོས་

དོན་བྱེད་ནུས་པར་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་དཔད་པ་ན་ཡང༌། ཡུལ་རང་ངོས་

ནས་དོན་བྱེད་ནུས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།   ཁྱད    * ཁྱོད
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བདུན་པ་བོ་ལ་སྣང་ཚུལ་གྲི་གཞལ་བྱ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་བསྟན་པ་ནྲི། དོན་

བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆོས་གང་ཡྲིན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པར་

སྔར་བཤད་ཀྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དེས་ན། སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་གྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ལ། དེས་ན་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་སྣང་བ་དང༌། 

བོས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་སོ་ནས་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དེ་དག་གྲི་སོ་

ནས་གཞལ་བྱ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

གཞལ་བྱ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་སུ་འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཞན་བྱ་རང་སྤྲི་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་བ་དེ་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཡུལ་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་

དང༌། གཞན་བོས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་ཡུལ་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའྲི་

ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཕེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔྲིས་ཕྲིན་པའྲི་

འཆད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་མངས་པར་འགྱུར་བས་འཇྲིག་ཏེ་བཞག་གོ །

བརྒྱད་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་དག་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་

འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། ཚད་མ་གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་

ཚད་མ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་པར་བཞེད་དེ། རང་ལ་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་སོགས་ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་སྣང་ཞྲིང་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་གཞན་གྲི་ངོ་བོས་ནྲི་རྟོགས་ན་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་

ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགྱུར་ཞེ་ན། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། 

འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ཡང་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔད་ཅྲིང་

བསམས་པའྲི་དོན་ལ་ནྲི་སླུ་བ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁྲུལ་ན་མྲི་སླུ་བར་
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ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཁྲུལ་ན་འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་བས་མ་ཁྱབ་སྟེ། མ་འཁྲུལ་བ་ལས་

རྣམ་པ་གཞན་གྲིས་ཀང་དོན་རྟོགས་ཤྲིང་ཐོབ་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་འཁྲུལ་

ན་མྲི་སླུ་བར་འགལ་ཞེས་པའྲི་ཕོགས་འདྲི་ལ་ནྲི་གང་ལ་དངོས་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་

ཞེས་སོགས་སུ་ལན་”བཏབ
1
་ཟྲིན་ཏོ། །

རྣམ་གཞན་གྲིས་ཀང་རྟོགས་པ་མཐོང༌། ཞེས་སྨྲས་པའྲི་མཐོང་བ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། མཐོང་ཞྲིང་གྲུབ་པའྲི་དཔེ་དག་དོན་སྦར་ནས་བསྟན་པ་ནྲི། ནོར་བུ་སྒོན་མེའྲི་

འོད་དག་ལ། ནོར་བུའྲི་བོ་ཡྲིས་མངོན་པར་རྒྱུག་པ་ན་བོ་དེ་གཉྲིས་སྣང་ཚུལ་ལོག་

པའྲི་ཤེས་པར་ཁྱད་མེད་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་ནོར་བུ་ཐོབ་པའྲི་དོན་བྱེད་པ་ལ་ཁྱད་ཡོད་པ་

དེ་ལྟར་རེས་དཔག་དང་ནྲི། རེས་དཔག་དེར་སྣང་བའྲི་སྒོ་འདོགས་དག་རང་ལ་སྣང་བ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གྲི་གཟུང་དོན་མེད་པར་མཚུངས་ནའང༌། འཇུག་ཡུལ་རྟོག་པའམ། 

ཐོབ་པའྲི་དོན་བྱེད་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པས་མྲི་སླུ་བའྲི་ཕྲིར། རེས་དཔག་ནྲི། ཚད་

མ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་ལ། སྒོ་འདོགས་དེ་ལས་ལོག་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་

པར་བཞག་གོ །ངག་དོན་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་དང༌། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་

སྒོ་འདོགས་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པར་འད་ཡང་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁྱད་

པར་ཡོད་དེ། དེར་འད་ཡང་རང་གྲི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་

ཁྱད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་སྔ་ཕྲི་འདྲི་དག་ལ་དཔྲིས་ཕྲིན་པའྲི་འཆད་ཚུལ་མང་

ཡང་མ་བྲྲིས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༩ན༤ན།   བཏང    * བཏབ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 651  

༼འཇུག་ཡུལ་མངོན་ལོག་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་

ངེས་པར་སྒྲུབ་པ།༽

གཉྲིས་པ་འཇུག་ཡུལ་མངོན་ལོག་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་

ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། གཞལ་བྱ་རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇལ་བ་

མངོན་སུམ་ཚད་མར་བསྟན། རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇལ་བ་རེས་

དཔག་ཚད་མར་བསྟན། འཇལ་ཚུལ་གཉྲིས་པོ་དེར་ངེས་པས་ཚད་མ་དང་གཞལ་

བྱའྲི་གངས་ངེས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡུལ་གང་ལ་དོན་ནམ་ཡུལ་གྲི་ནུས་པ་ལས་

དེའྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་ཅན་གྲི་སོ་ནས་འཇལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྲི་བོ་ནྲི་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ལ། བོ་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་འཛིན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ན་རང་དབང་ཅན་

ནམ། རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་འཛིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡུལ་དེའྲི་རྣམ་ལན་དུ་

སྐེས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་རང་ལ་རེས་སུ་

འགོ་ལོག་གྲུབ་པ་དེ་ལས་གཞན་བག་ཆགས་སོགས་ཀྲི་སྟོབས་ལས་ཚད་མ་འཇལ་

བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་པའྲི་དངོས་པོའམ། གཞལ་བྱ་རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཅན། ལོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་སོགས་ཀྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཡུལ་

ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལོག་གྱུར་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡུལ་གྲི་སྟོབས་

ལས་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་རྟེན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ”རྟེན
1
་རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། མངོན་སུམ་དུ་

མ་མཐོང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལོག་གྱུར་དེ་རྟོགས་པའྲི་རྟེན་ནྲི་ཡུལ་ལས་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༩བ༥ན།   རྟན    * རྟེན
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གཞན་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཏན་

ཚིགས་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའྲི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གལ་ཏེ་

རྟགས་དེ་རང་གྲི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་དང་། རང་གྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ལ་

འབྲེལ་པ་ཅན་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་རྟགས་དེ་རང་གྲི་བསྒྲུབ་བྱ་ལོག་གྱུར་གོ་བྱེད་ཉྲིད་ཡྲིན་

གྲི། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་སྒ་ནྲི་

མྲི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་སྒའྲི་

བྱས་པའམ་བུམ་པའྲི་བྱས་པ་སོགས་གང་རྟགས་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེའྲི་ཚེ་སྒ་བུམ་སོགས་

ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཐུན་མོང་བ་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པའྲི་བྱས་པ་ཙམ་

གོ་བྱེད་ཡྲིན་གྲི་སྒའྲི་བྱས་པ་སོགས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བརྟེན་དང་འབྲེལ་ཅན་ཞེས་པར་

བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལོག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་”དོན
1
་ཐམས་ཅད་རང་འཇལ་བའྲི་ཚད་མས་ཁྱད་པར་དུ་ནྲི་སྟེ་གཞན་དང་མ་

”འབྲེལ་བའྲི
2
་ངོ་བོར་རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

ཆོས་ཅན་དང་དཔེ་སོགས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བྱེད་བར་སྣང་བའྲི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་ནྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་རང་བཞྲིན་འདེས་

འཛིན་གྲི་རྟོག་པར་བརྟེན་པ་ཡྲིན་གྲི་རང་མཚན་མྲི་རྟོགས་པར་བསྟན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ལོག་གྱུར་རྟགས་ལ་”བརྟེན
3
་ནས་རྟོགས་དགོས་པ་དེ་བས་ན་རྟགས་ལས་

བསྒྲུབ་བྱ་དཔོག་པ་རེས་དཔག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལོག་གྱུར་འཇལ་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།   དན    * དོན

2 མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།   འབྲེས་པའྱི    * འབྲེལ་བའྱི

3 མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།   བརྟན    * བརྟེན
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ཚད་མ་རེས་དཔག་ཡྲིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་

ལོག་གྱུར་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ནྲི་རེས་དཔག་ཡྲིན་པར་

མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དང་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་འབྲེལ་

པ་གྲུབ་པ་ཅན་གྲི་ཕོགས་ཆོས་ལས་ནྲི་རང་གྲི་ཆོས་ཅན་ལ་སབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་རྟོགས་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེས་ན་རེས་དཔག་ཏུ་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་འཇལ་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་མེད་པའྲི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའྲི་

གངས་ངེས་སྒྲུབ་པ་ལ། དངོས་དང༌། རྲིགས་པ་དེས་གངས་གཞན་འདོད་པའང་

ཁེགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞན་བྱ་མངོན་ལོག་

གཉྲིས་ཉྲིད་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་བྱ་དེ་རང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་

འཇལ་བ་དང༌། རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའྲི་སོ་ནས་འཇལ་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་

གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་གཞན་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རྟགས་འདྲི་མོང་སྟོབས་

ཀྲིས་གྲུབ་བོ། །དེས་ན། ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཏེ། གཞལ་བྱ་མངོན་ལོག་

གཉྲིས་སུ་ངེས་ཤྲིང་མངོན་གྱུར་དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་དང༌། 

གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སོ། །རྟགས་འདྲི་དག་གོང་གྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་སུ་ནྲི་གངས་ངེས་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚད་མ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཅྲིག་ཁོ་ནར་འདོད་པའྲི་གངས་

ནྲི་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ་རྟགས་དེས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དང་

ཞེས་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་གངས་ངེས་འགྲུབ་པར་མ་ཟད་གངས་གཞན་འདོད་པའང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 654  

ཁེགས་པར་སྟོན་པའྲི་སྡུད་ཚིག་གོ །བཞེད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་སྔ་ཕྲི་དག །ལྷ་ཤཱཀ་ལྟར་

ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲིའང་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཞེས་སྟོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ལ། རྒྱན་འདོད་

ཅེས་འཆད་ཀྲི་བཞེད་ཅེས་པའྲི་ཚིག་མྲི་འདོན་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་ཁོ་བོ་འདྲི་ལྟར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་གནོད་བྱེད་བསྟན་པས་གངས་གཞན་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། གངས་

ཉུང་བ་དགག་པ་དང༌། མང་བ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། ཚད་མ་མངོན་སུམ་

གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། རྒྱང་པན་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་

སོགས་དངོས་པོར་མེད་པ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞལ་བྱ་རང་མཚན་

གཅྲིག་ཁོ་ན་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མའང་མངོན་སུམ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཁོ་ན་

ཡྲིན་པས་གཞན་བྱ་གཉྲིས་ནྲི་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། གསུམ་གཅྲིག་གངས་ནྲི་བསལ་བ་

ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཇལ་བའྲི་ཚད་

མ་མངོན་སུམ་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པ་ཁོ་བོའང་འདོད་མོད་ཀྲི །དངོས་མེད་ཡྲིན་ན་ཚད་

མའྲི་གཞལ་བྱ་མྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི་ཁྱོད་རང་གྲི་ཁས་བངས་དང་འགལ་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་ཁྱོད་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མ་མེད་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞྲིན་དུ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནམ། དེར་

ཚད་མས་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའྲི་ཚུལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་མུ་ཅོར་འབའ་

ཞྲིག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་སོགས་མེད་པའང་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། 

དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་གཞལ་བྱ་ནྲི་མྲིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ངེས་མ་ངེས་པ་ཉྲིད་དམ། དེར་
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མ་ཟད་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་སོགས་མེད་པ་དེ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་ཉྲིད་

འདོད་དགོས་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་ལ་འཇལ་བྱེད་དུ་འཇུག་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང་མངོན་སུམ་

གཞན་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དབང་ཤེས་ཀྲིས་མྲི་འཇལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། 

དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ནྲི་དངོས་ཀྲི་འཇལ་

བྱེད་མྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་གཟུང་དོན་གྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། དབང་ཤེས་རྣམས་གཟུང་དོན་གྲི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ན་རྲི་བོས་བར་

དུ་ཆོད་པ་ལ་སོགས་ཡོད་ན་ཡང་དེ་འཛིན་གྲི་དབང་སྐེས་བོ་ནྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་

དགག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་ལོག་པ་ལས་དེ་

མེད་པར་ངེས་པ་ཡྲིན་པས་རེས་དཔག་འདོད་མྲི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་

སོགས་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་མེད་ཙམ་གྲིས་དེ་མེད་པར་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་

འདོད་དམ། དགག་གཞྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མེད་པར་

ངེས་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་སོགས་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་

”མེད
1
་ཙམ་ནྲི་དངོས་མེད་ཡྲིན་པས་དངོས་མེད་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་

འདོད་པ་དང༌། དེ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་སོགས་མེད་པར་ངེས་བྱེད་དུ་འདོད་པ་འགལ་བར་

འགྱུར་བའམ། ཡང་གཉྲིས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན། དགག་གཞྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་

དམྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རང་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་གཞྲིར། དགག་བྱ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཉྲིད་ལོག་པ་དང་རེས་འགོ་ཅན་གྲི་རྟགས་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

དགག་གཞྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པ་ལས་དགག་བྱ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་བོ་ནྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༡ན༥ན།   མད    * མེད
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རེས་དཔག་ཡྲིན་པས་རེས་དཔག་མེད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

དེས་ན་དགག་གཞྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དགག་

བྱ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་བོ་ཁས་ལེན་ནམ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་

དཔག་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེས་བསྟན་ནས། འབྲས་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་

དཔག་འདོད་དགོས་པར་སྟོན་པ་ནྲི། དེར་མ་ཟད་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་སེམས་

དག་ནྲི ་རྟོགས་པའྲི ་ཕྲིར་ཡང་ཚད་མ་གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་ནྲི ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རྟགས་ཇྲི་ལྟར་བུ་ལས་རྟོགས་ཞེ་ན། གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ཀུན་སོང་

གྲི་སེམས་དེའྲི་ངོ་བོ་ངེས་པར་གྲུབ་སྟེ། ཞེ་བས་སྨྲ་བ་སོགས་ལ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། 

རྒྱང་པན་ཁྱོད་རང་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལས་སོ། །

རྟགས་དེ་འད་ལས་གཞན་སེམས་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེ་ན། བོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པའྲི་གཞལ་

བྱ་ལ་སླུ་བ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་མྲིན་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་དེ། དེའྲི་རྟེན་རྟགས་ལ་ཡྲིད་

བརྟན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སྔོ་བསངས་ཀྲི་བུ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྔོ་བསངས་

ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྲི་སབས་ལ་ལ་དག་ཏུ་ནྲི། རྟགས་འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་དང། མཚན་

ཉྲིད་དང་ལན་པ་གཅྲིག་ལ་གནོད་ན། དེའྲི་རྲིགས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡྲིད་བརྟན་མེད་པས་སོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་རྟགས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཅྲིག་འཁྲུལ་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན། དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཡྲིད་བརྟན་མེད་པ་དེ་འད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་དེ།  

རེས་དཔག་གྲི་རྟེན་དུ་འདོད་པའྲི་རྟགས་རྣམས་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །འོ་
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ན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་རྟགས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།  རྟགས་གང་ལས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་

བསྒྲུབ་བྱའྲི་དངོས་པོ་འགའ་ལ་དེའྲི་རྟོགས་པ་གྲུབ་པར་གྱུར་པའྲི་རྟགས་དེ་ནྲི་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་དེ་ལས་སྐེས་པའམ་དེའྲི་ངོ་བོར་གདོན་མྲི་ཟ་བས་འབྲས་བུའྲི་རྟགས་ཀྲིས་

རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་བྱས་རང་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ཁྱབ་བྱེད་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ནྲི་ནམ་

ཡང་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་མྲི་སྲྲིད་དེ། རང་གྲི་རྒྱུའམ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྲི་ངོ་བོ་དག་མེད་པར་

འབྲས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱའྲི་དོན་ནྲི་སྲྲིད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འབྲས་རྟགས་དང་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ནྲི་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྲི་དབང་གྲིས་

ཁྱབ་པ་མྲི་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་དེ་འདའྲི་རང་བཞྲིན་མཐོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ཉྲིད་གཞན་དུའང་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁྱབ་པ་མྲི་འཁྲུལ་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་

མེད་དོ། །

འོ་ན་ཁྱེད་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའྲི་དགག་པ་སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

དག་ལ། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་

འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་ཅྲིང་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་བདག་གཅྲིག་པའྲི་འབྲེལ་པའང་མེད་པས་སོ་ཞེ་

ན། དེ་དག་ལའང་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཡོད་ན་ལྟར་རུང་བའྲི་གཞྲིར་

རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཁྱབ་བྱེད་འམ་རང་རྒྱུ་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་

གཞན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་པ་ན་ཡང་ཡུལ་མེད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་དེ་དག་

སྣང་བའྲི་མངོན་སུམ་མེད་ན་ནྲི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་དེ་དང་ལན་པའྲི་འབྲས་བུ་དང་ཁྱབ་

བྱའང་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། རེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་
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གཞན་ཡང་དགག་པ་ནྲི། རྒྱང་པན་སོགས་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མ་དམྲིགས་ན་མེད་པས་

ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། སྤྲིའྲི་བོ་ནྲི་ཚད་མ་མྲིན་པས་ཁྱབ་ཅེ་ན། འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཀུན་དགའ་

ར་བ་སོགས་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྲི་དངོས་པོ་བཞྲིན། གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀྲིས་

དུས་གཞན་དུ་ནྲི་རྟོགས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ནམ་ཡང་ཚུལ་མཐོང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་

མ་དམྲིགས་པས་མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཚུར་མཐོང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ནམ་ཡང་མ་

དམྲིགས་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དེ་ཡང་མྲིན་ཏེ་དབང་པོ་ལྔ་དང་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐེད་པའྲི་

ནུས་སོགས་ལ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཚུར་མཐོང་དབང་པོའྲི་བོ་ནྲི་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་དག་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་དག་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་ན་ནྲི། བོ་དབང་

ཤེས་དང་འབྲས་བུ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་

པོ་ལྔ་དང་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་སོགས་དེས་རེས་དཔག་ཉྲིད་ཚད་མར་

འདོད་དགོས་ཏེ། དེ་དག་ཚུལ་མཐོང་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་མྲི་སྲྲིད་པས་སྤྲིའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འཛིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །རྣམ་རྟོག་མེད་པར་རང་ཡུལ་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་

འཛིན་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཕྲི་མ་དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ནྲི་རྣམ་རྟོག་མེད་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ན་སྣང་ཡུལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་གངས་མང་དགག་པ་ནྲི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གལ་ཏེ་མྲི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣམ་པས་ཁ་དོག་ལས་སོགས་པ་འཛིན་པ་དང༌། ལན་”གཅྲིག
1
་མ་ཡྲིན་

པར་འཛིན་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནྲི་ཡོད་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང༌། དེ་ལ་རབ་

1 མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།   ཅྱིག    * གཅྱིག
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སྦོར་ཕྲིར་ཚད་མ། །གཞན་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡྲིན་

ཏེ། །ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་དན་སོགས་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་འགེལ་པ་ལ། དང་པོ་

ཕོགས་སྔ་མ་སྟོན་པའྲི་མདོ་ཚིག་བཀྲལ་བའྲི་སོ་ནས་གཞན་གྲི་འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། 

དེའྲི་ལན་བསྟན་པའྲི་མདོ་ཚིག་བཀྲལ་ནས་རོད་ལན་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི་གལ་ཏེ། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་སུ་ངེས་ན་ཁ་དོག་ནྲི་མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་དུ་

རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཁ་དོག་རང་མཚན་དང་མྲི་རྟག་པ་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་རང་

སྤྲི་འདེས་པའྲི་གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དེ་རྟོགས་པའྲི་བོ་མངོན་

རེས་ལས་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པས་མངོན་སུམ་

མྲིན་ལ། རེས་དཔག་ཀང་མྲིན་ཏེ། རང་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྟགས་མེད་པར་ནྲི་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྔར་ཁང་ནང་དུ་ཙནྡན་གྲིས་མེ་མཐོང་ཞྲིང༌། ཕྲིས་དུ་བ་

མཐོང་བ་ན་སྔར་གྲི་མེ་དན་ནས་སྔར་གྲི་མེ་དེ་ཡོད་པ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ནྲི་ཁྱད་པར་

མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་ལ། མངོན་རེས་གཉྲིས་ལས་དེ་ནྲི་ཚད་མ་གཞན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་རང་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་ཤྲིང་དེའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྟགས་དང་ནྲི་

ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་རྟོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་སུ་

ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་འགྲུབ་ན་

རང་མཚན་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་དང་སྤྲི་མཚན་རེས་དཔག་ཁོ་ནས་འཇལ་ཞྲིང་དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་མེད་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །གཞལ་བྱ་མང་ཕྲིར་ཚད་མ་རྣམས། 

མང་པོ་ཉྲིད་དམ་ཡུལ་གཅྲིག་ལ་ཡང་ཚད་མ་དུ་མ་ཉྲིད་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་

ཁྱད་པར་མཐོང་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚད་
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མ་གཅྲིག་གསུམ་གངས་ཀང་སེལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་རྣམས་ཡུལ་ངེས་པ་ནྲི་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ལ། རང་སྤྲི་གཉྲིས་ལས་གཞལ་བྱ་གཞན་ནྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་བཤད་པ་ལ། འདེས་པ་འཛིན་པའྲི་ཚད་མ་གསུམ་པ་དགག་

པ་དང༌། ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་མ་གསུམ་པ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། རྟགས་ལ་

བརྟེན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མར་བསྟན། བཅད་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་མྲིན་པར་བསྟན། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་དེ་བྱས་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་

དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་ལ་འདོད་དམ། ཁ་དོག་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དངས་

པའྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་ངེས་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་ནྲི་རང་སྤྲི་འདེས་པའྲི་

གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲི་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

དངོས་པོར་གྱུར་པའྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་

ནྲི། འཛིན་པ་ལ་ནྲི་ཚུལ་འདྲིར་འདོད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་དགོས་དང་འཕོས་

དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བྱས་པའྲི་རྟགས་ལས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་རྟོགས་པའྲི་བོ་དེ་ཁ་

དོག་རང་མཚན་དང་མྲི་རྟག་པ་སྤྲི་མཚན་སྦར་ནས་འཛིན་པའྲི་ཚད་མ་གསུམ་པ་ཡྲིན་

པས་ཚད་མའྲི་གངས་ངེས་ཉམས་པའྲི་སྐོན་འདྲིར་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། སྣང་ཡུལ་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནའང་རང་སྤྲི་འདེས་པ་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། འཇུག་ཡུལ་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་ནའང་དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྣང་ཡུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་རང་སྤྲི་འདེས་པ་འཛིན་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བའང་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་རང་ལ་མྲི་རྟག་

པར་སྣང་བ་སྦོར་བའྲི་སོ་ནས་རང་ལ་སྣང་བ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་ཁ་
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དོག་མྲི་རྟག་པར་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཇུག་ཡུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

ནའང་རང་སྤྲི་འདེས་པར་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་ཡུལ་ནྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་ལ་

བརོད་ལ་དེ་ནྲི་རང་མཚན་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བྱས་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་དོག་མྲི་

རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་འཇུག་ཡུལ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་དེ་དངོས་

པོར་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་མྲིན་གྲི། དངོས་པོ་ཡྲིན་ཏེ། ཁ་དོག་དེའྲི་མྲི་རྟག་པ་དེ་ལྟར་བྱས་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གྲུབ་པས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་ཅྲིང་

འཇལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་ལ། བོ་དེ་འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་བའྲི་སྐོན་མེད་

པར་བསྟན་ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་བསྟན། དགག་

རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རེས་དཔག་དེས་གཞན་སྣང་ལ་གཞན་གྲུབ་པར་འཐད་བ་མྲིན་

པས་རང་ལ་སྣང་བ་ཁ་དོག་མྲིན་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་གྲུབ་པ་འགལ་ལོ་ཞེས་ན། དེ་

འདའྲི་སྐོན་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་མ་ཡྲིན་ཡང་འབྲེལ་པའྲི་

དབང་གྲིས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་གཞལ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་མྲི་སླུ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འབྲེལ་པ་ལས་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྱས་པ་སོགས་ཁ་དོག་

མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་གང་ཇྲི་ལྟར་བུར་

འགྱུར་པ་དེ་འད་དེ་ནྲི། ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་དན་པའྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

ལ་སེམས་དེ་ལས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་དེ་ལྟའྲི་དངོས་པོ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཅན་

གྲི་བོ་སེམས་དེས་སྐེད་པ་སྐེ་ལ། ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་
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དང་རྟགས་ཅན་བོ་བརྒྱུད་པ་ཡྲིས་ནྲི། ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་པའྲི་

ཕྲིར་རེས་དཔག་དེ་རང་ལ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་དེར་སྣང་བ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་

པོར་གྲུབ་པ་ཡྲིས་ནྲི་སྟོང་ཡང་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་སླུ་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ན་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་ཕྲིར་ཞེས་པ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྦར་རོ། །

ངག་དོན་ནྲི། བྱས་པའྲི་རྟགས་ལས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་སྣང་བ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་སྟོང་ཡང་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་ལ་མྲི་སླུ་

ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྲི་རྟགས་བྱས་པ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

རྟགས་འཛིན་སེམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་འཇལ་བའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྲི་སླུ་ཡང༌། རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པས་འཁྲུལ་བར་

འཇོག་གོ་ཞེས་ཞར་བྱུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གྲི་འཇུག་ཡུལ་

ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་སླུ་བྱེད་ཉྲིད་མྲིན་ཡང་འཁྲུལ་བར་རྣམ་གཞག་བྱས་

པ་འཐད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་དེ་དག་དེའྲི་

ངོ་བོར་སྣང་ནས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་ལ་ཞེན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་

རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། རྟགས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའྲི་

རེས་དཔག་རྣམས་ཀང་འབྲེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་ཡུལ་ལ། མྲི་སླུ་བའྲི་ཚུལ་དེ་

དང་འདའམ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་འདའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་

ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོར་གྱུར་པའྲི་རྟོགས་བྱའམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་རྟགས་དེའྲི་ངོ་བོའམ་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ནྲི་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་
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རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ལ། སེམས་དེ་ཡང་

བསྒྲུབ་བྱ་དེ་རྟོགས་པའྲི་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་དེ་འདའྲི་འབྲེལ་པའྲི་དབང་གྲིས་རྟགས་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་རྣམས་རང་ལ་སྣང་བ་དངོས་པོ་མ་ཡྲིན་ཀང་དངོས་

པོར་གྱུར་བའྲི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྲི་སླུ་བའོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚུལ་བྱས་པའྲི་རྟགས་ལས་ཁ་

དོག་མྲི་རྟགས་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་དང་འདའོ། །

གསུམ་པ་དགག་རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་ལ་དགག་

རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་འབྲེལ་པ་ལས་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་དངོས་དང༌། དེ་ལ་

རོད་པ་སངས་ནས་དགག་རྟགས་ཀྲིས་དགག་བྱ་འགོག་པ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་ལ་

རག་ལས་པར་བསྟན་པ་དང༌། དགག་བྱ་འགོག་པའྲི་དགག་རྟགས་དེ་ལས་གཞན་དུ་

སྦོར་བ་འཁྲུལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཞར་ལ་དགག་རྟགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་དགག་རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་འབྲེལ་པའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་ཡུལ་

ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བུ་ཞེ་ན། དགག་པ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས་གོང་དུ་བཤད་

པའྲི་དངོས་འབྲེལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་གྲིས་མྲི་སླུ་བ་མ་ཡྲིན་ཀང་ལོག་འབྲེལ་གྲི་དབང་

གྲིས་མྲི་སླུའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་བྱ་མེད་པའྲི་དགག་པ་ཉྲིད་ནྲི་

ཐམས་ཅད་དུ། དགག་བྱ་དེ་ཚད་མས་མྲི་དམྲིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་དེ་

ཡོད་པའྲི་དོན་ཆོས་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་མེད་པར་འཇོག་པའང་ཡོད་

པའྲི་དོན་གྲི་བཟློག་ཕོགས་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་ལས་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་དགག་རྟགས་རྣམས་ལོག་འབྲེལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་གྲིས་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་

ཕྲིར་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་རྣམས་ཀང་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྲི་སླུ་བ་ཡྲིན་ནོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། དགག་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ། །མྲི་དམྲིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་

ཡྲིན། ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། གང་རེག་འགོག་པ་ལ་མེ་ཡོད་རྟགས་སུ་སྦོར་བ་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། གང་རེག་དགག་པ་ལ་དེ་དང་འགལ་བ་མེ་རྟགས་སུ་བརོད་པའམ། གང་འབྲས་

སྤུ་ལོང་བྱེད་འགོག་པ་ལ་དེའྲི་རྒྱུ་གང་རེག་དང་འགལ་བ་མེ་ཡོད་པ་རྟགས་སུ་བརོད་

པ་ནྲི་མེ་ཚད་མས་མཐོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་གཞྲི་དེར་གང་རེག་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་

ཚད་མ་ཉྲིད་མེད་པ་འཕེན་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འཕེན་པ་

ལས་གཞན་དུ་མྲི་འཕེན་ན་མེ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཡོད་པར་བརོད་པས་གང་

རེག་སོགས་གཞན་མེད་པ་དེ་ནྲི་གང་ལས་རྟོགས་ཏེ་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་

མཐའ་བཅད་པ་ནྲི། མེ་ཡོད་པས་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་དེ་གང་རེག་

དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་མེད་པར་འཕེན་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་ཡྲིན་ན་གཞན་

གང་གྲིས་ཡྲིན། མེ་དང་གང་རེག་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འགལ་བ་དེ་ཉྲིད་

ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་གྲུབ། དེ་”གཉྲིས
1
་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ལྷན་ཅྲིག་

མྲི་གནས་པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་གྲུབ་པར་འདོད། མེ་ཉེ་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

སྔར་ནས་སྣང་བཞྲིན་པའྲི་གང་”རེག
2
་གྲི་རྒྱུན་ཕྲིས་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ད་

ནྲི་གང་རེག་དམྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་མེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དེ་ཡང་དེའྲི་ཚད་མ་

ཉྲིད། །མེད་པ་འཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན། ཞེས་གྲུབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གང་རེག་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་མེ་རང་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཟྲིན་པར་རྟགས་སུ་བརོད་ན་ཡང་དོན་གྲིས་གང་རེག་མ་

དམྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་གང་རེག་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་ཏེ། གང་རེག་མ་དམྲིགས་པ་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༢༥ན༡ན།   གཉས    * གཉྱིས

2 མ་ཕྱི། ༢༥ན༢ན།   རག    * རེག
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ཉྲིད་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མེ་ཡོད་པས་གང་རེག་མེད་པར་

སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྲིན་གྲི་གང་རེག་མ་དམྲིགས་པས་མེད་པར་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་མེ་ཡོད་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

དེས་ན་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་གང་ལ་གང་རེག་མ་དམྲིགས་པ་དེ་ནྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཚད་མ་མྲིན་པར་སྨྲ་བ་དེས་ནྲི་མྲི་དམྲིགས་པ་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཀང་གང་

རེག་ལ་དགག་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མེ་དམྲིགས་པས་གང་

རེག་མེད་པར་འགྲུབ་པ་གང་རེག་མ་དམྲིགས་པས་མེད་པར་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་འདྲི་རང་བཞྲིན་འགལ་དམྲིགས་དང༌། རྒྱུ་འགལ་

དམྲིགས་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བྱས་སམ་ཞེ་ན། འགལ་འབྲས་དམྲིགས་པ་སོགས་ཀང་དེ་

དང་འདའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དགག་ལ་དེའམ་དེ་རྒྱུ་དང༌། །འགལ་བ་བརོད་པ་མཐོང་གང་

ཡྲིན། །དེ་ཡང་དེའྲི་ཚད་མ་ཉྲིད། །མེད་པ་འཕེན་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་པ་

དེས་ན་གང་རེག་མེད་དེ། དུ་བ་སྟོབས་ཆེན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེ་དང་འགལ་

དོན་གྲི་འབྲས་བུ་བརོད་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡྲི་ཚང་མ་ཉྲིད་མེད་པ་འཕེན་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཆོས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གྲིས་

གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་དགག་རྟགས་ཀུན་ལ་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པ་དང༌། 

འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་དེ་ཚད་མས་

མ་དམྲིགས་པ་ཚིག་གྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའམ་རྟགས་ཀྲི་ནུས་པས་འཕངས་པའྲི་སོ་

ནས་ཆོས་དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་ལ་མྲི་འད་བ་ཐ་དད་པ་མེད་པས། དགག་པ་ཉྲིད་ནྲི་

ཐམས་ཅད་དུ། །མྲི་དམྲིགས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་འགྲུབ་བོ། །
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གསུམ་པ་ནྲི། ཆོས་དེ་དང་འགལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་དམྲིགས་པ་དང༌། 

ཆོས་དེ་ནྲི་ཚད་མས་བཀག་ཅྲིང་མ་དམྲིགས་པ་དང་། དེའྲི་ཐབས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་

ཚད་མས་བཀག་པ་དང༌། བཅས་པ་སྟེ་དངོས་འབྲས་ཚད་མས་བཀག་པ་སོགས་གང་

ཡང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མེད་པར་ནྲི་ཆོས་དེ་དགག་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་

སྨྲ་བའྲི་རྟགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྲིགས་པའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཅན་ནམ། རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་

དང་མཐུན་པའྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འདའྲི་རྟགས་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་དཔོག་པ་

དང་རྒྱང་པན་པ་དག་ངག་སྨྲ་བའྲི་རྟགས་ལ་སོགས་པས་ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་

དང༌། རྒྱང་པན་པས་འཇྲིག་རྟེན་གཞན་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་སྨྲས་པ་བཞྲིན་ནོ། །རྟགས་དེ་དག་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀུན་

མཁྱེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནྲི། ཀུན་མཁྱེན་ཡྲིན་པར་ངག་

སྨྲ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་”སྒྲུབ
1
་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ཀུན་མཁྱེན་སོགས་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་

པོའྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་རྣམས་དང་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་འགལ་བ་

གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤེས་བྱ་ཀུན་

རྲིག་པ་དང་ངག་སྨྲ་བ་གཉྲིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་པར་ཐལ། 

གལ་ཏེ་ཤེས་བྱ་ཀུན་རྲིག་པ་ན་སྨྲ་བ་མེད་དགོས་ན་ད་ལྟའང་གང་ཤེས་པའྲི་དོན་དེ་སྨྲ་

མྲི་ནུས་དགོས་པ་ལ། རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་དོན་སྨྲ་བ་པོ་ཡང་ཡྲིན། སྨྲས་པའྲི་དོན་རྲིག་

པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པས་ནའོ། །

རྒྱང་པན་པས་འཇྲིག་རྟེན་གཞན་སོགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་འཁྲུལ་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༢༥བ༥ན།   སྒབ    * སྒྲུབ
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ཚུལ་ལ་དང་པོར་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་འགོད་

པའྲི་ཚུལ། སྨྲ་བ་སོགས་པས་ཞེས་སྔར་བསྟན་ཟྲིན་ཀང༌། འཇྲིག་རྟེན་གཞན་སོགས་

མེད་སྒྲུབ་བཞྲིན་ཞེས་པ་མ་གཏོགས་དེ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཇྲི་ལྟར་འགོད་སྔར་མ་བསྟན་པས་

འདྲིར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་གནད་མ་ཤེས་པར་ཊྲིཀྐ་དང་འགེལ་བཤད་བྱེད་པའྲི་རྒྱ་

བོད་དག་གྲིས་རང་གྲི་མཚང་ཆེན་པོ་བསྟན་ཏེ། འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་

ལའང་ངག་སྨྲ་རྟགས་སུ་བཀོད་པར་བཤད་པ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དེ་

འད་མྲི་དམྲིགས་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཞེས་པ་བཀོད་པར་གོ་ནས། དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པར་

བརོད་ཅེས་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མ་དམྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཁོ་ན་སྒྲུབ་

བྱེད་ཡྲིན་ན་སྔར་ནས་ཀུན་མཁྱེན་མེད་དེ་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་པས་

ཆོག་མོད། ངག་སྨྲ་བ་སོགས་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཅྲི་བྱ། ཞེས་པའྲི་བཤད་པ་བྱས་

མོད། དེ་ལྟ་ན་རང་གྲིས་”གང
1
་རེག་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྨྲས་པ་

ལའང་མཚུངས་ཏེ། ཁྱེད་རང་ཡང་དང་པོ་ནས་གང་རེག་མེད་དེ་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་བརོད་པས་ཆོག་མོད། མེ་ཡོད་པ་སོགས་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཅྲི་བྱ་ཞེས་བརོད་

ན་ལན་ཅྲི་འདེབས་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མ་དམྲིགས་པ་ཁོ་ན་རྟགས་ཡྲིན་པར་

མ་སྨྲས་སོ། །ཞེ་ན། ཁོས་ཀང་དེ་འད་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཞེས་སྨྲས་ཀྲི་མ་

དམྲིགས་པ་ཁོ་ན་རྟགས་ཡྲིན་པར་གང་དུ་སྨྲས། ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་མ་

འཕེན་ཞྲིག །དེ་ལྟར་ནོར་བའྲི་དབང་གྲིས། དེ་ཕྲིར་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ། །ཡོད་མེད་

ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་ལ་སྦར་མོད། ཀུན་མཁྱེན་ཤྲིན་ལོག་

1 མ་ཕྱི། ༢༦ན༤ན།   གྲ    * གྲང
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ཡྲིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཡོད་མེད་གང་དུའང་ཚུར་མཐོང་གྲིས་ངེས་མྲི་ནུས་པར་

འདོད་པ་ལས་འཆལ་གཏམ་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་སྨྲ་རྒྱུ་ཡོད། སྐབས་གནས་ཡོད་ངེས་མྲིན་

པར་འདོད་པའྲི་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། ངག་སྨྲ་བ་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་པ་ལ་རྟགས་སུ་

འགོད་པའྲི་ཕྲི་རོལ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་གང་ནས་བཤད། གཟྲིགས་རྒྱ་ཅན་ཁྱོད་ཀྲིས་

སྟོན་ཞྲིག །ད་ནྲི་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱང་པན་ཁྱོད་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དང་

མཐོ་རྲིས་ཀྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་གང་འགོད། དེ་འད་ཐ་མལ་

བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པའྲི་དབང་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་

ན་སྣང་རུང་གྲི་དོན་ཡྲིན་ན། དབང་ཤེས་དེས་མ་དམྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཆོས་དེ་མེད་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པར་བརོད་ཀྲི་ཡོད་ཀང་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་མྲི་རུང་ལ། 

དབང་ཤེས་དེས་མྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུ་ཆོས་དེ་མེད་པར་ངེས་བྱེད་མྲིན། སྐེ་བ་སྔ་

ཕྲི་དང་སྲྲིད་པ་བར་དོ་སོགས་ཐ་མལ་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མ་དམྲིགས་པས་མེད་

པར་མྲི་འགྲུབ་པར།  མ་མཐོང་ཕྲིར་ན་མེད་པ་མྲིན། ཞེས་སོགས་སུ་རབ་ཏུ་བརོད་ཟྲིན་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར། མཐོ་རྲིས་ཀྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་པོའྲི་ཡུལ་ལས་འདས་

པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ཡང་དབང་ཤེས་དེས་མ་དམྲིགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཡོད་མེད་

གང་དུའང་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཞར་ལ་དགག་རྟགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ལ། འགལ་ཟླ་དམྲིགས་

པའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པའྲི་དབྱེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དགག་བྱ་

འགོག་པ་ལ། འགལ་བ་རྟགས་སུ་སྦོར་བ་དེ་ཡང༌། རྟགས་དང་དགག་བྱའྲི་ཆོས་ནྲི་
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རས་ཐ་དད་དམ་རས་”ཐ་
1
དད་མེད་པའྲི་དགག་བྱའྲི་ཆོས་འགོག་པ་ལ་སྦོར་བའྲི་

ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་རང་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྲི་གཞྲིར། ཁ་བ་མེད་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་”མེ
2
་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། གངས་ཅན་པའྲི་བུམ་པ་སྔར་ནས་

རྟག་པར་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། 

ཞེས་པ་ལ། སྔར་ནས་རྟག་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གནོད་བྱེད་དུ་བཀོད་པའྲི་ཐལ་

བས་འཕངས་པའྲི་རྟགས། བུམ་པ་”
3
ཆོས་ཅན། སྔར་ནས་རྟག་པར་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། 

སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལ་ལྷན་ཅྲིག་

མྲི་གནས་འགལ་ལ་”བརྟེན
4
་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས་ཡོད་

ཅྲིང༌། ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའྲི་འགལ་ཟླ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྲིན་ན། རྟགས་དང་དགག་བྱའྲི་ཆོས་རས་ཐ་དད་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་

སང་འགལ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྟགས་དང་དགག་བྱའྲི་ཆོས་རས་ཐ་མྲི་དད་པས་ཁྱབ་པར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པའང་དབྱེ་བ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོར་

གྱུར་པ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་

ཡྲིན་ནའང་དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་པར་འདོད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དངོས་པོ་

ཉྲིད་རང་ལོག་ཅྲིང་དངོས་མེད་ཡྲིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ལོག་པའྲི་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༢༦བ༥ན།   -ཐ་    * ཐ་

2 མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   མྱི    * མེ

3 མ་ཕྱི། ༢༦བ༧ན།   +མ་    *

4 མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།   བརྟན    * བརྟེན
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མེད་ཞྲིག་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཏེ། འདྲིས་དངོས་པོ་ལོག་པའྲི་དངོས་མེད་ཞྲིག་

ཚིག་གྲིས་ཟྲིན་པར་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒྲུབ་པ་ཞྲིག་

འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྤྲིར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ཞར་ལ་

གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་སྟོན་པ་དེ། བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་དགོས་པ་བཞྲིན་དུ་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་

ན་དེའྲི་བསྒྲུབ་བྱའང་དངོས་མེད་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་དེས་ནྲི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་

བཞྲིན་དུ། རྟོག་པས་སྦར་བའྲི་ཆོས། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟག་པ་སྒྲུབ་

པའྲི་ཕོགས་བཏགས་པ་བ་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་དག་ལ་གང་རུང་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་སོགས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྟག་པ་

སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་ཡྲིན་པ་ནྲི་རྟག་མྲི་རྟག་ཅྲི་

ཡང་རུང་བ་ལ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྤྲིར་བསྟན་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་བརོད་

ནས། དེ་དབྱེ་བ་དངོས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། དེ་བཞྲིན་དངོས་ཉྲིད་རང་

ལོག་ན། དངོས་རྣམས་ལོག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན། ཞེས་སྨྲས་པའྲི་རྟགས་དངོས་པོར་མེད་

པས་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོར་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཅྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་

པའྲི་རྟགས་གང་ཡང་རུང་བས་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡང་རུང་བ་སྒྲུབ་

ནུས་པ་མྲིན་གྲི། ཁྱད་པར་བྱེད་པའྲི་ཆོས་མེད་དང་ཤྲིང་སོགས་ལོག་པ་ཉྲིད་ཁྱབ་པར་

བྱ་བའྲི་ཆོས་དུ་བ་དང་ཤྲིང་སོགས་ལོག་པའྲི་གོ་བྱེད་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། །

ནམ་གྲི་ཚེ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ། མེ་མེད་དང་ཤྲིང་མེད་སོགས་རང་གྲི་ལོག་པ་ནྲི་

རྣམ་པ་འགར་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བཅད་ཅྲིང་གྲུབ་པ་ན་དེའྲི་ཚེ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཚད་
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མས་མ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོར་མེད་

པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་

ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད་ཆོས་དེ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྲི་ཆོས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་

མེད་པ་རྟགས་སུ་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ། དཔེར་ན་རྒྱུ་”འཇྲིམ
1
་གོང་ལ་འབྲས་བུ་བུམ་

པ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་མེད་དེ། མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་གོ་

བྱེད་དུ་འདོད་དོ། །དེ་འདའྲི་རྟགས་དེ་ནྲི་འཇྲིམ་གོང་སོགས་ལ་འབྲས་བུ་བུམ་སོགས་

མ་དམྲིགས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་མེད་པའྲི་ཐ་སྙད་མ་

ཐོགས་པའྲི་གངས་ཅན་སོགས་ཤྲིན་ཏུ་རྨོངས་པའྲི་དོན་དུ་བཀོད་པའྲི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་

འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་པའྲི་ཐ་སྙད་བླུན་པོ་གནག་རྲི་མོའྲི་

བར་ལ་གགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མ་དམྲིགས་པ་ནྲི་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་མེད་པ་ངེས་

པའྲི་འབྲས་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་བསྒྲུབ་

བྱ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ནྲི་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པ་གསུམ་པོ་དེར་ཟད་ལ། 

གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ཡོད་ན། སྣང་དུ་རུང་བར་འདོད་པ་ནྲི་རྒྱུའམ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་སོགས་སྣང་བ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་ཡོད་ཀང་སྣང་མྲི་རུང་གྲི་རྒྱུ་

ཁྱབ་བྱེད་སོགས་མ་དམྲིགས་པས་འབྲས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་སོགས་མེད་པར་སྒྲུབ་མྲི་

ནུས་སོ། །དེ་དག་གྲི་འཕོས་དོན་བཤད་ཟྲིན་ནས་དཀྱུས་མའྲི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། 

དེས་ན་རེས་སུ་དཔག་པས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་སོགས་འཛིན་པ་ལ་ནྲི་ཁ་དོག་སྤྲི་ལ་

སྦོར་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲིར་འདོད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༢༧བ༣ན།   འཛིམ    * འཇྱིམ
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གཉྲིས་པ་བཅད་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་མྲིན་པར་བསྟན་པ་ལ་དངོས་དང༌། 

ཞྲིག་པའྲི་དོན་ལའང་ཚད་མ་གསུམ་པ་མྲིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། ལྔ་བ་ལས་འཕོས་

པའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་ཚད་མ་གསུམ་པའོ། ཞེས་

སྨྲས་པ་དེ་བྱས་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པ་ལ་མྲི་འདོད་ཀྲི། ཁ་དོག་

མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དངས་པའྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་ལ་འདོད་

དོ་ཞེ་ན་བྱས་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་ལས་

གཞན་དུ། ཁ་དོག་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དངས་པའྲི་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་

རྟོགས་པའྲི་བོ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་འདེན་པའྲི་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་བཟུང་ཟྲིན་འཛིན་པའྲི་བཅས་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

ཁ་དོག་གྲི་དངོས་པོ་ལས་དེའྲི་མྲི་རྟག་པ་རས་ཀྲི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་མེད་ཅྲིང་ཁ་དོག་

དེ་ཡང་རང་འདེན་པའྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ལས་སྔར་གྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་ཁ་དོག་མྲི་

རྟག་པ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཁ་དོག་དང༌། དེའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་

རས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཐ་དད་མེད་ན་དེ་དག་བརོད་པའྲི་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཁ་

དོག་དང་དེའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་རས་ཐ་དད་དུ་མའྲི་དངོས་པོར་ཡོད་པས་དེ་དག་

སྒ་ཐ་དད་ཀྲི་བརོད་བྱ་མྲིན་ཏེ། དེ་དག་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་བཞྲིན་དུ་རྟོག་པས་

བསྐེད་ཅྲིང་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ལོག་པའྲི་ཆོས་ཐ་དད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྒ་ཐ་དད་ཀྲི་

བརོད་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཁ་དོག་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་དེའྲི་མྲི་རྟག་

པའང་གྲུབ་ན་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 
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གང་ལ་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་པའྲི་མཐུན་རྐེན་གོམས་པ་དང་གསལ་བ་སོགས་ཡོད་པ་

ལ་ནྲི་ཁ་དོག་གྲི་སྦྲིའམ་ཆོས་མྲི་རྟག་པའྲི་རྟེན་ཁ་དོག་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ན་

ཁ་དོག་གྲི་སྤྲིའམ་ཆོས་མྲི་རྟག་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་དེ་

འདའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་ཀང༌། འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཁ་

དོག་མཐོང་བ་ན་མངོན་སུམ་གྲིས་དེའྲི་མྲི་རྟག་པའང་མཐོང་ཀང་མཐོང་བ་ལྟར་མ་

ངེས་པས་ཁ་དོག་གྲི་མྲི་རྟག་པ་དེ་མ་གྲུབ་ན། ཁ་དོག་དེ་མྲི་རྟག་པ་དེ་ལྟར་དུ་རབ་ཏུ་

གྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རེས་དཔག་འཇུག་པ་ཡྲིན་པས་རེས་དཔག་དོན་མེད་དུ་མྲི་

འགྱུར་རོ། །

ཁ་དོག་སོགས་ཀྲིས་མྲི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་ཡང་མ་ངེས་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། མངོན་སུམ་གྲིས་ཁ་དོག་སོགས་ཀྲི་མྲི་རྟག་པ་མཐོང་ཡང་མཐོང་བ་བཞྲིན་

སབས་ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མྲི་ཤེས་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་སབས་ལ་ལར་རེས་ཀྲི་ངེས་

ཤེས་ཀྲིས་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲི་མཐོང་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲིར་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་སད་

ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རྲིགས་འད་བ་གཞན་ནྲི་བར་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐ་དད་ཀང་

འད་བས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ནྲི་དཔེར་ན་འད་བས་སོང་གྲི་ཐ་དད་མ་ངེས་པར་གཅྲིག་

ཏུ་འཁྲུལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །སྤྲིའྲི་རྟེན་ནྲི་གྲུབ་པར་ན། སྤྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞེས་

དངོས་པོ་དེ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པ་ན་དེའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་

པར་བཤད་པ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་རྟགས་ལ་ལོག་པ་མེད་ཀང་མཁས་པ་

ནས་བྱྲིས་པའྲི་བར་གྲི་སྐེ་བོས་རྲིགས་འད་ཕེས་འབྱུང་བ་དང་ནྲི་འབྲེལ་པ་མེད་པའྲི་
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མར་མེ་ལ་སོགས་ཀྲི་འཇྲིག་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བས་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅྲིང་

ངེས་པར་བྱེད་ནུས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ལྟ་བུའོ། །ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མྲི་ཤེས་ཏེ། ཞེས་

སབས་ལ་ལར་འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་མངོན་སུམ་གྲི་མཐོང་བ་བཞྲིན་ངེས་མྲི་ནུས་

པ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ས་བོན་གྲིས་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ས་བོན་

གྲི་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པས་ས་བོན་མཐོང་བའྲི་ཚེ་མཐོང་བ་ཡྲིན་ཀང་ས་

བོན་ལ་མྱུ་གུ་སྐེད་པའྲི་མེད་པར་རྒྱང་པན་སོགས་རྨོངས་པར་གྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་

ལྟར་རྨོངས་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ནུས་པ་དེ་མཐོང་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་པའྲི་མཐུན་རྐེན་

གསལ་པོ་མེད་ཅྲིང་འགལ་རྐེན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འགལ་རྐེན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་དེ་མ་ཐག་འབྱུང་བ་མེད་པས་ས་

བོན་མཐོང་ཡང་དེ་ལས་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བཞྲིན་པ་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

ཙམ་གྲིས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་ནས་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་མ་སྐེས་པར་རྟོག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན། དེ་མ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་དེ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕྲིར་རེས་དཔག་ཡྲིན། ཞེས་སྨྲས་

པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྨོངས་པ་དེ་ཉྲིད་བཟློག་

པའྲི་ཆེད་དུ་ནྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། སྤྲིའྲི་རྟེན་ནྲི་གྲུབ་པ་ན། །སྤྲི་

དེ་ཉྲིད་ནྲི་གྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་མངོན་སུམ་གྲིས་མྲི་རྟག་པ་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་པ་ཡོད་

པར་བཤད་པ་དེ། འདྲི་ལྟར་རྟགས་མེད་བྱྲིས་པར་གྲི། ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་

རྲིགས་འད་མྲི་སྐེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཐ་མར་མཐོང་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་

ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག་པ་སོགས་སུ་ངེས་པའྲི་བོ་”གོས
1
་ཆེན་པོས་དངོས་པོ་དེ་མངོན་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།   གོས    * གྲོས
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སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་ཉྲིད་ལས་གང་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དངོས་པོའྲི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག་པར་རྟགས་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ངེས་པར་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་སྐེད་

པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་འད་བས་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཏེ་རྟག་པར་སྒོ་

འདོགས་པ་མེད་དོ། །

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་སྦར་ཏེ། དེ་ལྟར་འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་ས་བོན་སོགས་ལ་

འབྲས་བུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་རྨོངས་པ་དེ་ཉྲིད་བཟློག་པའྲི་ཆེད་དུ་ནྲི་རེས་སུ་

དཔག་པ་བརོད་པ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ལ་མ་རྨོངས་པའྲི་བོ་གོས་ཆེན་

པོས་དངོས་པོ་དེ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་ཉྲིད་ལས་གང་མཐོང་བའྲི་དངོས་པོའྲི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་སྐེད་ནུས་སུ་ངེས་པར་”བྱེད
1
་ཀྲི་ས་བོན་མྱུ་གུ་མྲི་

བསྐེད་པ་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་པས་དེ་འདའྲི་སྒོ་འདོགས་པ་བཟློག་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་རེས་དཔག་བརོད་མྲི་དགོས་སོ། །གཞུང་སྔ་ཕྲི་འདྲི་དག་ལ་གཞན་ཡང་

འཆད་ཚུལ་མཁས་པ་དགའ་བར་བྱེད་པ་མང་དུ་ཡོད་ནའང་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་

མ་བྲྲིས་སོ། །གཞན་དག་བོ་གོས་ཆེན་པོ་འཕངས་པ་ལ་བྱས་ནས་དེས་དངོས་པོ་

གང་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་དེའྲི་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མངོན་སུམ་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པས་ཁྱབ། ཅེས་འཆད་པ་ནྲི་འཁྲུལ་ཏེ། 

ལས་འབྲས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཉན་རང་འཕངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་མཐོང་བ་དེའྲི་འབྲས་བུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་ཐམས་ཅད་ངེས་

པས་མ་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་བོ་གོས་ཆེན་པོ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༢༩ན༧ན།   བྱད    * བྱེད
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མཐོང་བ་ལ་འཆད་མོད། དང་སྲོང་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པ་དག་ཀང་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པར་

ལྟ་བ་གསུང་རབ་ལས་མང་དུ་བཤད་པ་དག་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁོ་བོ་

ནྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲིས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་ཁ་ཅྲིག་ལས། རྲིགས་

སྟོབས་ཀྲིས་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་ནུས་པའྲི་མཁས་

པ་དག་བོ་གོས་ཆེ་བར་སྨྲའོ། །དུ་མའྲི་དངོས་དེ་བརོད་བྱ་མྲིན། །རྟོག་པས་སྐེད་ཆོས་

བརོད་བྱ་ཡྲིན། ཞེས་བྱས་མྲི་རྟག་དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་ཀང་རྟོག་པས་ཐ་དད་དུ་

བཏགས་པའྲི་སོ་ནས་སྒ་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པར་སྨྲས་པ་དེ་ལ། དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་

བཞྲིན་དུ་རྟོག་པས་ཐ་དད་དུ་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ལོག་ས་ཐ་དད་

ལས་ལོག་པ་ཉྲིད་དེ་ལྟར་འདོགས་པའྲི་རྒྱུའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་

ཐམས་ཅད་ལས་ནྲི་ལོག་པས་ཡྲིས། བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་རས་ཐ་དད་མེད་པའྲི་དོན་

དེ་ལ་ནྲི་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་བོ་དང་ཇྲི་ལྟར་བརྡར་

བཏགས་པའྲི་ཡྲི་སྒ་ཐ་དད་པ་དག་བྱས་མྲི་རྟག་དོན་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་བཞྲིན་

ཏེ། དོན་ཐ་དད་པའྲི་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་དང་འད་བར་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གཅྲིག་ལ་ཡང་”ལོག
1
་ས་དུ་མ་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པའྲི་

ཆོས་དུ་མ་ཡོད་ན། དངོས་པོ་ལས་མྲི་རྟག་གཞན་དུ་མེད་པས་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་

གྲིས་མཐོང་བ་ན། དེའྲི་མྲི་རྟག་པ་སོགས་ཀང་མཐོང་བ་བཞྲིན་དུ་རྟོག་པས་ཀང་

དངོས་པོ་གཅྲིག་ངེས་པ་ན་དེའྲི་ལོག་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་སམ་ཞེ་ན། བུམ་

འཛིན་རྟོག་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཁྲུལ་བར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མེད་ན་བུམ་པ་དེ་ཡྲིས་ནྲི་རང་

1 མ་ཕྱི། ༢༩བ༧ན།   ལག    * ལོག
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གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་བུམ་པ་འཛིན་པའྲི་

བོ་རྟོག་པ་དེ་སྐེད་པར་བྱེད་དགོས་པས་རང་ངེས་པའྲི་རྟོག་པས་རང་ཉྲིད་ལོག་ས་

གང་དང་གང་ལས་ལོག་པར་གནས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ལོག་པ་ཐམས་ཅད་

ངེས་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ནྲི་བུམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྐེད་པ་

མ་ཡྲིན་གྲི། བག་ཆགས་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་འཁྲུལ་པར་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས་བུམ་པ་

ལ་ལོག་པའྲི་ཆོས་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་མྲི་དགོས་སོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཁོ་

བོས་ནྲི་རྒྱན་གྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཤད་ལ་འགེལ་བྱེད་

གཞན་དག་གྲིས་གཞུང་འདྲི། འདྲི་ལྟར་རྟགས་མེད་བྱྲིས་པར་གྲི། ཞེས་སོགས་

གཞུང་སྔ་མ་དག་དང་མ་བཟློས་པར་འཆད་མ་ཤེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཞྲིག་པའྲི་དོན་ལའང་ཚད་མ་གསུམ་པ་མྲིན་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དེ་

ལྟར་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྲི་བོ་ཚད་མ་གསུམ་པར་འདོད་པ་ལ་ཁ་དོག་དེ་

བྱས་པའྲི་རྟགས་ལས་མྲི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་ལ་འདོད་ན་རེས་དཔག་ཡྲིན་ལ། མངོན་

སུམ་གྲི་སྟོབས་ལས་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པར་ངེས་པའྲི་བོ་ལ་འདོད་ན་བཅད་ཤེས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་མྲིན་ནོ། །ཞེས་བྱས་པ། ཁོ་ན་རེ། ཁ་དོག་གྲི་མྲི་རྟག་པ་ནྲི་ཁ་དོག་

གྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པའྲི་འཇྲིག་པ་ལ་འདོད་ན། དེ་ཉྲིད་བྱས་པའྲི་རྟགས་ལས་རྟོགས་

པ་དང༌། མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་པ་སོགས་ཡྲིན་དགོས་པས་

སྐོན་དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་ན་ཡང༌། ཁོ་བོ་ནྲི་མྲི་རྟག་བའམ་འཇྲིག་པ་ཁ་དོག་གྲི་དངོས་

པོར་མྲི་འདོད་ཀྲི། ཁ་དོག་ཞྲིག་ཟྲིན་པའྲི་དངོས་མེད་ཉྲིད་ལ་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་

བྱས་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་ཤྲིང་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའང་མྲི་
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སྲྲིད་པས་དེ་ངེས་པའྲི་བོ་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་གྲིས་དངས་པའྲི་བཅས་ཤེས་

སོགས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི་ཚད་མ་གསུམ་པའོ་ཞེ་ན། ཁ་དོག་གྲི་མྲི་རྟག་པ་ཁ་དོག་

གྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པ་ལས་ཡང་ན།  ཁ་དོག་ཞྲིག་ཟྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་འདོད་པ་

འདྲིར་ནྲི། ཁ་དོག་སྔར་ནས་སྣང་བཞྲིན་པ་ལས་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་ཕྲི་མ་ཚད་མས་

མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལས་ཁ་དོག་གྲི་འཇྲིག་པའམ་མྲི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

སྔར་བྱུང་བའྲི་ཁ་དོག་གྲི་དངོས་པོ་ཕྲིས་ཞྲིག་ནས་མེད་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ལ་ཁ་དོག་

མྲི་རྟག་ཅེས་པའྲི་དོན་དུ་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དགག་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཐམས་ཅད་

དུ། །མྲི་དམྲིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འགེལ་པ་བྱེད་པ་དག་གྲི་བསམ་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མྲི་རྟག་

པ་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོར་འདོད་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཞྲིག་ཟྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་འདོད་པ་གཉྲིས་

ལས། ངེད་འཇྲིག་པ་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོར་འདོད་པ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཡྲིན་ལ་ཡང་ན་སངས་རྒྱས་པའྲི་སེ་པ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སོགས་མྲི་རྟག་པ་ཞྲིག་པའྲི་

ཆ་ལ་འདོད་པ་དག་གྲི་ལུགས་འདྲིར་ནྲི་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟགས་ལས་འཇྲིག་པ་གྲུབ་

པ་ཡྲིན་ཏེ། སྔ་བྱུང་དངོས་པོ་མེད་གྱུར་པ། །མྲི་རྟག་ཅེས་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། སབས་འདྲིར་སེ་པ་གཞན་གྲི་ལུགས་འཆད་ལ་རང་ལུགས་

ལའང་ཡང་ན་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་འདོད་པ་ཡྲིན་ན་སྔར་མྲི་རྟག་པ་ཞྲིག་པ་ལ་འདོད་པ་

རྒྱས་པར་བཀག་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། འགོག་པའྲི་ཕྲིར་བརོད་པ་

ཡྲིན་ན་དགག་པ་མ་བསྟན་པས་མྲི་རྲིགས་ཤྲིང༌། བཤད་པའྲི་རྣམ་གངས་སམ་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདོད་ཚུལ་མྲི་གཅྲིག་པ་གཞན་ཡོད་པར་སྟོན་པའམ་སངས་རྒྱས་
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པ་གཞན་གྲི་ལུགས་ལའང་ཁྱོད་ཀྲི་འདྲི་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་འདོད་ནས་བཀོད་པ་

ཡྲིན་ན། སབས་གཞན་དུའང་འཆད་དགོས་པར་རྲིགས་པ་”མཚུངས
1
་པའྲི་ཕྲིར་སྙྲིང་

པོ་མེད་པའྲི་བཤད་པ་སྟེ་གཞན་གྲི་སྒ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བོད་དག་ལ་རྲི་བོང་གྲི་ཆལ་

གྲི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། བོ་གོས་ཆུང་དུ་དག་གྲི་

འཁྲུལ་བ་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྔ་མ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། རྲིགས་པ་ཅན་པ་སོགས་

ན་རེ། དངོས་ལས་མྲི་རྟག་གཞན་དུ་མེད། ཅེས་དངོས་པོ་དང་དེའྲི་མྲི་རྟག་པ་གཞན་

མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ལས་ནྲི་ལོག་པ་ཡྲིས། ཞེས་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པའྲི་ལོག་པ་ཐ་དད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པར་སྨྲས་པ་དེ་དག་མྲི་འཐད་དེ། བདག་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་

པོ་དག་ནྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མྲི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་དངོས་པོ་

ཁ་དོག་ལྟ་བུ་དག་ཀང་རང་ལས་རས་གཞན་པའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཁྱད་ཆོས་སུ་ལན་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཁ་དོག་གྲི་མྲི་རྟག་པ་ཞེས་དྲུག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། དཔེར་ན་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྲིལ་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཁ་དོག་མྲི་རྟག་པ་ཁ་དོག་ལས་དོན་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་བར། གང་གྲི་མཐའ་

གཉྲིས་ཆོད་པ་དང༌། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཁ་དོག་སོགས་དངོས་པོ་

གང་གྲི་སྟེང་ན། མཐའ་གཉྲིས་ཆོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཡོད་པ་ཞེས་པའྲི་སྤྲི་

ཡོད་ལ། ཡོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དང་དངོས་པོ་དེ་འཕོད་པ་འདུས་པའྲི་འབྲེལ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༣༠བ༧ན།   མཆུངས    * མཚུངས
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དངོས་པོ་དང་ཡོད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་

འབྲེལ་པ་དེ་བརོད་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྲི་སྒ་ནྲི་ཁ་དོག་སོགས་དངོས་པོ་དེའྲི་ཆོས་སུ་

གྱུར་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་པས་སྒ་དེ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མྲི་རྟག་པ་

ནྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ལ་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལ་མཐའ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཡོད་པ་ཞེས་སྨྲས་

པའྲི་ཡོད་པ་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའྲི་མཐའ་དེ་དག་གང་ལ་བརོད་ཅེས་དྲིས་པས། ཁོ་ན་

རེ། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཙམ་ནྲི་རྟག་ཏུ་ཡོད་དུ་ཡྲིན་ཀང་ཁ་དོག་གྲི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་སྔར་

མེད་ཅྲིང༌། ཕྲིས་ཀང་མེད་པར་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་ད་ལྟར་བའྲི་གནས་སབས་ན་

ཡོད་པ་ཡྲིན་པས་ཡོད་པ་དེ་ཁ་དོག་སོགས་མ་སྐེས་པའྲི་སྔར་མང་བ་ཐོག་མའྲི་མཐའ་

ཆོད་པ་དང༌། ཁ་དོག་སོགས་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིས་མེད་པ་ཐ་མའྲི་མཐའ་ཆོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྔར་མེད་ཅྲིང་ཕྲིས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉྲིད་མྲི་རྟག་པ་ཞེས་པའྲི་

སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་མ་ཡྲིན་གང་གྲིས་ན་མྲི་རྟག་པའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། ཡོད་པ་ཁྱད་པར་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཆོས་དོན་གཞན་རྟོག་པར་བྱེད། 

དེ་ལྟར་ན་སྔར་མེད་པ་དངོས་པོའྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བས་སྔར་མེད་པའྲི་དངོས་པོ་

ཞེས་པའྲི་དྲུག་སྒ་སོགས་སྦོར་དགོས་ནའང་དེ་འདའྲི་དྲུག་སྒ་དང་སོགས་པས་གནས་

གཞྲིའྲི་བདུན་པ་སོགས་སྦོར་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ་སྔར་མེད་པ་དེ་རས་སུ་མ་གྲུབ་

པའྲི་”ཕྲིར་ཞེ་ན།
1
 འོ་ན་མཐའ་གཉྲིས་ལའང༌། མཐའ་གཉྲིས་པོ་དེས་ཆོད་པ་ཡོད་པ་

ཞེས་པའྲི་དྲུག་སྒ་དེ་ཇྲི་ལྟར་སྦར་དུ་རུང་སྟེ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། མཐའ་གཉྲིས་པོ་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༣༡བ༤ན།   ཕྱིར། ཞེ་ན་    * ཕྱིར་ཞེ་ན།
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པོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཁྱོད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས། འབྲེལ་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་

སྨྲས་པ་དང༌། ཕོགས་འདྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མཐའ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆོད་པའྲི་

ཡོད་པ་ཉྲིད་དང་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔར་མེད་དང་ཕྲིས་མེད་ཀྲི་མཐའ་ཁྱད་

པར་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟག་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བ་དངོས། རྟགས་མ་

གྲུབ་ན། འབྲེལ་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་པ་བུད་དོ། །གལ་ཏེ། མཐའ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆོད་ཞེས་

པའྲི་མཐའ་སྔར་མེད་ཕྲིས་མེད་ལ་མྲི་བྱེད་ཀྲི། རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་ཡྲིན་ལ་དེས་ཆོད་

པའྲི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་པ་མྲི་རྟག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དངོས་པོ་དང་སྔར་

མེད་མ་འབྲེལ་བར་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་པོའྲི་

ཡོད་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་ཆོས་སུ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཁས་ཏེ། རྲིགས་པ་ཅན་པ་དེ་ཡྲིས་ནྲི་དངོས་པོ་དང་

སྔར་མེད་ལ་འབྲེལ་པ་”འདོད
1
་པ་མྲིན་པས་སོ། །དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ནྲི་སྔར་མེད་པའྲི་དངོས་པོ་གསར་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་རྒྱུའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་སོ། །དེས་

ན་རྲིགས་པ་ཅན་པ་”དེ
2
་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དངོས་པོའྲི་ཡོད་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའྲི་ཆོས་

སུ་མྲི་འགྲུབ་པས་རྒྱུ་འབྲས་དེ་ཡྲི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྲི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་པ་

མྲི་རྟག་པའོ། །ཞེས་བརོད་པ་དེ་ཡང་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་

ཡྲིན་ན། ཞེས་བྱ་བའང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། འདྲིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་ཡྲིན་ན། ཞེས་སྨྲས་པའྲི་རྒྱུ་འབྲས་

1 མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།   འདེད    * འདོད

2 མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།   ད    * དེ
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ནྲི་དངོས་པོ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེད་པ་ལ་རྒྱུ་དང༌། གསར་དུ་སྐེས་པ་ལ་འབྲས་

བུར་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡོད་པ་ཉྲིད་དང་དུ་བའྲི་རང་རྒྱུ་མེ་ལྟ་བུ་དག་ལྷན་ཅྲིག་འདུ་

ཞྲིང་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། དེ་ལྟར་སྦྲེལ་བའྲི་འཕོད་འདུ་ལ་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་

དེས་སྦྲེལ་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་ལ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་རྲིགས་པ་ཅན་དག་དག་གོ་

དག་གོ་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲི་མཐའ་བཅད་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་རྲིགས་པ་ཅན་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྨྲས་པའྲི་འདོད་པར་སྟོན་པའོ། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དུ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རང་རྒྱུ་དང་ཡོད་པ་འདུ་ཞྲིང་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའྲི་འཕོད་

འདུ་དང༌། འཕོད་འདུ་དེས་སྦྲེལ་བའྲི་ཡོད་པ་དང་རང་རྒྱུའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཆོད་ཅྲིང་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཡོད་པ་དང་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་དེ་དུ་བ་ལ་མྲི་རྟག་པ་

ཞེས་པའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་པའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཡོད་

པ་དང་མེའྲི་འབྲེལ་པ་བྱེད་པའྲི་འཕོད་འདུ་དེ་མཐའ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆོད་པ་ཞེས་པའྲི་

མཐར་གྱུར་པའྲི་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི་དུ་བའྲི་སྐེ་རྒྱུར་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཕོགས་

འདྲི་དང་འབྲེལ་པ་རྟག་པར་འདོད་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བསྟན་པ་ནྲི། འོ་ན་ཡོད་

པ་ཉྲིད་དང་རང་རྒྱུའྲི་འབྲེལ་པ་འདྲི་འཕོད་འདུའྲི་འབྲས་བུ་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཉྲིད་རང་རྒྱུ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་དེ་ཡང་རྟག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ནའོ། །དེ་ལྟར་འབྲེལ་པ་རྟག་པ་འདོད་པ་དང༌། འཕོད་འདུས་བྱས་པའྲི་འབྲེལ་པ་

འབྲས་བུར་འདོད་པ་ནས་འགལ་བར་བསྟན་ནས། འཕོད་འདུ་རྒྱུར་འདོད་པ་ལ་ཡང་

འབྲེལ་པ་རྟག་པ་དང་འགལ་བ་བསྟན་ནས་དགག་པ་ནྲི། དངོས་པོ་གང་ཞྲིག་སྔར་

མེད་པ་དེ་སྐེད་པར་བྱེད་ན་རྒྱུར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནའང༌། ཁྱོད་ལྟར་ན། འཕོད་འདུ་ནྲི་
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འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་སྔར་མེད་འབྲས་བུར་ལན་པ་མྲིན་ཏེ། ཁྱོད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་ལས་འབྲེལ་པ་སྔར་མེད་གསར་སྐེ་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་འབྲེལ་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན། གང་གྲི་མཐའ་གཉྲིས་ཆོད་ཡོད་པའམ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ར་བའྲི་འདོད་

པ་ཉམས་སོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཁྱོད་ཀྲི་འདོད་པ་ལ་རྒྱུ་

འབྲས་སོགས་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་རྲིལ་འདྲི་རྟག་པར་འགྱུར་བས་བདག་

ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་འགའ་ཞྲིག་རྟག་ལ། མཐའ་གཉྲིས་ཆོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་པའྲི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའྲི་དངོས་པོ་མྲི་རྟག་གོ་ཞེས་ཁྱད་པར་སྨྲས་པ་དེ་

ཉམས་སོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ལ་མྲི་རྟག་པ་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་

ཕྲིར་བུམ་པ་དང་དེའྲི་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་དོན་གཞན་དུ་མེད་ཀང་བུམ་པ་དང་མྲི་

རྟག་པ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ་རང་ལ་སྣང་བ་དོན་དུ་མེད་པ་དོན་དུ་སྒོ་འདོགས་ཤྲིང་

སྣང་བའྲི་སོ་ནས་བརོད་བྱ་བུམ་པ་དང་མྲི་རྟག་པ་གཉྲིས་ཐ་དད་པ་ཅན་དུ་སྣང་བའྲི་བོ་

སྐེ་བ་ནྲི་བུམ་པ་དང་མྲི་རྟག་པ་ལོག་པ་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། ལོག་པ་ཐ་དད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་དོན་ཐ་དད་མེད་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་

གྲི་བུམ་པ་དང་མྲི་རྟག་པ་བརོད་པའྲི་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པ་ལའང་དེ་གཉྲིས་ལོག་པ་ཐ་

དད་པ་རྟེན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ནོ་དེའྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་ལས་ནྲི་ལོག་པ་ཡྲིས་ཞེས་

སོགས་ཁོ་བོས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་ལེགས་པར་གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན་ཇྲི་

སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཁྱོད་དངོས་པོ་འགའ་ཞྲིག་རྟག་ཅྲིང༌། འགའ་

ཞྲིག་མྲི་རྟག་པའང། མྲི་རྟག་པ་དོན་གཞན་ལན་པའྲི་སོ་ནས་ཡྲིན་པ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་
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དངོས་པོ་དང་མྲི་རྟག་པ་ལ་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པར་འདོད་པ་”ཁེགས
1
་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག་པ་དང་དོན་ཐ་དད་མེད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་ལོག་པ་ཐ་དད་

པའྲི་དབང་གྲིས་སྒ་བོ་ཐ་དད་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལེགས་པར་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཏོ། །རྲིགས་པ་ཅན་པ་འགོག་པའྲི་སབས་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་དག་དཔྲིས་ཕྲིན་

པར་འཆད་ཤེས་པ་སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་བྱུང་ན་སྟོན་ཅྲིང༌། 

གཉྲིས་པ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་མ་གསུམ་པ་དགག་པ་ལ། མདོར་བསྟན་

དང༌། ཕེ་ཏེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཁྱད་པར་མཐོང་ལ་རྟགས་དང་ནྲི། །འབྲེལ་

བ་རྟོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །དེ་ནྲི་ཚད་མ་གཞན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་འཐད་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་ཁང་ནང་དུ་ཙནྡན་གྲི་མེ་མཐོང་ཞྲིང་ཕྲིས་ཕྲི་རོལ་ནས་དུ་བ་

མཐོང་ན་ཁང་ནང་དེ་ན་མེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་ནྲི་”ཙནྡན
2
་གྲི་མེའྲི་ཁྱད་པར་སྔར་

གྲི་”ཙནྡན
3
་གྲི་མེ་དེ་ཕྲིས་ངོ་ཤེས་པའྲི་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཕྲིས་དུ་

བ་མཐོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཁང་ནང་གྲི་མེ་དང༌། སྔར་མཐོང་བའྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་གཉྲིས་སད་

ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་སོ་སོ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཕེ་སྟེ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཁྱོད་འདོད་པའྲི་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་

མ་དེ། སྔར་ཁང་ནང་དེར་ཙནྡན་གྲི་མེ་མཐོང་ཞྲིང་ཕྲིས་ཕྲི་རོལ་ནས་དུ་བ་མཐོང་བ་ན། 

སྔར་ཁང་ནང་ན་ཙནྡན་གྲི་མེ་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ད་ལྟའང་ཁང་ནང་འདྲི་ན་ཙནྡན་

གྲི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་ལ་འདོད་དམ། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ན་ཁང་ནང་འདྲི་ན་སྔར་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༣ན༡ན།   ཁགས    * ཁེགས

2 མ་ཕྱི། ༣༣ན༤ན།   ཙྡན    * ཙནྡན

3 མ་ཕྱི། ༣༣ན༤ན།   ཙྡན    * ཙནྡན
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ཙནྡན་གྲི་མེ་དེ་ད་ལྟའང་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ལ་འདོད་དམ། དེ་ལྟར་མཐོང་བས་

རྐེན་བྱས་ཏེ་སྔར་ཁང་ནང་འདྲི་ན་ཙནྡན་གྲི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ལ་འདོད་གང། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཙནྡན་གྲི་མེའྲི་ཁྱད་པར་སྔར་མཐོང་བའྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་དེ་

ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་ཀང་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྔར་ཁང་ནང་དེར་ཙནྡན་གྲི་

མེ་མཐོང་བ་དང་མཚུངས་པར་ཁང་ནང་ན་ཙནྡན་གྲི་མེ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་འཛིན་པའྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ཁང་ནང་དེ་ན་ཙནྡན་གྲི་མེ་སྤྲི་ཙམ་ཡོད་པ་

འཛིན་གྲི། ཙནྡན་གྲི་མེའྲི་ཁྱད་པར་སྔར་ཐོང་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་མྲིན་པས། དེ་འཇལ་

བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་དག་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་རང་མཚན་

ལ་ནོར་བས་ཅྲི་བྱ་གཏོལ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ཞྲིང་ནོར་བ་བརྒྱུད་མ་བྱས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཙནྡན་གྲི་མེ་སྔར་མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཕྲིས་ཀང་སྔར་གྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་

འཛིན་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྔར་གྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་དེ་སྔར་ཁང་ནང་འདྲི་ན་ཡོད་པ་

དང་མཚུངས་པར་ད་ལྟའང་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེས་ན་ཁང་ནང་

དེར་ཙནྡན་གྲི་མེའྲི་ཁྱད་པར་སྔར་མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཀ་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཙནྡན་གྲི་མེ་

སྤྲི་ཙམ་འཛིན་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། གང་ཟག་དེས་ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་གོང་

ནས་ཁང་ནང་དེར་སྔར་གྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ། གྲུབ་ཟྲིན་མ་བརེད་པར་ཡོད་པར་ཐལ། དེའྲི་

དུས་ན་སྔར་གྲི་མེ་ཁང་ནང་དེ་ན་ཡོད་པར་གང་ཟག་དེ་རྟོགས་པའྲི་དཔེ་ཉྲིད་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་དུས་ན་ཁང་ནང་

གྲི་མེ་དེ་ཁྱོད་ཀྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལས་གཞན་

གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་སྟེ་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་དེ་སྔར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་
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གཞལ་ཟྲིན་མ་”བརེད
1
་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་མ་

འཇལ་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་པ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་སྔར་མཐོང་བ་བརེད་པའྲི་

ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བརེད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ན་དཔེ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེ་ནྲི་ཁྱབ་པ་

ངེས་པའྲི་ལྟོས་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་

ཡྲིན་ཏེ། སྔར་མཐོང་བའྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་ལ་ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་

དེའྲི་དངོས་པོར་ནྲི་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་འཇལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་

ན་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བོ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཕྲིས་

ཀྲི་ཁང་ནང་གྲི་མེ་ལས་དངོས་པོ་གཞན་ལ་དེ་ཉྲིད་དུ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་དེ་ཚད་མ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་གྲུབ་པའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅན་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་པས་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཞེས་སྨྲས་པ་མྲི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་སྒོ་འདོགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཁང་ནང་དེར་སྔར་མཐོང་བའྲི་

ཙནྡན་གྲི་མེ་དང༌། ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཙནྡན་གྲི་མེ་གཉྲིས་དངོས་པོ་

གཞན་མ་ཡྲིན་གྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་མངོན་སུམ་”སྟེ
2
་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

མེ་དང་ཅྲིག་ཤོས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གཅྲིག་མངོན་དུ་

གྱུར་པའྲི་མེ་”མངོན
3
་སུམ་གྲིས་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ན་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་མེ་གཉྲིས་ཀ་མངོན་སུམ་དེས་དངོས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་པ་

གསུམ་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་པས་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་ཚད་མ་ནྲི། སྔར་ཁང་ནང་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།   བརད    * བརེད

2 མ་ཕྱི། ༣༤ན༤ན།   ས    * སེ

3 མ་ཕྱི། ༣༣ན༣ན།   མངན    * མངོན
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ཙནྡན་གྲི་མེ་མཐོང་ཞྲིང་ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བ་ན་དུ་བ་མཐོང་བ་དེས་དན་པའྲི་རྐེན་

བྱས་ཏེ། སྔར་ཁང་ནང་འདྲི་ན་ཙནྡན་གྲི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་ངེས་པ་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། 

དེ་འདའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། མཁས་པས་དན་པར་ཤེས་ཏེ། ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བ་དེས་སྔར་

མཐོང་བའྲི་མེ་གཞན་དང་མཚམས་ནྲི་སྦོར་བ་ཡྲི་རྐེན་བྱས་ནས་སྔར་ཁང་ནང་འདྲི་

ན་ཙནྡན་གྲི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བཅད་ཤེས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་མྲིན་ནོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་དག་ཕྲིས་དུ་བ་མཐོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཁང་

ནང་གྲི་མེ་སྔར་མཐོང་བའྲི་མེར་འཛིན་པའྲི་བོ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ན། ཁྱེད་གང་ཡྲིན་པར་

འདོད་ཅེ་ན། གཞན་དང་མཚམས་ནྲི་སྦོར་བ་ཡྲི། །ཞེན་པ་ཡྲིན་པས་མཁས་པས་བོ་

དེ་དན་པར་ཤེས་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། སྔར་དེ་ཉྲིད་སྒོ་འདོགས་ཕྲི་ནྲི་ཅྲི་ལོག་ཅེས་ལོག་

ཤེས་སུ་སྨྲས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཅད་ཤེས་སུ་སྨྲ་བ་འདྲི་ལས་མཚང་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་

བསྟན་དུ་ཡོད། སབས་འདྲིར་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་བོ་གོས་མོས་པར་ཟེད་དོ། །གལ་

ཏེ་བོ་དེ་རྟགས་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར་དན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྟགས་ལ་ལྟོས་པས་དན་པ་མྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན་

ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་བོ་ལྟ་བུའོ། །ཚད་མའྲི་གངས་དང་ཡུལ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

༼མངོན་སུམ་ངོ་བོའྲི་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

གཉྲིས་པ་མངོན་སུམ་ངོ་བོའྲི་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ལ། སྤྲིར་བཏང་རྟོག་

བྲལ་བཤད་ནས་མངོན་སུམ་ཡང་དག་བཤད། དམྲིགས་བསལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཤེས་
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ཕྲིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་གཉྲིས། 

༼སྤྲི་བཏང་རྟོག་བྲལ་བཤད་ནས་མངོན་སུམ་ཡང་དག་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་

ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་དང་བཞྲི། 

༼དབང་པོ་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

དང་པོ་ལ། གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་བཤད་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། མངོན་སུམ་འདྲི་དག་གྲི་ལོག་རྟོག་སེལ་བའྲི་ཚུལ་ཡང༌། དབང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་ལ་ནྲི། ཐ་ན་རྒྱང་པན་ལྟ་བུ་མེད་པ་པའྲི་”གཙོ་བོ
1
་དག་ཀང་བསྙོམ་

པར་མྲི་བྱེད་པར་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གཅྲིག་པུ་ཚད་མའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་ན། 

རྒོལ་བ་གཞན་དག་ལྟ་ཅྲི་སྨྲོས། དེས་ན་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་མཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་བསྙོན་པར་བྱེད་པ་མེད་པས་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ལྷག་མྲི་

དགོས་ཀྲི། འོན་ཀང་མཐོང་རྟོག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སོགས་ཀྲིས་རྐེན་བྱས་ནས་

དབང་ཤེས་རྟོག་པར་སྒོ་འདོགས་པ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་

དེའྲི་ཕྲིར་དབང་མངོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བའྲི་སབས་སུ་ནྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་

དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་གཙོ་བོར་བསྟན་ལ། ཡྲིད་མངོན་སོགས་གསུམ་ནྲི་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༣༤བ༣ན།   གཅ་བ    * གཙོ་བོ
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དོ་ཞེས་སྒོ་འདོགས་པ་ཆེས་མང་བས། དེ་དག་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བའྲི་སབས་སུ་

ནྲི། མཚན་གཞྲི་མངོན་སུམ་དེ་དག་བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཙོ་ཆེ་བར་བསྟན་ཅྲིང༌། 

འོན་ཀང་མཚན་གཞྲི་དེ་དག་གྲུབ་པ་ན་མཚན་གཞྲི་དེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཞུགས་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྟོག་བྲལ་དུའང་བསྟན་དགོས་མོད་ཀྲི། ཡྲིད་

མངོན་ནྲི་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་དོན་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཅན་

དུ་བསྟན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟོག་བྲལ་དུའང་བསྟན་པར་འགྱུར་བར་དགོངས་ནས་དེ་ལས་

ཐ་དད་པའྲི་རྟོག་བྲལ་དུ་སྟོན་པའྲི་གཞུང་རོམ་པ་མ་མཛད་ལ། རང་རྲིག་དང་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་ནྲི། བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། དབང་པོ་ལས་འདས་

པའྲི་དོན་མཐོང་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཀང། དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ལ་མངོན་སུམ་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཞུགས་པར་ཤེས་དགོས་པས་རྟོག་བྲལ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། 

རང་རྲིག་གྲི་སབས་སུ་བརྡའྲི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

གྲི་སབས་སུ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་རྟགས་གཉྲིས་མདོ་ཙམ་བསྟན་པར་མཛད་ལ་དེ་

དག་ཀང་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དག་

མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས་རྒྱས་པར་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ལ་

ལོག་རྟོག་བསལ་བའྲི་གཞུང་དག་གྲི་བསྡུ་བ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་

ཚད་མ་མདོའྲི་དབང་མངོན་ལ་ལོག་རྟོག་སེལ་བའྲི་གཞུང་དག་འཆད་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ལ། དེར་ཚད་མ་མདོར། མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡྲི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་

མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་ཀྲི། མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས། འདྲི་རྟོག་བྲལ་གྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་
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པར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་མདོ་དེའྲི་གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་ཕྲིར། 

མངོན་སུམ་རྟོག་དང་བྲལ་བར་ནྲི། ཞེས་བྱ་བ་ནས། བརྟེན་ནས་མྲིག་བོ་སྐེ་

བར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་གསུངས་ལ། དེའྲི་ཞར་བྱུང་ལ་དབང་ཤེས་ཞེས་པའྲི་

ཐ་སྙད་ལ་རོད་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར། མདོར། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲི་ཕྲིར། དེ་ཡྲི་ཐ་

སྙད་དབང་པོས་བྱས། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། གལ་ཏེ་

མངོན་སུམ་ཤེས་བསྐེད་ལ། ཞེས་པ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །མངོན་སུམ་

རྟོག་བྲལ་དུ་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ལུང་དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་སང་བའྲི་ཕྲིར། མདོར། 

དེར་དོན་དུ་མས་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། །རང་དོན་སྤྲིའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་

དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། བསགས་པ་དག་ནྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་བསྟན་པ་ལ་རྲིགས་པ་དང་འགལ་

བ་སང་བའྲི་ཕྲིར། 

མདོར། དུ་མའྲི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན་ནྲི། །དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲྲིད་མ་ཡྲིན། །རང་

རང་རྲིག་བྱ་ཐ་སྙད་ཀྲིས། །བསྟན་མྲིན་ངོ་བོ་དབང་པོའྲི་ཡུལ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པ་ཞེས་པ་ནས། བྱེད་པ་

ཡྲིན་ཞེས་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་

གཉྲིས་ཀ་ཚར་ཕྲིན་ཏོ། །ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དབང་ཤེས་རྣམས་ཀང་

རྟོག་པར་འཛིན་པ་ནྲི་རྲིལ་པོའྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་གྲི་

ཆར་གཏོགས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་དང་པོར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་ཚུལ་ལ་

བརྟེན་ནས། རྟོག་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྒྱས་པར་བཀག་
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ཅྲིང༌། དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་དོན་དུ་ལྟ་བ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟེ་སར་དེ་

ཉྲིད་ཀང་བཀག་ནས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྟོན་པ་ནྲི། སྣ་ཚོགས་སྣང་ཅན་དོན་

རྣམས་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང༌། དོན་དུ་མ་འཛིན་

པའྲི་བོ་ཡང་དུ་མར་ཐལ་བ་སོགས་ཕ་རོལ་གྲིས་བརོད་པའྲི་སྐོན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་

སྟོན་པ་ནྲི། རས་སོགས་གཟུགས་ནྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཞེས་པ་མན་ཆད་དོ། །དེ་བས་ན་

གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ལ་བདག་གཉྲིས་སུ་ལོག་པར་རྟོག་པ་

དག་སེལ་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་

རྲིགས་པ་སྤྲིར་བསྟན། དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སོ་སོར་བཤད། 

དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ལ་ལུང་འགལ་སང༌། དབང་ཤེས་རྟོགས་བྲལ་ལ་རྲིགས་འགལ་

སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། རང་ལུགས་ཀྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་

བཤད་པ་དང༌། གཞན་གྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ། དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དང༌། དབང་ཤེས་རྟོག་པ་

ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དང༌། དབང་ཤེས་རྟོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡྲི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་

སྨྲས་ན། གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བར་གང་

ལས་ཤེས་ཞེ་ན། གཟུགས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་འདྲི་དག་རྟོག་པ་དང་

བྲལ་བར་ནྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་ཚུལ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐེས་

བུ་ཀུན་གྲི་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་མྲིང་དམ་བརྡ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་སྒ་དོན་སྣང་
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ཡུལ་དུ་བྱེད་པས་ཁྱབ་ལ། དབང་ཤེས་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་

པས་ཁྱབ་པས་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སོ་སོ་རང་གྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་

གྲིས་རྲིག་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར། མངོན་སུམ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཞེས་པ་ནྲི། དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དང་རྟོག་པ་རྣམ་ཐ་དད་

པར་རང་རང་གྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་རྣམས་ལ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ་ངག་དོན་ཡང་དེ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་

རང་རང་གྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་གྲིས་རྟོག་བྲལ་དུ་གཞལ་བ་ལ་བྱས་ན་སུ་ཡང་དབང་

ཤེས་རྟོག་པར་སྒོ་འདོགས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདྲི་ཙམ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པའང་སུ་

ཡོད་སྨྲོས་ཤྲིག །དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་ཡྲིན་པར་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་

ཚུལ་གྲིས་གྲུབ་པར་བསྟན་ནས། རྟོག་པ་མེད་པའྲི་གནས་སབས་ནའང་མངོན་སུམ་

ཡོད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་

ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྟོག་པ་མེད་པའྲི་གནས་སབས་འགའ་ཞྲིག་ན་ཡང་དབང་ཤེས་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་སེམས་རྟོག་པ་འཕོ་བ་བསྡུས་ནས། 

ནང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རྟོག་པའྲི་རླུང་གྲིས་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས་པའྲི་ཚེ་ནའང་མྲིག་གྲི་

ཤེས་པས་གཟུགས་དག་ནྲི་མཐོང་བའྲི་བོ་དེ་དབང་སྐེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེའྲི་

ཚེའང་གཟུགས་ལ་རྟོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡོད་ན་སར་ཡང་

རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་གནས་སབས་ན་ཅྲི་ལྟར་གྱུར་སྙམ་དུ་

ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་རྟག་པ་ན་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚེ་ཁོ་”བོའྲི
1
་རྣམ་རྟོག་འདྲི་འདར་

1 མ་ཕྱི། ༣༦བ༡ན།   བའྱི    * བོའྱི
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འགྱུར་ཞེས་རྲིག་དགོས་པ་ལ་སྔར་བཤད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་རྟོག་པ་ལ་

རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་རྲིག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་ཤེས་རྟོག་པ་ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བསྟན་པ་ནྲི། གཅྲིག་ཏུ་

མཐོང་བའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན། དབང་

ཤེས་དང་བརྡ་སྦོར་རྟོག་པ་ཡུལ་གྲི་སྣང་བ་འད་བར་འགྱུར་ནའང་དེ་ལྟ་མྲིན་པས་རྟོག་

པར་མྲི་འཐད་ཅེས་པའོ། །ཡང་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་འབྲེལ་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་གྲི་

རྣམ་རྟོག་མྲིང་རྟེན་ཅན་ཞེས་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བརྡ་རྟེན་ཅན་ཡྲིན་པས་སྒ་དོན་

སྣང་ཡུལ་དུ་བྱད་པས་ཁྱབ་ལ། དབང་ཤེས་རྣམས་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བརྡ་སྦོར་

རྟོག་པ་དང་དབང་ཤེས་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་མྲི་འད་བར་སྨྲས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འཆད་པ་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་བོ་མྲིག་ཤེས་སོགས་

ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་རང་མཚན་ཁོ་ནའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུས་

གཅྲིག་ཏུ་མཐོང་བའྲི་ཁྱད་པར་གཟུགས་སོགས་ནྲི་ཡུལ་དུས་གཞན་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་

རེས་འགོ་བྱེད་པར་དབང་ཤེས་དེས་མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་བས་ཁྱབ་ཅྲིང༌། གཟུགས་

སོགས་ཁྱད་པར་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་པའྲི་སྤྲི་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མྲིན་པས་གསལ་བ་

ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་སྤྲི་སྣང་བའྲི་བོ་དབང་ཤེས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་

ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་རང་མཚན་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་རྣམས་རྟོག་པ་

ཡྲིན་ན་ཁྱད་པར་རང་མཚན་རྣམས་ལ་དོན་དམ་པར་སྒ་སྦོར་དགོས་ནའང། ཁྱད་པར་

རང་མཚན་རྣམས་ལ་དོན་དམ་པར་སྒ་དག་ནྲི་འཇུག་པ་སྲྲིད་པ་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ་དེ་དག་

ལ་དོན་དམ་པར་བརྡ་འཇུག་པ་ནྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། རང་མཚན་ལ་དོན་
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དམ་པར་བརྡ་སྦོར་ན། བུམ་སོགས་ལ་བརྡ་སྦོར་བའྲི་རྟོག་པ་མ་འཁྲུལ་དགོས་པས་དེ་

ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང་དེ་ལ་བུམ་གསལ་རྣམས་རང་བཞྲིན་འདེས་

པར་སྣང་བས་བུམ་གསལ་ཕན་ཚུན་རང་བཞྲིན་འདེས་དགོས་ནའང༌། ཁྱད་པར་བུམ་

གསལ་སོགས་ཕན་ཚུན་རེས་འགོ་མེད་པས་ནའོ། །

དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པ་དང་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་འགལ་བར་

ཐལ། སྒ་རྣམས་ཡུལ་ཡང་སྟེ་སྒ་དོན་གང་དེ་ཉྲིད་ལ་རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ཉྲིད་ནྲི་བརྡ་སྦོར་

བར་བྱེད་པས་དོན་དེའྲི་མྲིང་འདྲི་ཞེས་ནྲི་འབྲེལ་པ་བྱེད་པའྲི་རྟོག་པ་ལ་”སྒ
1
་དོན་སྣང་

བ་ནྲི་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཉྲིད་ནྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་འབྲེལ་པའྲི་ཁྱད་པར་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ནྲི་དབང་པོའྲི་ཤེས་པའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་མ་དེར་

ཐལ། དབང་ཤེས་ནྲི་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞྲིག །སྒ་དོན་

སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དེའྲི་ཚེ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་དོན་རང་མཚན་སྣང་བ་ནྲི་མེད་

པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རང་འཛིན་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཚུལ་ཐ་

དད་པ་ཡྲིས་ནྲི་”དོན
2
་རྣམས་ཁྱད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །

གལ་ཏེ་རང་མཚན་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་མྲི་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་དེ། མྲིག་ཤེས་

ཀྲིས་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་བརྡ་སྦོར་བ་ནྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་

སྣང་བའྲི་གཟུགས་དེ་ཉྲིད་ལ་དངོས་སུ་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མྲིག་ཤེས་ལ་དོན་

གཟུགས་སོགས་སྣང་བ་ན་ཡང་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་བརྡ་སྦོར་བྱེད་པ་གཞན་

གྲིས་བསྟན་པ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་གཟུགས་སོ་སྙམ་པའྲི་རྟག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་སྒ་

1 མ་ཕྱི། ༣༧ན༣ན།   སྦྲ    * སྒ

2 མ་ཕྱི། ༣༧ན༤ན།   དེན    * དོན
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ཡྲིས་དངོས་སུ་སྦོར་བར་བྱེད་ཀྲི་མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་ཤེས་པའྲི་སྤོད་ཡུལ་ལ་དངོས་

སུ་བརྡ་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་བྱ་བ་མེད་པ་ལའང་

གཟུགས་སོ་ཞེས་པའྲི་གཞན་གྲི་ངག་ཙམ་གྲིས་གཟུགས་དེ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་

ལྟར་སྣང་དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་

ཡུལ་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་མྲི་སྦོར་ཡང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་དོན་འཛིན་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། 

དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་དག་དང་པོ་ནས་རང་རང་གྲི་མྲིང་དང་གཅྲིག་ཏུ་སྐེས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ལྟོ་ལྲིར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་མྲིང་དང་བརྡའྲི་འབྲེལ་པ་མ་བྱས་པ་

ཅན་གྲི་གོང་ནས་གཅྲིག་ཏུ་སྐེས་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉྲིད་

མཐོང་ཙམ་གྲིས་བུམ་པའོ་སྙམ་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཤེས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་དབང་ཤེས་རྟོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནྲི། རྟོག་བཅས་

རྟོག་པ་མེད་པའྲི་ཡྲིད། ཅེས་སོགས་ཏེ། དབང་ཤེས་རྟོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

མཐོང་རྟོག་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲས་པ་དེ་འགོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་འབྲེལ་ཏེ། མྲིག་

ལ་དོན་སྣང་བ་ན་ཡང༌། ཞེས་པར་མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་སྣང་བ་ན་འདྲི་གཟུགས་སོ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་བརྡ་སྦོར་བ་ནྲི་གཟུགས་སོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་

དངོས་སུ་སྦོར་གྲི། དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་དངོས་སུ་མྲི་སྦོར་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་

མྲི་འཐད་དེ། དེའྲི་ཚེ་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀ་གཟུགས་སོ་སྙམ་དུ་

འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཉྲིས་ཤེས་པ་ཐ་དད་

པར་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡུལ་གཅྲིག་ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་འཇུག་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་འད་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་འགལ་ཏེ། རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་བོ་དུ་མ་
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ཅྲིག་ཆར་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་རྲིགས་པ་ཅན་དག་སྨྲའོ། །དེའྲི་ལན་སྟོན་

པའྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་འདྲི་གཟུགས་སོ་

སྙམ་དུ་རྟོག་པ་ན་བོ་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་མ་མཐོང་བ་ནྲི་འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་

མཐོང་རྟོག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་གྲི། བོ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །མཐོང་རྟོག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། རྒྱུ་གཅྲིག་གྲི་རྟོག་བཅས་

རྟག་པ་མེད་པའྲི་ཡྲིད་ཁ་ཅྲིག་ཡུལ་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་དུ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་བླུན་པོ་

དག་དེ་དག་ལ་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཞེན་པ་ཡྲིན་ལ། ”རྲིམ
1
་ཞེས་པས་འཁྲུལ་རྒྱུ་གཞན་ཡང་

སྟོན་ཏེ། བོ་ཁ་ཅྲིག་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་ཡང་སད་ཅྲིག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པས་

འཇུག་པ་མྱུར་བའྲི་ཕྲིར་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །

འདྲིར་ལྷ་དབང་བོས་ལན་སྔ་མ་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་སྐེ་

བར་འདོད་པའྲི་ལན་དང༌། ཕྲི་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་

འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལན་དུ་བྱས་ནས་དོན་དམ་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ལན་འདྲི་

འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཁོ་བོ་འདྲི་ལ་མགུ་བ་མྲི་སྟོན་པས་ཕྲིས་རྣམ་ཤེས་

ཅྲིག་ཅར་འཇུག་པ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་བོད་

ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་ཀང་དེ་ལྟར་སྨྲ་ཞྲིང༌། འཇུག་པ་མྱུར་བ་གཅྲིག་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུད་རང་

ལུགས་ལ་མྲི་བཞེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་མོད། འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཞེས་པ་ནྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་བར་

མ་ཆད་དུ་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་པས་དེ་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུར་རང་ལུགས་

ལ་མྲི་བཞེད་ན། འད་བ་གཞན་ནྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མྲི་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། ༣༧བ༧ན།   རམ    * རྱིམ
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ཏེ། །འཁྲུལ་ཕྲིར་སོང་གྲི་ཐ་དད་བཞྲིན་ཞེས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཇྲི་ལྟར་སོང༌། 

འཇུག་པ་མྱུར་བས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མྲི་ལེན་པར་འདོད་པས་ནྲི། 

སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས། རྟག་པ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཡྲིད་མ་གཏད་

པར་ཟད་དོ། །འོ་ན། ཡྲི་གེའང་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀྲི་འཇུག་པ་

མྱུར་བས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་འཇུག་པ་མྱུར་བ་

མངོན་སུམ་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་མཐོང་བའྲི་རྒྱུ་སྨྲ་བ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་

བའྲི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགོག་པ་ག་ལ་ཡྲིན་དེ་གཉྲིས་མ་ཕེད་པས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། ཁྱེད་རང་རྲིགས་པ་ཅན་པའྲི་ལུགས་ལ་བོ་དུ་མ་

ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བས་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་གཅྲིག་ཏུ་ཞེན་པར་

འདོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། །ངེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཡང་རྟོག་བཅས་རྟོག་པ་མེད་པའྲི་ཡྲིད་ཐ་

དད་ཡྲིན་ཡང་ཅྲིག་ཅར་དུ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་བླུན་པོ་དག་གཅྲིག་ཏུ་ཞེན་པར་འདོད་

པས་སྐོན་མེད་ཅེས་འཆད་མོད། རྲིགས་པ་ཅན་པ་དག །འཇུག་པ་མྱུར་བ་གཅྲིག་ཏུ་

འཁྲུལ་པའྲི་རྒྱུར་ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར། དངོས་ཕོགས་སྟོབས་དང་”ལན
1
་འདོད་

ན། ཞེས་པའྲི་སབས་སུ། མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསོར་བ་ན། མངོན་སུམ་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་

མཐོང་བར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་དུ་ན། རྲིགས་པ་ཅན་པ་དག་མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསོར་བ་ན། སད་ཅྲིག་

སྔ་ཕྲི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་སྔ་ཕྲི་ཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ན། ཡྲི་གེའང་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་སྐོན་འཕེན་པ་ནྲི་རང་

1 མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།   ལན    * ལན
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ལའང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འད་བ་གཞན་ནྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ལ་ལར་ཡོངས་སུ་

མྲི་ཤེས་ཏེ། ཞེས་པ་ལའང༌། འད་བ་གཞན་ནྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། །ཡྲི་གེའང་ཡོངས་སུ་

མྲི་ཤེས་འགྱུར། ཞེས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ལའང༌། མཐོང་

རྟོག་ཅྲིག་ཅར་བ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་དང༌། མཐོང་རྟོག་རྲིམ་གྲིས་པ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་

འཁྲུལ་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོའྲི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་གཅྲིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་

འཇུག་པ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པའྲི་འཁྲུལ་རྒྱུ་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཡྲིན་ཞེས་པའོ། །བཤད་

པར་བྱ་བ་མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མཚོན་པ་ཙམ་ལས་མ་བྲྲིས་ཤྲིང༌། ཁོ་བོ་

འབའ་ཞྲིག་སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆོག་སྟེ། གཞན་དག་ནྲི་སབས་འདྲིར་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་

བདག་གཞན་རེ་བའྲི་ལྷག་བསམ་འཛིན་ཏོ། །ད་ནྲི་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་

ཏེ་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་རས་ཐ་དད་རྒྱུད་གཅྲིག་

ལ་དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་ན་རྣམ་རྟོག་གྲིས་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲིའྲི་བར་བཅད་པས་

གཟུགས་མཐོང་བའྲི་མྲི་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་ཅྲིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གཞན་

རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱོད་ཀྲི་ལུགས་ལའང་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་མཐོང་ཞྲིང་ཡྲིད་

ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་ལས་རྲིགས་ནྲི་ཐ་དད་པའྲི་ཆོས་འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་སོགས་

ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་ཚེ། རྣམ་རྟོག་དེས་མྲིག་ཤེས་སྔ་ཕྲི་བར་གཅོད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་

ཏེ་བར་གཅོད་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་འགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསོར་ན་གཞན་གྲིས་བར་གཅོད་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། 

འཇུག་པ་མྱུར་བས་མེའྲི་ཆ་ཤས་དག་གཅྲིག་ཏུ་མཚམས་སྦར་ཏེ་དབང་ཤེས་ལ་

འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་བཞྲིན་དུ། གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་
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དངོས་པོར་ཡོད་པ་འཛིན་པའྲི་ཕོགས་ནྲི། ད་ལྟར་དངོས་པོ་མེད་པ་འཛིན་པ་ལས་

ཆེས་སྟོབས་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་ལ་རྟོག་པས་བར་གཅོད་མྲི་

ནུས་ཤྲིང༌། འཇུག་པ་མྱུར་བས་སྔ་ཕྲི་མཚམས་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདོད་ན། དེ་ནྲི་

གཞན་ལའང་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན”།
1
 ཁྱོད་

གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་ནའང་དེས་ཁྱོད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་

ཕྲི་བར་གཅོད་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲི་གཟུང་དོན་དངོས་པོར་ཡོད་པས་སྣང་

ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་རྟོག་པ་ལས་ཆེས་སྟོབས་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ་ཁས་སོ། །

དེའྲི་ཡུལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་འཛིན་པའྲི་ཕོགས་དངོས་པོ་མེད་པ་འཛིན་པ་

ལས་སྟོབས་དང་ལན་པས་བར་གནོད་མྲི་ནུས་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་མགོ་མཚུངས་ཀྲིས་

བཀག་ནས། འཇུག་པ་མྱུར་བས་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་མཚམས་སྦོར་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་

འགོག་པ་ནྲི། ས་རཿར་ས་ཞེས་སྐེན་པར་བརོད་པའྲི་ཚེ། ས་ར༔ར་སའྲི་ཡྲི་གེའང་ཅྲིག་

ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྲི་གེ་དེ་དག་འཇུག་པ་མྱུར་བས་གཅྲིག་ཏུ་

མཚམས་སྦར་ཏེ་ཐོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དང་པོར་ས་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་ར་ཐོས་

པའྲི་རྲིམ་པ་ལས་རོ་གོ་ཞྲིང༌། དང་པོར་ར་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་ས་ཐོས་པའྲི་རྲིམ་པ་

ལས་མཚོ་གོ་བའྲི་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་རཿཞེས་བརོད་པ་དང༌། ར་ས་

ཞེས་བརོད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚེ་ཡང་ས་དང་རཿཅྲིག་ཅར་ཐོས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་མྱུར་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང༌། སྔ་ཕྲི་

1 མ་ཕྱི། ༣༩ན༢ན།   +་-།    * །
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གཅྲིག་ཏུ་མཚམས་སྦར་ནས་བོ་ལ་ཅྲིག་ཅར་སྣང་བ་ཙམ་གྲི་མྱུར་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

ཁྱོད་བོ་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བར་འདོད་པའྲི་ལུགས་འདྲིར། 

གཟུགས་སོགས་དོན་དྲུག་པོ་ཀུན་དང་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཡུལ་རུང་བར་འདུས་པ་ཅན་གྲི་

དབང་པོ་དྲུག་པོ་རྣམས་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྲིད་བྱེད་དང་བཅས་ཏེ་ཡོད་པ་

ན། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ཀ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་ནྲི་མྲི་རུང་བས་རེ་རེའང་འཇུག་ཤེས་གཞན་

ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བར་ཆོད་ཅྲིང་སྐེའོ་ཞེས་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེའྲི་ཚེ་

འཇུག་ཤེས་དྲུག་བར་ཆོད་པ་མེད་པར་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ་སྣང་བའྲི་བོ་

འབྱུང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཇུག་ཤེས་ལྔས་བར་

ཆོད་ཀང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མ་ཆོད་པར་སྣང་བར་འདོད་ཅྲིང༌། མྲིང་གྲི་མཐར་

ཐུག་པའྲི་ཡྲི་གེ་ས་རཿར་ས་ཐོས་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི། ཡུལ་ཡྲི་གེ་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་བར་མ་

ཆད་དུ་འདེས་ཤྲིང་འབྲེལ་ཆགས་པར་ཐོས་ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་

མེད་པས་བར་ཆོད་པར་སྣང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་ངོ་མཚན་རོ། ཞེས་འགའ་བ་བསྟན་

པའོ། །ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི་རྒྱ་དཔེའམ་འགྱུར་མ་དག་པ་སྟེ། ཤེས་པ་སད་ཅྲིག་དང་འདེས་

ཀང་ཞེས་གདོན་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་ཡྲི་གེའང་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་སྐོན་སོ་ན་གནས་ཤྲིང། 

སྐོན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལའང་རྐེན་ཇྲི་ལྟར་བཞྲིན་དུ་

བོ་དུ་མ་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། འདུས་ཅན་

དབང་རྣམས་ཡོད་པ་ན། ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཆོད་ཅེས་འདོད་པ་ལ་ནྲི་སྐོན་གཞན་ཡང་

ཡོད་དེ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་པོ་དྲུག་ཀ་དོན་རྣམས་དང་ཡུལ་རུང་བར་འདུས་
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པའྲི་ཚེའྲི་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང༌། མྲིག་དབང་དང་གཟུགས་ཁོ་ན་ཡུལ་རུང་

བར་འདུས་པའྲི་ཚེའྲི་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། འཇུག་ཤེས་ལྔས་བར་

ཆད་དང་བཅས་པ་དང༌། བར་ཆད་མེད་པ་ཅྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་སད་

ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་འབྲེལ་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྲི་སོ་ནས་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་ཡང་

ཁྱད་མེད་པས་ནའོ། །འཇུག་པ་མྱུར་བས་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་ཏུ་མཚམས་སྦར་ཏེ། ཅྲིག་ཅར་

འཛིན་པར་འདོད་པ་ལ། ཡྲི་གེའང་ཅྲིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་སྐོན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། དེ་ལྟ་ན་ཡྲིད་ཀྲི་རྟོག་པ་འབའ་ཞྲིག་རྒྱུན་ལན་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ལའང་ཡུལ་རྲིམ་ཅན་

དུ་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྐོད་ཡོད་དེ། འཇུག་བ་མྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུད་

གཅྲིག་ལ་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་ན། ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པའྲི་ཚེ་སྒ་ཉེ་

བར་ཡོད་ཀང་དེ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་མྲི་སྐེ་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། སབས་ལ་ལར་གཟུགས་

མཛེས་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའྲི་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྲིག་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ཉེ་བ་

ལའང་འཛིན་པ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པས་སྒ་

འཛིན་སོགས་གཞན་སྐེད་པའྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གྲི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། 

རྐེན་མ་ཚང་ནས་མ་སྐེས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་པ་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་དུ་

མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་ཀ་ལའང་རོད་འདྲི་ཡོད། ཅེས་པའྲི་

དོན་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་དག་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ཁོ་བོ་ཅག་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང༌། 

ཡྲིད་གཟུགས་འཛེས་ལ་ཆགས་པའྲི་ཚེ་སྒ་འཛིན་སོགས་མྲི་སྐེ་བ་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་

རོད་པ་འདྲི་མཚུངས་པར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ལན་ངེད་ཀྲིས་ཇྲི་སད་སྨྲས་པ་འདྲི་ལ་

ཁྱེད་ཀྲིས་ཀང་བརྟེན་པར་རྲིགས་སོ་ཞེས་པའོ། །
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ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། ཕོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་རོད་པ་འདྲི་མཚུངས་

པར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ལན་གྲིས་རོད་པ་སོང་ཞྲིང༌། 

ཁྱེད་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་དགོས་མོད། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་

འཛིན་པའྲི་སབས་ནམ་དུའང་སྒ་འཛིན་པ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་པ་ལ། མྲིག་གྲིས་ཨུཏྤ་ལའྲི་

གཟུགས་ལ་ལྟ་ཞྲིང་རྣ་བས་རྒྱུད་མངས་ཀྲི་སྒ་ཉན་པ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་

བའྲི་ཕྲིར། ཁྱོད་ཀྲི་བོ་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་

བཀོད་པའྲི་སྐོན་འདྲི་ཁྱོད་རང་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བར་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར། དངོས་ཕོགས་སྟོབས་དང་ལན་འདོད་ན་ཞེས་སོགས་

ཕོགས་སྔ་མའྲི་དོན་བཀག་ནས། གལ་ཏེ་མགལ་མེ་མཐོང་བ་བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་དཔེ་

འགོག་པ་ནྲི། འགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསོར་བ་དེ། འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་”པར
1
་མཐོང་བ་ནྲི་

འཇུག་པ་མྱུར་བས་མེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་དག་གཅྲིག་ཏུ་མཚམས་སྦོར་བ་ལས་སྐེས་པ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། མགལ་མེ་ལ་སོགས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའྲི་རེས་སུ་འགོ་བས་གནོད་པ་

ཅན་གྲི་མྲིག་དབང་བསད་པ་ལས་འཁོར་ལོར་འཁྲུལ་བ་སྐེ་བ་ཡྲིས་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་གཞན་གྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དགག་པ་ནྲི། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་སྲྲིད་པའྲི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ་ན་རེ། བརྡ་ལ་

བྱང་བའྲི་སྐེས་བུའྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོ་ལས་སྐེས་པ་

དང་ལས་སོགས་པ་མོང་བའྲི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང༌། ཡྲིད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།   ངར    * པར
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ཕྲིར། དཔེར་ན་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་དབང་བོ་བཞྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། བྱྲིས་པའྲི་

དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་བྱྲིས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་བརྡ་འཛིན་པའྲི་ནུས་

པ་ཉམས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལ་”དཔེ
1
་བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དེའྲི་ཁྱབ་པ་དགག་པ་ནྲི། རྒོལ་བ་དེ་དག་གྲི་ནྲི་ལྟར་ན། 

བྱྲིས་པའྲི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྟོག་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། བརྡ་འཛིན་པའྲི་ནུས་པ་ཉམས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན་དེའྲི་ཕྲིར་བྱྲིས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བང་དོར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི། 

མངོན་སུམ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་བྱྲིས་པ་བཀྲེས་པས་ཟས་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའྲི་

དན་པ་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱྲིས་བོ་རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕོགས་

ཆོས་དགག་པ་ནྲི། བྱྲིས་པ་དེ་ནྲི་ཕྲིས་ནར་སོན་ནས་ཀང་བརྡ་ལ་བྱང་བར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །སྐེས་ཙམ་ནས་བརྡའྲི་རྒྱུ་དང་འབྲལ་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བྱྲིས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་བརྡ་”ལ་

མ
2
་བྱང་བའྲི་ཡྲིད་རྟོག་མེད་ཡོད་པ་ངེས་ན་དེས་ཕྲིས་བརྡ་དེ་འཛིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། 

བྱྲིས་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ད་ལྟ་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཀང་ཕྲིས་རྟོག་བཅས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ་བྱྲིས་པའྲི་དབང་སྐེས་ལ་ཡང་ད་ལྟ་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཀང་ཕྲིས་རྟོག་བཅས་སུ་འགྱུར་

བར་མཚུངས་སོ། །འདྲི་འད་འདྲི་ཡང་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྲི་

འགེལ་བྱེད་མཁས་པ་དག་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། གལ་ཏེ་བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་

ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན། རྟགས་འདྲི་འད་འདྲི་ཡང་ལྷག་ལན་ཡྲིན་

ཞེས་བཀག་ནས། བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཏེ། དོན་མངོན་དུ་བྱེད་བའྲི་

རྣམ་པས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། རྲིགས་པ་དེ་བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༤༠བ༢ན།   དབ    * དཔེ

2 མ་ཕྱི། ༤༠བ༥ན།   ལན    * ལ་མ
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སྒྲུབ་པ་ལའང་སྦོར་བར་རྲིགས་སོ། ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། བྱྲིས་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་གང་

ཡྲིན། །དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ཡང་བརོད་བྱ་སྟེ། དབང་པོའྲི་བོར་ནྲི་མཚུངས་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ་

ཞེས་འཆད་དོ། །

ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། དེ་བཞྲིན་དབང་”སྐེས
1
་ལ་ཡང་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡན་

གྲིས་བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྡའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པ་བཀོད་པ་

དེའྲི་ཁྱབ་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་བཀག་ནས། བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པ་ལ། དབང་སྐེས་ལ་སོགས་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་འགོག་པ་ནྲི། དབང་པོ་ལས་

སྐེས་པ་འདྲི་འད་འདྲི་ཡང་ཆོས་ཅན། བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའྲི་ལྷག་ལན་གྲི་རྟགས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྲིང་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མཐོང་ཡང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་དབང་

ཤེས་རྲིགས་པ་ཅན་པའྲི་ངོར་རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་དཔེར་

བཀོད་ཀང་དཔེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དེས་བསྒྲུབ་བྱའང་འགྲུབ་པས་དེ་ལྟ་བུ་དཔེར་

འགོད་པ་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མཚུངས་པའྲི་སྐོན་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲིགས་པ་

ཅན་པའྲི་ངོར། བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་མཐུན་དཔེར་སྟོན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེའྲི་

ངོར་བྱྲིས་པའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་ཡྲིན་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད། 

བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་ཡྲིན་པ་འདྲིར་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བརོད་པར་བྱ་

བ་སྟེ། དཔེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པས་བསྒྲུབ་བྱའང་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ་བརྡ་

1 མ་ཕྱི། ༤༡ན༡ན།   སྐྱས    * སྐྱེས
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ལ་བྱང་མ་བྱང་གྲི་དབང་ཤེས་གཉྲིས་ཀའང་རྲིགས་པ་ཅན་པའྲི་ངོར་རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་

དགོས་ཀྲི། དབང་པོའྲི་བོར་ནྲི་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བརྡ་ལ་བྱང་བའྲི་དབང་ཤེས་

རྟོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་རྟགས་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་འདྲིས་

ནྲི། མོང་བའྲི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་སོགས་པ་ཡྲིན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པའང་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་འཁྲུལ་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པ་

རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང་འད་བར་ལྷག་ལན་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་གྲི”་
1
རྲིགས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། དབང་

ཤེས་དོན་སྦོར་རྟོག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དབང་ཤེས་མྲིང་སྦོར་རྟོག་པར་

འདོད་པ་དགག་པ་གཉྲིས།  དང་པོ་ལ། རྲིགས་དོན་གཞན་རས་ལ་སྦར་ནས་འཛིན་

པའྲི་རྟོག་པར་འདོད་པ་དགག །འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་བ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པར་འདོད་པ་

དགག །འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་རས་གྲུབ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག །རྲིགས་རས་

གཞན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག །རྲིགས་རས་གཞན་མེད་ཀང་སྤྲིའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པ་

འཐད་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡྲི། ”།
2
རྟོག་པ་དང་

བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་གསུངས་ཀང༌། རྲིགས་སོགས་སྦོར་བའྲི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་

བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པས་འདྲིས་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྲི་

སོ་ནས། བྱེ་བྲག་པ་དང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་དག །དབང་ཤེས་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟོག་བཅས་སུ་

ཁས་ལེན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྲི་ཁྱབ་བསྒྲུབས་ནས་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་ནྲི། 

1 མ་ཕྱི། ༤༡བ༡ན།   -་+།    * ་

2 མ་ཕྱི། ༤༡བ༣ན།   -།    * །
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ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་དང་ནྲི་ཁྱད་པར་བྱས་གཞྲི་དང༌། དེ་དག་གྲི་འབྲེལ་བ་དང༌། འཇྲིག་

རྟེན་ན་གགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་རྣམས་ནྲི་དང་པོར་སོ་སོར་

བཟུང་ནས་ཕྲིས་དེ་དག་བསོམས་པར་བྱས་ཏེ། བྱེད་ཆོས་ཀྲིས་བྱས་གཞྲི་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་ཀྲི། དེ་ལས་གཞན་དུ་སོ་སོར་འཛིན་པ་མེད་ན་ཕྲིས་བསོམས་

ནས་ཁྱད་གཞྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦོར་བ་མྲིན་ཏེ། འདྲི་ནྲི་བྱེད་ཆོས་དང་བྱས་གཞྲི་དོན་

གཞན་ཁྱད་གཞྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦར་ནས་འཛིན་པ་སྤྲིའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྐེས་

བུ་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་འདྲི་

ལ་རྲིགས་སོགས་རས་ལ་སྦར་ནས་འཛིན་པའྲི་རྟོགས་པའང་མེད་དེ། རྲིགས་སོགས་

དེ་དང་ལན་པའྲི་རས་ལ་སྦོར་བ་ཡོད་པ་མྲིན་པ་དེས་ནའོ། །དེར་ཐལ། རྲིགས་དོན་

གཞན་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་སོ་སོར་རྟོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གལ་ཏེ་རྲིགས་སོགས་ཀྲི། བྱེ་བྲག་རྟོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་མྲི་འཐད་དེ། 

བ་ལང་གྲི་སྦྲི་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དམྲིགས་པ་ཕྲིར་ཞེ་ན། བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་

ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྲི་སྤྲི་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་བ་ལང་

ཞེས་པའྲི་སྒ་སྤྲི་དང༌། ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་དོན་སྤྲི་གསལ་བར་སྣང་གྲི །དེ་ལྟ་བུས་

ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྲི་བ་ལང་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བའྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། བ་

ལང་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བའྲི་སྤྲི་དོན་གཞན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲིས་བ་ལང་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་སྤྲི་རྣམས་རང་

འཛིན་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ན། ཁ་དོག་དབྱྲིབས་ཡྲིག་རྣམ་པ་ཡྲིས། སྟོང་པར་བརོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་སོགས་སུ་སྣང་བའྲི་སྤྲི་འཛིན་
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ཤེས་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་དབང་ཤེས་ལའང་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། སྤྲི་འཛིན་

ཤེས་པ་ལ་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་གསལ་

བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པར་རེས་འགོ་བྱེད་པའྲི་སྤྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་མྲིག་

སོགས་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་མེད་དེ། །དེ་ནྲི་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་

མྲི་གསལ་བའྲི་རྣམ་པར་སྣང་བས་ཁྱབ་ཅྲིང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་རང་

འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བས་ཁྱབ་ལ། 

ཤེས་པ་གཅྲིག་ལ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་རྣམ་པ་གསལ་མྲི་གསལ་དུ་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་

གཉྲིས་ནྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐ་དད་པ་གཉྲིས་ཡོད་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། སྣང་ཡུལ་

གསལ་བར་སྣང་མྲི་སྣང་གྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀང༌། ཡུལ་ཅན་གྲི་བོ་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་

ན། བོ་ཐ་དད་པའང་རེད་པར་དཀའོ། །

གཉྲིས་པ་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། 

བྱེ་བྲག་པ་དང་རྲིགས་ཅན་པ་དག་ན་རེ། དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་འཕོད་པ་འདུ་བའྲི་

འབྲེལ་པ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་ཁས་བངས་དང་

འགལ་ཏེ། ཁྱོད་རང་གྲིས་འཕོད་འདུ་དབང་པོའྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་ཁས་བངས་

པས། དེ་ལྟ་ན་དབང་པོས་འཕོད་འདུ་འཛིན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་ཀྲིས་

འབྲེལ་པ་མཐོང་བ་མེད་པར་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་འཕོད་འདུ་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནྲི། རྲིགས་པ་ཅན་སོགས་

ན་རེ། འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡན་ལག་སྣལ་མ་དག་ལ་ཡང་

ལག་ཅན་སྣམ་བུའྲི་སྒ་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་ཅེས་པའྲི་སྒ་སྦོར་བའྲི་
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ཕྲིར། དེ་དག་ནྲི་སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་དང་བ་ལང་དང་རྭ་ལ་”འཕོད
1
་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་

ཡོད་པས་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་དེ་ལྟ་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པའྲི་

གཞུང༌། སྣལ་མ་འདྲི་ལ་སྣམ་བུ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་བའྲི་དོན་ལ། རྒྱ་བོད་ཀྲི་

ཊྲིཀ་བྱེད་དག་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། སྣལ་མ་ལས་སྣམ་བུ། རྭ་ལ་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་ཐ་

སྙད་འདྲི་ཡང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱོད་རང་གྲིས་བྱས་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ན་བ་ལང་ལ་རྭ་

ཡོད་ཅེས་གགས་ཀྲི་རྭ་ལ་བ་ལང་ཡོད་ཅེས་མ་གགས་སོ། ཞེས་ཚིག་གོང་འོག་ནོར་

བའྲི་སྐོན་རོད་པར་བྱེད་མོད་ཀྲི་དེས་འཕོད་འདུ་ཁེགས་པ་ལ་ཕན་པར་མ་མཐོང་

ངོ༌། །ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། སྣལ་མ་འདྲི་ལ་སྣམ་བུ་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒ་འདྲི་དག་

ཀང༌། འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒ་སྦོར་བ་པོ་རང་གྲིས་འདོད་པས་

བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་ཅེས་པའང་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་མྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན་རྭ་བ་ལང་ལ་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ་བ་

ལང་ཡང་རྭ་ལ་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པར་ཁྱད་མེད་པས། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་

པའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ལྟར་རྭ་ལ་བ་ལང་ཡོད་པའྲི་ཐ་སྙད་ཀང་བྱེད་དགོས་པ་ལ། བ་

ལང་ལ་རྭ་ཡོད་ཅེས་འཇྲིག་རྟེན་ན་ཐ་སྙད་བྱེད་ཀྲི། རྭ་ལ་བ་ལང་ཡོད་ཅེས་འཇྲིག་རྟེན་

ན་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་

གང་ཞེ་ན། བ་ལང་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི་མགོ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་དང་

སྟེང་གྲི་རྭ་བར་རྣམ་པར་ཆད་པར་དམྲིགས་པ་མེད་ཅྲིང་བར་མ་ཆད་དུ་དམྲིགས་པ་

ན། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཙམ་ལ་འདོད་པས་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་”ཅེས་
2
་པའྲི་ཐ་སྙད་སྦར་བ་

1 མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།   འཕྲད    * འཕྲོད

2 མ་ཕྱི། ༤༢བ༧ན།   ཅ    * ཅེས
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ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་སྣལ་མ་ལ་སྣམ་བུའྲི་སྒ་སྦོར་བ་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་བའྲི་དབང་གྲིས་མ་

ཡྲིན་ན། གང་གྲིས་ཡྲིན་ཞེ་ན། སྒ་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་བཞྲི་སྟེ། སྣལ་མ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་

”སྣམ
1
་བུ་འདྲི་བྱེད་དོ་ཞེས་སྦོར་བའྲི་ཚེ་ནྲི། སྣལ་མ་རྐེན་གྲིས་འདུས་བྱས་པ་ལས་

སྣམ་བུ་དེ་ཕྲིས་འབྱུང་བའྲི་འབྲས་བུར་བརོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྟ་བུར་ཡང་དུས་

གཅྲིག་པའྲི་སྣམ་བུ་དང་སྣལ་མ་བརོད་པ་མྲིན་པས་འཕོད་འདུའྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་

ཏེ། འཕོད་འདུ་ནྲི་དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་སྔར་གྲི་

སྣལ་མ་དེ་གང་ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། སྣལ་མའྲི་སྒའྲི་རྟེན་ནྲི་སྟོན་པ་ན། དེ་སྣམ་བུ་

འདྲིའོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ་ནྲི། འགའ་ཡྲིས་རྒྱུ་སྣལ་མ་ལ་འབྲས་བུ་སྣམ་བུར་སྒོ་

བཏགས་པའམ་ཡང་དེའྲི་ཚེ། སྣམ་བུ་ལས་སྣལ་མ་གཅྲིག་ནྲི་བཀར་བར་བྱས་ནས་

སྔར་གྲི་སྣམ་མ་དེ་འདྲིའོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ་ནྲི། འབྲས་དུས་ཀྲི་སྣལ་མ་ལ་རྒྱུ་དུས་

ཀྲི་སྣལ་མ་ཞེས་སྒོ་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་

བའྲི་དབང་གྲིས་མྲིན་ནོ། །སྣལ་མ་བཏགས་ཟྲིན་པའྲི་ཚེ་འདྲི་སྣམ་བུའོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་

སྦར་བ་ནྲི། སྣལ་མ་ཐག་པ་སོགས་ཀྲིས་འདུས་བྱས་པ་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་ཕན་གདགས་

བྱ་དང་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཉྲིད་དམ་དུས་མཉམ་པའྲི་སྣལ་མ་ཕན་ཚུན་གོགས་གོགས་

ཅན་གྲི་སོ་ནས་ཕན་བཏགས་ཏེ། སྣམ་མ་རྣམས་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་

ལྲིངས་པོ་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་བ་ཉྲིད་ལ་དེ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་”སྣམ
2
་བུ་ཞེས་

པའྲི་སྒ་བརྡ་སྦར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་ཡང༌། དང་པོ་ཡྲི་གནས་སབས་སུ་དོན་དེ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༤༢བ༧ན།   རྣམ    * སམ

2 མ་ཕྱི། ༤༣ན༥ན།   རྣམ    * སམ
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སྣམ་བུ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་འདོད་པས་བརྡ་སྦར་བ་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་གང་ཡྲིན་པའྲི་སོ་ནས་

མྲིང་དེ་ལས་དོན་དེ་འཁྲུལ་མེད་ཅན་དུ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དེ་ལ་སྣམ་བུ་ཞེས་པའྲི་

སྒ་དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པ་ཡྲིན་གྲི་འཕོད་འདུའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་

དངོས་མྲིང་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་རྲིགས་སོགས་རས་གཞན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནྲི། དངོས་པོ་

ལས་ནྲི་ཐ་དད་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་དང་སབས་གཞན་དུའང་བྱེ་བྲག་པའྲི་འདོད་

པའྲི་ཁྱད་པར་དག་མ་ཤེས་པ་ལས་གཞུང་གྲི་དོན་རྟོགས་དཀའ་བར་མཐོང་བས་འདྲིར་

རྲིགས་པ་ཅན་དང་བྱེ་བྲག་པའྲི་འདོད་པའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་པའྲི་མཐའ་རགས་པ་དག་བཤད་

པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བྲམ་ཟེ་རྐང་མྲིག་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅན་པ་དང༌། དང་

སྲོང་གཟྲིགས་ཟན་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་ཕྲིར་གཟེགས་ཟན་པ་དང༌། འུག་པའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་འུག་ཕྲུག་པ་སྟེ་བྱེ་བྲག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་ནང་གསེས་ཀྲི་

འདོད་པའྲི་ཁྱད་པར་མྲི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སྤྲི་མཚུངས་པ་

ཡྲིན་པས་འདྲིར་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཐུན་མོང་དུ་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་རྒོལ་བ་དེ་དག་ནྲི།  

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཐམས་ཅད། རས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་དང་སྤྲི། །བྱེ་བྲག་འདུ་བ་རྣམ་པ་

དྲུག །ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི་གཞན་ནྲི་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལ་རས་ནྲི་དགུ་སྟེ། 

རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་ལས། ས་དང༌། ཆུ་དང༌། མེ་དང༌། རླུང་དང༌། ནམ་མཁའ་དང༌། དུས་

དང༌། ཕོགས་དང༌། བདག་དང༌། ཡྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་རས་དག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་

ངོ༌། །འདྲི་དག་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རང་ཉྲིད་ཆོས་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་

པར་རང་རྐ་ཐུབ་ཅྲིང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ཆོས་གཞན་གྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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དེས་ན་རས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། བྱ་བ་དང་ལན་པ། ཡོན་ཏན་དང་ལན་པ། འདུ་

བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་”གེ་འབར
1
་བ་ལས། རས་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་སྤྲི་ནྲི། བྱ་བ་དང་ལན་པ། ཡོན་ཏན་དང་ལན་པ། འདུ་བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་བ་སྟེ་

རས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ་ཞེས་སོ། །འདུ་བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་བ་ཞེས་པ་ནྲི། རས་ཀྲི་སྟེང་དུ་

ཡོན་ཏན་ཐ་དད་པ་དག་ལྷན་ཅྲིག་འདུ་བའྲི་རྒྱུ་རས་ཡྲིན་པར་འདོད་པའོ། །རས་དེ་

དག་ཀང་རྟག་པའྲི་རས་དང༌། མྲི་རྟག་པའྲི་རས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་

སོགས་པ་ལྔ་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ས་ལ་སོགས་པའྲི་བཞྲིའྲི་

རྡུལ་ཕན་རྣམས་ནྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་ལ། རྡུལ་ཕན་གྲིས་བརམས་པའྲི་རགས་པ་རྣམས་

ནྲི་མྲི་རྟག་པར་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་”རོམ
2
་པའྲི་ཚུལ་

ནྲི། ཐོག་མ་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

ཕད་པས་ལན་པ་ཙམ་སྐེད་ཀྲི་རས་མྲི་སྐེད་དེ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་རྣམས་རོམ་མེད་

ཕྲིར། ཞེས་པ་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་ལྟ་བུའྲི་ཡན་ལག་ཅན་

གཅྲིག་ལའང༌། སའྲི་རས་དང་ཆུའྲི་རས་ལ་སོགས་པ་རགས་པའྲི་རས་བཞྲི་ཡོད་ལ། 

དེའྲི་སའྲི་རས་ནྲི་སའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲིས་བརམས་ཞེས་སོགས་སུ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་ལ་སའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལྟ་བུའྲི་རྡུལ་ཕན་རྲིགས་མཐུན་རས་ཐ་དད་པ་དག་

ཡུལ་འདབ་འབྱོར་དུ་ཕད་པ་ན། ཐོག་མར་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕད་པའམ་ལན་

པ་ཞེས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྡུལ་ཕན་དེ་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སྐེད་དེ། གཞན་

དུ་ན་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སྙད་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

1 མ་ཕྱི། ༤༣བ༤ན།   གྱི་འྱིབར    * གེ་འབར

2 མ་ཕྱི། ༤༣བ༧ན།   ཆེམ    * རོམ
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རོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་

རས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་ལྟ་བུའྲི་ཡན་ལག་དག་ཚོགས་པ་ན་དེ་དག་ལས་

དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་མྲི་སྐེ་ན། ཇྲི་ལྟར་བུམ་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རས་

ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་བ་དག་ལ་བུམ་པའྲི་ཐ་སྙད་མྲི་བྱེད་པ་ལྟར་ཡན་ལག་དག་ཚོགས་

པ་ན་ཡང༌། བུམ་པའྲི་ཐ་སྙད་མྲི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །རྡུལ་ཕན་གཉྲིས་ཕད་པ་ལས་

ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་དང་པོ་རྡུལ་ཕན་གཉྲིས་པའྲི་མྲིང་ཅན་སྐེའོ། །དེ་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲི་

ཡུལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལ་ནྲི་རྡུལ་ཕན་ཞེས་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་བྱའོ། །རྡུལ་ཕན་དུ་

མ་ཕད་པས་བསྐེད་པའམ། ཡན་ལག་ཅན་དང་པོ་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་གྲིས་

བསྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་ལ་ནྲི་

རགས་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱའོ། །

དེས་ན་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རས་ཁོ་ནས་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་རོམ་པར་ནུས་

ཀྲི་རས་གཞན་གྲིས་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་རོམ་པར་མྲི་ནུས་ལ། ཡན་ལག་ནྲི་

གསུམ་ཡོད་དེ། རྡུལ་ཕ་རབ་རེ་རེ་བ་དང༌། རྡུལ་ཕན་གཉྲིས་ཕད་པས་བརམས་པའྲི་

ཡན་ལག་ཅན་དང་པོ་དང༌། རྡུལ་ཕན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཕད་པས་བརམས་པའྲི་

ཡན་ལག་ཅན་རགས་པའོ། །དེ་དག་ལས་དང་པོ་ནྲི་ཡན་ལག་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་

གཉྲིས་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གཉྲི་གའོ། །དེ་དག་གྲིས་བརམས་པའྲི་ཡན་ལག་

ཅན་ཡང་གསུམ་སྟེ། རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བས་བརམས་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་དང་པོས་

བརམས་པ་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་རགས་པས་བརམས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ནོ། །རྡུལ་

ཕན་རེ་རེ་བ་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་དང་རགས་པ་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་ལ། ཡན་ལག་ཅན་
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དང་པོ་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་མྲི་སྣང་བས་རྡུལ་ཕན་ཞེས་བྱ་བའྲི་

རགས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་སུམ་

གྲི་ཡུལ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། རྡུལ་ཕན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་ཡང་རས་དགུ་ལས་ནམ་མཁའ་སོགས་ལྔ་ནྲི། ཐམས་ཅད་སོང་བའྲི་

རས་ཞེས་བྱའོ། །ས་སོགས་བཞྲི་ནྲི། ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རས་ཞེས་

བྱའོ། །དེ་ཡང་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བདག་རྟག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། རྡུལ་ཡྲིན་པ་གཞྲིར་བྱས་

ལ། རྒྱུ་ཡོད་ན་རོམ་བྱེད་ཡོད་དགོས་པ་ལ་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་དག་ལ་ནྲི་རོམ་བྱེད་མེད་

དེ། གཞན་དུ་ན་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྟག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཡན་ལག་ཅན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ནྲི་རོམ་བྱེད་ཀྲིས་བརམས་པས་རྒྱུ་དང་བཅས་

པའྲི་ཕྲིར་མྲི་རྟག་པའོ། །ཞེས་སྨྲའོ། །ཡོན་ཏན་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་སྟེ། རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་

ལས། གཟུགས་དང༌། རོ་དང༌། དྲི་དང༌། རེག་པ་རྣམས་དང༌། གངས་དང༌། ཚད་དང༌། 

སོ་སོ་བ་དང༌། ལན་པ་དང༌། རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང༌། གཞན་དང་གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་

དང༌། བོ་རྣམས་དང༌། བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དག་དང༌། འདོད་པ་དང༌། སང་བ་དག་

དང༌། འབད་པ་ནྲི་ཡོན་ཏན་དག་གོ །ཞེས་འབྱུང་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས། 

དང་གྲི་སྒ་ལས་ལྕྲི་བ་ཉྲིད་དང༌། སྣུམ་པ་དང༌། འདུས་བྱས་པ་དང༌། ཆོས་དང༌། ཆོས་མ་

ཡྲིན་པ་དང༌། སྒ་རྣམས་གཟུང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སབས་གཞན་དུ་དོ་བ་དང་

གཤེར་བ་ཡང་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པས་དེ་ལྟར་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲིའོ། །ཡོན་ཏན་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ནྲི། རས་ལ་བརྟེན་པ། ཡོན་ཏན་གཞན་དང་མྲི་ལན་པ། འདུ་བའྲི་རྒྱུ་མྲི་བྱེད་པ། 

ལྟོས་པ་མེད་པ་སྟེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས།  རས་ལ་བརྟེན་པ། ཡོན་ཏན་གཞན་དང་མྲི་
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ལན་པ། འདུ་བ་དང་འབྲལ་བ་ན་ཡང་དེའྲི་རྒྱུ་མེད་པ། ལྟོས་པ་མེད་པ་ནྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་དོ་ཞེས་སོ། །ལྟོས་པ་མེད་པ་ནྲི་རྟགས་ལ་མྲི་ལྟོས་པའོ། །

དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་ནྲི་རས་ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན་ལ། རས་ནྲི་རྟགས་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཡོན་

ཏན་འདྲི་ལྟ་བུ་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རྟགས་ལས་རས་སུ་སྒྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། ཡོན་ཏན་གྲི་རྟེན་བྱེད་པས་རས་སུ་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡོན་ཏན་ལ་ནྲི་ཡོན་ཏན་

གཉྲིས་པ་མྲི་བརྟེན་པས་ཡོན་ཏན་ནྲི་རྟགས་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་ཡོན་ཏན་གང་རས་གང་གྲི་

ཡོན་ཏན་ཡྲིན། ཡོན་ཏན་གང་དང་ལན་པས་རས་གང་དུ་དཔག་པར་བྱ་ཞེ་ན། གཟུགས་

ནྲི་མྲིག་གྲི་གཟུགས་བྱ་སྟེ། རས་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ལ་གནས་སོ། །རོ་ནྲི་ལྕེ་དབང་གྲི་

གཟུང་བྱ་སྟེ། ས་དང་ཆུ་ལ་གནས་སོ། །དྲི་ནྲི་སྣའྲི་དབང་པོའྲི་གཟུང་བྱ་སྟེ་སའྲི་ཡོན་

ཏན་ནོ། །རེག་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་གཟུང་བྱ་སྟེ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ལ་གནས་སོ། །གངས་

ནྲི། གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་སྟེ། དེ་ཡང་རས་

གཅྲིག་དང༌། རས་དུ་མ་པ་ཡྲིན་ལ། གངས་གཅྲིག་ནྲི་རས་གཅྲིག་དང༌། གངས་གཉྲིས་

ལ་སོགས་པ་ནྲི་རས་དུ་མའོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན། བུམ་པ་གཅྲིག་ནྲི་བུམ་པ་ཡང་མ་

ཡྲིན། བུམ་པ་བརོད་པའྲི་སྒ་ཡང་མ་ཡྲིན། བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་ཅྲིང་ཟླ་མེད་པའྲི་

བུམ་པ་ལ་བུམ་པ་གཅྲིག་ཅེས་པའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ། སྒ་དེའྲི་དངོས་ཀྲི་

བརོད་བྱ་དང༌། བུམ་པ་གཅྲིག་གོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ་

ཞེས་འདོད་ཅྲིང་གཉྲིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེས་རྲིགས་སྒེའོ། །གངས་དེ་

ཡང་གཟུགས་ཅན་གྲི་རས་རྣམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ལ། གཟུགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་འདུའྲི་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་ལ་མྲི་འདུ་བའྲི་ཕྲིར། མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འདོད་དེ། ཞྲི་བ་འཚོས། གླང་པོ་སོགས་ལས་ཐ་དད་པའྲི། །གངས་ནྲི་སྣང་བར་ཁྱོད་

འདོད་དེ། ཞེས་སོ། །

བོངས་ཚོད་དམ་”ཚད
1
་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། རས་གང་ལ། ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཐ་སྙད་འཇུག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཆེན་པོ་དང༌། ཆུང་ངུ་དང༌། རྲིང་པོ་

དང༌། ཐུང་ངུའོ། །ཆེན་པོ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པའོ། །རྟག་པའྲི་ཆེན་པོ་ནྲི། 

ནམ་མཁའ། དུས་ཕོགས། བདག་རྣམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆེན་པོའ།ོ །མྲི་རྟག་

པའྲི་ཆེན་པོ་ནྲི། །རྡུལ་ཕན་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་བརམས་པའྲི་རགས་པ་ཡན་ལག་

ཅན་གྲི་རས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ནོ། །ཆུང་ངུ་ཡང་གཉྲིས་ཏེ། རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པའོ། །རྟག་

པའྲི་ཆུང་ངུ་ནྲི། རྡུལ་ཕན་ཡྲིད་ལ་ཟླུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཡོན་ཏན་ནོ། །མྲི་རྟག་

པའྲི་ཆུང་ངུ་ནྲི། རྡུལ་ཕན་གཉྲིས་ཀྲིས་བརམས་པའྲི་ཡན་ལག་དང་པོའྲི་ཡོན་ཏན་

ནོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་གསུམ་ཡན་ཆད་འབྱར་བའྲི་རས་ལ་རྲིང་པོའྲི་ཡོན་ཏན་ལན་ལ། 

རྡུལ་ཕན་གཉྲིས་འབྱར་བའྲི་རས་ལ་ཐུང་ངུའྲི་ཡོན་ཏན་མྲི་རྟག་པ་བརྟེན་ཅྲིང༌། རྡུལ་ཕ་

རབ་རེ་རེ་བ་ལ་རྟག་པའྲི་ཐུང་ངུ་བརྟེན་པར་འདོད་ལ། ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་རྲིང་ཐུང་

གྲི་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པར་མ་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕ་རབ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

ལན་པའྲི་ཆེན་པོ་དང་རྲིང་པོ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆུང་ངུ་དང་

ཐུང་ངུ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

རྲིང་པོ་འོན་ཅྲིག །རྲིང་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཆེན་པོ་འོན་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་ཐ་སྙད་མཐོང་

བ་ལས་ཤེས་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་དང་”དེའྲི
2
་ཆུང་ངུ་དང༌། ཐུང་ངུ་སོགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ནྲི་

1 མ་ཕྱི། ༤༥ན༦ན།   ཆད    * ཚད

2 མ་ཕྱི། ༤༥བ༦ན།   དའྱི    * དེའྱི
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དེ་དག་མཐོང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོར་ན་

ཆེ་ཆུང་སོགས་ཚད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི་བུམ་པ་ལ་མཚོན་ན། བུམ་པའྲི་ཆེན་པོ་བུམ་པ་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པ། བུམ་པ་ལ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་

རྒྱུར་འགྱུར་པ། བུམ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་དང༌། དེ་ལྟར་

འཛིན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་འདོད་དོ། །བུམ་པ་ལ་ཆེན་

པོའྲི་ཡོན་ཏན་མེད་ན་ཆེན་པོའྲི་སྒ་འཇུག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་

ལ། དེ་ཡང་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་པར་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དང༌། བུམ་པ་ཆེན་

པོར་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་གཟུང་བྱ་ཐ་དད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང༌། དེས་

གཞན་དག་ཀང་མཚོན་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་རྡུལ་ཕན་གསུམ་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཆེན་པོའྲི་ཡོན་ཏན་ལན་ན། སྐྱུ་རུ་ར་

སོགས་ལ་སབས་འགར་ཆུང་ངུའྲི་སྒ་འཇུག་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཆོས་གཞན་ལ་ལྟོས་

ནས་ཆུང་ངུའྲི་སྒ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ལ། བཏགས་པའྲི་སྒ་དག་ལ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་

པོ་པ་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། སྒ་དེ་དོན་དེ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ན་དོན་དེ་ལ་སྒ་དེ་

འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་དངོས་པོ་པ་ཡོད་དགོས་སོ། །སོ་སོ་བ་ཞེས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། ཞྲི་བ་

འཚོས་གང་ཞྲིག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ། སོ་སོ་བར་བརོད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྟེ། བུམ་

པ་སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུའྲི་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་བུམ་སྣམ་གཉྲི་

ག་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཉྲི་ག་ལས་རས་ཐ་དད་པ། བུམ་སྣམ་གཉྲི་ག་ལ་ལན་པ་ཡང་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། བུམ་སྣམ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་སོ་སོ་བར་འབྱེད་པའྲི་སྒ་བོའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་

བྱ་དང༌། སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། འདྲི་མེད་ན་བུམ་སྣམ་སོགས་སོ་སོ་བར་ཤེས་པར་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལན་པ་ནྲི།  གང་ཕད་པའྲི་རས་རྣམས་ཕད་པའམ་བར་

མེད་པར་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅྲིང༌། ཕད་པའྲི་རས་དེ་དང་དེ་བར་

མེད་པར་བརོད་པའྲི་སྒའྲི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའོ། །དཔེར་ན་སྣམ་བུ་ལ་ཡོད་པའྲི་

སྣལ་མ་ཕན་ཚུན་འདབ་འབྱར་དུ་གནས་ཤྲིང་ཕད་པ་དག་ལ་བར་མེད་པར་འཛིན་

པའྲི་བོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི། སྣལ་མ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕད་པའྲི་ལན་པ་སྣལ་མ་དེ་དག་ལས་

དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །

གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་སྣལ་”མ་
1
དེ་དག་ཕད་པ་ལས་བར་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་

དོན་གཞན་མྲི་སྐེ་ན་སྣལ་མ་རྣམས་མ་ཕད་པ་ནའང་བར་མེད་པར་འཛིན་པར་ཐལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་སྣལ་མ་རྣམས་ཕད་པ་ན་བར་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་དོན་གཞན་སྐེ་ག་ལ་

དགོས། སྣལ་མ་རྣམས་ཕད་པ་ཉྲིད་སྣལ་མ་རྣམས་བར་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་རྒྱུའོ་ཞེ་

ན། སྣལ་མ་རྣམས་ཕད་པ་ཉྲིད་སྣལ་མ་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་ཏེ། སྣལ་མ་འཛིན་པའྲི་

ཤེས་པ་དང༌། སྣལ་མ་རྣམས་ཕད་པའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་བྱ་ཐ་དད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བར་མེད་པའོ་སྙམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བའྲི་རས་རྣམས་ཀྲི་ཕད་པ་ནྲི་

ལན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་རས་རྣམས་ཕད་པའྲི་ལན་པ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ན། ས་

ཆུ་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་ཕད་པ་ལས་མྱུ་གུ་སྐེད་པ་མ་ཕད་པ་ན་མྲི་སྐེད་པའྲི་ཁྱད་

པར་མྲི་འཐད་དོ། །དེ་བས་ན་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་ཕད་པ་ནྲི་དངོས་པོར་གྲུབ་པས་རྒྱུ་རྐེན་

རྣམས་ཀྲི་ལན་པ་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་བོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

རྣམ་དབྱེ་ནྲི། རས་གང་སྔ་མ་བྱེ་བ་ལས་ཕྲིས་བྱེ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཕད་

1 མ་ཕྱི། ༤༦ན༥ན།   -མ་    * མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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པ་ཞྲིག་པའམ། ཕན་ཚུན་བྱེ་བར་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། བྱེ་

རྒྱུའྲི་ཆོས་དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་ཤྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ཆོས་ཀང་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་ཏུ་

འདོད་ལ། འདྲི་མེད་ན་སྔར་བར་མེད་པའྲི་རས་གཉྲིས་ཕྲིས་བྱེ་བ་ན་བར་དང་བཅས་

པར་འཛིན་པའྲི་བོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སོ་སོ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅྲི་ཡོད་

”ཅེ་ན
1
། རྣམ་དབྱེ་ནྲི་རས་ཕན་ཚུན་སྔར་ཕད་པ་ལས་ཕྲིས་བྱེ་བ་ཞྲིག་དགོས་ལ། སོ་

སོ་བ་ནྲི་དང་པོ་ནས་རས་སོ་སོར་ཡོད་ཅྲིང་མ་ཕད་པ་ཅྲིག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའོ། །གཞན་དང་གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པ་ལ། གཞན་ནྲི་ཀ་བུམ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། 

གང་གྲི་ཚེ་ཀ་བུམ་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པ་བུམ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཀ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་ནོ་

སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་”རྒྱུ་དང་། དེ
2
་ལྟར་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བུམ་པའྲི་ཆོས་བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའོ། །གཞན་མྲིན་

པ་ནྲི་དེ་འདའྲི་ཚེ། བུམ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་མྲིན་པར་འཛིན་པའྲི་

ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དང༌། ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་བུམ་པའྲི་ཆོས་

བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའོ། །དེས་ཐམས་ཅད་ལ་”མཚོན
3
་ཏེ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །འདྲི་དག་ཀང་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ནའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པས་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་

དུ་འདོད་དེ། རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་ལས། གངས་དང༌། ཚད་དང༌། སོ་སོ་བ་ཉྲིད་དང༌། 

ལན་པ་དང༌། རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དག་དང༌། གཞན་ཉྲིད་དང༌། གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་

དག་དང༌། ལས་རྣམས་ནྲི་གཟུགས་ཅན་དང་འདུ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མྲིག་གྲི་གཟུང་བྱ་

1 མ་ཕྱི། ༤༦ན༣ན།   ཅན    * ཅེ་ན

2 མ་ཕྱི། ༤༦བ༤ན།   རྒྱུདད་།ད    * རྒྱུ་དང་། དེ

3 མ་ཕྱི། ༤༦བ༥ན།   མཚེན    * མཚོན



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོ། །བོ་ནྲི་ཤེས་པ་སྟེ། རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་ལས། བོ་དང་དམྲིགས་པ་

དང་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་མཚན་

གཞྲི་ནྲི་འཇུག་ཤེས་ལྔ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ཀང་རང་གྲི་ངོ་བོས་རྲིག་པར་མྲི་འདོད་ཀྲི། 

བོ་གཞན་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བར་འདོད་དེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ངོ་

བོ་ཡྲིན་ནའང༌། གཞན་དག་གྲིས་རང་རྲིག་པའྲི་ངོ་བོར་ནྲི་མྲི་འདོད་ཀྲི། འོན་ཀང་བོ་

གཞན་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །བདེ་བ་ནྲི་སྲིམ་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་ནྲི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང༌། འདོད་པ་ནྲི་ཆགས་པ་དང༌། སང་བ་ནྲི་ཞེ་སང་

དང༌། འབད་པ་ནྲི་རོལ་བ་སྟེ། འདྲི་དག་ཀང་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་པ་བེམས་པོར་འདོད་པ་

ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་མྲིག་གྲིས་གཟུགས་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་

མཐོང་བའྲི་ཚེ་ཕྲིའྲི་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དང་ནང་དུ་སྲིམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འགྱུར་ནའང༌། རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཤེས་པ་གཉྲིས་

ཅྲིག་ཅར་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་བེམས་པོ་ཡྲིན་ན་རང་རྲིག་གྲིས་མོང་བ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། དུས་མཉམ་

པའྲི་ཤེས་པའང་མེད་ན་གང་གྲིས་རྲིག་པར་བྱེད། གཞན་ཡང་བེམས་པོ་ཡྲིན་ན་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་གང་ཟག་གཞན་གྲིས་ཀང་གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་བ་

ཐུན་མོང་དུ་མོང་བར་ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེ་སྡུག་ནྲི་བདག་ལ་འདུ་བའྲི་ཡོན་

ཏན་ཡྲིན་པས་བདག་ལས་རྒྱུད་གཞན་གྲི་གང་ཟག་གྲིས་ཐུན་མོང་དུ་མོང་བར་ཐལ་

བའྲི་སྐོན་མེད་ལ། བདག་ལ་འདུ་བའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་དན་པའྲི་སོ་ནས་རྲིག་པར་

བྱེད་པས་རྲིག་བྱེད་མེད་པའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ལྕྲི་བ་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་
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ཆོས་གསུམ་ལན་རགས་པའྲི་རས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གང་གྲི་མཐུས་འཐུར་དུ་འགོ་བའྲི་བྱ་

བ་འདེན་པའོ། །གཤེར་བ་ནྲི་རླན་པའྲི་ངོ་བོ་ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དོ་བ་ནྲི་མེའྲི་

ཡོན་ཏན་དང༌། སྣུམ་པ་ནྲི་མར་ལ་སོགས་པ་ས་དང་ཆུ་ཕད་པའྲི་རས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་

ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ལ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཀང་ཡོན་ཏན་ཅན་དག་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་ཏེ། 

ཤེས་པ་ཐ་དད་པའྲི་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདུས་བྱས་པ་ནྲི་གསུམ་སྟེ། ཤུགས་དང༌། བག་ཆགས་དང༌། གནས་པ་འཇྲིག་

པའོ། །ཤུགས་ནྲི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཡྲིད་དེ་ལུས་ཅན་གྲི་”རས
1
་ལྔ་པོ་ལ་འབད་པས་རོམ་

པའྲི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་ལས་སྐེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་མདའ་འཕངས་པའྲི་ཚེ་འབད་པའྲི་

ཁྱད་པར་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་མདའ་བར་དུ་མྲི་ལྟུང་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

དེ་ཡང་མདའ་དང་མདའ་འཕེན་པའྲི་འབད་རོལ་སོགས་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་

པའོ། །བག་ཆགས་ནྲི་རང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་ལས་སྐེས་ཤྲིང༌། འབྲས་བུ་ཤེས་

པ་སྐེད་པར་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའོ། །དེ་ཡང་སྔར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་ཉམས་

སུ་མོང་བ་དག་ལ་ཕྲིས་དན་པ་སྐེ་བའྲི་རྟགས་ལས་ཡོད་པར་གྲུབ་སྟེ། མཐོང་ཐོས་

སོགས་ཀྲིས་བག་ཆགས་མ་བཞག་ན་ཕྲིས་དན་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གནས་པ་འཇྲིག་པ་ནྲི། ལུས་ཅན་གྲི་རས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གང་ཞྲིག །འབད་པས་

གཞན་དུ་གནས་པར་བྱེད་ཀང་འབད་པ་བཏང་བ་ན་དེ་ཞྲིག་ནས་སྔར་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་གནས་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཏ་ལའྲི་ལོ་མ་སོགས་ཡུན་རྲིང་པོར་བལྟབ་པ་

འབད་པས་བརྐང་ཡང༌། འབད་པ་བཏང་བ་ན་སྔར་བལྟབ་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་

1 མ་ཕྱི། ༤༧ན༧ན།   རེས    * རྫས
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པར་འགྱུར་བའྲི་བྱེད་པ་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ནྲི། ཁྲུས་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་དང༌། སྨྱུང་

བར་གནས་པ་དང༌། བ་མའྲི་ཁྱྲིམ་དུ་གནས་པས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དང༌། ནགས་སུ་

གནས་པ་དང༌། མཆོད་སྦྲིན་དང༌། སྦྲིན་སྲེག་དང༌། སྦྲིན་པ་སོགས་ལས་མ་མཐོང་

བའྲི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་སྟེར་བར་བྱེད་པའྲི་ལས་སོ། །གང་ཆོས་སུ་བཤད་པའྲི་ལས་

རྣམས་ལས་ལོག་པ་མ་མཐོང་བའྲི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་སྟེར་བར་བྱེད་པའྲི་ལས་ནྲི་

ཆོས་མ་ཡྲིན་པའོ། །དེ་དག་ལས་བོ་དང༌། བདེ་སྡུག་དང༌། འདོད་སང་དང༌། ཆོས་

ཆོས་མྲིན། འདུས་བྱས། འབད་རོལ་ཏེ་དགུ་ནྲི་བདག་ཁོ་ནའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ལ། བོ་

ལྔ་སོ་སོར་བགངས་པས་བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་དང༌། འདུས་བྱས་གསུམ་

སོ་སོར་བགངས་པས་བཅོ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་བདག་ནྲི་ལུས་དབང་བོ་གསུམ་

ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་རས། བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྟེན་དུ་

གྱུར་ཅྲིང༌། ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་རང་ལ་འདུ་བའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ། སེམས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངོ་

བོ། །མྲི་འཇྲིག་པ། ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འདོད་ལ། སྐེས་བུ་དང་གང་ཟག་ཀང་དེའྲི་

རྣམ་གངས་སོ། །བདག་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདག་དེ་ལྟ་བུ་མེད་

པར་གྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་ཤྲི་ནས་ལས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དེ་སུ་ཡྲིན། གཞན་

གྲིས་བྱས་པ་གཞན་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལས་བྱས་པ་

ཆུད་ཟོས་ཤྲིང་མ་བྱས་པ་དང་ཕད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་ཟ་བ་པོར་གྱུར་པའྲི་བདག་ངེས་པར་

བརྟག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་བདག་རྟག་པ་ཡྲིན་ན་ལས་བྱེད་པ་དང་འབྲས་བུ་མོང་བར་

ཇྲི་ལྟར་འཐད། དེར་མ་ཟད་བདག་རྟག་པ་སྐེ་བ་དང་འཆྲི་བར་ཡང་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། 
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བདག་རང་གྲི་ངོ་བོས་ལས་བྱེད་ཅྲིང་འབྲས་བུ་ལོངས་སྤོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་པ་དང་

འབད་པ་དང་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་འདུ་བའྲི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གྲིས་

ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་བྱེད་པ་ལ་བདག་གྲིས་ལས་བྱེད་པར་བརོད་ཅྲིང༌། 

བདག་ལ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་འདུ་བ་ཉྲིད་བདག་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་

སྤོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་བདག་ལ་འདུ་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་མཐོང་བ་

ཉྲིད་བདག་གྲིས་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་ལྷ་སྦྲིན་

ནམ་ཡང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ལྷ་དང་མྲི་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིས་མཐུན་

ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། ལུས་དང་དབང་པོ་དང༌། བོ་དང༌། ཚོར་བ་སྔ་ན་མེད་པ་དག་དང་

འབྲེལ་པ་བདག་ལ་གསར་དུ་འདུས་པ་ནྲི་བདག་དེའྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་པར་བརོད་དོ། །དེ་

ཡང་ལུས་དང༌། དབང་པོ་དག་ཕད་པ་ནྲི་ལན་པ་ཡྲིན་ལ། ལན་པ་དེ་ཡང་བདག་ལ་ལན་

ཞྲིང༌། བོ་ལ་ཚོར་བ་དེ་སྡུག་དག་འདུ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བདག་ལ་འདུ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དོ། །ལན་པ་དང་ལན་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཡང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། མ་མཐོང་བའྲི་ལས་

ཀྲིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའྲི་རྣ་བའྲི་བུ་ག་ནྲི་བདག་དང་ལན་ལ། དེ་དང་ཡང་ནམ་

མཁའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྣ་བ་ལན་པ་ལྟ་བུའོ། །སྔོན་ཉེ་བར་བངས་པའྲི་ལུས་དང་དབང་པོ་

དང་བོ་དང་ཚོར་བ་རྣམས་དང་བྲལ་བ་ནྲི་བདག་འདྲིའྲི་འཆྲི་བར་བརོད་དོ། །བདག་དེའྲི་

གསོན་པ་ནྲི། ལུས་དང་བཅས་པ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་གསོག་པ་ལ་ལྟོས་

པའྲི་ཡྲིད་དང་ལན་པ་གང་ཡྲིན་པའོ། །

འཚེ་བ་ནྲི། བདག་ལ་འདུས་པའྲི་མྲིག་དང་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནོད་པའྲི་

ཕྲིར་བདག་འདྲི་ལ་འཚེ་བར་རྟོག་ཅྲིང་བརོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་འབྲས་བུའྲི་རྟེན་དང༌། 
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འབྲས་བུ་བྱེད་པ་པོ་བདག་ལ་འདུས་པ་དག་ལ་གནོད་པ་ནྲི། བདག་ལ་གནོད་ཅྲིང་

འཚེ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་བདག་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་བདག་ལ་ལུས་དང་དབང་པོ་

གསར་དུ་འདུ་བ་དང༌། སྔར་ཡོད་འབྲལ་བ་སོགས་མྲི་རུང་ན། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་

ཡང་གཟུགས་ཅན་གྲི་ཆོས་འདུ་འགོད་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྲིགས་

པ་འདྲི་ལྟ་བུས་བདག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། བདག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ལུས་

དབང་ཡྲི་བོ་ཚོར་བའྲི་ཚོགས་ལས་མ་གཏོགས་པ་གཅྲིག་བརོད་དེ།  གཅྲིག་ཚིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་པའྲི་སྒ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་ཏེ། འདྲིས་ནྲི་བདག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་

ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། 

བདག་དང་བཅས་ཏེ། སྲོག་དང་ལན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། རྟགས་འདྲིའྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ནྲི་གཞུང་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་བས་འདྲིར་མ་བྲྲིས་སོ། །

གཞན་ཡང་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ན་རེ། མངོན་རེས། ཉེར་འཇལ། སྒ་དན་པ། ངོ་ཤེས་

དན་པའམ་གྲུབ་པས་མཐོང་བ། གཙུག །ཐེ་ཚོམ། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག །མ་ངེས་པ། རྨྲི་ལམ། 

རྨྲི་ལམ་གྲི་མཐའྲི་ཤེས་རབ་སོགས་ཆོས་ཅན། ལུས་དང་དབང་པོ་དང་བོ་ལས་ཐ་དད་

པའྲི་རྲིག་པར་བྱེད་པས་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་ལ་རག་ལས། སྐེ་བ་དང་ལན། 

སྤྲི་དང་ཁྱད་པར་དང་ལན། རྟོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བ་དང༌། འཇྲིག་

པ་དང༌། འདུས་བྱས་བསྐེད། ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་བུ་གཞན་གྲི་སེམས་བཞྲིན་

ནོ། ཞེས་པས་བདག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ། བྱེ་བྲག་པའྲི་སྟོན་པ་བདེ་བྱེད་བདག་པོ་ནྲི། 

འདོད་པ་དང་སང་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། འགའ་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡོད་པའྲི་

འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་སོགས་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་འདོད་
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སང་སོགས་ལ་རྟེན་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནས་རྟེན་དེ་རས་གཞན་བརྒྱད་པོ་ཡྲིན་པར་

བཀག་པ་ན། འདོད་སང་སོགས་ལ་རས་གཞན་བརྒྱད་པོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟེན་

ཡོད་པར་འགྲུབ་པས་བདག་ཡོད་པར་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཡང་གསལ་བྱེད་པ་ན་རེ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུ་ཀྲི་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྲི་ཤེས་

པ་གཅྲིག་དང་དུ་མ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་གཅྲིག་ཡོད་དེ། བདག་གྲིས་ཞེས་པའྲི་ཤེས་པས་

མཚམས་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། གར་མཁན་གྲིས་སྲིན་མ་བསྐོད་པ་ན་འདྲིར་

འདུས་པའྲི་མྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གོས་འཕང་བར་བྱའོ་ཞེས་བརྡ་ཆད་བྱས་པ་ན། སྐེས་

བུ་རྣམས་ཀྲིས་གོས་འཕང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་ཤེས་པ་དུ་མའྲི་རྒྱུ་གར་མཁན་གྲིས་

སྲིན་མ་བསྐོད་པ་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །རྟགས་འདྲིས་གཟུགས་སོགས་འཛིན་

པའྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་གྲི་རྒྱུ་གཅྲིག་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ན། རྒྱུ་གཅྲིག་པོ་དེ་

ཡང་བདག་ལས་གཞན་དུ་མྲི་འཐད་པས་བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། 

རྲིགས་པ་འདྲི་དག་གྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར་ནྲི་ཆེས་མངས་སུ་དོགས་ནས་

མ་བྲྲིས་སོ། །གཞན་ཡང་བདག་དེ་ནྲི་བཅྲིངས་ཐར་གྲི་གཞྲིར་ཡང་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་གང་གྲི་ཚེ། ཤེས་པ་དང༌། འབད་པ་དང༌། བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་

སྲྲིད་དུ་བདག་ལ་འདུ་ཤྲིང༌། དེ་དག་གྲིས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་བསགས་

པ་ན། ཆོས་ལས་ནྲི་བདེ་བ་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ལས་འདོད་ཆགས་འཕེལ་ལ། ཆོས་མ་ཡྲིན་

པ་ལས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ལས་ཞེ་སང་འཕེལ་ཏེ། བདེ་འགོ་དང་ངན་

འགོའྲི་འཁོར་བར་འཁོར་ཞྲིང་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བདག་ལ་དབང་ཡྲིད་

སོགས་འདུས་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་གསོག་པ་ནྲི་བདག་མ་མཐོང་
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བས་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཡང༌། བདག་ལུས་དང༌། དབང་པོ་དང་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་དོན་

གཞན་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་དག་བདག་ལ་འདུ་བའྲི་དོན་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་འཁྲུལ་ཏེ། 

བདག་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་གསོག་པ་ཡྲིན་

གྲི། གང་གྲི་ཚེ་བ་མའྲི་མན་ངག་ལས་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་ཏེ། བདག་དབང་སོགས་

རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཤེས་ནས་བདག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཐོང་ཞྲིང་ཚིག་གྲི་དོན་

དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། བདག་ནྲི་ཁྱབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཡང་བྱེད་

པ་མེད་པར་ཤེས་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་གང་ཡང་གསོག་པར་མྲི་བྱེད་

ཅྲིང༌། ལས་གསར་པ་མ་བསགས་ཤྲིང༌། རེད་པ་ཟད་པས་སྔར་བངས་པའྲི་ལུས་དང་

དབང་པོ་དང་བོ་དང་བདེ་སྡུག་འདོད་སང་སོགས་བདག་དང་བྲལ་ཞྲིང༌། གསར་པའྲི་

ལུས་དང་དབང་པོ་སོགས་མ་བངས་པས། བུད་ཤྲིང་ཟད་པའྲི་མེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བའྲི་

རྒྱུན་ཆད་དེ་བདག་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ན་ཐར་པ་ཐོབ་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་

ན་འཅྲིངས་པ་དང་ཐར་པའྲི་བདག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། 

ལུས་དང་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་རྟོག་ནྲི། །ཐམས་ཅད་སངས་ནས་དྲི་མེད་པའྲི། །ཡོངས་སུ་

འདའ་བར་དེ་འགོ་སྟེ། །ཤྲིང་ཟད་པ་ཡྲི་མེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། 

བོ་སོགས་བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་བཅད། །དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

ལ། །ཡྲིད་ལ་བདག་ཅེས་སྨྲས་པ་ནྲི། །བྱེ་བྲག་པ་ཡྲི་ཐར་པར་ཤེས། ཞེས་འབྱུང་བ་

བཞྲིན་ནོ། །སྒ་ནྲི་བརན་པར་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་”ཁོ
1
་ནའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རས་

1 མ་ཕྱི། ༤༩བ༤ན།   ཁ    * ཁོ
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གཞན་ལ་ནྲི་མྲི་བརྟེན་ནོ། །འདྲི་ཅྲིས་མངོན་ཞེ་ན། གང་སྐེ་འཇྲིག་དང་ལན་པ་དེ་འགའ་

ཞྲིག་ལ་བརྟེན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་མར་མེ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན། སྒ་ཡང་སྐེ་འཇྲིག་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པས་སྒ་རས་ཞྲིག་ལ་བརྟེན་པར་གྲུབ་ལ། ནམ་མཁའ་ལས་

གཞན་པའྲི་རས་ལ་བརྟེན་པ་ཁེགས་པ་ན། ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་གྲུབ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ཇྲི་ལྟར་ཁེགས་ཞེ་ན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞྲི་ལ་བརྟེན་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། བརྟེན་ནས་སོགས་གང་ཡོད་དུ་སྒ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ས་

སོགས་བཞྲི་ལས་ལོགས་སུ་ཆད་པར་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། བདག་གཞན་དུ་མས་

ཐུན་མོང་དུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕོགས་དུས་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྣ་བས་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་དུས་ཀྲི་རས་ལ་ཡོན་ཏན་གང་

ཞེ་ན། རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་ལས་འཕྲི་བ་དང༌། སྔ་བ་དང༌། ཅྲིག་ཅར་བ་དང་ཅྲིག་ཅར་བ་མ་

ཡྲིན་པ་དང༌། ཡུལ་རྲིང་བ་དང་མྱུར་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དུས་ཀྲི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་ལོ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པས་

རས་ཐ་དད་ཅྲིང༌། ཡུན་རྲིང་བའོ་མྱུར་བའོ་སྙམ་པ་སོགས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་

སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་ཡུན་རྲིང་བ་དང་མྱུར་བ་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་གང་ལ་བརྟེན་

པའྲི་རྟེན་དེ་ལ་དུས་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་ཡུལ་རྲིང་ཐུང་མྱུར་བུལ་སྔ་ཕྲི་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡོན་ཏན་གྲི་རྟགས་ལས་དུས་ཀྲི་རས་ཡོད་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་ཕོགས་ཀྲི་རས་ཇྲི་ལྟ་བུ། དེ་ལ་ཡོན་ཏན་གང་བརྟེན་ཞེ་ན། འདྲི་ཤར་རོ་
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སྙམ་པ་ནས་འདྲི་སྟེང་ངོ་འོག་གོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་ནྲི་ཤར་ལ་སོགས་པར་བརོད་ལ། དེ་དག་ལུས་ཅན་གྲི་རས་གང་

ལ་བརྟེན་པའྲི་རྟེན་དེ་ལ་ཕོགས་ཞེས་བརོད་དོ། །

ཤར་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་གཞན་དུ་དོན་གང་གྲིས་སྒྲུབ་ཅེ་ན། ཤེས་པ་རས་ཐ་

དད་པའྲི་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡྲིད་ཀྲི་རས་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བུ། རྟགས་གང་གྲིས་

དཔག་པར་བྱ་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་ཕད་པ་ཅྲིག་ཅར་ཉེ་ཡང༌། ཤེས་པ་ལྔ་

ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྟགས་ལས། དབང་པོ་དང་དོན་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་ཤེས་པའྲི་

རྒྱུ་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་ཡྲིད་ཅེས་བརོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སྟེ། རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་ལས། 

ཤེས་པ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བ་ནྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྟགས་སོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་ཤེས་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལུས་ཅན་གྲི་རས་རྟག་པར་འདོད་ལ། རྣ་བའྲི་སོར་ཞུགས་དུས་མྲིག་གྲི་སོར་

མ་ཞུགས་པ་ལ”་
1
སོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉེ་ཚེ་བར་འདོད་དོ། །དོན་

དེ་དག་ཀང་ཞྲི་བ་འཚོས། འཇྲིག་པ་ལ་སོགས་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས། །སྒ་རྣམས་འགའ་

ཞྲིག་ལ་བརྟེན་ཡྲིན། །དེ་ནྲི་ནམ་མཁར་འགྱུར་བ་མྲིན། ཞེས་དང༌། གང་ལས་མཚན་

ཉྲིད་མྲི་འདའྲི་རྒྱུ། །དེ་ནྲི་དུས་ཞེས་བྱ་བར་བརོད། ཤར་དང་གཞན་སོགས་བོ་རྣམས་

ལས། །ཕོགས་ཉྲིད་རེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྲིན། །ཤེས་པ་རྲིམ་གྲི་སྐེ་བ་ལས། །ཡྲིད་ཀང་

རེས་སུ་དཔག་པར་འདོད། ཅེས་སོགས་ར་འགེལ་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །རས་

དགུ་དང་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་དང་ཕན་ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །དེ་ནྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ལྷག་མ་དག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ལས་ནྲི་ལྔ་སྟེ། རྐང་མྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༥༠ན༦ན།   _་+།    * ་
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གྲི་མདོ་ལས། འདེགས་པ་དང༌། འཇོག་པ་དང༌། བརྐངས་པ་དང༌། བསྐུམས་པ་དང༌། 

འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི་ལས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །

དེ་ཡང་འདེགས་པ་ནྲི། སྟེང་ཕོགས་ཀྲི་ལན་པ་དང༌། འོག་ཕོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་

ལས་སྐེས་ཤྲིང༌། འོག་ནས་སྟེང་དུ་འདེན་པའྲི་བྱ་བ། འདེག་བྱ་དང༌། འདེགས་བྱེད་

གཉྲིས་ཀ་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་བའོ། །སྟེང་གྲི་རྣམ་དབྱེ་དང་འོག་གྲི་ལན་པ་ལས་

སྐེས་ཤྲིང་གཞག་བྱ་དང༌། འཇོག་བྱེད་གཉྲིས་ཀ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་སྟེང་ནས་འོག་

ཏུ་འབབ་པའྲི་བྱ་བའྲི་ངོ་བོ། སྐེ་བུའྲི་རོལ་བ་ལ་སྐེས་པ་ནྲི་འཇོག་པའོ། །བསྐུམ་པ་ནྲི། 

དཔུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རས་དང་པོ་འཁྱོག་པོ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པ་ནྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྟེ། བསྐུམ་བྱ་དང་བསྐུམ་བྱེད་གཉྲིས་ཀ་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་

ལས་སོ། །བརྐང་བ་ནྲི། གང་གྲི་མཐུས་རྐང་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རས་

འཁྱོག་པོར་གནས་པ་དང་པོ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། བརྐང་བྱ་དང་སྐོང་བྱེད་

གཉྲི་ག་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་བྱ་བའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའོ། །འགོ་བ་ནྲི། འགོ་བྱ་དང་འགོ་

པོ་གང་ལས་ཀང་མ་གཏོགས་པའྲི་ལས་ཡུལ་དང་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་དང་

གཞན་དུ་ཕྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའོ། །དེ་ཡང༌། ལས་དང་པོ་པ་བཞྲི་ནྲི། ཡུལ་

དང་ཕོགས་ངེས་པ་ཅན་གྲི་ནམ་མཁའ་སོགས་དང་ལན་པ་དང༌། རྣམ་དབྱེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

ལ། འགོ་བ་ནྲི་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་དུས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་པའྲི་ལན་པ་དང་རྣམ་

དབྱེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤར་དུ་འགོ་བའྲི་ཚེ། དེ་དུས་ཀྲི་འགོ་བ་ནྲི། ནུས་ཀྲི་

ཕོགས་ལས་དབྱེ་བའྲི་རྣམ་དབྱེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། ཤར་ཕོགས་དང་ཕད་པའྲི་ལན་པའྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ལས་ལྔ་ཁོ་ན་སྟེ། འཁྱམ་པ་དང༌། གཡོ་བ་དང༌། སྤོ་བ་
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སོགས་ནྲི་འགོ་བའྲི་ཁོང་དུ་འདུའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ལས་འདྲི་ཡང༌། ལུས་ཅན་གྲི་རས་

ལ་གནས་པའྲི་ལན་པ་དང༌། རྣམ་དབྱེའྲི་རྟགས་ལས་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །མངོན་སུམ་

ལ་སྣང་རུང་དུ་ཡང་འདོད་དེ། རྐང་མྲིག་གྲི་མདོ་ལས། ལས་རྣམས་ནྲི་གཟུགས་ཅན་

དང་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་མྲིག་གྲིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

སྤྲི་ནྲི་གང་ལ་རང་ཉྲིད་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཆོས་དེ་ལ་ཐུན་མོང་གྲི་སྒ་བོ་འཇུག་

པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ལ་དབྱེ་ན་ཁྱབ་པའྲི་སྤྲི་དང༌། ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྤྲི་གཉྲིས། དང་པོ་

ནྲི། ཡོད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་གསུམ་པོ་མཐའ་

དག་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། གསུམ་པོ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་འཇུག་ལ། གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་

ཡོད་པའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང༌། དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་སྒ་དོན་དུ་

གྱུར་པ་སྒ་བོ་དེ་དག་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྟེ། འདྲི་ནྲི་སྤྲི་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི་བྱེ་བྲག་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྤྲི་ནྲི། རས་ཉྲིད་དང༌། ཡོན་ཏན་ཉྲིད་དང༌། ལས་ཉྲིད་དང༌། བ་ལང་ཉྲིད་

དང༌། ཤྲིང་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་སྟེ་དེ་ཡང་རས་ཉྲིད་ནྲི་རས་ཁོ་ནའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་ལ། ཡོན་

ཏན་ཉྲིད་ནྲི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ནའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིར། ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྤྲི་ཞེས་

བྱའོ། །དེ་ལ་བ་ལང་ཉྲིད་ནྲི་བ་ལང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བ་ལང་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པ། 

བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་དང་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅྲིང༌། དེ་འདའྲི་སྤྲི་

སྒ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་དང༌། སྒ་དོན་དུ་གྱུར་པ། བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་

དུ་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་རེས་སུ་འགོ་བའོ། །འདྲི་ནྲི་བྱེ་བྲག་ཀང་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་གསལ་

བ་རྣམས་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྱེད་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྤྲི་གཞན་དག་ཀང་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དཀར་ཟལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 730  

ལ་སོགས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ནྲི་དབང་པོའྲི་བྱ་བ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་དབང་ཤེས་ཡྲིན་ལ། མྲིག་གྲིས་བ་ལང་མཐོང་བའྲི་ཚེ་བ་ལང་ངོ་སྙམ་དུ་

འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་དབང་ཤེས་ཡོད་ན་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་

བར་འགྱུར་དགོས་ནའང༌། དེ་ལྟར་འཐད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་བ་ལང་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་དེ་ནྲི་བ་ལང་གྲི་སྤྲི་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ཡང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་འདའྲི་སྤྲི་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ནྲི། གལ་ཏེ་བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་གཅྲིག་མེད་ན། ཇྲི་ལྟར་དཀར་ཟལ་དང༌། ནག་སྒུར་ལ་རྲིགས་

གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ལྟར། དཀར་ཟལ་དང། ཙན་དན་ལའང་རྲིགས་

གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་མེད་པར་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཐུན་མོང་གྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དེའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་

ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ཡང་གསལ་བ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པར་ཤེས་པ་རས་

གཞན་གྲི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་ན་གསལ་བ་རྣམས་

ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ཡང་སྤྲི་མྲི་རྟག་ན་སྤྲི་ཞྲིག་རེས་ཀྲི་གསལ་བ་རྣམས་སྤྲི་མེད་དུ་འགྱུར་བས་

རྟག་པར་འདོད་དོ། །

བྱེ་བྲག་ནྲི། རྡུལ་ཕ་རབ་དང༌། བདག་ཕོགས་དུས་ནམ་མཁའ་སོགས་རྟག་པའྲི་

རས་ལའང་འཇུག་པ་འཁོར་བའྲི་མཐར་གྱུར་པའྲི་གོལ་བའྲི་བདག་ལ་ཡོད་པའྲི་མཐའ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 731  

ལྟ་བུ་ལ་འདོད་དེ། འདོར་ན། ཆོས་གང་གྲིས་རང་གྲི་རྟེན་དེ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གོ་

བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ནྲི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་དེ། འདྲི་མེད་ན་ཆོས་གང་

ཡང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གོ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེས་ན། ནམ་མཁའ་

ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་ཅྲིང༌། ནམ་མཁའྲི་ཆོས་ནམ་མཁའ་དེ་རས་གཞན་ས་ཆུ་

སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཞྲིག་ཡོད་པ་དེ་

ནམ་མཁའྲི་བྱེ་བྲག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདུ་བ་ནྲི། ཡུལ་སོ་སོ་མ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་

པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྲིགས་ནས། འདྲི་ལ་འདྲི་ཡོད་པའོ་སྙམ་དུ་

འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅྲིང༌། རྟེན་རས་སོགས་དང་བརྟེན་པ་ཡོན་

ཏན་གཉྲིས་ཕད་ཅྲིང་འབྲེལ་བའྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་ཆོས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་

ལས་རས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་གཟུགས་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་

པའྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པ། བུམ་པ་དང་གཟུགས་ཕད་ཅྲིང་འབྲེལ་བའྲི་ཚུལ་

ལྟ་བུ་སྟེ། འདྲི་མེད་ན་བུམ་པ་དང་གཟུགས་ཕད་པ་ནའང་བུམ་པ་ལ་གཟུགས་ཡོད་དོ་

སྙམ་པའྲི་ཤེས་པ་མྲི་སྐེ་བའམ་ཡང་ན་མ་ཕད་པ་ན་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་

དང་གཟུགས་གཉྲི་ག་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་འཛིན་པ་དང་བུམ་པའྲི་

གཟུགས་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལན་པ་དང་”འདུ་བ་
1
གཉྲིས་ལ་ཁྱད་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། ལན་པ་ནྲི་ཆོས་ཕད་

པ་གཉྲིས་པར་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་མྲིན་ལ། འདུ་བ་ནྲི་རྟེན་ལ་བརྟེན་པ་

ཡོད་པའྲི་འཛིན་པའྲི་བོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༥༢ན༣ན།   -འདུ་བ་    * འདུ་བ་
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དེ་ཡང་སྤྲིར་ཕད་པ་ནྲི་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ལན་པའྲི་འབྲེལ་པ་དང༌། འདུ་

བའྲི་འབྲེལ་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་སོ་སོར་ཕེ་བས་འབྲེལ་བའྲི་ཚུལ་ལྔར་

འགྱུར་ཏེ། སྦོར་བའྲི་འབྲེལ་པ་དང༌། སྦོར་བའྲི་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་དང༌། འདུ་བའྲི་

འབྲེལ་པ་དང༌། འདུས་བའྲི་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་དང༌། འབྱོར་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཁྱད་

པར་ཅན་གྲི་དངོས་པོའྲི་འབྲེལ་པའོ། །

དེ་དག་ཀང་དཔེར་ན་བུམ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་མྲིག་དབང་དང༌། བུམ་

པ་ཕད་པའྲི་ཕད་པ་ནྲི་སྦོར་བའྲི་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ལ། བུམ་འཛིན་དབང་པོ་དེ་དང༌། 

བུམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་སོགས་ནྲི་སྦོར་བའྲི་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ལ། བུམ་

པའྲི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་སྤྲི་གཟུགས་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དང་བུམ་འཛིན་

དབང་པོ་ནྲི། འདུས་པའྲི་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ཅྲིང༌། རྣ་བའྲི་དབང་པོ་དང་སྒ་ཕད་པ་

ལྟ་བུ་ནྲི་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་སྟེ་རྣ་བ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། སྒ་ཡང་ནམ་

མཁའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པས་ཡོན་ཏན་རས་ལ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣ་བའྲི་དབང་པོ་དང་

སྒ་ཉྲིད་ནྲི་འདུས་པའྲི་འདུ་བའྲི་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ས་ཕོགས་ཀྲི་བུམ་མེད་དང༌། མྲིག་

གྲི་དབང་པོ་ནྲི་འབྱོར་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ཁྱད་པར་ཅན་གྲི་དངོས་པོའྲི་འབྲེལ་པའོ། 

ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་དེས་གཞན་དག་ལའང་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཡོན་

ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་པ་མེད། རས་ལས་གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་མྲི་བརྟེན། སྤྲི་ལ་སྤྲི་

གཉྲིས་པ་རེས་སུ་མྲི་འགོ། ལས་ནྲི་མྲི་རྟག །བྱེ་བྲག་དང་འདུ་བ་ནྲི་རྟག་པར་འདོད་

དོ། །དེ་དག་གྲིས་བྱེ་བྲག་པ་དང་རྲིགས་པ་ཅན་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རགས་པ་ཙམ་

བཤད་ཟྲིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟའྲི་གཞུང་འཆད་པ་པོ་དག་ལ། ཕོགས་སྔ་མའྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འདོད་པ་ཅྲི་ཡྲིན་གཏོལ་མྲི་སྣང་བས། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞྲི་བ་འཚོ་དང༌། མཁས་

མཆོག་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་ཚད་ཆེན་ར་འགེལ་ལས་ཇྲི་ལྟར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དག་

གྲིས་དོན་བསྡུས་ཏེ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བྲྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ད་ནྲི་གཞུང་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཁོ་ན་རེ། གསལ་བའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་

ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་རྲིགས་སོགས་མེད་ན། བ་ལང་གྲི་གསལ་བ་རས་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ལ་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའྲི་སྒ་བོ་མཐུན་མོང་བ་འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་

གང་ཞྲིག་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཆོས་དུ་མ་ལ་སྒ་བོ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པ་དེ་ནྲི་ཆོས་དེ་

དག་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གསལ་བའྲི་དངོས་པོ་ལས་

ནྲི་རས་ཐ་དད་པའྲི་རྲིགས་སོགས་ཡོད་པ་ལ་ནྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རེས་དཔག་མེད་དེ། 

རྟགས་དེ་ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་”དབྱུག
1
་པ་ཅན་ཞེས་པ་

ནྲི་དོན་གཞན་དབྱུག་པ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ཞེས་པ་མཐུན་དཔེའོ་

ཞེ་ན། མྲི་འཐད་དེ། དབྱུག་པ་ཅན་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང༌། སྐེས་བུ་དང་དབྱུག་

པའྲི་འབྲེལ་པ་ཀུན་རོབ་ལས་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་

དབྱུག་པ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ན། དབྱུག་པ་ཡན་གར་བ་ལ་ཡང་དབྱུག་པ་

ཅན་དུ་ཤེས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་དཔེ་བཀག་ནས་དུ་མ་ལ་སྒ་གཅྲིག་འཇུག་པ་རྒྱུ་

མཚན་དོན་གཞན་གྲིས་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲིས་གནོད་པ་

བསྟན་པ་ནྲི་ཁྱོད་ཀྲིས་དུ་མ་ལ་སྒ་གཅྲིག་འཇུག་པ་རྒྱུ་མཚན་རས་གཞན་ལ་ལྟོས་

དགོས་པར་འདོད་པ་ནྲི། མྲི་འཐད་དེ། ཚིག་གྲི་དོན་དྲུག་ལ་དངོས་པོ་ཞེས་པའྲི་སྒ་

1 མ་ཕྱི། ༥༢བ༥ན།   དབུག    * དབྱུག
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གཅྲིག་འཇུག་པ་དང༌། ཁང་བཟངས་རས་ཐ་དད་དུ་མ་ཚར་དུ་དངར་བ་ལ་ཕེང་བ་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒ་གཅྲིག་འཇུག་པ་ཡང་ཚིག་གྲི་དོན་དྲུག་ལས་གཞན་པའྲི་དངོས་

པོ་དང༌། ཁང་བཟངས་རྣམས་ལས་རས་གཞན་པའྲི་ཕེང་བ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཚིག་གྲི་དོན་དྲུག་ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་བྱ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁང་

བཟངས་ལས་ར་ཐ་དད་པའྲི་ཕེང་བ་ཁང་བཟངས་ལ་བརྟེན་ན་ཕེང་བ་ནྲི་ཡོན་ཏན་

ཡྲིན་པས་རས་ལ་བརྟེན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཁང་བཟངས་རས་སུ་འགྱུར་ནའང་ཁང་

བཟངས་ནྲི་རྡོ་ཤྲིང་སོགས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲི་རས་ཀྲིས་བརམས་པ་ཡྲིན་ལ། 

རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲིས་རས་རོམ་པ་མེད་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཁང་པ་ནྲི་རས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཕད་པའྲི་ལན་པ་ཡྲིན་གྲི། རས་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁང་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཕེང་བ་དེ་ནྲི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྲིན་དགོས་

ཤྲིང༌། ཡོན་ཏན་མ་ཡྲིན་ན་ཤེས་བྱ་ཚིག་གྲི་དོན་དྲུག་གྲི་ནང་ནས་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་

ཡྲིན་རས་དང་ལས་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དོ། །ལན་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཁང་པ་ལ་བརྟེན་

པའྲི་ཕྲིར། འདུ་བ་དང་བྱེ་བྲག་ཀང་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དེ། རྟེན་འདྲི་ལ་བརྟན་པ་འདྲི་

ཡོད་དོ་སྙམ་པའྲི་ཤེས་པ་དང༌། རང་གྲི་རྟེན་ཆོས་གཞན་ལས་ལོག་པར་འཛིན་པའྲི་

ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཕེང་པ་ནྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ་རྲིགས་ནྲི་ལན་པ་

ལ་ཡང་ཡོད་པར་མྲི་འགལ་བས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁང་པ་གཅྲིག་ཀང་ཁང་

པའྲི་ཕེང་བའོ་ཞེས་རོད་ཅྲིང་ཤེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕེང་བ་རྲིགས་སུ་ལན་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན་ཤྲིང་ཉྲིད་རྲིགས་སུ་ལན་པས་”དཔེ
1
་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལ་ཡང་ཤྲིང་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༥༣ན༧ན།   དཔ    * དཔེ
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བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཕེང་བ་རྲིགས་ཡྲིན་ན། ཕེང་མང་པོ་ལ་ཕེང་བ་དེའྲི་

སྒ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འཇུག་པར་ཐལ། དེ་འཇུག་ན་ཕེང་བ་མང་པོ་ལ་

ཡང་ཕེང་བ་ཡོད་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །ཕེང་བ་ཡང་རྲིགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྲིགས་ལ་

རྲིགས་གཉྲིས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་

ལེན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཁང་པའྲི་ཕེང་བ་ལ་ཆེན་པོའྲི་སྒ་ཡང་མྲི་འཇུག་པར་ཐལ། དེ་

འཇུག་ན་ཕེང་བ་ལ་ཆེན་པོ་ཡོད་དགོས་པ་ལ། ཆེན་པོ་ནྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པས་རས་

ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ལ། ཕེང་བ་རྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཕྲི་ཟུར་གོང་དུ་ཁས་

བངས། སྔ་མ་རྣམས་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་ལེན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྒ་དེ་དོན་དེ་ལ་

འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ཡོད་ན། དངོས་དང་མེད་ན་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་ཡྲིན་

པས་ཁང་པའྲི་ཕེང་བ་སོགས་ལ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲི་སྒ་བཏགས་ནས་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། 

ཕེང་སོགས་ལ་ནྲི་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཇུག་པར་འདོད་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཁང་པའྲི་ཕེང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཆེན་

པོ་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་འཇུག་པའྲི་མྲིན་པར་ཐལ། རྲི་བོ་སོགས་ཆེན་པོ་དངོས་

དང་ཆེན་པོར་ཁྱད་མེད་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་གཟུང་བྱ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དེ་ལ་

སྒ་དེ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་དངོས་མྲིང་གྲི་དོན་དུ་འདོད་པའང་མྲི་འཐད་

དེ། ཁྱེད་རང་དོན་དེ་ལ་སྒ་དེ་དངོས་སུ་མངོན་པར་འདོད་པ་འགའ་ལ་ཡང་རྒྱུ་དོན་

གཞན་ཡོད་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དེ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་ལྟར་མཚུངས་ན་རས་དང་ཡོན་

ཏན་སོགས་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ཞེས་པའྲི་སྒ་དངོས་སུ་འཇུག་ཀང་རྒྱུ་
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གཞན་གང་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་སྟེ། དྲུག་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་ཆོས་མེད་པར་ཁས་

བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཇྲི་ལྟར་དོན་དེ་ལ་སྒ་དེ་ཐོག་མར་བརྡ་སྦར་ཞྲིང་གགས་

པ་ལས་དོན་དེའྲི་མྲིང་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་དོན་དེའྲི་དངོས་མྲིང་དང༌། དོན་དེ་

དང་འབྲེལ་པའམ་ཆ་འགའ་ཞྲིག་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲིས་དོན་གང་ལ་དེ་སད་དུ་

བརོད་པ་ནྲི་ཕལ་བ་བཏགས་མྲིང་ཡྲིན་གྲི་བཏགས་མྲིང་གྲི་ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་

པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། བུ་གླེན་གྲི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་བུའྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་བརོད་པའྲི་སྒ་

བཏགས་ནས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་གགས་པ་ལས་དངོས་བཏགས་ཀྲི་དབྱེ་

བ་གྲུབ་པ་དེ་ལྟ་ནའང༌། གགས་པ་ཉྲིད་རྒྱུ་མཚན་དངོས་པོ་མེད་པར་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་

ཅེ་ན། གགས་པ་བརྡའྲི་རེས་འགོ་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བརྡ་དེ་ཡང་བརོད་འདོད་རེས་འགོ་

ཅན་ཡྲིན་ལ། འདོད་པས་བརྡ་སྦར་བ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་པོ་བ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་རང་

དགར། མྲིང་ལས་དོན་རྟོགས་པ་ཙམ་གྲི་ཐ་སྙད་དོན་དུ་བྱས་པ་སྟེ་དཔེར་ན། སེབ་

སྦོར་གྲི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྲིག་ལ་མེ་ཏོག་ཕེང་འཛིན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་དང༌། སྒའྲི་

ཆ་ཤས་ལ་རང་བཞྲིན་དུ་རྐེན་ལ་སོགས་པ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་རྲིགས་རས་གཞན་མེད་ཀང་སྤྲིའྲི་སྒ་བོ་འཇུག་པ་འཐད་པའྲི་ཚུལ་

བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་རས་གཞན་མེད་ན་

གསལ་བ་ཐ་དད་བ་དུ་མ་ལ་སྤྲི་སྒ་གཅྲིག་འཇུག་པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་སྤྲི་རས་གཞན་མེད་ཀང་ཤྲིང་ཞེས་པའྲི་སྤྲི་སྒ་

འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་རས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡྲིན་ཀང་རང་

འཛིན་དབང་ཤེས་དངོས་སུ་སྐེད་ཅྲིང༌། དེས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་
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སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་

དེ་འདའྲི་རྣམ་ཤེས་པ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡྲི་ནྲི་དོན་དེ་དག་ལ་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་

དེས་རྲིགས་གཅྲིག་པ་དེ་ལྟར་རྟོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མདོར་ན་ཤྲིང་

གསལ་རྣམས་ལ་སྤྲི་རས་གཞན་མེད་ཀང་འབྲས་བུ་དབང་ཤེས་རྲིགས་གཅྲིག་

བསྐེད་པས་སྤྲི་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཞེས་པའོ། །

གསལ་བ་རྣམས་གཞན་དུ་དེ་འཛིན་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀང་ཐ་དད་དུ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འབྲས་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་བྱེད་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཤྲིང་གསལ་རྣམས་

འཛིན་པའྲི་དབང་པོའྲི་ཤེས་པའང་ཆོས་ཅན། ཤྲིང་གསལ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐ་དད་དུ་མ་

ཡྲིན་ཀང་རྲིགས་གཅྲིག་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་བག་ཆགས་བཞག་པའྲི་སོ་ནས་ཤྲིང་

གསལ་ཐ་དད་རྣམས་ཐ་དད་མྲིན་པར་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

པའྲི་ཕྲིར།  དེའྲི་ཕྲིར་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲི་དངོས་པོ་བ་

གཅྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། སྤྲི་མེད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཤྲིང་གསལ་དེ་རྣམས་འབྲས་

བུ་རྲིགས་གཅྲིག་མེད་པ་དང་བྲལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་དེ་

ཤྲིང་གསལ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། ཤྲིང་གསལ་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཤྲིང་ཞེས་པའྲི་མཉམ་པ་འཇུག་པ་དེ་ཤྲིང་

མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་དེའྲི་མཐའ་ཅན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་

ཏེ། ཤྲིང་གསལ་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་ཅྲིང་ཤྲིང་གསལ་རྣམས་

ཤྲིང་མ་ཡྲིན་བཅད་པར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཤྲིང་སྒ་སྦར་བ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་

བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བརོད་པ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་
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ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ན། དེ་བརོད་པས་བུམ་པ་གོ་བར་ཇྲི་

ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་དེ་ནྲི། ཕྲི་རོལ། བུམ་པ་ཆུ་སྐོར་བའྲི་དོན་བྱེད་

ནུས་པ་བུམ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་རེག་པ་མེད་ཀང༌། རྣམ་པར་

རྟོག་པའྲི་གཟུགས་བརན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ནྲི་དོན་

བྱེད་པ་དེའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བུམ་པ་རྣམས་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པ་དེས་ན་བུམ་

པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་ནྲི་བུམ་པ་རང་མཚན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་ཞེས་

པའྲི་མཉན་པ་བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་བརོད་ཀང་བུམ་པ་རང་མཚན་གོ་བར་བྱེད་པར་

བརོད་དོ། །

ངག་དོན་ནྲི་བུམ་སྒ་ཆོས་ཅན། ཕྲི་རོལ་བུམ་པ་ཁྱོད་ཀྲི་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་ཀང༌། 

བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་བརོད་པས་བུམ་པ་གོ་ནུས་ཏེ། བུམ་པའྲི་གཞན་སེལ་

བའྲི་སྤྲི་དེ་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའྲི་བུམ་སྤྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་

བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་སྒ་དེ་དག་ལ་རྟོག་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་གཞན་ཕྲི་རོལ་

གྲི་བུམ་པའྲི་གཟུགས་བརན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་བཞྲིན་དུ་

སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེའང་ཆོས་ཅན། དོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་མྲིན་ཏེ། 

བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྲི་འཁྲུལ་སྣང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁོ་ན་རེ་འོ་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་

པ་ལ་སྣང་བའྲི་བུམ་པའྲི་རྣམ་པ་བརོད་ནའང་བུམ་པ་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བུམ་པ་ལ་

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བུམ་པའྲི་རྣམ་པའང་བུམ་སྒའྲི་བརོད་བྱར་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་རྣམ་པ་བུམ་སྒའྲི་བརོད་
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བྱར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་དེ་ནྲི་མཉེན་པས་བརོད་པ་ན་བུམ་པའྲི་དོན་གྲི་ཆ་གང་

ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ་བུམ་སྒ་ལས་བུམ་པའྲི་ཆ་དེ་

དག་གང་ཡང་མ་རྟོག་ན་བུམ་པ་དེ་རྟོགས་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་བུམ་སྒ་བརྡ་བྱེད་པ་ནྲི་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་བུམ་སྒས་རྟོགས་པ་ལ་བུམ་ལ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པ་སྣང་

བ་བརོད་པའྲི་ཚེ་བུམ་པའྲི་ཆོས་གང་རྟོགས་”ཤེ
1
་ན། དེའྲི་ཚེ་བུམ་སྒ་བུམ་པའྲི་དོན་གྲི་

ཆ་ནྲི་ཅྲི་བརོད་ཅེས། འདྲི་བ་དེ་ལ་བུམ་པའྲི་ཆོས་གཞན་བུམ་མ་ཡྲིན་”སེལ
2
་ཞྲིང་རྣམ་

པར་བཅད་པའྲི་ཆ་དེ་བརོད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་རྣམ་པ་བརོད་པའྲི་ཚེ་ནའང་དོན་གྲི་ཆ་གང་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་

རྟགས་མ་གྲུབ་པོ་ཞེན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་རྣམ་པ་དེ་བརོད་པ་

ན་ཇྲི་ལྟར་དོན་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཆོས་བརོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིན་པར་ཐལ། རྣམ་པ་

དེ་ཡང་དོན་བུམ་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞེས་

བརོད་པའྲི་སྒ་དོན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་

གསལ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྲི་བུམ་པའྲི་སྤྲི་སྒ་ནྲི། བུམ་གསལ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་

ཅན་གྲི་བུམ་སྤྲི་རྟོགས་པའྲི་དོན་གྲི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡྲིན་ལ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་རྣམ་

པ་བུམ་གསལ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། 

བུམ་པ་རང་མཚན་མཐོང་བ་གོམས་པས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་སྤྲུལ་ཅྲིང་

བསྐེད་པའྲི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་རྣམ་པ་དེའང་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་

རེས་འགོ་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་བོ་ལས་བདག་ཉྲིད་ཐ་

1 མ་ཕྱི། ༥༥ན༤ན།   ཞེ    * ཤེ

2 མ་ཕྱི། ༥༥ན༤ན།   སལ    * སེལ
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དད་པ་མེད་པའྲི་ཤེས་པའྲི་རས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རྣམ་པ་ནྲི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་ཡྲིན་ཀང་དོན་དུ་སྣང་བ་སོགས་

མེད་ལ། གཞན་སེལ་བའྲི་སྤྲི་ནྲི། དོན་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པར་མ་ཟད་སྣང་

བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཀང་དེ་བརོད་པ་ན་དོན་”ཐོབ
1
་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །”ཞེས
2
་སྟོན་པ་ནྲི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པས་རང་ལ་སྣང་བ་དེ་དོན་

བུམ་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བར་མ་ཟད། རང་ལ་སྣང་བ་དེ་བུམ་པའྲི་དངོས་པོར་སྒོ་

བཏགས་ཤྲིང་སྣང་བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་རྟོགས་པ་ཡྲིས་རང་ལ་སྣང་བ་དེ་གཞན་བུམ་

མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་གང་ཡྲིན་ན་རྟོག་པ་ལ་

བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བརོད་བ་ལ་ཕྲི་རོལ་བུམ་

པ་མྲི་ཐོབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྲི་འགལ་བ་མེད་དོ། །

དེར་མ་ཟད། རེས་འགོ་ཅན་སྒས་རེས་འགོ་ཅན། །དོན་གྲི་འབྲས་ཡྲིན་ཞེས་

སྨྲས་པ་དེ་ཡང་ཕོགས་འདྲི་ལ་འཐད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པ་ལ་བུམ་

མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་ན། བུམ་སྒ་ལས་བུམ་སྤྲི་གོ་བ་

འཐད་པར་ཐལ། རྟོག་པའྲི་ཤེས་པ་བུམ་སྒ་ཡྲིས་ངེས་པར་སྤྲུལ་ཞྲིང་བསྐེད་པ་དེ་དག་

ལ་བུམ་མ་ཡྲིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཉྲིད་འདྲི་དོན་བུམ་གསལ་རྣམས་ཀྲི་ཆ་ལ་

རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་མཉན་པ་ནྲི་བུམ་

པའྲི་གཞན་སེལ་བརོད་པར་བྱེད་ཀྲི་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པ་སོགས་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༥༥བ༢ན།   ཐབ    * ཐོབ

2 མ་ཕྱི། ༥༥བ༢ན།   ཞས    * ཞེས
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ནོ། །སབས་འདྲིར་རྲིགས་མཛོད་ལ་སོགས་པའྲི་”ཊྲིཀྐ
1
་སྔ་ཕྲི་མང་པོ་དག་གྲིས་གོང་

དུ་རྣམ་པ་སྒས་བརོད་པར་འདོད་པ་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་མེད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་

བཀག་ནས་དོན་གྲི་ཆ་ལ་འདྲི་རེས་འགོ་ཞེས་སོགས་སུ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་བུམ་སྤྲི་

དང་བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པ་སོགས་དངོས་འགལ་གྲི་ཕུང་པོ་དག་ཉེ་བར་

བངས་མོད། དེ་ཐམས་ཅད་སྒ་དོན་གང་ལ་ཟེར་གཏོལ་མ་བྱུང་བས་ནོངས་སོ། །

གཞན་སེལ་སྒ་དོན་ཡྲིན་པ་དེ་ན། བརྡ་སྦོར་བའང་སེལ་བའྲི་སོ་ནས་སྦོར་གྲི་

སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་

དེའྲི་ཕྲིར། དང་པོ་བ་ལང་གྲི་བརྡ་སྦོར་བ་ཡྲིན་དུས་ནའང་བ་ལང་རང་ཉྲིད་ཐ་སྙད་ཀྲི་

དུས་ན་རྟོགས་པའྲི་འབྲས་བུ་ཅན་ནམ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྦོར་ལ། དེ་ལྟར་བརྡ་སྦོར་

བའྲི་ཚེ་ནའང་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་བརྡས་བསྟན་པའྲི་དོན་ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་

བུ་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་པ་ཡྲི་ནོག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་

བའྲི་གཞན་སེལ་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དང་འབྲེལ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ་སྒ་དོན་ཡྲིན་ལ། 

དེས་ན་བརྡ་སྦོར་བ་ཡག་གཞན་སེལ་བའྲི་སོ་ནས་བརྡ་སྦོར་གྲི་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་

སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བ་ལང་ཞེས་པའྲི་བརྡ་སྦོར་བའྲི་ཚེ་རྟ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ། 

ནོག་སོགས་མ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང༌། ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་ནོག་སོགས་དེ་

མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ནོག་སོགས་དང་མྲི་ལན་པ་སེལ་ཞྲིང་རྣམ་པར་

བཅད་པའྲི་སོ་ནས་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་དང་བརྡ་འབྲེལ་བྱེད་པར་འགྱུར་གྲི་ཚུལ་དེ་

ནྲི་སྒ་དོན་དངོས་པོ་བ་ལ་བསྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་བརྡ་བྱེད་པ་ལ་མྲི་རུང་ངོ༌། །རྐང་པ་

1 མ་ཕྱི། ༥༥བ༦ན།   ཊྱིཀ    * ཊྱིཀྐ
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བརྒྱད་ཀྲི་ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་བརྡ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་

ནོག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཉྲིད་སྒ་དོན་དུ་བྱས་ནས་

སེལ་བའྲི་སོ་ནས་བརྡ་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ནོག་སོགས་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་མ་ཡྲིན་པ་

རྣམ་པར་བཅད་པ་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བ་ལང་ཞེས་པའྲི་སྒ་བརྡ་སྦར་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། སྔར་བཤད་རྣམས་ཀྲི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། རྲིགས་སོགས་རས་སུ་ཡོད་པ་ལ་

སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ཅྲིང༌། གནོད་བྱེད་མཐོང་བ་དེའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་སོགས་རས་གཞན་དང་

དེ་ལན་པའྲི་རས་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་འབྲེལ་བ་སོགས་ནྲི་དོན་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་ཅྲིང་དེ་

ལ་སྒྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་སྒ་མྲི་སྦོར་ཏེ། གཞན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྲི་གཞན་སེལ་བའྲི་

སྤྲི་ལ་སྒ་རྣམས་ཉྲིད་ནྲི་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞུང་འདྲི་ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པར། དེ་

ཕྲིར་རྲིགས་སོགས་དེ་ལན་ནྲི། །དོན་ལ་ཡོད་མྲིན་དེ་ལ་སྒ། །མྲི་སྦོར་གཞན་ལས་

ལོག་པ་ལ། །སྒ་རྣམས་ཉྲིད་ནྲི་སྦོར་ཕྲིར་རོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཏོན་ནས་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་མྲིང་སྦོར་རྟོག་པ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ནྲི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡྲི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལས། རྲིགས་སོགས་སྦོར་བའྲི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་རྲིགས་

སོགས་རས་ལ་སྦོར་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས།  རྲིགས་

སོགས་རས་ལ་སྦོར་བ་མྲི་སྲྲིད་ཀང༌། མྲིང་དོན་སྦོར་བའྲི་རྟོག་པ་ནྲི་ཡོད་པའྲི་དབང་

ཤེས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྟོག་བཅས་སོ་སྙམ་པ་ལ། མྲིང་དང་སྦོར་བ་ཡྲིན། རྟོག་པ་དང་

བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་ནས་མྲིང་སྦོར་རྟོག་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དང་བྲལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་དྲུག་ལས། དང་པོ་སྔ་ཕྲི་

བསྲེ་བ་མེད་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ནྲི་ཆོས་ཅན། 

མྲིང་དོན་སྦར་འཛིན་དེ་ཅྲི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། སྔ་ཕྲི་དང་བཅས་པའྲི་ཆོས་

གཉྲིས་བསྲེས་ནས་འཛིན་པས་སྟོང་པའྲི་ཕྲིར་ཁྱབ་སྟེ། མྲིང་སྦོར་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་དོན་

གང་ལ་དང་པོར་མྲིང་དེ་བརྡ་བྱས་པ་དན་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་གྲི་སྟེ་དན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

ཕྲིས་དོན་དེ་དང་རྲིགས་འད་བ་གཞན་མཐོང་བ་ནའང་འདྲིའྲི་མྲིང་འདྲིའོ་ཞེས་བསྲེ་

བར་བྱེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་རྟོག་པ་ཡུལ་

གཞན་འཛིན་ཡང་དབང་ཤེས་མཐོང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

དབང་ཤེས་ཡྲིན་ན། རྟོག་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྟོག་པ་ཡུལ་གཞན་

འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཡང་མྲིག་གྲིས་

གཟུགས་དག་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེར་ན་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་གཟུགས་དེ་ཡྲི་བརྡ་

མྲི་འཛིན་ཞྲིང༌། བརྡ་དེས་བསྐེད་པའྲི་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་རྟོག་”པ་
1
གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་སྒ་དོན་མྲི་སྣང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དབང་སྐེས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་སྒ་དོན་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟོག་པ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །གང་

ལ་སྒ་ནྲི་ངེས་པར་འགོད་པའྲི་སྒ་དོན་ཞྲིག་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་དེ་ལ་དམྲིགས་ཏེ་

རྟོག་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་དགོས་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རང་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་

ཡྲིས་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། ཕྲི་དོན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བར་མྲི་

1 མ་ཕྱི། ༥༧ན༡ན།   -པ་    * པ་
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འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་རྟོག་མོང་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། བོ་ཀུན་རྟོག་པ་ཡྲིན་

ན་གཟུགས་ལ་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་མཐོང་ཞྲིང་རྟོག་པ་ན། གཟུགས་ངེས་པའྲི་རྟོག་

པ་དེ་མོང་བྱེད་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེ་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་བོའ་ོཞེས་པ་ནྲི་

ཇྲི་ལྟར་མཐོང་ཞྲིང་དན་པར་འགྱུར་ཏེ། དན་པ་མོང་བའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བོ་ཀུན་རྟོག་པ་ཡྲིན་ཀང་དེའྲི་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་

མོད། སྐོན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། འོ་ན་དེ་ནྲི་རྟོག་”མེད
1
་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། བོ་ཀུན་རྟོག་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རྟོག་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནམ་དེ་ལས་ཐ་དད་ཡྲིན། རྟོག་པ་དེ་རྟོག་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མོང་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཤེས་པ་

གཅྲིག་ལ་འདྲི་གཟུགས་སོ་སྙམ་དུ་རྟོག་པ་དང༌། འདྲི་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཤེས་པའོ་

སྙམ་དུ་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སྟངས་གཉྲིས་ཡོད་དགོས་པ་ལ་རྒྱུ་གཅྲིག་ལ་དེ་ལྟར་རྟོག་པ་

གཉྲིས་ཅྲིག་ཆར་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཏེ་ཤེས་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་

ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་མོང་ངོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཐ་དད་པའྲི་ཤེས་པ་དུས་མཉམ་པས་མོང་

ངམ། འོན་ཏེ་ཕྲིས་འབྱུང་བས་མོང་། དང་པོ་ལྟར་ན། གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ནྲི་

དུས་མཚུངས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་མོང་བ་མྲི་འཐད་པར། རྟོག་གཉྲིས་

ཅྲིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད་ཅེས་པ་དེས་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་

འཛིན་རྟོག་པ་མོང་བའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ནྲི་དན་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། རང་དུས་ན་འདས་པའྲི་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༥༧ན༥ན།   མད    * མེད



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 745  

བོའ་ོསྙམ་དུ་རྟོག་པའྲི་”བོ
1
་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པ་དེ་ལ་དན་

པ་ཅྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པ་དེ་མོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་

ལ་ཁྱོད་ཀྲི་སྔོན་དུ་དེ་མོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དན་པ་ཡྲིན་ན་སྐོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། 

ལྷ་སྦྲིན་རང་གྲི་བོའྲི་མོང་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་གཞན་

མཆོད་སྦྲིན་གྲི་བོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་བོ་གཉྲིས་རང་ཡུལ་རང་ལ་ལོག་

གྱུར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་ངོ་བོར་གཅྲིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ།  ཁྱོད་རང་དུས་ན་

འདུས་པའྲི་ཡུལ་དན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སབས་འདྲི་དག་ཏུ་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་

དག་གྲིས་ནྲི་ནོར་བའྲི་ཕེང་བ་བརྒྱུད་མར་བྲྲིས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བྱེད་ཀྲི་བོ་ནྲི་རང་ལ་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་དན་པ་

ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ན། སྐོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་འདས་པའྲི་དོན་”རྲིག
2
་སྔར་རང་

རྒྱུད་ལ་བྱུང་བར་ཚད་མ་ཅྲིས་གྲུབ་སྟེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲི་

ཕྲིར་ན་དེ་འཇལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་རྟགས་ཅན་རེས་

དཔག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། རང་མངོན་སུམ་དུ་མོང་

བྱེད་མེད་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པ་བུད། ཟུར་ཕྲི་མའང་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་སྔར་སྐེས་པའྲི་

ཚེ་མ་མོང་ན། དེ་སྔར་རང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཆོས་ལན་གྲི་དཔེ་དག་དང་

བྲལ་བས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་མདོ་

སེ་བ་དག་གཟུགས་སོགས་དེའྲི་ངོ་བོར་ནྲི་སྣང་བ་ཅན་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་དེ་མ་

ཐག་པར་བྱུང་བའྲི་བོས་གཟུགས་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་བཞྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༥༧བ༢ན།   བླ    * བློ

2 མ་ཕྱི། ༥༧བ༤ན།   རྱི    * རྱིག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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དུ་འདས་ཟྲིན་པའྲི་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀང་དེའྲི་རྣམ་པར་སྣང་བའྲི་བོ་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་བྱུང་བས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང་མོང་བར་འདོད་པས་ལོག་

གྱུར་དུ་ཐལ་བ་དང༌། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་མེད་

དོ་ཞེ་ན། དེས་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སད་ཅྲིག་དུ་མ་རྒྱུན་ལན་དུ་སྐེ་བའྲི་ཚེ། 

གཟུགས་འཛིན་མོང་བྱེད་ཀྲི་བོ་རང་ལ་གང་གྲི་རྣམ་པ་སྣང་བའྲི་གཟུགས་འཛིན་སད་

ཅྲིག་ཐ་མ་དེ་ཁོ་ན་མོང་བར་འགྱུར་གྲི། དེའྲི་སྔར་བྱུང་བའྲི་བོ་དེ་དག་འཛིན་པར་མྲི་

འགྱུར་རོ། །ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་པའྲི་མོང་བྱེད་རྟོག་མེད་ཡོད་

པར་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་མོང་བའྲི་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཡང༌། 

ཡུལ་རང་ལས་རས་གཞན་འཛིན་པའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་རང་

གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་གཟུགས་འཛིན་རྣམ་

ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བྱེད་དེ་རྟོག་མེད་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་སོགས་འཛིན་

པའྲི་དབང་ཤེས་གཞན་ཡང་རྟོག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བརྡ་བྱ་མྲི་ནུས་པ་སྟེ་སྒ་དོན་

མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

ལྔ་པ་རང་མཚན་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་”ཤེས
1
་པ་གང་གྲིས་ཀང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

རྟོགས་པར་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། རྟོག་པ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་

སྟེ། སྤྲི་བརོད་ངང་ཚུལ་ཅན་སྒ་དང་རྟོག་པའང་དེ་དང་དོན་གཅྲིག་པ་སྟེ་སྒ་དོན་དང་

རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ན་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་

1 མ་ཕྱི། ༥༨ན༥ན།   ཤས    * ཤེས



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མཚན་སྣང་བའྲི་རྟོག་མེད་འགའ་ཞྲིག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་དང་རྒྱུ་རྲིགས་

མཚུངས་པ་ཅན་གྲི་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་རྟོག་མེད་ཡྲིན་པར་རྲིགས་འད་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་འདོད་རྲིགས་ཏེ། འབྲས་བུའྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིགས་འད་མྲི་འད་ཐ་དད་པ་ནྲི་རྒྱུ་

རྲིགས་འད་མྲི་འད་ཐ་དད་པ་ལས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དྲུག་པ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ལ། དངོས་དང་དེ་ལས་

འཕོས་པའྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཡྲིན་ན་མྲིང་

སྦོར་རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མྲིང་སྦོར་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་

ཕྲི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བརྡ་དན་པ་ལས་མྲིང་དོན་སྦོར་བ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་

ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་བརྡ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོ་བའྲི་ནུས་པ་

ཉྲིད་ལས་མྲིག་ཤེས་སོགས་དབང་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

གཟུགས་ནྲི་བརྡ་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་འབྲས་དབང་པོའྲི་བོ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་

ནུས་པར་འགྱུར་གྲི་དེ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟགས་ཡང་དག་གྲི་

ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མས་དངོས་སུ་ཚུལ་གསུམ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་བསྐེད། 

དེ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ། གཟུགས་ཀྲིས་ཀང༌། 

དངོས་སུ་རང་གྲི་བརྡ་དན་པ་ཉྲིད་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་དན་པ་དེ་ལས་དབང་ཤེས་

སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པར། དེ་ནྲི་མངོན་ཕོགས་

སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། །དན་པས་དབང་བོ་འགྱུར་བའང་མྲིན། ཞེས་དོན་པ་ལྟར་བཏོན་ནས་

བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀྲིས་རང་གྲི་བརྡ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་

སྐེད་ཅྲིང༌། དན་པ་དེ་ལས་གཟུགས་འཛིན་དབང་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའང་མྲིན་པར་
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ཐལ། མྲིག་ཤེས་དེ་ནྲི་གཟུགས་དེ་རང་ལ་དངོས་སུ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ལས་སྐེ་བའྲི་

ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། མྲིག་ཤེས་གཟུགས་ལས་དངོས་སུ་མྲི་སྐེ་བར་བརྡ་དན་པ་ལས་

དངོས་སུ་སྐེ་ན། རྐེན་གསུམ་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་པའྲི་ཚེ་དབང་ཤེས་སྐེ་ལ། མེད་ན་མྲི་

སྐེ་བའྲི་ངེས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་ཕྲི་དོན་ལས་དངོས་

སུ་མྲི་སྐེ་བར་བརྡ་དན་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐེ་བ་གང་ཞྲིག །རྐེན་གསུམ་ནུས་ལན་དུ་

ཡོད་པ་དེ་ལས་དུས་གཞན་དུའང༌། བརྡ་དན་པར་འགྱུར་ཞྲིང་དེ་དག་ཡོད་པའྲི་

སབས་ལ་ལར་ཡང་རྣམ་པར་གཡེངས་ནས་བརྡ་མ་དན་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

རྲིམ་གྲིས་བརྡ་དན་པ་དང་མྲིག་ཤེས་གཉྲི་གའྲི་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ་གཟུགས་ཀྲིས་དང་

པོར་བརྡ་དན་དངོས་སུ་བསྐེད། དེ་ནས་མྲིག་ཤེས་དངོས་སུ་བསྐེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

གཟུགས་དེ་རང་འབྲས་བརྡ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་བསྐེད་ནས་མ་ཞྲིག་པར་འདོད་དགོས་

པས་རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མ་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་རྟག་པས་འབྲས་བུ་སྐེད་པ་ལ་སྔར་མྲི་སྐེད་ཅྲིང་ཕྲིས་སྐེད་པའྲི་ཁྱད་

པར་ཐ་དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་སྔར་བརྡ་དན་པ་སྐེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དུས་ན་མྲིག་ཤེས་ཀང་

སྐེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་བརྡ་དན་སྐེད་བྱེད་དང་དབང་པོའྲི་བོའྲི་རྒྱུ་གཞན་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་

སད་ཅྲིག་སྔ་མས་བརྡ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེད་ལ། ཕྲི་མས་དབང་ཤེས་སྐེད་དོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟ་ན་དན་པའྲི་དོན་ཡང་གཞན་ཡྲིན་ལ། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡང་

གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲིག་ཤེས་སྐེད་པ་དེ་ལ་བརྡ་དན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་དབང་ཤེས་སྐེ་བ་བརྡ་དན་ལ་ལྟོས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བསྟན་ནས་མྲི་ལྟོས་
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པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་སྐེད་པ་དེ་ལ་བརྡ་དན་པ་

དོན་ཅྲི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། བརྡ་དན་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་བརྡ་བཏགས་པ་གྲུབ་པའྲི་དོན་

དུ་འདོད་ཅྲིང་བརྡ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ནྲི་བརྡ་བཏགས་མེད་པ་སྟེ་

སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁྱད་པར་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བརྡ་

ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲི་ཙམ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་ཁྱད་པར་རང་མཚན་ཡུལ་དུ་ཉེ་བ་ལ་ལྟོས་

པར་མྲི་རུང་ངོ༌། །དེའྲི་ཕྲིར་མྲིག་དང་གཟུགས་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མྲིག་བོ་སྐེ་བར་

འགྱུར་གྲི་དབང་ཤེས་སྐེ་བ་བརྡ་ལ་མྲི་ལྟོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དག་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ཕྲིར་མྲིག་དང་

གཟུགས་དག་ལ། །བརྟེན་ནས་མྲིག་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་འདྲི་ལྟར་རྒོལ་

ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ལ་དབང་པོ་བཞྲིན་དུ་ཡུལ་ཡང་

ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྲིན་པ་འོ་ན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཡུལ་དབང་གཉྲིས་ཀ་ལ་རག་ལས་ནས་སྐེ་བ་དེ་

ནྲི་དབང་ཤེས་དང༌། མྲིག་ཤེས་ཞེས་སོགས་དབང་པོའྲི་སོ་ནས་ཐ་སྙད་བྱེད་ཀྲི་

གཟུགས་ཤེས་ཞེས་སོགས་ཡུལ་གྲི་ཐ་སྙད་དེས་མྲི་བརོད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དགོས་པ་དེའྲི་

ལན། ཚད་མ་མདོར། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲི་ཕྲིར། ”དེ་ཡྲི་ཐ་སྙད
1
་དབང་པོས་བྱས། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ནྲི་རྟོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་དག་ཕོངས་པས་ཐ་སྙད་

བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མྲིང་དེས་དོན་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་མཐོང་ནས་ཐ་

སྙད་ངེས་པར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །མྲིག་ཤེས་ཞེས་སོགས་དབང་པོའྲི་སོ་ནས་ཐ་སྙད་

1 མ་ཕྱི། ༥༩བ༢ན།   ངོ་ཡྱི་ཐ་སེད    * དེ་ཡྱི་ཐ་སད
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བྱས་པ་ལའང༌། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་དེ་དང་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་འཁྲུལ་མེད་དུ་

གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཡོད་དེ། མྲིག་སོགས་དབང་པོ་དེ་དག་ནྲི་རང་འབྲས་མངོན་སུམ་དེ་

དང་དེའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་རྔའྲི་སྒ་དང་ནས་

ཀྲི་མྱུ་གུ་ཞེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཡུལ་རྣམས་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ཤེས་

ལ་མྲིག་དང་ཡྲིད་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པས་ཐ་སྙད་དེ་གང་རུང་ཅྲིག་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པར་གོ་མྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་སྦར་བར་བྱ་བའང་དོན་དེའྲི་དངོས་མྲིང་ལ་ཁྱབ་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ། དེའྲི་ཕྲིར་མྲིག་

ཤེས་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་འདྲི་ལ་ནྲི་ཆོས་ཅན། མྲིག་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་བའྲི་

ཤེས་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྲི་བརྡ་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤེས་པ་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པར་གོ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཁྱོད་སྦར་བར་བྱ་བའྲི་མྲིང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་

རྟགས་ཡྲིན་ནོ། །གཟུགས་ཤེས་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤེས་པ་དེ་འདའྲི་

དངོས་མྲིང་དུ་སྦར་བར་བྱ་བ་ལོག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་དངོས་མྲིང་གྲི་ཁྱབ་པར་བྱེད་

པའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པ་དེ་ཐུན་མོང་མྲིན་པར་ནུས་པ་ནྲི་ཁྱོད་ལ་ལོག་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །

གསུམ་པ་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ལ་ལུང་འགའ་སང་བ་ལ། ཚད་མ་མདོར། 

གལ་ཏེ་དེ་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་རྟོག་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་འདུས་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན། གང་ཡང་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་གྲི་རས་ཀྲི་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཀང་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། 

ཞེས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་པ་དེའྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་དགོས་པ་

ནྲི། ཁྱོད་རང་གྲི་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་དབྱྲིག་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་ལུང་ལས་
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དབང་ཤེས་ལྔ་རས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཞེས་དངོས་སུ་སྨྲོས་

ནས་རས་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་སྤྲིའྲི་ལུས་ཅན་དུ་བཤད་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཚོགས་

”ལྔ
1
་ནྲི་བསགས་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ཅན་ནོ། ཞེས་མདོ་ལས་བཤད་པས། བསགས་

པ་དག་ནྲི་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཚོགས་པ་དེ་སྤྲི་ཡྲིན་ལ་སྤྲི་དེ་ལ་དབང་པོའྲི་བོ་

འཛིན་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་དབང་ཤེས་སྤྲི་བོར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྤྲི་བོ་གདོན་མྲི་ཟ་

བ་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་དུ་

སྨྲས་བ་ནྲི་ལུང་དང་ཁས་བངས་གཉྲི་ག་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་བསྟན་པའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མ་མདོར། དེར་དོན་དུ་མས་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། རང་དོན་སྤྲིའྲི་སྤོད་ཡུལ་

ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་འཕོས་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ལུང་

དོན་བཤད་དེ་འགལ་བ་སང༌། ལུང་དོན་ལ་རོད་པ་སང་བ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཉེས་པ་འདྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་དག་རྡུལ་ཕན་

དོན་གཞན་དང་ནྲི་འདབ་འབྱོར་དུ་མངོན་པར་འབྲེལ་པའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་

ལས་གཞན་ཚོགས་པའྲི་དངོས་པོ་གང་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག །བསགས་པ་ཞེས་

བཤད་ལ། དེ་དག་ནྲི་རང་འཛིན་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ནོ་དེས་

ན་རྡུལ་ཕན་གཞན་དག་འདབ་འབྱོར་དུ་གནས་པ་མེད་པར་ནྲི་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་

ལས་ཁྱད་པར་ཅན་རྡུལ་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཡང་མེད་པས་ཁྱབ་ལ། 

དབང་ཤེས་དེ་དག་རྡུལ་ཕན་ཟླ་མེད་གཅྲིག་ལ་འཛིན་བྱེད་དུ་ངེས་པ་མྲིན་པས་ཁྱབ་

པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་རྣམས་རས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཟླ་མེད་རེ་རེ་བའྲི་ཡུལ་ཅན་

1 མ་ཕྱི། ༦༠ན༣ན།   སྔ    * ལྔ
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མ་ཡྲིན་པར་རྡུལ་རས་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་སྤྲིའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་གྲི་

རས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྤྲི་མཚན་འཛིན་པར་བཤད་པ་མྲིན་པས་སྤྲི་བོར་ཐལ་བར་མྲི་

འགྱུར་རོ། །རྐང་པ་བརྒྱད་ཀྲི་ངག་དོན་ནྲི། ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་དབང་ཤེས་

རྣམས་སྤྲི་འཛིན་རྟོག་པར་བསྟན་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཁྱོད་ཀྲིས་དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་

རྡུལ་ཕན་ཟླ་མེད་མྲི་སྣང་གྲི་རྡུལ་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་དངོས་པོ་སྣང་ངོ་ཞེས་པ་ཙམ་

ཞྲིག་བསྟན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལུང་གྲི་དོན་ལ་རོད་པ་སང་པ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་དང༌། དེ་དགག་

པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་བུམ་གཟུགས་ཀྲི་རྡུལ་དུ་མ་ཚོགས་པ་དེ་རྣམས། 

གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ཡྲིན་པར་ཁྱད་མེད་པས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཡང་ཟླ་མེད་ཀྲི་རས་རེ་རེ་བ་དབང་ཤེས་ལ་མྲི་སྣང་བར་དུ་མ་ཚོགས་པ་

སྣང་དགོས་ན་དེ་དག་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡན་ལག་རྡུལ་

དུ་མ་དབང་ཤེས་ལ་ཅྲིག་ཅར་སྣང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། བོ་གཅྲིག་

གྲིས་ཅྲིག་ཅར་དོན་དུ་མ་འཛིན་པ་སྲྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེ་

དགག་པ་ལ། ཏྲིལ་སོགས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁ་བོ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་

པ་མེད་པར་ཐལ། ནོག་སོགས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་གྲི་ཁས་

བངས་དང་ཡང་འགལ་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། བོ་གཅྲིག་གྲིས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་

འཛིན་པ་མྲི་སྲྲིད་ན། ཏྲིལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་མའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཇྲི་ལྟར་ཅྲིག་ཆར་འཛིན་

པར་སྣང་བ་ཡྲིན། འདྲི་ལ་འཇུག་པ་མགོགས་པས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་པའྲི་སྐོན་སོང་མྲི་འཐད་པར་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་
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བས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་ན་འབྲུའྲི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་ཁུངས་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་

འབབ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཇྲི་ལྟར་རྲིམ་མྲིན་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་བོ་རྣམས་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇུག་པ་མྱུར་བར་དུས་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲི་ལྟར་དེ་དག་ལ་འགའ་ཞྲིག་རྲིམ་མྲིན་སྣང་བ་དང༌། གཞན་ནྲི་

རྲིམ་ལན་སྣང་བའྲི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་འགྱུར། དེའྲི་ཕྲིར་དོན་ཀུན་འཛིན་པ་ལ་ཤེས་

པ་འདྲི་དག་ནྲི་རྲིམ་མྲིན་ཅྲིག་ཅར་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྐང་པ་དྲུག་གྲི་ངག་དོན་

ནྲི། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡྲིན་ན་རང་ཡུལ་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཛིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཡྲིན་ན་རང་ཡུལ་འཛིན་པ་མྱུར་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཡྲིན་ན། 

རང་གྲུབ་དུས་ལས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་བར་མྲི་སོད་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་འཛིན་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར། ར་བར་འདོད་ན། བོ་ཅྲིག་གྲིས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་

འགལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ཁ་བོ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ། དངོས་དང༌། དེ་ལས་

འཕོས་པའྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བོ་གཅྲིག་གྲིས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་མྲི་

སྲྲིད་ན། བོ་གཅྲིག་ལ་ཕེ་མ་ལེབ་”ཁ
1
་ལ་སོགས་གཟུགས་དུ་མའང་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བར་

འགྱུར་ཏེ་དེ་འད་སྣང་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕེ་མ་ལེབ་དང༌། རྨ་བྱའྲི་

མདོངས་སོགས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་སྔོ་སེར་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་དེ་ཡན་ལག་ཅན་

གཅྲིག་ཡྲིན་གྲི་ཡན་ལག་སྔོ་སེར་སོགས་དུ་མ་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྨ་བྱའྲི་

མདོངས་ཀྲི་བཀྲ་བ་དེ་བས་ཀང་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་སོགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་

1 མ་ཕྱི། ༦༡ན༤ན།   ཕྲ    * ཁྲ
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བ་”ཞྲིག
1
་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་འདྲི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དབང་ཤེས་

ཀྲིས་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ལ་ལྟ་བའྲི་ཚེ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སེར་སོགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཆ་

མེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་གྲི་རང་བཞྲིན་མྲིན་ཏེ། རས་སྣ་ཚོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་ནོར་བུའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །སྔོ་

སོགས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ལ། རྒྱན་མཁན་པོ་འདྲི་ལྟར་བཞེད་དེ། 

གལ་ཏེ་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ཕན་ཚུན་སངས་པར་དམྲིགས་ཀང་ཕན་

ཚུན་བར་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རེག་བྱའྲི་ཁྱད་པར་གཅྲིག་ལ་འདུ་བའྲི་

ཕྲིར་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བར་ཆད་པ་མེད་ཅྲིང་རེག་

བྱའྲི་ཁྱད་པར་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་ནྲི་སྣམ་བུ་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པ་དག་ལའང་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་དེ་དག་གྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ཀང་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྲི་ནུས་ཏེ་དེ་དག་ནྲི་རྒྱུ་

ཚོགས་སོ་སོས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་མངོན་སུམ་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འཆད་དོ། །

ལྷ་དབང་བོ་འདྲི་ལྟར་བཞེད་དེ། རས་ཁ་ལ་སོགས་ལ་སྔོ་སོགས། །རྣམ་པ་ཐ་

དད་མཚུངས་པ་ཡྲིན། ཞེས་བཏོན་ནས། གཞན་ཡང་ཚོན་སྣང་ཚོགས་ཀྲིས་བསྒྱུར་

བའྲི་རས་ཁ་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་པའྲི་སྔོ་སེར་སོགས་བོ་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་

རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་ཀང་བོ་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་མཚུངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རས་ཁའྲི་སྔོ་སེར་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་ཀང་ཐ་

དད་དུ་འདོད་དགོས་སོ་ཞེས་རྐང་པ་གོང་མ་གཉྲིས་དང་རྲིགས་པ་རྣམ་གངས་པ་འཆད་

དོ། །འདྲི་ནྲི་འགེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་གསལ་བར་བྲྲིས་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་དག་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༦༡ན༥ན།   ཅྱིག    * ཞྱིག
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ཡྲིད་བརྟན་མྲི་སྣང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་སྣམ་བུ་ཁ་བོ་སོགས་བཅོས་མ་དེ་དག་ལ་ཡན་ལག་གྲི་

གཟུགས་འབའ་ཞྲིག་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བཅོམ་མ་མ་ཡྲིན་པ་རྨ་

བྱའྲི་མདོངས་སོགས་ལ་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཉྲིད་སྣ་ཚོགས་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་

པས་མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ལ་སྔོ་སེར་སོགས་སངས་པའྲི་ཁ་

བོ་གཞན་མཐོང་བ་ངོ་མཚར་རོ་ཞེས་ཏེ། ངག་དོན་ནྲི། རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་ཁྱོད་ཀྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ལས་རས་གཞན་པའྲི་ཁ་བོ་མེད་དེ། །དེ་འད་ཚད་མས་མ་

མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། འོན་ཏེ། སྣམ་བུ་སོགས་བཅོས་མ་ལ་ནྲི། སྔོ་སེར་སོགས་རྲིམ་གྲིས་

སྣང་ཞྲིང་བཅོམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ཅྲིག་ཅར་སྣང་

ངོ༌། །ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བཅོས་མའྲི་སྔོ་སེར་སོགས་སྣང་བ་དང་བཅོས་མ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་སྔོ་སེར་སོགས་སྣང་བའྲི་བོ་དེ་དག་ལས་གཅྲིག་ནྲི་རྲིམ་ལན་དོན་མང་དང༌། 

གཅྲིག་ནྲི་རྲིམ་མྲིན་དོན་གཅྲིག་གྲིས་འཛིན་པའྲི་ཁྱད་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

གཉྲིས་ཀས་ཀང་དུས་ཅྲིག་ཅར་དང་དོན་གྲི་རྣམ་པ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་སུ་མཚུངས་པར་སྣང་

བའྲི་སོ་ནས་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་འདའྲི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། རང་འཛིན་དབང་པོའྲི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོ་སྟེ་རྣམ་པ་མྲི་

འད་བར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་རྣམ་པ་མྲི་འད་བར་སྣང་བ་དེ་ཐ་དད་

དུ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྣམ་བུའྲི་སྔོ་སེར་སོགས་རས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་

འདྲི་རྣམས་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་ཚད་མ་གང་གྲིས་འགྲུབ་སྟེ་མྲི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བོ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 
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གཞན་ཡང༌། ཕེ་མ་ལེབ་ཀྲི་”ཁ
1
་བོ་སོགས་བཅོམ་མ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམས་ཀྲི་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱོད་

རང་གྲི་ཁས་བངས་དང་འགལ་ཏེ། ཕེ་མ་ལེབ་ཀྲི་ཁ་བོའྲི་རྲི་མོ་སོགས་འཛིན་པའྲི་བོ་

དབང་ཤེས་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་མྲིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་སྔོ་སེར་སོགས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་གྲིས་བརམས་པ་གང་ཞྲིག །རྲིགས་

མྲི་མཐུན་རྣམས་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་རོམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཕྲི་ཟུར་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་བངས་སོ། །གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་སྣ་ཚོགས་

སྣང་བ་མྲིན་གྲི། སྔོ་སེར་སོགས་ཕད་པའྲི་ལན་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ཕད་པའྲི་ལན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དབང་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་གཟུགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་ཁས་བངས་ཏེ། ལན་པ་ལ་གཟུགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མྲི་བརྟེན་པ་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་འདའྲི་ལན་པ་ཁ་བོ་དངོས་མྲིན་ཀང་ཁ་བོ་དངོས་དང་སྔོ་

སེར་སོགས་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བར་ཆོས་མཚུངས་པས་”ཁ
2
་བོར་ཉེ་བར་བཏགས་ཏེ་

སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་འདའྲི་ལན་པ་དེ་དེ་ལྟར་

ཆོས་མཚུངས་པའྲི་སོ་ནས་ཁ་བོར་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་པའང་མྲིན་པར་ཐལ། 

དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་སྔོ་སེར་སོགས་རེ་རེ་བ་ལ་ཁ་བོ་དངོས་འཕོད་པ་འདུ་བས་སྔོ་སེར་

སོགས་རེ་རེ་ཡང་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཁ་བོར་སྣང་དགོས་པ་ལ་སྔོ་སོགས་རེ་

རེ་བ་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༦༢ན༤ན།   ཕྲ    * ཁྲ

2 མ་ཕྱི། ༦༢བ༡ན།   ཕྲ    * ཁྲ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 757  

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཁོ་ན་རེ་སྣམ་བུ་སོགས་བཅོས་མའྲི་ཁ་བོ་

དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་དེ་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་ཉྲིད་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྲིན་པར་ཁས་

བངས་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད་ཅེས་ན། ཁས་བངས་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྲིགས་མྲི་མཐུན་

རྣམས་རོམ་མེད་ཕྲིར། རྲི་མོ་སོགས་བོ་སྣ་ཚོགས་མྲིན་ཞེས་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ་དེ་

ཡན་ལག་ཅན་མ་ཡྲིན་ཀང༌། སྔོ་སེར་སོགས་རས་ཐ་དད་དུ་མ་བོ་གཅྲིག་ལ་སྣང་བར་

ཁས་ལེན་མྲི་དགོས་ཏེ། སྣམ་བུའྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ཕད་པའྲི་ལན་པ་གཅྲིག་ཉྲིད་དབང་

ཤེས་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཁས་བངས་དང་འགལ་ཏེ། 

གཟུགས་མེད་ཕྲིར་ལན་སྣ་ཚོགས་མྲིན་ཞེས་བྱས་པས། ཁོ་ན་རེ། དེ་འདའྲི་ལན་པ་

དེ་ཁ་བོ་དངོས་མ་ཡྲིན་ཀང་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་རྨ་བྱའྲི་”མདོངས
1
ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་

ལྟ་བུ་ཁ་བོ་དངོས་ཡྲིན་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་ཁ་བོར་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟར་དུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་པའང་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་རྨ་བྱའྲི་

མདོངས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཁ་བོ་དངོས་ཡྲིན་དགོས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ན་ཆ་

མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞྲིག །ཆ་མེད་རེ་རེ་ཡྲིན་ན་སྣ་ཚོགས་མྲིན་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་ཞྲིག་ཅེས་པ་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་བངས་སོ། །གཞུང་འདྲི་

དག་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་འཆད་ཤེས་པ་མ་བྱུང་ངོ༌། །

ཁོ་ན་རེ་བཅོས་མ་དང་བཅོས་མ་མྲིན་པའྲི་ཁ་བོ་གང་ཡྲིན་ཀང་དབང་ཤེས་

ཀྲིས་སྔོ་སེར་སོགས་རེ་རེ་ཁོ་ན་མཐོང་གྲི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་མྲི་སྲྲིད་ལ། རེས་ཀྲི་

རྟོག་པས་སྔོ་སེར་སོགས་བསྲེས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གོང་

1 མ་ཕྱི། ༦༢བ༥ན།   མ་དངོས    * མདོངས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 758  

དུ་བཤད་པའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

ནྲི་གཟུང་བ་ལ་རེས་ཀྲི་བོ་ཡྲིས་བསྲེས་ནས་སྣ་ཚོགས་སུ་འཛིན་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་

ན་རེས་ཀྲི་རྟོག་པས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །བོ་གཅྲིག་གྲིས་

དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་འཛིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཕྲི་མ་དང་གསལ་བ་དངོས་

སུ་ཁས་བངས་སོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་དབང་ཤེས་རྟོག་མེད་གྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཤེས་བྱས་ཆོས་ཅན། སྔོ་སེར་སོགས་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་རྟོག་པ་མེད་པར་

གྲུབ་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གང་གྲི་ཕྲིར་རྟོགས་པས་སྔོ་སེར་སོགས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་

དུ་བསྲེས་ནས་འཛིན་ཞྲིང༌། རྟོག་པ་ནའང་དབང་ཤེས་དེ་དག་གྲིས་སྔོ་སེར་སོགས་

རེ་རེ་བ་གཞན་དག་རྲིམ་གྲིས་མཐོང་བ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། རོད་པ་དང༌། ལན་གཉྲིས། 

རོད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཅན་གྲི་དོན་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་དེ་དག་

ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་མྲི་རྲིགས་ན། རེ་ཤྲིག་གཅྲིག་པུའྲི་

བོ་དེ་ཉྲིད་སྣ་ཚོགས་སུ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་སྣང༌། ཞེས་པ་སྟེ། སྣ་ཚོགས་གཅྲིག་པའྲི་རང་

བཞྲིན་མྲིན།  ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། སྔོ་སེར་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འགལ་ན། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

འགལ་ཞེས་རོད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལན་ལ། ཕྲི་དོན་འགོག་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལན་དང༌། 

ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མ་བཅོས་པའྲི་ཁ་བོ་

མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་སྤྲིར་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། 

ཁྱད་པར་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། ཕྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དོན་མེད་པ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་དོན་དམ་དུ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ལ་རང་སེའྲི་ལུང་

འགལ་”སང
1
་བ་དང༌། དབང་ཤེས་དེ་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་དུ་མ་བོ་དེའྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྤྲི་དོན་དང༌། གཞུང་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། 

དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་

གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བདེ་བར་བཤེགས་པས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྲིམ་པ་གསུམ་དུ་

བསོར་བ་འདྲི་དག་ལས། གང་ཞྲིག་ནྲི་དང་བའྲི་དོན་དང༌། གང་ཞྲིག་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན། དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་ཡང་ཇྲི་ལྟར་བུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་”མདོ
2
་

ཉྲིད་ལས། གང་གྲི་སོ་ནས་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་དུ་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་མང་དུ་

གསུངས་ཀང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ནྲི། བོ་གོས་མྲི་ཟད་པས་བསྟན་པའྲི་

མདོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། བརོད་བྱ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའྲི་མདོ་

སེ་དག་ནྲི་དང་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དེས་བསྟན་པའྲི་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེ་དག་ལས་གོང་དུ་དངས་ན་དོན་གཞན་

དུ་བཤད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདོ་སེ་གང་བརོད་བྱ་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་གཙོ་

བོར་སྟོན་པ་དེ་དག་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དེས་ཇྲི་

ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་གྲི་དོན་དེར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཞེད་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང༌། ཐ་མ་དང་བའྲི་དོན་དང༌། བར་པ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་དོན་

དུ་བཞེད་དོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ནྲི། མདོ་དེའྲི་དོན་མདོ་གཞན་གྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༦༣བ༡ན།   སྡང    * སང

2 མ་ཕྱི། ༦༣བ༣ན།   མདེ    * མདོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བཤད་དགོས་པ་ལ་དང་བའྲི་དོན་དང༌། དེ་ལས་བཟློག་པ་མདོ་དེའྲི་དོན་གཞན་གྲིས་

བཤད་མྲི་དགོས་པར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས་པས་ཆོག་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

པར་བཞད་ཅྲིང༌། དེས་ན་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཡང་དང་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དགོངས་པ་ངེས་

འགེལ་སོགས་ཀྲིས་དེའྲི་དོན་བཤད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ནྲི་ངེས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་གཞན་གྲིས་དེའྲི་དོན་བཤད་མྲི་དགོས་པར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་

བངས་པས་ཆོག་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་ལོ་བར་བ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་

བོ་ཉྲིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་དགོངས་འགེལ་སོགས་ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་ཚུལ་

བཤད་པའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཁས་ལེན་གྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མ་གྲུབ་པ་

ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་དོན་དུ་བྱས་ནས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་པར་མྲི་བྱེད་དོ། ཞེས་

བཞེད་ཅྲིང་དེའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཐེག་བསྡུས་དང༌། བྱང་ས་དང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསྡུ་བ་དང༌། མདོ་སེ་རྒྱན་དང༌། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེར་ར་འགེལ་སོགས་ལས་

བཤད་ལ་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀང༌། དང་ངེས་ཀྲི་ཚུལ་དེ་དང་

མཐུན་པ་བཞེད་དེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོས། བརྒྱད་སྟོང་པའྲི་དོན་བསྡུར། 

དང་ངེས་ཀྲི་ཚུལ་ཐེག་བསྡུས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན་འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་དོན་

ཡྲིན་ཏེ། དེར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡོད་པ་བཤད་པ་ནྲི། གཉྲིས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་

བསད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་རང་ཡུལ་རྒྱངས་ཆང་དུ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་

དང་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འཁོར་ལོ་བར་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་
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བཤད་པ་ཡང་དང་དོན་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ངོ་བོ་གཏན་མེད་ངོ་བོ་མེད་པར་

བཤད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ངོ་བོ་མེད་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཞྲིག་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་པ་

དང༌། མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འཁོར་ལོ་ཐ་

མ་ལས་ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མེད་ཅྲིང༌། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་

པར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ངེས་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དགོངས་པ་དང་དགོངས་གཞྲི་སོགས་

བཤད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་རྲིགས་པས་གནོད་པ་མྲི་

འབབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ཀྲི་དགོངས་པ་མདོར་དྲིལ་བ་

ཡྲིན་ལ། དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་གཞུང་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། 

ཆེས་ཞྲིབ་ཏུ་བཀོད་ན་མངས་ཀྲི་དོགས་ཏེ་འདྲིར་མ་བྲྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་རྣམ་པ་

གསུམ་ཏེ། ཀུན་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང༌། གཞན་གྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང༌། 

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དོ། །དང་པོ་ལ། སྒོ་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི། གཉྲིས་སྣང་གྲི་

བག་ཆགས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནས་པ་དང༌། བཤེས་གཉེན་

ངན་པས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་སོགས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་བོ་བུར་དུ་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསོས་པ་

དག་གོ །གང་ལ་འདོགས་པའྲི་གཞྲི་ནྲི། གཙོ་བོར་གཞན་དབང་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། ཡོངས་

གྲུབ་དང་ཀུན་བཏགས་ཀང་སྒོ་འདོགས་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་ཏེ། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒོ་

འདོགས་པ་ནྲི་ཡོད་དོ། །གདགས་གཞྲི་དེ་དག་ལ་བག་ཆགས་དེ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཇྲི་ལྟར་ཀུན་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། བཏགས་པ་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་
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པ་དང་མ་འབྲེལ་བའོ། །འབྲེལ་པ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། དང་པོ་ནྲི། བག་ཆགས་བརྟན་པ་ལས་

བྱུང་བའྲི་རྟོག་མེད་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་དག་ལ་རང་ཡུལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་

གང་ཡྲིན་པའོ། །འདྲི་ཡང་ཀུན་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་

འདའྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲི་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་རང་ལས་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་ནྲི།  

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་

སྣང་བའང་རྟོག་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐལ་བ་དེ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། མྲི་འཐད་དེ། བུམ་

པ་ཡྲིན་ན་རང་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཏགས་པ་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་གཉྲིས་པ་ནྲི། བརྒྱུད་ནས་དངོས་པོ་དང་

འབྲེལ་པའྲི་རྟོག་པ་དོན་མཐུན་དག་གྲི་སྣང་ཡུལ་གང་ཡྲིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་

རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་ལྟ་བུའོ། །འདྲི་དག་ཀང་ཀུན་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་སྟེ། རྟོག་པ་དེ་དག་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བཏགས་པ་དངོས་པོ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡང་གཉྲིས་ཏེ། དང་པོ་ནྲི། བག་ཆགས་མྲི་

བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྟོག་མེད་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་དག་ལ་རང་ཡུལ་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཏུ་སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་ཟླ་བ་

གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རྟོག་པ་དོན་མྲི་མཐུན་དག་གྲི་སྣང་

ཡུལ་གང་ཡྲིན་པ་སྟེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་ང་རང་དབང་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒ་

རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་སྒ་རྟག་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན། ཀུན་བཏགས་པའྲི་དབྱེ་བ་

ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་བཏགས་པ་དང༌། ཀུན་བཏགས་ཀྲི་བག་
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ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་བཏགས་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་

དང༌། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དངོས་པོར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་རྒྱངས་ཆང་དུ་སྣང་

བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་རང་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་བུམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལྟ་

བུ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་

བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་ན་ཡང་ཀུན་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་འགལ་ཏེ། གཞྲི་མ་གྲུབ་ན་

བཏགས་ཡོད་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྒ་རྟག་པ་སྒོ་བཏགས་མ་ཡྲིན་

ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ན་བརྫུན་པར་འགྱུར་ལ། བརྫུན་པ་ནྲི་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་དོན་ལོག་ཡྲིན་པས་སྒ་རྟག་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀུན་རོབ་ཡྲིན་

ཀང་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་པ་ནྲི། ཆད་པར་ལྟ་བ་མྲི་བཟད་པ་སྔོན་དུ་འོངས་པའོ། །     ། །

དེས་ན་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ནྲི་སྒོ་འདོགས་དང། དེ་ལ་སྒ་རྟག་པར་སྣང་བ་སྒོ་

བཏགས་ཡྲིན་ཅྲིང། ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་གྲི་སྒ་རྟག་པ་ནྲི་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་སྒོ་བཏགས་

དང་ཀུན་བཏགས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་ང་

རང་དབང་བར་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་དང༌། བདག་རྟག་པ་གཅྲིག་པུར་འཛིན་པ་

སོགས་ངར་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ལ་བདག་རྟག་པ་གཅྲིག་པུར་སྣང་བ་སོགས་སྣང་བ་

ལྟར་གྲུབ་པ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་གང་ཟག་

གྲི་བདག་ཡྲིན་ནོ། །བདག་”དེ
1
་དག་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༦༥བ༢ན།   ད    * དེ
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རྲིག་པའྲི་དགག་བྱ་ཡྲིན་པས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུའང་གཞྲི་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། བདག་དེ་ལྟ་བུར་

རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་ནྲི་མྲིན་པས་

འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་རྣམ་པར་ཕེ་དགོས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་

སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་རྲིགས་པའྲི་དགག་

བྱར་གྱུར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྲིགས་པས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་སྟེ། 

ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམྲིགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོན་པོ་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་

ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ཞེས་འདོད་པ་དག་ལ་ནྲི་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་པ་ལ་

སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་དེ་ཐ་སྙད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་རོལ་

གྲི་བུམ་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེར་མ་ཟད་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་

བ་ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པས་དེ་ལ་དོན་དུ་ཞེན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀང་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །བརོད་པར་བྱ་བ་

མང་ཡང་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ །སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་

དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་སོགས་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་

ནོ། འོ་ན་ང་རང་དབང་བར་སྣང་བའྲི་བོ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། 

སྔོན་པོ་རང་ལས་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བའྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མ་ཡྲིན་ཞེ་ན། སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མ་
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ཡྲིན་ཞྲིང་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་ཡྲིན་ཀང༌། སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་

སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྲི། དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་

འཛིན་སྟངས་མེད་ལ། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་ནྲི། ང་རང་དབང་བར་སྣང་བར་མ་

ཟད། ང་རང་དབང་བར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སྟངས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་མཚུངས་

སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཡང་རང་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུམ་པར་སྣང་

བ་ཡོད་པས་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ”དེ
1
་ལྟར་ཞེན་པའྲི་ཞེན་སྟངས་མེད་

དེ། ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་

དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོན་པོ་རྡུལ་ཕན་གྲི་རང་

བཞྲིན་དང༌། དེས་བརམས་པའྲི་རགས་པ་དང༌། དེ་རོམ་བྱེད་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང༌། དེའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་སྔ་ཕྲིར་གྱུར་པའྲི་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་གྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ནྲི་

བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རྲིགས་

པའྲི་དགག་བྱར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་ཟླ་བ་གཅྲིག་”གཉྲིས་སུ
2
་སྣང་བ་དེ་

སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དང༌། སྒ་རྟག་པར་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་སོགས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་མ་ཡྲིན་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ཀང་

མ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཤྲིང༌། ཡྲིན་ན། ལོག་ཤེས་ལ་བདག་འཛིན་གྲིས་ཁྱབ་པ་ཅྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༦༦ན༣ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༦༦ན༥ན།   གཉྱིསུ    * གཉྱིས་སུ
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འགོག་ཅེ་ན། དེ་དག་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། གང་དུ་

བཤད་པ་དག་དང་མྲི་མཚུངས་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྲི་བོ་དེ་དག་གྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་

གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྲི་

རྲིགས་པ་ལ་ལྟོས་ཤྲིང༌། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་

དང༌། སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་སོགས་འགོག་པ་ནྲི། དེ་འདའྲི་

རྲིགས་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན། དེ་འདའྲི་བོ་དག་ནྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་ཀང་བདག་འཛིན་གཉྲིས་གང་ཡང་

མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པའང་རྟགས་ཀྲི་དགག་བྱར་གྱུར་པའྲི་བདག་

གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་ནྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་ལ་ལྟོས་

ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། ནང་ཤེས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་ལ་ལྟོས་པའྲི་རྣམ་པར་

གཞག་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་གཟུང་རྣམ་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། དེ་མོང་

བྱེད་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གཉྲིས་ནྲི་སྤྲིར་གཟུང་

འཛིན་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་དང་འཇལ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་རྲིགས་པས་གནོད་པ་

འབབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་དེ་གཉྲིས་གཟུང་འཛིན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གཟུང་འཛིན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་

བདེན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་པས་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་པའྲི་

ཕྲིར་མོང་བྱ་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཡང་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་
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སྔོན་པོ་རང་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་འཛིན་རྣམ་ལ་གཟུང་རྣམ་རང་ལས་ཐ་དད་དུ་

སྣང་བ་ནྲི་མེད་དེ། འཛིན་རྣམ་ནྲི་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ཡང་མདོ་སེ་པ་དག །རང་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པ་དང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་སོ་ནས་རང་རྲིག་གཞན་རྲིག་ཏུ་འཇོག་ཀང་འདྲིར་ནྲི་དེ་ལྟ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་པོ་སོགས་ཀང་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཁས་

ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པ་དང་གཉྲིས་སྣང་མེད་པའྲི་སོ་

ནས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཉྲིད་གཞན་རྲིག་དང་རང་རྲིག་གྲི་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རྟོག་པས་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་སྒོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་

གང་གྲི་ཚེ་བོ་གཅྲིག་ལ་འཛིན་རྣམ་དང་གཟུང་རྣམ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེའྲི་

ཚེ་དེ་ལྟར་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་གྲི། བོ་གཅྲིག་ལ་དེ་

འད་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པར་མ་ངེས་པར་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མེད་དེ། ཁྱད་གཞྲི་བོ་

ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བར་དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་བོ་ཡུལ་དུ་མྲི་འཆར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་

གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་རྟོག་པ་དང༌། དེ་

གཉྲིས་མོང་བྱ་མོང་བྱེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། 

རང་རྲིག་འབྲས་བུའོ་སྙམ་དུ་ངེས་པའྲི་བོ་ལ་བོ་གཅྲིག་གྲི་འཛིན་རྣམ་དང་གཟུང་རྣམ་

ཐ་དད་པར་སྣང་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་དེ་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་གྲི་

ཆོས་བདག་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་བདག་ཡྲིན་ན་ཚད་མས་ཁེགས་དགོས་པ་ལ་བོ་གཅྲིག་

གྲི་འཛིན་རྣམ་དང་གཟུང་རྣམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་དག་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་ནྲི་རྟོག་པས་
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བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་བོ་

གཅྲིག་གྲི་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་

ཐ་སྙད་དུ་སྣང་བ་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་

དེ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་ལ། ཐ་དད་

དུ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱར་གྱུར་པ་

ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། འདྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སམ་ཀུན་བཏགས་གང་ཡྲིན་ཞེ་

ན། ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་གྲི་ལྷན་སྐེས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་ན་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་

བསྒྱུར་བ་དེ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཀུན་བཏགས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་སྣང་ན་ཡང༌། མང་

བར་འགྱུར་བས་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གོ་བདེ་བར་བྲྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་

ལ་ནྲི་སེ་བདུན་རང་ལུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚུལ་ཕོགས་

མཐོང་ཙམ་ཡང་མྲི་སྣང་བས་གཞུང་གཞན་ནས་བཏུས་ཏེ་ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་སྒྲིག་

པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གང་ཞེ་ན། གཉྲིས་སྣང་ཅན་གྲི་ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་དང༌། དེ་འདའྲི་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་

གང་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་འདའྲི་ཤེས་པ་རྟོག་བཅས་ཀྲི་ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གཉྲིས་

སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་ཀང་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྐེད་ནུས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་རས་ཡོད་
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ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། རྟོག་པས་བཏགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གང་ཞེ་ན། གཞན་དག་ན་རེ། གཟུང་

འཛིན་དུ་བདེན་པས་སྟོང་པའྲི་སྟོང་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་སབས་འདྲིར་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་”དངོས
1
་པོར་མེད་པས་

མངོན་སུམ་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་གཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་

དགོས་ཤྲིང་དེ་ཡྲིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་

བདེན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་

ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་གཉྲིས་སྣང་

གྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་མ་བསད་པས་རྟག་ཏུ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་”ངོ་བོ
2
་ལས་གཞན་དུ་

རྐེན་གྲིས་བྱ་བར་མྲི་ནུས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་

ལ་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཅེས་ཀང་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་གཞན་དུ་མྲི་

འགྱུར་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་དུ་རྐེན་གྲིས་

འགྱུར་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན་མེ་ནྲི་རྟག་ཏུ་ཚ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདྲི་དང་ཤེས་པའྲི་འཛིན་རྣམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །དེ་ཡང་གང་གྲི་ཚེ་

བསོམས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་རྲིམ་གྲིས་དག་སྟེ། ཕྲི་

རོལ་ཏུ་ཕོགས་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་གཏན་མེད་པར་གྱུར་ནས་ནང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཤེས་

པ་མོང་རྲིག་གྲི་ཆ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཤུགས་ལ་ཤེས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༦༧བ༥ན།   དངས    * དངོས

2 མ་ཕྱི། ༦༧བ༧ན།   ང་བ    * ངོ་བོ
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གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་བདེན་པས་སྟོང་པར་རྟོགས་ཏེ་དེ་འདའྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་ས་

བོན་འཇོམས་ནུས་པར་གྱུར་པ་ན། འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་

ཞེས་བྱའོ། །

འོ་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པར་ཡང་ཤེས་པ་གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་

འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པར་རྟོགས་པའམ། འཛིན་རྣམ་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་

ཡྲིན་པར་རྟོགས་པ་ཙམ་གྲིས་འཇོག་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་མདོ་སེ་པས་ཀང་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། མདོ་སེ་པས་བོ་

གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་འདའྲི་འཛིན་རྣམ་

དེ་གཟུང་རྣམ་དེ་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་རང་རྲིག་ཡྲིན་

པར་ངེས་པས་འཛིན་རྣམ་དེ་གཟུང་རྣམ་དང་རས་གཅྲིག་ཅྲིང༌། དེ་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་པའྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ངེས་ཀང༌། འཛིན་རྣམ་གྲི་གཟུང་རྣམ་འཇལ་བ་ན་

གཉྲིས་སྣང་མེད་པའྲི་སོ་ནས་འཇལ་བས། འཛིན་རྣམ་ནྲི་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་

བྲལ་བའྲི་མོང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གཟུང་རྣམ་གྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་མ་ངེས་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལ་ནྲི་དེ་ལྟར་རྟོགས་དགོས་སོ། །མདོ་སེ་པས་དེ་ལྟར་མ་ངེས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་གཟུང་རྣམ་གྲི་གནས་ལུགས་

ཡྲིན་པར་ངེས་ན་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་ཡུལ་སྣང་བའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པ་དེ་

འཁྲུལ་པར་ངེས་དགོས་པ་ལ། མདོ་སེ་པ་ནྲི་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་རང་ཡུལ་

རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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དེས་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ངེས་པ་ལ་འཛིན་རྣམ་གྲི་དོན་ལོག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་ངེས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ངེས་པ་ལ་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྲི་གསལ་རྲིག་

རང་གྲི་མོང་བྱ་ཤེས་པའྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ངེས་དགོས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་སེ་པས་ནྲི་འཛིན་རྣམ་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ཁ་ནང་བལྟས་མོང་བའྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞྲིག་ངེས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཐ་སྙད་ཐོགས་ཀང་འཛིན་རྣམ་

གྲི་དོན་ལོག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་འཛིན་རྣམ་དང་གཟུང་

རྣམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་ལ་ལྟོས་

པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་དུ་ཡོད་ཀང་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བྲྲིས་

ཤྲིང༌། མདོར་ན་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་

”བསས
1
་པའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པས་དཔད་

མྲི་བཟོད་པའྲི་ཆོས། གཞན་དབང་གྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་ཡོངས་གྲུབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་མོང་བྱར་གྱུར་

པའྲི་ཤེས་པའྲི་གནས་ལུགས་གང་ཞྲིག །གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བའྲི་གསལ་རྲིག་ཅེས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་ནྲི། བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་འཁོར་

ལོ་དང་པོར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དང་། ནང་ཤེས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་བདེན་པ་

སོགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྲིང་། འཁོར་ལོ་ཐ་མར། ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་མེད་ཅྲིང་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་མྲི་བདེན་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་

1 མ་ཕྱི། ༦༨བ༤ན།   བསད    * བསད
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པའྲི་འདྲི་གཉྲིས་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་དོན་དངོས་སུ་འགལ་བས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་གྲི་

སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་དོན་རྲིགས་པས་གནོད་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཅྲིག་ཤོས་ཀྲི་སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་གྲི་དོན་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་ཐུན་མོང་དུ་བྱེད་པ་གཅྲིག་གྲིས་

འགྲུབ་པར་དགོས་ཏེ། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་དོན་བསམས་པ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་

འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་དོན་དེ་དག་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་

ཞེས་དམ་བཅས་ནས། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེས་འདྲི་བ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་གྲི་དོན། དེ་དག་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་རྲིགས་པས་གནོད་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པར་

བྱེད་དེ། དེ་ཡང་ཕྲི་དོན་བདེན་སྒྲུབ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། གཅྲིག་ལ་སྣ་ཚོགས་དེ་

ཅྲིར་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་ལ། ནང་ཤེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་ཐ་

དད་དུ་བདེན་པ་འགོག་པ་ནྲི། ཡོངས་གཅོད་ནང་ཡྲིན་ཕྲི་རོལ་ལྟར། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་སྟོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་བཤད་པའྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་དོན་དེ་

དག་རྲིགས་པས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ནས་གཟུང་འཛིན་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་དེ་ངེས་དོན་དུ་གྲུབ་བོ། ཞེས་སྟོན་པ་

ནྲི། དེ་ཕྲིར་གཉྲིས་སྟོང་གང་ཡྲིན་པ། ཞེས་སོགས་སོ། །

འོ་ན་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་དོན་ངེས་དོན་ཡྲིན་ན། གཞན་དབང་

དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་བར་བ་ལས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་

པའྲི་དགོངས་པའང་གང་ཞེ་ན། དེའྲི་དགོངས་པ་བཤད་ནས་འཁོར་ལོ་བར་པའང་

དང་དོན་དུ་སྟོན་པ་ནྲི། དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་འདྲི། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་
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གསུམ་མོ། །འོ་ན་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་དོན་དེ་དག་རྲིགས་པས་

གནོད་བ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ན། དགོངས་གཞྲི་གང་ལ་དགོངས་ཏེ་དེ་ལྟར་གསུངས་

ཞེ་ན།  དེའྲི་དགོངས་གཞྲི་སྟོན་པ་ནྲི། མ་རྲིག་གྲིས་བསད་བདག་ཉྲིད་ལ། ཞེས་

སོགས་སོ། །དགོངས་གཞྲི་དེ་དག་ལ་དགོངས་ཏེ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དགོས་པ་སྟོན་པ་ནྲི། ཕ་རོལ་མཐོང་མྲིན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཞེས་པ་

ནས། ཕྲི་རོལ་དཔོད་ལ་འཇུག་པར་མཛད། ཅེས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་རོ། །དེ་

ཡང་འདྲིར་ནྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གཞྲི་འདྲིངས་པར་འདོད་ནས་གསུང་རབ་ཀྲི་དང་ངེས་

འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་དང་ངེས་ཕེ་ནས་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་

ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསྟན་ཅྲིང་དེའྲི་”ཕྲིར
1
་ཕྲི་དོན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་

པ་སོགས་རྒྱས་པར་མ་བསྟན་ཏེ། འདྲིར་ནྲི་དཀྱུས་མ་འཆད་པའྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་

བ་”སང
2
་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་

རྲིགས་པ་དག་རྒྱས་པར་ཚད་འབྲས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །སྤྲིའྲི་དོན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕེ་མ་ལེབ་ཀྲི་ཁ་

བོ་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་

ལྟ་ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གྲི་གྲུབ་ཚུལ་བསམས་པ་ན་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་དུ་གྲུབ་

པ་དང་རྣམ་པར་བྲལ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་དང༌། དེའྲི་

དགོངས་འགེལ་བསྟན་བཅོས་ཚད་ལན་རྣམས་ལས་གང་གསུངས་པ་དེ་ནྲི། སྒ་ཇྲི་

1 མ་ཕྱི། ༦༩བ༢ན།   བྱྱིར    * ཕྱིར

2 མ་ཕྱི། ༦༩བ༢ན།   སྔང    * སང
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བཞྲིན་གྲི་དོན་དངོས་སྟོབས་ཀྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་སོ་ནས་འོངས་པའྲི་ངེས་དོན་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཕྲི་དོན་མྲིན་ན་ཡང་བོ་དེ་འད་གཅྲིག་ལ་སྔོ་སོགས་སྣ་

ཚོགས་དེ་རང་ལས་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བར་ཅྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་དེ་ལ་

ཡང་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བོ་དེ་ལ་དོན་དུ་སྣང་བ་

རྣམས་ཤེས་པ་དེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པ་འདྲིར་འདོད་ན་དེ་ལ་དེས་རྲིགས་

པའྲི་དགག་པ་ཅྲི་བྱ་སྟེ། ཅྲིའང་བྱར་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བོ་དེ་ནྲི་རང་ལ་དོན་དུ་སྣང་བ་

དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ནྲི། 

དེའྲི་ཕྲིར་ཕེ་མ་ལེབ་ཀྲི་ཁ་བོ་མཐོང་བའྲི་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་

དེ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་བ་མྲིན་ཏེ། སྣ་ཚོགས་དེ་དག་ཉྲིད་ཆ་མེད་གཅྲིག་ལ་བཀག་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆ་མང་པོ་ཅན་ལ་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། དེ་མ་གྲུབ་ན་རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱོད་རང་གྲིས་ཡན་ལག་ཅན། ཆ་མེད་རྟག་

པས་ཁྱབ་པར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །འོ་ན་རྲིགས་པ་ཅན་གྲི་ངོར་ཚུལ་དེ་ལྟ་

བུས་དགག་པར་བྱ་ཡང་རང་སྟེ་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ངག་གྲི་ངོར་ཇྲི་ལྟ་བུས་དགག་པར་བྱ་

ཞེ་ན། འདྲིར་ནྲི་དོན་འགོག་པ་རོད་གཞྲི་གང་ལས་འཕོས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་

རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁས་བངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

འདྲི་ལྟར་གསུངས་ལ། རང་སེ་དོན་སྨྲ་བ་ངག་གྲི་ལུགས་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་

པར་ཚད་འབྲས་ཀྲི་སབས་སུ་འཆད་པས་འདྲིར་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །
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འོ་ན་ཕྲི་རོལ་མེད་མོད་ནང་སེམས་ཀྲི་གཟུགས་འཛིན་བདེན་པའང་མེད་

དམ་ཞེ་ན། མེད་དེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། དབང་ཤེས་རང་ཉྲིད་མོང་བའྲི་སོ་ནས་ཡོངས་

སུ་གཅོད་བྱེད་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་ནྲི་ནང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རང་ལ་སྣང་

བ་ཕྲི་རོལ་ལྟར་གནས་པའྲི་རྣམ་པ་འདྲི་ནྲི་ཆ་གཞན་གཟུང་རྣམ་ཡྲིན་ལ། ནང་བོ་ལ་

ལྟོས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་དུ་བདེན་པ་ཡོད་ན། དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་བདེན་དགོས་ལ། དེ་

ཡྲིན་ན། བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས་མོང་བྱ་

མོང་བྱེད་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །དེས་ན་ཤེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་ཐ་དད་དུ་

བདེན་པར་མེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ཡང༌། ཐ་དད་དུ་བདེན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞྲིང་ཞེན་པ་ནྲི་

བསད་པའམ་འཁྲུལ་པ་ཉྲིད་”ཡྲིན
1
་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁེགས་པ་ན་དེ་ལ་

ལྟོས་པའྲི་འཛིན་པ་བདེན་པ་ཡང་ཁེགས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྲི་

རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པའྲི་འཛིན་པ་བདེན་པ་བ་མེད་དེ། དེ་ལ་ལྟོས་པའྲི་གཟུང་བ་བདེན་

པ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། གཉྲིས་པོ་དེ་ལ་གང་རུང་གཅྲིག་ནྲི་བདེན་པར་མེད་

པས་ཀང་གཉྲི་ག་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ཕྲི་དོན་མེད་པས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་དོན་དམ་དུ་བསྟན་པ་ནྲི། 

ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་ཀྲིས་སྟོང་པའྲི་མོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ནྲི་ཤེས་པ་དེའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གཉྲིས་སྟོང་གྲི་རང་

རྲིག་དོན་དམ་དུ་བྱེད་པ་ཤཱཀ་བོས་ཀང་བཤད་དེ། །སོབ་དཔོན་དེས་ཇྲི་སད་

དུ། །བྱང་སེམས་ཆོས་བདག་མེད་དུ་མཁྱེན་པས་ནྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་སྟོང་པའྲི་རང་རྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༧༠ན༦ན།   ཡྱི    * ཡྱིན
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པ་ཁོ་ན་མཁྱེན་ཏོ། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལ་རང་སེའྲི་ལུང་འགལ་སང་བ་ནྲི། རང་སེ་དབུ་མ་པ་ལ་སོགས་པ་

ན་རེ། ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། འཁོར་ལོ་བར་པའྲི་མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་

ན། དེའྲི་དགོངས་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་འབྲས་མཚན་མཚོན་བསྐེད་

བྱ་སྐེད་བྱེད་སོགས་སུ་གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་སོ་ནས་དངོས་རྣམས་ཐ་དད་

གནས་པའྲི་འདྲི་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་གྲི་སོ་ནས་འོངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་

ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྲི་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། རྟོག་པ་དེས་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། རྟོག་པ་དེ་

ནྲི་བསད་པའམ་འཁྲུལ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན་ཆོས་དེ་དག་གྲི་ཐ་དད་པའྲི་རྣམ་གཞག་

རྣམས་ཀང་བསད་པའམ་སྒོ་བཏགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཟུང་དང་འཛིན་པའྲི་

རྣམ་པ་ལས་མཚན་ཉྲིད་གཞན་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་སྟེ། གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་སྣང་

བའྲི་རྟོག་པས་བཞག་པའྲི་གཉྲིས་ཆོས་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅྲིང་རྟོག་པས་

བཞག་པའྲི་གཉྲིས་ཆོས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་ཐམས་ཅད་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པ་དེས་ན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་བྱེ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟར་དུ་

བདེན་པས་སྟོང་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད་

དོ། །གཞན་ཡང་ཕུང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྤུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེ་བྲག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཐམས་ཅད་ནྲི་བྱེད་པ་ཡྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་དང༌། མཚོན་བྱ་ཐམས་ཅད་བྱ་

བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་འདའྲི་བྱ་བྱེད་ཀྲི་ཆ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། 

མཚན་མཚོན་རྣམས་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་
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དགོས་པས། བྱ་བྱེད་ཀྲི་ཆ་དེའང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པ་མྲིན་ཞྲིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་མཚན་མཚོན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁྱབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཀང་ཆོས་དེ་དག་མཚན་ཉྲིད་

བྲལ་བའམ། མཚན་ཉྲིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་དག་ཐ་མ་འདྲི་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་སྦོར་བ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་བཀར་མྲི་འདོད་པས་འཁོར་ལོ་བར་པའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་དེའྲི་

ལུགས་ལ་བཤད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེས་ཀང་ཞེས་པ་སྔ་མ་སྡུད་པའྲི་ཚིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔ་ཕྲི་གཉྲི་ག་རྣམ་རྲིག་པའྲི་བཤད་པའྲི་རྣམ་གངས་ཡྲིན་

ནོ། །རང་སེ་དོན་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ན་རེ། ཕྲི་དོན་མེད་ན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་ཡོད་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །གང་ལ་དགོངས་ན། 

མ་རྲིག་གྲིས་བསད་པའྲི་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རང་གྲི་རྐེན་ཉེ་བར་

”ཡོད
1
་པ་ལ་ལྟོས་ནས། རང་ལ་སྣང་བ་རྣམ་པར་རྲིག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་

བཞྲིན་མྲིན་པར་ཕྲི་རོལ་དུ་སྣང་བའྲི་རྣམ་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། རབ་རྲིབ་

ལ་སོགས་ཀྲིས་དབང་པོ་བསད་པའྲི་སྣང་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་འདའྲི་སྣང་ཚུལ་

ལ་དགོངས་ནས་ཕྲི་དོན་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་

ཡོད་ཅེ་ན། ཕ་རོལ་མཐོང་བ་མྲིན་པའྲི་བྱྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་ནྲི་ཇྲི་

ལྟར་བསྟན་པ་བཞྲིན་རྲིག་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུང་དང་འཛིན་པའྲི་བསད་པ་

དག་གྲིས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་ན་རང་ལ་སྣང་བ་དོན་དུ་

ཞེན་པ་དེ་ནྲི་མེད་དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཞེན་པའྲི་དབང་གྲིས་ད་ལྟ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༧༡ན༤ན།   ཡད    * ཡོད
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སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་འདའྲི་གདུལ་བྱའྲི་

ངོར་བཅོམ་ལན་འདས་དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྟོན་པ་རེ་ཤྲིག་བཏང་སྙོམས་སུ་མཛད་པ་

ཅན་ཕྲི་དོན་མེད་པར་མཁྱེན་ཀང་མ་མཁྱེན་པ་ལྟར་གླག་ཆེན་གཟྲིགས་སྟངས་ཉྲིད་

མཛད་ནས་འཇྲིག་རྟེན་ལ་ཐུགས་ནྲི་བརེ་བ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཕྲི་རོལ་དཔོད་ལ་

འཇུག་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་དབང་ཤེས་དེ་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་དུ་མ་བོ་དེའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྔོ་སོགས་དུ་མ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྲིག་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་རྲིགས་པས་ཁེགས་ལ། རྣམ་པ་དུ་མ་བོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྲུབ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སེར་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་སྣང་བའྲི་

ཚེ་ཤེས་པ་དེའྲི་ཁྱད་པར་རམ་ཆ་ཤས་རྣམ་པ་དེ་རྣམས་ཤེས་པ་དེ་ལས་རས་གཞན་

དུ་བརྟེན་པ་མེད་དེ་ཡོད་ན་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་སོ་སོར་མཐོང་དགོས་པ་ལ་དེ་

ལྟར་མཐོང་ནུས་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རས་ཀྲི་རྟོག་པས་དེ་དག་ཐ་དད་དུ་

འབྱེད་པ་དེ་རང་རྲིག་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ཤེས་

བྱ་ཆོ་ཅན། དེ་མྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་རྟོག་པས་དེ་ལྟར་རྣམ་དབྱེ་བྱེད་པ་ནྲི་སྒ་དོན་ལ་འཇུག་

པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྔ་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པ་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟར་

སྣང་བ་དེ་ལྟ་ཉྲིད་དུ་རང་རྲིག་གྲིས་མོང་བས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྔར་བཤད་

བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་གཅྲིག་གྲི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལ་

འགལ་བ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་ཚེའང་རྣམ་པ་དུ་མ་བོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་
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ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ལ་སྐོན་དེ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནྲི། རས་”ཁ་བོ
1
་སོགས་ཀྲི་

གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་སྔོ་སེར་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་རྣམས་ནྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། 

ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་ཆ་ཅན་ཤེས་པ་རས་

གཞན་རྣམ་པར་དབྱེ་མྲི་ནུས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་དེ་རྣམས་

ཀང་དབང་ཤེས་ལ་སོ་སོར་སྣང་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ན་ཡན་ལག་

ཅན་གྲི་རས་ཡྲིན་ཞྲིང། ཡན་ལག་གྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཡོད་ཀྲི་ཡན་ལག་

ཅན་གྲི་སྔོ་སེར་སོགས་ལ་རྣམ་དབྱེ་ཡོད་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡན་

ལག་གྲི་སྔོ་སེར་སོགས་རྣམ་དབྱེ་ཐ་དད་ཅན་ནྲི་རྣམ་པར་གསལ་བ་རྣམ་དབྱེ་ཐ་དད་

མེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་གྲི་སྔོ་སེར་སོགས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། དེ་འད་

ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་དོན་སྣ་ཚོགས་གཅྲིག་མྲིན་པ་བཀག་ནས་

རྣམ་པ་དུ་མ་བོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འཐད་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། ཡན་ལག་ཅན་

རས་གཞན་མེད་ན། ཡན་ལག་རས་ཐ་དད་དུ་མས་བོ་གཅྲིག་ཇྲི་ལྟར་སྐེད་ཅེ་ན། གལ་

ཏེ་བྱེ་བྲག་པ་ཁྱོད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་དབང་པོ་དང་ལ་སོགས་པས་དོན་དང་བདག་

ཡྲིད་རྣམས་རེ་རེས་དབང་ཤེས་མྲི་སྐེད་ཅྲིང༌། དེ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་རས་

གཞན་མེད་ཀང་དེ་རྣམས་ཕད་པས་དབང་ཤེས་སྐེད་པར་འདོད་པ་བཞྲིན་དུ། རྡུལ་

ཕན་རེ་རེས་དབང་ཤེས་མྲི་སྐེད་ཅྲིང་ཡན་ལག་རས་གཞན་མེད་ཀང་རྡུལ་ཕན་ཕན་

ཚུན་འདབ་འབྱོར་དུ་ཕད་པའྲི་ཁྱད་པར་སྐེས་པར་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་རྡུལ་ཕན་མང་པོ་

1 མ་ཕྱི། ༧༡བ༥ན།   ཁྲའོ    * ཁྲ་བོ
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ཚོགས་པ་དག་ཅྲིག་ཅར་དབང་བོའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ཡང་འགལ་བ་དག་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

རྒྱུ་ཡྲིན་པས་གཟུང་དོན་དུ་འགྱུར་ན། དབང་པོ་ཡང་དེར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རང་གྲི་རྣམ་

ལན་དུ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུའྲི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ཞེས་

བྱ་གཞན་ཅྲིའང་མེད་པས་ན། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ལས་བོ་དབང་ཤེས་ནྲི་

གང་དུ་སྣང་བའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་གཏོང་བྱེད་དེ་ནྲི་དབང་ཤེས་དེའྲི་

གཟུང་བར་བརོད་ཀྲི། རྒྱུ་གཞན་རྣམས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །སབས་དོན་དག་དོན་དུ་དྲིལ་

ན། རྣམ་པ་དུ་མ་བོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ཡོད་དེ། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་

མེད་ཀང་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་རས་དུ་མ་རྣམ་པ་གཏོང་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུར་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་

བོ་གཅྲིག་དེ་དང་དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནོག་སོགས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་ནྲི། བོ་གཅྲིག་

གྲིས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་མྲི་སྲྲིད་པ་ལ་སྐོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ཡན་ལག་

ཅན་བ་ལང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཇྲི་ལྟར་རང་གྲི་ཡན་ལག་ནོག་ལོག་ཤལ་སོགས་དང་

བཅས་པ་ཅྲིག་ཅར་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་བྱ་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བོ་གཅྲིག་

གྲིས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ལོག་ཤལ་སོགས་མཐོང་

མེད་པར་ནྲི། བ་ལང་ཤེས་པ་མཐོང་བ་མེད་པས་བསལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་

པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི། ནོག་

སོགས་ནྲི་ཡོན་ཏན་དང་བ་ལང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རས་དག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡོན་ཏན་

གྲིས་རས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པས་ཁྱབ་པས་བ་ལང་མཐོང་བའྲི་དབང་

ཤེས་ཀྲི་དེ་དག་ཅྲིག་ཅར་རྟོགས་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐོན་ཡོད་དེ། འདྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 781  

ལྟར་བ་ལང་གྲི་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་ཅྲིག་ཅར་རོགས་པར་

འཛིན་པ་”སྲྲིད
1
་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱེད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་མ་གྱུར་བའྲི་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །

གཞན་ཡང་བ་ལང་གྲི་རྣ་བ་ལ་ཡོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་དང་། དེའྲི་སྤྲི་བ་ལང་

གྲི་རྣ་བ་ཉྲིད་དང་། གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལན་པའང་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་སྲྲིད་

པ་མྲིན་པ་ཐལ། བ་ལང་གྲི་རྣ་བའྲི་ཡོན་ཏན་དང་། སྤྲི་དང་ལས་དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་

པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་བ་ལང་གྲི་རྣ་བ་སྔོན་

པོ་འགུལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བ་

ལང་གྲི་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་བ་ལང་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པས་

ཁྱབ་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གྲི་རྭ་དེ་མ་ཧེའྲི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

སྟོན་འདོད་ནས་བ་ལང་གྲི་རྭ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ་རྭ་ཁྱད་གཞྲི་དང་བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་

ཡྲིན་པས་བ་ལང་གྲིས་རྭ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་ཞྲིང༌། ཁུ་ཡུ་སོགས་ལས་ཁྱད་

པར་དུ་ཤེས་པར་འདོད་དེ། བ་ལང་རྭ་ཅན་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་ཚེ་རྭས་བ་ལང་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས་ནོག་སོགས་དང་བ་ལང་ཁྱད་པར་དང་ནྲི་ཁྱད་

པར་ཅན་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་གཞན་དབང་གྲིས་ཡྲིན་གྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་”ནོག
2
་སོགས་དང་བ་ལང་གཉྲིས་ལས་ཡན་ལག་གམ་ཁྱད་

ཆོས་ཉྲིད་དུ་བརོད་འདོད་ཀྲིས་ཉེ་བར་གཟུང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ཅྲིག་ཤོས་

དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་གྲི། ནོག་སོགས་ཀྲིས་བ་ལང་ཁྱད་པར་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༧༢བ༣ན།   སེད    * སྱིད

2 མ་ཕྱི། ༧༣ན༡ན།   ནག    * ནོག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བྱས་ནས་འཛིན་པར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་མྲིན་ནོ། །

ཡང་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་བ་ལང་དེ་

ནོག་སོག་ཀྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་ཤྲིང་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཁྱད་

གཞྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་དང་ནྲི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྦོར་

བའྲི་བོ་ནྲི་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

ནོག་སོགས་རྣམས་བ་ལང་གྲི་ཡན་ལག་ཉྲིད་དུ་ཉེ་བར་གཟུང་བ་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྟོག་

པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ནོག་སོགས་དང་བ་ལང་”དེ
1
་ཁྱད་གཞྲི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦར་ནས་

འཛིན་པར་འགྱུར་གྲིས། དབང་ཤེས་ཀྲིས་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་བཤད་པ་

བྱེད་པ་གཞན་དག་ནྲི་ཆལ་སྒོགས་པར་ཟད་དོ། །

བཞྲི་པ་རང་གྲི་ཁས་བངས་དང་ཡང་འགལ་བར་ཐལ་བ་ནྲི། བོ་གཅྲིག་གྲིས་

དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་ལ་དགག་པ་བརོད་པའྲི་གཞན་སེ་དག་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བྱེ་

བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་པ་ཡྲིན་པས་”དེ
2
་གཉྲིས་ལ་རང་གྲི་ཁས་བངས་དང་འགལ་

བའྲི་སྐོན་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོ་བྱེ་བྲག་པ་ལ་བསྟན་པ་ནྲི། བ་ལང་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་བ་ལང་དང་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པ་གང་དུ་ཡང་གོ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་

ཀྲིས། བ་ལང་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་རྲིགས་དང་ལན་པས་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་གཟུང་

བ་ན་བ་ལང་མ་ཡྲིན་པ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོག་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅན་པ་དང་བྱེ་བྲག་པ་ཁྱོད་རང་གྲི་གཞུང་ལུགས་ཡྲིན་པས་བོ་

གཅྲིག་གྲིས་དོན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཁས་བངས་འགལ་བ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༧༣ན༤ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༧༣ན༥ན།   ད    * དེ
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ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟ་དང་བ་ལང་སོགས་གཞན་དང་གཞན་མཐོང་

ཡང་བོ་ལ་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར་གྲི་ཐ་དད་དུ་མྲི་ཕེད་པར་ཐལ། བ་ལང་

སོགས་རང་གྲི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་དུ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་

ཅྲིང་བ་ལང་མཐོང་བའྲི་”བོ་དེས
1
་ཡོན་ཏན་རྲིགས་སོགས་བ་ལང་དེ་ཉྲིད་གཞན་

ལས་ཐ་དད་དུ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཆོས་ཀང་མ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་བངས་སོ། །

གལ་ཏེ་སྔར་རས་བ་ལང་བཟུང་ཞྲིང༌། ཕྲིས་རྲིགས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་

ཁྱད་པར་ནྲི་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས་སྐོན་དེ་

དག་མེད་དོ་ཞེ་ན། དུ་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་མོད། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ནའང༌། ཁྱད་པར་དང་

ཁྱད་པར་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཟུང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དག་གྲི་འབྲེལ་པ་འཆོལ་

ནས་འདྲི་ནྲི་འདྲི་ཡྲི་ཁྱད་པར་རོ་ཞེས་མྲི་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ནྲི་གངས་ཅན་ལ་

ཁས་བངས་ནང་འགལ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གངས་ཅན་གྲི་ལྟར་ན། བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་དེ་ཙམ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་བཀོད་པར་

ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། བོ་གཅྲིག་གྲིས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་པ་འགལ་

ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་གཅྲིག་གྲིས་ཅྲིར་ཅར་དུ་མ་འཛིན་པ་གྲུབ་པར་ཐལ། བུམ་

པ་དེ་སྒ་སོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་སྟེ་དུ་མའྲི་བཀོད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། བཀོད་པ་ཅན་ནྲི་མ་བཟུང་བར་བཀོད་པ་འཛིན་པར་མྲི་རུང་བའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན་སོར་མོ་མ་བཟུང་བར་ཁུ་ཚུར་མྲི་འཛིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༧༣བ༡ན།   གོ་ངེས    * བློ་དེས
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བཞྲི་པ་དབང་ཤེས་རྟོག་བྲལ་ལ་རྲིགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་

དབང་ཤེས་རྟོག་བཅས་མྲི་སྲྲིད་ན། བྱས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་གྲིས་འཛིན་ནམ་རེས་དཔག་གྲིས་འཛིན། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་

ཆོས་ཅན་དེ་འཛིན་པའྲི་རེས་དཔག་གང་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ཡང་རེས་

དཔག་གྲིས་འཛིན་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

ཆོས་ཅན་ཚད་མས་ངེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་གྲིས་

འཛིན་ན་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་རྟགས་བྱས་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་མྲི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་ཐ་དད་པ་དུ་མའྲི་ཁྱད་གཞྲི་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་དག་དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་འཛིན་

དགོས་པས་མངོན་སུམ་དེ་རྟོག་བཅས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་

གྲིས་ཁྱབ་པ་ཉམས་སོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ལ། ཚད་མ་མདོར། དུ་མའྲི་ངོ་བོའྲི་

ཆོས་ཅན་ནྲི། །དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲྲིད་མ་ཡྲིན། །རང་རང་རྲིག་བྱ་ཐ་སྙད་

ཀྲིས། །སྟན་མྲིན་ངོ་བོ་དབང་པོའྲི་ཡུལ། ཞེས་གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་འཆད་པ་ནྲི། 

ཆོས་ཅན་སྒ་དེ་མ་བྱས་རྟག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་

ལོག་ས་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྒའྲི་སྟེང་གྲི་བྱས་

མྲི་རྟག་སོགས་ཐ་དད་པར་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་ལོག་པ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་

སྒ་དེ་ནྲི་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་སོ་ནས་རྟགས་བྱས་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་མྲི་རྟག་

པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མའྲི་རྟེན་བྱེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །

དེ་ལྟར་རྟོག་པ་ལ་བརྟགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་དེ་

དག་ནྲི་རྟོག་པ་མེད་པའྲི་སེམས་དོན་རང་མཚན་དང་བྱས་མྲི་རྟག་སོགས་སྣ་ཚོགས་
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སུ་སྣང་བ་མྲིན་པར་རང་གྲི་གཟུང་དོན་གྲི་སྟོབས་རེས་འགའ་སྐེ་བའྲི་ཤེས་པ་དག་

གྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན་ནོ། །

རྐང་པ་བརྒྱད་ཀྲི་ངག་དོན་ནྲི། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་སྒ་

གཞལ་ཡང་རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་དང་བྱས་མྲི་རྟག་གྲི་ཐ་དད་སོགས་མྲི་

སྣང་བར་སྒ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པའྲི་སྟོབས་ལས་རེས་འགའ་སྐེ་བའྲི་

ཤེས་པའྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་སྒ་བྱས་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་དད་མྲི་སྣང་བར་ཐལ། སྒ་

བྱས་མྲི་རྟག་པའྲི་ཐ་དད་ནྲི་ལོག་ས་སོ་སོ་ལས་ལོག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་རྟོག་

པས་བཏགས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བུམ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་བུམ་པ་དཀར་

པོར་སྣང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་ན་བུམ་པ་དཀར་པོ་སྣང་བའྲི་རྟོག་པ་

དང་སྣང་ཚུལ་གཅྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ལ་བུམ་པའྲི་དཀར་

སོགས་སྣང་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ཀང་དབང་པོའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅྲི་འད་བ་དེ་ནྲི་སྒ་ཡྲིས་

བརོད་པའམ་སྒ་དོན་མྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་བུམ་པའྲི་དཀར་སོགས་སྣང་བའྲི་ཚེ་

ཡང་བུམ་པ་དང་དཀར་པོ་ཐ་དད་དུ་མྲི་སྣང་ལ་བུམ་པ་དཀར་པོར་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་

ལ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་བོ་དེ་དག་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་རྣམ་པ་སྣང་

ཚུལ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བུམ་པ་དཀར་པོ་མཐོང་བའྲི་དབང་

ཤེས་དང༌། བུམ་པ་དཀར་པོར་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའྲི་བོ་རྣམས་གཟུང་དོན་

གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཡང་རྟེན་མྲིག་དབང་དང་ཡྲིད་དབང་ལྟ་བུ་རས་ཐ་དད་སྣ་ཚོགས་

པས་རྣམ་པ་སྣང་ཚུལ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་དེར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བོ་དེ་གཉྲིས་བདག་

རྐེན་སོ་སོ་ལས་སྐེ་ཞྲིང་རྣམ་པ་སྣང་ཚུལ་རྲིགས་མྲི་འད་ཡང་གཟུང་དོན་གཅྲིག་
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ཡྲིན་པར་འདོད་པ་དེ་ནྲི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་དྲུག་ཐ་དད་པའྲི་གཟུང་དོན་ཅན་

ཡྲིན་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་འགྲུབ་སྟེ། མྲི་འགྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བོ་དེ་གཉྲིས་སེམས་ཀྲི་རྟེན་ནྲི་གཞན་དང་གཞན་ལས་སྐེས་སུ་

ཆུག་ཀང༌། གཟུང་དོན་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་དངོས་པོ་དེ་རང་བཞྲིན་ནམ་རྣམ་པ་རྲིགས་མྲི་

འད་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ནྲི་གང་ལས་ཡྲིན་ཞེས་པ་སྟེ། ངག་དོན་ནྲི་བོ་དེ་གཉྲིས་

ཆོས་ཅན། བདག་རྐེན་སོ་སོ་ལས་སྐེས་ཀང་རྣམ་པ་སྣང་ཚུལ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། བདག་རྐེན་སོ་སོ་ལས་སྐེས་ཤྲིང་བུམ་པ་དཀར་པོ་དེ་ཁྱེད་གཉྲིས་ཀའྲི་

གཟུང་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བོ་གཉྲིས་རྣམ་པ་སྣང་ཚུལ་རྲིགས་མྲི་འད་ཡང་

གཟུང་དོན་གཅྲིག་ཡྲིན་ཏེ་སྔར་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཕྲིས་འདྲིའོ་

ཞེས་ངོ་ཤེས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་བ་ལང་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་བ་ལང་

མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྟོབ་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་ངོ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་

དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བ་ལང་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་དང་བ་ལང་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་

གཟུང་དོན་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འབྲེལ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་

དེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ངོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟོག་པ་རྣམས། བ་ལང་ལ་

སོགས་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་ལས་སྐེས་པའྲི་ངོ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ནྲི་རྲིགས་

པས་བཟློག་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་རང་མཚན་རྟོགས་པ་

མེད་པར་ཡང་ནྲི་བ་ལང་སོགས་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་རྟོག་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

རྲིགས་པ་འདྲིས་ཞར་ལ་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། བ་ལང་ལ་
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སོགས་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ལ་དེ་དག་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་དང་སྣང་

ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རྲིགས་སོགས་བརོད་དང་རྣམ་རྟོག་དག་རེས་སུ་འགོ་བ་ལས་

རྲིགས་སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་རྟོག་པའྲི་

སྣང་ཡུལ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ཡྲིས་སུན་ཕྱུང་

ངོ༌། །གལ་ཏེ་རྟོག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ངོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་མ་

ཁྱབ་ཀང༌། བ་ལང་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་རེས་སུ་རྟོག་པས་སྔར་གྲི་བ་ལང་དེ་

འདྲིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་ཚེ་ཡང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་དང༌། 

རྟོག་པའྲི་སྣང་ཡུལ་ཐ་དད་ཉྲིད་ཡྲིན་ཡང་སྔར་གྲི་དེ་འདྲིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་རྣམ་རྟོག་གཅྲིག་ནྲི་སྣང་བཏགས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་སྐེད་པའྲི་བག་ཆགས་སད་

པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞེས་སྔར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་

ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

༼ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ལ་ོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

གཉྲིས་པ་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ལ། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་

སུམ་མྲི་འཐད་པའྲི་རོད་པ་དགོད། དེ་ལ་གཞན་ལན་དགག །རང་ལན་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིའྲི་རོད་པ་སྨྲ་བ་པོ་ཉན་ཐོས་གནས་མའྲི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་

པར་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། རོད་པའྲི་ཡུལ་ནྲི། མདོ་ལས། 
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གཟུགས་ཤེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་”ཏེ། །
1
མྲིག་དང་ཡྲིད་ལ་བསྟེན་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་

དེའྲི་དོན། ཡྲིད་ལ་བརྟེན་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས། སོབ་དཔོན་

ཕོགས་གླང་གྲིས་ཡྲིད་ཀང་དོན་དང་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་རོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རོད་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཡྲིད་མངོན་ཡོད་ན་དེས་དབང་མངོན་གྲིས་གང་གཟུང་བ་

དེ་ཉྲིད་ཀ་འཛིན་ནམ། དབང་མངོན་གྲིས་མ་བཟུང་བའྲི་དོན་འཛིན། དབང་མངོན་

གྲིས་སྔར་མོང་བའམ་དམྲིགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་འཛིན་པ་ན་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ནྲི་

ཚད་མ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ་རང་ཡུལ་རང་དབང་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་

ནུས་པ་མེད་པའྲི་སྔར་བཟུང་ཟྲིན་ཁོ་ན་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡྲིད་མངོན་གྲིས་དབང་

མངོན་གྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་དོན་འཛིན་ན་ལོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིས་ཀང་དོན”་
2
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། མྲིག་མེད་ཀང་ཡྲིད་མངོན་གྲིས་

གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། །རོད་པ་འདྲིའྲི་སོང་ཚུལ་ཚད་མ་

མདོར་མ་གསུངས་པས་འདྲིར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་གཞན་ལན་དགག་

པ་ནྲི། སྔ་རབས་ཀྲི་མཁས་པ་དག །སོབ་དཔོན་གྲི་སོབ་མ་མདོ་འགེལ་བྱེད་པ་ཁ་

ཅྲིག་གྲི་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པས་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག །རོད་པ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ན། སྔར་དབང་

ཤེས་ཀྲིས་གཞལ་ཟྲིན་ཁོ་ན་འཇལ་བས་ཁྱབ་བར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དབང་མངོན་གྲི་

རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡུལ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་རང་དབང་དུ་ཡུལ་ཡོངས་སུ་

1 མ་ཕྱི། ༧༥ན༧ན།   ཏ།    * ཏེ། །

2 མ་ཕྱི། ༧༥བ༢ན།   -་+།    * ་
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གཅོད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ཅྲིང་། དེ་ལྟ་ནའང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་

སྐོན་མེད་དེ། ཡུལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་

འགོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གཉྲི་གའྲི་ལུགས་ལས་

བརྒལ་བར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་འགོག་སྟེ། དེ་ཡང་ཚུལ་འདྲི་སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་གཞྲིར་བྱས་ན་མྲི་འཐད་དེ། ཡྲིད་མངོན་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་

དབང་མངོན་གྲི་གཟུང་ཡུལ་ནྲི་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་

སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་མངོན་གྲི་དུས་ན་འདས་པས་ཁྱབ་ཅྲིང༌། ཡྲིད་

མངོན་གྲིས་རང་དུས་ན་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་

ཚད་མ་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ན་གཞུང་འདྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད་དེ། ཚུལ་འདྲི་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

ལས་ཀང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་ནྲི་དབང་

མངོན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཞྲིང་རང་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དབང་མངོན་གྲི་དུས་ན་འདས་དགོས་ལ། རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

དབང་མངོན་གྲི་དུས་ན་འདས་པ་ཡྲི་དོན་ཡྲིད་མངོན་དེས་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དོན་དེ་ནྲི་ཡྲིད་མངོན་དེ་ལ་དབང་མངོན་གྲིས་བར་ཆོད་པའྲི་སོ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་

བསལ་བས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕྲིས་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག །གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་རྣམ་

དབྱེ་གང་ཡང་མྲི་འབྱེད་པར་ཡྲིད་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་རང་དུས་ན་འདས་ན་དེ་

འདའྲི་དོན་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་པའྲི་བཤད་ཚུལ་བྱེད་མོད། རྒྱུ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་སྔར་ཡོད་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་ངོ་
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མྲི་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །ཅྲི་སྟེ་དབང་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་དེ་རང་དུས་ལས་དུས་

གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་

གཉྲིས་པར་མྲི་འཇྲིག་པ་བཞྲིན་དུ་ཕྲིས་ཀང་མྲི་འཇྲིག་དགོས་པས་རྟག་པར་འགྱུར་

ལ། རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་རྟག་པ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་

དམྲིགས་བསལ་གྲི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་ནས་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་

བཅས་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའོ་ཞེས་བརོད་བར་བྱ་བར་

འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན་སོབ་དོན་གྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྐོན་

གསུམ་གྲི་ཁྱད་པར་མ་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྲི་ལ་ཡྲིད་མངོན་མེད་པར་རོད་པའྲི་རྒོལ་བ་འགོག་པའང་དོན་

མེད་དེ། །ཁོས་ཡྲིན་མངོན་དབང་མངོན་གྲིས་བཟུང་ཟྲིན་འཛིན་པ་མྲི་འཐད་པར་

ཁས་བངས་ཀྲི་འཐད་པར་ཁས་མ་བངས་ཤྲིང༌། མྲི་འཐད་པར་ཁས་བངས་བཞྲིན་

དུའང་ཁྱོད་དེ་འཐད་པར་ཁས་ལེན་ན་སྐོན་འདྲི་ཡོད་དོ་ཞེས་འགོག་པ་དོན་མེད་ཅྲིང༌། 

བླུན་པར་མཚོན་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་འགོག་པ་ན་ངེད་ཀྲིས་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་

ལྟར་སྨྲས་པ་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་གནོད་བྱེད་བརོད་ཀང་རང་

རེས་བཀོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཁོས་སྐོན་མེད་དུ་ཁས་མྲི་ལེན་པས་དེ་འདའྲི་སྐོན་

བརོད་ལུགས་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ལྟར་འདོད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། ཁྱོད་ཀྲིས་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་ངེད་ཀྲིས་བརོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་སྐོན་
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འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག །ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། མ་ཤེས་དོན་གསལ་ལས་ཁྱད་པར་དང་

བཅས་པ་རྟོགས་ཟྲིན་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའྲི་དོན་ལས་བསྣན་ནས་འཛིན་པའྲི་ཡྲིད་

ཤེས་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་པ་ཡྲིད་མངོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བརོད་པར་བྱ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་ལའང་སྙྲིང་པོ་མེད་དེ། མཚན་ཉྲིད་དེ་

སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་ཀུན་ལས་བཏུས་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་གང་དུའང་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ཀྲི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་ཚད་མ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་ཀྲིས་ཁ་བསངས་ཏེ་བཤད་པ་ཙམ་

ཡྲིན་པས། དེ་འདའྲི་བཤད་ཚུལ་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་འགེལ་བྱེད་སོགས་དང༌། ཡྲིད་

མངོན་མེད་པར་རོད་པ་སོགས་འགོག་པ་ལ་སྦོར་ཀང༌། ཁྱོད་དེ་ལྟར་འདོད་པ་མྲི་

འཐད་དེ། ཆོས་གགས་ང་རང་གྲིས་བཞག་པའྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ལ་སྐོན་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་དབུས་ཐུག་པའྲི་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་བཤད་པ་བྱེད་པ་དག་གྲི་ངང་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་གྱུར་ཀང་དྲིང་སང་གྲི་ཉན་པོ་དག་ནྲི་

འཆད་པ་པོའྲི་ཁ་ལ་བལྟ་བ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པར་སྣང་ངོ༌། །

དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲི་སོབ་མ་ཁ་ཅྲིག །ཡྲིད་མངོན་གྲིས་རང་གྲི་

དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གྲིས་བཟུང་བའྲི་དོན་དེ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་འདོད་པ་

བཀག་ནས། དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་མངོན་ནྲི་རང་དབང་དུ་གཞལ་བྱ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དེ་

མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་འགོག་པ་ནྲི། དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོས་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའྲི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པ་ཅན་གྲི་ལས་སུ་བྱ་བར་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་ནྲི། 
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དེའྲི་དེ་མ་ཐག་འབྲས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་མངོན་གྲིས་རང་དབང་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་

པའྲི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བྱེད་ན་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་དབང་

མངོན་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའམ། གཞན་ཡྲིད་མངོན་དག་ནྲི་གཞལ་བྱ་དེ་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པར་ཇྲི་ལྟར་འདོད་དེ། གཞལ་བྱ་དེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདྲི་ནྲི་

དབང་མངོན་སད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་དེ་མ་ཐག་འབྲས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་མངོན་གྲིས་དེ་མ་

ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་འཛིན་ན་དབང་མངོན་ཕྲི་མས་ཀང་འཛིན་

དགོས་ཏེ། གཉྲི་གའང་དབང་མངོན་སྔ་མ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐེ་ཞྲིང་

གཟུང་དོན་གཅྲིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དེ་གཉྲིས་ཚད་མ་

ཡྲིན་མྲིན་སོགས་མཚུངས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། དབང་པོ་ཅན་ནམ་གཞན་དག་

ནྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན། ཡྲིད་མངོན་གྲིས་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

དབང་མངོན་གྲིས་གཟུང་ཟྲིན་འཛིན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། དབང་མངོན་ཕྲི་མ་

དབང་མངོན་སྔ་མའྲི་གཞལ་ཟྲིན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་ཀང་ཁས་བངས་མེད་བའྲི་

ཐལ་འགྱུར་དུ་འགོའ།ོ །དེས་ན་གཟུང་འདྲིས་ཡྲིད་མངོན་འགོ་ས་གསུམ་པ་ཆེས་

གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་དེ་རང་དུས་ལས་

དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་འཇྲིག་ན་རྟག་པར་འགྱུར་བས། དེ་འདའྲི་དངོས་པོ་དེ་ལས་སྐེས་

པའྲི་བོའང་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྟག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་

འབྲས་བུ་རྲིམ་བཞྲིན་བསྐེད་པ་ཅྲི་འགལ་ཞེ་ན། མྲི་འཐད་དེ། རྐེན་གྲིས་ཁྱད་པར་
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བྱར་ཡོད་ན་རྟག་པར་འགལ་ཞྲིང་རྐེན་གཞན་གྲིས་ཁྱད་པར་བྱ་བ་མྲིན་ན། རྐེན་དེ་

ལ་ལྟོས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་རང་ལན་བསྟན་པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྐོན་འབྱུང་བ་དེའྲི་ཕྲིར་

ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ནྲི་རང་གྲི་སྔར་བྱུང་བའྲི་དབང་མངོན་གྲིས་བཟུང་བའྲི་ཡུལ་

ལས་གཞན་པའྲི་ཡུལ་ཉྲིད་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་

མེད་ལ། རང་གྲི་སྔར་བྱུང་བའྲི་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བྱས་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ལོང་བས་གཟུགས་མཐོང་བ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་

དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་མངོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་རང་གྲི་སྔར་

བྱུང་བའྲི་དབང་སྔོན་གྲིས་བཟུང་བའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་ཡུལ་འཛིན་ཀང་ལོང་

བས་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡོད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཁྱོད་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངོན་སྔ་མ་ལས་སྐེ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཡྲིད་མངོན་གྲིས་དབང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་ཡུལ་ལས་གཞན་པའྲི་ཡུལ་འཛིན་ན། ཆོད་པ་དང་བསལ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དོན་ཡང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཛིན་ཞེ་ན། དབང་མངོན་གྲི་ཡུལ་ལས་རྲིགས་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་རང་གྲི་གཟུང་དོན་གྲི་རེས་སུ་འགོ་ཞྲིང་དེའྲི་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་གྱུར་པའྲི་

ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་དོན་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་བ་ཅན་གྲི་དབང་སྐེས་

བོ་ནྲི་ཡྲིད་མངོན་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་མངོན་འདྲི་རང་གྲི་

དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གྲི་ཡུལ་ལས་ཡུལ་གཞན་འཛིན་ན་ཡང༌། ཡུལ་ངེས་པ་
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ཅན་མངོན་དུ་འགྱུར་པ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཆོད་པ་དང་བསལ་བ་ལ་

སོགས་པ་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་མངོན་དང་ཡྲིད་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་

དུས་མཉམ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཡྲིད་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་ནྲི་ཡྲིད་མངོན་དང་

དུས་མཉམ་དགོས་པས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིད་མངོན་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དུས་མཉམ་པ་

འཐད་དམ་སྙམ་ནས་རོད་པ་ནྲི། དབང་མངོན་དེ་དང་ཡྲིད་མངོན་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་

དུས་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཅན་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ཡྲིན་མངོན་དང་དུས་མཚུངས་པ་

ཅན་གྲི་དོན་དེ་དག་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིས་ཡྲིད་མངོན་བསྐེད་པའྲི་ལྷན་

ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་གོགས་ཡྲིན་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་གྲུབ་མ་ཟྲིན་པའྲི་སྔར་མེད་པ་ནྲི་འབྲས་

བུ་བསྐེད་མ་ཟྲིན་པའྲི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕྲིས་

འབྲས་བུ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་མྲི་སྦོར་བ་སྟེ་སྦར་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་འབྲས་བུའྲི་སྔར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཟུང་དོན་

ཡང་རང་འཛིན་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རང་འཛིན་གྲི་བོ་དང་བཅས་པའམ་

དུས་མཉམ་པ་ནྲི་བོ་དེའྲི་གཟུང་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་དུས་ཐ་དད་པས་ཇྲི་ལྟར་འཛིན་ཞེ་ན། རྲིགས་པ་ཤེས་པ་ཡྲིས། ཤེས་པའྲི་

རྣམ་པ་འཇོག་པར་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་སྟེ་ནུས་པ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་ཤེས་པ་དེའྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་

པར་ཤེས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་དེ་རང་

དུས་ན་མེད་ཀང་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པར་མྲི་འགལ་ཏེ། གཟུགས་ལས་ཁྱོད་གཟུགས་ཀྲི་

རྣམ་ལན་དུ་སྐེས་པ་དེ་གཟུགས་ཁྱོད་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པའྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པ་ལ་དབང་ཡྲིད་སོགས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཛིན་
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ཞེས་ཀང་འརོད་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། དབང་ཤེས་ལ་རྒྱུ་དུ་མ་ཉྲིད་ཡོད་ན་ཡང། འབྲས་བུ་

དབང་ཤེས་དེ་རྒྱུ་གང་གྲི་རྣམ་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པར་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྒྱུ་དེ་

ཡྲིས། དབང་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་དེ་བཞག་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་རྒྱུ་དེ་

བཟུང་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབང་ཤེས་ཀང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེ་བའྲི་དབང་

ཡྲིད་སོགས་ཀྲི་རྣམ་ལན་དུ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གཟུང་དོན་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་འཐད་

པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་མངོན་གྲི་གཟུང་དོན་ཡང་ཡྲིད་མངོན་དང་དུས་མཉམ་པ་མ་ཡྲིན་པས། 

དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་དང་དུས་མཉམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ཡྲིད་མངོན་གྲི་

གཟུང་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །

དེ་ཡང་འདྲི་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་དུ་མར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་ནས་

མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་བཞག་མང་དུ་མཛད་པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་

མན་ཆད་རང་གཞན་གྲི་སེ་པ་གང་འགོག་ཀང་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

ད་ལྟར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བས་རེ་ཤྲིག་བཀའ་དང་པོའྲི་རྣམ་བཞག་

དང་མཐུན་པར་བཀྲྲི་བར་བྱ་ཡྲི། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་ལ་བརྟེན་ནས་

བཀྲྲིར་མྲི་རུང་སྟེ། རུང་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྲིས་ཀང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གདུལ་བྱ་ཐམས་

ཅད་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཀྲྲི་བར་མྲི་མཛད། དེ་ལྟ་ནའང་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་

དོན་ཀང་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་

སོགས་དང་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བ་དང། 

རང་རྲིག་མེད་པ་སོགས་ནྲི་བོ་འཁྲུལ་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་དང་ཡུལ་གྲི་གནས་

ཚུལ་གཉྲིས་ཀ་དང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་རྣམ་བཞག་
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ལའང་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང་རང་རྲིག་དང་བཅས་པའྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་གཞུག་པར་ས་ཞྲིང༌། ཕྲི་རོལ་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་སྟེང་

དུ་རྣམ་པ་དང་རང་རྲིག་ཀང་བཀག་ན་དེ་བས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ལ་

ཆེས་རྲིང་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་ཚུལ་ལ་

བརྟེན་ཏེ་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རེ་ཤྲིག་ཁས་བངས་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བ་དག་གྲི་ངོར་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚུལ་ལ་

འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ ་ཞེས་བོ ་གོས་དང་ལན་པ་དག་གྲིས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

༼རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

གསུམ་པ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ལ། རང་རྲིག་ལ་

མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཞུགས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། མཚན་གཞྲི་རང་རྲིག་ལ་ལོག་

རྟོག་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་

ཡྲིན་པ་ལ། མ་འཁྲུལ་བ་ཚང་བར། དབང་མངོན་དང་ཡྲིད་མངོན་དང་རང་རྲིག་དང་

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་ཀྲི། རྟོག་བྲལ་དུ་བསྒྲུབས་

པས་རྟོག་པ་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་ཅྲིང༌། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་

ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྲིན་པར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་འཆད་པའྲི་སབས་

སུ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། མངོན་སུམ་བཞྲི་པོ་ལ་རང་རང་གྲི་སབས་སུ་”རྟོག
1
་

1 མ་ཕྱི། ༧༩ན༢ན།   རྟག    * རྟོག
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བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གསུངས་ཀྲི། མ་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཟུར་དུ་

མ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་འདྲིར་རང་རྲིག་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། བདེ་

སོགས་དེ་དག་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ནྲི་ཆོས་ཅན། བརོད་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ཅན་

གྲི་རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དངོས་སུ་བརྡ་བྱེད་པར་ནྲི་ནུས་པའྲི་སྒ་དོན་

མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རང་གྲི་མོང་བྱ་བདེ་སོགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་

གཞན་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་ཆོས་སུ་སྣང་བ་ལ་མྲི་བརྟེན་པར་མོང་བྱ་བདེ་སོགས་ཀྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲི་

རང་རྲིག་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ། བདེ་སོགས་ནང་གྲི་བེམས་པོ་ཡྲིན་པས་དེ་མོང་

རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་དགག །བདེ་སོགས་ཕྲིའྲི་བེམས་པོ་ཡྲིན་པས་དེ་མོང་

རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་དགག །དང་པོ་ལ་ཕོགས་སྔ་མ་དགོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་དང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་

ཞྲིག་ན་རེ། བདག་གྲི་ཡོད་ཏན་དུ་གྱུར་པའྲི་ནང་གྲི་བེམས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་

གཞན་ཡང་རྲིག་པར་བྱེད་པ་མྲིན་པའྲི་བདེ་སོགས་དེ་དག་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་རྲིག །དེས་ན་བདེ་སོགས་དང་བདག་རྟག་པའྲི་དོན་གཅྲིག་

ལ་བརྟེན་ཅྲིང་ལྷན་ཅྲིག་”འཕོད
1
་པ་འདུ་བའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ། དེ་མོང་རང་

རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ། དང་པོ་ནྲི། དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

1 མ་ཕྱི། ༧༩ན༦ན།   འཕྲེད    * འཕྲོད
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རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གྲི་གཙོ་བོ་དང་པོའྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ལས་གཞན་མྲིན་པ་སྟེ་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ལས་སྐེས་

པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རས་རྲིགས་འད་བ་དེ་དང་རྲིགས་འད་བ་དེ་མྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་

ཅན་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་རྲིགས་འད་བ་”དེ
1
་དང་རྲིགས་འད་བ་དེ་མྲིན་པའྲི་དངོས་

རྒྱུས་བསྐེད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ར་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེར་ཐལ། 

ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་བར་མ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་དོན་དང་བཅས་ཤྲིང་དུས་མཉམ་

དུ་ཚོགས་པའྲི་དབང་པོ་ནད་ལ་སོགས་པས་མ་བསད་པའྲི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་

པའྲི་རུང་བ་དང༌། མ་ངན་དང་གདོན་ལ་སོགས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་མ་དཀྲུགས་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བར་གནས་པའྲི་སེམས་ཡྲིད་དེ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་རྣམས་ཡོད་ན་དབང་ཤེས་

འཁོར་གྲི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐེ་བར་མཐོང་ཞྲིང༌། ཡྲིད་ཀང་དབང་ཤེས་དེ་དང་

མཚུངས་པར་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ཙམ་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཡྲིད་ཅེས་པ་ནྲི། 

དབང་ཤེས་ཀྲི་ཟླས་དངས་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་མ་ཡྲིད་གྲི། སེམས་ཡྲིད་རྣམས་ཤེས་རྣམ་

རྲིག་རྣམས། །རྣམ་གངས་ཞེས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

ཡང་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་ར་བའྲི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་

ཡྲིན་པས། བདེ་བ་ལ་སོགས་སྐེ་བར་མཐོང་གྲི །དེ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་བཀོད་ནས་དེ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་ཤེས་པར་

བསྒྲུབས་ཤྲིང༌། ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་ཤེས་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཀང་དེ་

དང་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ཞེས་པ་སྟེ། དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༧༩བ༡ན།   ང    * དེ
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པར་མ་ཟད་ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་ཀང་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་

འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་དབང་ཤེས་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་སྐེ་བ་དེ་དང་

མཚུངས་པར་ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་ཀང་ཡྲིད་ཤེས་དང་རྒྱུ་ཚོགས་

གཅྲིག་ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་ཙམ་ལས་མཚུངས་

པར་སྐེ་བའྲི་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་དང་འབད་རོལ་

སོགས་ཀྲིས་བསགས་པའྲི་ཆོས་དང་ཆོས་”མ
1
་ཡྲིན་པའྲི་ལས་ལས་བདེ་སོགས་སྐེ་

ལ། དབང་པོ་དང་དོན་དང་བདག་ཡྲིད་ཕད་པ་ལས་དབང་ཤེས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྐེན་གསུམ་པོ་དེ་ལས་དབང་ཤེས་དང་དེའྲི་

འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་དེ་སྐེའྲི། བདག་ཡྲིད་ཕད་པ་སོགས་གཞན་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དེའྲི་རྐེན་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ན་སྐེས་བུ་འགའ་ལ་

དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བོ་དབང་ཤེས་སྐེ་བ་དང་མྲི་སྐེ་བའྲི་

སོ་ནས་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པར་མཐོང་གྲི །རྒྱུ་གཞན་གྲི་

རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པར་མ་མཐོང་བ་དེའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་ཚོགས་པ་རྣམས་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་རྐེན་

གསུམ་ཁོ་ནས་སྐེད་པར་ཁྱད་མེད་ན། རྐེན་གསུམ་ལས་སྐེས་པར་མཚུངས་པ་ལ་བདེ་

སྡུག་སོགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། རྐེན་གསུམ་ཙམ་ལས་སྐེས་པར་ཁྱད་པར་

མེད་ཀང་རྐེན་གསུམ་དེ་དག་ཉྲིད་ཀྲི་ནང་གསེས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་

གཟུགས་དམྲིགས་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བའྲི་གཟུགས་དམྲིགས་རྐེན་

1 མ་ཕྱི། ༨༠ན༡ན།   པ    * མ
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དུ་ཡོད་པ་སོགས་ལས། དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁྱེད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་བོ་ཡྲིད་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི”་
1
རྒྱུ་བདག་ཡྲིད་

ཕད་པ་ཡྲིན་པར་ནྲི་ཁྱད་མེད་ཀང༌། ཡྲིད་ཤེས། རང་ཡུལ་གསལ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་

གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། མྲི་གསལ་བ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། གང་

དུའང་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་གསུམ་ཡོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་དག་བོ་ཞེས་པ་དབང་ཤེས་ལ་བྱས་ནས་རང་ལུགས་ཀྲི་དཔེར་འཆང་

བ་དག་ནྲི། ཐེ་ཚོམ་ཞེས་པ་མྲི་འགྲིག་བཞྲིན་དུ་བསྒྲིག་པར་ཟད་དོ། །འདྲིནྲི་ཆོས་

མཆོག་གྲི་ལུགས་བཞྲིན་དུ་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་མོང་རང་རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། མོང་བྱེད་རས་གཞན་ཡོད་

པ་དགག་པ་དང༌། ངང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་བས་མོང་བའྲི་ཚུལ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་

པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། །དེ་དག་ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་པ་གྲུབ་ལ། དེ་ཡང་རང་ལས་རས་

གཞན་པའྲི་མོང་བྱེད་ཡོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། །འདྲི་ལྟར་བདེ་སོགས་དེ་རང་ལས་རས་

གཞན་པའྲི་མོང་བྱེད་ཀྲིས་མོང་ན། དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་རང་དང་དུས་

མཉམ་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་མོང་ངམ། རང་ལས་ཕྲིས་བྱུང་བའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་

མོང༌། དང་པོ་ལྟར་ན། དོན་གང་ཉེ་བའྲི་བོ་དང་ཤེས་དང༌། དེའྲི་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་

དེ་དག་སྐེ་བར་འགྱུར་བའྲི་དོན་དེ་བོར་ནས་ནྲི་བདེ་སོགས་ཉྲིད་དབང་ཤེས་དེས་ནྲི་

ཅྲི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་སྟེ། ངག་དོན་ནྲི།  གཟུགས་མཛེས་མཐོང་བའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༨༠ན༥ན།   -་+།    * ་
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མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གྲི་འཁོར་གྲི་བདེ་བ་མོང་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དང་དེ་གཉྲིས་གཟུགས་མཛེས་གཟུང་དོན་དུ་ཉེ་བ་ལས་སྐེ་བར་ཁྱད་པར་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཁྱབ་སྟེ། དབང་ཤེས་གཅྲིག་གྲིས་གཟུགས་མཛེས་དང་བདེ་བ་གཉྲིས་ཀ་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་རང་ལས་ཕྲིས་བྱུང་བའྲི་

ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་མོང་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་དང་པོར་དབང་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་

འཛིན། དེའྲི་རེས་སུ་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་མོང་བའྲི་སོ་

ནས་རྲིམ་གྲིས་འཛིན་ནོ། ཞེས་ན། འོ་ན། དེའྲི་ཚེ་བདེ་སོགས་དེ་མོང་བ་བར་རྣམ་

པར་”ཆད་པ
1
་མེད་པར་སྣང་བར་མྲི་འགྱུར་བ་སྟེ་གཟུགས་འཛེས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་

གཟུགས་མཛེས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དེའྲི་འཁོར་གྲི་བདེ་བ་བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་

བར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དང་པོར་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་

སྐེས། དེ་ནས་དེའྲི་འཁོར་གྲི་བདེ་བ་མོང་བའྲི་ཡྲིད་ཤེས་སྐེས། དེ་ནས་མྲིག་ཤེས་

སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་སྐེས། དེ་ནས་དེའྲི་འཁོར་གྲི་བདེ་བ་མོང་བའྲི་ཡྲིད་ཤེས་སྐེ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་སྐེ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་བདེ་བ་མོང་བ་

འཇུག་པ་མགོགས་པའྲི་ཕྲིར། བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་ངོ་ཞེ་ན་འོ་ན་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་བདེ་

བ་མོང་བ་དེ་དང་འཇུག་པ་མགོགས་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། བདེ་སོགས་མོང་བ་

མེད་པར་གཟུགས་མཛེས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀང་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་བར་མ་ཆད་དུ་

སྣང་བ་ཅྲིས་མ་ཡྲིན་ཏེ་སྣང་བར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་

མཛེས་མཐོང་བའྲི་ཚེ་གཟུགས་མཐོང་བའང་བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་བ་དང༌། བདེ་བའང་

1 མ་ཕྱི། ༨༠བ༥ན།   ཆར་བ    * ཆད་པ
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བར་མ་ཆད་དུ་མོང་བར་སྣང་ན། གཟུགས་དང་བདེ་བ་རྲིམ་གྲིས་འཛིན་གྲི་བར་མ་

ཆད་དུ་མྲི་འཛིན་པ་བུད་དོ། །

གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་གཟུང་དོན་དང་བདེ་སོགས་གཉྲི་ག་འཛིན་མྲི་སྲྲིད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་གཅྲིག་གྲིས་གཟུང་དོན་ཕྲི་རོལ་དང་རང་གྲི་

འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་གཉྲི་ག་དངོས་སུ་ཤེས་པ་སྲྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོའྲི་

སེམས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཁོ་ནའྲི་དངོས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དབང་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ན་བདེ་སོགས་སྣང་ཡུལ་དུ་མེད་ཀང་གཟུང་དོན་ཕྲི་རོལ་དག་ལས་སྐེ་

བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་ཀྲིས་དབང་ཤེས་དེ་ལ་

ཕན་པའྲི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །འདྲིས་རྟགས་སྦོར་གསུམ་བསྟན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། གཅྲིག་གྲིས་གཉྲིས་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཏེ། །བདེ་སོགས་མེད་ཀང་དོན་

དག་ལས། །སྐེ་ཕྲིར་ཞེས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། སྔོ་སེར་སོགས་དུ་མས་མྲིག་ཤེས་

སྐེད་ཀང་སེར་པོ་སོགས་མེད་པའྲི་སྔོན་པོས་མྲིག་ཤེས་སྐེད་པ་མྲི་འགལ་བ་བཞྲིན་དུ་

གཟུགས་སོགས་དང་བདེ་སོགས་གཉྲི་གས་དུས་མཉམ་དུ་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་

སྐེད་ཀང༌། དེར་མ་ཟད་གཟུགས་སོགས་དང་བདེ་སོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་སོ་སོ་སོ་སོར་

ཡང་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་སྐེད་ནུས་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྔོ་སོགས་རེ་

རེ་ཁོ་ན་འཛིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་སྲྲིད་པ་བཞྲིན་དུ་བདེ་སོགས་འབའ་ཞྲིག་འཛིན་པའྲི་

མྲིག་ཤེས་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན། བདེ་སོགས་སྐེ་བ་དེའྲི་རྒྱུའྲི་དོན་གཟུགས་

ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་སོགས་ནྲི་མ་བཟུང་བར་བདེ་སོགས་དེ་མོང་བར་ནྲི་འགྱུར་དགོས་

ནའང་དེ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་སོ། །གཅྲིག་གྲིས་གཉྲིས་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ནུས་གྲུབ་མེད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཕྲིར་ཞེས་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཀྲིས་རང་གྲི་གཟུང་ཡུལ་ཕྲི་དོན་

འཛིན་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་གམ་དུས་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་བདེ་སོགས་འཛིན་ཅྲིང་མོང་བའྲི་ཚེ་

ན། དབང་ཤེས་དེ་ལ་བདེ་སོགས་ཀྲིས་ནྲི། ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་ཅྲི་ལྟར་ཡོད་དེ་

མེད་པར་ཐལ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་རང་དང་དུས་མཉམ་པའྲི་བདེ་སོགས་དེས་སྐེད་པའྲི་བོ་

དབང་ཤེས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱེད་རང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཡང་བདེ་སོགས་

ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་དབང་ཤེས་ཡོད་པར་མྲི་འདོད་པས་ར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཡང་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་རྒྱུའྲི་དོན་ནྲི་མ་བཟུང་བར། །དེ་མོང་བར་ནྲི་མྲི་རྲིགས་སོ་

ཞེས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དེར་ཐལ། དོན་མེད་པར་ནྲི་བདེ་ལ་སོགས། །མྲིག་

སོགས་རྣམས་ཀྲིས་མོང་ན་ནྲི། །བདེ་སོགས་མོང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་གཟུགས་

སོགས་བུད་མེད་སོགས་ཁྱད་པར་ནམ་ཡང་མྲིག་གྲིས་འཛིན་ཅྲི་ལྟ་བར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར། གཅྲིག་གྲིས་གཉྲིས་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཏེ། །དབང་པོའྲི་སེམས་ནྲི་ངེས་ཕྲིར་དང༌། 

ཞེས་པ་མ་ཁྱབ་བོ་ཞེ་ན། གཟུང་དོན་ཕྲི་དོན་འཛིན་པར་ངེས་ན་ནྲི་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་

དབང་ཤེས་ཀྲིས་བདེ་བ་ལ་སོགས་མོང་བར་མྲི་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ནང་གྲི་

ཡན་ལག་གྲིས་ཕན་འདོགས་ནུས་པའྲི་སོ་ནས་མོང་བྱར་གྱུར་པའྲི་གཟུང་དོན་ཡོད་

པའྲི་དབང་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེ་རྟག་ཏུ་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ཕོགས་དགོས་པས་ཕྲི་རོལ་མཐོང་

བར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་མཛེས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་དེ་དང་ནྲི་དེ་

ཡོད་པ་ལས། ཡུལ་དེ་འཛིན་པའྲི་དབང་ཤེས་དང༌། དེའྲི་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་མོང་

བའྲི་བོ་ཡྲིད་ཤེས་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པས། རྲིམ་གྲིས་འཛིན་ན་དེ་མོང་

བ། །རྣམ་ཆད་མེད་པར་སྣང་མྲི་འགྱུར། ཞེས་སོགས་གོང་གྲི་སྐོན་དེ་མྲི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ནྲི། ཡུལ་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་བདེ་སོགས་མོང་བའྲི་བོ་སྐེ་ན། ཅྲིག་ཅར་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་

ལ་སོགས་པའྲི་དོན་ནྲི་ཡོད་པ་ན། རྒྱུ་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་བདེ་སྡུག་དག་ནྲི་མོང་བའྲི་

སོ་ནས་རྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡུལ་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་བདེ་སྡུག་སོགས་འབྱུང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཡུལ་

ཡོད་ཅྲིང་ནང་གྲི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་

ལ། ཤེས་པ་གཅྲིག་པོ་དེ་ནྲི་བདེ་སྡུག་འགལ་བའྲི་ཅྲིག་ཅར་ཉེར་ལེན་མྲིན་པར་འདོད་

དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་བདེ་སོགས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བདེ་སོགས་དེ་མྲི་ཤེས་པའམ་བེམས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་གསལ་ཁས་བངས་སོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་བདེ་སོགས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་མྲི་

འདོད་ཀྲི་བདག་པོའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བདག་པོའྲི་རྒྱུ་དེ་ནྲི་འབྲས་

བུས་འགལ་བདག་ལའང་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་ཉྲི་མའྲི་འོད་ལྟ་

བུའྲི་སྣང་བ་གཅྲིག་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་འུག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་བྱ་རོག་ལ་

སོགས་པའྲི་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་དག་རང་འབྲས་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཤེས་པ་སྐེད་པ་

དང་མྲི་མཐུན་པ་དང༌། མཐུན་པའྲི་ངོ་བོར་ཅྲིག་ཅར་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་བདག་པོའྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་བའྲི་ཤེས་པས་མོང་བའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་

ནྲི། དེས་ན་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་མོང་བྱེད་ཡོད་ཅྲིང༌། རང་ལས་རས་གཞན་

པའྲི་ཤེས་པས་མོང་བ་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། བདེ་སོགས་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་མངོན་

སུམ་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ཡང་བདེ་སོགས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་མོང་བའྲི་ཚུལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ནྲི། བདེ་སོགས་རྣམས་ནྲི་རང་ཉྲིད་ལ་རྣམ་པ་འཕོས་པའྲི་དོན་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་

སོགས་ནྲི་སྣང་བའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་”ཤེས
1
་པ་ཡྲིན་ལ། བདེ་སོགས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

རྲིག་པར་བྱེད་པའྲི་མངོན་སུམ་འདྲི་དག་ནྲི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལས་སྐེ་བ་ཙམ་དུ་

ཟད་ཀྲི། གཟུགས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དམ་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་བདེ་སོགས་གཟུང་རྣམ་གྲི་ཆ་མོང་བྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

བདེ་སོགས་དེ་དག་གྲི་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་དེས་གཟུང་རྣམ་དེ་

དག་མོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་བདེ་སོགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་ནྲི་

རང་གྲི་དོན་ནམ་ཡུལ་བདེ་སོགས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ཡྲིན་པར་བཤད་དེ། །མོང་བྱ་

མོང་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པས་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་ཞྲིག་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

བདེ་སོགས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་དམྲིགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདེ་

སོགས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་དུ་འཇོག་པ་ནྲི། བདེ་སོགས་གཟུགས་

སོགས་དེ་ལྟར་སྣང་བའམ། དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའོ། །དེ་མོང་ཕྲིར་ན་འཇྲིག་རྟེན་

འདོགས། །ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་དངོས་སུ་མྲིན། ཞེས་པའྲི་རྐང་པ་འདྲི་གཉྲིས་རྒྱ་གར་དང་ཁ་

ཆེའྲི་ར་བའྲི་དཔེ་ལ་མེད་ཅྲིང༌། ལྷ་དབང་བོའྲི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཚིགས་

”བཅད
2
་ཀྲི་སེབ་སྦོར་མྲི་སྣང་ངོ༌། ཞེས་དབང་ལོ་གསུང་ཞྲིང༌། རྒྱན་དང༌། ཉྲི་མ་སྦས་

པ། ཡ་མ་རྲི་ལ་སོགས་ཀྲི་འགེལ་པ་ཐམས་ཅད་ནའང་མེད་པས། རྨས་ལྷ་དབང་བོའྲི་

འགེལ་པ་བསྒྱུར་བ་ན་འགེལ་ཚིག་ར་བར་ཤོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དོན་མོང་བར་བཤད་དེ། ཞེས་བའྲི་དོན་ཡུལ་ལ་མ་གོ་བར་ཕྲི་དོན་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༨༢ན༦ན།   ཤས    * ཤེས

2 མ་ཕྱི། ༨༢བ༣ན།   ཅད    * བཅད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བཟུང་བའྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་བབ་ཅོལ་ཆེན་པོ་བྱས་ལ། དེར་མ་ཟད། བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་

བྱེད་དག་གྲིས་བདེ་སོགས་ཁོ་རང་མོང་བྱེད་ཀྲི་རང་རྲིག་ཏུ་བཟུང་ནས་གཞུང་འདྲི་

དག་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བཤད་མོད། རང་རྲིག་མ་ངེས་པའྲི་འཆལ་གཏམ་དེ་

ནྲི་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་བཀག་ཟྲིན་ཅྲིང༌། འདྲིར་བདེ་སོགས་ནྲི་མོང་

བྱ་གཟུང་རྣམ་ཡྲིན་ལ། དེ་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་ནྲི་འཛིན་རྣམ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། བདེ་སོགས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ནྲི། བདེ་སོགས་

ཆོས་ཅན། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཡོད་དེ། མོང་བྱེད་ཡོད་ཅྲིང་རང་

ལས་རས་གཞན་གྲི་ཤེས་པས་མོང་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཡྲིན་ལ། རྟགས་

དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དེ་དང་དེ་མྲིན་རང་བཞྲིན་ཅན། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་བསྟན་ཅྲིང༌། ཕོགས་ཆོས་ཕྲི་མ་སྒྲུབ་བ། དོན་གང་ཉེ་བས་བོ་དང་ནྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་བསྟན་ལ། དེ་ཕྲིར་བདེ་སོགས་རང་ཉྲིད་ལ། ཞེས་པ་མན་གྲིས་དམ་

བཅའ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བདེ་སོགས་ཕྲིའྲི་བེམས་པོ་ཡྲིན་པས་དེ་མོང་རང་རྲིག་མེད་པར་

འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

གགས་ཅན་པ་འགའ་ཞྲིག་བདེ་སོགས་ཕྲི་རོལ་ན་གནས་པ་ཉྲིད་དང་ནྲི་སེམས་མེད་

པའྲི་བེམས་པོ་དང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པར་སྨྲ་སྟེ་ཞེས་པའོ། །སྟེ་ཞེས་

པ་ཕྲི་མ་དག་འདེན་པའྲི་ཚིག་གོ །གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། བདེ་སོགས་དབང་ཤེས་

ཀྲི་གཟུང་དོན་དང་ཕྲིའྲི་བེམས་པོ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། ནང་སེམས་ཀྲི་བདགཉྲིད་

ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ཡྲི་ལུགས་ལ་ཡང་དབང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཤེས་ཀྲིས་བདེ་སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་དགོས་ནའང༌། 

དབང་པོའྲི་སེམས་ནྲི་ངེས་ཕྲིར་དང༌། ཞེས་སོགས་སྔར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མྲི་

རྲིགས་སོ། །གལ་ཏེ་བདེ་སོགས་དང་སྔོ་སོགས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་སྔར་བཤད་པའྲི་སྐོན་

རྣམས་འབྱུང་ཡང༌། སྔོ་སོགས་རང་བཞྲིན་བདེ་སོགས་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་ཀང་སྐོན་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཕྲིའྲི་བེམས་

པོ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། བདེ་སོགས་དང་སྔོ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། ཅྲི་ལྟར་ཐ་མྲི་དད་པ་

ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཅན་གྲི་སོ་ནས་མ་འཁྲུལ་བའྲི་

སེམས་ཀྲིས་ནྲི། སོ་སོར་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་བདེ་སོགས་སྔོ་སོགས་དང་

གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཡུལ་ཕྲི་རོལ་གཅྲིག་ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་དེར་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་མྲིན་ཡང་གོམས་པ་ཡྲིན་ནྲི་ཁྱད་པར་ལས་བོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡོངས་སུ་

གདུང་བའྲི་ཁྱད་པར་དུ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཕྲི་རོལ་བེམས་པོའྲི་བག་ཆགས་གོམས་

པའྲི་དབང་གྲིས་གཞན་དང་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བོ་ཡང་བདེ་

སོགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་བོ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ན་བདེ་སྡུག་

སོགས་མ་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། བོ་བདེ་སོགས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་དེ་བདེ་སོགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་

ཞེས་ཇྲི་ལྟར་རྟོགས་དེ་རྟོགས་པ་མྲི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏེ་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་སྔོ་སོགས་དང་རྲིགས་ནྲི་ཐ་དད་དག་ཏུ་

འགྱུར་བས་གཟུང་འཛིན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐེས་བུ་ནྲི་བདེ་སོགས་ཀུན་

གྲི་འཛིན་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་སོགས་བེམས་པོ་ཡྲིན་ཞྲིང་སྐེས་བུ་ཤེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 808  

པ་ཡྲིན་པས་རྲིགས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁྱབ་རྟགས་ཁས་ཏེ། རྟགས་ར་བའྲི་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་སྐེས་བུ་ཁོ་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ་གཞན་ཤེས་བྱ་

ཐམས་ཅད་བེམས་པོར་འདོད་པའྲི་བོ་ཡང་བེམས་པོར་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདོད་ན། 

དེས་ན་སྐེས་བུ་དེ་བདེ་སོགས་མོང་བའྲི་སོ་ནས་ཟ་བ་པོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །

རྲིགས་པ་འདྲིས་ནྲི་བོ་དང་སྒ་སོགས་གཟུང་འཛིན་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་

བུ་ཉྲིད་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་བསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་བསལ་ན། སྐེས་བུ་དང་སྒ་སོགས་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཐལ། གཟུང་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་”ཕྲིར
1
་རོ། །འདོད་ན་སྐེས་བུ་

རྟག་པ་ཡྲིན་པ་བུད་དོ། །རྟགས་ཁྱབ་དངོས། གཞན་ཡང་བོ་དང་སྒ་སོགས་གཟུང་

འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པ་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་

གཟུང་དང་འཛིན་པ་ཉྲིད་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན་གཉྲི་ག་བེམས་པོ་ཡྲིན་

པ་བུང་དོ། གཞན་ཡང་བོ་དང་སྒ་སོགས་གཟུང་འཛིན་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཡོད་

ན། དེ་ནྲི་གཞན་ལའང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ན། བདེ་སོགས་དང་

སྔོ་སོགས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཐལ། གཟུང་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དངོས། ཁྱབ་

པ་གོང་ལ་མཚུངས། འདོད་ན་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་བུད། ཡོད་ན་དེ་ནྲི་གཞན་

ལའང་འགྱུར་ཞེས་པ་ལ། རྒྱ་བོད་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་དག་གྲིས་འཆད་ཚུལ་གཞན་སྣ་

ཚོགས་པ་བྱས་མོད། ཐམས་ཅད་ལ་སྙྲིང་པོ་མ་མཐོང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་ནང་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་བདེ་སོགས་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 
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བདེ་སོགས་དེ་ནྲི་ནང་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དང་ཞེས་པ་རྣམ་གངས་ཕྲི་མ་བསྡུ་བའྲི་

ཚིག་ཡྲིན་པས་དེར་མ་ཟད་མོང་བྱ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཁྱབ་

པ་ཡོད་དེ། གང་གྲི་རང་བཞྲིན་མོང་བ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དེ་ཡྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་མོང་བ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་མྲིག་ཤེས་”ཀྲིས
1
་གཟུགས་མ་མོང་བ་བཞྲིན། གལ་ཏེ་

མོང་བའྲི་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་སོགས་དེའྲི་རྣམ་པ་བོ་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་

རྣམ་པ་དེ་མོང་བའམ་ཤེས་པ་དེས་རྲིག་ཅྲིང་མོང་བ་ཡྲིན་གྲི་བདེ་སོགས་ཤེས་པས་

མོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་གངས་ཅན་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ཏེ། མོང་བ་དང་

ཤེས་པ་དང་རྲིག་པ་རྣམས་རྣམ་གངས་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་ལ་ནྲི་སྐེས་བུ་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ། 

བོའྲི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ཡུལ་གྲི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་

ཤེས་པས་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །བདེ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་བའྲི་རྣམ་

པ་ཅན་དང༌། སྔར་བདེ་སོགས་མོང་བ་ཕྲིས་དན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་མོང་བ་མ་

གཏོགས་བདེ་སོགས་འདྲིའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་བོ་གང་ཡོད་དེ་ཡོད་པར་མྲི་འཐད་

དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། གཟུགས་སོགས་དེ་དང་དེའྲི་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་

དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས་མོང་བའྲི་བདེ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་གཅྲིག་ཉྲིད་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་མཐོང་གྲི་བདེ་སོགས་དང་ཤེས་པའྲི་བར་དུ་དེ་གཉྲིས་ལས་

གཞན་པའྲི་བདེ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཅན་གྲི་བོ་ནྲི་ཡོད་ན་སྣང་དགོས་པ་ལ་མ་མཐོང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་མགར་གྲིས་སེ་མལ་གྲི་ལྕགས་གོང་དང་ནྲི་མེ་བཞྲིན་དུ། རས་ཐ་དད་

1 མ་ཕྱི། ༨༤ན༡ན།   གྱིས    * ཀྱྱིས
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ཀང༌། འདེས་པས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པར་མཐོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་

དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་མེད་པར་མོང་བ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་དེ་ལྟར་གང་ཡྲིན་པ་བོ་

མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་དུ་དམྲིགས་པ་དེ་རས་ཐ་དད་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ། བོ་མ་འཁྲུལ་

བས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་འདྲི་གཅྲིག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་ན་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་

དད་དུ་དམྲིགས་པའང་ཐ་དད་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་བོ་

མ་འཁྲུལ་བས་གཅྲིག་ཐ་དད་དུ་དམྲིགས་པས་གཅྲིག་ཐ་དད་དུ་མྲི་འགྲུབ་ན་གཅྲིག་ཐ་

དད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱར་མེད་དོ་ཞེས་སྤྲི་ཁྱབ་བསྒྲུབས་ནས་དེས་ན་གངས་ཅན་ཁྱེད་

ལའང་གཅྲིག་ཐ་དད་ཀྲི་རྣམ་”གཞག
1
་བྱར་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གངས་ཅན་ཁྱོད་

ཀྲི་ལུགས་དེ་ལྟར་ན། ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟེན་ཅྲི་ཡོད་དེ་མེད་པར་

ཐལ། སྡུག་བསྔལ་དང་དཀར་སོགས་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་ཐ་དད་མ་

ཡྲིན་ལ་བོ་མོང་གཉྲིས་ནྲི་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་པས་ནའོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་གཙོ་བོ་སེམས་གཅྲིག་གྲི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་

སོགས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང༌། རེས་ཀྲི་རྟོག་པས་གང་རུང་རེ་

ངེས་ཀྲི་གཞན་མྲི་ངེས་པ་བཞྲིན་དུ། བོ་མོང་རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཀང་གང་རུང་རེ་

མཐོང་གྲི་གཉྲི་ག་མྲི་མཐོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དུས་གཅྲིག་གྲི་ཚེ་ཚོར་བ་ལྟར་བུ་གཅྲིག་

ཆེས་གསལ་བར་རྒྱུ་བས་འདུ་ཤེས་སོགས་གཞན་རྣམས་བསྒྲིབས་ཤྲིང་ངེས་པའྲི་

གེགས་བྱས་ནའང༌། སེམས་ཀྲི་ཁྱད་པར་རྒྱུན་གྲིས་འཇུག་པ་དག་ལ་བརྟགས་པ་ན་

1 མ་ཕྱི། ༨༤ན༧ན།   བཞག    * གཞག
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མཚན་མར་འཛིན་པ་སོགས་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཀྲི་བྱེད་ལས་ཐ་དད་པར་ནྲི་

མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་ཞྲིང་རྟོག་པས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཚོར་བ་སོགས་ནང་ཕན་ཚུན་

རས་ཐ་དད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། བོ་མོང་ཐ་དད་མངོན་སུམ་

གྲིས་ནམ་ཡང་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་མཚུངས་སོ། །འདྲི་ནྲི་སེམས་དུ་མ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་

འབྱུང་བ་རྣམས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཞེས་རོད་པ་དང༌། ལན་གྲིས་ཀང་དེ་དག་

ནང་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། སེམས་དང་དེའྲི་འཁོར་གྲི་སེམས་བྱུང་

རས་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། ཁ་གཅྲིག་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གཞུང་འདྲི་འདེན་པ་དང༌། གཞན་དག་སབས་འདྲིར་སེམས་སེམས་བྱུང་

རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྲི་གཞན་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་ཞེས་འཆད་པ་གཉྲི་གའང་

རྣམ་པར་འཁྱམས་པའོ། །རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

༼རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

བཞྲི་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་

ལ་མངོན་སུམ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རོད་སང་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་

མདོར། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྲི་བ་མས་བསྟན། །མ་འདེས་པའྲི་དོན་ཙམ་མཐོང༌། ཞེས་

པ་འཆད་པ་སྟེ། མདོ་འདྲིའྲི་རང་འགེལ་དུ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ལུང་ལས་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་མ་འདེས་པའྲི་དོན་ཙམ་མཐོང་བ་ནྲི་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ལུང་ལས་ཞེས་པ་ནྲི། བ་མས་བསྟན་ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་བ་མས་ལུང་ཕོག་ཅྲིང་གདམ་ངག་བསྟན་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། 
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བསོམ་པའྲི་ཚེ་རྲིགས་པ་བོར་ནས་ཚིག་ཙམ་ལ་སྐབས་སུ་གཟུང་དགོས་པར་སྟོན་

པ་མ་ཡྲིན་པས་སབས་འདྲིའྲི་ལུང་ཞེས་པ་རྲིགས་པའྲི་ཟླས་དངས་པའྲི་ལུང་ལ་

བཤད་པས་ནྲི་ལམ་གྲི་ར་བ་གཅོད་པར་”བྱེད་
1
དོ། དེ་ཡང་། དེ་ལྟར་བུའྲི་མདོ་ཚིག་

ར་འགེལ་འཆད་པ་ལ་གཙོ་བོར་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་མཚན་

གཞྲི་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་མཚོན་པ་ཙམ་

ཞྲིག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་པ། ཡུལ་གྲི་ཁྱད་པར་སྔར་ལེའུ་གཉྲིས་པར་བཤད་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་

པོ་དེ་དག་གྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེའམ། ཡང་ན་སྔར་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་དུ་

བཤད་པའྲི་ཆོས་དེ་དག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་མོང་བ་དེ་ལ་དམྲིགས་པ། དེ་

ཡང་བདག་རྐེན་གྲི་ཁྱད་པར་བསོམས་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པ། སྣང་ཚུལ་གྲི་

ཁྱད་པར་རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་པར་བསལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡུལ་གསལ་བ་ཉྲིད་དུ་སྣང་

བ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནོ། གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ད་

ལྟའྲི་དུས་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་ཡུལ་གསལ་བར་

སྣང་བ་འཐད་ན། དེའྲི་ཚེ་ཉེ་བར་མེད་པ་འདས་མ་འོངས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་ཆོས་ལ་དམྲིགས་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཤེས་པ་བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཇྲི་ལྟར་

འཐད་ཅེ་ན། དེའྲི་ཚེ་ཉེ་བར་མྲི་གནས་པའྲི་དོན་ཀང་བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་གསལ་

བར་སྣང་བ་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར། འདོད་ཆགས་དང༌། སྟག་ལ་སོགས་པས་འཇྲིགས་

པ་དང༌། བུ་སྡུག་པ་ཤྲི་བའྲི་མ་ངན་གྲིས་ཡྲིད་བརླམས་པ་དང༌། རྐུན་པོ་རྨྲི་བ་སོགས་

1 མ་ཕྱི། ༨༥ན༢ན།   བྱེ    * བྱེད་
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ཀྲིས་ཡྲིད་བསད་པས་ཆགས་ཡུལ་གྲི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའམ། དེའྲི་

ཚེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམས་མདུན་ན་གནས་པ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་གསལ་བར་

མཐོང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་འདའྲི་བསོམས་བྱུང་གྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་ཡང་རྟོག་

པའྲི་ད་བ་བསལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་པ་མ་ངེས་ཏེ། རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དང་བཅས་ཀང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། གཉྲིད་ལོག་པའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་ཤེས་པ་ལའང་རྟོག་བཅས་རྟོག་མེད་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས། རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནྲི་དོན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྨྲི་ལམ་ན་

ཡང༌། རྟོག་བཅས་ཀྲི་”ཤེས
1
་པ་སྐེས་པ་རྣམས་གཉྲིད་སད་པའྲི་ཚེ་དན་པ་ན་ཤེས་པ་

དེ་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་དེ་འདའྲི་དོན་ལན་མྲིན་པར་མྲི་གསལ་བའྲི་རྣམ་པར་ཅན་

དུ་དན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ནྲི་ཞེས་པའྲི་དགར་ཚིག་གྲིས་འདྲི་དག་གྲིས་ཤུགས་ལ་

འཕངས་པ་ནྲི་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་གནས་སབས་ན་ཡང་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་སྐེས་པ་

འགའ་ཞྲིག་སད་པའྲི་ཚེ་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དན་པས་ཁྱབ་པའྲི་

ཕྲིར། རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཞེས་པའོ། །

འགེལ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག །དན་པ་ཞེས་པ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་དན་པ་ལ་

བྱས་ནས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་ལོག་ཁྱབ་བསྟན། ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་མྲི་མཐུན་

དཔེ་བསྟན། རྟོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་བསལ་བས། ཞེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རེས་ཁྱབ་བསྟན། འདོད་འཇྲིགས་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༨༥བ༢ན།   ཤས    * ཤེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས། མཐུན་དཔེ་བསྟན་པ་ཞེས་འཆད་ལ། ཆོས་མཆོག་ནྲི། རྣམ་

པར་རྟོག་དང་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ལོག་ཁྱབ་བསྟན། དེ་ནས་རྐང་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་བསྟན་པ་ཡྲིན་པས། རྣམ་པར་རྟོག་དང་རེས་

འབྲེལ་ནྲི། །དོན་གསལ་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡྲིན། །རྨྲི་ལམ་ན་ཡང་དན་པ་དེ་དེ་འདའྲི་དོན་

ལན་མྲིན་པར་དན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འཆད་དོ། །འོ་ན་བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་

ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་ན་རྟོག་མེད་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་ན། བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་ཡུལ་

གསལ་བར་སྣང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། རུས་གོང་ལ་སོགས་པ་མྲི་གཙང་བ་དང༌། ཟད་པར་ས་དང་ཆུ་ལ་

སོགས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསོམས་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

སྤྲུལ་ཞྲིང་བསྐེད་པ་ན་བསོམ་བྱའྲི་དོན་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་

དུ་མཐོང་བ་དེའྲི་ཕྲིར། བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་དང༌། ཟད་པར་

ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གང་དང་གང་ཤྲིན་ཏུ་བསོམས་པར་གྱུར་

པ་བསོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། བསོམ་པ་དེ་གསལ་ལ་མྲི་རྟོག་པའྲི་བོའྲི་

འབྲས་བུ་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་བསོམ་བྱ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་མྲི་རྟོག་པའྲི་བོ་ནྲི་

བསོམས་པའྲི་འབྲས་བུར་འགྱུར་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡུལ་ཡང་དག་པ་

དང༌། ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཅན་གཉྲིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྔར་ཚད་མ་གྲུབ་པར་བཤད་

པའྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་དངོས་པོ་མྲི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པའྲི་དོན་

རྟོགས་པའྲི་བསོམས་བྱུང་གྲི་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་སླུ་བ་མེད་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 815  

ཅན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་བསོམས་བྱུང་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་ཀྲི། དེ་ལས་ལྷག་མ་

ཟད་པར་ལ་སོགས་པ་ནྲི་གསལ་བར་སྣང་ཞྲིང་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ཀང༌། ཉེ་བར་བསད་ཅྲི་

འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིས་ན་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་གྲི་ངོ་བོའྲི་ཁྱད་པར་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

རྒྱན་མཁན་པོས། མྲི་གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་ཞེས་སོགས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་

བའྲི་རོད་སོང་དུ་འཆད་དེ། །འདྲི་ལྟར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། དུས་གསུམ་པོ་ནྲི་དངོས་

པོར་ཡོད་པས་དེ་དག་གྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཤེས་པ་བསོམས་སྟོབས་

ཀྲིས་གསལ་བར་སྣང་བ་འཐད་ནའང༌། དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ཤེས་པ་བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཇྲི་ལྟར་འཐད་ཅེ་

ན། མྲི་གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། །ཡང་དག་མྲིན་པའང་བསོམས་པ་ཡྲི། །སྟོབས་

ཀྲིས་སྤྲུལ་པ་རྟོག་མེད་དང༌། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་ཁྱོད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

ལས་ཀང་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་དངོས་པོར་མེད་ཀང་བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་གསལ་

སྣང་སྐེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་པ་ནྲི་ཁས་བངས་ནང་འགལ་ལོ། །འོ་ན་ཟད་པར་

སོགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་ཀང་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་ན། 

བསོམས་སྟོབས་ཀྲིས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་

ཡྲིན་ཀང༌། འཁྲུལ་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ལ། ཡང་དག་པའྲི་དོན་

ལ་གསལ་སྣང་སྐེས་པའྲི་རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་དག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་

སྟོན་པ་ནྲི། དེ་ཕྲིར་ཡང་དག་ཡང་དག་མྲིན། ཞེས་པ་མན་ཆད་དོ་ཞེས་འཆད་དེ་ཤྲིན་
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ཏུ་ལེགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཞར་ལ་མངོན་སུམ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རོད་སང་བཤད་པ་ནྲི། 

ཚད་མ་མདོར། མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡྲིན། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་

མོ། ཞེས་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་རྟོག་བྲལ་སོས་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་རོད་པ་སོང་བའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མ་མདོར། རྟོག་པའང་རང་རྲིག་ཉྲིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡྲིན་དེ་རྟོག་

ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང༌། ལོཙྪ་བ་”དད
1
་པ་ཤེས་རབ་དང༌། ཞམ་སེང་རྒྱལ་

གྲི་འགྱུར་ལ་ཚིག་དེ་ལྟར་ཡོད་ཀང༌། རྨས། ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་བའྲི་ནང་དུ་མདོ་

ཚིག་དངས་པ་ན། རང་རྲིག་ལའང་རྟོག་མ་འདོད། །དོན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེ་འགྱུར་ལེགས་སོ། །དེ་ལ་འདྲིར་ཡང༌། མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

རྟོག་བྲལ་སྟོན་པའྲི་མདོ་ཚིག་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། དབང་པོ་དང༌། ཡྲིད་དང༌། རང་

རྲིག་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་རྟོག་བྲལ་དུ་

”བསྒྲུབས
2
་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ། རོད་སོང་གྲི་མདོ་ཚིག་དེ་འགེལ་བ་ལ། ཤེས་གང་གང་

ལ་སྒ་དོན་འཛིན། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་གཉྲི་ག་རུ། རོད་སོང་འདྲི་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་

རྟོག་བྲལ་དུ་བཤད་པ་ལ། རོད་པ་སོང་བ་ཡྲིན་པས་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་

རྟོག་བྲལ་དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། བཞན་དག་འཆད་པ་ལྟར་

རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ལ་སོས་སུ་རོད་པ་སོང་བ་ཡྲིན་ན་”ཅྲིའྲི
3
་ཕྲིར་རང་རྲིག་མངོན་

1 མ་ཕྱི། ༨༦བ༤ན།   དང    * དད

2 མ་ཕྱི། ༨༦བ༥ན།   སྒྲུབས    * བསྒྲུབས

3 མ་ཕྱི། ༨༦བ༧ན།   ཅའྱི    * ཅྱིའྱི
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སུམ་གྲི་སབས་སུ་མ་འཆད་པར་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྲི་རེས་སུ་འཆད། དེས་ན་

རོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྲིས་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་རྟོག་བྲལ་

དུ་སྨྲས་པ་དང༌། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་སབས་སུ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་སྨྲས་པ་འགལ་བ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྟོག་པ་ལའང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྟོག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་

རྟོག་པ་དང་བྲལ་བར་མྲི་འཐད་པས། རྟོག་མོང་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་མ་ཡྲིན་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རྟོག་བྲལ་ཉམས་སོ། །དེ་བས་ན་

ཁྱོད་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་ཁྱོད་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རང་རྲིག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་

པས་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དེ་བས་ན་རང་རྲིག་གྲི་རྣམ་བཞག་དང་འགལ་བ་

བསྟན་ནས་མངོན་སུམ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་རོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཚད་མ་མདོའྲི་རོད་སོང་གྲི་གཞུང་དེའྲི་སབས་ཀྲི་རང་འགེལ་དུ་རོད་པ་

བསུ་བ་ན། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་རང་རྲིག་པ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན་རྟོག་

པའྲི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲིའྲི་ཚིག་

འཁྲུལ་གཞྲི་ཆེ་བས་འཁྲུལ་ཏེ། རོད་པ་འདྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཁོ་ནའྲི་རོད་སོང་དང༌། 

རོད་ཚུལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན། 

རྟོག་པའང་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྟོག་པའང་རྟོག་

བྲལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་བསུ་ནས། ལན་འདེབས་པ༌ན། ཤེས་གང་

གང་ལ་སྒ་དོན་འཛིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ལ་རྟོག་པ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་སྒ་དོན་ལ་རྟོག་
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པ་ཡྲིན་ཀང༌། མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ངོ་བོ་ནྲི་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་ལྟོས་

ཏེ་ཤེས་པ་ཀུན་མངོན་སུམ་ཡྲིན་གྲི། རྟོག་པ་མ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་འཆད་མོད། 

རྟོག་པས་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྲིག་པར་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་གཉྲིས་ཀ་རུ་འདྲིའྲི་གོང་དུ་ཟུར་

ཙམ་ཡང་ཁས་བངས་པ་མེད་ཅྲིང༌། རོད་པ་འདྲི་ནྲི་རང་རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་པ་དག་གྲི་

རོད་པ་ཡྲིན་པས་རོད་པ་སྨྲ་བ་པོས་ཀང་རྟོག་པ་རང་རྲིག་གྲི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་

ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རོད་པ་འདྲི་འད་འོང་བའྲི་གཞྲི་མེད་ཅྲིང༌། དོགས་པ་ཁོང་བངས་ཀང་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དོགས་པ་ཁོང་བངས་དེ་འད་བྱེད་ན་རང་ཉྲིད་རྟོག་པ་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་

མངོན་སུམ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ནའང་ཚུལ་དེ་ནྲི་ཆེས་འཁྱམས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཡྲིན་

པས་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་ཅྲིང༌། དེས་ན་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ལན་”ཡང
1
་ཆེས་འཁྲུལ་བར་ཤེས་

པར་བྱ་ལ། ཤེས་པ་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པས་རང་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་གོ་

མྲི་ཆོད་ན། འཛིན་རྣམ་ཀང་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པས་རང་རྲིག་ཡྲིན་པར་

འཇོག་མྲི་ནུས་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། རང་རྲིག་གྲི་མཚན་གཞྲི་མྲི་རེད་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། གོ་ཆོད་ན་རྟོག་པའང་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བས་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་

ལ་རྟོག་བྲལ་གྲིས་ཁྱབ་པ་ཉམས་སོ། །

དེས་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ར་འགེལ་གྲི་རོད་པ་བཀོད་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་

ཏེ། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་

ན་རྟོག་པའྲི་ཤེས་པ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་

1 མ་ཕྱི། ༨༧བ༢ན།   ཀྱང    * ཡང
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རྟོག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་དེ་རྟོག་བྲལ་དུ་འགྱུར་དགོས་ནའང༌། རྟོག་

པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དང༌། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་ཞེས་པའོ། །དེའྲི་

ལན་ཚད་མ་མདོར། རང་རྲིག་ལའང་རྟོག་མྲི་འདོད། །དོན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཚིག་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ལའང་

རྟོག་པ་ཡྲིན་པ་ཡོད་པར་མྲི་འདོད་དེ། རྟོག་པར་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་སྒ་དོན་ལ་

རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །དེའྲི་དོན་འགེལ་པ་ལ། ཤེས་གང་

གང་ལ་སྒ་དོན་འཛིན། །དེ་ནྲི་དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ནྲི། དོན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པ་ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ངོ་བོ་སྒ་དོན་མྲིན། །དེ་ཕྲིར་དེ་ལ་ཀུན་

མངོན་སུམ། ཞེས་པ་ནྲི། རང་རྲིག་ལ་ཡང་རྟོག་མྲི་འདོད། ཅེས་པའྲི་འགེལ་པ་ཡྲིན་

པས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པའྲི་ངོ་བོ་དེ་ལ་མོང་བྱེད་

དུ་འཇུག་པའྲི་རང་རྲིག་ཀུན་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཏེ། རྟོག་པའྲི་རང་

གྲི་ངོ་བོ་སྒ་དོན་མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པ་རང་མཚན་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པ་

གང་སྣང་ཡུལ་གང་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྒ་དོན་འཛིན་པ་དེ་ནྲི་སྣང་ཡུལ་དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡྲིན་

པའྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །སབས་འདྲིར་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནོར་བའྲི་འཕེང་བ་ཁོ་ན་བཤད་ལ། རྒྱ་འགེལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཀང་

འཆད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང། འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་དགག་སྒྲུབ་

རྒྱས་པར་མ་བྲྲིས་ཀྲི་ངག་ལས་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་

ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །
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༼དམྲིགས་བསལ་མ་འཁྲུལ་པ་སོགས་ཤེར་ཕྲིན་མངོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་དམྲིགས་བསལ་མ་འཁྲུལ་པ་སོགས་ཤེས་ཕྲིར་མངོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་བཤད་པ་ལ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གངས་ཀྲི་དབྱེ་བསྡུ་བསྟན། རྟོག་པ་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དགོས་པ་བསྟན། བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

ལོགས་སུ་སྨྲོས་པའྲི་དགོས་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། འཁྲུལ་དང་

ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང༌། །རེས་དཔག་རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌། །དན་དང་མངོན་

འདོད་ཅེས་བྱའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རྲིབ་བཅས། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉྲིས་ནྲི། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང༌། རྟོག་མེད་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །དང་པོ་ནྲི་དྲུག་སྟེ། འདྲི་ལྟར་སྲིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་

ལྟ་བུ་འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པ་དང། བུམ་པ་སོགས་ཡན་ལག་ཅན་ལ་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་

རོབ་པའྲི་ཤེས་པ་དང༌། རྟགས་འཛིན་གྲི་སེམས་རེས་དཔག་དང། རྟགས་ཅན་གྲི་བོ་

རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་བ་དང༌། འདས་པའྲི་དོན་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དང༌། མ་འོངས་

པའྲི་དོན་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་ཤེས་པའོ། །རྟོག་པ་མེད་པ་ནྲི། རབ་རྲིབ་སོགས་

ཀྲིས་བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ཡང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ། རྟོག་པ་ལ་ཀུན་རོབ་པའྲི་ཤེས་པ་ཞེས་བཤད་པའྲི་

དོན་ནྲི་བུམ་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ན་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པས་

ཁྱབ་པས། དེ་ལྟར་བཤད་དོ་སྙམ་དུ་གཞན་དག་སེམས་སོ། །དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡན་

ལག་ཅན་ཡྲིན་ན་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་བས་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན་བུམ་པ་དེ་རང་གྲི་

ཆ་ཤས་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ལྟ་བུར་སྣང་བས་ཁྱབ་ཅྲིང༌། བུམ་པ་ཆ་

ཤས་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། བརྡ་སྦོར་

རྟོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དང༌། བརྡ་

རྟེན་ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་གངས་སོགས་ཚིག་གྲི་དོན་དྲུག་ལ་རྟོག་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་ཡན་ལག་ཅན་དང༌། ཡོན་ཏན་དང༌། ལས་དང༌། སྤྲི་དང༌། 

བྱེ་བྲག་དང༌། འབྲེལ་པ་རྣམས་བྱེ་བྲག་པ་སོགས་སུ་མ་ཟད། རང་ཡང་ཁས་ལེན་

ཞྲིང༌། ཁོ་འདྲི་རྣམས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ཀང༌། རང་ལུགས་

ལ་འདྲི་དག་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བུམ་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་པ་དང༌། བུམ་

གཟུགས་བུམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པ་སོགས་ནས། བུམ་པ་དང་བྱས་པའྲི་འབྲེལ་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པས། ཚིག་གྲི་དོན་དྲུག་ལ་རྟོག་པ་

ནྲི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་བུམ་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་རས་

སུ་མ་གྲུབ་ཀང༌། བུམ་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡྲིན་ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་མྲི་དགོས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་རང་ལོག་གཞྲི་ལོག་གྲི་རྣམ་”དབྱེ
1
་ལ་མཁས་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གྲི་མྲིང་གྲིས་འདོགས་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ནྲི། རེས་དཔག་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དགོས་པ་ནྲི་རེས་དཔག་རྟགས་

1 མ་ཕྱི། ༨༨བ༦ན།   དབྱ    * དབྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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འཛིན་སེམས་ལས་སྐེ་བར་ཤེས་པའྲི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པ་ཚུལ་གསུམ་ཤེས་

པ་ལ་རག་ལས་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ནྲི། རྟགས་

མཐོང་ཞྲིང་འབྲེལ་པ་དན་པའྲི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་དཔོག་པའྲི་བོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་”ལྟར
1
་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བ་སྟོན་པ་ན། 

རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་བསྟན་ཀང། འདྲིར་རྟོག་པ་དེ་དག་གྲི་

རྲིགས་སོ་སོར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་གཅྲིག་པ་རྣམས་གངས་འཛིན་རེ་རེར་

བགངས་པའྲི་སོ་ནས་གངས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

གྲི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞྲི་སྟེ། བརྡ་རྟེན་ཅན་དང༌། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་དང༌། 

ལོག་ཏུ་འགྱུར་པའྲི་དོན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྟོག་པའྲི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། བདག་

རྐེན་དབང་པོ་བོ་བུར་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྟོག་པ་མེད་པའྲི་ཤེས་

པ་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། །

གཅྲིག་ཅེས་པ་ནྲི། དེ་འདའྲི་རྟོག་མེད་ཀྲི་ཤེས་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་སོ་སོར་མ་

ཕེ་བར་འདྲིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བ་སྟོན་པ་ན་གངས་འཛིན་གཅྲིག་ཡྲིན་

ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་བུམ་ལ་སོགས་ལ་རྟོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི། བརྡ་རྟེན་

ཅན་ཞེས་བྱ་ལ། སྲིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་དང༌། 

རེས་དཔག་སོགས་བཞྲི་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡུལ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པར་འད་བའྲི་

ཕྲིར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །འདྲིར་རྲིགས་གཅྲིག་པ་རྣམས་གངས་

འཛིན་རེ་རེར་བགངས་པའྲི་ཚུལ་ཡང༌། བརྡ་རྟེན་ཅན་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅན་དང་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༨༩ན༡ན།   ལྷར    * ལྟར
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དག་ཀང་དབང་ཤེས་སུ་འདོད་པས་དེའྲི་ངོ་བོར་དབང་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་པས་འདྲིར་

ཡང་དབྱེ་བའྲི་གངས་འཛིན་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ལ། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་ནྲི་

རྲིགས་པ་ཅན་ཁོ་ནས་དབང་ཤེས་སུ་འདོད་པས། དེའྲི་ངོར་དབང་ཤེས་མྲིན་པར་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། མདོར། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་པས། 

འདྲིར་ཡང༌། དབྱེ་བ་གངས་འཛིན་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ལ། རེས་དཔག་སོགས་བཞྲི་ནྲི། 

སྔ་མ་གཉྲིས་དབང་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་མཐུན་དཔེར་གཟུང་བའྲི་

ཕྲིར་དུ། ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བར་བསྟན་པ་ཡྲིན་པར་

རྲིགས་གཅྲིག་པས་འདྲིར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ཅན་ཞེས་པར་བསྡུས་ནས་དབྱེ་བའྲི་

གངས་འཛིན་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ནྲི། 

ཚད་མ་མདོར། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་ཏུ་སྟོན་པའྲི་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། 

རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

ཡྲིན་ན། རྟོག་པའྲི་གསལ་བའྲི་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་འདྲིར་སོས་དགོས་ལ། 

གཞན་དུ་ན་རྟོག་པ་དང༌། ཞེས་པའྲི་དབྱེ་གངས་གཅྲིག་གྲིས་ཀང་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་སོ་ཞེ་ན། དགོས་པ་གཞན་ཡོད་དེ། འདྲི་

ལྟར་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་མྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་བརྡ་རྟེན་ཅན་དང༌། 

དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་གཉྲིས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

རྲིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་དག །དེ་གཉྲིས་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་བར་མཐོང་བའྲི་
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ཕྲིར་རོ། །

རེས་དཔག་སོགས་བཞྲི་རྒོལ་བ་དེ་དག་གྲིས་དབང་ཤེས་མྲིན་པར་གྲུབ་ཟྲིན་

ཀང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བས་བརོད་པ་ན། སྔ་མ་གཉྲིས་ཉྲིད་དབང་ཤེས་མ་

ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་མཐུན་དཔེར་གཟུང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དེ་

གཉྲིས་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། བརྡ་རྟེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་

ལ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་རྣམ་པར་རྟོག་བདག་བུམ་པ་དང་སྲིག་རྒྱུའྲི་ཁ་དོག་མཐོང་བའྲི་

མངོན་སུམ་སོགས་དང་ཡུལ་དུས་ཉེ་བས་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་དེ་དག་

དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་རེས་དཔག་སོགས་བཞྲི་མཐུན་དཔེར་

བཀོད་ནས་དེ་དག་དབང་ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་སྦོར་འགོད་པའྲི་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ཅན་གྲི་དན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྟོག་པ་

འདྲི་དག་བརྡ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྲིན་པས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ལ་

འཛིན་པར་མྲི་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་སྔོན་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་བུམ་གཟུགས་དང་ཆུ་ལ་

སོགས་པ་དན་པ་མེད་པར་བུམ་པ་དང༌། སྲིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་འདྲི་བུམ་

པའོ། །འདྲི་ཆུའོ་ཞེས་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མྲིན་པས་བརྡ་རྟེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་

འདོགས་པ་དེ་ཡང་ནྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་ལས་ནྲི་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལོགས་སུ་སོས་པའྲི་དགོས་པ་

བསྟན་པ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང༌། གཞན་ལུགས་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

ཚད་མ་མདོར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བ་སྟོན་པ་ན། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རབ་རྲིབ་བཅས་
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ཞེས་སོས་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་ལྟོས་ནས་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉྲིས་པར་བསྟན་ཅྲིང༌། རྣམ་འགེལ་འདྲིར་ནྲི། རྟོག་པ་གསུམ་

དུ་ཕེ་བའྲི་གངས་ལ་ལྟོས་ནས། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཞྲི་པར་བསྟན་པ་བསད་པ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དེ་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྟོན་པའྲི་སབས་སུ། རྟོག་བྲལ་

ཞེས་སོས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བསལ་བ་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དཔེ་ཞྲིག་སྟོན་

པར་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྔར། མྲིང་དང་རྲིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡྲིན། །རྟོག་པ་དང་

བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་སྤྲིར་བཏང་བ་ལས་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཡང་འཁྲུལ་ན་མངོན་

སུམ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་ལྷག་མར་བསྟན་པའྲི་དོན་དུ་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རབ་རྲིབ་བཅས་ཞེས་

སོས་པའྲི་སབས་དེར་ནྲི་རབ་རྲིབ་ཏུ་མ་ཟད། མྲིག་སེར་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་ལ་

ཉེ་བར་གནོད་པ་བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་

བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། ”དེ
1
་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལས། རབ་རྲིབ་འགའ་ཞྲིག་དངོས་སུ་སོས་པ་ནྲི་

དབང་པོ་ལ་ཉེ་བར་གནོད་པའྲི་རྐེན་མྲིག་སེར་གྲི་ནད་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་

མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ཁོ་ན་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་རྟོག་པ་དང་བཅས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དང་པོར་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བས་སྲིག་རྒྱུའྲི་ཁ་

དོག་བཟུང་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཆུ་མཐོང་བའྲི་བག་ཆགས་སད་པ་ན། རྟོག་པས་སྲིག་རྒྱུ་

1 མ་ཕྱི། ༩༠ན༦ན།   ད    * དེ
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དེ་ཉྲིད་ཆུར་འཛིན་པ་བཞྲིན་དུ། དང་པོར་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཟླ་བ་གཉྲིས་མཐོང་ཞྲིང༌། 

ཕྲིས་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་རྟོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མྲིག་གྲི་དབུས་ན་

རབ་རྲིབ་གནས་པས་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་ཟུར་གཉྲིས་སུ་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་གྲིས་མཐོང་བ་ན། དུས་

མྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཅྲིག་ཅར་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཞྲིང༌། དེ་ལ་རྟོག་པས་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཡོད་

པར་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རབ་རྲིབ་བཅས་ཞེས་སོས་པ་ནྲི། རྟོག་མེད་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དཔེ་སྟོན་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སོས་དཔོན་རང་གྲི་གཞུང་དང་རང་འགལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རོད་སྒྲུབ་བརྟག་པའྲི་སབས་སུ། སྔོན་པོ་སོགས་ཀྲི་

རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་དབང་ཤེས་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡུལ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

འགོག་པ་ན། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དག་ཀང་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་དོན་དམ་པར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོད་པའྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་ཚིག་

བསྡུ་བ་ནྲི། སྔོ་དང་ཟླ་གཉྲིས་ལ་སོགས་བོའྲི། དབང་པོའང་རྒྱུ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་གཞུང་འདྲི་དང་ནྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་དབང་ཤེས་མ་ཡྲིན་པ་སོབ་

དཔོན་གྲི་དགོངས་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་ནྲི་རང་འགེལ་གྲི་གཞུང་ཡྲིན་གྲི། ར་བའྲི་མ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དཔང་ལོས་བཅས་པའྲི་འགྱུར་དང༌། དད་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་འགྱུར་ལ། 

རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་མེད་ཀང༌། རྒྱན་དུ་དངས་པ་དང༌། ཉྲི་མ་སྦས་པས་དངས་

པ་སོགས་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ངེས་སུ། གཞན་དུ་ཡང་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་གསུང་པས་སོ། །དེའྲི་འགེལ་པར། ཆོས་མཆོག་གྲིས། ཚད་མ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པར། མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་ལས། གཞན་རོད་པ་སྒྲུབ་པ་བརྟག་

པར་ཡང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དེ་དག་རྣམས་ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་སྔོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གང་ལ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་

ལས་ནྲི་གལ་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བའྲི་ཡང་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་

དེ་ལྟར། དེ་དག་ཡུལ་ཡྲིན་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྲི། འོ་ན་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་

རྣམས་ཀང་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་དང། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྲི་ཡུལ་ཉྲིད་

དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེས་བཤད་ལ། 

འགེལ་པ་རྣམས་སུ་དངས་པ་འདྲི་དག་ལ་འད་མྲིན་མང་པོ་འབྱུང་ཞྲིང༌། ལོ་ཙྪ་བ་དད་

པ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་ར་འགེལ་གང་ནའང༌། རྒྱན་ཆོས་མཆོག་གྲིས་དངས་

པ་འདྲི་དག་དང་ཚིག་གྲི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡང་མྲི་འད་བར་སྣང་ལ། སྦྲིར་ཀུན་བཏུས་ཀྲི་

རང་འགེལ་བོད་དུ་འགྱུར་བ་འདྲི་འདེས་དང་བཅས་པའམ། འདེས་མ་ཤོར་བ་གང་

ཡྲིན་དཔད་པའྲི་གཞྲིར་སྣང་ངོ༌། །

འོན་ཀང་རྣམ་ངེས་ཀྲི་གཞུང་དང་བསྟུན་པས། རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་

ཡོད་པར་གསལ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རོད་སྒྲུབ་དགག་པའྲི་སབས་འདྲི་མདོ་སེ་པའྲི་ཚུལ་

ལ་བརྟེན་ཏེ་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པར་གསལ་ལོ། །དེ་བས་ན་

རྒྱན་མཁན་པོ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱ་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་པ་དག་གྲིས་སབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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འདྲིར་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པའྲི་རྒྱུ། ཕ་རབ་རྡུལ་དག་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། །དེ་མྲི་སྣང་

ཕྲིར་དེ་ཡུལ་ནྲི། །རྡུལ་ཕན་མ་ཡྲིན་དབང་བོ་བཞྲིན། ཞེས་པ་དངས་ནས། དེ་དང་

ཡང་འགལ་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། ཆེས་ཆེར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དམྲིགས་བརྟག་གྲི་གཞུང་

དེའྲི་དབང་པོའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཁས་ལེན་ལ་གཏོང་ངམ། རང་རྒྱུད་དུ་ཁས་ལེན། དང་

པོ་ལྟར་ན། དབང་པོའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཕ་

རོལ་དོན་སྨྲ་ལ་ཁས་ལེན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དེས་རང་ལུགས་ལ་དབང་པོ་དབང་ཤེས་ཀྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་པར་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་ནུས། གཞན་དུ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པར་ཐལ། རྟག་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཁས་ལེན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དེས་ཀང༌། རང་

ལུགས་ལ་སྒ་རྟག་པ་ཡྲིན་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་རང་རྒྱུད་དུ་ཁས་

ལེན་ན། རང་ལུགས་ལ་རྣམ་པར་རྲིག་པའྲི་སབས་སུ། མྲིག་དབང་གྲི་རྡུལ་ཕན་མྲིག་

ཤེས་ཀྲི་རྒྱུར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། རྡུལ་ཕན་ཁས་ལེན་པའྲི་སེམས་ཙམ་པ་ཆེས་

ངོ་མཚར་ཆེའོ། །དེས་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་རོད་སྒྲུབ་བརྟག་པའྲི་སབས་ཀང་རོད་

སྒྲུབ་མཁན་པོ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ལ་བརྟན་ནས་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ལ། 

རྡུལ་ཕན་ཁས་ལེན་པའྲི་སེམས་ཙམ་པའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་མཐའ་རང་ལུགས་སུ་འདོད་

དགོས་པའྲི་སྐོན་འདྲི་འབྱུང་བར་ཤེས་བར་གྲིས་ཤྲིག །འདྲི་ལ་ད་དུང་དཔད་ཅྲིང་

རྟག་པར་བྱ་བའྲི་གནས་དུ་མ་ཡོད་ཀང༌། ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲྲིས་ལ། 

གཞན་དག་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་ངོ༌། །

ད་ནྲི་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཁོ་ན་རེ། གལ་ཏེ་གཞུང་དེ་དང་འགལ་བའྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྐོན་མེད་དེ། གཞུང་དེ་ནྲི་རབ་རྲིབ་ཀྲིས་བསད་པའྲི་མྲིག་གྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དག །ཟླ་བ་

གཉྲིས་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྲི་བརྒྱུད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རོད་

སྒྲུབ་མཁན་པོའྲི་འདོད་པ་དབང་པོའྲི་ཤེས་པའྲི་སྤོ་ཡུལ་དག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་

དཔད་ནས་འགོག་པའྲི་ཚེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་དངོས་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་

”དམྲིགས
1
་རྐེན་དུ་འཇོག་ཅེས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་པ་འདྲི་ལ་འོ་ན་མྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀང་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་པའྲི་དམྲིགས་པར་བྱ་

བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེའྲི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འཕངས་པ་འདྲི་སབས་སུ་བབ་

པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ་སབས་སུ་མ་བབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཕ་རོལ་པོས་ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་ཁྱབ་པ་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང༌། ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་ལྟར་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིད་ཆེས་

རྟོག་པར་འདོད་པ་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་དང་འགལ་བར་བསྟན་ནས། 

རྲིགས་པས་འགོག་པ་དེ། ཅྲི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཤེས་པར་གང་གྲིས་འཇོག་པ་

ཡྲིན། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་གང་བདག་རྐེན་དབང་པོ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཅན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་སོགས་སྣང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་སོགས་དབང་པོ་ཡོད་མེད་

ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བྱེད་པ་ལྟར། མྲིག་རབ་རྲིབ་ཀྲིས་བསད་པས་ཟླ་བ་གཉྲིས་

སོགས་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་དབང་པོ་ཡོད་མེད་ཀྲི་རེས་སུ་

བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་རྲིགས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་

རྐེན་དབང་པོ་འགྱུར་བའྲི་དབང་གྲིས་རང་ལ་ཡུལ་སྣང་བའྲི་ཚུལ་ཡང་འགྱུར་བ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༩༡ན༦ན།   མྱིགས    * དམྱིགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ལན་པའྲི་ཤེས་པ་དབང་ཤེས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཚུལ་དེ་ནྲི་མྲིག་རབ་རྲིབ་

”ཀྲིས
1
་བསད་པས་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྲིན་ན་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་དབང་ཤེས་ཡྲིན་པ་འགོག །

གཞན་ཡང༌། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པར་འཁྲུལ་པའྲི་ཚེ་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་

སྦྲུལ་མ་ཡྲིན་པར་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་ན། སྔར་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བའྲི་དུས་དང༌། མྲིག་གྲི་

དབང་པོའྲི་འགྱུར་བ་རྐེན་གྲིས་བསད་མ་བསད་ཀྲི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་

བ་ལོག་པ་བཞྲིན་དུ། ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་ཟླ་བ་གཉྲིས་མེད་པར་ངེས་ན་མྲིག་རབ་རྲིབ་

ཀྲིས་བསད་པའྲི་དབང་པོའྲི་འགྱུར་བ་ཡོད་ནའང་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་ལོག་པར་

འགྱུར་ལ། ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་ཐག་པ་དེ་སྦྲུལ་དུ་བཟུང་ན་མྲིག་བཙུམས་ཀང་ཐག་པ་དེ་

སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པ་མྲི་ལོག་པར་སྦྲུལ་ལོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་བཞྲིན་དུ། ཡྲིད་

ཀྲིས་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་མ་ངེས་ན། རབ་རྲིབ་ཀྲིས་སྔར་གྲི་དབང་པོའྲི་བསད་

པ་ནྲི་ལོག་ཀང་ཟླ་བ་”གཉྲིས་
2
སུ་སྣང་བ་ལོག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་

བ་ནྲི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞྲིང་

ཞེས་པ་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གངས་འོག་མ་བསྡུ་བའྲི་ཚིག་གོ །

གཞན་ཡང་ཐག་པ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བའྲི་སྐེས་བུ་དེས། འདྲི་སྦྲུལ་ལོ་ཞེས་བརོད་

ན། ཕ་རོལ་པོ་ལའང་སྦྲུལ་འཛིན་གྲི་བོ་དེ་དང་འཛིན་སྟངས་མཚུངས་བ་སྐེ་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་སྐེས་བུ་དེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་གཉྲིས་སོ་ཞེས་བརོད་

པ་དག་གྲིས་དུས་འགའྲི་ཚེ་སྐེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ལའང༌། ནམ་མཁར་ཟླ་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༩༢ན༤ན།   གྱིས    * ཀྱྱིས

2 མ་ཕྱི། ༩༢ན༧ན།   གཉྱི    * གཉྱིས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་འཇོག་པའམ་སྐེ་བར་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཟླ་བ་གཅྲིག་

གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་གྲིས་དེ་

བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་སྦྲུལ་སོགས་འཁྲུལ་པ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་མ་ཤེས་པས་གཞུང་

འདྲི་ཙམ་ལའང་ནུས་པ་འདོན་མ་ཤེས་ན། རྟོགས་དཀའ་བའྲི་གཞུང་དག་ལྟ་ཅྲི་སོས། 

གཞན་ཡང་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་དེས་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་མཐོང་བ་བརྡ་དན་པ་

ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་སྣང་བར་མྲི་འགྱུར་

བར་ཐལ། རྟོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཉྲིད་ལོག་པའམ་སད་པ་ནའང་ཡུལ་

གྲི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་གྲི་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྟོག་མེད་ཤེས་པ་ཡྲིན་ལ་

དུས་གཉྲིས་ཀར་ཡང་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་དེ་ལྟ་མྲིན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རྟོག་པ་

ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་གྲིས་རྟོག་པ་ཡྲིན་

པ་ཁེགས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རབ་རྲིབ་ཀྲིས་མྲིག་དབང་བསད་པས་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་

བའྲི་ཤེས་པ་དེ་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྲི་དབྱེ་བར་སྟོན་

པ་ནྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ནྲི་བཀག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རང་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཔད་པའྲི་ཡུལ་ལ་སླུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དབང་

པོ་བསད་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་དག་རྟོག་མེད་ཡྲིན་ནའང༌། ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པས་

མངོན་སུམ་ནྲི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞྲིང་མ་འཁྲུལ་པ་ཞྲིག་དགོས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཤེས་

པའྲི་དོན་དུ་རྟོག་པའྲི་སེ་ཚད་ལས་ལོག་སུ་རབ་རྲིབ་བཅས་ཞེས་སོས་པའྲི་སོ་ནས། 

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་རྟོག་པ་དང༌། རྟོག་མེད་ཀྲི་སེ་ཚན་གཉྲིས་སུ་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོས་བཤད་དོ་ཞེས་པ། འདྲིར་ནྲི་བཞྲི་པ་དམྲིགས་བསལ་ཏེ། མན་ཆད་
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ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

༼མངོན་སུམ་འབྲས་བུའྲི་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།༽

གསུམ་པ་མངོན་སུམ་འབྲས་བུའྲི་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་

དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་དང༌། འབྲས་བུ་དང༌། ཞེས་བྱ་བ་

འདྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཅེ་ན། ཚད་མ་ནྲི་སྔར་ལེའུ་གཉྲིས་པར་བཤད་པའྲི་ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་

ཤེས་པ། ཞེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལན་པ་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་མངོན་

སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་དེའོ། །དེའྲི་འབྲས་བུ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཆོད་པའྲི་

འབྲས་བུ་དང༌། མ་ཆོད་པའྲི་འབྲས་བུའོ། །ཚད་མའྲི་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་གཞན་གྲིས་

བར་ཆོད་པ་དེ་ཡང་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་ལོག་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །དོན་དེ་ཡང༌། བང་དང་དོར་

བྱའྲི་དངོས་པོ་ལ། །འཇུག་ལ་དེ་གཙོ་ཡྲིན་ཕྲིར་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྟོན་པར་

བྱེད་དོ། །འབྲས་བུ་འདྲི་ནྲི་ཚད་མའྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས་ཚད་མའྲི་སྐེ་

འབྲས་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །

བྱེད་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ཚད་མའྲི་འབྲས་བུ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། ཚད་མ་རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཚད་མས་དངོས་སུ་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་

ཚད་མས་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚད་མས་མཆོད་པའྲི་
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འབྲས་བུ་ཞེས་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚད་མ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའྲི་ཆ་

ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཚད་མས་མ་ཆོད་པའྲི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཚད་མ་རང་

གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པས་བྱེད་པ་གཞན་གྲིས་བར་མཆོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཚད་

མས་རྣམ་པར་བཞག་བྱའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ནྲི་ཚད་མས་

བསྐེད་པའྲི་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་རྣམ་པར་བཞག་བྱའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པས་

འབྲས་བུ་ཞེས་བཤད་དེ། བོ་རྣམས་ཀྲི་ཡུལ་རྟོགས་པ་ཐ་དད་པ་ནྲི། རྣམ་པར་ཐ་དད་

པས་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས། བོའྲི་རྟོགས་པ་ཐ་

དད་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་ཚད་མའྲི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་

བ་ལ། འབྲས་བུ་ནྲི་མཚོན་བྱ། ཚད་མ་ནྲི་མཚན་ཉྲིད། གཞལ་བྱ་ནྲི་ཚད་མ་དང་

འབྲས་བུ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་”གཅད
1
་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལོ། །དེ་དག་ནྲི་རྲིམ་

པ་བཞྲིན། བྱ་བ་དང༌། བྱེད་པ་དང༌། ལས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བརོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚད་

མའྲི་འབྲས་བུ་དེ་ལ་ཡང༌། རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། 

མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཉྲིས་ལ། སབས་འདྲིར་ནྲི་ཕྲི་མ་ཉྲིད་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་འབྲས་བུའྲི་རྟོག་པ་གསུམ་ཡོད་པ་

ལས། གཞན་དག་ན་རེ། འབྲས་རྟོག་པ་དང་པོ་ནྲི་མདོ་སེ་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་གཞལ་བྱ། ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་མྲི་སླུ་

བའྲི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྟོགས་པ་འབྲས་བུའོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལྟ་ན་མདོ་

སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ཕྲི་རོལ་

1 མ་ཕྱི། ༩༣བ༢ན།   བཅད    * གཅད
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ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་གཟུགས་

སོགས་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པས་རྟགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་མྲི་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་

པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་དོན་གཞལ་བྱ་དང༌། དེའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི། ལུགས་དེ་

ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའོ། །

འབྲས་རྟོག་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་

ཚང་མ། རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྲི་སེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནའྲི་ཚད་འབྲས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་གོ་ཞེས་བྱ་བར་སྨྲ་བ་དག་ཀང་འཐད་པར་མ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་སེ་པའང་

འཛིན་རྣམ་དེ་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་

དུ་ན་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང༌། བོ་ལ་རང་རྲིག་མྲི་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་རྟོག་

གསུམ་པ་ནྲི། མདོ་སེ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཕྲི་དོན་གཞལ་བྱ། གཟུང་

རྣམ་ཚད་མ། དཔད་ན་རང་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་དོན་རྟོགས་འབྲས་བུ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མདོ་

སེ་པའྲི་ལུགས་ལས་བརྒལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཕྲི་དོན་དཔད་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དཔད་པ་ན་དོན་རྲིག་དེ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དཔད་པ་ཞེས་པ་སྤྲིར་ཚད་མས་དཔད་པ་ཙམ་ལ་བྱེད་ན། ཚད་

མས་མ་དཔད་པའྲི་ཆོས་མྲི་སྲྲིད་པས། དཔད་པ་དང་མ་དཔད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའྲི་རྣམ་གཞག་གཉྲིས་གཉྲིས་བྱེད་པ་མྲི་རྲིགས་ལ། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་

དཔད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ན། དཔད་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདོད་པ་

དེ་བས་ཀང་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལའང་ཚད་འབྲས་དོན་དམ་

པར་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་ཏུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་
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རོ། །དོན་དམ་པར་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་ནྲི་བདེན་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས་ཚད་འབྲས་

རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་ཀང་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཅྲིང་ཀུན་རོབ་ཙམ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་

འདྲི་མདོ་སེམས་གཉྲི་གའྲི་ལུགས་སོ། །དཔད་མ་དཔད་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་ལ་

སྐབས་སུ་བཟུང་ནས་དེའྲི་”སོ
1
་ནས་ལུགས་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་

བོ་གོས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུས་དགག་པར་

བྱའོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཕྲི་དོན་གཞལ་བྱ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབྲས་བུ་

ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་རྟོག་པ་གསུམ་པའྲི་ཚད་མ་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། འདྲི་

ཁས་ལེན་པའྲི་སངས་རྒྱས་པ་སུའང་མེད་ཅྲིང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་དག་

རྣམ་རྲིག་ལ་དང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་མ་སྨྲས་ན་རང་

ཉྲིད་བླུན་པོར་མྲི་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པས་

མདོ་སེ་པ་སེམས་ཙམ་ལ་གཞུག་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་མདོ་སེ་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། མདོ་སེ་པས་

ཕྲི་རོལ་གཞལ་བྱ་ལ་རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། མདོ་སེ་པས་བེམས་པོ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། སེམས་ཙམ་གྲི་གྲུབ་མཐའ་རྟོགས་པ་ལ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གཞལ་བྱ་

ཡྲིན་པ་ཁེགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་རོལ་གཞལ་བྱར་བསྟན་ནས་གྲུབ་མཐའ་དེ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༩༤ན༦ན།   སོྒ    * སོ
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འཇུག་པ་ནྲི་སྔོན་མེད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འབྲས་རྟོག་

གསུམ་བ་ལ་དངོས་བསྟན་དང༌། ཤུགས་བསྟན་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཉྲིས་

ལས། དང་པོ་ནྲི། མ་དཔད་པའྲི་ཚེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བྱ། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་

ཚད་མ། རྣམ་པ་དོན་དུ་ངེས་པའྲི་འཁྲུལ་ངོར་དོན་རྲིག་བཏགས་པ་བ་འབྲས་བུ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཔད་པའྲི་ཚེ། ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཞལ་བྱ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་

པ་ཚད་མ། རང་རྲིག་པ་འབྲས་བུ། དེས་ན་འབྲས་རྟོག་གསུམ་པ་ནྲི། མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་

མདོ་སེམས་གང་གྲིའང་ལུགས་མ་ཡྲིན་གྲི། མདོ་སེ་པ་སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་མདོ་སེམས་གཉྲི་གའྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གྲི་བོ་གོས་ནྲི་ལྷ་དགའ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། གཟུང་རྣམ་དོན་

དུ་ངེས་པའྲི་འཁྲུལ་ངོར་གཟུང་རྣམ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཚད་མར་མྲི་འཐད་ལ། བོ་དེའྲི་

ངོར་དོན་རྲིག་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡོད་པས་དོན་རྲིག་བཏགས་པ་བ་འབྲས་བུར་མྲི་འཐད་

ཅྲིང༌། མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལའང་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིགས་གསུམ་

ཐ་དད་པ་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པས། དཔད་པའྲི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ་སོགས་སུ་ཇྲི་

ལྟར་རྣམ་གཞག་བྱེད། དེ་བས་ན་ལུགས་གཉྲི་ག་དང་མྲི་མཐུན་པ་འདྲི་ལུགས་གཉྲིས་

ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་ཤེས་ལན་སུ་ཞྲིག་སྨྲ། འོན་ཀང་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ལྟར་གཞན་དག་གྲིས་སྨྲས་པ་རྣམས་ནྲི་སྙྲིང་པོ་དང་བྲལ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་

ཟད་པས། འདྲིར་ནྲི་རང་ལུགས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ན། འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། སྔོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། སྔོན་པོ་
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མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་པ་འབྲས་བུ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མདོ་སེ་པའྲི་གཞན་རྲིག་

མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ཡྲིན་ལ། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ་ལ་སྔོན་པོ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་སྔོན་

པོའྲི་རྣམ་པ་ཚད་མ། སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་འབྲས་བུ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་མདོ་

སེམས་གཉྲིས་ཀ་འདོད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང། མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི། མདོ་སེ་པ་

དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་སྔོན་པོ་ལས་སྐེས་པར་འདོད་པས་སྔོན་པོ་

ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པར་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པ་རྣམ་པ་

དེ་བག་ཆགས་ཀྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པར་འདོད་ཅྲིང༌། དེས་ན་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་

ལ་སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་སོགས་སུ་འདོད་པའྲི་ཁྱད་པར་གྲུབ་མཐའ་གཉྲིས་པོ་ལ་འབྱུང་

བའང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་འབྲས་རྟོག་དང་པོ་ནྲི། མདོ་སེ་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་རྣམ་

ཡུལ་གྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པར་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས་གཟུང་དོན་ལས་གཟུང་

དོན་དང་འད་བར་སྐེས་པའྲི་རྣམ་པ་ཚད་མར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པ་

ལ་རང་རྲིག་གྲི་དང་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། གཟུང་རྣམ་

གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཞྲིག་མདོ་སེམས་

གཉྲི་ག་འདོད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། །མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི། མདོ་སེ་པ་གཟུང་

རྣམ་དེ་དོན་ལས་སྐེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དུ་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པ་བག་ཆགས་

ལས་སྐེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དུ་འདོད་ཅྲིང༌། འཛིན་རྣམ་དེ་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རྲིག་དུ་

འཇོག་པའང་མདོ་སེ་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་སོ་ནས་འཇོག་
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ལ། སེམས་ཙམ་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིག་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འཇོག་སྟེ། སྔོན་པོ་ཡང་

སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འཛིན་

རྣམ་གྲིས་གཟུང་རྣམ་དེ་རང་དང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྲིག་པའམ། གཉྲིས་

སྣང་དང་བྲལ་བའྲི་སོ་ནས་རྲིག་པས་རང་རྲིག་དུ་འཇོག་གོ །

དེ་ཡང་གཙོ་བོར་མདོ་སེམས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་ར་བ་ནྲི། ཕྲི་དོན་

གྲུབ་མ་གྲུབ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའྲི་རྣམ་པ་ཡུལ་

སོགས་ཀྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པ་ཁེགས་མ་ཁེགས་ལ་རག་ལས་ཏེ། དེ་མ་ཁེགས་ན། 

སྔོན་པོ་དེ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་དབང་ཤེས་དེ་ལ་

སྔོན་པོ་རང་ལས་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང་། 

དེ་ལྟ་ན་སྔོན་པོ་ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པ་གྲུབ་དགོས་པས་སོ། །དེའྲི་ཕྲི་དོན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རྲིགས་པ་ཇྲི་སྙེད་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིའང་ར་བ་འདྲི་ཡྲིན་པས་ཕྲི་དོན་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པ་ན་རྲིགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་རལ་དུ་བཏོན་ཏེ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་རྲིགས་

པ་འདྲི་ཉྲིད་སུན་འབྱྲིན་ན་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སྙྲིང་པོ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་

པས་ཕྲི་དོན་འགོག་པའྲི་སབས་ཕལ་ཆེ་བར་འདྲི་ཉྲིད་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འགོག་པར་

བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་འབྲས་རྟོགས་གཉྲིས་པའྲི་གཞུང་དུ་གགས་པ། དོན་རྲིག་གང་

ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་མན་ཆད་ཀྲི་སབས་ནས། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། 

རང་རྲིགས་འབྲས་བུའྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མདོ་སེམས་ཐུན་མོང་བ་

མ་ཡྲིན་གྲི། སེམས་ཙམ་གྲི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པ་ཁོ་ནའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ཏེ། སབས་དེ་

དག་ཏུ་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དོན་གྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པ་རྒྱས་པར་བཀག་པའྲི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 839  

ཕྲིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ནྲི། 

སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། བག་ཆགས་བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྔོན་པོ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་

གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་པ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྲི་ཉྲིད་གཞུང་གང་གྲིས་སྟོན་པ་སོགས་འོག་

ཏུ་རང་རང་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །སྤྲིའྲི་དོན་མདོ་ཙམ་བཤད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། མདོ་སེ་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། 

རྣམ་རྲིག་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། རྣམ་གཞག་དེ་དག་འཐད་པར་སྒྲུབ་

པའོ། །

༼མདོ་སེ་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། ཐོག་མར་གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་དང༌། གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་

ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། འབྲས་རྟོག་དང་”པོ
1
་སྟོན་པ་

དང༌། ར་བར། བྱ་དང་བཅས་པར་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། །འབྲས་བུ་ཉྲིད་ཡྲིན་འཇལ་བྱེད་

ལ། །ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་འདོགས་པ་སྟེ། །བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང༌། དེའྲི་རང་འགེལ་དུ། འདྲི་ལ་ཕྲི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྲི་བཞྲིན་དུ་ཚད་མ་ལས་འབྲས་

བུ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་མེད་ཀྲི། འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡུལ་གྲི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེས་པ་དང༌། བྱ་བ་དང་བཅས་པ་རྟོག་པ་དེ་ཉེ་བར་བངས་ནས་ཚད་

མ་ཉྲིད་དུ་འདོགས་པ་སྟེ། བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༩༦ན༣ན།   བ    * པོ
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རེས་མཐུན་པར་སྐེས་པ་ལ་རྒྱུའྲི་གཟུངས་འཛིན་ཞེས་བརོད་ཀྲི་བྱ་བ་མེད་པའང་མ་

ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་མདོའྲི་འབྲས་

རྟོག་དང་པོ་སྟོན་པའྲི་སབས་ཀྲི་ར་འགེལ་གྲི་ཚིག་རོགས་པའོ། །

དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ནྲི། བྱ་བ་ཞེས་སོགས་”ཤླཽ
1
་ཀ་བཅུ་དགུ་པོ་འདྲི་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང༌། བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་ཏེ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བྱ་བྱེད་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་སྤྲིར་སྟོན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ར་བ་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་པོ་དེའྲི་

ཚིག་དོན་འཆད་པའྲི་དངོས་འགེལ་ནྲི། འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡུལ་གྲི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེས་པ་དང༌། བྱ་བ་དང་བཅས་པར་རྟོག་པ་དེ་ཉེ་བར་བངས་ནས་ཚད་

མ་ཉྲིད་དུ་འདོགས་ཞེས་པ་སྟེ། འདྲིས་གཟུང་དོན་ལས་སྐེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དོན་

རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ནྲི། 

དེ་ལ་ཉམས་མོང་ཙམ་དུ་ཞེས་པ་ནས། སྒྲུབ་བྱེད་གཞལ་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད། ཅེས་

པའྲི་བར་གྲིས་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་འབྱེད། ཅེས་པ་ཡན་གྲིས། དོན་རྟོག་འཇོག་

བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དེ་སྤྲིར་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ཅྲིག་དགོས་པར་བསྟན། དེ་བདག་འགྱུར་བ་

ཡྲིན། ཞེས་པ་ནས། ངེས་བྱེད་མྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་དོན་རྟོགས་རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པ་གཅྲིག་དགོས་པར་བསྟན། སྤྲིར་ཤེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཁྱད་པར་དོན་རྟོགས་

རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེའང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་གང་གྲི་སོ་ནས་སྔོ་

སེར་སོགས་རྟོགས་པའྲི་དོན་རྟོག་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་གཅྲིག་དགོས་པར། དེ་

ཕྲིར་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན། ཁྱད་པར་གསུམ་པོ་དེ་དང་ལན་པ་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༩༦ན༦ན།   ཤོ    * ཤླཽ
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རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་འཐད་ན། གསུམ་པོ་དེ་དང་ལན་པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། 

དེ་ཡང་དོན་ལས་སྐེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ཉྲིད་ལས་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་པར་རྣམ་

འགས་ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟན་ནོ། །

དེ་ཡང་སབས་འདྲི་དག་ཏུ་གཟུང་རྣམ་དེ་ལ་དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་དང༌། 

གཞལ་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཅེས་ཀང་བཤད་ལ། དོན་རྟོགས་ཀྲི་ཤེས་པ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུའང་བཤད་ཅྲིང༌། རྣམ་པ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པར་མྲི་

འགལ་ལམ་ཞེ་ན། དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟར་

ཡོད་བཞྲིན་དུ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་

པའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པས་རྣམ་པ་ཤེས་པར་བཤད་པ་དང་མྲི་འགལ་ལོ།  

།ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་དོན་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཁྱད་མེད་དུ་བྱས་ནས་ངོ་

བོའམ་གཟུང་རྣམ་ཞེས་པའྲི་འབྲུ་སྣོན་བྱས་པས་རང་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་

བྱས་སོ། །ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ་གྲི་ཚད་མ་ལས། འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

ནྲི་མེད་ཀྲི། ཞེས་བྱ་བ་དེ་འཆད་པ་ནྲི། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཡྲིན་ན་དེ་ནྲི། ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་བཞྲིའོ། །བྱ་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་ར་ཚིག་དེས། ཚད་མས་གཞལ་

བྱ་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་

འང་ཞེས་པའྲི་ནུས་པས་བྱ་བ་དོན་གཞན་ཡོད་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཁོང་ནས་

འདེན་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཉྲིད་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་འཆད་པའྲི་རང་འགེལ་ནྲི། བྱ་བ་མེད་

པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། དཔེར་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སྐེས་པ་ལ། རྒྱུའྲི་

གཟུགས་འཛིན་ཞེས་བརོད་ཀྲི། བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་
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ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་འགེལ་པ་ནྲི་དེ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་འཛིན་པ་དེ། ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་བཅུའོ། །ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ་གྲི་འདྲི་ལ་ཕྲི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྲི་བཞྲིན་དུ། 

ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེས་ཕྲི་རོལ་པ་རྣམས་ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་ཅེས་པ་ཙམ་

ཞྲིག་”བསྟན
1
་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པའྲི་ཚུལ་འགོག་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང་བཅས་པ་

མ་བསྟན་པས། དེ་དག་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྲི་སོ་ནས་མདོ་ཚིག་དེ་འགེལ་པ་ནྲི། དེ་

ཕྲིར་མཐོང་དང་དབང་འགེལ་དང༌། ཞེས་བྱ་བ་ནས། བཞག་མེད་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའྲི་

བར་རོ། །རང་ཉྲིད་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། རང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་

འབྲས་བསྟན། གཞན་ལུགས་ཀྲི་ཚད་འབྲས་དགག །རང་ལུགས་ལ་རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྲིས་དབང་པོ་དང་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་

དག་སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མར་སྤོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲས་ན། 

དེ་དག་དོན་རྟོགས་པ་ཉྲིད་དུ་གང་གྲི་སོ་ནས་འཇོག་པར་འདོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་སྤྲིར་བྱ་

བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བྱེད་པ་དེས་བྱ་བ་འགའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད། ཅེས་ཏེ། 

དེ་ཙམ་གྲི་བྱེད་པ་དེ་ལས་ཀུན་གྲི་ནྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་དག་ཏུ་འགྱུར་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

ལས་གཅྲིག་ལ་ཡང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། བྱེད་པ་གང་

གྲི་མཐུ་ལས་འབྲས་བུའམ་བྱ་བ་གང་རྣམ་པར་འཇོག་ནུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་བྱ་བ་དེ་ནྲི་

བྱེད་པ་དེས་བསྒྲུབ་པའམ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་བྱེད་

པ་གང་གྲིས་དོན་རྟོགས་འཇོག་པར་ནུས་པ་དེ་ཉྲིད་དོན་རྟོགས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༩༧ན༤ན།   བསེན    * བསན
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ཁས་ལེན་གྲི། གཞན་དག་གྲིས་བཏགས་པ་ལྟར། དོན་རྟོགས་འཇོག་པར་མྲི་ནུས་པ་

དག་ཀང་དེའྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ། །

འོ་ན་དོན་རྟོགས་འཇོག་པར་ནུས་པའྲི་ཚད་མ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཉམས་

མོང་ཙམ་དུ་ནྲི། །འད་བའྲི་བདག་ཅན་ཤེས་པ་ནྲི་གང་གྲི་ལས་ནྲི་སོ་སོ་ལ། དོན་

རྟོགས་ཐ་དད་རྣམ་པར་འབྱེད་ནུས་ཀྲི་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་པས། དོན་རྟོགས་སོ་སོར་

འབྱེད་མྲི་ནུས་པས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་

ཀྲི་ཤེས་པ་དེ་དོན་རྟོགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་པ་

མྲིན་པའྲི། རྒྱུ་དག་ལ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཡོད་ཀང་དེའྲི་སོ་ནས་སྔོ་སེར་

སོགས་ཐ་དད་ཀྲི་ལས་ལ། དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་འདྲི་

འབྲས་བུ་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་པར་ནྲི་ངེས་བྱེད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་དུ་རྲིགས་པ་

མྲིན་ནོ། །དོན་རྟོགས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་དག་ལ། དོན་རྟོགས་ཐ་དད་

དུ་འབྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པས། དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། 

དོན་རྟོགས་འདྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ། དེའྲི་ཐ་དད་པའྲི་”ཁྱད
1
་པར་གང་ལས་འདྲི་

སྔོན་པོ་འདྲིའྲི་རྟོགས་པ་པོའ་ོའདྲི་སེར་འདྲི་སེར་པོ་འདྲིའྲི་རྟོགས་པའོ། ཞེས་འཇོག་

ནུས་པའྲི་སོ་ནས་བྱེད་པ་དོན་རྟོགས་པ་ཡྲི་ནྲི་ལས་སམ་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་སོ་

སོར་ངེས་པར་བྱེད་པ་དེ་དོན་རྟོགས་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པ་ཅན་དུ་

གྲུབ་བོ། །

འོ་ན་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་

1 མ་ཕྱི། ༩༧བ༥ན།   ཕད    * ཁྱད
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པ་དེ་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་དུ་རྲིགས་ན། དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དབང་པོ་གསལ་

མྲི་གསལ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་འགས་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་གསལ་མྲི་གསལ་

སོགས་ཐ་དད་པར་ནྲི་བྱེད་ན་ཡང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་མྲི་

ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་འདྲི་ནྲི་དབང་པོ་གསལ་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་སྔོན་

པོ་རྟོགས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་དབང་པོ་མྲི་གསལ་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་སེར་པོ་རྟོགས་པའོ། 

ཞེས་སོགས་སུ་བཞག་མྲི་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་གང་གྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྔོ་སེར་སོགས་ཀྲི་རྟོགས་པ་ཡྲི་རྲིགས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་ནུས་པའྲི་

སོ་ནས་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་འདྲི་ནྲི་དོན་དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་པ་འཇོག་

པར་བྱེད་པ་དོན་གྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བར་སྐེས་པའྲི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་གཞལ་བྱ་སྔོ་སེར་སོགས་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་འཇོག་བྱེད་ནྲི་

གཞལ་བྱ་སྔོ་སེར་སོགས་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དང་འད་བར་སྐེས་པའྲི་

གཟུང་རྣམ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གཟུང་རྣམ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་སྔོ་སེར་སོགས་ཀྲི་

རྟོགས་པ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་འཇོག་ནུས་མོད། དེ་དོན་རྟོགས་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་སྔོན་

པོའྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཡང་ཚད་མ་དེ་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་ན། ཚད་མ་དེ་ནྲི་གཟུང་

རྣམ་དེ་ལས་སྔོན་པོ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་མྲི་འགྲུབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་

ཡང་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེས་ན་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་མ་ཡྲིན་

ནོ། །བྱེ་བྲག་པ་སོགས་ན་རེ། ཚད་འབྲས་དོན་གཞན་མ་ཡྲིན་ན། ཚད་མས་གཞལ་

བྱ་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་དོན་གཞན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཚད་མས་གཞལ་བྱ་
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རྟོགས་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་པ་ནྲི་ཡུལ་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་དོན་གཞན་

དང་ལན་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་རོད་པ་འགོག་པ་ལ། 

དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་སྟེ། གཞན་དག་གྲིས་ནྲི། འདྲིར་ཡང༌། བྱ་

བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་སོང་བྱེད་དུ་སྦར་བས་འདྲི་དང༌། 

གལ་ཏེ་བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཞེས་སོགས་རོད་ལན་གྲི་གཞུང་དག་བཟློས་པ་ཁོ་

ནར་བཤད་དོ། །

སྔོན་པོ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་འད་བའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་སོ་ནས་སྔོན་

པོ་འཛིན་པའྲི་མངོན་སུམ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་དོན་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་རས་

གཞན་མེད་ཀང་ཁྱོད་སྔོན་པོ་རྟོགས་པར་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དོན་སྔོན་པོ་

རྟོགས་པ་ནྲི་ཤེས་པ་ཁྱོད་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཟུང་རྣམ་གྲི་བྱེད་པས་རང་གྲི་ལས་

སྔོན་པོ་ལ་ནྲི་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་ཐ་སྙད་དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་

ལ་སྣང་བའྲི་སོ་ནས། བདག་ཉྲིད་བྱ་བ་རས་གཞན་དང་ལན་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་མྲིན་ན་ཡང་

སྔོན་པོ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་དེའྲི་དབང་གྲིས་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་དེར་བཞག་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཕ་རྣམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་འད་བར་འབྱུང་བའྲི་

ཕྲིར། བུས་ཕའྲི་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་དོན་གཞན་དང་ལན་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཡང༌། 

འཇྲིག་རྟེན་ན་བུས་རྒྱུ་ཕའྲི་གཟུགས་འཛིན་ཞེས་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་ལུགས་ཀྲི་ཚད་འབྲས་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་དེ་

གནོད་བྱེད་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། སོ་སོར་ཕེ་སྟེ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དཔོད་པ་པ་གང་དག་དང་
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པོར་དོན་གྲི་ངོ་བོ་ཙམ་མཐོང་བའྲི་བོ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་ལས་རྲིགས་སོགས་ཁྱད་པར་ངེས་

པའྲི་བོ་སྐེའོ། །དེ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ལས་དོན་འཐོབ་བོ། །དེ་ལས་བདེ་བ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ན་བོ་སྔ་མ་སྔ་མ་ནྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ལ། ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

ཟེར་བ་དང༌། བྱེ་བྲག་པ་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པའྲི་འབྲེལ་བ་ཚད་མ། དོན་རྟོགས་

འབྲས་བུར་འདོད་པ་དང་རྲིགས་པ་ཅན་པ། སྤྲི་སོགས་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྲི་བོ་ཚད་

མ། ཁྱད་པར་ཅན་རས་འཛིན་འབྲས་བུར་འདོད་དེ་དག་གྲི་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་དབང་པོ་

དང་དོན་ཕད་པའྲི་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་

ཉྲིད་དུ་མྲི་འདོད་དེ། ཚད་མས་དོན་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་ལ་ནྲི་ཆོད་པ་སྟེ། བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་

སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོད་ཅེས་པ་ལ། འབྲེལ་བྱེད་དག་གྲིས་བསམ་པ་ན། །བྱ་

བ་དོན་རྟོགས་དང་དེ་དག་གྲི་བར་དུ་བྱེད་པ་གཞན་གྲིས་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་བྱེད་པ་དོན་འད་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དེས་བར་ཆོད་པ་ལ་འདོད་ལ། ཁ་ཅྲིག་དོན་རྟོགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ་འདོད་དོ། །སྔོན་

པོ་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་རྣམ་དང༌། མངོན་སུམ་དེ་ལ་ཁྱད་མེད་པས་དེ་

ཉྲིད་མངོན་སུམ་དེ་དང༌། ཆོས་གཞན་གྲིས་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། བྱེ་

བྲག་པ་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་དབང་དོན་ཕད་པའྲི་འབྲེལ་པ་རས་གཞན་དང༌། རྲིགས་པ་

ཅན་པ་འདོད་པའྲི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྲི་བོ་དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་དག་དང་དོན་རྟོགས་ཀྲི་བར་དུ་རྣམ་པས་ཆོད་པ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས། །དེ་གཉྲིས་

གཞྲི་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དང་པོར་དོན་ལ་ལྟ་བའྲི་མངོན་སུམ་ནྲི་དོན་རྟོགས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་

དེ་དག་རྒྱུ་འབྲས་སུ་དེ་བས་ཀང་ཇྲི་ལྟར་འཐད། དེས་ན་ཁོ་བོ་ནྲི། ཆོད་པ་དང་བསལ་
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བ་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། ཡུལ་རྟོགས་པར་མྲི་ནུས་པ་ལ་ཡུལ་དེ་བསལ་ཞེས་བརོད་པ་

ལྟར། བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་པའམ་འཇོག་པར་མྲི་ནུས་པ་ལ་བྱ་བ་དེ་ལ་ཆོད་

པའམ་བསལ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་པས། བྱ་བ་ལ་ནྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དོན་

རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་ནྲི་འཇོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་སྨྲའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། སྤོད་པ་པས་བོ་སྔ་མ་ཕྲི་མའྲི་འཇོག་བྱེད་ཚད་མར་འདོད་པ་

དང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སོགས་དབང་པོ་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཚད་མར་སྨྲ་བ་དགག་

པ་ནྲི། སྔོ་སོགས་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་ལ་ནྲི་བྱེད་པ་དབང་པོ་དང་བོ་སྔ་མ་སོགས་རྣམས་

ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦོར་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་རྟོགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་དོན་

རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་མྲི་རྲིགས་ཀྲི། རྒྱུ་དེ་དག་ལས་ཐ་མའམ་འབྲས་བུར་

གྱུར་པའྲི་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་གང་གྲི་སོ་ནས་འཇོག་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

དོན་རྟོགས་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་བར་འདོད་དེ། །དབང་པོས་རྟོགས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་

སོ་སོར་འཇོག་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། རྒྱུ་དབང་པོ་མྲི་འད་བས་འབྲས་བུ་

དོན་རྟོགས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་སོ་སོར་འཇོག་ན། རྒྱུ་དབང་པོ་རྲིགས་ཐ་དད་པའྲི་སོ་

ནས་འཇོག་གམ། རས་ཐ་དད་པའྲི་སོ་ནས་འཇོག །དང་པོ་ལྟར་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་གང་ཞྲིག་རྲིགས་ཐ་དད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་འབྲས་བུ་སྔོ་སེར་རྟོགས་པའྲི་

མངོན་སུམ་རྲིགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་འདྲི་འད་མངོན་སུམ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱུར་

གྱུར་པའྲི་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་པར་ཐལ། སྔོ་སེར་སོགས་རྟོགས་པའྲི་དབང་པོའྲི་

མངོན་སུམ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་དབང་པོ་རྣམས་རྲིགས་མཚུངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན་འདྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་མོ། །འདྲི་
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སེར་པོ་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་རྲིགས་ཐ་དད་པར་འཇོག་པ་དེ་རྒྱུ་

དབང་པོ་རས་ཐ་དད་པ་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་པར་ཐལ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྔོན་

འཛིན་དབང་ཤེས་དང༌། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྔོན་འཛིན་དབང་ཤེས་གཉྲིས་རྒྱུ་

དབང་པོ་དེ་རས་ཐ་དད་ཀང་གཉྲིས་ཀ་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་དུ་རྲིགས་ཐ་

དད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱན་མཁན་པོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་

”འབྱེད
1
་ནུས་པ་འདྲི་འད་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ནྲི་སྔོ་སེར་

སོགས་རྟོགས་པའྲི་ཡུལ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྔོ་སེར་

སོགས་ལ་ལྟ་བའྲི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ། རྒྱུ་དབང་པོ་རྣམས་

ལ་ཡང་ཡོད་དེ། སྔོན་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་དབང་པོ་དང༌། སེར་པོ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པའྲི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་དབང་པོའྲི་སོ་ནས་དོན་རྟོགས་ཐ་

དད་དུ་འཇོག་ནུས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་སྔོན་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་དབང་པོ་ལས་སྐེས་

པས་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ་ཞེ་ན། ཡུལ་སྔོ་སེར་

དེ་དག་ཐ་དད་ཀང་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་རྣམས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཤར་བ་མེད་པ་ན། སྔོན་

པོ་མཐོང་བ་དང༌། སེར་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་དུ་ཡང་བཞག་མྲི་ནུས་ན། དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་དབང་

པོ་རྣམས་ལ་འདྲི་སྔོན་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའོ། །འདྲི་སེར་པོ་ལ་མངོན་སུ་ཕོགས་

པའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་འཆད་དོ། །ལྷ་དབང་

བོ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་འཆད་ཚུལ་རྒྱན་དང་འད་ལ། ཕྲི་མ་གཉྲིས་རྒྱུ་དབང་པོ་དེ་

དག་གསལ་མྲི་གསལ་སོགས་ཐ་དད་ཀང་དེའྲི་སོ་ནས་དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་

1 མ་ཕྱི། ༩༩བ༣ན།   འབྱད    * འབྱེད
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པའྲི་ནུས་པ་མེད་དེ། དབང་པོ་གསལ་བ་ལས་སྐེས་པས་འདྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའོ། །མྲི་

གསལ་བ་ལས་སྐེས་པས་འདྲི་སེར་པོ་རྟོགས་པའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁྱད་པར་དེ་གང་ལས་

ཡྲིན། ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། བོད་དག་ཀང་ཆ་ཙམ་དེའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བར་མོན་མནོས་

བྱེད་དོ། །འོན་ཀང། དབང་པོ་དབང་ཤེས་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་

པ་འདྲི་བརྟག་མྲི་བཟོད་དོ། །འོ་ན་གཟུང་རྣམ་ཡང་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དེ་དབང་ཤེས་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་

སྨྲ། སྤྲིར་རྣམ་པ་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀང༌། ནང་གསེས་ཀྲི་

དབྱེ་བ། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང་སེར་པོའྲི་རྣམ་པ་སོགས་ཁྱད་པར་ཆེའོ། ཞེ་ན། སྤྲིར་

དབང་ཤེས་ཀུན་རང་རྒྱུ་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། ནང་གསེས་ཀྲི་

ཁྱད་པར་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་སྔོན་པོ་འཛིན་ནུས་སུ་སྐེད་པའྲི་དབང་པོ་དང༌། སེར་

འཛིན་དབང་ཤེས་སེར་པོར་འཛིན་ནུས་སུ་སྐེད་པའྲི་དབང་པོ་སོགས་ཁྱད་པར་ཆེའོ་

ཞེས་བརོད་ན། སར་ཡང་ཕོངས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ལེན། 

གཞན་ཡང་དབང་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་དབང་ཤེས་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པ་

ལ་འདོད་ན་ནྲི་མཁས་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཆེས་གསལ་བར་བྱས་ལ། དབང་ཤེས་ཀུན་ལ་

རང་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་པོ་རེ་ཡོད་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་ལ་འདོད་ན་ནྲི། དབང་ཤེས་

ཀུན་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་པ་རེ་ཡོད་པར་མཚུངས་པས་དབང་པོ་

བཞྲིན་དུ་རྣམ་པས་ཀང་འཇོག་མྲི་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་

གྲིས་དབང་པོ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་ནྲི་རྣམ་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཤྲིང་དགག་སྒྲུབ་

རྒྱས་པར་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བྲྲིས་སོ། །
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ལྷ་དབང་བོའྲི་རྐང་པ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བཤད་པ་ནྲི། རྣམ་འགས་ཤེས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡང་ཡང་བཟླས་ཏེ་སྨྲ་བ་ལ་བོགས་དབྱུང་དུ་མེད་

དོ། །ད་ནྲི་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་དབང་སོགས་

ཚད་མ་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་འདྲིས་ནྲི། དེ་ལས་ལྷག་མ་འབྲེལ་པ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་

ཐམས་ཅད་ལའང་གནོད་བྱེད་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་གྲི་སོ་

ནས་དོན་རྟོགས་སོ་སོར་འཇོག་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ད་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅན་

པའྲི་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱོད་བོ་རྣམ་

མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གྲི་ཆོས་རྲིགས་སོགས་འཛིན་པ་”ཚད
1
་མ་ཁྱད་

པར་ཅན་རས་འཛིན་པ་འབྲས་བུར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་འགོག་པ་གནོད་བྱེད་

དང་པོ་ཡྲིན་ལ། ཚད་འབྲས་ཡུལ་དོན་གཞན་དུ་”མྲི
2
་རྲིགས་པར་སྟོན་པ་གནོས་བྱེད་

གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྲིགས་པ་ཅན་པའྲི་ལུགས་ལ། རས་བུམ་པ་རྟོགས་པ་བུམ་པའྲི་

ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྲི་རྲིགས་སམ་སྤྲི་རྟག་པ་རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་པར་འདོད་པས་

ཚད་འབྲས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བོ་དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འདོད་དོ། །

ཚིག་གྲི་དོན་ནྲི། ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་དེའྲི་དངོས་པོའམ་རྣམ་པ་འཆར་བ་མེད་ན། 

ཁྱད་པར་གྲི་བོ་ཡང་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་འདྲི་ནྲི་བུམ་

པའྲི་རྲིགས་སོགས་ཁྱད་པར་རྟོགས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་བ་ལང་གྲི་རྲིགས་སོགས་ཁྱད་

པར་རྟོགས་པའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཐ་དད་རྟོགས་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། བོ་དེ་

གཉྲིས་ཀ་ལ་གང་གྲིའང་རྲིགས་སོགས་ཁྱད་པར་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་མཚུངས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༢ན།   ཆེད    * ཚད

2 མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༣ན།   མ    * མྱི
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པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་བོ་གཞན་ཁྱད་ཅན་རས་འཛིན་དག་ཀང་ཁྱད་པར་རྲིགས་སོགས་

འཛིན་པའྲི་བོ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་གསེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མྲི་རྟོགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་འདྲི་ནྲི་ཁྱད་པར་ཅན་བུམ་པའྲི་རས་འཛིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་ཁྱད་པར་

ཅན་བ་ལང་གྲི་རས་འཛིན་ནོ། ཞེས་སོགས་སུ་དབྱེ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། བོ་དེ་གཉྲིས་

ཀ་ལ་རས་གང་གྲིའང་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཁྱད་པར་ཅན་

རས་འཛིན་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་རྲིགས་སོགས་འཛིན་པ་སོ་སོར་རྟོགས་པ་

ལ་རག་ལས་པ་གང་ཞྲིག །དེ་དག་སོ་སོར་རྟོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱའོ། 

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཁྱད་པར་གྲི་བོ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་གྲི་བོ་

ལས་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྲི་བོ་

གཞན་དག་ཀང་ཁྱད་པར་གྲི་བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་

ཀ་ལ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གང་གྲིའང་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན་ཚད་འབྲས་ར་ས་གཞན་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བོ་དེ་

གཉྲིས་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུར་མྲི་འཐད་དེ། བྱ་བ་དང་དེའྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གཉྲིས་

ལས་སུ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་རས་ཐ་དད་པའང་རྲིགས་པ་ཤེས་པ་དག་མྲི་འདོད་ཅྲིང་མྲི་

འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན། པ་ལ་ཤ་ལ་སྟེ་རེའྲི་བྱེད་པ་ཞུགས་པས་ནྱ་གོ་ཏ་

ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུའྲི་དོན་ནམ། ཡུལ་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། འོ་ན་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུའྲི་ཡུལ་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་

ཅན་གཉྲིས་བཏགས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་བོ་དེ་གཉྲིས་དོན་ནམ་ཡུལ་
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གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན་འོ་ན་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་དུ་

བཏགས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་འཛིན་པའྲི་བོ་གཉྲིས་

ཡུལ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན་ཁྱད་པར་མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་རྲིགས་སོགས་འཛིན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་མ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རས་

འཛིན་གྲི་བོ་གཉྲིས་སོ་སོར་བཏགས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། བོ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡུལ་

གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱའོ། །འདྲི་ནྲི་ལྷ་རྒྱན་གཉྲིས་ཀའྲི་འང་དགོངས་

པའོ། །གཞན་ཡང་བོ་དེ་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་བཞྲིན་འབྱུང་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

ཡུལ་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བོ་དེ་དག་དུས་གཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། བོ་དེ་གཉྲིས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལའང་མྲི་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཚད་འབྲས་དུས་

མཉམ་ན་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་མྲི་འདོད་པ་འཕེན་པ་ཐོག་ཏུ་བབ་

པའྲི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཤེས་པ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་དོན་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཆ་དང༌། 

ཡུལ་རྟོགས་པའྲི་ཆ་དག་ལོག་པ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དེ་གཉྲིས་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་

ཡྲིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ད་

ནྲི་བྱེ་བྲག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དགག་པར་བྱ་

སྟེ། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་པ་ནྲི། བུམ་འཛིན་མྲིག་དབང་དེ་བུམ་པ་དང་སྦོར་བའྲི་འབྲེལ་པ་

དང༌། བུམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྦོར་བར་འདུས་པའྲི་འབྲེལ་པ་དང༌། བུམ་པའྲི་

ཡོན་ཏན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་སྤྲི་དཀར་པོ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དང༌། འདུས་པའྲི་འདུ་

བའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པར་དམ་བཅས་ནས་སར་ཡང་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པའྲི་འབྲེལ་
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པ་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་སྨྲ་བ་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མྲིག་གྲི་

དབང་པོ་དེ་བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་གྲིས་ཕད་ཅྲིང་

འབྲེལ་པར་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཡང་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ཡོན་

ཏན་གྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། སྒ་སོགས་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ངེས་པ་

དེར་ནྲི་མྲི་འགྱུར་ཏེ། མྲིག་དབང་བུམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་པར་བྱེ་བྲག་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཏེ། མྲིག་དབང་བུམ་པའྲི་དྲི་དང་འབྲེལ་པ་

གྲུབ་ཀང་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བུམ་པའྲི་དྲི་མ་རྟོགས་ན། དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པའྲི་འབྲེལ་

པ་དོན་རྟོགས་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། མྲིག་དབང་དེ་བུམ་པ་དང་ཡོན་ཏན་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀུན་གྲིས་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པར་གྲུབ་པ་མཐའ་ལས་ཁས་ལེན་པ། དེ་ལྟ་ན་

ཡང༌། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ཀྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་རྟོགས་

པར་འགྱུར་ལ། བུམ་པའྲི་མྲི་རྟག་པ་སོགས་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ངེས་པ་དེར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། 

བུམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ལ་བྱེ་བྲག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲི་ནྲི་ཆོས་མཆོག་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་ལ། སྔ་མ་ནྲི་ལྷ་རྒྱན་གཉྲི་གའྲི་ལུགས་

སོ། །ཡང་ན་ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། བྱེ་བྲག་པ་ཁྱོད་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པའྲི་

འབྲེལ་པ་དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་འདོད་ན། འབྲེལ་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་

དངོས་སུ་”ཁྱེད
1
་རང་གྲིས་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། མྲིག་དབང་དེ་བུམ་པ་དང་འབྲེལ་

པའྲི་ཚེ། མྲིག་དབང་དང་བུམ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་གྲིས་འབྲེལ་དགོས་ཏེ། རྟག་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༡ན།   ཁྱད    * ཁྱེད
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རས་ལ་ཆ་ཤས་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་ཕྲིའྲི་ཁ་

དོག་དང། ཚུ་རོལ་གྲི་ངོས་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་

ནང་གྲི་འཁྱོག་དང༌། གསེང་ལ་སོགས་པའྲི་ཆེས་འགའ་ཞྲིག་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ངེས་པ་

དེར་ནྲི་མྲི་འགྱུར་ཏེ། མྲིག་དབང་དང༌། བུམ་པའྲི་ཕྲི་ནང་སོགས་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་པ་

གྲུབ་པར་བྱེ་བྲག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བངས། འདོད་ན་མངོན་སུམ་

གྲིས་བསལ་ལོ། །

དེས་ན་དབང་པོ་དང་”འབྲེལ
1
་པ་གྲུབ་པར་ཐ་དད་མེད་ཀང་གཟུང་རྣམ་གང་

གྲི་ཁྱད་པར་ལས། དོན་རྟོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་ནུས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དེ་དོན་

རྟོགས་འདྲིའྲི་འཇོག་བྱེད་ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འཐད་ཀྲི། དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པའྲི་

འབྲེལ་པ་ཚད་མར་མྲི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་ཁས་

ལེན་མྲི་དགོས་ཏེ། བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་ཀྲི་བྲེ་བྲག་བག་ཆགས་ལས་དོན་

རྟོགས་སོ་སོར་འཇོག་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་པ་ཁྱོད། བག་ཆགས་ནྲི་

ཤེས་པ་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཞྲིག་ལ་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། བོ་ལ་ཡུལ་

གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མེད་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་ལས་ནྲི་དོན་

རྟོགས་སོ་སོར་འཇོག་ནུས་མ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་ལ་ཤར་བའྲི་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་དེའྲི་དངོས་

པོ་མེད་ན། ཤེས་པ་རྣམས་སོ་སོར་དབྱེ་མྲི་ནུས་པས་ཤེས་པས་བཞག་པའྲི་བག་

ཆགས་དེ་ཡང་སོ་སོར་བཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་”ཕལ
2
་ཆེ་བས། བདག་

གྲི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་ཀྲི་ནང་མཚན་བག་ཆགས་ལ་སྦོར་མ་ཤེས་པར་འདུས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༤ན།   འགྲེལ    * འབྲེལ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༧ན།   བལ    * ཕལ
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བྱས་ཙམ་ལ་སྦར་བས་མུན་སྤྲུལ་བྱས་སོ། །

གསུམ་པ་རང་ལུགས་ལ་རོད་པ་སང་བའྲི་ནྲི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་གཅྲིག་གྲི་

རས་ཀྲི་ཆ་ལ་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རས་གཅྲིག་གྲི་ཆ་ལ་ཚད་འབྲས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་བྱེད་ན་བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་མྲི་བདེན་ཏེ། ཚད་འབྲས་

གཉྲིས་ཤེས་པ་གཅྲིག་གྲིས་རས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་ཀང༌། ལོག་པའྲི་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་པ་

ཁས་ལེན་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཚད་འབྲས་གཉྲིས་དངོས་སུའམ། རས་ཐ་དད་

མེད་པར་འདོད་ཀྲི། ལོག་པ་ཐ་དད་མེད་པ་ཙམ་དུའང་ཁས་མྲི་ལེན་པས། ཀན་ཀ་

དེའྲི་གནས་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚད་འབྲས་ཀྲི་བྱ་བྱེད་འབའ་ཞྲིག་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་

ན། བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་ཐ་སྙད་དག་ཐམས་ཅད་བྱ་བྱེད་རས་ཐ་དད་པའྲི་དབང་གྲིས་མ་

ཡྲིན་པར། ལོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་དེ་ལྟར་དུ་རྣམ་པར་གནས་

ཏེ། སྟ་རེ་དང༌། ཤྲིང་ལྟ་བུ་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལའང་སྟ་རེས་

ཤྲིང་གཅོད་པའྲི་བྱ་བྱེད་རས་ཐ་དད་མེད་པར་རྟོག་པས་བྱ་བྱེད་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་

ཡྲིན་པར་སྒོ་འདོགས་པས་ནྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྟ་རེ་ལས་

རས་ཐ་དད་པའྲི་འབར་བ་དང༌། འབབ་པའྲི་བྱ་བ་ཡོད་ན་སྟ་རེས་ཤྲིང་བཅད་པ་མ་

ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཤྲིང་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཤྲིང་ཆད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

༼རྣམ་རྲིག་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽

གཉྲིས་པ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། གཞུང་སྤྲིའྲི་
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བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། 

རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། གཞན་རྲིག་མངོན་

སུམ་དང༌། རང་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། 

བག་ཆགས་བསྟན་པ་ལས་བྱུང་བས་སྔོན་པོ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་གཟུང་རྣམ་ཚད་

མ། སྔོན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་པ་འབྲས་བུ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ནྲི། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། ཡུལ་ལས་

རས་གཞན་དུ་མེད་པའྲི་གཟུང་རྣམ་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བའྲི་སོ་ནས་རྲིག་པའྲི་རང་

རྲིག་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དེ་ཉྲིད་འཆད་པར་

བྱེད་པ་ནྲི། ཚད་མ་”མདོར།
1
 ཡང་ན་རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་

གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་སྐེས་ཏེ། རང་རྲིག་གྲི་སྣང་བ་དང༌། ཡུལ་གྲི་སྣང་བའོ། །

སྣང་བ་གཉྲིས་ལས། གང་རང་རྲིག་པ་དེ་ནྲི་འབྲས་བུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་དེ་

ཉྲིད་ལ། དེའྲི་དོན་”འགེལ
2
་པ་ནྲི། དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་སོ་སོར་རྲིག་ཅེས་པ་ནས། 

མོང་བ་ཉྲིད་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དེ་ཉྲིད་

འཆད་པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། དེའྲི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། གང་གྲི་ཚེ་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་

བཅས་པ་དོན་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ། དེའང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རང་རྲིག་པ་འདོད་པའམ་

མྲི་འདོད་པའྲི་དོན་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་འགེལ་པ་ནྲི། གང་ཚེ་རྣམ་

རྲིག་རྒྱུའྲི་ཡུལ། ཞེས་པ་ནས། དོན་རྲིག་པར་ནྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །འདྲི་ལྟར་དུ་འགེལ་བྱེད་མཁས་པ་དག་ཀང་མཐུན་པར་བཞེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༣ན༡ན།   མདོག    * མདོར།

2 མ་ཕྱི། ༡༠༣ན༢ན།   འགྲལ    * འགྲེལ
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ལྷ་དབང་བོས། མོང་བ་ཉྲིད་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། དེས་ནྲི་གཉྲིས་

སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། རང་རྲིག་པ་དེ་ནྲི་

འབྲས་བུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་དེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། 

གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདག་ཉྲིད་ཉམས་སུ་མོང་བ་ནྲི་འབྲས་བུ་

མྲིན་ལ། འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟར་ན། དོན་མེད་པ་ལ་

འབྲས་བུའྲི་རྟོག་པ་འདྲི་ནྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་དེ་ཡན་ཆད་སེམས་

ཙམ་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་འཆད་པའྲི་མདོ་ཚིག་གྲི་འགེལ་པར་བཤད་ལ། 

དོན་རྲིག་པར་ནྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར། ལྷ་དབང་བོས། རྣམ་པར་

རྲིག་པ་ཙམ་ཉྲིད་ཀྲི། འབྲས་བུའྲི་རྟོག་པ་འདྲི་བཤད་དོ། ཞེས་གཞུང་འདྲི་དག་རང་

རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་མཇུག་ཏུ། སེམས་ཙམ་པའྲི་འབྲས་རྟོག་གཞན་སྟོན་བྱེད་དུ་

བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ཉྲིད་མཐུན་པར་རྒྱན་དང་ཆོས་མཆོག་ན་ཡང་གསལ་བར་

ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་བོད་ཁ་ཅྲིག་ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པའྲི་དོན་དུ་བསམས་ནས། 

གང་ཚེ་རྣམ་རྲིག་རྒྱུའྲི་ཡུལ། ཞེས་སོགས་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། འགེལ་

པའྲི་ཚིག་མ་མཐོང་ཞྲིང་དོན་མ་རྟོགས་པར་མཚོན་པའོ། །

སེམས་ཙམ་པའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དེ་ཉྲིད་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་ནྲི། 

ཚད་མ་མདོར། གང་གྲི་ཚེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ། ཡུལ་གྲི་སྣང་བ་

དེ་ཉྲིད་དེ་འདྲིའྲི། ཚད་མ། དེའྲི་ཚེ་ནྲི། ཤེས་པ་རང་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཡང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་

མྲི་ལྟོས་པའྲི་དོན་གྲི་སྣང་བ་འདྲིའྲི་ཚད་མའོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་དོན་དེ། དེ་ཡྲིས་འཇལ་བར་

བྱེད། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར། དོན་གྲི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང༌། དཀར་པོ་མ་ཡྲིན་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་
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ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ན། དེ་དང་དེའྲི་ངོ་བོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་འཇལ་བར་བྱེད་དེ། ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང༌། གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་

སོ་ནས། རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་དཀར་སོགས་འཇལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཤེས་

པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་དཀར་སོགས་རྲིག་པ་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ཡང༌། དོན་དུ་

སྣང་བའྲི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་

འགེལ་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས་དེ་འད་ངེས་ཀང་མྲི་ཤེས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ལྷ་དབང་བོས་ཀང༌། འདྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི་གང་གྲི་ཚེ། ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པས་འབྲས་བུའྲི་རྟོག་

པ་གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འབྲས་རྟོག་གསུམ་པ་བཤད་ཅེས་

པ་ནྲི། སེམས་ཙམ་པའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་དོན་ཏོ། །

འབྲས་རྟོག་གཉྲིས་པ་སེམས་ཙམ་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དེ་ཉྲིད་ལ་

དོགས་པ་བཅད་པའྲི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་

དུ་མ་རྲིག་པའྲི་ཤེས་པ་ཉེ་བར་བངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང༌། འབྲས་བུ་

དང༌། གཞལ་བྱ་ཉྲིད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་བྱ་བ་དང་

བྲལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ཉྲིད་སྨྲས་པ། གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་

དེའྲི་འབྲས་བུ་ནྲི། །འཛིན་རྣམ་རྲིག་པའོ་དེའྲི་ཕྲིར། །དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས། 

ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཉྲིད་འགེལ་བ་ནྲི། བོ་བདག་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་ཀང༌། ཞེས་པ་

ནས། རང་རྲིག་ཅེས་པ་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་དག་གྲིས་ནྲི་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀྲི་གཞུང་དང༌། ར་འགེལ་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་བཤད་ལ། ད་ནྲི་དོན་
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གྲི་”འབྲེལ
1
་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས། ཐེག་

པ་ཐུན་མོང་གྲི་གདུལ་བྱ་རེ་ཤྲིག་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་སྟོན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་

རུང་བ་དག་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྲི་ཚེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང༌། དེའྲི་ལུང་རྟོགས་ཀྲི་

བསྟན་པ་སྐོན་མེད་པར་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་

འབྲས། འབྲས་རྟོག་དང་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་”འབེབས
2
་པ་ན། ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་བར་འོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དགག་པར་བྱ་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བས་ན་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རང་རྲིག་དང་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རྟོགས་པ་ལ་གེགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བཞྲི་སྟེ། གཞལ་བྱ་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ་དང༌། ཚད་མ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང༌། འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང༌། 

དེ་གསུམ་ག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། གཞན་རྲིག་མངོན་

སུམ་གྲི་གཞལ་བྱ་བ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་རྣམ་རྲིམ་པའྲི་

གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པའྲི་གེགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི། སྔོ་

སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་ན་སྔོ་སོགས་ཀང་མེད་

དགོས་སྙམ་དུ་འཛིན་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔོ་སོགས་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་

རྣམ་ཕྲི་རོལ་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དུ་འཛིན་པ་ནྲི། གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༤ན༣ན།   འགྲེལ    * འབྲེལ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༤ན༥ན།   འབབས    * འབེབས
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འབྲས་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་། རང་རྲིག་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་

པའོ། །དེ་ཡང་ལོག་རྟོག་འདྲི་ནྲི་སྔོ་སོགས་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་དང་། རང་རྲིག་གྲི་

གཞལ་བྱ་ཡོད་པར་ངེས་ཀང་། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་

མ་ཆོད་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་གྲུབ་

པ་བཀག་པའྲི་སོ་ནས། ཚད་འབྲས་གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་མ་དང༌། གཞལ་བྱར་བཞག་པའྲི་

གཟུང་རྣམ་ལ་ལོག་རྟོག་”འགོག
1
་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་དོན་དམ་འཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དངོས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྲི་དོན་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་ཡང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་

ཏེ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་མེད་པ་དང༌། སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་མེད་པར་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་འདོད་པ་ལྟར། བོ་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་པ་ནྲི། 

གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་ཚད་མ་དང༌། རང་རྲིག་ཚད་འབྲས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་གཏན་

མེད་དུ་འཛིན་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་འགོག་པར་”བྱེད
2
་པའྲི་ཤེས་པ་

རྣམ་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཐུན་མོང་བ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི། དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་

ཀྲི་རྲིགས་པ་དངོས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེས་གྲུབ་པའྲི་དོན་རྟོགས་པ་ཡང་། ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་སེ་པ་དག་གྲིས་ཀང་། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་དག་གྲིས་རང་ལས་རས་

གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ནྲི། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༤བ༣ན།   འགེག    * འགོག

2 མ་ཕྱི། ༡༠༤བ༥ན།   བྱད    * བྱེད
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གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྟེ་དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་བཀག་ནས། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པས། 

སྔོན་པོ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་ཚེ་ནའང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་

རྲིག་པ་འབྲས་བུར་རྲིགས་སོ། ཞེས་བསྒྲུབས་པའྲི་སོ་ནས་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །

རང་རྲིག་གཏན་མེད་དུ་འདོད་པ་ནྲི། རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་ཚད་མ་དང་

འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ནྲི་བོ་ལ་རང་རྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་གྲིས་

འགོག་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། རྲིགས་པ་དེ་དག་ཀང་ཐུན་མོང་བ་ཕལ་ཆེར་དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དངོས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེས་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་རྟོགས་པ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་སེ་པ་དག་གྲིས་ཀང་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚད་འབྲས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཚད་འབྲས་

གཞལ་གསུམ་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ནྲི། ཐུན་མོང་དུ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

ཚད་འབྲས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་དང༌། ཚད་མ་ལས་གཞལ་བྱ་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པར་

སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་གྲིས་”སེལ
1
་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་གཟུང་རྣམ་དེ་ཕྲི་རོལ་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་

གཟུང་རྣམ་ཡྲིན་པ་དང༌། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་ཚད་མ་གཟུང་

རྣམ་དེ། ཕྲི་རོལ་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་པ་གཉྲི་ག་ཐུན་མོང་དུ་དགག་པར་

བཞེད་ནས། དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་བྱ་བ་ནས་གཟུང་སྟེ། སྔོ་སོགས་མོང་བར་སྣང་བ་

ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གཟུང་རྣམ་དེ་ཕྲི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༥ན༤ན།   སལ    * སེལ
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འགོག་པར་བྱེད་ཅྲིང་དེས་ནྲི། གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀྲི་འབྲས་བུ་

ཡང་རང་ལས་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྲིག་པ་ཡྲིན་པ་ཡང་བཀག་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས། ཇྲི་ལྟར་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། རང་རྲིག་

འབྲས་བུ་ཡྲིན་པར་འདོད། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དངོས་སྟོན་

པར་བྱེད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཕྲི་རོལ་མོང་གྱུར་ན་ཞེས་པ་ནས། མོང་བ་ཉྲིད་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གཟུང་རྣམ་གྲིས་ཕྲི་རོལ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་

བཅས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་འདྲི་དང་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རྲིགས་པ་མྲི་འད་བའྲི་

ཁྱད་པར་ནྲི། དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་མདོ་སེ་པས་སྨྲས་པ་དག་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། གལ་ཏེ་ཕྲི་རོལ་མོང་

གྱུར་ན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་གཟུང་རྣམ་ཕྲི་རོལ་དོན་ལས་

སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་སེམས་ཙམ་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་སྟོན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །གང་”ཚེ
1
་རྣམ་རྲིག་རྒྱུ་ཡྲི་ཡུལ། ཞེས་པ་ནས། དོན་རྲིག་པར་ནྲི་འགྱུར་པ་

ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དངོས་སྟོན་ཅྲིང༌། ཕྲི་རོལ་

དོན་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་ནས། དེ་འད་ངེས་ཀང་མྲི་ཤེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དེ་ལ་དོགས་གཅོད་རྒྱས་བར་སྟོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དོགས་

པ་ཇྲི་ལྟར་གཅོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན་དོགས་གཅོད་དངོས། དོན་རྲིག་དེ་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༢ན།   ཆེ    * ཚེ



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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རོགས་ཤྲིང་། དེ་དང་འད་བའམ་ཞེས་སོགས། རྲིགས་པ་གཞན་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

ཚིག་དོན་གྲིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བོ་བདག་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་ཀང༌། ཞེས་པ་

ནས། རང་རྲིག་ཅེས་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས། རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་

གཞལ་གསུམ། རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་སོགས་ཀྲི་ལོག་པར་རྟོག་པ་བཀག་ནས། ཀུན་

རོབ་ཏུ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་རོད་སོང་དང་བཅས་པ་

རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་པ་མན་ཆད་ནྲི། བོ་ཚུལ་

གཉྲིས་དང་རང་རྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོ་སེམས་

གཉྲི་གའྲི་རང་རྲིག་དང་གཞན་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲི་གཉྲིས་གྲུབ་པ་

ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་མདོ་”སེམས
1
་གཉྲི་གའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་མ་དང༌། 

རང་རྲིག་གྲི་གཞལ་བྱ་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ལྟར་ན། གཞལ་

བྱ་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པས་འབྲས་རྟོག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ཙམ་

ཞྲིག་བྱས་ཀང༌། རུས་སྦལ་གྲི་སྤུ་ལས་གོས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། བདག་ཉྲིད་ཤ་ཐང་

བར་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་

གྲི་བང་དོར་གྲི་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་ཚད་མ་སྐྲ་རེའྲི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་བངས་པ་

མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་དོན་དེ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པར་

མཛད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་གཞུང་དེ་དག་གྲི་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་ནྲི་གཞུང་དེ་དག་གྲི་སབས་ཉྲིད་

དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། རྣམ་རྲིག་པའྲི་རང་རྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༦ན།   སམས    * སེམས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མངོན་སུམ་གྲི་འབྲས་རྟོག་བཤད། རྣམ་རྲིག་པའྲི་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲི་འབྲས་

རྟོག་བཤད། གཞན་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་དེ་ལ་དོགས་པ་སངས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད། 

རང་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་”དེ
1
་ལ་དོགས་པ་སངས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

མདོ་སེ་པའྲི་དོན་རྲིག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དངོས་བསྟན། 

དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དོན་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མདོ་སེ་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དངོས་སུ་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་གང་

ཡྲིན་ཞེས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དྲིས་པས། གཟུགས་སྒ་

སོགས་སོ་སོར་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་གང་ཡྲིན་པ་འདྲི་ཉྲིད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལ། 

གཟུངས་སྒ་སོགས་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་དེ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་

རྲིག་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པས། མངོན་སུམ་དེ་དག་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཟུགས་སྒ་སོགས་དེ་དང་འད་བར་སྐེས་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་

སྒ་སོགས་རྟོགས་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་འཇོག་བྱེད་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ཀང་ཟླ་བ་གཉྲིས་རྟོགས་པར་ཐལ། ཟླ་གཉྲིས་དང་

འད་བར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་དེ་”དེའྲི
2
་འཇོག་བྱེད་མ་ཡྲིན་ན། གཟུགས་སྒ་

སོགས་སོ་སོར་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་འདྲི་གཟུགས་སྒ་སོགས་དེ་མོང་བར་གང་ལས་

འཇོག་པ་ཡྲིན། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་མ་མོང་བ་ན། གཟུགས་

སོགས་མོང་བར་མྲི་འཐད་དེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ནྲི་འགའ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། གཟུགས་སོགས་མོང་བའྲི་མངོན་སུམ་མེད་དོ་ཞེས་ཁོ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༣ན།   ད    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༧ན།   བའྱི    * དེའྱི



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བོ་ཅག་ཀང་བསྙོན་པར་མྲི་བྱེད་ཀྲི། འོན་ཀང་དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

ཁྱོད་ལ་དྲིས་པ་འདྲི་ནྲི། མངོན་སུམ་གྲིས་མོང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་ཡྲིན་མྲིན་རྣམ་པར་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་དྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འོན་ཏེ་དེ་དེའྲི་འཇོག་བྱེད་མ་ཡྲིན་ན། 

གཟུགས་སྒ་སོགས་སོ་སོར་རྲིག་པའྲི་མངོན་སུམ་འདྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཟུགས་སོགས་མོང་བ་ཡྲིན་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་འཇོག་པ་ཡྲིན། ཁྱོད་ཀྲིས་

སྨྲོས་ཤྲིག་ཅེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་ཁྱོད་ལ་དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་ཞེས་སོགས་དྲིས་པ་འདྲི་

ནྲི། མངོན་སུམ་འདྲི་དག་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་

ཁོ་བོ་ཅག་རང་གྲིས་ཀང་ཁས་བངས་ནས་དེའྲི་འཇོག་བྱེད་ཁྱོད་ཇྲི་ལྟར་འདོད་དྲིས་པ་

མ་ཡྲིན་གྲི། མངོན་སུམ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་རྲིག་པ་

ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཡྲིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔོད་པའྲི་སོ་ནས། དེ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་

དག་འདོད་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱོད་ལ་དྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག །འདྲི་ནྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཉྲིད་ཁྱོད་ལས་ཤེས་པར་འདོད་ནས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཡྲིན་པས་ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་འདྲི་བར་མྲི་རྲིགས་སོ། ཞེས་པ་འཆད་མོད། སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་མངོན་

སུམ་གྲིས་ཕྲི་དོན་རྲིག་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ཤེས་འདོད་སྐེས་ནས་མདོ་སེ་པ་ལ་འདྲི་བ་ངོ་

མཚར་ཆེའོ། །

གལ་ཏེ་མྲིག་ཤེས་སོགས་དེ་དག་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་

དང་འད་བར་སྐེས་པ། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་རྟོགས་པའྲི་འཇོག་

བྱེད་འཁྲུལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་དེ་དག་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གཟུགས་སོགས་དང༌། དངོས་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འད་བས་ཕྲི་རོལ་

དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་རྟོགས་པར་འཇོག་གམ། འོན་ཏེ་དེ་དང་འད་བ་

ཙམ་གྲིས་འཇོག །དང་པོ་ལྟར་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་ཆ་

ཤས་སུ་ཁྱོད་རང་གྲིས་ཁས་བངས་པའྲི་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་དང་ཡང་འད་བར་ཁས་

ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། རྡུལ་ཕན་གྲིས་དབང་ཤེས་ལ་རང་འདའྲི་རྣམ་པ་གཏད་

ནས་དབང་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ན། སྔོན་པོའྲི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཀང་སྲིལ་བུར་

མཐོང་དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། རྡུལ་ཕན་གྲིས་དབང་ཤེས་ལ་རང་

འདའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པ་མྲི་འཐད་པས། སྔོན་པོ་ལ་ཡོད་པའྲི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཀྲིས་

དབང་ཤེས་ལ་རགས་པའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ན་ཡང༌། སྔོན་པོ་

རྡུལ་ཕན་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན། རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་

བའྲི་རྣམ་པ་དེ་འདར་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པ་འཐད། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སྣང་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྔོན་པོ་དང༌། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འད་བ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དོན་དེ་དང་འད་བ་ཙམ་ཡྲིན་ཡང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་དོན་དེ་

རྟོགས་པར་འཇོག་མྲི་ནུས་ཏེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཀང་ཟླ་བ་

གཉྲིས་རྟོགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་དང་འད་བ་ཙམ་ནྲི་དོན་རྟོགས་

པར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྲིན་པས་རྟགས་དེ་ལས་དོན་དེ་མོང་བའྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

ཅྲི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་དག་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ན། དེ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཡྲིན་པའྲི་གནོད་བྱེད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ན་ཆ་བཅས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་”རོམ
1
་བྱེད་ཀྲི་རྡུལ་ཕན་ཡོད་དགོས་ནའང༌། རྡུལ་ཕན་དེ་དག་

གང་གྲིས་ན་རགས་པར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་དེ་འད་རོམ་

པར་བྱེད་པ་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྡུལ་ཕན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང༌། ཕོགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རྣམ་པར་དཔད་ན། བརྟག་མྲི་བཟོད་པས། རས་སུ་གྲུབ་

པའྲི་རྡུལ་ཕན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དངོས་པོར་མེད་པའྲི་རྡུལ་ཕན་སུ་ཡང་ཁས་མྲི་

ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་

དོན་དངོས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གལ་ཏེ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ཡང་དེ་དང་འད་བ་ཙམ་ནྲི་

དེ་རྟོགས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་

ཤེས་ཀྲིས་ཀང༌། ཟླ་བ་གཉྲིས་རྟོགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། རྟགས་དེས་

དོན་དེ་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་པོ་འདྲི”། འོན་ཏེ་
2
འདྲི་མོང་དེ་གང་ལས། །འདྲི་ནྲི་དེ་ཉྲིད་

རྣམ་དཔོད་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་དང་རེ་རེ་ཞྲིང་སྦར་ན། ཡྲིད་འཕོག་

པར་བྱེད་དོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སོགས་རགས་པའྲི་རྣམ་

པར་སྣང་བ་མདོ་སེམས་གཉྲི་གའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པ་ཞེ་བཞག་བྱས་ནས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་

བུ་རྡུལ་ཕན་གྲིས་གཏད་བ་མྲི་འཐད་ཅེས་དགག་པ་བྱས་མོད། དབང་ཤེས་ལ་སྔོན་

པོ་རགས་པའྲི་རྣམ་པར་”སྣང
3
་བར་མདོ་སེམས་སུའང་ཁས་མྲི་ལེན་པས་བབ་ཅོལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༧ན༧ན།   རམ    * རོམ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༣ན།   ་འོན་ཏེ།    * ། འོན་ཏེ་

3 མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༤ན།   སང    * སང
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འབའ་ཞྲིག་གོ །གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་དེ་དང་འད་བ་དང༌། གཟུགས་སོགས་དེ་

ལས་བྱུང་བ་གཉྲིས་ཀ་ཚོགས་པ་དེ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་མོང་

བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ནྲི། དོན་མཚུངས་ཞེས་པ་རྐང་པ་

གཉྲིས་ཏེ། འདྲིའྲི་དོན་ལ་རྒྱན་མཁན་པོས། འོ་ན་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་མཚུངས་པའྲི་

ཤེས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ཡུལ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་སྔ་མ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དེ་མ་ཐག་པ་ལས་སྐེ་བ་ཕྲི་མ་ཡང་སྔོན་”པོའྲི
1
་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་

པ་དེའྲི་ཚེ། རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འད་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྔ་མ་ཡུལ་ཡྲིན་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་རེས་སུ་བོད་འགའ་ཞྲིག་ཀང་འབྲངས་ནས། སྔོ་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་ཆོས་ཅན། རང་དང་ཡུལ་མཚུངས་པའྲི་དབང་ཤེས་སྔ་མ་

གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བར་ཐལ། དེ་ལས་སྐེ་ཞྲིང་དེ་དང་འད་བའྲི་ཕྲིར། འད་

བར་ཐལ། སྔ་མ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན། ཁྱོད་ཀང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་མོད། འདྲི་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། སབས་དོན་བོར། འབྲེལ་

མེད་ཀྲི་ལན་བཏབ། རང་ལའང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། མདོ་སེ་པས། དོན་རྟོགས་འཇོག་བྱེད་མཐར་ཐུག་པ། །དེ་

འད་བ་དང་དེ་ལས་བྱུང༌། ཞེས་པ་འདྲི་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་དོན་ཡང༌། དོན་ལས་དོན་དང་

འད་བར་སྐེས་པ་ཞེས་པ་སྟེ། འད་བའྲི་དོན་ནྲི། སེངྒེ་དང༌། བྲམ་ཟེ་སྣ་ཉག་པར་འད་བ་

ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་པ་དེ་ལ་ཡུལ་དེའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཉྲིད་ཡུལ་དེ་དང་འད་བའྲི་

དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་མདོ་སེ་པས་འད་བའྲི་དོན་དེ་ལ་བསམས་ནས་སྨྲས་ཀང་སྐོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༦ན།   པའྱི    * པོའྱི
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སྟོན་པ་ན་འད་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲིས་ནས་སྐོན་སྟོན་ན། སབས་དོན་བོར་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། མདོ་སེ་པའྲི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཉྲི་ཟེར་གྲི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་

དོ། །འོན་ཏེ་འད་བའྲི་དོན་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་བྱས་ན་ར་བའྲི་ཐལ་འགྱུར་གྲི་ཁྱབ་པ་

ཁས་ལེན་ལ་མྲི་འགོ་ཞྲིང༌། རྟགས་སྒྲུབ་ཀྲི་འཁོར་གསུམ་ག་རང་ལ་མཚུངས་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མདོ་སེ་པས་སྔོན་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ལས་སྔོན་པོའྲི་

རྣམ་ལན་དུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ།  སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་

པ་ཆོས་ཅན། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སད་ཅྲིག་དང་པོ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་

པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉྲིས་ཀ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་ལན་དུ་འད་ཞྲིང་ཁྱོད་དེ་ལས་སྐེས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འཕངས་པར་སོང་ལ། འདྲིའྲི་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ལ་མྲི་འགོ་བར་ནུ་ཞོ་

ལེན་པ་དག་གྲིས་ཀང་རྟོགས་ནུས་སོ། །

ཡང་འད་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ཙམ་ཀ་བཀོད་ནས། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

ལན་དུ་མཚུངས་པར་རྟགས་སུ་བཀོད་ན། ཤེས་པ་ཡུལ་དང་འད་བའྲི་དོན་ཡུལ་གྲི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་འདོད་པར་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་ཁྱད་མེད་པས་འཁོར་གསུམ་ག་

རང་ལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་ཆོས་ཅན། སྔོ་

སྣང་དབང་ཤེས་སྔ་མའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཐལ། དེ་དང་འད་བའྲི་ཕྲིར། འད་བའྲི་དོན་

རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་རང་ཡང་འདོད་པས། ཁྱབ་རྟགས་དངོས་སུ་ཁས་

ལེན། གསལ་བ་ཡང་ཁས་བངས་པས་འཁོར་གསུམ་ག་ལན་མེད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་འགེལ་པ་བྱེད་པའྲི་ཟོལ་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་གགས་པ་ཚར་
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བཅད་པའྲི་རྒོལ་པའྲི་འདུག་གནས་སུ་འཇོག་པར་ཟད་དོ། །ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པའྲི་

དོན་དུ་བསམས་ནས། བོད་ཁ་ཅྲིག་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོ་དན་

པའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་དེ་མོང་བར་ཐལ། དེ་ལས་སྐེས་ཤྲིང་དེ་དང་འད་བའྲི་

ཕྲིར། འད་བར་ཐལ། དེ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་ལན་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་བ་ཡང༌། 

མདོ་སེ་པས་ཡུལ་དང་འད་བའྲི་དོན། ཡུལ་དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ལ་བསམས་པ་མ་

གོ་བར། འད་བ་ཐུག་མེད་ལ་ཁྱེར་བ་ཡྲིན་པས། རང་ཉྲིད་བོ་གོས་ཡང་བ་ཙམ་དུ་

གསལ་བར་བྱས་སོ། །

དེས་ན་ལན་གྲི་གཞུང་མ་རྟོགས་པར་མ་ཟད། ཕོགས་སྔ་མའྲི་དོན་རྟོགས་པ་

ཡང་མྲི་སྣང་ངོ༌། །འཐད་པའྲི་ཕོགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་སེ་པས། སྔོ་འཛིན་དབང་

ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་ཙམ་སྒྲུབ་འདོད་ནས་རྟགས་འདྲི་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

དོན་དེ་ནྲི་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་གྲུབ་ཟྲིན་ཏོ། །དེས་ན་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་

རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་མ་རྟོགས་མདོ་སེམས་ཀྲི་རོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་

པས། མདོ་སེ་པས་ཀང་དེ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རྟགས་འགོད་ཅྲིང༌། སེམས་ཙམ་

པས་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལ་གནོད་བྱེད་སྟོན་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་མདོ་སེ་པས་སྔོ་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ལས་

སྐེ་ཞྲིང་སྔོན་པོ་དང་འད་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་དེ། རྟགས་སུ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་བ་དང་སྦར་ན། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་བས་མ་སྦར་བར། དེ་

ལས་སྐེས་ན་དེ་དང་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་

རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ༌ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་སྙམ་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཁྱབ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་མ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ནྲི། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་དབང་ཤེས་དེ་

དན་པའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་དང་དོན་དམ་ཡུལ་མཚུངས་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རང་གྲི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་”རྐེན
1
་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པ་

རྟོགས་ཤྲིང༌། མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལས་སྐེས་ཤྲིང་དེ་དང་འད་བའྲི་ཕྲིར། 

འད་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དཔེ་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་ལ་ཕོགས་སྔ་མར་ཕྲི་དོན་མ་སྦར་ན་སབས་དོན་བོར་ཞྲིང༌། རྟགས་ལའང་སྦར་

ན་ལན་གྲི་སབས་སུའང་སྦར་དགོས་པས་མྲི་འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་བབ་པར་འགྱུར་

རོ། །གཞན་དག་གྲིས་ནྲི་སྔོན་པོ་དན་པ་དང༌། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དན་པའྲི་ཁྱད་ཀང་

མ་”ཕེད
2
་ཅྲིང༌། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་

པ་ཤར་བ་ཤྲིན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་སའོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་མཚུངས་ཅན་ཞེས་པ་དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། སྔོ་སྣང་

དབང་ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པས་ནྲི་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སྔོན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་

དན་དགོས་པས། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང༌། དེ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཀས་སྔོན་པོ་

ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་མཚུངས་ཤྲིང༌། དན་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་

གཉྲིས་ཀའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བས། ཤེས་པ་རྣམ་གཅྲིག་ལྷག་པ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པར། དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་དན་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ། དེ་ལས་

དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ལྟ་ན། དེ་ཡྲི་ནྲི་སྔ་མ་དེ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་

རོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་ཉམས་སུ་མོང་བ་དེས་ཡུལ་མཚུངས་པ་ཅན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༩ན༢ན།   རྐྱན    * རྐྱེན

2 མ་ཕྱི། ༡༠༩ན༤ན།   ཕད    * ཕེད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ཀྲི་ཕྲིར། དོན་མཚུངས་ཅན་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། ཞེས་བཤད་པ་ཡང་ཁོ་བོས་བཤད་

པ་དང་དོན་མཚུངས་པར་ཞེས་པར་བྱོས་ཤྲིག །གལ་ཏེ་སྐོན་མེད་དེ། ཡུལ་དེ་ལས་

ཡུལ་དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་དང༌། ཡུལ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པར་སྣང་བའྲི་ངེས་

ཤེས་འདེན་པ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྟོགས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་གཟུགས་སྒ་སོགས་རྟོགས་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་རེས་སུ། གཟུགས་སྒ་སོགས་གང་

ལ་དམྲིགས་པའྲི་བོ་ནྲི་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཤེས་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་དུ་”གྲུབ
1
་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་བའྲི་སོ་ནས། གཟུགས་འདྲི་མཐོང༌། སྒ་འདྲི་ཐོས་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

འདེན་ཞྲིང༌། སྔོན་པོ་དན་པའྲི་བོས། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཤེས་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་དུ་གྲུབ་

པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་ངེས་ཤེས་མྲི་འདེན་པའྲི་ཕྲིར། སྐེས་འད་བ་ཙམ་མཚུངས་ཀང༌། 

ངེས་ཤེས་འདེན་ཚུལ་མྲི་མཚུངས་པས། དན་ཤེས་དེར་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་

སྔ་མ་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ལ། གཟུགས་སྒ་སོགས་རྟོགས་པའྲི་དབང་ཤེས་དེས། ཕྲི་རོལ་

དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་མོང་བ་ཡྲིན་ཞེ་ན། ངེས་ཤེས་འདེན་ཚུལ་གང་གྲིས་

དེ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་སྒ་སྣང་བ་དང༌། གཟུགས་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་

དེ་དག་གྲི་ཡུལ་དུ་ཉེ་བ་གཟུགས་སྒ་སོགས་དེ་ཉྲིད་རེས་ཀྲི་ངེས་ཤེས་ལ། ཤེས་པ་

ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལྟར། སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྲི་

འཐད་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་ཤེས་དེ་དག་སྣང་ཡུལ་ལ་”འཁྲུལ
2
་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་དང༌། མྲིག་ཤེས་དེ་དག་ཡུལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༢ན།   གྲབ    * གྲུབ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༥ན།   འཕྲུལ    * འཁྲུལ
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ཡུལ་ཅན་དུ་”འབྲེལ
1
་བ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་”པོའྲི

2
་རྒྱུད་ཀྲི་

ངེས་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་

དགོས་ཤྲིང༌། ངེས་ཤེས་དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་སོ་ནས་དབང་

ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པས། རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའྲི་ཕྲིར། 

གླང་པོ་ཆེའྲི་ཁྲུས་དང་འད་བ་ཞྲིག་གོ །གཞན་དག་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྲི་སྦོར་བར། 

སྤྲིར་ངེས་པ་འདེན་མྲི་འདེན་ཙམ་གྲི་སོ་ནས་ཤན་འབྱེད་པ་ལ་”སྦོར
3
་མོད། དབང་

ཤེས་ཀྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པའྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་རང་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མྲི་སྲྲིད་

པར་འདོད་པའྲི་མདོ་སེ་པ་དེ་འད་གང་ན་བཞུགས་ཁྱེད་ཀྲིས་སྟོན་ཅྲིག །འདྲི་དག་

མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་ར་བ་ཡྲིན་པས་རྲིགས་པ་འདྲི་

”དག
4
་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་འདོན་པ་མ་ཤེས་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་འགོག་པ་ལ་དགའ་བ་

ཙམ་དུ་ཟད་ཅྲིང༌། རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་རྐང་ཚུགས་པ་མྲི་སྲྲིད་ཀང༌། སྔོན་

ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་དུ་གཞུང་འདྲི་དག་འཆད་ཤེས་པ་མ་བྱུང་ཞྲིང༌། རྲིགས་པའྲི་

གནས་ཕ་རགས་རྣམས་ལས་གང་ཞྲིག་དགའ་བའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི། 

ཕོགས་ཙམ་མཐོང་བའང་མྲི་སྣང་ངོ༌། །

རྲིགས་པ་དེ་དག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་ན། སྔོ་འཛིན་དབང་

ཤེས་དེའྲི་མོང་བྱ་སྔོན་པོ་དེ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

1 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༥ན།   འབྲལ    * འབྲེལ

2 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༦ན།   པའྱི    * པོའྱི

3 མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༧ན།   སྤོར    * སྦོར

4 མ་ཕྱི། ༡༡༠ན༧ན།   དྱིག    * དག
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 874  

དེར་མ་ཟད། སྔོན་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་ཡང་རང་ལས་རས་གཞན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་

མོང་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་གྲིས་གཟུགས་སྒ་སོགས་སོ་

སོར་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཡང་རྲིག་བྱ་དེ་ནྲི་རྲིག་བྱེད་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། སྔར་

དོན་རྲིག་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། སོ་སོར་རྲིག །མངོན་སུམ་གང་ཡྲིན་འདྲི་

ཉྲིད་དོ། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་བོ། །ཁོ་ན་རེ། གལ་ཏེ་སྔོན་པོ་

དེ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་མོད། 

སྔོན་པོ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཀང་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་པ་

ཅྲི་འགལ། ཞེ་ན། སྔོན་པོ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ལ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་

གནོད་པ་དེས་ན། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བྱ་རས་གཞན་མེད་ཅྲིང༌། 

སྔོན་པོ་དེ་ལའང་མོང་བར་བྱེད་པ་རང་ལས་རས་གཞན་ཡོད་པར་མྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་པ་ལྟར། སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལས་རས་

གཞན་ཡྲིན་པ་དེར་ཡང་བརད་པའམ་སྐོན་འབྱུང་བར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྔོ་

འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་ནྲི་ཤེས་པ་རང་གྲི་རས་ཉྲིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གང་དག་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲི་རོལ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་འདྲི་

ལ་ཡང་འཇུག་པར་མཚུངས་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སྔོན་པོ་ཤེས་པ་ཡྲིན་

ཀང་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བངས་པ་དང༌། འཛིན་

རྣམ་དང་གཟུང་རྣམ་རས་གཞན་དུ་ཁས་བངས་པ་འགོག་པ་གཉྲིས་ལ་སྦར་བ་མེད་

ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་གང་ལ་སྦར་ཀང་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་གང་གྲིས་ན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

རྲིགས་པས་ཇྲི་ལྟར་འགོག །ཤེས་པ་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་ནྲི་སུ་
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ཡང་མེད་དོ། །འོན་ཀང་སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་པ་ལ་

འོག་ཏུ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་གནོད་པ་སྟོན་པས་འདྲིར་མ་བསྟན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རས་མོང་བ་ལ་སྔོན་པོ་མོང་ཞེས་

ཇྲི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དེའྲི་རང་གྲི་དངོས་པོ་བག་ཆགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་རང་གྲི་གཟུང་བྱར་སྣང་བ་དེ་སྔོ་སོགས་ཀང་ཡྲིན་ལ། དབང་ཤེས་དེ་དེ་

ལ་ལྟོས་ནས་རང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཉམས་སུ་མོང་བའམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ”སྔོར
1
་སྣང་

དབང་ཤེས་དེ་རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བར་གྱུར་ཀང༌། སྔོ་སོགས་མོང་བར་བརོད་ཅྲིང་

སྣང་བ་མྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དངོས་བསྟན་པ་ནྲི། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་མོད།  སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་རང་ལས་དོན་གཞན་གྲི་

མོང་བྱེད་ཀྲིས་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་”སྒོན་མེ་ནྲི
2
་གསལ་བ་དེའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསལ་བྱེད་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ན། རང་གྲི་

ངོ་བོ་གསལ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟར་བོ་རྣམས་ཀང་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མོང་བྱེད་གཞན་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཀྲིས་རྲིག་

ཅྲིང་མོང་བ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་རྣམ་དེའྲི་རྲིག་བྱ་གཟུང་རྣམ་དེ་

འཛིན་རྣམ་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་ན། དེ་གཉྲིས་ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱེད་དེ། མོང་བྱ་མོང་

བྱེད་དུ་འཐད་པར་དཀའོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གཞུང་འདྲི་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྲི་

གཟུང་བྱ་སྔོན་པོ་དེ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་དོན་གཞན་ཡྲིན་ན། ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༤ན།   སྔར    * སྔོར

2 མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༦ན།   སྒན་མན    * སྒོན་མེ་ནྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 876  

འཐད་པར་དཀའ་ཞེས་འཆད་མོད། དེ་ལྟ་ན་དཔེའྲི་སབས་སུ་ཡང༌། སྒོན་མེའྲི་གསལ་

བྱ་བུམ་སོགས་རྣམས་སྒོན་མེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་སྦར་དགོས་

པས། བུམ་པ་དང་སྒོན་མེ་རས་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་མ་སྦར་ན་དཔེ་དོན་མ་

འབྲེལ་ཞྲིང༌། འོག་ཏུ་དེས་ན་གཞན་རྲིག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་ཀང༌། རང་

རྲིག་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པར་འགྱུར་བས། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ་ལ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཚད་མར་

བྱས་པའྲི་ཚེ། རང་རྲིག་འབྲས་བུར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འཛིན་རྣམ་ལ་གཟུང་རྣམ་དེ་

རང་ལས་ཐ་དད་པ་ལྟར་བུ་སྣང་བའྲི་གཉྲིས་སྣང་མེད་ན་དེ་གཉྲིས་རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་

གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་མྲི་འཐད་ལ། གཉྲིས་སྣང་ཡོད་ན། འཛིན་རྣམ་དང་

སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་རང་རྲིག་དང་གཞན་རྲིག་གྲི་ཁྱད་པར་འཐད་དེ། གཉྲི་གས་

”ཀང
1
་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པ་དང༌། གཉྲིས་སྣང་ཡོད་པར་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། རྲིག་བྱ་གཟུང་རྣམ་དེ་རྲིག་བྱེད་འཛིན་རྣམ་ལ་རང་

ལས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་གཉྲིས་སྣང་གྲི་རྣམ་པ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཛིན་

རྣམ་རང་གྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་

བྱས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྐྲ་སོགས་རང་ལས་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་བའྲི་

ཤེས་པའྲི་སྣང་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་གང་གྲི་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་

རྣམ་པར་ཕེ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བག་ཆགས་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པར་བསད་

པ་ཅན་གྲི་འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་རྣམ་དང༌། འཛིན་རྣམ་ཐ་དད་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༡ན༤ན།   བྱང    * ཀྱང
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མཐོང་བར་འགྱུར་པའྲི་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་དོན་དམ་པར་ཐ་

དད་དུ་མེད་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྲི་གཉྲིས་རྲིག་བྱ་དང་

རྲིག་བྱེད་དུ་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་

ཡྲི་མོང་བྱ་མོང་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ནྲི་ཁྱོད་ཀྲིས་ཇྲི་སད་བརོད་པའྲི་ཚུལ་དེས་

བརད་པར་བྱ་བ་མྲིན་ཞྲིང་ཀན་ཀའྲི་གནས་མེད་དོ། །

དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་གཉྲིས་སུ་

ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་འཛིན་རྣམ་ལ་གཉྲིས་སྣང་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་མ་

ཡྲིན་གྲི། རྣམ་གཞག་བྱེད་པའྲི་རྟོག་པ་ཁོ་རང་ལ་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དང་

མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེས་ན་དེ་གཉྲིས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་ཀྲི། དོན་

དམ་པར་ཐ་མྲི་དད་ལ། འོན་ཀང་། ཐ་དད་དུ་མྲི་བདེན་ཀང་། རྣམ་གཞག་བྱེད་པའྲི་

རྟོག་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ནྲི། གཉྲིས་སྣང་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་

བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་སྐྲ་

ཤད་འཛག་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་རང་ལས་ཐ་དད་པའྲི་སྐྲ་ཤད་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟ་

བུར་སྣང་བ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །གཞུང་འདྲི་སྔོན་ཆད་འཆད་ཤེས་པ་མ་བྱུང་

ངོ་། །ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་བྱས་པའྲི་ཚེ། 

རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པར་འདོད་རྲིགས་ཏེ། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེས་ན་

འཛིན་རྣམ་དེས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་བའྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་རང་ལས་དོན་གཞན་

དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་སོ་ནས་རྲིག་པ་མེད་པར་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བའྲི་སོ་

ནས་མོང་བའྲི་ཕྲིར། 
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གསུམ་པ་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དོན་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་

པ་ནྲི། རྒྱ་བོད་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་དག །གལ་ཏེ་ཕྲི་རོལ་མོང་གྱུར་ན། །ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་ཅྲི་

ཡོད་ཅེས་ཟེར་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཉམ་ཐག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཀྲི། 

དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་མྲི་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པར་བྱེད་ལ། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་

ལྟར་འཆད་དེ། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་མོང་ངོ་ཞེས་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན་

ཉེས་པ་ཅྲི་ཡོད་དེ་ཅྲིའང་མེད་དོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་དོན་ནྲི་མོང་བར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་དམ་བཅའ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་རྲིགས་པ་དང་ལན་པའྲི་དོན་ཅྲི་ཞྲིག་

བརོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཅྲི་ཡང་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གལ་ཏེ་བོ་

རྣམས་ནྲི་ཡུལ་དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཡང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

པར་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཅན་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁྱེད་མདོ་སེ་པ་དང༌། ངེད་རྣམ་རྲིག་པ་

གཉྲིས་ཀས་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་

པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོས་གཏད་པའམ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་

རྒྱུའྲི་སྟོབས་ལས་ཤར་བ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་དཔད་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

ལྟར་དཔད་པ་ན། སྔོན་པོས་གཏད་པ་ཡྲིན་ན། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་

ཡོད་དགོས་ནའང༌། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་མ་ཡྲིན་ནོ། །

རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། སྔོན་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རང་

མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། རང་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་དེ་མོང་བྱེད་
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ཀྲི་ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བ་ན། ཁྱོད་དབང་ཤེས་དེས་མྲི་འཛིན་ཅྲིང་མྲི་མོང་བས་ཁྱབ། 

དབང་ཤེས་དེ་མོང་བྱེད་ཀྲིས་འཛིན་ཅྲིང་མོང་བ་ན། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དབང་ཤེས་

དེས་ཁྱོད་འཛིན་ཅྲིང་མོང་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་

འདྲིས། སྔོན་པོ་དང་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་རས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། 

རྟགས་འདྲི་ལ་བརྟེན་པའྲི་རེས་དཔག་གྲི་རྒྱུན་གོམས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་ལ་དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཁྱེད་རང་ལའང་མཚུངས་ཏེ། རྟགས་འདྲིས་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་

མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ན། དེ་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་ལ་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་

དད་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ན། ཅྲི་སྨྲ། ཡེ་ཤེས་དེས་དེ་

གཉྲིས་རས་སོ་སོར་མ་མཐོང་བ་ཡྲིན་གྲི། རས་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ན། ཡེ་

ཤེས་དེས་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་དུ་མ་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་གྲི། རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་

དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བརོད་ནུས་སོ། །རས་ཐ་དད་དུ་མ་དམྲིགས་པས་ཐ་

དད་མ་ཡྲིན་པར་དམྲིགས་དགོས་ན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་མ་དམྲིགས་པས་གཅྲིག་ཡྲིན་

པར་དམྲིགས་དགོས་པ་དང༌། བདག་ཡོད་པར་མ་དམྲིགས་པས། བདག་མེད་པར་

དམྲིགས་དགོས་པ་ལ་སོགས་པར་ཡང་མཚུངས་སོ། །

དེས་ན་རེས་དཔག་དེ་ལ་དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སྟངས་

ཡོད་ན། རེས་དཔག་དེའྲི་རྒྱུ་ལས་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ལའང་འཛིན་སྟངས་དེ་ཡོད་མྲི་དགོས་ཏེ། སྦོར་ལམ་ལ་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སྟངས་

ཡོད་ཀང་མཐོང་ལམ་ལ་ཡོད་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །རྟགས་འདྲིའྲི་མཐའ་བཅད་པ་
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རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེས་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཕྲི་རོལ་ཡན་གར་པར་གྱུར་

པའྲི་སྔོན་པོ་ཁྱོད་ཀྲི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། སྔོན་པོ་ཁྱོད་དང་རས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་དབང་པོ་དང་ཡྲིད་དེ་ཚང་ཡང་

རེས་འགའ་མྲི་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་དེའྲི་དམྲིགས་རྐེན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། དམྲིགས་རྐེན་ཡྲིན་ན་ནྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། རྣམ་རྲིག་པའྲི་སབས་

འདྲིར་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྲི་རོལ་གཟུང་དོན་ལ་ལྟོས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྔོན་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་རེས་འགའ་སྐེ་བར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །སྔོ་འཛིན་དབང་བོ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་

མེད་ཀང་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རེས་འགའ་སྐེ་བར་རྣམ་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། ཕྲི་རོལ་མེད་ཀང་ཤེས་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི། དོན་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་

འགའ་ཞྲིག་གྲི་བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་བྱེད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཡང་ན། སྔར་དེ་ནྲི་

ཕྲིའམ་གཞན་ལས་ཞེས། འདྲི་ནྲི་དཔད་པར་རྲིགས་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་སབས་སུ། 

སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྟོབས་ལས་སྐེས་སམ། རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐེས་དཔད་

དགོས་པར་བསྟན་ནས། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན། ཕྲི་རོལ་ལས་མྲི་སྐེ་བར་རྐང་པ་བཞྲིས་

བསྟན་ནས། འོ་ན་ཕྲི་རོལ་ལས་མྲི་སྐེ་ན། རྒྱུ་གཞན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལས་སྐེ། ཞེས་པའྲི་ལན་

དུ་བག་ཆགས་ལས་སྐེ་བར་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིགས་པ་དེ་དག་

གྲིས་ཞར་ལ་དོན་གཞན་ཡང་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་འཕོས་དང་བཅས་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་

དོན་ཁེགས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། བོ་གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཚུལ་གཉྲིས་

ཡོད་པར་གྲུབ་སྟེ། །གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་སྔོན་པོ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་
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རྟོགས་པའམ། དེའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་རྟོགས་པ་གང་རུང་དུ་ངེས་ཤྲིང༌། ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་ཁེགས་པ་ན་སྔོན་པོ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་རྟོགས་པ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བར་མོང་བས་གྲུབ་ཅྲིང༌། ཕྲི་རོལ་

དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཁེགས་པ་ན། སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་

བ་དེ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཡྲིན་

པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། གང་

གྲི་ཕྲིར་ན་དེ་ལྟར་དུ་རྟོག་མེད་ཀྲིས་མོང་བ་དང༌། རྟོག་པས་དན་པའྲི་བོ་འདྲིའྲི་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་པས་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་

དང༌། མོང་བ་རང་རྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་པའམ། ཚུལ་

གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དེ་དག་གྲིས་མོང་བ་རང་རྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པར་

གྲུབ་བོ། །ཡང་ན། ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་སེ་པ་ཁྱོད་འདོད་པ་

ལྟར། བོ་གཅྲིག་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དང༌། དེ་མོང་བའྲི་

འཛིན་རྣམ་སྟེ་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་བོ་གཅྲིག་ལ་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་ཤར་བའྲི་གཟུང་རྣམ་དང༌། དེ་མོང་བའྲི་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། གང་གྲི་ཕྲིར་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་དུ་མོང་བ་དང་དན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་

བོ་གཅྲིག་པོ་འདྲི་ཡྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པས། བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བ་ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར། གཟུང་རྣམ་གཏན་ནས་མེད་པའང་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། 

འཛིན་རྣམ་དེ་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་གཟུང་རྣམ་ལ་ལྟོས་
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ཏེ། མོང་བ་རང་རྲིག་པ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ནྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་གྲི། མདོ་སེ་པ་འདོད་པ་ལྟར་ཕྲི་

རོལ་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་གཟུང་རྣམ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་འབྲས་བུར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། 

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ངག་འདོད་པ་ལྟར། གཟུང་རྣམ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་གཏན་ནས་མེད་

པའང་མྲི་”འཐད་དོ
1
། ཞེས་རྲིགས་པ་སྔ་མ་དག་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུས་

པའོ། །བཤད་པའྲི་རྣམ་གངས་སྔ་མ་ནྲི་རྒྱ་བོད་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་དག་གྲི་ལུགས་བྲྲིས་པ་

ཙམ་མོ། །

གཉྲིས་པ་རྣམ་རྲིག་པའྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་མངོན་སུམ་གྲི་འབྲས་རྟོག་བཤད་པ་ནྲི། 

གང་གྲི་ཚེ་སྔོན་པོ་རྣམ་པར་རྲིག་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་བྱེད་པའྲི་ཡུལ་སྔོན་”པོ
2
་རས་

”གཞན
3
་འདོད་པའམ་མྲི་འདོད་པ་དེའྲི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་སྔོ་འཛིན་དེ་ནྲི་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་སྔོན་པོ་འདོད་མྲི་འདོད་དེ་ལྟར་མོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་

དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་

པོར་མཐོང་བའྲི་ཚེ། ཁོ་བོས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྲིག་གོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་སྐེ་བ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། 

གང་གྲི་ཚེ་སྔོན་པོར་སྣང་བའྲི་མྲིག་གྲི་ཤེས་པ། ཡུལ་སྔོན་པོ་དང་བཅས་པ་དེའྲི་ཚེ་

རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི། བོ་

འཁྲུལ་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ངེས་ཤྲིང༌། ཞེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤེས་

པ་རང་གྲི་རས་ཀྲི་ཆ་སྔོན་པོ་དེ་ཉྲིད་རང་ལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བར་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་

ནས་རེས་ཀྲི་རྟོག་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་ནྲི་བཞག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གལ་ཏེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༢ན།   འཐདོ    * འཐད་དོ

2 མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༣ན།   པ    * པོ

3 མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༣ན།   གཞེན    * གཞན
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སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་འདྲི་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་

དང༌། རྣམ་པ་གཞན་དུ་མོང་བར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་ན་སྔོན་པོ་དེ་ཉྲིད་འདོད་”པའམ
1
་མྲི་

འདོད་པའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དེས་ཀང་སྔོན་པོ་འཇལ་བའྲི་ཚེ། 

རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་དོན་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་ནྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་”པ
2
་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་གཞན་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་དེ་ལ་དོགས་པ་སངས་ཏེ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ནྲི། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་གཞན་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། 

བག་ཆགས་བསྟན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པའྲི་ཚད་མ་འབྲས་བུ། ཞེས་པ་འདྲི་ལ། མདོ་སེ་པས་ཉེ་བར་

བཀོད་པའྲི་དོགས་པ་གསུམ་ཏེ། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་ཚེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

རྲིག་པ་འབྲས་བུར་མྲི་འཐད་དེ། སྔོན་པོ་སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོས་རྣམ་

པ་གཏོད་བྱེད་ཡྲིན་པས་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་དང༌། མདོ་སེ་པ་རང་གྲི་ལུགས་

ལ་རང་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པ་གཞན་རྲིག་དང༌། རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པ་རང་རྲིག་ཡྲིན་པས། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་

པོ་རྲིག་པ་འབྲས་བུ། ཞེས་སྨྲས་པ་ན། དེ་ལྟར་ན་རང་རྲིག་འབྲས་བུར་སོང་སྙམ་དུ་

བསམས་ནས་སྔོན་པོ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་ཚེ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་མྲི་རྲིགས་ཀྲི་

འཛིན་རྣམ་ཉྲིད་ཚད་མར་འདོད་དགོས་ཏེ། རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་

དང༌། ཚད་འབྲས་ཡུལ་སོ་སོར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་སྔོན་པོ་གཞལ་ཞྲིང༌། འབྲས་བུ་རང་

རྲིག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༧ན།   པའྱིམ    * པའམ

2 མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༧ན།   ར་བ    * པ
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དེ་ལྟ་བུའྲི་དོགས་པ་དང་པོ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནྲི། མདོ་སེ་པ་ཁྱོད་ཕྲི་རོལ་དོན་

དུ་འདོད་པའྲི་སྔོན་པོ་སོགས་ནྲི་གཞལ་བྱར་ཡོད་ན་ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་སྔོན་པོ་ཉམས་སུ་

མོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་ཤེས་དེ་ལ། སྔོན་པོ་འདོད་མྲི་འདོད་སོགས་སུ་སྣང་བ་ནྲི། བག་

ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འདོད་མྲི་འདོད་ཀྲི་རྣམ་པ་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་

གྲི། སྔོན་པོ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་སྔོན་པོ་གཅྲིག་

ཉྲིད་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་འདོད་པར་སྣང༌། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་མྲི་

འདོད་པར་སྣང་བའྲི་ཚེ། ཤེས་པ་དེ་གཉྲིས་ལ་སྔོན་པོའྲི་རང་ངོས་ནས་རྣམ་པ་ཤར་

བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་སྔོན་པོ་དེ་འདོད་པ་ཡང་ཡྲིན། མྲི་འདོད་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་

སོ་ནས་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གནས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་དེ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་གཉྲི་ག་ཡྲིན་པར་

ཐལ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་ཡྲིད་དུ་འོང་བར་སྣང༌། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་མྲིག་

ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བར་སྣང་བའྲི་ཚེ་ན་བོ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྔོན་པོའྲི་རང་

ངོས་ནས་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་གཞུང་འདྲི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཤེས་

པས་ཡུལ་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་

ལ་དག་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ལྟ་བའྲི་ཚེ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་

དགའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་མྲི་འདོད་པར་སྣང་ཞྲིང༌། གཉེན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་འདོད་པར་སྣང་

ཚེ་ཤེས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀས་གཟུགས་དེ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། སྐེས་

བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲི་ག་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་གནོད་

བྱེད་སྟོན་པ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་མདོ་སེ་པ་རང་གྲིས་ཀང་དབང་
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ཤེས་གཉྲིས་ཀ་མ་འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་འདའྲི་ཚེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་ཡྲིད་དུ་

འོང་མྲི་འོང་གཉྲི་ག་ཡྲིན་པར་ཐལ། མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ལ་འདོད་པར་སྣང༌། 

གཅྲིག་ལ་མྲི་འདོད་པར་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ཀ་སྣང་ཡུལ་ལ་མྲི་

འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་མཚུངས་སོ། །

བྱེ་བྲག་པ་ན་རེ། དེ་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཁས་

བངས་ན་ཡང་སྐོན་མེད་དེ་ཞེ་ན། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲིས་གཟུགས་ལ་དག་གཉེན་

གཉྲིས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ལྟ་བའྲི་ཚེ་ན། མྲིག་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྐེས་བུ་གཅྲིག་

གྲི་གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲིས་པོ་དག་དུ་ཐ་དད་པར་ནྲི་མོང་བར་མྲི་འགྱུར་

བར་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲིས་ཀ་རུ་སྣང་བར་ཐལ། གཟུགས་དེ་མྲིག་

ཤེས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །སྐེས་བུ་

གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་འདོད་མྲི་འདོད་གཉྲི་ཀའྲི་རས་སུ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་

ཏེ་མ་མཐོང་བ་སྔོན་བསགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་གང་རུང་རེ་བསྒྲིབས་པའྲི་

ཕྲིར། གཉྲི་ཀ་མཐོང་པ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། ཤེས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྐེས་བུ་

གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་དེ་དོན་གྲི་ངོ་བོའྲི་དབང་གྲིས་རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། མ་མཐོང་

བའྲི་ལས་ཀྲིས་གཟུགས་དེའྲི་གནས་ལུགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མཐོང་བ་བསྒྲིབས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དོན་གྲི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་མྲི་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། དུ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་དངོས་དེ་ལ། ”།
1
གཅྲིག་གྲི་བདག་ཏུ་མཐོང་བྱེད་པའྲི། །མ་
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མཐོང་བ་དེ་ཇྲི་ལྟར་ན། ”།
1
དོན་གྲི་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་འགལ་བའོ། །

གལ་ཏེ་འདོད་པ་དང་མྲི་འདོད་པར་སྣང་བ་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སྟངས་ཡྲིན་གྲི། 

དོན་སྣང་བའྲི་བོ་དབང་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སྟངས་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། མྲི་འཐད་དེ། དབང་པོའྲི་

ཤེས་པ་དེ་ལའང་འཆྲི་ལྟས་ཀྲིས་ཐབས་པ་སོགས་ཀྲིས་དབང་གྲིས་སྔར་ལན་གཅྲིག་

མ་ཡྲིན་པར་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་མཐོང་བའྲི་བུ་སྡུག་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡྲིད་

དུ་འོང་བར་མཚམས་སྦོར་བ་མེད་པར། ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་བའྲི་ཕོགས་སུ་སྣང་བ་མཐོང་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁས་བངས་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནས། འདྲིའྲི་བར་མུ་སྟེགས་བྱེ་བྲག་པ་

དག་དོན་རང་ངོས་ནས་བོ་ལ་སྣང་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ནའང་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འདོད་མྲི་འདོད་ཉྲི་ཚེ་བར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲས་

པ་དེ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་སེ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་དོན་རང་གྲི་ངོ་བོས་དབང་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པ་

དེའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་མདོ་སེ་པ་དག་འདོད་པའྲི་སྔོན་པོ་སོགས་གཞལ་བྱར་

བྱས་པ་ལའང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་ཉམས་སུ་མོང་བ་འབྲས་

བུ་ཡྲིན་པར་རྲིགས་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་པ་འདྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་

པའྲི་རས་ཀྲི་ཆ་ཉྲིད་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འདོད་མྲི་འདོད་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་

སྣང་བ་དེ་ལྟར་དོན་སྔོན་པོ་ནྲི་འདོད་མྲི་འདོད་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་ངེས་པར་འཇོག་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 
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དོགས་པ་གཉྲིས་པ་སང་བ་ནྲི། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་འབྲས་བུར་བྱས་པ་དེའྲི་ཚེ། དོན་སྔོན་པོ་སྣང་བའྲི་གཟུང་

རྣམ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི་འཛིན་རྣམ་བདག་ཉྲིད་དེའྲི་ཚེ་ཡོད་དུ་ཟྲིན་ཀང་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་དུ་ཆད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་སྔོན་པོ་ལ་ལྟོས་པར་བྱ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ་རང་གྲི་

སྣང་ཡུལ་གཉྲིས་སྣང་དང་བྲལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་སྣང་གྲི །དོན་གཞན་ལྟ་བུར་སྣང་བ་མྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ནའང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་

རྲིག་པ་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། ཇྲི་ལྟར་དོན་སྔོན་པོ་ཤེས་པ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་གྱུར་པ་དེ་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྔོན་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་འདོད་མྲི་

འདོད་དུ་སྣང་ཞྲིང་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུར། སྔོན་པོ་འདྲི་ནྲི་འདོད་མྲི་འདོད་དེ་ལྟར་གནས་

སོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད་ཀྲི། ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོས་རང་ངོས་ནས་རྣམ་པ་

གཏད་པའྲི་དབང་གྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཕྲིར་ཕྲི་རོལ་གཞལ་

བྱ་ལའང་ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞྲི་དང༌། འདྲིའྲི་ཁྱད་པར་ནྲི། སྔ་མས་སྔོན་པོ་གཞལ་

བྱར་བྱས་པ་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པར་

སྒྲུབ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིས་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་བྱས་པའྲི་ཡྲིད་ཉྲིད་འབྲས་བུ་ཡྲིན་

པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། རྟགས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །འོ་ན་སྔོན་པོ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཡྲིན་པ་ལ། ཕྲི་རོལ་གྲི་སྔོན་པོར་ངེས་པ་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དོ། འདྲི་

ལྟར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་སྔོན་པོ་མཐོང་བར་

འདོད་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ནྲི། དབང་ཤེས་དེ་ལ་ཕྲི་རོལ་དོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྔོན་པོ་སྣང་བའྲི་དབང་གྲིས་བོ་འདྲི་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་
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སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་རྒྱངས་ཆད་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བའྲི་སྔོན་པོ་དེ་ཉྲིད་རེས་ཀྲི་རྟོག་

པས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པར་འདོད་ཅྲིང་ཞེན་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེས་ན་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་

རྟོགས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་ནྲི་སྔོ་འཛིན་གྲི་བོ་ལ་གནས་པ་དོན་སྔོན་པོ་དང་འད་

བའྲི་གཟུང་རྣམ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་སྒྲུབ་བྱེད་དེའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པར་བྱ་བའྲི་འབྲས་བུ་

ནྲི་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་དེ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་དོན་

སྔོན་པོ་དེ་ནྲི་བོ་ལ་གནས་པའྲི་རས་གཟུང་བྱ་སྔོན་པོ་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བའྲི་ཚད་མས་

སྔོན་པོ་དེ་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་རྟོགས་པར་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། དོགས་པ་གསུམ་པའྲི་

ལན་སྟོན་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཡང་དོན་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་འབྲས་བུར་འདོད་པ་མྲི་

འགལ་ཏེ། དོན་རྣམ་ཡུལ་དུ་འཇོག་པའྲི་སྔོན་པོ་དེ་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་”ཕྲིར
1
། དེས་ན་གཟུང་རྣམ་ཚད་མས་སྔོན་པོ་གཞལ་བ་ན། རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ཀང༌། ཚད་འབྲས་ཡུལ་ཐ་དད་

པ་ཁོ་ནར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པའང་མྲིན་ཏེ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མས་གཞལ་བའྲི་སྔོན་

པོ་དེ་གཟུང་རྣམ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། སྔོན་པོ་དེ་ཕྲི་རོལ་དུ་ཞེན་

པའྲི་རེས་ཀྲི་རྟོག་པ་ནྲི། ཚད་མས་དངས་པའྲི་བཅད་ཤེས་མ་ཡྲིན་གྲི། ཞེན་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་བའྲི་རྟོག་པ་གཞན་ཡྲིན་ལ། ཁ་ཅྲིག་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༦ན༣ན།   ཕྱིན    * ཕྱིར
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ཉྲིད་རེས་ཀྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་ཞེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེས་ན་གཟུང་རྣམ་དེ་

ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཡྲིན་ལ། ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་

སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ནྲི་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཉྲིད་ལ་ཟེར་བ་

ཡྲིན་གྲི། སྔོན་པོ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་བར་ན། གཟུང་རྣམ་ཡོལ་བ་བཅད་པ་

ལྟ་བུ་ཡོད་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ལྟོས་སྟེ་སྔོན་པོ་ལོག་གྱུར་དུ་ཐལ་བ་དང༌། 

གཟུང་རྣམ་གྲིའང་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཡང་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་པ་

སོགས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་སོགས་གནོད་བྱེད་དུ་མ་ཡོད་ཀང་ཁོ་བོས་གཞན་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ལ། ཐ་སྙད་དུ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པའྲི་སེམས་ཙམ་པ་ནྲི་དེ་བས་

ཀང་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞྲིང༌། ཕྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་

དེ་བས་ཀང་ཆེས་ངོ་མཚར་མོད། ལུགས་ངན་པ་འདྲི་དག་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་

མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་པས་འདྲིར་ནྲི་མ་བྲྲིས་ཏེ། ཤྲི་ཟྲིན་པ་ལ་མཚོན་

བསྣུན་པ་དགོས་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་

འབྲས་བུ་ཡྲིན་ན། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་སྔོན་པོ་རང་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་

པ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་གྲི་སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲིས་སྔོན་པོ་རང་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པ་ལ་རང་

སྟོབས་ཀྲིས་ངེས་པ་འདེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་

པོ་རྲིག་པ་འབྲས་བུ་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྔོན་པོ་རང་གྲི་ངོ་བོ་སྔོ་འཛིན་ལས་
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རས་གཞན་དུ་ཡོད་མོད་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པས་དཔད་པ་ན། རས་

གཞན་དུ་མེད་པར་གྲུབ་པས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་བའྲི་སྔོན་པོ་རྲིག་པ་འབྲས་

བུ་ཡྲིན་པར་བཤད་དོ། །དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ན། 

གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་དོན་སྔོན་པོ་དང༌། 

དེ་རྲིག་པའྲི་དབང་ཤེས་དེ་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་སྔོན་པོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཁྱེད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྲི། གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དབང་

ཤེས་ལ་ཡུལ་རང་གྲི་ངོ་བོས་རྣམ་པ་འཆར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། བག་ཆགས་ཀྲི་སྟོབས་ཀྲིས་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་ཡྲིན་པ་ན། སྔོན་པོ་དང་འད་བའྲི་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་

སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འབྲེལ་པ་མེད་པར་གྲུབ་ཟྲིན་ཅྲིང༌། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་

མེད་པས་སྔོ་”སོགས
1
་དེ་དང་འད་བའམ།  གཞན་དང་འད་ཡང་རུང༌། ཤེས་པ་ལ་སྔོན་

པོ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི། དབང་ཡྲིད་དུ་མ་ཟད། དོན་སྔོན་པོ་ཡང་ཡྲིན་པས་ན། ཕྲི་

རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ནྲི་གཞལ་བྱ་ཉྲིད་དུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་གྲི། རྒྱུ་

མཚན་གཞན་གང་ཡང་ཁྱོད་ལ་མེད་དོ། །ཇྲི་ལྟར་སྐྲ་བཤད་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་

འགའ་ཞྲིག་ལྟར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཡང༌། བག་ཆགས་

ཀྲི་འཁྲུལ་རྒྱུའྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་དེ་ཕྲི་རོལ་དོན་གྲི་དངོས་

པོ་རྒྱུར་མེད་པར་ཡང་སྣང་བ་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་དགོས་པས། ཤེས་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་རྒྱུར་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་གྲི་དབང་གྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༦བ༧ན།   སགས    * སོགས
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ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར། རང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཕྲི་དོན་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་

འཛིན་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་བདེན་ཏེ། དེ་འད་མདོ་སེ་པར་མ་ཟད། རྣམ་རྲིག་པ་ངས་ཀང་མྲི་

ཤེས་སོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་སོ་ནས་ཀང་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་

རྟོགས་པའྲི་ཚད་མ་ཡོད་པར་མྲི་འགྲུབ་བོ། །

བཞྲི་པ་རང་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་དེ་ལ་དོགས་པ་སངས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

ལ། དོན་དམ་པར་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་བཞག་ཏུ་མེད་ཀང༌། གཟུང་འཛིན་རྲིག་

གསུམ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྲི་འཁྲུལ་ངོ་དང་མཐུན་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་པར་བསྟན། 

དོན་དམ་པར་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་བཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། གཟུང་

འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རོད་པ་སང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་རང་

རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་དང་བཞྲི། དང་པོ་ནྲི། སྔོན་པོ་འཛིན་པའྲི་

བོ་དབང་ཤེས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་རས་ཐ་དད་པ་རྣམ་

པར་དབྱེར་མེད་ཀང་གཉྲིས་”སྣང
1
་འཁྲུལ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་མཐོང་

བ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་རྣམས་ཀྲིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་དང༌། མོང་བ་རང་རྲིག་

པ་དག་ཐ་དད་པ་དང་ལན་པ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན།  མྲིག་གྲི་

དབང་པོ་སྒྱུ་མའྲི་སྔགས་སོགས་ཀྲིས་བསད་པ་རྣམས་ལ་འཇྲིམ་དུམ་སོགས་རྟ་གླང་

དེའྲི་གཟུགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་འཇྲིམ་དུམ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་

བཞྲིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་འཇྲིམ་དུམ་ཉྲིད་རྟ་གླང་དུ་མེད་ཀང་རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༧ན༦ན།   སྡང    * སང
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གྲི། སྒྱུ་མའྲི་སྔགས་རས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྟ་གླང་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་ནས་རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་མའྲི་སྔགས་སོགས་ཀྲིས་མ་

བསད་པའྲི་མྲིག་ཅན་གྲི་རུང་ཡུལ་དེར་འོངས་ན་ཡང་དེ་དག་རྟ་གླང་དེ་ལྟར་དུ་མཐོང་

དགོས་པ་ལ་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྱུ་མ་བྱེད་པའྲི་ཚེ། ཉེ་བར་གནས་པའྲི་སྐེ་

བོ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དེ་དག་རྟ་གླང་དུ་མཐོང་ཡང༌། མྲིག་མ་བསད་པའྲི་སྐེས་སུ་

གཞན་གྲིས་རུང་ཡུལ་དེར་འོངས་པ་ན། དེ་དག་རྟ་གླང་དུ་མཐོང་བ་མྲི་སྲྲིད་ན། དེ་

དག་རྟ་གླང་དུ་མེད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་མ་ངམ་གྲི་ཐང་དུ་ཐག་རྲིང་པོ་ནས་བལྟས་པ་

ན་གོང་བུ་ཆུང་ངུ་འགའ་ཞྲིག་ཆེན་པོར་སྣང་ཡང་མྲིག་མ་བསད་པས་ཐག་ཉེ་བར་

འོངས་ཏེ་བལྟས་པ་ན། ཆུང་ངུར་སྣང་གྲི་ཆེན་པོར་མྲི་སྣང་བས་ཆེན་པོར་མེད་དགོས་

པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་དག་གྲིས་དཔེ་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་

ཤྲིང༌། དོན་གཅྲིག་ཉྲིད་དཔེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་པར་བཟུང་བས། དཔེ་གཉྲིས་སོས་

པའྲི་དགོས་པ་ཅྲི་ཡྲིན་གཏོལ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ལ། སྔ་མ་བསྟན་བཅོས་ལ་གགས་

པའྲི་དཔེ་དང་། ཕྲི་མ་འཇྲིག་རྟེན་ལ་གགས་པའྲི་དཔེར་འཆད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སྒྱུ་

མའྲི་རྟ་གླང་སོགས་སུ་སྣང་བ་ན་རྟ་གླང་སོགས་སུ་བདེན་པར་འཇྲིག་རྟེན་ན་ཡང་མ་

གགས་སོ། །

དེས་ན་མཚོན་བྱའྲི་དོན་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་དཔེ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་

པ་ཁོ་བོས་ཇྲི་སད་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱོས་ཤྲིག །དེས་ན་གཟུང་བའྲི་རྣམ་

པ་དང༌། འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་དང༌། རང་རྲིག་པ་དག་དོན་དམ་པ་ཚད་འབྲས་གཞལ་

གསུམ་དུ་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་མྲིན་ཡང༌། དེ་གསུམ་གཞལ་བྱ་དང་། འཇལ་བྱེད་དང༌། 
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འབྲས་བུར་གནས་པའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་ནྲི་གོང་དུ་ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་བོ་

འཁྲུལ་བ་དེ་ལ་དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་རེས་སུ་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་རོབ་

ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་སོ། །

གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་མཐོང་བ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་རྣམས་ཀྲིས། གཟུང་དང་

འཛིན་པ་མོང་བ་དག །ཐ་དད་ལན་བཞྲིན་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་

རྲིགས་གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་མེད་བཞྲིན་དུ་དེ་གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པའྲི་བོ་

འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་ཇྲི་ལྟར་རེས་སུ་སྣང་བཞྲིན་བྱས། ཞེས་པ་

འདྲི་གཞུང་གོང་མས་བསྟན་པའྲི་བོ་འཁྲུལ་བའྲི་སྣང་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པར་ཚད་

འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཚད་

འབྲས་གཞལ་གསུམ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་རས་ཐ་དད་

དུ་ཞེན་པའྲི་རྟོག་པའྲི་སྣང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

ལ། རྟོག་པ་དེ་ལ་ནྲི་དེ་གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པའྲི་ཞེན་ཚུལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་

གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་

པ་ལ་སྒ་རྟག་པར་སྣང་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་ཡང་

གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་

འགྱུར་བས། རྣམ་གཞག་འདྲི་ཉྲིད་ཚད་མས་གནོད་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

བས་ན། གཟུང་དང་འཛིན་པ་མོང་བ་དག །རས་ཐ་དད་དང་ལན་པ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་དག་ནྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲི་གཏྲིང་མ་ཕྲིན་པའྲི་

གཏམ་ཡྲིན་ནོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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དེས་ན་མཐོང་བ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་རྣམས་ཀྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཟུང་འཛིན་

རྲིག་གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པའྲི་རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེ་

གསུམ་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྲི་རྟོག་པ་དོན་མཐུན་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བོ་བདག་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་ཀང༌། ཞེས་པས་དེ་

གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་བསྟན། རྐང་པ་འོག་མ་གསུམ་གྲིས་རྟོག་པ་ལ་ལོག་

ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བར་བསྟན་ཅྲིང་མཐོང་བ་ཕྲིན་

ཅྲི་ལོག་ཅེས་པ་ནྲི། སྣང་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཞེན་ཚུན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་

ཏུ་སྟོན་པ་མྲིན་ལ། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ཡྲིན་པ་དང༌། སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ནྲི་མྲི་

འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ལ་ཡང་དེ་གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་མེད་

ཀང་། དེ་གསུམ་རས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་

ལ་རང་ལས་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡོད་པ་བཞྲིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་

རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ལ་ཆོས་དེ་གཉྲིས་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པར་སྣང་ན། ངོ་བོ་ཐ་

དད་དུ་སྣང་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན་སྒ་མྲི་རྟག་རྟོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་

མ་ལ་སྒ་དང་མྲི་རྟག་པ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བྱས་མྲི་རྟག་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་

ལོ། །དེས་ན་གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྲིག་པ་དག་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞྲིས་དེ་གསུམ་རས་ཐ་

དད་མ་ཡྲིན་པས། དོན་དམ་པར་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་བཞག་ཏུ་མེད་ཀང་དེ་

གསུམ་རང་འཛིན་རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ལ་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའྲི་སོ་ནས་ཐ་

དད་པར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། ལོག་པ་ཐ་དད་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཚད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་བཞག་ཅེས་པ་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་གཟུང་

འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་འཇོག་པ་དེ་གསུམ་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་

ལ་བརྟེན་དགོས་ཏེ། གཅྲིག་ལ་ཚད་འབྲས་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ལོག་པ་ཐ་

དད་ཡྲིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་དགོས་ཀྲི། རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའང་རང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཐ་དད་

དུ་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་དགོས་པས་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བོ་གང་ལ་

བརྟེན་ནས་བཞག་པའྲི་རྟེན་ངོས་འཛིན་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་གྲི། བོ་འཁྲུལ་པའྲི་སྣང་ཚུལ་

དང་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་འད་ཆོས་སྒྲིབ་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བོ་འཁྲུལ་པ་

ལོག་ཤེས་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་བྱས་པར་

སྟོན་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དོན་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་མེད་བཞྲིན་

དུ་བོ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཞྲིང༌། དེའྲི་སྣང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གཟུང་འཛིན་

རྲིག་གསུམ་ལ་ཚད་འབྲས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡྲིན་པས། སེལ་ངོའྲི་རྣམ་གཞག་

ཙམ་ཡྲིན་ལ། སེལ་ངོར་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། སེལ་ངོར་ཚད་

འབྲས་གཞལ་གསུམ་ཡྲིན་པར་སྨྲའྲི། སེལ་ངོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཐོག་མར་མ་སྦར་བར་

རྣམ་གཞག་འདྲི་ཁས་བངས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གནོད་པ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

སྨྲའོ།  །འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ལུགས་དང༌། གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་གཞན་དུ་བཤད་ཟྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཚིག་མངས་སུ་དོགས་པས་འདྲིར་ནྲི་མ་བྲྲིས་སྟེ། ཁོ་བོ་ཅག་སྨོན་

པའྲི་ཟློས་གར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །
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གཉྲིས་པ་དོན་དམ་པར་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་བཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཚུལ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྟགས་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

”དེ
1
་ལྟ་མྲིན་ན། ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་

གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་གཅྲིག་དང་དུ་བྲལ་གྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུང་འཛིན་རྲིག་

གསུམ་དེ་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་བདེན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་གཟུང་

འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ན། ཚད་འབྲས་གཞལ་

གསུམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོར་མེད་དེ། གཅྲིག་ཏུ་ཡང་མྲི་བདེན། དུ་མར་ཡང་མྲི་

བདེན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཕོགས་

ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་ལས། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གཅྲིག་དང་དུ་མ་

ལ་ཕུང་གསུམ་མྲི་སྲྲིད་པར་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་སྟོབས་ལས་འགྲུབ་པས་ཅུང་ཟད་གོ་

ས་བའྲི་ཕྲིར་མ་བཤད་དོ། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་སེམས་སོ། །ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། རྟགས་

འདྲི་འགོད་དགོས་ཀྲི་རྒོལ་བ་ནྲི། བོ་གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་དང་རང་

རྲིག་གསུམ་སྲྲིད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་རྒོལ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་དགོས་ཏེ། སྔ་རྒོལ་དང་

ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་རོད་གཞྲི་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སབས་སུ་

བབ་པའྲི་ཕྲི་རྒོལ་ཡྲིན་ན། སྒ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྟགས་འདྲི་

འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་ཕྲི་རྒོལ་ནྲི་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང༌། བོ་ལ་རང་རྲིག་

ཡོད་པར་གྲུབ་ཀང་གཟུང་འཛིན་རྲིགས་གསུམ་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་བདེན་

1 མ་ཕྱི། ༡༡༩ན༣ན།   ད    * དེ
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འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པའྲི་རྒོལ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་མན་ཆད་

ཀྲི་རང་གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་དང་བོ་ལ་

རང་རྲིག་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་མན་ཆད་ཀྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

སུ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་གོང་མ་ལ་ཞུགས་ཀང་ཚད་འབྲས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་ལ་སྒོ་འདོགས་མ་ལུས་པར་མ་ཆོད་པའྲི་རྒོལ་བ་ཞྲིག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་རྟགས་འདྲི་འགོད་པའྲི་ཡུལ་གྲི་རྒོལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའོ། །

ཚུལ་འདྲི་ན་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་དང༌། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་

གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་གང་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ཡང་འད་སྟེ། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་

འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་དེ་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པ་ནྲི་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རྟགས་འདྲི་ཉྲིད་དགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་

ཕྲི་རྒོལ་དེས། རས་སུ་གྲུབ་ན་རས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་པར་

ངེས་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཁྱབ་པའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་པའྲི་གཞུང་སབས་འདྲིར་མ་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་བདེན་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དུ་

མར་མྲི་བདེན་པར་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་ལས་དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་ན། ཞེས་པ་ནས། ཐ་

དད་མེད་པར་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟན་ནས། དུ་མར་མྲི་བདེན་

པར་སྒྲུབ་པའྲི་གཞུང་མ་བསྟན་ནོ། །དེ་མྲི་སྟོན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། གོང་དུ་

ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟགས་འདྲི་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་ཕྲི་རྒོལ་ཡྲིན་

ན། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་དང༌། འཛིན་རྣམ་དེ་གཟུང་རྣམ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་

རྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་གསུམ་པོ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ཀྲི། དེ་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན་ཚད་
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མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་གྲུབ་ན་ཡང་འཛིན་རྣམ་དེ་གཟུང་རྣམ་དང་རས་ཐ་

དད་མ་ཡྲིན་པར་ངེས་དགོས་ཏེ། དེ་མ་ངེས་པར་འཛིན་རྣམ་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་རྒོལ་བ་སུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་དོ། །འཛིན་རྣམ་

དང་གཟུང་རྣམ་རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་ངེས་ན། ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་ཚར་བས་དེའྲི་ཕྲིར་རྟགས་འདྲི་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའྲི་ཕྲི་རྒོལ་

གྲིས་དེ་གསུམ་དུ་མར་མྲི་བདེན་པར་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་རྒོལ་བ་དེས། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མྲི་བདེན་པར་གྲུབ་

ཟྲིན་ནས་དེ་གསུམ་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་མྲི་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་འགལ་ཏེ། 

གཅྲིག་ལ་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་བྱས་མྲི་རྟག་

ཐ་དད་དུ་མྲི་བདེན་པར་ངེས་ན། བྱས་པ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །གང་དག་རྟགས་འདྲིའྲི་

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་འཛིན་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་ཆོས་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་དུ་མར་མྲི་བདེན་པར་ངེས་ན། 

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་

ཆ་དེ་སྤྲིར་ཐ་དད་ཙམ་དུ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ན། བྱེ་བྲག་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་

གྲི་ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཅྲིང༌། དེ་ཆོད་པ་ན་གཟུང་འཛིན་རྲིག་

གསུམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་”ཀང
1
་ཆོད་པས་སོ།  །གཟུང་འཛིན་རྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༠ན༦ན།   ཡང    * ཀྱང
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གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་དེ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་གྲི་ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་ཀང་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མྲི་

ཆོད་ན། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་དེ་བདེན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཀང་

གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་དེ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་མྲི་ཆོད་པར་འགྱུར་

བས་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། གཅྲིག་

ཏུ་ཡང་མྲི་བདེན། དུ་མར་ཡང་མྲི་བདེན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རྟགས་སྦོར་གཞུང་འདྲི་

དག་གྲི་དོན་དུ་ཁྱོད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་འདྲིས། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་

པའྲི་སྒོ་འདོགས་མྲི་ཆོད་པས། དེའྲི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་བྱེད་ཀྲི་རྟགས་གཞན་བསྟན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། སབས་འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པའྲི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་བྱེད་ཀྲི་

རྟགས་མ་བསྟན་པར་རྟགས་གཞན་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་རྟགས་སྦོར་འདྲི་ལྟར་འགོད་བ་དག་གྲིས་ནྲི། གཅྲིག་ཏུའང་མྲི་བདེན་

ཞེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་པོ་འདྲི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་བྱེད་ཀྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་བཀོད་པ་དོན་མེད་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་བྱེད་

ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ངེས་མྲི་དགོས་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་

བྱེད་དུ་མ་ཞྲིག་བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཆོས་ཅན་དུ་

བཟུང་ནས། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་སྣ་ཚོགས་ཀྲི། །ངོ་བོར་སྣང་ཅན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་

སུ་གཅྲིག་ཏུ་ཡང་མྲི་བདེན་ཏེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྣང་བའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པ་ནྲི་དེ་བས་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། བོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིགས་

གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ནང་བ་མ་ཡྲིན་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 900  

ཐལ། ཁྱོད་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོ་འདོགས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་སྒོ་བཏགས་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའང་མྲི་སྲྲིད་

དམ་ཞེ་ན། རྟོག་པ་དང་སྣང་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་སྟེ། ཤེས་པ་དེ་ལ་ཆོས་དེ་སྣང་ན་ཆོས་

དེའྲི་རྣམ་པ་ཤར་དགོས་ཤྲིང༌། རྣམ་པ་ཤར་ན་དངོས་རྟོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། 

ཆོས་དེའྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཆོས་ཤྲིག་གྲི་རྣམ་བ་ཤར་བའྲི་

སྟོབས་ཀྲིས་ཆོས་དེ་ལ་ཡང་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ནྲི། ཤུགས་རྟོགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་

པས། རྟོགས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཤར་མྲི་དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་པའྲི་ཆ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་དུ་

བདེན་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། རྟགས་གསལ་དངོས་མ་

ཁྱབ་ན་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་མྲི་རེད་ཅྲིང༌། ཐ་དད་དུ་མྲི་བདེན་ཀང༌། ཐ་དད་

དུ་སྣང་ན་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བས་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །རྒྱན་མཁན་

པོས་གཞུང་འདྲི་དག་གངས་ཅན་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་བདག་ཤེས་རྲིག་གྲིས་

མོང་བའྲི་ངོ་བོར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣམ་

འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། འགའ་

ཞྲིག་བདེ་སོགས་ཕྲི་རོལ་ན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་གངས་ཅན་པ་རང་རྲིག་

ཁས་མྲི་ལེན་པར། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། གཞུང་གྲི་དོན་

དང་ཡང་འགལ་ལོ། །ད་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་བདེན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཚིག་དོན་

བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་དེ་དོན་དམ་པར་ཚད་འབྲས་

གཞལ་གསུམ་དུ་བཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་གསུམ་ཚད་འབྲས་
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གཞལ་གསུམ་དུ་མྲི་བདེན་པར་དེ་ལྟ་མྲིན་པར་བདེན་ན་དེ་གསུམ་གཅྲིག་ཐ་དད་

གང་རུང་དུ་བདེན་དགོས་ནའང༌། དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མྲི་བདེན་ནོ། །གཅྲིག་ཏུ་མྲི་

བདེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། བོའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ལ་གནས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དང་

འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་དང༌། རང་རྲིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཇྲི་ལྟར་ན་གཅྲིག་ཏུ་བདེན་པར་

འགྱུར་ནས། མྲི་བདེན་ཏེ། གཅྲིག་ཏུ་བདེན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །ཁྱོད་

རྣམས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དེ་ཉམས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕྲི་མ་དེར་ཐལ། རང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་

ལོག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ལོག་

པ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་དུ་མྲི་འགྲུབ་ན། གཞན་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལའང་གཞན་

ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉམས་ནས་མྲི་རེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་གསུམ་ཆོས་ཅན་གཅྲིག་ཏུ་བདེན་པ་མྲིན་ཏེ། གཅྲིག་གྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་དོན་དམ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། 

དོན་བདེན་པ་མཐོང་བའྲི་བོས་དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས། དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་ངེས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང༌། གཅྲིག་ཏུ་

བདེན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་ཀང༌། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་མྲི་དགོས་

ཏེ། གཅྲིག་ཡྲིན་པར་རས་སུ་གྲུབ་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་ཀང༌། རས་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་

གཅྲིག་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཡང་གཅྲིག་ཏུ་ཡང་མྲི་བདེན་

དུ་མར་ཡང་མྲི་བདེན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དགོད་བར་བྱའྲི། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་

མར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དགོད་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཀོད་ན། བདེན་པའྲི་

གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲིགས་པ་འདྲི་དག་ཤྲིན་ཏུ་འགྲིག་དཀའ་ཞྲིང༌། བོ་
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གཅྲིག་གྲི་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་སུས་ཀང་སྒྲུབ་

མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་གསུམ་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། བོ་གཅྲིག་གྲི་དངོས་པོ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་

གསུམ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ན། ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དེའྲི་དངོས་

པོར་མེད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིན་ན་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་གང་གྲིས་རྣམ་པར་

དཔད་པ་ན། ཁྱོད་ལ་གཅྲིག་ཏུ་བདེན་པ་དང༌། དུ་མར་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་གང་

ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞན་དག་གྲི་འདོད་པ་ནྲི། རྟགས་འདྲིས་བོ་གཅྲིག་གྲི་

གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པ་འགོག་པ་སབས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཁོ་བོ་ནྲི་དེ་གསུམ་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་དུ་བདེན་པར་སྒྲུབ་པ་འགོག་

པ་སབས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རོད་

སང་ནྲི། ཆོས་མཐུན་པ་ཉྲིད་མཐོང་བ་ལས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རོད་པའྲི་གཞུང་འདྲིའྲི་

དོན་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། འཁྲུལ་པ་སྐེ་བ་ནྲི་བདེན་བརྫུས་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་

བ་ལས་སྐེ་དགོས་པ་ལ། འགོ་བ་འདྲི་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གཅྲིག་ཀང་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐེ་བ་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། ཞེས་

འགོད་པ་ཙམ་གྲིས་རོད་པ་སྨྲ་བ་པོའྲི་འདོད་པའྲི་གཏྲིང་མྲི་སེབ་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་

ཏེ། ཉ་ཕྲིས་ལ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་སྐེ་བ་ན། ཉ་ཕྲིས་ཀང་མཐོང་དངུལ་ཀང་མཐོང་

ཞྲིང༌། དེ་ནས་ཉ་ཕྲིས་སུ་མ་ངེས་པར་དཀར་བར་ཆོས་མཐུན་པས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་

ནས་དངུལ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲིན་པ་ལ། དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཞེན་པས་འཇྲིག་རྟེན་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དག་གྲི་ཉ་ཕྲིས་ལ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུང་འཛིན་རྲིག་

གསུམ་ཐ་དད་དུ་མྲི་བདེན་ཀང༌། ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐེ་ན། ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་

གཟུང་འཛིན་གྲི་དངོས་པོ་འགའ་ཞྲིག་མཐོང་ནས་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་འཁྲུལ་

གཞྲི་བྱས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐེ་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་

སེམས་ཙམ་པ་འདྲི་ལ། དེ་འདའྲི་འཁྲུལ་པ་སྐེ་ཚུལ་ཁས་བངས་པ་མེད་དེ། སེམས་

ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་འགོ་བ་འདྲི་ལ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པའྲི་གཟུང་འཛིན་དེའྲི་བདག་

ཉྲིད་མཐོང་བ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། ཉ་ཕྲིས་ལ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་

སོགས་ཕྲིའྲི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་ཡོད་མེད། ནང་གྲི་མ་རྲིག་པས་

བསད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བས་བཞག་

པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ཉེས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཕྲིའྲི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྣང་བ་ཅན་འདྲི་ཡང་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

གཟུང་འཛིན་རྲིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་མེད་ཀང་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་

པ་ཡང་ནང་གྲི་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ནྲི་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་

སོགས་ཅན་ཉྲིད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་རབ་རྲིབ་ལ་སོགས་ཀྲིས་མྲིག་བསད་

པས་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

”རང
1
་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་ལ་རང་གྲི་མོང་བྱར་གྱུར་པའྲི་བོ་

ནྲི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་འདོད་པ་ནྲི། རང་གྲི་མོང་བྱ་དེའྲི་བདག་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༢ན༦ན།   རུང    * རང
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ཉྲིད་གཉྲིས་སྣང་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་བདག་རྲིག་གམ་རང་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉྲིད་རང་རྲིག་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཚད་

མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་དེ་ཤེས་པ་གཅྲིག་ལ་མཚོན་

ནས་དཔེར་བརོད་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་གཞལ་བྱ་དེ་མོང་བའྲི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་

དེ་རྲིག་པའྲི་རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཞེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་

འབྲས་དེ་ཤེས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་དག་ལ་སྦར་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན། ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཞལ་བྱ། དེ་འཇལ་བྱེད་འཛིན་

རྣམ་ཚད་མ། རང་རྲིག་འབྲས་བུར་གནས་པའྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་ནྲི་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་

སྦར་བར་བྱའྲི། རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་གཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །

འོ་ན་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་བཞྲིན་དུ་

འཛིན་རྣམ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཀང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། 

འཛིན་རྣམ་དེ་དག་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཚད་མས་མོང་བར་བྱེད་

རུང་སྟེ། ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁྱབ་

ན། རང་རྲིག་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཛིན་རྣམ་དེ་ལ་ཡང་ཇྲི་

སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་གཉྲིས་སྣང་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པར་བྱེད་པའྲི་རང་མོང་བར་བྱེད་རུང་ཉྲིད་དེ་ཚད་མ། འཛིན་རྣམ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་གཞལ་བྱ། རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རང་རྲིག་ཡོད་པའྲི་ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་སྦར་དུ་རུང་ཞྲིང༌། འདྲིར་ཡང་རང་རྲིག་གྲི་

ཚད་འབྲས་སྦར་དུ་རུང་བའྲི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་སྦྲིའྲི་རྣམ་
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གཞག་སྟོན་པ་ཡྲིན་པས། གཞལ་བྱ་ལ་གཟུང་རྣམ་དངོས་སུ་མ་སོས་པར། རང་

བདག་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ནྲི་ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཚད་བདག་གཞལ་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་

ནྲི། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་དུ་རུང་ལ། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་རང་

རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ནྲི། ཁ་ནང་བལྟས་ཀྲི་ཤེས་པ་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རང་

རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ལ་སྦར་དུ་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས། འདྲི་ནྲི་ཀུན་ལ་”སྦར
1
་བར་བྱ་ཞེས་པ་ཁ་ཕྲིར་

བལྟས་ཀྲི་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་སྦར་བར་བྱ། ཞེས་འཆད་པ་ཡང་ཁྱབ་”ཆུང་བ
2
་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

ལྷ་དབང་བོས། རྣམ་རྲིག་པར་མ་ཟད་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྲི་ལུགས་ལ་

”སྦར
3
་བར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་འཆད་ལ། དེ་ལའང་ཉམས་མོང་བདག་ཉྲིད་ཕྲིར་ཞེས་

པ། དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་མོང་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་ནས། 

འདོད་ཆགས་སོགས་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བའྲི་

ཚུལ་སྟོན་པར་འཆད་དོ། །རྒྱན་མཁན་པོ་ནྲི། འདོད་ཆགས་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་

མོང་བའྲི་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་སྦོར་བར་རྲིགས་མོད། སྔོ་སོགས་ཉམས་སུ་མོང་

བའྲི་ཤེས་པ་ལ་རང་རྲིག་གྲི་ཚད་འབྲས་ཇྲི་ལྟར་བཞག་ཏུ་རུང་ཞེས་པའྲི་ལན་སྟོན་པ་

ལ། གཞུང་འདྲི་དག་སྦར་ནས་འཆད་ཅྲིང༌། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་རང་རྲིག་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༡ན།   སྦར    * སྦར

2 མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༢ན།   ཚུངས་པ    * ཆུང་བ

3 མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༢ན།   སྔར    * སྦར
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ཚད་འབྲས་དང་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྲི་རང་རྲིག་ཚད་འབྲས་འདེས་

པ་ལྟ་བུ་སྣང་མོད། ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མ་བྲྲིས་སོ། །

བདག་ལ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཞེས། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་རྒྱན་མཁན་པོ་

མྲི་འདོན་ནོ། །ལྷ་དབང་བོ་ལྟར་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་འཁྲུལ་པས་བྱ་བའྲི་

ངོ་བོ་འཛིན་པས། ཡང་འདྲིར་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཉྲིད་དཔོག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རང་

རྲིག་ཚད་མར་བཤད་པ་དང༌། འདྲིར་རང་རྲིག་འབྲས་བུར་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་དེ་ནྲི། བདག་ལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། རང་

མོང་བར་བྱེད་རུང་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་རང་རྲིག་བྱེད་པའྲི་ཆ་ལ་

དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲིས་ཚད་མར་བཤད་པ་དང༌། འདྲིར་རང་

རྲིག་བྱའྲི་ཆ་ལ་བསམས་ནས་རང་རྲིག་འབྲས་བུ་ཞེས་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་

མྲི་འགལ་ཞེས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས་གཞུང་འདྲིའྲི་མཚམས་སྦར་དུ་

རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ལ། ཚད་མའྲི་སྒའྲི་རྣམ་གངས་བསྟན་པའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ་

ཞེས་གསུངས་པས། དེའྲི་ལྟར་ན། རང་རྲིག་གྲི་འབྲས་རྟོག་གྲི་ཚད་མས་རྣམ་གངས་

སྟེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གཞལ་བྱར་བྱས་པ་ལ་འཛིན་

པའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་དང༌། རང་གྲི་མོང་བྱར་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅེས་པ་དང༌། ཤེས་པ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་མོང་བར་བྱེད་རུང་ཉྲིད་ཅེས་

བྱ་བ་དང་ ། འདྲིས་རང་རྲིག་པར་བྱེད་པ་ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི། ཚད་མ་རྣམ་གངས་པ་

ཡྲིན་པར་རབ་ཏུ་བཤད་དོ་ཞེས་པ་སྟེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །
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༼རྣམ་གཞག་དེ་དག་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ།༽

གསུམ་པ་རྣམ་གཞག་དེ་དག་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པ་

དང༌། བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གཞུང་སྦྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་

དང༌། གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གོང་དུ་ཇྲི་སད་

བཤད་པ་ལྟར། བོ་གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དང༌། 

བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ན། མདོ་སེམས་གང་གྲི་ལུགས་ལའང་འབྲས་རྟོག་གྲི་

རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་ཚད་མས་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་

རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བས། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་བང་

དོར་གྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལས་མ་རུངས་པ་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེ་བས་ན་དོན་དེ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པ་བྱེད་དོ། །

དེ་ཡང་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ཀང༌། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས། བོ་ལ་

རང་རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་དག་སྟོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཡུལ་རྣམ་ལས་ནྲི་

བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་འབྱེད་བོ་མེད་ཚེ་སོགས་བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། རང་རྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་

གཞུང་རྣམས་ཀྲི་བསྡུ་བ་ནྲི། སབས་དེ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་

སུ་སྒྲུབ་པའྲི་གཞུང་རྣམས་ཀྲི་བསྡུ་བ་འདྲིར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་གཞན་

ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་

དག་ན་རེ། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། དེ་ཚེ་བོ་དོན་མེད་ཅན་

འགྱུར་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོའྲི་གཞུང་གྲིས་མ་བསྟན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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”པས་ཆོས་གགས
1
་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་པས་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང། 

དེ་མེད་པར་ནྲི་དེ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་ལན་

པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་མཇུག་

ཐོགས་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མ་དག་གྲིས་ནྲི་གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་མྲི་ལན་པའྲི་ཤེས་

པ་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་མེད་པར་ནྲི་དེ་མྲི་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས། གཟུང་

དོན་རང་མཚན་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ། ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་

བསྟན་ན། གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་ཀ་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་

མཚུངས་ཀང། ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེའྲི་རྐེན་གཞན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་མྲི་སྐེ་ཞྲིང། 

དམྲིགས་རྐེན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་ཆ་ནས་ཡུལ་དུ་འདོད་ཀྲི། རྣམ་པ་མ་ཤར་

ན་དབང་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བསྟན་

གྲི། རྲིགས་པ་གཞན་གང་ཡང་མ་བསྟན་པས། དབང་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ཤར་ཏེ། དེའྲི་

ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཉྲིད་གཞུང་དེ་དག་གྲིས་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པར་འདོད་

དགོས་ནའང༌། དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། 

དེ་འད་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཡྲིན་ན། སྒ་རྟག་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། དུང་སྒ་

ཆོས་ཅན། མྲི་རྟག་སྟེ། སྒ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའང་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་

དགག་ཏུ་མེད་དོ། །དོན་དང་ལན་པའྲི་སེམས་ལ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། དེ་ཚེ་བོ་དོན་མེད་

ཅན་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་མཐའ་དག་གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་མྲི་ལན་པའྲི་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༤ན༢ན།   པའྱི་ཆོས་གགས    * པས་ཆོས་གྲགས
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པ་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་གཞུང་ཡྲིན་ན། རྣམ་པ་འདྲི་འདའྲི་ཤེས་

པ་ནྲི། ཞེས་པ་མན་ཆད་དན་པ་རྣམ་ལན་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་དན་ཤེས་དེས་དན་

པའྲི་གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ལ་

ཁྱེད་རང་ཊྲིཀ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་སྦར་བ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །

པཎྲི་ཏ་ཁ་ཅྲིག །ཡུལ་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་

ཤེས་ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་སོ་སོར་ཕལ་ནས་སོ་སོར་

འཆད་དོ། ཞེས་ཟེར་མོད། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའྲི། །དབྱེ་བས་བོའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་

ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་རང་འགེལ་དུ། དེ་གཉྲིས་སོ་སོར་མ་ཕལ་བར་རྲིགས་པ་གཅྲིག་ལ་

སྦར་བ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་བོད་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ།  ངེས་པར་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། ཞེས་

པ་ནས། ལྷན་ཅྲིག་མོང་བའྲི་ངེས་པས་འགྲུབ་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་

བངས་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ཉྲིད་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོའྲི་ཡང་

དགོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགེལ་པ་ལས། ངེས་པར་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཞེས་པའྲི་

མཚམས་སྦར་དུ། དེ་དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་ཞེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། 

ངེས་པར་བོ་དང་བཅས་པ་ནྲི། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིག་པ་གཞན་

གྲིས་སྟོན་པར་མཛད་དོ། ཞེས་བཤད་པས། ཡུལ་ཤེས་དེའྲི་ཤེས་པ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་

ཀྲི། མདོའྲི་ཚིག་དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགེལ་པའྲི་གཞུང༌། ཡུལ་རྣམས་

ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་ཡྲིན་པར་དེ་ཉྲིད་དུ་གོང་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། གཞུང་འདྲི་

དག་དེའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བཤད་པས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས། 

ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞུང་བཙུགས་ནས་བཀག་པ་ལ་དངོས་སུ་བསྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་
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ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲི་གཞུང་གྲིས་བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་

སྨྲས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གྲི་གཞུང་གྲིས་བསྟན་པ་ལས་གཞན་པའྲི་སོབ་

དཔོན་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་པར་སྨྲས་པའང་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ལུགས་འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་ཀང༌། འདྲི་དག་

དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་

དབང་ཤེས་རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་མ་ཡྲིན་གྲི། 

སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང་སྔོ་འཛིན་གྲི་རྣམ་པ་རས་ཐ་དད་འགོག་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་

ངེས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་རས་ཐ་དད་བཀག་

པ་ལ་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་རོད་པ་འོང་དོན་མེད་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་

རས་ཐ་དད་བཀག་པ་ཙམ་གྲིས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ། ཤེས་པ་རྣམ་མེད་

དུ་འདོད་པ་དག་ཀང་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང༌། མོ་

གཤམ་གྲི་བུ་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་རྒོལ་བ་ནྲི་སུའང་མེད་དོ། །ཅྲི་སྟེ། 

དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་གཉྲིས་རས་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་ན། བོ་

ཚུལ་གཉྲིས་སུ་གྲུབ་པ་བདེན་མོད། ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། 

དེ་འདའྲི་རྟགས་བཀོད་ཀང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་དེའྲི་ཁྱད་ཆོས་སྒྲུབ་

པའྲི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བས། འགོད་པ་པོ་བླུན་”པོར
1
་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་

ཆོས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་དོ། །ཡང་ལྷ་དབང་བོ་

ན་རེ། ཉེ་རྲིང་ལ་སོགས་ཁྱད་པར་གྲིས། ཞེས་པར་མྲི་སེབ་ཀྲི་བར་གྲི་གཞུང་མཐའ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༥ན༦ན།   པར    * པོར
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དག་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣམ་བཞག་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་ལྷག་

མ་བོ་ངན་ལུགས་ངན་ཡྲིན་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕོགས་ཁས་

བངས་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། གཞུང་དེའྲི་མཚམས་སྦར་དུ། ད་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་ཉྲིད་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང་བོ་ཉྲིད་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་

པར་སྐེ་བར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ཉེ་རྲིང་ལ་སོགས་ཁྱད་

པར་གྲི། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་སོས་ཏེ། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་ཁ་

ཅྲིག །འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབྲང་མོད་ཀྲི། དེ་དག་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། རྲིགས་པ་དེའྲི་དོན་

བསྡུར། དེ་ཕྲིར་དོན་བརྟེན་སྐེས་གྱུར་པའྲི། །མོང་བ་ཇྲི་ལྟའྲི་རྒྱུ་བཞྲིན་དུ། །རྣམ་པ་ཐ་

དད་འཛིན་བྱེད་དེ། ཞེས་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སོགས་དོན་ལས་སྐེས་པའྲི་དབང་གྲིས། 

དོན་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕ་རྡུལ་དུ་མ་

ཐ་དད་མཐོང་། །མྲི་མཐོང་ཐ་དང་གང་ལས་ཡྲིན། ཞེས་རྡུལ་ཕ་རགས་ལ་གསལ་བར་

མཐོང་མྲི་མཐོང་གྲི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་དབང་གྲིས་འཐད་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྡུལ་ཕ་རགས་ཁས་ལེན་པའྲི་རྣམ་རྲིག་པ་ངོ་

མཚར་རོ། །

དེ་བས་ན་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་དག་བཟློག་སྟེ་འཆད་པར་ཡྲིད་དམ་ཁས་

བངས་པ་ཡྲིན་ན་ལེགས་སོ། །བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་མང་པོ་དག་ལ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་

ཁས་བངས་པ་དང་མ་བངས་པའྲི་སབས་འབྱེད་པ་ཙམ་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ཡང་ལྟ་ཅྲི་སོས། 

སྔ་ཕྲི་འབྲེལ་པ་མེད་པའྲི་བསྡུས་དོན་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་གཞུང་གྲིས་རྣམ་པར་བཅད་

ནས། རྲིགས་པ་མཐའ་དག་འབྲུའྲི་ཕུང་པོ་གཏོར་བ་ལྟར་བོ་ཡུལ་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མོད། འདྲིར་སེའུ་བཅུ་པའྲི་ཚིག་ལ་ཟློས་གར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་གྲི་

ལུགས་རྣམ་པར་དགོད་པ་མ་བྱས་སོ། །

ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔར་ཇྲི་སད་བཤད་

པ་ལྟར་བྱེད་བྲག་སྨྲ་བ་མན་ཆད་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་

རུང་བདག་གྲི་ངོར་རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་བརྟེན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པར་མྲི་བྱེད་ཀྲི། རེ་ཤྲིག་མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ་

བརྟེན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་

ལེགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔར་ཚད་མའྲི་དབྱེ་

བ་དང༌། གཞལ་བྱ་དང༌། འབྲས་བུའྲི་རྟོག་པ་འཆད་པའྲི་སབས་ཐམས་ཅད་དུའང་ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པ་དང་མ་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་

གཉྲིས་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའྲི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་དང་རང་རྲིག་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ན་གཞག་ཏུ་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར། 

ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་

པར་སྟོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་རྣམ་རྲིག་པ་རང་གྲི་རྲིགས་པས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་

བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་ན། གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་

བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་ཕེང་བ་བརྒྱུད་པ་དང་མཚུངས་པར་

འགྱུར་བས། དེའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་

རྲིགས་པ་དག་ཀང་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་ཚད་མ་མདོར། ཡུལ་ཤེས་དེའྲི་ཤེས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་ཡྲི། །དབྱེ་བས་བོའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཉྲིད། ཅེས་པ་དང༌། དུས་ཕྲིས་དན་པ་ཀང་སྟེ། 

གང་ཕྲིར་མ་མོང་བར་འདྲི་མེད། ཅེས་པའྲི་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་

གཉྲིས་གསུངས་པ་ལས། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་འགེལ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

ནས། ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་ཏེ། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་

སྟོན་པ་ནྲི། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་པས་ནས། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་

མྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་རོད་སང་དང་བཅས་སྟོན་པ་ནྲི། ”ངེས
1
་པར་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། ཞེས་པ་ནས། 

ལྷན་ཅྲིག་མོང་བའྲི་ངེས་པས་འགྲུབ། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་ཏེ་བོ་

ཚུལ་གཉྲིས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བསྟན་པ་ནྲི། དབང་པོའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་གསལ་

དང༌། ཞེས་པ་ནས། འདྲིར་ཡང་སྐོན་ནྲི་སྔར་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

ཚད་མ་མདོའྲི་རྲིགས་པ་གཉྲིས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ནྲི། དེ་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་

མོང་བ་ལ། ཞེས་པ་ནས། ཚེ་སོགས་བཞྲིན་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡང༌། ཡུལ་རྣམས་

ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། དེ་མེད་པར་ནྲི་དེ་མྲི་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། 

གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེའྲི། ཞེས་པའྲི་དམ་བཅའ་སྟོན་པའྲི་

ཚིག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དམ་བཅའ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་ན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་བ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། 

ཡུལ་ཤེས་དེའྲི་ཤེས་པ་ཡྲི། །དབྱེ་བས་བོའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལ། 

ཡུལ་ཤེས་ཞེས་པ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་དེ་དང་ཤེས་པ་ནྲི༌། གཞན་རྲིག་མངོན་

སུམ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཟེར་ཞྲིང༌། དེའྲི་དབྱེ་བས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུའང་འགྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༦ན༧ན།   ངས    * ངེས
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ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་

མེད་ཀང་། མངོན་སུམ་ལས་དན་ཤེས་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ས་བས་དང་པོར་དན་

ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་གྲུབ་པ་ན། དེའྲི་རྟགས་ཀྲིས་མངོན་སུམ་

ཡང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་དང་ལན་པའྲི་སེམས་ལ་ནྲི། 

དོན་རྣམས་མེད་པར་དགོས་ན་ཡང༌། ཞེས་པས་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་དང༌། དན་

ཤེས་གཉྲིས་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་དོགས་པ་དན་ཤེས་ལ་གཅོད་ས་བས། དང་པོར་

དན་ཤེས་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དན་ཤེས་རྣམ་ལན་དུ་དང་པོར་སྒྲུབ་པའྲི་

འབྲེལ་བསྟན་ཏེ། མདོར་ན། མངོན་སུམ་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་དན་ཤེས་རྣམ་

ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ། དེ་ཚེ་བོ་དོན་མེད་ཅན་འགྱུར། 

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །དན་ཤེས་རྣམས་ལན་དུ་གྲུབ་པ་ན། དེའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དངོས། ཉམས་

མོང་རྣམ་ཤེས་དེ་ཡང་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་མྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་

གྲིས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་

བངས་ནས་དན་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ། 

ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན། 

ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་ནས་བོ་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་བསྟན། 

སར་ཡང་དན་པ་མོང་བའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་ཡྲིན་པའྲི་དམ་བཅའ་
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དགོད། དན་ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དང་པོར་བསྟན། དན་

ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཞན་རྲིག་མངོན་སུམ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་

ལན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔོ་སེར་སོགས་ཡུལ་རྣམས་ལས་ནྲི་བྱུང་བ་ཡྲི། དབང་

པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཡུལ་དེ་ལས་གཞན་དབང་ཡྲིད་སོགས་རྒྱུར་

ཡོད་པ་ཡྲིན་ན་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་གྲི་རྣམ་པ་འགས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་གྲི། དབང་

ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཟས་དང་དུས་ལ་སོགས་པ་བུ་སྐེ་བའྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་ཡང་བུ་དེ་ནྲི་ཕ་མ་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་གྲི་ཟས་

ལ་སོགས་པ་གཞན་འགའྲི་རྣམ་པར་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་དེ་

ལས་གཞན་དབང་ཡྲིད་དང་སྔོན་པོ་དག་ནྲི། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་དུ་

མཚུངས་ན་ཡང༌། སྔོན་པོ་དེའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཆ་ནས་སྔོན་པོ་དེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་ཀྲི་དངོས་ཡུལ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདོད་དེ། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དེ་མེད་པར་

ནྲི་སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དངོས་ཡུལ་དེར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དན་ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དང་པོར་བསྟན་

པ་ལ། འབྲེལ་དགོད། རྲིགས་པ་དངོས་བསྟན། དོགས་སོང་དགག་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནྲི། གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་ལན་པའྲི་སེམས་ལ་ནྲི། གཟུང་དོན་གྲི་རྣམ་པ་

མེད་པར་འཛིན་པའྲི་དོགས་པ་”ཤས
1
་ཆེ་ན་ཡང༌། གཟུང་དོན་རང་མཚན་མེད་པའྲི་

ཤེས་པ་ལ། དེའྲི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་བས་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་བ་ས་བའྲི་ཕྲིར། དན་

ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་དང་པོར་བསྒྲུབས་ནས། དེའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཟུང་དོན་རང་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༧ན༧ན།   ཤེས    * ཤས
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མཚན་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་དན་

ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་པོར་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔོན་པོ་དན་པའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་ལན་ཡྲིན་ཏེ། 

རང་དུས་ན་འདས་པའྲི་དོན་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

རང་དུས་ན་འདས་པའྲི་དོན་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་ན། ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་

ལྟ་ན་རང་དུས་ན་ཡོད་དགོས་པས་རང་དུས་ན་འདས་པའྲི་དོན་རང་དུས་ན་ཡོད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་བོ་ལ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཚུལ་གཉྲིས་

ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། རང་རྲིག་ཀང་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་བྱེ་བྲག་པའྲི་དོགས་སོང་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རང་དུས་ན་

འདས་པའྲི་དོན་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་གཟུང་དོན་རང་མཚན་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་

པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་དུས་ན་སྔོན་པོ་མེད་ཀང༌། སྔོན་པོའྲི་རྲིགས་རྟག་དངོས་ཡོད་

ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་དོན་ཞེ་ན། སྔོ་སེར་སོགས་དན་པའྲི་

ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སྔོ་སེར་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་དོན་གཞན་ཁྱོད་ཀྲིས་གཟུང་དོན་དུ་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་རང་ཡུལ་སྔོ་སེར་སོགས་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་ཅན་དུ་སྣང་

བའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། རྲིགས་རྟག་དངོས་དེ་ཁ་དོག་དང་ལན་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་

ཡང་སྔོ་སེར་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་དོན་གཞན་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྲི་ལུགས་ལ་མྲི་རྟག་པར་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྲིས་རྲིགས་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། རྟག་ནའང་

སྔོ་སེར་སོགས་འཛིན་པའྲི་དན་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་སོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་ཡང་

དན་ཤེས་དེ་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་དོ། །བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྲི་སྐོན་སོང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དགག་པ་ནྲི། བྱེད་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། མྲིང་སོགས་ལན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདུ་བྱེད་སྔོན་

པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པའྲི་གཟུང་དོན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་མྲིང་སོགས་གཟུང་དོན་རང་

མཚན་ཡྲིན་པ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་སྔར་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་དོ། །

དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་མྲིང་དང་རྲིགས་

སོགས་གཟུང་དོན་མ་ཡྲིན་ཀང༌། སྤྲིར་དན་ཤེས་ལ་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ཅྲི་འགལ་ཞེ་ན། 

རང་དུས་ན་འདས་པ་དན་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་དང་ལན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

གཟུང་དོན་གྲིས་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། འདོད་པ་ཙམ་

དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྔོན་

པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ལ། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་སྔོན་པོ་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་

དགོས་པས། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་བདེན་ཡང༌། རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་གཏོད་བྱེད་ཀྲི་

གཟུང་དོན་རང་མཚན་མེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། སྔོན་པོ་དན་པའྲི་རྣམ་པ་འདྲི་འདའྲི་ཤེས་པ་

ནྲི་སྔར་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བའྲི་སྔོན་པོ་དེ་དན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མོང་བའྲི་སྔོན་པོ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་དན་ཤེས་དེ་ཡང་གཟུང་དོན་གྲིས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པས་སྟོང་

ན་སྔར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བའྲི་སྔོན་པོ་དེ་དན་ཤེས་དེའྲི་གཟུང་དོན་མ་

ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་དེའྲི་གཟུང་དོན་མ་ཡྲིན་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་

ན། སྔོན་པོ་དེ་གཟུང་དོན་དང་ལན་པར་འགྱུར་ཏེ། ལན་པ་མྲི་འཐད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང༌། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྔོན་པོ་ལས་སྐེས་པར་འད་བའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། གང་དག་གཞུང་འདྲི་རང་གཞུང་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བྱས་ནས་དན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་རྣམ་ལན་

དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ལ་སྦོར་བ་དག་ལ་ནྲི། གཞུང་ཕྲི་མ་དག་མ་འབྲེལ་བཞྲིན་དུ་སྦྲེལ་

བར་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་ཡང་དག་དན་ལས་གྲུབ་ཅེས་སོགས་ཀྲི་སབས་ནས་

བསྟན་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་དང་བཟློས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་སྐོན་མང་པོ་བཤད་དུ་

ཡོད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ཉྲིད་གཞན་གཞུང་ལ་སྦོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་འབྲེལ་ཞྲིང༌། རྒྱན་མཁན་

པོས་ཀང༌། གཞན་གཞུང་དུ་གསལ་བར་བཤད་དེ། རྒྱན་ལས་རྣམ་པ་འདྲི་འདའྲི་ཤེས་

པ་ནྲི། དན་ཡྲིན་དེ་ཡང་མོང་ལས་བྱུང༌། །དེ་ཡང་དོན་རྣམ་སྟོན་ན་དེ། །དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་དེ་

ལྟར་འགྱུར། ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས་སྐེ་བའྲི་དན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟར་སྔོན་

”པོ
1
་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པར་འགྱུར། དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་དན་པ་ནྲི། 

དེའྲི་ཕྲིར་དོན་ཉྲིད་ལས་འབྱུང་ངོ༌། ཞེ་ན། དེ་ལ་བཤད་པ། དེ་ཚེ་མེད་ཕྲིར་དོན་ལས་

མྲིན། །དེ་ལྟར་མོང་ལའང་དེར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

དེས་ན་ཁོ་བོས་ནྲི་རྒྱན་གྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན་དུ་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི། སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལས་སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་བོ་ཆོས་

ཅན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་དེ་རང་གྲི་གཟུང་དོན་དུ་

ཡོད་པ་ལས་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཁྱོད་སྐེད་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དེའྲི་ཚེ་དེ་འདའྲི་སྔོན་པོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དུས་ན་འགགས་པས་སོ། །སྔོན་པོ་ལས་སྐེས་པས་སྔོན་པོའྲི་

རྣམ་པ་དང་ལན་པ་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་མོང་བ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལའང་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༨བ༣ན།   པ    * པོ
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པ་ཤར་བ་དེར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་དན་པའྲི་རྣམ་པ་དེ་ནྲི་གཟུང་དོན་གྲིས་དངོས་སུ་བཞག་པ་མྲིན་

ཏེ། གསལ་བའྲི་རྣམ་པས་དབེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དེ་ནྲི། དན་ཤེས་དེ་

ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། དན་ཤེས་ལ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་དན་ཤེས་དེའྲི་

གཟུང་དོན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་འགྱུར་བས་རུང་ཡུལ་

དེར་གནས་པའྲི་སྐེས་བུ་གཞན་གྲིས་ཀང༌། དན་པ་པོའྲི་སྐེས་བུ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དན་པ་པོའྲི་སྐེས་བུ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་བའྲི་རས་

ཡྲིན་པས་ནང་གྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་གྲིས་མྲི་རྟོགས་ཏེ་དཔེར་ན་མྲིག་གྲི་

དབང་པོའྲི་གཟུགས་བཞྲིན་ནོ། ཞེ་ན། འོ་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྔོན་”པོ
1
་དན་པའྲི་

སྐེས་བུ་དེས་ཁོ་བོས་སྔོན་པོ་དན་ནོ་ཞེས་བརོད་ཀང༌། གང་ཟག་གཞན་གྲིས་རྟོགས་

པར་མྲི་འགྱུར་བ་སྟེ། གང་ཟག་གཞན་གྲི་ཤེས་པ་ལ་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་

པ་འཆར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་སྐེས་བུ་བདག་ཉྲིད་

ཁོ་ནའྲི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་གྲིས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་བརོད་ཀང་

རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་མ་གཏོགས་སྦོར་མ་ཤེས་པས་རྲིགས་པའྲི་ཕོགས་

སུ་མ་ཕྲིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའྲི་ཤེས་པ་གཉྲི་ག་ཡང་སྔོན་པོ་

ཞེས་པའྲི་སྒའྲི་བརོད་བྱ་ཤེས་པ་རང་ཉྲིད་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་རེ་

རེ་དག་དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་པར་འདོད་ན་ནྲི་དོན་སྔོན་པོ་གཅྲིག་ལ་ཐུན་

1 མ་ཕྱི། ༡༢༩ན༡ན།   པ    * པོ
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མོང་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་འཆད་པ་པོ་དང༌། ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་

དག་གྲི་ཡུལ་སྔོན་པོ་དེ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་མཚམས་སྦོར་བར་ནྲི་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཉྲི་

གའྲི་འང་གཟུང་དོན་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་འཆད་པ་པོའྲི་སེམས་

ཀྲི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དང༌། ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་

དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་གཉྲིས། རས་ཐ་དད་ཀང༌། རྲིགས་འད་བ་ལས་

གཅྲིག་པར་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ན་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འཆད་པ་པོའྲི་

སེམས་ཀྲིས་རང་གྲི་གཟུང་དོན་ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་དང་འད་བས་

གཅྲིག་ཏུ་ཞེན་ཅྲིང༌། ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེན་ན། གཉྲི་ག་

ལའང་གཉྲི་གའྲི་གཟུང་དོན་ཕན་ཚུན་སྣང་དགོས་ནའང༌། དེ་ལྟར་སྣང་བ་མྲིན་ཏེ། 

འཆད་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ལས་རས་ཐ་

དད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་སྟེ། 

གཟུང་བ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། ཉན་པ་པོའྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཡང་འཆད་པ་པོའྲི་

སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཆད་པ་

པོའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་སྟེ་བཟུང་བ་མྲི་འཐད་པས་སོ། །

སྔར་བཤད་རྣམས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་རྲིགས་

པ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིགས་དང༌། མྲིང་སོགས་དང༌། མོང་བ་སྔ་མའྲི་དམྲིགས་རྐེན་དང༌། 

རང་ལ་ཤར་བའྲི་རྣམ་པ་སོགས་གང་ཡང་དན་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་

པ་དེའྲི་ཚེ་རང་དུས་ན་འདས་པའྲི་དོན་དན་པའྲི་བོ་གཟུང་དོན་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱན་མཁན་པོ་ནྲི་རྣམ་པ་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་
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ཚེ། མྲི་བདེན་པ་བརོད་པའྲི་བརྫུན་ཚིག་ལས་དེའྲི་དོན་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་ལ་རྣམ་པ་

ཤར་ཡང༌། གཟུང་དོན་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་པས། གཟུང་དོན་མེད་པའྲི་བོ་རྣམ་ལན་

དུ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་དན་ཤེས་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གཞན་རྲིག་

མངོན་སུམ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། འོག་ནས་འཆད་མ་ཐག་པའྲི་གཞུང་རྣམས་

ཀྲི་བསྡུས་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་དན་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་

ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ན། སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་

རྣམ་པ་འཆར་བར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་འཆར་ཚུལ་གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའ་སྟེ། སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་དང༌། སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་ཙམ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བའོ། །དེ་ཡང་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་དན་ཤེས་ལ་

སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་མྲི་སྲྲིད་པས། མོང་བ་གསལ་རྲིག་ཙམ་ཁོ་

ནའྲི་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་བོ་དེ་ཉྲིད་དན་

པའྲི་ཤེས་པ་ལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་ནའང་གཟུང་རྣམ་གྲི་

ཆའྲི་རྣམ་པ་འཆར་རྒྱུ་མེད་པར་མོང་བ་གསལ་རྲིག་ཙམ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་པས་

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་བོ་དེ་ཉྲིད་དན་པའྲི་ཤེས་པས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང༌། 

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་བོ་སོ་སོར་མྲི་ཕེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཡང་

ཤར་ཞྲིང་སྔོན་པོ་མཐོང་བའྲི་གཟུང་རྣམ་གྲི་རྣམ་པ་ཡང་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་སྔོ་འཛིན་
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མྲིག་ཤེས་དན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་

གྲུབ་བོ། ཞེས་པའོ། །

ད་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྔོན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་རྣམ་ཤེས་དེ་

ཡང་ནྲི། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ལ་ནྲི་བརྟེན་པར་གྱུར་བ་མྲིན་པར་

རང་ལས་གཟུང་བའྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་ལྷག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་

ཤེས་དེ་དན་པའྲི་ཤེས་པས་དམྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་དེ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་མྲིན་ན། ཅྲི་ལྟར། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་

ཤེས་པ་ལ་སྔོན་པོ་མཐོང་བའྲི་གཟུང་རྣམ་གྲི་རྣམ་པར་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྔོན་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་སྔོན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་ནས་དན་པར་མྲི་འཐད་དོ། །རྣམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་ཁྱད་པར་ཅན། །དེ་ཤེས་པ་ཡྲི་

དམྲིགས་པར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་དེའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང༌། དན་ཤེས་དེ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དག་ཕྲི་མ་ཕྲི་མའྲི་ཤེས་པ་ལ། 

སྔ་མ་སྔ་མའྲི་ཤེས་པ་ལས་གཟུང་རྣམ་གཅྲིག་གྲིས་ལྷག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་

གཉྲིས་པ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པ་བོ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་ཡུལ་གྲི་ངོ་བོས་སྔོན་པོའྲི་

རྣམ་པ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྟེ། གཟུང་རྣམ་གཉྲིས་དང་བདག་གྲི་ངོ་

བོས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་སྟེ། རྣམ་པ་འགའ་ཞྲིག་ཅན་དུས་གསུམ་པའྲི་ཤེས་པ་དན་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་དན་པའྲི་བོ་ཡྲིས་ནྲི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་ཤེས་པ་གསུམ་པ་ནྲི། གཟུང་རྣམ་གསུམ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའྲི་འཛིན་རྣམ་སྟེ་རྣམ་པ་བཞྲིན་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་དོན་
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སྔོན་པོའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་དན་པ་ན་དོན་སྔོན་པོ་ཡང་

དན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། འཁྲུལ་པ་ཡྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་ལན་ལྟ་

བུར་དན་པ་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསྲེ་བ་ཡྲིན་གྲི། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་ལན་དུ་

སྐེས་ནས། དན་ཤེས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་དན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མྲིག་ཤེས་དེའྲི་རྒྱུ་སྣང་

བ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། ཡྲིད་བྱེད་ལའང་ཚུལ་དེར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྔོན་པོའྲི་

འབྲས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ”ཁོ
1
་དན་པ་ན་སྔོན་པོའང་”དན

2
་དགོས་ན་དེ་

བཞྲིན་དུ་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྲིག་འཛིན་དགོས་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

དེའྲི་ཕྲིར་ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་དན་པ་མེད་པར་རའྲི་བུམ་པ་དན་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་ལ་དོན་གྲིས་བྱས་པའྲི་ཁྱད་པར་དབང་ཡྲིད་

སོགས་ཀྲིས་མ་བྱས་པ་དག་ཡོད་པས་དོན་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་དན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་གྲིས་

བྱས་པའྲི་ཁྱད་པར་གང་ལས་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་དོན་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་འད་བ་

བསྟན་པ་དེ། ཤེས་པ་དོན་དང་འད་པ་ལས་གཞན་ཅྲིར་ཡང་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

མཚེ་མ་སྤུན་དང་མྲིག་འཕྲུལ་མཁན་གྲི་སོ་ང་སོགས་ལ་འད་བས་གཅྲིག་ཏུ་བསྲེ་བ་

མཐོང་ཞྲིང༌། མ་འད་བ་དག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་

ཤེས་པ་དང་པོ་སྔོ་སྣང་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་

གཉྲིས་པ་ཅན་མྲིན་པར་མོང་བ་གསལ་རྲིག་ཙམ་དུ་གནས་ན། མྲིག་ཤེས་དེ་དན་

པའྲི་བོ་ལ་ཡུལ་གྲི་གཟུང་རྣམ་འཆར་རྒྱུ་མེད་པས་ཤེས་པ་གཉྲིས་པ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མོང་བ་གསལ་རྲིག་ཙམ་གྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་བུ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༣ན།   ཁ    * ཁོ

2 མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༣ན།   དེན    * དན
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ནྲི་རྣམ་པར་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དན་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ངེས་པར་འཛིན་ཅྲིང་

དན་པའྲི་སེམས་ཀྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང༌། དེ་དན་པའྲི་བོ་གཉྲིས་སོ་སོར་འབྱེད་

ནུས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲིས་ཀའང་མོང་བ་གསལ་རྲིག་ཙམ་དུ་

གནས་ཀྲི་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་བོས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡུལ་

གྲི་རྣམ་ལན་དུ་ཇྲི་ལྟར་དམྲིགས་པའྲི་ཚུལ་བཟློག་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དང་བཅས་པ་

བསྟན་ནས། རྟགས་འགོད་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དན་ཤེས་ཀྲི་མདུན་ནའམ་སྔོན་ན་

གནས་པར་འགྱུར་པའྲི་སྔོ་འཛིན་དབང་བོ་དེ་སྔོ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོར་གྲུབ་སྟེ། 

སྔོ་འཛིན་དོན་སྔོན་པོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བསྲེ་བའྲི་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་པ་ཅན། བོ་གཉྲིས་པ་

དན་ཤེས་དང་པོ་དེས་ནྲི་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དན་པ་ན། སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

དམྲིགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དན་པར་འགྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་སྣང་བ་

ལས་གཞན་དུ་ན། ཡུལ་གང་ཡྲིན་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། 

དོན་གྲིས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྐེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་དན་ཤེས་སོགས་དོན་

ལས་མ་བྱུང་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེས་ན་ཤེས་པ་དང་པོ་སྔོ་འཛིན་གཅྲིག་ཏུ་ཉྲིད་དོན་དང་

འབྲེལ་པར་དན་པར་འགྱུར་གྲི། སྔ་མའྲི་དོན་དང༌།དན་ཤེས་འབྲེལ་པར་མཐོང་བ་མེད་

པ་སྟེ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དན་པ་ན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་

དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་དན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་གཅྲིག་པུ་དོན་སྔོན་པོ་ལས་བྱུང་ཞྲིང་དེ་དན་པ་སོགས་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་

རྣམས་དོན་སྔོན་པོ་དེ་ལས་བྱུང་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 
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གཉྲིས་པ་ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་སོ་ནས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་

རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ། ཕྲི་དོན་བཀག་ནས་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་དངོས། ཞར་ལ་ཕྲི་

དོན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག །ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་དོན་ལ་རོད་པ་སང༌། འོན་ཀང་

མདོ་དང་འགལ་བ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྟགས་དགོད་པ་ནྲི། ཡུལ་སྔོན་

པོ་ནྲི་ཆོས་ཅན། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་ལས་རས་གཞན་ཉྲིད་དུ་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་

གང་གྲིས་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། ངེས་པར་སྔོ་འཛིན་དབང་བོ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཅྲིག་ཅར་དུ་ནྲི་མོང་བར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། རས་གཞན་དུ་མེད་

ན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་

ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པས་ཟླ་བ་

གཉྲིས་མེད་པར་ཟླ་བ་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་སུ་མཐོང་བ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་མཐུན་དཔེར་འདོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཟླ་གཉྲིས་དང་ཟླ་བ་

གཉྲིས་སྣང་དབང་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་སུ་འདོད་དགོས་ཏེ། མཐུན་དཔེ་

རྟགས་ཀྲིས་སྟོང་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཟླ་གཉྲིས་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་འདོད་དགོས་པས་རང་ཉྲིད་ཕྱུགས་སུ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །

ཅྲི་སྟེ། ཟླ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་དང༌། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་དབང་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ཞྲིང་དཔེའྲི་སབས་སུ་ཡང་དེ་ཉྲིད་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། ཐ་

དད་མཐོང་བ་བཞྲིན། ཞེས་པའང་དེ་ཉྲིད་ལ་སྦར་དགོས་པས། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་དབང་

ཤེས་ལ་ཟླ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པ་རང་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་

རང་ཉྲིད་ལས་རང་ཉྲིད་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་དབང་
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ཤེས་ཀྲི་གཟུང་རྣམ་ནྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་དབང་ཤེས་ཉྲིད་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་པས་དེ་གཉྲིས་

ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ར་བའྲི་རྟགས་ཀྲི་ལོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའྲི་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཡྲིན་ན་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྔོ་སེར་ལྟ་བུ་རས་ཐ་

དད་དག་ལ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་མོང་བའྲི་ངེས་པ་འདྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ར་བའྲི་རྟགས་

སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་

ངེས་ཡྲིན་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་འཛིན་རྣམ་གྲི་མོང་བ་མེད་པ་དེའྲི་ཚེ། སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ཀྲི་དོན་སྔོན་པོ་མོང་བ་འགའ་མེད་ཅྲིང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དོན་

སྔོན་པོ་མོང་བ་མེད་པའྲི་ཚེ། མོང་བ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡང་འཛིན་རྣམས་གྲིས་མོང་

བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དེས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། 

དེས་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་དེ་དག་རས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་

ཕྲིར་ཤེས་པ་རང་གྲི་དུས་ན། སྣང་བའྲི་སྔོ་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་མ་

ཡྲིན་པ་ཚད་མས་བཟློག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཤེས་པ་རྣམ་པ་དང་

བཅས་པར་གྲུབ་སྟེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་རྒྱངས་ཆད་སྣང་བར་མོང་བས་

གྲུབ་ཅྲིང༌། ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཁེགས་པ་ན། སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་

རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་དེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་དུ་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཞར་ལ་ཕྲི་དོན་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་

དོན་མེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། མྲིག་ཤེས་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡྲིད་དག་ནྲི་ཡོད་པའྲི་
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གནས་སབས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ན་ཡང༌། གཟུགས་འཛིན་པའྲི་དབང་པོའྲི་བོ་རྣམས་སྐེ་

བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཡྲིད་ལས་ཐ་དད་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཡོད་པར་རེས་སུ་

དཔོག་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་གཟུགས་ལས་གཞན་པ་ཡོད་པར་མྲི་འཐད་པས་

གཟུགས་ཉྲིད་དབང་ཡྲིད་ལས་ཐ་དད་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་

ལྟར་ན། གཟུགས་ཉྲིད་མྲིག་ཤེས་ལ་རས་ཐ་དད་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་

པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་དབང་ཡྲིད་ཡོད་ཀང་མྲིག་ཤེས་སབས་འགར་མྲི་སྐེ་བ་ནྲི། 

མྲིག་ཤེས་ཀྲི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྲི་རྐེན་གྲི་སྟེང་ན་ཡོད་པའྲི་མྲིག་ཤེས་གཟུགས་

ཀྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བག་ཆགས་དེ་ཉྲིད་སད་མ་

སད་ལས་ངེས་པར་མྲི་སྨྲ་ན། དབང་ཡྲིད་ཡོད་ཅྲིང་འགལ་རྐེན་མེད་པའྲི་སབས་འགར་

མྲིག་ཤེས་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྟགས་ལས་གཟུགས་ཉྲིད་མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་

གཏོད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་འགྲུབ་ན་ཡང༌། ཁོ་བོ་ཅག་གཟུགས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་

སད་པའྲི་སྟོབས་ཀྲིས་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་འཆར་བར་སྨྲ་ཞྲིང། དེ་ལྟར་རྲིགས་པས་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དེས་གཟུགས་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་མྲི་འགྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ཕྲི་དོན་བཀག་པའྲི་དོན་ལ། རོད་པ་སང་བ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་

དོན་མེད་ན། ས་བོན་ལས་ནྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་བའྲི་བྱེད་པ་པོ་དང༌། དུ་བ་ལས་མེ་གྲུབ་པ་

ཞེས་པ་ཤེས་བྱེད་འབྲས་རྟགས་གནས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

འད་རྣམས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོལ་ཞེ་ན། ས་

བོན་དང་མྱུ་གུ་མེ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡང་གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབྲས་དེའྲི་ངོ་བོར་བོ་ལ་

སྣང་བ་དེ་ལྟར་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་དུ་ངེས་པར་འབྲེལ་བའྲི་བོའྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་
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ནས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་རྟོགས་པར་བྱེད་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་ཀང་འགལ་བ་དག་ནྲི་ཅྲི་

ཞྲིག་ཡོད་ཅེས་པ་སྟེ། ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་ཀང་མེ་

དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། ཕྲི་དོན་མེད་ཀང་མེ་ལས་དུ་བ་སྐེ་བར་སྣང་ཞྲིང་

སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའྲི་བོའྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཡྲིན་པར་

གཞག་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལས་ཕྲི་རོལ་ན་ཡོད་པའྲི་དོན་གྲི་གྲུབ་ཚུལ་

ལ་བརྟེན་ནས་མེ་དུ་སོགས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མྲི་འཇོག་པར་མེ་ལས་དུ་བ་སྐེ་བར་སྣང་

བའྲི་བོའྲི་སྣང་ཚུལ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཇོག་ན། མེར་སྣང་དང་

དུར་སྣང་ཁོ་ན་མེ་དུར་གཞག་དགོས་ཀྲི། དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མེ་དུ་གཞག་མྲི་ནུས་

སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། མེར་སྣང་དང་དུར་སྣང་ནྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསྐེད་པར་ཁས་

བང་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་ངེས་པར་མྲི་སྨྲ་ནའོ། ཞེས་

སྔོ་སྣང་ཡང་དེའྲི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པར་ཁས་བང་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན། དུ་བ་མེས་བསྐེད་པར་འགྱུར་པ་མྲིན་ཏེ། དུར་སྣང་ཉྲིད་དུ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དུ་བ་མེད་ཅྲིང༌། དུར་སྣང་ནྲི་དབང་ཡྲིད་དང་དུར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་

སད་པ་ཙམ་ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་འབྲས་བུ་དུ་བའྲི་རྟགས་ལས་རྒྱུ་མེ་རྟོགས་པ་

མྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མེར་སྣང་དང༌། དུར་སྣང་ལས་གཞན་པའྲི་མེ་དུ་མེད་ཀང༌། 

མེར་སྣང་དེ་དུར་སྣང་གྲི་རྒྱུ་དག་ནྲི་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་མེ་དུ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དུ་

འདོད་ན་ཡང༌། དུ་བའྲི་འབྲས་རྟགས་གང་ལས་ངེས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་

པར། རྒྱུ་འབྲས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་འཆོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དུར་སྣང་སྔར་འབྱུང་ཞྲིང་མེར་སྣང་

ཕྲིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་དུ་བ་རྒྱུ་དང་མེ་འབྲས་བུར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་འབྲས་བུ་
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སྔར་འབྱུང་ཞྲིང་རྒྱུ་ཕྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པར་བོའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཇོག་པ་མྲི་འཐད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་པའྲི་རས་མྲིན་པའྲི་མེ་དུ་མེད་ན་དུ་བས་ལ་ལ་མེ་ལོག་གྱུར་

དཔོག་པ་ཇྲི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། མདོ་སེ་བ་ཁྱེད་རང་ལྟར་ན། དུ་བའྲི་རྟགས་ལས་ལ་ལ་མེ་

ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་ཚེ། རྟགས་དུ་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལའྲི་སྟེང་དུ་ལོག་གྱུར་གྲི་མེ་རང་

མཚན་དཔགས་པར་གང་ལས་ཤེས། གལ་ཏེ་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་

པར་ངེས་པ་ན། མེ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་ཞུགས་པས་ལའྲི་སྟེང་དུ་བཙོ་”སྲེག
1
་སོགས་ཀྲི་དོན་

བྱེད་པར་ནུས་པའྲི་མེ་གསལ་བར་མཐོང་བའྲི་མངོན་སུམ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་སྔར་དུ་

བའྲི་རྟགས་ལས་མེ་དཔོག་པའྲི་ཚེ། རྟགས་དེས་ལོག་གྱུར་གྲི་མེ་དཔགས་པར་གྲུབ་བོ་

ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མེ་དུ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ལུགས་དེ་ལའང་དུ་བའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་དུ་ལན་ལ་ལ་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མེ་ཉྲིད་དཔོག་པ་མ་ཡྲིན་མོད། འོན་ཀང་དུ་ལན་

ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ། རྟགས་དེས་དུ་ལན་ལ་ལ་

མེ་ལོག་གྱུར་དཔགས་པར་སོང་བའྲི་ཚུལ་མདོ་”སེ
2
་པ་ཁྱོད་རང་སྨྲ་པ་དང་མཚུངས་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་དུ་བའྲི་རྟགས་ལས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་ཚེ། མེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བ་མེད་ཀང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་ཞུགས་པ་ན། དུ་བར་སྣང་བའྲི་བོ་དེས་

བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པར་བྱས་པ་ཅན་གྲི་ལའྲི་སྟེང་དུ་བཙོ་སྲེག་སོགས་ཀྲི་

དོན་བྱེད་པའྲི་མེར་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའྲི་བོ་ཉྲིད་ནྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བོ་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་མེ་རྟོགས་པའམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༣༣ན༥ན།   སག    * སེག

2 མ་ཕྱི། ༡༣༣ན༧ན།   སེ    * སྡེ
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དེ་བས་ན་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ལ་མེ་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པར་འདོད་མྲི་

འདོད་ཀྲི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང༌། དུ་ལན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་འབྲས་རྟགས་འགོད་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅྲིང༌། སེམས་ཙམ་པའྲི་

ལུགས་ལ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་མེ་དུ་མེད་ཀང་འབྲས་རྟགས་ཀྲིས་རྒོལ་

བ་རང་གྲི་བོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མེ་མངོན་གྱུར་དཔོག་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ལོག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་མེ་དཔོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་མདོ་སེ་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །འདྲིས་ནྲི་

ཕོགས་སྔ་མའྲི་སབས་སུ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་མེ་དུ་མེད་ན་འབྲས་

རྟགས་ཀྲིས་རྒོལ་བ་རང་གྲི་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མེ་དཔོག་དགོས་པས། 

མེ་མངོན་གྱུར་དཔོག་པར་སོང་གྲི །ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མེ་དཔོག་པ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་

པ་འདྲིའྲི་ལན་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པའྲི་རས་མ་ཡྲིན་པའྲི་མེ་དུ་མེད་ཀང་

འབྲས་རྟགས་ཀྲིས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མེ་དཔོག་པ་འཐད་དེ། དེ་མེད་ཀང་དུ་བའྲི་

རྟགས་ལས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་ཚེ་མེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་ཡང༌། 

ཞུགས་པ་ན། དུར་སྣང་གྲིས་མེར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱས་ཏེ། མེ་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་བོ་སྐེས་ནས་མེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་མེད་ཀང་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྱུར་པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་དེ། སེམས་རྒྱུད་

ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་

ལུགས་ལ་མེ་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་མེ་ནྲི། དབང་ཤེས་དེ་

དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་རས་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། དེ་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་
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ངེས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་དེ་འདའྲི་མེ་དེ་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་

སྐེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་རས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

དབང་ཤེས་དེ་ནྲི་མེར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དབང་ཤེས་དེ་

ལ་སྣང་བའྲི་མེ་དེ་ཡང་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུར་གྱུར་བའྲི་མེར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ལས་

སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི། དུར་སྣང་དབང་ཤེས་དང༌། དུར་སྣང་དབང་ཤེས་ཀྲི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དུ་བ་གཉྲིས་ལའང་རྲིགས་འད་བ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

བས་ན་སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་སྟེང་ན་ཡོད་པའྲི་དུར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའྲི་མེ་

དེ་དུར་སྣང་དབང་ཤེས་དང༌། དུར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པར་མཚུངས་པའྲི་

དུ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་ཀང་མེ་ལས་དུ་བ་སྐེ་བ་མྲི་འགལ་ཞེས་

པའོ། །འོ་ན་དུར་སྣང་དབང་ཤེས་ཡང་མེའྲི་འབྲས་བུ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་མདོ་

སེམས་གཉྲི་གའྲི་ལུགས་ལ་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་ཚིག་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་སྟེང་ན་

ཡོད་པའྲི་མེ་དེར་སྣང་དུ་རུང་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཅན་གྲི་མེ་

ཉྲིད་དུར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའྲི་དུ་བར་ནྲི་སྣང་བའྲི་བོ་དང་དེའྲི་སྣང་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དུ་བ་དག་གསལ་ཞྲིང་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དེས་ན། ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་མེད་ཀང་མེ་ལས་དུ་བ་སྐེ་བ་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ཡང་ཤེས་

སའོ། །གཞན་དག་སབས་འདྲིར་དུར་སྣང་གྲི་རྟགས་ལས་མེར་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་

གསལ་བར་སད་པ་ཅན་གྲི། མེར་སྣང་གྲི་བོ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་དཔོག་པར་
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འདོད་པ་དག་ནྲི་རྣམ་པར་འཁྱམས་པའྲིབཤད་པ་སྟེ། མདོ་སེ་པས་དུ་བའྲི་རྟགས་

ལས་མེ་དཔོག་པའྲི་འབྲས་རྟགས་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་ལན་ལ། འདྲི་ལྟ་བུའྲི་

རྟགས་སྦོར་འགོད་ཚུལ་བཤད་པ་འབྲེལ་བ་མེད་དེ། དུར་སྣང་གྲི་རྟགས་ལས་མེར་

སྣང་གྲི་བོ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་དཔོག་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། གལ་ཏེ་ནུས་ནའང་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟགས་སུ་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དཔོག་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། སབས་འདྲིའྲི་དུར་སྣང་དང་མེར་སྣང་ཞེས་

པ་ནྲི། དབང་ཤེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་རྟོག་པ་དང་དབང་ཤེས་ཡྲིན་ཀང་རྟོག་མེད་

ལོག་ཤེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དུར་སྣང་མངོན་སུམ་གྲི་

རྟགས་ལས་མེར་སྣང་མངོན་སུམ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུར་རུང་དཔོག་ནུས་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ན་དུ་བའྲི་རྟགས་ལས་ནྲི་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་བས་

མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལོག་ཏུ་ཐལ་བ་སོ་ན་གནས་སོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་

འབྲས་རྟགས་འགོད་པ་ན། མེར་སྣང་དངོས་སུ་སོས་དགོས་ན། མདོ་སེ་པའྲི་འབྲས་

རྟགས་འགོད་པ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་མེ་ཡོད་དེ། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་དུ་

བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་མེ་དུ་མ་ཡྲིན་

བཞྲིན་དུ་མེ་དུར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་པས་དུར་སྣང་རྟགས་སུ་སོས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྲི་བར་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དེར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། 

དེ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དགོས་ཤྲིང༌། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་

གཟུགས་སྒ་སོགས་ཁས་བངས་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་ལེན་དགོས་པར་མཐོང་

ནས་དེ་དག་ཏུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་གཟུགས་སྒ་སོགས་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་
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ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་

ལྔའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་བྱ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞྲིག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་

པའྲི་ལོག་པར་ལྟ་བ་མྲི་བཟད་པ་ལེན་དགོས་ཤྲིང༌། དོན་འདྲི་ནྲི་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡྲིད་

ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་བས་ན་མདོ་སེ་བས་ཁྱེད་ལ་མེ་དུར་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི། དེ་དག་ལས་

ཐ་དད་པའྲི་མེ་དུ་རང་མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དུ་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ལོག་གྱུར་

གྲི་མེ་དཔོག་པ་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། ཐོག་མར་དུ་བ་སྣང་ཞྲིང༌། དེ་རེས་མེ་སྣང་

བས་དུར་སྣང་རྒྱུ་དང་མེར་སྣང་འབྲས་བུར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དུ་བས་མེ་

སྒྲུབ་པའྲི་འབྲས་རྟགས་མྲི་འཐད་པ་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལོག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་རོད་པ་ལ། དེ་ལྟར་འདོད་དོ་ཞེས་ལན་མ་འདེབས་ཤྲིག །དེས་ན་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་

དག་གྲིས་ནྲི་རང་ཉྲིད་ལ་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གང་གྲི་ཡང་ཕོགས་

ཙམ་ཡང་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བ་མཚོན་པའྲི་རྡོ་ལ་ཐབས་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་འོན་ཀང་མདོ་དང་འགལ་བ་མེད་པར་སྟོན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོས། ཚད་མ་མདོར། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་བངས་པ་

ལ་བརྟེན་པའྲི་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་འབའ་ཞྲིག་གསུངས་ཀྲི། ཕྲི་དོན་

བཀག་པའྲི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་དག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར”་
1
མ་གསུངས་ཞེ་ན། གང་

ཞྲིག་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་བཀག་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་

རུང་བའྲི་རྒོལ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ལ། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྟོན་པའྲི་ཚེ་རྲིགས་པ་ཇྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༥ན༢ན།   -་+།    * ་
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སད་བཤད་པ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་བརོད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཡོད་པ་ཡྲིན་པས། སོབ་

དཔོན་ཡང་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་མྲི་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་

མོད། འོན་ཀང་ཚད་མ་མདོར་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དངོས་སུ་བསྟན་པའྲི་སྣོད་དུ་

མྲི་རུང་བའྲི་རྒོལ་བ་དག་གྲི་ངོར། ཕྲི་རོལ་ལ་ནྲི་བརྟེན་ནས་སུ། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་

པའྲི་རྲིགས་པ་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་པར་ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་འགྲུབ་བར་མ་ཟད། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་དེའང་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་

མོང་བར་ངེས་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་འགྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ཕྲི་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་

དགག་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ། ཡུལ་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དབངཤེས་ཐམས་

ཅད་སྣང་ཚུལ་ཁྱད་མེད་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྲི་

ལྟར་སྣང་བ་བཞྲིན་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། ཐག་ཉེ་རྲིང་ལས་ཡུལ་གསལ་མྲི་གསལ་

གྲི་ཁྱད་པར་མེད་ཐལ་བ་དང༌། གཟུང་དོན་སད་ཅྲིག་མ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་འཛིན་པ་མྲི་

འཐད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་དེ་རང་གྲི་གཟུང་དོན་ལ་

དམྲིགས་ནས་དེའྲི་རྣམ་པ་དེར་སྣང་བ་མྲིན་ན། སྔོན་པོ་དེའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཡྲིད་དབང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་ཀུན་ནྲི་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། དོན་གྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

འདོད་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཡྲིད་བྱེད་གོམས་པ་ཆེ་ཆུང་དང༌། ཡུལ་ཐག་ཉེ་རྲིང་དང་གསལ་

མྲི་གསལ་གྲི་དབང་པོའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་ཡུལ་གསལ་བ་དང༌། མྲི་གསལ་བ་དང། 

འདེན་མ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་ཐ་དད་པའྲི་སོ་ནས་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དུ་མ་དོན་སྔོན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པོ་གཅྲིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དམྲིགས་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཁས་ལེན་པ་

ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་མེད་དམ་ཞེ་ན། དོན་སྔོན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

སྔོན་པོ་དེའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཅན་གྲི་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་ནྲི་རྒྱུའྲི་

ཁྱད་པར་གཞན་འགའ་ཞྲིག་ལས་ཀང་གསལ་མྲི་གསལ་སོགས་ཆ་འགའ་ཡྲིས་ནྲི། 

སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། དཔེ་འདྲི་ལྟར ། ཕ་ལ་བརྟེན་ནས་བུ་ཕ་

དེ་ཡྲི་ནྲི་གཟུགས་དང་འད་བར་བརོད་པ་ཡྲིན་ཡང་རྒྱུའྲི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྲིག་ལས་

ནྲི་ཆ་འགའ་ཡྲིས་བུ་རྣམས་ལ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པར་ནྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་

པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མེད་ན། མར་མེ་ལ་

སོགས་པའྲི་རེ་མོར་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་རྨ་བྱའྲི་མདོངས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་སྔོ་དང་དམར་

དང་མདངས་གསལ་བར་མྲིག་མྲི་གསལ་བས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་མེད་

བཞྲིན་དུ་རྣམ་པ་ཤར་བ་མ་ཡྲིན་པར། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དངོས་ཐུག་ཕད་དུ་

མཐོང་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན་དབང་པོ་གསལ་ལ་ཅྲི་ནུས་མེད་དེ། དབང་

པོ་གསལ་བ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བར་ཐལ་ཞྲིང༌། ཡང་དག་མཐོང་ན་དེ་མཐོང་བ་

དབང་པོ་ཉམས་པའང་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་མྲིག་བསམ་གཏན་གྲིས་སྦངས་པ་ལྟར་དུ། དེ་འད་མཐོང་བའྲི་

མྲིག་ཀང་རབ་རྲིབ་ཀྲིས་སྦངས་ནས་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་པོ་སྐོན་མེད་གཞན་གྲིས་

ཡུལ་ལས་འདས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་

གཞན་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ཁ་ཁོར་བས་དབེན་པའྲི་མར་མེའྲི་རེ་མོ་དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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བུར་གསལ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁ་ཁོར་བས་དབེན་པའྲི་མར་མེའྲི་རེ་མོ་ཉེ་

བར་གནས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་མྲིག་ཤེས་སྐོན་མེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་མར་མེའྲི་རེ་མོ་ཁ་ཁོར་བར་སྣང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་ལྟ་བ་པོ་རང་

ཉྲིད་དང་མར་མེའྲི་བར་གྲི་སྣང་བ་བར་སྣང་གྲི་ཁ་དོག་སྐ་བོ་སེང་སེང་པོ་དང༌། མྲིག་

གྲི་དབང་པོ་དང༌། མར་མེ་ལྟ་འདོད་ཀྲི་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམས་ལས་གཞན་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་

མར་མེ་གཅྲིག་གྲིས་ཕན་པའྲི་ནུས་པ་ཚད་མས་རྟོགས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁ་ཁོར་བས་ཕན་

པའྲི་ནུས་པ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བ་དེས་ན་མར་མེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཁ་ཁོར་བ་ནྲི་

མྲིག་ཤེས་དེའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྒྱུ་མྲིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་དུ་

གྱུར་པ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུང་དོན་ནྲི་མེད་

དོ། །གལ་ཏེ་ཁ་ཁོར་བ་དེ་ཉྲིད་བོ་དེའྲི་གཟུང་ཡུལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། དེ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནམ། 

དེ་དང་མར་མེ་གཉྲི་ག་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བོ་དེ་འད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐེ་བ་ཇྲི་ལྟར་

མར་མེ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མར་མེས་

དབེན་པའྲི་དོན་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྲི་དབང་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། མར་མེ་དང་ཁ་ཁོར་བ་གཉྲི་ག་དག་ཀང༌། ཁྱོད་ཀྲི་རྒྱུ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། འགལ་རྐེན་མེད་ཅྲིང་སྔར་བཤད་ཀྲི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་མར་མེ་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་སྐེ་བའྲི་དངོས་པོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ། རྲིགས་པ་དངོས་དང༌། དེའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་དང༌། དོན་

བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཉེ་རྲིང་ལ་

སོགས་ཁྱད་པར་གྲིས་གསལ་དང་མྲི་གསལ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། ཤེས་པས་ཡུལ་རྣམ་
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མེད་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ལ་གཉྲིས། སྣང་བ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྐོན་སོང་

དགག་པ་དང༌། ལས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡུལ་དབང་

བར་གྲིས་སྣང་བའྲི་ཁྱད་པར་ལས་གསལ་མྲི་གསལ་”དེར
1
་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་

པའྲི་ཁྱད་པར་ལས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྣང་བས་དོན་དེ་ཆོད་ཅྲིང་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་ནམ། མ་

ཆོད་ཅྲིང་མ་བསྒྲིབས་པ་དག་ཡྲིན། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་ཐག་ཉེ་རྲིང་གཉྲི་ག་ནས་གསལ་

བར་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒྲིབ་བྱེད་མེད་པར་རྣམ་མེད་དུ་

མཐོང་བར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའམ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཐག་ཉེ་རྲིང་གཉྲི་ག་ནས་

མྲི་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་དུ་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྲིས་བསྒྲིབས་ཤྲིང་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྣང་བའྲི་ཁྱད་པར་སྒྲིབ་བྱེད་ལ་མྲི་འདོད་

ཀྲི། སྣང་བས་ཡུལ་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཡུལ་ཐག་རྲིང་བའྲི་ཚེ་

སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་མྲི་གསལ་བས་ཡུལ་”དེའྲི
2
་ཆ་ཕ་མོ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་མ་མཐོང་ལ། ཐག་

ཉེ་བ་ནས་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དེའྲི་ཕྲིར། ཐག་ཉེ་རྲིང་ལས་ཡུལ་གསལ་མྲི་གསལ་ཐ་

དད་དུ་སྣང་གྲི །ཡུལ་གྲི་རྣམ་པའྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་

ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་ལྟ་བའྲི་ཚེ། ཆ་ཅན་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་བུམ་པའྲི་གཅྲིག་པུ་དེ་ཉྲིད་

གསལ་བར་མཐོང་བ་དང་མྲི་མཐོང་བའྲི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེ་ཉྲིད་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་མཐོང་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་

ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་ལྟ་བའྲི་ཚེ། བུམ་པའྲི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་འགའ་ཞྲིག་མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༣༦ན༧ན།   དར    * དེར

2 མ་ཕྱི། ༡༣༦བ༣ན།   དའྱི    * དེའྱི
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ཁྱད་པར་ཡོད་པར་མ་ཟད། བུམ་པ་རང་ཡང་གསལ་བར་མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་ཁྱད་

པར་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པར་དང་བཅས་ན་འཐད་ཀྲི་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་ན་

མྲི་འཐད་ཅེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་བུམ་པ་ལ་ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་ལྟ་བའྲི་ཚེ། བུམ་པ་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕ་བའྲི་

རྡུལ་དུ་མ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་དང་མྲི་མཐོང་བའྲི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པ་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གཉྲི་གའྲི་ཚེ་བུམ་པ་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་མཐོང་བ་ཁྱད་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་རྐང་པ་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆ་ཤས་སུ་མ་ཟད། ཆ་ཅན་བུམ་པ་རང་ཉྲིད་

ཀང་གསལ་བར་མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་ཁྱད་པར་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞེས་བསྟན་ལ། 

རྐང་པ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེའྲི་ཆ་ཕ་མོ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་མཐོང་མ་མཐོང་གྲི་ཁྱད་པར་ཡང་

མྲི་འཐད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཆ་ཅན་ཐུག་ཕད་དུ་བཟུང་བར་ཁྱད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

བསྟན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བུམ་པ་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་སྣང་ན། བུམ་པའྲི་ཆ་ཤས་ཐམས་

ཅད་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་སྣང་དགོས་པས་བུམ་པ་མཐོང་ནས་བུམ་པའྲི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་

མ་མཐོང་བ་མྲི་སྲྲིད་ཅེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ལྷ་དབང་བོ་ན་རེ། གཟུང་བྱའྲི་དོན་དེ་རགས་

པའྲི་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་ནམ། ཕ་བའྲི་ཆ་མེད་དུ་མ་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་

གཅྲིག་མཐོང་བ་དང༌། །མྲི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་སྐོན་ཡོད་ལ། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཕ་རྡུལ་དུ་མ་ཐ་དད་མཐོང༌། །མྲི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྲིན། ཞེས་

སྦར་ནས། འདྲི་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་

མྲི་འཐད་དེ། མཐའ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཁེགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དགག་པར་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མདོ་སེ་པས། སྔོན་པོ་རགས་པའྲི་ཆ་མེད་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕ་
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བའྲི་ཆ་མེད་དུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཉྲི་ག་རང་ལུགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་ཁེགས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཡང་སྔོན་པོ་དེ་གཉྲིས་གང་དུ་ཡང་མྲི་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། མདོ་སེ་པ་དང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་གཉྲི་ག་ཡང་རྡུལ་ཕན་ཡང་གར་བ་ཁས་ལེན་ཞྲིང༌། 

རྡུལ་ཕན་ཡན་གར་བ་ཡྲིན་ན། རགས་པའྲི་ཆ་མེད་གཅྲིག་དང་ཕ་བའྲི་ཆ་མེད་དུ་མ་

གཉྲི་ག་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་ལེན་པའྲི་

རྒོལ་བ་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་པ་གཉྲིས་པོ་འདྲིར་མཐའ་མ་ཆོད་ཀང༌། གཉྲིས་པོ་

འདྲིར་མཐའ་བཅད་ནས་འགོག་པ་ཕྲི་དོན་འགོག་པ་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ངོ་མཚར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་པའྲི་བོད་

ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི། རྲི་བོང་གྲི་ཆལ་སྒགས་པར་ཟད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡོད་ན། མཐོང་མྲི་མཐོང་གྲི་ཁྱད་པར་

མྲི་འཐད་ཅེས་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པར་སོང་གྲི །རྣམ་པ་མེད་ན་མཐོང་མྲི་མཐོང་གྲི་ཁྱད་

པར་མྲི་འཐད་ཅེས་འགོག་པར་མ་སོང་བས་སབས་དོན་ལས་ཉམས་སོ། །རྒྱན་མཁན་

པོ་ལྟར་ན། འདྲི་ཉྲིད་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་ཅྲིང་ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་པའྲི་ཕྲི་རོལ་པ་

ཁ་ཅྲིག་གྲི་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ཅྲིང༌། གལ་ཏེ་དེར་ཡང་མཐོང་མེད་

ལ། ཞེས་སོགས་བྱེ་བྲག་པའྲི་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་པས། སྔ་ཕྲི་གཉྲི་གའྲི་ཕོགས་སྔ་

སྨྲ་བ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་ན་ཡང་མ་འབྲེལ་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་སྣང་བ་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་ཆ་ཅན་བུམ་པའྲི་

གཟུགས་ཀང་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་བོ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྣང་

བ་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་བུམ་པ་མཐོང་བའྲི་བོའྲི་སྣང་བ་གསལ་མྲི་
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གསལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་ན། བོ་ལ་རྣམ་པ་མེད་པ་འགལ་ཞྲིང༌། སྣང་བ་

གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་བུམ་པ་གསལ་མྲི་གསལ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བར་

འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་གསལ་མྲི་གསལ་གང་ལས་བུམ་པ་གསལ་མྲི་

གསལ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཐལ། སྣང་བ་དང་བུམ་པ་འབྲེལ་མེད་དོན་

གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། འབྲེལ་མེད་ཀྲི་ཆོས་གཞན་ཐ་དད་པས་གཞན་ཐ་དད་

དུ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་ཐག་རྲིང་བའྲི་ཚེ། སྣང་བ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིས་མྲི་གསལ་བ་

ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པས་དུ་བ་དང་ཁུག་སྣ་སོགས་ཀྲི་རྡུལ་གྲིས་སྣང་བའྲི་རྡུལ་བསྒྲིབས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་དག་ཐག་ཉེ་བ་འདྲིར་སྣང་བའྲི་རྡུལ་གྲི་སྒྲིབ་བྱེད་ཅྲིས་མ་

ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པས། སྒྲིབ་རྡུལ་སྲབ་ཅྲིང་ཉུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། འོ་ན་ཐག་ཉེ་བའྲི་

ཚེ་སྣང་བའྲི་རྡུལ་ཡང་སྲབ་ཅྲིང་ཉུང་བ་དེ་ལྟ་ཉྲིད་དུ་ཐལ། ཐག་ཉེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས། སྒྲིབ་རྡུལ་སྲབ་ཅྲིང་ཉུང་བ་གང་ཞྲིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་

ཐག་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་སྣང་བ་ཆེས་མྲི་གསལ་བར་ཐལ་ལོ། །ཐག་ཉེ་བ་ལས་གཞན་དུ་

ཐག་རྲིང་པོའྲི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ན། སྣང་རྡུལ་ཡང་སྲབ་མྲིན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་

ཐལ། དེའྲི་ཚེ་སྒྲིབ་རྡུལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་གང་ཞྲིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་ཐག་ཉེ་བ་ཉྲིད་སྣང་ཆེས་གསལ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། རྲི་མ་ལ་སོགས་པ་མྲིག་ལ་

ཤྲིན་ཏུ་ཉེ་བ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སྣང་བ་ཆེར་གསལ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རྲི་མ་དེ་ཡང་

མྲིག་ཤེས་ལ་ཆེས་གསལ་བར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལན་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་སྔོན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 941  

པོ་ལ་ལྟ་བ་དེར་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐེས་པའྲི་གཟུགས་གཞན་ཞྲིག་ཡུལ་དབང་པོར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་ཐག་ཉེ་

བ་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ། ལས་གཟུགས་དེ་གསལ་ཞྲིང༌། ཐག་རྲིང་བ་ན་ལས་གཟུགས་དེ་

མྲི་གསལ་བས་ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ། སྔོན་པོ་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་སྣང་བ་

བྱུང་བ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་པའྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྔོན་པོ་དང་ལས་

གཟུགས་དེ་དག་རྣམས་ནྲི་ཕན་ཚུན་དུ་བསྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། 

སྔོན་པོ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ནྲི། ལས་གཟུག་ཀྲིས་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་པས། 

སྔོན་པོ་ལ་ལྟ་བ་པོ་དེ་ལ་ཐག་ཉེ་རྲིང་གང་ནས་བལྟས་ཀང་ལས་གཟུགས་གཅྲིག་པུ་

སྣང་བར་འགྱུར་གྲི། སྔོན་པོ་སྣང་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་དབང་

བར་དུ་ལས་གཟུགས་ཀྲིས་ཆོད་ཀང་ཡུལ་དེ་ལས་གཟུགས་ཀྲིས་མ་བསྒྲིབས་

སོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན། ཐག་ཉེ་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ། ཅྲིག་ཆར་དུ་གསལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་ལས་གཟུགས་དང་སྔོན་པོ་སོ་སོར་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཐག་རྲིང་བ་ནས་བལྟ་

བའྲི་ཚེ། མྲི་གསལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སྔོན་པོ་དང་ལས་གཟུགས་དག་ཅྲིག་ཅར་དུ་སོ་

སོར་མཐོང་བར་འགྱུར་དགོས་ནའང༌། དེ་ལྟར་སོ་སོར་སྣང་བ་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་

འཐད་དོ། །

གལ་ཏེ། ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ། ལས་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་དོན་

གཞན་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང༌། མཐོང་བ་མེད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ལས་ཀྲིས་ཐག་རྲིང་བའྲི་ཚེ་གཅྲིག་གསལ་བ་བསྒྲིབས་ནས་ཡུལ་དེ་མྲི་གསལ་བར་

སྣང་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཐག་ཉེ་བའྲི་ཚེ་གཅྲིག་མྲི་གསལ་བ་བསྒྲིབས་ནས་གསལ་བར་
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སྣང་བར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀྲིས་ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་བལྟ་བའྲི་དབང་ཤེས་དེ་ལ་ཡུལ་གསལ་མྲི་གསལ་དུ་སྣང་བར་

ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་དེ་བྱེད་པར་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་བྱེད་པ་གང་གྲིས་ཐག་ཉེ་བ་

ནས་ལྟ་བའྲི་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་གསལ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་དོན་དང༌། ཡུལ་མྲི་

གསལ་བ་ལ་དོན་མྲིན་པ་གནོད་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ། ཐག་

རྲིང་བ་ནས་ལྟ་བའྲི་ཚེ། ཡུལ་མྲི་གསལ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་དོན་དང༌། ཡུལ་

གསལ་བ་ལ་དོན་མྲིན་པ་གནོད་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་འདྲི་

དག་གྲི་དོན་ལ་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། དེ་དག་རྣམས་ནྲི་

ཕན་ཚུན་དུ་སྒྲིབ་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དོན་ལ་གཟུགས་གསལ་མྲི་གསལ་གཉྲིས་པོ་ཕན་

ཚུན་གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་བསྒྲིབས་པར་འགྱུར་རམ་མྲི་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པ་ལ་སྦར་

ནས་གལ་ཏེ་བསྒྲིབས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཕྲིར་སྣང་བ་ནྲི། སྒྲིབ་བྱེད་དེ་ལ་གཅྲིག་སྣང་འགྱུར་

རོ་ཞེས་པ་ལས་གཟུགས་གཉྲིས་པོ་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཕན་ཚུལ་སྒྲིབ་

པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་དེ་ལ་ལས་གཟུགས་གསལ་མྲི་གསལ་གཉྲིས་པོ་

གང་རུང་གཅྲིག་ཁོ་ན་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་མ་བསྒྲིབས་ན་ཅྲིག་ཅར་ནྲི། གསལ་དང་མྲི་གསལ་རང་བཞྲིན་དག་མཐོང་

འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དོན་ལས་གཟུགས་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་མ་བསྒྲིབས་ན། ཐག་ཉེ་རྲིང་

ནས་བལྟ་བའྲི་དབང་ཤེས་གཉྲི་གས་ཀང༌། ཅྲིག་ཅར་དུ་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་ལས་གཟུགས་དག་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་དེ་གཉྲི་

གས་ལས་གཟུགས་དེ་གཉྲི་ག་མ་བསྒྲིབས་པར་མཐོང་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་
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འཆད་མོད། འདྲི་དག་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། འབྲེལ་མེད་ཀྲི་དྲི་བ་བྱས་པ་རང་ལའང་

མཚུངས། ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ལན་གཉྲིས་སུ་འཕངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ཡང་འདྲི་ལྟར། བྱེ་བྲག་པས། གལ་ཏེ་དེར་ཡང་མཐོང་མེད་ལ། །བརྟེན་ནས་གཟུགས་

གཞན་འབྱུང་འགྱུར་ན། ཞེས་སྨྲས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཐག་ཉེ་བའྲི་ཚེ་ལས་གཟུགས་

གསལ་བ་གཞན་འབྱུང་ལ། ཐག་རྲིང་བའྲི་ཚེ་ལས་གཟུགས་མྲི་གསལ་བ་གཞན་

ཡུལ་དབང་བར་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ཀྲི། ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་བལྟ་བ་གཉྲི་གའྲི་ཚེའང་

ཡུལ་དབང་བར་དུ་ལས་གཟུགས་གཉྲིས་ཀ་འབྱུང་བར་མ་སྨྲས་སོ། །

དེས་ན། ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོའྲི་འདོད་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། ལས་གཟུགས་

གཉྲིས་ཕན་ཚུན་བསྒྲིབས་སམ་མ་བསྒྲིབས་ཞེས་འདྲི་བ་ནྲི། འབྲེལ་མེད་ཀྲི་དྲི་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་དྲིས་ནས་འཕངས་པའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཡང་

མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཐག་ཉེ་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ་མྲིག་ཤེས་ལ་བུམ་

གཟུགས་གསལ་བར་སྣང༌། ཐག་རྲིང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་མྲི་གསལ་བར་སྣང་ན། བུམ་

གཟུགས་གསལ་བ་དང་མྲི་གསལ་བ་དེ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་

བསྒྲིབས་སམ་མ་བསྒྲིབས། བསྒྲིབས་ན། དབང་ཤེས་དེ་གཉྲི་ག་ལ་བུམ་གཟུགས་

གསལ་བ་གཅྲིག་པུ་སྣང་བར་ཐལ། དེ་གཉྲི་ག་ལ་གཉྲི་ག་སྣང་རུང་གང་ཞྲིག །གསལ་

བས་མྲི་གསལ་བ་བསྒྲིབས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་བུད་མཚམས་དང་བཅས་པ་

ཁས་བངས་སོ། །མ་བསྒྲིབས་ན་དབང་ཤེས་དེ་གཉྲི་གས་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་བུམ་

གཟུགས་གཉྲི་ག་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་དེ་གཉྲི་གས་བུམ་

གཟུགས་དེ་གཉྲི་ཀ་མ་བསྒྲིབས་པར་མཐོང་རུང་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་འཁོར་
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གསུམ་ཁས་བངས་སོ། །དེ་ལ་གཉྲིས་སྣང་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དོན་དུ། བསམས་པའྲི་

ཐལ་འགྱུར་གྲི་གསལ་བ་ཁས་ལེན་ལ་མྲི་འགོ་ཞྲིང༌། དེ་མ་བསྒྲིབས་ན་ཅྲིག་ཅར་ནྲི། 

ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་སྨྲས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གྲི་རྟགས་ཁས་ལེན་ལ་མྲི་འགོ་སྟེ། 

ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོས་ཐག་ཉེ་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ། གསལ་བའྲི་ལས་གཟུགས་མཐོང་

གྲི་མྲི་གསལ་བའྲི་ལས་གཟུགས་མྲི་མཐོང་ཞྲིང༌། ཐག་རྲིང་བའྲི་ཚེ། དེ་ལས་བཟློག་

པར་སྨྲས་ཀྲི། གཉྲི་གའྲི་ཚེ། གཉྲི་ག་མཐོང་རུང་དུ་མ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཊྲིཀ་

བྱེད་དག་གྲིས་ཇྲི་སད་སྨྲས་པ་འདྲི་ནྲི། ལྷ་དབང་བོ་དང༌། རྒྱན་མཁན་པོ་གང་གྲི་ཡང་

དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བོད་དག་གྲིས་རང་རང་གྲི་བོ་གོས་ཀྲི་མཚང་གསལ་བར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ཕོགས་འདྲི་ལ་ད་དུང་བརོད་པར་བྱ་བ་མང་དུ་

ཡོད་མོད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་ཕྲིར་དོན་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐེས་པར་གྱུར་པའྲི་མོང་བ་དབང་ཤེས་རྣམས་ཐག་ཉེ་རྲིང་སོགས་ཅྲི་ལྟར་ཡོད་

པའྲི་རྒྱུ་བཞྲིན་དུ། ཡུལ་གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། །དེ་

ལས་ལྷག་མ་ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་གང་སྨྲས་པ་དེ་དག་རྣམས་ནྲི་

བོ་གོས་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་ལུགས་ངན་ཡྲིན་ནོ། །བཞྲི་པ་གཟུང་དོན་སད་

ཅྲིག་མ་དབང་ཤེས་ཀྲིས་འཛིན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ལ། རྲིགས་པ་དངོས་དང༌། 

སྐོན་སོང་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཤེས་པ་སྒ་དང་མར་མེ་རྣམས། རང་འཛིན་

མངོན་སུམ་དང་ནྲི་ཅྲིག་ཤོག་མངོན་སུམ་དེ་དན་པའྲི་བོ་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ན ། དེ་དག་ལས་སྔ་མའྲི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པས་དེ་རྣམས་
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ནྲི་མངོན་སུམ་དང་དན་ཤེས་ཀྲི་དུས་ན་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་མངོན་

སུམ་དང་དན་ཤེས་ལ་རང་དུས་ན་མེད་པ་དེ་དག་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་གསལ་བར་

འགྱུར་ཞེས་པ་སྟེ། ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་པ་སྒ་དང་མར་མེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་

མངོན་སུམ་དང་དན་ཤེས་ལ་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དག་

གྲི་དུས་ན་ཞྲིག་ནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་དག་ལས་དུས་སྔར་བྱུང་ཟྲིན་པའྲི་

སད་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་དག་གྲི་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུ་ཡྲིན་ན་སྐོན་དེ་ཡོད་ཀང༌། རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་དུས་མཉམ་ཡྲིན་

པས་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྒ་དེ་

ཁྱོད་ཀྲི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་ན་དོན་ཀུན་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ལ་ཕན་

འདོགས་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་

ཡྲིན་ཡང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པས་སྒ་གཟུང་དོན་དུ་ངེས་ཀྲི་དེ་ལས་གཞན་

རྣམས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན་ཉན་ཤེས་དང་སྒ་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པས་རང་དང་

དུས་མཉམ་པའྲི་སྒ་ཁོ་ན་འཛིན་ནོ་ཞེས་ཉན་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་འདྲི་ཡང་འཐད་

པ་མེད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་རང་དང་དུས་མཉམ་པའྲི་རྣ་བའྲི་དབང་པོའང་འཛིན་

པར་ཐལ། དེ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་ན་རེ། 

སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེས་སྒ་རང་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་གཟུང་དོན་དུ་

བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སྒ་འདྲི་ཁོ་བོ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་

ཡྲིན་པས་གཟུང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་རྟོག་པ་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ན་ཡང༌། ཤེས་པ་དེ་

ལ་དེ་འདའྲི་རྟོག་པ་འདྲི་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྒ་འཛིན་མངོན་
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སུམ་ལ་སྒས་རང་འདའྲི་རྣམ་པ་གཏད་པའྲི་སོ་ནས་ཀང་གཟུང་དོན་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སྒ་འདྲི་ཁོ་བོ་ལ་རང་འདའྲི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་ཡྲིན་

པས་གཟུང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་རྟོག་པ་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ན་ཡང༌། ཉན་ཤེ་ལ་འདྲི་

འདའྲི་རྟོག་པ་འདྲི་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །

འོ་ན་སྒ་དེ་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་དུས་ན་མེད་པ་ཇྲི་ལྟར་

གསལ་བར་སྣང་ཞེ་ན། སྒ་དེས་བྱས་པའྲི་སྒ་འཛིན་ཤེས་པའྲི་དུས་ན། སྒ་དེ་མེད་ཀང་

སྒ་དེ་གསལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་ལས་སྒའྲི་དོན་དུ་སྣང་བའྲི་རྣམ་

པར་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དུས་མཉམ་པས་རྣམ་པ་གཏོད་པ་ཅྲི་འགལ་ཞེ་ན། རང་

དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དོན་གཞན་ནྲི་རང་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་

པ་གཏོད་པར་མ་བྱེད་དེེ། རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་ནྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དུས་

མཉམ་པས་རྣམ་པ་གཏོད་པར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། ཤེས་པ་དེ་ལ་རང་གྲི་རྣམ་པ་གཏད་པ་

ཡྲིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་མྲིན་ན། ཤེས་པ་དེའྲི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བར་

ཡང་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། དེ་བས་ན་གཟུང་དོན་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་དགོས་སོ་

ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་གཟུང་དོན་སད་ཅྲིག་མ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་མེད་དུ་མྲི་

འཛིན་ཡང༌། རྡོ་རེ་ལ་སོགས་པ་རང་གྲུབ་ནས་ཀང་ཡུལ་རྲིང་དུ་མྲི་འཇྲིག་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་

པར་མྲི་འཇྲིག་པའྲི་བརྟན་དངོས་སུ་འདོད་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྡོ་རེ་སོགས་ཀྲི་དོན་ཡང་

ཆོས་ཅན། འགོ་བ་ཀུན་གྲི་ཤེས་པ་ནྲི་ཅྲིག་ཅར་རང་ཉྲིད་ཁོ་ནས་བསྐེད་པར་འགྱུར་

པར་ཐལ། རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། རྟག་
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དངོས་ཡྲིན་པ་བུད། གལ་ཏེ་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་པས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར། 

རྡོ་རེ་སོགས་འདྲིའྲི་འབྲས་བུ་དེ་དག་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རྡོ་རེ་སོགས་

སད་ཅྲིག་སོ་སོར་གཞན་དང་གཞན་རྒྱུན་ལན་དུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པར་བརོད་རྲིགས་

པར་ཐལ། དེ་དག་གྲིས་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་རྲིམ་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

འདོད་ན་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་པའྲི་རྡོ་རེ་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པ་

རྣམ་མེད་དུ་བསྐེད་པ་འདྲིར་ཡང་སྐོན་ནྲི་སྔར་གང་གྲིས་ཤེས་ལ་མེད་གསལ་འགྱུར། 

ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་སར་ཡང་དན་པ་མོང་བའྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཚུལ་

གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། དུས་ཕྲིས་དན་པ་ལས་ཀང་སྟེ། །དེ་ནྲི་ཤེས་པ་

མེད་པར་མྲིན། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་འགེལ་བྱེད་སྔ་མ་

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཞུང་འདྲིས་རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་

པ་རྣམ་ལན་དུ་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་

དེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་རྣམ་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀང༌། ཤེས་

པས་གཟུགས་སོགས་དེ་བདག་ཉྲིད་དམ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མོང་བ་ལ་ནྲི་བརད་པ་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པས། རྲིག་བྱ་རེག་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་རྒོལ་བ་དེ་དག་གྲིས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་དག་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་གྲི་རྣམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་མ་གྲུབ་པས། དེ་གྲུབ་

པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ཡང་སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་སོ་སོར་མཐོང་བ་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་
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དན་པའྲི་རྟགས་ལས་གྲུབ་པས། དེའྲི་ཕྲིར། མདོ་ཚིག་དེ་ནྲི་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་ཀྲི་

ཚུལ་གཉྲིས་དན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་དུས་ཕྲིས་དན་པ་ལས་ཀང་སྟེ། དེ་ནྲི་ཤེས་པ་མེད་པར་མྲིན། ཞེས་པའྲི་

གཞུང་གྲི་དོན་དུ་སྨྲས་པའྲི་དན་པའྲི་རྟགས་ལས། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་རྣམས་ཀྲིས་གཟུགས་སྒ་སོགས་

ཐ་དད་པར་གསལ་བར་མོང་བ་མེད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་རྣམས་རང་གྲི་སྤོད་ཡུལ་

གྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་སོ་སོར་ཕེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དབང་

ཤེས་དེ་དག་ལ་འདྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྔོན་པོ་

རྟོགས་པ་མྲིན་གྲི་སེར་པོ་རྟོགས་པའོ་ཞེས་ཐ་དད་དུ་དན་པ་འདྲི་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དབང་ཤེས་ཀྲིས་སྔོ་སེར་སོགས་ཐ་དད་དུ་མོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དབང་

པོ་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་གྲི་ཁྱད་པར་ལས་མོང་བ་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བས། དེའྲི་

ཕྲིར་ཐ་དད་དུ་དན་པ་ཡྲིན་གྲི། རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་དན་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་རྐེན་གྲི་ཚོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་བའྲི་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་ཐ་དད་

པར་དན་པའྲི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྲིག་རྣམ་པར་འབྱེད་ནུས་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང། ཤེས་

པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་གསལ་

པོར་མོང་བ་མེད་པ་ལ་ནྲི་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་དན་བོ་སྐེ་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་མཚེ་མ་སྤུན་ལ་སོགས་པའྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁྱད་པར་གསལ་
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པོར་ཉམས་སུ་མ་མོང་བ་ན། དེ་དག་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་དན་པ་མྲི་”སྐེ
1
་བ་

བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་རང་རྲིག་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། དན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་རྲིག་གྲུབ་པར་

བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང་། གཞུང་དོན་བཤད་པ་

དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་གྲུབ་པ་ན། ཤེས་པ་ཆོས་

ཅན། རང་རྲིག་ཡོད་དེ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེ་བའྲི་”ཕྲིར
2
། ཞེས་བཀོད་པའྲི་ཚེ། 

རྟགས་དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་ཕྲི་རྒོལ་ཁོ་རང་གྲིས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་

ཤྲིང༌། ཁྱབ་པ་གཅྲིག་པུ་བསྒྲུབས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རྟོགས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། 

དོན་དེ་ལ་དགོངས་ནས། ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ཀང༌། རང་རྲིག་ཕལ་ཆེར་

གྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་ཕལ་ཆེར་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་

ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཡྲི། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པས་ཤུགས་ལ་རང་རྲིག་ཏུ་

འགྲུབ་པས་དེའྲི་ཕྲིར་རང་རྲིག་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་ངེས་པ་ན། རང་རྲིག་མེད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཤུགས་ལ་

ཆོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་དེས་བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་གྲུབ་པ་ན། རང་རྲིག་ཤུགས་

ལ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བོ་རྣམ་བཅས་སུ་ངེས་ནས་རང་རྲིག་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༡ན༧ན།   སྐྱ    * སྐྱེ

2 མ་ཕྱི། ༡༤༡བ༡ན།   ཕྱི    * ཕྱིར
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པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ཡང་འདོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་དག་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་ངེས་ཀང༌། རང་རྲིག་འགོག་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། གལ་ཏེ་དེ་དང་འད་བ་ལས། མོང་གཞན་ཅྲི་ཡོད་ཅེས་འདོད་ན། ཞེས་

སོགས་གཞུང་གྲི་སབས་འགར་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་དག་གྲིས་ཤེས་པ་རྣམ་

བཅས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་བརྟན་ནས། ལན་འདེབས་པའྲི་”དོགས
1
་པ་བསུ་ཞྲིང་དེ་དག་ལ་

ལན་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན། ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ཀང༌། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་

བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྲིག་ཡོད་དེ། 

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། བདེ་སོགས་བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་རྟགས་

ཀྲིས་ཕོགས་ཆོས་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཁྱབ་པ་གཅྲིག་

པུ་བསྒྲུབས་པས་ཆོག་པར་དངོས་སུ་བསྟན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་སྔར་བོ་ཚུལ་

”གཉྲིས
2
་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། རྟགས་འདྲི་བཀོད་པའྲི་ཚེ། རྟགས་དེའྲི་

ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། བོ་ཚུལ་གཉྲིས་སུ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཇྲི་སད་

བཤད་པ་རྣམས་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྟགས་དེའྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

ཤེས་པ་དེ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་དགོས་ཤྲིང༌། 

རང་ལས་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་བཀག་ནས། རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་

ཆར་གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུང་རྣམ་དེ་མོང་བར་གྲུབ་པ་ན། གཟུང་

རྣམ་ཡོད་པ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྟགས་དེའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༡བ༦ན།   དགས    * དོགས

2 མ་ཕྱི། ༡༤༢ན༡ན།   གཉས    * གཉྱིས
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ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་བཞྲི་དགོས་ཏེ། གཟུང་རྣམ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དང༌། 

གཟུང་རྣམ་ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་དགོས་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་དང༌། རང་ལ་རས་གཞན་

གྲིས་མོང་བ་འགོག་པའྲི་ཚད་མ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆར་

གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་ཉྲིད་དེའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མའོ། །དེ་ཡང་གཞྲི་

གཟུང་རྣམ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་མ་སྐེས་ན། དེ་མོང་བྱེད་ཡོད་དགོས་པར་ངེས་པའྲི་

ཚད་མ་དང༌། འཛིན་རྣམ་དེའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་སྐེས་མེད་ཅྲིང༌། 

རང་ལས་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་ཁེགས་པ་ཙམ་གྲིས་རང་རྲིག་ཡོད་པས་ཁྱད་

པར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་བཞྲིན་ནོ། །

གཟུང་རྣམ་ཚད་མས་ངེས་ཀང་དེ་ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་དགོས་པར་མ་ངེས་ན། 

འཛིན་རྣམ་དེའྲི་མོང་བྱེད་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་མྲི་སྐེ་ཞྲིང༌། རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་

ཁེགས་ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་རྣམ་པ་དེ་ལ་མོང་བྱེད་གཏན་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་དོགས་

པ་གཅོད་མྲི་ནུས་པས། རྣམ་པ་ཡོད་པ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པས་ཁྱབ་བ་མྲི་འགྲུབ་

བོ། །མོང་བྱེད་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་མ་ཁེགས་ན། སྤྲིར་མོང་བྱེད་ཡོད་པར་ངེས་

ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་རང་རྲིག་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌། ”ཚད
1
་མ་གཞན་

གསུམ་སྐེས་ཀང་འཛིན་རྣམ་ཉྲིད་དེའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པར་མ་ངེས་ན། རང་རྲིག་ཚད་

མས་མྲི་ངེས་ཏེ། འཛིན་རྣམ་རང་རྲིག་གྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་མ་ངེས་

ན་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་རང་རྲིག་ཉྲིད་ཚད་མས་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། གཟུང་རྣམ་ལ་དེས་ཁྱབ་

པ་ག་ལ་ངེས། འཛིན་རྣམ་དེའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པར་ངེས་ན། དེ་ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༢ན༧ན།   ཆད    * ཚད
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ངེས་པས་ཁྱབ་ཀང༌། འཛིན་རྣམ་དེའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པར་ངེས་པ་ལ། སྤྲིར་མོང་བྱེད་

ཡོད་པར་ངེས་པ་དང༌། མོང་བྱེད་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་ཁེགས་པའྲི་ཚད་མ་

གཉྲིས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྣམ་པར་ཡོད་པ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་

པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་བཞྲི་པོ་འདྲིར་གངས་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་གཟུང་རྣམ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་ནྲི། རྟགས་དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའྲི་

ཚད་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྔར་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་ལས་

གཞན་མེད་པས་ཚད་མ་དེ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་ཡང༌། རང་

རྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་སབས་འདྲིར་བཟླས་ཏེ་བཤད་པ་མ་བྱས་སོ། །གཟུང་རྣམ་ལ་སྤྲིར་

མོང་བྱེད་ཡོད་པར་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ཀང༌། 

གཟུང་རྣམ་ངེས་ན། དེ་ལ་མོང་བྱེད་གཏན་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་དོགས་པ་གཅོད་ས་

ཞྲིང༌། ཤེས་པས་ཡུལ་གཏན་ནས་མ་མོང་བར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བ་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་སུའང་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ཤེས་པ་ལ་མོང་བྱེད་མེད་པ་འགོག་པའྲི་

རྲིགས་པ་ཟུར་དུ་གཞུང་བཙུགས་ནས་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པར་མོང་བྱེད་རས་

གཞན་གྲིས་མོང་བ་འགོག་པ་སོགས་ཀྲི་མཐའ་གཅོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཞར་བྱུང་གྲི་

ཚུལ་གྲིས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟོགས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་པ་རྣམས་མོང་བྱེད་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བར་འདོད་པའྲི་

ཕོགས་ལ་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་ཏེ། ཤེས་པ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པས་ཤེས་

པ་མངོན་སུམ་དུ་མོང་བའྲི་མོང་”བྱེད
1
་ཡོད་ཀང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༢བ༧ན།   བྱད    * བྱེད



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 953  

མོང་བྱེད་མེད་ཀྲི། རང་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་ཤེས་པས་མོང་

དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པ་དང༌། སྤོད་པ་པ་གང་དག་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་

གྱུར་ཡྲིན་པས། མངོན་སུམ་དུ་མོང་བྱེད་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་ལས་ཕྲིས་

བྱུང་གྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སོ་ནས་མོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བའོ། །

དེ་ཡང་རང་སེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང༌། སྤོད་པ་པ་མ་གཏོགས་པའྲི་རང་རྲིགས་

ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲི་རོལ་པ་དག་རང་ལས་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་རས་གཞན་གྲིས་མངོན་

སུམ་དུ་མོང་བར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་ལས་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་བོ་

རས་གཞན་གྲིས་མོང་དགོས་པར་མྲི་འདོད་ཀྲི། ཤེས་པ་རྣམས་ཡུལ་མོང་བ་ཉྲིད་

ཀྲིས་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རང་

ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཡོད་པ་གང་གྲི་སོ་ནས་ཀང་ཤེས་པ་རྣམས་

མོང་བའྲི་ངོ་བོར་བཞག་མྲི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་སྒོན་མེ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་

ལ། དེ་ཡང་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་འགོག་པའྲི་སབས་སུ་ཤེས་པ་ཡུལ་མོང་བའྲི་

ངོ་བོ་ཡྲིན་པ་དང༌། རང་རྲིག་མེད་པ་ལ་ནང་འགལ་སྟོན་པའྲི་རྲིགས་པ་དག་གྲིས་

ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། ཚིག་”ཚོགས
1
་སྐྱུང་བའྲི་ཆེད་དུ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པ་དེ་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་ཟུར་དུ་གཞུང་བཙུགས་པ་མ་མཛད་དོ། །བོ་ལ་རང་

རྲིག་མེད་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཤེས་པ་

དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་པས། ཤེས་པ་རྣམས་

རང་དང་དུས་མཉམ་པའྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་དགོས་པར་འདོད་པ་སུའང་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༣ན༥ན།   ཆེགས    * ཚོགས
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ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མ་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ། དེ་དངོས་ཅན་གྲི་བོ་ཡྲིས་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། མོང་མེད་པའང་ཅྲི་ཡྲི་

ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་བོ་མངོན་སུམ་དུ་མོང་བྱེད་ཡོད་ཀང༌། རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་

གྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་དགོས་པར་འདོད་པ་དག་གྲི་ཕོགས་ལ་ཤེས་པ་རྣམས་

རང་ལས་ཕྲིས་བྱུང་གྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་ན། ཞེས་པ་ནས། དོན་མྲི་གསལ་བ་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ། ཤེས་པ་རྣམས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་གྲིས་

མོང་དགོས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

བདག་རྲིག་མྲིན་པའྲི་ཕོགས་དག་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་

གྱུར་དུ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་དགག་པ་སྟོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་

ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། རང་རྲིག་མེད་དོ་ཞེས་འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་རྲིགས་

པ་སྔ་མས་ཁེགས་པར། བདག་རྲིག་མྲིན་པའྲི་ཕོགས་དག་ལ། ཞེས་སོགས་རྐང་བ་

བཞྲིས་བསྟན་ཅྲིང། བརྟེན་དམྲིགས་གོམས་པའྲི་ཁྱད་པར་ལ། ཞེས་པ་ནས། རང་ཉྲིད་

གསལ་བ་དག་མོང་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། དོན་དེ་ཉྲིད་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

གཞན་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་བྱེད་ལ། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་མེད་པས་ན། ཞེས་པ་

ནས། རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་མྲིན་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་

རྒྱུད་ལན་གྲི་གང་ཟག་ལ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་འགོག་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཁྱོད་ཀྲི་བོ་ནྲི་

གཞན་གྲིས། ཞེས་པ་ནས། གཞན་དེའང་མཐོང་བར་གདོན་མྲི་ཟ། ཞེས་པའྲི་བར་
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གྲིས་རྒོལ་བ་དེའྲི་ལུགས་ལའང་ཤེས་པ་རྣམས་རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་བོ་རས་

གཞན་གྲིས་མོང་དགོས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། གཟུང་རྣམ་ཡོད་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་བོ་ལ་རང་རྲིག་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཕོགས་ཆོས་ཚུལ་གཉྲིས་

སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པས་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། རྟགས་དེའྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་

པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གང་ཡང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་

གཞན་གྲི་རྒོལ་བ་གང་དག་བོ་ལ་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། ཤེས་པ་རྣམས་ནྲི་རང་རྲིག་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་རྟགས་ཡང་དག་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རྟགས་ཡང་དག་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྲིག་ཡོད་དེ། ཡུལ་

གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བས་

སོ། །རྟགས་དེའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྲིགས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རང་རྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྟགས་དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་རྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་ཅྲིང༌། གང་གྲི་ཚེ་ཤེས་པ་རྣམས་

རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྲི་གཟུང་བའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་སྣང་བ་ཡྲིན་པར་

གྲུབ་པ་དེའྲི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་དེ་ཉྲིད་རང་ལས་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་ཁེགས་ཤྲིང༌། 

འཛིན་རྣམ་གྲིས་མོང་བར་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་མོང་བ་རང་རྲིག་ཡོད་པར་བདེ་བག་ཏུ་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྟགས་

འདྲིའྲི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་མ་ཟད། ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦོར་བའྲི་

སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པ་ལ་ཆེས་ཉེ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ཕལ་ཆེར་ཞེས་སོས་སོ། །
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གཉྲིས་པ་རྟགས་དེའྲི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

ཤེས་པ་རྣམས་རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་

བར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། འཛིན་རྣམ་གྲིས་མོང་བ་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་

རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པས་རང་རྲིག་མེད་

ཅྲིང་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། དགག་

པ་དངོས་དང༌། དེའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རྣམས་

ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་ཀང༌། རང་རྲིག་ཡོད་མྲི་དགོས་ཏེ། རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་བོ་

རས་གཞན་གྲིས་མོང་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཤེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ནྲི་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་

རྣམས་ཀྲིས་མོང་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་རྲིག་མེད་ཀང་སྔོན་པོ་དེའྲི་དངོས་པོའམ་རྣམ་

པ་ཅན་གྲི་དབང་བོ་ཕྲི་མ་ཡྲིས་ནྲི་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་སྔ་མ་འགགས་པ་དེ་ཇྲི་ལྟར་

མོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་རྲིག་མེད་ན་དབང་ཤེས་དེས་གང་ཡང་མོང་

བར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སྔ་མའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་ན། སྔོན་པོ་མ་མོང་

བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། སྐོན་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། 

སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། ཉམས་མོང་མ་ལུས་བཟློག་པར་འགྱུར་ཞྲིང་ཁྱོད་

མོང་བའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གྲི་ངོ་བོའང་མོང་བྱེད་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་གྱུར་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྔོན་པོའང་མ་མོང་བར་ཐལ། དེ་ཡང་རང་གྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་མེད་ན། མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་འགལ་ཞྲིང༌། མོང་བའྲི་ངོ་

བོ་མ་ཡྲིན་ན་ཡང་ཡུལ་མོང་བ་ཡྲིན་པར་འགལ་ལ། ཡུལ་མོང་ན་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་
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དགོས་ཞྲིང༌། མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ན་ཡང༌། རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཡོད་

དགོས་པས། རང་རྲིག་མེད་པ་འགལ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཤེས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ཡུལ་མོང་བ་དང༌། རང་རྲིག་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་ནང་འགལ་སྟོན་

པའྲི་རྲིགས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་སྔོན་པོ་

གང་གྲི་ནྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པའྲི་དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་དེས་སྔོན་པོ་དེ་མོང་བ་

མྲིན་ཞེས་པའང་ཐོབ་པར་ཐལ། དེ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་སྔ་མའྲི་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། དོན་དུ་སྣང་བ་དང་ལན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་ཁ་ཕྲི་རོལ་དུ་མངོན་པར་

ཕོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་སྣང་བས་ཁྱབ་ལ། རང་གྲི་མོང་བྱར་གྱུར་པའྲི་བོ་ལ་མངོན་

སུམ་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་བོ་རྣམས་རྟག་ཏུ་བདག་ལ་ནང་མངོན་ཕོགས་པས་ཁྱབ་

པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ལ། སྐོན་སོང་དགོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་མེད་

ཀང༌། མོང་བའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཤེས་པ་རྣམས་ཡུལ་དེ་དང་འད་བ་

ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་འཇོག་བྱེད་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་ཅེས་འདོད་

དོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་འད་བའྲི་དོན་ཆོས་མཚུངས་ལ་འདོད་ན་ཡུལ་

ཤེས་ཁྱད་མེད་དུ་ཐལ། ”འད
1
་བའྲི་དོན་གཟུང་རྣམ་ལ་འདོད་ན་མོང་བའྲི་འཇོག་བྱེད་

དུ་མྲི་འཐད། འད་བ་ཆོས་མཚུངས་པ་ཐུག་མེད་ཀྲི་སྐོན་གཞན་བསྟན། གཟུང་རྣམ་

མོང་བའྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གྲི་ལན་དགག་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༤༥ན༡ན།   འབྲ    * འད
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དང་པོ་ནྲི། ཁྱོད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་འད་བ་ཉྲིད་ཤེས་པ་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

པའྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་སྨྲས་པ་དེ་ལ་འད་བའྲི་དོན་ཆོས་མཚུངས་པ་ཙམ་ལ་འདོད་དམ། 

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། འད་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ་

མོང་བ་ཉྲིད་ནྲི་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡུལ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་བཞྲིན་དུ། 

ཡུལ་ཡང་ཤེས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པས། ཤེས་པས་ཡུལ་མོང་བ་བཞྲིན་དུ། ཡུལ་

གྲིས་ཀང་ཤེས་བ་མོང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་དང་ཆོས་མཚུངས་

པས་ཡུལ་མོང་བར་འཇོག་པ་བཞྲིན་དུ། ཡུལ་ཡང་ཡུལ་ཅན་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་

ཡུལ་གྲིས་ཡུལ་ཅན་མོང་བར་འཇོག་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཡུལ་ཅན་དང་ཡུལ་ཕན་

ཚུན་ཆོས་མཚུངས་པར་ཁྱད་མེད་ཀང༌། ཡུལ་ཅན་མྲིག་ཤེས་སོགས་ནྲི་བོ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ཡུལ་གཟུངས་སོགས་ནྲི་བོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། དེས་ན་བོ་ཡྲིན་པ་དང་འད་

བ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ཚོགས་པ་དེ་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པས་འཇོག་བྱེད་དུ་འདོད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་བོ་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་འཇོག་བྱེད་དུ་སྨྲ་བར་རྲིགས་ཀྲི། འད་བ་

དེའྲི་ཟུར་དུ་སོས་པ་དོན་མེད་དེ། ཡུལ་དང་འདེ་བ་ལས་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་འགྲུབ་པ་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། བོ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་བསྒྲུབ་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡུལ་དང་འད་བའྲི་དོན་ཡུལ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཙམ་ལ་མྲི་འདོད་

པར་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ལ་འདོད་ན། དེ་ནྲི་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་འཇོག་

བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དོན་

དང་འད་བའྲི་རྣམ་འཇོག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མྲིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་དེའྲི་མོང་བའྲི་ངོ་
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”བོ
1
་དེ་རང་ཉྲིད་མོང་བའྲི་འཛིན་རྣམ་དེ་ཡྲི་རྣམ་པ་བཞག་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཟུང་

རྣམ་དེ་མོང་བའྲི་ངོ་བོའྲི་འཇོག་བྱེད་མ་ཡྲིན་ན། དེས་གང་འཇོག་པར་ནུས་ཞེ་ན། 

གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ན། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་

ལ། དོན་རྟོགས་པའྲི་བྱ་བ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་

འཇྲིག་རྟེན་ན་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་

རྟོགས་པར་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་རྟོགས་པའྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་རང་གྲི་

ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲི་སྔོ་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དེ་མོང་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་

དེ་འོངས་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་དུ་

སྒོ་འདོགས་པའྲི་སོ་ནས་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་མོང་བར་གགས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་སོགས་མོང་བ་ལས་དེ་

ལྟར་གགས་པ་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཟུགས་སོགས་རྟོགས་པའྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པར་མྲི་འདོད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡོད་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་སྔོ་སོགས་སྣང་བའྲི་དབང་བོ་ནྲི་སྔོ་སོགས་དང་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། ཕྲི་

རོལ་དོན་ལ་ཚད་མ་གང་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། དེ་འདའྲི་བོ་ནྲི་སྔོ་སོགས་དང་དངོས་པོ་

གཅྲིག་མ་ཡྲིན་ན། བོ་དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་དོན་སྔོ་སོགས་མོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། དུས་མཉམ་རས་

ཐ་དད་ལ་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འབྲེལ་པ་མེད་པ་ཡང་གཟུང་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༥ན༧ན།   བ    * བོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 960  

དུ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དུས་མཉམ་ཡྲིན་

པས་དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན། དེ་

དེའྲི་གཟུང་དོན་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་ལ། སྔོན་པོ་དེ་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་

དོན་མ་ཡྲིན་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔོན་པོ་ནྲི་སྔོ་སྣང་

དབང་ཤེས་དང་རས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཁས་བངས་ཀང་ཕྲི་དོན་ཡོད་པར་མྲི་

འཐད་དོ། ཞེས་པ་སྟེ། འདྲི་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །ལྷ་

དབང་བོ་དང་རྒྱན་མཁན་པོ་གཉྲི་གའང་སབས་འདྲིར་ཕྲི་དོན་ཁས་མྲི་ལེན་པར་

མཐུན་ཞྲིང༌། ལྷ་དབང་བོས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཕ་རོལ་པོས་བཀོད་པའྲི་དྲི་བར་

བཤད་ལ། རྒྱན་གྲིས་རང་གཞུང་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ནྲི་མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྲྲིས་སོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་བས་ན་གང་གྲི་ཚེ་ཤེས་པའྲི་

མོང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་དོན་དང་འད་བའྲི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་འདྲི་ཡྲི་

མོང་བའྲི་ངོ་བོ་དེ་རང་ཉྲིད་གསལ་རྲིག་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་འཛིན་རྣམ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པས་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་གྲིས་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཉེ་བར་སྒྲུབ་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཀང་

བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་ནྲི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་འད་བའྲི་དོན་ཡུལ་དང་

ཆོས་མཚུངས་པ་ལ་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་མོང་བའྲི་འཇོག་བྱེད་དུ་ཁས་བངས་ན་དོན་

མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་ཡུལ་དང་བདག་ཉྲིད་ཀུན་གྲིས་

འད་ན་ནྲི། ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཉྲིད་མྲིན་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཆ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་མཚུངས་ན་ནྲི། 

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མོང་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། རང་རྲིག་མེད་
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པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བ་དག་གྲི་ར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་ཁས་

ལེན་པ་མེད་ཀང༌། སབས་འདྲིར་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་དཔུང་མ་བཟོད་

པར། ཤེས་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཕོགས་ཁས་བངས་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་ན་

ལན་འདྲི་ལྟ་བུས་དགག་པར་བྱའོ། ཞེས་དོགས་པ་བསུ་བའྲི་སོ་ནས་མཐའ་གཅད་

པའྲི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་སྔོ་སོགས་ལས་སྐེ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ངོ་བོ་ཡྲི་རྣམ་པར་སྣང་

བའྲི་ཕྲིར་སྔོ་སོགས་ཉམས་སུ་མོང་བར་འདོད་ལ། སྔོ་སོགས་མོང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་མོང་

བའྲི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་སྐེས་འད་བ་”སྔོ
1
་སོགས་མོང་བའྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་གྲི། མོང་བའྲི་ངོ་

བོའྲི་འཇོག་བྱེད་མ་ཡྲིན་ལ། སྔོ་སོགས་མོང་བས་མོང་པའྲི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའྲི་ཡྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། དེ་བཞྲིན་དུ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དན་པའྲི་བོས་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ཡང༌། 

ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉམས་མོང་སྔ་མ་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ལས་

སྐེས་ཤྲིང༌། དེའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉམས་མོང་སྔ་མ་ཉམས་སུ་མོང་ངོ་

ཞེས་དོན་བཞྲིན་དུ་ནྲི་ངེས་པ་འདེན་པ་མྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་

ཡང་ལན་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་ལའང་ངེས་པ་དེ་ནྲི་རྟག་ཏུ་འདེན་པའྲི་ཁྱབ་པ་

མེད་ཅྲིང༌། རེས་འགའ་ཉམས་མོང་སྔ་མ་ལའང་ངེས་པ་འདེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་

དོན་ལའང་ངེས་པ་རྟག་ཏུ་འདེན་པའྲི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ངེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་

དོན་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་མོང་བ་མེད་པའང་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། དན་ཤེས་ལའང་མོང་བ་སྔ་མའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༤༦ན༧ན།   སོ    * སྔོ
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གཉྲིས་པ་འཛིན་རྣམ་གྲིས་མོང་བར་མཐའ་གཞན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པས་

སྒྲུབ་པ་ནྲི། གཞན་ཡང་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་ན་དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་

བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྲིག་པ་གསལ་བ་ནྲི་སྐེས་པའྲི་སྣང་བ་འདྲི་གང་ཡྲིན། དེ་ཅྲི་དཀར་

སོགས་མངོན་པར་གསལ་བ་ལས་རས་གཞན་པའྲི་དངོས་པོའམ་འོན་ཏེ་དེའྲི་བདག་

ཉྲིད་གྱུར་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་སྟེ་དཀར་སོགས་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་དེ་དཀར་སོགས་

གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་

པའོ། །དེ་དེ་ལས་རས་གཞན་པའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ན། དཀར་སོགས་གསལ་

བ་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་ནྲི། ཆོས་ཅན། ཅྲི་ལྟར་དཀར་སོགས་ཁྱོད་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གསལ་

བར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་

སྐེས་པས་ཕྲིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པ་རྣམས་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་ན་ཡུལ་གསལ་བ་

ཡྲིན་པ་འཐད་ཀྲི། ཤེས་པ་དེ་རྣམས་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མྲིན་ན། འགོ་བ་མ་

ལུས་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གང་ཡང་གསལ་བ་མ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

སྐོན་མེད་དེ། ཤེས་པ་རྣམས་རང་ཉྲིད་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། 

ཡུལ་གསལ་བ་ནྲི་རང་ཉྲིད་གསལ་བྱེད་གཞན་གྲིས་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་རང་ཉྲིད་གསལ་བྱེད་ཀྲི་བོ་རས་གཞན་དེའང་དེ་ལས་རས་

གཞན་གྲི་བོས་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་དོ། །སབས་འདྲི་དག་གྲི་གསལ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། མོང་བ་དང་

དོན་གཅྲིག་གོ །

གཞན་ཡང་ཤེས་པ་རྣམས་རང་ཉྲིད་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་
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རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བར་བྱེད་དགོས་ན་མཐོང་

བར་དཀར་སོགས་དང་དེ་འཛིན་པའྲི་བོའྲི་འབྲེལ་པ་རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་པ་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་དེ་གཉྲིས་ལས་གཅྲིག་དཀར་སོགས་རྟོགས་པའྲི་

ཚེ། གཉྲིས་པ་དཀར་སོགས་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་འདོད་ན། རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས། ངའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དཀར་སོགས་

མཐོང་ངོ་སྙམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་ཡུལ་དཀར་སོགས་ཡུལ་ཅན་མྲིག་ཤེས་དེ་ཡྲི་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་ནས་དན་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དན་ཤེས་ཀྲིས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་མཐོང་བ་ན། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དཀར་སོགས་མཐོང་ཞེས་བྱ་

བར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་འཐད་ཀྲི། གཞན་དུ་ན་དེ་ལྟར་ངེས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ཉྲིད་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལན་

འདེབས་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་གང་གྲིས་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་ན། དཀར་སོགས་དང་

འད་བའམ་དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ནྲི། དཀར་སོགས་མཐོང་བ་དན་པའྲི་

སེམས་གཞན་གྲིས་ནྲི་མཐོང་ཞྲིང་ངེས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དཀར་

སོགས་མཐོང་བ་དན་ནོ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། ཞེས་པ་སྟེ། དོན་ནྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་མྲིག་

ཤེས་ལ་དཀར་སོགས་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དན་པས་དཀར་སོགས་མྲིག་ཤེས་

ཀྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་དན་པ་ཡྲིན་གྲི། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དཀར་སོགས་མཐོང་

བའྲི་ཚེ། མྲིག་ཤེས་རང་ཉྲིད་ཀང་མོང་བྱེད་ཀྲིས་མོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་དུ་

དན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །

དེའྲི་ལན་སྟོན་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་དན་པའྲི་ཤེས་
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པས་མྲི་མྲིག་ཤེས་འདྲི་དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བར་དན་པས་ན། རང་རྲིག་

ཡོད་པར་འགྲུབ་སྟེ། འདྲི་ལྟར་དཀར་སོགས་མཐོང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཅྲི་

ལྟར་ཁྱོད་གཞན་དཀར་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པར་སྐེས་པ་དེ་རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་

ཀྲིས་རྲིག་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཅྲི་སྟེ་ན་རང་དཀར་སོགས་ཀྲི་དངོས་པོའམ་རྣམ་

པར་སྐེས་པ་དེ་དེའྲི་ཚེ་མོང་བྱེད་ཀྲིས་མྲི་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་དཀར་སོགས་མ་

མཐོང་ན་དཀར་སོགས་དན་པའྲི་བོ་མྲི་སྐེ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་ན་དཀར་སོགས་མཐོང་

བའྲི་མྲིག་ཤེས་འདྲི་དཀར་སོགས་དང་འད་བའམ། དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྐེས་

པས་ན། རང་རྲིག་ཡོད་པར་གྲུབ་སྟེ། ཅྲི་སྟེ་རང་གྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་

ཀྲིས་མྲི་རྲིག་ན་དེ་ལ་ཅྲི་ལྟར་གཞན་དཀར་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་

ནས་དཀར་སོགས་རྲིག་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་སྟེ། ངག་དོན་ནྲི། དཀར་སོགས་སྣང་

བའྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་ཇྲི་ལྟར་གཞན་དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་

བའྲི་སོ་ནས་དཀར་སོགས་རྲིག་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གྲི་དངོས་པོར་

གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཀྲིས་མྲི་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་

དོན་ལ་གླང་པོ་ཆེ་རྟོག་པའྲི་དམུས་ལོང་དང་ཆོས་མཚུངས་ཤྲིང༌། ཁྱོད་ཀྲི་གཞན་མྲི་

རྲིག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་ཁྱོད་རང་མྲི་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཆད་པ་དག་ནྲི་ཁོ་བོས་

ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྲིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་མྲིག་ཤེས་ལ་དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་

དཀར་སོགས་དན་པ་ན། ཡུལ་ཅན་མྲི་ཤེས་ཀྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་དན་དགོས་

ན། དཀར་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཤར་བས་དཀར་སོགས་མོང་བར་འདོད་དགོས་ནའང་
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ཕོགས་དེ་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འད་བ་ལས་ནྲི་མོང་ཞེས་པའང། ཡྲིན་ཡང་འཁྲུལ་

པ་ཅན་ཡྲིན་པས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་སྔར་ཉྲིད་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཅྲི་ལྟར་དཀར་སོགས་མཐོང་བའྲི་དབང་ཤེས་དེ་ནྲི་མཐོང་བ་དཀར་

སོགས་དང་འད་བ་ཡྲིན་པར་རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་དེས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་

པར་ཐལ། དོན་ནྲི་སྔར་མཐོང་བའྲི་དུས་ན་ཤེས་པ་མོང་བྱེད་ཡོད་པ་མྲིན་པས་

སོ། །ཁྱབ་སྟེ། འད་ཡུལ་གཉྲིས་ཀ་ཚད་མས་མཐོང་བ་དག་ནྲི་ཕན་ཚུན་འད་བར་

འཛིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། ཤེས་པ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེས་པར་ཁས་བངས་

ཀང་རང་རྲིག་ཁས་མ་བངས་ན། དོན་མཐོང་བའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་མཐོང་བ་མེད་པས་དོན་

དན་པའྲི་ཚེ་ཤེས་པ་དན་པ་མྲི་འཐད་པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་འད་བ་ཉྲིད་ཀང་

མྲི་འདོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་ཡུལ་དང་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཀ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་

པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་དོན་དང་ཤེས་པ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སྙད་དེ་དག་སོས་སུ་ག་ལ་

ཡོད་དེ་དོན་དང་ཤེས་པ་གང་ཡང་དན་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་དག་གྲིས་དཀར་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་དཀར་སོགས་

མངོན་པར་གསལ་བ་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་པ་བཀག་ནས་དབང་ཤེས་དེ་དཀར་

སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་

པའྲི་འཛིན་རྣམ་མོང་བྱེད་ཡྲིན་དགོས་པས་རང་རྲིག་མེད་པ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་སྟོན་

པ་ནྲི། ཅྲི་སྟེ་དཀར་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་དེ་རང་ཉྲིད་དཀར་

སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྲི་དངོས་པོའམ་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ཡྲིན་ན། འོ་ན་ནྲི། 

དབང་ཤེས་དེ་རང་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་
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འཛིན་རྣམ་དེས་མོང་བར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། དབང་ཤེས་དེ་རང་གྲི་

ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་མོང་བྱེད་ཀྲིས་མྲི་གསལ་ན་ནྲི། དབང་ཤེས་དེ་ལ་དོན་མྲི་གསལ་

བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བས། དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རང་རྲིག་དང༌། བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། ཞེས་

བྱ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །

གསུམ་པ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པས་རང་རྲིག་མེད་ཅྲིང་བོ་རས་

གཞན་གྲིས་མོང་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། རྲིགས་པ་སྔ་མས་ཀང༌། དེ་འགོག་བྱེད་

ཀྲི་རྲིགས་པ་འཕངས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཚུལ་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཤེས་པ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་ཀང༌། བདག་རྲིག་ཡོད་པ་

མྲིན་པའྲི་ཕོགས་དག་ལ་དོན་ཀུན་མཐོང་བ་མེད་པས་དོན་དང་ཤེས་པའྲི་ཐ་སྙད་

ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི་བོ་ཐམས་ཅད་ནྲི་

མངོན་སུམ་མྲིན་ཅྲིང་ལོག་དུ་གྱུར་བས་རང་རྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བའྲི་སྤོད་

པ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལའང་ལེན་བཏབ་བོ། །ཇྲི་ལྟར་ལན་བཏབ་ན། ཤེས་པས་དོན་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་པ་སུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དབང་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བ་དན་པ་མྲི་སྲྲིད་

དགོས་པས་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཚུལ་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པས་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་དགག །ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་དགག །ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་
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དགོས་པ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། བདེ་སོགས་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་

གྲུབ་ཅྲིང་རང་རྲིག་ཡོད་པར་བསྟན། བདེ་སོགས་ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་

དགོས་པའྲི་ལན་དགག །དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་

གྱུར་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། བདེ་བས་འདོད་ཅྲིང་སྲིམ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་

གྲིས་གདུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྱད་པར་རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གལ་ཏེ་བདེ་སྡུག་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ཀང་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། བདེ་སྡུག་དེ་དག་

ནྲི་ཆོས་ཅན། བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྟེན་དབང་པོ་དང༌། དམྲིགས་པ་ཡུལ་དང༌། དེ་

མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིད་བྱེད་སོགས་གོམས་པའྲི་ཁྱད་པར་ལས་འདོད་མྲི་འདོད་ཐ་དད་པར་

ནྲི་འཇུག་པ་ཅན་”དེ
1
་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་རྲིག་ཡོད་དེ། 

བདེ་སྡུག་དེ་དག་བོ་གང་ཞྲིག །དེ་དག་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་བོ་གཞན་དེ་ཤེས་

”ཤྲིང
2
་། མོང་བ་གང་ཡྲིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཚད་མས་རྟོགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་དགོས་པའྲི་ལན་

དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདེ་སྡུག་ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་རྲིག་ཅྲིང་མོང་བ་ཡྲིན་ན། 

སྐོན་ཅྲི་ཡོང་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་གྲི་བདེ་སྡུག་གང་ཟག་གཞན་གྲིས་ཀང་

སྤོད་ཅྲིང་མོང་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་རས་གཞན་

དང༌། གཞན་གྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་ལ་རྟོག་པ་གཉྲི་ག་ཡང་རྟོག་ཚུལ་མཚུངས་

པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་དེས་བསྐེད་པ་དང་དེར་སྣང་བའྲི་བོ་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་རྲིག་ཅྲིང་མོང་བྱེད་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ནྲི་མྲིན་པས་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༡ན།   དོ    * དེ

2 མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༢ན།   ཤང    * ཤྱིང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 968  

སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དམྲིགས་པར་བྱེད་པ་གཞན་ལ་ཡང་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་གདོན་མྲི་

ཟ་བར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁྱེད་ཀྲིས་ཁས་བངས་དགོས་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་

མེད་པར་ཁྱོད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་གང་ཞྲིག །གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་ལ་རྟོག་

པའྲི་བོ་དེ་ཅྲི་སྟེ། བདེ་སོགས་དེ་ལས་སྐེས་པ་མྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཅན་

ཡང་མ་ཡྲིན་ན། བོ་དེ་ཡུལ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ལས་སྐེས་པ་དང་དེའྲི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་གང་གྲི་སོ་ནས་ཀང་དེ་ཡུལ་དུ་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གལ་ཏེ་བདེ་སྡུག་དེ་ཉྲིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་ཀང༌། དེའྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་ཡན་

”གར
1
་བ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སྡུག་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་ཆོས་

ཅན། བདེ་སྡུག་དེ་མ་བཟུང་ན་དེའྲི་སྤྲི་རྟག་དངོས་དེ་དག་ཀང་མྲི་འཛིན་པར་ཐལ། 

སྤྲི་རྟག་པ་དེ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཀང་དངོས་པོ་མྲིན་ནོ་ཞེས་ཀང༌། རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་

སྔར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བདེ་སྡུག་སོགས་ཀྲིས་དོན་སྣང་བའྲི་སོ་

ནས་བདེ་སྡུག་སོགས་མོང་བྱེད་དེ་ནྲི་བདེ་སྡུག་སོགས་ཀྲི་”བོ
2
་དེ་ལས་རས་གཞན་

མྲིན་པ་ངེས་ན། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྲི་བོ་དང་ནྲི་བདག་རྲིག་ཡོད་པར་གྲུབ་

བོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་འཛིན་བྱེད་ཀང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མ་འདྲི་དག་སྤོད་པ་

པའྲི་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྤོད་པ་པ་ནྲི། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་དུ་

འདོད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་

མོང་བར་མྲི་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མྲི་མཐོང་དོན་གཅྲིག་ལན་སོགས་ཀྲིས་ཞེས་པའྲི་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༦ན།   གང    * གར

2 མ་ཕྱི། ༡༤༩བ༡ན།   བླ    * བློ
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ནྲི། བྱེ་བྲག་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་གྲི། སྤོ་པ་པ་དེ་ལྟར་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། བྱེ་བྲག་པ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཁས་ལེན་གྲི་རྒྱད་པན་པ་དང༌། 

སྤོད་པ་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཁས་མྲི་ལེན་པས་གང་དག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་གྲིས། ཞེས་སོགས་ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

བས་ན་སྤོད་པ་པ་ལ་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་ན། རྒྱུད་གཞན་གྲི་

བདེ་སྡུག་གང་ཟག་གཞན་གྲིས་མོང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་”རོ། །
1
ཞེས་པའྲི་གནོད་

བྱེད་བསྟན་པ་དེ་ཉྲིད་བྱེ་བྲག་པ་དང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་རས་

གཞན་གྲིས་མོང་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འཇུག་པ་ཡྲིན་པས། རྒོལ་བ་

དེ་དག་གྲི་ལུགས་ཀྲིས་གནོད་བྱེད་འདྲི་ལ་སྐོན་སོང་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་

ལ་ལན་གདབ་པའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྤོད་པ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པའྲི་ཞར་ལ་

འོངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྟོན་པའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། བདེ་སོགས་ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་

མོང་ན། གཞན་གྲིས་ཀང་ནྲི་དེ་དཔོད་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་བདེ་སོགས་ཤེས་

པ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བར་འདོད་པའྲི་བྱེ་བྲག་པ་དང༌། རྲིགས་པ་ཅན་པ་དག་ན་

རེ། གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་བདེ་སོགས་ལ་རྟོག་པའྲི་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་བོ་ནྲི། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་

བདེ་སོགས་དེ་ལ་འཛིན་བྱེད་ཡྲིན་ཀང་མངོན་སུམ་ཉྲིད་ནྲི་མྲིན་ལ་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་བདེ་

སོགས་ལ་རྟོག་པའྲི་ལྷ་སྦྲིན་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་རས་གཞན་ནྲི་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་

པས་མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་རས་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༡༤༩བ༤ན།   ར།    * རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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གྲིས་ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་མོང་བ་དང༌། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་པས་ལོག་གྱུར་དུ་འཛིན་

པའྲི་ཚུལ་ཐ་དད་པ་དེ་གང་ལས་ཀང་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉྲི་གས་དོན་ཁྱོད་རྣམ་

མེད་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་བངས། གལ་ཏེ་རྣམ་

མེད་དུ་འཛིན་པར་འད་ཡང༌། རང་གྲི་བདེ་སྡུག་རང་གྲིས་མོང་བའྲི་རྒྱུ་སྔོན་གྲི་མ་

མཐོང་བའྲི་ལས་ཡོད་ལ། གང་ཟག་གཞན་གྲིས་རང་གྲི་བདེ་སྡུག་མོང་བའྲི་རྒྱུ་ལས་

མེད་ཅྲིང༌། རང་གྲི་བདེ་སྡུག་དང་དེ་མོང་བྱེད་ཀྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་རས་གཞན་བདག་

གྲི་དོན་གཅྲིག་ལ་ལན་པ་སོགས་ཀྲིས་འབྲེལ་ལ། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་དང་རང་གྲི་བདེ་

སོགས་བདག་གྲི་དོན་གཅྲིག་ལ་ལན་པའྲི་འབྲེལ་བ་མེད་པས། དེ་གཉྲིས་མོང་བ་དང་

མ་མོང་བ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་བདེ་སོགས་ལ་རྟོག་པའྲི་ལྷ་སྦྲིན་

རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་ཕྲི་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་རང་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་བདེ་

སོགས་སྔ་མ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཅྲིང་མོང་བར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་

དག་དང་བདག་གྲི་དོན་གཅྲིག་ལ་ལན་པའྲི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདག་

རྟག་པའྲི་དོན་གཅྲིག་ལ་ལན་པའྲི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ན་དུས་མཉམ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་ཡུལ་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་མཚུངས་པ་ལ་སྔོན་གྲི་

ལས་དབང་གྲིས་མོང་མ་མོང་གྲི་དབྱེ་བ་ཡོད་པའང༌། གལ་ཏེ་དེར་ཡང་མཐོང་མེད་

ལ། །བརྟེན་ནས་གཟུགས་གཞན་འབྱུང་འགྱུར་ན། ཞེས་སོགས་འགོག་པའྲི་སབས་

སུ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་གསལ་ཟྲིན་ཏོ། །སབས་འདྲིར། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་

བྱེད་མཐའ་དག་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་ལ་
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རྟོག་པའྲི་མཆོད་”སྦྲིན
1
་གྲི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲི་གཞན་ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་

སོགས་ནྲི་རྣམ་པ་ཀུན་”ཏུ
2
་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་

པའྲི་སྔོན་གྲི་ལས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་མོད། ཐལ་འགྱུར་འདྲིའྲི་ཁྱབ་པ་དེ་འཛིན་

པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་གྲི་ལས་མེད་པ་ལ་དེ་མྲི་འཛིན་པས་མ་ཁྱབ་ན། དེ་མོང་བའྲི་

རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་གྲི་ལས་མེད་པ་ལ་དེ་མྲི་མོང་བས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། ཅེས་པ་

མ་གཏོགས་གཞན་ཁས་ལེན་ལ་འགྲིག་པ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་

དེ། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགེ་སྲིག་གྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་བདེ་སྡུག་མོང་བ་ལ། དེའྲི་

རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་གྲི་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་དགོས་ཀང་དེ་འཛིན་པ་ལ། དེ་འཛིན་པའྲི་

རྒྱུར་སྔོན་གྲི་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་དུ་ན་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་མ་བསགས་པར་དགེ་སྲིག་གྲི་འབྲས་བུར་

གྱུར་པའྲི་བདེ་སྡུག་མོང་བ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན། ལྷ་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགེ་སྲིག་གྲི་

འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་བདེ་སྡུག་ལ་རྟོག་པའྲི་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་བོ་དེ་ཡང་དགེ་སྲིག་གྲི་

ལས་ཀྲི་འབྲས་བུར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་དངོས་སུ་འགལ། ཅྲི་སྟེ། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་

སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མྲི་འཛིན་པར་ཐལ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་སྔོན་གྲི་

ལས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་མངོན་སུམ་གྲི་ཁྱད་པར་སྦོར་བས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དམལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ལ་”དེ
3
་མོང་བའྲི་རྒྱུར། སྔོན་གྲི་

ལས་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༠ན༧ན།   སྦྲྱིན    * སྦྱིན

2 མ་ཕྱི། ༡༡༥༠ན༧ན།   དུ    * ཏུ

3 མ་ཕྱི། ༡༥༠བ༥ན།   ད    * དེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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ལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུར། སྔོན་གྲི་ལས་དགོས་པས་མ་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྲིས་དམལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མངོན་

སུམ་དུ་མྲི་འཛིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲིས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུར་སྔོན་གྲི་

ལས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པའྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བས་བདག་

ཉྲིད་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་པ་མ་རུངས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་པ་ལ་

སོགས་པ་གང་དག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འདོད་པ་དེ་དག་གྲི་ལྟར་ན། རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་གྲིས་གཞན་གྲིས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དམྲིགས་པའྲི་ཚེ། བདེ་སོགས་

རང་རྒྱུད་ལ་མོང་བའྲི་”སྐེས
1
་བུའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སོགས་མོང་བའྲི་ཤེས་པ་དང༌། བདེ་

སོགས་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བར་མཚུངས་པས་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་

ཡང་བདེ་སྡུག་ཅན་གྲི་སྐེས་བུ་དེ་བཞྲིན་དུ། བདེ་བས་”སྲིམ
2
་ཞྲིང་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་

གདུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྡུག་སོགས་སྐེ་བའྲི་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཕད་

པས། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐེས་པ་དེ་ཉྲིད་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་བར་ཐ་སྙད་བྱེད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །བདེ་བས་ན་ཕ་རོལ་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འཁྲིག་པའྲི་བདེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ནྲི། བུད་མེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་དང། དེའྲི་དབང་པོ་ཕད་ཅྲིང་

འདུས་པ་མེད་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་

དག་ལ་ནྲི་སྐེ་བ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ”དེ
3
་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ཉྲིད་སྡུག་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༡ན༡ན།   སྐྱོས    * སྐྱེས

2 མ་ཕྱི། ༡༥༡ན༡ན།   སམ    * སྱིམ

3 མ་ཕྱི། ༡༥༡ན༣ན།   ད    * དེ
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བསྔལ་མོང་བའྲི་དོན་དུ་འགྱུར་དགོས་ནའང་རང་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐེས་པར་གྱུར་

ཉྲིད་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བའྲི་དོན་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན། རང་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་

སྐེས་པའྲི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མོང་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །སྡུག་བསྔལ་མོང་བྱེད་ཡྲིན་ན་རང་

ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་བོ་རས་གཞན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཐལ་ཆོས་དང་རྟགས་ཕྲི་

ཟུར་དངོས། དེས་ན་ཤེས་པ་རྣམས་རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་བའྲི་བོ་རས་གཞན་གྲིས་

མོང་བར་ཁས་ལེན་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལ། སྡུག་བསྔལ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ཉྲིད་

སྡུག་བསྔལ་མོང་བའྲི་དོན་དུ་ཁས་བངས་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བའྲི་

སྐོན་ཡོད་པ་འོན་ཀང་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་ཤེས་པ་སྐེས་བ་

སྡུག་བསྔལ་མོང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། རྣལ་འབྱོར་པས་གཞན་

རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སྡུག་མོང་བར་ཐལ་བ་སོ་ན་གནས་སོ། །

གཞན་དག་གྲིས་གཞུང་འདྲི་ཙམ་ཡང་འཆད་ཤེས་པ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །འོ་

ན་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང༌། རང་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སྡུག་མོང་བྱེད་ཀྲི་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་གཉྲི་གས་བདེ་སྡུག་དེ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། རྣལ་

འབྱོར་པས་ཀང་གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་བདེ་སྡུག་མོང་བར་ཐལ་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། སྡུག་

བསྔལ་སོགས་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མྲིན་པར་གདུང་དང་ཕན་འདོགས་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་

གྲི་གང་ཚེ་རང་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ནྲི། གདུང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་དེའྲི་

ཚེ་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དམྲིགས་མོང་

དག་ནྲི་འཇོག་བྱེད་ཐ་དད་ཡྲིན་ཏེ། དོན་དང་འད་བའྲི་དམྲིགས་པར་འཇོག་ཅྲིང༌། རང་
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ཉྲིད་གསལ་བ་བདག་མོང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ལ། རང་བོ་ཐམས་

ཅད་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང༌། དེ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང༌། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་རང་རྲིག་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྐོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ལན་གྲི་གང་ཟག་ལ་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་

ནྲི། དེ་བས་ཀང་གནོད་པ་དུ་མའྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲིས་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་བོ་ནྲི་རྟགས་ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར་དགོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་

སུའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་རྟོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་མེད་པས”་
1
ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་དབང་ཤེས་རྟགས་ལས་རྟོགས་དགོས་པ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་

པ་དང༌། ཡྲིད་ཤེས་རྟགས་ལས་རྟོགས་དགོས་པ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་

པོ་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་དཔེ་

མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་སྤྲིར་

དགག་པ་དང་སོ་སོར་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་

ལན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་གྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པས་ཁྱབ་པ་འདོད་དོ་ཞེ་

ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལན་

གྲི་གང་ཟག་གྲི་ངོར་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡང་ན་རྟགས་དེ་ཡང་བདག་

རྐེན་དབང་པོའམ། དམྲིགས་རྐེན་དོན་ནམ་དབང་ཤེས་རང་གྲི་འབྲས་བུའམ། འཁོར་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༡བ༥ན།   -་+།    * ་
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དུ་གྱུར་པའྲི་བོ་དང་ཡང་ན་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡྲིད་བྱེད་སྔ་མ་རྣམས་གང་རུང་ཞྲིག་ཏུ་

རྒྱུར་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །དེ་རྣམས་གང་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པར་

མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་སྔ་མ་དེར་ཐལ། རྒྱུ་འབྲས་ཚོགས་པ་འདྲི་དག་ལས་མ་

གཏོགས་པའྲི་དབང་ཤེས་དང༌། འབྲེལ་པ་ཅན་གཞན་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་དུ་

འོས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདག་ཡྲིད་ཕད་པ་སོགས་ཀང་དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་

མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འདས་དབང་ཤེས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ནུས་པ་

མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཟུར་ཕྲི་མ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཆོས་ཅན། 

རང་རྒྱུད་ལན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་ངོར། རང་གྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་དབང་ཤེས་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པའྲི་ཕྲིར། དོན་ཡང་

དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དབང་ཤེས་ཀྲི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྲི་བོ་དང༌། དེ་མ་

ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་བྱེད་སྔ་མ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་

མྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའྲི་སྔར་རང་རྒྱུད་ལན་གྲི་གང་ཟག་དེའྲི་

ངོར་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྔར་མ་

གྲུབ་པ་ནྲི་རྟགས་སམ་ཕོགས་ཆོས་ཉྲིད་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་སྟེ་རྟགས་ཡང་དག་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་ན། ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཚིག་དོན་གང་ཡང་ཁྱད་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ། རང་གྲི་ངོར་རང་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་རྟགས་ཡང་དག་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་

དག་ཡོད་པ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། དོན་གསལ་རྟགས་ཡྲིན་པ་དགག་པ་དང༌། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽

 976  

རང་བོའྲི་”ཆོས
1
་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་དོན་

གསལ་བ་ཉྲིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དོན་གསལ་དེ་ཉྲིད་འདྲིས་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་འདོད་དམ། འདྲི་གསལ་བར་བྱ་བའྲི་དོན་ལ་འདོད། །དང་པོ་

ལྟར་ན། དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན་བོ་གོ་བར་

བྱེད་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན། གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་རྟགས་མ་ཡྲིན་པར་བསྟན་པ་

འདྲིས་ནྲི་དེས་གསལ་བར་གྱུར་པའྲི་དོན་ཡང་རྟགས་ཡྲིན་པ་གསལ་ཏེ། གསལ་བར་

བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ན། དེ་ཡྲིས་གསལ་བར་གྱུར་པའྲི་དོན་

ཡང་ཚད་མས་མྲི་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་རང་བོའྲི་རྟགས་དོན་གསལ་བ་དེ་སྔར་

མྲི་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར་བྱས་པའྲི་དོན་ཉྲིད་ཀྲི་ཁྱད་

པར་འགའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དོན་ལ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་རྐེན་གྲིས་

བྱར་མེད་པར་ཐལ། དོན་གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། 

སྔར་ནས་རྟག་པར་ཡོད་པ་ཉམས་སོ། །སྐེ་འགག་བྱེད་པ་དེ་འདོད་ན་ཡང༌། དོན་

འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་སྔ་ཕྲི་སོ་སོར་སྐེས་པའྲི་ཚེ། དེའྲི་རྒྱུའྲི་དོན་ཡང་སད་ཅྲིག་གྲིས་

འཇྲིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་འགག་བྱེད་པ་གང་ཞྲིག །རྒྱུ་འབྲས་དུས་མྲི་

མཉམ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་སྔར་མྲི་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་གནས་པའྲི་

དོན་དེ་ཉྲིད་ཕྲིས་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར་བྱས་ནས་རང་བོ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་འགྱུར་

བ་ཉམས་སོ། །

དོན་གསལ་དེ་ཡང་ཚད་མས་ཤེས་པར་གྱུར་པའམ། །ཚད་མས་ཤེས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༢ན༧ན།   ཆེས    * ཆོས
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མ་གྱུར་པ་གང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན། གལ་ཏེ་ཚད་མས་ཤེས་པར་གྱུར་པའྲི་དོན་

གསལ་རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཡང་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པར་མངོན་སུམ་

དུ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་མེད་པར་དོན་གསལ་དེ་ཚད་མས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་

ལས་འཐད། ཤེས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཤེས་པ་ཉྲིད་དུ་དུང་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་

བཅད་པ་མེད་པར་ཚད་མ་དེས་ཤེས་པའྲི་”དོན
1
་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་

བོ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་སུ་གང་ལས་འཐད། ཅེས་བཤད་པར་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མས་ཤེས་པར་མ་གྱུར་པའྲི་དོན་གསལ་རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་

ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དོན་གསལ་དེ་ཚད་མ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་དུ་བཅད་པ་མེད་

ཀང༌། དེ་ནྲི་ཅྲི་ལྟར་གོ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནྲི་ལྷ་

དབང་བོའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། འགེལ་བྱེད་གཞན་དག་འདྲི་རྐང་པ་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་

ཁྱབ་སྒྲུབ་ཏུ་བྱས་ནས། དེའང་ཤེས་པའམ་ཤེས་མ་གྱུར། ཅེས་པའྲི་དྲི་བ་ཕྲི་མ་ཁས་

ལེན་པ་འགོག་པ་ནྲི། མཐོང་བ་མཐོང་གྱུར་མྲིན་གཞན་གྲིས། །མཐོང་གྱུར་འགར་

ཡང་མཐོང་འགྱུར་མེད། །ཁྱད་པར་དེ་གཞན་མཐོང་བ་ལའང༌། །ཡོད་ཕྲིར་རང་བོ་

རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་མཐོང་བ་དོན་གསལ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་མ་

གྲུབ་པའྲི་སྔར་རང་གྲི་ཚད་མས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྐེས་བུ་གཞན་

གྲིས་མཐོང་བར་གྱུར་པའྲི་དོན་གསལ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་རྟོགས་པའམ་སྒྲུབ་པའྲི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། དོན་གསལ་བ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་

གང་ཞྲིག །དེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྔར་རང་གྲི་ཚད་མས་འགར་ཡང་མཐོང་བར་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༢བ༧ན།   དེན    * དོན
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གྱུར་པ་མེད་ལ་རྟགས་ཀྲི་ཁྱད་པར་དོན་གསལ་བ་དེ་གཞན་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ལ་

ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཆད་དོ། །

ལྷ་དབང་བོ་དང༌། ཤཱཀ་བོ་ལྟར་ན། མ་མཐོང་མཐོང་ཅན་གཞན་གྲིས་

ནྲི། །མཐོང་བ་ལ་ལར་མཐོང་བ་མེད། །བྱེ་བྲག་དེ་གཞན་མ་མཐོང་ལའང༌། །ཡོད་ཕྲིར་

རང་བོ་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་”བཏོང
1
་ནས་དེར་མ་ཟད་དོན་གསལ་རང་གྲི་ཚད་

མས་མ་མཐོང་བ་རང་རྒྱུད་ལ་རང་གྲི་ངོར་བོ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡྲིན་ན། ཧ་ཅད་ཐལ་

བར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དོན་ལ་ལྟ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི་མ་མཐོང་ཅན་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། 

དོན་ལ་ལྟ་བ་པོ་ནྲི་མཐོང་ཅན་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་དོན་ལ་ལྟ་བ་”པོར
2
་

མངོན་པར་འདོད་པ་ལས། གཞན་ལྟ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི། ལྟ་བ་པོའྲི་སྐེས་

བུས་མཐོང་བའྲི་དོན་དེ་དག་ལ་ལར་མཐོང་བ་མེད་ཅྲིང་མ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་

ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ་དོན་གསལ་བའྲི་སྐེས་བུ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དོན་གསལ་བ་ཚད་མས་མ་

དམྲིགས་ཀང་དོན་མཐོང་བར་ཁས་ལེན་ན། བུམ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

སྐེས་བུས་མ་མཐོང་བའྲི་མངོན་པར་གསལ་བའྲི་བུམ་གཟུགས་དེ་བུམ་གཟུགས་ལ་

ལྟ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐེས་བུའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་རང་བོ་རྟོགས་

པའམ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མངོན་པར་གསལ་བའྲི་

བྱེ་བྲག་དེ་ལྟ་བ་པོ་ལས་གཞན་གྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་བུམ་གཟུགས་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲིང་

ལྟ་བ་”པོས
3
་ཀང་དོན་གསལ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་བུམ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༣ན༦ན།   བཏེན    * བཏོང

2 མ་ཕྱི། ༡༥༣ན༧ན།   ལོར    * པོར

3 མ་ཕྱི། ༡༥༣བ༣ན།   པས    * པོས
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གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་པོ་དང་ལྟ་བ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བུམ་གཟུགས་མཐོང་

བ་དང་མ་མཐོང་བའྲི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོའྲི་ཆོས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

པ་ཅན་གྲི་དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་ལས་ནྲི་བོ་ནྲི་རེས་སུ་དཔོག་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ན། 

གཉྲིས་པ་རང་བོའྲི་ཆོས་རྟགས་ཡྲིན་པ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རང་གྲི་ངོར། རང་རྒྱུད་

ལ་དབང་ཤེས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ནྲི། དབང་ཤེས་རང་གྲི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྲི་

བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་པས་ཇྲི་སད་བརོད་པའྲི་སྐོན་རྣམས་མེད་དོ་ཞེ་ན། རང་

རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་རང་གྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་

དབང་ཤེས་རང་གྲི་ཆོས་སམ། འཁོར་དུ་གྱུར་པའྲི་བདེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་

ལ་བོ་དབང་ཤེས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་

བོ་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་པར་དབང་ཤེས་དེའྲི་རས་ཡྲིན་

པས། བསྒྲུབ་བྱའྲི་སྔར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དེ་ལས་རས་གཞན་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་འཁོར་གྲི་བདེ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། བོ་དབང་ཤེས་

ལས་རས་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་མཚུངས་

པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་དེ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྲིག་ལས་སྐེས་

པའྲི་བདེ་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་མ་ཡྲིན་ཀང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ལས་

གཞན་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་ཀྲི་

དབང་ཤེས་ངང་རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་སོགས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྲིན་
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པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་དགག་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། རང་གྲི་ངོར་རང་རྒྱུད་ལ་དབང་ཤེས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་

དག་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ནྲི་ལྔ་པོ་དང་དབང་པོ་ལྔ་དང་ནྲི་དམྲིགས་

པ་བོ་ཕྲི་མ་དག་མ་གཏོགས། དེའྲི་འབྲས་བུ་གཞན་ཉེ་བར་མཚོན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་

དག་གང་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང༌། དེ་ལ་དབང་པོ་དང་བོ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ནྲི་དབང་ཤེས་དང་དབང་པོ་ལས་འདས་པར་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དབང་ཤེས་གོ་བྱེད་ཀྲི་འབྲས་རྟགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། འབྲས་རྟགས་

ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་མངོན་སུམ་གྲིས་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་རྣམས་ཚུར་མཐོང་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་པོ་ལས་འདས་པར་རང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅྲིང༌། བོ་ཕྲི་མ་རྣམས་ལོག་གྱུར་ཡྲིན་པ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དོན་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་འབྲས་རྟགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དོན་

ལྔ་པ་གང་ཡང་དེ་མཐོང་དབང་ཤེས་ལས་སྐེས་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་

པ་ལས་གཞན་དུ་སྐེ་སྲྲིད་པ་དང་བྲལ་བའྲི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གང་ཡྲིན་པ་གཅྲིག་ཀང་

ཚད་མས་རྟོགས་པ་མེད་པས་དབང་ཤེས་ཀྲི་འབྲས་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན། 

དེའྲི་འབྲས་བུ་ཚད་མས་ཤེས་པ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀྲི་འབྲས་རྟགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་བབ་ཅོལ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་དཔེ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡོད་ན་ཡང་རྟགས་དེ་དང་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་ཀྲི་འབྲེལ་པ་
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མཐུན་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པར་ཇྲི་ལྟར་རྟགས་དེ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་

རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་དག་ནྲི་རང་དང་སབས་ཀྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་

ཀྲི་འབྲེལ་པ་མཐུན་དཔེའྲི་སྟེང་དུ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར་བསྒྲུབ་བྱ་

གསལ་བྱེད་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་རང་གྲི་ངོར་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་

ལ་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་བོ་ཡྲིན་

དགོས་ཤྲིང༌། བོ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སྟེ། རྟགས་དེ་

ཉྲིད་ལས་རང་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྲི་སྔར་རྒྱུད་གཞན་ལ་བོ་དེ་ནྲི་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། དེའྲི་

འོག་ཏུ་གཞན་བོ་མཐུན་དཔེར་བྱས་ཏེ། རང་བོ་གོ་བྱེད་ཉྲིད་དུ་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་

ན་ནྲི། གཞན་རྒྱུད་ལ་རྟགས་ཀྲིས་བོ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་ནྲི་དཔེ་གཞན་ཞྲིག་དེའྲི་སྔར་

རྟགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་དེའྲི་སྔར་དཔེ་གཞན་ཞྲིག་རྟགས་ཀྲིས་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར། 

ཕོགས་དེ་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གཞན་བོ་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ན། རྟགས་ཇྲི་ལྟ་བུས་སྒྲུབ། ཅྲི་སྟེ། 

ཡུལ་གྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། བོ་མངོན་སུམ་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས་དོན་

གྲུབ་ཀྲི་དོན་གྲི་རྟགས་ལས་ཇྲི་ལྟར་ཡང་བོ་དེ་གྲུབ་པ་མྲིན་པར་ཐལ། བོ་དེ་འཛིན་

རྣམ་གྲིས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་དོན་རང་ཉྲིད་སུས་ཀང་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཞན་དག་ནྲི་ཤོ་ལོ་ཀ་འདྲི་ཉྲིད་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུར་བསམས་པར་སྣང་

ངོ་། །གལ་ཏེ་ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་རྟགས་ལས་གཞན་བོ་དཔོག་པར་
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བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་བོ་ཀུན་སོང་གྲི་རྟོག་པ་

དངོས་སུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། རྟོག་པ་དེ་ལས་ནྲི་བརོད་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་འབྱུང་བར་

མཐོང་ནས་དེ་ཉྲིད་དཔེར་བྱས་ཏེ། གཞན་ལ་ཡང་ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་

རྟགས་ལས་བོ་དཔོག་པ་ཡྲིན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྲི་ལྟར་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་སོ་ནས་གཞན་སེམས་

རེས་སུ་དཔོག་པ་འཐད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བདག་རྒྱུད་ལ་བོ་དང་ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་

པར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཡྲིད་ཤེས་རྟགས་ལས་རྟོགས་དགོས་པ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་ཡྲིད་ཤེས་རྟོག་པ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་རྟགས་གང་གྲིས་སྒྲུབ། དེ་མ་ཐག་

རྐེན་སོགས་བོའྲི་ཆོས་དང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་སོགས་ཀྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་བར་

མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་གཉྲིས་ནྲི་དབང་པོ་འདས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔ་མས་གོ་ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདྲིར་མཐའ་དེ་དག་འགོག་པའྲི་

གཞུང་དངོས་སུ་མ་བཀོད་དོ། །ཅྲི་སྟེ། གཟུང་དོན་གྲི་རྟགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་

ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིད་ཀྲི་བོ་རྟོག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཟུང་དོན་གྲི་

རྟགས་འགའ་ཡང་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ནྲི་སྒོ་བཏགས་པའྲི་

སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་དགོས་པ་དགག་པ་

ལ། དངོས་དང༌། རོད་པ་སང་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཁྱོད་ཀྲི་ལྟར་ན། བོ་སྔ་མ་ནྲི་བོ་ཕྲི་

མ་གཞན་གྲིས་ཅྲི་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང། གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་གང་

ལས་ཡྲིན་ཏེ། མ་ཡྲིན་པ་ཐལ། གཉྲི་གའང་གསལ་བ་མྲིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མཚུངས་
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 983  

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། ལོག་གྱུར་ཁོ་ན་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་པ་ནྲི། གཉྲིས་ཀ་གསལ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

མཚུངས་ན། གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད། ཅེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་གསལ་བྱ་

གསལ་བྱེད་ཡྲིན་ན་གཉྲི་གའང་མངོན་པར་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མཚུངས་པ་

ཞྲིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བར་གོ་ནས་དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་རྣམས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་རང་གྲི་ཡུལ་

ཅན་གྲི་ཤེས་པ་དང༌། གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་མཚུངས་པས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན། འདྲི་ལྟར་ཡང་

ན་ནྲི། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་མོང་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་ནྲི་

ཤེས་པ་གང་གྲིས་ཀང་ཡུལ་མྲི་རྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སྔོན་པོ་ཤེས་པ་མྲིན་ཡང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

བརོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གསལ་བ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་དེའྲི་ངོ་བོ་

ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་འཕོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔོན་པོ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་ཡང་

ཆོས་ཅན། རང་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་པོ་དེའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀང་བོ་ཕྲི་མ་ལ་བོ་སྔ་མའྲི་རྣམ་པ་འཆར་བར་འདོད་ན་

བོ་ཕྲི་མ་ནྲི་ཆོས་ཅན། རང་ཉྲིད་རྲིག་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར། བོ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་པ་དེ་ལྟ་མྲིན་ན་ཡུལ་ཡང་ནྲི་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཆོས་མཚུངས་ཉྲིད་དེ། ཡུལ་ལ་བོའྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བ་བཞྲིན་དུ་བོ་ལ་ཡང་ཡུལ་གྲི་

རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་ཁྱད་མེད་པས་བོས་ཡུལ་རྟོགས་པ་བཞྲིན་དུ། ཡུལ་གྲིས་ཀང་བོ་

རྟོགས་པའམ། ཡང་ན་ཡུལ་གྲིས་བོ་མ་རྟོགས་པ་བཞྲིན་དུ། བོས་ཀང་ཡུལ་མ་རྟོགས་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སྟེ། བོད་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་གཞུང་འདྲི་དག་
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འཆད་ཤེས་པ་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །

དེའྲི་ཕྲིར་ངེད་ཀྲི་ལུགས་ལ། བོ་རང་ཉྲིད་གསལ་བའྲི་ངོ་བོས་རབ་ཏུ་གསལ་

ཞྲིང་གཞན་གཟུགས་སོགས་གསལ་བའྲི་ཤེས་པ་དེ་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་

བའྲི་རྣམ་པ་འཕོ་བ་ཡྲིས་གཟུགས་སོགས་དེ་ཤེས་པ་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་ན་ནྲི། 

ཤེས་པ་དེ་ལ་གཟུགས་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉྲིད་དུ་བརོད་པ་ཡྲིན་

པས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉྲི་ག་གསལ་བ་མྲིན་པའྲི་ངོ་བོར་མཚུངས་ན། ཡུལ་རྟོགས་

པ་མྲི་འཐད་ཀང་ཤེས་པས་ཡུལ་རྟོགས་པ་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉྲིས་ཀ་གསལ་བའྲི་ངོ་

བོ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཀྲི། ཤེས་པ་ཉྲིད་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་སྐེས་བའྲི་གསལ་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

པས་ཆོག་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཁྱོད་ཀྲིས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཀན་ཀའྲི་གནས་མེད་དོ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་ཡུལ་

གསལ་བར་འདོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་བོ་ཕྲི་མ་ལ་ཡང༌། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་ཡྲིན་པས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར། མྲིག་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་བོ་ཕྲི་

མ་དན་ཤེས་དེས་རེས་སུ་མོང་བར་མྲི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། བོ་གཞན་སྔ་མ་དབང་ཤེས་

ཆོས་ཅན། བོ་ཕྲི་མ་ཁྱོད་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ། ཁྱོད་དང་འད་བའམ་ཁྱོད་ཀྲི་རྣམ་པར་

སྐེས་པ་ཡྲིན་ཡང་དེ་ཡྲིས་ནྲི། ཁྱོད་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་མོང་དགོས་པར་མྲི་འདོད་

པའམ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཁྱོད་རང་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། འོན་

ཀང་ཁྱོད་ལ་དོན་གསལ་ཞེས་བརོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དོན་དེའྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་

རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་སོ་ནས་དོན་དེ་ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་དོན་དེ་གསལ་བར་གྲུབ་ཀང་དོན་དེ་མོང་
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བར་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང༌། ཤེས་པས་ཡུལ་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་ཀང༌། ཤེས་པ་རང་ཉྲིད་

མོང་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས་མོང་བྱེད་གཞན་གྲིས་མོང་བར་བྱེད་མྲི་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཚུངས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒོན་མེ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་

དང༌། སྒོན་མེ་སད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀ་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པར་ཁྱད་མེད་པས་

སྒོན་མེ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་རང་ལས་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་སྒོན་མེ་གཉྲིས་པས་གསལ་བར་

བྱེད་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ནྲི། ཤེས་པ་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀ་མོང་བའྲི་ངོ་བོར་

མཚུངས་པས་ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་ཕྲི་མས་མོང་བར་བྱེད་མྲི་དགོས་པ་མཚོན་པའྲི་

དཔེའོ། །མར་མེ་དང་མུན་ཁུང་གྲི་བུམ་པ་དག་ཀང་བུམ་པ་དེ་མར་མེ་དེར་བརྟེན་ནས་

མྲིག་ཤེས་ལ་སྣང་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་ངོ་བོ་ཡྲིས་ཐ་

སྙད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནྲི། ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཕོས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཚོན་པའྲི་དཔེའོ། །གཞན་དག་གྲིས་གཞུང་

འདྲི་དག་གྲི་བརྡ་སྤོད་ནུས་པ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་དན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་རྲིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཚད་མ་མདོར། 

གང་གྲི་ཕྲིར་ཡུལ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་དུས་ཕྲིས་མོང་བའྲི་དན་པ་སྐེ་སྟེ། དེའྲི་

ཕྲིར་རང་རྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་ཡོད་དོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། གང་ཕྲིར་མ་མོང་བར་འདྲི་མེད། 

ཉམས་སུ་མ་མོང་བར་དོན་དན་པ་མཐོང་བ་ནྲི་མེད་དེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་དན་

པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་ཡང་ངས་སྔར་གཟུགས་མཐོང་ངོ་སྙམ་

དུ་དན་པའྲི་ཚེ། དན་པ་དེའྲི་འཛིན་སྟངས་ལ་གཟུགས་མཐོང་སྙམ་པའྲི་ཡུལ་དན་པའྲི་

ཆ་དང༌། ངས་མཐོང་སྙམ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་དན་པའྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། གང་གྲི་ཚེ་
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གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཤེས་པ་སྔར་མ་སྐེས་པར་གཟུགས་མཐོང་སྙམ་དུ་དན་པའྲི་བོ་

མྲི་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ། གཟུགས་མཐོང་བའྲི་ཤེས་པ་མོང་བའྲི་བོ་སྔར་མ་སྐེས་པར་ཡང་

ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་དན་པའྲི་བོ་སྐེ་བར་མྲི་འཐད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་དན་པའྲི་ཚེ་ན་

དེའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡང་དན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྔར་གཟུགས་མོང་བའྲི་ཚེ། དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་

ཤེས་པ་ཡང་མོང་བར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་འཆད་པར་བྱེད་པ་ནྲི། 

ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། བདག་རྲིག་གྲུབ་ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །

མདོ་སྔ་མ་དེའྲི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཅྲི་སྟེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

བཞྲིན་དུ་ཤེས་པའང་ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་མོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའང་རྲིགས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་ན། ཐུག་མེད། ཐུག་པ་

མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཤེས་པ་ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་མོང་བར་བྱེད་པ་ནའོ། །ཇྲི་ལྟར་

ཞེ་ན། དེ་ལའང་དན་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ནྲི། ཤེས་པ་

གཞན་གྲིས་རྲིག་ན་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། མོང་ལ་མོང་བ་གཞན་མ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །ཚད་མ་མདོར། དེ་བཞྲིན་དུ། ཡུལ་གཞན་དག་ལ་འཕོ་བ་ནྲི། མེད་འགྱུར་དེའང་

འདོད་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གདོན་མྲི་ཟ་བར་རང་རྲིག་པའྲི་ཤེས་པ་ཁས་བང་བར་

བྱའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ནྲི། ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་རེས་མོང་བར་ཞེས་པ་མན་

ཆད་དོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་མན་ཆད་ཀྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་དག་ནྲི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་

རང་རྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་མདོ་ཚིག་ཇྲི་སད་བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་འགེལ་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཡང་ཚད་མ་མདོར། དེའྲི་ཕྲིར་ཤེས་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །རང་རྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་ཡང་ངོ༌། ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པ་འཕངས་པའྲི་ཚུལ་
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གཉྲིས་གྲུབ་པས་རང་རྲིག་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་གྲི་རྲིགས་པ་དག་འཆད་པར་བྱེད་པ་ནྲི། 

ཚུལ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ཀང༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དག་

ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་དག་གྲིས་གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་བ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ད་ནྲི་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་དན་པའྲི་

རྟགས་ཀྲིས་རང་རྲིག་སྒྲུབ་པ་དངོས་བཤད་པ་དང༌། རྟགས་དེའྲི་ཁྱབ་འབྲེལ་ངེས་པའྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་བོ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་རྒྱས་པར་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཡུལ་

དང་དབང་པོ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། ངས་གཟུགས་མཐོང་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པ་

སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན། རྒྱུ་གང་ལས་ཁོ་བོས་གཟུགས་མཐོང་ངོ༌། ཞེས་ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་གཉྲི་ག་དན་པས་ཁྱད་པར་བྱས་པའྲི་ངེས་པ་འདྲིར་འགྱུར་བ་དོན་མཐོང་བར་

མ་ཟད་དོན་ལས་གཞན་དོན་མཐོང་བའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མཐོང་ཞྲིང་མོང་བ་ཡོད་པར་

གདོན་མྲི་ཟ་སྟེ། དེས་ན་གཟུང་རྣམ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་རང་རྲིག་ཡོད་པར་

གྲུབ་པར་མ་ཟད། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉྲི་ག་དན་པའྲི་རྟགས་ལས་ཀང་བདག་རྲིག་

ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྲིག་ཡོད་དེ། ངས་གཟུགས་

མཐོང་ངོ་སྙམ་དུ་དན་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་སོགས་འཛིན་པའྲི་

ཤེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་དང༌། གཞན་རྲིག་ཕྲི་མ་ཡུལ་ལ་མྲི་འཕོ་བར་ཐལ་བ་

གཉྲིས། དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་དགག་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉྲི་ག་དན་པའྲི་རྟགས་ཀྲིས་ཡུལ་ཅན་

དབང་ཤེས་ལ་མོང་བྱེད་ཙམ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཀང༌། རང་རྲིག་ཡོད་པར་མྲི་འགྲུབ་སྟེ། 

ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་རས་གཞན་གྲིས་རྲིག་ཅྲིང་མོང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། 
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དེ་ལྟར་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་སོགས་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་རྲིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་དང་པོ་ཐོས་

པའྲི་ཉན་ཤེས་དེ་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་ཐ་མ་རོགས་ཀྲི་བར་དུ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་ནས་ཆ་

ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་མྲི་འཛིན་ཅྲིང༌། ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་རྣམས་ཆ་ཤས་ཕྲི་མ་རྣམས་

རོགས་ཀྲི་བར་དུ་གནས་ནས་ཉན་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆ་ཤས་དུ་

མས་ཉན་ཤེས་དུ་མ་བསྐེད་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀྲི་ལུགས་ལ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་རྣམས་ཆ་ཤས་ཕྲི་མའྲི་བར་དུ་གནས་ན། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ལ་ཤས་སྔ་ཕྲིའྲི་གོ་རྲིམ་མེད་པར་ཐལ། ཆ་སྔ་མ་རྣམས་ཆ་

ཐ་མའྲི་བར་དུ་ཚོགས་ནས་གནས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་རང་འཛིན་ཉན་བོ་ལ་ཆ་དེ་དག་

ཅྲིག་ཅར་སྣང་བར་ཐལ། ཆ་དེ་དག་ཉན་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་གང་ཞྲིག །སྔ་ཕྲིའྲི་གོ་རྲིམ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་

གཟུང་དོན་བྱས་ནས་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྲི་གཟུང་དོན་དེ་ལ་ཆ་”སྔ
1
་

ཕྲིའྲི་རྲིམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཅྲི་

ལྟར་ན་ཁྱེད་རྣམས་རྲིམ་པ་མེད་པར་ཅྲིག་ཅར་དུ་འཛིན་པའྲི་ཉན་ཤེས་”ནྲི
2
་སྐེད་པར་

བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྱེད་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུས་དེས་འདེ་བ་མེད་པའྲི་གོ་རྲིམ་དང་

ལན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་དགག་པ་ལས། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་ཀུན་གྲིས་

ཉན་ཤེས་གཅྲིག་ཁོ་ན་སྐེད་པ་དགག་པ་དང༌། དེའྲི་ཆ་ཤས་དུ་མས་ཉན་ཤེས་དུ་མ་

སྐེད་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་ཆ་སྔ་མ་ཕྲི་མའྲི་བར་དུ་གནས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༧བ༦ན།   ས    * སྔ

2 མ་ཕྱི། ༡༥༧བ༧ན།   ན    * ནྱི
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དགག་པ་དང༌། ཆ་ཤས་རྣམས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་ལའང་ཉེས་པ་དེ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་ཁོ་ན་

སྐེད་དམ། དུ་མ་སྐེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བས་ཉན་ཤེས་

གཅྲིག་ཁོ་ན་སྐེད་དམ། ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བའྲི་སོ་ནས་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་ཁོ་ན་སྐེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་རྣམས་ཕྲི་མའྲི་བར་དུ་གནས་ནས། 

དེའྲི་མཐར་དེ་དག་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་པོ་དེ་སྐེའམ། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་

སྔ་མ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་དེ་ཆ་ཤས་ཕྲི་མ་རོགས་ཀྲི་བར་དུ་གནས་ནས། དེས་ཆ་

ཤས་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་སྔ་མ་མཐའྲི་ཆའྲི་བར་དུ་

གནས་ནས་ཀུན་གྲིས་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་སྐེད་པ་ཡྲིན་ན། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་དེའྲི་ཆ་སྔ་མ་

སྐེས་པའྲི་འོག་ནས། འོག་ཏུ་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་སྒ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་སྔ་མ་སྔ་མ་སྐེས་ཟྲིན་པ་རྣམས་ཀང་ཆ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་དག་

རོགས་ཀྲི་བར་དུ་བསད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཐ་མར་ནྲི། དེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་

ཕྲི་རྣམས་རྲིམ་ལན་དུ་ཐོས་པའྲི་ཉན་བོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་

རྣམས་རྲིམ་མྲིན་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པའྲི་རེས་སུ་དེ་འཛིན་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་ཁོ་ན་སྐེ་

བའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བརྟག་པ་ཕྲི་མ་ལྟར། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་ཐོས་པའྲི་ཉས་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཆ་ཤས་ཕྲི་མ་རོགས་ཀྲི་བར་དུ་གནས་ནས་ངེས་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་

ཤས་རྣམས་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་ལན་དུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་སྔ་མ་ཐོས་

པའྲི་ཉན་བོ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཡྲི་གེ་རྲིག་པོའྲི་ཆ་སྔ་མ་དེའྲི་འོག་ཆ་གཉྲིས་པ་དེའྲི་རེས་
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སུ་རང་ཉྲིད་གནས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཆ་གཉྲིས་པ་དེའྲི་དུས་ན་ཁྱེད་ཀྲིས་གཟུང་

ཡུལ་ཆ་སྔ་མ་དེ་ནྲི་གནས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཆ་སྔ་མ་ཐོས་པའྲི་ཉན་

ཤེས་རང་ཉྲིད་ཆ་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་བར་དུ་གནས་ན་དེ་རྣམས་རོགས་པའྲི་ཕྲིས་ཀང་

དེ་མྲི་འཇྲིག་པའྲི་རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་གནས་ན། 

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་དགོས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ཆ་

ཤས་རྣམས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་ལའང་ཉེས་པ་དེ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡྲི་གེ་

རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བའྲི་སོ་ནས་དེ་འཛིན་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་ཁོ་

ན་སྐེད་དོ་ཞེ་ན། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་རྲིམ་མེད་ཅྲིག་ཅར་ནྲི་སྐེས་ནས་དེ་

ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པའྲི་སོ་ནས་དེ་འཛིན་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་སྐེད་པ་ལ་ཡང༌། ཇྲི་

སད་བཤད་པའྲི་སྐོན་འདྲི་ཡོད་དེ། རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་གནས་ན། 

རྟག་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ཀུན་ནས་སོང་བའྲི་ཀུན་སོང་

གྲི་རོལ་བ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དང་པོར་ལན་གཅྲིག་བཙལ་བ་

ལས་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་”ཏུ
1
་སྐེས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྲིག་བྱེད་པ་གང་དག་

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནྲི་རྟག་པ་ཡྲིན་པས་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟྲིན་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལའང༌། རྟག་པ་རྐེན་

གྲིས་གསལ་བར་བྱེད་ན། ཅྲིག་ཅར་དུ་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་རོལ་བ་

ཕྲི་མ་རྣམས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འདྲི་རེས་སུ་གནས་པ་ཉྲིད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༡༥༨བ༤ན།   དུ    * ཏུ
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གཉྲིས་པ་དེའྲི་ཆ་ཤས་དུ་མས་ཉན་ཤེས་དུ་མ་སྐེད་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

ནྲི། གལ་ཏེ་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཉན་ཤེས་གཅྲིག་ཁོ་ན་སྐེད་པ་

མ་ཡྲིན་གྲི། ཉན་ཤེས་དུ་མ་སྐེད་པ་ཡྲིན་པས་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེས་དེ་འཛིན་གྲི་ཉན་ཤེས་རེ་སྐེད་ན། ཡྲི་གེའྲི་ཆ་དང་པོ་འཛིན་

པའྲི་ཉན་ཤེས་དང༌། དེ་མོང་གྲི་བོ་རས་གཞན་རྲིམ་གྲིས་སྐེའམ། ཅྲིག་ཅར་སྐེ། དང་

པོ་ལྟར་ན། ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་དང་དེ་དག་

མོང་བའྲི་བོ་རས་གཞན་རྣམས་མ་སེལ་བར་སྐེ་བའམ། འོན་ཏེ་སེལ་ནས་སྐེ། དང་པོ་

ལྟར་ཁས་ལེན་པས་ཉན་ཤེས་སྔ་ཕྲི་དུ་མ་ཡྲིས་ནྲི། ཡྲི་གེའྲི་ཆ་སྔ་ཕྲི་དེ་དག་འཛིན་

ཞྲིང་དེ་རྣམས་རེས་སུ་མོང་བྱེད་རས་གཞན་རྣམས་སྐེའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་མོང་བྱེད་

ཀྲི་བོ་ཕྲི་མ་དེས་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་ཐ་མ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་མོང་བར་

འགྱུར་གྲི། སྔ་མ་རྣམས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པ་གཞན་གྲིས་བར་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་བས་ན། ཆ་ཤས་ཐ་མ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་དེ་ཡང་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་འཛིན་པ་

མྲིན་པ་དེས་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པའྲི་ཉན་བོ་དན་པ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། མོང་བྱེད་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་པ་གཉྲིས་པ་ལྟར་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཉན་

བོ་རྣམས་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་མོང་བྱེད་རས་གཞན་རེ་རེས་སེལ་ནས་མོང་ངོ་ཞེ་ན། ཡྲི་

གེའྲི་སྒ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲི་ཆ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་བར་ཆོད་མེད་པར་

སྣང་བར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། མོང་བྱེད་རས་གཞན་གྲིས་བར་བཅད་པའྲི་ཕྲིར། 

འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་སྦོར་བར་”བྱེད་པའང
1
་མྲི་འཐད་པར་

1 མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༤ན།   བྱད་བའང    * བྱེད་པའང
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ཐལ། དེ་སྔར་རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་བསལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཉན་ཤེས་

ཀྲིས་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས། བར་ཆད་པར་མཐོང་ཞྲིང་ཐོས་ན་ཡང་འཇུག་པ་

མྱུར་བས་འཁྲུལ་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། ཡྲི་གེ་ཨ་ཨྲི་ལྟ་བུའྲི་ཐུང་དུ་གཉྲིས་ནྲི་སྐེན་པར་བརོད་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་ཡྲི་གེ་དེ་

གཉྲིས་པར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱུར་

བར་ཐོས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་འཇུག་པ་མྱུར་བར་འཁྲུལ་

རྒྱུ་བྱས་ཏེ། བར་མ་ཆད་པའྲི་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཅྲི། 

དབང་ཤེས་ཀྲིས་བར་མ་ཆད་པར་ཐོས། ཡང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་དེ་

དག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ན། ཡྲིད་ཤེས་ལ་དེ་དག་བར་ཆད་པར་སྣང་ཡང༌། ཡྲིད་

ཤེས་ཀྲིས་དེ་དག་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ནམ། དབང་ཤེས་ལ་བར་ཆད་པར་

གསལ་བར་སྣང་ཞྲིང་རྟོག་པས་བར་མ་ཆད་དུ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་གང༌། དང་པོ་ལྟར་ན། 

ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཉན་པའྲི་དབང་པོའྲི་ཤེས་པས་ཡྲི་གེ་བར་རྣམ་པར་ཆད་པར་མཐོང་

ཞྲིང་ཐོས་ན་ཡང་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་དེ་ལས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་

བར་ཆད་པ་མེད་པར་སྒོ་འདོགས་པ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་

པའྲི་དབང་པོའྲི་བོ་རྣམས་ཀུན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཡྲི་གེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་གྲི་ཐུང་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་མྲིག་

འཛུམས་པའྲི་ཡུན་ཚད་དུ་གནས་པ་ཡྲིན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་ཚད་དེ་ཡང་རྲིམ་གྲིས་

རྡུལ་ཕན་ནྲི་གོ་ས་དུ་མར་འཕོས་པའྲི་ཡུལ་ཚད་དག་དང་འབྲེལ་བས་རོགས་པ་ཡྲིན་
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ནོ། །དེ་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅྲིག་བ་འོག་བསྒེས་པའྲི་དུས་ཀང་དུས་ཆུང་བའྲི་མཐར་

ཐུག་པའྲི་ཕྲིར། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། །དེས་ན་གཞུང་

འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི། རྡུལ་ཕན་གཅྲིག་བ་འོག་བསྒེས་པའྲི་ཡུལ་ཚད་ནྲི་དུས་མཐའྲི་

སད་ཅྲིག་མའྲི་ཚད་ཡྲིན་པས་མྲིག་འཛུམས་པའྲི་ཡུལ་ཚད་གཅྲིག་ལ་དུས་མཐའྲི་

སད་ཅྲིག་མ་དེ་ལྟ་བུ་དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བའྲི་ཡུན་ཚད་ཡོད་དགོས་ཤྲིང༌། ཡྲི་གེ་

ཐུང་མཐའྲི་ཚད་ཀང་མྲིག་འཛུམས་པའྲི་ཡུལ་ཚད་དུ་ངེས་པས། དེས་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་

ཐུང་གང་ལ་ཡང་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་དུ་མ་རྲིམ་ཅན་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཅེས་པའོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྲི་གེ་རྲིང་ཐུང་གང་ལ་ཡང་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་

དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡྲི་གེ་ཐུང་ངུའྲི་ཡུན་ཚད་ལ་ཡང་དུས་

མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བའྲི་ཡུན་ཚད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། དེའྲི་ཡུན་ཚད་དང་མྲིག་འཛུམས་པའྲི་ཡུན་ཚད་དུས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་ཡྲི་གེ་ཐོས་པའྲི་བོ་ཡང་སད་ཅྲིག་མ་དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བ་ཆ་ཤས་སུ་

ལན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དུས་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་མ་དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བའྲི་ཡུན་ཚད་

ཀྲིས་རོགས་དགོས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲི་

གེ་རྣམས་ནྲི་སད་ཅྲིག་དུ་མ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བའྲི་ཡུན་ཚད་ཀྲིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་

བས་ཁྱབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ནྲི། 

ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པ་ཡྲིན་པར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲི་གེ་ཐུང་ངུའྲི་ཆ་ཤས་

རེ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་ཡྲི་གེ་ཐུང་དུ་འཛིན་པར་མྲི་འཐད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་

ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཆ་ཅན་དུ་ལན་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཉྲིད་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་
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དེའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཐོས་པའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཆ་ཤས་སུ་ལན་པའྲི་ཆ་ཅན་ཉན་ཤེས་

ཉྲིད་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཡྲི་གེ་རྲིང་

པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་དག་ཐོས་པའྲི་ཆ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་མོང་བྱེད་ཀྲི་རྟོག་པ་རས་གཞན་

གྲིས་བར་ཆོད་ཅྲིང་སྐེ་ན་དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་ལན་པའྲི་སོ་ནས་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པའྲི་

ཉན་ཤེས་གཞག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་སོགས་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་མྲི་སྲྲིད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲི་གེ་རྲིང་ཐུང་དང༌། གཟུགས་སོགས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་

དབང་ཤེས་ཀྲི་ཆ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀྲི་བར་དུ་མོང་བྱེད་ཀྲི་བོ་གཞན་གྲིས་ནྲི་ཆོད་ན་ཡང་

ཆོད་པ་མེད་པར་སྣང་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཡྲིད་ཤེས་ལ། དེ་དག་བར་ཆོད་པར་གསལ་བར་སྣང་ཡང༌། ཡྲིད་

ཤེས་ཀྲིས་བར་མ་ཆད་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔ་ཕྲི་བར་ཆད་ཀང་བར་ཆད་དུ་

སྣང་བ་དེ་དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡྲིད་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེ་འདའྲི་

ཡྲིད་ཤེས་དེ་དངོས་པོའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ནྲི་ཐ་དད་དུ་མཚོན་པ་མེད་པར་

གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བར་བྱེད་པའྲི་སོ་ནས་འཁྲུལ་པ་ཅན་གྲི་དན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ནྲི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། དེ་ལ་ནྲི། སད་

ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་བར་ཆད་པར་གསལ་བར་སྣང་ཉྲིད་ག་ལ་ཞྲིག་སྟེ། རྟོག་པ་རྣམས་ཀྲི་སྣང་

ཡུལ་ནྲི་བརོད་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པའྲི་སྒ་དོན་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། དབང་

པོས་གཟུང་བའྲི་རང་མཚན་སྒ་དོན་དུ་བྱས་པ་ལ་སྒ་སྦོར་བ་ཡོད་པ་མྲིན་ཞེས་

བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་བརྟག་པ་གསུམ་པ་ལྟར་ཁས་བངས་ནས་དབང་པོའྲི་ཤེས་

པས་བར་ཆོད་པར་མཐོང་ན་ཡང་རྟོག་བས་བར་མ་ཆད་དུ་སྦོར་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། 
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ཞེ་ན། དོན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་དང་”དེའྲི
1
་མོང་བའམ་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་

ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲི་ཆ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཆོས་གཞན་གྲིས་བར་ཆོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་

རྲིགས་པ་གང་ལས་ཀང་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲི་ཆ་

ཤས་སྔ་ཕྲི་རྣམས་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་སྣང་བ་དག་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་རྲིགས་པ་

དམ་པ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་

སྐེ་ན་དེ་དག་མོང་བྱེད་ཀྲི་བོ་རྣམས་དེ་དག་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་དགོས་ནའང་བོ་དུ་

མ་དུས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་མེད་དེ། བོ་སྔ་མ་རྣམས་བོ་ཕྲི་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་བསྐེད་པའྲི་ནུས་

པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ནུས་པ་ངེས་པ་དེ་ནྲི་ཚད་མ་གང་ལས་མ་གྲུབ་པར་འདོད། 

ཅྲིག་ཅར་བོ་དུ་མ་སྐེ་བ་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཅྲིག་ཅར་བོ་དུ་མ་སྐེ་བ་མཐོང་

བ་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་བོ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐེ་བའྲི་ནུས་པ་ངེས་པའྲི་འདྲི་ལྟར་དུ་དཔད་པར་བྱ་

ཞྲིང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་དོ། །

རྒྱན་མཁན་པོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་འཆད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་ཐོས་པའྲི་ཉན་

ཤེས་ཀྲི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་དག་ཀང་མོང་བྱེད་བོ་རས་གཞན་གྲིས་བར་རྣམ་པར་ཆོད་པ་

མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བར་ཆོས་པར་མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་

སྐེ་བར་མ་མཐོང་བས་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བར་སྒྲུབ་པ་འདྲི་ལྟར་བར་རྣམ་པར་ཆད་པར་

དེ་ཉྲིད་ཀང་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན། དེ་ཉྲིད་མ་མཐོང་

བས་མེད་པར་མྲི་འགྲུབ་པ་ལྟར། བོ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་ཡང་མ་མཐོང་བས་མེད་

པར་མྲི་འགྲུབ་པ་འདྲི་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན་ཞེས་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཅྲིག་

1 མ་ཕྱི། ༡༦༠བ༡ན།   དའྱི    * དེའྱི
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ལ་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་མྲི་འགྲུབ་པ་དང༌། ཅྲིག་ཤོས་ལ་འགྲུབ་པར་ཁས་བངས་

ན་ནང་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྐེ་ན། ཁྱེད་རང་གྲི་མདོ་

དང་འགལ་ཏེ། མདོ་ལས་འདྲི་ལྟར། སེམས་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་འབྱུང་བ་གང་ཡྲིན་པ་

འདྲི་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་ཏེ། གོ་སབས་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ལུང་དེའྲི་

དོན་ནྲི། རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་

”གྲི
1
། རྲིགས་མཐུན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་གཉྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བར་

བསྟན་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིགས་མཐུན་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་རྣམས་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རེ་རེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་སྐེད་པ་ལ་ནུས་པ་ངེས་པར་འགྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་

རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རྟོགས་ཀྲི་རྟོག་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་ཤེས་པ་སྔ་མས་ཤེས་པ་རྲིགས་མཐུན་གཉྲིས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་པ་སྲྲིད་

ན། མངོན་སུམ་གཅྲིག་གྲིས་རྟོག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཅྲིག་ཅར་དུ་བྱེད་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

མྲི་སྲྲིད། དེ་ལྟ་ན་རྟོག་པ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་ཡོད་དགོས་ནའང༌། རྟོག་གཉྲིས་ཅྲིག་

ཅར་སྲྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པ་རྣམས་རང་དང་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་ཤེས་པ་

རེ་རེ་ཁོ་ནའྲི་དངོས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་ངེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་བརོད་

དང་རེས་འབྲེལ་དེ་ལ་ནྲི། གསལ་བར་སྣང་ཉྲིད་ག་ལ་ཞྲིག་ཅེས་པ་མྲི་འཐད་དེ། ངོ་

ཤེས་པའྲི་རྟོག་པ་ལ་ཡང་གང་ངོ་”ཤེས
2
་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་

1 མ་ཕྱི། ༡༦༡ན༡ན།   ཀྱྱི    * གྱི

2 མ་ཕྱི། ༡༦༡ན༤ན།   ཤས    * ཤེས
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རོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་རྲིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་འདྲིས་ནྲི། 

སྤོད་པ་པ་གང་ཞྲིག་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ལ་འདྲིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པར་

བྱེད་པའྲི་རྟོག་པ་དག་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོག་པ་

དེ་ཡང་གསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན། རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་དབང་ཤེས་རས་ཐ་དད་གཉྲིས་

ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ལ་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན། 

ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སྐྲ་དང་སོང་དང་མར་མེ་སོགས་

སྔ་ཕྲི་རས་ཐ་དད་པ་དག་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བ་ན། གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་སྔར་གྲི་

དེ་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དག་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། གསལ་སྣང་ཡོད་བར་ཐལ། 

མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་དོན་ལ་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་རྟོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁྱབ་པ་

དངོས། འདོད་ན། དེ་འདའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གསལ་སྣང་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁྱབ་དངོས། འདོད་ན། ཅྲི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བ་མྲི་

འཐད་པར་ཐལ། ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར། སྔར་གྲི་དེ་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་ངོ་

ཤེས་པ་ཡོད་ཀང་དེ་འདའྲི་ངོ་ཤེས་ལས་ནྲི། ཡྲི་གེ་སོགས་ཀྲི་སྔ་ཕྲི་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་

འགྲུབ་པའྲི་ངེས་པ་མེད་པས་ངོ་ཤེས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་མྲི་འཐད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། སྔར་གྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི་འདྲིའོ་ཞེས་བྱ་བར་ངོ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། ཇྲི་ལྟར་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྔོན་

མོང་བའྲི་དོན་དན་པ་ལས་སྔ་མ་དེའྲི་ཆོས་ད་ལྟར་གྲི་ཆོས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་

པར་ཁྱོད་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་སྔ་ཕྲི་གཅྲིག་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་
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གྲིས་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཉན་ཤེས་རྣམས་དང༌། དེ་དག་མོང་

བའྲི་བོ་རས་གཞན་རྣམས་”སེལ
1
་ནས་སྐེ་བ་དང་མ་སེལ་བར་སྐེ་བ་གང་གྲི་སོ་ནས་

ཀང་རྲིམ་བཞྲིན་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་པར་བསྟན་ནས། ཕོགས་གཉྲིས་པ་འགོག་པ་ནྲི། 

གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་རྣམས་དང་དེ་

དག་མོང་བའྲི་བོ་རས་གཞན་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བར་མྲི་འདོད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྲིང་

པོའྲི་ཆ་ཤས་དང་པོ་ཐོས་པའྲི་ཉན་ཤེས་དང༌། དེ་མོང་གྲི་བོ་རས་གཞན་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་

བ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ནས་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཁྱོད་རང་གྲི་

ཁས་བངས་དང་འགལ་ཏེ། དོན་སྔོན་པོ་འཛིན་པ་དང༌། སྔོ་སྣང་ཤེས་པ་མོང་བའྲི་བོ་

རས་གཞན་དག་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བར་རེགས་པ་ཅན་པ་ཁྱོད་རང་ཡང་འདོད་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཤེས་པ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བ་ནྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྟགས་སོ་ཞེས་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་ལས་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་དེར་མ་ཟད་རྲིགས་

པས་ཀང་གནོད་དེ། འདྲི་ལྟར། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རྣམས་དང་དེ་དག་མོང་

བྱེད་ཀྲི་བོ་རས་གཞན་དག་དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དོན་སྔོན་པོ་སྣང་

བ་དང༌། སྔོ་སྣང་ཤེས་པ་སྣང་བ་དག་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་རས་སོ་སོར་

ཡོད་ན་དེ་གཉྲིས་སོ་སོར་རྟོགས་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །དེ་གཉྲིས་རས་སོ་སོར་རྟོགས་

པའམ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དུ་སྣང་བའྲི་རྣམ་ཤེས་མོང་བྱེད་དང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་འབའ་ཞྲིག་མོང་བྱེད་གཉྲིས་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བོ་རྟོག་པ་གཅྲིག་གྲིས་

1 མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༥ན།   སལ    * སེལ
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གཅྲིག་ཏུ་བཟུང་བས་དེ་གཉྲིས་སོ་སོར་མ་རྟོགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཐད་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་དེས་གཅྲིག་ཏུ་བཟུང་བས་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་འགྲུབ་ན། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་དེ་གཉྲིས་སོ་སོར་མ་རྟོགས་པ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། འགྲུབ་ན་བོ་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་

མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དོན་སྔོན་པོ་དང༌། དོན་སྔོན་པོ་ཤེས་པའྲི་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་

ཕྲི་ནས་ཇྲི་ལྟར་སོ་སོར་དན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་

མོང་བྱེད་ཡྲིན་ན། དེ་ལས་རས་གཞན་ཡྲིན་དགོས་པ་གང་ཞྲིག །ལེགས་པར་རྟོགས་

པའྲི་ཁྱད་པར་གྲིས་སྔོན་པོ་མོང་བ་དང་སྔོ་འཛིན་མོང་བ་སོ་སོར་ལེགས་པར་རྟོགས་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་དོན་དང་ཤེས་པའྲི་མོང་བ་དག །ཅེས་

སོགས་ཀྲིས་སབས་སུ་ཕོགས་སྔ་མ་འགོད་པ་ན། ཤེས་པ་དང་དེའྲི་མོང་བྱེད་རས་

གཞན་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བའྲི་འདོད་པ་བཀོད་ནས་ལན་གྲི་གཞུང་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་

དོན་སྔོ་སོགས་དང་དེ་འཛིན་གྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་བ་གཉྲིས་རས་གཞན་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བ་

འགོག་པ་ལ་སྦར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་བདེན་ཏེ། ཡུན་རྲིང་མོ་ནས་མ་འབྲེལ་བ་འབའ་ཞྲིག་

སྨྲ་བ་ལྷུར་བངས་པའྲི་གོམས་པ་མཐུ་ཆེས་པའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཤེས་པ་རྣམས་དང་དེ་དག་མོང་བའྲི་བོ་རས་གཞན་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བར་འདོད་པ་

ལ་བརོད་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་དག་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བའང་ཁེགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དོན་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དང༌། སྔོན་པོའྲི་དོན་གྲི་ཡྲིད་སྔོ་སྣང་ཤེས་པ་དག་

གྲིས་མོང་བྱེད་རས་གཞན་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་ལ་ཡང་སྔོན་པོ་ཁོ་ནའྲི་རྣམ་པ་

སྣང་བ་དང༌། སྔོ་སྣང་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པ་སྣང་བའྲི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མོང་
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བྱེད་རས་གཞན་དམྲིགས་རུང་མ་དམྲིགས་པའྲི་”བརད
1
་བའྲི་སྐོན་འདྲི་གདོན་པ་

དཀའ་ཞྲིང་འཇུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ”དེའྲི
2
་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྲི་ལྟར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་

སོགས་མཐོང་བའྲི་ཚེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་སྐེས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་

གཅྲིག་ཉྲིད་དམ་དེའྲི་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་གཅྲིག་ཚད་

མས་རྟོགས་ཀྲི་དེའྲི་ཚེ་སྔོ་སྣང་ལས་རས་གཞན་པའྲི་མོང་བྱེད་རས་གཞན་དེའྲི་རེས་

སུ་”སྐེ
3
་བར་ཚད་མས་མ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་སྔོན་པོར་སྣང་བའྲི་དབང་

ཤེས་ནྲི་མོང་བར་བྱེད་པ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཉྲིད་འཛིན་རྣམ་ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་མོང་

བ་རས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་རྲིག་ཕྲི་མ་ཡུལ་ལ་མྲི་འཕོ་བར་ཐལ་བ་ལ། ཐལ་བ་དངོས་

དང་། དེའྲི་ལན་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སྔོ་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་དེ་སྔོ་འཛིན་གྲི་

ཤེས་པ་ཕྲི་མ་གཞན་གྲིས་རེས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བ་འདོད་པ་དེ་ལའང་སྔོ་འཛིན་

གྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་དེ་དན་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། མོང་བྱེད་ཡོད་དགོས་པས་སྔོ་འཛིན་གྲི་

ཤེས་པ་ཕྲི་མ་དེ་ནྲི་གང་གྲིས་མོང་བ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་དེ་ཡང༌། དེ་ལས་ཕྲིས་སྐེས་པའྲི་

ཤེས་པ་རས་གཞན་གྲིས་མོང་བ་ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་

ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་ཅྲིང་མོང་བའྲི་ཕེང་བ་རེས་སུ་”འབྲེལ
4
་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་

མ་ཕྲི་མ་འདྲི་རྣམས་”སྐེད
5
་བྱེད་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དེ་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཡྲིན། གལ་ཏེ་མོང་བྱ་

1 མ་ཕྱི། ༡༦༢བ༡ན།   བར    * བརད

2 མ་ཕྱི། ༡༦༢བ༢ན།   དའྱི    * དེའྱི

3 མ་ཕྱི། ༡༦༢བ༣ན།   སྐྱ    * སྐྱེ

4 མ་ཕྱི། ༡༦༢བ༦ན།   འབྲལ    * འབྲེལ

5 མ་ཕྱི། ༡༦༢བ༦ན།   སྐྱད    * སྐྱེད
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བོ་སྔ་མ་རྣམས་མོང་བྱེད་བོ་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ཕྲི་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡུལ་གཞན་སྔོན་པོ་ལ་ནྲི་འཛིན་བྱེད་དུ་འཕོ་བར་

མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔ་མ་

ལས་དེའྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ལན་དགག་པ་ལ། ཕྲི་དོན་ཉེ་བས་སྔ་མ་བཏང་སྟེ་ཡུལ་ལ་འཕོ་

བ་དགག །སྔ་མ་འཛིན་པའྲི་ནུས་པ་ཟད་ནས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་དགག །ཡུལ་དང་རྣམ་

ཤེས་སྔ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་དགག །ཡུལ་ལ་འཕོས་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ཐ་མ་ཁོ་ནས་སྔ་

མ་མྲི་མོང་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་སྐོན་མེད་དེ། སྔོ་སོགས་ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་ཉེ་བ་ན། དེས་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འཛིན་པའྲི་གེགས་བྱས་ནས་རྣམ་ཤེས་

སྔ་མ་འཛིན་པ་བཏང་སྟེ། སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ལ་འཛིན་བྱེད་དུ་འཕོ་བ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིར་གྱུར་པའྲི་སོ་

ནས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཕྲི་མའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཉེ་བ་ཡང་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྐེད་བྱེད་

ཡང་ཡྲིན་པའྲི་སྔོ་འཛིན་དབང་བོ་སྔ་མ་དེ་དག་མྲི་འཛིན་པར་ནྲི་སྔོ་སོགས་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཕྲི་མ་དེ་ཅྲི་ལྟར་གཞན་སྔོ་སོགས་ནྲི་

འཛིན་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཕྲི་མ་དེ། སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་སྔ་མ་ལས་དེའྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ན། དེས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔ་

མ་འཛིན་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྔོ་སོགས་ཉེ་བ་ཙམ་གྲིས་གེགས་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བདག་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་བསྐེད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་ངེས་པའྲི་ནང་གྲི་ཡན་ལག་ནྲི། དེ་དག་ལ་གཞན་ཕྲི་མ་ནྲི་ཡན་ལག་གང་
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གྲིས་ཀང་གེགས་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་གེགས་བྱེད་པར་འདོད་

དམ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཟུང་དོན་དུ་ཉེ་བ་ཡོད་པས་གེགས་བྱེད་པར་འདོད། དང་པོ་

ལྟར་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ནྲི་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཀང་དེ་ལ་གེགས་བྱེད་ནུས་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ནྲི་ཉེ་བ་ན། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་འགས་ཀང་དབང་

བོ་སྔ་མ་མོང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དེ་ཉེ་བ་མྲིན་པའྲི་

གནས་སབས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྲིན་པ་དེས་ན་དབང་ཤེས་གང་ལ་ཡང་མོང་བྱེད་

མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ར་བ་མོང་བྱེད་ནྲི་མེད་ན། བོའྲི་དན་པ་ཡང་མེད་པར་

འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། མོང་བ་དང༌། དན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བས་ཁྱོད་ཀྲི་

འདོད་པ་འདྲི་ནྲི་ཨ་རེ་མཛེས་ཏེ། དེ་ལས་མྲི་མཛེས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱར་ཡོད་ཅེས་བྱ་

བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་ཉེ་བས་གེགས་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །ཞེ་ན། 

འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་སོགས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བོ་གང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་

ལ་དཔོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཕྲི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཉེ་བ་ནྲི་

ཡོད་པ་མྲིན་པས་དོན་ལ་འཕོ་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་སྔ་མ་འཛིན་པའྲི་ནུས་པ་ཟད་ནས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་དགག་པ་ལ། 

དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་

སྔ་མ་བདག་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་རྲིམ་གྲིས་ཟད་

པ་ན། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཡུལ་གཞན་ཕྲི་རོལ་ལ་ནྲི་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ན། དེ་ལྟར་ན་

ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་དོན་འཛིན་ནུས་སུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་དོན་བོ་དེ་ཉྲིད་གང་ལས་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཉེར་ལེན་མེད་པར་འགྱུར་

བས་སྔར་གྲི་བོ་ནྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་རང་འཛིན་ནུས་སུ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཟད་པ་ན་

ཤེས་པ་ཕྲི་མ་དེ་དོན་ལ་འཕོ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་དོན་འཛིན་ནུས་སུ་

སྐེད་པའྲི་བོ་སྔོན་ལ་མེད་པར་དོན་འཛིན་པའྲི་བོ་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ཀྲི་དོན་གཞན་ལ་ཆགས་ནས་སྒ་འཛིན་ཤེས་པ་སྐེད་

པའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ན་ཤེས་པ་དེ་སྐེ་བ་ཚད་མས་མ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དེའྲི ་སྐོན་སོང་དགག་པ་ལ། རང་སེ ་དག་གྲི ་སྐོན་སོང་

དགག །གཞན་སེ་དག་གྲི་སྐོན་སོང་དགག །མཐའ་གཞན་བཅད་པའྲི་སྐོན་སོང་

དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། རང་སེ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཡྲིད་བྱེད་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་

ཉེར་ལེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྐེ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བཅོམ་

ལན་འདས་ཀྲིས་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་འཇུག་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རང་གྲི་ཉེར་ལེན་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་སྐེ་ན། ཡྲིད་བྱེད་སྔ་མའྲི་

ནུས་པ་ཉམས་ཀང་སྐེ་བ་ཡོད་དགོས་ཏེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་འཁོར་

བའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། ཁྱོད་

མདོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་འཇུག་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་ཁས་ལེན་ན། རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་དུས་ཅྲིག་ཅར་འཇུག་

ཤེས་རྲིགས་མྲི་མཐུན་དུ་མ་སྐེ་ཡང་ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྲི་

སབས་འགར། གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བའྲི་སེམས་གཅྲིག་
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གྲིས་དེའྲི་ཚེ་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་འཛིན་སོགས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཉམས་

པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཚེ་ཀུན་གཞྲིའྲི་ལས་འཇུག་ཤེས་གཞན་འབྱུང་བ་མྲིན་ནོ་

ཞེས་ཁས་ལེན་པར་རྲིགས་ཀྲི། དབང་ཤེས་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་ལ་ཡྲིད་བྱེད་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་

རྒྱུར་དོན་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་མྲིན་ན། ཡུལ་དྲུག་པོ་

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཡོད་པའྲི་ཚེ། ཡྲིད་གཞན་འཇུག་ཤེས་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་

ཅར་དུ་སྐེ་བ་ཡྲིད་བྱེད་སྔ་མའྲི་འཇུག་པ་ནྲི་མཚུངས་པར་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་མྲི་

འགྱུར་བས། ཡྲིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྲི་ཚེ། སྒ་སོགས་ཉེ་བར་

ཡོད་ཀང་དེ་འཛིན་གྲི་བོ་མྲི་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྔོན་མེད་པའྲི་ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་དགའ་སྟོན་ཁོ་བོས་བསྒྲུབས་སོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་

དེ་ཉྲིད་ཡྲིད་དོན་གཞན་ལ་ཆགས་པའྲི་ཚེ། ཤེས་པ་གཞན་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྲིགས་པར་མ་

ཟད། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྲིམ་བཞྲིན་སྐེ་བས་ཀང་བོ་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་

པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཞན་སེ་དག་གྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ནྲི། བྱེ་བྲག་པ་ན་རེ། ཡྲིད་དེ་

རྟག་པ་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་སྣ་སོར་སོང་སྟེ། ཡུལ་གཞན་དྲི་ལ་ནྲི་ཆགས་པ་ན་

དབང་པོ་གཞན་ལ་མྲི་འགོ་བའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པ་གཞན་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་པ་སྔ་

མའྲི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། སབས་ལ་ལར་

རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་འཇུག་ཤེས་

དྲུག་ཀ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་པར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཡུལ་གཅྲིག་ལས་གཞན་

རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དུས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་ཡྲིད་གཅྲིག་ཁོ་ནར་མཚུངས་
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པའྲི་ཕྲིར་ཁས་བངས་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ཁྱོད་རང་ལྟར་ན་ཡང་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅྲིག་

ཅར་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་ཡྲིད་རྟག་པ་ཕད་པའྲི་ལན་པ་ཙམ་ལས་ནྲི་དབང་

ཤེས་རྣམས་སྐེ་བ་ཁྱོད་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །རྟག་པ་ལ་རེས་

འགའ་ཕད་ཅྲིང༌། རེས་འགའ་མ་ཕད་པའྲི་ཁྱད་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་བྱེད་

པ་གཅྲིག་ལས་བྱ་བ་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁྱབ་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་ཤེས་གཅྲིག་གྲིས་ཤེས་

པ་དུ་མ་སྐེད་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་ཅྲི་ལྟར་མར་མེ་གཅྲིག་གྲིས་སྐེས་བུ་དུ་

མས་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ཡྲིད་ཆོས་ཅན། རྲིམ་གྲིས་ཀང་ཤེས་པ་དུ་མ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་

མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅྲིག་ཅར་དུ་མ་མྲི་བསྐེད་པ་གང་ཞྲིག །ཕྲིས་ཀང་སྔར་དང་

ནུས་པ་མྲི་འད་བའྲི་བྱེ་བྲག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་གསལ་ཐམས་ཅད་ཁས་བངས། 

ཡྲིད་རྟག་པས་ཤེས་པ་སྐེད་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་འདྲིས་ནྲི། རྒྱང་ཕན་པ་གང་དག་

འབྱུང་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ལུས་རྟག་པས་ཤེས་པ་སྐེད་པ་དང༌། གངས་ཅན་པ་སྐེས་

བུ་རྟག་པས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྟག་

པས་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་བདག་གྲི་ཡོན་

ཏན་འདུ་བྱེད་ལས་ཤེས་པ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐེ་བར་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་རྟག་ན་

འབྲས་བུ་སྐེད་པ་རྲིགས་པ་སྔ་མས་ཁེགས་ཤྲིང༌། མྲི་རྟག་ན་སྔར་མེད་པའྲི་འདུ་བྱེད་དེ་

ཕྲིས་གང་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་བདག་གྲི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཁྱད་པར་བག་

ཆགས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་བོ་སྔ་མ་ཉྲིད་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡྲིན་མོད་དོན་

འདྲི་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། བོ་སྔ་མས་བསོས་པའྲི་བག་ཆགས་ལས་བོ་ཕྲི་
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མ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། བོ་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་བོ་སྔ་མའྲི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་གྲུབ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཐའ་གཞན་བཅད་པའྲི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་

སྔ་མ་ལ་རྣམ་ཤེས་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་ཡུལ་གྲི་ནུས་པ་དང༌། ཉེར་ལེན་གྲི་ནུས་པ་གཉྲིས་

ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་གཟུང་ཡུལ་གྲི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཉྲིད་ན། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཡུལ་ཕྲི་

རོལ་ལ་འཕོ་བ་ཡྲིན་གྲི། སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་འཕོ་བ་མྲིན་པས་སྐོན་

མེད་དོ། ཞེན། དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ལ་རང་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སོ་ནས་བསྐེད་པར་བྱེད་པ་ལས་གཞན་

པའྲི་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མྲིན་ཏེ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་

པའྲི་ཤེས་པ་རང་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་ཡུལ་ཡྲིན་ན། ཤེས་

པ་སྔ་མས་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་ཡུལ་བྱེད་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་

གཉྲིས་སོ་སོར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་དགོས་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་སྐེད་པ་

དང༌། མྲི་སྐེད་པའྲི་ཆ་གཉྲིས་མེད་པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཤེས་པ་ཕྲི་མས་

བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བའྲི་ཆ་གཉྲིས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་

དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་རྣམས་ལ་ཡང་དབང་ཤེས་ཀྲིས་བཟུང་བ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ཤས་མེད་དགོས་པས། བུམ་པ་མཐོང་བ་ན་བུམ་པའྲི་ཁོག་པ་དང་

མགྲིན་པའྲི་སྦུགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེ་ན། གཟུགས་སོགས་ནྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཆ་
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ཤས་སུ་གྱུར་བའྲི་རྡུལ་ཕན་དང༌། ཕ་རོལ་གྲི་ངོས་ལ་སོགས་པ་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྐེད་

བྱེད་ཡྲིན་ཡང༌། གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ་སྲྲིད་ཀྲི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་

ཤས་མེད་པ་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་ཕ་རོལ་གྲི་ངོས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གང་ཡང་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ན། བུམ་པ་མཐོང་ནས་

དེའྲི་ཁོག་པ་མ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཆ་གཉྲིས་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག །སྣང་བ་གཟུང་བ་མ་ཡྲིན་མེད། ཅེས་པ་རང་གཞུང་དུ་

བྱས་ནས་སྣང་བ་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་ཀང་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པས། 

གཟུང་ལ་གཟུང་ཉྲིད་སྐེད་བྱེད་ལས། །གཞན་མྲིན་སྐེད་བྱེད་ཉྲིད་མཚན་ཉྲིད། ཅེས་

པ་ལ་སྣང་བས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཡུལ་དབང་བར་གྲི་སྣང་བ་དབང་

ཤེས་ཀྲིས་བཟུང་བ་མ་ཡྲིན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་

སྔ་མས་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་ཡུལ་བྱེད་པ་དང༌། སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་སོ་སོར་ཡོད་

པའྲི་དཔེ་དོན་མྲི་མཚུངས་ཏེ། སྣང་བ་ནྲི་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་སོགས་ཀྲི་སོ་ནས་

དབང་ཤེས་ཀྲིས་མ་བཟུང་བ་སྲྲིད་ཀང་ཡུལ་གྲི་ཆ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཕ་

རགས་སོགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཆད་མོད། དེ་ལ་ཕ་སོགས་ངོ་བོ་ཡྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་སབས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། བཟློས་པའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་དུ་དོགས་སོ། །

དེ་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཙམ་ལ་སྤྲི་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་འཕོས་དང་བཅས་

པ་བཤད་ནས། ཤེས་པ་སྔ་ཕྲི་ལ་སོས་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་

ན། ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་གཟུང་བའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་གྲི། སྐེད་བྱེད་ཀྲི་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་ནུས་པ་གཞན་ཉམས་པ་མྲིན་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་བའྲི་
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དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་མྲིན་པར་འགྱུར་དགོས་ནའང༌། ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཕྲི་མའྲི་

གཟུང་དོན་གྲི་ནུས་པ་ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་མེད་དེ། 

གཟུགས་སོགས་རྣམས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་དོན་བྱས་པའྲི་སོ་ནས་

བསྐེད་པ་དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ནྲི་རང་འཛིན་དབང་བོ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་གཟུང་བའྲི་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་

རང་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་དངོས་སུ་བསྐེད་པ་ལས་གཞན་གཟུང་དོན་འདྲིའྲི་དངོས་པོར་

འཇོག་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པ་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ། ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། བོ་སྔ་མ་

ལའང་བོ་ཕྲི་མ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཡོད་པར་ཁྱོད་ཀྲིས་ཁས་

ལེན་དགོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། བོ་སྔ་མ་དེ་ཡང་བོ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་དེ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་

གནས་པར་ཁྱོད་ཀྲིས་ཁས་ལེན་དགོས་པས། ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་གྲི་ནུས་

པ་ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ནུས་པ་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་པར་མྲི་

རྲིགས་སོ། །

བོ་སྔ་མ་ལ་བོ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་འཛིན་པ་ཡྲི་ནྲི་སེམས་ཀྲི་

གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་སེམས་ཕྲི་མ་རང་གྲི་རྣམ་ལན་

དུ་དངོས་སུ་བསྐེད་པ་དེ་དང་ལན་པར་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཕྲི་

མ་དེའྲི་ཉེར་ལེན་དང་དེས་ཁྱོད་མོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞུང་འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། 

ཤེས་པ་སྔ་མ་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་ཉེར་ལེན་དང༌། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་མོང་
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བྱེད་དུ་ཁས་བངས་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་རང་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་དངོས་སུ་

སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་པ་གཉྲི་ག་ཁས་ལེན་དགོས་

པས་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་རང་གྲི་རྣམ་ལན་དུ་དངོས་སུ་སྐེད་

བྱེད་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཤེས་

པ་སྔ་མ་ལ་ཚང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་དུ་ཁས་

ལེན་དགོས་ཞེས་སྟོན་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་འཛིན་ཤེས་པའྲི་ཉེ་ལེན་དང་མོང་བྱ་ཡྲིན་པ་

དེ་ནང་སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་འད་དེ་ནང་

སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཡོད་ན། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་བརྟག་པ་མཐའ་

བཟུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་རང་འཛིན་ཤེས་པ་རང་གྲི་

རྣམ་ལན་དུ་དངོས་སུ་སྐེད་བྱེད་གཟུང་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་ནས་ནང་

སེམས་ཀྲི་གཟུང་དོན་མེད་པ་འདོད་པ་ལ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་དེ་རང་གྲི་དེ་མ་ཐག་འབྲས་

སུ་གྱུར་པའྲི་མྲིག་ཤེས་དན་པའྲི་བོའྲི་གཟུང་དོན་དུ་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ཕྲི་མས་ཤེས་པ་སྔ་མ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན། ཤེས་པ་ཕྲི་མ་

ཡུལ་ལ་འཕོ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་ན། རྣལ་འབྱོར་བའྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲིས་རང་གཞན་གྲི་

སེམས་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་སོགས་གཉྲི་ག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། 

གཟུགས་སོགས་དང་ནྲི་སེམས་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀ་སེམས་ཕྲི་མས་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་

པ་དེ་ལྟར་གཟུང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་དཔོད་པ་འདྲི་གཟུགས་སོགས་

སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་ངེས་པར་བརྟེན་དགོས་

པའྲི་མ་དག་པའྲི་བོ་ཅན་ཐ་མལ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཏ༽
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མངོན་ཤེས་ཀྲིས་རང་གཞན་གྲི་སེམས་དང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་སོགས་གཉྲི་ག་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ནྲི་བདག་རྐེན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཐུ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁྱབ་པ་

ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་དེ་གཉྲིས་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། 

སྔོན་ཆད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་རྟོག་གེ་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་གྲིས་རྣ་བར་མ་ལྷུང་བའྲི་

ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་དུ་འགྱུར་ན། ཤེས་པ་

སྔ་མ་དེ། ཤེས་པ་ཕྲི་མས་རེས་འགའ་འཛིན་ཞྲིང་རེས་འགའ་མྲི་འཛིན་པའྲི་ཁྱད་པར་

མྲི་འཐད་དོ། །གཟུགས་སོགས་ཕྲིའྲི་གཟུང་བ་དེ་ལ་ཆེས་ཕ་བ་དང༌། ཐག་རྲིང་བ་

དང༌། སྒྲིབ་བྱེད་ཀྲིས་བསྒྲིབས་པ་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས་རེས་འགའ་དབང་ཤེས་ཀྲི་

གཟུང་ཡུལ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ན་ཡང༌། གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྲི་བོ་སྔ་མ་ལ་

སྔར་མེད་པའྲི་སྒྲིབ་བྱེད་སོགས་གང་གྲི་སོ་ནས་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་གེགས་ཕྲིས་སྐེས་པ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར། རང་བོ་སྔ་མ་གཟུང་དོན་དུ་

བྱས་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་ན་ནྲི། དེ་མ་ཐག་པའྲི་རྒྱུའྲི་སེམས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་

ཁོ་ན་འཛིན་པར་འགྱུར་དགོས་པ་དེས་ན། དོན་གཞན་ཕྲི་རོལ་རྟོགས་པར་མ་འགྱུར་

རོ། ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་སྔ་མས་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་ལས་

དོན་གཞན་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་དོན་གཞན་དུ་མ་ལན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཤེས་པ་

སྔ་མས་ཤེས་པ་ཕྲི་མའྲི་གཟུང་དོན་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།  མངོན་སུམ་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གཉྲིས་རས་ཐ་དད་ཅྲིང༌། ནུས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ནུས་པ་ཅན་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་ལས་

རས་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་ལས་རས་ཐ་དད་པའྲི་ནུས་པ་

དོན་གཞན་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་ལས་རས་ཐ་

དད་པའྲི་ནུས་པ་དུ་མ་དང༌། གཅྲིག་མེད་ཀང་རང་འབྲས་བསྐེད་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་འབྲས་བུ་གཅྲིག་དང་དུ་མ་བྱེད་ཅེས་བརོད་པ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་

ནུས་པ་དོན་གཞན་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་དུ་མ་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ན།རྒྱུ་

གཅྲིག་ལས་འབྲས་བུ་དུ་མ་འབྱུང་བ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་རང་ལས་རས་

ཐ་དད་པའྲི་ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་རྒྱུ་གཅྲིག་ལས་འབྲས་བུ་དུ་མ་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

འབྲས་བུ་དག་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། རྒྱུ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལས་འབྲས་བུ་

གཅྲིག་ནྲི་སྐེ་བ་ཅྲིར་ཡང་མྲི་རུང་གྲི་འོན་ཀང་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་གྲི་

ཚོགས་པ་དག་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཀང་འབྲས་བུ་

འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཉེར་ལེན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། འགའ་ཞྲིག་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དུ་འགྱུར་

བས་འབྲས་བུ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་གྲི་ཚོགས་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། 

རྒྱུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ནྲི་འབྲས་བུ་དུ་མ་བྱེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི ་ནྲི ་ལྷ་དབང་བོའྲི ་འགེལ་པར། གཅྲིག་ལས་གཅྲིག་ནྲི ་ཅྲིར་མྲི ་

རུང༌། །ཚོགས་པ་དག་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང༌། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། རྒྱན་མཁན་པོས། མ་ཡྲིན་འགའ་ཞྲིག་གཅྲིག་ལས་གཅྲིག །འབྲས་བུ་ཚོགས་

པ་དག་ལས་འབྱུང༌། ཞེས་བཏོན་ནས། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་དག་

ལས་འབྱུང་ཞྲིང༌། འོན་ཀང་དངོས་པོ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་ཉེར་ལེན་གཅྲིག་ལས་ཉེར་ལེན་
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གཅྲིག་ཁོ་ན་དངོས་སུ་སྐེ་བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་མར་མེའྲི་སད་ཅྲིག་སྔ་མ་རེ་རེ་ལས་

ཕྲི་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་སྐེ་བ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་པ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་

བོ་ཕྲི་མ་གཞན་གྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དང་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀ་ཅྲིག་ཅར་འཛིན་

པར་འགྱུར་བས་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡྲི་གེ་ཨ་ཨྲི་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་བར་

མ་ཆད་དུ་སྐེས་པ་ན། ཨྲི་ལ་དཔོད་པའྲི་བོ་གཅྲིག་པུ་དེ་ལ་བརོད་པ་ཨ་ཨྲི་གཉྲིས་

རྲིམ་མྲིན་ཅྲིར་ཅར་ཉྲིད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྲི་གཟུང་དོན་ཨྲི་འཛིན་པ་

ན་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་གྲི་ཉེ་ལེན་ཨ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཨས་ཁྱད་པར་

དུ་བྱས་ནས་གཟུང་དོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྔ་ཕྲིར་སྣང་བ་ཅན་ཉྲིད་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་ལྷ་དབང་བོའྲི་འགེལ་པར་འབྱུང་ཡང་རྒྱན་དུ། སྔ་དང་ཕྲི་མའྲི་དོན་སྣང་ཕྲིར། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཤེས་པ་སྔ་མའྲི་གཟུང་དོན་ཨ་དང་ཕྲི་མ་

རང་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་དོན་ཨྲི་གཉྲིས་ཀ་དུས་མཉམ་དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཏོ། །ལ་སོགས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ནྲི། འདྲི་དག་དང་རྲིགས་མཚུངས་པའྲི་གནོད་བྱེད་

གཞན་ཡང་སྡུད་པར་བྱེད་པའོ། །འདོད་པར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཨ་ཨྲི་གཉྲིས་ཐོས་པའྲི་

དུས་རྟག་ཏུ་རྲིམ་གྲིས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཨ་གཅྲིག་པུ་ཐོས་པའྲི་ཚེ་

གཅྲིག་ཀང་ལན་གཉྲིས་གཉྲིས་སྣང་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཨ་བདག་ཉྲིད་འཛིན་པའྲི་

ཤེས་པ་དང་དེ་རྲིག་པའྲི་མོང་བྱེད་དོན་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་ཡུལ་ལ་འཕོས་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ཐ་མ་ཁོ་ནས་སྔ་མ་མྲི་མོང་བར་འདོད་

པ་དགག་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་གཞན་ཕྲི་རོལ་ལ་འཕོ་བ་ན། འཕོ་ཁ་མའྲི་བོ་
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ཐ་མ་དེ་དེའྲི་བོ་ཕྲི་མས་ཉམས་སུ་མོང་བ་མྲིན་པར་བོ་ཕྲི་མ་དེས་དོན་འཛིན་པ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞན་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་

གྲིས་མ་མོང་བ་བཞྲིན་དུ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་བོ་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་རང་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་

བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ལ་འཕོ་ཁའྲི་བོ་ཐ་མ་མ་མོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་

མ་མོང་ན་ངེས་ཤེས་སྔ་མ་མོང་བར་མྲི་རྟོགས་ཤྲིང༌། དེས་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་

མོང་བྱེད་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མྲི་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རང་རྲིག་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཤེས་པ་ཕྲི་མས་མོང་བར་མྲི་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་

བདག་གྲིས་མོང་བ་ནྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ལ། གཞན་གྲིས་མོང་བར་གྱུར་བ་ནྲི་མངོན་

སུམ་མ་ཡྲིན་པས་བདག་གྲིས་མོང་བ་ཡང་གཞན་གྲིས་མོང་བ་བཞྲིན་དུ་ཐལ་བའྲི་

སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན། བདག་གྲིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ལ། 

གཞན་གྲིས་མོང་བ་བདག་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་བ་

བདག་གྲིས་མོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཚད་མ་གང་ལས་འགྲུབ་རེ་ཞྲིག་རང་ལས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རང་རྲིག་པ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ལས་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་ཕྲི་མས་མོང་བ་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བཤད་

ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་མྲིག་ལ་སོགས་པ་རང་རྲིག་མེད་ཅྲིང་ཤེས་པ་གཞན་

གྲིས་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པས་དོན་གསལ་ལོ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་

ལྟར་རང་རྲིག་མེད་ཅྲིང་བོ་ཕྲི་མས་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། བདག་རྒྱུད་ལ་མོང་བར་

འཇོག་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དོན་གསལ་བའྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་

དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་རང་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ཀང༌། རང་གྲིས་བདག་རྐེན་བྱས་པའྲི་སོ་
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ནས་ཤེས་པ་ལ་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པས་དབང་པོས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་

བྱ་བའྲི་ཐ་སྙད་དུ་འགྱུར་གྲི་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་གསལ་བར་འདོད་པའྲི་ཤེས་པ་

རྣམས་ནྲི་རང་ཉྲིད་གསལ་བའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་ན། དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་འཐད་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རང་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་གསལ་བར་བྱེད་ན་འགོ་

བ་འདྲི་མཐའ་དག་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུའྲི་གཞུང་གྲི་ཚོགས་མཐའ་དག་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང༌། མངོན་སུམ་

གྲི་ལེའུ་འདྲི་ལ་གཞུང་གྲི་ཚད་ནྲི་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་

ལས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གགས་སོ། །    ། །

ཁ་བ་ཅན་འདྲིར་སྔོན་ཆད་གགས་པའྲི་གཞུང༌། །

ཀོག་པ་ལས་གཞན་དགོས་པ་མ་གཟྲིགས་ཏེ། །

ཚུལ་འདྲི་མ་བཟོད་རང་ཉྲིད་གཞུང་འདྲི་ལ། །

འགེལ་བྱེད་རྲི་མོའྲི་རོམ་པ་བངས་པ་སྙམ། །

རྒྱས་པའྲི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་

མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་མངོན་སུམ་གྲི་ལེའུའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྟེ་གསུམ་པའོ།།  །།

སྭ་སྟྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །    ། །སརྦ་མངྒལཾ། །
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རྣམ་གོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྲི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའྲི་རྲིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྲི་དགེ་བསྔོའྲི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་

དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

༄༅། ། ནམཿསམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྲིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡྲི་གེ་ཉྲི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདྲི་དཔེ་ཆའྲི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གྲིཉེས་པ་མྲི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་སོ། །
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